
- Az egykori Postás Zenekar
műkedvelők társulataként alakult
meg, majd hosszú évtizedek alatt
v ált jőlképzett muzsikusok hiv atá-
sos együttesévé. A ma Magyar
Szimfonikus Zenekar nevet viselő
együttest eddig Postás Zenekar,
Magyar Postás Egylet Zerlekara,
Postás Szimfonikus Zenekar és
Magyar Posta Szimfonikus Zene-
kara néven jegyeztók. A közönség
és a szakma tudatában még ma is,
és feltelietően még hosszú ideig a

régi Postás Szimfonikusok néven
fog élni.

l A'z elmúlt években a Posta
három tinálló céggé alakult
át. Ki ma az együttes valódi
fenntartója?

- Fenntartásunkat a Magyar
Távközlési Részvénytársaság vál-
lalta. Eddig csak jót lehet monda-
ni rájuk, S úgy érezzuk, hogy
szívügyüknek tekintik a zenekar
sorsát. Jobbat, mint azt, hogy biz-
tosítva érezzék mííkcjdésüket, alig-
ha lehetne kívánni bármely
szimfonikus zenekarnak.

l Az új fenntartó miatt elkép-
zelhető-e az újabb névválto-
zás?

- Nem lrinném, hogy erre
szükség lenne, mivel az együttes
neve ma már fogalom.

r A színpadi megjelenésben
sem várhatók változások?

-Erre is azt kell válaszolnom,
hogy nem. Nekünk az az elsőd|e-
ges célunk, hogy a zenei színvo-
nalat emeljük a legmagasabb
fokra.

r Milyen korszakokra lehetne
osztani a zenekar életét?

- A hőskorszakban, vagyis
me galakulásunkkor elsősorban
szór akozÍató hangversenyek, ope-
rett, szimfonikus könnyű zene,
opera és csupán elvétve egy_két
szimfonikus hangverseny jelle-
mezte tevékenységünket. Később
egyre jobban a szimfonikus kon-
certekre he|yeződött a lrangsúly, s
ma már kizárólagosan ezt a műfajt
műve|jük. Ha időrendben kellene
feIosztani, akkor az első korszak a

megalakulás éveire, a második a

két világháború közötti idószakra
tehetó, a harmadik pedig 1945-tól
egészen a közelmúltig tartott. A
legújabb korszakunk kezdete pe-

dig onnan számítható, amikor át-

vett bennünket a MATÁV.
r Önökről etmondható, hogy

nem szűkölködnek fellépé-
sekben...

- Hangversenyeink mintegy
tíz éve kialakult' hagyományos
rend szerint zajlanak. Minden esz-
tendőben tíz koncertből álló bérle-
ti koncert képezi működésünk
gerincét. A Zeneakadémia nagy-
terrnében megrendezett hangver-
senyeink közönsége hűséges
hozzánk, a bérlcteink már elővé-
telben elfogynak. Az akadémiai
fellópések mellett szintén nagy
népszerűségnek örvend a Pesti Vi-
gadó nagytermében megrendezen-
dő évi hat önálló koncertünk. A
Nemzeti Filharmónia felkérésére
évente mintegy tizenöt alkalom-
mal játszunk iÍlúsági hangver-
senyeket is. Népszerűek még nyári
Benczúr-kerti koncertjeink is,
ahol a szokásos szimfonikus re-
pertoár mellett opera, operett és

musical is szerepel műsorunkon.
A hazai szerepléseken kívtil rend-

u 
= 
BENEEAfil rrTJÓ HELYEN sZÓLl HIRDESSEN LAPUNKBANI Íel':342_8927 ll' ÉVFoLYAM l995/l

sZeresen fellépünk külföldön is.
Ezek közül csupán a legjelentő-
sebb helyszíneket említve, játszot-
tunk a salzburgi Festspielhausban,
a veronai Arenában, a bécsi és a
berlini Konzerthausban. Remény-
kedünk benne, hogy az elmúlt
évekhez hasonlóan az idén is részt
vehetünk egy több hónapos euró-
pai operaturnén'

r Koncertjeikre gyakorta hív'
nak meg vendégkarmestere'
ket és szólistákat?

- Bérleti koncertjeinknek
mintegy felét én vezénylem, a má-

sik felét pedig hazai és külföldi
meghívott karmesterek. A teljes_

ség igénye nélkül csupán egy-két
nevet említenék azok közül, akik
eddig a zenekart dirigálták: Lu-
kács Ervin, Kovács János, Ligeti
Arrdrás, ondrej lÁnárd, Vladimir
Ponykin, Paul Robinson. A meg-

hívott szólisták közül pedig Jandó
Ienót, Adorján Andrást' a Würtz-
ler Arisztid vezetle New York-i
Hárfaegyüttest, a Studio-Chor
Berlint, Galina Danyilovát és

Anette Panke Marguerre-t említe-
ném.

l A zenekar egyik jelentős te'
vékenysége még, hogy a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Főis'
kola karmesterképző tansza'
kán tanuló növendékeknek
lehetőséget biztosít a zeneka'
ri gyakorlat elsajátítására.

- Évente, mintegy húsz alka-
lommal dolgozhatnak velünk taná-

raik irányításával az ifj(t karna-
gyok. Ezenkívül, ha időnk engedi,
vizsga- és diplomahangversenyei-
ken is közreműködünk.

r A hazai szimfonikusok ktizül
a tagok életkorát tekintve a



Postás az egyik legfiatalabb
zenekar...

- Zenekarunk átlagéletkora 35
év körül van. Büszkék vagyunk
erre, hiszen nagyon sok olyan fia-
tal zenekari művészt sikerült kine-
velnünk, akik ma már az ország
legnevesebb együtteseiben játsza-
nak.

l Az alacsony átlagéletkor egy-
fajta nagyobb mozgást is fel-
tételez a zenekarnál?

- A mozgás kétfajta lehet.
Vagy más zenekarhoz szerződik
valaki, vagy nyugdíjba vonul va-
lamelyik zenésztársunk. Ez annyi-
ban jelent nehézséget, hogy az új
tagok mi att több próbára v arl
szüksógünk.

r Egyre gyakrabban hallani,
hogy a komolyzenét művelő
muzsikusoknak egzisztenciá-
lis, anyagi gondjaik vannak"..

- E'z nem csupán ebben a mű-
vészeti ágban dolgozókra jellem-

zó, hanem az egész művésztársa-
dalomra. A mi tagjaink tÖbbsége
is tanítást, illetve akinek lehetősé-
ge adódik, kisegítést vállal más
zenekaroknál.

l Egyes vélemények szerint
Magya rors zágon páratlan ul
sok a tisztviselői zenekar...

- Ezt elsósorban előnyös véle-
ménynek tartom rólunk, mivel ez-
zel azt is elismerik, hogy fejlett
zenekultúrával rendelkezünk.
Másrészt ez jő azért is, mivel ezek
a zenekarok anyagilag függetlenek
lehetnek a minisztériumtól. Ha
egy jól működő vállalat van a hát-
térben, akkor elmondható, hogy a

művészet és a társadalom ilyesfaj-
ta működéssel jobban tudja erősí-
teni egymást.

r Mennyiben változtat a zene-
kar életén az, hogy új próba-
terembe költöznek?

- A Páva utcai terem akuszti-
kailag sokkal jobb, mint a mosta-

ni. Ezenkívül jobbak lesztrek a

munkakörülmények, például több
és korszerűbb öltözője lesz a mű-
vészeknek.
l Várható-e a jövőben hazai és

külföldi kortárs zeneszerz(jk
műveinek a bemutatása?

- Csak nagyon ritkán vállal-
kozunk kortárs zeneszetzők műve-
inek bemutatására" Egyrészt any-
nyira sok a tennivalónk a klasszi-
kus repertoárunk színvonalának
javítása kapcsán, hogy nem jut
időnk a kifejezetten ismeretlen
csemegék színrevitelére. Másrészt
pedig a közönség megtartása érde-
kében nagyon fontos, hogy az iga-
zán közönségcentrikus, népszerű
műveket játsszuk.

P. G.
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