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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!
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val megoldották ugyan a rájuk váró fel-
adatot, de korántsem felszabadultan,
mintegy regisztrálva: magas akadályt ké-
pesek venni sikeresen. Ez a fajta belsô
magabiztosság és elégedett igyekezet
sajnos hiányzott a monumentális mû tol-
mácsolásakor. Faust portréja olyan mû-
remekekre emlékeztetett, amelyeket in-
kább a szerzônek kijáró megbecsülés-
bôl, mintsem az alkotás által felkeltett
érdeklôdéssel szemlélünk. Ismét keve-
selltem a csúcspontokat, a kiküzdött
apoteózist. Többszöri mûsorra tûzés
eredményeképp bizonyára személye-
sebb lesz a kihívás, fölényesebb a nagy-
forma áttekintése – s így a kidolgozott
részletek szerényen a háttérbe húzódnak
majd. (Most még úgy tûnt, a páros-köté-
sek megvalósítása, a pizzicato-területek
összefoglalása cél a játékosok számára,
ahelyett, hogy a megoldott technikai fel-
adatokat a mondanivaló szolgálatába
tudták volna állítani.)

Súllyal nehezedett a nyitótétel a hallga-
tóra, aki – gondolom, az elôadókkal
együtt – már-már pihenésnek érezte a kö-
zéptételt. E szellemi relaxálás eredménye,
hogy kevésbé intenzíven gyönyörködhet-
tünk, mint amennyire azt a melódia-gaz-
dag zenei anyag egyébként lehetôvé tette
volna.

A zárótételben remekeltek a rézfúvó-
sok. Nekik köszönhetôen felélénkült a
megfáradt figyelem, melyet késôbb a te-
norszóló és a kórus teljesítménye vont
magára. Kelen Péter és a Tóth András
karigazgató vezetésével mûködô Honvéd
Mûvészegyüttes Férfikara úgy koronázta
meg a monumentális mûvet Goethe
„misztikus kórusának” megszólaltatásá-
val, hogy a mondandó kinyilatkoztatás-ér-
tékét regisztráltuk, a bölcselet idôtállósá-
gát. Ami ezúttal is hiányzott: az apoteózis
jellegû megemelése a hangzásnak, amitôl
könnyedebb nem lett volna, de fennköl-
tebb igen.

***
A május l2-i, második koncert mûsora

könnyebben „emészthetô” muzsikákat kí-
nált. A terjedelmileg kiegyensúlyozott –
igazságosan elosztott – két félidô mind-
egyike ismert-népszerû darabot is kínált.
Liszt: Tassóját az Á-dúr zongoraverseny
követte, az együttes rendszeres szólista-
partnerével, Jandó Jenôvel, Wagner mû-
vészetét pedig a Siegfried-idill és a
Rienzi-nyitány képviselte. Gál Tamás ed-
digi repertoárján Liszt foglal el elôkelôbb
helyet, talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy

a koncert elsô fele okozzon maradandóbb
élményeket. A Tasso mutatós-hálás fel-
adat; szinte minden hangszercsoport, szó-
lam megcsillogtathatja tudását. Meg is
tették, általában jó teljesítménnyel a re-
zek, s legfeljebb azt jegyezhetem meg,
hogy amikor valamely dallamjátszó vo-
nós-szólammal törôdött Gál Tamás, a kí-
sérô szólamok nem igazán kísértek, in-
kább csak lejátszottak mindent, ami a kot-
tájukban szerepelt. Márpedig a karmester
részérôl az is érthetô gesztus, ha a dallam
mind plasztikusabb megjelentetése érde-
kében munkálkodik! Hasonló esetben a
kíséretre általában csak akkor jut idô-
energia, ha a melódia már-már „magától
szól”, s a dirigens mintegy a koordinátor
szerepét töltve be, gondoskodik számára a
méltó zenei háttérrôl.

Az Á-dúr zongoraverseny jelentette az
est fénypontját. Hallhatóan szívesen mu-
zsikált együtt a zenekar, a karmester és a
szólista. Érezni lehetett: mindenki tudja,
mi fog következni, várják és készülnek rá
– tehát állandósult a zenei összjáték, vala-
mennyi szólam a saját funkcióját töltötte
be. Élvezetes volt hallgatni, ahogyan a
gordonka szólódallamát hihetetlen érzé-
kenységgel kísérte a szólista, s nem vélet-
len, hogy a lassú tétel funkcióját betöltô
szakasz után minden valahogy „megemel-
kedett”, amikor már biztosra lehetett tud-
ni: itt már semmi rossz (vagy középsze-
rû!) nem történhet. A megérdemelt tet-
szésnyilvánítást Jandó Jenô a Vándorévek
Itália-kötetének egyik viszonylag ritkán
játszott darabjával köszönte meg. Aján-
dék volt ez, közönségnek és muzsikus-tár-
saknak egyaránt.

Talán nem jogos az a túlzott elvárás,
amit az operalátogató közönség támaszt
a Siegfried-idill megszólaltatásával kap-
csolatban. „Menti” az igényest, hogy a
Liszt-Wagner Fesztivállal szinte
egyidôben szerepel az Operaház mûso-
rán az immár teljes egészében felújított
Ring-ciklus, tehát a Wagner-zene – úgy-
mond – a levegôben van. Ilyenkor foko-
zott mértékben érzékeny a hallás; az is-
mert motívumok kevésbé plasztikus
megformálása hiányérzetet okoz, egyál-
talán, szinte szeretnénk kikövetelni a
„magasfeszültséget”. Ezúttal nem a drá-
mai töltés erôsségére céloznék, hanem az
érzelmi telítettségre. Ilyesmit most hiába
vártunk a zenekartól, amely tendenciájá-
ban híven, de néha intenzitásban csak
jelzésszerûen követte állandó karmestere
instrukcióit.

Hogy a közönségben „is” van hiba, azt
a Rienzi-nyitány fogadtatása tette nyil-
vánvalóvá. A ritkábban hallható mûben
szinte önfeledten gyönyörködtünk a hatá-
sos hangszerelésben, a monumentalitás-
ban – mindabban, ami pozitív értelemben
hat „lehengerlôen” a Wagner-zene min-
denkori közönségére.

Célját mindenképp elérte a koncert-
program: a nagy zenék hatása alól aligha
tudott szabadulni bárki is… Vélhetjük: a
hatás még a ruhatáron túl is tartott. Aki
részt vett e hangversenyen, minden bi-
zonnyal meghallgatja a sorozat harmadik,
befejezô estjét.

***

A Liszt-Wagner Fesztivál
zárókoncertjérôl

A Liszt-Wagner Fesztivál harmadik,
zárókoncertjére június 3-án mindenki úgy
készülhetett lelkileg, hogy ott: gazdagod-
ni fog. Ez valóban meg is történt.

A MÁV Szimfonikusok rendszeres
vendégkarmestere, Jurij Szimonov ezúttal
olyan programot dirigált, amely vállalko-
zásnak, munkának, teljesítménynek egy-
aránt tiszteletet parancsoló. Elismerésre
méltó már az is, hogy liszt szimfonikus
költeményeinek gazdag választékából
nem a közismert-közkedveltek kerültek
ismételten mûsorra – ráadásul a hangver-
seny második részében magyarországi be-
mutatóra került sor.

Volt tehát tennivalója a játékosoknak
feltehetôen a próbák között jelentôs idô-
mennyiséget kellett szólamtanulásra for-
dítaniuk. Tekinthetô ez „magánügynek”,
de annyiból mégis közérdekû, hogy a
hallgatóságért történt mindez, hogy minél
emlékezetesebb maradjon mindenki szá-
mára ez az est.

Elégedettek lehetünk a „nagyformát”
illetôen: a három kiválasztott szimfoni-
kus mû mindegyike jellegzetes liszti al-
kotás, a programzenei kompozíciók a
mûvésszel, mûvész-sorssal, mûvészetek-
kel kapcsolatos gondolati tartalmat önt
hangokba.

Az Orpheusszal kezdôdött a koncert,
ami nem véletlenül szerepel ritkán a hang-
versenyek mûsorán: anyaga olyannyira
áttetszô, hogy akár elsô hallásra is észre-
vehetô benne a nemkívánatos hang, arti-
kuláció vagy effektus. A szerzô a „szép-
ség” megjelenítésére törekedett a szólóál-
lásokban bôvelkedô tételben. Hogy való-
ban értették a szerzôi üzenetet az elôadók,
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azt az éterivé nemesített befejezésen mér-
hettük le: nemcsak a szólamaikat intonál-
ták tisztán a záró akkordmenetben, hanem
maguk az akkordok is maximális ki-
egyenlítettséggel, megtervezett felrakás-
sal jelentek meg. Szépen voltak önmaguk-
ban, de méginkább gyönyörködtetô volt
egymásutánjuk.

A bölcsôtôl a sírig címû szimfonikus
költemény valószínûleg közel áll a diri-
genshez: az ô kérésére került a program-
zenei alkotást inspiráló tollrajz kópiája
kiállításra. Zichy Mihály gróf képét néz-
ve, megindultan vethetô össze a látvány,
s a hatására készült öregkori mûremek.
A késôi mûvek legtöbbjéhez hasonlóan,
ezúttal is az eszköztelenség jelenti a fô
problémát az elôadóknak. A technikai
nehézségek legyôzéséhez képest homlo-
kegyenest más feladat „kevés szóval so-
kat mondani”, gondosan ügyelve arra,
hogy minden apró gesztus a rangjának
megfelelô helyet foglalja el. Nem voltak
irigylésre méltó helyzetben a brácsások,
akikre hol a „basszus” játszásának fel-
adata hárult (hihetetlen koncentráció
szükséges a nyugalom légkörének meg-
teremtéséhez, az állókép hosszú ideig
történô életben tartásához – bizony
néha-néha megbillent a bölcsô), hama-
rosan pedig dallamokat kellett megszó-
laltatniuk. Fegyelmezett elôadásban va-
lósultak meg a hangulati váltások, me-
lyeket már a pregnáns-karakterisztikus
indulás pillanatában észlelhettünk. A mû
konklúzióját megelôzô pizzicatók pon-
tossága bizony hagyott kívánnivalót – de
kárpótolt érte az emelkedett tónusú zár-
lat.

A Mefisztó-keringô (az egész est „slá-
gerdarabja”) szemléletesen jelenítette
meg a programot. Kiemelném azt, hogy a
dinamikai skála ezúttal szélsôséges hatá-
rok között mozgott, ráadásul mindig tar-
talmi meghatározottsággal. Éltek a vissza-
fojtott feszültségû pianók csakúgy, mint
az elsöprô lendületû forték. Igényes kar-
mesternek maximális igyekezettel eleget
tevô együttesnek köszönhettük a Liszt-
programot. Jóvoltukból differenciáltabbá
válhatott bárkinek a Lisztrôl való korábbi
elképzelése.

Wagner Tetralógiája otthonos napja-
inkban Budapesten. Az Operaház jóvoltá-
ból egymás után láthattuk-hallhattuk a
négy estét betöltô óriási remekmûvet,
amelybôl – olvasmánynapló mintájára –
Henk de Vlieger holland zeneszerzô ké-

szített koncertpódiumra szánt játszaniva-
lót. Ha utánagondolunk, a vállalkozás
eredménye nem lehet más, mint „fából
vaskarika”, de szerencsére ezzel maga
Vlieger is tisztában volt. Ezért nevezte
mûvét „zenei kaland”-nak. Nos, ebben
száz százalékig igaza van!

Nehéz elképzelnem, mit jelenthet olyan
hallgatónak, aki nem ismeri az eredeti
Wagner-mûvet. Rá talán éppen méretével
hat a csaknem egyórás szimfonikus mu-
zsika. Pedig milyen kevés ez a mintegy 15
órányi (!), négy estét betöltô, világméretû
filozofikus gondolatokkal átszôtt látvá-
nyos történéshez képest!

Talán a wagneri zene-hosszhoz nem
edzôdött hallgató számára sem tûnt ne-
héznek ez a zenekari tabló-sorozat, mert
anyaga lebilincselôen szép, s a szimfoni-
kus zenekar – megnövekedett létszámmal
és hangszín-készlettel – a Wagner-zené-
nek kijáró felelôsségteljes komolysággal
igyekezett megoldani feladatát. S bár-
mennyire kevés is azoknak a részleteknek
a száma, amelyek a mû-egészbôl kiragad-
va is megszólaltathatók, az ismert dallam-
fordulatok hallatán, a felismerés-ráisme-
rés örömétôl lelkesedve talán arra is érez-
tek néhányan késztetést, hogy „ezután”
megismerkedjenek a Ring-ciklus végig-
élését ily „rövid” idô alatt.

Nagy feladatot jelent e mû tolmácsolá-
sa intenzitást és teljes szellemi jelenlétet
követel valamennyi elôadótól. Ha nem tû-
nik tiszteletlenségnek, megkockáztatom:

ahhoz képest, hogy elôször játszotta a
MÁV Szimfonikus Zenekar, dicséretes a
teljesítmény.

Jó lenne, ha a közeljövôben lenne mód
ismételt megszólaltatására, mert akkor a
belefektetett sok munka méhinkább ka-
matozna, az esetleges apróságok kiküszö-
bölhetôek lennének. (Óhatatlanul is bele-
kerül egy-két rezes gikszer, s egyik-másik
szólisztikus pillanatban érezhetô a játékos
energiájának csökkenése, máskor pedig a
zenei megjelenítés, kifejezés szándékát
adják fel a könnyebb megoldás kedvéért,
amikor is „lejátsszák”, ami a szólamuk-
ban szerepel.)

A MÁV Szimfonikus Zenekar új kez-
deményezése, hogy koncertjeinek emlé-
két CD-felvételen kívánja megôrizni. E
felvételek azoknak lesznek kedvesek,
akiknek személyes élményük fûzôdik az
estekhez. Érdemes lenne azonban elgon-
dolkodniuk azon is, hogy amikor az ígére-
tes produkció beérik, nem kellene-e akkor
egy „végleges” hangképet is készíteniük.
Lehetne ez akár késôbbi (az adott mûbôl
sokasodik) elôadás koncertfelvétele, akár
pedig stúdiófelvétel. Mert gondolni kell a
többszöri meghallgatásra is. Van olyan
színvonalon a zenekar, hogy – kiváló kar-
mesterrel az élén – idôtállóan méltányol-
hatót hozzon létre. Ismert-népszerû mû-
vekbôl egy további olvasatot – ritkaság-
ból pedig a mûhöz közelebb vivô, a kom-
pozíciót teljes fényében felragyogtató in-
terpretációt. Fittler Katalin
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A MÁV Szimfonikus Zenekar 
hangversenye PAVAROTTIVAL

Minden tavaly nyáron kezdôdött, amikor a MÁV Szimfonikusok felkérést kaptak
Rudas Tibortól, Luciano Pavarotti magyar származású producerétôl, hogy közremû-
ködjenek a világhírû Három tenor mintájára született szopránest, a Három szoprán
európai koncertkörútján. A három hölgy - Cynthia Lawrence, Kallen Esperian és
Kathleen Casello - kísérôzenekaraként a budapesti Margitszigeti Szabadtéri Színpa-
don, Kölnben és Kassán aratott nagy sikert a MÁV Szimfonikus Zenekar.

A MÁV Szimfonikusok játéka annyira megnyerte Rudas Tibor tetszését, hogy
ebben az évben újabb három koncertre hívta meg az együttest. E sorozat elsô hang-
versenye május 3-án Lyonban volt, ahol az olasz tenorkirályt, Luciano Pavarotti-t
kísérték gálakoncertjén.

Július 25-én a németországi Aschaffenburgban a három szopránnal, majd szep-
tember 11-én Bejrútban ismét Pavarottival játszik a MÁV Szimfonikus Zenekar.

 


