
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
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Az elsô két koncertrôl felvételt készített a Magyar Rádió – a Szegedi Szimfonikus Zenekar még csak abban sem remény-
kedhetett, hogy majd egyszer, késôbb, talán produkciójának része vagy egésze nagy nyilvánosság elé kerülhet...

Pedig figyelemreméltó mûsorra, igényesen felkészülve jöttek a fôvárosi vendégszereplésre.
Vántus István Elégiájával kezdték február 5-én a mûsort éreztetve, hogy Szeged még mindig ( remélhetôleg még hosszú

ideig )  sajátjának  érzi azt a zeneszerzôt, aki életében büszkén vállalta a  szegedi komponista  tiszteletbeli titulust.
Hacsaturján Hegedûversenyében szólistaként mutatkozott be a Szegedi Szimfonikus Zenekar koncertmestere, Kosztándi Ist-
ván, aki a szünet után a zenekarban játszott tovább, Csajkovszkij VI. szimfóniájában. Az Acél Ervin vezényletével hangzó
életre keltett mûvekrôl szomorúan kell megállapítanunk, hogy   elhangzottak , vagyis hogy immár csak múlt idôben emlé-
kezhetünk rájuk.

Pedig... vajon hányan ismerik – akár személyesen, akár játéka alapján – a 35. évében járó hegedûmûvészt, aki 1991 óta
játszik szegedi együttesekben ( a Szimfonikus Zenekar mellett a Weiner Leó Kamarazenekarnak is koncertmestere ). Aho-
gyan itt úrrá lett a kezdeti idegességen, tökéletes technikai felkészültségre vall – s elismerésre méltó, ahogyan mindkét mi-
nôségben  helytállt. A legmagasabban kvalifikált magyar zenekarokban is elkelne - akár több - ilyen kiváló képességû kon-
certmester.

Tanulni mindenbôl lehet, jóból - rosszból egyaránt. Ezúttal példamutatónak tûnt a lelkiismeretes felkészültség, a megmu-
tatni akarás gesztusa.

Gyakran elhangzik: kis ország vagyunk. Lehet, hogy még mindig túl nagy ahhoz, hogy a földrajzi centrum fókuszába in-
vitált együttesek se érdeklôdjenek egymás iránt Nem is beszélve a fôvárosi  szakmáról  – vajon mindenki koncertezett vagy
próbált ebben az idôben

(a szerk.)
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A mûsor-összeállítás, mint olyan, mûvészi
tevékenység – erre ébresztett rá a Pécsi Szim-
fonikus Zenekar február l3-i koncertje. 

A mûsorválasztás ideális esetben több
tényezô mérlegelésének eredményét úgy
tükrözi, hogy a hangverseny után a szán-
dékok/indokok is megvilágosodjanak a
szereplôk iránt fogékony érdeklôdéssel
viszonyuló hallgató számára.

Koncerttermi ritkaságokat sejtetett a
program, és körültekintést is, amennyiben
a Lajtha-szimfóniákat felvételre játszó
együttes az általa alaposan megismert
szerzô egyik mûvét választotta nyitószá-
mul (In memoriam, Op. 35), majd Ibert
Fuvolaversenye után – amelynek meleg
fogadtatását a szólista Gyöngyössy Zoltán
személye szinte eleve szavatolta – a ná-
lunk ritkán hallható, a bemutató óta világ-
szerte sikerrel fogadott Sosztakovics: I
szimfónia megszólaltatására vállalkozott.
Ínyencek elônyben – vélhetnénk, ámbár
valószínû, hogy az est végén nem ôk tá-
voztak a legmaradandóbb élménnyel. 

A mûsoron az egyre fiatalabb szerzôk
egy-egy alkotása idôrendben szerepelt, a
nyitószám 1941-ben készült, szerzôje ak-
kor élete 49. Esztendejében járt, a máso-
dik mûsorszám 44 éves komponistától
származik 1934-bôl, míg az est második
részében 1926-ban befejezett alkotás ka-
pott helyet, a tanulmányait frissen befeje-
zô szerzô elsô jelentkezése e mûfajban.

A századvég közönsége számára fogas
kérdés lenne „újszerûség”, „korszerûség”,
netán „modernség” szempontjából össze-
hasonlítani a három kompozíciót. Ilyen

gondolattal való játszadozáshoz a Nicolas
Pasquet vezényletével szereplô zenekar
sem csinált kedvet. Sôt, még ahhoz sem,
hogy választanunk kelljen: a felhangzó
mûvekre vagy megszólaltatásuk módjára
fordítsunk nagyobb figyelmet.

Vajon megválaszolhatók-e olyan kér-
dések, mint hogy mit jelent egy régió
meghatározó jelentôségû zenekarának a
fôvárosi szereplés; vagy hogy amikor ke-
zében van a választás lehetôsége, mekko-
ra a felelôsségérzete a megszólaltatandó
mûvek, valamint saját híre-neve iránt?
Minden bizonnyal; az azonban valószínû-
nek látszik, hogy idejekorán, amikor meg-
adták a mûsort, sok mindent nem gondol-
tak végig. Azt ugyanis nem hihetem, hogy
a Pécsi Szimfonikus Zenekar februárban
(péntek 13-án) a jelenlegi legjobb formá-
ját adta.

Egy szempontból mindenképp eredmé-
nyes volt a mûsorválasztás: kiderült, hogy
a zenekarban számos szólista-rangú hang-
szeres ül, s e program kiváló lehetôséget
kínált ilyetén adottságok megcsillogtatá-
sára. A „szólisták seregszemléje” azonban
nem kedvezett egyik-másik mû-egésznek,
sôt, tételnek sem: hiányzott a folyamatok
megteremtése, a formai felépítettség. 

A Lajtha-mû esetében azért csodálko-
zom ezen, mert a szimfóniák megismerése
(megtanulása) után értôbben illene beszél-
ni a szerzônek nemcsak nyelvét, de dialek-
tusát is, ismerve a rá jellemzô intonációkat,
s rácsodálkozva a nála ritkábban elôfordu-
lókra. Ehelyett olyan áttekinthetô felépíté-
sû darab kelt hangzó életre, amely  alig

több kidolgozott vázlatnál (gyakran „két-
szólamú invenció” módján lecsupaszított
csontvázat jelenítettek meg), s a filmzene-
asszociációkat is épp e szándékolt egysze-
rûség, már-már plakátszerû evidencia bir-
tokában restelljük, ahelyett, hogy átérez-
nénk a zeneiség láttató térszerûségét. A né-
pi hangvétel alkalmi kolorittá silányult,
ahelyett hogy a magyaros hang idôtlensé-
gét (tehát végtelen érvényét) sugallná.

Hasonló vulgarizálásnak esett áldozatul
a Fuvolaverseny számos részlete is. Ibert
zenéjének dallam-centrikussága ezúttal
úgy jelentkezett, hogy az együttes több-
nyire indifferens hátteret „varázsolt” a
szólista mögé, akinek szólama ilyen kö-
rülmények között gyakran magányosan
vándorolt, míg végre reagáló környezetre
talált. Ez is láttató zene pedig – s a felkí-
nált lehetôséggel ezúttal sem élt a zene-
kar. A szólista és az együttes közti kap-
csolat híján gyakran formálisnak hatott a
neoklasszikus hang és alkalmanként az
impresszionisztikus hangszín. Ilyen kör-
nyezet – érthetô módon – kevés örömet
jelentett a szólistának; lélektanilag ezzel
indokolható, hogy a lassú tételben a
Gyöngyössytôl szokatlan „levegôs” fuvo-
lahang is megszólalt. De ne csak az elége-
detlenség kapjon hangot; a versenymû fi-
náléjában, ebben a ritmikus profilú tétel-
ben kamatozott leginkább a zenekar játé-
kának precizitása. Megbecsülendô ez ak-
kor is, ha az elôadók számára természetes-
nek tûnt a pontosság (nyomát sem adták
annak, hogy élveznék a virtuozitást meg-
csillogtató pillanatokat).  
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Sosztakovics I. szimfóniájának színes-
gazdag zenekarkezelését ismét csak a
szólisztikus teljesítmények tükrében ész-
lelhettük. Lehet, hogy ezt az adottságot
vélték „Jolly Joker”-nek a mûsor összeál-
lításakor? Mert ezúttal a vonósok még fa-
kóbb pasztellszínekkel tüntettek, s jósze-
rivel csak a pontatlan unisonókkal hívták
fel magukra a figyelmet.

A mûsorválasztási szabadság tényének
ismeretében nehéz megérteni, hogy hon-
nan származhat az a távolságtartás, amely

szinte jellemzôje az interpretátoroknak.
Vajon tudják, mi minden nem mondanak
el abból, ami kiolvasható lenne a kották-
ból? Azok a láthatatlan – de értô elôadás-
sal hallhatóvá tehetô – utalások, amelyek
szellemi elôdeihez kötik a fiatalkori
Sosztakovics-szimfóniát, ezúttal nem ju-
tottak felszínre. Pedig a fanyar mosoly
szemérmes-titkolt rebbenése, a táncos lej-
tés – komolyan és idézôjelesen-humoro-
san –, és fôként a mindig ôszintén érték-
ként felidézett népi hang szerepe minden

bizonnyal hathatós lehetett a világhírig
röpítô kedvezô fogadtatásban. Tudatos-
objektív távolságtartás vagy kevéssé értô-
beleérzô partitúra- és szólam-olvasás?
Bármelyikrôl legyen is szó, Pasquet és a
Pécsi Szimfonikus Zenekar adósunk ma-
radt a finálé hatásával: apoteózis híján egy
jól megformált, ígéretes I. szimfóniával
búcsúztak mindössze a Vigadó közönsé-
gétôl.

Fittler Katalin
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Azt hiszem, az „elsô reflexek” megha-
tározó jelentôségûek. Például: milyen
kérdés vetôdik fel bennünk egy korong
elsô végighallgatása után – egyáltalán,
mire vonatkozik e kérdés. A program-
összeállítást vitatjuk, vagy a szerzô, illet-
ve az elôadó választását, esetleg a hang-
rögzítés indokoltsága is megkérdôjelez-
hetô. Nos, ilyen rostákon sikere-
sen túljut a MÁV-zenekar Mo-
zart-lemeze. A teljesítmény egé-
szét jólesôen nyugtázzuk, a kér-
dôjelek jóval kisebb léptékben je-
lentkeznek csak. A fôvárosi kon-
certélet egyik állandó színfoltja az
együttes; méltányos és illô, hogy
közönsége – a szépszámú „állan-
dó” törzsközönséghez idôrôl-idô-
re felnövekvô ifjabb hangverseny-
látogatók tábora is – megörökített
formában is hozzájusson a zene-
karnak akár pódiumról ismert,
akár ott épp véletlenül nem hallott
élményt jelentô elôadásaihoz.

A Mozart-korong három mû-
sorszáma körültekintô gondosság-
ról tanúskodik. A méltán népszerû
Varázsfuvola-nyitánnyal kezdô-
dik, majd négy zenekari fúvós
(Kôrösy Miklós, Sólyomi Pál, ifj.
Tarjáni Ferenc és Franczia Zsolt)
kap lehetôséget szólisztikus szereplésre a
K. 297/b Sinfonia Concertantéban. A
harmadik mûsorszám, a K. 2l8 D-dúr he-
gedûverseny szólistája az együttessel
rendszeresen fellépô Ágoston András. 

A Gál Tamás vezényelte mûsort akár
koncertprogramnak is tarthatjuk; a felvé-
tel minôsége többnyire azt sejteti, hogy

nem élô adás került rögzítésre (vagy kivé-
telesen sikerült a produkció!) – minden-
esetre a kísérôszövegbôl ez nem derül ki.

Ha mégiscsak egyszeri produkció
megörökítése, akkor az a tény menti a
Sinfonia concertante nyitótételének apró
pontatlanságait, a szólista-együttes játé-
kának esetlegességeit. 

Mozartról sok mindent, egymásnak el-
lentmondó adatokat is megôrzött a törté-
neti emlékezet, ha másképp nem, legen-
dák vagy anekdoták formájában. Nem
véletlen tehát, hogy az utókor oly sokfé-
leképp közelített zenéjéhez. A miértek
egy része indokolható, más része inkább
a hallgató – a bármikori hallgató – bele-

érzô-képességétôl függ. Vagyis attól,
hogy képes-e ráhangolódni az interpretá-
ció „hullámhosszára”.

Az interpretáció legáltalánosabb jelzô-
je ezúttal a „felelôsséggel átgondolt” le-
hetne: nincs helyük gondolati követke-
zetlenségeknek. Mindhárom mûrôl érez-
ni lehet: komolyan veendô, értékes-szép.

Igenám, de a legalaposabb
kidolgozottság sem pótolja
teljes értékûen azt, amit vá-
runk – nem korábbi interpre-
tációk ismeretében, nem is
„prekoncepcionálisan”, ha-
nem immár evidenciaként – a
mozarti humort, az intellek-
tus magasfeszültségének
szikráit. Csak a Sinfonia con-
certante zárótételében, a han-
gulatosan megfogalmazott
témában s a karakterisztikus
variációkban lehetünk bizto-
sak abban, hogy az elôadók
„veszik” a mozarti poénokat,
s igyekeznek tovább is adni
azokat.
Talán épp a gazdag, mind-
egyre túltelítettséggel fenye-
getô piac hat kényszerítô erô-
vel zenekarra és vezetô kar-
mesterére, amikor erejük és

figyelmük javát a perfekció  megcélzott
eszményére irányítják, s jóval kisebb
mértékben mernek elengedetten-felsza-
badultan muzsikálni, mint koncert-sze-
replések alkalmával. Másként szólva:
mintha olyan üzenetet továbbítanának –
minél nagyobb hûséggel -, amelynek ér-
zelmi töltése hidegen hagyja ôket. Már-

A MÁV Szimfonikus Zenekar Mozart CD-felvételérôl




