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Ünnepi rangú hangversenyekkel indította
az évadot a MÁV Szimfonikus Zenekar. A
Lukács Miklós  bérlet tulajdonosai októ-
berben két emlékezetes, hosszantartó él-
ménnyel gazdagodhattak. A nyitókoncert-
re 20-án került sor. Az est ünnepélyes ak-
tussal  kezdôdött: ekkor adta át a vezetô
karmester Gál Tamás Gráfné Mezey Er-
zsébetnek a legjobb zenekari tagot megil-
letô díjat. Az így megteremtett atmoszféra
tovább izzott a késôbbiekben, amikoris
Jurij Szimonov vezényletével Beethoven
Fidelio-nyitánya, Sosztakovics I. hegedû-
versenye és Csajkovszkij IV. szimfóniája
hangzott el. Értékes mûsor, igényes, kidol-
gozott elôadásban –  ez a zenekar teljesít-
ményének rövid summája. A szakember
fôként a Sosztakovics-mû mûsorra tûzésé-
ért hálás; élôben mindmáig ritkán hallható
nálunk. Az külön a koncert-évad(ok) prog-
ramjának összeállítóit dicséri, hogy sike-
rült szólistaként olyan világnagyságot
megnyerniük, mint Borisz Belkin. Mû és
interpretáció egyformán nagy hatással volt
a teltháznyi hallgatóságra, és valószínûleg
sokak számára bizonyult mementónak: a
sosztakovicsi életmû megismerése-megis-
mertetése  régóta, továbbra is aktuális fel-
adat.

Ugyanakkor hadd jegyezzem meg: aki
nem volt tisztában azzal, hogy menyire
„ritkaság” az, aminek tanúja, az értô elô-
adás hallatán kizárólag gyönyörködni tu-
dott –  hasonlóképp a szünet után követ-
kezô, régóta széles körben népszerû Csaj-
kovszkij-szimfóniához. 

Szimonov nem tud elég gyakran fellép-
ni nálunk. Rendkívüli népszerûségének
okát aligha kell firtatni, elég egyszer meg-
hallgatni a keze alatt felcsendülô bármely
produkciót. Az igényesen próbáló, s a sze-
replésen joggal maximumot váró dirigen-
sek közé tartozik. A koncerten minden fi-
gyelmével a mûre összpontosít, s úgy irá-
nyítja a hangzást, hogy figyelô játékosai az
általa elképzeltet-megkívántat szólaltassák
meg. Az orgonaülés hallgatósága abban a
szerencsés helyzetben volt, hogy láthatta
szembôl a dirigenst. Szimonov esetében
mégsem a látvány (a mozdulatok, vagy ép-
pen a karmesternek a zenekari játékosok-
kal való kapcsolata) köti le a figyelmet, ha-

nem az a felelôsség, amellyel az elsô hang-
tól  az utolsóig a kompozíció szolgálatában
áll. És talán épp ez a koncentráció biztosít-
ja a folyamatok töretlenségét, az egyes té-
teleken belüli és a tételek közötti erôs ko-
herenciát.

*

Várhatóan nagy érdeklôdés elôzhette meg
a Lukács Miklós bérlet második koncert-
jét, amelyet Kocsis Zoltán vezényelt (okt.
28).  Kocsissal együtt muzsikálni: bárki-
nek, bármikor, bármilyen minôségben ki-
zárólag élményt jelenthet. A MÁV Szim-
fonikus Zenekar játékosai  is ennek meg-
felelô lelkesedéssel vettek részt az elô-
adásban, az elsô hangtól az utolsóig. Így
hát a közönség számára is elsôsorban a
személyességbôl fakadt az élmény, nem
pedig az egyes zenemûvekkel kerültek
közelebbi, meghitt kapcsolatba.

A nürnbergi mesterdalnokok elôjátéka
olymódon volt külsôséges, hogy hatása
alól azok sem vonhatták ki magukat, aki-
ket máskülönben hidegen hagyna Wagner
zenéje. Aki szereti ezt a csodálatos, az
életmûben egyedülálló kompozíciót, a
mondandót, a tartalom közvetítését hiá-
nyolhatta. Túlságosan plakátszerû (majd'
azt írtam: plakát-ízû) volt a harsogás, s
ezáltal bárminémû személyességnek még
a gondolata is távol  került ettôl az interp-
retációtól. Ugyanakkor, nem tagadhatjuk,
ellenállhatatlan sodrásúnak tûnt a muzsi-
ka, s aki esetleg korábban nem ismerte az
opera egészét, éppen ezért kapott kedvet a
Wagner-mûvel való közelebbi megismer-
kedéshez.

Onczay Csaba jóvoltából sokakat az a
felfedezés ért, miszerint Saint-Saëns Gor-
donkaversenye elsôvonalbeli alkotás.
Olyan átütô erôvel játszotta szólóját a
csellista, hogy akarva-akaratlanul hin-
nünk kellett neki.  S akkor is hálásak le-
hetünk a ráadásszámért, ha megszólalta-
tása az adott körülmények között aligha
lehetett ideális. (A hattyú  kíséretét játszó
zenekari hárfás túlságosan messze volt a
csellistától, nem alakulhatott ki közöttük
az érzékeny egymásra-figyelés kamaraze-
nei légköre. A kíséret precizitása nem-

igen feszélyezte a szólistát, aminek ered-
ményképp bizony nem mindig volt köz-
tük tökéletes az idôbeli összhang. Mégis,
jó volt hallani valamit a nagyon hatásos
versenymû után, a szünet elôtt.)

Schumann II. szimfóniáját koncert-
mûsorra tûzni: sokáig elszántság és bá-
torság volt szükséges ehhez. Mert  a
TV-híradó egykori szignál  (fôcím) ze-
néje gyakran egyértelmû derültséget
váltott ki a hallgatók sorában, függetle-
nül a megszólaltatás minôségétôl.

Azóta több TV-csatornán más szigná-
lok jelzik a rendszeresen visszatérô mû-
sorokat; így a Schumann-mûnek teljes fi-
gyelemmel adózhattunk. Vannak elem-
zôk, akik nem kevesebbet hallanak ki e
mûbôl, mint azt, hogy az alkotónak ez lett
volna a „sors-szimfóniája”. Igaz, vagy
sem, aligha dönthetô el fekete-fehér,
igen-nem alapon.

Mindenesetre, ebben az elôadásban
szokatlanul sok volt az élet; nem igazán
éreztük, hogy bármit is ki kellene küz-
deni, hogy a küzdés után netán enyhü-
lést hozna a finálé.

A nyitótétel oly mértékben hatásosan
lett felépítve, hogy aligha csodálkozha-
tunk azon, hogy a kevéssé rutinos hang-
verseny-látogató (aki mindamellett tudja
is, hogy a szimfónia ciklikus mûfaj), bi-
zony beletapsolt az elôadásba. A II. tétel-
ben keveselltem a tagolást, a zene „be-
szédszerû” értelmében- értelmezésében,
annál inkább feltûnt a már-már túlroman-
tizáló kontrasztra-törekvés. Hiányzott  a
vallomáshang a lassú tételbôl, s az imitá-
ciós (polifon jellegû) részlet „iskolás” be-
tétnek hatott, „kilógott” a tétel egészébôl.

A zárótétel pedig –  mindezek után –
egyszerûen gondtalannak tûnt, nem pedig
ünnepélyesnek (vagy, más szavakkal,
himnikusnak, esetleg diadalmasnak).
Összhatásában azonban mindenképp
élménytadó  estét könyvelhettünk el.

*

A Lukács Miklós bérlet 3. hangverse-
nyére november 25-én került sor.

A szerzô-párosítás kiváló, igaz, ha tô-
lem függ, nem a hármasversenyt, hanem

A MÁV Szimfonikus Zenekar évadnyitó
koncertjeirôl
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Beethoven Eroica-szimfóniáját javasol-
tam volna R. Strauss Hôsi élet c. szimfo-
nikus költeménye elé.

Az állandó (vezetô) karmestere dirigálá-
sával szereplô zenekarhoz ezúttal három
különbözô nemzetiségû  fiatal szólista tár-
sult: Sebastian Forster (Argentína) ült a
zongoránál, a hegedûszólamot a holland
Jacobien Rozemond szólaltatta meg, a gor-
donkát pedig a nemrégiben lezajlott Rádiós
gordonkaverseny gyôztese, Fenyô László.
Ha vannak különbözô karakterû mûvész-
egyéniségek, nos, akkor ôk  –  azok.

Nem tudom, van-e olyan próbamenynyi-
ség, amelynek jótékony segítségével egysé-
ges produkció jöhetett volna létre. „Külön”
jártak a szólisták, így fel sem merült a lehetô-
sége annak, hogy hármuk –  többé-kevésbé
együtt szereplô szólista-csoportjának –  játé-
kát lehet-e egyáltalán kísérni. Darabjaira hul-
lott a mû; aki szereti, így sem tudott kiábrán-
dulni belôle, de akit eddig nem érintett meg e
kompozíció varázsa, az továbbra is kívülálló
marad. Ebben a kompozícióban, amely egy-
idôs az Eroicával, a életöröm, s minden szép-
ség-jóság kiapadhatatlanul buzog: mindehe-
lyett hallottunk többé-kevésbé megoldott
„szólóállásokat”, amik bizony aligha pótol-
hatták a szerzôi koncepciót.

Azért viszont mindenképp elismerés il-
leti a zenekart, amiért fiatal mûvészeknek
lehetôséget adott jelentôs mûben való köz-
remûködésre; s ez annál is inkább értéke-
lésre méltó, mivel eme gesztus által valójá-
ban önmaga ellen dolgozott az együttes.
(Az ilyesfajta vendégszereplések haszna a
késôi jövôben akkor kamatozhat, ha nagy-
nevû, befutott mûvészként is visszatér a
mostani pályakezdô ahhoz az együtteshez,
amely „kiugrási lehetôséget” biztosított
számára a kezdet kezdetén. Ilyen tapaszta-
latokban egyébként gazdagon dúskál pl. a
Vasas Szimfonikus Zenekar!).

Magáról a zenekarról a második félidô
adott reálisabb képet. Az igényesebb ját-
szanivaló, a nagylélegzetû szimfonikus
költemény valóban erôt-próbáló feladat.
Megvalósítása –  zenei mércével mérve –
hasonlíthatatlanul magasabb színvonalú,
mint a Hármasversenyé.

Pedig R. Strauss zenei világában nem-
igen járatos még ez az együttes. Hála a
vezetô karnagynak, sikerült megteremteni
a nagyforma ívét. Gál Tamás, aki egyéb-
ként gondosan ügyel arra, hogy még a
nyilvánvaló lépéseket is beintse, ezúttal
nem akart elveszni a részletekben. Fô tö-
rekvése a folyamat kontinuitásának meg-

valósítása volt, amit – perpetuum mobile-
ként –  állandó, már-már koreografált
mozgással kívánt megvalósítani.

Egyszeri megszólaltatás esetében aligha
lehetne biztonsággal megítélni, szükség
van-e ilyesmire, vagy esetleg hasznosabb
lett volna másfajta közelítési mód. Tény,
hogy az arányok nem mindig éreztették a
HôS jelenlétét, néha inkább ágáló, netán
hôsködô attitûdöt  éreztünk inkább; mégis, a
nagyság illúziója nem veszett el. Talán, ha a
közeljövôben többször is lenne alkalma a
zenekarnak ismételten eljátszani a mûvet,
bátrabbak lennének a szólók, vagyis, a
hangzó teljesítmény alapján, annak ismere-
tében, a karmester módosított irányításával,
felhangozhatna az az ellenállhatatlan muzsi-
ka, amelyet – akár szereti valaki R. Strausst,
akár nem – önfeledten kísér figyelmével va-
lamennyi hallgatója. Valójában minden fel-
tétel adott az ilyen csúcsteljesítményhez,
csak éppen az ismétlések áldásos tehetség-
kibontakoztató, kitárulkozást elôsegítô tá-
maszára van szükség. Merthogy, R. Strauss
zenéjérôl szinte minden elmondható, csak
az nem, hogy visszafogott, önkontrollt gya-
korló/gyakoroltató, szemérmetes muzsika.

Fittler Katalin

KÖNYV

Jól idôzítve jelentette meg a hatodfélszáz
oldalnyi gazdag kritika-válogatást kínáló
kötetet a  Magyar Rádió Rt., melyhez két
CD-melléklet is jár. Felelôs kiadója Hajdu
István az MR Rt. elnöke a Rádió 73.
születésnapján mutatta be a kiadványt. Ez az
idôpont egyszersmind Kroó György halálá-
nak egyéves évfordulója is.

Öröm a kötet, ugyanakkor az örömbe
üröm is vegyül, hiszen az idôk folyamán
összegyûlt értékek tára immár végessé
határult, s a befejezett múlt kincseivel lehet
csak, többé-kevésbé jól „gazdálkodni".

Korábban a Zenemûkiadónál jelent meg
kritika-válogatás összehasonlíthatatlanul ki-
sebb terjedelemben, azonos fôcímmel. Ért-
hetô a terjedelem növekedés, ez a „jól gaz-
dálkodás" elsô pillantásra látszó megvalósí-

tása. A válogatás és sajtó alá rendezés mun-
káját Batta András, Kovács János és Zsoldos
Mária végezte, mindhárman  közeli-alapos
ismerôi Kroó rádiós munkájának, kritikusi
tevékenységének. Könnyû is volt munkájuk
(volt mibôl válogatni) és nehéz is egyben,
hiszen a bôség zavarával küszködhettek.

Az olvasó tájékozódását megkönnyíten-
dô, tematikusan csoportosították a gazdag
anyagot: a kötet java-részét a Hangverseny-
évadok sûrûjében" címet viselô összeállítás
teszi ki, ehhez járul az „Opera” fejezet, a
„Kortárs zene” tárgykör, valamint két
személyre szóló válogatás: Kósa György és
Kurtág György mûveirôl szóló kritikák cso-
portja.

Aki személyesen ismerte Kroót, annak
külön ajándék, hogy a szép kiállítású kötet

borítójáról a körünkbôl oly sajnálatosan
korán eltávozott, sokfunkciójú személyiség
néz ránk (Moldvay József felvétele). A
látvány, a hangjának felidézése még sokáig,
sokakban képes lesz életben tartani azt az
illúziót, hogy veszteségünk nem visszavon-
hatatlan.

A könyv – s vele a kritikus Kroó tanítása
– viszont idôtálló: lehetôvé teszi, hogy emlé-
ke ne csak emlékezetünkben éljen, hanem
tárgyiasult formában, kreatív módon kihas-
son az elkövetkezô generációkra is, formálva
ízlésüket, s közvetve személyiségüket. A
mindenki számára élvezetes-tanulságos ol-
vasmány a muzsikusok számára – amennyi-
ben nincs pejoratív mellékíze a szónak –: kö-
telezô!

Fittler Katalin

A mikrofonnál Kroó György
Új zenei újság 1981-1997
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