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– Hány embert kell foglalkoztatni a ze-
nekarban ahhoz, hogy ilyen hangverse-
nyeket biztonsággal fel lehessen vállalni?

– 118 állandó tagja van az együttesnek,
most 105 muzsikus utazott velünk.

– Ilyen kicsi a tartalék?

– Tisztában vagyunk azzal, hogy tarta-
lékkal feltétlenül kell számolni, de mindig
reménykedünk, hogy nem történik semmi
probléma a hangversenyek körül. Alapve-
tôen az határozza meg az aktuális létszá-
mot, hogy az adott fellépéshez hány elsô
hegedûsre van szükség. ez általában 16-
20 fô között szokott mozogni. A többi
szólam létszáma eszerint alakul.

– Hogyan, milyen arányban oszlik meg
jelen pillanatban a zenekar hangszereinek
tulajdonjoga maguk a mûvészek és az ál-
lam között”

– A hangszerek mintegy 10%-a a mûvé-
szek magántulajdona; a fennmaradó 90%
állami tulajdon. Tekintettel kell ugyanis
lenni a pénzügyi lehetôségekre; egy jó mi-
nôségû hegedû ára ebben a pillanatban
százezer márka körül van, a zongorák pe-
dig még ennél is drágábbak. Mi tehát csak
használjuk ezeket a hangszereket.

– Ki és kivel javíttatja a hangszere-
ket?

– Mi javíttatjuk ôket; van egy szakem-

ber-hálózatunk; pontosan tudjuk, melyik
hangszerrel kihez kell fordulnunk.

– A turnék alkalmával be vannak bizto-
sítva ezek a hangszerek?

– Feltétlenül, hiszen mai áron több tíz-
milliós tételrôl is beszélhetünk egy-egy
hangszer esetében. ezért ha a zenekar el-
hagyja a Rudolfinumot, attól a pillanattól
biztosítva vannak a hangszerek.

– Milyen támogatási rendszerben kell
mûködnie 1998-ban a Cseh Filharmoni-
kusoknak?

– A zenekar 60%-ban maga fedezi a
mûködéséhez szükséges költségeket.  Az
állami támogatás 40%. vannak ezen kívül
olyan koncertbevételek, olyan rendezvé-
nyek, amelyekbôl pluszpénzekre tudunk
szert tenni. A rendszerváltás után ez volt
az egyik legnagyobb probléma: a régi
struktúra felbomlása után el kellett kezde-
nünk szponzorokat keresni. Nem könnyû
olyan befektetôt találni, aki éppen ezt a te-
rületet tartja megfelelô reklámhordozó-
nak, majdan megtérülô befektetésnek.
Akadnak azonban ilyenek, néhány ren-
dezvényen felléphetnek így az olyan
nagyzenekarok is, mint amilyen a mienk.  

– Létezik-e ebben a zenekarban is a
legnagyobbaknál már honos gyakorlat,
amely szerint a fúvós kórusokat egyfajta
márkájú hangszerekbôl állítják össze a kí-

vánt hangzás elérésének érdekében. Van,
ahol a próbajátékon való megfelelés mel-
lett az adott márkájú instrumentum bir-
toklása is alapkövetelmény.

– Nálunk ez már érvényesül; megvan-
nak a választott márkáink és igyekszünk
ilyenirányú elképzeléseinket érvényesí-
teni a felvételek során. A zenészeknek
arra is van lehetôségük, hogy külföldi
turnék alkalmával felkeressék azokat a
cégeket, amelyek az ô hangszerfajtájuk
árusításával, esetleg gyártásával foglal-
koznak.

A probléma nem a fúvós és ütôhang-
szereket érinti elsôsorban, hanem inkább
a vonósokat. Olyan szólamokat kiállíta-
ni, amelyekben mindenkinek igazán jó
hangszere van, horribilis összegbe kerül.
Vannak olyan ismert nyugat-európai ze-
nekarok, ahol a vonósok esetében is bi-
zonyos hangszer-feltételekhez kötik a
szerzôdéseket. Régi, elismert márkájú
hangszerrel kell rendelkezni ahhoz,
hogy beülhessenek az adott együttesbe.
Ezek a zenekarok természetesen  kima-
gasló fizetést is biztosítanak muzsikusa-
iknak. Az is igaz, hogy például egy-egy
különösen jó hegedû megvétele nem
mindig pénz kérdése; a Stradivarik érté-
ke például lassan már pénzben nem is
mérhetô. 

A Budapesti Tavaszi Fesztivál kiemelkedô eseménye volt a Cseh Filharmonikus Zenekar két hangversenye a Budapesti Kong-
resszusi Központban, amelyeken Dvoøak Karnevál nyitánya, Rimszkij-Korszakov Seherezádéja, Dvoøak V. szimfóniája, illetve
Smetana Sarka címû szimfonikus költeménye a Hazám ciklusból, Schulhoff Zongoraversenye valamint  Dvoøak VII. szimfóni-
ája hangzott el. Az együttes utoljára 1984-ben járt Magyarországon – azóta Prága is átélte a rendszerváltást, ennek a zenekar-
nak is át kellett alakítania egzisztenciális alapjait, szemléletet, gazdálkodási formát kellett módosítania. A Cseh Filharmonikus
Zenekar, amely 1896. január 4-e, az Amerikából hazatérô és karmesterként a közönség elé álló Dvoøak híres koncertje óta mû-
ködik ezen a néven (és azóta ôrzi székhelyét a híres Rudolfinum épületében Prágában), négy karmestert foglalkoztat több-keve-
sebb rendszerességgel. Vezetô dirigense Vladimir Ashkenazy, aki hét éven át volt a londoni Royal Philharmonic Orchestra igaz-
gatója, ahonnan a berlini Deutsches Symphonie-Orchester-hez szerzôdött egészen 2000-ig.

Állandó karmestere az utóbbi két évadban Vladimir Válek, aki a Prágai Rádió Szimfonikus Zenekarának karnagya volt  1985
és 1996 között. Eddigi legnagyobb sikere a MIDEM Classic 1996-os díja, amelyet a világ kritikusai Erwin Schulhoff Zongora-
versenyének lemezfelvételéért ítéltek oda (a szólista a zenekar állandó partnere, a Budapesten is fellépett Jan Simon volt). 

Vezetô vendégkarmestere Sir Charles Mackerras, aki szintén a második évadot tölti együtt a zenekarral. Vaclav Talich növen-
dékeként ifjúkora óta szoros kapcsolatok fûzik a cseh zenéhez, a cseh zenei élethez.  ô volt Mozart Don Giovannijának dirigen-
se az 1991-es Prágai Tavasz rendezvényein. A cseh zene ügyéért elkötelezett ausztráliai születésû, többnyire Nagy-Britanniában
tevékenykedô karmestert elôbb II.Erzsébet angol királynô ütötte lovaggá (1977-ben), majd 1996-ban Becsületrenddel tüntette ki
Vaclav Havel cseh köztársasági elnök. 

A zenekar állandó vendégkarmestere Kobayashi Ken-Ichiro, akit nem kell bemutatni Magyarországon. Hosszas budapesti tar-
tózkodása közben már kapcsolatot teremtett a Cseh Filharmonikus Zenekarral – több közös lemezfelvételük közül talán Sibelius
II.szimfóniájának és Berlioz Fantasztikus szimfóniájának felvétele érdemel említést.   

Budapestre Vladimir Válek karmesterrel érkezett a Cseh Filharmonikus Zenekar.  A jelentôs nemzetközi sikerrel és tekinté-
lyes diszkográfiával büszkélkedhetô dirigens nagyon sokat tud muzsikusai hétköznapjairól, az együttes irányításának adminiszt-
ratív, pénzügyi feladatairól, gondjairól is

Vendégek a Rudolfinumból
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– Hány koncertje van egy évben a zene-
karnak és hány szolgálatot kell teljesíte-
nie havonta egy muzsikusnak?

– Általában 32  bérleti, 5 egyéb és álta-
lában negyven külföldi hangversenyünk
van egy évadban. Mire minden vállalá-
sunknak eleget teszünk, általában 90-100
hangversennyel zárjuk szezonjainkat.
Egy-egy olyan turné, mint amilyen a ja-

pán vagy az amerikai volt, még  jobban
megemelheti ezt a mennyiséget. 

Ami a szolgálatokat illeti, nem tudok
számokat mondani, hiszen minden partitú-
ra másképp van megírva, más és más lét-
számú, jellegû muzsikus közremûködését
igényli. A munka mennyiségét inkább csak
azzal az évi 90-100 koncert feladatával tu-
dom fémjelezni, amit már említettem. 

– Milyen szempontok alakítják a zene-
kar repertoárját?

– Számít a zenekar elképzelése, a kö-
zönség kívánsága és természetesen az
ügynökségek kínálata is. Fontosnak tart-
juk azonban, hogy azok, akik hallgatnak
minket, az általuk óhajtott Smetana- és
Dvoøak-”slágerek” mellett a cseh zene-
irodalom kevésbé ismert, de komoly érté-
ket hordozó alkotásait is megismerjék.
Sajnálattal tapasztaljuk, hogy az igazán
rangos színvonalat képviselô cseh zongo-
rairodalmat közelrôl sem ismerik annyira
külföldön, mint a zenekari  repertoárt.  

– Szabad a muzsikusoknak más munkát
is vállalniuk?

– A mi zenekarunk is támogatja példá-
ul a kamarazenét, így a mi muzsikusaink
is több más kamaraegyüttesben mûköd-
nek közre. Ez az egyéni képességek fej-
lesztésének szempontjából is fontos.
Vannak, akik szólistaként is tevékeny-
kednek, különösen ami szólamvezetôin-
ket illeti. Többen tanítanak a prágai ze-
neakadémián is. 

Ami a zenészek „kihasználtságát” illeti,
mindig figyelnünk kell arra, hogy sokat és
sokfélét játszunk. Sokan vannak, akik
nem is tudnak ennél többet vállalni.

Tóth Anna
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ZENETÖRTÉNET

Írásunkban – amely az 1848/49-es for-
radalom és szabadságharc 150. évforduló-
jának tiszteletére készült – a forradalom
költôjének egy önvallomással felérô szép
költeményének részlete lesz figyelmünk
középpontjában.

Az „érintettség” okán – merthogy zené-
rôl, hegedûkrôl esik szó a versben – sze-
retnénk most törleszteni valamit abból az
adósságból, ami Petôfi 1847 februárjában
készült „Magyar vagyok” címû versének
értelmezését illetôen már hosszú idô óta
terheli irodalom-és zenetörténetünket.

Három epizódot emelünk ki Petôfi éle-

tébôl: 1849-bôl, 1844-45 tájáról, végül
1839-40-es idôszakából.

Ezekhez az eseményekhez kapcsolódik
majd mindaz, amire írásunk címében már
utaltunk. Tesszük mindezt abban a re-
ményben, hogy nemcsak egy korszak ze-
nekultúrájához, de egy nagy magyar köl-
tôhöz is közelebb kerülünk ezáltal.

Lássuk hát elôször is a versrészletet:

„Magyar vagyok. Természetem komoly,
Mint hegedûink elsô hangjai;
Ajkamra fel-felröppen a mosoly,
De nevetésem ritkán hallani,

Ha az öröm legjobban festi képem:
Magas kedvemben sírva fakadok
De arcom víg a bánat idejében,
Mert nem akarom, hogy sajnáljatok.”

Amikor 1849. január 5-én osztrák had-
sereg szállta meg Budát és Pestet, az új bí-
rósági szervezet, a Pesti császári és királyi
Fôügyészség a forradalomban részt vett
személyek vád alá helyezésével vagy
ezek hátrahagyott javainak elkobzásával
kezdte meg tevékenységét.

Petôfi már szeptember óta nem tartóz-
kodik Pesten, október 15-tôl kiképzô tiszt

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
150. évfordulójának tiszteletére

PETôFI ÉS A VERBUNKOS
NEMZETI ZENÉNK MEGSZÜLETÉSE – MAGYAR NÓTÁK VESZPRÉM VÁRMEGYÉBôL




