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szetesen, nem lebecsülendô a jó kamara-
muzsikusi vagy zenekari játékhoz való
adottság , de errôl már beszéltem. Fontos-
nak tartom azon pszichológiai kérdés fe-
szegetését: hogyan lehet, hogy míg az al-
sóbb fokon dúskálunk tehetsé-
gekben, nagy reményeket tápláló
szólista-palántákban (a „palánta”
csak az életkorra vonatkozik!), a
szakiskolában, a pubertáskorban
felmerülô biológiai-pszichológiai
problémák idején kezdôdik a le-
morzsolódás.

F. K.: – Miért van ez így?
L. I.: – Gondolom, ez pedagó-

giai kérdés is, de én azt hiszem –
ha szabad ezt így „kívülállóként”
megjegyezni – legalább annyira
pszichológiai fölkészítés/fölké-
szülés kérdése is.

F. K.: – A zeneszerzô számára különö-
sen érdekes lehetett: hogyan viszonyulnak
a fiatalok a modern magyar mûvekhez.
Értik-e, szeretik-e az „új” – számukra
mindenképp új – zenei nyelvet?

L. I.: – Ez megint pozitív meglepetés
volt: az itt megjelent növendékek anya-
nyelvi fokon értik ezt a gondolatkort.
Weiner „Magyar népdalok” c. mûvénél
láttam problémát, de az speciális kérdés.
Ha arra, amit úgy nevezünk, hogy új ma-
gyar zene, kezdô korban kezdik fölkészí-
teni, tanítani a növendékeket, s ami a leg-
fontosabb: tágítani a gondolkozásmódju-

kat, akkor késôbb sincs e téren probléma.
Tapasztalatom szerint az itt megjelent 95
növendéknél s felkészítô tanáraiknál e
kérdésben semmiféle neheztelô szót nem
ejthetünk. Természetesen volt, aki jobban

játszotta a magyar mûvet, volt, aki rosz-
szabbul – de ez más korokból származó da-
rabokkal is így volt. Azért a 95 versenyzô-
nek nem 95 díjat osztottunk… még akkor
is, ha bizonyos korcsoportokban „díj-esô”
volt, összességében annyi díjat adtunk,
amennyit megérdemeltek. Külön öröm,
hogy az Artisjus, a Szerzôi Jogvédô Iroda
Egyesület különdíjait jó szívvel tudtuk ki-
osztani. Fontos, hogy volt mibôl, de még
ennél is fontosabb: volt kinek osztanunk.

F. K.: – Ezúttal a látogatottságra sem
igen panaszkodhatunk: jutott hallgatóság
a Régi Zeneakadémia koncerttermébe.

L. I.: – Azt azért mondjuk meg, hogy
inkább az elsô két korcsoportnál volt telt,
néha zsúfolt házunk. Ahogy haladtunk a
korcsoportokban tovább, a közönség lét-
száma megcsappant. Igaz, hogy aki ott

maradt, azt viszont valóban érde-
kelte a verseny, és a tapsokkal
egyértelmûen bizonyította, hogy
értô – megkockáztatnám: jól érté-
kelô – hallgató. A versenyzôk is
meghallgatták, figyelték egy-
mást. Ennél többet aligha mond-
hatunk a verseny közönségérôl.
F. K.: – A versenyrôl, amelyet
egyszersmind seregszemlének is
tekinthetünk, többnyire pozitív
értékelést kaptunk; a megmutat-
kozó problémákra pedig javasla-
tokat. Számomra az derült ki,
hogy a hazai hegedûs-társadalom

méltóképp emlékezett meg Zathureczky
Ede 95. születésnapjáról.

L. I.: – Az alkalom: jó alkalom volt az
országos versenyre, a hegedûtanárok ér-
demben reagáltak erre a lehetôségre. Kö-
szönet ezért elsôsorban Perényi Eszternek
és a XV. Kerületi Hubay Jenô Zeneiskolá-
nak. ôk vállalták a beláthatatlan mennyi-
ségû, idôrabló szervezômunkát, melynek
eredménye a zökkenômentes verseny, va-
lamint a szponzorok révén számottevô
anyagi feltételek megteremtését.

Fittler Katalin
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A MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapít-
ványa március 6-án tájékoztatóra hívta
össze a sajtó képviselôit, amelyen Fenyô
Gábor, a Zenekar igazgatója számolt be
az elmúlt évtizedek munkájáról, valamint
a közeli és távolabbi jövôben rájuk váró
nemes feladatokról.

A MÁV Szimfonikus Zenekar immár
53. éve adja bérletes koncertjeit és el-
mondható, hogy a két Zeneakadémiai bér-
letsorozatának 85%-os ill. 75%-os eladási
indexével és teltházas koncertjeivel a
jegyeladásban és koncert-látogatottság-
ban az elsôk között áll.

A Zenekar hangverseny-látogatóinak
összetétele a hosszú évek során alakult ki
és ma állandósulni látszik. A MÁV Szim-
fonikus Zenekar sajátos helyzetébôl adó-
dóan – miszerint egy nagy múltú állami
vállalat ( ma részvénytársaság ) a fenn-

tartója – a hallgatóság soraiban ott találha-
tó a vasutas-dolgozó, a kispénzû polgár,
de nagy számban jelennek meg a nyugdí-
jasok is. Különösen nagy öröm, hogy a
bérletvásárlók közül sokan még gyermek-
ként látogatták elôször a MÁV Szimfo-
nikusok hangversenyeit, s ma már mint
szülôk foglalják el helyüket a koncertter-
mekben. Mindezeket figyelembe véve a
Zenekar koncertjegyei az átlagosnál kissé
alacsonyabb áron kerülnek értékesítésre.

A generációról-generációra szálló ha-
gyomány arra kötelezi a Zenekart, hogy
mûsor-összeállításával teljes mértékben
kiszolgálja, de ugyanakkor nevelje, kor-
társ mûvekkel megismertesse hallgatósá-
gát.

Mindemellett fontosnak tartja a fiatal
tehetségek bemutatását, a folyamatos
együttmûködést a már „befutott” mûvé-

szekkel, s nem utolsósorban lehetôséget
nyújt saját mûvészeinek szólistaként tör-
ténô bemutatkozásaira.

A bérletes koncertek tehát nagyon fon-
tosak a Zenekar számára, de szükség van
arra is, hogy valami különleges esemény-
nyel felhívja magára a figyelmet és ezzel
is gazdagítsa a zenekedvelô közönséget.

A tavalyi évad nagy sikerû „BRAHMS
FESZTIVÁLja” után – melyrôl a Zenekar
c. lap is beszámolt – az idén májusban
megrendezésre kerül a 3 hangversenybôl
álló LISZT-WAGNER FESZTIVÁL.

A koncerteken felcsendülnek majd a
két zeneszerzô-óriás remekmûvei olyan
kiváló mûvészek tolmácsolásában, mint
Lukács Ervin, Gál Tamás, Jurij
Szimonov, Kelen Péter,  Jandó Jenô, vala-
mint közremûködik a Honvéd Mûvész-
együttes Férfikara is.

ÚJRA FESZTIVÁL...
...A MÁV SZIMFONIKUSOKNÁL



Ú J R A F E S Z T I V Á L . . .

A fesztivál különlegessé-
ge lesz a „RING-SZIMFÓ-
NIA”, mely De Vlieger hol-
land zeneszerzô által kom-
ponált, Wagner-opera témá-
kat feldolgozó, programja
szerint pedig

„A Niebelung gyûrûje”
történetét elbeszélô mû.

A – Szimonov szerint –
kísérletnek nevezett prog-
ram remélhetôen úgy, mint
számos országban, nálunk is
sikert arat majd.

Fenyô Gábor beszámolt
arról is, hogy a Zenekar
egyre több felkérést kap ha-
zai és külföldi koncertekre
egyaránt.

A legközelebbi jeles esemény március
14-én, a csodálatosan megújult Thalia
Színházban megrendezendô mûvészeti-
díj átadás, melyen a Zenekar a Mûvelô-
dési Minisztérium felkérésére ünnepi
hangversenyt ad, Rost Andrea és Gregor
József közremûködésével.

1848 százötvenedik évfordulója alkal-

mából két hangversenyt adnak, melyen
Gál Tamás vezényletével többek között
felcsendül Bartók Táncszvitje, Kodálytól
a Psalmus Hungaricus, a Budavári Te
Deum és a Zenekar által újra felfedezett
múltszázadi szerzô, Beliczai Gyula Szere-
nádja.

A koncerteken közremûködik a Rádió-
kórus és Ilosfalvy Róbert operaénekes.

A hangversenyekre meghívott és „meg-

nyert” kiváló mûvészek ho-
noráriumát különbözô pályá-
zati pénzösszegek és szpon-
zorok elnyerésével finanszí-
rozza a MÁV Szimfonikus
Zenekari Alapítvány, s így el-
mondhatja, hogy a hangver-
senysorozatot nem zárja
veszteséggel!
A Zenekar sûrû koncertprog-
ramja mellett a közeljövôben
Ausztriában vendégszerepel
egy tavaszi Johann Strauss –
turnén, majd nyáron egy
újonnan induló, de a tervek
szerint minden évben
megrendezendô operafeszti-
vál keretében a Sevillai bor-

bély elôadásához kaptak felkérést, mely a
Bécs melletti Klosterneuburgban kerül
megrendezésre.

Ezek tehát a közelebbi jövô szép fel-
adatai, mely bizonyára sok ezer hangver-
seny-látogató számára jelent majd felejt-
hetetlen élményt, s amelyhez örömteli
munkát és sok sikert kívánunk!

Szakos Andrea
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Még mindig nem késô...

– zsörtölôdni és aggódni, amiért veszendôbe megy egy lehetôség
– okulni a tanulságokból és javítani 
– fogadalmakat tenni a jövôre nézve.

Ilyen gondolatok merülhetnek fel azokban, akik figyelemmel kísérték a  Hazai Szimfonikus Zenekarok hangversenyei a Pes-
ti Vigadóban rendezvénysorozat elsô felét. Ennyi idô alatt sok tapasztalat gyûlt össze, köztük olyanok is, amelyekre igazán
nem volt szükség. 

A Mûvészeti és Szabadmûvelôdési Alapítvány pozitív kezdeményezése ugyanis eddig nem hozta meg a várt, remélt ered-
ményt. Remélhetôleg, nekik nem ment el a kedvük attól, hogy a jövôben továbbra is szervezzenek komolyzenei programokat
a Vigadóban. Mert eddig csak kevesen voltak/lehettek haszonélvezôi annak, hogy egyazon sorozat keretében, egyazon hely-
színen volt hallható a hat legjelentôsebb vidéki zenekarból eddig három játéka.

Környezetismeretre vall, hogy nem terveztek bérletet  de sajnos, propaganda híján  még a jegyek közül is csak kevés talált
gazdára ( kivéve, amikor  eladták a koncertet  ). Vagyis, a lehetôség alig tûnik többnek szép gesztusnál, több fáradsággal jár a
szervezés, mint amennyi  haszonnal  a realizált hangzó eredmény. Ezúttal nemcsak a távollévô közönséget ostorozzuk jogos a
kérdés: honnan tudhattak volna e koncert-lehetôségrôl. Mert a sorozatot hirdetô kisplakátok önmagukban aligha tûnhetnek ha-
tásosnak, ha a gyakorlatban jól bevált koncert-kalendárium  -ban híre sincs az esteknek. Szomorú tapasztalat a zenekarok szá-
mára is az érdektelenség – merthogy a tátongó–üres széksorok ezt sejtetik, s az okok is homályban maradnak. A decentralizált
koncertélet megköveteli a figyelemfelkeltés hatásos módjait!       

Folytatódik a „Hazai Szimfonikus Zenekarok”
fesztiválja a Vigadóban

KRITIKA




