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pÁtyÁznt FELHÍVÁS
'\z l997. évi cXLvI. törvény 5' sz. me||ékletének 9. pontiában az iinkormányzati zeneka-

rok és énekkarok tánrogatásártt biztosított központosított előirányzathoz kötódően a
NÍűyelődési és Kö7oktatási }Iinisztérium pál}áZatot hirdet a hilatásos zenekaÍ ós/vagy ének-
kart Íenntartó önkormányzatok számára.

A támogatásra minden ol1,an cél érdckébcn pályázni lehet, ane|y segíti a műyészi színvonal
cmelését és egyúttal .iavítia a tevékenYség feltételeií is'

Ilycn célok különiiscn:
- Az önkornrányzat, illetre aZ intéznrénY által kezdeményezett lagy támogatott Zenei ese-

méDyek, amel}ekben kifejezésrejut az önkormányzatok f€lelősségYállalása a zcnci órtókek lét-
rehozatala, megtartása, a hag1'omán1ok ápolása, az ifjúság zenei nevelése érdekében;

- Á kiiziinség szempontjábril és szakmailag is fontosnak LarÍott bel- és külftildi vendógmű-
vószck meghívása, regionális és belföldi rendégszereplósek szervezése;

- Af€nfi célokhoz. iIletve kienrelt nleghatározott produkcióklroz kapcsolódó tevékenység el-
isnrerése:

Az intózmótry hangszerállományának fejlcsztése, ide értve a na8yobb hangszerjavításokat
és tartozékokat is.

Áfclsorolt cólok csctében a támogatási igény csak egyszeri célj€llegű lehet, nem.i€lenthet fo-
|\ amal{}. pén/iig\ i kiitt|('/cllség\ állalá\l.

Á pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

- az e8t'üttes(ek) alapitó okiratát;
_ a fenntartó önkormányzat kötelezettségváIlalását igazoló, az önkormányzat költségvetés-

tihen nleglogalmarolt rendelel nlásolalál :

_ az együttes/elí telies költségvetését (bevétel, kiadás, szponzori támogatások);
_ az egJüttes/elí l998. éri tcljcs nűvész€ti proglamját;
- a tánrogatalldó célok t€ljcs islncrtetését, részlctes költségvetési igényét, a saját crőÍbrrá-

sokat, az e8yéb támogatókat (ha rannak)' és a kért támogatás összegét.

A pályázatot ós a kitöltiitt adatlapot (lásd melléklet) 1998. nrárcius 'l0-ig az alábbi címrc kcll
beküldeni:

IIűveIődési és Közoktatási \ÍinisZtériunl
xIűrészeti FőosztáI1'
Budapest Pf. l.
l8lt1

A pályázatokat szaknrai testületek által delegált zsűri bírálja el 1998. március 20-ig. Áz
eredrrrényról a J\'Iűvelődési és Közoktatási NIirrisztérium Nlíívészcti Főosztál.""a értesíti az érde-
k€lt önkormányzatokat.

Az clfogadott pályázat rószletes szakmai tartalmáho7 kötődó központi, céljellegű támogatás
felhasználásáról el kell számolni l999. február 1-'ióig, az rnásra nem használható fel.

Budapest' l99E. f€hruár Dr N{agyar Bálint sk.a

Híreink
Hol Viüh L,lszló klarinétlnű!ésZ llverte

el a Szombethelyi SzimlbnkiLrs ZeDckar
igazgatól hclyére kiírt pályáZalot

1.,"\J.. L,.,/l.i lcpr.r.r, ..Er zrnck.ri
rrrjr_.zc k lr'r.lc,l r rzurnh.thclli
Szirlíonikus Zenekarban

I.rr.:t ,i.,rJ: rL. lcrulL .r Lchel .\l.uku
\ r\ Al,rlrl\. r). i' R rliozcnck:'r n1 rl.rr
iasal sZín:]íÍa lélIehozol( díja. Dlelyet eZ
ér'llen dr' SipLlír Miklósrré Molrri'Ll K]zir'a'
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dor Artúr és Uc]vardi Isl\1in kaptatk

Közgyűlés
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Mégegyszer a PEARLE -

ahcgy
avagy.

vendégeink látták

Pearle: lrány a Keletl
Libbl' Mar'Nttttlttt u bes:tíntolti'ia a PearLe,
az El(Íut]únííy,és-ek xÍuttkűltatói Sz'övetsé-
génelc Európai Li gtija legutribbi, tttl'ah' no
v e nt b e rb e n, 13 u tll 1l e 

"^ 

Í e t t re ntl e ae l Í ktln fe ra n -

citijúról

',Egy orszá_t gazdasági erejének és krrltrr-
r'ális szintjének íokrlérője. l-rog1, lrálr.v szirlr-
Íbnikus zenekart tucl eltarLani" lllo]lClottll a

nclvembel_i Pearle-konfer'enciít megnl itó
beszédében Popa Péter-. a lVIa_l1,ar Szirllforri_
kus Zenekar'ok Ször'ctsé'sóllek elnijke. .\
Magyarország gyön1'iir-Íí főr iir-osáblrn. BLr-

dapesten lnegrendeT-ett konferencia ncn-r

cstrpán Mtrgvarország. hatlen iLz egész l-égici

szemponti ábó] \ o]t úttöla'í j e] e n tősé_q úí S ikc
rtiJt rnegerősítenLirrk az Lrtóbbi ét ek soriin
kimunká1t kapcsolaroklLt l n), Lr'uat-e Lrrripai

egyesületek és a kcIet etrrópai szerr ezetek _

elsősol_ban a tajbb |lint négy ér'e létl'ejölt ili-
vatalos magyar zenekari szövetség _ köZ(jtt"

A mag1'ar zenekati ]ru]túra _ vihtrroktól
sem nlentes _ fejJődése scltiin a ki1crrcvenes
évek elején jutott cl aZ egyesLilés gondolirtii-
ig. 1993-ban tizenhárom zcnekar megalaJ<í-
totta ii Magyilr SzrmÍbnil<us Zenekarok Szö-
vetségét' amely túJ l szé]esköríí társadalmi.
szaktnai ét'clekképr'iselcten. elősegíti a tag-
z.enel<atclk rrl íívészi Íq l (ícléséhez sz |iksé ges
inÍbrmációk iir'arrlo]tatíslit A szel vezet a

nlaga nernébell tletrr csLtpán nra'l1'at' r i

szonylatban renclkír Lilj jelent(íségíí kezcle-
mérryczés. hanelll irz egész kclct e LLró;lai ré-
gió r'isztln1' 1atliblln i s

A rrrinteg1' 20 or-szlig ér-dekkópi iscJeti
eg)'esületeit tna-uíLbit itlgltJrl Pelr 1e tlr tlnl
rnel üclvözölte tag_1lrirlllk sorliblrll a ]]lIg\ eÍ
zenekar'i ször etsó'cct .\z 1t)t) l -betl Atllsz-
terdlimtran a]akLllt Peal'Le a színhiiz. az ope
ra. a táncrnűr.'éSZet é\ il zenekat'ok ter'tilctén
lnííkiidő e] őadól-rriír é szek prodLLu^el ei n ek és

mcncdz.ct'e in.'k cgr etIe rl ELtr'ópu-.zitltti er-
dekképviseleti szerre Ta'lsága évente ké!
sZef taft korriér-enciát. r al:rnlelyik tagszerve-
zet országábarr APear']e jelenlegi legfonto-
sabb ter'éken)'sé-ui terliletei: az. EU kLLJtúrpcl-

litikája' az l]kaltnaz'ottak he1vzetének jogi
szabá1 yozásl. a biztotl s1t_s- é s egészségvéde-
lem (p1. a szillrÍbnikus zcnckarok esetében a
zajszint sz'er'epén ek l'i zs_eirl ata). az adózís
és pénzalap kérdései. iL szerzői. clőadói és
szomszédos jogvédelem. r'alamint számos
további közéldekÍí kérclés

AkonÍ'er_enciákat nrinc1ig a kolrlol'r nleg-
beszé]ések közé r]]eszLeLt közos negllroz-
dtl]ások teszjk színesebbé és élrezeteseb-
bé. Buclapesti vcndóglítóinkat. tllinclenek-
előtt Kor'ács Cézírt. a Mag1,ar Nerrlzeti Fil-
harmotrikus Zenckal igazgatóját. a legrra-
gyobb elisnrerés illeti a iantasztikLLs SZef\'e-
zésért l

A következő Pcarle-konferenci át j úni Lrs-

ban renclezik meg StockhoLnban.

ABO Ncws 1/1998

A riprlrtok stlt'ti'Í ei4 kclletttetlett cstltttéttl'
ittclírotttt cl A- ]997-es BLttlttpesti Pí'itt-
kö s d i F e s - r h tí l ki ) - t'c t tt ű kij tl ő'j e l;é t t t Rtl b e rÍ
B ct t l t t t t t t t t t t tí t' s'í t l tfótt i tí j th t u k ő sb e t tt L tttLt ti -

jtibcttt is l'és:t yerr Rtitlió:.etteliut' ttrcglelte-
rősett tiÍltít's:ri és koholt vótkLk dupjtitt
tttitrcl u ttttti ntqlig nen kct1'lÍct ttteg s7er1ő-
tl é s b e n r ö g z,ít e t t lto n o r ti r i tt n t tÍ n cl<'j e l e n t ő s

rés:-'ét, ney'e:'eresen 22 000, s|djci .fl'(ltl-
lcot' Az' iigl' kapt'sítn szuknni és utty'ttgí hi'
telességi probléntik tneriiltelt Íbl, reflek-
tclrfenyben Robert Btt.t'htttcultt s'zenlélyé-
ben, aki (sajd.t ntegírólése 's:'erittt) t'llO^'drÍi

tehetségíí llttt:stAtti' .jritel'őkéttt kít'títttLÍtls

,sa'emélviSég (I l1t(tg\'(lr kulrttrtili s é!erbett,

e?),ébkétt petlig ''tt-. igtt'.i'' ELITE tttttgtt-

:'in kech'elr s-'rLíri(l erÍől u-.tlttbcttt tttég l'i-
's 

e l ke t! l t e t t l e t tktí r t i s -'r e s s ége.ielt i"r.
A rip,,t't,,1; 1,,v1., 11 1t1r',.i( l( t ttt('\:!'l( .s(tt

Rol:err C. Bctt'ltttttttttt tir, uki itÚenzív Z'eIrci

légkörbett ttel'elketletÍ tt svítjci Lu7'ern-
bett. A :ettc ntelletÍ geogrdficit é's ít7stig-

írtist Íctt'LtLlt; ít't Karu.jtlnról és Soltiról. vct-

lcnnint tl.a' Alptlk gLeccsereiről. Isnterte
KLLbeliket, Kockiht és Arultt Gézát. Fele-
sége rél,én d il1.0g\-0.rországi ktirpótlós so-
rtitt ltegkqlÍtl (I Kelecsén))i-kqstébt' umi
ne g1' e tl i k e tt.ró pct i l akhe /1:i}kké l tílt'

]993-ban rentleztbk először Píinliöstli
F e s z.t ít, ti l t At tt ct l L J ó zs ef t tin o g a t ti s tiv t'L l é s
C ö n t: l' Á r p ri 11 .ftív é clnök t e t é l' e l. K tt l Í u r tÍl i's

é s t u ckl n'LrÍ n l' o s proj e lÚ e ke t k í t, ti ttÍ a le s e g í -

tení tt .fes7'til:állal Bat:luntnttt Lirt:k' u. cél
értlekében ] 5 e:'er ttuírktí.s clíjctt utltuk és

e. e rt''ő -s,fo g tul á s Í ret tde aÍ e k u V c.Í r b u t t. M tí. -

srxl sa.o t' I 99(t-bcm uz. O p e ruh ti-^:.bu n re n-

tle:Íek f'es:.tit,tílt, ntég ekkor is tltLgl' t'olÍ tt

létq'íí:,é's. A krncertek űZotil)lll trcttt ho.'-

ÍtÍk ct t,t'irt 1létt:'üg1;i eretlfltétl\'t, ]997-ben
s ae r é t 

^' 
e b b lcö rül nlé ny e k k ö :.é s :,o nt l Í ct lc tt

rerLtJe:'(Ík. Elckor rohbttnt a botttba.' Bar:lt.-

nlann úr UlLtru t:ínű, cttts:'trtílicti iltletctt-

'ségíí, tntlnstre-e8\'iLttesÍ i gétttL(í nlíít'ének

ae n e ttkt t tl ó nt i tt.i íj's b e mtt.t t t t ri i tt ttÍ ti t t tt l' t l tlt -

Íct!ttnltl eltííttt tt:' ors1íg,btt ttyrlnlÍttlatuil
be]to-tll1 lÉt cIcu"ab. tit(ihttngs3rkéttt
Íinkciontílti' az ttttlls(l píllttttltbatt tt tlltt-
._ tl/itt'nÁ t t t u rkubu l l.\' ( l |tt I ]| l /la'( \'l ('/l ('('/l/i \'

btttttertitlg," a keletkez,ett ktirÍ RcLchnttultt

úr s:.íullszerűen épPetl attnyi tlrlllti.rru tak-
srilja, attenq:i svtijt'i fi'ttttklcal a kottcerÍ
tt tátt u ze naktl rt t( t k l ( t t'l ( l: t't t' A l l ít t i'sti t l t' t'

wészetb \ep e g)' e Í l e n o b ntÍ ttt t l' ct l'y enl. r utl -

j a al á,t ómtL s zt ct.t't i.

A történet nl'clttltitt tlyill,titt sclklkbcnl
éle dn e k h u s on ! ó e nl l é lce k, ]l i s <'ert k ö aÍ u tl o -

ntó'sLi, tttennl'ire rrlntlik ct .fi:"eté,si .fegr:-
le'nt, és meilD'ire llíggtÍ víLlt tt 1'licLt:' uhc,tt-

11(tlI (L megrellc]elések i.s étkez.nek.

A ktlnkrét eset é's hcLsrlttL(l esetek kdr'
r:srin megs7,ólcl Jct'sper Mttrgit, ctki ct:,

Interkottt'ert ney'ébett ea,Í (la, rlnúttria,tts

'.'e 
ra.(Í(lé5Í kÖÍü re ne g igetu.'sa.k ktiriilte-

kintően. Nlilcttko:ik ct Rútlió:'e nekar tte-

v'óben Krttttt Gl'ulu, tt klrtíbbi Piinlrijstlt
F e s :.t i t' ti l r Ú's -,Í l' e v őj e k é n t, t t t ti s i.i i4l b e n k ii -

rosttlÍ BLttltL1le.rti l''ilhttrnttitt irli 7-ó rsusrig
Z'ettckttt'tt ttcl'ébett L(:ntírt Andot.: és ttl'i '

Bumeráng-akció
- avagy a
Budapesti PÜnl<Ösdi FesztiváI

- Fizet, nem Íizet '.' ügyvédek a porondon -

Miközben a magasan civi1izált nyugat_európai túrjsták a morál magaslatairó1 rán]< tekintve

fékcte listát készítenck országtrnk venrlégJátó egységeiről, éppúgy' mint vizeinkről vagy

légköl'ünkr'ől' nernigen figyelnek arr.a. ho_{y sajílt házuk triján is kör'be kellene néha nézni.

l\{agyar rníívészek _ szó1isták és e-syüttesek _ Lrizony nel'n egyszer kelülnek o]van he1vzetbe.

hoe1' rlaivan hisznek a ..gentlernen's agreement'' konzervatív intéznrényének és - kisz.olgálta-

tottnak éÍeZ\ én tlagLlkat a le-rképtelenebb rrródon dob-ják oda tr-Ldásu]<at és míívészetüket . jó
fellépésÍí'' szé]hánrosoklak. Ki tudja. hírn1,ra rúghat azokrrak a szátna lkik rné]tatlan aprópénz

rerrrén}'ében. rnég rléltatlanabb Íéladatokla vi1llalkozr'án rnaradtak hopporr, akiket kihasznái'

tak' lóvá tettek. nert hittek a csiltogásnal<. ós a hazudoz1lsnak. Hogyalr véclekczhettir-rk a szé1_

hánlosok e]len] Csakis ttrdiLssal és inform1rc,iókka1. Nyilvánossá kcll tenn1 a sérelmeket, és 1e

kell vonni a konzekvetlciákat' lnert csak íg1' oku1hat mindeuki' csak így élhető cl az irz

á]talános tuclásszint, anrely ke1ló előrelátással vértezi fel a magyar műr'észeket. vagy éppen azt

a fe]növekvő múvészeti menedzser-nemzeclél<et, rnelynek jószándékán lé]üI talán tlár' szak-

ér1e]tne is lesz velünk és ner,'ütrkben szerzódéseket könri' és rne1ynek nem'léte rna legégetőbLl

gondjaink egyike íS<erk.]

(hely)színeit VáltÓ
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Butlrtó\C ól 'O

B r t t' ll t lt ttt-ttl ú r mi Ll, e n é rv e ke t s orct ko a'-

r(lÍotr f(l cnttellett, hog1 (ít ytlós, a Rtitlióz'e-
ttektrt rerltelő, il1,en nagyös's7'egű ktir érte?

- Sze lllé]vesen semmilyet. hiszen szin_
te azontlltl átadta ezt az ügyet a Baker &
N1cKelrzie ü_s\'r'édi irodának' amelynek
ttla-9r'at'ot szági képr'iselet az Andrássy
úton r atl. ok szólítottak fei rlinket _ ér-
tékmegjelö1éssel _ ana. hogy télítsLik meg
a kált. Hely'esebberr az általuk tételezett
kár és a tartozás közötti külilnbséget, rni-
vel a kár Összegét többre jelölték, mint
atlrennyi taltozása az olbiternek a Rádió-
zeneka1 felé még r olt. A hatlir'iclő .júrnius 6.

volt. Eq prir,át er'nbelként rllegkél'deztem
egy iigyvédet, menn1ile kel1 korr'rol)'an
venni ilyen előzmények utáll ezt a 1-e1szólí-

tálst ő azt mondta, hogr r alószírlúíJeg so-
ha nem fog1ák peresíteni a kijr etelésüket.

. : a :: l,

- Biztos, hogy nenr, ennek ellenére
azonban ezt a gyakorlatot alkilmazzák
velünk szetnben.

' Ebbett tt Ítilstígos'tttl i's s:abtLtl piaci
vilcígbtLtt előJ'ottlulltttt, hog:' egl .jogi kér-
tlé s e k b e n k e v é s b é j tí r t ct's .'e ne ktt ri t itkár .| i -

g1' e l nté t e l k e r íi l.j é k b i :'o n y o's b Lt lct at ó k e g y -

egl' szerzőtlé's n.egkötése sortin. EZ az'ott-

ban nenl llortatkoz'hclt olyct.n nlúl.ttcLl és tu.-

P 0 s Zt ú l cLÍ t (1l ren cl e l ke ző hct n gv e r's e n} re rL-

cle:'íí cégre, nittÍ ttz InÍerkoncert'

_ Ha virlaki erre a szerződéste azÍ

mondja. hogy nern egy jó szerződés, ak-
kor én 31 év utírn felállok emell(jl az író-
asztal rne]lő1 és soha nem ülök vissza. Ez
nem vo]t rossz szerződés. Még több is
volt benne. t.nint amennyi okvetlenLil
ilyen szerződésre tartozik. MíLs esetben
nenl létezik. ho-ey Í'elsoroljrrk a teljes ze-

nektrri összeá11ítást itt. tekintettel a

ntonstre i-sényekle. E'l akartam kedilrri
rninden félreértést, és itt minden problé-
mlis volt. Eleve ennyi nrLrzsiktlst na-c)ion

nehezen lehetett a Zeneakadérniáll e1he-

lyezni - alapr'ajzokat és Liltetési ter\ ezete_

l<et Íaxolgattunk egymásnak. Fönnál1t an-
ntrk a lehetősége is' ho-ey a dolgok más-

képpen alakLl l n ak. rni nt aho-ly B itchnl ;Ltrn,

a komponista gondolja. A szel'zíjclésben
rnég az is benne volt. hogy etllletrn1'ibgn
Bachtlrann úr clöntése szerint nlé-lsenl Íér
el valamennyi szerzíídtetett hilll_!IsZer'

Biicht-trann úr' elengecli az él'clekelt l't'tltzsi-
kusokat, de honorár'iLu-r-rr-rk összege ettől

Latkozik tlr. Sz'iltig1'i l511l1i11 ii,1l:véd is, a.ki
ug\'(ltl d s<,er<(íi és szrlttts';.-,édos jtlgok is-
mer(íje, de ntegpróbtilt legttltíbb t,éle-
núnyÍ is űlkotlti CIa, isn1erteÍeÍt eseÍekr(íl'

1.
Jasper Margit,
(lnterkonr:ert Rt.1

A lényeg az, ho_9y ]étezett. szabályszerű.
I(étoldalÍl, aláírt szerződés: egyik részről
az Interkoncert Rt.. máSik részrőI a Buda-
pesti Ptinkösdi Fesztiviil nevében az
orbitex Aktiengesel1schaÍt Zürich cég. Ez
a cég azonban csak tbrmailag volt a tár-
gyaló- és szert'ődő partner|ink, tnert csak
egészen kevés esetberr tr-Ldtunk menetköz.-
ben problémát. tenniva]ót, akut kérciést
velük tisztázni; tobbnyire maga Bach-
mann úr volt a vona1 másil< végén'

Így jijtt létre tehárt a szel'zóclés, amit aZ
én megÍb-lalmazíisomban _ az orbitex nem
tl'l11ott be. A:zer'ződés szerint ucyrnis u ze-
nekarnakjárt l5 000' és 22 000'_ összesen
37 000' svájci tt_ank nettó öSSZeg a próbá-
kért és a hangversenyér1. Ebből kiÍlzetett trz
orbitex l5 000._ SFR-t. és rlisszatartott
22 000' SFR-t. Ugyanezen szerzíídés iiltp-
ján járt az lntertoncertnek 4000._ sr,íÚci

frank, amiből e-lyetlen fi]lért sern fizettek ki.

Az lt'Lterktlncert j tirantlri sógítl nié rt
nenl .fi1'ették kí' hi's<,en netl't tt cég |,esa'tetÍe

el tt bumerringokat'?

_ Mert miutírn az Intcrkoncert Volt a
szerződő Íél. a veszteségből ncm maradha-
tott l<i. Más kérdés. hogy én az cgész btt-
meráng-Ligyről csak utólag szereztem tudo-
nlást. Nem is látttlrl ezeket a btrmerítrrgo-
kat. nem tLrdtam, hogy ilyeneket egyáltalín
kiosztottak. Ertelerrrszerűen megkeresték
azonban azt. aki a]áírta a szerzódést. A
hangverseny utáni napok egyikén telefo-
nált Bachrr-rann úr. lrogy szétosztott ]2 bu-
merángot, amiből cSak otijt kapott vissza és
szeretné a maradék hetet is viszontlítni.
E'kkor hallottarn és először'ezekről a bume-
rángokról. Hívtarn a Rádiózenekar illeté-
kesét (Krurnm CyLrlát). hogy' mi a helyzet,
majcl fax várt Bachrr-rann úrtól, hogy adott
határidőn belLil (ez két Vagy három nap volt
mindössze) legyenek a Kempins\y szá]lo-
clírban az ő ner,ére Leadva a hiányzótrtlrre-
rángok. Eztftán öt napta Párizsba utaztam,
ahol a Koncertigazgatóságok Európai Szö-
vetségének konféreíciájál vettem részt. A
néhány r'rapos út után kiderült' hogy a btr-
rrrerángok elvesztek.

A szerzőtJésben szti volÍ ttrrriL, hogy ki
u lelelős a hangs'zerekért cÍltctltíbun?

- Áltatáuan nenl szol<tunk en'ő] külön
renclelkezni, cle miLrtán eZ egy rendhtlg1'ó

vállalkozás volt, igyekeztem a szer-zódóst
a lehetíí legponLosabban. minden részletr'e
kiteljedően e1őkészíteni. Tar'ta1mazta.
hogy a zctlekar hány fővel. hány han'v-
szerrel jelenik rneg a helyszínen. mé_s az
is szerepelt, ho-ly tr Ítvola adott hel,r,err

piccolora l,ált. Bumerángokr'ól nem r'olt
szó a szerz'ődésben. Szóban sem crnlítette
senki. a koncert he1yszínén. a Íőpróbánje-
lentel< nleg először ii színen, és _ ahogy
em]ítettem - én. a szerződést aláíró Íél ne-
vében csal< akkor értesLiltem 1étükról.
amikor már keresték a hiányzó clarabokat.

Krurrn Cyula azt is Í'elajánlotta Bach-
rnann úrnak, ho_9y szétosztja a hirtelen
meg1elent bumerángokat a muzsikusok-
nal<. anrik azrlnban a balassagyirrmtrti Vá-
rosi K(lr'us ktrrnagyírnak. Ember Csabának
a kezébe kerültek. aki szétosztotta az ütő-
söknek. Az ütősijk aztán nem hagyták ott'
aho1 a játszottak (a színpadon. illetve az
erkélyen elhelyezett ütőhangszerek mel-
lett), hanem lehozták. Nern találtál< ott
Ember Csabát. tehiit a karrnesteri szoba
el(ítt lévó asztalra tették le czeket a burne-
rán_9okat. A Sví1cból érl<ezett hangtechni-
]<Lrsol<. miLrtán nlinclenl" 1eszereltel< és 1e-

pakoltak. rne_slátták az aszta]on ezeket a
bLrmcrlirrgokat. és lnaglrkkal vitték a
Kempinsk1 be Ekkor' azonban nlír csak öt
bltnlerítn got találtak

Elinclu]t a hi1sza. nlire] Baclrnralln útr

iig1'védjének ii]lítása szetint ezeknek da-
rabja ezer dol]árba kerül, és a bekerulési
összeg többszörosééft lghetett ideszállíta-
ni Au:ztlrilirihtll.

Eltííttt tehtit hét btlmerátlg: Hogytan
bi'cltl'írhaÍó, hogr- azoknak anrry1i az tíruk,
t'utt e t t n yit B a t' hntann úr itllít I

Sehogy. rnert setnmilyen dol<Lrmcn-

tum nem létezik róluk. De e_uyébként is
nehezen elképzelhető, hog1' ennyi pénzbe
kerüljön az előállítíLsLrk és icleszál l ítírsuk.
Es az senr érdektelen. hogy szárnos ilyen,
csak jóval kisebb rnéretÍí bumerírn_9ot az
énekkari tagoknak iS kiosztott Bachmann
úr. Valószínűleg ott is elég nagy ]ehetett a
hiány. ha jóval a koncert ut1Ln rnég talírltak
belíjltik a Zeneakac1émián eIszcjrva íg,v

jutottam én is egr' mintadarabhoz.
A korrcert elótt senki rlerrl szó1t. hogy

ezekre szLiksé_c lesz: íltaclítsl<tll' setlki nelr-l

mondta, hogy ezek r'nil1'err énéket kópr'i-
selnekl a hangvelsetly r_ltírn setlki netn
gondoskodott arról. hogy czek hián)'tala-
nul, épségbetr Bachlnantr úrhoz kertilje-
nek. Hir valóban ekl(ol'il értéket képvisel-
nek. annak valirhol. vtrlarr'rilyen vámpapí
ron meg kellett voltra jelennie. ahogy min-
den hangszert Í-elértékeltetnek és enge-
déllyel Lltaztatnal( egyik országbó] a mír-
sikba.
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változatlan marad: a felmentésről egyedtil
és kizárólag Robert Baclrmann dönthet.

Ez irz aprólekossl'ig - su.jnos _ nelll is
bizonyult fölöslegesnek, hiszen a Baker &
McKen zie-r,el Íblytatott tárgyalások során
az ügyvédi iroda Íblyton a szerződésre hi-
Vatkozott. A sokaclik zr]kirlommal aztán
visszakérdeztem: a szerződés mely pont-
jára hivatkozik. arlikor a bumerírngoloól
beszél? E'rre a kérdésre sosen kaptam r'á-
ltrszt, viszont a cég megbízott Li_u1'r'édje

Í'elhívott és egyezséget ajánlott _ szigorú-
an né-uyszemközt. Í-elkér't. hogy ne t'i_!ven
mag;rmmal a tárgyalásra a jogtanácsosun-
kat. Ennek lényege az vo]t' hog), x '.n.-kar lrívja meg Btrchmann ulat vezén1'elni
egy Vagy két alkalommal _ az ii-lyr,éd a
következő beszélgetéskor t-nár hítronl-
négy koncertet emlegetett. nléghozzii na-
gyon l<özeli időpontokban. A barírti rneg-
egyezés szerint e hangr''etscnyek Lttírl
Bachmann úl' arányosan fizette volna az
elmaradt honorririurlot. Ehhez azonban a
rr-rírr lekötött koncerteken kívül ke]lett vo]-
na a Rádiózenekirrnak k|ilorr hangverse-
nyeket szerveznie, ami óriási költséggel
jár és egyszel'ííen nem is ttrdott volnlr még
a megegyezés után sem pénzéhez jutni.

Fel tudtunl< a.jánlani úr.1síghirdetést.
amelyben a btrmerángokat kcresiink; Í-e1-

ajánlottunk késóbbi iclőpontban egy hang-
Versenyt a Nemzeti Ca]ériában' arr-rit a Ma-
gyar Ráclió élóben l<özvetít. valamint egy
rnásik lehetőséget, anlit különbözó scgít-
ségek révén n-reg tud az egy|ittes tcle lxte-
ni. Még egyÍqta bocsánatkérés is e1hang-
zott a zenekar'r'észéről, r''alamint az az óhaj.
hogy helyre kellene állítani a t-elek között
korábban l-ennál l ó jó m unkakapcsolatot.

Ennyit tr-Ldtr-Lnk tenni. a következő le-
hetséges iépés elótt azotrban eltűnt Bal<er
& McKenzie. Ajánlatunkra nern kaptunk
érdemi választ.

Van a birtokornban egy Íitx, ermiben le-
ínírk a követelésliket. E'nnek e]kértem az
eredetijét. rnivel Svájcban példáLrl nincsen
bizonyító er'eje a faxnak. Elóször rnegígér-
ték. aztán halogatták. végtil azt mondták,
legyen nel<em elég a Íirx. arnit kaptam.

És hoL vttn e:'e kbett tt .t'blytctttisokban
rrt u gtt B nc hntct n n ti r ?

- Sehol. Az egészet az orbitexre ruház-
tit; arra a cégre, amely'áz egéSztez a pénzt
adta, éspec1ig rengele$'pénzt],\blt Video-
es CD-l'elr étel, amiket a szerzőt-lés ér'tel-
nrében a megrendelóltét'ben és időben
kor'lítlanul felhasználhat. Ez lrzonbun
csak akkor.lehet igaz, ha a honorár'ir-rmot
viszont 'kífizették. ,addig azonbzrn ehhez
nincs jo:guk. Túclomírsunk szerint azotlban
ezeket'a felvételeket a világon szinl"e rnin-
dentitt játszák már.

Minclezzel együtt te1jesen nyugodt vol-
tan. hog)/ rninden az utolsó Íillórig ki lesz
Íizetve. hiszen csinírltam mítl' ilyen Í-eszti-

r'á]t Bachmann úrral' A zenel<ar_ tiszteletclí-
ja akkor' előzőIeg trriir a koncert előtt teljes
összegben a zenek:tr szímlírján volt.

Most csak annyit rnonclott Bachmann
úr:. ho-uy nem szándékozik egyben kiÍlzet-
ni a zenekart, cle ez Európa-szerte elfoga-
dott gyakorlrLt. és nreg is állapodtunk a

részletfizetésben. Azt llz omitrózus 22 000
frankot legkésőbb a koncertet köriető
nyolcadik napon l<ellett vo]na íLtutalnia. A
pénz nerl jött' a stirgetések' Í'elszólítísok
mentek a torténet tblytatásáról pedig mos-
tanáig rnírr elég sok mindent elrlondtam.

)
Krum Gyula,

( Rticlirlzerrela r)

_ A Pi.itt.köstli Fcs:,riytilnctk volrak el(íz-
tnénl'ei 13tttlcqlestett. Bu.chtntttttl tír nlair
nem til lhtttoÍt kienlelkecl(Í nntzsikus h íré-
bett' Mégis ellilgtttlttik a:, ujtínl.utot?

- Első körben, amikor megállapodott
az lnterkoncer'ttel, rnúísorr'ól móg nem
esett SZó' de Bachmann úr Íizetőképes
megrendelő híréberr áilt. Utárra dertilt ki,
hogy Blahrns szirnf(rnia, Honegger
Pacificja és saját Ulurr; círníí kompozíció-
iít kell eljírtszani. l22 zenckari mLrzsikus-
:ltl c: ]títirttt kór'Lr..lrl. Örültürrk. hog1
l'rakniszegéni, idószakban el-rnyi ember't
foglalkoztat.

_ Az el Lékett.;en
peregtek ?

_ A ]eírt dokumentumoktóI és a sz-etző-
déskötési tárgyalásoktól kezc1ve kizárólag
egy orbitex nevű svájci cég_uel állhitttLrnk
kapcsolatban, szigorúan ii gYi'éc1en keresz--

tül, angol nyelvÍí irorniinyok révén. atne-
lyek aláírója e_uy rr-rásik Birchmtlntl úr
volt. Magát a szerződést csak az itteni Íő-
plóba után lírttuk. anrit akkorr'a tr-rdtunk

ttagvnehezen beszerezni az orbitextől. A
koncert után Bachnlann úr r,égleg kivon-
ta magát a clolgol<ból. sőt innentől az
orbitex is. kizírrólag a Baker' & Mc
Kenzie iigyvédi iroclával álltunk kapcso-
latban.

_ Hog,.L'utt kerülrek az onöli s7lítntirtt
ké p b e uz o nil nó :tt's btune rtin g o k'?

nlerán-tot. E'zeket az UlLrru című kompozí-
ció adrltt helyein erősen cjssze kellett ütni.

A hangverseny végén Bachmann úrék
elsiettek a Cundelbe díszvacsorár'a, a ze-
nekar hazament, az érintett kollégák egy
aszta1ra tették a'br.unerángokat.

kérííl, tehetet! volna [ermészetesen bizton-
s iig-eal gondoskoclni róluk.

A szóban Íbrgó trsztalról este Íé1 i2-re
aztlnbirn eltiínt hét bumeráng - sokan csak
ekkor hallottak először arról' hogy ezek
egyáltalán léteznek. és a produkcióban
szerepük vo1t. Asvájci technikus a rneglé-
vő _5 bumerángot e1vitte a Kernpinsky
szárllodába, ahol Bachmann úr és stábjir
lakott, majd elkezdődött a hajsza a hiány_
ző ] darabért. Bachmann Írr Írl]ítírsa sze-
rintl e rabia I 000 dolltirba
kerül, és koltsége 1_5 000
dollár' 22 000 dol]ár. Ez
!öbb; mint í 22 000 svájci lrank. rrrivel a

Zenekarnak tar1oz.tltt a főpróbán kifizetett
előleg után.

_ Neru lehetett lir'lntroilcÍltli e buntertin-
gok valós tÍrtit és bes:'erz'ési értékét?

- Nern. mel't a meglévő ijt Bachmann
úrnírl van, a hiányzó hétbííl pedig egy sem
került t,issza: nillcs tehát a birtokunkbar-t
1<ontrollpéldány. A l<(lrr-rsnak egyébként
több száz btrnlerángot osztott ki Bach-
mann úr. ezek trzonban kicsik voltak és

senki sem kereste őket a hangverseny
után. ottmar'adtak a Zeneakadémián, sza-

naszét szórva. rnásnap szeclték össze őket.
Elkczdődött egy rnind a rnai napig tartti

Ievélvá1tíis. arr-iiben többek közcltt rnég trz
is szerepel, hogy a rnrrzsikusok kézbe sem
vették volna ezeket a szerszánrokat, ha

tuclták volr'ra' hogy ilyen drágírk. Az ügy
r'észleteit Jasper Margit ismeri. aki a teljes
mtlnka során az lnter]<oncert nevéberr
mint szer'ződő tél járt el. Jogos követelé-
seinkre, anikben a honorírrium hiiinyzó
részére. illetve a Bachmann úr kárát lriva-
talosan igazo1ó iratokat kérjük' SokSZor
t-erryegetés vo1t a válasz. Szernélyiségi jo-
gok és művészi presztízs megsértésével
próbálták vádolni aZ egylittest, il]etve an-

nak jogi képviselííjét.

AÍőpróbán. A l6 ütósse] clúsított l22 - -- 
A 

"n"'(Í'lés 
ttzonbcLn részletesen 'fel-

ta-qú zenekar, a három kó*';;',;;*"aí so.roLja ttz tjss'es ki)z'remíLkötlő hcutgsze rt,

mia Nagytermen.r. ,rini.ii'^ ;:ö; e.s'...teclniktit _ e''Í ltem tekinti elegendó

Lilés első soraiban é' "''.;iéi; o''a'i*'u kth.tét'ítés el|1li.bi'1t1>'ítéktrctk €9): nent-

porrrjrirr lbglult lrcll cr. Mintlenki megle- :(th(':t It!\'t e(tt tt'()(t(t

szítve dolgozott, miközben az ütősök kö- - Lehet, ho_ey adott pillanatban elbi-
zött Bachmann úr kiosztott l2 clarab bu- z.onytaianodott. meÍt a nyáron peren kívli-
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Bllt''t:llÁlc 'arclÓ

Solt él,ti:'ecLett. tít egreÍlttt cé74 utt.t.:'Íttt-

Íct t'L aettekatI)küt, d--. el tíaclótnííl'és:,eket,'
olt inÍé.ték o saeraődést(íl ke<d,-e tl víatt-
ntott tit u telies tuntékÍ' Elkép-:'elhető,
hogl tt rentlszen,tíltti.ssul hi rteien öndlló-
sághoz, jutc.ltt, 's'z,cLbttd ke-:'et lctqlott nűvé-
'\'aek illen téren yulrj tqlusi.ÍaLtltlttn''(íg(l is
'f ae re P e t,j á Í S a,h ct Í b e c s a p h a t ó s ti g ukb {u t. ?

- Azt !.ondolorrr. hogy igerr. cz j: szele-
pet játSZhat. N'Iinclen szakiníban. így a
Jogban is nag1, ovak()rlati aspektusstrl kell
számo]ni. Nelllcsltk a cLoIo_v .1ogi része.
mi1ga .l szerzíídéskötés kérlr'es dolog. ha-
nelr az iurpressztiJiis is Szakmai ..knou,
how''-k. olyan Íbrdullrtok alakulhatnak ki
a gyakorlatban. anli e-ly gyakorlott' áni aZ
adott területen nem jártas jo_qászntrk eszé-
be se nl jLltna. Ilyesn'ri is szer'epet jáLszhat.

E'zekben a nelnZetköZ'i ü_eyekben a1ap-
\retően ilZ ll r'eszélr'es. hil va1amilYen nerr-t

elleníjr'izhető enlberrel. tál'sasággal szer-
z-ődik valaki. Ezek ug,'_anis nyilván tisztilr-
ban vannak azzal, hogy nemzetk(jzileg
Va]amit behajtani, peres úton ér'vényesíte-
ni iszonyÍr nehéz, és an]i még bosszirn-
tóbb. rragyon költséges' Ktilönösen. ha
valanlilyerr oknál Íbgva például amerikai
Ligyvédet l<el l felÍbgaclni. Nerrrrég hallot-
tam egy ktilföldi szerzőÍő]^ hog1r az ottani
szokáS Szerint ha egy ti_uyvéd kézbevesz
egy clolgot. atttil kezdve ő az |igy Lll_il. cSal<

ő ptofitá1hirt belő1e. Ilyelr az arncrikai
i.ig1,védi és jogi vi1ág. Ré-l uerll a jtl-urtil.
lranen e-ly a1kuról. esr tizletrő] t'an acloLt

e'qetben szó.
A z úgyrrevezett,.bumerlirr-u''-esetbcn az

ón szememben ,,l<ilcig ti ltj]áb"; ez nenr jo-
gi írllírsÍbglalíis. hiszen nenl 1áttam a szer-
zíjdést. nenr ismeretrl igazírn a térryállást.
Minclen esetre iogvita csetén az illetíjnek
több dolgot is kel] bizonyítania: nrinc1e-
nekelőtt tiszt/rzanclíl. hogy ki Í'elelt ezekért
(a szer'ződésben nem ern]ített" hirtelen elő-
kcrtilt) han_llszel'ekért. Bizonyítania kelle-
rre továbbií azok va]ós ér"tókét. arni bármi-
lyerr kártérítési i _uén y aI ap.j áLr J szo l gíl h at.

Ez elsősorban pol.uiir'r jogi r ita. bár
eg1'általán nern hagyhatti fi'er elrlrerr kívül.
hogy a kikötott lronorárilrnl ttleg tletl Íize-

ULURU - The Fractal
Experience

A borító ..Limited E'dition'' ir-rformáci-

ója e'r1 fa.;ta nlegktilÖnböztetettséget sej-
tet: esetle-s réteg-ércleklődésre számot
tartó pr'odukciót. nettín olyat. amelyhez
csak a kir'álasztott kevesek juthatnak

hozzá. Akár'hogy is r,an. figvelern-felkel-
tő a címlap_kép; és furcsasti-tot szimatol-
hatunk a hátlap egy feltűn(í sor'a olvasá-
sakor is: ,,How to play this compact
di sc".

Hát, igen' A 79 perc 10 másodperces

hallgatnivaló 99 tr'ackr:e tagolódik, s a

jószándékú használati utasítás azt suga1l-
ja, hogy rnjndenki kreáljon magának a

megadott quasi nyersanyagbóI _ testresz-

abott h al ] _gatnivalót.

Robert C. Bachmann nevéve] sokan a

magyarLll is rnegjelent Karajan-könyve
jó\,oltából találkoztak' személyesen pe-

dig 1993 óta' három Pünkösdi Fesztivál
létrehozásáriál bábáskodott nálunk a ze-

ne sz-erzó-karnrester.

A harmadik alkalommal. 1997-ben -
lTint aZ ,,E'lite''-nek adott inte{úból is
kjder'ül _,,Budapesten, a Zcneakadémi-

ih1etésíí míívern ősbemutatója. A londo-
ni Times kritikusa is jelen volt az ese-

ményen, a BBC Íőprogramban közvetí-
tette aZ etőadást a Classis FM csatorná-
ján' és Ausztr'áliában is sugározták''.
Ebből úgy tűnne: konrpozícióról van

szó. amelynek történeti kategór'iákkal
mérve sz'evői szándéka, koncepciója,
tartalrna-foltnáj a, esetleg kompozitórirrs
zártsága van. Ehhez képest, az indokol-
tan önkényes befogadói hozzááIlás azt

sejteti: ad hoc jellegíí lehetett a rögtön-
zés a szerző rószéről is, amennyiben
rnűvének nemcsak sor'sát, hanem tnin-
denkor1 hangzó alakját-forrnáját is a

potenciáIis lral1gatóra bízza. Mű-e,
opusz-e az ilyesmi?

A budapesti ősbcmutatót megelózően
rögzített CD hangzó nyersanyagában
keresem az alkotói mozzanatokat. Van-
nak készen kapott (,,hozott'') anyagok,
irusztráliai őslakosoktól gyííj ön felvéte-
lek (nem deriil ki: ho]-rnikor, ki által ké-

li megállapodást kínált. Ezt Jasper Mar'git-
tal kizírrólag né-eyszemközt volt hajlancló
rnegtárgyalni. Nem jutottunk azonban
e]őre. mert követeléseikben ezúttal sem
Voltak következetesek. az általunk megol-
dásként kíná1t lehetóségeket e1Lrtasították.
A cél érdekében pedig még az ellen sem
tiltakoztunk, hogy a helyszínen készített
(és végül nem kiÍizetett) hang- és képfel-
vételt többször, több helyen lejátszották.
Valójában ismét csak az időt és a pénzt
vesztegettük.

_ Bac]ln'Lann úr nlilyen érvekkel tó-
tlltLsatja alti uz eljtirú'st?

_ Semmilyenekke], ő ugyanis ,,átment
művészbe''. Kizárólag a nemzetközi i'i_9y-

védi irocla tárgyal az or_bitex ner,ében.

- Hol úll jel.en pillanutban cL tlrll.tlg?

- A Rádiózenekar ügyét nrost a svá.jci
zeneművész szakszervezet képviseli,
amelynek titkára maga is gytrkorló jogász.
Megptóbálja baráti altipon pénzéhez' vagy
annirk egy részéhez segíteni aZ egytittest.

_ Volt már ilyett tig.l, ct Rít.diózenekctr
tö rÍénetében ?

Régebben egy Íiancia cég készíttetett
filmzenét, amiért nem Íizetett. Akkor egy
csődeljárás során. négy ér,elteltével vala-
mennyit visszakaptunk kcjvete]éseinkből'
Az elmúlt öt évben egy itthoni alapítvány
neln Íizetett ki e-ey viszonylae jeJentékte-
len összeget, amelyért nem volt érdemes
pereskedni.

Nemcsak külföldi partner. hanenl itt-
honi megrenclelő esetén is egyre körlilte-
kintőbben kell szerződéSt kötni. hiSZen
sok a hazardőr, zrki hangversenyeket
szetve7'. Lassanként e-lyetien járható út-
nak az tr szerződés látszik. arrrely kiköti,
hogy a megrendelónek közvetlenLil a
hangverseny előtt ke1] kitizetnie a teljes
ös szeget.

3.
Dr. Szilágyi István ügyvéd

(a s:'erzői és szotttszédo-s jogok
tltt t iali.stuja )

Ez az eset nem táritozik,,.,a szerzői és
szomszér-los jogok körébe. es amtigy l'
mindig nagyoll nehé2 áIlást fbglalni ilyen
ügyekben; a szituáció hasonló az ofvoso-
kéhoz, arnikoi telefonon át akarrrak diag-
nózist kérni tó|ük a páciensek. ltt is ]átni
kellene al vélem'ényezéshez a ,.beteget''.
azaz a szerződést.'A clolgok sokszor haj-
szá]on múInak. Minclkét olclal szempont-
jait ismerni ke1l ahhoz. ho-uy az ember Í-e-

lelősségge1 á11ást foglalhasson'
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tésével, illetve a hangÍ'elvétel további Í'el-
használásávaI előaclómíívészi jogok meg-
sértéséről van szó, aminek dontő szerepe

szültek - eset]eg a szerző saját gyűjté-
sei']) _ ezek csemegét jelenthetnek a

néprajzi éldeklődésűeknek, s az egzotr-
kumok iránt vonzódók számára. r'ala-
mint megkomponált szakaszok. Ez
utóbbiak _ vokális és/vagy instrumentá-
lis jellegűek hangonként rögzített kot-
taanyag és aleatorikus szó]anrok eredő-

.jekérrt. SematikLls a zenekari hangzás-
tömbök dinamikai gölbéje. E-ey idő után
végtelenü1 unalmasak a crescendók,
amelyek az öncé1ú kullninációs pont

után fokozatosan \ ag), hirtelen elha]kul-
nak.

Többszöri (esetlec r'isszacsato1t) újra-
hallgatásra többn1'ire csak az atrsztr'ál

anyag szíirníthat. Vajorr ehhez szolgál
száridéka szerint is csr_rpárr tetszőleges
kerctü1 a ..rlrűalkotás'"] Ki-ki szabadon
meghatár'ozhaqa' hány hangzó réteggel
burkolja egyszer ű vagy díszcsomagolás-
ba a .,talált táIgy''-at

Az ULURU hangzó anyaga: hetero-
gén (ez önmagában nem rninősítés!), for-
mája tetszőleges. s ezáltal tartalma is
(nerthogy aZ egyes váIogatások során
esetleg tobb mehet veszendőbe, mint arni

meghallgatásra kerül). Úgy tíínik: a szer-

zői te1jesítmény a bőséges llYersanyag-
választék összehordásziban rejlik. Vajon

mennyi e]őkészületi munkát (időt|.i igó-

nyel, hogy valaki r'átaláljon az önmaga
számára szívesen hallgatható kivágatr_a?

olyasmiére. amit ismételhetőnek ítél. sa-
ját haszrrálatra! Az ehhez szükséges idő
alatt _ amennyiben rer-rdelkezésére 1úlnak

elektroakusztikai berendezések _ talán
saját rnaga is létrebozhat tetszetős (leg-

alábbis saját igónyeit kie1égítő) hallgat-
rrivalót.

Az ULURU: jellegzetes a1akít hegy.
Aki egyszer látta. nem felejti el, s nenl is
keveri össze valamely más földrajzi je-

lenséggel. Zenekari crescendói. valamint
az énekkar által ismételgetett ,,Uluru''-
szöveg a1apjárr ráismerünk a Bachmann-
mííle is. Igaz, kevesebb gyönyörködni-
valót kínál a fülnek. mint a hegy képe a
szemnek.

A CD hangzó anyagát, a szev'(i ye-

z-ónyletével, a Londoni Fi]harmonikusok
ós a The London Voices realizálták.

lehet egy esetleges jogvitírban. A rlagyar
polgár'i jogi törvény ismeri tlgyan a beszá-
mítás intézményét, vizsgálni kell azonban
azt. hogy a jelen tényállásban az alkal-
mezhlttó-e. Allíspontom szerint nem.
melt nem a törvényben előírt egynemű
kör'etelésekről van szó. Azenekarnak járó
honorárium egy kötelmi jogi (szerződé-
ses) követelés, amellyel szemben nem
számítható be egy dologi jogi (a bumerán-
gok tulajdonához kötődő) követelés. . Az
egy külön kérdés, hogy egyáltalán köve-
telhetne valamit ezeÍ a jogcímen Bach-
mann úr. Szefintem a kölcsönös követelé-
sek be nem számíthatósága a döntő kérdés
e pillanatban, és nem is érdemes aztvtzs-
gálni e cikk keretében, hogy a bumerán-
gok őrzéséért ki tartozott t'elelősséggel.
Annyit azonban hadd mondjak el, hogy a

felelős őrzés akkor hárult volna a Rádió-
zenektlrra. ha a fe1ek között nem lett vo]-
na szerződéses viszony. De volt, a szerző-
dés viszont a többi hangszer mellett infor-
mációirn szerint nem említette a bLrmerán-
gokat' Az a gyirnúm. hogy ezek tr bume-
rángok _ amint azoknak szokásuk gyak-
ran .,visszaüthetnek'' Bachmann úrnak,,,

Szívesen elváltalnám a Rádiózenekar Vé-:,

tluk'ió ctn'l,agilag teljesen rende:'etÍ vr.llÍ,

ttem folytatódotÍ e. az egl,iittmííköclés?

- Megkeresték a zenekart az 1996-os
Pünkösdi Fesztivál rendezői ezzel a felké-
réqsql, ami!.lel is vállaltunk. Beethoven
sáimfóniákat dirigált Bachmann úr, és ha-
mar'kiderült' hogy nem könnyű dolgozni
vele . Sajátos zenei elképzelései vo]tak,

it nem tudott megmutatni a zenekar-
lnák, és ez feszültségek forrásává válrt, Ez-
zel együtt a kapcsolat nem szakmai okok
miatt szakadt meg, hanem a kapcsolatba
nem illő indulatok, ezek meglehetősen
hangos megnyi lvánul jsa miatt.

Hosszít évek (lttl yett részt a zenekuri
s z'e rz'ődé s e k e lőké s zíté's éb en, azok me gkö -

tésében. Menny,iyz játszotÍ .fonÍos szerepet
(els(ísorbtltt ctz utóbbi években) a szerző-
désbett kíntiLt progrtun l,árható sutkmai
s Zítl, onalct, il.l etv e ctnnak anyctgi le he tős é -

g e i, te kintette I a muz,si kusok Jbhtnlttto s an
ro mló é l e Í kö rü l nté n1; e i re ?

_ A Íllharmóniai koncertekre való fel-
készülés több próbát és egy hangversenyt

zó volt az opera. mint helyszín. a Zenekar
adott. [,.ehet, hogy a mi hibánk Volt nem
kémi előtte reÍ'etenciát, de egy né-
rnet karmes 1 sem tételeztük' hogy
nem tucl Beethovenl dirigálni. Ugyanúg1.
ahogy'ma sern gondolnák
sehol a:vi tudja eljátszani
mondjuk cokat vagy a

'':,l.ákart, 
azt Sem tudta megmutatni. Mindez

,'''l akkor is előfordulhatott volna, ha kérünk
' és kapunk referenciákat. Kl' az, aki nem

tud manapság kitűnő referenciákra, ió kri-
tikákra szert tenni valamilyen módon?

A koncerÍ tehtit jóL sikerült, hagy'cl-

mórun'ci mégsenl. vólt u Bachmann úrrul
vaLó kapr:solat. Erulek oka a mdr említeÍt
s.'en é ly e s konJlikt us lehet ?

Igen, én ugyanis nem rejtettem véka
alá a véleményemet, az ő karmesteri kva-
litásait illetően sem. Nem hiszem azon-
ban, hogy a zenekar tagjai ezt különöseb-
ben fájlalnák - nem tettek nekem szemre-
hínyist a tönéntekért.

- A számlrit rentlezte cLz.érÍ Bachn'Lann úr?

- A fizetés körül semmilyen bonyoda-
lom nem volt. E'zzel együtt a mi zeneka-
runknak is van rendezetlen számlája. és

Sajnos a szálak itt is külföldre vezetnek'
Ervényes ]emezszerződés ünk honoráriu-
ma Van már hosszú idő óta függőben,
pedig nagyon jó ügyvéd (nagyon sok
pénzért) segít a ,,behajtásban''. Ezek a

nemZetköZi jogot is érintő eljárások
mindig nagyon problémásak és nagyon
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drágák, nem öriilünk tehát a fennálló ki; kijelentkezettaszáLloclából és elhagy- hangfelvétel esetében _, minden további
helyzetnek' ta az országot' nélkül megoldható szerződéses rendelke-

Külön kellemetlen, hogy a megrendelő Éppen e, az utolsó alkalmat terveztük a zés hiányában iq,;,, 
' 
a vonatkozó tör-

amerikai illetőségíí. és a felkért amerikai mi megítélésünk szerint is szükséges kor- vénvi rendelk l ében (és annak
rekciókra. E'nnyi történt, azóta pedig ,,fu-
tunk a pénzünk után''.

- A szerződés megkötésekor ellenőriz-

_ Nem voLt még ilyen jeltegű tapas.ta- ték,a megrendeLő megbílhatóSógtit' u1)'ct-

latct ct zettekctrnak? 
'J"''ö"" gi hótterét?

- Voltak konfliktushelyzetek, amikor a - Nem hiszem, hogy ezen múlt a dolog.
megrendelőnek különböző kifogásai Nincs az a gondosan megkötött szetződés, tom szerint r iszont ebbén',áz esetben nem

akadtak, de ezeket eddig még mindig si- ami megvédené az embert a kellemet]en használhatja fel a megrendelő a hangfel-
került megoldanunk. csalódásoktól. Akárhova megyünk tur- vételt, legalábbis addig nem, amíg a teljes

_ Mi az, ami mosÍ így ntegnehezíti a nézni elófordulhat, hogy ugyanaz a cég díjat ki nem fizeti' Addi

elolgot? Mi nettt,,,,,it i),'n'[,Í;;;i;;i;;;, ::J*JJY:rill1J:n"]::??J:|T:1'; ilÍit'}xT,}""x:il",JJ
- Azt mondja, hogy nem tetszik. Ez egy több ponton is e]tér attól. Nemcsak kifize- galmaiható, nem sugározható. stb.

nem mérhető sportág, hogy kinek mi tet- tésekről lehet ilyenkor szó: a szervezésrőI, Az a,körúlmény pedi_l' hogy a karmes-

szik és mi nem tetszik, szubjektív dolog. szállásról, buszról, b
Ha valami nem akar ába-
való a győzködés. ccel ...;-::?-::,l,Lemetl
egyébkeni nemcsak ."iíu- erdelne's Perellll-

nem aZ újságolvasó zenebarát is nap mint Még amikor le
nap találkozhat. Nemrég játszottunk pél- érdemes. Különösen
dául Gianluigi Gelmetti karmester lrányí- zünk jószándékot a

tásával; a produkció nekem személy sze- fordulnak kü1ső köriilmények rr-riatti, elolvassák, krderül. hogy nem erre gon-

rint nagyon tetszett, az egyik napilap kri- kényszerű szerződéstörések, ami valóban doltat. Visszaadják, megjelölve a kifogá_

tikusa is elragadtatva írt a koncer1ről, a nem a partner ügyességén, szándé : a]:'i

szomszédos jogok

Ez az eset egyértelműbb és világosabb
az előzőnéI. A megrendelő karmester
anyagi felelősséggel tartozik, ki kell fizet-
nie az operaház zenekarát. Addig nem
hozhatja nyilvánosságra a hangfelvételt,
amíg nem fizet. Nemcsak a hangfelvétel
többszörözése, hanem maga a rögzítés is
az előadőmíivészek engedélyezés étőI, az
ő díjazásuktól függ. A nemfizetéssel a
megrendelő előadóművészek jogait sér-
tette meg. A magyar jog szerint ez egyér-
telmű dolog' Az' hogy neki minőségi ki-
fogásai vannak - egy egyébként nem kész

iavítia. úira mesí

mérce; szubjektív megítélés szerint mond-
hatja egy karmester, hogy mégsem erre
gondolt és megpróbálhatja a Berlini Fil-
harmonikusokkal. Ezt megteheti, de nem
teheti meg, hogy magáért a munkáért, a
hangfelvétel rögzítéséért nem fizet. Ez le-
het csökkentett díj, ami képezheti alku
tárgyát Célszerűbb azonban a szerződés-
ben js felkészülni erre az eshetőségre és

rögzíteni a csökkentett díjfizetés lehetősé-
gét, illetve annak körülményeit' feltételeit
15.

Egyébként mindkét ügyben meg kelle-
ne vizsgálni, hogy perelhető-e Magyaror-
szágon, ami sokkal előnyösebb volna a

művészek szempontjából, hiszen a mi tör_
vényünk szerző- és elóadóművész-centri-
kus és ez ,,féI győzelem''l.

- Van annyira beleltitósa tt kotnolyzenei
szfértiba, hogy össze tudja hasonlítani a
területen kialakult impresszálósi szíttvo-
nalat, módszereket a könrylűzenében ta-
pasztdlÍakkal? Érezhető, hogy a könnyű-

zenében érdekeltek sokkal régebben ma-
gukra utaltak, évtizedek óta maguk gott-

do skodnak turnéikról, szerz'ődéseikről, és

másik napilap kritikusa fanyalogva nyilat- ]ik. Nem érdemes ilyenkor me : :.:újra azt mondják' hogy nem iga-
kozott róla' A megítélésnél minaen ti- egyébként ió kapcs llatokat. gondoltak. Kétszeri kijavítási kö-
zonnyal a hallgatók (köztük a kritikus) - Van-e arróL
pillanatnyi hangulata is szerepet játszik' 

sonló e'setben mo

- Ez ct kritika kritikája. ::::,?.:".!.i11',:.::e €:)' u l l e s' ( k ) l 1 o.g \' an

- Igen, és ezt vállalom' Az igazság E'zek a zenekarok sokkal nagyobb cé-

szóvaljókarmesterekkel magas színvona- ,'.= mi,pedig egészen rr-rás dolgokkal r'ol-
1ú produkciókra képes' Ilyen dirigensek' l '1g1|elfoglalva.
eleve igényessé teszik a muzsikusokat, : ].

aminek egy idő után minóséget e ,], 5.
rozó szerepe kellhogy legyen. ' .1. .,ll....ll,;, Dr. Szilágyi István ügyvéd

pedig korrigálnak. E

mestel:

hetőség?

- Eddigi tapa

vállaló fél i

így is volt. E
aki egyben a.,

ban meghallgassa. Más-
élie azonban már nem találta sen-nap

lyben. szabá-
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ennek arányóban mindezt profibban is in-
tézik, mint az úgyneveptt komolyzene míí-
velői, vagy nem?

_ Igen, hiszen a popzenei, könnyíízenei
vonal mindig is jobban kötődött az tlzlet_
hez. ezekben a művészekben sokkal ko-
rábban kifejlődött az izJ,eti. 1ogi, szerző-
déskötési érzék. Ezt a területet jól isme-
rem; ennyi idő után szemé1y szerint meg
lehet ítélni, hogy melyik szerzőnek-elő-
adóművésznek van igazán jó úzirett érzé-
ke, és ki az, aki húsz-huszonöt éve van a
pályán, de nem annyira érzékeli ezekeÍ a
dolgokat vagy á11 teljesen naiVan a hason-
1ó problémák előtt. Meggyőződésem,
hogy a könnyúízenében, ahol mindig a
művészek maguk intézték ezeket a dolgo-
kat is, beletanultak az ügyintézésbe, keve-
sebb ilyen jellegű probléma adódik. A
nagyzenekaroknál más maga a struktúra
is; mindig volt titkár, úgyintéző. Ma már
ezen a téren is kemény piaci körülmények
vannak, szükség van profi impresszálásra.

azonban, hogyan és miképpen foglalkoz-
nak ilyen egyedi ügyekkel.

Ez az átaIakulás természetesen jó do-
1og, mert aztjelenti, hogy a szerzőknekaz
eddiginél is nagyobb beleszólásuk van Sa-
ját ügyeikbe _ az egyesületet ők alapítot-
ták, ők választják meg saját vezetőségü-
ket, ők foglalkoznak saját ügyeikkel. Avi-
Iágon ez mindenütt így működik' Nem á1-

lamilag alapított, államilag irányított in-
tézmény, hanem a szerzők szer v ezete.

biztosítások és egyéb, a munkában fontos
járulékok Í'elett _ mindez pedig teljesen
kézenfekvő lehet egyl limpresszárióiroda
Üg1 intezője számára.

E'z.ek az említen szerző<]esek eg1 edi

re] rendelkező impresszálási cégek, ebben

Minclig is idegenkedtem ú ilyen Íbr- letre figyelni kell. és bizony megéli a
sem, szerződéseket,,dörzsöIt'' szakemberekkel
ha a megköttetni' Ezt az átmeneti időszakot

2ól. Mindig mások a megsínylik a művészek' hiszen idő kell
zőc]őÍelek. odakell ahhoz' hogy patinás impresszáló cégek
zerződöm, milyen az alakuljanak ki, amilyenek Nyugaton is
ölcsi háttere, milyen vannak. Bár minden jogi figyelem mellett
vannak-e egyáltalán? előfordulhat rosszhiszeműség, és már ré-

gírni egy ilyen szer- gen roSSZ! ha ametikai ügyvédekkel kell a

szűk ]íiókórűen ko- pénzt pereltetni. Én magam is jártam már
ZeÍten az előadómű- hasonló módon, mégpedig egy nénlct cég-

élén kiváló iogásszal. Közös jogkezelő te- vészi jogokra koncentrálnék, és közben gel _ számomra nem érte meg pereskedni.

vékenységüket ismerem, nem tudom esetleg elsikkadnék a technikai feltételek, Tóth Anna
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_ A Nemzeti Filharmónict körül évek óttt

Jbrrongó vitdk végére ponr került. A
htlngv e rs e ny - re nt]e zé'g v é gre hórom öntil-
ló közhasznú ttirsusít.g révétt ti)rténik, az
NemzeÍi Énekkar és a Nemrcti Filhartlto-
nikusok néven 'szinÍén ítj életet kezt]ett Ál-
lami Hangversen1,zenekar ;ledig _ szintén
öttdlkj - nemzeti ulctylinrézmén\lkérLt ttz
e gykori Nemzeti F il hcLnnónia'j ogutódja'
Mégi's, mintha nem hctllaÍsz,ódntinak
oLyan euforiklLs hangok a z'enekur hcÍ7'tt

túióról, mint dzt tt sok huLzttvona után 0z
ember vairrLd.

_ Talán mert többet vártak ettől a levá-
lástó], mint amilyen lehetőségei az állam-
igazgatásnak ebben az esztendőben vol_
tak. Csodákra nem vagyunk képesek,
pontosabban a csoc1át megtettük azzal,
hogy sikerült nemzeti altrpintézménnyé
nyilvánítani és önállóan működtetni az
együtteseket. Lehet, hogy a két társulat-
ban dolgozó művészek számára eZ nem
olyan nagy jelentőségű lépés, mint ahogy
azt mi értékelj[ik, de mégis csak innen in_
dulhat egy remélhetően sikeres történet-
té alaku]ó közös tárgyalás, amikor meg-
tudhatjuk végre, hogy mi mennyibe kerül.
E'ddig összemosódtak a költségek a nagy
intézmény tárcájában; most láthatóvá vá]-
nak a bérviszonyokat, a bérhelyzetet. Lát-
juk, hogy mennyire elmaladt az énekkar
flzetése és megpróbáltuk a költségvetéS
erejéhez képest ezt rendezni' Ebben az
évben 25 és 15 százalékos bérfejlesztésre
volt lehetőség - év elején. És még csak
most kezdtük az éyet.

MerLnyire érte el a Minisz'térittntot az
a felhtiborodósi huLlóm, hog1.- ctz Állami
HangversenyTeneka r Nemz.eti Filhctrmo-
nikusokként kíván műkötlni tt Íclvtibbiak-
ban? Hogy ez. nem deÍinitilhcttó, tle érzé-
ke lhe t ő e l ő acló míív é s 7i j cl g o kctt s é r t( he t ) ?

- Nem sért' A probléma Í-elbukkanása-
kor azonnal jogászokhoz forclu]tLrnk, akik
megállapították, hogy a névváltoztatás-
nak nincs jogi akadálya, az új név netn
sérti a Budapesti Fi]harrnóniai Társaság
Zenekarának érdekeit. érdekkcireit. Tar-
tottunk egyeztető megbeszéléseket a két
zenekar között, sőt még az Állami Hang-
versenyzenekaron bellil is, mivel ott is

Be van fe-1ezve a nagy mú. . .?
_ riport Koncz Erika főtandcsossal a Filharmónia Kht.-k megalakuldsa után _

voltak ellenvélemények. A probléma
megoldásáig nem is adtuk ki a zenekar
módosított alapító okiratát. A másik zene-
kar ezt végül tudomásul vette; mi pedig
nagy rernényeket táplálunk az egytittes,
az ú1 művészeti vezetés iránt, és a meg-
újuláshoz talán még ez a névváltozás is
hozzá tartozil<. Várjul< a zenekar és az
énekkar megújulását, a művészeti teljesít-
mények látványos javulását, amihez min-
dent megpróbál unk r-negteremteni.

- Mi letÍ a hangsz,erek sorsa'/ A zene-
kar hangs:ereit ny'ilvtitt Íoy,tíbbrtt is u ae-
nekclr has:ltíilja (anntíl is itúcÍbb, mivel (Í

a jogutótl), cle van még 's-'l.titnos zongord
és egyéb, cunit a koncertrendezőknek kel-
lene httszntilniuk.

- A hangszereket nem örökölték meg,
illetve nem kapták rneg tulajdonba a köz-
hasznú társaságok, csak ingyenes haszná-
]atba. A hangszerek továbbra is állami tu-
lajdonban maradtak, nyi1vántartásuk a

Nemzeti Filharmonikusok Í'eladata' Ez
megfelelő védelmet biztosít az ál]am r'é-

szét'őI a han_uszerek sztitnál'a. A közhasz-
nú társasá_uok életképessé_sét azért rr-rajd

csak jövő Íbgja igazoJni: a hangszereket
egyetlen perole sem lehet bizonytalanság-
nak kitenni. Annak idején ugyanis azért
vették meg őket, hogy hosszú távon szol-
gálják a hazai hangversenyélet feltéte]eit.
Ennek biztosítását megítélésünk szerint
az áIlami tulajdon garantálhatja.

Mi a vttlós oka ctnnak, hogy végtil
nem a1okttt tt terüleÍeket fedi a hórom
kht., tuttit eretletileg Íeryez'Íek? A dunín-
túli, budapesti és keLet-nutgyarorsztigi

,,.fro nÍv o t rctl ttk'' ki s s é rní n t h ct e lmo s ó cl.t a. k
volna.

A Dunántú] északi része a budapesti
kht.-hoz csatlakozott - egyelőre. Úgy
gondolom, hogy ennek egyszerűen presz-
tízs-okai vemnak' Győr nem fogadta el,
hogy a kht. központja Pécsett van. ragasz-
kodtak a régi rendszerben megszokott bu-
dapesti központhoz. Szerettük volna e]ér-
ni, ha a győri, helyesebben észak-dunán-
túli régió cjnálIó kht.-t hoz iegalább létre,
a támogatást garantáltuk volna. Ettól a
Í'e]adattól meg1edtek, és inkább Buda-
pesthez csatlal<oztak azzal, hogy az elkö-

vetkező három évben megpróbálják a fel-
só-dunántúli régió önálló szel'vezetét ]ét-

rehozni. A programfinanszírozást garan-
táljuk.

_ A kht' k milyen elv szerinÍ kupttik in-
tlulti tőkéjtiket é's' els'ő költségveté'si tómo-
g atás uktt ? M inde gy ik kiil ön kö lt's é gt, e t é s t

clolgozott ki és azt '|ig1."elen'Lbe vél,e, vctgy

adott összeget OSzÍOÍt sz'ét bizottlos ard-
nyok szerinÍ a Minisztériunt?

_ Komoly elemzés előzte meg a kht-Vá
tilakítást. ANemzeti Filharmónia költség-
vetésén belüi megpróbáltLrk elkülöníteni a

koncertrendezésr:e és -szervezésre fordí-
tott öSSZegeket. Kiindulási pontunk tehát

az volt, hogy tl Nemzeti Fi]harmónia
mennyit költ erre a feladatra. Ehhez ké-
pest jelentős emeléssel határoztuk meg a

kcjzhasznú társaságok finanszírozását, il-
letve költségvetési támogatását' Azzal a

Í'eltétellel, hogy szükséges kü]ső Íbnások
bevonása is: önkormányzati támogatáso-
ké, pályázati és szponzori pénzeké. Az el-
rnúlt évekhez képest kiszámítható és biz-
tonságos az atámogatás, amit a kht-k szá-
mára biztosítani tudunk' Annak idején a
,'nagy'' Nemzeti Filharmónián belü] soha
nem volt biztos, hogy mire kapnak pénzt
és mire nem; teljes bizonytalanságban él-
tel< a kirendeltségek, nern tudták, meny-
nyiből gazdálkodhatnak. Ebben az évben
azonban év e1ején tudják' mennyi pénzük
lesz, tudják, hogy ehhez mennyit ke]l sze-
rezn i ük. oszthatnak-szorozhatnak; mÍíkö-
désük teljes biztonsággal Ílnanszírozva
van, és ezen felül jut pénz a programokra
ts.

- Mi igctz ctbból, hogy' a Nemzeti Fil-
ha rmónia je gyirodájtira kiírt póly'tiz'atot
eg' külft)kli cég nyerÍe? Hogy az' tulott
cég ulottnal letetÍ az asa'talra tízmillió fo-
rintot az átépítésre, és' még (lasem 7aran-
ttiLt' hogr- kés(íbb nem sörözőt nyit-e majd
u.jegyiroda helyén?

- A jegyirodáról hosszasan tárgyaltam
a Művészeti és Szabadmíívelődési Alapít-
vánnyal, és megnézhettem azokat a pá-
lyázatokat, amelyeket tr jegyiroda hasz-
nosítására illetve további működtetésére
írtak ki. Valóban egy német-magyar ktt.
ajánlata volt a legkedvezőbb; az ajánIat
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egyes számú pontja az volt, hogy a ha-
gyományosan komolyzenei jegyirodának
bejáratott helyiséget továbbra is komoly-
zenei jegyirodaként akarják működtetni;
a profilt színházakkal, a vidéki és nemzet-
közi hangversenyélettel bővítve. Ez azt
jelenti, hogy a hazai rendezvényeket kül-
földön is kínálják majd, a külföldiekre ná-
lunk is lehet majd jegyet venni. Ehhez
társul még egyfajta kulturális turizmus.

Az mindenki számára nyilvánva1ó voit,
hogy a Míívészeti és szabadművelődési
Alapítvány által kért bérleti díjat csak
jegyeladásból nem lehet kigazdálkodni,
tehát a profilt bővíteni kellett. Bővítés
egyébként a budapesti kht. pá1yázatában

is szerepelt' F'z apáIyázat azonban sokkal
szűkebb szolgáltatási kört ajánlott, mint
amit az első pályáző leadott. Nem tudták
teljes mértékben felvállalni a nemzetközi
és hazai vérkeringésbe való bekapcsoló-
dást. Személy Szerint sajnálom, hogy a

kht. nem tudta megtartani ajegyirodát, de

komoly garanciákat kértünk a Művészeti
és Szabadművelődési Alapítványtól arra,
hogy a szer'ződésbe beépítik a jegyiroda
további műkodésének szükségességét.
Azt is továbbá, hogy a nemzeti alapintéz-
mények, a kht. és az if.1Írsági előadások
jegyeit a legkisebb árréssel árusítja majd
a jegyiroda.

_ Mennyit jelent ez konkrétan? A.jegy-
irocla eddig ] 57o-os órréssel dol.goz'ott.

- 'A szerződésbe épített garancia
ugyanennyit jelöl meg _ ezekben aZ ese-

tekben. Könnyűzenei rendezvények ese-
tében ebbe nem szól(hat)unk bele.

_ Ha i\en mctgasak ott a bérleti díjttk'
hol fbg próbóLni oz Átlz, illetve Nenr'eti
Filharmo nikus Ze ne ktr ?

A Minisztériurn határozott szándéka.

hogy hosszú távon megoldja a zenekar
székbáz-pr'oblémáját. Valóban nagyon
magasak a bér]eti díjak, amik nagyon
meg is terhelik a zenekar költségvetését'
Abérleti díjra kifizetett éves összeg pon-
tosan arra lett vo]na elég, hogy a két
együttes bérét még ugyanennyivel meg-
emeljük. A miniszter úr elképzelése sze-
rint megfelelő székházzal lehetne megol-
dani ezt a problémát _ jelenleg székház-
keresésében vagyunk. Lehetőségeink ha-
tárai kötöttek - százmillió forintos vásár-
lással és a t-elújítási költségekkel számol-
hatunk. Pi11anatnyilag több potenciáiis
helyszínt vizsgálunk, és úgy gondolom,
hogy egy-rníisfél hónapon belül ez a kér-
dés is tisztázódik.

Volt-e vu.latnilyen, ct tltittisztét'iumoÍ u
Nemzeti Filharmonikusok körtiLményei-
nek túrg,:'i és utycLgi renclezélében moÍi'
vcíló haÍti'sct anncLk, hog"l a u,4TÁV Szim-

Joniku's Zenekar az utribbi idő'szakban lrit-
vtitlyos é's elképesztő mértékben tudttl ren'
dezni a n'Luzsikusok he\,zetét n'Lind finan-
cióLis, mind művészi sz,empontból ct n'Lór

régebben míÍködő, irigyll!5rg méltó Zene-
htizban'?

_ Ez nagyon nagy probléma, és álta]á-

brrn jelJemző a költségvetési körben illet-
ve Versenysztérában dolgozó alkalmazot-
tak lehetőségeinek kLilönbözőségére.
Most ez megjelent a művészeti életben is.
Számunkra eZ nagyon nagy gond, hiszen
a zenekar a legreprezentirtívabb zenei
együttesünk. Mindent elkövetünk, hogy
lépést tudjunk tarttrni, de a költségvetési
támogatást az adóÍizető polgárok pénzé-
ből biztosítják. Az adófizetési t'egyelem

nálunk meglehetősen laza' éppen ami ver-
senyszférát tlleÍt. Ezzel, együtt komoly
kö1tségvetési támogatásbar-r részesü1t a

Zenekar; megkapta a Nemzeti Filharmó-
nia teljes l997-es l<öltségvetési támogatá-

sának (316 millió forintnyi) összegét 360

millió forintra kerekítve' Tény, hogy ez

az összeg még mindig nem elég mondjuk
a Rádiózenekar kereseti viszonyainak el-

éréséhez. Tavaly a Rádiózenekar köJtség-

vetési támogatása 400 millió forint volt,

és ugyanaz a parlament szavazta meg

most a Nemzeti Filharmonikus Zenekar-

nak a 360 millió forintot.
Szeretnénk elérn-i. hogy Németország-

hoz hasonlóan itt is megtörténjék a zerrc-

karok kategorízá|ása, és a kereseti viszo-

nyokat ahhoz tudjuk rendelni. ott ez jól
bevált, de eZ nem egyszerű dolog' Addig is
igyekszünk, hogy a különbségek csökken-
jenek' Nekünk azonban nem eZ aZ egyet-

len zenektrrunk, hiszen -itt van az Operaház
zenekara is, csupa jó rnuzsikussal, a töb-

biekétől meSSZe e]maradó Íizetésekkel.
_ A Minisztériumon bel.ül megszítnt ct

Zene- és Ttitlcműyészeti Főos'z'tól .y, léte-

süLtek ttu'tticl^acló te'stiiletek - mil'r-en rend-

sz.erben.folr.-ik most a munkct?

- A Művészeti Fóosztályon belül dol-

goznak azok a szakmai reÍ'erensek, akik
eddig is aZ adott téma felelősei voltak.
Most a főosz'tá)y a szakmai kapcsolatok
osztályából, az íntézményi osztályból és

egy igazgatási osztálybói á11. Ez szükség-

szerű volt. hiszen a rendszerváltás utáni

második ciklus végén komolyan kell ven-

ni azokat az áIlamigazgatási Í'eladatokat,

amelyek a művészeti terliletet is érintik.
Minden egyes művészeti ágnak rneg-

van a maga tanácsadó testü]ete, amelyek-
kel Íbiyarnatosan konztlltálunk, arni segít

az áI|aml,gazgatásnak az adott művészeti

ágon belül a közép- és hosszú távú tervek

kialakításában.

KöztudoÍt, hogy tt most létrejött koncerÍ-
sz,ervezésiÍormű neln úi ötLet, hanem szin-
te évtiz'ede hordozztt mcLgában a lehetősé-
get a FiLharntónia. Mi volÍ a rnegvaLósu-

l ó s akad ály tt ? Túl s o kan'| é lt e k ttz új ít ci s t ó l,

vagy kívülről görclítettek elé ttkttdályt?

- Az ok nagyon egyszerű: a Pénzügy-
minisztérium nem járult hozzá az onálló
számlavezetéshez.

Most, hogy ,,szabcd a vósór'',

rövid, óm lényegre törő szóuóltó.s-u,í.r:"!y lttila ügyvezető igazgatóval _

Filha rmÓnia a Dél-d UnántÚli RégiÓ

elképt'elhető, hog'l onöknél is olyttn hurc
megy a koncertekért tt különböző ren-

dezőirodák, vóllalkozdsok közöÍt, minÍ
am.ilyen az eLntúlt években Budapesten is

kialcrkult?
Minden bizonnyal, hiszen ha csak

Pécset tekintjük, évente közel 200 hang-
versenyt tartantrk a Fi]harmónia rendez-
vényein kívül.

Mennyire lehet megvaLósítcLni az uz

i de iili s he ly zet et, ho g1' t ö l:l b re nt tib i l i s ren -

dezvény' tartsol1 el kultúrpolitikai szem-

pontbólfontos, óm nent rentóbílis' rentlez-

vényeket'?
_ Erre majd egy év múlva tudok ér-

demben vá1aszolni.

- Hctg.v tapasztalja? Vannuk-e urrct

utaLó .jelek, hogy ebben a 'formóban ttkÍí-

vabbci válnttk a helyi érd.ekeltségíí 1xltetl-
ciól.is tcímogtttók?
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- Aktívabbak lennének szándékaik zatok. Jelenleg a koncertet lendelők annyi z'ett tt Nemzeti FilharmónicL ct-' ont)k régi-
szerint, de csökkentek lehetőségeik. A és olyan minóségű hangversenyt rendel- ójóban?
tőke újra Budapesten koncentrálódik. hetnek, amennyi pénzük van. _ Nem rendelkezünk lrarrninc évnél fia-

- Hogyan reagítltak a vtilttlzósokra az _ Kellett-e tnunkatcirsukat elbocsóÍttttiu'l tatabb hangszerekkel. Legszebb álmom,

onökkel régóta kapcsolatban álLó művé- - A mi területünkön nem kellett mun- ami a jövőt illeti: minden teleptilésen meg-

szek, illetve koncertet rendelők? katársakat elküldeni. Íélelő és méltó hely azottrendezett koncer-
_ Még nem tisztázódtak sem saját lehe- A Filharntónia hungszerei óLlctmi tu- teknek. ahol elhelyezhetjük újonnan be-

tőségeink, dem a művészeké. Minden l.a.jdonban maradnak, de haszonkijlt'sijtt- szeÍZeÍl. kitűnő hangszereinket, és ahol telt

hangverseny azon múlik' mennyire ered- ben tovóbbra is térítésmentesen haszntil- ház előtt léphetnek Í'el kiváló művészeink,
rnényesek az adott célra benyújtott pályá- ltatitik. Milyen hangszerylu"kkctl renclelke- magas színvona1Ír hangverseny keretében.

Filha rmÓnia a Dél-M agyarország RégiÓ
Gonda Ferenc ügyvezető ilazlató.'','ffir!,!-|!:-:::rrj" 

,j::"o, 
23-ón a Gellért Sz'óllodóban -

A megyék kiválásának gondolata a

Nemzeti Fi]harmónia (akkor még orszá-
gos Filharmónia) kötelékéből már a

nyolcvanas években Í'e]rnerült' A SZétVá-

lás a ki]encvenes évek elejének gondolata
volt. 1997-ben szinte már naponta esedé-
kessé vált ennek jogi meg1bgalmazás; a
július l., október 8. határidő után végiil
december 17. lett az űj tdőszámítás kez-
dete.

_ Milyen anyagi feltételekkel intlul tt

mntka?
A mi közhasznú társaságunk 3 millió

forint törzstőkével és l_50 ezer forintos
apporttal jött létre. 1998-as működési
költségvetésünk 35 millió forint, arni sok-
nak hangzik ugyan, de nem olyan sok.
Különösen ha figyelembe vesszük, hogy
ennek kétharmadát magunknak kell e]őá1-

1ítani'
Ez része annak a folyamatnak, amely-

ben az állam folyamatosan kivonul a kon-
certek támogatásábóI, de felvá1lalta, hogy
megteremti az önállósodás lehetőségét és

feltételeit. Egy biztos: a közönség nem
érezheÍ változást.

_ Mi. a megoldós?
_ Szükség van némi áremelésre, a vá-

rosokat be kell vonni a koncertek Íinan-
szírozásába. Azzal is számolunk, hogy a

megrendelő városok tőkét biztosítanak
erre a célra'

_ Mik az induló közhasznú tórsastig
ttlttpvető cél.jai?

_ Mindenek előtt a közönség megtaltá-
sir. Ennek módja. ha eur'ópai rangú ren-

dezvényeket szerveziink. ismelt és Íiatal
magyar míívészeket szerződtettink, a kez-
dőket megismertetj|ik az ország nyilvír-
nosságával.

_ FeLatlcúóncLk turtia-e tot,tibbrtL is tt

Filharmóni.tt ctz ifjústigi hangversenyek
rendezé'sét ?

_Ez az egyik fő profilunk; ötszáz kon-
certet vállitltunk ebben az évadban. ami-
ből mindössze nyolcvan kimondottan fel-
nőtthangverseny.

Az ifjúsági koncertek 1ehetőséget te-

remtenek a művészeknek nemcsak egy-
szerúen megnyiIvánulásra, de gyakran
egy-egy kész produkció,,bejáratására'''
Folyamatosan biztosítja a közönséget, hi-
szen aki gyerekfejjel kezdett hangver-
senyre járni, felnőttként is folytatja' Ko-
moly értékek kerülnek az iskolákba, kis
településekre. A gyerekek találkozhatnak

a művészekkel, rnegfoghatják hangszerü-
ket, ami kitörcilhetetlen élményt jelent

számukra. Több évtizedes neveléstink
gyümölcseként ma is telt házak előtt ját-

szanuk muzsikusaink.
Erre mindenkinek áldozni kell ne-

künk is. de az államnak sem szabad ki-
szál]ni r prirgramból.

Lesznek-e oLyttn tevékenységi'for-
tncik, atnehekkel kiegészítik tt hangver-
senl'rendezést ?

- Szeretnénk kottákat és hangÍ-elvétele-

ket árusítani. Ez nekünk isjó és a kiadók-
nak is, hiszen a koncertek közönsége jó
potenciális vásárló. Január 1 -jétőI éI a Ze-
neműkiadó Vállalattal köttjtt szerződé-

sünk 3 milliós Íbrgalmat terveztünk er-

rc az éyre.
Részt veszünk a kulturális turizmusban
Borsod-Abaúj -Zemplén megyében már

hagyományosak a Zempléni Napok, kon-
certek szóIalnak (vállalkozási formában)
az Aggteleki Cseppkőbarlangban. szereÍ-
nénk más településeken is bekapcsolódni
a zenei életbe, de egyelőre a polgármeste-

rek,,nem estek hasra'' az ötlettől.
Megoldást igazán nem is azonnal. ha-

nem hosszabb távon vár a Filharmónia.

Kilenc megye műsorszerkesztése a Í'elada-

tom, ami nemcsak mennyiségi szempontból

lehet tobb, mint amit eddig csináltam. Ebben

a struktúrában lehet, hogy nem is kell annyi

műsor1 szerkesztenem, de akad más felada-

tom is. Átilakult a szerkesztés fogalma: ré-

l(elet-Ma gyarország a szerke sztŐ szernével
_ interjú Szilógyi Györggyel, a régió zenei szerkesztőjével _

lll:l.tll;l:lltrlali:ailrriarr.rrrru:t,tlrtilllrilll:llurllallllllll;illullall:llall:ll ll:ll lillall:l l;:;lllr{rr:l

gebben volt ir Filharmóniának (országos,

majd Nemzeti Filharmóniának) egy szer-

kesztési csoporda, annak volt egy cso-

portvezetóje, annal< pedig egy osztály-

vezető1e' Minden javaslat végigment ezeken

a stációkon és végül azhan-qzott elazország

legtávolabbi csücskében is, amit az osztá-

lyvezető jóváhagyott. Ez már régen nem így

van; inkább a műsorok koordinálása, egyez-

tetése és ellrelyezése a Í-e]adatunk. Továbbra

is vannak saját szerkesztési ötleteink, amit

többnyire sikerül is megvalósítani.
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_ Ez amolyan két oldalról történő míí-
s'orszerkesztés? Vannak ötletei ct Filharmó-
niltrutk, vannak ötletei. az egyes helyszínek-
nek és ezek valahol középen találkoznak?

- E'gyeztetni kell a többiekkel, hogy
esetleg más helyszínen is megszólaljon a

program! és ha a felkínált kompozíció a

közeljövőben már elhangzott aZ adott he-
lyen' megpróbálok mást javasolni ugyanat-
től a szerzőÍőI, ugyanabból a korszakból'
Ez elsősorban a főhivatású Zenekarokra ér-
vényes, de előfordulhat a félprofi együtte-
sek praxisában is. A főhivatásLi zenekarok
esetében az utóbbi idó-ben gyakran akad
ilyen jeJlegű munkám: ók megkapják a ma-
guk támogatását, megkeresik a maguk
szponzorait és nálam kész műsortal, kar-
mesterrel, szóIistával jelentkeznek és én

megpróbálom a kész produkciókat ''kiajan-
lani''. Ebbe az egyeztetési folyamatba még
az is belefér, ha mondjuk az egyik hely-
színre egy jó hegedűművész érkezik, meg-
kérdezem' tudja-e egy másik helyszín,
vagy valamelyik nagy zenekar is foglal-
koztatni az adott időszakban.

Ez a koordináló szerep volt az egyik
oka annak, hogy a régiót legalább egy
ember a budapesti irodában is képviseli.

Menn-\,ire lehetséges az, il\'en típttsú
egyezÍeÍés a Íöbbi régiól,aL - példóul a két
duncíntúlival?

- Remélem, hogy fogunk tudni. mint
ahogy eddig is tudtunk. A munkatársak
ugyanazok, nem Í'eltétleniil kell tehát
másra számítani. mer1 most különböző
cégekké alakultunk. Nem számítok kon-
kurencia harcra, már csak a földrajzi tá-
volságok miatt sem.

- Mitől függött az, hogy a meglévő
szerkesztők közüL ki melyik régióval fog-
LaL ko zik a kö zhas zntí ttirsctsti.gok létrej ötte
utrin?

- Az előzményektől, hjszen mindenki
azt terü]etet kapta, ahol éveken át dolgo-
Zott, amit már nagyon jól ismer. A kiren-
de1tség-vezetőkke1 baráti viszonyunk
van. Én magam már mind a kiienc kelet-
magyarországi megyével foglalkoztam,
igaz nem egyszene, ahogy most kell.
Nem dolgoztam viszont Nyugat-Magya-
rországon.

- lt/yugat-DunárLtúlon is minden me-
gl,ében van kirendelts'ége a közhcLsznú
társasógoknak?

_ ott kevesebb a kirendeltség, de min-
denütt van jelenlét. Kelet-Magyarországon
is csak öt kirendeltség működik (Miskolc,
Debrecen, Szeged, Nyíregyháza, Békés-
csaba). Atöbbi négy megyében, ahol nincs

főáIlásű alkalmazottunk (de van azért
képviselőnk), nagyobb az én szerepem is,

mint szerkesztőé. ott nehezebb összehozni
a parlnereket, merl nincsenek nagyzene-
karok, amelyek pénzt szereznek, önálló
programokat állítanak össze.

A híLrom közhasatú tórsasóg köz-
pontja egy,-mítssal s'Zcmben is piuci hely-

zetbe kerüllrct? Versenghetnek-e az iro-
cLavezetők, hog1, ki tud nagyobb szÍcirokat
s z'e rződt etn i é s me gfize t ni ?

_ Megtörténhet, bár ilyen eddig is elő-
Íbrdult az országon belül. Eddig is kü-
lönböző régiók működtek az országban a

Nemzeti Filharmónia SZe[VeZetén belül. a

kirendeltségek meglehetősen önállóan
dolgozhattak. Mindenkinek voltak saját

,,kuncsaÍtjaik''.
Az túóbbi évek tendenciója a meg-

szűnés voLt: tlz annuk idején zenével köz-
pontilag eLLótott kis települ.ések köztiL na-
gyon sok heLyen Szíínt meg pénz hiónyci-
ban a zenei élet. Most ma?a a Saervezet
is megszíínt; ruivel jórhctt ez? Továbbí te-

lepiilések kieséséveL, vagy rég,iek ylssza-

keriiléséveL, esetleg újttk meg.jelenésé-
vel'?

- Az utolsó öt évben esett ki sok te]e-

pülés a pénzhiány miatt. A döntések a

központbtrn születtek, szinte filggetienül
attól. milyen volt korábban az adott he-
lyen a koncertek körülménye' sikere. Sok
igazságtalan döntés született, mivel az
egyik rossz döntést követte a másik: ha az
egyik megyében elmaradt egy teIepülés,
el kellett hagyni a másikban is, nehogy el-
billenjen a mérleg serpenyője.

Szeretnénk visszahozni ezek közü] a

települések közlil néhányat; hogy melyi-
ket, azt előzetes helyszíni vizsgálatok
döntik majd el. Elsőbbséget élveznek
azok, ahol annak idején többszázas lelkes
közönséget hagytunk cserben.

ban ü1 egy ember, aki a kultúra kérdései-

vel foglalkozik; talán van közöttük olyan,

akinek fontosak lehetnek a hangverse-

nyek is.

- Elképzelhetetlerl ug\;e a régi fílhar-
móniai rendszer visszctdllítósct a státttsz-
ban, kötelez'ő szolgtÍlcLtszámmaL Joglal-
ko zt atott műv é's ze kke l ?

_ Teljességgel elképzelhetetlen, bár tény,

hogy némi biztosítást nyújtott éppen e kis
települések folyamatos hangverseny-életé-
ben.

- Érkeztek-e visszajelzések ez'ekről a

teleptilésekről, hogy miért nincsenek kon-

cerÍek, vctgy hogy segítenének, cs'ak le-
gy,en valami folytattis? Vag1," teljesen pcts-

sz'ívan kihttl.ltttk tt sorbrjl?

- Többnyire passzívan hul]tak ki, ami
természetesen a mi hibánk is. Mi annak

idején szégyelltük a dolgot, ami egyben

teliesen reménytelennek is látszott. és

lrem is tudtunk volna mit válaszolni. Afo-
lyamat ugyanis bőven 1989 előttkezdő-
dött, am-ikor még alig létezett a manapság

míködó SzponzoráláSi, pályázati rend-

szer. Más kérdés, hogy sok helyen ma is
(vagy ma ismét) vannak hangversenyek,

csak nem mi csináljuk. Sok szerepet vál-
laltak ebből (a pénzszerzésból és a
szervezésből egyaránt) a zeneiskolák. Mi
most be szei:etnénk épiilni ezekbe a

meglévő struktÚl'likba _ nem Vi\szamenni

es átvenni a ,,hutalmat".
Hogyan lehei ctzt eldt)nteni, hog,t, ezek

köz'ül u teleptilések köztil melyik alkaLmas

mai mércéyel méne harigversenyekre'?
HátDl ilygn lrc!1sz'ínnei lehet eg'általtin
sahnolni?

_ Most már nemcsak az a t'eladatunk,

hogy ezt eldöntsük és végigszámláljuk,
hanem hogy minél több koncertet Szer-

vezhessünk Ezért lenne célszerűbb műkci-

dó dolgokba is bekapcsolódni.

- Lehet ezek között oly'an település is - Hct egyszer ennek ct közhasznú tarsct-

merÍ vln il!,en -, cthrll akcír a hel\;i vtillctl- stigncLk vissz'afordíthutó tőkéje lesz, áldoz'-e

kozók is 'segítenének ctz any,ctgi báz,is meg- i!'ven ,,telepítési-visszatelepítési'' munktirtt?

teremtésében? Hog:l LeheÍ ezekc't megÍa- _ Pillanatnyilag örülünk, hogy a hosz-

ltilni? Kin.ek cLfeladatct? szas huzavona el]enére ebben a szezon-

- Mi szívesen foglalkozunk ilyesmivel, ban is vannak koncertieink, méghozzá jő
de az a tapasztalat. hogy az ilyen telepü- koncertjeink. Valószíníítlen, hogy az

léseken sokkal nagyobb a bizalom a helyi l 998/99-es évadban áttöféS lenire. Utána
lakosok, mint a meszsziről jött emberek viszont már konkrét elképzeléseink van-

iránt. Úgy tudnám elképzelni, hogy hely- nak arról, hogy azokban a helységekben,

béli ,,szövetségesse1'' együtt keresnénk ahol még épperr hogy jelen vagyunk,
íel a potenciális támogatókat. megerősítjük ezt a jelenlétet. Például az

De nem is így kéne ezt elkezdeni; nem eddig rendezett háronr kis kamarakon-
a helyi kisvállalkozókat kellene végigtar- ceft mellett szeretriénk ú-qynevezett

hálni, hanem az önkormányzatok segítsé- ,,drágább'' hangversenyt is csinálni.
gét kellene kérni. ,vJinden önkormányzat- lÍ1;iLvtÍn lesznek ez'ek ktjzÓtt ifjúsógi
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hangversenyek, hiszen úgy hírlik, ezekkel le- Új szín az a fajta operaelőadás, amikor kapcsolatot. nemcsak azért, mert a mi
hetlegjobbanpénzhez.jutnicLp(ilytiz'cttokon. nemcsak énekelnek és meghajolnak, de hangversenyeinknek ők adják abázisát,

- Nekem nem eZ a tapasztalatom, I|úsá- kimennek, bemutatkoznak és beszéIget- hanem az ő szempontjukból is. Saját vá-
giprogrammal mégnemkaptunkígypénzt; nek is az énekesek. Ennek nagy sikere rosukban ők a kedvencek - jó közönsé-
amit kaptunk, azt esti koncer1re kaptuk. Ta- van, és ehhez a sorozathoz nagy segítsé- gtik van, teltházasak koncertjeik. Mi eb-
lán majd az tdén - hiszen 1998. az ifjúság get nyújt azOperaház' ben is tudunk nekik segíteni, hiszen iro-
éve aNemzeti Kulturális Alapnál. Az ifjúsági koncerteken pedig szeren- dáink közvetlen és jó kapcsolatban van-

- Érezhető-e ebben a netn igazcin kttl.tú- csés megoldás, ha helyi zenetanárok, he- nak a közönséggel már évtizedek óta. És
ra centriktts 1:lictcgaz'dctsítgban, hogv a |yl' művészek lépnek fel ez is sikeres öt- abban is tudunk segíteni, hogy más váro-
míívészek jobban megbecsiilik ez'eket tt letnek bizonyult. Az előadók is szeretik, Sokban is hason]ó lehetőség nyíljon a
feLlépési lehetőségeket, mint régebben'? és biztos, hogy nem a pénz miatt, mert számukra'

_ Érezhető. Valóban volt idő, amikor igen rosszul fizetjük őket. - Mennyire lehet szómítcisba vetmi rl

ezek csak kellemetlen velejárói voltak a -Tovtibbra is? 'félprofi szimftlni]cws zenekarokat?
szolgálatos rendszernek' Úgy veszem ész- Továbbra is, mivel nincs több pén- - Szeretünk do|gozni velük és ők is lel-
re, hogy most komolyabban veszik, ran- zink.Ezzel együtt könnyű összeá]lítani a kesek. Néhány közös rendezvénynek még
gosabbnak tartják, bár továbbra sem telje- műsorokat, nem kell lasszóval fogni a Szakmai akadályai Sem lennének; gond in-
sen ugyanolyan a megíté|ésük, mint a ki- muzsikusokat, pedig sokszor most is vi- kább a pénzzel van. ők csekélyke támoga-
emelkedő esti rendezvényeknek. Van egy szontagságosak ezek az utak' tást kapnak, amit mi sem tudunk megfele-
megbízható, jó zenészgárda, amely ezt Nagyon Íbntosnak taftom a nagyvá- lően kiegészíteni. Az évi egy-két koncert
szívesen és jól csinálja. rosol<ban működő zenekarokkal való jó azonban továbbra sincs veszélyben.

csolatuk volt a dél-dunántúli megyékkel'
azok vezetőivel. ók részben Ausztria. rész-
ben Budapest lrányába orientá]ódtak.
E'lőször aztán az a gondolat merült fol,
hogy győri központtal létrehoznak egy ne-
gyedik közhasznú társaságot' amely az
észak-dunántúli megyéket koordinálta vol-
Ía. EZt az ötletet a minisztérium elvetette.
és ekkor merült föl annak lehetősége, hogy
akkor ezek a megyék inkább Budapesthez
szeretnének csatlakozni' Igy a pécsi köz-
ponthoz tafiozik Somogy, Tolna, Baranya,
a többi megye pedig a mi központunkhoz.
Fennmarad azonban egy öná1ló győri ki-
rendeltség, ahol főállású mr-tnkatársak dol-
goznak' Korábban önálló kirendeltség mű-
ködött Veszprémben, ahol aktív jelenlétün-
ket más formában tar1juk fenn. Amegyei és
a viírosi önkormányzat egyaránt segíti, tá-
mogatja ittlévő bázisunkat' a feltételek te-
hát akár előnyösebbek lehetnek. Minden
megyében van továbbra is munkatiírsunk,
legfeljebb nem Íőá]lásban. Megtartjuk te-
hát a korábbi kapcsolatokat és lehetőség
szerint a korábbi munkatársakat is.

Vas megyében pillanatnyilag kérdéses
a helyzet, ott sok függ attól, ki lesz a

Szombathelyi Szimfonikus Zenekar új
igazgatója. Eddigi tapasztalataink, a
nagyvárosok hivatásos szimfonikus zene-
karaival való hagyományos együttműkö-
désünk miatt ugyanis egyáltalán nern kö-
zombös' kik a zenekarok vezetői.

- M enny ire le s z le he tős é gük .fo g Lalkoz'-
tcttni a nagy szimÍbnikus zeneko.rokctt?

- A vidékiek vidéki foglalkoztatása otta-
ni rnunkánk alapja, a kérdés tehát nyilván
nem arra irányult. A vidéki szimfonikus ze-
nekarok budapesti vendégszerepeltetése
nagyon meggondolandó, hiszen nagyon
nehéz az itteni közönség érdekJődését fel-
kelteni produkcióik iránt. Ures nézőtér előtt
játszani nagyon kellemetlen, annál is in-
kább, mer1 nincsenek szakmai indokai.

A budapesti zenekarokkal többet Íb-
gunk dolgozni, rnint az elmúlt években _

amikor va]óban sokat csökkent közös
rendezvényeink száma. Vonatkozik ez
elsősorban most a MATÁV SzimÍbnikus
Zenekarra és a Rádiózenekarla. Szá-
munkra az a fontos' hogy minél több vi-
déki, Pest közeli hangversenyben tLrdjunk
megállapodni. Budapesti koncertjeiket
többnyire ők maguk megrendezik.

A Budapesti Filharmóniai Tfusaság Ze-
nekara működésénél fogva _ számunkra
sokkal költségesebb, mint akár a Rádióze-
nekar, akár a MATAV Zenekar. Náluk
ugyanis nem lehet próbákat, koncerteket
téítésmentes szolgá1atként elszámolni. ott
a zenekar adott produkciókra ül össze, ahol
ára van minden próbának. minden fellépés-
nek. Hiába kapnak egy-egy ilyen szolgála-
tér1 kevés pénzÍ az egyes muzsikusok, a ze-
nekar ára így is nagyon magas, mire véget
ér a hangverseny. A Liszt Ferenc Zenemíí-
vészeti Főiskola SzimÍbnikus zenekarát.
valamint a Sinfonietta HLLngaricát rendsze-
resen Í'elkérj ük if1úsági han g verseny ei nkre.
Alkalmanként valószínűleg megkeressük

V árt ered mény vár atlan fordu latokka l

- Igric György a Filharmónia Budapest és Felső-Dunóntúl Régiója élén -
Múlt év szeptemberében már csak napok
választották el a Nemzeti Fiiharmónia
hangverseny-rendezését a közhasznú társa-
ságokká való alakulástól. Adolog biztosnak
látszott, nem éftettem, miéft nem akamak
beszélni róIa az érintettek. Most miír termé-
szetesen értem. hiszen sok minden nem ak-
kor, és nem úgy tör1ént, ahogy azt Szeptem-
berben viírhattuk volna' Igric Györggyel ak-
kor is készítettem egy rcivid interjút, amiben
voltak azért most is érvényes megállapítá-
sok - van tehát néhány olyan pontja az át-
alakulásnak, amiben következetesek voltak
és maradtak a résztvevők.

- Szeptemberi beszélgetésünkkor csak
Bwclapestről esett sZó, hiszen az ereJeti
elképzelés szerint a ]Vemzeti Filharmónia
han gv e rs eny - rende zé s e htirom kö zha's' znú
társastigban mííködne tovóbb, amelyek

'földrajzi régiók szerint cilakultak volna
meg: e8y dunrintúli (pécsi központtal),
egy budapesti és egy kelet-magylarorszógi
(miskolci vagy debreceni központtal)'
Most yiszont a változatlan (miskolci köz-
pontú) kelet-mctgyarországi ré gió mellett
tnííködik egy dél-dunóntúlí és egy budtt-
pesti 'felső-dunóntúli régió, ami nem tíí-
nik igazán logikus eLrendezésnek,

- Amikor komolyabb stádiumba kerül-
tek a tárgyalások, egyes észak- és nyugat-
dunántúli megyék zenei képviselői t-ölve-
tették, hogy számukra nem megnyugtató,
ha egy pécsi központhoz tar1oznak. Töfté-
netileg, földrajzilag és működésileg az
észak-dunántúli megyéknek nem sok kap-
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majd a MAV Szimfonikusokat, és szinte
valamenynyi színvonalas kamarazenekar1.

Nem tudjuk megvenni piaci áron a

Nemzeti Filharmonikus Zenekart sem,
csak a megállapodásban rögzített szolgá-
lati hangversenyek keretében.

- Hogy fogja megoldani a kht. nem zenei
feladatait? A megfelelő létszóm kialakító-
sót, az önúlLó infrastruktúra létrehoztisát?

- Bizonyos dolgokkal egyfolytában fog-
lalkozni kell: a budapesti hangversenyeket
mi szervezzük' a rendezés, felkészítés, jegy-
értékesítés, propaganda a mi feladatunk. A
munka stílusán bizonyára változtatni kell.

Ezt hogy érti?

- Alkalmazkodni keil nyilván a kihívá-
sokhoz, a lehetőségekhez. A Minisztéri-
um annyit biztosít számunkra, hogy a mű-
ködés lehetővé váljon.

B eleJér- e míís o r s Ze rke s zté si konc e p -

ciójukba kész programok cínétele? Ha
mtlndiuk ttdott vóros adoÍt Szponzora, lne-
cénóstt felkéri a település zenefutrcít és ki-
köti, hogy csctk Mozartot vagy éppen
Johtmn Straussot akar jtitszatni?

- Ilyen volt már korábban is, ezután biz-
tos több lesz. Ehhez tudunk alkalmazkodni
és be is lehet építeni a lli konstrukciónkba'

on mtlst mór nem 'foglalkozik szer-
ke'sztéssel?

Szeretnék továbbra is szerkeszteni.
ha nem is egyedül. Húsz évve] ezelőtt
szerkesztőnek jöttem a Filharmóniába,
nem szeretném abbahagyni.

_ Vannak-e konkrét elképz'elései a cég
tiltal majdan meghívctntló művészekre vo-
natkozóttn?

- Régóta tudjuk, hogy hangversenye-
ink struktúráját át kell alakítani, mivel az
átalakulás, első pillanatától biztos volt,
hogy az Allami Hangversenyzenekar és
az A]Iami Enekkar más szervezeti egy-
ségbe tartozik majd. Hiányukat több ktil-
földi együttes meghívásával, más jellegű
koncertek beiktatásával kívánjuk pótolni.
Ezzel a szerkesztéssel nem is vártuk meg
a kht. beindulását. mert ez az átrendező-
dés kevés biztos pontjainak egyike volt.

- Az Allami Hangversenyzenekart
(most l,ilemzeti Filhannonikus Zenekart )
szívesen Íelkérik majd, vagy most kenyér-
törésre is sor keríilt?

A kenyértörés nem rajtunk múlt, de 1é-

tezik egy együttműködési megállapodás,
amelyet a Minisztérium, a Nemzeti Filhar-
monikus Zenekar és a kht' kötött. Ilyen meg-
állapodás van a kórussal és a kottatán_al is.

- A hangszerek hova tartoznak?

- mi ezeket ingyenes használatra kapjuk'
ugyanúgy, mint az együttesek.

- E7 cL7'Í is jelenti, hogy onök nem tjrö-
kökék a Nemzeti Filharmónia adósságtilt?

- Hivatalosan biztos, hogy nem, hiszen
a jogutód a nemzeti alapintézmény. Vaió-
jában az adósságból fakadó szankciókat
és valamennyi hátrányt nekünk kell elvi-
selni. Egyébként tiszta lappal indult a kht.

Vóltanak helyszíneket, vagy ragCISz-

kodnttk ttz éytizedeken át bej(ir(ttott ter-
mekhez?

_ Keresünk újakat és szeretnénk meg-
tartani a régieket is. Viszonyunk aZene-
akadémiával nem ígérkezik bíztatónak,
mégis a Zeneakadémia három terme ma-
rad az alaphelyszín. Rendezünk majd
koncerteket az obudai Társaskörben, a
Nádor Teremben, a Yárosházán, a

Csörsz utcai művelődési házban. A So-
TE Nagyvárad téri épületének díszter-
mében új bérletet indítottunk, várat]anul
nagy sikerrel. ARégi Zene Fórum, a Ko-
runk Zenéje természetesen folytatódik'

- Van kijzönség eryken cL kevéssé bejá-
ratott helyeken?

_ ACsörsz utcába elvittük saját közön-
ségünket is úgy, hogy egyik bérletünk
egyik kockájának ez a helyszíne - a Ze-
neakadémiát váltottuk ki ezzel. A SOTE
aulájába más közönséget várttrnk és na-
gyon jó1bejött. Akevésbé népszerű Euró-
pa Zenéje címrí előadás is sokakat von-
Zott. AZ egyetem tanárai, hallgatói, csalá-
dok ültek a nézőtéren' Várjuk' hogy a

Kapisztrán téren Í-elépüljön a Budavári
Önkormányzat új városházája egy új kon-
certteremmel' amit mi szeretnénk beve-
zetni B udapest hangversenyéletébe.

- A Tavct"^z'i és ősz'i FesztivóL vóltoz,atla-
nul szettes rés7e maracl 1lrogramjaiknuk?

_ ATavaszi Fesztivál nem a mi rendez-
vényünk voltak közös koncertek, de egy
(még az Interartta1 ,'kötötf ') hal1gatólagos
megállapodás érteimében a Tavaszi Fesz-
tivá1 ideje alatt mi nem nagyon rendezünk
más hangversenyeket. Eddig sem volt ér-
telme és ezután sem lesz egymásnak kon-
kurenciát teremteni. Az őszi Fesztiválban
mi elsősorban a Korunk Zenéje miatt vol-
tunk érdekeltek. Most, hogy az őszt fesz-
tivál későbbi időszakot választott magá-
nak, és október második felében ]esz, a

Korunk Zenéje pedig marad az eredeti
időpontban, a kettő szét Íbg váIni.

' Mindez. megoldható töredék Lét-

szítmmal? Ugy hírlik, kevés sÍótust ttt-

dott meg,t(fftani a kl'Lt.

_ Aminisztérium meghatározta a kht. lét-

számát hét-nyolc fó'ben. Ebből következett,
hogy csak néhány közeli munkatiírsunk ma-

radhatott az irodában. Voltak olyanok is,

akinek felajánlottuk a továbbfoglalkozta-
tást, de nem kívántak élni a lehetőséggel'

_ Mennyire volt 'folyamatos ez az ó't'

aLakulós'?

- Tar1almi szempontból teljesen, hiszen -
ahogy azt mondtam - már a régi szer_vezeti

formában meghirdettük azokat a rendezvé-

nyeket, amiket új cégként rendeztünk és ren-

dezni fogunk. A kcizönséget ezzel együtt

nem érdek]i a mi szervezeti hátterünk, csak
az, hogy mit és rnennyiért kínálunk neki.

Az' új cégfornla a kez'dethez, a mííkö-
déshez elegendő pénz't ka1lott' Mily'en
módon gondoljtik e7t gyurapítani/

- Már elkezdttik a gyar_apítást; páIyáz-

tunk, támogatásokén folyamodtunk. Elvileg
a jegybevétel is egy jelentős tényező lehet.

_ M e g emelik a .j e gyórakat ?

- LegÍ'eljebb az lnfláció mértékével emel-
jük árainkat, de nem nagyságrendekkel.

ontjké lesz tclytibbra is a jegyirocla?
Ószi beszélgetésünkkor n'Lég ptílyózat-

függő volt a tulajdonjog.

- Legfrissebb értestilésünk szerint a

j egyirodát el veszítjük. A Íóváros legjobban
bevezetett és legnagyobb forgalmú jegyiro-
dájára már többen Szemet vetettek, és a Fi]-
harmónia eladósodása miatti Í'eszültségek

ürügyül szolgáJhattak a bérbeadónak, hogy
a jegyirodár.al saját szándéka szetint ren-

delkezzék. Ujjá alaktrlt közhasznű társasi-
gunktól ajánlatot kértek az új bérleti díjra
(amely ajánlatunk a korábbi bérleti díj öt-
szöröse volt), majd a hátunk mögött egy
másik iroda (éppen a Vigadó Ticket office)
egy minimális összeggel fölénk licitált, és

így beülhetett a helyünkre. Nemcsak a Fil-
harmónia Budapest Kht.-t érte felmérhetet-
len kár, de jelenleg beiáthatatlan, hogy mi-
lyen hatással \esz ez a lépés a fővárosi kon-
cer1ek ér1ékesítésére.

_ A vidéki irodókban lehetőség van
egyfajta jegyértékesítési érdekeltségi
re nds ZerÍ kialakít ani ?

_ Vidéken mindig is jutalékos rend-
szerben működött; ott nem volt saját iro-
dánk, tehát az értékesítés egybetartozott
a jutalékrendszerre].

- Ig,azi .forgalom az.onban csak igazón
jó koncertek esetében vórhcttó. Milyen
heLy'zetből kezdi a kht. a közeljövő hang-
ve rsenye inek szervezé sét ?

- Szerencsére jobbnál jobb ajánlatokat
kapunk külfö1dről' Pi1lanatnyi1ag több
ajánlkozó van, mint amennyit el tudnánk
most fogadni. Neves és rangos előadómű-
vészeket várunk, tervezgetünk már közép-
távra is _ hogy mindehhez mennyi pénzünk
lesz, majd megláquk.

Tóth Annct

- Egy nemzeti alapintézmény Van' - Megoldható lényegesen kevesebb mun-

amely hivatalosan a Nemzeti Filharmónia katárssal, de nem kell mindenkinek ezt főál-
jogutódja. Ebbe az alapintézménybe tar- lásban csinálnia - lehetnek megbízásaink,
tozik a Nemzet-i Filharmonikus Zenekar szerződéseink. létezikvállalkozóiformulais.
és a Nemzeti Énekkar is. Az alapintéz- - Merulyire kellett elitítszania a ,,ptilcás
mény része a kottatár és a hangszerpark is 'fiú'' szerepét, ami a létsztim leépítését illeti?
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VERSENYKIIRAS
A Magyar Rádió Rt. Bar1ók adó-főszerkesztősége országos gor-
donkaversenyt rendez a Míívelődési és Közoktatási Minisztérium,
valamint a Nemzeti Ku]turális Alap támogatásával

1998. október 26. és november 6. között
A versenyre 1970. január 1. után született cselJisták jelent-

kezhetnek. Averseny három fordulóból áll: válogatóból (I. tbrduló),
elődöntőből (I. Íbrduló) és kétrészes döntőből (III' forduló).

A három forduló helyszíne a 6-os stúdió, a szereplések sor-
rendjét sorsolás dcinti el, a kialakult sonend a verseny végéig
érvényben marad. A Magyar Rádió a válogatót rögzíti, a
középdöntőt és a döntőt - amelyre mindig az esti órákban kerül
Sor - egyenes adásban közvetíti.

A zsűri a versenyzők teljesítményét pontozással értékeli' A
középdöntőbe 12, a döntőbe 6 versenyző juthat. A zsűrinek
jogában á11 az egyes díjak odaítélésétől eltekinteni, vagy a ren-
delkezésére álló díjak összetételét módosítani. Döntése ellen
f'etlebbezésnek nincs helye'

I. díj 300 000 Ft
II. díj 200 000 Ft

III. díj 150 000 Ft
Budapest Főváros onkormányzatának Kulturális Bizottsága

100'000 Ft-os ktilöndíjat ajánl fel.
A Hungaroton Classic kü1öndíja egy kompakt-lemez

felvétele.
A Magyar Rádió és Televízió szimÍbnikus zenekara koncert-

meghívást ajánl fel a győztesnek'
Az ünnepélyes díjkiosztást és a győztesek hangversenyét

1998' November 7-én este a Zeneakadémia nagytermében
tartjuk meg.

s

A Magyar Rádió Rl Bartók adófőszerkesztősége

0rszágos Gordo1havgrseqil
rendez

1$9s. október 2s. és november 6, köziitt
a Magyar Rádió 6-os stűdiójában

A díjkiosztó ünnepség és gálakoncert
novembeI 7-én lesz

a Zeneakadémia nagyterméb en

Aversenyre aZI97a.január i-je után született
cseIlisták jelentkezhetnek.

}elentkezési határidő: l99B. május 3l.

Versenykiírást
- amely mirrden sziikséges tudnivalót tartalmaz -

kérésre postán küldünk.
}lirgyat Ríditj l{L l]artók aclólőszerkesztősÉg

1t)00 Budapest V Fax: 328-8739

A \'cl seÜ\: tli tltl galÓi:
ll l l Ii'l OL) 1,.\l i'S (0lOK l,\ i,\St ytL'tSZ l tlH tl V

\ lt\1lL: I I Kl Il-t l.l.ltAl-ts AI.AP
't,s t l,l)t tt.l;sl i<{lzi;ril t tls t t'tt- t i']1],'\l'!s l}1Z( ) t l sÁi;lt

A zsűri tagiai:
Dr. Újtatussy József zenetörténész (elnök)
Csurgay István gordonkaművész, a Magyar Rádió és

Televízió szimfonikus zenekarának szólamvezetője
Kovács Sándor zenetörténész,
Mező László gordon kaművés z
o nczay Csaba gordonkaművész,

a Liszt Ferenc Zenem(ívészeti Főiskola tanárai

A Magyar Rádió országos gordonkaversenyének anyaga:

I. forduló (válogató)

a) Prelúdium J.S. Bach alábbi szólószvitjeinek egyikéből:
Esz-dúr No. 4.
c-moll No.5.
D-dúr No. 6'

b) F. Francoeur: E-dúr szonáta
c) Az alábbl előadási darabok egyike:

G. Fauré: Pillangó
C. M' Weber: Adagio és rondó

d) Esy D'Popper-etűd az alábbiak közül:

vH

D-dúr
g-moll
C-dúr
fisz-moll

No. 18.
No. 20.
No. 27.
No. 29.

A Választott anyag időtartama 30 perc lehetI

II. fordu|ó (Elődöntő)

a) Ecy szonáta, illetve tétel(ek) az alábbiak közül:
L. Beethoven: A-dúr op'69' - I. tétel
J. Brahms: F-dúr _ I-II' tétel
R. Strauss: F-dúr - II-]II. tétel
F' Chopin: g-moll _ I. tétel
E. Grieg: a-moll - I. tétel
Sz. Rahmaninov: g-moll -I' tétel
C. Debussy: Szonáta gordonkára és zongorára

b) F. Schubert: C-dúr vonósötös I. tétel
c) A' DvoÍak: g-moll rondó
d) Eey kortárs míj az a]ábbiak közül:

Balassa Sándor: Az utolsó pásztor op'30.
Durkó Zsolt: Szó]ószvit - Két tétel
Lendvay Kamilló: Kvintzene

A választott anyag időtartama 45 perc lehet!

III. forduló (Döntő)

a) KodáIy Zoltán Szólószonátájának I. vagy III. tétele
b) Egy versenymű az alábbiak közül:

J' Hydn: D-dúr gordonkaverseny
R. Schumann: a-mo11 gordonkaverseny
P. I. Csajkovszkij YáItozatok egy rokokó Íémára
D. Sosztakovics: I. gordonkaverseny

A középdöntőben a Danubius vonósnégyes, a döntőben a
Magyar Rádió és Televíziő szimfonikus zenekara működik
kcizre, Ligeti András vezényletéve1.

Jelentkezési hatdridő: 1998. mdjus 31.

Jelentkezni a Magyar Rádió Rt' Bartók adó-főszerkesztősé-
gén (l800 Budapest) írásban lehet. A jelentkezésen fel kell tün-
tetni a versenyzó nevét, lakcímét, születési idejét, a verseny
mindhárom fordul ój ának választott any agát és zongorakísérőjé-
nek nevét.

Budapest, 1998. január
Magyar Rádió Rt.

B art ó k adó 1fő s ze r ke s zt ő s é g
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Mdgikus tónc az üres pénztórca körül

Ritktin telik el hét az utóbbi időben anélkül, hogy a sajtóban ne lehetne a Zeneakadémia katasztrofólis gaz'dasági helyzetéről, vizs-
gálatokrót, kérelmekről, méltónyossógról' alulfinanszírozósról olvasni' Decemberben még készségesen nyilatkoztak az intézmény

míívészeti és atJminisztratív vezetői, a Művelőc]ési és Közoktatdsi Minisztérium illetékese. Jttnutirban aztán hirtelen csönd lett - a

Zeneakadémióra kincstári biztos érkezett és munkójának befejeztéig kölcsönös médiamoratóriumban állapodtak meg a felek. Egy
decemberről megkésett és a Zeneakadémióval előzetesen nem e7yeztetett cikk haragra gerjesztette ugyan a Mini'sztériumot, de Jel-
htttalmazya érezte mttgíLt arra, hogy viszonzásul saitóköz'lemény jelenjen meg a gazdasági főigazgató felmentéséről, amely a kincs-

tári biztos vizs?ólódósainak első szakttszában mór bekövetkezett.

A szakma és a zeneszerető közdnség az'ért továbbra is kíváncsi; A Zenekar megpróbált tehót szóra bími az ügyben kompetens sze-

mélyiségeket. Falvai Sánr]or rektor azatl a feltétellel vállalta a riportot, hogy csak szakmai dolgokról nyilatkozik. Domonkos

Istvónné Görög Mória, a Míívelődési és Közoktatási Minisztérium főtanócsosa pedig Dinya László helyettes óllamtitkór hozzójórlt-

lósóval ült a mikrofon elé'
Minctkét sz'akember aggólyai érthetőek; felelősek lehetnek olyan helyzetért, ami mos valóban drámcti' Óvni kell a két intézmény

egymós irónti mararJék bizalmát; a Zeneakadémiának nem lenne jó' ha kisstílíj, empátia és toLerancia nélküli, pusz'tón a szómokkal

törődő gazdasógi főigazgató kerülne Gallai István megüresedett helyére. A Mini'sztérium Jbntosnak tartja a Zeneakadémia jó hírét

és zavartalan mííködését, és bítr a hivatali hierarchia Szerint övé a ,,nyerő pozíció'', nyilvón nem örülne a Zeneakadémia szómos

szimpatizánsának esetleg tapintható.formában me?n)lilvónuló ellenszenvének
A felek megegye7ésre törekednek - a végkifejlet a hatóridők módosíttisa miatt mórcius elejére vórható.

A dicsőség még a régi...
_ Falvai Sóndor rektor, zongora-

míív é s z a Z e ne akadémia v áltozatlan
szakmai tekintélyéről' az ebből fakadó

lehetőségekről, a képzés jelenlegi
helyzetéről _

- Minden vihar ellenére továbbrtt is a
viLóg egyik legjobb hírű és legpatinósabb
7enei felsőoktatási intézménye a Zeneaka-.:Jemia. Erezhető-e nég e jó hírből '[ukut]ó
kapcsolatok előnye?

Feltét|enü|; ezt igazolják űjabb éIő
kapcsolataink is. Intézményünkben ren-
geteg külföldi diák tanul, elsősorban Ja-
pánból és Dél-Koreából' Nemrég kötöt-
tünk egyezséget három japán várossal,
hogy a mi professzoraink ott a helyszínen
hallgatják meg a hozzánk jelentkező ja-
pán növendékeket és választják ki közü-
lük azokat, akikkel Budapesten foglal-
koznak majd. Adolognak azér1 is nagy a
jelentősége, mivel nem lehet nem észre-
venni, hogy az utóbbi időben mennyit Íej-
lődtek zenei szempontból a japán muzsi-
kusok. Ez érvényes mind a hangszeres
előadókra' mind a karmesterekre'

- Érkezik mós, kéz'zel foghatóbb támo-
gtttós is Japtinból?

Mi is részesei voltunk annak a prog-
ramnak, amelynek keretében Japán tech-
nikai berendezéssel segíti kiemelt kultu-
rális intézmények működéSét' Mi teljes
stúdiótechnikai berendezést kaptunk,
amely jó minőségű hangfelvételek készí-

tését teszj lehetővé a Nagy- és a Kiste-
remben, valamint más helyszínen is a két
hordozható gép segítségével.

- Lehetőségiik yan arra, hog,y magyar
növendékek, esetleg tanárok Japtinban
tanulhassanak-dolgozhassanak bizonyos
mególlapodások révén?

_ E'bben a formában még nem egyez-
tünk meg, de évről évre bővül ottani le-
hetőségeink köre.

- MiLyen eséllyel kezdik pályójukat az
itt végzett növenclékek? Miben tud nekik
se gíteni a Zeneakadémia ?

-Tíz-tizelöt éve ez könnyebb vo]t, és a

Zeneakadémiának kellett is valamennyit
segíteni avégzett növendékeknek az elhe-
lyezkedésben. Sajnos mostanság nem túl
sokat tehetünk. Igyekszünk ösztöndíjak-
hoz juttatni őket a külonböző európai or-
szágokban, sőt az Egyesült Allamokban is.

- Mennyire céltudatos a növendékek
ilyen irányú törekvése, ami a választott
y áro st, e s et Le g p rofe s szort illeti ?

- Minden külföldi egyetemnek meg-
vannak a maga ,,erős'' tanszakai, profesz-
szorai. Ma azért már sokat megismerhet-
nek közüliik a fiatalok növendékként is.
ami nyilván befolyásolja szándékaikat.
Leggyakrabban azonban mégis az hatá-
Íozza meg az ösztöndíj helyét, hogy hol
tanít magyar származásű muzsikus' mert
ott találhatnak leginkább pártfogásra a

mieink.

-Van-e arról elkepzelése egy intézméry,-

vezetőnek, hogyan teremtik eLő a hallgatrik
a me g élhe té s ükhö z s züks é 8 e s pé nzt ?

- Egyelőre nem olyan magas maga a

tandíj, de aki nem budapesti, sokat kell fi-
Zessen a száLlásélt - még annak is. aki
kollégiumban lakik, hiszen manapság
már annak is borsos ára van. Az éIet

egyéb szükségletei is nagyon sok pénzbe

kerülnek' Legtöbben ezt így tudják előte-
remteni, hogy már alacsonyabb évfo-
lyamokon munkát vállalnak' Tanítanak'
zenekarokban játszanak.

- Biztos, hogy mindenki szakmailag
nem kifogósolhcltó körülmények között
keresi a kenyerét?

- Nem. hiszen számukra sincs több mun-

kalehetőség, mint végzett kollégáik számá-

ra. Biztos sokan hakniznak esküvőkön vagy
egyéb mulatságokon, de amíg nem érződlk
mindez afőtargy órákon is, nem érdemes be

nem tartható szabályokat hozni.

- Mindez természetesen nemcsak azért
érdekes, mert annak idején hivatalosan
c'sak a negyedik évt(íl lehetett munkót vál-
lalni. Azért is, mert ha egy harmadéves
diók megfelel egv olyan po'szton, ahová
stótuszba csak diploma birtokában keriil-
het, némi ellentmondásossóg látszik fog'
lalkoztató zenekarok részéről is.

- Most is csak negyedik évtől lehetne
hivatalosan munkát vállalni a növendé-
keknek, ezÍmí azonban nem ellenőrizzük
túl szigorúan. A másik oldalon látsződó
ellentmondást pedig minden bizonnyal
okkal vállalják a munkáltatók.
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- Az énekesekkel mi a helyz'et? Nekik
mintha jobb lehetőségeik lerulének itt, Bu-
dapesten is.

- A sikerek arra utalnak, hogy az ének
tanszék kiváló munkát végez' Sikerekkel
azonban minden tanszékünk dicsekedhet.
hiszen sorra nyerik növendékeink a kü-
]önböző nemzetközi versenyeket. KüIön
örömet szereznek a vonósok. hiszen a
múlt híres magyar hegedűiskolája egy
ideig nem tgazán kényeztetett el bennün-
ket komoly versenyeredményekkel. Hu-
bay Jenő' Zathureczky Ede, majd a jelen-
legi tanári kart kia]akító és az lntézmény
éltében meghatározó Kovács Dénes tan-
széke - ebben a tanévben már Kiss And-
rás irányításával - ismét a legsikereseb-
bek közé tartozik.

- Mi jelenti ctz itteni képzés súLypontjtit?

- A mi dolgunk itt elsősorban az eIő-
adómíívész-képzés' Ennek kell a teljes
hátterét megteremteni - tananyagban is'
Fontosnak tartjuk, hogy az itt mindenki
által megszerzett pedagógiai diplomához
megfelelő pedagógiai oktatást is biztosít-
sunk. Művészként ugyanis nemigen lehet
manapság megélni, csak nagyon kevesek-
nek - tanítani előbb-utóbb tehát szinte
mindenki fog.

- Ttllcín eZ aZ a pont, ahol véget ér a s'i-
kertörténet. Mi.ndez' ugyanis pénzbe, ntég-
pedig nagyon sokpénzbe kerül. Ez'ekben a
hetekben on is ezzel a problémával szem-
besül leggyctkrabban. Minden hivatalo's
vizsgólaton és álltisponton túl biz'onyóra
gondolkodik azon, hogyctn lehetne egyen-
'súlyba hozni ezt u piLLctnatnyilctg kedve-
zőtlen irtinybcl billeg(í mérl.eget. Milyen
elképzeLései vanrLak?

- Az állami mecenatúra. a Művelődési
és Közoktatási Minisztérium is elismer1e.
hogy az úgynevezett normatív támogatás
rendszere nem Í'edezi az inÍézménynél je-
lentkező összes költséget. Ebben az évben
250 millió forintot kell saját bevételeinkből
előteremteni. Ennyivel kevesebbet kapunk
a nekünk hivatalosan járó költségeknél.

- Hogvan lehet ilyen sok pénzt megke-
resni ebben az intéz'ményben ahol a bevé-
tel gerincét szoLgóLó terembérleti díjakkal,
kiilfoldi növendékek tandíjaival eddig is
pótolni kényszerültek a .finanszíroz'ásból
hiányzó összegeket?

Át kell gondolni a bérleti díjak eme-
lésének lehetőségét, a kölcsönadott hang-
szerekért bérleti díjat kell Íizetni növen-
dékeinknek. némi bevételt kezd termelni

ajapán segítséggel kiépült stúdiónk, léte-
sítettünk egy alapítványt, amely számlára
a Zeneakadémia Baráti Köre, egy nem-
zetközi társaság is segített pénzt juttatni
egy jótékonysági koncert révén. Ennek
bevétele másfél millió forint volt; a szé-
keket megjelöltük réztáblával egy tábla
25 évig őrzi az adományozó nevét. Abér-
leti díjat itt is meg fogjuk emelni, helye-
sebben differenciálni Íbgunk a jobb és
rosszabb helyek között, ahogy az min-
dennapos jegyvásárlás esetében is meg-
szokott.

Kaptunk segítséget magánemberektől
is; egy német úr éppen a napokban ajánlott
fel egy konceftzongorát tartós használatra.

_ Minclez a7onban csak vegetólós; eb-
ből nem lehet nem1etközi szaktekinÍél,-e-
ket hívni, ami peclig feltétleniil cL kclrsz,erű,
v e rs eny,ké1le s képzé s e gy ik .fe ltéte l.e.

_ Ehhez segítséget kaptunk a Művelő-
dési és Közoktatási Minisztériumtól. sze-
mély szerint Magyar Bálint miniszter úr-
tól. Egy tekintélyes összeget bocsátott
rende]kezésünkr'e kurzusok céIjára. Éppen
most tervezzük Kurtág György és Ligeti
György meghívását; beszélgetésünk során
Kurtág György még ar:ról is biztosította a
Zeneakadémiát, hogy anyagilag nem lesz-
nek különb elvárásai, mint ami a Zene-
akadémia nyugdíjasaként mást is megil-
letne.

_ És a minclerula1li mtmka? A clip!.oma-
koncertek, cunel1'ekre esetenkénÍ külön
s zíttpad, ze ne kar s zíjks é g e s ?

_ Gondot jelentenek természetesen. Ré-
gebben péIdául lehetóségünk vo|t leg-
alább az év végi operavizsgát az Erkel
Színházban, ígazL színházi körülmények
között, zenekari kísérettel, egyszóva1
,,élesben'' megrendezni. Mostanában ma-
rad a Kisterem, egy pianínóval'

_ Ezzel egyÍitt optimista?
Igen, mert úgy érzern, adottak a sze-

mélyi feltéte]ek ahhoz, hogy oktatásunk
színvonalát megőrizhesstik. Bízom a Mi-
nisztériummal kialakítandó ter_mékenyebb
munkakapcsolat 1ehetőségében is.

Dokumentumok hiányában...
- beszélgetés Domonkos Istvánné

Görög Mória főtanácsossal a Zene-
akadé mitÍn kialakult v dls ógh e ly zeh'őI,
a kincsttÍri biz'tosról' a Művelődési és
Közo ktatási Minis zté rium m e g o ldási

javaslatairól _

Nem óllítható, ho gy ttirsadaLmunkban
kiilönösebb becsíil etnek rirvend.enének
azok tt szelleni termékek, ctmelyek nincse-
ne k kö zv e t l e n ö s's z,efii g g é s ll e n ct g azd.a s ti g i

és pénziigyi szférával. Kitüntetett közönl-
nyel szemlélik ct legtöbben cl műyészetek
vergődését, Lassan alamizsnóért való es-
deklé'sét. Hogyan lehetne a1t elérni, hogy
legalább a Míívelődési és Közoktatási Mi-
nisztérittmntil ne kelljen nap mint Itdp ma-
gyarózkodni a Zeneakadémia ( e gl;ébként
művészként tevékenykedő) vezetőinek,
hogy az intézményben nem tekinthető lu-
rusnak a zongorók hangolósa, a hangsze-
rek karbanÍartása? Iga7, hogy ennek a mi-
ni s zt é riumnak v a l ami.fe l e .fe l ü g y e le t e t ke l l
gyakorolnitt ttz irÚéz'mény felett, de tctlcín

itt is vannak (akór döntési helyzetben)
tllyanok, akik nem tekintik partlzitct.ságnak
és 'fényűzésnek ezeket az elengedhetetlen
kiadásokat, és nem ragaszkodnttk olyan
gazdasógi vezetők kinevezéséhez, akik
osztanak-szoro7nak, majd egyszerííen
drágónak minősítik a zon?ora tanszéket a
sok hangolás mitltt.

Minden bizonnyal valahol kordóban
kell tartttni a kiadtisokat, cle ttzért annak
idején Bartók, Dohntinyi, Cz1ffra is ,'jól-
httngolt'' zottgorcin játs'zott, és' mind tt mai
ttct1lig .jobb hírét keltették a világban Ma-
g'va ro rsztigtlttk, mirÍ botrónyból botrány -

ba evic:kélő banktiraink.

-Tisztázzunk először valamit: a Mííve-
lődési és Közoktatási Minisztérium eseté-
ben a felügyeleti szerv kifejezés nem a ré-
gi, hagyományos értelemben vett felLigye-
leti szerep. Amai Művelődési és Közok-
tatási Minisztérium sokkal inkább szol-
gáltató, mint felügyelő minisztérium' A
rendszerváltás, de különösen az új felső-
oktatási törvény életbelépésével nagyon
sokat változotÍ ez a bizonyos felügyeleti
szerep. Feladatunk elsősorban a törvé-
nyességi felügyelet gyakorJása, szakmai
kérdésekben ezt nem tesszük. nem tehet-
jük rneg, hiszen éppen a Zeneakadémián
dolgozik a szakma ,,krémje''. Azt kell el-
lenőrizniink, hogyan tartják be a törvé-
nyeket a Í'elsőoktatási lntézmények _ más
kérdés, hogy jelenleg nagyon nehéz a
helyzetlik. Nemcsak a Zeneakadémiának,
hanem valamennyi t'elsóoktatási intéz-
ménynek'

A korábbi bázisfinanszírozásról áttér-
tünk az úgynevezett normatív finanszíro-
zásra. Elvben ez aztjelenti, hogy a koráb-
ban egy összegben rnegkapott költségve-
tési állami támogatás most aZ lntézmé-
nyek feladatokhoz, teljesítményekhez
rende]ten kapják. A költségvetési támoga-
tás jelentős hányad, de nem a működés
teljes összege. Az egyetemnek korábban
is voltak, és most is vannak olyan tevé-
kenységei, amelyek saját bevételeket hoz-
nak és mint ilyenek szintén a mííködőké-
pességet biztosídák. A gazdálkodás ma is
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azt jelenti, hogy a költségvetési támogatá-
son túl takarékossági intézkedéssel, szer-
kezetváltássaI, szponzorok keresésével,
alapítványi és egyéb pályázati lehetőség-
gel is gazdálkodni kell. Mindezt meg kell
tanulniuk a felsőoktatási intézményeknek,
bármilyen nehéz is. Ezért kell az intézmé-
nyek élére menedzser típusú vezetés és ez
elsősorban a gazdasági és az oktatásszer-
vezés területén fontos. A speciális képzést
folytató művészeti főiskolákon e szemlélet
térnyer'ése még az átlagosnál is nehezebb.

A művészeti felsőoktatási intézmények
töt vényességi Í-elügyeletből adódó Í'e]ada-

taival én foglalkozom - magával aZene-
akadémiával nem olyan régen, mindössze
másfél éve. Úgy tapasztalom, hogy a kul-
turális kormár7yzat, ezeÍ belü1 a Miniszté-
rium megértő és toleráns ezzel a képzési
formával, mert figyelembe veszi a speciá-
lis képzés tényét, és a támogatásban is en-
nek megfelelően differenciáI. Az áItaIá-
ban elÍbgadottól teljesen eltérő mértékű
Iehet az oktatók-hallgatók aránya - művé-
szeti területen gyakori, hogy egy hallgató-
ra három tanár isjut a képzés adott fázisá-
ban. A szemlélettel tehát ezen a ponton
nem lehet probléma. Finanszirozási oldal-
ról is méltányolják a sajátos képzési struk-
túrát - a normatív tárnogatás mértékének
megállapításakor a magasabb kategóriába
sorolták a mÍívészeti főiskolákat.

_ Úgv ln!lottam. hogl' az tln'osi e8)'ele-
méyel azonos nonnát kapnak, bár az or-
vosi egyetemen nem erLnyire egyéni jelle-
gű a képzés.

Az orvosok képzése világszerte a leg-
költségesebb tétele a felsőoktatásnak, és

nagyon nagy eredmény' hogy ilyen szintű
finanszírozást sikerült e]érnünk a mi terü-
letünkön. A vá]tozás az elmúlt évek ered-
ménye' Érzésem szerint a kulturális kor-
mányzat a kedvezőtlen körülmények kö-
zött is megpróbálja és meg is tudja teremte-
ni a művészeti felsőoktatás továbbélésének
feltételeit, ami nem kevés munkát jelent.

_ Ennek ellenére a muzsikusok amolyctn
s zemre htin 

-y- 
ós -fé Lét é re zne k amittt t, l'Lo gy

képzésük drága és drágtin karbantarthatrí
e's zkö zö k s' e g ít s é g év e l .fo ly ik. A Ze n e a ka d é -

miónak u1!e vannak bevételi köteLezettsé-
gei, ttmit jelentős részbell a kiilft;ldi hall-
gcttók tanclíjóból fedez. Hogyan szedhetne
tandíiat, ha lepusztult hangsz'er mellé iiL-

tetné őket? És tarulíjat Jízetnek emellett a
maqyar növendékek is, akiknek néha az
alctpdíj is megterhelő, é's' nem ttz (í dolguk,
htlgy'' ebb(il mit ltit viszont a Zeneakadémia
és mit nem. Es bizony nem órt a Nagyter-
meÍ is karbantartani, htt másért nem, azért

a pénzért, amit bérbeadósóból kap a Zene-
akadémia, és amibőL jelentősen le tudja fa-
ragni ct normatív finanszírozós során meg

nem kapott költségvetési ttimogatósÍ. Ha
hullik a vakolat, 'fel kell ítjíttatni a homlok-

zatot. Vannak tehítt tárgyi költségek is.

- A normatív finanszírozás több elem-
ből épül fel: részei a hallgatói normatíva,
a képzési és létesítmény-fenntar1ási nor-
matíva. Ez utóbbinak a kidolgozása jelen-
leg folyamatban van, a legközelebbi kor-
mányüJések valamelyikén kerül elfoga-
dásra. A normatív finanszírozáson túl az
intézmények elkülönítve kapj ák a f elűjítá-
si és beruházási támogatást és szintén
költségvetési forrás a fedezete a kutatási
és programfin anszírozási pály ázatoknak'

- Addig?

- A nagyobb beruházásokr a a Zeneaka-
démia külön összegeket kapott az elmúlt
években. Tételesen ezt nem tudom felso-
rolni, de a műszaki osztályon dolgozó
kollégám felvilágosítást tud adni. Azt
azért tudom, hogy a homlokzat felújításá-
ra komoly összeget kapott az intézmény

- A kincsttiri biztost január 31-ig kérte

fel a Minisztériwn az oÍtani vizsgálatra, a
mwka te r mé s zete s en me gho s s atbbíthatri.
A Zeneakaclémict vezetői és mclga a kincs-
tóri biztcl"^ is szigorúttn tartitik mttgukat tt

M ini s zt é ri ummal kö t ö tt me g tillap o dás ho z,

amely szerint gazdastigi dolgokróL nem

nyilatkoznak a médiumoknak a vizs gálat
b e.fe.j e z'é s é i g. J ctnutir 2 } - én ( t dv o l L é t é b e n ! )
mégis J'elmentették a Zeneakadémia 8(lZ-
dastigi főigaz7atóját, amiről közlemény is
me gj e lent a I,{ é p s zab ads ti gb an,

Ez, amiatt történhetett, hogy ennek a
vizsgálatnak megvannak már bizonyos
részeredményei, amiknek alapján a Mi-
nisztérium ezt a lépést szükségesnek tar-

totta megtennr...

- Ez'ért is sttjátos eliórás ez a.felmentés,

amely védhet(í pontok esetén eg)) per lehe-
t(íségét is magciban hordozza _ ez pedig
senkinek nem tenne jót.

Fontos információ volt ezen kívül a
lt{ é p s zab ad s á gb e Li kis köz,leményb en, ho gy

felmerült a Hangszerés7képző Iskola és a
LiszÍ EmLékmúz'eum levólasztástt a Zene'
akadémitiról. Ami tt Hangszerészképző Is-
koltit ilLeti: Európa-szerte (lriósi elisme-
rés't aratott ez' a képzé'si 'forma, amely a
le gfelsőbb szintű muzsikusképzés,,szenté-
lyéberL" vtt!ósította meg a hangsz'ereket

építő és jctvítri s'zakemberek képz,ését.

Hosszú évek óta éppen ezekben a hetekben

tartottlk először mestervizsgát a hangsze-
részek körében, amelynek'színvonaltiróL
nagyon nagy eLismeréssel nyilatkoz'tak a

sz'akemberek. MiLyen irányban szereÍné
mozdítani a Minisz'térium. ezt a doLgot és

ez milyen stádiumban van jelenleg?

_E'z a kérdés ugyancsak a vizsgálatok
tárgyát képezi. Azintézményt a kilencve-
nes évek elején csatolták a Zeneakadémi-
ához, az alapítási körülményei máig nem

tisztázottak. Ez a Í-eltigyeleti vizsgálat
fontos kérdése; a dolgot rendbe kell tenni.

LeváIasztásról nem hallottam, de anól
igen, hogy a pontos működési feltételeket
és annak költségeit ki kell dolgozni. rend-

be kell tennt az alapító okiratot, meg kell
határozni az iskola pontos feladatát, meg

kell átlapítani még a megítélendő noÍTna-

tíva jellegét és mértékét is. Akkor eldönt-
hető' hogy a Zeneakadémián belül, azon
kívül, vagy meghatározott kapcsolódási
pontokkal működjék tovább az iskola.
Ugyanez a helyzet aLiszÍ Emlékmúzeum-
mal is. (A leválasztás csupán pénzügyileg
értelmezhető úgy, hogy ezen intézmények
működési előtrányzatait elkülönítetten
kell tervezni és kezelni.)

- Ha kialctkul a tiszta helyzet tt Zene-
akadémián, amibe példóul a maradék ta-

nárképző intézetek, a Bartók szakiskola
leválósa is beletartoz'ik, ti'szttt lappttl in-

dulhat a Zeneakaclémia esetleg ít1 tan-

szakok igényével is? on említette példít-
ul a Reformban a régi zenét, cle működött

ott annak idején igaz 1';clsztgraduáLis,
ré s z,ben önJinanszírozási módsz'erre l
zenei menedzserképző és z'enei rendező
szak is.

- Az említett normatíV finanszírozás az

egyetemi alapképzésre vonatkozik. A
normatív finanszírozás minden kérdésé-

ben az úgynevezett Felsőoktatási és Tu-
dományos Tanács dönt. Ez a bizottság te-

het javaslatot szakok újraindításáról, ala-
pításáról. Ez az új felsőoktatási törvény
megjelenése (1993) őtaIétező két bizott
ság egyike (a másik a Magyar Akredi-
tációs Bizottság). Mindkét esetben ma-
gas rangú szakmai-tudományos grémium
kezében van a tanácsadás, értékelés, ja-

Vaslattétel.
Könnyebb a helyzet az önköltséges

képzést biztosító szakok esetében, hiszen
ott eleve kisebb az igénylendő osszeg.

_ Az' egyik napilap a múLt év végén azÍ

sérelmezte, hog1' a Zeneakctdémitinak
nincs pénze a karntester-viz'sgához sziik-
s é g es s zimfo niku s z'e ne kct rok kiÍize t é s é re.

'",r. 
É' va!óban eLég nehéz a Leenclő kar-

mestereket szóban vizsgtiztatni, tle még a

zongor(l meLletti clirigáLós sem az igctz'i.
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Ez a tanszék sem olcsó, igoz, az, egyetlen is eltűnnek szózmittkik, ami viszont a Mi- megf'etelni a felatlatnak. Most tehtit nincs
Magyarors'zítgon. Hírnevéhez kétséT nem nisztérium hitelét ronrja éppen a nagvol1 se főtitktia se gaztlctstigi Íőilazgató, c'sak
Jérhet, hct csttk hirtelen ormóndyt, kényes pén1ügyek nLegítéléseklr. kitlcstári biztos.
Fricsayt, Kertész. lstvánt, Soltit említem.

_ Egy ilyen intézménynek saját szim-
fonikus zenekarral kellene rendelkeznie.
hiszen a zenekari muzsikusok képzése is

' a Zeneakadémia proÍilj ába tartozik. Jelen
voltam azon aZ egyetemi tanácson, ahol
komoly problémaként merüIt f'el, hogy a
gyerekek nem hajlandőak az intézmény
növendékzenekarában játszani' mert in-
kább pénzért ,,hakniznak'' más zeneka-
rokban' Szakmai szégyen, hogy nincs egy
olyan együttes, amit adott esetben a kar-
mesterképzős növendékek is dirigálhat-
nának. E'z nem pénz kérdés. Hozzáítllás
kérdése és nem a mi kompetenciánk. En_
nek meg kel] teremteni, akár a képzési
követelménvek egy részeként is, a
feltételeit..

- Tudomó'som s7erint az' utóbbi években
klmrlly .figyelmet .fordítclnak a z'enekari
muzsikusok képzésé re is.

_ E'zt fontos dolognak tartom. A Szín-
ház- és Filmművészeti Főiskolán a ren-
dező szakos hallgatók például úgy diplo-
máznak, hogy a színésznövendékek ad-
ják a színészgárdát. Nagyon jó produkci-
ók jönnek létre, amelyek a nagy színhá-
zakban is megállják a helyiiket. Ta]án a
Zeneakadémiának sem kellene külső ze-
nekart fizetnie akkor, amikor saját nö-
vendékeiből is ki kell tudnia állítani egy
működő együttest? Ezen a ponton bizony
alapos szem]életváltásra lenne szükség,
és ez az a pont, aho] a szemléletvá]tás
egyúttal a gazdaságos műkodés feltétele-
inek javítását is jelentheti. A növendé-
keknek meg kellene órizniük azt aztgye-
kezetet, amivel be akarnak kerülni egy
ilyen intézménybe. Nem kel]ene a már
biztonságosnak ítélt falak között rangon
alulinak érezni a főiskolai zenekart. ami-
nek egyébként olyannak kellene lennie,
hogy mindenki megtisztelőnek érezze az
ottani munkát. Egy ilyen növendékzene-
kar hátterét adhatná a karmesterképzés-
nek.

A szemléletváltásra amúgy is szüksége
Ienne az intézménynek, mert az az érzé-
sem, hogy még mindig gyakran a készre
várnak. Az éIet pedig megváltozott, ami-
hez alkalmazkodni kell - mírsok is ezt tet-
ték. Nern jó hallani olyan megjegyzése-
ket, hogy ,,nem baj, ha adósságLrnk van,
majd a Minisztérium kiköhögi''.

- Sttjruls közben ez'en dZ' é1ltil.eten beli,il

- Ez nem az én asztalom, és amúgy sem
megyünk sernmire az oda-visszamutoga-
tással.Ezzel együtt el lehetne és el is kell
mozdulnia a Zeneakadémiának az új kö-
rüIményekhe z törÍénő i gazodásban.

- Ez jelen piLlantttban ítgy néz' ki, hclgy
ttz ott főóllósbrln dolgozóknclk vissztt kelL
vonni mintlen megbízítsos szerződését,
amiért ők külön pénzt kctptak. A Zeneaktl-
démitin rendkív ii l cLlac s ony ak ct,fizeté s ek ;
ingl,en senki nem.fog munkaiclőn é,s mwn-
kakörön túl doLgolni. Az' adott nlunktikat
pedig valakinek el keLl lámia, az illetíínek
e?,t meg kell Jizetni. HoL itt a takarékosko-
dós, kinek hoz ez' bítmtilyen has'znot?

- Három éve kérjtik, hogy a Zeneaka-
démia végezze el saját tevékenységének
átvilágítáSát. Vegye számba a feladatokat,
nézze meg, mennyi ehhez a rendelkezésre
álIő pénz. Az áIlamháztartás kemény fe-
gyelmet diktá] és az intézmény fe]adata,
hogy a rendelkezésre á11ó források (költ-
ségvetési támogatások, saját bevételek) és
a vállalt vagy vállalható Í'eladatok közötti
összhangot megteremtse.

Az elemzés elkészítése nagy és aprólé-
kos munka. Ennek ellenére meg kell csi-
nálni és mind a mai napig nincs meg. A
legutóbbi határidő január 3l. volt; az in-
ténnény újból hosszabbítást kért, miköz-
ben a gazdasági főigazgató szabadságr'a
ment' Ez ilyen formában kezelhetetlen. A
segítséghez tiszta kép kell, ami nincs'

Egv- éven beltil ct kinc:sttiri biz'tos a
harmadik kívülr(íl delególt revizorÍele, aki
aktdt kér, szaimoltctt, rtikért]ez, ellenőriz''
s ziimlcikat vízs gtil, stb'

_ Azért, mert mindig születik valami-
lyen anyag, de még egyszer sem született
meg aZ, amit kértünk. Szeretnénk végre
tudni melyek afinanszírozatlan vagy rész-
ben fi nanszírozott Í'eladatok.

- Jelen pillanatban ctzért tt helyz'etet
nem könnyítették meg; ős'szel még úgy
voLt, szerződtet az intéz.ntény eg\, állam-
i?ttzgctrósbalt, jogban jdrtcts f(ítitktírt. A
.jelentkezők köziil volt rll.',-cLn, aki megfe-
lelt a meghirdetetÍ kritériuntoknak, de
300 000,- Ft-os fi1etést kért. A Zenea.ka-
d.émia pedig nem tud többet fizetni brut-
tó 120 000, Ft-nóL. A1 ilyen munku Íelies
embert igéry,el, eLeinÍe inkább teljes mtÍs-

Jél embert. Etltlyi Pénzért csak olyanok
vtillctLtók yolnct, tlkik nem tutJtak volna

Hamarosan mindkét probléma meg
Íbg oldódni, és úgy ítélem meg, megfele-
lő főtitkár kerül majd az intézménybe.
Keil is. hiszen tíz éves a Szervezeti és
Mííködési Szabályzat - ami a működés
bibliája. 1991' szeptember 30.-t jelöIte
meg a törvény a módosítás elkészítésének
határidejéü1. Egyéb intézményi dokumen-
tumok átalakltása sem történt meg. Alap-
vető dokumentumok hiányoznak, és a ha-
marosan munkába áIIó főt1tkár legsürgő-
sebb dolga azlesz, hogy ezeket megalkos-
sa. Meg kell mondjam, hogy e dokumen-
tumok hiányában,,egyedülálló módon''
működik ma Magyarországon a Zeneaka-
démia a többi felsőoktatási intézmény kö-
zott.

Mindenrellett és is azt állítom, hogy
több pénz kellene, ez azonban nem a mű-
ve]ődési tárcán mú]ik. Az sem volt sze-
rencsés. hogy a karácsonyi ötvenmilliós
,,gyorssegély'' után januírr elején megje-
lent egy újságcikk, amiben az áIIt, hogy a
Zeneakadémiárl,ak 46 mi]lió forint köztar-
tozása van.

- Sajnos az a cikk egy kevésbé korrekt
úisógíró kolléga inkorrekt írásct volt, ctmi-
nek egyetlen sorót nemhogy nem sugallta,
de jóvti sem hagyttl a Zeneakadémía veze-
Íősége.

- Nagyon rossz visszhangja volt. Nem
tételezek Í'el rosszindulatot, csak éppen
ügyetlenséget, nem egyeztetett időponto-
kat _ a kicsengés azonban így is nagyon
rossz volt. Helyesbíteni is lehetett volna a
tévesen leírt adatot.

Azér1 vagyunk és az én feladatom is az,
hogy ezért az tntézményért dolgozzunk.
En ezÍ nagyon nagy örömmel teszem' hi-
szen mindig öröm viszontlátni egy-egy te-
hetséges növendéket a pódiumon. A kö-
rülmények azonban változnak, és ezt a
Zeneakadémiának is érzékelnie kel1.
Szakmailag ene nincs is szükség; gazda-
ságilag, szervezetileg, a működés feltét-
eleiben és annak megszervezésében vi-
szont változni kell.

Miniszter úr komoly összegű támoga-
tást ajánlott fel aZeneakadémiának azért,
hogy világnagyságokat hívjanak meg kur-
zusokra, szemináriumokra. Lehetőség
lesz a legkiválóbb muzsikus egyéniségek
meghívására. Fontos tehát a tárca számára
a Zeneakadémia akkor is, ha vannak, akik
mást állítanak.

Tóth Anna

20 V EVFOLYAM 1 STAM



I

I

i

!

,,Ha a pálca beszélni tudna...
...szörnyű dolgokról mesélne. Ha egy muzsikus elront valamit hangszerén, mindenki

észreveszi. A karmester eltwssolhatja hibóit, sajnos leginkóbb éppen a közönség előtt."

RiccartJo MttÍi tnunkóssógáról nehéz újat mondani,. tttinden
ntegadatott neki, utti egv kcLnne"^ter dlma lehet. A nópolyi sziile-
tésíí muz'síkus először 7ongclró7'ni, maid hegediilni tanLllt, közép-
fokú lenei tttnulntúnyait Bariban vé?ezte. A milónói Gius,eppe
Ve rdí Konze rv cÚ ó rium növ e ndéke ké nt ze n e s Ze r zé s t é s ka rme's t e r -

séget tanuLt. Személyesen ismerte Toscaninit, BöhnLöt, Karajant,
o rmúndy t é s hcL l hat cttlctn kcLrme s t e re k, han g s ze re s e lő ad ómíív é -

szek soróÍ' ]968-tól ]1 éven cít volt a Firenzei Maggio Musicale
yezet(Í karmestere. ]97]-ben debüt(ílt a Salzburgi Üntepi Jrité-
kokon. l972-ben veftn\,elte el(íször a Londoni FilhctnnorLiktLs
Zenekart és netn 's'okkal később, otto Klemperer uÍtidjaként tí7
évre átveÍte u vezető kctrme'steri poz'íciót. Ebben az évbert debü-
túlt az Edin.bourghi Fesztivtilon, ct CoyenÍ Gttrdenben. London-
ban és a Staatsoperbcul Bécsben. ]977-belt vendégeskedett elő-
ször a Philadelphia Zeneku.nól, majd 1980 és ]992 ktjzijÍt
ormónd\, Jenő utódjaként cLruuk vezető kttrruestere lett. London-
ban és PhilctdeLphiítban egyarárLt ,,Conductor Laureate" kitíin-
tetést kapott' ]986-ban. lett a miltinói Scala Jőzeneigaz4atójct,
1987-ben tt Scalct Filharmonikus Zenekarának zenei ilazgatójó-
vó nevezték ki' Két alkalommal vez'ényeLte a bécsi újévi hangver-
senyt, szánt.os hangfelvételt készített, több egy,etem z'enei 'fakultti-
sónak dísz,doktora, httzai és nemz.etközi kitünteÍések birtokosa.

Sze mé L 
-v 

e s' talóLkoztis rtt e gy októb e r i Trav iata- előadtis adott
alkalmctt, amelynek címszpreplője Rost Andrea volt' Infbnntició-
sz'er?'ésre ttzonban tlzóttt, apránként kerüLt sor; a hiány7ó lánc-
szemeket, életrajzi cttlatokat Helga Schttlkhciu'ser l991-ben meg-

':'::,'.,"::::::'n,'.':,,::':::1!u',,,,, ,,,,.,,,:i:. : 1,,,: :,,,, .: i:;,,r:,:. : ,3,:::,:,

EredetiLeg Buenos Airesban tervezték
előadni tl Scala társulatóvul ez't a Travia-
tát. Abbctn a sz'ínhózban' uhol. Toscclnini
is vezéD:elÍ cmnclk iclején. Most mégis Mi-
lrinóbctn szólctl meg u mű, méghozzti
hosszctbbcn, minÍ ahog\' ttzÍ ntegszoktuk.
Mirtden ári(unk nintlen verss7aka el-
hangzik. Elvb(íl v0g\ 0 megszokotÍól való
e lté ré s s ztindé kót ól v e 7é re lv e ra gas zkotlik
az eredeti verzióhoz?

- Szeretem úgy hallani, ahogy azt Ver-
di annak idején elképzelhette. Tudom,
hogy meglepő, hiszen mindig kockázatos
dolog hűnek ]enni a műhöz, magunkat az
eredetihez tartani. Kényelmesebb és sike-
resebb dolog, ha az ember a hagyomá-
nyos, ismerős interpretációt Vá]aSZtja.
Akkor ugyanis a közcinség megkapja azo-
kat a megfeleléseket, amelyeket a mű
adott pontján már előre vár'

Ennek el]enére én egyáltalán nem ra-
gaszkodom az ilyen hagyományokhoz
és tigyelrnen kívül hagyom azokat, akik
a megszokottat várják. ók ostobák, hi-

szen számukra minden változás, így az
eredetihez való visszaÍbrdulás is tragé-
dia. Aludni szeretnének, valójábiin ha-
lottak. Eddig még nem bántam meg,
hog-V nern rájuk hall_eattarn; mindig si-
kert arattam.

Egyébként éppen Toscanini Íbgalma-
zott legélesebben ezekről a gyakr_an kétes
értékű hagyományokról: .,A tradíció nem
más. mint rossz errrlék egy rosszul sike-
rült előadásról''.

- Ezt lehet akór zenei ars poeticának iS

tekinteni?
_ Az ars poetica nem aZ eszközben

(adott esetben a versszakok végigénekel-
tetésében) van. Minden alkalommal ab-
ban reménykedem, hogy előadírsommal,
vezénylésemmel, rnég e]követett hibáim-
mal is hú vagyok magához az alkotárshoz.
E'hhez tartozik, hogy Í-elismerjem azokat
az igazságokat amiket a partitúr'a rejt ma-
gában. Rosszul vagy jó1, nem fontos. Lé-
nyeg' hogy ne csak személyes sikerélmé-
nyem legyen az előuclJ:.

i

I

I

I
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_ Keclvenc:ei nyilván ctz olasz kon'Lpo-

rtisttik, sok Beethoven-, Schubert-, Schu-
nlctnn és nuis némeÍ zenéyel kupc'soltttos

lelvétele is közkézen.forog' Tudna-e rulg-
sorolni ?

Kedvence'im valóban az olaszok, de

ugyanilyen mértékben a németek is, elég
a szimÍbnikus repertoárra gondolni. Nem
egyoldalú specialista vagyok' amt az elő-
adó-művészetet illeti. Mindent a szívem-
be zfutam, kezdve a barokk komponisták-
tól a kortársakig. Úgy gondolom, ennek
így kell lennie.

Név szerint nem szívesen emelek ki
l<özlilük senkit. Ha mégis meg kell ten-

nem, Bach, Beethoven, Mendelssohn jut
eszembe, és persze Sclrumann, akihez kü-
lönös. nehezen definiálható érzékek-ér-
zelmek fűznek. Zenéjét egyszerííen mé-
lyen gyökerezónek tartom. Ez az oka an-

nak' hogy miért játszottarn rövid időn be-

1ül lemezre az összes Schr-Lmann-szim-

főnlát. Az ő romantikítjtt teljes rnélységé-
ben reprezentálja a német létet. És ha még
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mondjuk a fiatal Beethovennél érezhetőek
is olasz benyomások, Schunlannál ez tel-
jesen hiányzík' ő száz százalékosan né-
met.

- Mennyire tartja muz'sikus élete szer-
ves részének a kortórs zenét?

Teljesen. Sokak szárnár'a Wagner és

Richard Strauss az utolsó klasszikusok'
Én eztmásképp látom. Nagyon közel á1l-

nak hozzám a kortárs alkotások - Pende-
recki, Ligeti, Lutoslawski művei.

Amikor először vezényeltem vendég-
karmesterként Philadelphiában, Penderec-
kit mutattam be. Valóságos provokáció
volt ez az ottani, szélsőségesen konzerva-
tív közönség számára. Különösen a höl-
gyekre gondolok mulatva mind a mai na-
pig' akik nem tudták, hogyan viselkedje-
nek. Sokaknak azért nagyon tetszett. Na-
gyon sok levelet kaptam (az amerikaiak
szívesen írnak), amikben sok szeretettel
gondoltak rám.

- Mennyire tarÍja mttradctndó értékíí-
nek a hrlngfelvételeket ?

_ A felvételeket valahol egy stúdió-
ban készítik, egy bizonyos napon, ilyen
vagy olyan időjárásnál _ arni életernnek
csak egyetlen moZZanatát jelentheti .

Nem tekinthető tehát művészi teStamen-
tumnak, ahogy azt sokan szívesen gon-
dolják.

_ Kanlte steri tevé ken y- sé gé nek sztinlo s

csúcspotttict köziil legszuggesZtívebben
Philctdelpióról és Miltinóról be's'zél.

E g 
1- ált altín, miko r tul tilko zo Í t e l ő s z'ö r é l e -

tében zenekarral?
_ l7 éves lehettem. amikor először lát-

tam igazi zenekart. És e' egy valódi har-
madosztályú zenekar volt' Rádión már
sokszor hallhattam. de te]evízió. amivel

_ A philadelphiai pozíció olyan lehető-
séget teremtett SZámomra, amiről a leg-
többen csak álmodni tudnak. Értékes
Stradivarit tartottam a kezemben. Ilyen
értékes hangszerrel lTegszólaltatní a ze-

nét, ez az egyetlen. amire gondoltam ak-
kor. Nem a karrier^re. hanem a zenére. ami
értelmet ad az életnek, pontosabban arra,

milyen mélyre tudok merülni a muzsika
titkában'

_ És mit jelertt a Scalct?
_ A Scalával kapcsolatban csak mes-

teremet. Antonio Vottot tudom idézni,
aki azt mondta, hogy ez a színház egy
egészen sajátos csodát rejt magában' Aki
itt a pódiumra áI1' az a géniusz elődök
szellemiségét sugár ozza' Strauss. Tosca-
nini, Furtwángler és a tobbiek mind itt
hagytak Valamit mágikus szemé1yisé-
gükből.

Az, hogy én most ebben a pozícióban
itt lehetek, karmesteri létem megkoroná-
zása. Egyben komoly kötelezettséggel is
jár: A Scala nem egyszerűen egy szín-
ház, ahol az ember fellép évente két-há-
rom produkcióban. Itt olyan emberek-
nek kell megmutatni mi a zene, mi a kul-
túra, akik a világ minden tájáról igen
rnagas elvárásokkal érkeznek. A Scala a

világnak az operaháztt, aho1 a k]asszikus
olasz operának meg kell szólalnia. És ez

nem minden. A Íigyelmet a kortárs re-
pertodrra is ki kell terjes./leni.

Sokan szeretnének konkurrencia-
harcot létesíteni köztem és Abbado kö-
zött. Helytelen, mert mindketten más

úton járunk. Abbado nyolc évvel idő-
sebb nálarn, már egy ideje befejezte a

konzervatóriumot, amikor én odakerü1-

tem' Azóta is mindig a világ más he-

1yein dirigálunk. Ismerjük egyrnást,
mint kolléga a kollégát. Ennyi és nem
több. Barátságró1 azonban nem beszél-
hetünk - ahhoz mélyebb kapcsolat
szükséges.

- SokarL pesszítni.stdk cl jövő éneke'seit

i]letően. Technikai profizmusról beszél-

nek, ami yárhatóan a zenei ki.fe.jezés ro-
yásóra megv' Ön i'g ezen a véleményen

van?

- Pillanatnyilag nern vagyok pesszi-
mista, hiszen bőven van utánpótlás' külö-
nösen atni az Egyesült Ál]amokat illeti.
Ami általában nehézséget okoz, az a Wag-

ner- és Verdi-szerepekre megfelelő elő-

adót találni.
Milyen esélye vctn egy opertira is spe-

c:ializólrjclott kctrmesternek arra, hogy
nte gi sme rj e ctz op erairo dalmat'?

_Az operarepertoár olyan, mint az óce-

án. Ha az ember karmestereként egész

életében keményen dolgozik, a végén el-
mondhatja, hogy annyit tett érte, mintha

fbnó kőre egy csepp vizet löttyintett vol-
na.

Tóth Anna

ma születésüktől Íbgva cseperednek a - Személyes ismeretségben tillt núg
gyerekek, nem volt. Ahanglemezek ritka- ol.lan kcnnester-nttgystigokkttl, akik nn
ságszámba mentek. Csak elképzelni tud- mór ,,csak'' a z'erLetörténet rttgl'ogó feje-
tam addig, milyen is lehet egy igazi zene- zetei.. Ami crzonbcLn a kortórsttkttt ílleti, tÍl-

kar. lundóan sz'embetillítjítk Clauclio Abbttclo-
_ PhiLadelphia kapcsón mit érzett, ctmi val. Valóban rosszlenne ttviszottl: kette1tik

enn,-ire maracJctnckjv(l vólt? között?

1077 Budapest,
Dohány u. 86.

Tel./fax:
342-3623
Nyitva:

hétfő-péntek
9.30-tól

18.00 őrátg
Szombat

8.30-13.00

Uj éshaszná\t hangszerek vétele, eladása,
i gazs ágü gyi s zakért ő v éIemény ezése, szakbec slése.

Alkatré s zek' tarto Zékok, kie g é s zítók fol galmazás a'.

húrok, vonók, tokok, huzatok, állványok stb'

22

Thomastic, Pirastro, Corelli és Jargar húrok

V EVFOLYAM 1 SZAM



Eckhard John

Zenekar _ karmester nélkÜl (ll)
Karmester nélküli koncertek Lipc sében ( 1 928-29 )
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19l8-ban a forrada]om az egész német
társadalmi életet. így a zenésztársadal-
mat is Íelrázta' .'A nagy eszme: a gya-
korló míívészek felszabadítása az őket
munkáltató művészetidegen felsőbbség
uralma a1ó1. hogy önmagát meghatároz-
Va, öntevékenyen. fele1ősségteljesen
tudja vezérelni önmagát. A művésztársa-
dalom forradalmasítírsának gonclol ata 1é-

nyegét tekintve tökéletesen egyenértékű
a munkásosztály íelszabadításának gon-
do1atával. ''

Pau] Bekker hatalmas lelkesedéssel
fogalmazza meg a zenei világ új pers-
pektíváit. Az úrj törekvések széles kör-
ben Í'elszínre kerültek: az operaházak
művészei demokratiktls intézkedéseket
és beleszólási jogot követeltek, és a ze-
nészek is kipróbálták a sztrá.jk intézrné-
nyét, annak jeléül, hogy új öntudatra
ébredve keresztül kívánják vinni érde-
keiket. Sok zenés színházban és zene-
karban is tetszést aratott a közigazga-
tásban bevezetett tanács-mode1l. A ko-
rábbi német udvari operákban, majd
mindenfelé művész-önkormányzatok,
ú gyn evezett,,színházi tan ácsok " alakul-
tak.

,,Zenekari bolsevizmus? "

A zenei szaklapok általában nemtetszés-
sel és polemizálva fogadták az eseménye-
ket. Azenészek szakszerr'ezeti szervezke-
désére, a sztrájk és beleszólási jog iránti
igényeire a Signale Íür die musikalische
Welt vezércikke 1920-ban így reagált:

,,Maguknak csak jogokat követelnek,
előljáróiknak pedig, akitól a bér|iket kap-
ják' akiktől Íüggenek, csak a kötelessége-
it hangoztatják. Egyesek ezt'szabadság-
nak'. mások 'üzerli tanácsnirk' nevezik.
Szerintetlt ez a természetellenes m(íyész-
bolsevizmus inkább 'üzemi mocsok'. En-
nek a művészet ÍQlődése mellékes, egye-
dül az anyagi érdekeltség számít'''

A művészek un. kommtlnista törekvé-
seit 1eegyszerűsítve,''zenei bo1seviz-
mus" címszó alatt kezelték. ''E'zek a je-
1entéktelen mimesek és dilettánsok ke-
nyéradó gazdáikat akarják szo1gáikká
tenni. A kommunista tévtanok a 'szak-
szervezetbe tömörült' karénekesekné1
okozták a legnagyobb Í'elfordulást'', írta
a sajtó, amikor a karénekesek bizonyos
fe]rnondási korlátozásokat szerettek vol-
na elérni'

A ,,zenei bolsevizrnus" kifejezést a
konzervatív kultúrpolgárság 19l9-tól
kezdve előszereteftel játssza ki az ú'j

zene elleni harcban. l920 körül. a mu-
zsikusok szatkszervezeti szervezkedé-
sével egyidőben a ,,zenekari bolseviz-
mus" bíívszó is megjelenik. A zenei
é1et túlpolitizálódik' Milyen különbö-
zőképen értelmezhető is ugyanaz a fo-
galom: Moszkvában rcividesen bemu-
tatkozik egy valóban ,,forradalmi'' ze-
nekar, a karmester nélküli Perszim-
fán sz.

A Perszimfánsz tevékenysége Néme-
tországbtrn a Szovjetunióban vendég-
szereplő német művészek elbeszé]ései,
e]sősorban a zenekarral együtt koncer-
tező szőIisták' többek között Egon
Petri lelkes beszámolói. alapján vírlt is-
mertté. Az ]92]-ben megjelenő, a Per-
szimfánsz ötéves fennállását kcjszcintő
cikkek külföldön is egyre szé1esebb
körben népszerűsítették a zenekar tevé-
kenységét, és fellángolt a vita a kar-
mester nélkü1i zenekari munka lehető-
ségéről. 1928' írprilis 30-án a Leipziger
Symphonieorchester karmester nélkül
á1lt közönség elé az Alberthalléban.
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Az első karmester nélküli koncert Né-
metországban

onmagában a koncert műsorát tekintve
is egészen nyilvánvaló, hogy a lipcsei
modellt egyértelműen a moszkvai példa
inspirálta. A Leipziger Symphonieor-
chester első karmester nélküli koncert-
jének műsora teljes mértékben egyezett

' a Perszimfánsz 1922. februári, bemutat-
kozó koncertjének programjával: Bee-
thoven Egmont-nyitány, a Hegedűver-
seny (a szólista: Gustav Havemann) és
az Eroica-szimfónia. A fogadtatás lel-
kes. Akritikusok legfőképp a 3. Szimfó-
nia előadását dicsérik' ,,Az egész zene-
kar egy emberként lépbe az Eroica kez-
dő tuttiakkordjaival' Valamennyi tem-
póváltás olyan súrlódásmentes, a dina-
mikaváltás annyira magától értetődő,
hogy ez a karmester nélküli, fegyelme-
zett muzsikálás valamiféle rendkívü1
magas színvonalú kamarazenélés be-
nyomását kelti. Ebből a szempontból a

harmadik tétel scherzójának és triójának
szembeállítása. ill. a finálé három kü-
lönböző időmértékének betartása és a
sok fermátás tagolás megoldása a leg-
meggyőzőbb.'' (Melos)

Ugyanez a kritikus nincs megeléged-
ve a2' tétel előadásával' Alfred HeuB vi-
szont éppen ezt emeli ki a Zeitschrift für
Musik hasábjain. Általános benyomása a

következő:,,A Leipziger Symphonieor-
chester bebizonyította, hogy a bécsi
klasszikusok művei karmester nélkül is
e]őadhatók, mindvégig pontosan a szeÍ-
zői utasítások szerint, igen magas szín-
vonalon. HeuB szerint a közönségsiker
ennek a magas színvonalnak köszönhető.
,,A szólamvezetés tisztasága megdöbben-
tő, mive] sok nagy karmester munkáját is
fe1ü1múlja'

A Kölnische Zeitung is elragadtatás-
sal ír: ,,A karmester nélküli előadás leg-
csodálatosabb, és talán 1egjellemzőbb
vonása az a zeneíség és nagyszerű hang-
zás, amely csak a legnagyobb karmeste-
rek (egy Nikitsch és a hozzá hasonlók)
tudnak kihozni' olyan ez, mint egy kivá-
lóan játszó nagy kamaraegyüttes, ahol
minden egyes játékos egyformán felelős
az együttes teljesítményért.'' Akritikus a

zenekar rendhagyó elhelyezkedéséből
eredő hangzáseffektusokra is felhívja a
figyelmet. ',A hangzás olyan teljes és
telt, mintha valami hatalmas regiszteres
hangszer szólna."

A lipcsei premier általános elismerést

hozott aZ együttes számára. A kritiku-
sok máris a jövőre extrapoláltak. ,,A si-
ker rendkívül meglepő. Semmi kétség:
új, teljes létjogosultságú zenekari mo-
dell született! (Kölnische Zeitung) ,,A
kísérlet olyan jól sikerü]t, hogy,az új
előadásmód, akár tetszik akár nem,
megfontolásra késztet." (Zeitschrift für
Musik)

A kamarazene mint a zenekari muzsi-
kálás példaképe

A Leipziger Symphonieorchester kar-
mester né|küli koncertjének visszhangja
meglepően pozitív volt. A koncertet kö-
vetően a publikum elsősorban A|fred
Malige, a zenekar hegedűse nyilatkoza-
taiból értesü]hetett a zenekar elképzelé-
seiról és munkamódszereiról. A lipcsei
projektet voltaképpen Malige kezdemé-
nyezte' Meglogalmazása szerint a Zene-

kar nem irányítás nélkül működik, hiszen
a zenei vezetés _ a moszkvai Perszim-
fánszhoz hason]óan egy speciális Í-ele-

lős bizottság vállán nyugszik. Esztétikai
vezérelvük a komponista előírásai sze-
rinti előadásmód. A karmester nélküli
előadásnak éppen az az e\őnye, hogy a

míí tökéletesen autentikusan adható elő.
Karmester nélkül viszont csak úgy lehet
játszani, ha valamennyi zenész egyforma
felelósségtudattal és teljes kreativitással
dolgozik' Lev Cejtlin nyomán a lipcsei-
eknek is a kamarazenélés volt a kiindulá-
si pont. ,,A karmester nélküli játék (...)
voltaképpen kamarazenélés egy nagy
együttessel. (''.) A vonósnégyes esetében
még egy személyre _ a hegedűsre - há-

rulhat a technikai és szellemi vezetés.
Ahogyan az együttes létszáma nő, a ve-
zető 1elentősége csökken. Elvileg a kon-
certmester a vezető, az irányítás azonban
gyakorlatilag több zenész közt oszlik
meg. Hogy hogyan, az mindig a darabtól
Íügg.''

Malige konkrétan az E'roica előadásá-
ról beszéI. ,,Ha vezetésre van szükség,

akkor, rendszerint a yezeÍő dallamhang-
szeré a yezető szerep.'' Emellett azonban

érdekes kivételes példákat is felsorol'
Rámutat, továbbá a hallás fontosságára:

,,A karmester nélküli játék alapja a hal-
]ás. Itt mutatkozik meg igazán a két já-

tékmód közötti különbség. Aki nem hall-
ja tisztán az összes együtt megszólaló
hangot, az egyetlen akkordot sem tud el-
játszani dirigens'nélkül. A hallás révén

ismerhetjük meg a művet behatóan' ('..)

Az ilyen interpretáció feltétlenül intenzí-
vebb."

A siker hatására a lipcseiek további
karmester nélküli fellépéseket tervezfek
az 1928-29-es évadra, és egy berlini
meghívásnak is eleget kel]ett tenniük.
Második koncertjükön, 1928' szeptem-

berében ismét nagy repertoárdarabokkal,
enittal Mozart, Schumann és Wagner
múívekkel jelentkeztek. A fogadtatás
egyöntetűen pozitív. Még a konzervatív
ZeitschriÍt für die Musik is így ír: ,,Be
kell vallanom, hogy Mozart Jupiter-
szimfóniájának lassú téte]ét még Soha

nem hallottam ilyen szép és ilyen tiszta
előadásban. Majd a menüettre is ugyanez
érvényes. Az utolsó tétel (..') túl gyors
volt, és nem mindig volt tökéletesen tisz-
ta. A Mesterdalnokok-előjáték sem volt
mindenütt meggyőző. Lehet, hogy a mű-

vészek már a Schumann Zongoraverseny
kíséretére osszpontosítottak: ez a darab

mindenesetre kifogástalanul sikerült, ami
nem utolsósorban a kiváló szólista. Max
Pauer érdeme. Az oberon-nyitány szin-
tén kifogástaltinul szóla]t meg a koncert
elején.''

Művészet vagy bolsevizmus?

Szeptember végén, a második sikeres
koncert után a szász szimfonikus zenekar
meghívást kap Berlinbe. A Volksbühne
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karmester nélküli koncerttel akarja nyitni
a téli szezont' A lipcseiek a Beethoven-
koncertet ismétlik meg, Gustav Have-
mann közreműködésével. A siker ismét
döbbenetes. Érdekes módon azonban.
míg a lipcsei kritikák tisztán csak művé-
szeti szempontokat vettek figyelembe, a

fővárosi kritikák mind politikai színeze-
tűek. A ZeitschriÍt für die Musik ezért
nem győzi hangsúlyozni, hogy szerinte
,,a karmester nélküli játéknak nincs sem-
miféle potitikai töltete''. Érdekes módon
éppen Alfred HeuB,. a ,,zenei bolseviz-
rnus'' hírhedt ellensége veszi védelmébe
a zenekart a politikai támadások ellen.
Az Allgemeine Musikzeitung szerint pél-
dául ,,ez a bolsevista jelenség nem művé-
szi megfontolások alapján, hanem a poli-
tikai és társadalmi forradalmi eszmék be-
folyása révén keletkezett: a Perszimfánsz
nem más' mint a kommunizmus reklám-
ja, Aművészethez körülbelü1 annyi köze
van, mint egy bolsevista agitátor propa-
gandabeszédének. ''

Az ilyen és hasonló, már a Perszim-
fánsszal kapcsolatosan hallható, hangok
most, a lipcsei karmester nélküli zenekar-
ral kapcsolatban, fe]erősödtek. A zenekar
viszont folyamatosan hangsú1yozta, hogy
tevékenysége tudatosan poIitikamentes:
,,Minket semmifé]e politikai szándék nem
vezérel' Zenénkkel nem poJitizáIunk. ('..)
Távol tartjuk magtlnkat a zenei-politikai
párÍcsatározásoktóI. Zenészek vagyunk'
A legelvontabb művészet tolmácsolói.
Azt szeretnénk megmutatni, hogy a zene-
kari zenész mit adhat hozzá a mű tolmá-
csolásának sikeréhez. Azt akarjuk, hogy a
zenekari zenészÍ ne egyfajta kézművesnek
tekintsék, hanem alkotó művésznek. A
személyiség újjászületéséért küzdünk te-
hát, a mechanizálás ellen. Célunk, hogy a
zenekari zenészt ismét művésznek tekint-
sék.''

Ez, a politikai hecckampány ellenreak-
ciójaként megjelent, demonstratív politi-
kamentes önmeghatározás is jelzi, hogy
Németországban a politika már jóval
1933 előtt megjelent a zenei életben. A
lipcsei muzsikusok - ebben az esetben a
Perszimfánsszal ellentétes módon meg-
próbáltak tisztán szakmai területre vissza-
vonulni, és a zenészek emancipácíójáért
folytatott harc során is mindig kizárólag a
zenei szempontokat és előnyöket hangsú-
lyozták. ,'Vissza kell állítani a zenészek-
nek azokat a teremtő erejű képességeit'"
amelyek a jelenlegi zenekari gyakorlat-

ban, a karmesterek mellett veszendőbe
mennek. Azenész új mentalitása nem tűri
,,a karmesteri pálcának való kiszolgálta-
tottságot, a karmesterek személyiségének
nyomását, az áIlandó alárendeltséget''
(Alfred Malige).

A zenészek emancipációs törekvésével
párhuzamosan a zenei közvéleményben
általános visszatetszést keltett a nagyra-
vágyő,,sztár-karmesterek' (Melos) mű-
ködése','A pult-akrobatizmus egészség-
telen és megkérdőjelezhető." (Pult und
Taktstock).,,Korunk karmesterei valósá-
gos primadonnák." (Karl SchönewolÍ)

',A karmester ma körülbelül olyan diktá-
tori hatalommal rendelkezik, mint egy
hadseregtábornok.'' (Melos) Egy karmes-
ter néIküli zenekarban a vezetés könnye-
dén megoldható,,,zeneí vakfegyelemre
nincs szükség (Alfred Malige). Ebben a
konste11ációban könnyebben érthető,
hogy a karmester nélküli koncertek ho-
gyan nyerhettek csatát a konzervatív kö-
rökben is, és hogy a karmester nélküli
működésről folyó viták miért terjedtek
olyan széles körben.

Pro és kontra

A vita végső soron a következő fó vona-
lak mentén kristályosodott ki. Az ellen-
zők szerint a karmester nólküli zenekar
legfeljebb a mívészí inspiráció nélküli,
mechanikus-gépies tökéletességre töre-
kedhet. A művészi interpretációhoz el-
engedhetetlenül szi.ikség van a szakem-
ber egyéni beleérzőképességére és a ve-
Zető ÍekntéIyére. Ha egy zenekar ,,kar-
mester nélkül' mííködik, aZ vagy átcím-
kézés (mivel voltaképpen a koncertmes-
ter lesz a karmester), vagy egy elavult,
túlhaladott á1lásponthoz va]ó visszaté-
rés. A próbák nagy száma miatt a kar-
mester nélktili zenekar, amúgy Sem so-
káig életképes.

A támogatók a koncerteken tapaSztalt
minőség alapján érveltek a vádak el]en.
Méltatták a művek előírás szerinti in-
terpretálását. Az elsó, átáIlás| szakasz
után' a próbák száma már nem kirívóan
magas. A koncertmester nem valamiféle
bújtatott karmester, hiszen a karmester
nélküli játék visszaállítja ,,a közös zené-
lés eredeti közösségi elvét'' (A]fred
Malige).

A támadók és ellenzők valamennyien
egyetértettek abban, hogy a karmester
nélküli zenélés képességfejleszÍő, és a

Zenei Színvonal Szempontjából is jó ha-
tású. Amiben egyesek azenészL kreativi-
tás rehabilitáciőját látták, abban mások
éppen a kívánatos önkéntes önfegyelmet
értéke1ték leginkább.

A lipcsei karmester nélküli koncertso-
Íozat a projekt meglepően pozitív fo-
gadtatása e]lenére rövid idó múlva, a ne-
gyedik Í-e|lépés (1929. április 29.) után
véget ért'

A lipcsei koncertsorozat vége

A hasonló kísérletek New Yorkban.
Würzburban, Karlsbadban, GenÍben,
Varsóban, Kijevben és több szovjet vá-
rosban szintén rövid é]etűek voltak.
1933-ban, tízéves működés után a

moszkvai Perszimfánsz is feloszlott. Ez
a kudarc ma már áIÍ'a]ában - vagyis a

dirigá1ástörténetben - csupán eggyel
több érv a karmester történelmi fejlődés
diktá1ta természetes szükségessége
me11ett. Ha alaposabban szemügyre
vesszük, a kudarc oka sehol sem zenei
jellegű, hanem mindenütt valami egyéb
tényező. A m'oszkvai Perszimfánsz sor-
sa aZ egyre erősödő sztálinizmus kul-
túrpo1itikai konstellációjának megfele-
lően alaku]t. Lipcsében a működési fel-
tételekjelentették a legfőbb akadályt. A
próbákat a szolgálati időn kívül kellett
tartani. A munkából származó bevételt
viszont egy nyugdíjpénztárba fizették
volna be' A motiváció ily módon jelen-
tősen csökkent. A lipcsei zenekarnál
amúgyis nagy volt a fluktuáció, mivel a

zenészeket mindig egy évre szerződtet-
ték. A konzervatív belső hangok szét-
húzó hatása így fokozott erővel érvé-
nyesülhetett'

A lipcsei zenekarban is volt néhány
olyan zenész aki már 1933 előtt csatlako-
Zott a neÍ)Zetiszocia]ista párthoz. (l93l-
ben antiszemita ügyletei miatt bukott meg
Alfred Szendrei, a zenekar állandó karna-

cya.) A fasizáIódó Németországban egy
karmester nélküli együttesnek nemigen
lehetett létjogosultsága' Peter Raabe, kar-
mester, zenekutató, aki ekkor a Reichs-
musikkammer1 dirigálta, már 1935-ben
megállapította, hogy a német zenekarok
kezdettől fogva nemzetiszocialista hatás

alatt álltak' ,,Itt a vezérelv a legmesszebb-
menőkig érvényesül, a vezető tekintélye
megfellebbezhetetlen. "

(Das Orchester 1/98)
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|fjÚ mesterek régi mesterekrŐl
Hosszú idő utón ismét mestervizsgót tehettek a hangszerészek. Az új mestervizs7a-szint kidol-
gozósa utdni első alkalommal 17 jelentkező közül 12 új mester vehette ót mesterlevelét a Ze-
neakadémia Nagytermében januór ]7-én. A vonós-, fúvós hangszer és orgonaépítő mesterek
közül ketten arra is vóllalkoztak, hogy mesterremekük történeti-elméleti hdtterével ismertessék
meg kollégdikat egy képekkel gazdagon illusztrólt előadds keretében. A Londonban élő lfj.
Semmelweis Tibor a bresciai hegedíikészítő iskoldról, a jelenleg Brüsszelben dolgozó Etzler
Bemhard pedig a francia vonókészítő iskolóról beszélt ezen a kis ,,székfoglalón". Minden sza-
yukon ótragyogott szakmójuk métységes szeretete, mestereik illő tisztelete. Most e két előadós
írott vóltozatót olvashatják; az én dolgom cswpán annyi volt, hogy az itt nem feltüntethető szó.-

mos képet, óbrdt, modellt a szakirodalom alapjón szavakkal megjelenítsem.

B resciai he gedűk észítés

A korszak fénykora Casparo de Salo (")
születésétól (1540) Maggini ("") haláláig
(l632) számítható. Történelmileg is vál-
tozatos időszak volt ez; Michelangelo,
Nostradamus kora. ismerték már a szem-
üveget' ami küIönösen fontos találmány
volt a könnyen romló szemű hegedűké-
szítők szempontjából. Máf tudják' hogy
nem a Föld a világegyetem központja, ez-
zel együtt 100 év alatt 200 ezer boszor-
kányt égettek el. Ebben az időszakban
terjedt el Európában a krumpli; Gasparo
de Salo az e]sők között vo1t, aki szabad
idejében krumplit termesztett. A művé-
szetek a reneszansz-manierizmus-barokk
stílusban virágzanak. Vasari, Tiziano,
Tintoretto, Monteverdi ideje.

Brescia, Saló és Cremona egy ,,körzet-
ben'' taláiható; a mesterek tehát könnye-
dén szerezhettek tapasztalatot egymás
műhelyében. Bresciaban már a 15. század
közepétől tartottak nyilván hangszerkészí-
tőket' ók nem feltétlenül a mai értelem-
ben vett hegedűk, hanem reneszansz és

barokk hangszerek készítéséve] foglal-
koztak. I495-bőI származl'k az első írott
dokumentum ilyen mesterek működésé-
rőL Az első jelentős dinasztia a Virchi csa-
lád; Girolamo Virchi szoros kapcsolatban
volt a Ber1o]otti családdal' E család sarja

volt Gasparo is, aki a későbbiekben a

kor szokásának megfelelően szülőhelyé-
rő1 nevezte magát Gasparo de Salonak.

Sa]o BresciatőI 20-25 km-re fekszik a

Garda tó mellett. Gasparo de Salo még
szü]ővárosában ismerte meg Girolamo
Virchit. de csak akkor kerültek köze]ebbi
kapcso1atba, amikor már mindketten

Bresciaban ]aktak, és Gasparo a Virchi-
műhelyben dolgozott. ott, abban a mű-
helyben csodá]atos dolgok születtek; iga-
zi Íafaragás-mesterművek egy-egy lan-
ton. mandolinon.

Egy-egy ilyen korszak hegedűépító stí
lusát úgy lehet legjobban tanulmányozni,
ha az ember kópiát készít. Salo hegedűi-
nek egyik jellegzetessége, hogy a hang-
szer csigája és teste összetartozik _ ma
már nagyon kevés ilyen munkát találni vi-
lágszerte' Irigylésre méltó helyzetben volt
Salo és általában a korszak hegedűépítői,
mivel teljes szabadságot élveztek munká-
jukban. Nem volt még elérhetetlen mércei
nem kellett rossz lelkiismerettel nyugovó-
ra térniük, ha más berakást tettek hangsze-
reikbe, mint amilyet Stradivari tett volna.
Másik oka az irigylésnek, hogy a muzsi-
kusok részéről óriási igény volt ezekre a

hangszerekre _ nem tudtak annyit készíte-
ni' amennyi elég 1ett volna. Megrendelés-
re dolgoztak, sokat exportáltak például
Franciaországba' Minden jel ar:ra utal te-

hát, hogy sokat dolgoztak, ennek ellenére
nagyon kevés hangszer maradt fenn ezek-
től a mesterektőL. Ez érvényes Salora és

Magginira egyaránt; körtilbelül 50-50
hangszerrel számolhatunk, ezek közül
többet is különböző részekből. különböző
periódusokbóI szedtek és állítottak össze'

Az F_lyukakról

A korai korszakban még megfigyelhető a

Salo-hangszereknél, hogy az F-lyuk egy

kezdeti stádiumban volt. Az ívek kere-
kebbek, nem olyan határozott a vágás,

mint a később. amikor már Cremona hatá-

sa is érződik. A mai F-lyukak formája
egyébként kényszerű döntések eredmé-

nyeként keletkezett: előtte már minden

más formát kipróbáltak. A korabeli fest-

mények tanúsága szerint az F-lyukak még

bezátő formát mutattak, mindkét hajlat

befelé nézett. Más ábrázolásokon ugyanez

a tbrma, csak a hajlatok kifelé néznek (ez

a példa Gasparo da Salo egyik viola da

gambáján is látható)' Léteztek még a ha-

gyományos, C-tbrmájú gamba-féle F-l y u_

kak. Az utolsó lépés valójában nem volt
más, mint a C-formájú F-lyukat középen

félbevágni, az alsó részt beforgatni és

megkapjuk a mostani F-lyukak formáját.

Gasparo da Salo idejében már dolgo-
zott Cremonában Andrea Amati, és az ő
F-lyukain a kis lapkák nagyon elvéko-
nyultak; az eredeti viola da gambákon, a

gömbök melletti lapkák nagyon véko-
nyak _ valószínűleg ő is ezt a sztsztémát

használta az F-lyukak kialakításakor' Ko-
rabeli ]eírások szerint az F-lyukak felső
lyuka nagyobb, mint az alsó. Ezt az áI\í-

tást maguk a hangszerek - illetve azok je-

lentős része - nem bizonyítja, met telje-

sen egyforma átmérőjíi az alső és a felső
tyuk. Minden bizonnyal azért, merÍ az

említett technikát alkalmazták ezek a

mesterek (például Salo, Amati, Stardiva-

ri), és így középpontosan szimmetrikus F-
lyuk jöhet csak ]étre.

A csigáról
Magyarországon ma elterjedt nézet, hogy
Sa]o és Maggini hangszerein dupla csiga
található. Ezzel szemben Maggini egész
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életében csupán egyetlen dupla csigát fa-
ragott, amit Vuillaume átvett. Innen szár-
mazik a tévhit; Mag-eini egy ívvel többet
faragott a csigáiba. E'z nem jellemző, hi-
szen a csigák 997c-a egy ívvel kevesebb
mozdLllatot mutat.

A Salo-csigákra a fél fordulattal keve-
sebb jellemző. SaIo nem fordított kiemelt
figyelmet a csigakészítéSre _ egy csiga ki-
faragása nála mindöss ze féI napot vehetett
igénybe. Mindenütt - nemcsak a felületi,
hanem az oldalsó, a fcjlső befúrási részen
is - bennmaradtak a vésőnyomok, mégpe-
dig elég erősen. A vésőnyomok kezdete
nagyon domboru; ennek oka az \ehet,
hogy ő a vésőt nem a megszokott irány-
ban használta, hanem a domború végét
szúrta ]e. HátSó néZetben Sem olyan har-
monikus, mint a cremonai, illetve ma
megszokott csigák. Hátsó vonala keske-
nyebb, mint a kulcsszekrény elsó része.
Egyetlen fűrészhúzással vághatta ki a csi-
gát a nyaktalptól az ívekig, és a nyaktalp
összefelé tart. Így aztán a hátsó rész kes-
kenyebb lett, mint az első. A csigaszek-
rény első oldala emellett rendkívül lapos,
az éIek élesek maradtak, magában a csiga-
vonalban is. Egyszóval nem túl elegánsak.

Ugyanúgy jávorfát használtak ehhez,
mint ma, de a vágásirány nem mindig
egyezett a ma szokásossal. A fát Velencé-
bőI szerezÍék: Velencébe ugyanis sok fa
érkezett a mai Jugoszlávia területérőI az-
zal a céIlal, hogy hajókat építsenek be]őle'
Az evez1ket szinte kivétel nélktii jávortá-
ból készítették. A nem túI jó torök-ve]en-
cei kapcsolatok miatt aztán a Törökor-
szágból rendeltjávorfa g1'akran silány mi-
nőségű volt _ ez juthatott Salo kezébe is.
(Az evezőnek már nem elegendő. egyéb-
ként eldobható fahasábokból még kijön
egy-egy hegedű.)

A plasztikáról
A bresciai hangszerek igen telt plasztikájú-
ak' Dupla berakásosak. A plasztika máso-
dik, a belső berakástól kezdve elég mere-
deken emelkedik. A .legmélyebb a pont a
két berakás között van' A szélek közelében
feltűnően mély ellenív figyelhető meg-
van, hogy 2 mm alá megy anélkül, hogy
belülről hozzáért volna a mester.

A bresciai és cremonai hangszerek
plasztikái között a legnagyobb eltérés'
hogy míg Cremonában egyetlen vésőnyo_
mással, a széltő| megindítva eljutottak a
plasztika legmagasabb pontjáig, addig a
bresciaiak a szé\tő] megindítottak egy
ívet, majd a perem mel]ett körbemenve,

egy 15 mm átmérőjű vésővel körben ki-
vágták a csator_nát' a perem mélységét, el-
lenívét' Távolsága a kávától csekély' mlnd-
össze 2 mm. Formája szögletes, nincs leke-
rekítve. A találkozás nem igazán harmoni-
kus. A sarok ívét még egyetlen vésőnyo-
mássa] kiszúrták' A sarkok és ívek találko-
zásán komoly vastagságkülönbség észlel-
hető'Ez a munkamódszerből adódik' Egy-
egy plasztika nagyon gyorsan elkészült.

Az építési technikáról
Az építési technikát tekintve is eltérő a két
város szokása. Cremonában a be]ső formát
használták, Bresciában tőkére építettek. A
két iskola hegedíépítési technikájának ta-
1álkozása nagyjából Maggini utolsó kor-
szakára (azl620_as évekr_e) tehető' Atőké-
ket hátra áliították, ene építették a káva-
rendszert' A kávarendszer Gasparo Salo
idejében csak saroktőkéket taltalmazott,
nem voltak erősítő 1écek. A káva vastagabb
volt a megszokottnál - 1,7 mm-re tehető.

Sokáig azt gondolták, hogy a bresciaiak
a plasztikát nem vésték, hanem hajlítot-
ták. Előfordult ugyanis kinyitott hangsze-
reknél, hogy a hangszerek be]ső oldalánál
mindenütt égési nyomok láthatók (tetón
és háton egyaránt). Az égésnyomok nin-
csenek szintben, hanem mélyebben van-
nak, és Í'eltehetően nagyobbak voltak,
mint amilyennek most látszanak. Erede-
tük többtéle módon indokolható, de egyik
sem bizonyított. Voltak olyanok, akik sü-
tögették a hangszert (Vuillaume is), hogy
a hőkezelés során nőjön a fa keménysége,
ride_esége és nagyobb e]lenállást bírjon el.
Ennek hátránya, hogy a hatás csak adott
ideig érvényes. utána a fa minden így
szerzett jó tulajdonságát elveszti.

A hangszerek érdekes része a felső és
az alsó tőke. Hogyan tették be a nyakat
SaIo és Maggini? Nem tudjuk pontosan,
de feltehetően a Í'első tőke és a nyak egy
darabból volt, és a hát belső részén meg-
hagytak egy platnit a benyúló nyaktalp-
nak, mint ma a gitároknáI. E'z a kis platni
elt(ínt az idők során; a hegedűkészító, aki
kinyitotta a hangszert, kicserélte a nyak-
fát, modern nyakat tett bele, és a hát kér-
déses részét kiÍaragta, mive] a platni csak
fö|ösleges súlytömeget jelentett. A tőkék-
néI nincsen sft felület. ahová a tőkéket
t'elragasztották volna. A káva külső vona-
1ától azonnal elkezdődik a p1asztika.
Anyaga lehet nyiirfa és fenyőfa - ma is
látni Szúette fenyő felső tókét' Elófordul-
hatott, hogy az eredeti hangszemek na-
gyon keskeny és alacsony tőkéi voltak.

A lapkidolgozásről

A cremonai és bresciai hangszereket ösz-
szehasonlítva a bresciaiak 1apkido1gozása

egyenletesebb: nincsenek nagy különb-
ségek a plasztika középrésze és széle kö-
zött. A hát vastagsága kb' 4 4,5 mm volt
a legvastagabb részeken, és ezt a vastag-
ságot nagy felületen megtartotta.

Cremonában a legvastagabb rész 4,8 - 5

mm volt; eZ tartott aközéptől kissé tölÍ'e-
lé, aztán erőteljesen ledolgozták ezeket a
vastagságokat. Ami a belsó részt illeti, a

hát és a tető kidolgozása igen durva. Meg-
hagyták a fogasgyalu vagy ráspoly okozta
egyenetlenségeket.

Az e]ső Salo-hangszerekben Sem ge-

renda, sem lélek nem volt, hanem vastag
tetőt hagytak, ami elég volt ahhoz, hogy
ellenálljon az akkori barokk húrnyomás-
nak' A lélek csak később kerü]t a hangsze-
rekbe' A kor más tájairól származóhang-
szerekben is gyakori jelenség, hogy lélek
még nincs, de erős gerendát építettek a te-
tő belsejébe. Nem a láb talpa alatt, a mé-
lyebb hÚrok oldalín. hanem a szimmetria-
tengely környékén'

A menzúráról
A hangszerek közül mindig azokból ké-
szült több, amire nagyobb volt az igény.
Salo főleg brácsákat gyártott, Maggini in-
kább hegedűkkel foglalkozott. Maggini
idejében jött divatba a szóló hegedűjáték.
A brácsa és a hegedű mérete Salonál és

Maggininál meglehetősen eltérő egymás-
tól; a húrhossz azonban egyforma' Vagyis
egyforma hosszúságú húrok kerültek a he-
gedűkre és a brácsákra, csak a korpusz
mérete változott. Ezért van az,hogy abrá-
csák F-lyuka nem aZ alsó harmadban van
(mint Stradivarinál), hanem a tető mértani
középpontjában. A hegedűk menzúrája
203 mm, a brácsákná] 205 mm. Ez is mu-
tatja, hogy határozott igény volt a mé-
lyebb, öblösebb hangzásra ' E'zt szolgálta a
korpusz növe]ése is.

Ez kötetlen korszaka volt a hegedűké-
szítésnek a készítők előítéletek nélkül
követték a muzsikusok igényeit' l-2 mm
eltérés nem számított '

A berakásokról
A berakások Bresciában három darabból
készültek. Kivágták a megfelelő formát,
majd a három berakást összetéve együtt
ragasztották be a vájatba' Több helyen lát-
ható, hogy a fekete és Í-ehér berakások
nem feltétlenül talá]koznak a sarkoknáI' A
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Murrrv

bresciaiakra itt sem volt jellemző a precíz
megmunkálás. Salo hangszere, amit ole
Bull használ, szépen pé\dázza ezeket a
munkálatokat. Egyetlen szépséghibája,
hogy nem Salo készítette. A félreértés ab-
bóI származhat, hogy ez a hegedű is
Bériot-é volt valamikor, aki egyébként
Salo-hangszereken játszott. Ezt is mindig
magával vitte, kiállította a koncerteken;
csigája gyönyörÍí famunka, amit többen is
Benvenuto Cellininek tulajdonítottak.
Annyira összeforrt Beriot személyiségé-
vel ez a hegedű - amin ő egyébként sosem
játszott -, hogy mindenki meg volt győ-
ződve róla: gyönyöní hangja van.

A lakkozásról keveset tudunk. A lakkré-
teg vékony - legalábbis, ami ma ebből
megismerhető. Néha a sarkoknál fellelhető
erősebb lakkmaradvány; egészen finom,
négyzet alakú rcpedezés látható a felszínen.

* Bertolotti, Gasparo
1_540. május 20-án született a Garda tó
melletti Saloban és 1609. április l4-én
halt meg Bresciában. ott is van eltemetve

Az 1750-es években már szétvá|t a vonó-
készítők és hegedűkészítők tevékenysége'
A jelenség helyszíne mindenekelőtt Fran-
ciaország volt. Ekkor már öt önálló vonó-
készítőt tartottak nyilván az országban,
miközben Németországban mindössze
egyet' A Duchaine-vonó már a modern
vonó sajátosságait mutatja; befelé hajlik,
csontja van! nem olyan hosszú, nyújtott a
feje. Faanyaga még berzsenyÍ-a, nem bra-
zíIiai vörösfenyő, azt csak húsz évvel ké-
sőbb fogadták e]. Ennek a vonónak a ká-
pájában még nincs Íémanyag, de már csa-
varszerkezettel működik.

l770-ben 24 vonókészító dolgozott
Franciaországban, Németországban egy
sem; l790-ben 14 vonókészítő dolgozott
Franciaországban, 1 pedig Németország-
ban. 1810-ben 18:3-ra módosul az arány,
1 830-ra,'egyenlített'' Németország, ekkor
mindkét helyen 7 vonókészítőt tartottak
nyilván. Utána megmarudt ez az egyen-
súly' Tény azonban, hogy a francia vonó-
készítő iskola előnye a némettel szemben
mintegy 80 év.

Az 1180 körüli vonók már teljesen mo-
dern vonók: magas a Íejük' viszonylag
kockafejÍíek - erre a korszakra jellemző
szemben a barokk nyújtott Íejű vonóival.

a Szent József székesegyházban' Apja
Francesco Bertolotti, nagyapja Santo
Bertolotti; ná]a kezcite tanulni a mester-
séget Polpenazzában, később Girolamo
Virchiné] Bresciában folytatta. 1565.
előtt önáIlóan dolgozott. ó tekinthető a

mai hegedűÍbrma megalapítójának. La-
pos hegedűket készített, a Í-edőlaphoz
vastag 1át (szabályos, széles évgyűrűs
lucfenyőt), a hátlaphoz _ a tőkével együtt
_ esetenként rryárfát, máskor, különösen
a brácsák, cselIók és basszushegedűk
esetében (a kávához is) körtefát hasz-
nált. Hangszei'einek körvonala érdes.
kiegyenlítetlen. Az F-lyukak hosszúak,
nagyok és nyitottak Nagy és durván fara-
gott csigáit juhar-, időnként körtcÍából
készítette. A lakk, amelyek r,ékony réte-
gekben hordott a hangszerekre, barna és

szépen csillogó.

Kisebb és nagyobb formájÍr bangsze-
reket egyaránt épített. Hangszerei a kor
legjobbjai, sajnos ker'és rnaradt az utó-
korra. azok is inkább az l 601-1603 évek-
ből.
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A francia vonók észítő iskola
Határozott formák jönnek létre. Ekkori-
ban keletkezett az első modern kápa;
Louis Simon Pajeut, a mester, aki ezt ké-
szítette, még nem tantrlhatta meg a meste-
rétől, hogyan kell egy kápát gyűrűvel,
mindennel ellátni. hanem kikísérletezte' A
csavarfejnél rnég ingadoznak a távolsá-
gok, mivel még mindent kézzel reszeltek,
nern petJig esztergáltrk. mint a mai vo-
nókná]. A kápa belsejében is eltérő meg-
o]dások találhatók éppen a kísér'leti jelle-u

miatt. A kápánál még nincsen sín, az ké-
só'bbi találmány'

A Tourte névhez három személyiség
tartozik. Louis idősebb volt a legismer-

** Giovanni Paolo Maggini

1580-ban született Bresciában. l632-ben
halt meg. Az 152S-ban Született Giovanni
Maggini fia' Hétéves kisfiúként ment
Gasparo da Salohoz tanulni' és nála dol-
gozotÍ 21 éves koráig. l 609-ben átvette

Salo műhelyét. Az első években pontosan
a mestere nyomán dolgozott. Később
Girolamo Amati mintáj áta épített. Hátlap-
hoz ajávortán l<ívü1 gyakran használt dió-
fát, körte-, platán- és nyárÍát. Gyakran ké-
szített nagy, szé]es modelleket, csak brá-
csáí ígazán karcsúak. Hegedűit gyöngy-,

elefántcsont- és ébenfa berakások díszítik.
DLLpla díszberakásai mel]ett díszítések le-
hetnek még a hátlapon is. Az F-lyukak
karcsúak' szépen vágottak. Erős tető, ala-
csony perelx, szépen vágott, de kicsi, a

késóbb megszokottnál fél ívve] kevesebb
tbrdulatú csiga jellemzik hangszereit. A
vékonyan rétegelt lakk a barna több ár-

nytrlatát tükrözi, legtöbbször azonban vi-
lágosbarna. Ragyogó koncer1hangszere-
ket késZített.

tebb Tourte-nál. de adatok hiányában nem
tudni, mennyivel. Együtt dolgczott az

,,igazi"-val, Frangois-val. A halmadik,
akinek keresztneve T betűvel kezdődött,
lényegesen alacsonyabb színvonalon dol-
gozott náluk'

ATourte család 1760 körül kezdett dol-
gozni; l790-ig szinte kizárólag gömbölyű
Vonókat készítettek. később készülnek a
rryolcszögletűek, de esetenként mások is.

Sajátos módon a gyöngyház berakású ká-
pával készített vonók között is vannak
nyolcszögletűek abból az időbőI, amikor a

Tourte család vonóit még nem ismerhették.
Az eddigiek alapján tehát megdőlni lát-

sztk az a tézis, hogy Tourte hozta létre a
modern vonót; ez egy korábban elkezdő-
dött, evolúciós folyamat; aki ebben a kor-
ban élt. az mind hozzátett valamit a vonó
fejlődéséhez. A Tourte-vonók is kockafe-
jíiek, az 1780 és ] 850 közötti időszak di-
vatj ának megfelelően oktogonpálcáj úak.

Maga a konstrukció ebben az időben
még nagyon különbözik a maitól; a pá1ca

Íölső hatoda szinte egyenes amikor játszó-

képes állapotba van felhúzva' a következő
harmadban nagyon erős hajlat figyelhető
meg! az alsó rész ismét csaknem egyenes.
Nagyon jó hangot eredményez, de nagyon

28 V EVFOLYAM 1 SZAM



MŰlrry
ptt.rr.:r,:r:!;;;:1;i:U;!itiafi;:i;fi!tt!ttel;!l:.1:itia:i:l!tii:!l;!!9i;!t;i!Mri.t! itiJ:tt:i:it!ati!;t!9:;!:

nehezen kezelhető. Ezek a vol-tók vasta_P-

ság elosztásban is nag1,on k|ilönböznek a

maitól. ViszonyJa_l r'asta_vok a fejnél, kö-
zépen nagyon rekon1ek. ami nagyon pu-
ha érzetet ke]t a zenész számára és kelle-
mes hangot idéz e1ő. Ezek már teljesen
modern vonók. az a]katt'észek épp olya-
nok, mint ma. minden esztergálva van.
Minden bizonnyal jómódú ember ]ehetett,
hiszen nagyon sok nemesÍémet használt
fel, és akkoriban az ezüst és az arany ára
jócskán magasabb volt, mint a vonóhoz
szükséges egyéb anyagok árat. Ez azért is
feltűnó, mel't a korszak általában nagyon
könnyű szere]ékekke1 dolgozott, ami
gyakran okozott -9ondot a javításokntil.
Kivétel volt Tourte, a maga Vastag eziist-
és aranyszere]ékeivel.

Etienne Pajeut. Lotris Sirlon Íia is i'o-
nókészítő volt. de nenr dol_uozott együtt
apjával, mert e-lyéves volt, amikor apja
meghalt. Ennek e]lenére felt-edezhetó né-
mi hasonlóság a n'runkáik között. E'tienne
is oktogonpálcát készített' a konstrukció
is hasonló, a fej kockaformájú, hátulról is
hasonlóan néznek ki a vonóik

Kápája -lyön1,örű munka, nagyon vé-
kony szerelékke1. de olyan jó1 elkészítve,
hogy mind a mai napi_u használható. Ha
egy sablonnal na_u1,on erősen kalapálják a

fémet, és nemcsak e-evszerűen leresz.elik a

vastagságot a tbrrasztás után. akkor' na-
gyon puha maradhat' Semr'r-ri deformáció
nem mutatható ki rné-s két ér'század eltel-
tével sem. Gyönyölűen díszített, gyöngy_
ház berakással. l828' óta ismerték mírr az
alpakkát; Etienne PajeLrt Í'el is haszrrálta: a
pálca végén. ho_ey az ne kopjon a végérr.
nagyon vtistag alpakkagyűrű tálható, ami-
re vékony eziistgyííríít húzott készítője.
Ma már nem látni ilyet: inkírbb vastag
ez|istgyűríít alka]maznak kopásgátlónak.

183_5. körtil váltás történt: meshalt

Frangois Tourte és hirtelen rnegszÍínt ad-
dig érzékelhető befolyása is. A fejek ke-
vésbé kockalakúakká vá]tak, a pálcák ma-
guk is inkább gömbölyííek ]ettek. A
konstrukció (az ív és a súlyelosztás) még
mindig olyan, mint Tourte-nál _ egészen
az l850-es évekig olyan is maradt'

A Tourte utáni időszak legjellegzete-
sebb figurája Jean-Baptiste Vuillaume
(l798- l875) volt, aki hegedűkészítő volt
ugyan, de nagyon sok híres vonókészítőt
foglalkoztatott. l825 és l87_5 ]<özött volt
jelentős rnűhelye. két generációnyi jelen-
tős vonókészítővel dolgozott. A korszak
nagyjai köziil egyedül Etienne Pajeut volt
az, aki nem aZ ő mííhelyében dolgozott.

Az első generáció kimagasló alakjai
közé tartozott Nicolas Maire (l800-
1878); nem téveszthet meg senkit, ha
egyes darabjain Vuillaume pecsétje látha-
tó. A műhely jelle_ezetes kápákat dolgo-
zott ki; alul gömbölyített, amit a gyűrű is
követ' A csavar háromrészes és nincs sze-
me. hanem ezüstfedele van. Ezek a kidol-
gozási módok nem jellemzők a korszak
más mestereire. Az 1860-as 70-es évek
kuriózLrma az ircélvonó; kézzel hajlított
cső a pálca, kézi hegesztés látszik rajtuk.
Kápájuk sín néIkül készült. Vannak fabe-
rakíisol< is, de az anyag és a tömör Íq -i-
att nagyon fejnehezek, a falvastagstíg rni-
att súlyosak voltal< az acélvonók - hiába
voltak nagyon jók és rugalmasak, haszná-
latuk nem terjedt el.

Joseph Fonclause (1800-1864), szin-
tén a Vuil]aume-műhely tagja' rnégpedig
az első generációé, közel a Tourte-korsza-
khoz. hiszen sín nélkü]i kápájú vonókat
készített. Nicolas Mtrire munkáin Lr-9yan-

csak a Tourte-benyomás érzékelhető; a
fej még nem gömbölyített, a pálca nyolc-
szögletű, a kápa sín né]kü]i. Pierre Si-
mon ( 1 808- l 882 ) ] 850 körül készített vo-
nóin a fej gömbölyű; ez e]iit a még mindig
divatos hegyes Íbrnrától. és készítójének
önálló elképzeléseit tükrözi. A kápa mo-
dern, sínnel e]]átott. Legtöbb vonóját
] 840 és l8_57 között készítette; Vuillaume
még akkor is adogatott el Simon-vonókat,
arnikor ő rnár rég elhagyta a műhelyét.

Részlet egy 1 866-ban ke]etkezett levé]-
bő1, amit Vuillaurte írt egy genti lxegren-
delőnek:

,,G,l16!6''r,,, kikerc'stettt luinln vt,ttut tt: Ött

ti Ltct l k iv ál as zt o tt mo de l. l b (í I, m. inden b i zo ntry ct !

elégeden les:. Vttt egl' ki'.' ttteglt'1,eté's ,r Ött

szcintdra, cniért núg ftz'eÍnie setn kell' Ha íLt-

néz, a minclen ktpóban meglév(í gyöng\'''aen1

közepén, egy kis lent'séÍ tctLtíL, atnelyen ót fel-

i sme rhe t i Pct gctn i nit, Tb u rte - ot és S t rctd iv ct r it.

Egy kis tréÍa, a.ni sok örömet szerc:'"
Dominique Peccatte ] 8,10-50 körül

már kialakította a klasszikus Peccatte-

tQnek tirrtott ÍQÍbrrrrát. o l 1 évig dolgo-
zott Vuillaurne műhelyében, és a korszak
rneghatírrozó eg;,énisége volt. Ér"c1ekes

me_gÍigyelni. hogy r'rem na_gyoll izgatták
ezeket a nlestereket a Ííban lévó csomcik;
ha jó volt a fa. készült belííle von(l, f|i-e-

_setlenül attól, ho-uy csotn(ls volt vagy
nerrr. Ekkor' is volt mester (például G.
Adam), aki ragaszkodott a régi hagyomi'r-

nyokhoz és készített olyan vonókat,
amelyben serlmi1yen Íénl nem talá]ható.

Vuillaume mííhelyének mÍtsodik gene-

rációjában a legÍbntosabb személyisége
Frangois Nicolas Voirin (1833-1885) l-5

évig dolgozott Vr-rillame-nál. Teljes váltás
történt a motle]lben: minden formája
gömbölyű, a fejéné1 határozott hajlat van'
mások a súlyviszonyok is. A kor igénye a
könnyebb vonó volt: ez jobban megfe1e1t

a zenekari mLrzsikusoknak és ők szélesebb
vevókört jelentettek, mint a szó]isták. A
kápa is kevésbé sarkos, hirrmonikusan
gömbölyített. A gyíÍ'ű sarktri is elgörnbö-
lyítettek, ami korábban nem voltiellemző.
Voirin egyik tanítványa és követője
Charles Peccatte (Donlinic1ue unokaöcs-
cse). 1910 l<örül már megjelenik náLa az
egyrészes csavarÍej, ami a századÍbrduló
egyik újítása. Alfred Joseph Lamy soká-
ig egytitt dolgozott Voirinnel, arrri látszik
is a rnunkáin. KliJönbség talán csak a tej

kidolgozásánál észlelhető. Sartory a har-
rnadik ebben a csoportban. akinek szintén
csak speciális helyeken lehet megkülön-
böztetni vonóit az előzőekétő|. Például ki-
csit alacsonyabb a kápa gyűrír.1e'

A Bazin csa]ád is lr vontikészítés jelen-
tős clintrsztiíját alkottir. ók ne. Pírizsban
éltek. hanem Vlirecourt-ban. ami olyltn
kis vonókészítíí kilzpont vo]t. rrrint ami-
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lyen a német hangszerkészítésben Mark-
neukirchen. Az elsó generációt Frangois
Bazin (1825-1865) jelentette. Nem ha-
gyott hátra sok munkát, hiszen rövid volt
az éleÍe. Charles-Nicolas Bazin (.|841_

19l5) nagy műhelyt vezetett; sok tanulója
volt, fényképek tanúsága szerint húszan-
huszonötén ülnek műhelyében. Nagy

, szeruező volt; fia Louis Bazin (188l-
1953) is folytatta apja mesterségét. A
Bazin-vonók színvonala nem éri el Voirin
és Lamy munkáinak nívóját, kevésbé ele-
gánsak' A Lamy-féle vonófejek elegán-
sak; a porporciók, átmenetek harmoniku-
sak, szépen ível a fordulópont. A Bazin-
vonók feje kicsit elnagyoltabb kidolgozá-
sú, hirtelen fordulatokkal - hiányzik be1ó-

le a Lamy-téle finom elegancia.
Sartory (1871-1946) az első világhábo-

rú előtt készítette legszebb munkáit. A há-

ború után nagyobbította műhelyét, látszik
a munkákon a sok kéz, kevésbé szeren-
csés a Í'aválasztás is. ó pecsételt mindig
az ezúsÍözés alatt is _ eZ az ó jellegzetes-
sége, mint ahogy az is, hogy a száján nyit-
va van a vonója; vékonyodik a b|ityök és

a nyitottság benyomását kelt-i.

Ehhez a korszakhoz tartozik a fiatal
(Alfred) Lamy, aú<i nagyon közel á]|t az

édesap.1ához. Ebben az időszrkban azonban

ismét kezdtek népszerribbé válni a nehezebb,

de fejkönnyű vonók. A régi súlyt visszatet-

ték, de más helyre, hogy a kívant súlyvi
szonyok létrejöjjenek. Az egyrészes csavar

is jellegzetesen20' szízadi; tisztaságán az is

látszik, hogy nem a századfordulón készült,

hanem anjkor már bevált a technológia _

l930 körtil. Afranciáknál álta]ában azegyré-
szes csavarhoz az ezúsÍgyír(i sem való'

Fétique a harminct'ts években kivételes
esetekben ismét készített nyolcszögletíí vo-
nókat' A harrnincas években divatos mo-
dellje nem nagyon klilönbözik a többitől;
színvonalban valahol az elsőrangú Lamy és

Bazin között helyezkedik el. Nem olyan ele-

gáns, de szép, tiszta fornákkal dolgozott.
Az ouchard csa]ád is Íiancia vonóké-

szítő d-inasztia, arnelyet Émile ouchard
(1872-t951) alapított. A második, talán
legjelentősebb generációt Émile August
ouchard ( l900-1969) jelentette; munkáit
árban is a Sartory-vonókhoz hasonlóan ér-

tékelik. Bernard Ouchard az utolsó ge-

neráció. aki l97 1 és 1976 között a mire-

court-i iskolában tanított. és l9 Ílatal fran-

ciának tanította rneg a vonókészítést. Tu-

lajdonképpen neki köszönhető a tiancra
vonókészítés újbóli felvirágzása.

Bernard ouchard tanítr,ány-rrnokája a

brüsszeli Pierre Guillaume mestere annak.

hogy egyéni formákat dolgozzon ki. amire

ma egyébként nagy igény van. Mindenki. aki

ma Franciaországban vonót készít, e1 szeret-

né kerülni, hogy hosszasan kelljen gondol-

kozni a többiektó1 való megkülönböztetés

célj írból. S aj át Í'onnakat próbál nak alkalmaz-

ni, Guillaume vonói tipikusan hegyesek, ami

nern mindenkinek tetszik egyÍbrmán. Kápá-
ját sem lehet senkiével Ó.sszekevemi; kidol-

gozott. de egyéni tbrma. o most a francia vo-

nóiskola legjelentíísebb képviselője.
Tóth An.nct

Hogyan kondicionálhatók a húros hangszerek
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Alan Beavitt

ségtartalmának függvénye. Az idő múlá-

sával a hegedú változik, minősége javul.

A nedvességingadozást azonban mestersé-

gesen is szimulálhatjuk. llymódon eleve
jobb hangminőségű Ílj hangszereket készít-

hetünk, illetve arégebbi, érettebb htrngsze-

rek Íinom beállítása is egyszerííbb lesz.

A Ía a terhelésre kéttéleképpen reagál.

Azonnali, közvetlen reakciója az e]moz-

dulás, amelyből a terhelés megszűntével

visszatér eredeti helyzetébe. A másik,
vizsgálódásunk szempontjából Íbntosabb'

Íbkozatos reakció a fa megduzzadásir. A
fa anizotrop anytig, vtrgyis rugalmassága
különböző tengelyei illetve kiterjedései
mentén eltérő'. az egyik tengelye mere-

vebb mint a más-ik kettő. Az izotrop anya-

gok (pl. az Liveg) elaszticitása rninden

irányban azonos. Ez az egy1k oka annak,

hogy a fa terhelés kiváitotta várható el_

mozdtr]ása nem számítható ki olyan pon-

tostrn, mint, mondjuk, az üvegé.

Vizsgálódásom során eredetileg az új

hegeclűk fájának rugalmasságát Szerettem

volna rnérni. Sacconi, aki szintén észre-

vette. hogy a régi hegedűk Íqa szilárdabb'
keményítő szilikátoldatok alkalmazását
javasolja (l ). Tapasztalatainr szerint az úrj

hegedűk hangszíne a szilárdság növeke-
désével összhangban változik, valószínű-
leg a fa dtlzzac1ásának hattisára.

A Í'a rugalmasságának mérésére a követ-

kező módszer1 dolgoztam ki: érzékeny mű-

szer_rel (Baty-emelő, 0-0'2 mm) regisztrál-

tam a hegedűláb elhajlását terhelés, illetve
egy Vagy több húr meglazításáLnak hatására.

A fa rugalmassága tr hőmérséklet és zi

nedvességtar1alom hatására megváltozik. A

HANGM|NŐSÉc _vÍzgŐL És LEVEGÓBÓL
Az új hegedűk hang;a idővel köztudottan
változik. A hangszert ,,be kell játszani''.
De vajon a hangminőség szempontjából
valóban a tényleges játék a döntő'] Mind
hangszeres mÍívészként mi nd han gszerké-
szítőként azt tapasztaltam, hogy az új he-
gedű (ahol a hegedű helyébe a hangszer-
család bármely taga tetszőlegesen behe-
lyettesíthető) hanga akkor is megválto'
zik, ha a műhely falán függ, és csak hely-
lyel-közzel játszom rajta' A változás okát
tehát nyilvánvalóan nem a húrok rezgésé-
ben kell keresnünk.

Megfigyelésem szerint az új hegedíík
hangváltozása illetve az 6j és régi hang-
szerek közötti kiilönbség a levegő nedves-

'N Al.an Beavítt, Scorraig, DurdtLnell, Rtlss-shire,
lV232RE. ScctrlancL
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A fa megduzzadásának képe a hegedű
oldalnézetében (szándékosan szokatlan
nézet és tűizó átsrázolás). Balra az új,
jobbra a régi ilangszer

L tibrtt.

MŰlrry

dozás lrgyanolyan hatást vált ki. mint sok
kicsi A levegő hosszú távír necivessé-singa-

dozása tehát viszonylag r'övid távon is szi-
mulá]ható' Ha az új harrgszer1 ilyrnódon
kezeljük, viszonylag rovid idő alatt e]ér-
heliik a kívánt érett hangzást.

Egy-egy nedvességcik]usban a hegeclűt

e1ó-bb magas majd alacsony nedvességtar-
talomnak tesszük ki. A különböző sók (ol-

datlan sót tar'talmazó) telitett oldatai Zítl1

térben állandó nedvességet tar1anak fenn
(3). Anedves fázisban 93 7o-os reiatív necl-

vességtar1almat biztosító káliurl-nitrát o1-

datot. a szátazfíztsban 41o/o-os reiatív ned-
vességtar1almat biztosító kálium-karbonát
oldatot alkalmaztarn. A neclvessé-uet soha
nern csökkentettem a normírl érték alti. ne-
hogy ti hangszer elrepecljen.

A nedvességcirku1áció kétféleképp hajt-
ható végre' Az elsíí esetben a telített sóolda-

A nedvességcirkuláció eljárás

segítségével a levcgőt átáramo1tatjuk egy
telített sóolclatot tartalnlazó palackon és a
hegedűn, rnajd ismét visszaáramoltatjuk a

pumpába. A be- és kivezetó cső körül az f-
lyukakat (vigyázva. hogy a lakkozás meg
ne sérüljön) szigetelőszalaggal elzárjuk.

A nedr'es fázisban a második módszer
trlkalmasabb, mert ebben az esetben nem
l<e I l á] landóarl ut1rnt'rállítanttn k a krrlcsokat.

A hegedűt t'r ciklus l,alzrmennyi Íázisit-
nak a]íLvetettük. mindaddig, rníg nedves-
ségtartalma nem stabilizálóclott. A hegedű
nedvességfelvétele illetve -leadása súly-
méréssel el1enőrizhető. Mivel a rnegfelelő
mérőrnűszer meglehetősen drága, egysze-
rű, rug(ls Íelfüg_lesztésÍ karos nlérleggel
is dolgozhatunk (3. ábra). Az ellensúly le-
het pélcliiLrl valamilyen pénzérme . Ezzel a

viszonylag e_lyszerű eszközzel már akár
0.t g súlyváltozás is regisztrírlható.

A hegedű kö-
rü1belü1 4 nap
alatt á]] be meg-

l<cjzelítőerl
egyensúlyi hely-
zetbe (zl. ábra)'

A gör"be ti széli
részek értékeit
is tartalmazza.
ezek azonban
elhanyagolha-
tók.

A neclvesség-

felvétel a hegedű
t-e]színén is de-

tektálható. Ama-
gas nedvesség-
tar1alom hatásíu'a

a Íh megdagad,
lakkozása strtll<-

turÍrlódik. Az el-

3. tibra.

fa magas nedr'ességtal'tallnÍr levegőben
nedvességet vesz t-el. alacsony nedvessé-e-

tar1almú leve-eőben nedt'essé_vet ad 1e' A
külső tényezót betblr iísoló hatását eikerü-
lendó a rLrga1massá_urnér'ést konstarrs ned-
vességtartalon'r és hőmérséklet mellett vé-
geztem.

Körülbelü1 e_uyhetes időállandó alatt a

hegedíí szilárdsága mintegy l0 o/o-kal

n őtt' A híd Írra_sass á_sc sökkenését Í'eltev é-
sem szelint a 1a lrregdtrzzadása okozta.

A dtrzzadás jelentős része az első héten
bekövetkezett. A tény meglepett, mivel
úgy észleltern. ho_ey a hegedű hangja még
hat hónap múltán is változott _ javult. Az
is gondolkodóba ejtett, hogy az öreg he-
gedtíkön vl,jon hogy alakul ki azl. íbrán
látható dLrzzadásos deformáció.

A vá1asz valószínűleg a nedvesség-
cirkulációban ketesendő. A rugalmasság-
mérést konstans nedvesség mellett végez-
tük, a levegő nedvességtar1a]ma vjszont ál-
landóan változik. Heannon and Paton (2)
ter_helésnek kitett tadarabokat váltakozva
alacsony ill. rlagas nedvességtarlalmú kö-
zegbe he1yeztek. a fát un. nedvesség-
cirkulációnak vetették alá. Tapasztalatuk
szerint a fa dagadása a nedvességcirkuláció
hatására növekedett. A nagy terhelés és a
gyors adszorpciós készségű vékony fa szo-
katlan kombinációja következtében a hege-
dű különösen érzékeny a neclvesség-
cirkulációra. Hearmon ás Paton szerint at

megnövelt dagadási effektus lineáris, azaz
néhány nagy amplitúdójú nedvességinga-

2' tíbrtt.

tos tíücát és a hang-
szert neclt,ességszige-
telő dobozban helyez-
tük eI' A levegőt az Í'-

lyukon keresztül kis
ventillátonal ÍÍvattuk
be a hegedű belsejébe,
mivelanedvesség-a
]akkozás miatt a l<í.il-

ső t-e]szín Í-elől nern

tud behatolni a fába.
A másik módszer

(2. ábra) a következő:
egy, aZ akvírr'iurnok
levegőztetéséhez
használatos pumpa

A súlyváltozás mérése karos mérleggel
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ső neclves ciklusban a jelenség a hát véko-
nyabb részein mar egy nap múlva, a hát kö-
zepén csak négy nap múlva érzékelhető.

A szóban forgó időszakban a fa meg-
dlzzadását a lábnak a test végeihez képest
mért magassága alapján regisztrálhatjuk,

A hegedű súlyának változása a nedvességtartalom változásá-
nak fiiggvényében

gs"ÁnH €+ 44%FH 
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1. ábrct.

A fa megduzzadásának mérése mikrométerrel

teltebb hangzásúak lesznek, rezonanciáj uk
növekszik. Tapasztalataim szerint hat cik-
lusnyi kezelés után további változás gya-

korlatilag nem észlelhető, a tblyamat véget
ér. A teljes folyamat kb' 60 napig tart'

A nedvességcirkulációt egy villanymotor-
ral működtetett vonó-
géppel elemeztem to-

vább, konstans repro-

dukálható vonósebes-

ség, -nyomás és lábtól
való távolság mellett.

A négy szabad húrról
színl'nzó hangot frek-

venciaanalízisnek ve-

tettem alá' A1 , ábtan

egy mélyhegedű A-
húifuól szárcn:aző, két
nedvességciklust meg-

előző és követó ér1ékek

láthatók. Már ebben a

korai Í'ázisban is jelen-

tós viíltozások észlel-
hetők a cik]usokat kö-
vetően.

A legÍbntosabb ered-

mény a telt hangzást

rontó anharmonikus
felhangok csökkenése.

Az anharmonikusokat
a görbén a szabálytalzur

idóközönként megjele-

nő csúcsok jelzik' Afül
igen jói érzékeli a hege-

dűhang anharmonikus

tafialmát. A kutatás

mindeddig csupán a

harmonikus Íélhangok-

ra koncentrált (\4einel

hú4ának hangzása kiegyenlített' különösen

szépek a G-húr mély hangai' nagyon jó mi-

nőségűek a középső húrok ma-eas hangai,
az E-hír pedig igen erőteljes és világos

(Christopher Rowland), a hegedű hangszí-

ne komplett és érett, meleg, eróteljes. tiszta,

világos (Roger Bigley). Robert fule1' hege-

dím(ívész 1991-ben készült hangszerét

1995-ben kondicionáltam. Riley Szerint a

A lábmagasság változása a nedvesség-

cirkuláció kiváltotta duzzadás függvé'
nyében

6. óbra.

hegedíí rezonanctája összehasonlíthatatla-

nul jobb, hangszíne, különösen a G-húr
hanga, szebb, bársonyosabb lett.

A kondicionáló folyamat hangminőség_

re gyakorolt hatása két tényezőnek tulaj-

donítható. (A két Íényező befolyásának
aránya még nem tisztázotÍ.)

Ajelenség egyik magyarázaÍaa fa meg-

duzzadása következtében létrej övő terhe-

lésmegoszlás . A duzzadás következtében
a terhelés a fa rugalmasabb részeiről a ke-

vésbé rugalmas részekre tevődik át' Ahege-
dűn a lélekr'e éS a test két vógére kerül a leg-

5. óbra.

speciáIisan ene a célra kialakított mikro-
méter:rel (_5. ábra).

A 6' ábra a nedvességcirkuláció és a fa
megduzzadásának összef|iggését szemlélteti

a nedvességciklus és a lábmagasság viszo-
nyának ttikrében' A méréseket egy hiírom
héttel vizsgálatunk előtt felhurozott új hege-

dűn végeztük. Aláb kezdetben, a nedvesség-

növekedés hatására emelkedik, a Í'a megduz-
zadása azonban általában elfedi a növeke-

dést, csökkenti a lábmagasságot. A folyamat
kezdetén a magasság a hegedűben fellépő el-

lentétes erók hatásár_a is nó-lret.

A nedvességcirkuláció hatása füllel is jól
érzékelheÍő. A magas húrok meglepően

(4) , Saunders (5)).

Valószínűleg ez a

magyarázata annak,

hogy bár azenészek
két adott hangszer1

eltérőnek tartottak, a

hangszerek kiilönb-
sége tudományos
módszerrel nem volt regisztrálható.

A zenészek visszajelzése a nedvességke-
zelt hangszerekről rendkívül pozitív. A
Royal Nor1hem College of Music művé-

szei, akik vállaltak, hogy közreműködnek
egy vadonatuj hegedíí kipróbálásában' a

következóképpen reagáltak: Mind a négy

A kondicionáló folymat |áthatő hatása a háton

7. ábra.

nagyobb terhelés' tehát elsőSorban ezek a

részek duzzadnak meg. Ennek hatásara a

hegedű rezgése és hanga is megváltozik.

A jelenség másik oka a magában a fában

bekövetkező változásban keresendő. Adott
nedvességtar1alom mellett a hegedú nedves_

ségi egyensúlyi állapota (az a pont amikor

E
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viszonylagos nedvesség

Fenyőfa nedvességi egyensúlyi állapota 25 Celsius fokon

nem vesz fel és nem ad le nedvességet) elté- len mesterek szilárd alapra építettek, míg a
rő, attól fiiggően, hogy a fa előzetesen éppen moderrr hangszerkészítő _ mindeddig - ho-

mokra épített, és küz-
döÍÍ azzal, hogy a
hangszer érett hangja
nehezen volt prog-
nosztlzélható.
A kondicionáló fo-
lyamatnak van egy
további, véletlen, já-
rulékos, vizuális elő-
nye' A hegedű elején
kialakul a szép bor-
dázott struktúra (5.

ábra)' amelyet a lakk-
réteg kiemel. Mint a
9. ábran láthatjuk, a
kondicioniílás hatásá-
ra a hegedő hátán ki-
alakul a régi hegedű-
kön megfigyelhető
struktúra. hu11ámos

osszefoglalás

A hegedű hangszínének változása hosszú
távon a légkör nedvességtartalmának válta-
kozásán alapul. Sikerült kifejlesztenünk
egy, a légköri váltakozásokat szimuláló
mesterséges kondicionáló folyamatot'

Az eljdrós eredmónyeképp

- a hangszer szebb lesz,

- a játék szempontjábólkdtjkus dimen-
ziók stabtlizálódnak,

- a hangszerkészítő mfu az új hegedűn ki-
alakíthatja az optimális vastagságot, eleve be-

állíthatja alábat, a lelket és a gerendát,

- a hangzás teltebb lesz, a rezonancia
javul.

JegYzetek

1 S Sacconi: Secrets of Stradívarí Librería del
Covegno, Cremona, I 979

2 R Hearrnon-J PaLon: Forest Procluct Journal, 1961
r 4 (8) 3s7 3s9

3 G Kaye T Laby: Tables of PhysicaL and Chemical
Constants Longman, 1986.

4 G Meinel: Soviet Physics Atouttics 6 I19-l6l
5 F.Saunders; lournal of the Acousticql Society of

AmericcL 1946 17 169-186
6 D. Noak H Becker: Wooz.i Science and Techttttlogy

1968 2 213-230

(The Strad 96. 09.)

8. óbra.

felvette vagy leadta a nedvességet' A 8. ábra
a fa nedvességtaÍtalmát szemlélteti adszorp-
ció illetve deszorpció esetén' Amikor a fa
nedvességet adszorbeál, nedvességtar1alma
(adott kömyezeti nedvességtarlalom mellett)
krsebb, mint deszorpció esetén. Néhány cik-
lus után a két görbe közelit egymáshoz, a fa
nedvességtar1almrának különbsége csökken.
Az oszcillációs deszorpciós görbe azokat a
pontokat jelzi, ahol a fa adszorpciót illetve
deszorpciót követően azonosan viselkedik'
A nedvességcirkuláció tehát kémiai vagy fr
ztkai elváltozást idéz elő.

Mint Noak és Becker (6) méréseibőlis-
meretes, a nedvességtartalom és a fa pá-
rolgási energiavesztése szorosan össze-
függ. Nagyobb nedvességtartalom esetén
a párolgás növekszik, a rezonancia csök-
ken' A nedvességcirkuláció, a párolgás és

a rezonancia tehát feltehetően szoros ösz-
szefüggésben van egymással.

A kondicionálás természetesen nem va-
lamiféle varázsszer. Egy békahegedűből
sose lesz királyfi' egy gyári hegedűből
soha nem lesz mesterhegedű. Egy XIX.
századi kommersz hegedű kondicionálás
után is kommersz marad.

A felismerés lényege az, hogy az e16bb-

utóbb bekövetkező nedvességcirkuláció fo-
lyamat felgyorsítható, és a hangszerkészítő
mát az új hegedűn kialakíthatja az optimális
vastagságot, miír készítéskor, e1eve beálLít-
hatja a lábat, a lelket és a gerendát.

A régi hegedűk hangminőségével kap-
csolatban tudnunk kell' hogy a régi hege-
dűk eredetileg barokk hegedűk. Az antik
hegedűket tökéletesen restauráló ismeret-

szerkezet, amely talán a belsó feszültség le-
nyomata.

A hegedű készítése során a fogólapol
és a kifaragott nyakat a végső megfor-
málás előtt feltétlenül vessük alá ned-
ve s ségcirkuláclő-
nak (példáu1 tart-
suk egy ideig a

konyhában)' A pá-
colás nem biztos
módszer. Munkám
Során egyszer ke-
zembe került egy
olyan hatvan éves
hangszer, amely-
nek a nyaka meg-
csavarodott. A
nyakat készítéskor
rakjuk maügasra,
hogy legyen helye
megereszkedni a

duzzadás során.
A hegedűsök azt

áIlírják, hogy a mú-
zeumokban elzárya
tartott hangszerek
minősége romlik.
Amint láttuk a fa
nem is olyan stabil,
kiszámítható anyag'
amilyennek látszik.
A nedvességcirku-
Iáció ismeretében
ezentúl könynyeb-
ben megőrizhetjük
a hangszerek minő-
ségét.

CONN' BENGE.
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Réz- és fafúvós |rangszerek, tanujótó| a professzioná|is típusokig, ezüst,
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ki egészítőkkel.
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FolytatÓdik a Brah ms-fe sztivál

Nem sokkal azután, hogy a legutóbbi
számban hírül adtuk a vÁv Szimfonikus
Zenekar l997-es Brahms-fesztiváljának
maradandó megörökítését, a decemberi
szám kritikája után következhetnek a to-
vábbi korongok tapasztalatai.

ERAHMS FESTIV,C,L 1997

JOHANNES BRAHMS
Acsrletnic Frstiual Ovnturt Op. 80
Srlwphony Nr. 4. E-nrin or O1t" 98

Az 1991 . Január 25-t est műsorából a
Tragikus nyitányt (op. 81) és a II. szimfó-
niát (op' 13') tartalmazza a sorozat második
korongja, Csaba Péter vezényletével.

ATragikus nyitány ,,tragikuma' sok esz-
tétizáIásra adott már okot. Az viszont nem
kétséges: a nagyság érzetét kelti, akár sze-
mélyesebb, akár objektívabb előadásban
szólal meg. A személyesebb tónus azza\ a
veszéllyel jár' hogy köznapivá értékeli a
művet, vagyis nem a hallgatót emeli fel, ha-
nem a költői tar1almat egyszerűsíti mintha
műfaj-idegen módon a könnyen áttekinthe-
tő, kivonatolt taftalmát közölné csupán.
Nem könnyebben járható a másik út sem,
hiszen a monumentalitás néha elidegenítő
hatást kelt, s a ,,tán csodállak, ámde nem
szeretlek'' érzését váltja ki. Elkerüli a
Szkiillríkat és Kharübdiszeket a rögzített
koncert-Í'elvétel, azonban félő' hogy aki eb-
ben a tolmácsolásban hallja először a mű-
vet, esetleg nem sejti meg a brahmsi zene
romantikus mélységeit. A kifejező-szép
rész]etek hatását erósen csökkenti néhány
technikai apróság. Már itt is, de a II' szim-
Íónia több helyén is bántóan észrevéteti ma-
gát az a tény, hogy a zenekar ,,egyen-stac-
catókat'' játszik. (Tudom, vannak együtte-
sek, ahol a katmester és a hallgatóság egya-
ránt kitöró lelkesedésse] üdvözölné az ilyen
precizitást. De ha utánagondolunk, könnyen
belátható: az unitbmizált staccato-menetek
nem tudnak kontaktusba kerülni a textúra
más rétegeivel, s így inkább megzavarják a

velük egyidóben zajlő Íblyamatokat. mint-
sem hogy kommentálnák a szerzői szán-
déknak megfelelően.) Néme1y pillanatban
egyenest groteszknek tűnik a karikírozó
staccato-menet. Ezek az indifferens me-g-

mozdulások nehezítik a téte]ek dramaturgi-
ai t-elépítésének kiÍejezésre juttatását és

gondtalan követését. Az ismétlődő párhan-
gos szegmentumok egymásutánja _ kellő
hangulati töltés hrján _ statikussá válik, da-

rabokra töredezik, megakasztva a folyama-
tosságot. Jóllehet hegedűs-karmester á1l a

zenekar élén, a vonósokjátéka nem ad okot
maradéktalan elégedettségre. Koncer1felvé-
tel ide, é1ő hatás oda - ennyi félrehúzott ma-
gas hang (akár induló, akár érkező helyzet-
ben) több, mint amire fátylat boríthatunk!

Az egészében gonclosan kialakított
nagyforma sejteti: valójában ,,több van'' az
e1őadóegyüttesben. Ilyenkor sajnáljuk.
hogy - feltehetően anya_9i szempontok fi-
gyelembevételével a koncertprodukció
került rögzítésre. Ez az érzés erősödik a

szimfónia hallgatásakor is. A kezdés: kon-
ceftterem feszült légkörében (NB', látva a

katmester első mozdulatát) akár meggyő-
zően is hathat az ilyesfajta, utólag bizony-
talanság érzetétkeltő indítás. Ujfent a diri-
gens látványa szavatolhatná a folyamatos-
ságot a válaszolgató hangszercsoportok já-
tékának hallgatásakor. Amelyik frázis (mo-

tívum, fordulat) önmagában nem eléggé
megformált, nehezen csatlakozik az őt
mege1őz6höz, s a folytatást is megnehezíti.
A fokozások ívének-vonulatanak mi ntájára
kellene állandóan szoros kontaktust tartani

- hogy közösen felépíthessék a dallamot
a szólamoknak. Anyitótétel mérsékelt tem-
pója szemlélődésre kínál lehetőséget. Való-
ban, a hangkép ,,Iátványa" könnyen követ-
hető azonban a hallgatóság passzívan fo-
gadja e természetzenét. Mintha csak a ze-
nekar ,,ügye'' lenne a romantikus német er-
dő világa, s a gyönyörködésre valóban okot
adó pillanatokban is úgy érezzik: elérhetet-
len számunkra az azonosulás a brahmsi ze-
ne mélységeivel és magasságaival.

Megunhatatlan a brahmsi érzés- és han-
gulatvilág: a lassú téte] minden mozzanata
múlbatatlan emlék, s a tétel Végén (lgy érez-
zük, hogy egy élet tapasztalataival lettünk
gazdagabbak. Brahms sokrétűen ámyalt'
bonyolult zenéjének végigélése során _ jó
e]őadás esetén - csak a mondanivalóval tö-
rődünk. Ha megszűnik ayarázs, rögtön fe1-

tűnik valami technikai részlet, vagyis a köz-
vetítés zavaró tényezőjére Í1gyelünk (aköz-

vetített tar1alom helyett). A faktúra bonyo-
lultságát szinte nem észleljük, csak annyit
tudunk: komplex élményhez jutottunk. A
hemiolák s más metrikus ,játékok" akkor
érik el igazán céljukat, hogyha hatnak, nem
pedig akkor, amikor elbizonytalanídák a

hallgatót. (Csak összehangoltan kidolgo-
Zott, pontos szólamok összessége eredmé-
nyezhet ilyen Csodát') Az egymást Íblytató,
egvmástól átvett nyolcad-mozgású kísérő-
fordulatoknak pontosnak kell lenniük, vala-
mint egyúttal mindig ,'kísémiük'' is kell a

dailamot, iriszen ez a funkciójuk.
Egy-egy koncertre feltehetően kevés

olyan hallgató jut, aki először találkozik
valameJy méltán népszerű remekművel.
Aki újrahallgatni ment el valamely kedven-
cét, általában úgy követi a zenei eseménye-
ket, hogy sejti-trrdja, mi fog következni. A
hárorn jóI felépített szimÍónia-tétel után a

hatásosan záródó finálé nemcsak a műnek,
hanem a koncer1nek vagy, mint esetünk-

ben: a koron-gnak - is méltó beÍ-ejezéSe.

BFAHMS FESTIVAL 1 9S7

IOHANNES BRAHMS
Caneel{o forYiolin and Cello Aninot, Op.1A2
Srlttphory Nr. 3 F Maiot, OP.9o

Egyedül a sorozat harmadik CD-jének
anyaga származlk két különböző koncer1

Í'elvételéből. AKettősverseny (op. l 02) Í'el-

tehetőleg a koncer1nek is fényponqátjelen-
tette (e koncer1 műsorának Í'ennmaradó ré-

szét tartalmazta a második korong)' Január
28-án a III. Szimfóniát Gál Tamás vezé_

nyelte, aki immár egl évtizede. 1988 óta ve-

zető kamagya a MAV SzimÍbnikusoknak.
Összehasonlítva a korábbiakkal. ez a

kettősverseny koron_s tűnik a legtar-talma-
sabbnak.

A versenyművek sajátos he1yet fo_elalnak

el a zenehallgatók érdek]ődésében. Apubli-
kum szívesen hallgaga a szólistiákat zenekar-

kísércttel a pódiumon - de például' amikor
négy kötetben jelent meg Príndi Mananne
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Hangversenykalauza (1916 és 1980 között). a
versenyműveket tarta]rnezó II. kötetet _ el-
lentétben trírsaival _ ér1hetetlen tar1ózkodás-
sat fogadták a zenebarátok. Ágoston András
és Perényi Miklós szólójával, Csaba Péter r'e-
zényletével olyan interpretációban csendül
fel a mű, amely képes ír.1abb híveket toborcz-
ni a műfajnak. Más kérdés. ho_u1, ezúttal a fel-
Vétellel szemben technikai kifo-eások tá-
maszthatók. Nem me_uo1dott a szólisták
,,bemikrofonozása''. vagyis. a r'é-eeredmény
olyan, mintha nem éppen ideális helyró1 ha1l-
gatnánk a koncer1-részletet. (A kezdés kifeje-
zetten olyan érzést kelt. miltha a későnjövő a
tétel kezdetét ugyan már a teremből, de csak
a ftiggöny mögül követhetné - azÍÁn azene-
kari szirkaszokban lábujjhegyen előmerész-
kedve akusztikailag kedvezőbb helyet foglal
e1.) ,"Fedett'' a hegedú1rimg de lendületes,
van vivőereje, sodrása, s így méltó pafinere a
méhín népszerű csellistánik. Az állandó-kar-
nagy vezényletével megszólaltatott F-dúr
szimfónia lehetőséget kínál, ho-uy rámutas-
sunk: miben más a zenekar muzsikálása
ilyenkor, mint ha vendégkarmester itányítá-
sával szerepelne. Gál Tamás ismeri egytitte-
sét. Tisztiíban yan azzal, rnire képes részlete-
iben (szólamonként, hangszercsoportonként.
szólisztikus adottságait illetően) és egészé-
ben. osszhatásábem ez a szimfónia a legki-
egyensúlyozottabb: egyfajta lekerekítettség
étződtk áIandóan. Lélegzik a zene' A kar-
mester k|ilönös hangsútlyt fordít ana, hogy az
új zenei gondolatok valóban ,jnduljanak'', ne
csak elkezdődjenek, s eziíltal tagoltabb a
hangzás. (Még a lassú tétel záróakkordjának
magas hangja is kristálytiszta') Talán csak az
Andante tűnik néha tú1 didakrkusnak (ami-
kor a hegedÍík játsszák a trio]ákat, a riilxikai
rétegezettség tűnik fe1, amikor utána a brácsa
és cselló szólama ad triolás kíséretet a hege-
dűdallamhoz, a ritmusképlet helyett azt
vesszük észre' hog1" a kíséret-háttér lehetősé-
get ad a dallarn hatásos ér_vényesülésérei). Az
egyéni hangvételű tétel után (amely igrui é1-

vezete nyújt. kü1önböző könn1,űzenei-nép-
szerű feldolgozások _eiccses-szinlpos öntete
nélkül!) a zarótétel surirnó kezdete szinte bi-

zonytalan, de hirmar magára talríl az együttes.
Ezúttal iS csak a hegedűk hangja lehetne
szebb. és a hegedűsök játszhatnának ponto-
sabban-kifejezó-bben az összhati{s érdeké-
ben azonban a többiek sokat dolgoztak, s nem
hiábal Gál Tamás nem engedett a lehetőség
csábítiisanak: visszafogottan taftotta a frniílét,
s így a komolysággal tovább mélyítette a cik-
likus rnű mondani valój át.

ERAHMS FÉsTlVAl 1997

JOHANNES BRAHMS
At'ndemic Festiutrl Aaerture Op, 80
Syntphtllty ?úr. 4. E-ntinor Opl, 96

A,,síró'' Tragikus nyitány piÍjával, a,,ne-
vető'' Akadémiai ünnepi nyitánnyal (op. 80)
kezdődik a negyedik korong, s az e-moll, IV.
Szimfóniával folytatódik (op. 98). AzI991.
Február l2-l zeneakadémiai koncert kertilt
megörökítésre, ahol obediank Géza vezé-
nyeJte a MAV SzimÍbnikusokat.

A négy közül a legrövidebb időtzutamú
hallgatnivaló minden bizonnyal sokaknak
fog örömet szerezni. Az Akadémiai ünnepi
nyitányt a benne Í-eldolgozott, széles körben
ismer1 dal]amok népszelíísítik a brahmsi
szerkesztésre legfeljebb a szakmabeliek szíil<
rétege Íigyel. A gazdag-változatos hangszere-
]ést viszont lehetet]en nern észrevenni. han-
gulatos tolmácsolás esetén' Kamatozik
oberfrank Géza operai tapasztalata: a karak-
terek plasztikusak, már.már láttatóak. Azon
persze ó sem tud változtatni' hogy néha a kot-
tahűség megr'eked a .,teljesítés'' szintjén. Va-
lóban staccato a jelzett r_ovid hang, s legato,
amit ívvel köt össze a szerző ám hogy mi-

ért olyan, amilyennek lennie kell. tehát, hogy
mi a funkciója a megkívánt játékmódnak, az-
zal az előadók nemigen törődnek. Tú]zott
egyszerÍség, már-má' személytelenség fedi
el gyakran a mély érzéseket ffi., a Szemér-
mes líra észrevétetése komoly elő.rdói fel-
adat!), s a távolságtar1ás gesztus.l inkább fel-
mutatja a művet ahelyett, hogy a hallgató elé
tálalná' A biztoskezű megformáltság, a haÍá-
sos kontrasztok azonban még így is oly von-
zóvá teszik a plogIamot. hogy a zenebarát
szívesen, érclek]ődésével önként közeiedik a
megszólaltatott remekművekhez.

Mind a nyitány, mind a IV' Szimtónia az
ismertebb Brahms-művek kcizé taÍozik. tehát

óhatatlanul is úgy hallgaquk, hogy varjuk a

folytatást. Eleve,,odakészíqük'' fülünket,
ahonnan a következő tematikus-melodikus
anyagot vrÍjuk. Hogy néha elsikkttd a t-e]vé-

telen egy-egy kopuliízó hangszer szólama (pl.

rövid fr-rvo1a-motír,um), valószín űleg a hang-
logzítés szíttiájára Íandó. Ahangzási palet-
ta alig áLnyalatnyival lesz ettől szegényebb -
s hogy több, más lehetne valójábag' euróljob-
biira csak a pzu1itúra tajékoztat. Ugy érzem,
mindenki tudása legjavát adta a gyönyörű II'
téte] tolmácsolásakor. Kivátképp a hannadik
tetnatikus anyag megszólaltatása szívhezsző-
lő.Ezúnal aZ sem zavaró, hogy nem ,,direkf '

módon emelkedi]< k a kíséretből a dallam.
mivel a mindenkori sokr'étíí kíséret o1y írr-

nyalt, hogy sohasem zavarja a melodi,kus
anyag p1aszticitását. Hatiisosak a lII. Tétel
tutti-tömbjei, valamint a különböző, v áItoza-

tos karakerek egymásra-következései. Csak
a lelkesedés hevében sem szabadna engedni a
belsó n1'ugtalanságnak, sietéssel csökkentve
a megszólaltatottak jelent(íségét. A monu-
mentiílis zárótétel sohaselx téveszti el lratását
a közönségre. A dramaturgiailag átgondolt,
jól felépített passacagliával búcsúzott Brahms
a szimtónia műfajától de a hallgatót talán
épp e tétel inspirálja leginkább, hogy sohase
hagyja abba a brahmsi muzsika ir_ánti érdek-
Iődést, hiszen ahány előadírs' annyi új élmény
lehetősége biztosítja e múlt sz'ízadi művek
örök aktualitását és ér.''énvét.

Fittler KcLtalin

A Hungaroton Classic egyik úL1donságá-
nak tanúsága szerint a Kovács László ve-
zette Miskolci Szimfonikus Zenekar vál-
1alkozott a címben t'eltüntetett programra:
]991 májusában letlezre j átszották
Weiner Leó é]etművének két jelentős da-
rabját, a Csongor és Tünde (op.lo/b)
szvitet, valamint a magyar népi táncokon
alapuló op. L8' Szvitet'

Reiner Frigyes Weiner-bemutatÓinak nyo mában
].]]:]],]i.]i]]:]]9]:].]]:l ]:l']]:i ]:l ]']l ]:l ]]]l ]:] ]|j]:],l].]] ];] ]]]:i ]:]í]1]]:]]]]]:]].]:].]::

Az utókor által alkotóként méltatlanul
me]lőzött Weiner szerzői por1réjának leg-
markánsabb vonásait tartalmazzel e két.
hangulatvilágában oly e]téró szvit. E' Jantrs-

arcú portré jóvoltábcil azonban még erőtei-
jesebben mutatkoznak meg aZ egyéniség
legjellemzó'bb _ á]talános érvényÍí sajá-
tosságai. Ezek sor'ában elsóként a briliáns
hangszer'elő tr-rdást említeném. s rögtön utá-

na másodikként a formaérzék hihetetlen

biztonságát. Az r'rtóbbin azonban aligha
csodáIkozhatunk, tudva a komponista-pro-
fesszor alapos zeneirodalmi táj ékozotts ágír-

ról. Zenekarának rni llió színét-árnyalatát vi -

szont minden bizonnyal hitetlenkedve hall-
gatjuk honnrrn e káprázatos hangszín-Ían-
tázia, honnan a biztonság, amellyel patika-
mérlegen tidagolt precizitással keveri a szí-

V EVFOLYAM ] S7AI,/ lEnnx.rR 3s



l(ntrtrn

neket, nemcsirk hanguIatok árnyalásáért, ha-
nem egy-egy irnpresszionisztikus rezdülés
kifejezésre juttatáSáéft. E költői kérdések _

szerencsére! _ nem a partitúra tanulmányo-
zása alapján kívánkoztak papírra, hanem a

hangzó anyag igazolja a gazdag hangszín-
invenciót. (A nívós megszólaltatáS egySZer-

smind magyarázattal szolgál ana, hogy an-

nakidején nem mindennapi Í-eladatot jelen-

tettek e művek az előadók számára. Három
évve] a Nemzeti Színház felkérése után
hangzott csak fel a Csongor és Tünde kísé-
rőzenéje azoperaházban' s aZ itt is rögzített
hattételes, végső verzió a Szvitből elóbb ke-

rült pódiumra Drezdában, mint Buderpesten,

l916-ban. l933-ban a népdalszvit is l<tilÍ'öldi

siker után térthaza' Az említett bemr'rtató-

kért Reiner Frigyest illeti köszönet.)
A CD-felvétel ismeretében megbecsülés-

sel kell adóznunk Kovács Lászlónak és

együttesének. A koltárs zene tolmácsolásá-
ban is élenjáró zenekar' számáira aligha ma-
ga a játszanivaló jelenthetett komoly Í'elada-

tot. Az évezred uto]só éveinek embere hihe-
tetlenül eltávolodott mindattól. ami az el-
múlt században például ]elkesítő lehetett.

Ebből a távolságtar1ásból adódik' hogy néha

szinte érezhető ,'falak'' húzódnak a romanti-
kus leikületű művek és előadóik. s ennek
következtében a megszólaló művek és a
hallgatók kozött. Áthatolhatatlanok'] A mis-
kolciak számá'a nem ! ók hagyták, hogy
hasson rájuk a zene, s így nemcsak a hango-

kat, hanem a tételek ,jeleneteit'' is élmény-
szerííen adják vissza. A nyitótétel, a, ,,Éi"
igazi születés-Zene! a Semmi káoszábó] nő
ki a gyönyörű tetmészetzene. A,,Balga''-té-
tel egyenesen Haydn zenei humorának szel-
lemi gyermeke (néhol a Hob. I: 88 G-dúr

szimfónia jut eszünkbe!), a Ti.indér1ánc

Mendelssohn rnr-rzsikáj 1rnak egyenesági utó-

da. A mesevi]ágba hazatalált muzsikus szí-
vesen fest-i (s a mese által e]varázsolt hallga-
tó kedvtelve, gyönyörkodve szemléli) ,,A
bánkódó Tünde'' poftréját. Hasonlóan találó
a,.Boszorkánykonyha'' atrnosztérája (mrÍ'

amennyiben vaIakinek i1yesmiről 1ehet

több-kevesebb fogalmtrlrnaI) s rnég eg1,_

szer emlékezetes hangképet kínírl a finálé.
az Aranyalmafa látr,án),át.

Elgondolkodtató a Szvit hangzci megva-
lósítása. Apar excellence Íővárosi Weinet _

Lajtha László Íigyelem-Í-elkeltésének hatá-

sára - a Néprajzi Múzeurn fonogram-
gyűjtemérryének népdalkincsétól nyert in s-

pirációt a számá'a újfajta zenei nyelven va-

ló megszólaláshoz. Népclalokon alapuló rníí

esetében felvetődik tr kérclés: új környezet-
be kerülve (gyakran k]asszikLrs formál<ba,

kísérettel el1átva, stb.) mennyire marad
meghatározó az erecleti rövid lélegzetíí dal-

lam. A miskolciak a megszületett új alko-

tírsbó1 indLrltak kj. a legtöbb népdal-részlet

.,szelídítetten'' csendti1 fel. A stiljzá1ás

ugyanakkor nem árt a tételeklek: a népi

eredetű dallamok mindig r'ilágosar-r köl'et-

hetők. felismerhetók részleteikben is. a Je-u-

kLilönfélébb hangszerelésben-felrakásban
is. Mintha egy arisztokratikus sze]]emű á1-

arcosbá]ba kerültek volna. ahol a résztre-

vők inkább csal< jelzik inkognitójukat iilarc-

cal, mintsem hogy jelmezzel r'áltoztatnák

meg magukat (esetleg humoros \ a-s) -sro-
teszk hatást keltve). Az inkognitó csak 1áték

akkor is, ha az írlarc karikír'ozva a jelle-l-

zetességeket eme]i ki, s akkor is. ha épp az

eredeti vonások elfedését célozza me's

Ebben a szvitben nincsenek ÍészÍ'iJtségek,

nincs ,jó'' és .;ossz'', nyolTla sincs l'alarrriÍéle

konfliktusnak ehelyett a színek _qazdagságá-

ban tobzódurr]<. Apartirúra több helye lehetG

séget kínál a zenekari játékosok szólisztikus

szerepiésére. 'Ezek viszont (ki tudja, vajon

rnennyi ebben a tudatos ság- szánclékoltsírg'l)

megközelítően Sem azonos színvonalÍrak.

Hallunk keresetten visszafogott clallanrot,

szernérmesen t,u1óZkodót. s olyat. ame1yből

su-lálztk a l-eÍ1ektol1én1'-okozta öl'örn. Zava-

lónak csak azt ét'eztel'tt. hogy néha i-uaz. ke-

r'és alkalonll'lral nlát'-má' jsko]ászrn pedáns-

ra. dida}itikusan leckeleLrnondósla sikenilt

valamely szólóállás. (Óhatatlanul is eszetnbe
jutott: vannak zenei pályára készülíík. akik
szánfua a népzene nem egyéb. mint a .J<öte-

7ez(i" 50 vagy l00 népdal' amit a Íélvételire

be kell magolni...)
A t-elvétel ismét csak egy adalék lura néz-

vést' hogy gazdag a magyar zenei kozelmú]t,

s hogy nem árt a jéghegyek csúcsain kívül
időnként más tájékokra-tájrrkra irányítani az

Firtler Kaxlínérdeklődíj Írgyelmet.

Hangfelv étel é s multimédia

Nader Mashayekhi: Malakut amŰ opera árÓl

Furcsa műfaj aZ opera - Vagy inkább: Íur-
csák a műfaj kedvelői, akik időró1-időre (al-
kalmanként más feltételek-körülmények kö-
zött , de mindig) sokat várnak régi vagy
újabb korokban készült színpadi kompozíci-
óktó].

Vannak állandóan és korszákonként vál-
tozó kívánalmak. Nem árt p1., ha kiderül:
miról szól valamely opera, illetve. hogy az
ábrázolt-megjelenített cselekménnyel rnit
szánclékoztak közölni az alkotók. Ahagyo-
mányos k-omponensek segítik a tá1ékozó-
dást, az egyéni-egyedi jellegzetességek pe-
dig növelik az ércleklíjclést. Tény: szükség

van támpontokra (legyenek bár tipológiaiak
vagy zeneiek) _ és árltalában eredményes, ha
egyszersmind számítanak a szerz'ők a befo-
gadcii aktivitásra. Stílr-rsr,á]tásoknál avagy
kísérleti rrrűveknél az általános elvek reali-
záása és a konkrét-gyakorlirti mcgjelenítés
egyaránt ,,vizsgázik''. Az érdeklődő néha ej-

fogadja, hogy .,az ó készülékében van a hi-
ba'', akkor is, ha valójában nem aZ a helyzet

ám egy iclíj után lr le_eelszíntabb érdeklődő
is .,Í-eladja"' mertho-sy netl szívesen szem-
besül vti]ódi vagy vélt szellemi korlátail'al.

Könnyebb a helyzet, ha ismer1 tarta-

lom/cselekrlény kerül rnegzenésítésre. Ha-

sonlóképp, ha a sz.ereplők olyann1'ira tipikLr-

sak' hogy már-már e]ső látáisra is ..isrle Ljiik''

óket _ ilyenkor a színpadi rnegjelenítés is
Íbntos! Atipikus trgLLrák akkor is se_síterrek a

tírjékozóclásban' ha szokatlan kör'nl'ezetbe
kerülnek _ anná] tobb energia sziiksé_ses tü-
hoz, hogy ismeretlen ..egyénekke1" pr'óbál-

junk isrnerkedni. Nehezíti a he1yz'ete t. l-ra rá_

adíLsul a szituációk is szoktrtlanok
Beihram Sadeghi regényének (n-rás Íbrrá_

sok szet'it-tt: elbeszélésének) rnegzenésíté-
sekor Nader Mashayekhi alaposan Íéladja a

leckét: a Ma1akut a míífajban jártasaknak

sem l<()nnyíí t-eladat.
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A negyven éves iráni zeneszerző éIete
második t-elét Bécsben töltötte. ahol korán
megmutatkozó soko]dalú érdek]ődésének
mind újabb negjelenési Íbmákat talált.
Munkásságában mégsem a,,kelet'' és ,,nyu-
gat'' kulturális világában való egyforma jár-
tasság a szembetűnő. hanem a multikul-
turális aspektusok iránti érdek]ódés tűnik
meghatározónak: 1992 és 1991 között kom-
ponált operájában is a technikai áldásainak
minél a1aposabb kiaknázására törekszik.

ALAKUT

Az ősbernutatóra ueyanannak a r'enclez-
vénysorozatnak a keretében került sor,
amelynek két eseményétől (a Győri Filhar-
monikus Zenekar közreműködésével) la-
punk korábbi számában híft adtam. A wi-
ener operntheaterrrek e produkciójával ki-
záróIag CD-felvételen találkoztam. Multi-
mediális operáról lévén szó, elgondolkodta-
tó, hogyjogos-e, indokolt-e a hangzó anyag
kiragadása a mű-egészbóI. 1991 október 30
és november 23 között nyolc alkalornrnal
került színre Bécsben a Malaktrt. a Szolll-
bathelyi SzimÍbnikus Zenekal közrerrrííkö-
désével, Andr'eas Mitisek l ezénv1etér'e]
(egy alkalommal Ronerr Nissan állt az
együttes élén). ACD-korong értó'bb hall_sa-
tásához háttét-információkat a Í-esztivál

KRlTll(Á

műsorf|izete szol-eáltatott. (Kegyes csalás
eZ! nem vitás, hiszen aki élő éImény hiányá-
ban, pusztán e fe]vétel segítségével szándé-
kozik megismemi e kor1árs-operát, felmér-
hetetlenül hátrányos helyzetbe került.) A
sorok között olvasva; a zenei hangok pusz-
tán elenyészőjelentőségűek a sokat sejtető-
en komplex produkció egészét tekjntve. A
CD-vásárló szempontjából szomorú ez,
rner1 ő kizárólag e paftikuláds információk-
hoz juthat hozzá. A hangzás, ráaclásul, a
cselekmény ismeretében érthető módon,
nem szép. Többszöri végighall-qatás ered-
ményeképp: sajnos. nem is markáns. Idő-
ben kiterített hangzó háttérfüggönyök sor-
jáznak, előttük ágálnak és reagálnak a sze-
replók (mintegy melodramatikus módon,
álta]ában ér1hető szövegmondással)'

Azenei anyag, önmagában: gyökértelen.
Nincsenek intonációs jelentéssel rendelke-
ző kisebb-nagyobb szegmentumai, az éne-
kelt dallamvonalak sem többek. mint a
nr ondan cló Íi _uyelemÍ'el ke ltő móclon történő
artikulá]ásai. néha hiszteroid módon. (Az
me_gint csak nem deriil ki. ho_uy ll hisztéda
kinek-kinek jellemző sajírtsága. s mikor
vált1a ki a reakciót valamely konk-tét hely-
zet') Hiába vannak akár - érdekes lrang-
hatások, amennyiben semmiÍéle érzelmi-
indulati töltés nem társul hozzájuk. Több-
ny'ire a hangszeres háttér csupán an_iL szol-
gál' hogy ébren tautsa a figyelmet, miköz-
ben énekelve ha]lurlk _ néha pszichopa-
tologikus he1yzetjelentéseket. betegesen
krtárulkozó adatköz1éseket deÍbrm szemé-
l 1'i sé_eek múlq ának valamel y mozzanatáról.

Ho_u)'iu orvoslásban milyen arányban ke-
r'eredhet áldás és átok. mennyiben megváltó,
s mennyiben gyilkos az on/os - no, a tudo-
mányok mai állása mellett ilyesmin nemigen
érdemes elmé]kedni. valamely képzelt aber-
rált személyiség énekét hallgatva..

Az említett műsor1iizet utalásaiból derül
ki: a közönség rendhagyó módon helyezke-
dik eI, mintegy a sír mélyéről szernlé]ve az
eseményeket (néha megjelenik egy video-
készülék további ,,sftja'' is). Egyszer' életé-
ben először' esetleg hatásos lehet bárki szá-
mára _ de a hangkép-kivonat legÍ-eljebb két
információval szolgálhat: a Szombathelyi
S zi mfonik_us Zenekar elhitetó erővel jeleníti
meg a hátteret, S a Wiener operntheater éne-
kesei fe]készült múvészek' A Wiener
opemtheater több rendezvényének ismere-
tében azon is elgondolkodlrat a pr'odukciók
rendszeres hallgatój a: vaj on a lelkiism el€tes -

t'elkészült, a gondjaira bízott bámely pro-
dukció iránt már.már gátlástalanul elkötele-
zett Mitisek vajon nem lenne jobb sorsra ér-

demes? Ha nem túlzott tiszteletlenség: vajon
a lelkesedés a minőség iránt közömbössé tet-

te egy idő utírn? Mint egy olyan ékszerész,
aki a megmunkálandó anyag minőségétől
függetlenül kíván rlaradandót alkotrri. . .

FéJő, hogy a gyanútlan hallgató, az elköte-
lezettséget érezve, hasonló magatartást vesz
fel; milclent értékesnek tbgad el, amit nívósan
tálalnek neki.' Arendelkezésre ál]ó. csaknem
évezrednyi hallgatnivaló bifiokában _ luxtls
lenne így viszonyulni a hallgatnivalóhoz. Miít'
pedig a jólnevelt, tisztelettudó hallgató betb-
lyásolható' Lehet a minőség is kát1ékony'

amerrnyiben arra méltat]ant jutalmaznak rnun-
kival-teljesítménnyel'l Es vajon nem vissza-
élés-e az előadókkal szernben, akik ily módon
jel entés nélkül i muzsikiílásr_a kényszerülnek'/
TaIán célszeríí lenne igénybe venni a Í-ejlett

teohnikát olymódon is, hogy e]ektronikus kíSé-

rőzene biztosításával tehermentesítenék a ze-

nészeket a méltrtlan feladat elvégzésétól ] To-
vábbgondolásra érdemes kérdések ezek - ta-

lán jobban megérdemelnék a nijuk fordÍtott

időt, mrnt ti Malakut rÓvidíten, de még így is
7zl perces felvétele Fittler KctÍalin

MATAV SZINIFONIKUS ZENEI'AR

Í'ebruár 19. Zeneakadémia 19.30
Nl,i1ott koncert
Musszorgszklj: Egy ój a kopír'
hcgyen
DvoÍak: Cordonkaverselly
Musszor-gszkrj : E'gy kiál J ítírs képei
km : Var'ga Tanlás
Vez: Ar'rdré Bernatcl
/Franciaország/

február 26. Pesti Vigadó |9.30
Vigadó / II bér]et
C.rjkor.zkii: Olrrsz .upriici,'
Musszor'gsz'krj: Ha]ál dalai és tán-
cal
Csajkcrvszki1 : V szi m lórria
Knr: Kováts Kolos
Vcz: Meclvecukv Áclílrl

március l2' Zencakadémia l9.30
Zeneakaclónia / VTT. bérlct
Brclh,)\ ('il: Missl Solcntrrir

km: Cserna Tldikti. Takiics Tamara.
Gulyás Dénes. . Só1-vorl-Nag1,
Sándor. M.Lgyar A]lanli E'nekkar
(karig : Antal M/ttyás)
Vez: Li-gcti András

nárcius 14. MTADíszterme l1.00
Tavaszi Pcsztivhl
Prokofjev: Póter ós a farkas
Brjtten: VáltoZ,ltok egy PUrce]]
tómíra
Km: Mícsai Píl
Vez: Ligeti András

március 15. MTA 15.00
Tavaszi Fesztivál
Vukán: Casab]anka - ősbemutató
Bernstein: Synrphonica Danseis
Í'rotl Wcst Siclc SLor'y 19_57

Km: Creative Arr Trio (Vuli:in
György. Bcrkcs Balázs. Balázs
Elemér)
Vcz: Ligeti Ar'rdrís

ntárcius l6. Thália Színház 19.30
Tar aszi Fesu Iivá|
Ravel: Pavane
Chopin: f-moll zongora\rcr:scny
BerIioz: FantaszLikr.rs szilntónra
krn: Éva Kupiec
Vez: Ligeti Andrhs

március l9. Pesti \'igadó
Vigadó / TTT. bér]et
Beethovcn-cst
Hármasverseny
VIII szirrrÍónia
knr: Szabadi Vilrnos, Onczal'
Csaba. Jirndó Jenő
Vcz: Héja Dollollkos

március 26. Zcncakadémia
Zenc.r|'lrrl.'tnilr / VITT bér lct

Bcctlroven: E'sz-dúr zclngolaver-
SCN 

-V

S tl-iruss: Irtrígvet] sZó]a Zx]:ilthUsLla
]<m: Jandó Jeníí
Vcz: Kor'ícs 'lílros

április 2. Pesti Yigadó
Vigadó / VI bérlet
Verdi: Négy r'al]ásos ének
Puccini: Messa di Gloria
kln: Óhcg;,i FiIorctri' Gulyás Dénes'

Anatoli.j Fokanov' Gíbor céza. Bu-
dirpesti Kórus (karig : Antal Mátyás)
Vez: Ligeti András

április 5. Deák-téri evangélikus
templonr 18.00

Bach: Jirnos passi(r
Vczérryel : Karllp Sir1irrnon

április 1l' Deák-téri cr'angélikus
ternplom 18.00

Baclr: Jálros passiti
Vez: Karrp Salarnon

április l6. Zeneakadénria
Zcneakadénria / lX bérlet
Debussl, : Tavasz. NoctlLrncs
Ravel: Bolercr
Kijzrcllűköclik: Maria Theresa Uribe
Vcz: Lukiics Ervin
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SZEGEDI SZINIFONIKUS
ZENI.]KAR

március 5.
Mahlcr: Blumine
Weber: Í'-moll k I atilrétverseny
Ravel: Daphnis és Chloé - TI szvit
km: Tarlás Póter
Vcz: Acüian Sunshine

nrárcius 12'
,Haydn: B-dúr szimfónia
MoZaú: B-díu' Zongoraverseny
KV -s95
Bccthoven: VI szilnÍónia
Vez: Kocsis Zo]títt-t

április 23.
DvoizLk: lll szláv tánc
Dvoi_ak: a-mo]l hegedűverseny
Musszorgszkij: Egy kiállítíts kópei
Köz: Szecsődi Fercnc
Vez: Wcninger Richírrd

NIISKOLCI SZIMFONIKUS
ZENEKAR

fcbruár ló. Zenepalota 19.00
BzLch: III szvit
Haydrr: Csellóvcrscny
Mozar1: Jupiter szimÍónia
Közrellííködik: Kiss-Domonkos
Judit
VezényeJ: Wollgang Gabrie1

t'ebruár 20. Budapest 19.00
Prrrr'c]l: Aíhur Lirlily . szr it
Purcell: Tündér|<ir'i|; no - 'zt it

Mozat1: Zongoraverseny KV 4ó7
Elgar': e-mol1 sZerenád
Brittcn: Simple Symphonie
Vez: Kovícs László

március 2. Miskolci Nemzeti Színház
Rota: Capello Taglio di Fir-enze
RotrL: Zongoraverseny
Rota: La Stracla
Vcz: Michele Man,ulli

március 9. Miskolci Nemzeti Szinház
DvoÍak hlno]l csellóverseny
Vercli: Szicíliai Vecsemye - nyitány
Mendelssohn: SzenLivánéji áloln -

nyitány
km: Aclalbert Skocic
Vez: Howard Williams

március 16. Gvőr
Liszt: KéL jelenet Lenau Faustjríból
Liszt: A-dúr ZongoÍaverseny
Strauss: Halál és Megdicsőiilés
km: Krausz Adrienne
Vez: Kovács László

március 17. Szombathely
Liszt: Két jelenet Lenau Faustjából
Liszt: A-dúr ZongoraVc]:scny
Strauss: Halál és Megdicsőülés
krr: Krausz Adrienne
Vezl: Kovács László

március 23.
Tavaszi Fesztivál
Francia filmzenék
Vez: Vladimir Cosnra

március 30. Zcnepalota 19.00
Albrcchtsbergcr: Harsonaversenv
Mozarl: Zongoraverseny KV 467
Hirycln: B-dúr Sinfonia Conceft an te

krn: K.Lkuk Zoltfu. N Flizes Mária.
Nerr'res Tamás. M. Tatár Beáta.
Halász István
Vez]: Koviícs László

április 6' Miskolci Nemzeti SzÍnház
orbírn: Missa Quluta
Rossini: Slabat Maler
Közrellűködik: A]töldi Zsuzsa.
Wiedemann Bernade[t. Guly/rs

Déncs' Claudjo Danuser' A]]alrri
Énekkar- (kar-ig.: Antal Mátyás)
Vezényel: Kov/lcs László

április 20. Zenepalota 19.00
Haydn: Versenymű két kliftre
Bach: V. brandenburgi verseny
Schubcrt: V szimÍónia
km: Ferencz Enikő. Mohácsi István.
Gíl Kárcly. Apró LászJó
Vez: Wolfgang Gabriel

április 27. Miskolci Nemzeti Színház
Brahms: II zongoraverseny
Prokofjcv: Rómeó és Júlia
km: Michael Ponti
Vez: Kovács László

április 29. Nyíregyháza 19.00
Weiner: Népi csiírrdiírs

Strauss: Till Eulenspiegel
ProkoÍjev: Rómeó és Júlia
Vez: Kovács Lász]ó

SZOMBATHELYI SZIMFONIKUS
ZENEKAR

február 16. Bartók Terem
Dukas: A búívészitlas
Wienrawskr : D-clúr polonéz
Wicniara,s]<i : A-dúr po1 onéz
Berlioz: Rórnai karnevá]
Grofé: Crand Canon - szvit
KözremÍíködik: Kim Young-Zun
(Dél-Korea)
Vezényel: Robcrt Houlihan

február 23. Bartók Terem
Weber: t'-mol] k]arinétversenr'
Hidas: Kiirtverseny
Csajkovszkij: D dúr hegedííverscny
Közreműködik: Tóth Eszter. Na-ey

Miklós
VezényeJ : Berkcs Ká]rrrán

március 1. Bartók Terem 1l.00
Tticskök titka
Madárhan g a tnuzsikábzu't

március 9. Bartók Terem
Ká'o1yi: Consolatio
Br'ahms: Rir'ralclo - orirtórium
DvoÍirk: IX. szilrrfónia
KözremÍíködik: HoIVécl Együttes
Fér1iku-ir (karig : Tóth András)
Vczélryel: Ko]Lír lrnre

március 14. Bartók Terem
Liszt: Hősi sirató
Liszt: Haláltínc
LisZt: FausrsZimÍ'ónia
Közlellííködik: Falvay Sándor
Vezényel: Hamar ZsolI

március 28. Pesti Vigadó
Creston: Marimbaverseny
Közrernűködik: rács zo]tán
Vezényel: Robcr1 Houlihan

április 20. Bartók Terem
Dvotak: h-mo]] csellóVerseny
Janacek: Adagio
Rajter: Sinfonietta
Smetana: Moldva
Közreműködik: Nérrreth Éva
Vezénycl: Noh Tae-Cheol

április 27. Bartók Terem
Koclály Páva-vanációk
Bocchcrini: B-dúr gordon kaverseny
Brahrns: I szinrfór'ria
Közrelnűködik: Kiss-Domonkos
Judit
Vezónyel : Robert Hou]ihan

PÉCsr SZIMFoNIKUS ZENELA.R

íebruár 17. Komló
Mo./irn: \ aliil.luvolr - n) itriny

Mozart: SinÍbnia concertlnte KV
]L)lb

Beethovcn: IV szimfónia
Kcizreműködik: Udvardy GizelJa.
TőrÖk E'lek. Nómeth Talnás. Zseni
Nárrdor
Vezényel: B1ázy Lajos

február27. Pócsi Nemzeti SzÍnház
C. Ph E Bach: c-dírrÍirvola-
velseny
Saint-Saéns: Zollgoravcrscny
Csajkovszkij: Vl szimÍónia
Közrerr'rűködik: Caro]ine Haffner.
Deák tldikó
Vezénycl: Charles olivieri-Munroe
(Kanada)

március 12. Pécsi Nemzeti Színház
..C" bérlet
Havdn-est
F-tlúr szinrtónia
C dúr hegedűverseny
Esz-clúr szrrnfórria
Kcjzremííköclik: Vass Ágnes
Vezényel : Howard Williarrls

március 13. Komló
Haycln-cst
F-dúr szimÍónia
C-dúr hcgcclűverseny
E'sz-dúr szimÍórria
Közreműköclik: Vass Ágnes
Vezényel: Howard Wil]iarns

március 14. Nagykanizsa
Haydn est
F-c]úr szimÍónia
C-dúll' hegedííverscn;,
Esz-clúr szinlÍónia
Kcjzrenl ííköcLi k: Vlrss Ágnes
Vezénr c]: Hou ard Wi]liams

március 17. Nemzeti Galéria 12.05
Havc]n: C-clúr hegedűr ersenr
Haydn: Esz-dúr szimtcjnia
Közremííködik : Vass A'wes
Vezényel: Howard Wi1] i ar-r-rs

március 19. POTE Aula

''A'' bérlet
Kalmár: Hórák
StÍauSS: KettősveISeny
Rachrrranyinov: I] szimfónia
Közrenrűkodik: Vajda GergeIy'
Zseni Nándor
Vezenyel: Houartl William.

március 27. Bazilika
oratórirrrrr-bér]eL
Bach: Máté 1lassió
KözreműkÖdik: Zádori Mária.
Nérneth Juclit. Haramza Lász]ó.
Massányi Viktor. Krrncz László
Vezén5 el: Hou urd Williarl.

április 16' POTE Aula
..A'' bérlet
lutrrc: Pcllóas es Meli.lrn.le - 'zvit
Lalo: d-moll gordonkaversely
Debr.Lssy: A tenger
Közremtrkötlik: Varga Tltn j:
Vezólvcl: Ko]lár Imre

BUDAFOKI DoHNÁNYI ERNó
SZIMFONIKT]S ZENEILAR

március 2. Budafoki Városháza
19.00
V jr'o:hrzi h;rngr cr.ctl5 e:ték
Str:avinsky: Pulcinella - szvit
Dopplcr KetLősverseny
Brahms D-dílr szerenád
km: Maricnne Hankel, Aclorjítl
András
Vez: Stephcn D'Agostino(USA )

március ó. Főpolgármesteri Hivatal
19.30
KözszolgáIati bérlet 6

Süirr inskr: Pulcinella - szvit
DoppIcr Kettősr'erscny
Brahrlls D-dÚr szerenád
klll: \ltrienne Hankel. Ador-járr
András
Vcz: Stephen D'.\,gosti no(USA)

március 7. Zeneakadénria 19.30
Uni\ersita\ béI]et 5

Strarinskr: Pulcinella szr it
Petror ics: Fur oLar crsenr
Brahms D-dÚlr szere n:icl

km: Adorián András
Vez: Stephen D .{,sostjno(LSA)

március 1l. Selmann Ház 19.30
Az operettirodalom g1ön_e'r szetnei TlI

Vez: ViiriLcli Katalin
március l4. Budafoki \'árosháza

9.30
Kicsinyek bérletc'1
Evszakok hangai - Tavasz

március 14. Budafoki Városháza
11.00
lfjúsági bérlet zl.

Játék a mú]tta]

rnárcius 14. Rózsavölgyi Köz.Ház
1s.30
Zencér1ő leszek 4
A zenekar

április Budafoki Yárosháza l8. 9.30
Kicsinyek bérlete 5
Most mi rrruzsjkálrrnk
Közrcműködnek a hangr'erse;ryláto-

gatók' a Nádasdy Kálmán Művészeti
Iskola növerrdékei' a Mozarr Itjúsági
Zenckar
\tz: Ncmes László

április l8. Budafoki \rárosháza 11.00
Tfjúsá_vi bór1et 5

\Iost nri nluzsikíúunk
K()zren-rűkÖdnek a hanglcrsenyláto-

'catók. 
a \ádasd) Ká]llín N4űr észeti

IskoLa Lrör endékei. a }íozarr l!úsági
Zcnekar
Vez: Nenles Lárszló

április 18 Zeneakadémia 19.30
Közszolgílati bérlet 7
Beethoven: Leonóra nyitán;
Beethoven :Esz-dúr zon gorar erscny
Bafiók: Concct1o
km: Jandó Jenő
Vez: Nelnes LászLó

á;rrilis 19. Zeneakadénria 19'30
Universitas bér]et 6

Beethovcn: Leonóra nr itánr
Beethoven :Esz-dúl- zon gorar erseny
Bartók: Concerto
km: Jandó Jenő
Vez Hollenrng Gábor

április 27 . Budafoki \'árosháza
r9.00
Városházi Han'ur ersen1 esték 7
Rossini o]asz nő .\L_sirban

Cinrarosa: Kettősr el-senr

Sehuberr: Vll'BcleJczcLl.n'',/im-
fónia
krrr: Kelénri Judir - oboa
Rácz János - fur oLa

Vez Ncmes Lászlci

BNI DL\ASZI\ÍFo\lKUs
ZENETL\R

Í'ebruár 27. Duna Palota
Tar aszi BérLet

Barokk c-:t

Corclll: Conccfio -stosso
BlLch D nlo|| kettőSVelseny
\-ir aldi: La nottc
Hiinclel: \izizene
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PRoGRÁMoK

kmr IludnrtTkara TaLran!. Bonr\7la\ -

szky AlLlla s/klcnár Fcrcnc
szabó ló7sfZsolt
ve7: Dík Andrjs

március 27. Duna Palotá
Tavas7j Bérlet
svájcics'
PflugeÍ: Hang!ersenydanb banton
hallgía ós 7cnelarra (mag)'aror\7ágj

Knusscl: Rccltaovo é\ ÁnJ (ő\bc

n tató)
Hxydn] d mol lzlmló.ia No ]ó (La

Brahms Nógy konloly énel \árjí
ciók egy Ha}rd. Lémjra
knl Markus Obcrholzcr
Ve7: Hcinnch Knüssc]

április 17' Duna Pa|ota
TJv.1SZi Bérle!
Angol cst
Elgar: Pomp and Crrcuslamce

Serenadc lbr shngs
Thc Wand oi youlh. \ccond surlc
BeeLhove.: I]] EsZ dúr szlmlónia
\,c7: Alan Tonguc
Kicsinyek zenélő órjla alsó
tagoTato$k.ak 9l0 lor
cycImekbé et lelsóIa:oZalo\ok
nak ll00kor

február 22. Duna Palota
Ponpa és Ég)ogtG
Eurcpar }'alundozás al nsol. liancla.
nónlct és olasz lnestelel segítségéVcl

március 22. Duna Palota
Plobákl lneg te is
KöZrenlűkijdllek a jővó l eméllységel
és a zenét szel€tő gyerckek

ápÍilis 26. Duna Palota
D(lDai lrtazás
Né!adó Íirlyóllk hLllIámai elbűvij1ték
u zeneszelzó]ket is Utllzzul* !égis a
DUnáll sok zellélel

N{Áv sZINrFoNIKUsIK
ZENEKARI 

^LÁPÍTvÁNYáprilis 2. Z€n€akadémia l9..30
l llli.( Miklós haÍ].Í 7
Belic7ay Cyula: s7crenád
Bartók Tánc\7!ll
Kodály] Psaln1us Hungrncus
knr Mirgyar Rádlj éncllarJ
VeZ Cál TamÍs

április 8. Zeneakadémia l9.30
Eldólyr Mlklós béllcl ó
KtÍlály: Ga]tintai táncok
Liszl EsZ dúr zongola!elsell}
B,rúók:Conceío
k'I: Vá'.jon Dé'les
v€z Gli1 Ta is

április 2l ZcncakadóDria l9'30
El(]élyi Millós bérlet ]
Haydn: Ciúr (]\'ledYe] s7ilniónia
No 82
]\'{cndc]s\ohll: KcÍtő\vcl\cny hcge-
dűrc ós ZulsorÍll
\'ÍJhlcl: Dal a tö1dól
Llll:Klss An(lrÍs. PrunVl Ilonn
Vez: Kou1cs Jállos

l!íAGYAR ÁLLANlI
HANGVIIRSI.INYZI.INIlKAR

február l3' Zeneakadémia
Bogd.lnovics: Naptén),es melók
Liszt:HalliltÍllc
Bai(ik Concerlo

Ko7rcműkodik: Jandó Jelló
\tzényel:Haln Zsolt

február 22. Zcncakadémia
stíavinsky: Esy perces fanflir
schUbeú Katollainduló
stÍa\'insky: Hfuonl léte]es szim1óDla
schubcí: VIII szinlónia
Stravinsky: Fantasztikus scelzo

Cirkusz polka
\e7én)rel: Halnar Zsolt

március 5. Békéscsaba
március 6.Zeneakadémia
március 9. Zalacgcrszeg

Beethoven IX szimfóDia
ko7Íeműködik: Áuami ÉDekkar
Ve7ényel: Kovács János

március 15. Unncpi műsor
Tavaszi Fesztivál

E.kcl: Hunyadi - llyitíny
Liszt:Zongoraverseny
Beethoven: Fid€]io II Ielv k
Kocsis Zoltán. ÁÉ szólistái
ve7: Fischel Ádlim

március l6. Dehmc€n

Beetho\,en: III Leonóla nyltán}
Liszt: Esz dúr zongoraversen}
Kodály H/ü}- toborzó\'el
km Kocsis Zoltáll
Vez: Fishel Ádáln

már.n's 20 Zencrkadénlia

Dubrovay: (bemulató)
Ba.tók: A lából í'üagott kirí]yli
Brahms: B-dúr zongoraverseDy
km:E Leonsk ya
vcz: Hamar Zsolt

március 27 BKK / TaYaszi FesztiváI
schönhcrg: Gulre Lieder
kn 

^E. 
Debreceni Kopdály Kór(ls.

Vcz] Kocsis ZoItáll
március 2E Debrecen

Schdnb-cÍg: Guíe Liedel
kln: AE' Debreceni Kopdály Kórus.
\c/ Kocsjs Zollá]l

április 2 Szeged
schumlnn Hcnnann és Dolothea
.)rLin!
Lrsz' Ntreppa
B€elho\cn wel1ington gtózel e

Csa]Lo\'szkíj l8l]
vez Kes\e1,,-il Cergel),

április ]. Zeneakadémiá
az áprihs 2 I lonced műsoü

április 6. Pécs
z ípri]is 2 ] konccí nűsora

április 7' veszprém
az ápnlis 2 I konceí műsora

április l8' M'tA
Csa]kovsZL! vonósszerel]ád
Honegger: ll szrmtiinia
vcz: HrDrar Zsolt

április 25. MT',\
I{ Sr n(\: SzeEnirl
MeLlmodózis
\cz Hr ar Zsolt

április J0. NÍTA
N'Íozm: Crnnd panitá
Dvoi^k: SZ€reDí1
ve7: Kocsis ZollíD

A \'LA(;Y^R ILiD|Ó Íls' |'l,:l'|,''vÍZIó
SZINTFON'IKUS ZIJNIJTGRA

mál.cius 5. Zen€akádémia
Plolof|c!: Kla*7ikus s7ilrüi i.t

Cslliko!sZk] j Hegedííve.seny

Muszorgszkij Ravel:
Egy kiálIitás képei
kln: Zsignlondy Déncs
Ve7: Hamar Zsolt

mártius l0' Zcneakadémia
BIahms-bélIet
Akadélniai Linnepi nyiLány
III szilnfóllja
B dLir zongoraverscny
km:FlallklPéter
vez: Vásál Talnás

április 9. Zcncakadémia
Brahns bé et
Német requienl
k]n: MRT éllekl.al Frankó Tünde
Vez: Vásáy ntmás

április 5. Zeneakadémia
Messjanen: ElÍelejtc!! adomállyok

0n1gya]olszági bemuuIó)
saint saéns: a mollgordonkaveneDy
Debussy: A t€ngcÍ háron szim
lbnikus vázlal
Ravel: La V se
kln PeÉllyi Miklós
vez: Michael Stem

máÍcius 18. BKK
MoZaí Flgarc há7assága - nyilány
Beethoven: HegedíVerseny
Schurnann: lV sz,nr iinia
kln: Sz€rg€l stadler
vez: Paul CapoLongo

március 2l. BKK
Dohnányl: sZlmlonjkus Percek
Dvoiak: Cordonkavcrseny
Banók: CoDccío
km: val ga Tanlás
\'ez: vásr1ry Tantjs

DEBRECENI FILHAR}TONIKUS
ZENEKAR
f'ebruár 16. Bartók Tcren l9.30

BcÍnstcln Chichestel Psa]ns
BaúcÍ: Thc Lovcrs
Bcmstc]n lll (Kaddish) szilnfónla
vcz: S7rícs 1-ajos

l'cbruár 27. csokonai színház l9.00
(]\a]ko\'\7krJ Ányegill
\cZ Koc\ál Ba]á7s

március 2. Í]'rtók T€rem l9'f0
Vwr1lianls: Fantázi egy Thomrs
Tallls (ó|rjra
MoZafi: C-dúl oboaverseny
Holsl: Plenétál
km; LuL]máD}l Annl
vez: Keith Sr th

március 3. K]-lli 19.00
a nárclt]s 2 I mű\o.

március 17. Budapest 19.00
Jacobr: Sybrll
VeZ: Gulyís Laios

nrárcius 19' Pesti vigadó 19'30
ofulín Cyijryy: I szerenád
Bcethovcn: lll C moll Tongora

Beethovelr: III Esz dúl !/lnrÍóni1
knl: Icxn Chude PenDetrcr
vcZ: Kolltjr lírre

márcills 29. csokonai színház r1'00
Cal l od}: ClLnnlIa BUÍal)a
kn: DeblEceni Utólrang\7crcs l]gyiittes
Ko(Iály KólLrs b lcttk.lr. \/ólistík
Vez: s7íícs L{os

március 30' Csokonai s űnház l|).0ll
A rq 1 nni\o i\Njllé\

A Magyar Szimfonikus
Zenekarok szövetségének

tagai:

BM Duna Szimfonikus Zenekar
C1m: 1051 Budapest, Zrlnyi u. 5
Telefon: ll7'3142. fax 111'2'/'73

Plóbaterem| 1101 BudaPesi,
Kerepesi u. 53.

1él'/fax: ]]7'5858

Budafoki Dohnanyi Emő
Szimfonikus Zenekar

Cim:
1221 B!dapest, Annau u. 15/b.

Tel /tax:221.4021
Plóbaterem| 1074 Budapest,

Rottenbiller u. 16'22.

Tel.. 322'1488. f ax: 267 "8661

Debreceni Filharmonikus Zenekar
4025 Debrecen, Simonlfy u 11/c

Tel.: (52) 412'395

Cryőri Filharmonikus Zenekar
9022 Cyőr, Liszt Ferenc u' 13'

Tet.. (96) 312'452

Magyar Nenzeü Filharmonikus
Zenekar

1051 Budapest, Vörösmarty tér 1'

Tel.: 118'0162. f ax: 327' 431 5

Magyal Allami operaház
Budapesti Filharmóniai Társaság

Zenekara
1061 Budapest, Andrássy út 22

Tel.: 331'2550

Magyar Rádió és Teleúzió
Szimfonikus Zenekara

1088 Budapest, BrÓdy S' u. 5'7
Tel : 328-8326. fax: 328'8910

MATÁV szimfonikus Zenekal
1094 Budapest, Páva u' 1012'
Tel: 215'5T4, fax 215'5462

l{ÁV Szimfonikus Zenekal
1088 Budapest, Múzeum u' 11'

Tel.r 138'4085

Miskolci Szimfonikus Zenekar
3025 Miskolc, Fábián u' 6/a'

Iel; 146) 323 494

Pecsi Szimfonikus Zenekar
7621 PécS, Kossuth L u. 19'

Tel (12) 324'354

Szegedi Szimfonikus Zenekar
6721 szeged' Festő u 6'

Tel (62) 316'921

Szombathell
Szimfonikus Zenekar
9700 Szombathely,

Thököly u 14'

Tel.: (94) 314 4 t-2

V EVFOLYÁM ] srqM



Molnár Sándor graf ikája ( Debreceni Filharmon ikus Zenekar)
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