
Percbér a hanglemezekért
Semmi sem mehet a zenekari tltulha roudsára

_ A zenészek, főként a zenekari tltuzsikusok szá-
nrára a haktrÍzás nem egészen ugyanazt jelenti, 1nil)t
a szítrníivészektréI. Vatrnak zenekari rlűvészek, akik
számára a haknizás együtt jáI a nindennapi tntlnká,-
val. A szó kevésbé kapott pejoratív értelnret, és aZ,
hogy egy produkciót a muzsikus haknil)ak tekjnt-e
Vagy seln/ attól függ, milyen céllal lé1l a pódiunrra:
szakrnai, tnűvészi szempontok rniatt, Vagy kifeieZet-
telr pénZsZerzés céljából - rnorrdja Mehi Bllrr cselló_
tnűvész, az operahriz és a Bwlapesti r^illnmtőllil']'iír-
stLslig Ze n eluránah lagja'

Melis BéIa szerint az sem elítélerrdő, ha va]aki csak
a pél]ZéIt hakrrizik, lriszen nlég az első osztályir ze-
nekarairrk között is valr olyan egyiittes, ahol a főállá-
sú fizetés csak a poJgári létInitrilrrutnlroz elegelrdő.
Ezér t tt műv észehe t gy akran a kiirtil n ú t ryeh Iún1'szerttih,
hogy haknizzanak.

l lakrlinak szánlít, de a nuzsíkusok a művészi itr-
díttatás rniatt nerrr nevezik antrak, lra a zenekari nrű-
vész katnarazetlekari koncerteketl, sZonátaesteken
játszik, esetleg szólistakérrt lép fel vaJahol. E procluk_
ciókra többet kell gyakorolni, te}rá t ezek eredrlétlye-
képperr a rrlűvész a zetlekari árokbarr is jobban fog
muzsikálni. ,,ÍIakll" az is, amikor a tlagyzenekarok
kisegítik egynrást, ha például betegség nriatt nenr
tudnak kiállítani egy teljes sZóla rot egy konccrtre.

Kétség sern fér hozzá, }rogy legrarlgosabb zetreka-
raink egyikét, a Butlapesti Filhamtóniaí Társrtstig Zene-
karítL a ln(svész szel]'lpontok, a lntlZsikusok önkifejc_
zési vágya és a százrregyvetr éves Iragyornáriy élLetik'
Mégis, n'rivel az e EyiLLes aZ operdzetrchar tagjaibő) á|,
egész léte a pJusztrrutrkátr alapul' És hogy ebberr az
esetben tnetrtlyire nerrr a jovedelettlszerzés a döl]tőj
a Buddpesti Filharnóníai Títrsaság egy-egy szoJglila'
tért, kollcertért bruttó eZeIötszáZ lori1)tott fiZCt'

Á színlrázi vi|ággal ellentétbetr a zetrekari lttűvé-
szek szárnára hakninak száInít az elektrorrikus nrédi-
ábar-r valÓ szereplés, és teÍrrrészetesell a hangJctrlez-
készítés is. A lem ezfelvételeket percbérbcn fizetík A|-
talábarr egy óra alatt kétpercrryi hasztros felvétel ké_

szül el' A percbér zetrekarotrkétrt változik, kétsZáZöt_
Ven és öLSZáZ forint köZött van. Mitól hanmrabb lLé-

szüI el ct lemez, annáL ntagasallb a nruzsiltusolt órlbére
Előfordu], hogy világsztárokkal }épnek fel külÍöldi
megrendelésre _ ezt maguk között netrr neveznék
hakninak -, de olyarr is, hogy egy isnleretleli i!ú ,,te-
hetség" rrregvásárolia Úragának aZ egyiittest, hogy
játsza eI, rnondiuk, egy hegedűverseny kíséretét,
atnire otthotl gyakoro'Illi tud. . . - eIrnek a nlutlkátrak
már erősen hakni jellege van. Ezenkívül vanlrak az
úgylrevezett szalonhaknik, arrrikor a tnűyészeket
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hátténrruzsiká]ásra kérik fel, és előfordul olyan is'
hogy egy kÖnnyűzerrei szárnhoz ke]l egy'két ütem,
rnorrdjuk, a cse]lószólarrrtól.

_ Csakítgy, rnint lrlás tlűvészeknél, a rnuzsikusok-
nál is íratlan szabály _ |ejezi be Melis Béla _, hogy a

}raknik tletrr ne}retnek a főállású zenekari munka ro-
vására. Operaelőadás alkalrnával nem hivatkozhal
senki arra, hogy előző este haknizott. Ezérl' hogy ki
nrennyi lrakrrit válla], rnindenkinek az egyéni feLe-
Iősége'

DeÜich Mórton
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Gyermekrnűvész New Yorkban
Vecscy Feretlc alnerikai körútján New Yorkbalr

tnaga a trllttra járt Lrevásárohli és a szál]ó fiirdőszobá-
ill|'.ttl, rt'rgy titoklrart, gyorsforralón ió tnagyaros
húslevest íőzött Íiacskájának és férjérrek.

- 'l'udod nrit, fiacskrírn _ szólt biztatÓatr fiíhoz -, te
lniir jól beszélsz arrgolul, ha tehát jönnek az újságíró
bácsik, fogadd őket, és beszélgess velük, de okosarr
áln!

Vecsey |Crj sZót is fogadott és így rnentette ki a nra-
nlát:

_ A tttttttta a piacra llent húsért' A fürdőszobáball
fog neklrrlk hÍrslevest [őztri' De erről setrkitrek se sza-
bad tudni.

Mástla;l az összes New York-i lapok l]reBírták

.|++

New Yorkban
Brorris]áv l lubenrlantr első hangverscllyét tartotta

New Yorkban, a Carnegie I lallban. Az egyik páholy-
barr iilt |ascha IJeifetz hegedűrnűvész és codor.szky
zotlgoraInűvész. Az egyik rnűsorsZánr véget ért, és a

közörlség valósággal torlbolt lelkesedéséberr' Ilei-
fetz odaszólt Godovszkynak:

- Micsoda hőség van ebbetr a terenberr!
Codovszky mosolyoBva íelelte:
- De csak hegedűművészeknek I
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