
1994-ben jártam elôször Pécsen. Megle-
pett a város szép fekvése, akkurátus jól-
rendezettsége, kedves, mondhatni kön-
nyû bájossága ahogyan a süvegszerû
hegy elég meredek oldalában mind fen-
nem kapaszkodik, mintha a kék ég végte-
len magasságába szeretne belemerülni.

Kolozsvár zordonabb város. Világért
sem olyan lírai mint Pécs. Pedig ez a mi
völgyi katlanba belemélyülô településünk
is a magasba kapaszkodik a feleki tetô
lejtôs oldalán, valahogyan úgy, ahogyan
azt Pécsen láttam, megéltem.

Ha Pécs egy lírai dalcsokor, akkor Ko-
lozsvár inkább drámai zongoraszonáta.
És mivel az ellentétek között mindig nagy
a vonzerô, e két világ szorosan is egybe-
kapcsolódott az elmúlt évek során. Mind-
nyájunk örömére. Bár elég nagy a földraj-
zi távolság – majd egy napi autóút! –
mégis élénk kapcsolat alakult ki közöt-
tünk. Ez kulturális vonatkozásban is meg-
hozta a maga eredményét. Nehéz lenne
fölsorolni mind azokat a rendezvényeket,
amelyek kórusok vendégszereplésétôl a
mostani, május 14-i szimfonikus hang-
versenyig ezer színben, élményben hoz-
ták el számunkra Pécs szellemi és emberi
világát. És vittük el mi magunk is a mi vi-
lágunkat Pécsre. Jó ez a közelség. Termé-
kenyítô! Ösztönzô!

A pécsi szimfonikus zenekar szereplé-
se nagy siker volt. Nagy siker egy olyan
városban, amelyet két opera, egy nagy-
szerû szimfonikus zenekar néhány kiváló,

külföldet járó kamarazenekar, kamara-
együttes kényeztet el nap mint nap fel-
hangzó európai színvonalú hangverse-
nyeivel. És ha ehhez még hozzávesszük a
kolozsvári Zeneakadémia heti hangver-
senymûsorát a kitûnôbbnél kitûnôbb szó-
lóestekkel, kórusfellépésekkel, orgona-
koncertekkel, a kép szélesre tárul elôt-
tünk. Íme, ebbe illeszkedett be a maga eu-
rópai színvonalával a pécsiek nagyszerû
szimfonikus estje.

Elôször Bartókot játszottak. A Két ké-
pet, a Virágzás és A falu tánca kora-bar-
tóki remekét. Ez az immár klasszikus re-
pertoárdarabként szereplô mû ritkán
hangzik fel minálunk, ezért is voltunk oly
hálásak a mû ihletett megszólaltatásáért.
A mû költôi mondanivalója maradéktala-
nul érvényesült.

A hagyományos hangverseny-szerke-
zetben soron következô Beethoven: 3. c-
moll zongoraversenyét Király Csaba ját-
szotta a pécsi zenekar hajlékony, precíz
kíséretével. A zongoramûvész méltó kép-
viselôje a nagyhírû magyar zongoraisko-
lának. Játékát technikai biztonság, köz-
vetlenül ható mûvészi kifejezôerô jellem-
zi. A ráadásul eljátszott Bartók I. román
tánca fölényes virtuozitásáról is meg-
gyôzte lelkes közönségét.

Csajkovszkij: IV. szimfóniája zárta a
hangversenyt. HOWARD WILLIAMS a
pécsiek immár több év óta vezetô kar-
mestere remekelt e sodró erejû, robbanó
feszültségû zenedráma életre keltésével.

Nemkülönben a zenekar, amely a pilla-
natról pillanatra változó zenei képek han-
gulati és komoly hangszertechnikai prob-
lémákat felvillantó áradó sodrásában fö-
lényes biztonsággal, mûvészettel bontotta
ki a mû minden szépségét. Öröm volt
hallgatni. Érthetô, hogy két ráadást is kért
a közönség.

Minden igazi, nagysikerû vendégsze-
replés friss levegôt is hoz magával mûvé-
szeti, szellemi életünkbe. Mintha csak
tágra nyitnánk ablakainkat, hogy azon be-
áramoljon más tájak, emberek, vágyak,
gondolatok sok színû élményanyaga. Mi
leszünk, lettünk gazdagabbak tôle.

A magam részérôl csak egy kis dolgot
sajnáltam, hogy a zenekar nem hozott
számunkra új magyar zenét. Ezt annál is
inkább hiányoltam, mivel jól ismerem a
pécsi szimfonikusok elôadásában néhány
új, Balassa Sándor-mû nagysikerû bemu-
tatóját. A Négy arcképre gondolok – töb-
bek között! – amelynek elsô és utolsó da-
rabja, Kôrösi Csoma Sándor, illetve Sza-
bó Dezsô zenei portréja a mûvet nagyon
is összekapcsolja a mi szellemtörténeti
hagyományainkkal. Érdekes lett volna
meghallgatni elôadásukban. Talán majd
legközelebb. Mert reméljük és szeret-
nénk, hogy ezek a találkozások rendsze-
ressé váljanak az örökös pénzgondok el-
lenére. A kultúra, igaz, sokba kerül, a kul-
túrálatlanság még többe!

Terényi Ede
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SIMONOV KARMESTER-KURZUS
A Miskolci Szimfonikus Zenekar idén harmadik alkalommal rendezi meg Yuri Simonov vezetésével Karmester

mesterkurzusát. A kurzusra 38 fô jelentkezett 20 országot képviselve, akik közül 20 jelentkezô vehet részt a foglalkozásokon.
A kurzus a miskolci Szimfonikus Zenekar székházában kerül megrendezésre 1998. június 29-július 10-ig, amikor is a
résztvevôk d.e. 10 órától a zenekart d. u. 3 órától pedig a zongorát vezényelhetik.

Mûsor: Beethoven: 3. szimfónia IV. tétel, Berlioz: Fantasztikus szimfónia I. tétel,
Brahms szimfóniáinak III. tételei, Dvorak: IX. szimfónia (a teljes szimfónia), Mozart következô szimfóniáinak II. és III.

tételei (D-dúr K.504., Es-dúr K.543., g-moll K.550., C-dúr K.551.), Mussorgsky: Egy éj a kopár hegyen, Rimsky-Korsakov:
Seherezade III. tétel,

Schumann: 4. Szimfónia I. tétel, Sosztakovics: 5. Szimfónia III. tétel,
Csajkovszkij: 5. Szimfónia II. tétel, valamint Wagner: Tannhäuser-nyitány.
A kurzus záróhangversenye a miskolci Nemzeti Színház Szabadtéri Színpadán lesz megrendezve, Beethoven:

Hármasversenyét és Dvorák: IX. szimfóniáját vezényli Yuri Simonov.


