
Csaknem három hónapos szünet után,
májusban került sor a rendezvénysorozat
utolsó két estjére. Május 4-e minden bizon-
nyal szép emlékként él a Miskolci Szimfo-
nikus Zenekar emlékezetében. Olyan kon-
certet adtak, amit – okulásul – nem lett vol-
na felesleges meghallgatni más együttesek-
ben játszó kollégáiknak sem.

Ezt a mûsort a közönségnek „találták
ki” – sikerült úgy összeállítani a progra-
mot és realizálni a darabokat, hogy az ál-
talános jóérzés, megelégedettség ritka je-
lenségét észlelhessük. Az est elsô felében
magyar muzsikát hallhattunk: Weiner Leó
Op. 18. Szvitjét, valamint Hidas Frigyes
II. Trombitaversenyét. Nemcsak nemzeti-
sége közös a két komponistának; mind-
kettôjük zenéjének meghatározó jellegze-
tessége a természetesség, a tetszetôs köz-
érthetôség, ami gazdag hangszín-fantáziá-
val (hangszerismerettel) és biztos formaér-
zékkel társul. A népies hangvétel atmosz-
férateremtônek bizonyult, érezhetô volt,
hogy nem a zenekari tagok akarata ellené-
re került mûsorra. Kovács László zeneka-
ra pontosan játszik, általában karakterizál-
tan is. Feltûnôen jók a mélyvonósok (so-
hasem „mackósodik” el a csellók-intonál-
ta frázis), nemcsak tudják szólamukat, ha-
nem mindig megtalálják helyüket a hang-
zás egészében. Ha kíséret a feladatuk, nem
válnak jellegtelenné-jelentéktelenné, min-
denkor biztos fundamentumot adnak a dal-
lamjátszó hangszereknek, s megbecsülik,
ha kiemelt szerephez jutnak.

A hegedûsök halk részekben hajlamo-
sak arra, hogy markírozzanak, szinte csak
imitálják a játszanivalót. Így könnyebben
megvalósítható a kért dinamika, de ez nem
pótolja sem azt a tömör pianót, amely tá-
volból hangzó dallamot sejtet, sem a szín-
padi suttogás hatás-effektusát. És az ilyen
markírozott hangzáshoz nehezebb alkal-
mazkodni a többi hangszeresnek is!

Gyönyörû volt a koncertmester szólója
(a 3. tételben), fátyolos tónusával láttató
erejûnek bizonyult. A hangszerek párbe-
széde illetve váltakozása élô-eleven hatást
keltett. A fináléban kedélyesen szóltak a
fúvós-motívumok, s a tutti-állásokat ismét
„érezte” a zenekar. (A sok pozitívum mel-
lett nem hallgathatom el, hogy bizony kü-
lönbséget lehetett tenni az alkalmi giksze-
rek között – szerencsére kevés volt belô-

lük – és az olyan megoldatlan helyek kö-
zött, amelyek az adott játékos adott felké-
szülési szintjén szinte sohasem sikerülhet-
tek volna. Ez utóbbiakból még az egy is
több a kívánatosnál!

Törésmentes volt a folytatás: Hidas Fri-
gyes II. Trombitaversenye, Póti Tamás
szólójával. A mû, amelynek kottája l983
óta kapható, remélhetôleg mind több
trombitás repertoárján helyet fog kapni.
Jellegzetesen Hidas-muzsika, frappáns-
szellemes, elsô hallásra közérthetô,
ugyanakkor mindig meglepetéseket is tar-
talmazó. Ilyennek érzi az alkotó-elôadó-
hallgató számára egyaránt élvezetes zenét
az a komponista, aki magát – a 70. Szüle-
tésnapja alkalmából készített rádiós stú-
dióbeszélgetésben – az utolsó magyar ro-
mantikusként jellemezte.

Pergett a koncert – szinte „jólesett” a
második részben az elmélyült-lassú zene,
Mahler V. szimfóniájának Adagiója. Itt
mutatták meg igazán a hegedûsök, hogy
milyen muzsikusok: nem volt egyetlen je-
lentéktelenül elsikkadó hang sem, tónuso-
san, dúsan szóltak a vonósszólamok.
Mahler zenéje: egész embert kíván, s
ilyen igényt támaszt nemcsak az elôadók,
hanem a hallgatók iránt is. A közönség jól
fogadta a gyönyörû Adagiót – s utána fel-
szabadultan élvezte Richard Strauss szi-
porkázó remekét, Till Eulenspiegel vidám
csínyjeit. E szimfonikus költemény akkor
hatásos, ha a gazdagon rétegezett partitú-
rából minél több valósul meg. Kovács
László értô irányításával kedvezô képet
mutatott magáról, s érdekes hangképet
Till Eulenspiegelrôl a zenekar. Kivált-
képp a jól eltalált hangzás-arányokat
emelném ki, hogy a szólók mindig érvé-
nyesültek, de sohasem bolyongtak magá-
nyosan valamiféle üres hangzástérben; a
kísérôszólamok pedig tudták, hogy mit kí-
sérnek, s az egyes szólisták illetve szóla-
mok képesek voltak a mû kívánalmainak
megfelelôen villámgyorsan „váltani”,
szólistából kísérôvé válni, vagy megfor-
dítva.

Az utóbbi idôben nem ritkák a fôvárosi
koncertéletben a mammut-rendezvények,
a hosszan elhúzódó koncertek, amelyeket
néha a kapott kiadós élmény, máskor a ki-
fáradás tesz emlékezetessé. A gyakori
koncertlátogató értékelni tudja, hogy ez-

úttal „emberléptékû” mûsorral kínálták,
melynek végighallgatása után pihenteb-
ben távozott a Vigadóból, kikapcsolódva
és élményekben gazdagodva, mint ahogy
oda – mintegy száz perccel korábban – ér-
kezett. Aki így távozik, már várja, mikor
mehet újra hangversenyre, mikor lesz ré-
sze újból hasonló öröm-muzsikából.

***

Május 25-én, hétfôn parádésan ért vé-
get az országos zenekar-szemle. A Gyôri
Filharmonikus Zenekar, Medveczky Ádám
vezényletével három olyan mûvet tûzött
mûsorára, amelyek mindegyike biztos tet-
szésre számíthat a közönség körében.

Maros Rudolf – szinte észrevétlen –
„házi szerzôvé” vált Gyôrött; idôrôl-idôre
felhangzik valamelyik darabja, s így a ze-
nekar (a rendszeresség okán) értôn olvas-
sa a kottafejekben rögzített szerzôi szán-
dékot. A Töredék azok közé a megtévesz-
tô címû darabok közé tartozik, amelyek
„másról szólnak”, mint amit ígérnek. Ilye-
nek már legalább Beethoven óta az aligha
bagatellizálható Bagatellek, vagy száza-
dunk zenéjében az aprólékos pontosság-
gal kidolgozott Vázlatok. E Töredék befe-
jezettségéhez nem fér kétség; amennyiben
„eredetileg” tovább szándékozott volna
dolgozni rajta a szerzô, esetleg nagyobb
egészbe illesztve bele – annyiban úgy mó-
dosulhat az értékelés, hogy a Töredék: ép,
körvonalai nem sérültek, s felülete-fénye
sem törik meg sehol. A rövid zenekari té-
tel a nagy-apparátus kezelés szuverenitá-
sának mintapéldája. Maros mindent tudott
a zenekarról, a zenekari színekrôl és szín-
kombinációkról. A feszültséget ezúttal
sem disszonanciákkal, hanem inkább a
hangszerelés segítségével, a tónus sötétí-
tésével érte el, míg az oldásnak az áttör-
tebb, légiesebb faktúrák adtak hangot.

Kortárs-zene? Az 1982-ben elhunyt
szerzô mûvére nemigen mondhatjuk – azt
viszont nem tagadhatjuk meg tôle, hogy
mai, hogy aktuális érvényû napjaink zene-
hallgatója számára. S talán ez a történe-
tibb kategória…

Ravel remeke, a Lúdanyó meséi szintén
megcsillogtatja a szerzô gazdag hangszín-
világát, virtuóz hangszerelô készségét.
Rosszul játszani talán nem is lehet, de iga-
zi sikerre csak a kitûnô elôadás számíthat.

24 V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

Befejezôdött a „Hazai Szimfonikus Zenekarok”
Fesztiválja a Pesti Vigadóban
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Kidolgozott produkciót kaptunk a zene-
kartól; nem volt hiány hangulatokból, ka-
rakterekbôl. Már-már láttató hatást keltett
némely szólisztikus fordulat, s élvezhet-
tük a mesék sodrát, folyamatát. Néha, ta-
lán épp a minél markánsabb effektus ked-
véért, a karmester mozdulatai szögletessé
váltak – ilyenkor  a hangulatfestés a dal-
lamformálás rovására ment; széttörtek az
ívek, mintha megrepedezett volna a ba-
lett-mesére emlékezés filmszalagja.

Már e mû tolmácsolásakor feltûnt, ami
C. Franck d-moll szimfóniájában még
erôteljesebben érvényesült: a Gyôri Fil-
harmonikus Zenekar vonóskara kitûnô,
arányos a hangzás, van teste a hegedû-
hangnak is (néha azért lehetne még ponto-
sabban együtt mindkét szólam!). Az ilyen

vonóskar biztos alap, a jó képességû fúvó-
sok mindig a mûre-szabottan találhatják
meg helyüket a hangzás egészében. A Ra-
vel-mûben jelentôs feladat jutott az ütô-
söknek – fiatal, új arcok felbukkanása sej-
teti: nem véletlen, hogy a hazai ütôs-
képzés egyik fellegvára Gyôr! A hárfa hol
jellegzetes színével tûnt ki, hol pedig a já-
tékos „mesterségesen” avatkozott közbe,
pontatlanságokkal vonva magára a figyel-
met. (A rezek többszöri pontatlan indítása
mindig olyankor fordult elô, amikor
Medveczky mozdulataival hangulatot fes-
tett, s a puha indítást, a szólamok egymásba
fonódását nem akarta veszélyeztetni pon-
tosító „ütéssel”.)

A taps: tetszésnyilvánítás. Koronként
eltérô, hogyan alakul e szokás. Napjaink-

ban egy-egy opusz végére tartogatja tenye-
re tornáztatását a komolyzenei koncert
publikuma. Közbetapsolni: illetlenség, fe-
gyelmezetlenség, vagy a mû nem-ismeré-
sének jele. Kivéve, ha – és ez az „igazi” si-
ker. Ha például egy nyitótétel olyannyira
plasztikusan formált, hogy a hallgató úgy
érzi: teljes értékû élményhez jutott, kifejez-
heti spontán tetszésnyilvánítással a véle-
ményét. Amikor a C. Franck szimfónia
nyitótétele után felhangzott a taps, bizo-
nyára voltak, akik tudatosan-szándékosan
tapsoltak közbe. Aki véletlenül tapsolt,
gyorsan abbahagyta, a többiek folytatták…
És folytatta a zenekar is a sodró erejû játé-
kot, hogy olyan fokozással fejezze be a III.
tételt, hogy mindenki teljes bizonyossággal
tudhatta: itt fejezôdött be a szimfónia.
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Elismerésre méltó vállalkozás, s most
már, a három hangverseny után az is el-
mondható: elismerésre méltó teljesít-
mény, amit a MÁV Szimfonikus Zenekar
az évad végéhez közeledve megvalósított.
Ilyenkor már nem „szokás” külön rendez-
vénysorozattal jelentkezni; ilyenkor a kö-
zönség már annak is örül, ha egy-egy be-
mutatóval vagy ritkasággal örvendezteti
meg valamelyik együttes. Ráadásul igé-
nyes a mûsor-összeállítás is; finom érzék-
kel kerültek egymás szomszédságába
népszerû és inkább csak cím alapján is-
mert kompozíciók. Jutott tehát munka a
zenekari muzsikusoknak, közülük nem
kevésnek akár bemutató-számba is mehe-
tett egyik-másik darab. Kapott feladatot a

publikum is; a MÁV-zenekarhoz hosszú
ideje hûséges, és új arcokkal gazdagodó
törzsközönségrôl aligha mondható el,
hogy Liszt, s fôként, hogy Wagner-zenén
nevelkedett volna. Az elsô hallásra köny-
nyebben élvezhetô klasszikus repertoár
bôvítésére (mind korábbi, mind késôbbi
kompozíciók mûsorra tûzésével) folya-
matosan kerül sor, s ha nincs rossz fel-
hangja, szívesen említeném dicsérôleg a
tudatos közönségnevelô szándékot. Min-
den bizonnyal ennek köszönhetô, hogy
tisztes látogatottságot könyvelhetett el
mindhárom est.

Május 3-án Wagner: Trisztán és Izoldá-
jának népszerû zenekari részletével kez-
dôdött a fesztivál. Az Elôjáték és Izolda

szerelmi halála (amely két részlet így
együtt zongora-átiratban is tovább nép-
szerûsödik) atmoszférateremtô hatású,
még akkor is, ha az esetleges megszólalta-
tás nem kiált megörökítés után. Nem len-
ne csoda, ha a vállalkozás felelôsségének
átérzése gátolta volna a muzsikusokat ab-
ban, hogy ízig-vérig romantikusan merje-
nek játszani. Elfogódott – bár finom hang-
zású – kezdet után inkább tudtuk, sem-
mint érezhettük volna, milyen elementáris
szenvedély történetébe kaptunk bepillan-
tást. Más szempontból is indokolt a visz-
szafogottság: a zenekar tökéletesen tisztá-
ban volt azzal, hogy mekkora feladat vár
még rá, Liszt: Faust-szimfóniájának meg-
szólaltatásakor. Lukács Ervin irányításá-

Liszt-Wagner Fesztivál
A MÁV Szimfonikus Zenekar a Zeneakadémián

Ebben a hangversenyszezonban hat estére a hat legjelentôsebb vidéki zenekarnak adott otthont a Pesti Vigadó. A Mûvészeti és
Szabadmûvelôdési Alapítvány szervezésében létrejött sorozat lehetôvé tette a fôvárosi érdeklôdônek, hogy kényelmesen hozzájus-
son, élô zenehallgatás segítségével, egy országos zenekari kultúra hangképéhez.

Kényelmes – a hallgatónak. Sok-sok szervezést igénylô a lebonyolítóknak, s egy további utazást jelent mindegyik zenekarnak.
Megéri? Minden bizonnyal, fôképp akkor, ha megtelik a nézôtér, s az érdeklôdô figyelem inspiráló légkörében kerül sor az estekre.
A nagyjelentôségû kezdeményezés: kísérlet volt. Tûnik annyira sikeresnek, hogy reménykedhessünk a folytatásban. Talán a pro-

paganda semmiképp sem felesleges voltára is rámutatott a kezdeti tanulság, s buktatókat kikerülve, zökkenômentes lesz a folytatás.
Az elmúlt években-évtizedekben vesztett rangjából szinte minden mûvészet; életünk mindennapjaiban háttérbe szorultak a kultu-

rális élet eseményei. Gyakran szelektálunk, különféle kényszerû meggondolásokból (érték, érdekesség-aktualitás, idô, s nem utolsó-
sorban az anyagi keretek korlátjai), s mind többen adják fel azt az utópisztikus vágyat, hogy rendelkezzenek, akár csak saját szemé-
lyes véleményük kialakításához, egyfajta áttekintôképességgel.

A hazai szimfonikus zenekarok panorámája mindössze hat estét vett igénybe, ám átfogó pillanatképet kínált cserébe. Megérte.
Fittler Katalin

Köszönet illeti a rendezôket: A Mûvészeti és Szabadmûvelôdési Alapítványt, a támogatókat: a Mûvelôdési és Közoktatási
Minisztériumot és a Nemzeti Kulturális Alapot, továbbá elismerés illeti a résztvevôket akik tudásuk legjavát nyújtva járultak
hozzá egy új kezdeményezés beindításához!


