
oberfrank Géza a hazai zenészek felkészültségéről

,,AhétkÖZnapokon is
tudni kell intonÓInl

ob€rÍ.ánk Gézá 'iel€nleg a Ma-
gyar ÁItani op€ráház f6zeneigaz-
gatójá' áki kaímestérként a házái
zen€kaÍok tóbbségét ism€ri' több
zenekaÍral koncertez€tt €gyütt az
e|mú|t évtizedekben' A karmeste-
Íe| Íöbbek kózdtt árrí' beszélgct-
tünk' milyen a zenészek szákmái
felkészültsége ma, milJen színYo-
oalat képYiselnek zenekaÍaink a
vilÍlgblln.

Ez nagyon összeteLt kérdés.
így kénytelen vagyok elöljáÍóban
rz elózó évtizedekről szóhi
kez,líe 

^ 
heszélgeLésL oberÍrdnk

Géza. Az ötvenes évck óta figye_
]cm cgyrc órtóbb szemmel és
füllcl a 7cnckarokat' mert azóta
készülök komolyan l pályára
196l-bcn végezLeú el 

^ 
Zenedkd

dlnid kIrrmesterképzójót' dc a

konceÍtéletlrek akkor már régó1a
hallgaLója, Íészbcn pcdig, mint
kannesteÍnövendók, aktív ta&ia is
vollam MiDt fóiSko]ás elsósoÍban
á MÁv szimionikUsokkal kcÍül
tem szorosabb kapcsolaLba, de fo-
kozatosan minden magyiu zene-
kart mcgisncrtem Hd ö'\srehd'
sonlítam a zenekdri jólék színya-
na|át a mosldni|,dl' a.l kell mond-
jdnI, hogy áI1alános és jelefi!ős
Íej Lődésről be súl h e liink' r nak el'
lcnórc' hogy sokan nosZlalgiával
elnlékeznek a korábbi korszákrr.
Flleg azéÍl, meÍt a zcnckalokban
nagy művészegyéniségek ls .ját_
szottak' való igaz, akkoÍiban az
ÁHZ ban' de a Ródiózenekarban
és más zenekerokban is sok sZó'
lóképes művész játszott, akik az
egész zenei ólctct meghatáÍozlák'
UgyanakkoÍ gyakJan hiányzott a

magyar cgyüttesekból rZ a fajta
cgysógeS zcnckari tevékenységre

lrányuló mÜnka' amltól egy zene-
kaÍ zenekaÍÍá válik. Tebál nagy-
szcrű szólóteljesítmények mellell
a kanlaÍamuzsikálásDak az a fajtá-
ja, ami például az angol zcnckalo-
kat jellelnzi, nem vo1t a magyaÍ
ZenekaÍok sájálja A lcgkritiku-
sabb ebbcn az idószakban példáuI
a lúvÓsok hangindíLása volt
rczck elsiJsorban' dc a laJúvósok
is -, lends7eÍcscn olyan hangin
dítást pÍoduká1tak' ami olykol
szillte cgy gikszeÍrel rs fclórt
a Erőtlen volt a kezdésük?

- Nem' éppenhogy tÚlságosan
erósek vollak Eróteljes beIúvással
indíLották cl a hangot' így bizo-
nyos időDck kelleLt eltc1'tic' ámíg
a hang magassága apparciptálható
vá (Iclfoghatóvá) vá]t A hiÍlelen
mcgfújás bizollytalanná 1ette a

hang intonáclójál' AzL t lajLa a
jobb együtleseknél már elLerjcdt

- hangindíLásl, amit egyesck a

.,tolással'' azonosítanak' a magyar
zenekaÍok alig alkalmazták

a Az elóbbiekbeD a fúvó-
sokról b€szélt, folytasEuk
a vonósokkal.

A vonósoknál különösen
az opeÍlháZban' Jiová 1961 bcn
kcrültem nem volt divll az
cgysógcs vonások htsználarr. Úgy
gondolták, a vonók mozgásának
egységesítósc elsósoÍban esztóLi-
kai kérdés Mivcl az operazenckar
1úlnyomórósz1 árokban j átszik,
nem tt'Íekedtek árra, hogy a voná-
sokat egységeSítsék.
o Áz egységes vonás gondo-

lom, nem csupán esztéti-
kai köv€telmény, az
együttes hangzás is más
íÉy-

- TeÍmészetesen van a lrang-
zásbal1 jelentósége Az ',öJsz?
vissza lanás'' mlatt kijlönbözó
intenZi!á5fokon szólaltak Incg a

flázis egycs hangjai' egy kicsi1
mindenki a saját szá]a íze szeri
formílL; cz azL eÍedményezte,
hogy egy cgy sZólamban löbb
,,ön'jclö]l'' sZólamvezeLó vo]t, akik
mind (1 kloguk k!pé, e és hdsanla'
lossúgt a muzs]kálrxk ElLó1 

^ 
ze-

üekari jáLék gyakran voll hetero
gan lelral a ni!y cgyenlsegcK.
akik valóban szólistaként rs tűn-
döklóek Yoltak, nem milldig tellek
jót a zenekarok egysóges hangzá-
sának Mcg kell mondjam' crre aZ

egyölltctű hangzásra a nragytr Ze_

nckaÍok ma sem mindig kaphatók
kiinnyen
a Úgy véli, a zenekaaoknak

nincs Bzükségük nagy
egyéniségekre?

Ez is kéllycs és összetelt
kéÍrtés' Tüdniillik. v4nnak biZo-
llyos pontjai ll szcrcp]ésnek -
egy-egy szLi]ó eljátszása egy Dl]í

vön belÜl, pó]dáut Bccthoven 5'
szilnfóni áj ának oboaszó]ója
alnikor a zcDckarban jálszó rllu-
zs iku s ÍcflckLoÍfónybe kerü1'
IlycnkoÍ' bár stiláÍisan ós konccp-
cionálisan bcnne ke]l maradDl a

műbcn, de mégis, szemólyes mon
dandó! kell sugal]ni, és szükség
van arra' hogy a szólislfl tehctsége
mcgmuLatkozzék. Ha czek a szó_

lók színLelenü]. sZüÍkón. sZemó-
lyes mondandó híján hangzanak
el, hlába koÍÍek! a jáLék, hiányér-
7ehink támad. Ha viszont valaki
akkoÍ is egyénien játszik' amikor
a mű szc.int máson van a sor' ak-

kor cz az öSszhalást lcronlja Eb-
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b6l a szcmpontból is van móg fci
lőd]i valónk

A világ negy zenekarainak tel_
jesítménye egy_egy nagytudású
karmcstcr kitartó és következetes
munkájának az crcdmónyc' sajnos
az ]lyen kvalitású mcslcÍck száma
egyre fogy4lkozlk' s Úgy tűDik'
Dincs utánpótlás. Á karmcstcrek jó
része saját virtuózitását akarja be-
mutatni' s nem sokat tcjródik az_
zal' hogy a zcnckar milyen minó-
ségbeD szólal meg, elsósoÍban a
műbcn rejló halásclcmck lnaxnná-
lis kiaknázásával foglalkozik Ez l
közönség soraiban áltálában lgy
sikeÍ1 aJa1, s mé8 aZ1 sem mond-
hatom, hogy rlcm móltán. Ugyan_

^kkoÍ 
a zenekdrrá dlak |áshaz

hélk lónh?l(ílen :,o]na a.okndk a
m.l!?l'?kn?k.1 üűki;ű'l? 1kik a
üúheÍ rnl nkúbd n jeleskedn?L
Amit az cgycdi hangszcítánulás
köZben ir taníÍok löbbé kevésbé
elmulasZLanak meg1aníLani a ö_

vendékeknek, - vagy ha fel ls
hívják rá a figyelmet' nem gyako_
ÍoltaLják eleget azt a zenckari
játék során kell mcgtanulni a jó
neveló kaÍmesterek segíLségéve1

a A töÍténe ti áttekintés
után térjünk rá arra'
hogy milyen a zenekarok-
ban j átszó muzsikus ok
felkésziiltsége ma. ve-
gyük sorra a vonósokat'
fúvósokat, útősöket.

- orüldk. hogy mcgcmlílclte
lz ütósökcl is, lllcrl ókct sajnos ál-
tr]ában c] szoktük hanyagolni.
RészhcD aZéít. nlcrt a szilnfollikus
zenekarok töÍzshangzása a vonós
ós a fúvóskaron alapszik, az iitó'
sök Löbbnyire,'csak'' színesíLík a
lnűYekel Rjtka aZ, hogy bárni_
lyen kövctclmónyt Íánlesszunk aZ

ütósökkol szcnrbcn' Ehhc7 kapcso_
]ódik egy élményelnI a DÍczdai
Állami Zenekar pÍóbáján vcltcln
róSzt' ahol Beelhoven IX szimfó
niíjára késZüllek. Az utolsó tótcl
ben egyszcr csak azon kaptam ma-
gánl' hogy kénylclcn vagyok oda_
figyclni aÍra' hogy cgy fiatal ütós,
akr cintányéÍozott. lllilycll hal]lt'
lan leleménnyel és lnuzikalitással
illesZkedik az egyébként sok eset

ben kissé közönségesen e]jáhzott
u(oIsó lélel indu1ó ínyagához'
hogy nem csak dinamikailag és
Íitmikailag voll a helyén. hancm a

hang hosszúsága, kicsengése' a

megü1és mlnósóge is olyán gaz_

dagságot 1áI1 l'el' hogy azl mond_
tam magamban| lám lám, a cintá
nyér is milyen zencl halrgszer. Ha
elóIoÍdult' hogy egy_egy pÍoduk-
cióban ilyenfajla igónycket tá-
masz(ottam. az ütósők meglepe_
!ósscl fogad(ák. ÁZ eselek többsé_
gében pozitív voll a rcagálás' él-
veZlék, hogy őket is muzsikus_
s7ámbá veszik. és öÍöÍrmel mulal
ták meg' hogy felkészültségükct'

A Vonósokná] a fen1ebb em]ítetl
hangindítás ós cgyöntelűség lekrD
lctébcn nág}'on sokat fejlódtck a

magyar zcnekarok. AmibeD sok a

lenlivaló: d' iníonáció, d legjobb
zenefuroknál is lisszd1ú ő prablé-
md E7 boÍ7'ilszLóan lonLos kóÍdós.
Egy akkordbln sokszor nehóz ki
hal]ani' hogy melyik muzsikus ját
szik rnagasabban, s rnelyik ala
csonyabbAn EZ összcíügg azzal
is, hogy a kü]önbijzó hangszerek
játókosal nemcsak az intonác'ó'
ban' haneln hangszínben sem kl_
egyenl íte LLen szó1alnak meg'
Gyakran clófordUI, bog)' cgy tom-
pán mcgszólaltatot1 haligot alacso'
nyrbbnák hallunk, pcdig ncm a

magasság a probléma' hanen a

lrangszín, a hang lénye vagy ln
tcnzj1ása'

a Mi az oka annak, hogy a
hazai zenészek nem into.
nálnak m€gfelelően ?

Úgy gondo]oln' d /'a:silÍ-
sak nem linden eselben s2ólahaí-
iúk neg ma:ÍinajIis i!énn!el a
hdn!sz?reikel, azL nondlák, lnajd
aZ elóadáson; vdgy rZ1' hogy úgy
is lesz még pÍóba''' Az inLonációt
vagy á]landóan gyakoroljuk, vagy
bozzászokteljuk a Iület ahho z.
hogy ,,clmcgy" a dolog, ba egy ki-
cslt ''plszkos'' is. Jellelnzó Íánk,
hogy blzonyos sziLuíciókban, amj
koÍ nem ''élcslövészelról" van szó,
el1'ogfldluk a rosszul inLonált han
go1 is Pedig alapkövetelmény a

fúvÓsokníl' hogy minden egycs
csctbcn korrigá]nj kcll' az inLoná'

ciónak lnakulá!1annak kell ]enie'
EZ á]talában otl működik jól, ahoI

a szekción bc]iil Ym egy egy ve-
zeló szcmélyiség, ak]nck e véle-
mónyéÍe adnak' és aki nem tűri
ncg k(jr|yezetóben a hanyagsá-
got' Vonósainktól - aZ egyóni
l'elkészijltség mellett a még ki-
dolgozottebb kamárazcnei egyölr
tctűsége! lehctnc számon kórni'

o Úgy étzem, önnek összes-
ségéb€n az a véleménye'
hogy a koncertek siker.e
elsősoÍban ^ zenészek
hozzáá||ásán múlik' va-
gyis laorális kérdés.

- A legnagyobb pÍoblómá -
aZ anyagiak mellcll - valóban a

hozzáállással van' de a karmeste'
.ck felelóssógc cbben legalább ak-
kora. mint a lnuzsikusoké'

a van-e szégyenkezni va'
lónk a híres küuöldi ze-
n€karokkal szemben?

Úgy érzem' hogy lehetósó
gcilkhez képcst nincscn s7ég}'ell-
nivalónk' Vol! a1kallnaln tijbb
hazai Zencka[ál is külfóldt1n kon-
ce.tczni. s azL tapaszlaltarn, ha a

megmérettc!ós,,felpiszká]ja" a Ze-

nós7ek hlúságát, akkoÍ nagy dol_

gokra képcsck Ez viszont nern
jelenti azt. hogy a héLkiJznapok
ball i5 ugyanez! a szi te! ütik
meg' Ezért nondtam rzt, bogy
igényes zcnóIés a lizctós kéÍdéSóll
Lúl lnolális kérdés is' A Zenekala_
ink aL1ól vannak mtgasabb szin-
!cn, mint a focistáink' hogy ami'
kor meg ke]l muletni a ncmzelkö'
zi poÍondon. hogy mit tudunk, ak'
kor képesck arra' hogy kiYálót
nyújtsanak. Ha v]szont sokáig lalt
az a Lendelrcia, hogy a hóLköZna
pokbln ,,leeÍcsztenek''' akkor iLt 1s

könnyen kikeÍü]betünk az élvo-
nalbó]'

lsz}-Tóth CóbrieI
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