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Tragikus, botrányos mindaz, 
amit – az egyébként is
használhatatlan – média-
törvény következetlen, 
értelmetlen végrehajtása
okoz

Nagy szükség lenne 
moderátorképzésre

Kultúratámogatás 
a cívis városban
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PARSIFAL A MÛVÉSZETEK PALOTÁJÁBAN (CHRISTIAN FRANZ, NÉMETH JUDIT, MATTI SALMINEN)
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ZENEI KÖZÉLETÜNK0

KALENDÁRIUM
A közelmúlt és a közeljövô zenei hírei, eseményei. 

(Összeállította: Pál Eszter)

MAGYAR ZENEI TANÁCS
Victor Máté ismét a Magyar Zenei Tanács élén

Elôször éppen egy évtizeddel ezelôtt, 1996-ban választották meg erre
a posztra, de akkor, mire letelt a három esztendô, úgy érezte, belerop-
pan a rengeteg teendôbe, az idônkénti szélmalomharcokba. Ezért
Victor Máté nem is jelöltette magát újra, bár az eltelt években is
figyelemmel kísérte a szervezet munkáját. Mostanra azonban úgy
érzi, tapasztaltabb, megértôbb lett, s mivel már több szabad idô felett
is gazdálkodik, úgy döntött, vállalja a jelölést. (Réfi Zsuzsanna)

DEBRECEN
Turi Gábor szerint együtteseik növelhetik Debrecen megtartó erejét 

Akik mostanában megfordultak a cívis városban, mind-mind a le-
nyûgözô, új központról, az egyre pezsgôbb mûvészeti életrôl, vala-
mint arról mesélnek, milyen látványos eredményeket hozhat, ha egy
képviselôtestület kiemelten támogatja a kultúrát. (Réfi Zsuzsanna)

Herboly Domonkos úgy véli, lelkileg már sikerült stabilizálniuk 
a társulatokat

Debrecenben ettôl az esztendôtôl kezdve jelentôsen változik a zenei
együttesek élete, hiszen közös igazgatás és mûvészeti vezetés alá került
a Kodály Kórus valamint a Filharmonikus Zenekar. (Réfi Zsuzsanna)

NEMZETI FILHARMONIKUSOK
Tokiótól Szombathelyig számos városban turnéznak 
a Nemzeti Filharmonikusok 

Remekül sikerült szezont tudhat maga mögött a zenekar, hiszen
elsô teljes évadjukat töltötték új otthonukban, a Mûvészetek
Palotájában, ráadásul az elmúlt idôszakban a közönségüket is sike-
rült megkétszerezniük. (Réfi Zsuzsanna)

OPERA
Áll a bál az operában

Az elmúlt hetek botránylistáját kétségkívül az Operaház vezette,
ahol mostanában mindenrôl volt szó, csak éppen zenérôl nem. A
hónapok óta várható robbanás megtörtént, a sort Kovács János elsô
karmester kezdte, aki május 3-án bejelentette lemondását tiltakozá-
sul a tervezett létszám- és elôadás-csökkentés ellen. (Pál Eszter)

RÁDIÓZENEKAR
Fischer Ádám a Wagner Napokkal a Rádiózenekart is reflektorfénybe
állítja

Különleges, fesztiválstílusban elôadott Parsifal-produkciónak tap-
solhattak az érdeklôdôk 2006. június 10-én és 17-én a Bartók Béla
Nemzeti Hangversenyteremben. A koncertek dirigense Fischer
Ádám volt, akitôl a Budapesti Wagner Napok ötlete is származik.

(Réfi Zsuzsanna)
Szepesi János bízik abban, hogy a Rádiózenekar Mozart-sorozatának
lesz folytatása 

„Saját kamaraegyüttesemben is állandóan tapasztalom, mennyire lé-
nyeges a mûhelymunka, s tudom azt is, mostanában erre egyre keve-
sebb a lehetôség. Egy vidéki fellépésen a Rádiózenekar eljátszotta
Mozart Grand partitáját, olyan kiválóan, hogy ebbôl született az ötlet,
be kellene mutatnunk egy Mozart-sorozatot.” (Réfi Zsuzsanna)

MARKETING-TRÉNING
A jó pap… No és mi?

A Szimfonikus Zenekarok Szövetsége és a Mûvészetek Palotája
egyre bôvülô együttmûködése keretein belül ez év tavaszától közös
szakmai tanfolyamot indított neves külföldi szakemberek bevoná-
sával. (Kovács Géza)

KÖZÖNSÉG-UTÁNPÓTLÁS
Solymosi Tari Emôke a komplex mûvészeti programot tartja legjobbnak

Zenetörténészi, zongoratanári és kulturális menedzseri képzettsé-
gének egyaránt hasznát veszi a Pastorale családi hangverseny-
sorozat elôkészítésében, moderálásában. Solymosi Tari Emôke úgy
véli, a jó mûsorvezetés összetett feladat, amelynek rengeteg csínja-
bínja van, ezért is sajnálja, hogy itthon még nem indítottak mode-
rátor-képzést. (Réfi Zsuzsanna)

Iván Gábor igyekszik minél színesebbé, érdekesebbé tenni a
gyerekkoncerteket

Szívesen szerepel, szeret mindenhol jókedvet varázsolni maga kö-
rül, ezért aztán nagyon élvezi, hogy a hangok világába vezetheti be
a gyerekeket, és megmutathatja nekik a muzsika szépségeit. Iván
Gábor ütômûvész saját együttese, a Magyar Telekom Szimfonikus
Zenekar ifjúsági sorozatainak mûsorvezetôje és szerkesztôje már
több mint öt esztendeje. (Réfi Zsuzsanna)

0KRITIKA0
A MÁV Szimfonikus Zenekar, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar,
és a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekarának májusi koncert-
jeirôl (Fittler Katalin)

Magyar hárfaversenyek CD-felvételen
Felletár Melinda a 2003/04-es évadban hat magyar hárfaversenyt
játszott, a Magyar Rádió háromrészes sorozata keretében. Közülük
került négy kompozíció (három 1st recordingként, egy pedig magyar
kiadványon elôször) a felvételre. (Fittler Katalin)

0ZENETÖRTÉNET0
„Szép vagy, gyönyörû vagy Magyarország...” – zenei gyökereink
kései hajtásai

Népies mûdalaink legjava sok olyan hangulattípust, stílusjegyet ôr-
zött meg, amelyek a régi magyar hangszeres táncmuzsikát jellemez-
ték. Írásunk középpontjában ezúttal két olyan magyar népies mûdal
áll, amelyek dallama határainkon túl is ismert. (Rakos Miklós)

0MÛHELY0
Karl Böhm karmesteri tapasztalataiból

A helyes hangolás – akárcsak a zenekar jó „hangolása” (minden
vonatkozásban!) – kizárólag bajtársias megegyezés útján érhetô el.

(Fordította és közreadja: Boros Attila) 
A huszonkettes

1960-ban készült el a Rádió másik „zenekari” stúdiója, a 22. (Épí-
tész tervezôje Szende László és Nánási Sándor, akusztikai tervezô-
je Dr. Tarnóczy Tamás.) Bár a stúdió eredetileg „zenekari” stúdió-
nak épült, valójában nem az, és a Rádiózenekar sem fogadta
lelkesedéssel (Ujházy Laszló)

Egységben az erô
Európai zenekarok hálózata – Az új európai zenekari szervezet
potenciális takarékosság helyett, a „SymphoNet” kölcsönös támo-
gatáshoz, cserelehetôséghez és nagy projektek létrehozásához szo-
lidaritást és lehetôséget keres. Így az egyes zenekarok – önálló-
ságuk feladása nélkül – a fejlôdô nemzetközi zenei piac kihívásait
jobban tudják állni. (Kirsten Liese)

0EGÉSZSÉG0
Ferde vonósok

Sok írás született már a testi egészség és a sikeres hangszerjáték
összefüggésérôl. Ezzel szemben a muzsikusokkal foglalkozó
orvostudomány kevés figyelmet fordított a medenceferdülés prob-
lémájára. (Katharina Apostolidis)
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0MUSICAL LIFE0

CALENDAR  
Musical news and events of the recent past and the near future.

(Compiled by Eszter Pál)

HUNGARIAN MUSIC COUNCIL
Máté Victor heading the Hungarian Music Council again

First elected to the post of president a decade ago, in 1996, by the time his
three years were over, Mr Máté felt he would break down under the strain
of the immense task and of fighting at windmills. Even though Máté Victor
did not run for nomination again, he has followed the work of the organi-
zation with interest ever since. Now he feels he has become more experi-
enced and understanding, and as he has more time at hand, he has decided
to accept the nomination. (Zsuzsanna Réfi)

DEBRECEN
In Gábor Turi’s opinion the ensembles of Debrecen may strengthen the
town’s retaining power 

Anyone who has visited the cívis town recently, will render account of its
restored, new, fascinating centre, bustling cultural life and of spectacular
achievements deriving from the particular emphasis the body of representa-
tives puts on promoting and supporting culture. (Zsuzsanna Réfi)

Domonkos Herboly means they have succeeded in stabilizing mentally the
ensembles

Starting this year, the life of the musical ensembles of Debrecen has
changed considerably owing to the common management and artistic lead-
ership of the Kodály Choir and the Philharmonic Orchestra.

(Zsuzsanna Réfi)

HUNGARIAN NATIONAL PHILHARMONIC 
ORCHESTRA
The National Philharmonic Orchestra tours several towns from Tokyo to
Szombathely

The orchestra has closed a splendid season. Not only has it been their first
complete season spent on the new premises in the Palace of Arts, they have
also been able to double the number of their audiences. (Zsuzsanna Réfi)

OPERA
There is a big fight going on 

The scandals of the past weeks have been topped, without any doubt, by the
Hungarian Opera where the matter of concern has been all but music these
days. The months-long tension exploded on 3 May when the chief conduc-
tor János Kovács announced his resignation from his post to protest against
the planned lay-off of artists and the reduced number of performances. 

(Eszter Pál)

RADIO SYMPHONY ORCHESTRA
With the Wagner Days, Ádám Fischer also puts the Radio Symphony Orches-
tra into the limelight

At the Béla Bartók National Concert Hall a special Parsifal production was
staged, performed in festival style, on 10 and 17 June, 2006. The concerts
were conducted by Ádám Fischer who the idea of the Budapest Wagner Days
also originates with. (Zsuzsanna Réfi).

János Szepesi is confident that the Mozart-cycle of the Radio
Symphony Orchestra will continue

“My own chamber ensemble strengthens me repeatedly in my conviction
that workshops are essential, even though I am aware that there are less and
less opportunities for it these days. At a concert by the Radio Symphony
Orchestra in the country Mozart’s Grand partita was played so perfectly that
it gave rise to the idea of organizing a whole Mozart-cycle.”

(Zsuzsanna Réfi)

TRAINING
It’s never too late to learn … 

As a result of the widening co-operation between the Association of Sym-
phonic Orchestras and the Palace of Arts joint professional courses have
been conducted from this spring on, with the participation of famous
experts from abroad.  (Géza Kovács)

RECRUITING FUTURE AUDIENCES
Emôke Solymosi Tari advocates complex artistic programs

In preparing and moderating the Pastorale concert series for families, she
makes good use of her music historian, piano teacher and cultural manager
qualifications. Emôke Solymosi Tari finds that being a good host is a com-
plex task with a lot of ins and outs about it and regrets that the moderators’
training has not started in Hungary yet. (Zsuzsanna Réfi)

Gábor Iván tries to make concerts for children the most colourful and inter-
esting possible

He likes being in the limelight, spreading cheerfulness around him wherev-
er he goes. He immensely enjoys introducing children to the world of sound
and the beauties of music. The percussionist Gábor Iván has been editor and
host to the youth series of his own ensemble, the Hungarian Telekom Sym-
phonic Orchestra for more than five years. (Zsuzsanna Réfi)

0CRITICISM0
On the May concerts by the Budapest Concert Orchestra MÁV, the Nation-
al Philharmonic Orchestra and the Budapest Philharmonic Orchestra. 

(Katalin Fittler)

Hungarian harp concertos on CD
In the 2003/2004 season Melinda Felletár played six Hungarian harp con-
certos in the Hungarian Radio’s three-unit-cycle, four of which were
recorded (three as first recording and one as first on Hungarian label).

(Katalin Fittler)

0HISTORY OF MUSIC0
"Hungary, you beautiful..." – the late sprouts of our musical roots

The best Hungarian popular art songs have preserved several stylistic fea-
tures and types of mood characteristic of early Hungarian instrumental
dance music. The present article focuses on two Hungarian popular art
songs with melodies known outside Hungary as well.

(Miklós Rakos)

0WORKSHOP0
On Karl Böhm’s conducting experiences

Proper tuning – just as the good “humour” (in every respect!) in an orches-
tra – can only be reached by means of comradely agreement. 

(Translated and edited by Attila Boros) 

The studio twenty-two
The Hungarian Radio’s other, twenty-second “orchestral” studio was com-
pleted in 1960 (architectural design: László Szende and Sándor Nánási,
acoustic design: Dr. Tamás Tarnóczy.) Although the studio had originally
been designed to be for “orchestral” use, in reality it is not and the Radio
Orchestra has not given it an enthusiastic reception either.

(László Ujházy)

The force of unity
The network of European orchestras
Instead of potential economy, the new European organization of orchestras
called “SymphoNet” tries to achieve solidarity and to find possibilities for
mutual support, exchange programs and large projects. In this way individ-
ual orchestras can better meet the challenges of the developing internation-
al musical market, without giving up their independence. (Kirsten Liese)

0HEALTH0
Bent string players

The number of writings on the relationship between a healthy body and
playing in instrument successfully is enormous. Nevertheless, medical sci-
ence dealing with musicians has paid little attention to the problem of pelvic
curvature. (Katharina Apostolidis) 
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94 ÉVES KORÁBAN HELSINKIBEN ELHUNYT ERIK BERGMAN, Finnország legnevesebb kortárs zeneszerzôje, aki hazájá-
ban elsôként alkalmazta a tizenkétfokú hangrendszert.

ANGLIA, WALES ÉS SKÓCIA TIZENÖT VÁROSÁBAN ADOTT KONCERTET május folyamán a Magyar Rádió Szimfo-
nikus Zenekara örökös tiszteletbeli fôzeneigazgatója, Vásáry Tamás zenei irányításával, aki a mûsorban zongoraszólót is vállalt. A rádió-
zenekar közel négy évtizede rendszeresen turnézik Nagy-Britanniában. 

KADOSA PÁL-EMLÉKTÁBLÁT AVATTAK Budapesten a Március 15. tér 8. szám alatt, a Kossuth-díjas zeneszerzô, zongo-
ramûvész egykori lakóházának falán. Az emléktáblát négykor Budapest Fôváros Tanácsa nevében Schiff András zongoramûvész és
Schiffer János fôpolgármester-helyettes adta át. Kadosa tanítványa volt többek között Jandó Jenô, Kocsis Zoltán, Kurtág György, Ránki
Dezsô és Schiff András.

A TAKÁCS QUARTET AZ EGYIK GYÔZTESE A 2006-OS BRIT AWARDS-nak, Nagy-Britannia legnevesebb klasszikus ze-
nei díjának. A vonósnégyes az elismerést Beethoven kései vonósnégyeseinek felvételéért kapta. 

VICTOR MÁTÉ ERKEL-DÍJAS ZENESZERZÔT VÁLASZTOTTA ELNÖKÉNEK XXII. Közgyûlésén a Magyar Zenei
Tanács. A szervezet alelnöke újra Kovács Géza, a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének társelnöke lett. A közgyûlés köszönetet
mondott Csengery Adrienne leköszönô elnöknek, akit a sok éven át végzett munkájáért rendkívüli egyéni taggá választottak. 

A MAGYAR SZIMFONIKUS ZENEKAROK SZÖVETSÉGE május 22-én megtartotta évi rendes (XIV.) közgyûlését. A beszá-
molók után a közgyûlés módosította a Szövetség alapszabályát és döntött a Zuglói Filharmónia – Szent István Király Szimfonikus Zenekar
felvételérôl. Ezzel a tagszervezetek létszáma tizennégyre emelkedett.

MINDEN IDÔK LEGDRÁGÁBB HANGSZERE az 1707-ben készült „Hammer” Stradivari hegedû lett, amelyet a New York-i
Christie’s aukciós ház rekordáron, 3,5 millió dollárért, azaz több mint 700 millió forintért adott el.

DANIEL BARENBOIM KAPTA A GESCHWISTER KORN UND GERSTENMANN ALAPÍTVÁNY 50 000 EURÓ
ÉRTÉKÛ BÉKE-DÍJÁT. A világhírû zongoramûvész-karmester az izraeliek és palesztinok közti megbékélést segítô kiemelkedô mun-
kájáért kapta az elismerést. Barenboim a Nyugat-Keleti Díván Zenekart 1999-ben Edward Saiddal, az azóta elhunyt palesztin irodalomtu-
dóssal együtt alapította azért, hogy izraeli és arab muzsikusok által közösen létrehozott produkciók szülessenek. Az együttessel bejárták a
világot, Barenboim muzsikusként és politikai aktivistaként is meghatározó személyiséggé vált. Az elismerést korábban a Béke Nobel-díjas
Simon Peresz volt izraeli miniszterelnöknek és Amosz Oz izraeli írónak is odaítélték.

A BUDAPESTI SZENT EFRÉM BIZÁNCI FÉRFIKAR KAPTA AZ ELSÔ DÍJAT a XXV. Ortodox Nemzetközi Egyházzenei
Fesztiválon Lengyelországban. A fesztivál történetében ez az elsô nem szláv nyertes kórus. A magyar együttes gyôzelme azért is kimagasló,
mert az idei jubileumi versenyen csak a legjobbak vehettek részt.

TÖMEGES ÉTELMÉRGEZÉS TÖRTÉNT TÖBB BUDAPESTI TEÁTRUMBAN, az Opera, az Erkel, a Thália és az Operett
Színházban, amelyek büfészolgálatát és személyzeti étkeztetését ugyanaz a cég, a Medúza Kft. látja el. Mindegyik színházból szalmonella-
fertôzés gyanújával kezeltek munkatársakat. Az ételmérgezést tojásos nokedli okozta.

VIDNYÁNSZKY ATTILA RENDEZÉSÉBEN május 20-án tartották Wagner A nürnbergi mesterdalnokok címû operájának premier-
jét a Magyar Állami Operaházban, ahol az Operaház dolgozóiból alakult sztrájkbizottság félórás figyelmeztetô sztrájkot tartott az elôadás
kezdete elôtt. Az Operaházban dolgozók azért döntöttek a sztrájk mellett, mert mint nyilatkozatukban fogalmaztak: „a Magyar Állami Ope-
raház fôigazgatója mint munkáltató súlyosan megsértette a jogszabályokban elôírt kötelezettségeit azzal, hogy nem folytatott egyeztetést a
szakszervezettel, illetve a közalkalmazotti tanáccsal olyan alapvetô, a munkavállalók munkakörülményeit meghatározó dokumentumokról,
mint az intézmény alapító okiratának tervezete, az intézmény szervezeti és mûködési szabályzata, és az ún. modernizációs program.” A
sztrájkolók egyben felszólították egyeztetésre a fôigazgatót.

FELAVATTÁK A MÛVÉSZETEK PALOTÁJA ÚJ ORGONÁJÁT május 22-én, amely Európa legjelentôsebb, 92 regiszteres,
5 manuálos orgonája. Az új hangversenytermi orgona csodálatos hangzását 470 fasípjának, 5028 ónsípjának és 1214 nyelvsípjának köszön-
heti. A hangszert április folyamán már a nagyközönség részvételével beavató koncerteken hangolták, vagyis azt kísérletezték ki, az orgona
milyen beállításokkal szól a legjobban különbözô méretû és felállású együttesekkel, az egyes szólóhangszerekkel és az énekhanggal. Az
avató koncerten Baróti István, Elekes Zsuzsa, Varnus Xavér és Fassang László szólaltatta meg a csodálatos képességû hanszert, a hangver-
senyen a Danubia Szimfonikus Zenekart Lukács Ervin dirigálta.

KAPOSI GERGELY a Budapesti Kórus új vezetô karnagya, a másodkarnagy Demjén András lett. Kaposi hat pályázó közül nyerte el a
tisztet.

IRODALMI MÛVEK KÖRÉ SZERVEZTE KÖNYVEK CÍMÛ ÚJ BÉRLETI SOROZATÁT A PANNON FILHARMO-
NIKUSOK, a négyrészes sorozatot a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben tartják 2007 tavaszán. A négy koncert a Holt lelkek, A
költôs szerelme, a Teremtés könyve és a Peer Gynt címet viseli.

A PÁRIZSBAN ÉLÔ 90 ÉVES RÉV LÍVIA BUDAPESTEN KONCERTTEL ÜNNEPELTE SZÜLETÉSNAPJÁT, ame-
lyen a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztere nevében Benedek András közigazgatási államtitkár átadta neki a Pro Cultura Hungarica díjat.
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A koncerten az ünnepelt mûvésznô is a zongorához ült, és a Weiner-Szász Kamaraszimfonikusok kíséretében, Ménesi Gergely vezényleté-
vel Mozart d-moll zongoraversenyét adta elô hatalmas sikerrel.

MÁJUSBAN ÜNNEPELTE 83. SZÜLETÉSNAPJÁT LIGETI GYÖRGY ZENESZERZÔ, akit ez alkalomból 27-én, az
elôestén a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben koncerttel köszöntöttek. A Ligeti-mûvek jeles tolmácsolói szólaltatták meg a dara-
bokat: Keller András hegedûmûvész a Hegedûversenyt, Károlyi Katalin énekes és az Amadinda Ütôegyüttes az eredetileg számukra írt
Síppal, dobbal, nádi hegedûvel címû dalciklust, Csalog Gábor az Etûdök zongorára címû mûvet, az UMZE pedig a Kamarakoncertet adta
elô. A Nobel-díjas Kertész Imre, Ligeti nagy tisztelôje is a színpadra lépett, aki írásainak részleteivel köszöntötte a zeneszerzôt.

A BARTÓK BÉLA NEMZETI HANGVERSENYTEREM, a Fesztivál Színház és a Ludwig Kortárs Múzeum otthona, a
Mûvészetek Palotája nyerte az építészeti szakma legkiemelkedôbb nemzetközi elismerését, a FIABCI Prix d’Excellence 2006. évi díját a
május 29-én Bangkokban tartott ünnepélyes gálán. A kitüntetést a szakma Oscarjának is nevezik.

KOCSIS ZOLTÁN IDÉN IS MEGTARTOTTA SZÜLETÉSNAPI JÓTÉKONYSÁGI KONCERTJÉT a Bartók Béla Nem-
zeti Hangversenyteremben május 30-án. Az 54 éves zongoramûvész karmester még 1990-ben tett ígéretet arra, hogy minden évben saját
születésnapján jótékonysági hangversenyt ad, amelynek teljes bevételét a Nemzetközi Gyermekmentô Szolgálat javára ajánlja fel. Idén
Mozart-mûsorral készült, a Solti György Kamarazenekarral valamint Koppándi Jenô hegedûmûvésszel közösen lépett színpadra.

LELEPLEZTÉK AZT AZ OLASZ MÛVÉSZT, AKI A PÁPA ORGONISTÁJÁNAK ADTA KI MAGÁT. Massimiliano
Muzzi május végén Németországban bukott le, korábban Amerikában, Ausztráliában és Európa-szerte turnézott, és mindenhol ünnepelte a
közönség. Valójában 1989 óta James Edward Goettsche amerikai orgonamûvész a Vatikán zenésze, aki Muzzi bocsánatkérése ellenére sem
zárkózott el a jogi lépésektôl.

GYÔRIVÁNYI RÁTH GYÖRGY LETT AZ OPERAHÁZ MEGBÍZOTT FÔZENEIGAZGATÓJA, megbízatása a
közeljövôben kiírásra kerülô pályázat eredményhirdetéséig tart. Gyôriványit – aki 2001 tavaszától bô egy éven át már ellátta ezt a felada-
tot – azután kérte fel erre a posztra Hegyi Árpád Jutocsa, az Operaház fôigazgatója, hogy Kesselyák Gergely lemondott tisztjérôl az erede-
tileg tervezett elôadások számának drasztikus csökkentése miatt. Május elején ugyanebbôl az okból szintén lemondott elsô karmesteri poszt-
járól a Kossuth-díjas Kovács János karmester is, Keveházi Gábor balettigazgató pedig nyílt levélben lemondásra szólította fel a fôigazgatót,
amiért fegyelmi eljárást indítottak ellene.

BUDAPESTEN IS KONCERTEZIK AZ IDÉN ALAKULT KODÁLY-BARTÓK IFJÚSÁGI VILÁGZENEKAR, aminek
létrejöttérôl korábbi számunkban már beszámoltunk. Bejelentették: a tizennyolc ország fiataljaiból álló együttes július 16-án a XV. Jubi-
leumi Budafest Nyári Zenei Fesztiválon, a Belvárosi Nyári Szimfonikus Koncertek sorozatában a Szent István Bazilika elôtt lép fel a fiatal
Farkas Gábor zongoramûvész közremûködésével és Vásáry Tamás vezényletével. A zenekar célkitûzése, hogy a névadó Kodály és Bartók
legalább egy-egy mûvét folyamatosan repertoáron tartsa. A Bazilika elôtti hangversenysorozaton mellettük a MÁV Szimfonikus Zenekart,
a Rádiózenekart, a Magyar Telekom, valamint a Budafoki Dohnányi Ernô Szimfonikus Zenekart hallhatjuk.

LÁTHATÓ ZENE CÍMMEL NYÍLT KIÁLLÍTÁS A TEMI FÔVÁROSI MÛVELÔDÉSI HÁZBAN Gink Károly
fotómûvész munkáiból, amelyeket Bartók Béla mûvei alapján készített. A tárlat része a Sérült testben ép lélek 2006 programsorozatnak,
mivel azt elsôsorban siketek számára tervezték, hogy ôk is képet alkothassanak Bartók zenéjérôl.

FRIEDRICH GULDA MAGYARORSZÁGON EDDIG MÉG BE NEM MUTATOTT Versenymû gordonkára és fúvós zene-
karra címû mûvét adta elô a MÁV Szimfonikus Zenekar és Mérei Tamás csellómûvész június 2-án a Zeneakadémián Gál Tamás vezény-
letével. A darab rendkívül népszerû világszerte, sajátosságai miatt azonban, mivel koncertteremben a csellót kierôsítve kell megszólaltatni,
és így igazi hangszíne nem érvényesül, csak ritkán játsszák élôben. 

ELSÔ ALKALOMMAL RENDEZIK MEG BUDAPESTEN A WAGNER NAPOKAT A MÛVÉSZETEK PALOTÁJÁBAN. A
várhatóan mostantól évente megrendezett esemény június 10-én és 17-én indul a Pasifal különleges látványelemekkel gazdagított, félig
szcenírozott elôadásaival. Jövôre a Rajna kincse és A Walkür, 2008-ban pedig a Siegfried és Az istenek alkonya folytatja a sort. A sorozat
mûvészeti vezetôje és az elôadások dirigense Fischer Ádám. A Wagner Napok alkalmából neves énekesek látogatnak Budapestre, többek
között Matti Salminen, Christian Franz és Günter von Kannen. A június 17-i hangversenyt a Bartók Rádió élôben közvetíti, a sugárzás-
ban a kanadai, koreai, ausztrál és a portugál rádió is részt vesz. Az elôadást a 80 éve született Kroó György zenetörténész és Wagner-ku-
tató emlékének ajánlják fel az elôadók.

MÁSODIK ALKALOMMAL RENDEZIK MEG A PÉCSI NEMZETKÖZI ZONGORAVERSENYT LISZT FERENC EMLÉ-
KÉRE június 17-30-ig. A versenyt a bécsi Bösendorfer zongoragyár támogatja, amely több hangversenyzongorát is biztosít a
résztvevôknek. A negyedik fordulóban zenekari kísérettel mérik össze tudásukat az indulók, akiket a Pannon Filharmonikusok kísérnek Ha-
mar Zsolt Liszt-díjas karmester vezényletével. 

SIMÁNDY JÓZSEF, A VILÁGHÍRÛ TENOR IDÉN LENNE KILENCVEN ÉVES. Ebbôl az alkalomból több ünnepi eseménybôl álló
sorozatot szerveznek, amely Balatongyörökön, Simándy kedvelt nyaralóhelyén indul, ahol ma is ápolják az operaénekes emlékét. A helység
Simándy sétányán július 30-án avatják fel a mûvész mellszobrát, Kelemen Kristóf szobrászmûvész alkotását. Az eseménysor Simándy szüle-
tésének évfordulójáig, szeptember 18-ig tart, s ennek keretében többek között az operaénekes szülôvárosában, Kistarcsán felállítják a mûvész
életnagyságúnál nagyobb bronzszobrát, amely Bánk bán szerepében ábrázolja ôt. A Hungaroton új válogatás CD-vel készül az évfordulóra. 

A JÚLIUS 26-ÁN INDULÓ BAYREUTHI FESZTIVÁLRA már eddig közel félmillió jegyigénylés érkezett, noha ezt kizárólag írásban,
fax és email mellôzésével vagy személyesen lehet megtenni. Ez több mint kilencszerese az egy hónapos Wagner-sorozat 54 ezres kapaci-
tásának. Összeállította: Pál Eszter



ZENEI KÖZÉLETÜNK

– Pedig talán most még nehezebb a
zenei szakma helyzete, mint tíz évvel
ezelôtt…

– Én inkább azt mondanám, most mások
a problémák, mint a 90-es évek elején. Az
akkori esztendôk egyébként roppant izgal-
masak voltak, hiszen egy új társadalmi
szerkezetben kellett nekünk, muzsikusok-
nak, megkeresni a helyünket. Az átalaku-
lások minden szakmát érintettek, s renge-
teg dolog dôlt el hosszú távra…  

– Most, újonnan kinevezett elnökként,
melyek lesznek az elsô teendôi?

– Már részt vettem egy mûvész szerve-
zetek közti megbeszélésen, amelyen szóba
került a mûvész-státusz, a mûvész-törvény
kérdése. Nagyon sokat segítene, ha ebben
az ügyben történne végre már némi
elôrelépés…  S engem borzasztóan zavar
az is, hogy a mûvészeti élet támogatása
nincs törvényileg szabályozva, hanem
mindig, minden attól függ, ki van éppen
döntési pozícióban, és kinek milyen az
érdeklôdési köre. Eközben az együttesek
ma is a legnagyobb részt állami támoga-
tásból élnek, s költségvetésük elenyészô
százaléka származik csak szponzor-
pénzekbôl. Törvényi szabályozással, álla-
mi akarattal úgy vélem, jobban lehetne a
magántôkét is arra inspirálni, vállaljon
sokkal nagyobb szerepet a mecenatúrá-
ban… Maga a Zenei Tanács is azért szüle-
tett, hogy a demokrácia ne csak mindig
újabb négy és négy évre szóljon, s a szak-
mai szervezettel folytatott egyeztetés, pár-
beszéd folyamatos legyen. Hiszen a de-
mokrácia lényege éppen az, hogy a döntés
az érintettekhez minél közelebb történik.

A rendszerváltást követôen a zenésztársa-
dalom felkészült az új mûködési modellre,
az állandó párbeszédre. Sajnos, ezt azon-
ban ez elmúlt években ritkán használták
ki. Úgy tûnik, a politikai vezetés nem szí-
vesen adja ki a kezébôl a döntést… Pedig
a Zenei Tanács igazán rengeteget segíthet-
ne abban, hogy bármilyen döntés, pénzel-
osztás kapcsán elôször a szakmán belül
kerüljön sor az egyeztetésre. Ráadásul a
mi szerveztünk 44 egyesületi, 11 társult és
11 rendkívüli egyéni tagot tömörít, a
hangszerészektôl kezdve a hanglemezki-
adókig, az egyházzenészektôl egészen a
népzenészekig valóban az egész zenész
társadalmat képviseljük. A zenészek pedig
tudják, hogy tágabb körben, hosszabb tá-
von igenis egymásra vannak utalva, s az
értékrenddel, az egyes intézmények,
együttesek teljesítményével is teljesen
tisztában vannak. Szeretném, ha a jövôben
a szervezetünket valóban bevonnák az ér-
demi döntésekbe!

– Mi a véleménye a napjainkra egyre
aggasztóbb méreteket öltô közönség-
fogyásról, és -elöregedésrôl?   

– A Zenei Tanács nemrégiben készítte-
tett egy felmérést a fiatalok zenehallgatási
szokásairól. A napokban próbálom ma-
gam is átrágni magam ezen az anyagon,
ami  egyelôre még csak számokból áll, és
mielôbb szükség lesz arra, hogy az adato-
kat feldolgozzuk, s programpontokká ala-
kítsuk. Ennek kapcsán nagyon szeretnék
késôbb  vitasorozatot is indítani arról,
hogy hol tartunk most, hogyan tovább, és
mibe kapaszkodhatnánk a jövôben. Ezeket
az eszmecseréket egyébként ôsztôl rend-

szeressé akarom tenni, ezzel is át kívánom
kissé alakítani a Magyar Zenei Tanács
mûködését. Lényegesnek tartom, hogy a
szervezet a jövôben mûhelyként mûköd-
jön, s az ilyen jellegû viták rendszeressé
váljanak. Így ugyanis lenne végre alkalom
arra, hogy a különbözô gondokat, problé-
mákat megbeszéljük, kitárgyaljuk egymás
között. Ezt a folyamatos, belsô szakmai
párbeszédet nagyon hiányoltam eddig.  

– Mint egy „ernyôszervezet” vezetôje,
mennyire kíván a tagszervezetek vélemé-
nyére támaszkodni? Vagy inkább önálló
elképzelései, saját programja képezi majd
a munkája alapját? 

– Mindenképpen a tagszervezetek szó-
szólója kívánok lenni, olyannyira, hogy a
következô hetekben, hónapokban konzul-
tálni akarok mindegyikkel, és meg akarom
ismerni az ôket foglalkoztató problémá-
kat. Szeretnék minél alaposabban, minél
szélesebb körben tájékozódni. A felmerült
gondokról pedig ôsztôl rendezünk majd
vitákat, s ezeken természetesen magam is
részt veszek. S talán nekem is lesznek
olyan gondolataim, észrevételeim, ame-
lyek másnak eszébe sem jutnak… De per-
sze meggyôzhetô vagyok. Attól ugyanis,
hogy én vagyok az elnök, még nem gon-
dolom azt, hogy mindenkinél okosabbá is
váltam… Problémás pontokból, pedig biz-
tosan akad majd bôven, hiszen a zene az
egyik legnehezebb terület, szerencsére vi-
szont muzsika nélkül nincs emberi lét. 

– Az ének-zeneoktatás az utóbbi idôben
egyre jobban kiszorul az iskolákból. Ön
szerint emiatt mennyire válik lényegessé,
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„Tragikus, botrányos mindaz, amit – az egyébként is használhatatlan –  médiatörvény következetlen, 
értelmetlen végrehajtása eredményez.!”

Victor Máté ismét a Magyar Zenei Tanács élén
Elôször tizenhárom évvel ezelôtt, 1993-ban választották meg erre a posztra, de akkor, mire letelt 
a három esztendô, úgy érezte, beleroppan a rengeteg teendôbe, az idônkénti szélmalomharcokba.

Ezért Victor Máté nem is jelöltette magát újra, bár az eltelt években is figyelemmel kísérte a szervezet
munkáját. Mostanra azonban úgy érzi, tapasztaltabb, megértôbb lett, s mivel már több szabad idô
felett is gazdálkodik, úgy döntött, vállalja a jelölést. Az Erkel Ferenc-díjas zeneszerzôt, muzsikust,

zenei rendezôt és szerkesztôt, a Zenész KÖR ügyvezetôjét 2006. május 18-án, a Magyar Zenei 
Tanács XXII. közgyûlésén választották meg ismét három esztendôre a szervezet elnökének.    
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hogy több iskolás gyerekeknek szóló hang-
versenyt rendezzenek, és hogy változzanak
a mûsorszerkesztési elvek? 

– Éppen a múltkor olvastam a német rá-
dió egy kiadványát, amely arról szólt,
hogy a zenei ízlés húsz esztendôs korra ki-
alakul, ekkorra a gyerekek befejezik a ze-
nei stílusok közötti tájékozódást, s ezért
aztán a hatvanévesek is azt a muzsikát
hallgatják, amelyet ifjúkorukban megsze-
rettek. Ezért is nagyon lényeges, hogy a
fiatalokkal meg tudjuk-e szerettetni az
igényes muzsikát. Fontos hát, hogy a ze-
nével való találkozásaik élményszerûek
legyenek. Azt pedig az oktatás hibájának
tartom, hogy elvontan, túlzott tudományos
igénnyel igyekszünk ôket ebbe a zenei vi-
lágba bevezetni. 

– S bár a Kodály-módszer igazán kiváló,
lehet, hogy idônként ki kellene próbálni
mást is, például lehetne az Orff-módszer-
rel is zenét tanítani…

– Igen, s talán ez a metódus a mai gye-
rekek számára érdekes is lenne. Úgy vé-
lem, a zenepedagógia is komoly változta-
tásokra szorul. A digitális technika
megjelenésével a zenehallgatási szokások
gyökeresen megváltoztak. Magának a mu-
zsikának a szerepe az utóbbi harminc-
negyven esztendôben komoly átalakulá-
son ment át. Ezt azonban sajnos, nem
követi a zeneoktatás… 

– De emellett az sem szerencsés, hogy az
énekórák száma is egyre csökken, sôt le-
het, hogy elôbb-utóbb teljesen kikopik a
tanrendbôl…

– Nem biztos, hogy ezeket a foglalkozá-
sokat éppen énekóráknak kellene nevezni,
lehet, hogy mûvészetekkel való foglalko-
zásnak vagy érzelmi nevelésnek. S nem az
óraszám növelésén, csökkentésén múlik
feltétlenül minden. Ne hegyezzük ezt ki
csak és kizárólag a zenére. S ne vegyük
túlságosan komolyan. Néha ugyanis
még én magam is feszengek, amikor egy
zsöllyében, mereven ülve kell olyan jó rit-
musos muzsikát hallgatnom, mint egy
Bach-szvitet, amelyre legszívesebben mo-
zognék, vagy akár táncra perdülnék. A ze-
neoktatásban meg kell találni a megfelelô
hangnemet. Ezt egyébként éppen Lukács-
házi Gyôzô kollégám Bon-bon matinéi bi-
zonyítják, ahol a kicsik óriási élvezettel
merülnek el a muzsika világában. A gye-
rek már csecsemô korában maga is gü-
gyög, dallamokat talál ki, ritmikusan is-
métel szövegeket. Alkotónak születik.

Hagyni kell ôt játszani, s játékosan kell a
muzsikát is megszerettetni vele. Ne várjuk
el tôle, hogy úgy üljön végig koncerteket,
mint a fegyelmezett felnôttek, akik egyéb-
ként sokszor ugyanúgy feszengenek, mint
én. Inkább próbálja ki, hogy milyen meg-
nyomni a klarinét billentyûjét. Adjunk ne-
ki feledhetetlen élményeket! 

– Ebbôl az aspektusból szemlélve mi a
véleménye a zenei elitizmusról, a kevesek-
nek szóló zenei irányzatokról?

– Elit mindig lesz. S ezt egy közösség-
nek el kell tudni tartania. Azzal is egyet-
értek, hogy a rendkívüli teljesítményeket
rendkívülien kell honorálni. Arra azon-
ban nagyon vigyázni kell, hogy ne az elit
legyen kikiáltva „a mûvészetnek”, s ne
nézze le arisztokratikusan a többieket.
Szerénynek kellene lennie, s tisztában
kellene lennie azzal, hogy a többiek tart-
ják el. Mert bár igaz, hogy a jéghegy csú-
csa van a víz fölött, attól azonban még az
egész hegynek csupán elenyészôen kicsi
része marad... A zenésztársadalmon be-
lül egyébként pontosan tudja mindenki,
hogy ki mennyit ér. Csak néha ezt a
szakmai rangsort nehéz kifelé is érvé-
nyesíteni. 

– Mi a véleménye a zenekari támogatá-
si rendszerrôl, azon belül is az egyes
együttesek állami kiemelésérôl?

– Sajnos, csak a tíz évvel ezelôtti rend-
szerrôl rendelkezem pontos ismeretekkel,

a jelenlegi helyzetrôl még tájékozódnom
kell, s utána tudok bármit mondani. Már
csak amiatt is, mert ez a rendszer évrôl-
évre változik. 

– Mi a véleménye a Magyar Rádió Zenei
együtteseinek folyamatos ellehetetlení-
tésérôl?

– Magával a Magyar Rádiónak a helyze-
tével vagyok nagyon elégedetlen. Tra-
gikus, botrányos mindaz, amit – az egyéb-
ként is használhatatlan – médiatörvény
következetlen, értelmetlen végrehajtása
eredményez. A legrosszabb megoldás szü-
letett. A magyar közszolgálati intézmé-
nyek kénytelenek piaci viszonyok között
mûködni. Ez tipikusan a fából vaskarika.
A Magyar Rádióban megszûnt a hihetet-
len értéket képviselô mûhelymunka, mert
magukat a mûhelyeket is gyakorlatilag
felszámolták. A közszolgálatnak többek
között éppen azokat az igényes rétegzené-
ket lenne feladata bemutatni, amelyek a
piacon nem tudnak megjelenni, de ettôl
függetlenül értéket képviselnek. Emellett
a Rádiónak közvetítô funkciója lenne, s
országszerte hallhatóvá kellene tennie a
zenei élet eseményeit. Eközben pedig már
stúdiófelvételek is alig-alig születnek. Az
erre fordítható összeg ugyanis jelenleg a
10 évvel ezelôttinek csupán a töredéke…
Ennek következményeit természetesen
megsínyli a zenekar is. Hát jó lenne ezen
is változtatni…

R. Zs. 
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Victor Máté 

1945-ben született Budapesten.
1959–63-ig a Bartók Béla Zenemûvészeti Szakiskolán tanult zeneszerzést Sugár
Rezsônél. 1963–68-ig a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fôiskola növendéke volt. Ezután
három szemesztert a Varsói Zenemûvészeti Fôiskolán hallgatott Grazyna Bacewicz és
Wlodzimierz Kotonski mestereknél.
A Magyar Rádiónál 1970 óta dolgozik zenei rendezôként. 
1971 és 76 között elsôsorban rock- és popzenével foglalkozott. 1972-ig házi szerzô-
je és aktív muzsikus tagja volt a Non-Stop együttesnek, majd néhány évig szólistaként
szerepelt. Írt színpadi, televíziós és filmzenéket.
1980-81-ben a Magyar Televízió Könnyûzenei Osztályát vezette. 1981–86 között a
Magyar Rádió „Fiatalok Popzenei Mûhelye” elnevezésû tehetségkutató rovatának lett
a szerkesztôje, zenei rendezôje.1985-ben Erkel-Díjat kapott. 1990-ben megszervezte
a könnyû-, önkifejezô- és rockzenészek szakmai szervezetét, a Zenész KÖR-t, mely-
nek máig a vezetôje.
1994-ben a Magyar Rádió Könnyûzenei Produkciós Szerkesztôségének vezetôjévé
nevezték ki. 1996-tól ugyanitt vezetô szerkesztôként dolgozik. Ugyanebben az évben
zenei rendezôként eMeRTon díjat kapott. 1999-ben Fényes Szabolcs-díjjal tüntették ki.
2002-ben 2. fagott-concertojáért ismét – ezúttal zeneszerzôi – eMeRTon-díjat kapott.
1999-tôl a Kôbányai Zenei Stúdióban klasszikus zenetörténetet és formatant tanít.
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– Ma, amikor a kultúrát országszerte
egyre kevésbé támogatják, van egy város,
ahol éppen ellenkezô tendenciák érvénye-
sülnek, s ez a település Debrecen. Hogyan
lehetett az ottani  városatyákat meggyôzni
ennek a területnek a fontosságáról?

– Debrecen nem a vas és az acél városa,
nem övezi hegyek karéja, felszínét nem
teszik változatossá folyók, és építészete
sem jellegzetességeivel tûnik ki. Mivel
vonhatja akkor magára a figyelmet? A tu-
domány és a kultúra révén kirajzolódó hu-
mán profiljával. Ezzel tisztában vannak a
képviselôk, még ha nem napi kultúrafo-
gyasztók is. A kulturális fejlesztések fon-
tosságát általában senki nem kérdôjelezi
meg, viták legfeljebb az egyre szûkülô
költségvetési keretek elosztásának ará-
nyai körül bontakoznak ki. Az esô áztatta
földutak aszfaltozása ugyanolyan fontos
téma az ott élôknek, mint a koncertélet
színvonala az abban érdekelteknek.  

– A város középtávú kulturális koncep-
ciójában a zene stratégiai ágazatként sze-
repel. Mit jelent ez pontosan?

– A meghatározás annak felismerésére
épül, hogy a zeneoktatásnak erôs hagyo-
mánya, többszintû rendszere létezik
Debrecenben. Nem homokból kell tehát
kôvárat építeni: a szilárd alapok adva
vannak, és többen hisszük, hogy a szelle-
mi és mûvészi kapacitás ésszerûbb ki-
használásával, a megfelelô szervezeti és
személyi feltételek megteremtésével jó,
sôt kiemelkedô eredmények érhetôk el.
Ha mûvészeti együtteseink képesek a fo-
lyamatos fejlôdésre, ha szellemi értelem-
ben is helyi kulturális élet alkotóelemei-
vé válnak, akkor nô a város megtartó
ereje, és Debrecen vonzó perspektívát
tud nyújtani az itt élôknek: mûvészek-

nek, befogadóknak és aszfaltozásra vá-
róknak egyaránt.  

– A cívis város lakói hogyan vélekednek
ezekrôl a tervekrôl, elképzelésekrôl?
Mennyire érzik a sajátjukénak a zenei
együtteseket?

– Kedvezôek a visszhangok. A régi, pa-
ternalista felfogás szerint a kultúra elôál-
lítóinak és fogyasztóinak kevés közük van
egymáshoz: elôbbiek „elôállítanak”,
utóbbiak „fogyasztanak”. Vannak azon-
ban helyzetek, amikor ez a viszony meg-
változik. Amikor a debreceni focicsapat
majdnem kiesett a bajnokságból, üresen
kongtak a lelátók. Most, hogy erôs gazda-
sági háttérre épülve bajnokságot nyert a
Loki, kicsi lett a stadion. És bizony, a
nagy létszámú B-közép szurkolói jogot
formálnak arra, hogy hangjukat hallassák
a csapattal kapcsolatos ügyekben. 

– A korábbi interjújában említette, hogy
szükség van a zenei intézmények átvilágí-
tására. Milyen tanulságokkal zárult, mi-
lyen eredményeket hozott ez a vizsgálat?

– Swot-analízis helyett csupán zseb-
lámpát használtunk, de így is kiviláglott a
bajok gyökere. Mindenkinek tudomásul
kell venni: mûvészeti intézményeink nem
szociális létesítmények, és nem is egy-
egy mégoly tehetséges, elhivatott vezetô
hitbizományai. Teljesítmény és piacérzé-
kenység: ha nem ez a két szempont hatja
át mûködésüket, akkor alkalmatlanok hi-
vatásuk betöltésére. A fenntartónak nem-
csak joga, hanem kötelessége is rendsze-
resen mérlegre tenni, hogy mi történik a
tetemes önkormányzati és állami támoga-
tással mûködô mûhelyekben. Közpénzek-
kel gazdálkodunk, a felelôsségünk is kö-
zös. Konkrétan: a zenekarban a személyi

állomány fejlesztése, bôvítése, a fegye-
lem erôsítése, a színvonal emelése, a kó-
rus esetében az egyedi arcél markánsabb
kimunkálása és a hatékonyabb menedzse-
lés fogalmazódott meg feladatként. 

– Idén januártól megvalósult a zenei in-
tézmények szerkezetátalakításának elsô
lépése, a kórus és a zenekar összevonása,
valamint egy olyan fôzeneigazgató kineve-
zése, aki nemcsak ennek a két együttesnek,
hanem a Csokonai Színház zenei tagoza-
tának is a vezetôje. Mennyire elégedett az
eddig történtekkel, s a város vezetésének
milyen elvárásai vannak a társulatokkal
szemben a következô esztendôkben? Me-
lyek a kitûzött célok?

– Ez nem az elsô lépés, hanem „a” lépés
volt. Régóta napirenden lévô kérdésrôl
van szó, amit eddig senki nem mert, vagy
tudott megoldani. Pedig, ha belegondo-
lunk, abszurdum és nagy luxus, hogy egy
kétszázezres város úgy tart fenn hivatásos
zenekart, kórust és operatársulatot, hogy
ezek egymástól függetlenül, sôt olykor
egymás ellenében tevékenykednek. Senki
nem olyan gazdag, hogy ezt megenged-
hesse magának. Mi ezzel a megoldással
de facto a városi fôzeneigazgató intéz-
ményt hoztuk létre. A cím birtokosa az
önkormányzat által fenntartott zenei in-
tézmények programjának és szakmai
fejlôdésének legfôbb letéteményese és
meghatározója. Örömmel mondhatom,
hogy az elképzelések beváltották a remé-
nyeket. Az egyeztetés a zenekar és a szín-
ház között zökkenômentessé vált, a
következô évad sok új elemet tartalmazó
mûsorterve pedig a célok és a feladatok
régen tapasztalt összhangjának jegyében
készült el. A továbblépés alapjait megve-
tettük, de az eredmények elkötelezett,
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Turi Gábor szerint együtteseik növelhetik Debrecen
megtartó erejét 

Akik mostanában megfordultak a cívis városban, mind-mind a lenyûgözô, új  központról, az egyre
pezsgôbb mûvészeti életrôl, valamint arról mesélnek, milyen látványos eredményeket hozhat, ha egy
képviselôtestület kiemelten támogatja a kultúrát. A debreceni városvezetés indítékairól, az együtte-

sekkel szemben támasztott elvárásairól és további, mûvészettel kapcsolatos terveirôl Turi Gábor
nyilatkozott. A kultúráért és a külügyi kapcsolatokért felelôs alpolgármester többek között arról is
beszélt, miért érzik úgy, hogy a Kodály Kórus és a Debreceni Filharmonikus Zenekar összevonása

beváltotta a hozzáfûzött reményeket. 
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szorgalmas munkával is csak idôvel je-
lentkeznek. 

– Miért tartja ilyen lényegesnek, hogy a
társulatok mûvészek kezében legyenek, s
hogy az ô elképzeléseiket nem föléjük, ha-
nem melléjük rendelt menedzser-igazga-
tók segítsék? Itthon ugyanis éppen ellen-
tétes törekvés van terjedôben…

– A változásnak része volt a vezetôi
struktúra módosítása: kettôs hatalmat
hoztunk létre menedzser-igazgatóval és
megnövelt hatáskörû mûvészeti vezetô-
vel. Ez történt a Csokonai Színházban is.
A korábbi gyakorlatot nem tartottuk elég-
gé hatékonynak. Más jellegû és más kva-
litásokat kívánó munkakör az intézmény-
vezetôé, és megint más a mûvészeti
vezetôé. Arra törekedtünk, hogy a szak-
mai irányítást a mûvészek kezébe adjuk
úgy, hogy mentesüljenek a napi mene-
dzselési kötelmektôl. A jelenlegi magyar
törvények egyszemélyi vezetést írnak elô,
ezért a hatásköröket részletekbe menôen
kell szabályozni az SZMSZ-ben. Mindez
persze személyfüggô is: hiába legjobb
szervezeti keret, ha a két vezetô nem érti
meg egymást, vagy rivalizálásba kezd,
háború lesz együttmûködés helyett. Úgy
érzem, ebben a kérdésben is jól választot-
tunk: olyan mûvészeti vezetôket nyertünk
meg Kocsár Balázs és Vidnyánszky Attila
személyében, akik jelenléte megteremthe-
ti a debreceni zeneélet és operajátszás fel-
lendülésének a feltételeit. Mûvészi elkép-
zeléseik megvalósításához szabad kezet
kaptak tôlünk.   

– A Kodály Kórus vezetôje, Erdei Péter,
akinek teljesítményérôl, mûvészi kvalitá-
sairól Ön mindig a legnagyobb elismerés-
sel beszélt, távozott az együttestôl. Ho-
gyan fogják ôt pótolni?

– Sajnálattal vettük tudomásul karnagy
úr távozását, de utólag úgy látom, ezzel
lezárult egy korszak a kórus életében. Az
új vezetôk a kórust olyan alkotómûhely-
ként kívánják mûködtetni, amelynek
munkájában az eddiginél több vendégkar-
mester vesz majd részt. Ez ihletô szakmai
közeget és folyamatos mûvészi kihívást
teremthet az együttes számára.  

– Korábban a Csokonai Színházat kht-
ként tervezték mûködtetni. Most ehelyett
milyen mûködési formát választanak?

– A szándék nem változott, de 2007-tôl
az EU-s normáknak megfelelô formát kell
alkalmazni. Meggyôzôdésünk, hogy a kht.
szabadabb, rugalmasabb gazdálkodást
tesz lehetôvé. Hogy az állam és az önkor-
mányzatok meddig lesznek képesek ennyi
mûvészeti intézményt fenntartani, azt nem
tudjuk belátni, de valószínû, hogy nem
sokáig tart az aranykor. Már amennyiben
az egyre szûkülô költségvetési feltételek
keretek annak tekinthetôek. Nekünk az a
célunk, hogy mûvészeti együtteseink
minden lehetséges eszközt és forrást
igénybe vehessenek mûködési feltételeik
javítása érdekében, nem pedig az, hogy a
költségvetési gazdálkodás merev szabá-
lyainak érvényesítésével magunkhoz lán-
coljuk és gúzsba kössük ôket. Két-három
éve a zenekarral kapcsolatban is felmerült
a kht. gondolata, de a tagok egzisztenciá-
lis okokból mereven elzárkóztak a tervtôl.
Reméljük, hogy a Csokonai Színház sike-
res átalakítása jó példaként áll majd a töb-
bi mûvészeti együttesünk elôtt. 

– A hosszú távú városfejlesztési koncep-
ció szerint az egyik legfôbb cél, hogy Deb-
recen felzárkózzon az európai regionális
központok közé. Ennek jegyében láttak ne-
ki a Kölcsey Központ életre hívásának?

– A Kölcsey Központ kettôs funkciót
tölt be: egyszerre konferenciahelyszín és
kulturális rendezvények befogadó tere.
Messzemutató igény, hogy Debrecen be-
kapcsolódjon a nemzetközi hivatásturiz-
musba, és ugyanúgy szükség volt arra,
hogy a város korszerû, saját kulturális te-
rekkel rendelkezzen. Ez a regionális köz-
pontra vonatkozó aspirációk megvalósu-
lásának fontos feltétele. 

– Mennyire elégedettek az idén február-
ra elkészült épülettel, mennyire váltotta
be a hozzá fûzött reményeket? 

– Az épület igazán akkor telik majd
meg élettel, ha megnyitja kapuit a rendez-
vényközponthoz épült modern mûvészeti
galéria és a szálloda is. Az eddigi tapasz-
talatok azt mutatják, hogy az igényes ki-
alakítású épület apróbb technikai kiigazí-
tásokkal megfelel a vele szemben
támasztott követelményeknek. 

– A Kölcsey Központban, amely Kelet-
Magyarország legnagyobb kongresszusi
központja, egy koncertterem is helyet ka-
pott. Ennek akusztikáját sokan a Mûvé-
szetek Palotájáéhoz hasonlítják. Hogyan
sikerült ilyen kiváló hangzást kialakítani-
uk? Önök is úgy jártak el, mint a pécsiek,
akik a MûPa építôinek segítségét kérték? 

– Tudomásunk szerint a Nemzeti Hang-
versenyterem építéséhez a világ legdrá-
gább amerikai akusztikai tervezôjét szer-
zôdtették. Mi általában a saját fejünk után
megyünk, és a töredékébôl gazdálkodunk
annak, ami Budapesten rendelkezésre áll.
Tervezôink magyar akusztikai szakembe-
rekkel dolgoztak; a jó hangzás az ô felké-
szültségüket dicséri. Nehéz feladatot vál-
laltak, mert a teremnek konferenciák
helyszíneként és hangversenyteremként
egyaránt szolgálnia kell. Márpedig a be-
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A Kölcsey Központ látképe A Kölcsey Központ konferencia- és hangversenyterme
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széd és zene eltérô akusztikai környezetet
igényel. 

– Most valódi sztárparádéval fogadja a
koncertterem a látogatókat, a legjobb mû-
vészek lépnek hétrôl-hétre pódiumra. De
ha elmúlik az újdonság varázsa, akkor is
meg lehet majd tölteni egy kétszázezres
városban egy ekkora, 750 férôhelyes ter-
met nap mint nap? Mi lesz a folytatás, ho-
gyan néz ki a terem következô szezonja? 

– Ez a bevezetô idôszak volt, kiemelt
programkínálattal. A lényeg: a zenekar és
a kórus a megyei önkormányzat tulajdo-
nában álló Bartók-terembôl ide költözik
át. Ez a hely azért is épült, hogy Debrecen
koncertéletének új központja legyen. Fel-

tehetôleg verseny kezdôdik a helyszínek
között, ami fokozhatja a teljesítményt és a
közönség érdeklôdését.  

– Mit gondol a közönségnevelésrôl,
utánpótlás -teremtésrôl? Hiszen a koráb-
bi interjújában említette, hogy a zenekar
korábban még a négyszázötven férôhelyes
Bartók Termet sem mindig töltötte meg…

– A tavaszi hangversenyeken jóval na-
gyobb közönséget vonzottak a zenekar
fellépései, mint korábban a Bartók-terem-
ben. Ez nyilván az újdonságnak is kö-
szönhetô volt. De ne feledkezzünk meg a
mûsorválasztásról sem, amely a megszo-
kott, rutinszerû kínálat helyett a közön-
ségkapcsolatok új formáit kereste. Kiváló

hangversenyterem, izgalmas program,
magas színvonalú játék – ez lehet a jövô
sikerének a záloga. A zenekar elindult
ezen az úton. 

– Mennyire befolyásolja a zenei együt-
tesek, a színház további sorsát az ôszi ön-
kormányzati választás? Vagy esetleg ez
olyan téma, amelyben mindenki egységes
álláspontot képvisel?

– Mûvészeti intézményeink vezetôit
2006. január 1-jén öt évre neveztük ki, az
önkormányzat képviselôit és vezetôit pe-
dig 2006. októberében négy évre választ-
ják. A mûvészet túléli a politikát. Ez a vi-
lág rendje!   

R. Zs.
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– Amikor tavaly elôször szó esett az át-
szervezésrôl, elhangzott az is, hogy „ha-
tékonyabb anyagi és emberi erôforrás
gazdálkodást, tervezést várnak az együt-
tesektôl”. S az összevonások mögött álta-
lában a fenntartótól kapott támogatás
csökkentése áll…

– Nálunk szó sincs errôl, mi minden ko-
rábbi tárgyi és anyagi eszközt megkap-
tunk. S tényleg úgy vélem, hogy ez az új
felállás nemcsak a szimfonikus zenekar és
a kórus számára kedvezô, hanem a szín-
házban folyó munkát is egyszerûbbé, és
remélhetôleg jobbá teszi a jövôben. 

– Már lassan fél esztendeje dolgoznak a
közös struktúrában. Hogyan szokta meg
ezt az új felállást a kórus és a zenekar?

– A kórus számára a közös gazdálko-
dásban nincs semmi újdonság, hiszen
költségvetésük kezelése korábban is a ze-
nekarnál volt, mégis, az ô számukra mar-
kánsabb ez a változás. Már csak azért is,
mert 2006. január 31-én addigi vezetô

karnagyuk, Erdei Péter távozott az együt-
tes élérôl. Nem hiszem, hogy az összevo-
nás vagy személyi ellentétek miatt döntött
így, hanem azért, mert más városokhoz
kötôdô feladatai nagyon sok idejét és
energiáját lekötik. Az együttmûködés ter-
mészetesen megmarad vele továbbra is, s
a távozása óta eltelt hónapokban Erdei
Péter már vezényelte a kórust, és folytatja
a Kodály CD-k felvételét is.

– Hogyan fogják ôt pótolni, ki lesz az
utóda?

– Úgy döntöttünk, egyenlôre nem hir-
detünk pályázatot. Most nem egy újabb
nagy névre, hanem magára a kórusra sze-
retnénk ráirányítani a figyelmet, hiszen
önmagában is nagy érték az együttes.
Ugyanakkor tudjuk, hogy a kórust nem
lehet sokáig állandó karnagy nélkül hagy-
ni. Olyan szakmai vezetôt szeretnénk az
elkövetkezendô egy-két évre megnyerni,
aki segít nekünk abban, hogy kiváló ven-
dégkarnagyokat hívhassunk meg, illetve a

kórust népszerûbbé, annak arculatát pedig
– például mûfaji szempontból- nyitottab-
bá tegye.

– Ki dönt most a következô szezonjuk
koncertjeirôl, mûsortervérôl?

– Kocsár Balázs. Ôt elfogadta a kórus,
a tagoknak tetszenek az elképzelései, ter-
vei. Lényeges, hogy az együttesnek vala-
mivel több közös fellépése lesz a zenekar-
ral, de ez nem mehet az a cappella
koncertek rovására.

– Nincs a mûvészekben félelem az össze-
vonás miatt?

– Mindent megteszünk, hogy kezeljük
ezeket a jelenségeket. Persze akadnak
olyanok, akik most is aggódnak a folyta-
tás miatt, úgy látom azonban, a döntô
többség jól érzi magát. Az egyeztetések
alatt –amelyek az új SZMSZ és Kollektív
Szerzôdés tárgyalásával kapcsolatosan
sûrûsödnek – igyekszem hangsúlyozni,
hogy tényleg jobbító szándék vezet és az
a tény, hogy jó kapcsolat alakult ki az in-

„A lépésrôl-lépésre történô, megfontolt haladásban hiszek”

Herboly Domonkos úgy véli, lelkileg már sikerült
stabilizálniuk a társulatokat

Debrecenben ettôl az esztendôtôl kezdve jelentôsen változik a zenei együttesek élete, hiszen közös
igazgatás és mûvészeti vezetés alá került a Kodály Kórus valamint a Filharmonikus Zenekar. 

Az új, összevont intézmény mûvészeti vezetôje Kocsár Balázs, a mûvészi célok segítése, a gazdasági,
adminisztratív és jogi feltételek biztosítása az igazgatói poszt betöltôjének feladata. Az összevont

együttesek további sorsáról, a tervekrôl, célkitûzésekrôl az erre a posztra 2006. január 1-jétôl 
kinevezett Herboly Domonkos beszélt. 
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tézmény vezetése és az együttesen belüli
testületek között (szakszervezet, közal-
kalmazotti tanács, mûvészeti bizottság
stb.), igazolja, hogy – bár ez a formai át-
alakítás rengeteg munkával jár – jó úton
haladunk. 

– S az összevonás következtében még a
menedzsment sem csökken?

– Hadd hangsúlyozzam még egyszer,
hogy nincs szó semmiféle leépítésrôl. Sôt,
bizonyos feladatokat, amelyekkel koráb-
ban megbízott munkatársak foglalkoznak,
szeretném a jövôben státuszossá tenni. Az
együttesek szakmai szuverenitása is meg-
marad. Senki sem mondhatja, hogy bárki
vagy bármi „ledarálta” volna. A Kodály
Kórus a vidéki országrész egyetlen pro-
fesszionális vegyes kara. Részben az át-
alakításnak is köszönhetôen inkább talán
több lett a munkája, mint korábban.

– A távlati tervek szerint a jövôben a
színház is két helyszínen játszik majd, s a
Csokonaiban maradnak a zenés darabok.
Jelenleg az összes elôadáson a filharmo-
nikusok muzsikálnak, de a késôbbiekben
elképzelhetô, hogy lesz majd külön szín-
házi zenekar is?

– Meg kell várni, hogy a színháznak le-
tisztuljanak a profiljai, hiszen ez a kérdés
akkor lesz majd aktuális, hogyha valóban
két külön épületbe költözik a teátrum.
Kérdés, hogy a jelenleg 150 szolgálatot
teljesítô együttessel szemben mik lesznek
majd akkor az elvárások… 

– S hogyan néz ki az átalakult zenekar?
Mibe szól bele az igazgató, mi tartozik a
zeneigazgatóra?

– A mûvészeti koncepcióért Kocsár Ba-
lázs felel. Ô dönt a mûsorokról, bérletek-
rôl. Nekem az a dolgom, hogy mindehhez
megteremtsem a hosszú távú anyagi és jo-
gi feltételeket, s adott esetben Kocsár Ba-
lázs szárnyaló fantáziájának kereteket
szabjak. Persze sok dologgal ô is tisztában
van, hiszen korábban már dolgozott zene-
kari igazgatóként ennél az együttesnél… 

– S mi a helyzet az elsô karmesterrel,
Kollár Imrével? Hogyan fér meg két diri-
gens egy együttesnél?

– Kollár Imre az elsô karmesterünk,
Kocsár Balázs pedig nem csak dirigensi
funkciókat lát el. A következô évaddal
kapcsolatban például Imre is nyújtott be
különbözô elképzeléseket, amelyek egy
része bele is került a programba.

– Az ô kinevezése azonban most,
augusztus 31-én lejár. Pályázatot írnak ki
az állására?

– Errôl hamarosan döntünk. Ebbe a kér-
désbe nem avatkozik be a fenntartó, s a
zenekar titkos szavazás keretében fejtheti
ki a véleményét. Elképzelhetônek tartom
azt is, hogy nem írunk ki erre a posztra
pályázatot. Mindenesetre Kollár Imre ha-
tározottan kijelentette, szívesen maradna. 

– Visszatérve az évadtervezéshez, azért
Önnek is lehetnek zenei ötletei, hiszen
végzett, diplomás muzsikus…

– A testvérem, az édesapám is zenész,
így a muzsikát otthonról kaptam hivatás-
ként, de a késôbbi választási pontokon én
magam is a zenészpálya mellett döntöt-
tem. Huszonéves koromig nagyon jól
éreztem magam nagybôgôsként, de a reál-
terület szintén nagyon érdekelt. Ezért a
tanárképzô nagybôgô szakának elvégzé-
sét követôen a közgazdasági egyetem
vezetôképzô intézetébe mentem, majd pe-
dig kereskedelmi területre kerültem. A
muzsikával szinte minden kapcsolatot
megszakítottam, s elmerültem a gazdasá-
gi világban. Késôbb véletlenek folytán
mégis visszakeveredtem a kulturális kö-
zegbe de szigorúan gazdasági feladatokat
láttam el, hiszen úgy alakult az életem,
hogy a Hungarofestnél helyezkedtem el,
majd a brüsszeli magyar kulturális intézet
gazdasági vezetôje lettem.  

– A debreceni igazgatói pályázatra pe-
dig unokatestvére, Kocsár Balázs hívta fel
a figyelmét… 

– Balázzsal ezt megelôzôleg utoljára
évekkel korábban, a Zeneakadémián be-
szélgettem hosszabban, játszottam ugyan-
is a hallgatókból álló zenekarban, amelyet
ô dirigált. S bár akkor több vitánk is volt,
azért az is kiderült, számos dologról na-
gyon hasonlóan gondolkodunk. Valószí-
nûleg ezért is jutottam eszébe, amikor az
összevonás elôször szóba került Debre-
cenben. Én pedig egy olyan pályázatot
nyújtottam be, amely elnyerte a bírálóbi-
zottság és a város kulturális vezetésének
is a tetszését… 

– Igazgatóként hogyan érkezett meg az
együttesekhez?

– Fel voltam készülve mindenre, de ma-
gáról a városról nem sokat tudtam, már-
pedig Debrecen nem egyszerû hely. Ami-
kor pedig munkához láttam, igyekeztem
rögtön tisztázni, hogy a teljes felforgatás-

ban nem hiszek. Elôször stabilizálni kell
az együttesek mûködést, s kialakítani a
megfelelô jogi kereteket. A lépésrôl-lé-
pésre történô, megfontolt haladásban hi-
szek. Gazdasági egyensúly megteremtésé-
re van szükség, s arra, hogy jól használjuk
ki az erôforrásainkat. Az embereket meg
kell nyugtatni. S úgy vélem, nagyjából
már sikerült lelkileg is stabilizálni a két
társulatot. Emellett a színházzal is jó kap-
csolatot kell kialakítani, és meg kell talál-
nunk ott is a helyünket. 

– S milyen utat akar bejárni a Debreceni
Filharmonikus Zenekar? Követik a Pan-
non Filharmonikusok példáját?

– Az országos ismertség, a fôvárosi je-
lenlét természetesen a mi együttesünknek
is fontos, de úgy vélem, Budapesten a
kulturális kínálat a szimfonikus zenekar-
ok szempontjából talán túlzottan is széles,
nagy a tülekedés, és egy újabb szereplô-
nek nehéz berobbannia a mûvészeti köz-
tudatba. Nekünk a saját városunkra, ré-
giónkra kell koncentrálnunk, s ott kell
helyt állni a lehetô legjobban.  

– Mekkora a város igénye a zenekarra,
hiszen az alpolgármester egy korábbi in-
terjújában említette, hogy a négyszázöt-
ven férôhelyes termet sem sikerült mindig
megtölteni…

– Január óta nem volt olyan koncertünk,
ahol ne lett volna telt ház, vagy majdnem
telt ház. Kocsár Balázs mûsorpolitikájá-
nak köszönhetôen ugyanis sikerült ki-
mozdulnunk a korábbi helyzetbôl. Koc-
káztatunk, és komolyabb, bonyolultabb
mûsorokat játszunk. Az egyik legfonto-
sabb új kezdeményezés, hogy a hangver-
senyeinkhez kiállítások, esetleg filmvetí-
tés, vagy tánc csatlakozik. Volt már
például Varázsfuvola-keresztmetszetünk
is jelmezekkel, rendezôvel, színházi kör-
nyezetben de mégis koncert-szerû elô-
adásban. Néhány hangverseny bevezeté-
seként kisebb kórussal elôkoncerteket
tartunk. Mást kínálunk, mint korábban.
Így most már jóval nagyobb az érdek-
lôdés a bérleteink iránt. 

– S hogyan kívánják elérni a magasabb
színvonalat?

– Az egyik elôdöm próbajátékkal pró-
bálkozott, s valamilyen minôség-
értékelés a Kodály Kórusnál is volt. Ezt
a gyakorlatot én nem akarom folytatni,
mert túl sok a negatív emocionális költ-
sége. A zeneigazgatóval együtt más utat
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kívánunk járni, s a pozitív ösztönzésben
hiszünk. Tudom, az együtteseink fizeté-
sei nem versenyképesek, ezért legalább
érdekes, szép és izgalmas feladatokat
akarunk adni a mûvészeknek, hogy tudá-
suk olyan szegmenseit is megmutathas-
sák, amelyre eddig nem volt lehetôség. A
szakmai koncepción belül a városi sze-
repvállalás fontossága nagyon lényeges.
Idén három ôsbemutatónk volt,  s a város
napja alkalmából közösen lépett fel a
Kölcsey Központban a két együttesünk,
s elôször adták elô, hatalmas sikerrel,
Balassa A cívisek városa címû darabját.
S azt látom, igenis minderre van igény,
meg lehet rá mozdítani a debrecenieket.
A közönség, érzi, látja, hogy az együtte-
seknél történik végre valami. Jelen van-
nak ezért a koncertjeinken, és büszkék
ránk. Ráadásul a Kölcsey Központ impo-

záns hangversenyterme, amely számos
variációs lehetôséget kínál, s nagyon kü-
lönbözôképpen tud szólni, magasabb fel-
készültséget is igényel az együtteseink-
tôl.  

– A fenntartónak az összevonást köve-
tôen melyek az elvárásai?

– Azt szeretné, hogy kulturális intézmé-
nyei olyan teljesítményt nyújtsanak,
amelyre büszke lehet, de nem akar bele-
szólni abba, hogy mit, hogyan csinálunk.
Nagyvonalú támogatóként áll mögöttünk,
s úgy tûnik, eddig maximálisan elégedett
a nálunk folyó munkával. 

– S melyek a közeljövô feladatai?
– Az elmúlt közel fél év a helyzetelem-

zésre, az új jogi- és gazdasági keretek fel-
térképezésére, és valamekkora mértékben

a folytatás körvonalazására volt elég. A
következô lépcsôfok egy, már az intéz-
ményre, illetve annak jövôjére szabott
komplett stratégia megalkotása, miköz-
ben folytatni kell a mûvészeti koncepció
végrehajtását. Jól definiálható reális célo-
kat kell megfogalmazni és persze a célok
eléréséhez vezetô utat is látni kell. Meg
kell teremteni az együtteseken belül a jó
hangulatot, e nélkül nem lehet rövid távon
sem jól dolgozni. Szeretnénk a koncertje-
inkkel olyan hatást kiváltani, hogy egyre
többen keressenek meg minket. Abban hi-
szek, hogy elôször nekünk kell bizonyíta-
nunk, s utána lehetnek elvárásaink. Deb-
recenrôl pedig azt is tudni kell, hogy az itt
élôk nyitottak a változásra, de inkább a
megfontoltabb változtatásokra, mint a hir-
telen fordulatokra…     

R. Zs. 
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– Belakták már teljesen a Mûvészetek Pa-
lotáját? S tényleg mindennel elégedettek?

– A mézeshetek már elmúltak, de az
azért egyértelmû, hogy ez a házasság tar-
tós lesz. S bár a költözködést követôen
volt részünk néhány igen kellemetlen
meglepetésben, nagyon súlyos problémák
nincsenek. Annyi hányattatás után való-
ban megváltást jelent az együttes számára
ez az otthon. Szerencsére a Kiss Imre ve-

zette Mûvészetek Palotája Kft-vel is pél-
damutatóan jó az együttmûködésünk. Az
immár Bartók Béla Nemzeti Hangver-
senyteremre pedig továbbra is nagyon
büszkék vagyunk… 

– Bár vége az évadnak, az együttes nyá-
ron sem vakációzik, hiszen júniusban in-
dulnak Japánba...

– Egy hónapos vendégszereplésre me-
gyünk, s a turnén, mint eddig mindig, Ko-

csis Zoltán és Kobayashi Ken-Ichiro fel-
váltva vezénylik a zenekart, sôt Kocsis
szólistaként is fellép több hangversenyen.
A Japan Arts harminc esztendeje áll kap-
csolatban az együttessel, s most úgy dön-
töttek, Kocsis Zoltán szinte teljes zene-
mûvészi palettáját bemutatják, hiszen
nemcsak koncerteket vezényel és zongo-
raversenyeket játszik, hanem kimondot-
tan szólóestet is szerveznek számára. S
aztán, alighogy hazajöttünk, máris Mar-

„Élményt kell adni, és nem fûrészelést!”

Tokiótól Szombathelyig számos városban turnéznak
a Nemzeti Filharmonikusok 

Remekül sikerült szezont tudhat maga mögött a zenekar, hiszen elsô teljes évadjukat töltötték új 
otthonukban, a Mûvészetek Palotájában, ráadásul az elmúlt idôszakban a közönségüket is sikerült

megkétszerezniük. Bérleti estjeik, hangversenyeik telt házak elôtt hangzanak fel, s akkora 
az érdeklôdés a gyereksorozatuk iránt, hogy rögtön kettôt kell rendezni belôle. Az együttes számára

a következô szezon is izgalmasnak ígérkezik, hiszen számos kiváló vendégmûvésszel muzsikálnak
együtt, s a „mindenevô” zenekar különféle zenei stílusokat is megszólaltat. A Kocsis Zoltán vezette
társulat több európai és egy távol-keleti turnén is részt vesz, de emellett nagyon fontos számukra 
az is, hogy hét vidéki nagyvárosban is meghallgathatja ôket a publikum. Kovács Géza, a Nemzeti

Filharmonikusok fôigazgatója elmondta azt is, bár számos szép eredményrôl, tervrôl számolhat be,
sajnos az is tény, hogy az egyre csökkenô költségvetés miatt nagyon takarékos szervezésre 

kényszerültek, hangversenyeket kellett elhagyniuk, s még az is a jövô nagy kérdései közé tartozik,
hogy mivé alakulnak kht.-ból…
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tonvásáron muzsikálunk. Az elsô Beetho-
ven-est július 22-én lesz Berkes Kálmán-
nal és Koppándi Jenôvel, majd 29-én Ko-
csis Zoltán vezényletével Fejérvári
Zoltán zongorázik, a befejezô, augusztus
5-i hangversenyen pedig Antal Mátyás lép
a karmesteri dobogóra. S aztán a Veszpré-
mi Fesztiválon is játszanak a Nemzeti Fil-
harmonikusok, hiszen lesz egy félig-med-
dig szcenírozott Varázsfuvola-elôadás,
amelynek Kocsis Zoltán a karmestere.

– Nem jut akkor túl sok idô a pihenésre,
pedig a zenekar következô szezonja is szá-
mos érdekes, izgalmas és nehéz fellépést
tartogat...

– Az egyik legnagyobb szenzáció, hogy
2007 áprilisában Schiff András vezényli
az NFZ és a Nemzeti Énekkar élén Bach
Máté-passióját. Bemutatjuk Eötvös Péter
Brácsaversenyét Kim Kashkashiannal, de
fellép nálunk Vadim Repin is. Jön a Liszt
Zongoraverseny egyik korábbi gyôztese,
Leonyid Kuzmin, s ismét együtt koncerte-
zik majd Kocsis Zoltán és Ránki Dezsô. A
mostani évad összeállításában fôzene-
igazgatónk legfontosabb szempontja az
volt, hogy az együttes különféle zenei stí-
lusokat szólaltasson meg, emellett a pub-
likumnak megmutassa azt is, hogy ezek a
muzsikák hogyan kapcsolhatók össze. 

– Hogyan szokott elkészülni az NFZ-nél
a következô szezon mûsorterve?

– Kocsis Zoltánnak nagyon határozott
elképzelései vannak, s terveit, ötleteit
néhány közvetlen munkatárssal, és a Nem-
zeti Énekkar karigazgatójával, Antal
Mátyással közösen vitatjuk meg. Termé-
szetesen a vendégkarmestereknek és -szó-
listáknak is akadnak javaslataik. Sôt, még
a zenekar mûvészei is elôállnak külön-
bözô elképzelésekkel. Kocsisnak egyéb-
ként már a kezdetektôl, az elsô közös
munkánk, a Gurre-Lieder óta, szívügye,
hogy ritkán játszott darabokat tûzzön
mûsorra, hogy zenetörténeti értékû bemu-
tatóink legyenek. Igyekszik minél jobban
tágítani a zenekar és az énekkar lehetô-
ségeit. Nagyon kíváncsian várjuk azt is,
hogy milyenek lesznek az új Bartók-
lemezek, hiszen a Bartók Új Sorozat
szerkesztô bizottsága felkérte ôt a rendkí-
vüli vállalkozás  mûvészeti vezetôjének.
Kocsis pedig honorárium nélkül, a zene-
szerzô iránti tiszteletbôl vállalta a feladatot.

– Mûsor-összeállításaik különlegessé-
gét talán jellemzi az a nézôi kifakadás,

melyet Kocsis Zoltán mesélt, s melynek az
volt a lényege, hogy szabályozni kellene
az egy koncerten bemutatható ismeretlen
kompozíciók számát…

– Úgy vélem, közönségünk megkétsze-
rezése talán azt jelzi, hogy egyre nyitot-
tabbá, érdeklôdôbbé válik a publikum.
Kicsit aggódtunk tavaly, amikor a Zene-
akadémiáról minden sorozatunkat áthoz-
tuk a Mûvészetek Palotájába, hogy képe-
sek leszünk-e az itteni, átlagosan 1700
férôhelyes koncerttermet megtölteni.
Nagy örömünkre a bérleteknek közel
száz százaléka elfogyott, s gyakran ad-
tunk az elmúlt szezonban olyan hangver-
senyeket, amelyekre égen-földön nem le-
hetett jegyet szerezni. A 2006/2007-es
szezon bérletei is remekül fogytak. A
mûsor-összeállítások kapcsán pedig telje-
sen egyetértek azzal a véleménnyel, ame-
lyet egy, a Palotában rendezett konferen-
cián Jody Myers, a Southbank Centre
volt mûvészeti igazgatója  mondott:
„Nem szabad a közönséget szendvics-
koncertekkel becsapni, hiszen így sem a
klasszikus, sem a kortárs zenét kedvelôk
igényeit nem elégítjük ki teljesen. Vállal-
ni kell hát a különlegességeket.” Mi ezt
tesszük, de azért igyekszünk a bérlôink
ízlését is szem elôtt tartani, ezért találtuk
ki, hogy a hangversenyeken kérdôíveket
osztogatunk, amelyeken jelezhetik kéré-
seiket.

– Hogyan sikerült elérniük, hogy meg-
duplázódjon a törzsközönségük?

– Tavaly még mondhattuk azt, hogy az
újonnan épült Palota varázsa is besegített,
bár szerintem az, aki csupán a házat akar-
ta látni, nem bérletet, csak egy-egy estére
szóló koncertjegyet vett. Rengeteg ener-
giát, idôt és némi pénzt is szánva rá, szá-
mos különféle marketingeszközt bevetet-
tünk, amelyek úgy tûnik, eredményesek
voltak. S azért is vagyunk nagyon büsz-
kék, hogy ilyen sokan választottak min-
ket, mert a Mûvészetek Palotája szervezé-
sében, vagy akár a Tavaszi Fesztivál
keretében itt koncertezik a világ zenei él-
vonala, és mégis ennyi embert érdekel az
is, amit mi produkálunk. Úgy vélem, az
utóbbi évek munkája, a Baráti Kör szer-
vezése, amelynek létszáma már a négy-
ezer felé közelít, most érett be. Kapcsolat-
ban állunk például a Kodály Társaság
nyugdíjas zenetanáraival is, akiket meghí-
vunk a fôpróbáinkra. De évente néhány
alkalommal a próbáinkat is megnyitjuk a
közönség elôtt.…

– Akkor valóban nagy hangsúlyt fektet-
nek a közönségnevelésre.

– Igyekszünk ezt már gyerekkorban el-
kezdeni. Nagyon népszerûek a gyerekek-
nek szóló sorozataink, amelyeket az
elôzô évadban az MTA Dísztermében
rendeztünk, s a következô szezonban is
ott folytatunk: Dunai Tamás kiváló mo-
derátor, az ô közremûködésével a külön-
bözô hangszercsoportokat mutattuk be.
A most záruló évadban a kicsit nagyob-
bakhoz szóltunk: Novák János – Földes
Imre tanácsai alapján – élôlények, karak-
terek zenei megjelenítésérôl beszélt a
Fesztivál Színházban tartott sorozatunk-
ban, ahol két balettmûvész és a Kolibri
Színház bábmûvészei tették még telje-
sebbé a zenei élményt. Felnôtteknek szó-
ló hangversenyen, méghozzá éppen az
évadnyitó koncertünkön adtuk elô a Bu-
dapest Bábszínházzal közös produkció-
ban A fából faragott királyfit. Az MTV
filmet is készített belôle, amely a cannes-
i MIDEM-en nagy tetszés váltott ki. Ja-
nuárban jön a folytatás – akkor a
Petruskát mutatjuk be hasonló formában.
A lényeg, hogy élményt kell adni, nem
fûrészelést…  

– Nem lehet egyszerû beosztani a kon-
certeket és a turnékat, hiszen a nyári, tá-
vol-keleti szereplés után európai soroza-
tok következnek.

– Berlinben az Ôszi Fesztiválon lesz két
koncertünk, Bécsben, Genfben és a Benelux
államokban az 56-os megemlékezéseken
muzsikálunk, emellett Párizsban, Amiens-
ben, Linzben, Prágában és Pozsonyban
vendégszerepelünk az évad során. A kül-
földi fellépések mellett azonban ugyaneny-
nyire büszkék vagyunk arra, hogy minden
évben járjuk az országot is. A 2006/2007-
es szezonban a Zenekarral Veszprémben,
Debrecenben, Gyôrben, Pécsett, Szombat-
helyen, Nyíregyházán és Kecskeméten lé-
pünk fel térítésmentesen, az Énekkar kö-
zel harminc alkalommal énekel vidéki
koncerteken. A meghívó regionális Filhar-
mónia Kht.-knak csak a rendezés és a szó-
listák költségeit kell kifizetniük. 

– A különlegességek közé tartoznak sa-
ját kamaraegyütteseik sorozatai is…

– Évek óta mûködnek, s bár ez nem
elôírás nálunk, mégis a zenekari tagok tö-
megével jelentkeznek. Vannak állandó
formációk, mint például a Dominó vonós-
négyes vagy a fúvósötösünk, és alkalmi
együttesek – számukra az MTA Díszter-
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mében szervezünk kamarazenei sorozato-
kat. Igazán nagyszerûen játszanak, dicsérô
kritikák sora jelent meg róluk. A muzsi-
kusok többnyire saját maguk szerkesztik a
mûsoraikat is, bár gyakran kérik ki – az
ilyenkor többször kamarapartnerükké
„avanzsáló”- Kocsis Zoltán véleményét
is. Bensôséges hangulatú, magas színvo-
nalú koncerteket adnak, amelyeket a pub-
likum is nagyon szeret, ráadásul még a
nagyzenekari játékuk is jobb lesz a kama-
razenélésnek köszönhetôen. 

– S hogy állnak az állami támogatással?
– A mai napig nagyon sokan irigyelnek

ezért bennünket, pedig a helyzet közel

sem olyan jó. Az eltelt évek alatt már sok-
kal-sokkal szerényebb lett a támogatás,
százmilliókkal csökkent. S ennek az ösz-
szegnek a nyolcvan százaléka bér jellegû
kifizetés… A költségvetésünk egyre ne-
hezebben viseli a kiadásokat, a hangszer-
beszerzéseket is csökkentettük. Bár meg-
hirdetett elôadásokat szerencsére nem
kellett törölnünk a mûsorból, néhány
hangversenyt azonban már elhagytunk a
tervezett programból. Az idei tervezés is
szigorúan költségtakarékos volt. A gaz-
dálkodás egyik legfôbb kiindulópontja a
mûsor színvonala, biztonsága. S arra is fi-
gyelünk, hogy a bérletárainkat se emeljük
túlzottan. A fenntartónkkal kötött megál-

lapodás szerint korábban szponzorokat
sem gyûjthettünk, de ez a helyzet szeren-
csére mára megváltozott. Elkezdtünk me-
cénásokat keresni, s az IBM támogatásának
köszönhetôen például most nekiláthatunk
az egész kottatár digitalizálásának. Párat-
lan vállalkozás, s már el is kezdôdött a
több évig tartó munka. S persze az NKA
támogatására is számítunk. Az sem teszi
egyszerûvé a helyzetünket, hogy az idei
törvény értelmében 2008-ig meg kell
szüntetni a kht. formát. Szakértôkkel kon-
zultálunk, hogy nonprofit kft., egyesület,
alapítvány vagy költségvetési intézmény
legyünk-e a jövôben…. 

R. Zs.
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Hegyi Árpád Jutocsa Operaházi tényke-
dését a kezdetektôl botrányok övezték: az
évadnyitó sajtótájékoztatón például az ôt
kinevezô Bozóki András kulturális mi-
niszterrel együtt fütyülték ki. Igaz, neki
sem volt könnyû dolga, közel másfélmil-
liárdos hiányt, ebbôl 750 millió forintnyi
bértartozást örökölt emiatt távozó elôd-
jétôl, Szinetár Miklóstól, amelyet a ház
az elmúlt három évben történt folyamatos
támogatás-csökkentés miatt halmozott
fel. A tavaly kinevezett vezetés – amely-
bôl már csak Hegyi Árpád Jutocsa ma-
radt pozíciójában a stratégiai igazgatói
feladatokat honorárium nélkül ellátó
Müller Péter Sziámival – azt állítja: a ha-
talmas hiányról csak posztjuk elfoglalása
után értesültek. Ennek némiképp ellent-

mond, hogy Zimányi Zsófia, aki sokak
szerint a legjobb koncepciót nyújtotta be
a tavalyi fôigazgatói pályázaton, azért lé-
pett vissza, mert tudomására jutott a ha-
talmas adósság, valamint az, hogy a
2006-os költségvetésbôl sem kaphatnak
akkora összeget, amelybôl ezt törleszt-
hetnék és biztosítható lenne a mûködés.

A mostani fôigazgató azonban nem is
látja szükségességét további pénzsegé-
lyeknek, lapunk kérdésére, miszerint
vár-e rendkívüli anyagi segítséget avagy
támogatásnövelést az új kormánytól, a
kövekezôt válaszolta: „Az új kormány
határozott célja a közintézmények racio-
nális mûködésének kialakítása. Az éssze-
rû gazdálkodás alaptétele, hogy a kiadá-

saink ne haladják meg a bevételeinket.
Ha a kormány többletforrást biztosítana,
azt csak az adófizetôk pénzébôl tehetné.
Akkor Ön most azt kérdezi, hogy szeret-
ném-e azt, hogy a Magyar Állami Ope-
raház pillanatnyi gazdasági helyzete mi-
att adóemelést vezessen be a kormány?
Nyilván nem.” Hegyi Árpád Jutocsa
szerint ugyanis a jelenlegi, az elmúlt há-
rom évben folyamatosan lecsökkentett
támogatás mellett is biztosítható az in-
tézmény jövôje. – Egy ilyen rangos dal-
színházat nem csak a kormánynak kell
fenntartania, támogatnia, hanem mind-
azoknak, akiknek az operajátszás fontos.
Itt mindjárt gondolhatunk – átvitt érte-
lemben – az Operaház dolgozóira is –
fogalmazott. 

Áll a bál az operában

Egykori vezetôtársai kihátráltak Hegyi Árpád Jutocsa
mögül – Gyôriványi az új fôzeneigazgató

Az elmúlt hetek botránylistáját kétségkívül az Operaház vezette, ahol mostanában mindenrôl volt
szó, csak éppen zenérôl nem. A hónapok óta várható robbanás megtörtént, a sort Kovács János elsô

karmester kezdte, aki május 3-án bejelentette lemondását tiltakozásul a tervezett létszám- 
és elôadás-csökkentés ellen. Azóta azonban már mindenki kihátrált Hegyi Árpád Jutocsa mögül:

Keveházi Gábor balettigazgató levelében lemondásra szólította fel a fôigazgatót, aki emiatt fegyelmi
eljárást indított ellene, Kesselyák Gergely fôzeneigazgató pedig elôször csak azt kérte, a fôigazgató

álljon el az elôadások ilyen mértékû csökkentésétôl, késôbb azonban ô is lemondott, helyére
Gyôriványi Ráth György egykori fôzeneigazgató került. A helyzet napról-napra bonyolódik, 

csak annyi biztos: az új kormánynak az elsôk között kell foglalkoznia a dalszínházban kialakult
helyzet rendezésével.



Z E N E I K Ö Z É L E T Ü N K

Az operaház mûvészeinek, akik elsô-
sorban hivatástudatból énekelnek, zenél-
nek, már így is elég sok esetben kellett
tudomásul venni az anyagi karcsúsításo-
kat, amelyek nem egyszer a fizetéseken is
meglátszottak. Már ôsszel fellángoltak az
indulatok, amikor elôször megfelezték a
kiegészítô fellépési díjat, ami a viszony-
lag alacsony közalkalmazotti alapfizetést
egészíti ki, majd pedig kiderült: a mûvé-
szek közül többeknek visszatartották a
már teljesített elôadások után járó hono-
ráriumát, mint például Gulyás Dénes
operaénekesnek és Medveczky Ádám
karmesternek, aki ráadásul közalkalma-
zott. Akkor a maradványképzési kötele-
zettséggel indokolta a kifizetések átüte-
mezését a ház. A legújabb bejelentések
ismét drasztikus megszorításokat sejtet-
nek: tíz százalékos leépítést és ötven
elôadás elhagyását tervezik, mindezt a
racionalizálásnak és nem leépítésnek ne-
vezve. A fôigazgatótól szerettük volna
azt is megtudni, az elbocsátások hoz-
závetôlegesen milyen arányban érintik az
egyes területeket és legfôképpen a zene-
kart, erre azonban nem kaptunk konkrét
választ, csak azt tudtuk meg, hogy „az
arányok meghatározása az egyes terüle-
tek vezetôinek kompetenciája”.

Lényegében ez a két bejelentés: a
nagyjából száz fôt érintô létszámcsök-
kentés és az ötven elôadás – köztük be-
mutatók – elhagyása volt az utolsó csepp
a pohárban, ezután kitört a hosszú ideje
érlelôdô botrány. Elsôként a Kossuth-dí-
jas Kovács János elsô karmester emelte
fel a szavát, és jelentette be lemondását
május 3-án. Ô úgy látja, az egyetlen mód,
amivel az Operaház helyzetét orvosolni
lehetne, hogy ha a kormányzat felismeri,
hogy adóssága van, és egy gyorssegéllyel
helyreállítja az eredeti állapotokat még
ezekben a nehéz idôkben is. Mint fogal-
mazott, az adósságok oka nem az, hogy
az Operaház szórja a pénzt, hanem a hi-
ányt az elmúlt három évben történt folya-
matos elvonások okozták, szerinte a
Szinetár Miklós és Hiller István egykori
kultuszminiszter között létrejött megálla-
podás, amely 6,3 milliárdos éves költség-
vetés biztosítana az Operaháznak, ele-
gendô lenne. Kérdésünkre, miszerint
pusztán a pénz elegendô-e a kialakult
helyzet rendezéséhez, nemmel felelt. –
Ez a vezetés úgy jött létre, hogy egy al-
kalmatlan miniszter kiírt egy alkalmatlan
pályázatot, amire egy alkalmatlan veze-

tés jelentkezett – fogalmazott. Bár egye-
sek úgy tartják még a minisztériumban is,
hogy az opera egy olyan mûfaj, amit elég
néha játszani a közönség szórakoztatásá-
ra, mi viszont úgy gondoljuk, hogy az
opera olyan kulturális érték, amelynek
nagyon széles szegmensét volna érdemes
széles közönség elé tárni, és ez a dolgok
jellegébôl fakadóan veszteséges és drága
dolog, amibe azonban érdemes befektetni
– tette hozzá.

Kovács János szerint az operának nem
reformokra volna szüksége. Mint mond-
ta, az Erkel Színház felújítását, egy új há-
zi színpad építését, amelyek a mostani fô-
igazgató modernizációs programjának is
részét képezik, mindenki örömmel ven-
né, csak az eddigi repertoárjátszási rend-
szer felborításával nem értenek egyet.
Szerinte ugyanis a blokkosítás a világ
egyik legnagyobb blöffje, amit csak kín-
jában talált ki az új vezetés azzal a masz-
laggal, hogy így pénzt lehet megspórolni,
mivel a díszletek állva maradnak. – Ez
hatalmas csúsztatás. Amit spórolni lehet
vele, az tizenöt díszletezô munkás kirú-
gása, ez azonban énekesekkel szinte
megvalósíthatatlan, mert az operák nagy
része a fôszereplôkre olyan terhet ró,
amit két szereposztás esetén sem lehet
megreszkírozni – fogalmazott. – A blokk-
rendszer vagy a stagione elsôsorban
Olaszföldön gyakori a szezonálisan mû-
ködô színházakban, hiszen rengeteg ope-
ra van, és ha valaki egy másikban futó
darabra kíváncsi, átutazhat egy másik vá-
rosba – mondta, majd kifejtette: nálunk
még a legnépszerûbb operákra sem lehet-
ne eladni a jegyeket két héten keresztül,
ez legfeljebb a musicaleknél mûködik. A
neves karmester az új kormánytól várja a
segítséget, azt azonban hangsúlyozta, ha
most nem lesz pénz, csak évek múlva, az
nagy érvágás lenne, hiszen egy társulatot
ilyen hosszú idôn keresztül nem lehet
pénz nélkül összetartani, az nagy való-
színûséggel szétesne.

Kovács Jánost Keveházi Gábor balett-
igazgató követte, aki ugyan nem vált meg
posztjától, viszont nyílt levélben szólítot-
ta fel Hegyi Árpád Jutocsát a lemondás-
ra. Azért fogalmazta meg nyíltan nemtet-
szését, mert a fôigazgató az ô tudta
nélkül, anyagi okokra hivatkozva törölt a
következô évadból ötven elôadást, amely
között két balettbemutató is szerepelt. A
levelet több közéleti személyiség is meg-

kapta, többek között Gyurcsány Ferenc,
Hiller István és Vass Lajos, a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériumának ál-
lamtitkára, Bozóki András miniszternek
azonban nem küldött belôle. Ezért a lépé-
séért Hegyi Árpád Jutocsa fegyelmi eljá-
rást indított ellene. Az elôadások számá-
nak drasztikus csökkentésérôl Kesselyák
Gergely azóta lemondott fôzeneigazgató
Weimarban értesült, és ô is levélíráshoz
fogott. Ekkor még Hegyi Árpád Jutocsá-
val közösen képzelte az Operaház jövô-
jét, csupán azt kérte a fôigazgatótól, ne
vonjon meg ilyen sok elôadást, hiszen
közös pályázatukban vállalták a 310
elôadást. Május 12-én állásfoglalást tett
közzé, amelyben hangsúlyozta: az egész
magyarországi operajátszást integritásá-
ban áttekintô, politikamentes, szakmai
konszenzuson alapuló reformkoncepció-
ra van szükség. Még két hét sem telt el,
május 23-án reggel azonban benyújtotta
lemondását, ezt azonban az idôközben
bevezetett nyilatkozati stop jegyében
nem is jelentették be az aznapi sajtótájé-
koztatón. Kesselyák döntését azzal in-
dokolta, hogy Hegyi Árpád Jutocsával
közös pályázatukban arra kínáltak meg-
oldást, hogyan lehetne az Operaházat a
leggazdaságosabban üzemeltetni a ma-
gyar operakultúra megcsonkítása nélkül,
azonban szerinte a fôigazgató késôbb
más modernizációs terv kidolgozásához
fogott hozzá, amely számára mind szak-
mailag, mind etikailag teljességgel elfo-
gadhatatlan. Az egyik napilapnak úgy fo-
galmazott: nem kíván részt venni az
operaszakma térvesztésének folyamatá-
ban.

Kesselyák lemondását Hegyi Árpád
Jutocsa tudomásul vette, és nem sokkal
késôbb, június 1-én már az új – egyelôre
megbízott – fôzeneigazgatót mutatta be a
sajtónak: Gyôriványi Ráth Györgyöt, aki
2001 tavaszától bô egy éven át már ellát-
ta ezt a feladatot, s akit négy évvel ezelôtt
Görgey Gábor akkori kultuszminiszter
alkalmatlanságra hivatkozva felmentett.
A posztra pályázatot írnak ki. Gyôriványi
bemutatkozó sajtótájékoztatóján hangsú-
lyozta: egyetért az Operában megkezdett
változtatásokkal, és fontosnak tartja a
dalszínház modernizációját. 

Gyôriványi Ráth György hangsúlyozta:
a fôzeneigazgatói posztra nem kinevez-
ték, csak megbízták, ameddig pályázatot
ír ki az intézmény és azon nem találnak
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– A Rádiózenekar ritkán mutat be ope-
rákat, ezt a monumentális Wagner-mûvet
pedig most játssza elôször. Mennyire elé-
gedett együttese teljesítményével?  

Fischer Ádám: – Sokszor azért dirigá-
lok szívesen operazenekar élén hangver-
senyt vagy szimfonikus együttesnek
operát, mert ilyenkor ezek a zenekarok
még koncentráltabban készülnek a szá-
mukra különleges feladatra. A Rádióze-

nekarral azért is volt nagyon jó dolgozni,
mert muzsikusait nem kötötték tradíciók,
számukra minden újnak számított, s így
sok olyan zenei elképzelésemet meg tud-
ták valósítani, amit eddig egyetlen zene-
kar sem. A Parsifal-nál pedig még sok-
kal jobban rám kellett bízniuk magukat,
mint más koncerteknél, mert ez a bonyo-
lult, szólistákat, kórust, gyerekkart fel-
vonultató darab akkor szólal meg igazán
jól, ha a pálcám minden rezdülését köve-

tik. Így az, hogy milyen teljesítményt
nyújtottak, 85%-ban rajtam múlott. Az
együttes igazán mindent megtett, s re-
mek munkát végzett a darabot betanító
Kovács László is. 

– A tervek szerint a Wagner Napok
évrôl-évre, minden júniusban színre ke-
rülnek majd a Mûvészetek Palotájában. A
sorozat nyitóprodukciójául miért a Parsi-
falt választotta?

Z E N E I K Ö Z É L E T Ü N K

másvalakit. – Én azzal, hogy elvállaltam
a felkérést, azt szerettem volna megaka-
dályozni, hogy az Operaházban elindult
folyamatok megakadjanak, mert úgy ér-
zem, ezeket végre kell hajtani ahhoz,
hogy eredményhez vezessenek. Négy év-
vel ezelôtt mi ezeket a változtatásokat
már egyszer elkezdtük, csak akkor ezt
megakadályozta egy kormány- illetve
egy vezetôségváltás – fogalmazott az új
fôzeneigazgató lapunknak. Amit legin-
kább szeretnék elérni, az az, hogy részint
az operaházi erôkkel, részint az operához
értô külsô emberekkel kidolgozzunk
olyan stratégiai terveket az Operaház ré-
szére, amik elképzelhetô variánsai lenné-
nek a magyar operajátszásnak. Ezeket
számszerûsíteni is szeretnénk, hogy a
most felálló minisztérium elé olyan
számadatokkal alátámasztott variációkat
tehessünk, amelyekbôl el tudnák dönteni,
hogy melyiket szeretnék választani. Azt
is lehet, hogy ennyi pénzbôl kell gazdál-
kodni, azt azonban semmiképpen nem le-
het megoldani, hogy ekkora támogatás
mellett ugyanezt folytassuk, ha nem ka-
punk több pénzt, akkor lényegesen

szûkíteni kell az elôadásokat, esetleg a
játszóhelyet és a dolgozók létszámát is.
Racionális érveket kell felhozni, hiszen
ma már a politikusokat az Operaházzal
kapcsolatban csak ezekkel lehet meg-
gyôzni – tette hozzá a régi-új fôzene-
igazgató. Gyôriványi emlékeztetett:
2001-ben a dalszínház 2,1 milliárdból
gazdálkodott, pedig akkor többen dol-
goztak a házban és több elôadás volt,
mint most, amikor 5,5 milliárdos az éves
költségvetés. – Ezért mindenkinek az az
érzése, és ez egy kicsit igaz is, hogy egy
lyukas zsákba öntik be a pénzt. Ezt a lyu-
kas zsákot pedig be kellene foltozni – fo-
galmazott a fôzeneigazgató, aki attól te-
szi függôvé, hogy indul-e a késôbb
kiírásra kerülô fôzeneigazgatói pályáza-
ton, hogy a következô minisztériumi ve-
zetésnek van –e bizalma benne, s hogy
az, amit az új fenntartó vár az Operaház-
tól, az számára vállalható-e. 

Az Operaház körüli káoszt egyéb jel-
legû botrányok is kísérik: Rácz István, a
közalkalmazotti tanács elnöke azt állítja:
életveszélyesen megfenyegette Hegyi

Árpád Jutocsa fôigazgató, konkrétan azt
mondta neki, elvágja a torkát. A fô-
igazgató az állítást nevetségesnek nevez-
te. A Magyar Újságírók Országos Szö-
vetségének etikai bizottsága is felemelte
szavát Hegyi Árpád Jutocsa ellen, mivel
az egyik sajtótájékoztatón félbeszakított
egy újságírót, nevezetesen az etikai bi-
zottság egyik tagját, az Aranytollas
László Zsuzsát, megvonta tôle a szót, és
bezárta a rendezvényt. – Kérdezés he-
lyett a véleményét közölte László Zsuzsa
újságíró, ezért mivel már minden mon-
dandóját elmondta az operaház vezetése,
a fôigazgató bezárta a sajtótájékoztatót –
válaszolta közleményében az Operaház.
Az intézményben a szakszervezet sztráj-
kot is tartott, A nürnbergi mesterdalno-
kok elôadása fél órával késôbb kez-
dôdött, a közönséget a csúszás okáról
szóló tájékoztató szórólapokból azonban
csak az elsôknek jutott, ugyanis a jegy-
szedôk összeszedték, az énekesek-zené-
szek elmondása szerint Hegyi Árpád
Jutocsa felszólítására.

Pál Eszter
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Fischer Ádám a Wagner Napokkal a Rádiózenekart
is reflektorfénybe állítja

Különleges, fesztiválstílusban elôadott Parsifal-produkciónak tapsolhattak az érdeklôdôk 
2006. június 10-én és 17-én a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. A koncertek dirigense

Fischer Ádám volt, akitôl a Budapesti Wagner Napok ötlete is származik. A karmester ezzel 
a hagyományteremtô fesztivállal is szeretné reflektorfénybe állítani együttesét, a Magyar Rádió
Szimfonikus Zenekarát. A muzsikusok komoly mûhelymunkával készültek erre a fellépésre, s elsô

karmesterük, Kovács László szerint, a zenekar gyorsan elsajátította az operai játékmódot.
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F. Á.: – Mert Wagner utolsó operája
igazán lenyûgözô alkotás, s ez a mû nem
állítja olyan nehéz követelmények elé a
zenekart, mint például A Rajna kincse. A
muzsikusok számára talán ez a legköny-
nyebben megtanulható és eljátszható da-
rab a Wagner-repertoárból. Ráadásul ne-
kem arra is figyelnem kellett, hogy hány
próbával tudjuk ezt a produkciót bemutat-
ni, hiszen nem tarthatom hetekig Buda-
pesten az elôadás nemzetközi hírû éneke-
seit, s ezért is esett a választásom a
Parsifal-ra. A következô lépés A Rajna
kincse és A walkür lesz, ezt a két zenedrá-
mát jövôre akarom bemutatni, 2008-ban
pedig mûsorra kerül még a Siegfried és
Az istenek alkonya is. Ha minden jól
megy, akkor két év múlva már elô tudjuk
adni a teljes Ring-et, terveim szerint négy
egymást követô estén, vagyis délutánon,
hiszen az elôadások négykor kezdôdnek,
akárcsak Bayreuthban…

– Wagner ünnepi játéka félig színpad-
szerûen, félig koncertszerûen került szín-
re. Így lesz ez a jövôben is?

– Most a látványért és a koncepcióért
felelôs Szemerédy Alexandrával és Par-
ditka Magdolnával együtt kísérleteztünk,
igyekeztünk kipróbálni minden lehetô-
séget. Számos avantgarde megoldást is
kitaláltunk, mert meg kellett tapasztal-
nunk, hogy ebben a teremben mi az, ami
hatásos és jó. Olyan fesztivált akarunk
ugyanis az érdeklôdôknek kínálni, ami
máshol sehol sincs.

– A Budapesti Wagner Napoknak terjed
a világban is a híre?

F. Á.: Igen, nagy az érdeklôdés, de az
volna az igazi, ha erre a sorozatra a szak-
ma is felfigyelne… S elismerné a Rádió-
zenekar teljesítményét, hiszen ahogyan
muzsikálnak, azzal bárhol a világban
megállnák a helyüket. A különleges buda-
pesti Wagner-sorozattal az egyik célom
egyébként tényleg az, hogy reflektorfény-
be állítsam a Rádiózenekart, s megmutas-
sam, ez az együttes rendkívüli teljesítmé-
nyekre képes. S a fesztivállal Klemperer
útmutatását is követem, aki szerint a leg-
fontosabb, hogy a karmester felkeltse a
zenekar becsvágyát és kedvét. Persze,
azért emellett zenei elképzelésekre is
szükség van… Nagyon örülök, hogy a
Parsifalt egyenes adásban, a világ több or-
szágában közvetítette a rádió, hiszen

egy ilyen produkció valóban a jó hírét vi-
szi a magyar zenekarnak.

– Amire sajnos az együttes egyre nehe-
zebbé váló anyagi helyzetében óriási
szüksége van…

F. A.: – Amikor a Rádiózenekar fôzene-
igazgatói posztjára felkérést kaptam, azért
vállaltam el,  mert értékes, tehetséges tár-
sulatnak tartom ôket. Nagyon fontos part-
nereim a Wagner Fesztiválban, s ha az
együttessel a jövôben bármi gond adódna,
nem is folytatnám nélkülük a sorozatot…

– Reményeink szerint ez év ôszétôl lesz
az együttes fôzeneigazgatója. Milyen most
a helyzet?

F. Á. : – Egyelôre a Rádióban senkinek
sincs joga semmirôl tárgyalni. Ez szá-
momra azért is nagyon rossz, mert így
nincs senki, aki kötelezettséget tudna vál-
lalni, mondjuk egy 2008-as koncertre, pedig
én a legjobb mûvészeket akarom meghív-
ni a Rádiózenekarhoz, s nekik bizony már
két évre elôre tele a naptáruk… Remélem,
ha lesz új elnöke a Rádiónak, akkor végre
ezekben az ügyekben is dönt valaki.

– Legutóbbi beszélgetésünkkor Alföldy-
Boruss István adófôszerkesztô azt mond-
ta, annyira rossz a zenekar anyagi helyzete,
hogy kénytelenek a következô szezonban
kevesebb koncertet rendezni…

F. Á. : – Ez ellen sajnos, egyelôre sem-
mit sem tudok tenni. Viszont ha kevesebb
a hangverseny, akkor szeretném, ha az a
néhány produkció igazán jelentôs lenne.
Ezért is tesz nagyon boldoggá, hogy a
Rádiózenekar a következô évadban meg-
hívást kapott a Bécsi Ünnepi Hetekre. Mi
vagyunk tudomásom szerint az elsô ma-
gyar együttes, aki felléphet ezen a prog-
ramsorozaton, s talán ezzel is bizonyít-
hatjuk, olyan színvonalon muzsikálunk,
amely érdemes a támogatásra…

– Visszatérve a Wagner Fesztiválra, a
Parsifal bemutatását hosszú hetek mûhely-
munkája elôzte meg, amelynek Fischer
Ádám mellett Kovács László elsô karmester
volt a vezetôje. Hogyan folyt a felkészülés?

Kovács László: – Most nagy hasznát
vettük annak a koncentrált munkatempó-
nak, a lapról való, azonnali játék képessé-
gének, amelyet az együttes a stúdiófelvé-

telek során megszokott, akárcsak a Rádió-
zenekar játékára jellemzô flexibilitásnak.
Ezek nélkül a tulajdonságok nélkül az
együttes nem is vállalkozhatott volna erre
a feladatra. Wagner monstre alkotása
azonban emellett is extra felkészülést igé-
nyelt, a nehezebb zenekari állásokon az
egyes hangszercsoportok külön-külön is
dolgoztak, a szólamvezetôk számos szó-
lampróbát tartottak, hogy minden a lehetô
legjobban menjen. A rengeteg, fáradtsá-
gos munka eredménye egyébként a zene-
kar hangzásán is megfigyelhetô.  

– Amikor elôször szóba került ez a fesz-
tivál, úgy tûnt, mintha kicsit megijedt vol-
na tôle az együttes…

K. L: – Igen, mert ez a darab eléggé el-
tér attól, mint amit a muzsikusok meg-
szoktak. Az elsô sokkot a mû hossza je-
lentette. Bizony akadtak napok, amikor
közel kilencórán keresztül próbáltak
folyamatosan… Ahogy azonban a muzsi-
kusok egyre jobban elmélyültek a darab-
ban, úgy kezdték élvezni ezt a különleges
feladatot. Az együttesnek külön örömet
jelentettek a kiváló énekesek, akik mind-
mind hatalmas hangok, s élmény volt ve-
lük muzsikálni. Persze a szólisták kísére-
te nemcsak újdonságot – a zenekarnak
ugyanis ritkán van módja énekesekkel
dolgozni –, hanem nehézséget is jelentett,
hiszen meg kellett szokni azt is, hogy
majd minden taktust más tempóban adnak
elô, s ehhez szintén igazodni kellett. A
sokféle buktató mellett, pedig annak a
hangzásigénynek is meg kellett felelni,
amelyet Fischer Ádám támasztott, s ez bi-
zony nem volt egyszerû feladat. A sok
gyakorlásnak köszönhetôen azonban sze-
rencsére az együttes gyorsan elsajátította
az operai játékmódot. 

– S többen azt mondták, ha a zenekar az
árokban ül, még jobb a Bartók Béla
Hangversenyterem akusztikája, mint ami-
kor a színpadon muzsikálnak.

K. L: – Bármennyire meglepô is, de ez
valóban így igaz. Ha az árokban játszott
az együttes, tökéletes volt a hangzás. S
mindezt izgalmasan egészítették ki az
énekhangok, a Strausz Kálmán vezette
Rádióénekkar, amely a színpadon, s az el-
sô emeleten kapott helyet, valamint a
szintén pódiumon lévô Nemzeti Énekkar,
valamint a Rádió Gyermekkórusa Antal
Mátyás betanításával. R. Zs.



– Saját együttest alapított, kitalált,
megszervezett egy koncertsorozatot.
Mindez azt jelzi, Önnek valóban nagyon
fontos a kamaramuzsikálás.

– Ez a terület mindig is szívügyem volt.
Hiszen azt, hogy ki milyen hangszínnel
muzsikáljon, hogyan intonáljon, és mire
figyeljen oda a partnereinél, mind-mind a
kamarazenélés során lehet megtanulni, s
aztán ezt a tudást hasznosítja mindenki
nagyzenekari játékában is. Az állandó
mûhelymunkára szükség van, ezért is hív-
tam életre 1994-ben a Budapest Klarinét
Kvartettet. Az ötletet zenei táborokból
kaptam, ott hallottam elôször ilyen alkal-
mi kvartetteket, s nagyon megtetszett ez a
rendhagyó formáció, a sajátos, elképesztô
hangzás. Ahogy felmerült bennem a gon-
dolat, a kollégáim közül megkerestem né-
hány fiatal, tehetséges mûvészt: Reé
Györgyöt, Mayer Lászlót és Pápai Ákost,
s ôk szívesen mondtak igent a felkérésre.
Emberileg is szerencsés volt ez a válasz-
tás, hiszen az együttes összetétele az ala-
pítása óta nem változott. Mi négyen na-
gyon hasonlóan gondolkodunk nemcsak a
zenérôl, hanem a világról is, sokat beszél-
getünk, s így igazán élvezetes a közös
muzsikálás. Remekül összecsiszolódtunk
az eltelt évek alatt, félszavakból, mozdu-
latokból értjük egymást. Szinte még han-
golásra sincs szükség. Nagy örömünkre
már 2 saját CD-t is készíthettünk, s ha
minden a tervek szerint alakul, akkor
nemsokára megszületik a következô albu-
munk, amelyen mai szerzôk számunkra
írt darabjait játsszuk. Egyébként ilyen
klarinét kvartettrôl, amely folyamatosan

mûködik, a sajátunkon kívül nem nagyon
tudok többrôl.  

– Nem lehet könnyû egy ilyen együttes
számára színes, változatos repertoárt
összeállítani…

– Valóban nehéz feladat, hiszen a klari-
nét, mint a legfiatalabb fafúvós hangszer
csak az 1700-as évek közepétôl van jelen
a zeneirodalomban. Mozart-nak köszön-
hetjük – aki imádta a klarinétot –, hogy
igazi rangjára emelte a zenekari játékban.
A kvartettünk az évek során azért igazán
változatos palettát állított öszsze, sok-sok
átiratot játszunk, így a kínálat a barokktól
egészen a kortárs kompozíciókig terjed.
Ezért fôképpen Brünauer Tibor fagott-
mûvésznek, a Rádiózenekar örökös tagjá-

nak lehetünk nagyon hálásak, hiszen a re-
pertoárunk nyolcvan százalékát tôle kap-
tuk. Remélem, így lesz ez a jövôben is!
Egy ilyen együttes megalakítását köve-
tôen több év kell ahhoz, hogy eldôljön,
képes-e talpon maradni, de bennünket
már a legelsô idôszakban nagyon sok
helyre hívtak koncertezni, számos turnén
szerepeltünk és szerepelünk ma is. Talán
azért is, mert a kvartettet rendszeresen
bôvítjük énekes vagy hangszeres szólistá-
val. A legnagyobb gondot egyébként a
próbák egyeztetése jelenti, hiszen mind-
annyiunknak elég sok a zenekari elfog-
laltsága is, ráadásul rajtam kívül mindenki
a Telekom Szimfonikus Zenekar együtte-
sében játszik.  

– Lendületét, optimizmusát, s folytonos
kihívás-keresését talán az is jól jellemzi,
hogy kamaraestek szervezésére adta a fe-
jét. Hogyan indult el ez a Márvány-termi
sorozat, amelyben a Rádiózenekar tagjai
lépnek pódiumra?

– Azért kezdtem hozzá, mert a saját ka-
maraegyüttesemben is állandóan tapasz-
talom, mennyire lényeges a mûhelymun-
ka, s tudom azt is, mostanában erre egyre
kevesebb a lehetôség. Egy vidéki fellé-
pésen játszottam Mozart Grand partitá-
ját, s ebbôl született az ötlet, be kellene
mutatnunk egy Mozart-sorozatot a Rádió-
zenekarral. Fejérvári Sándor fôszerkesz-
tô-helyettesnek, a zenei együttesek igaz-
gatójának elmondtam az elképzelésemet.
Ô rögtön támogatóan állt az ügyhöz, igye-
kezett mindenben segíteni. Miután köze-
ledett a Mozart-év, így a zenekar a Bartók
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Szepesi János bízik abban, hogy a Rádiózenekar
Mozart-sorozatának lesz folytatása 

A muzsikálásban az egymásra való odafigyelést, a precizitást és a zene iránti alázatot tartja 
a legfontosabbnak. Ezért is szereti annyira, és érzi nélkülözhetetlennek a rendszeres kamarazenélést.

Szepesi János klarinétmûvész, aki több mint negyedszázada tagja a Magyar Rádió Szimfonikus
Zenekarának, egyik legnagyobb büszkeségének tizenkét esztendôvel ezelôtt alapított együttesét, 

a Budapest Klarinét Kvartettet tartja. Emellett nagyon sok örömet adott neki az idei szezonban,
a saját társulatán, a Rádiózenekaron belül életre hívott kamarazenei koncertsorozat is.

A sok egyeztetési, szervezési nehézség ellenére ugyanis mindenki élvezte a közös mûhelymunkát,
amelynek eredménye a zenekari játékon is hallatszik, ezért a Dohnányi-díjjal kitüntetett mûvész 

bízik a folytatásban. 



Z E N E I K Ö Z É L E T Ü N K

19XIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

R
Á

D
IÓ

Z
EN

EK
A

R
T

R
ÉN

IN
G

adónál pályázott erre a sorozatra, s el is
nyertünk egy olyan összeget, hogy hét
koncertet rendezhessünk, amelyeken fel-
hangzik Mozart összes fúvós divertimen-
tója. Az estek programjában számos ed-
dig nem túl ismert mû is helyet kapott, s
olyan rendhagyó felállásoknak is tapsol-
hatott a publikum, mint a 2 fuvola, 5
trombita, és egy timpani. 

– A Rádiózenekarból mindenki lelkesen
jelentkezett a sorozatra?

– Igen, de komoly gondot jelentett,
hogy bár óriási feladatot és lehetôséget
kaptunk, mindezt úgy kellett megcsinál-
nunk, hogy még a próbákat is magunknak
szerveztük, és közben el kellett végez-
nünk még a napi munkánkat is. Ráadásul
a koncertidôpontokat a Bartók adó zenei
szerkesztôségétôl kaptuk, így elôfordult,
hogy ugyanarra a napra esett, másfél óra
különbséggel a nagyzenekari hangver-
seny és a kamarazenei est… A muzsika
szépsége azért sok mindenért kárpótolt…
S bár a kollégák tényleg örömmel fogad-
ták ezt a sorozatot, amikor egyre-másra
jelentkeztek az egyeztetési problémák és
az egyéb nehézségek, erôltetett menetben
dolgoztunk. Hiszen ezekre az estekre sok-
szor nem volt elég felkészülési idô, s bi-
zony nem volt könnyû kétfelé figyelni.
Ráadásul nagyon csekély összeget tud-

tunk csak a fellépésekért fizetni, hiszen a
pályázaton nyert pénzbôl kellett a hang-
szerkölcsönzést fedezni, és megvásárol-
nunk még a kottákat is … Emellett pedig
ahhoz is ragaszkodtam, hogy csak az
játsszon a hangversenyen, aki az összes
próbán jelen volt. A nehézségek ellenére
mindenkinek nagyon nagy élményt jelen-
tett a közös muzsikálás, s az összes részt-
vevô a legtöbbet igyekezett kihozni ma-
gából. A karmester nélküli, együttes
gyakorlás során még jobban megtanultuk,
hogyan kell egymásra odafigyelni, és se-
gíteni a másikat. S hiába játszunk egy
együttesben, a mostani mûhelymunka so-
rán sokkal többet megtudtunk egymásról,
mint akár a korábbi, nagyzenekari próbák,
koncertek alatt. Ez a sorozat sokkal job-
ban összekovácsolta az együttest. Ahogy
véget értek a Márvány-termi hangverse-
nyek, a kollégák közül sokan jöttek oda
hozzám, s mondták, milyen jó volt részt
venni ebben az igazán színvonalas mun-
kában, s örülnének, ha máskor is lenne
ilyen. 

– S lesz folytatás?
– Nagyon remélem, hogy igen. Van né-

hány újabb ötletem, s ezt már megemlítet-
tem a vezetôségnek is. Eljátszhatnánk
például Schubert vagy Beethoven kama-
razenéjét. A zenekari munka szempontjá-

ból úgy vélem, nagyon jó lenne, ha pél-
dául a vonósoknak is lenne egy ilyen so-
rozatuk. Egyelôre meg kell várni, mi lesz
magával a Rádióval, és mi lesz a Rádióze-
nekarral. Egyébként is bízom abban, hogy
jobbra fordul az együttes sorsa, hiszen az
itt töltött huszonhat esztendô alatt mindig
úgy éreztem, ez a társulat nemcsak jó tár-
saság, a béke szigete, hanem hatalmas
mûvészi tartalékokkal rendelkezô zene-
kar. Az együttes olyan értéket képvisel,
amely többet érdemelne. Most ez a kama-
razenei sorozat is bebizonyította, hogy az
egyes mûvészek milyen kiváló teljesítmé-
nyekre képesek. Ezért is hívják a zenésze-
inket olyan sokfelé muzsikálni. 

– A még jobb, még színvonalasabb já-
tékban pedig segíthet a mûhelymunka, a
kamarazenélés. Ön ezt nemcsak kollégái-
nak, hanem növendékeinek is állandóan
mondogatja.

– Így igaz. Már tizenöt esztendeje fog-
lalkozom fiatalokkal, a zenekari munka
mellett azonban nem könnyû elegendô
idôt szakítani a növendékekre. A kamara-
zene fontossága mellett a precizításra, a
zenei alázatra is igyekszem ôket megtaní-
tani, hiszen arra törekszem, hogy az én já-
tékomat is ez jellemezze. S persze a hall-
gatóimtól rengeteget tanulok én magam
is. R. Zs.

Pár éve édesanyám mosolyogva mesél-
te, hogy valamely álmatlan éjszakáján a
rádiót hallgatta. Épp egy méltán nép-
szerû pap, László atya mesélt a legutób-
bi mûsorban arról, mit gondol a túlvilág-
ról. Minden esetre, mint jó pap kifejezte
abbéli reményét, hogy sírfelirata nem
lesz más, mint neve mellett csak annyi:
Tanulmányait végképp befejezte. Nyu-
gat-Európában és a tengeren túl feleke-
zeti hovatartozás nélkül már jó ideje fel-
fedezték az életen át való tanulás
fontosságát. Maga az Európai Unió is
különösen fontosnak tartja a folyamatos
szakmai képzést. Világszerte elterjedt az

életen át való tanulás angol nyelvû szak-
kifejezése és annak eszméje, a „lifetime
learning”. 

Minél több szép évem telik el az álta-
lam ûzött szakmában, annál jobban érzem
szakmai ismereteim szûkösségét. Egy jó
ideje rájöttem, nem biztos, hogy az én tu-
datom szûkül, hanem a szükséges ismere-
tek bôvülnek szédítô sebességgel. Itthoni
és külhoni kollégáim megnyugtatóan
erôsítik ebbéli hitemet. Emellett hosszú
ideje azt látom, hogy a mi Szövetségünk-
höz hasonló szervezetek sok országban
rendszerré tették a szakmai továbbképzés

intézményét, minden érintett örömére.
Korábban is voltak már efféle jámbor
kezdeményezéseim, hiszen még 1994-ben
sikerült idecsábítanom Nagy-Britannia
zenekari menedzsmentjének krémjét egy
kétnapos továbbképzésre, de igazgató
kollégáimban  nyilván kellemes emléke-
ket ébreszt az igazgatói kollégium kerete-
in belül – sajnálatos módon megszakadt –
szakmai konzultációk sora is.

Most, hogy a Mûvészetek Palotája az
európai elôadó mûvészeti élet tényezôjé-
vé vált, nem kellett sokat gyôzködni Kiss
Imre vezérigazgatót, hogy közösen szer-

A JÓ PAP… NO ÉS MI?
A Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége és a Mûvészetek Palotája egyre bôvülô

együttmûködése keretein belül ez év tavaszától közös szakmai tanfolyamot indított 
neves külföldi szakemberek bevonásával. 



vezzünk mûvészeti-kulturális menedzs-
mentjeink számára olyan továbbképzést,
mely segítségével még könnyebben kap-
csolódhatunk az európai véráramba. 

Március 18-án Geoffrey Brown az
Euclides program igazgatója vázolta föl a
Mûvészetek Palotája elôadótermében
összegyûlteknek az Európai Unió kultu-
rális térképét, ezen belül a kulturális cé-
lok támogatására fordítható támogatások
forrásait. Túlságosan jókedvünk persze
nem lett elôadása nyomán, hiszen csak
megerôsítette azt, amit amúgy is sokan
tudtunk, nevezetesen, hogy míg az Euró-
pai Unió – egyéb iránt nagyon bölcsen –
tiszteletben tartja minden tagországa kul-
turális tevékenységét és semmiféle mó-
don nem kíván abba beleszólni, egyúttal
rendkívül keskeny éren csörgedezteti a
kulturális támogatásokat. Mélyen elgon-
dolkodtató, hogy az EU költségvetésének
közel 40%-át a mezôgazdaság támogatá-
sa teszi ki – miközben az EU lakosságá-
nak alig 4%-a foglalkozik agrártermelés-
sel – addig az unió költségvetésének cca.
1%-át teszi ki a kultúra támogatása. Per-
sze ez is nagy pénz, ha arra gondolunk,
hogy az EU-nak végül is valóban nem
feladata egy-egy zenekar, színház, vagy
mûvészeti központ mûködésének támo-
gatása, viszont jelentôs összegekhez jut-
hatnak azok, akik egymással összefogva
olyan eszmék ügyében munkálkodnak,
melyek az európai kultúra sokszínûsége
jegyében a kapcsolatok építését szolgál-
ják. Aki arra kíváncsi, hol lelhet partne-
rekre az efféle projektek ügyében, keres-
se fel akár a magyar Kultúrpont Irodát
(www.kulturpont.hu), akár az Európai
Unió honlapját, ahol könnyedén megta-
lálhatja a partnereket keresô intézménye-
ket, szervezeteket. Geoffrey Brown szi-
porkázó szelleme, alapos felkészültsége
kiváló példát adott arra a brit mentalitás-
ra, melynek másik közismert és nagyra
becsült alakja Sarah Gee, aki április
19-én jött el hozzánk Paul Kaynes társa-
ságában. Sarah a City of Birmingham
Symphony Orchestra marketing és kom-
munikációs igazgatója sok-sok éve. A
brit zenekari szövetségben egyetértés van
a tekintetben, hogy Sarah manapság
szakmája egyik legkiválóbbja. Paul
Kaynes korábban több világhírû brit
mûvészeti intézmény, mint például a
Royal Shakespeare Company marketing
igazgatója, jelenleg saját tanácsadó cégét
vezeti, szintén Birminghamben. 

Bizony szakmai parádé, tûzijáték volt
elôadásuk, csakhogy míg a görögtûz füst-
je elszáll a velük eltöltött nap mindannyi-
unk számára emlékezetes marad. Persze,
hiszen húsba vágó szakmai kérdésekrôl és
válaszokról esett szó. A marketing – szá-
munkra leegyszerûsítve – nem más, mint
a zenekarok által nyújtott szolgáltatás mi-
nél hatékonyabb, és eredményesebb nép-
szerûsítése a közönség körében. Mi kész-
teti a potenciális közönséget: orvost, gyári
munkást, tanárt, irodai alkalmazottat, diá-
kot és nyugdíjast és sok mást  arra, hogy
más hasznos vagy haszontalan foglalatos-
ság helyett koncertre járjon, bérletet vásá-
roljon, mi több, a koncertre járás életre
szóló szokásává váljék? A marketinges
persze nem varázsló és nem guru. Nagy-
jából azt a portékát tudja eladni, ami való-
ban értékesíthetô. Nem véletlen, hogy
szakmai körökben világszerte emlegetik a
szarkasztikus szakmai bölcsességet, mely
szerint, ha zsúfolt teltház mellett tombolt
a közönség, akkor az elôadókat és a prog-
ramszerkesztôt illeti a dicsôség, ha gyér
ház mellett unalomba fulladt az elôadás, a
marketingest kell máglyára vetni. A pro-
fitorientált kereskedelem már jó ideje
használ olyan marketing-eszközöket,
melyektôl mi itt, a szocialista kultúrpoliti-
ka fojtó szeretetében idegenkedtünk.

Jó másfél évtizede panaszkodhatunk
több támogatásért, joggal szidhatjuk az
egyre renyhébb zenei közoktatást, végülis
valljuk be, elsôsorban magunkat okolhat-
juk, ha a közönség távollétével fejezi ki
érdektelenségét mindazzal szemben, mit
mi emelkedetten mûvelünk. Sarah Gee és
Paul Kaynes olyan világban nôtt fel, ahol
nem divat mást okolni saját mulasztásain-
kért. Önzetlenül adták át mindazon isme-
reteket és tapasztalatokat, melyek a brit
zenekarokat az elmúlt évtizedek legsúlyo-
sabb válságain és legnehezebb pillanatain
átsegítették. Szavaikat elsôsorban az hite-
lesítette, hogy abból a városból jöttek,
mely évtizedeken, mondhatni évszázado-
kon át a hozzá hasonló iparvárosok sivár-
ságáról, fojtogató szmogjáról volt híres,
ahol a városvezetôk lakóhelyük lakható-
vá válását, csinosodását úgy adták hírül a
világnak, hogy egy bozontos üstökû fe-
negyerek kezébe adták – jelentôs pénz-
ügyi támogatással együtt – a város addig
igencsak elhanyagolt szimfonikus zene-
karának gyeplôjét. Lám néhány év alatt
csoda történt, és Simon Rattle keze alatt a
világ egyik legjobb zenekarává nôtt a bir-

minghami, és a város lakossága, melynek
hamarosan több mint a fele színes bôrû, a
mai napig ünnepli a jelentôs részben neki
kortárs zenét játszó nagyszerû együttest.
Ez akár meseszerûen is hathat, de hogy e
mögött mekkora erôfeszítések kellettek és
kellenek, Sarah és Paul elôadása jól rávi-
lágított. 

Május 20-án megnézhettük, hogyan
fôznek máshol. Peter Schreiber, bár po-
rosz géneket hordoz magában, élete na-
gyobbik részét Hollandiában töltötte ed-
dig. Többször részt vett a holland
kulturális kormányzat munkájában, de
számos Európai Uniós projektben bíztak
rá vezetô szerepet. Arra különösen büsz-
ke, hogy 20 évvel ezelôtt az akkor még
reménytelenül szocialista Magyarorszá-
gon rábízták a Holland Kulturális Hónap
szervezését. Azóta számtalanszor látoga-
tott hozzánk hivatalos és magán célú utak
alkalmából. Otthonosan érzi magát nálunk.
Mint ahogy Bulgáriában vagy Dániá-
ban, Nagy-Britanniában vagy Ausztriá-
ban, vagy kontinensünk talán minden or-
szágában. Jó magam éppenséggel tavaly
ôsszel Bulgáriában találkoztam vele egy,
az ottani zenekari igazgatók számára
szervezett szakmai szemináriumon. Meg-
szállottja a nemzeti kultúrák fontosságá-
nak és megszállottja az Európai Unió
szellemének. A különbözô EU tagálla-
mok kultúra-finanszírozási rendszereinek
jó ismerôjeként vázolta föl azokat a típu-
sokat, melyek kontinensünk egyes orszá-
gaiban fellelhetôk. A hagyományosan
etatizmus felé hajló francia és német kul-
túra-finanszírozás közel áll az általunk –
és legyünk ôszinték elôdeink által is –
megszokott modellhez. A közpénzek Eu-
rópa-szerte jelentôs szerepet játszanak a
mûvészeti intézmények finanszírozásá-
ban, de az elôbb említett két országban
különösen kitüntetett szerepük van. Jel-
lemzô, hogy például a német zenekarok
alig ismerik a szponzorálás fogalmát,
míg például Nagy-Britanniában – külö-
nösen a Thatcher-i évek jégkorszaka óta
– e nélkül nehezen elképzelhetô egy mû-
vészeti intézmény élete. 

Mélyen elgondolkodtató, hogy Hollan-
diában a 80-as évek eleje óta társadalmi
megegyezés van azt illetôen, hogy a min-
denkori kulturális miniszter személyes
ízlése az égvilágon semmit nem jelent a
holland kultúra-finanszírozás rendszeré-
ben. Mi több, Hollandiában sok-sok éve
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nem ismernek sem kiemelt nemzeti intéz-
ményt, sem miniszter vagy más döntés-
hozó fülébe súgó fontos embert vagy lob-
bi-csoportot, hanem az ottani Mûvészeti
Tanács – melynek tagjait konszenzus
alapján független szakemberekbôl állít-
ják össze –, pályázatok útján dönt a hol-
land kultúra központi támogatásának
összegeirôl, négy évre elôre. Garantáltan.
Jöhet rózsaszín, vagy hupikék politikai
színezetû kormány, e négy év alatt a köz-
pénzek menetrendszerûen érkeznek a
kedvezményezett kulturális intézmé-
nyekhez. Ezen intézmények körmére az

utóbbi idôben a holland kormány által
felkért külföldi szakemberek néznek,
akik inkognitóban látogatnak el a zene-
karok, színházak, táncegyüttesek stb.
elôadásaira, majd szakmai jelentésük
alapján ítéli meg a Mûvészeti Tanács,
hogy az adózók pénzét megfelelôen hasz-
nálták-e föl. Innen, a Kárpát-medence
földjérôl nézve e marslakókat, bizonyára
ezer érvet tudnánk felsorolni azt illetôen,
miért nem lehetne nálunk alkalmazni e
rendszert. Hunyjuk le szemünket és ke-
ressük meg azt a hármat, ami miatt úgy
gondolnánk, mégis.

Mint a fentiekbôl kiderül, mindazok,
akik szent meggyôzôdéssel hiszik, hogy a
Föld lapos, esetleg banán alakú, joggal
kérhetnek ördögûzést, amikor a fentiek-
hez hasonló szakemberek döntögetik ta-
buinkat, tágítják horizontunkat. Ha valaki
mégis elhiszi, hogy a Föld gömbölyû ja-
vaslom, ôsztôl csatlakozzék Szövetsé-
günk és a Mûvészetek Palotája közös
szakmai tréningjéhez. Már csak azért is,
hogyha nagy sokára egyszer majd fej-
fánkra kerül egy felirat, valós tanulmá-
nyok befejezésérôl adhasson majd szá-
mot. Kovács Géza

– Ön szerint mi kell ahhoz, hogy vala-
ki igazán jó mûsorvezetô legyen?

– Elsôsorban szakmai tudás, a zene
iránti alázat, a közönség iránti szeretet…
Továbbá személyes kisugárzás, jó kap-
csolatteremtô képesség, kiemelkedô ver-
bális készség és sok egyéb. Ugyanilyen
lényeges, hogy változatos, igényesen
szerkesztett mûsorokat mutassunk be.
Olyan programokat, amelyek nemcsak a
kicsik, hanem a felnôttek, sôt még a
szakmabeliek figyelmét is felkeltik.
Amikor 1997-ben Záborszky Kálmán
felkért a Pastorale-sorozat vezetésére,
fôként azért mondtam igent, mert nem-
csak a mûsorvezetést bízta rám, hanem a
koncertek szerkesztésében is fôszerepet
kaptam. A több mint száz koncert
elôkészítése és megvalósítása során ideá-

lis módon tudtunk együtt dolgozni.
Mindennek eredményeképp a közönség
korszerû, komplex elôadásokat láthat-
hallhat.  A programban helyet kapnak
zenés színházi produkciók, filmvetíté-
sek, és nagyon büszke vagyok arra, hogy
sajátmagam is rendeztem már számos
kisfilmet a sorozat számára. Pódiumra
lépnek nálunk a társmûvészetek képvise-
lôi: táncosok, színészek, bábmûvészek,
rendszeresen bemutatjuk a hangszerké-
szítôk tevékenységét, sôt még az opera-
rendezés mûhelytitkaiba is bepillantást
engedünk.   

– Van olyan gyerekkoncert-vezetô, aki
úgy vélekedik, hogy minden vizuális ele-
met ki kell szûrni, hogy a kicsik csak a ze-
nére figyeljenek…

– A társmûvészetek bevonása szerintem
inkább erôsíti a muzsika hatását. A tánc, a
film, a színészi produkció segít megra-
gadni a zene lényegét. Zenetörténészként
azt gondolom, vissza kellene állítani a
mûvészetek egységét, komplexitását, hi-
szen együtt sokkal nagyobb élményt tud-
nak nyújtani. Persze, az is járható út, ha
„csak” a zenével foglalkozunk. Néhány
éve gyakran veszek részt különbözô nem-
zetközi konferenciákon, és igyekszem
hasznosítani a világban megismert izgal-
mas módszereket, ha véletlenül találkozom
ilyenekkel. Nemrég egy lenyûgözôen te-
hetséges angol animátornônél láttam,
hogy a bemutatandó mûbôl elôször ki-
emel néhány jellegzetes ritmust, dalla-
mot, s ezekbôl az elemekbôl a közönség
improvizál az animátor irányításával.  Így

„Nagy szükség lenne moderátor-képzésre!”

Solymosi Tari Emôke a komplex 
mûvészeti programot tartja legjobbnak 

Zenetörténészi, zongoratanári és kulturális menedzseri képzettségének egyaránt hasznát veszi 
a Pastorale családi hangversenysorozat elôkészítésében, moderálásában. Solymosi Tari Emôke úgy
véli, a jó mûsorvezetés összetett feladat, amelynek rengeteg csínja-bínja van, ezért is sajnálja, hogy
itthon még nem indítottak moderátor-képzést. Ahhoz ugyanis, hogy valaki képes legyen a gyerekek

figyelmét a komolyzene iránt felkelteni, a szakmai tudás, a tudományos igényesség és az alapos
felkészültség mellett jó színészi érzékre, remek verbális készségre, szuggesztivitásra és számos apró
trükk ismeretére is szükség van. S hogy mindez mennyire így van, bizonyítja, hogy a Solymosi Tari

Emôke által szerkesztett-vezetett komplex – többek között színészek, bábosok, hangszerkészítôk 
és táncosok bevonásával készített, valamint filmvetítéssel is színesített – programok iránt óriási az

érdeklôdés, s a Zuglói Szent István Zeneházban rendezett sorozat már túl van a századik elôadáson.  



mikor a publikum meghallgatja a teljes
kompozíciót, már ismeri, és sajátjának ér-
zi a zenét. Kár, hogy itthon minden
mûsorvezetô a saját elképzeléseire, az
egyéni tehetségére van utalva, pedig szá-
mos technikát meg lehetne tanulni. Nagy
szükség lenne a hazai moderátor-képzés
elindítására! 

– Önnek sokat segít munkájában
sokirányú képzettsége, s hihetetlen
energikussága, temperamentuma is…

– Valóban nagy hasznát látom a ta-
nári gyakorlatomnak, s annak, hogy
zongoristaként sok négykezes kon-
certet adtam (így át tudom érezni a
fellépô mûvészek helyzetét), de
ugyanennyire fontosnak tartom a ze-
netudományi végzettségemet, vagy
azt, hogy kulturális menedzseri dip-
lomát szereztem, s újságíróként is
dolgozom. Mindez nemcsak a soro-
zatok, az egyes elôadások összeállí-
tásában, hanem a PR-munkában is
segít. Az is nagy szerencse, hogy jól
érzem magam a színpadon, s élve-
zem a kapcsolatteremtést a közön-
séggel. A sorozat összeállítása, a
koncertekre való felkészülés idô-
igényes feladat. Egy-egy hétvégén, a
három koncert alatt összesen 6-7 órát
vagyok a színpadon, amihez komoly
állóképességre van szükség. Mindez
annak ellenére van így, hogy már
egy évtizednyi tapasztalattal rendel-
kezem. Szerepeltem mûsorvezetôként
többek között a Vigadóban, a Zeneakadé-
mia kis- és nagytermében, a Mûvészetek
Palotájában, az Óbudai Társaskörben, a
Bartók-házban.   

– Mindez tükrözôdik a Pastorale-soro-
zaton, amely valóban sok-sok izgalmas,
érdekes ötletet vonultat fel. A rendhagyó
elôadások színrevitelében pedig biztosan
nagy segítséget jelent, hogy a zuglói Ze-
neházban igazán kiváló technikai feltéte-
lek állnak rendelkezésre, ráadásul a Szent
István Király Zenemûvészeti Szakközépis-
kola növendékei is lelkesen vesznek részt
a munkában. 

– Ezek a produkciók valódi csapatmun-
ka eredményei, s ezért minden résztvevô-
nek hálás vagyok. Nemcsak a muzsikus
fiatalok jönnek szívesen, hanem azok is,
akik hangkultúra szakon tanulnak a szak-
középiskolában, és hangtechnikusként,
világosítóként végeznek fontos feladatot.
Lehetôség van arra is, hogy a színpadon

operatôr dolgozzon, és a képet szimultán
kivetítsük. Néha az elôcsarnokot olyan
módon díszítjük fel, hogy az bevezesse a
közönséget a koncert hangulatába. Ami-
kor például a mûsor a vízhez (patakhoz,
szökôkúthoz stb.) kapcsolódott, az elô-
csarnokban vízi madarak, nádas, hullá-
mokat idézô dekorációk fogadták a pub-

likumot. Ebben a szintén zuglói
Munkácsy Mihály Általános Iskola diák-
jai vannak segítségünkre. Egyébként az
utóbbi években az ô rajzaikat használjuk
fel a szórólapjainkhoz, plakátjainkhoz is.
Amikor a gamelán zenének szenteltünk
egy koncertet, Indonéziában készült fo-
tókból rendeztünk kiállítást, emellett az
Indonéz Nagykövetség számos eredeti
bábot, napernyôt küldött, amelyek mind-
mind segítettek a megfelelô miliô megte-
remtésben. Kodállyal vallom én is, hogy
a gyerek számára csak a legjobb elég jó.
Ezért arra törekszem, hogy a legapróbb
részletekig mindent kidolgozzunk. A sa-
ját szövegem megírásán kívül általában
technikai forgatókönyvet is készítek,
amelyben benne van, hogy hogyan kell
világítani, mikor kell leengedni a vetí-
tôvásznat, melyik szereplô honnan érke-
zik és így tovább. Természetesen a spon-
tánnak tûnô beszélgetéseket is elôre
megtervezem a mûvészekkel. A forgató-
könyv azért is fontos, mert háziasszony-

ként végig a színpadon vagyok, így az
ügyelônek mindent pontosan tudnia kell. 

– A közönség hogyan fogadja mindezt,
milyen visszajelzéseket kapnak?

– Már többször kérték tôlünk, hogy ne
csak vasárnap legyen két koncert, hanem
szombaton is, tehát összesen négy elô-

adást tartsunk egy hétvégén. Tény,
hogy egy-egy programmal négyszer
is meg tudnánk tölteni a nagytermet,
ez azonban fizikailag túlságosan
megterhelô volna. Rengeteg elisme-
rést kapunk szóban és írásban, és
vannak, akik a legelsô évtôl eljönnek
minden programra. Jelentôs törzskö-
zönséget sikerült kialakítanunk,
akiknek az utóbbi években már le-
vélben vagy e-mailben küldjük el a
szórólapot. Idén például, alighogy a
program kijött a nyomdából, az
egyik délutánra szóló bérletünk né-
hány nap alatt teljesen elkelt. Annak
is örülök, hogy bár 7-tôl 14-éves ko-
rig ajánljuk az elôadásokat, a kiseb-
bek is példás fegyelemmel, nagy
érdeklôdéssel vesznek részt rajtuk. A
felsôtagozatosok sem maradnak el,
és a felnôttek is lelkesek. Ez év feb-
ruárjában, amikor az OperaStúdió
ragyogó fiatal énekeseivel egy rend-
hagyó Figaro lakodalma-produkciót
mutattunk be Ionel Pantea rendezé-
sében, szombatról vasárnapra való-
színûleg elterjedt az elôadás híre, mi-

vel a 330 férôhelyes teremben egy tût sem
lehetett leejteni. Híres mûvészek is kíván-
csiak voltak a produkcióra. 

– Talán ez is tükrözi, hogy a Pastorale-
sorozat nemcsak a gyerekek számára ér-
dekes...

– Nekünk a családi koncepció nagyon
fontos. Záborszky Kálmán tudatosan tart-
ja alacsonyan a bérletárakat, éppen azért,
hogy az ár ne okozzon gondot a többgyer-
mekes családoknak sem. Kevés az olyan
program, ahová a családok együtt mehet-
nek el, amit közösen élhetnek meg, és
amirôl lehet aztán beszélgetni. Ezért is
tartjuk a Pastorale-koncerteket a hétvé-
gén. Szeretnénk, hogy a nagyszülôk, apu-
kák, anyukák együtt jöjjenek el a gyere-
kekkel. Volt olyan programunk, amelyre
tôbb évvel késôbb is szívesen emlékeztek
vissza a felnôttek is. Bízom abban, hogy
sok ilyen elôadásunk lesz még. Ötletek-
ben, hála istennek, változatlanul bôvel-
kedünk.  R. Zs.
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–Hogyan lett az együttes muzsikusából
moderátor, szerkesztô?

– A zenekarnál hat évvel ezelôtt kerestek
valakit, aki szívesen vezetné az ifjúsági so-
rozatokat, s ki akartak néhány új arcot, új
moderátort is próbálni. S mivel mindig, már
iskolás koromban is imádtam szerepelni,
szövegelni a többiek elôtt, élveztem, ha fel-
vidíthattam magam körül mindenkit, így je-
lentkeztem én is a feladatra. Az elsô évad
volt a próbaszezon, így a négy sorozat mind-
egyikét más és más vezette. S valószínûleg
én bizonyultam a legjobbnak, mert a
következô szezontól már minden ifjúsági
koncertet én moderáltam. Aztán szerkesztôi
feladatokat is kaptam, de persze, azért ezek
mindig közös munkák, hiszen az évad ter-
vezésekor a zeneigazgatóval, Ligeti And-
rással és a mûvészeti titkárunkkal, Zöld
Krisztinával leülünk, s átbeszéljük az elkép-
zeléseket, ötleteket. S azért tekintettel kell
lenni az anyagi lehetôségekre, s arra is, mit
hogyan lehet megvalósítani. 

– Mennyiben változtak az elmúlt eszten-
dôk alatt a gyerekeknek szóló hangverse-
nyeik? 

– Az elsô években két sorozat volt, kü-
lön-külön rendeztünk kisebbeknek és  na-
gyobbaknak szóló koncerteket. Aztán jött
az az ötlet, hogy vonjuk össze a kettôt, s
így egy bérletet készítettünk, viszont ennek
igazán rendhagyó, külsô helyszínei voltak.
Tartottunk koncertet a Planetáriumban,
ahol természeti zenéket játszottunk, vol-
tunk a Parlamentben, ahol történelmi mu-
zsikák hangzottak fel, kiköltözködtünk
egy hajóra, ahol a hangverseny mûsorában
utazáshoz kapcsolódó kompozíciók szere-
peltek, s jártunk a Közlekedési Múzeum-
ban is, ahol nyárhoz kapcsolódó szerzemé-
nyeknek tapsolhatott a publikum. Roppant
izgalmas sorozatok voltak ezek, két esz-
tendôn keresztül tartottak, s a különleges
koncerteket a közönség is nagyon szerette.
Bár ennek az egyesített bérletnek is meg-
volt a hátulütôje, hiszen vegyes korosz-
tálynak nehéz olyan mûsort összeállítani,
amely egyaránt érdekes a nagyobbaknak

és a kisebbeknek is. Ezért gondoltunk arra,
hogy a 2005/2006-os szezonban ismét kü-
lön, korosztályok szerint rendezünk soro-
zatokat. A nagyobbak a Thália Színházban
rendezett Pinokkió-bérlet elôadásain,
amelynek Németh Pál a szerkesztôje, ope-
rákkal ismerkedhettek meg, a kicsiket pe-
dig a Zeneházba, a Manó-bérlet koncertje-
ire vártuk. Ezeken az elôadásokon népi,
báli és latin zenék is felhangzottak, s a so-
rozatban helyet kapott egy Halász Judit-
koncert is. Mindkét sorozatnak én voltam
a mûsorvezetôje, a kisebbeknek szóló bér-
letnek pedig a szerkesztôje is.

– Melyik sorozat volt népszerûbb?
– A „Manók” teljesen megtöltötték a Ze-

neházat, akkora volt az érdeklôdés, hogy a
következô évadban duplázni kell a soroza-
tukat, a Tháliában, amelyben kétszer
annyian férnek el, kicsit kevesebben vol-
tak. Az utóbbi években mûsorvezetôként
azért azt tapasztaltam, hogy a nagyobbak
egyébként is jóval szemérmesebbek, nehe-
zebb velük a kapcsolatteremtés, nem egy-
szerû bevonni ôket a beszélgetésbe, a szín-
padon folyó játékokba, kérdezz-felelekbe.
A kisebbek sokkal nyitottabbak, sôt van,
hogy még otthoni feladatokra is rábírha-
tók. De azért amikor szerkesztek, vagy
megtervezem a következô koncertet, min-
dig nagyon figyelek arra, hogy szórakozta-
tó, érdekes és ne túl hosszú darabokból áll-
jon össze a mûsor. Fontosnak tartom, hogy
minél több zeneszerzô mûveit, minél szé-
lesebb, akár a barokktól a kortárs zenéig
terjedô palettát mutassunk be egy-egy dél-
elôttön. Nagyon figyelek a helyes ará-
nyokra is. S az elôadásokon a mi muzsiku-
saink mellett szerepelnek bábjátékosok,
pantomimesek, táncosok. Egyébként a
kollégáimon is azt látom, hogy élvezik a
szereplést, hiszen annyira más koncertek
ezek, mint amit egyébként megszoktunk.
Itt mindenki részt vesz a színpadi játékban,
s bizony nagyon kézzel foghatóan lehet a
figyelem lanyhulását érzékelni…

– S hogyan fogadták a muzsikusok, hogy
az ütôhangszerek mögött ülô kollégájuk

vezeti ezeket a hétvégi, délelôtti koncerte-
ket?

– Gyorsan elfogadtak, s nagyon jól esett
az is, hogy nemrégiben, amikor arról esett
szó, ki legyen egy gálaestünk moderátora,
mindenki egyöntetûen engem javasolt. Bár
el kell mondjam, engem azért, fôleg az elsô
idôkben, kissé feszélyezett, hogy a kollégá-
im ott ülnek mögöttem a színpadon, s na-
gyon figyeltem arra, hogy nehogy valami
butaságot mondjak. S persze állandóan arra
törekszem, hogy amiket elmondok az egyes
darabokról, zeneszerzôkrôl, az ne csak a ki-
csiknek, hanem az ôket elkísérô felnôt-
teknek is érdekesség, újdonság legyen.
Nagy öröm, amikor azt látom, hogy az
anyukák, nagypapák szeme ugyanúgy csil-
log, mint a gyerekeké. S jó visszajelzést je-
lent az is, hogy nagyon sokan visszatérnek
a kisebb csemetékkel vagy a rokongyere-
kekkel. Sôt, van olyan szülô, akinél azt lá-
tom, hogy ô maga kíváncsi a sorozatra, és
csak alibibôl hozza magával a gyereket…

– S hogyan lehet a szerkesztést, mûsor-
vezetést a zenekari elfoglaltsággal össze-
egyeztetni?

– Ez is olyan koncert, akár a többi, bár
tényleg sok többletmunkát jelent a rend-
szeres felkészülés. Most már otthon elöl
tartom az összes zenetörténeti könyvet, le-
xikont, s  rengeteget használom az inter-
netet is. Sok idô, míg mindent, ami az
adott mûsor kapcsán érdekes lehet, össze-
szedegetek. A szerkesztés egyszerûbben
megy, ha támad egy-két jó ötletem, akkor
nagyon gyorsan összeáll egy sorozat terve.
Minden koncertnek megvan a maga alap-
motívuma, amelyre a szerkezet épül. S
persze, sok rögtönzés is akad ezeken a
délelôttökön, hiszen a gyerekek idônként
igazán eredeti és meglepô kérdésekkel,
felvetésekkel állnak elô. Azért némi féle-
lem még most, ennyi idô elteltével is van
bennem minden mûsorkezdés elôtt. Jó
lesz-e a szöveg, fogják-e érteni, vajon tet-
szeni fog nekik az elôadás? S aztán szeren-
csére feltûnnek a mosolygó arcok, s a csil-
logó szemek   R. Zs. 

„Az anyukák, nagypapák szeme is ugyanúgy csillog”

Iván Gábor igyekszik minél színesebbé, 
érdekesebbé tenni a gyerekkoncerteket

Szívesen szerepel, szeret mindenhol jókedvet varázsolni maga körül, ezért aztán nagyon élvezi, 
hogy a hangok világába vezetheti be a gyerekeket, és megmutathatja nekik a muzsika szépségeit.

Iván Gábor ütômûvész saját együttese, a Magyar Telekom Szimfonikus Zenekar ifjúsági 
sorozatainak mûsorvezetôje és szerkesztôje már több mint öt esztendeje. 



Nagy tetszést aratott a Lukács Miklós bér-
let 6. estjével május 10-én a MÁV Szim-
fonikus Zenekar. Ezúttal Takács-Nagy
Gábor állt a karmesteri dobogón, szólista-
ként pedig a japán-német Mirijam Contzen
mûködött közre.

A hangverseny mûsora is – még mindig
– a Mozart-év jegyében készült. Igaz, az
ismertebb mûveket csupán az A-dúr
hegedûverseny (K. 219) reprezentálta, a
nyitószám, a korai G-dúr szimfónia (199)
csakúgy, mint a második részt kezdô C-
dúr rondó (K. 373) ritkán csendül fel kon-
certtermekben. Címében s zenei anyagá-
ban is Mozartot idézte a zárószám,
Csajkovszkij: Mozartianája.

A siker több tényezôre vezethetô vissza.
E zenekar törzsközönsége általában ah-
hoz szokott, hogy több – általában három
– különbözô stílusú mûvet hall egy alka-
lommal. Mozart amúgyis megunhatatlan
(lám, az évforduló túlcsorduló kínálata
sem tudta megnyirbálni a zenebarátok
lelkesedését), s néha jó egy-egy stílusban
megmerítkezni. Ez a stílus-egység ön-
magában is jótékony hatással lehetett a
játékosokra, ráadásul, az is inspirálóan
hathatott rájuk, hogy az a vonósnégyes-
primárius és koncertmester irányította
ôket, aki egész évadban rendszeresen dol-
gozott velük. Az sem elhanyagolható,
hogy – pusztán a koncert alapján kikövet-
keztetve – igényes-koncentrált szólam-
próbák elôzték meg e fellépést. Mert
Takács-Nagy Gábor koreográfiája alapján
csak akkor tájékozódhattak biztosan, ha
tudták, mit-miért látnak. A karmesteri ta-
nulmányokat követôen pódiumra lépô
Takács-Nagy elsôsorban az artikulációra
összpontosít. Mindent megkövetel, ami a
kottában szerepel. Egészen kivételes él-
ményt jelentett hallani a vonóskari szóla-
mok differenciáltságát. Nem volt jelen-
téktelen hang, a kísérô jellegû szakaszok
hasonló mûgonddal szólaltak meg, mind a
dallamhordozó, tematikus részletek. A di-
rigens gyakran szinte „lerajzolta” az íve-
ket, staccato-pontokat is – mégis, minden
egyidôben szólalt meg – ami annak a jele,
hogy e látványnak leginkább (a próbákon
megbeszéltekre-kidolgozottakra)  emlé-
keztetô funkciója volt. Minden elismeré-
sem viszont azé a nagyformákban bizto-

san tájékozódó játékmodoré, amelyrôl
rendre tanúságot tettek. Mert aligha lehe-
tett könnyû azonos tempót felvenni a té-
telek kezdetekor, egyértelmû tempó-uta-
sítás nélkül. Amit „úgyis” tudtak az
elôadók, azt természetesnek véve,
Takács-Nagy minden vonósból „kihozta”
nemcsak a hangszerest, hanem a már-már
szólista-felelôsségû szólistát. Nem „tut-
tisták” együttjátékából formálódtak a szó-
lamok, hanem gondos-igényes zenekari
mûvészekbôl, akik ott voltak minden
hang mögött – igaz, olymértékben lekö-
tötte ôket a fa, hogy kevésbé törôdtek az
„erdôvel”, tehát a tételek, s a belôlük
összeálló ciklusok globális megjeleníté-
sével. Mindenesetre, a hegedûk tónusa
szebb lett, s az aktív jelenlét, a játéköröm
élménye elnyomta a kritikai érzéseket,
például a gyors tételek idônként túlzott-
nak érzett harsánysága miatt, vagy mert a
vonós-fúvós arányok néha kevéssé meg-
gyôzôre sikerültek.

Bár a közönség szívesen fogadta a szó-
listát, ezúttal az együttes teljesítménye ér-
demel elsôsorban elismerést. Mirijam
Contzen játéka ezúttal azt példázta, hogy
nem elég problémátlanul lejátszani a szó-
lamot. Technikailag kifogástalan perfek-
ció jellemezte a szólóját, ám elôadásmód-
jának kidolgozottsága nem a zenei
anyagból fakadt, hanem tetszetôs-szeren-
csés smink módján a felszínre korlátozó-
dott (ennek tüneteként figyelhettük meg,
hogy a szólista korántsem örömmel élte át
a cadenzák gyors futamait, hanem szinte
jelentéktelenné könnyítette ôket a sietôs-
séggel, ami ezúttal belsô türelmetlenség-
bôl fakadt).

A Csajkovszkij-mû esetében az egyes
tételek plasztikus karakterét dicsérhetjük,
ami nyilvánvalóan a mozarti eredetik
ismeretébôl (is) adódott.

Tehát hatott a klasszikus muzsika va-
rázsereje; a lelkes közönségnek pedig vél-
hetôleg maradandó hatású élményt jelen-
tett az est .

*  *  *

A 20 éves Nemzeti Énekkar jubileumi
bérletének 6. estjével, május 15-én tartot-

ta évadzáró koncertjét a Nemzeti Filhar-
monikus Zenekar. Az idôszakos búcsú-
hoz mûsorként Verdi: Requiemjét válasz-
tották, mely – közhely bár, de igaz –
sohasem téveszti el hatását a hallgatóira.

Remekmû, amelybôl rendre gyarapod-
nak a felvételek (nyilvánvalóan gazdára is
talál a kínálat), tehát nemcsak a pódiumon
bizonyul idôtállónak. A felvételek inter-
pretációja ôrzi azt az ízlést, ami keletke-
zésekor meghatározó volt, így tehát – a
nagy egyéniségek szuggesztivitását is
hozzászámítva – igencsak különbözô el-
képzelésekkel találkozhatunk. Jelen-ide-
jûvé válik a múlt megannyi sajátos elkép-
zelése, kotta-olvasata. A mai elôadókat a
mû megszólaltatásakor többé-kevésbé be-
folyásolhatják korábbi hangzó emlékeik –
ám zenei elképzelésükkel további színek-
kel-árnyalatokkal gazdagíthatják az eddig
kialakult (hang)képet. Kiváltképp akkor,
ha az elôadás szereplôi egyazon elképze-
lés megvalósításán fáradoznak.

Az est dirigense Berkes Kálmán volt,
aki korántsem a teatralitást kívánta erô-
síteni. (Attól, hogy valamely szerzô egy-
azon zenei nyelven juttatja kifejezésre
különbözô mûfajú kompozícióit, nem in-
dokolja, hogy bármiféle hangzatos indok-
lással uniformizálódjék a hangzás.) Ala-
posan kidolgozott szólamok arányos
megszólaltatásának köszönhetôen, ezer
színben villódzott a zenekari szövet, fény
és árnyék, az érzések és indulatok meg-
annyi árnyalata követte érzékenyen a szö-
veget. Valamenynyi elôadó egyazon hatás
megteremtésére törekedett az adott pilla-
natban. A kórus átélt éneke megunhatat-
lan élményt jelentett, pillanatról-pillanatra.
Ha valahol, a szólisták énekében lehetett
észrevenni némi stiláris egyenetlenséget.
Sümegi Eszter, Wiedemann Bernadett és
Fokanov Anatolij a Magyar Állami Opera
mûvészeiként csakúgy, mint oratórikus
mû szólistáiként, összeszokott együttest is
képezhettek volna – ám a zenés színpad
emlékét különbözô mértékben hozták ma-
gukkal. Fokanov tudott legkevésbé meg-
feledkezni operaénekességérôl, és néha
Sümegi Eszter is hasonló tónusban éne-
kelt – annál inkább érvényesült Wiede-
mann Bernadett elôadásában szólamának
ereje. Gunji Tadayoshi tenorja néha ideá-

Májusi koncertekrôl

KRITIKA

24 XIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM



25XIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

K R I T I K A

lisnak bizonyult, máskor viszont erôtlenül
húzódott háttérbe. 

Vannak melodikus „kulcs”-pillanatok,
némely fordulat megszólaltatása egész
szakasz hatását meghatározza; a „salva
me” intonálása korántsem nehéz feladat,
ám kell valami mindig változó, s ezért ne-
hezen meghatározható belsô többlet,
melynek hatására a hallgató megrendülést
érez. Bizonyára egyéni érzékenység is
hozzájárul, ki-ki mely jellegzetes fordula-
toktól vár valamiféle már-már zenén-túli,
spirituális hatást – mindenesetre, ez az
elôadás szép számmal kínált ilyeneket.
Meggyôzôbbnek a letisztult, nemesen
egyszerû fordulatok hatottak, valószínû-
leg ezek életre keltése a legnehezebb fel-
adat (Sümegi a Libera kezdetét eleve fel-
adta). Élô elôadás esetén mindig aggódva
várjuk a kíséret nélküli szólista-együtte-
seket. Ha csak egy picit „elcsúsznak”, a
belépô zenekar a legavatatlanabbak elôtt
is nyilvánvalóvá teszi a hibát. Szerencsé-
re most az intonációban semmi kifogásol-
ni való nem akadt – s a szépen megoldott
részletek sorjázásából végigvezetett gon-
dolatok jutottak kifejezésre, folyamatok
alakultak ki. Berkes Kálmán biztonsággal
vezette a monumentális együttest; szinte
észrevétlenül irányított, már-már azt a lát-
szatot keltve, mintha minden magától
mûködne. Ilyesmi mindenképp a nagyság
jele – igaz, partnerek is kellenek ahhoz,
akik minimális mozdulatokból is megér-
tik egymást.

Az érték szinte kézzelfoghatóan volt je-
len – a megilletôdött közönség nyilván-
valóan tudatában volt annak, hogy gazda-
godott az élmény által. Ilyenkor –
csakúgy, mint a templomi koncerteknél –
a tetszésnyilvánítás visszás. A tapsolás
szinte eretnekségnek hat – most mégis
szükség volt rá, mert éreztük: ezúttal a
köszönet kifejezése.

*  *  *

Május 29-én és 30-án Wagner-Hacsatur-
ján mûsorral búcsúzott az idei évad
közönségétôl a Budapesti Filharmóniai
Társaság Zenekara. A második kon-
certrôl számolok be, szomorú szívvel. A
jegyszedô még a rendszeres látogatónak
kijáró barátságos mosollyal fogadott, ám
csakhamar érezhetô lett: háborús övezet-
be érkeztem. A naptár szerinti nyár köze-
ledtével mindig csökken a ruhatárosok
száma – ezúttal viszont a fáradhatatlanul

tüsténkedô ezüsthajú nénik helyén ked-
vetlen személyzet állt az „úri közönség”
rendelkezésére. Az aluljárók reklámcédu-
la-kínálóinak hitehagyottságával tartott
egy csomó hagyományos (ingyenes)
mûsorismertetôt a teremfelügyelô, melye-
ket – bár aznap lejárnak – eszébe sem ju-
tott kínálni (kérésre adott, természetesen). 

Kétségtelen: a Ház életének-mûködésé-
nek nemcsak bulvársajtót foglalkoztató
problémái benne vannak a levegôben.
Számháborúsdi zajlik, nem éppen elfo-
gadható játékszabályok szerint. A „szám-
szakiság” elsôsorban financiális kérdések-
kel tartja bizonytalanságban a létszámot (a
foglalkoztatottakat), az elôadások száma
inkább érinti (majd) a hallgatóságot –
melynek a (lét)számára aligha lehet pa-
nasz. Legfeljebb az igazgatói páholy láto-
gatottsága „szám-talan” (igaz, nem ez az
elsô ilyen idôszak). A koncerteken a fi-
gyelem középpontjába a mûsorszámok ke-
rülnek – melyek kisebb-nagyobb mérték-
ben tanúskodnak a zene varázshatalmáról.

A zenekar a gyakori látogató számára is
ismertebb és ismeretlenebb arcokból áll –
van létszám, melybôl kiülhet az árok mé-
lyérôl a pódium magasába az elôadó-
gárda. Mûvészek, akik kezdenek beleta-
nulni abba, hogy ôk közalkalmazottak,
akik fellépéseikkel növelik szolgálataik
számát. Különbözô életkorú hangszere-
sek, akik végzik a munkájukat – csak rit-
ka pillanatokban érezhettük megvalósulni
a szép magyar kifejezések, a hangszerjáték,
a zenekari játék igazságtartamát. Nem já-
ték volt, hanem feladat, amit el kellett vé-
gezni. Mivel pályaalkalmasok részérôl
történt, nemigen panaszkodhatunk.

Legalábbis azok nem, akik a mindenna-
pi munka után felüdülést, kikapcsolódást
kerestek. Akik Wagner operáinak (több-
kevesebb) ismeretében jöttek, azok leg-
feljebb újrahallgathatták (emlékezetes él-
mények nélkül) a méltán népszerû
részleteket: a Lohengrinbôl az Elôjátékot
és Elza álmát, majd az Elôjáték és Izolda
szerelmi halála következett (Temesi Má-
ria, elismerésre méltó teljesítménnyel,
közvetlenül egymás után énekelte az éne-
kest-próbáló két részletet), majd Berczel-
ly István szólójával Wotan búcsúját és a
tûzvarázst A walkürbôl. A balettzene ked-
velôi a második részt várhatták inkább,
Hacsaturján Spartacus-szvitjét, melyet az
est dirigense, Jurij Szimonov állított össze
(koncert-félidôt kitevô terjedelemben).

Az egész est folyamán a hangok özöne
változatosan sorjázott – sajnos, csak

„pihentetôen”, bár igényes háttérzene-
ként. Arra alkalmasan, hogy „kikapcsol-
jon” – arra viszont aligha, hogy katarti-
kus hatást gyakoroljon. Van olyan
stílus/irányzat, melyhez tartozó mûvek
nem igénylik az elôadó személyes „rész-
vételét”, s nem kívánnak lélekemelô ha-
tást gyakorolni. Wagner zenéjénél ez ke-
vés –  ha már az operavilágban jártasak
interpretációjából sem árad meggyô-
zôdés, akkor igencsak baj van. Éspedig
nem Wagnerrel. 

*  * *

Hit? Meggyôzôdés? Nevezze ki-ki, ami-
nek akarja, tény, hogy a lelkes-elkötele-
zett elôadások nem téveszthetik el hatásu-
kat. Igen, Hollerung-produkciót dicsérek
ismét. Akkor is, ha fenntartásaim vannak.

Jól kezdôdött a június. A Budafoki
Dohnányi Ernô Szimfonikus Zenekar,
a Budapesti Akadémiai Kórustársasággal
és a Honvéd Férfikarral ismét új vállalko-
zásba kezdett. Aki hallotta, mindmáig
emlékszik a Zeneakadémián rendezett
Carmen-elôadásra; ha másért nem, azért a
csodáért, ahogyan a nagylétszámú kórus
„észrevétlen kilopakodott”, hogy az utol-
só jelenetben az aréna tömegének hangját
az elôcsarnokból szólaltassa meg (szép
példáját adva, hogy a meglévô terek ki-
használása élményforrássá tud válni). 

A most induló Opera concertante soro-
zatban népszerû operák koncertszerû
elôadását tervezik, természetesen min-
denkor élve a helyszín-kínálta lehetôsé-
gekkel. A Nemzeti Hangversenyteremben
a Parasztbecsület csendült fel, Selmeczi
György „rendezésében”, azaz térélményt
keltôen, fényhatásokkal.

Turiddut orosz vendégmûvész, Viktor
Afanasenko jelenítette meg, Alfióként
Massányi Viktor lépett színre. Az elôadás
Santuzzája Szolnoki Fatime, Lolája Gál
Erika volt. Mamma Lucia szerepét (beug-
rással) Tas Ildikó énekelte.

Reprezentatív elôadásnak készült – vol-
taképp az is volt; más kérdés, hogy a tény-
leges hatást gyengítette, hogy a nagylét-
számú közönség aligha képes követni a
cselekményt. Olasz nyelvû elôadás esetén
a „sztori” ismerete kevés.  (Törôdjünk be-
le, hogy nem ez az ismeretterjesztés fóru-
ma?!) A szöveg-értés szükségességét
nemcsak a többé-kevésbé szakmabeli hiá-
nyolhatja, hanem a lelkes zenebarát is.

Már az is örvendetes, hogy ily módon
kedvet kap a közönség az élôzene hallga-



tásához. A nézôtéri zavaró pusmogások-
zörgések egy része ugyanis épp abból fa-
kad, hogy a gépi zenehallgatáshoz szokot-
tak úgy viselkednek, mint otthon,
TV-nézéskor vagy videózáskor; legfel-
jebb tudomásul véve, hogy itt nincs pilla-
natmegállító, újrahallgatási lehetôség.
Remélhetôleg mindinkább rádöbbennek
arra, hogy a fesztelenségük másokat zavar
a mû élvezetében.

Ami a zenekar szempontjából fontos:
az operaelôadásoknak köszönhetôen bele-
tanulnak a „kíséret” korántsem egyszerû
gyakorlatába. Ebbôl adódóan, érzéke-

nyebb-árnyaltabb lesz a dinamikai skálá-
juk (néha kényszerûen alkalmazkodva az
énekesek hangi erejéhez). Hozzászoknak
ahhoz, hogy érzelmi-indulati töltéssel
szólaltassák meg szólamaikat. A konkrét
tartalom ilyenkor nagy segítséget jelent; s
remélhetôleg a folyamatokban való gon-
dolkozásról, a „láttatásról” a továbbiak-
ban sem fognak leszokni.

Ismét bebizonyosodott „a kevesebb né-
ha több” mondás igazsága: azáltal, hogy
az egyfelvonásos önmagában került
elôadásra, osztatlan figyelmet élvezett a

zenekar részérôl is. Olyan mozzanatokra
figyelhettünk fel, melyek felett máskor
(színpadi elôadáskor) elsikkad a figye-
lem. Jelentôs mozzanatok sorozatából állt
össze a felvonás. Folyamatba ágyazódva
is hatásosak voltak a máskor kiragadva
megszólaltatott, népszerûvé vált részle-
tek. (A zenekar teljesítményét dicséri a
szólista-koncertek töltelékszámaként
nemritkán elcsépelt Intermezzo.) A nagy-
létszámú vegyeskarra inspirálóan hatott a
Honvéd Férfikar közremûködése. 

Fittler Katalin
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Az elôzményekrôl a kísérôszövegbôl ér-
tesülünk: Felletár Melinda (a Magyar
Telekom Szimfonikus Zenekar hárfa-
mûvésze) a 2003/04-es évadban hat ma-
gyar hárfaversenyt játszott, a Magyar Rá-
dió háromrészes sorozata keretében.
Közülük került négy kompozíció (három
1st recordingként, egy pedig magyar ki-
adványon elôször) a felvételre. 

Külön öröm: nem a koncert hangképét
örökítve meg, hanem a Telecom Zeneház-
ban rögzített stúdiófelvételként (Phoenix
Studio). Hungarian Symphony Orchestra
elnevezés hirdeti a borítón a közre-
mûködô Telekom Szimfonikus Zenekart,
melyet ezúttal Drahos Béla vezényel.

Magyar hárfaversenyek felsorolása a
legtöbb szakmabeli számára tûnne nehéz
feladatnak, s méltán: a széphangú instru-
mentum, melynek mûvelôi több fórumon
mûködnek eredményesen (elég például a
rangos Gödöllôi Hárfafesztiválra utalni,
mely immár hagyományosan idevonzza a
hárfások nemzetközi élgárdáját), a reper-
toárból leginkább a szóló- és kamara-
mûvek kerülnek elôadásra, továbbá régi
és mind újabb átiratok sokasága. A hárfa-
verseny mint mûfaj önmagában is ritka-
ság-számba megy koncertek mûsorán – a
hazai termés megismertetése pedig, saj-
nos még mindig missziónak számít. Így
hát méltán illeti megkülönböztetett elis-
merés mindazokat, akiknek részük van e
ténylegesen hiánypótló hangfelvétel elké-
szültében.

Dohnányi Ernô Concertinója hangula-
tos nyitánya a mûsornak. A kamarazene-
kari kíséret és a szólóhangszer összjátéka
problémamentesnek, harmonikusnak hat;

kérdés, valamely koncertteremben vajon
hány helyrôl lehet ilyen ideális dinamikai
arányokat hallani? Megmutatkozik tehát a
felvételkészítés eme specifikus haszna,
ami a további kompozíciókban is faktúrák
részletezô és globális megismerését egy-

aránt lehetôvé teszi. Bizonyára kedvezô
volt a zenekari játékosok számára a hely-
szín-választás; olyan akusztikai környe-
zetben, ahol otthonosak, kétségkívül kon-
centráltabb teljesítményre képesek.

Balassa Sándor hárfára és vonószene-
karra szánt Fantáziájában azon a nyelven
szól, melyet Szonatinájában használt
elôször. Virtuóz, de nem öncélúan, s
mindvégig érzôdik az a szándék, hogy ne
a „kuriózum” érvényesüljön (akár hang-
színekben, akár speciális hárfa-szerû já-
tékmódokkal), hanem kifejezés hordozó-
jává tegye a hangszert. Érzések-indulatok
hatják át a különbözô tempójú-karakterû

tételeket – szimfonikus költemény mintá-
jára, melynek programját nem tette közzé
a szerzô.

Farkas Ferenc életmûvének specifiku-
maként tartottuk számon eddig is a sok-
mûfajúságot – ezúttal ismét megcsodál-
hatjuk azt a „könnyûkezûséget”, mellyel
úgy tálalja magától értetôdôként a kom-
pozíciót, miként Pallas Athéné pattant ki
teljes fegyverzetében, Zeusz fejébôl. Ele-
gancia, lebilincselôen érdekes társalgási
stílus, változatos tematikával. A hallgató
pedig csak ámul: miért nem hallani gyak-
rabban?!

Hidas Frigyes Hárfaversenye az egész
zenekar számára gondoskodik játszaniva-
lóról. Körképet ad a ciklus három tétele,
valamennyi hallgató számára követhetô
zenét, melyben hangulatok-karakterek
sokasága vonul fel, s feltehetôen épp ezek
hangzó életre keltése hat inspirálóan a já-
tékosokra. 

Kidolgozottság, felépítettség és meg-
formáltság jellemzi a mûsor egészét, az
„üresjáratok” teljes hiánya. 

Méltóan reprezentálja a zenekar igé-
nyességét – s végre (ritka alkalom!) az ér-
deklôdés, a figyelem erôs reflektorfénye
jut szólistaként is rangos zenekari mû-
vésznek. Ilyenkor arra gondolunk: kár,
hogy az elsôdlegesen a koncertéletben
tevékenykedô muzsikusok teljesítményét
kevés hangfelvétel ôrzi. Nemcsak az utó-
kor érdekében, hanem mindazok számára,
akik nem jutnak el hangversenyeikre, s
legfeljebb közvetett módon (esetleg csak
a szaksajtóból) értesülnek munkájukról. 

Fittler Katalin
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ZENETÖRTÉNET

A XVIII–XIX. századi magyar táncmuzsika fénykorát követôen,
az 1848-as szabadságharc utáni évtizedek népszerû kottakiadvá-
nyainak köszönhetôen, az egységes szöveggel ismertté váló né-
pies mûdalok fontos közösségi, nemzetösszetartó szerepet tölte-
nek be. A verbunkos hangszeres táncmuzsika lassú elvirágzása
idején ez a „demokratikusan” mûvelt, és ezáltal színvonalát te-
kintve késôbb nagy támadási felületet kínáló, újabb magyar ze-
nestílus a hagyományos magyar lelki beállítódás egyfajta to-
vábbéléseként jelenik meg.

Korábbi zenei gyökereinkbôl kisarjadt, gyakran régi hangulat-
típusokat ôrzô nótastílusunk tehát semmi esetre sem tekinthetô
valamiféle gyökértelen, „szintetikus” zenei irányzatnak, még ha
a mûfaj jelentôs mértékben vált is kiszolgáltatottá a hiányos fel-
készültségû szerzôk, csupán körülményesen megkonstruált alko-
tások létrehozásához elégséges tehetségének.

A II. Világháborút követôen, a csak a népdalkultúra értékeit
elismerô, a népies mûdal iránt meglehetôs türelmetlenséget ta-
núsító, hivatalos irányzat hatása máig érvényesül, pedig a két stí-
lus békésen megférhetne egymás mellett.

Még nagyobb baj, hogy ennek a „szégyellni való”, magyar ze-
nestílusnak a háttérbe szorításával egyidôben egy globalizáló
kultúra igyekszik benyomulni a sajátos nemzeti karaktert hordo-
zó, mindennapi „használatra” kialakított magyar zenestílus he-
lyére.

Régi hangulattípusokat ôrzô nótastílusunk gyökereihez vezet
el bennünket soron következô vizsgálódásunk, amelynek tárgya
két közismert, népies mûdalunk lesz.

Idézzük most fel a két legfontosabbat a XVIII-XIX. századi
magyar táncmuzsika által kedvelt hangsorok, hangulattípusok
közül: 

A fenti, kétféle moll hangsor használatából adódó, hangulati
változatosságra törekvés érvényesül Chilesotti XVI. századi, né-
met lantkéziratának magyar táncában, vagy Mozart 1778 nyarán,
három évvel a hegedûversenyek után komponált, „egzotikus” in-
dulójának (Török induló) magyaros középrészében is. 

Lássunk további két példát az 1775-ben irt A-dúr (3. tétel), és
G-dúr (1. tétel) hegedûversenybôl arra, hogyan variálja-hullá-
moztatja egymásba Mozart a magyar táncmuzsika jellegzetes
hangulattípusait, sejtelmes, „keleties” színezetet adva ennek a
Lajta túlsó partjáról átvett, egzotikus táncmuzsikának, ami az
ütôhangszerek által felidézett „janicsárzenekari” hangzás révén
idônként törökös hangulattal keveredik. Amit itt Mozart alkal-
maz, az tulajdonképpen nem kromatika, hanem a moll hangsor
felsô szakaszának hármas jellegébôl ( mi-fi-szi-lá , mi-fá-szi-lá
és mi-fá-szó-lá) adódó hangsorok játékos egymásba hullámozta-
tása,” egzotikus” hangulati hatás felidézése céljából. 

A Mozart A-dúr hegedûversenybôl idézett magyaros táncnál
megfigyelhetjük,hogy a szerzô a nyolcad szünetekkel,megállí-
tott vonóval játszott részlettel a verbunkos „friss”-nek azt a
ringatózó,szinkópás lüktetését emeli ki, amit 125 évvel késôbb
Vittorio Monti is felhasznál, világszerte ismertté vált „Csárdás”-
ának Allegro vivace inditásánál. A Monti Allegro vivace-sza-
kaszát lezáró tizenhatod menet „kuruc” és „hôsi” (bôvített
szekundos) hangulattípusait (lásd a 6. sz. kotta 1. és 2. ütemét)
Mozart játékosan egymásba hullámoztatva variálja, a moll hang-
sor felsô részének három hangsort (,mi-fi-szi-’lá  ,mi-fá-szi-’lá
,mi-fá-szó-lá) rejtô jellegének felhasználásával, élve a 12 fokú
verbunkos moll hangrendszer adta mozgástér lehetôségével. 

Itt jegyezzük meg, hogy a Bécsben élô Gluck által divatba ho-
zott törökös, janicsárzenekari hangulattípus (1764) mellett a bé-
csieknek sokkal több alkalmuk volt magyaros egzotikumokkal
találkozni, hiszen ezeket olyan jelentôs kismesterek „szállítot-
ták”, mint a Joseph Haydn korosztályához tartozó, Salzburgban
(!) élô Michael Haydn, valamint a Bécsben mûködô Dittersdorf
és Vanhal, vagy a Mozarttal egyidôs Paul Wranitzky, akik vala-
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„SZÉP VAGY, GYÖNYÖRÛ VAGY, MAGYARORSZÁG...”
– Zenei gyökereink kései hajtásai
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Z E N E T Ö R T É N E T

mennyien kiváló hegedûsök voltak, és évekig éltek Magyaror-
szágon. 

Mivel a bécsi klasszikusok nem egyházi jellegû kompozíciói-
nak alapja a táncos lüktetés, ez még inkább indokolja, hogy
mûveikben felfigyeljünk a magyaros hatásokra.

A Mozart-példák mellé most a már említett „kuruc” hangsor-
ra hozunk két példát. A második dallam a kuruc katonanóta népi
változata. A népi változat 1-2. sora elringatózik a ri-hangra,
majd ezekhez hasonló 4. sora a re-hangra hullámzik vissza. Ezt
elsô két Mozart-kottapéldánk esetében is megfigyelhetjük, a 3.
számú kottapélda végén megint annak elsô ütemei ismétlôdnek.
(A „kuruc” hangsor elnevezést Bárdos Lajos használja „Liszt
Ferenc népi hangsorai” c. munkájában, lásd Zenetörténeti Tanul-
mányok, 1968, 177. l.) 

Nótastílusunk vizsgálatához segítségünkre lesz még a felte-
hetôen a XVIII. sz. végén keletkezett, és több változatban elter-
jedt „Cserebogár...” nótánk alábbi két változata. Elôbb ennek a
„hôsi” és „kuruc” hangsort megjelenítô 3–4. sorát hozzuk példa-
ként (Kerényi György: Népies mûdalok, 1961, 18. l.), majd pe-
dig 4. sorának bôvített szekundos (,fá - szi’),”hôsi” változatát
(közli Sárosi Bálint: Cigányzene...”, 137. l.): 

Ez utóbbi hangsorunk nyomában elindulva kezdünk most hoz-
zá legnépszerûbb népies mûdalunk vizsgálatához.

Az Országos Széchényi Könyvtár Zenemûtárában Mus. Pr.
178, és 9786 jelzettel található az a kotta, amely a „Rumänische
Serenade” (Nu m’abandona) címet viseli. A német szöveggel,
1918-ban Budapesten, a Nádor kiadónál megjelentetett ,sza-
lonzenekarra átírt mû szerzôjeként Pazeller Jakab (1869, Baden,
Bécs mellett - 1957, Budapest) katonakarmester, a világszerte is-
mertté vált „Herkulesfürdôi emlék” szerzôjének neve van feltün-
tetve. (Ezzel kapcsolatban a Népszabadság 2000. május 5-i szá-
ma közölt interjút Pazeller Németországban élô dédunokájával,
Pazeller Frigyessel.) A kottára pillantva meglepetéssel látjuk,
hogy a dallam „Akácos út...” szövegkezdettel népszerûvé vált,
népies mûdalunkkal azonos. Pazeller Jakab Mátyásról tudjuk
(lásd Marosi László: Két évszázad katonazenéje Magyarorszá-
gon, 1994, 191. l.), hogy 1896. május 6-tól 1906. április 30-ig az
aradi helyôrségnél, a 33. magyar gyalogezred zenekarának kar-
mestereként szolgált.

A Népszabadságban közölt interjúból kiderül, hogy Pazeller
az említett idôszakban az Aradtól mintegy 100 km-re lévô, nép-
szerû fürdôhelyen, Herkulesfürdôn dirigálta a 33. gyalogezred
zenekarát (nyilván fôleg a nyári hónapokban), és ezalatt a tíz
esztendô alatt sok román népdalt gyûjtött, azokat feldolgozta, il-
letve késôbb néhányukat ki is adta.  
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Az említett „Román szerenád” esetében annyi tehát rögtön
megállapítható, hogy Pazellert nem szerzôként, hanem a szalon-
zenekari feldolgozás elkészítôjeként kell számításba vennünk.
Bár elfogadjuk az újságcikk állítását, miszerint Pazeller román
muzsikusok elôadásában hallhatta ezt a dallamot, és ennek tuda-
tában jegyezte le, majd adta ki mintegy 15–20 évvel késôbb, úgy
gondoljuk, ez mégsem tekinthetô román dallamnak.

De mielôtt erre rátérnénk, elôbb lássuk, hogyan rekonstruálha-
tó legismertebb népies mûdalunk története a magyarországi kot-
takiadványok tükrében.

A román szöveggel, „Nu m’abandona !” (Ne hagyj el !) cím-
mel ismertté vált dallamot a Rózsvölgyi és Társa kiadó 1917-
ben, a szerzô említése nélkül, Emôd Tamás szövegével, „Tap-
solj, mulass...” címmel, „Elmúlt a nyár, szívünk regénye véget
ért...” szövegkezdettel jelentette meg (lemezszáma 3857, OSZK-
jelzete Z 65.748). Rózsavölgyiék ekkor Ello német szövegével is
kiadták – szerzôként S. Telesfor nevét tüntetve fel –, „Vergesse
mich !...” címmel, „Der Winter kam, es trägt Natur ihr Flokken
kleid...” szövegkezdettel (lemezszáma szintén 3857,OSZK-
jelzete Z 65.749). (Die Flocke=hópehely.)

A dalt valószínûleg még ugyanebben az évben (1917) a Nádor
Kálmán kiadó is megjelentette Budapesten, a szerzô nevének
említése nélkül, Káty Ferenc magyar szövegével, „Egy ablaknál
állj meg cigány...” címmel, „Akácos út ha végigmegyek rajtad
én...” szövegkezdettel, közölve a dal román címét, valamint ro-
mán szövegét (lemezszáma 2498,OSZK-jelzete Z 53.426).  

Mivel a dal magyar szövege közismert, az összehasonlítás
kedvéért közöljük a kiadványban található román szövegváltozat
magyar fordítását, ha nem is versbe szedve, de legalább meg-
próbálva a vers gondolatiságát szó szerint visszaadni:

„Egy rejtett mozdulat, amit kedvesem tett felém,
Elég volt ahhoz, hogy elveszítsem belévetett reményeimet,
Mert ez engem akaratlanul arra késztetett,
Hogy gondolataimból, megsebzett lelkembôl kitöröljem ôt.

Ideális, tiszta szerelmem keservesen csalódott benne mindig,
S ezt azóta gyûlöletbe menekítettem,
Neki pedig azt mondtam: mindez miattam volt.”

Refrén:  „De éjjel, álmomban, mint a mennyben,
Látom angyali arcod a nôi arcok között,
És ölelve, sírva kérem ôt,
Ó, ne hagyj el !”

A fentiek alapján mindenesetre megállapítható, hogy a dal
szövege, vagy akár annak „Nu m’abandona” címe túlságosan
irodalmi nyelvezetû ahhoz, hogy népi eredetre gyanakodhat-
nánk, hiszen a népi szóhasználatból kiindulva itt sokkal termé-
szetesebben adódna a „Nu mălasa” (Ne engedj el) kifejezés.

Megfigyelhetjük továbbá, hogy a román lassú,érzelmes dalok
(doinák) hangvétele, kevésbé merész ívû dallamvezetése
mennyire eltér a magyar dallamok hangulatvilágától. Bár a dal-
lamban elôforduló, „egzotikus” bôvített szekund-lépés a román
népzenében is megtalálható, gondoljunk csak Bartók román ka-
rácsonyi (kolinda) dallamaira (1915), vagy eredetileg „Magyar-
országi román népi táncok” (1915) címmel megjelentetett
mûvére, ez a dallam magyar eredetrôl tanúskodik.

Gyanítjuk, hogy a századforduló (1900) táján, talán inkább az
Arad környékén és a Bánátban élô, nemcsak a magyar, de a fran-
ciás dalkultúra által megérintett városi románság körében terjed-
hetett el román szöveggel ez a dallam. A századforduló idején a
franciául is tudó román értelmiség körében divatossá váltak a
könnyed hangvételû, érzelmes dalok, a sanzonok, és erre a ha-
gyományos román zenétôl eltérô stílusra való „ráhangolódást”
véljük kihallani a „Nu m’abandona” dallamából is. (Az I. Világ-
háborút követôen, a Romániában létesült „Francia Misszió” te-
vékenysége, francia anyanyelvû tanárok bevonásával a francia
nyelv- és kultúra további térnyerését szolgálta.) Az „Akácos
út...” hangulattípusára ismerünk rá a 18 éves korától, 1886-tól
Párizsban tanuló (a Lamoureux-zenekar hegedûseként, majd
késôbb balett-, operett- és színpadi zenék szerzôjeként mûködô)
Vittorio Monti „Csárdás” címû hegedûdarabjának lassú beveze-
tésében is, amely jellegzetes verbunkos stílusjegyeket hordoz. Itt
említjük meg, hogy a huszár szavunkhoz hasonlóan a „czardas”
is meghonosodott a francia nyelvben.
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A hegedûs és mandolinjátékos Monti világhírûvé vált mûvét a
Ricordi-kiadó 1900 körül (lemezszáma 0000102597) jelentette
meg Párizsban, hegedûre és zongorára, illetve két mandolinra és
zongorára. A mû ajánlása Juliette Dantin kisasszonynak szól. (A
kotta a római Santa Cecilia Konzervatórium könyvtárában B
859.112 jelzettel található.) A mûvet a Ricordi-kiadó az 1900-as
évek elején Milánóban is kiadta, Ramella átdolgozásában, zon-
gorára (lemezszáma 0000108669). Ennek egy példánya a
Milánóhoz közeli Crema városban, a „Biblioteca del Civico Isti-
tuto musicale L. Folcioni”-ban fellelhetô.

Bár a „Csárdás” keletkezésének pontos idejét nem ismerjük, fel-
tételezzük, hogy talán az 1900. április 14-én megnyílt párizsi vi-
lágkiállításon szerzett élmények, benyomások szolgálhattak az
inspiráció alapjául. Ezen a világkiállításon jelent meg elôször Ma-
gyarország önálló kiállítóként, a Monarchiától függetlenül. A ma-
gyar huszárság történetét bemutató kiállítás, valamint Strelisky
Sándor különlegesen nagyméretû, 3 méter hosszú és 1,5 méter
széles, összemásolt technikával készült, „A csárdás” címû, a Vi-
lágkiállításon Nagydíjat kapott fényképe, és talán valamilyen ze-
nei esemény, hallásélmény lehetett a híres hegedûdarab ihletôje.
(Ennek az élménynek talán részese lehetett Juliette Dantin is, aki-
nek az ajánlás szól.) Egyébként Strelisky fényképe az 1896-os
Millenniumra készült. A 100 fôs csoportkép a Népszínház
mûvészeit ábrázolja egy csárdás jelenetében, a kép közepén Blaha
Lujzával (lásd Lôwinger Mór: Fényképészeti Értesítô).

Monti „Csárdás”-a már a zongorakíséretben megszólaló, lassú
elôjátékkal (lásd a 3–4. ütemet), a ,ri-mi-fá-szi-lá-ti-dó-re-mi-’fá
hangsorral megteremti a magyaros hangulatot. Ezt a hangsort
tartotta jellegzetes magyar skálának Liszt (cigány hangsornak is
nevezték), illetve ebbôl a skálából képezhetô hangsorként vezet-
te le Káldy Gyula annak másik, „magyar skála”-változatát, ami
a ,lá-tá-di-re-mi-fá-szi-’lá szolmizációs sorral azonos (más
szolmizációval: ,mi-fá-szi-lá-ti-dó-ri-’mi).

Népi verbunkos táncunk, a kapuvári páros verbung primo- és
szekundó szakaszában (Szabolcsi: A magyar zenetörténet kézi-
könyve, 80. l.) jól megfigyelhetjük ezeknek a hangulattípusok-
nak a ringatózását. Már korábban utaltunk rá, hogy XVIII–XIX.
századi táncmuzsikánk hangsorainak mozgástere a teljes, 12 fo-
kú verbunkos moll hangrendszerre kiterjed, tehát ez a változatos
hangulattípusokkal behullámoztatott mozgástér nem merül ki
egy-két u.n. „magyar skálá”-ban. Tág mozgásterével táncmuzsi-
kánk a moll hangsor felsô szakaszának már említett hármas jel-
legét (,mi-’lá szakasz) kiterjeszti a moll hangsor alsó felére is
(,lá-’mi szakasz), miként azt Bartók „emelkedô” és „süllyedô”
dallamvezetésénél gyakran láthatjuk.

De folytassuk tovább a kottakiadványok tanulmányozását.
Pazeller szalonzenekari feldolgozását a Nádor Kálmán kiadó
1918-ban jelentette meg Budapesten, Pazellert tüntetve fel
szerzôként. Ekkor Ello német szövegével,” Rumänische Sere-
nade”-ként, „Ein süsses Wort, ein tiefer Blick” címmel – feltün-
tetve a „Nu m’abandona” címet is –, „Zigeuner, schnell die
Geige nimm und komm mit mir...” szövegkezdettel jelent meg
(lemezszáma 2611,2624,OSZK-jelzete Mus. pr. 178 és 9786).

A dalt a Gerô-féle Zenemûtár (Budapest) „Román szerenád”-
ként,” Kis ablakához állj cigány” címmel,” Szívembe zárva hor-
dom néma bánatom...” szövegkezdettel (Balázs Andor szövegé-
vel) szintén megjelentette hegedûre, énekre és zongorára, de a
kiadás évét nem tüntették fel (OSZK-jelzete Z 302.706). Míg a
többi kiadásban a dallam d-mollban áll, a Gerô-kiadó e-mollban

adta ki, a dallamkezdetet a ma is hallható „kurucos” verzió sze-
rint adva közre.

Marton Sándor 1929-es, budapesti kiadása nyomán, a Zene-
mûkiadó 1950-ben szintén ezzel a „kurucos” dallamkezdettel, d-
mollban adta ki az „Akácos út...”-at, egy-két kisebb dallamveze-
tési módosítással, „Nosztalgia ‘ 20” albumában, tévesen Kalmár
Tibort tüntetve fel szövegíróként (OSZK-jelzete Z 63.784): 

Visszatérve az „Akácos út...”, illetve „Nu m’abandona” címmel
ismertté vált, háromnegyedes ütemben lejegyzett dal tanulmányo-
zásához, az embernek az a benyomása támad, hogy ennek a szaba-
don elôadandó dalnak a lüktetése a páros ütemû, magyar verbunkos
táncmuzsika „lassú”-jában gyökerezik (lásd Monti „Csárdás”-át),
és valójában 4/4-es ütemben kellene állnia. Benne a táncos ritmi-
kán alapuló magyar zenei stílusnak „elrubátósodott”, ritmikai fe-
szességét tekintve fellazultabb, ringatózóbb utánérzését véljük fel-
fedezni: mintha egy verbunkos „lassú” ütemeinek elejérôl
elhagynánk az elsô ütésre esô hangot, de az ütemek második felé-
bôl még így is „átjön”, kivillan a jellegzetes tánclépés.

Említett, hangelhagyásos módszerünket kipróbálhatjuk ifj.
Johann Strauss lassú verbunkos tánccal kezdôdô, „Pesti csárdás”-a
(1846, Op.23) Andante tételének indítását véve alapul. Az ütem-
elôzôt, és az elsô három ütem második felét ugyanaz a ritmikai
lüktetés uralja, mint az „Akácos út...” ütemeinek végét, és J.
Strauss 2. ütemének második fele szinte tökéletes ritmikai egye-
zést mutat az „Akácos út...” 3., 5. és 7. ütemének második és har-
madik negyedére esô, jellegzetes ritmikai formulával. 

De magyar jellegzetességet árul el az „Akácos út...” dallam-
szerkezete is. A második verssor egy kvinttel feljebb követi a
kezdôsort, majd a harmadik verssor szintén a kvintváltó szerke-
zetnek megfelelôen válaszol (‘lá-,mi-ri-mi-’szó-fi) a kezdôsor
,szi-lá-ti-dó-’re fordulatára (figyeljük meg a ,lá-’mi ,szi-’ri ,dó-
’szó ,ti-’fi ,re-’lá kvinteket), és a régi magyar táncmuzsika
„hôsi” hangsorának jellegzetes ‘fá-hangjáról a ,lá-alaphangig
ereszkedô zárómotívum – kis hangulati elringatózással – érinti a
magyar táncmuzsika által szintén kedvelt li-(tá) hangot.

Szép vagy, gyönyörû vagy, Magyarország....
Bartók 1943-ban, Amerikában komponált, öt tételes, Concerto
címû zenekari mûvének 4. tétele az Intermezzo Interrotto (Meg-
szakított közjáték) címet viseli. A tétel elején, az oboán, majd a
fuvolán megjelenô, váltakozó ütemben ringatózó 1. téma népze-
nei ihletésû, amely az akusztikus hangsorra épül (,dó-re-mi-fi-
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szó-lá-’tá),akárcsak a hasonló, parasztzenei hatásról tanúskodó
Brácsaverseny 3. tételének 2. témájában található motívum (lásd
a Serly-féle kiadvány 142–146. ütemét).

Ezt a táncos lüktetésû témát a 42. ütemtôl, a valamivel nyu-
godtabb tempóban (Calmo), ugyancsak páratlan ütemben ringa-
tózó 2. téma, a honvágy-dallam követi. A 2. téma annak a népi-
es mûdalnak Bartók által feldolgozott változata, ami eredetileg
Vincze Zsigmond „Hamburgi menyasszony” címû operettjében
csendült fel elôször Budapesten, a mai Erkel (akkor Városi)
Színházban, 1922 januárjában,” Szép vagy, gyönyörû vagy, Ma-
gyarország...” szövegkezdettel. Bartók írja:

„Bizonyára megfigyelték... hogy nem szeretem a zenei gondo-
latot változatlanul megismételni s egyetlen részletet sem hozok
vissza ugyanúgy. Ez az eljárás a variálásra, a témák átalakítá-
sára való hajlamomból fakad... Az a szélsôséges változatosság,
mely a mi népi zenénkre jellemzô, egyben a magam természeté-
nek megnyilatkozása.”

Lássuk most Vincze Zsigmond dallamát – amelyhez az ope-
rettben bevezetô rész is tartozik, Kilényi Géza a szövegíró –
majd pedig Bartók beszédes honvágy-dallamát, amit a brácsákat
követôen (42. ütem) a hegedûk szólaltatnak meg a 49. ütemtôl
(lásd Kilényi befejezô sorát:” Úgy hí a hegedû...”):  

A honvágy-dallam elsô két üteme a „kuruc” hangsorra épül:
,MI-fi-szi-LÁ-ti-Dó-’re (a nagybetûvel kiemelt hangok szerepé-
re majd külön kitérünk), a dallam az 50. ütemtôl az 54. ütem ele-
jéig terjedô szakaszban ezen a hangsoron hullámzik felfelé
(emelkedés), majd lefelé, a szó-hangra történô elringatózással
adva „süllyedô” irányt a témának. 

A 18. kotta 54. ütemétôl szolmizációs váltásokkal emeljük ki
a „kurucos” dallamkezdet hangulatváltásokkal ringatózó íveit.
Bartók az 50. és 54. ütemben, a kétféle térbeli elhelyezkedéssel,
gé-rôl és ef-rôl elindított „kuruc” hangsorok hangkészletét fel-
használva hullámoztatja bele ebbe az 56. ütem végén kezdôdô
zárómotívumba a „Ha zeng a zeneszó, látom ragyogó, szép
orcád...” sor  ,mi-fá-szi-lá-ti-dó-'re hangulattípusának (lásd a
befejezés felsô szolmizációját)  di- és tá-hangokra elringatott
változatát. Az 54–55. ütemet összekapcsoló gé-gisz (asz) lépésre
az asz-gé  dallamzárás rímel. 

Az 54–55. ütemben Bartók a „kuruc” hangsorból formál
széles, „végtelenített” öleléssel kitárulkozó dallamívet, majd az
56. ütemben, a dallamkezdet hangsorának általunk nagybetûvel
kiemelt ,MI-LÁ-'DÓ vázába „kapaszkodva” merül alá. A már
elnyugodni készülô dallam ekkor hirtelen elborul, „össze-
szorul”: mintha a „táltos paripákon” messzire szálló gondolat
végül egy távoli sírhanton pihenne meg... Vagy talán a régi
hangulati emléket felidézô dallamtöredék már a közeli elmúlás-
nak is szól?

A zárómotívum hangulattipusának pontosabb beazonosítása
érdekében, kiindulva az 54. ütem ef-hangról induló „kuruc”
motívumából, zárjuk le a honvágy-dallamot szünet helyett ef
(,LÁ)-hanggal. Az így kapott, két utolsó ütemet vessük össze a
19. kottával. Közelebb kerülünk ugyanis a zárómotívum tar-
talmiságához, ha régi hangulattípusokat ôrzô, szomorkás
hangvételû (szövegû) népies mûdalaink között keresünk hason-
lókat (lásd a Zenemûkiadó „Szól a nóta” sorozatát): „Most van a
nap lemenôbe...”, „Nótáskedvû volt az apám...”  és „Balogh
Örzse keszkenôje...” (ez utóbbit hasonlítsuk össze Beethoven G-
dúr románcának 61. ütemével is).

Az elmúlt évtizedek során, a népdalkultúra kizárólagos
fontosságát hangsúlyozó, általánosító szemlélet a „félmûveltek”
mûfajává fokozta le a magyar népies mûdalt. Ideje lenne már
ennek a még ma is élô dalkultúra-termésnek a legjavát kulturális
közvagyonunk részeként számításba venni, hiszen ezek sok eset-
ben régi hangszeres tánczenénk hangulattípusait, stílusjegyeit
ôrzik. Annak a bizonyos bartóki „tiszta forrásnak” a csobogásá-
ba régi táncmuzsikánk hangjai mellett idônként ennek a népies
dalkultúrának a hangjai is belevegyülnek...

Ha az európai mesterek,Mozarttól Bartókig,olyan hûvös elkü-
lönüléssel hallgatták volna ezeket a hangokat, mint tapasztalható
néha manapság,akkor a XVIII–XIX. századi európai mesterek
mûveiben ma jóval kevesebb hangulati lenyomatával találkoz-
hatnánk a magyaros muzsikának.  

Rakos Miklós
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Minden zenekar legkritikusabb pontjai
közé tarozik a hangolás. Errôl annyit be-
szélnek és írnak, hogy ezúttal a gyakorla-
ti élet oldaláról szeretnék hozzászólni.
Természetesen létrehozható elektronikus
úton is a meghatározott rezgésszámú nor-
mál Á-hang, és aztán megkövetelhetjük a
zenekartól, hogy erre hangoljanak be. Ha
a zenekar jó szándékú, meg is teszi. De mi
következik ebbôl a legrövidebb idôn be-
lül? A hegedûk magasabbak lesznek, ez a
veszély különben is fennáll a vonósoknál,
akik szeretnek magasabbra hangolni, és a
fúvósok már nem bírnak utánuk menni. Itt
megjegyzendô, hogy az oboásnak, aki az
Á-hangot megadja, elôbb be kell „melegí-
tenie” hangszerét, mert különben az elsô
mûsorszám közben szintén magasabb lesz
a hangja. Az évek során arra a tapasztalat-
ra jutottam, hogy valójában senki sincs
birtokában az igazi Á-nak. A helyes han-
golás – akárcsak a zenekar jó „hangolása”
(minden vonatkozásban!) – kizárólag baj-
társias megegyezés útján érhetô el. 

Egy példát mondok erre, amely egyben
legkellemetlenebb emlékem is; az egyik
dél-amerikai zenekarnál történt. Különle-
ges zenekari ülésrend volt ott szokásban,
amelyet hely hiányában nem tudtam meg-
változtatni. Így közvetlenül elôttem ült az
elsô oboás és az elsô fuvolás, akik szolgá-
lati éveik folyamán halálos ellenségekké
váltak. Mindegyikük azt állította, hogy az
ô normál Á-hangja a jó. Elképzelhetô, mi-
lyen kínokat áll ki a karmester, akinek
egész este két – néhány rezgésszámnyi el-
téréssel különbözô – hangolást kell hall-
gatnia.

Vannak elsôrangú zenekarok, minde-
nekelôtt a Bécsi és a Berlini Filharmoni-
kusok, akik szentül hisznek abban (külö-
nösen a vonósok), hogy a magasabb
hangolás fényesebb hangzást eredmé-
nyez. Ezért hangolnak magasabbra. Ezért
nem egy énekes, akinek talán egyébként
is meg kell küzdenie a magas hangokért,
igen kellemetlen helyzetbe kerül csúcs-
hangjai éneklésekor. Ezt a nézetet – vagy-

is, hogy minél magasabb, annál fényesebb
a hangzás – természetesen szintén ad
absurdum lehetne vinni, és ez történt egy-
szer Bécsben, a Mesterdalnokok egyik új
rendezése kapcsán. A jelenlévô Richard
Strauss, aki minél öregebb lett, annál
„magasabb” abszolút halással rendelke-
zett, az elsô felvonás után odajött hozzám
és ezt mondta: „Nagyon szép, Böhm, na-
gyon jól vezényel, de tulajdonképpen mi-
ért játsszák a Mesterdalnokok nyitányát
C-dúr helyett Cisz-dúrban?”

Mint már említettem, nem lehet elôírni
egy bizonyos hangolást, ez a kérdés csak
barátságos megegyezés útján oldható
meg.

A karmesternek már a próbákon is, de
mindenekelôtt az elôadás folyamán állan-
dóan abszolút ellenôrzése alatt kell tarta-
nia a teljes mûvészi apparátust; zenekart,
kórust, énekeseket. Állandóan készenlét-
ben kell lennie; az elmerülés, az elúszás, a
„mindenségben való feloldódás”, ahogy a
Trisztánban éneklik, mindig végzetes.

Mintha csak ma lett volna, úgy emlék-
szem második Trisztán-elôadásomra

Bayreuthban, amelyen Nilsson és Wind-
gassen oly leírhatatlanul szépen énekelt,
hogy az egész zenekart velem együtt szin-
te elragadta a hangok árja, és ekkor hirte-
len átvillant az agyamon: „Ha most nem
vigyázol, elúszol!” – Elképzelni is rossz,
mi lett volna ebbôl az elôadásból kontroll
nélkül. 

A karmesternek benne is kell lennie a
mûben, de ugyanakkor felette is kell,
hogy álljon. Abban a pillanatban, amikor
már nem képes a hamis hangokat meghal-
lani, kijavítani, és az egyes hangszerek di-
namikáját módosítani, elveszett a zenekar
elôtt. Az ilyen pillanatok tekintélye el-
vesztését jelentik. Példa erre a következô
eset. Egyszer részt vettem egy zenekari
próbán, amelyen a karmester többször rá-
szólt a kürtösökre: „Túl hangosak, uraim,
kérem játsszanak piano!” Amikor már
harmadszor szólt emiatt, az elsô kürtös rá-
nézett kollégáira, azok rögtön megértették
ôt. Majd amikor a karmester utána így
szólt: „Nagyszerû, most jó volt!”, felállt
az elsô kürtös: „Most egyáltalán nem ját-
szottunk” – mondta. 

Ami a kotta nélküli operavezénylést il-
leti, az a véleményem, hogy ehhez tulaj-
donképpen csak annak a karmesternek
van joga, aki képes emlékezetbôl leírni a
partitúrát. Ilyen volt Toscanini. Egy zene-
kari muzsikus mesélte nekem, hogy egy-
szer ezt találta mondani Toscanininek:
„Ön bizonyára pontosan tudja, mi követ-
kezik, de minden egyes szólamot Ön sem
tud kívülrôl.” Mire Toscanini ezt vála-
szolta: „Adjon egy feladatot. Írja le a
Mesterdalnokok verekedési jelenetének
második fagott-szólamát, a szünetekkel
együtt” – mondta  a muzsikus. Toscanini
nekiült és leírta. Akinek ilyen fenomená-
lis fotografikus emlékezôtehetsége van,
az teljes joggal vezényelhet kotta nélkül,
annál is inkább, mert tudomásom szerint
Toscanini nagyon rosszul látott.

Koncerteken valamennyi klasszikus
mûvet kívülrôl vezénylem, mert az az ér-
zésem, hogy ezáltal szabadabban tudok

Karl Böhm karmesteri tapasztalataiból
Karl Böhm (1894–1981) a XX. századi karmestergeneráció egyik elismert személyisége. 

Számos lemezfelvételén élvezhetjük a klasszikus és romantikus mesterek mûveinek mintaszerû
elôadását. Az alábbiakban bôséges, megszívlelendô karmesteri tapasztalataiból idézünk. 

MÛHELY
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formálni. Ugyanakkor azt is merem állíta-
ni, hogy az éppen mûsoron lévô szimfó-
niát valóban betéve tudom.

Minden zenekarral igyekszem újból
megértetetni, hogy a zenében is minden
relatív. Nem létezik „egyforma piano” és
mindig mosolyognom kell, ha egy máso-
dik oboás, figyelmeztetésemre, hogy han-
gosan játszik, ezt válaszolja: „Éppoly hal-
kan játszom, mint a klarinét.” Elôször is,
ez nem változtat azon a tényen, hogy az
oboának erôsebb a hangja, másodszor pe-
dig történetesen csak a középsô szólamot
fújja és nem a dallamot, miközben a kla-
rinétos a vezetô szólamot játssza. Olyan
dolgok ezek, amelyeket a komponista
nem mindig jelöl meg – jóllehet például
Wagner vagy Richard Strauss nagyon

pontosak e tekintetben. De mindent nem
lehet jelölni, leírni, mert ez a zenészeket
is megzavarná.

Nagyon fontos, hogy a zenekari mu-
zsikus pontosan tudja, mit kell játszaniuk
a kollégáinak. Így tudnia kell például,
hogy ô csak akkor lép be, miután a
kezdôhang, melyet kollegája játszik, már
megszólalt. Hasonlóképpen ismernie
kell kollégája szólamának kényesebb
hangjait, azaz melyik hangja lesz egy ki-
csit magasabb vagy alacsonyabb, és eh-
hez igazodva neki is néhány rezgésszám-
mal magasabban vagy alacsonyabban
kell megszólaltatnia az érintett hangot,
hogy az összhangzás, illetve az akkord
tiszta legyen. A zenében ugyanis fonto-
sabb a fül, mint a szem!

A vezénylés meglehetôsen egyszerûnek
látszik. S ha tudjuk, hogyan kell ütemezni,
az ütemezés önmagában még nem mûvé-
szet. A tempó meghatározása csupán sze-
gényes váz, amelybôl az interpretáció va-
rázsának kell megszületnie. Sokszor
gondolkoztam azon, mi teszi a karmestert
bûvös hatásúvá… Mi, muzsikusok, mind-
annyian hangulatemberek vagyunk, és a
közönség is az. Újra meg újra a legjobbat
adjuk vagy akarjuk adni, „szívbôl jött és
szívhez szóljon”, írta Beethoven a Missa
Sloemnis fölé; ezért nem képes soha a
tisztán íróasztalon fogant zene meghódíta-
ni a hallgatók szívét.

Fordította és közreadja: Boros Attila

Folytatás a következô számban

1960-ban készült el a Rádió másik „zene-
kari” stúdiója, a 22. (Építész tervezôje
Szende László és Nánási Sándor, akuszti-
kai tervezôje Dr. Tarnóczy Tamás.) Bár a
stúdió eredetileg „zenekari” stúdiónak
épült, valójában nem az, és a Rádiózene-
kar sem fogadta lelkesedéssel – tegyük
hozzá: okkal. A 3. emeleten épült új stú-
dió megközelítése ugyanis problematikus:
az egyetlen felvonóra való állandó vára-
kozás, a Pagoda, az udvar távolsága
mind-mind olyan tényezô, ami a stúdió
megítélését a hatossal történô összeha-
sonlításban már eleve joggal lerontotta.
Ám az ellenérzéseket nem csupán ez táp-
lálta, ugyanis az akusztikai mérések után
itt is sor került egy szimfonikus zenekari
próbafelvételre, amely szinte teljes siker-
telenséggel végzôdött. Az „Egy kis éji ze-
ne” még elfogadhatóan megszólalt, ám a
Csajkovszkij 5. szimfónia utolsó 4-5 per-
ce katasztrofálisan hangzott. E lap olvasói
tudják a legjobban, hogy ez a gyönyörû
zene mennyire sûrû, (közismert szólással:
milyen sok benne a hangjegy), s valóban
még egy nagy koncertteremben is nehéz a
fontosabb szólamokat kihallani az egyéb-
ként ugyancsak lényeges, de mégiscsak
tömörítô szólamok közül, hiszen a hang-
elfedések törvényszerûségeit nem lehet

áthágni. Ráadásul a hatossal lényegében
azonos méretû, de ahhoz képest akkor
majdnem egy fél másodperccel hosszabb
utózengési idôvel rendelkezô helyiséget a
nagy hangerôsség annyira „túlvezérelte”,
hogy szinte minden mindennel összemo-
sódott. A technikai helyiség hangszórójá-
ból a mono technika pontszerûségén ke-
resztül értékelve e hangzást, nem csoda,
hogy a vélemények lesújtóak voltak, hi-
szen ilyen kusza hangképet ritkán hallani.
Kezdô mérnök lévén, akkor még a törté-

nések közelébe sem engedtek, ám amikor
a próbafelvétel után a mûszakiak lesújtva
távoztak a helyszínrôl, az otthagyott mag-
nótekercset magamhoz vettem, s azt a mai
napig ôrzöm. Idônkét meghallgatva meg-
állapíthatom, hogy a 22-es stúdió eredeti
állapotában egy szép, levegôs hangzású
kamarazenei stúdió volt, a hibát ott követ-
ték el, hogy zenekari stúdiónak nevezték.
(A vonatkozó akusztikai ajánlások is csak
20 – maximum 25 – fônyi együttesek szá-
mára javasolják az ilyen nagyságrendû

A huszonkettes
Sorozatunk elsô részében a Magyar Rádió 6-os stúdiójának történetét az elôzményektôl kezdôdôen

az építésén, valamint a háború utáni újjáépítésén át egészen a 60-as évekig mutattuk be. 
Az alábbi írásunkban történetét innen folytatjuk, azonban – kis kitérôvel – a másik „nagy” stúdió: 

a 22-es átadásáról is szót kell ejtenünk.

A 6-os stúdió belsô tere, hátsó falán a késôbb elbontott triptichonnal
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helyiségeket, bár ez az ajánlás sem egy-
értelmû, hiszen míg egy kamarakórus
gyönyörûen megszólal benne, addig egy
big-band nagy hangerôssége már kelle-
metlen lehet, hiszen a hangzás elveszti
belsô tisztaságát, áttetszôségét.) 

A teljes sikertelenségbôl eredôen a 22-
es kis idô múlva akusztikai korrekción
esett át, (nem csekély szakmai sértôdést is
okozva), s ennek nyomán nyerte el mai
hangzását. Ám esete is bizonyítja, hogy
az akusztikai mérésekkel sok mindent fel-
tárhatunk, ám a döntô szót mégis a közre-
mûködô muzsikusoknak kell kimonda-
niuk. A másik tanulság pedig, hogy nem
szabad összekeverni a különbözô zenei
mûfajokat: ha egy stúdió a nemzetközi
akusztikai ajánlások szerint is kamaraze-
nére való, akkor azt ne erôltessük zeneka-
ri stúdióvá, fôként, ha egy új létesítmény-
rôl van szó!

A 22-es stúdióval kapcsolatos közjáté-
kot azért említettem, mert amikor a 60-as
évek közepén felmerült a 6-os belsô ki-
képzésének felújítása, akkor az akusztiku-
sok számára két lehetôség kínálkozott:
vagy lebontják az addigra már valóban
„bepatinásodott”, de akusztikai szem-
pontból még kifogástalanul mûködô
Békésy féle burkolatot, vagy azt meg-
hagyva egy olyan, akusztikai szempont-
ból nagyrészt áteresztô burkolattal fedik
le, amely nem változtatja meg lényegesen
a stúdió korábbi hangzását. A döntés (sze-
rencsére) az utóbbi változat mellett tör-
tént. Ugyanis a korábbi akusztikával nem
volt különösebb baj: magam is sok felvé-
telt készítettem ott, teljes operákat (közöt-
tük pl. egy ma már legendás, parádés sze-
reposztású Bánk bánt), s eltekintve attól,
hogy a kis tér jogosan fojtottabb akuszti-
kája miatt mindent mesterségesen zenget-
tünk, a megfelelô arányok még az akkori
maximum 8 mikrofonnal is szépen kike-
verhetôk voltak. A döntésben bizonyára a
22-es stúdió körüli vitáknak is szerepük
volt, hiszen ha átépítése után a hatossal is
valami hasonló fiaskó történik, akkor ez a
Rádió zenei munkáját illetôen beláthatat-
lan következményekkel járt volna, nem is
szólva az akusztikusokat ért végzetes er-
kölcsi veszteségrôl. Így azonban az új
burkolat nem járt a zenekar által jogosan
kifogásolható változásokkal, az udvari ol-
dalajtó és a még megmaradt ablaksor be-
falazása pedig csökkentette az alapzajt, az
ott folyó munka külsô zavarását.

A hatos ebben az idôben a Rádió legszé-
lesebb mûfaji skálán használt stúdiója

volt. Itt nem csak a különbözô zenei mû-
fajokról van szó (a könnyebb mûfajokat is
beleértve), hanem pl. a nagy nyilvános,
körkapcsolásos vetélkedô sorozatokról,
kabaréfelvételekrôl. Ebbôl eredôen a stú-
diónak jelentôs közönségforgalma volt: s
jó volt látni, hogy az ünneplôbe öltözött
vendégek milyen gyakran töltötték meg
„nézôterén” az ideiglenesen elhelyezett
széksorokat. A mûsorban akkor sûrûn
hangzott el, hogy „közvetítést adunk a 6-
os stúdióból”, vagy hogy „a 6-os stúdió-
ban készült nyilvános felvételt hallhatták”. 

A 6-os sztereósítása   
A 6-os stúdió jelentôsége tovább nôtt,
amikor 1966-ban hátsó fala mentén meg-
épült a sztereó technikai helyisége, erede-
tileg 6/2 megjelöléssel, mivel a régi tech-
nika maradt ezután a 6/1. 

A sztereó technikát az akkori általános
rádiós szemlélet nem tiltotta, de különö-
sebben nem is favorizálta, a szokásos
szlogennel szólva a „megtûrt” tevékeny-
ségek közé sorolta. Ugyanakkor a mûsza-
ki vezetés – tekintve a külföldi tendenciá-
kat – nagy súlyt helyezett arra, hogy a
Rádió minél több sztereó felvételt készít-
sen, s az akkor már kísérleti jelleggel ki-
bontakozó hazai sztereó rádiózásba is be-
kapcsolódhasson. Mi sem természetesebb
annál, mint hogy az elsô sztereó felvéte-
lekre is alkalmas stúdió a 6-os legyen.
Mivel a korábbi mono megfigyelô helyi-
sége alaprajzi okokból erre teljesen alkal-
matlan volt, a régivel szemközti fala men-
tén új helyiség építésére volt szükség.
Ennek áttekintôablaka a korábban már
említett míves triptichon helyére került, s

ez utóbbinak sajnos nyoma is veszett.
(Csak reménykedhetünk abban, hogy nem
a kazánházban végezte, s egykor még
elôkerülhet egy villa elôszobájából. Az is
biztos, hogy ha kikerült a Rádióból, akkor
sem aktatáskában csempészték ki a por-
tán, hasonlóan pl. a szép régi Eszterházy
bútorokhoz., amelyeket a 60-as évek ele-
jén antennaszereléskor még magam is lát-
tam az Eszterházy palota padlásán.)

A mono technikai helyiség még egy ide-
ig tovább üzemelt, mivel az ottani munká-
val párhuzamosan készültek a sztereó fel-
vételek. Emellett az egyre rendszeresebbé
váló sztereó kísérleti adások is az új helyi-
ségbôl történtek, hiszen évekig ez volt a
Rádió egyetlen sztereó munkahelye.  Ez
utóbbiból eredôen a 6-os mûfaji skálája
tovább szélesedett azzal, hogy kezdetben a
sztereó hangjátékok is csak itt készülhet-
tek, természetesen a Rádiózenekar szabad
napjain, vagy külsô koncert-napjain és a
hétvégeken, mivel a stúdió zenei funkció-
ja érthetôen továbbra is elsôdleges volt.

A sztereó felvételek a mono techniká-
val ellentétben sokkal intenzívebben von-
ják be a természetes hangteret, hiszen
egyik értelme éppen az, hogy a hallgatót
ne csupán irány-, hanem térélményben is
részesítse. A 6-os kis térfogata önmagá-
ban erre nem volt alkalmas: a felvételeket
továbbra is mesterségesen kellett zenget-
ni, ám hangjátékok készítéséhez – a sza-
badtéri imitációkat eltekintve – igen jó
stúdiónak bizonyult. 

A 70-es évek elején – éppen egy sztereó
hangjáték felvételi szünetében – egy érde-
kes beszélgetést folytattunk Varga Géza
rendezôvel. (Jól emlékszem, hogy a hatos
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egyik sarkában, két „kényelmes” bôgô-
székre telepedve.) Géza feltette a kérdést:
mi lenne, ha a sztereó hangjátékokat úgy
hallgatnánk, hogy nem csak elôttünk, ha-
nem mögöttünk is lenne két hangszóró?
Szó szót követett, s hamarosan – ugyan-
csak itt a 6-os falai között – elkészült a
Magyar Rádió elsô kvadrofon – mai diva-
tos elnevezéseivel surround, vagy a kép-
hez kötötten „házimozi” – hangjátéka.
Békésy György nem is sejthette, hogy az
általa tervezett stúdió falai között milyen
gyönyörûen szólalt meg Ibsen Peer Gynt-
jének manó barlangja, (Európában az elsô
kvadrofon hangjáték-részleteként), vagy
Puskin Boriszának jónéhány reprezenta-
tív jelenete. Ráadásul az a tény, hogy eb-
ben az idôben viszonylag sok hangjáték
készült a hatosban, arra is ráirányította a
figyelmet, hogy a hangjátékstúdiók sok-
szor igen erôteljes akusztikai csillapításá-
val ellentétben milyen szép lehet a felvé-
teleken az emberi beszédhang akkor, ha a
prózai stúdiókhoz képest élôbb és na-
gyobb hangtérben szólal meg. A hatos
amikor zenekari stúdióként már messze
elmaradt a kor követelményei mögött, a
hangjátékok területén határozottan új, ér-
tékes színt jelentett.

Elmondhatjuk tehát, hogy a hatosban
készült a Magyar Rádió elsô sztereó zenei
és hangjáték felvétele, itt történt az elsô
sztereó kísérleti mûsorok lejátszása és itt
készültek az elsô kvadrofon felvételek is.
Ugyanakkor a 6-os terhelésének csökken-
tése érdekében hamarosan még több stú-
dió is sztereó (az 1. stúdió kvadrofon)
technikát kapott, sôt külön sztereó mûsor-
lejátszó is létesült, mert csak így vált le-

hetôvé, hogy a 6-os valamennyi zenei
produkciója az új, sztereó technikai helyi-
ségben, s immár kivétel nélkül térhatású
technikával készülhessen. Ennek nyomán
sokkal késôbb: 1993-ban a régi mono
technika elbontásával egy kicsit megnö-
velhették a stúdió légterét.

A környezô országok rádiói között las-
san az egyetlenné váltunk azzal, hogy nem
volt „igazi” nagyzenekari stúdiónk. Ennek
elsôsorban a felvételek levegôssége val-
lotta kárát, hiszen a mesterséges zengetés
csupán egy pótmegoldás. Sajnos az akusz-
tikusok részérôl is volt egy olyan véle-
mény, mely szerint „a hatos mindenben
megfelel a zenekari stúdiókkal szemben
támasztott akusztikai követelményeknek,
csupán a zenei rendezôk és a hangmérnö-
kök nem értik a szakmájukat”. E kérdés
megoldása érdekében a mûszaki igazgató-
ság hosszabb idôre vendégül látott egy né-
met (akkor még keletnémet) zenei ren-
dezôt, hogy adja át tapasztalatait. Az
egyébként kitûnô szakember persze hozzá
volt szokva a Berlini Rádió hatalmas ze-
nekari stúdiójához, ahol a hangszerektôl
több méter távolságban elhelyezett mikro-
fonok is szép tiszta, amellett homogén
hangzást produkálnak, s egy alkalommal –
mintegy bemutatóként – a hatosban egy
csellóversenyt egyetlen, magasra és a
hangszerektôl több méterre elhelyezett
mikrofonnal vett fel, ezzel a zenei osztály
lehallgatásán az erôsen és szokatlanul el-
színezett hangkép miatt nem kis botrányt
okozva. Egyértelmûvé vált, hogy 2160
légköbméter nem azonos egy nagyzeneka-
ri stúdióval, s hogy ilyen körülmények kö-
zött csak több, közeli mikrofon által ke-

verhetô ki a végleges hangkép. Egy konk-
rét példával szemléltetve: ha egy néhány
ezer köbméter térfogatú stúdióban pl. a
vonósok elôtt elhelyezzük a mikrofono-
kat, akkor azon a fafúvók távolról és a te-
rem által elszínezetten, elmosódottan, nem
eléggé határozott hangkontúrokkal szólal-
nak meg a felvételen. Ha ugyanezt egy
korszerû, 10–14 000 köbméteres nagy stú-
dióban tesszük, akkor a fafúvók ugyan-
csak a megkívánt második hangsíkból, de
tisztán, mindenfajta elszínezôdés nélkül
jelennek meg, egyfajta kellemes távolsági
kiterjedést kölcsönözve a felvételnek.
Békésy idejében a felvételtechnikát még
inkább a csillapított, visszafogottabb
mono hangzás jellemezte, s a hangszere-
ket körülölelô hangtérnek, a teremakuszti-
kai környezet megjelenésének – már csak
a mono technika okán is – nem volt olyan
fontos szerepe, mint késôbb. Ám a 60-as
évektôl – különösen az ébredezô sztereó
hangtechnika által is inspirálva – a szimfo-
nikus felvételeknél felértékelôdött a te-
remhatás, s egyre határozottabban jelentek
meg a különbözô hangsíkok. A nemzetkö-
zi zenei mûsorcsere, és a hanglemezvásár-
lások révén bekerült külföldi felvételek
olykor valóban levegôs hangzása is ráirá-
nyította a figyelmet arra, hogy elkerülhe-
tetlen egy új, nagyzenekari stúdió építése.
(Milyen szép is lenne, ha a mondat máso-
dik felét már múlt idôben írhatnám, de saj-
nos e kérdés ma talán még aktuálisabb,
mint évtizedekkel ezelôtt.) Ám hogy e cél
érdekében milyen lépéseket tett a Rádió, s
hogy e kérdés eddig mégis min bukott
meg, azt a következô, befejezô írásunkban
olvashatják. Ujházy László

Ki gondolt volna erre? Mialatt más zene-
karok az állami szubvenció megtartásáért
és a túlélésért küzdenek, keleten hirtelen
egy kis csoda történik: január elsejétôl a

lengyel kulturális minisztérium átveszi a
Kattowitzi Lengyel Rádió Nemzeti Szim-
fonikus Zenekarának finanszírozását, és a
muzsikusok fizetését a duplájára emeli. Ez

éppen egy olyan országban történik, ahol
más gazdasági ágazatok dömpingáraikkal
a nemzetközi versenyt élesítik és a bér-
színvonalat csökkentik. A „SymphoNet”,

Kirsten Liese

Egységben az erô
Öt élenjáró – német, angol, francia, lengyel és finn – zenekar határokon átívelô együttmûködése

Európai zenekarok hálózata – itt némelyek az erôsödô globalizációra való tekintettel talán 
vészharangot kongatnának. Az új európai zenekari szervezet tevékenysége felôl azonban semmilyen

veszély nem fenyeget. Ellenkezôleg: potenciális takarékosság helyett, a „SymphoNet” kölcsönös 
támogatáshoz, cserelehetôséghez és nagy projektek létrehozásához. szolidaritást és lehetôséget 
keres. Így az egyes zenekarok – önállóságuk feladása nélkül – a fejlôdô nemzetközi zenei piac

kihívásait jobban tudják állni.



az új európai zenekari hálózat nélkül, ami-
hez a lengyelek éppen most csatlakoztak,
„egy ilyen siker soha nem lett volna
elképzelhetô”, ebben egészen biztos Alina
Kantorska-Biegun, a zenekar menedzsere.
„Közösen világossá tettük a lengyel kor-
mányzat számára, hogy az azonos mûvé-
szi színvonalú zenekarok közötti partner-
kapcsolatnak az egyenlô bérszínvonal is
feltétele.” 

Elsô lépésként, novemberben Lyonban
találkozott a „SymphoNet”-et létre hozó
három alapító zenekar: a Citiy of Bir-
mingham Symphony Orchestra (CBSO),
az Orchestre National de Lyon és a hr-
Sinfonieorchester Frankfurt/Main mene-
dzsere és vezetô karmestere, a francia ze-
nekar 100 éves fennállásának ünnepe
alkalmából. A három napig tartó ünnep-
ség folyamán, a munkaközösség az új ta-
gokat, a lengyel zenekar mellett a Finn
Rádió helsinki székhelyû Szimfonikus
Zenekarát is üdvözölte.

A kezdet 2003 áprilisára datálódik. Ek-
kor határozták el a Hessische Rundfunk
és a City of Birmingham Symphony
Orchestra vezetôi, hogy a Frankfurt/Main
és Birmingham között fennálló testvérvá-
rosi kapcsolatot kihasználva, a jövôben
zenei területen is szorosabban együttmû-
ködnek. Hasonló programjaik révén, már
addig is jó kapcsolat szövôdött a két zene-
kar között, és Hugh Wolff, a hr-Sinfonie-
orchester vezetô karmestere, hosszú idô
óta szívesen látott vendég a szigetország-
ban. Egy évvel késôbb a francia testvér-
város Lyon zenekara csatlakozott. A len-
gyelek beszervezésének fôleg politikai
okai voltak, mivel a zenekarok keleti kap-
csolatokat kerestek. A finn zenekarhoz
Sakari Oramo vezetô karmester építette a
hidat, aki a City of Birmingham Sympho-
ny Orchester vezetését is ellátta. 

Függetlenül az ügynökségektôl

Az eddigi projektek visszhangja teljesen
pozitív, a jövôbe vetett hit és remény óriási,
miközben minden zenekarnál más aspek-
tusok állnak az elôtérben. Stephen Mad-
dock (Birmingham) számára például a
karmester- és szólista-cserék a legfonto-
sabbak, függetlenedve az ügynökségek-
tôl, amelyek – Maddock szerint – a mû-
vészközvetítést gazdasági szemlélettel
végzik. Lelkesen mesél a Frankfurt/Main
és Birmingham által 2004-ben közösen
színpadra állított Händel oratóriumról, a
La Resurrezione-rôl, amit ügynökségek

nélkül régizenei szakértôkkel hoztak lét-
re: „Az ilyen speciális, ritkán játszott
mûhöz nem könnyû énekeseket találni,
nincs a repertoárjukon, extrán meg kell
tanulniuk. Mégis megéri számukra bekap-
csolódni egy ilyen projektbe, ha rögtön
két szerzôdést is kapnak.”

Több megrendelés 
fiatal zeneszerzôktôl

A kortárs zene gazdaságosabb támogatása
áll Andrea Zietzschmann, a hr-Sinfoni-
orchester menedzsere számára az elsô he-
lyen. Lelkesen számol be arról, hogy mi-
képpen támogatja ôt ebben a „SymphoNet”:
„Minden zenekar megrendel egy mûvet
saját országa egy zeneszerzôjétôl. Ezt a
kompozíciót aztán a hálózat minden zene-
kara elôadja.” Így a kiválasztott zene-
szerzôk számára az ôsbemutatón kívül 4 to-
vábbi elôadás is biztosítva van. A projekt
elsô felkért zeneszerzôi – Jörg Widmann
(Németország), Colin Matthews (Ang-
lia), Marc-André Dalbavie (Franciaor-
szág), Nikolaj Gorecki (Lengyelország)
és Jukka Tiensuu (Finnország) – számára
máris nyitva áll a lehetôsége annak hogy
európaszerte nevet szerezzenek maguk-
nak.

„Alapjában véve nem mûködünk
másképp, mint az operai üzemben az
intendánsok, akik már évekkel koráb-
ban rájöttek arra, hogy olyan költséges
elôadásokat, amelyeket egy ház már nem
tud finanszírozni, másokkal közösen kell
létrehozni”, mondja Andreas Zietzsch-
mann. Emellett az operaházaknak együtt
kell élniük egy problémával, a premier
privilégiumáért vívott harccal, ami a
„SymphoNet” hálózat révén biztosított öt
ôsbemutatóval már eleve kiesik. 

Csereprogramok muzsikusoknak

A „SymphoNet” leginnovatívabbnak a
zenekari muzsikusok számára szervezett
csereprogramokban mutatkozik. Egy be-
határolt idôtartamban a zenészek szabad-
ságoltathatják magukat és vendégként a
partner zenekarban játszhatnak. A lehetô-
ségek, amik egy ilyen csereprogramban
adódnak, sokrétûek. Jun Märkl, aki 2005
szeptembere óta vezetô karmestere az
Orchestre National de Lyonnak, minde-
nek elôtt nagyobb rugalmasságban és friss
impulzusokban reménykedik, amit a mu-
zsikusok magukkal hoznak, ha más mun-
kabeosztást és koncertritmust tapasztal-

nak, valamint „realizálják, hogy bizonyos
célok eléréséhez különbözô utak vezet-
nek.” Kollegája Sakari Oramo is a leg-
jobb receptnek tartja a rutin ellen, ha mu-
zsikusok, akik közül néhányan 30-40 évig
egy tradíciókban gazdag zenekarban dol-
goztak, egyszer „átnéznek a kerítésen” és
új kihívásokkal konfrontálódnak.

A lehetôségbôl már néhány vonós
Frankfurt/Mainbôl, Birminghambôl és
Lyonból profitált, minek következtében
éppen a frankfurtiak értékes tapasztalato-
kat gyûjtöttek, olyanokat, amik nem köz-
vetlenül a zenekari-, hanem a gyermek- és
ifjúsági munkával voltak kapcsolatosak.
Mert bár Simon Rattle és a Berlini Filhar-
monikusok sikeresek oktatási projektjük-
kel, „Németországban még sok behozni-
valónk van ezen a téren”, mondja Andrea
Zietzsschmann.

Ifjúsági munka

Errôl nyilvánvalóan nemcsak a Berlini
Filharmonikusoktól és Simon Rattle-tól
lehet tanulni, hanem a City of Birmin-
gham Symphony Orchestra-tól ugyanúgy,
ahol Simon Rattle már a berlini érája elôtt
egy bizonyos irányban dolgozott. Közben
Birminghamben három-négy állandó al-
kalmazottal egy egész osztály létesült, tu-
dósít Aisling O’Dea, a hr-Sinfonieorch-
ester hegedûse, aki mint brit állampolgár
néhány hétig a CBSO-t erôsítette, és ötle-
teket gyûjtött az oktatási munkához. Az
ottani program nem annyira a tánc kínála-
tokra koncentrál, mint a Berlini Filharmo-
nikusoknál. Birminghamben a zenészek
elmennek az iskolákba, hogy a gyerekek-
kel együtt muzsikáljanak, hangszerbemu-
tatókat tartsanak, mint a berliniek abban
az idôben, amikor még ehhez állami tá-
mogatást kaptak. Aisling O’Dea-ra külö-
nösen egy csoportos improvizáció volt
nagy hatással, ahol a gyerekeket képek
inspirálták arra, hogy érzéseiket és kitalált
történetiket hangokban fejezzék ki. Ezek-
bôl az ötletekbôl a hr-Sinfonie Orchester
már sokat profitált. 

Eltérô próbaritmus

Idôközben a franciák úgy tapasztalták,
hogy „másutt keményebben robotolnak”,
mondja Anne Poursin, az Orchestre
National de Lyon fôigazgatója. Annabel
Faurite például két hétig Frankfurtban
volt. A hegedûsnek meg kellett birkóznia
a nagyobb penzummal. „Jól össze kellett
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szednem magam, hogy koncentráljak”,
sóhajtozott, „mivel egyáltalán nem vol-
tam ahhoz szokva, hogy csak két kis szü-
nettel majdnem öt órát próbáljak. Lyon-
ban ennyi próbaidô két napra oszlik.”
Amellett a hegedûs le volt nyûgözve attól,
hogy „milyen motiváltan és alaposan dol-
goztak még a hátsó pultok tuttijátékosai
is, mintha kamarazenében szólistaként
lettek volna szólamukért felelôsek.” 

Austin Rolands, a City of Birmingham
Symphony Orchestra hegedûse szintén
vendége volt az Orchestre National de
Lyonnak. Az ô véleménye: „Bár a tea- és
ebédszünet Franciaországban nagyvona-
lú, de végül is ugyanazt a munkát végez-
zük és ugyanazokat a darabokat játsszuk.
Csupán a hangzás teljesen más.” És ez
remélhetôleg így is marad, mivel a
„SymphoNet” a muzsikus cserével sem-
mi esetre sem céloz meg hangzásbeli
asszimilációt. „Ezért húzzuk meg a ha-
tárt a cserében a vonósoknál”, mondja
Jun Mäkl, „mivel éppen a fúvósok, mint
szólisták, adják meg egy zenekar speciá-
lis, felcserélhetetlen hangzását, ennek
következtében saját zenekaruknál nélkü-
lözhetetlenek, míg egy másikban idegen
testek.” 

A cserének még a vonósok esetében is
áttekinthetônek kell lennie, mondja a né-
met-japán Märkl, úgy, hogy egy zenekar
alkalmanként, meghatározott ideig, min-
dig csak egy vendéget fogadjon. Ellen-
kezô esetben a kultúrpolitikusoknak eset-
leg az az ötletük támadna, hogy ebbôl a
lehetôségbôl egy romboló takarékossági
politikát vezessenek le, miszerint a zene-
karok hiányuk pótlására, igényeik szerint
egy közös „készletbôl” kisegítôket sze-
rezzenek és ezáltal státuszokat takarítsa-
nak meg.

A zenekari hangzás jellege

Märkl, aki Münchenbôl jött és már egy
sor német élvonalbeli zenekart dirigált,
szintén nagy súlyt helyez a hangzásra,
mint Daniel Barenboim, aki a Berlini
Opera Alapítvánnyal összefüggésben már
többször érzékennyé vált azok iránt a ve-
szélyek iránt, amik egy zenekar autonó-
miájának elvesztése terén fenyegettek.
Mint elrettentô példát említi Märkl a lon-
doni zenei színteret: „Ott minden zenekar
egyformán szól, mivel azok túlnyomó
részben ugyanazokból az emberekbôl
szervezôdtek.” Ismer ilyen körülménye-
ket Stephen Maddock is: „A CBSO csak

90 tagot számlál és nagyobb létszámot
igénylô koncertekre rendszeresen kise-
gítôket alkalmaz. Ily módon természe-
tesen nem tudunk olyan sajátos hangot
képezni, mint amilyennel néhány élvonal-
beli német zenekar rendelkezik.”

A stabilitás és exkluzivitás iránti érzé-
kenység ellenére, a muzsikus cserével
egyik hálózati partner sem céloz meg gaz-
dasági elônyöket, vagy az ún. synergie
effektust, ami ebben az esetben a takaré-
kosság és létszám-leépítés eufemisztikus
kifejezése. Ellenkezôleg: A munka fon-
tos része koncentrálódik szponzorok ke-
resésére és további financiális erôforrá-
sok feltárására. Emellett az Európai
Uniótól is remélnek támogatást, ahova a
„SymphoNet” jövôbeni projektjeire már
beadta pályázatát.

Tervek a jövôre

A jövôre nézve sok ötlet született. Helena
Hiilivirta, a finn Rádiózenekar zeneigaz-
gatója 2010-ben a helsinki új koncertte-
rem megnyitására, közös fesztiválra, meg
szeretné hívni az összes partner-zenekart.
Ez a hálózat történetének egy további
csúcspontját jelentené, mivel egy dolog
világos: csak egy ilyen rendkívüli alka-
lommal válna lehetôvé mind anyagi, mind
logisztikai okokból, hogy mind az öt ze-
nekar újra találkozzon. 

Egyébként Alina Kantorska-Biegun is
egy ilyen fesztiválról álmodik, amit
még korábban, talán 2007-ben Kat-
towitz-ban vagy Varsóban lehetne meg-
tartani, ha az EU támogatná azt. Ami-
ben egy ilyen fesztivál más jelentôs
zenekari találkozóktól – mint pl. a ber-
lini „young.euro.classic” – különbözne,
hogy minden zenekar egymás után elját-
szaná az öt  megrendelt mûvet és ezzel
egy egyedülálló interpretációs versengés
állna elô. 

Andrea Zietzschmann karmesterver-
seny meghirdetésére gondol. A jó ebben,
hogy a díjnyertes a továbbiakban rögtön
öt zenekarral dolgozhatna. Ami bizonyos:
ha az idôk folyamán a hálózathoz még to-
vábbi zenekarok csatlakoznak, további
lehetôségek nyílnak meg. Mindazonáltal
újabb zenekarok felvételérôl egyelôre
nincs szó. „Nem törekedünk a hálózat
végtelen bôvítésére”, mondja Andrea
Zietzschmann, aki problematikusnak tar-
taná, ha valamikor is válogatás nélkül
csatlakoznának zenekarok. „Egy olasz

operazenekar például egyáltalán nem ille-
ne a körünkbe.”

Világklasszis rezek

Azt, hogy a partner-zenekarok hangzá-
sukban, a hasonló programválasztások és
struktúrák ellenére még mindig különböz-
nek egymástól, a Lyonban három egy-
mást követô koncertek bizonyították. Itt a
britek elképesztették közönségüket szo-
katlanul világos, erôtôl duzzadó hangzá-
sukkal Mahler elsô szimfóniájában. Külö-
nösen a Ländlerben és a zárótételben
szárnyalt az elôadás, a Mahlernél oly tipi-
kusan triviális és parodisztikus megtorpa-
nás nélkül. Csupán a kánonszerû kezdet
kontrabasszus szólójánál fejlôdött ki egy
gyászinduló hangzás, és jött át valami an-
nak a komponistának e mûvet ihletô lelki
gyötrelmeibôl, aki éppen két szerencsét-
len szerelmi affért hagyott maga mögött..
Az ilyen bizonyos idegenszerûség ellené-
re az interpretáció meggyôzô volt, a zene-
kar különösen a ragyogóan diszponált re-
zeseivel bizonyított. 

Jun Märkl is meglepôen jól vezeti a
franciákat. Tüzes temperamentummal és
precíz jelzésekkel ösztökélte muzsikusait,
hajtotta ôket mint egy forgószél Wagner
Bolygó hollandijának nyitányán keresz-
tül. De nemcsak háromszoros fortissimói
tartalmaztak lendületet és hangzási kom-
paktságot, Märkl minden filigráns, líri-
kus, elégikus, graciôz mondanivalónak is
mestere, mint azt Dvořak kilencedikében
és Prokofjev Klasszikus szimfóniájában
jól érzékelhetô volt. 

Ennek a zenekari találkozónak végsô
csúcspontját azonban a hr-Sinfonie-
orchester jelentette Hugh Wolff vezetése
alatt, akit ismét új oldaláról lehetett felfe-
dezni. Richard Strauss Halál és megdi-
csôülés programzenéjének interpretálása
olyan döbbenetes hatású volt alaposságá-
ban, egyensúlyával és sokszínûségével,
hogy belôle a kiváló Strauss karmester
Christian Thielemannra emléke sejlett fel.

Tulajdonképpen kár, hogy a helyi
frankfurti közönség ebbôl a gyôzelembôl
alig valamit tapasztalt. De talán ez is
megváltozik majd, hiszen a Hessische
Rundfunk terveiben szerepel, hogy a
jövôben a publikumot is bevonják a háló-
zati programokba , sôt az utazásokba is.
Ezt a szép ötletet feltétlenül szem elôtt
kell tartani.

(Das Orchester 2006/3)
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Sok írás született már a testi egészség és a
sikeres hangszerjáték összefüggésérôl.
Ezzel szemben a muzsikusokkal foglalko-
zó orvostudomány kevés figyelmet fordí-
tott a medenceferdülés problémájára.
Nemcsak a hivatásos, naponta több órát
játszó zenészeknél vezethet a medence
ferdülése a hangszerjátékra negatív hatást
gyakoroló egészségügyi ártalomhoz, ha-
nem a kevésbé intenzíven játszó gyere-
keknél és fiataloknál is. Hegedûtanárként,
több mint húsz éves tevékenységgel, sok
fiatalembert ismertem meg, akiknek pa-
naszai (pl. fej-, hát- és vállfájdalmak, szé-
dülés, hallástorzulás, rosszullét, karfájdal-
mak a fogások tanulásánál, a fej oldalra
hajlásának korlátozottsága, tarkógörcs és
vibrátó-nehézségek, egyoldalú váll maga-
startás) medenceferdülésre és annak kiha-
tásaira voltak visszavezethetôk. Sajnos a
német iskolaorvosok – svéd kollegáikkal
ellentétben – csak ritkán törôdnek a me-
denceferdüléssel. Emiatt sok muzsikus
csak nagyon késôn figyel fel a problémá-
ra, nem ritkán már fôiskolásként, ha a ma-
kacs fájdalmak miatt már kénytelen egy
orvost felkeresni. Ekkor már lényegesen
nehezebb a bajt orvosolni, mint a testi
fejlôdés idôszakában, amikor a fejlôdési
rendellenességek sokkal könnyebben kor-
rigálhatók, ill. teljesen megszüntethetôk.

A medenceferdülés problémájának tu-
data segít felismerni néhány, a hangszer-
játék során fellépô panasz okát, mind a
felnôtteknél, mind a gyerekeknél. Ha is-
mert az ok, könnyebb az út a hatásos
gyógykezeléshez. 

Mi a medenceferdülés?

A medencegyûrû (1. ábra) a középen ta-
lálható keresztcsontból (1), valamint tôle
jobbra és balra elhelyezkedô két csípô-
tányérból áll (2). A keresztcsonton nyug-
szik egy izületi vápában a gerincoszlop
(3). A keresztcsont két felsô részén talál-

hatók a kereszt-csípôizületek, (4) amik a
csípôtányérokat a keresztcsonthoz rögzí-
tik. Normális esetben a csípôtányérok
tükrösen szimmetrikusak. Külsô oldalu-
kon rögzülnek a felsô combcsontok izüle-
ti fejei a csípôizülethez (5). A medence-
gyûrû ezzel a teljes törzs alapját képezi,
és a lábak felfüggesztésére szolgál. A me-
dence azonban nem merev, hanem az iz-
mok és szalagok révén mozgékony. Ha
például egy esésnél az egyik csípôtányér
az ütközés következtében a két kereszt-
csípôizület egyikében elfordult és ebben a
sérült pozícióban rögzül, tehát magától a
természetes helyzetébe nem tér vissza,
medencecsavarodásról beszélünk. 

A csípôizület alaphelyzete felfelé vagy
lefelé mozdul el (1. ábra), aszerint hogy a
csípôcsontizület fent elôre vagy hátul le-
felé csavarodott el. Milyen kihatásai van-
nak ennek? 

A lábak ugyan a valóságban egyforma
hosszúak, a csípôizület alaphelyzetének
elmozdulása révén azonban az egyik rövi-
debbnek tûnik. Ezt funkcionális (szerzett)
lábhossz-differenciának nevezik. Ennek
következményeként – a reakciólánc kö-
vetkezô testrészeként – a gerincoszlop is
eltorzul: meggörbül, amit gerincferdülés-
nek nevezünk. Ez a ferdeség az izomlán-
con keresztül folytatódik az állkapocs- és
szem tájékáig. Az emberek 94–98 száza-
lékának mindkét lába egyenlô hosszú,
csak 2–6 százalékának rövidebb a felsô-
vagy alsó lábszára születésétôl fogva,
vagy fejlôdési rendellenesség ill. lábtörés
következtében. Ilyen esetekben az ún.
anatómiai lábhossz-differenciákat általá-
ban könnyen, egy cipô-emeléssel , ortopé-
diai „gördülô” talppal (tehát nem maga-
sabb sarokkal!) ki lehet egyenlíteni. A
funkcionális lábhossz-differenciát azon-
ban nem lehet olyan könnyen megszüntet-
ni, mivel az gyorsan újra elôállhat, ha az
ember az okot nem ismeri fel. Ez általá-
ban egy sportbaleset, vagy egyéb esés kö-

vetkezménye. Fennállhat azonban már a
születéstôl kezdve vagy örökölt kötô-
szövet-gyengeség következtében. Ebben
az esetben például már egy megbotlás
vagy – gyerekeknél – egyoldalúan terhelt
gördeszkázás is kiválthatja a ferdeséget. 

A lábboltozat állapota, valamint a boka-
és térdizületek stabilitása is döntô jelen-
tôséggel bír a lábizmok felépítése és funk-
ciója szempontjából. Ha például a jobb
bokaizület tartósan befelé dôl, a hibás tar-
tást az izmok mint egy láncreakció továb-
bítják, úgy hogy végül a jobb medence is
ferde helyzetbe húzódik el. Ebben az eset-
ben a statikai állapot egyénileg alkalma-
zott speciális betéttel újra helyreállítható. 

Megbolygatott bélkörnyezet vagy étel-
érzékenység a nem felismert okok közé
számíthatnak. Az étel-érzékenység a bél-
izmok görcsét idézheti elô, ennek pedig a
hát- ill. csípôhajlító izmokra van befolyá-
sa. Így ezek is megfeszülnek és elhúzhat-
ják a medencét. 

Ezen kívül fontos kiváltó ok lehet az ér-
zelmi stressz. A vesék csak kb. fél centi-
méterre helyezkedek el a csípôhajlító iz-
mok mellett. Ha a gyermek nagyfokú
stressz-szituációt él át, pl. a szülei válása
miatt, ennek befolyása lehet a vesékre,
amik hiányos vérellátással reagálnak, ez-
által nyomásukat vesztik (egy léggömbhöz
hasonlóan, amibôl a levegô eltávozik), le-
süllyednek, nyomást gyakorolva a csípô-
hajlítókra, aminek eredménye megint
csak a medence elferdülése. 

Helytelen ülés folytán az iskolában,
vagy a zenekarban, – amikor pl. a jobb lá-
bat lógatva a szék alá húzzák, hogy a vo-
nó ne a felsô combba ütközzön – a jobb
medencetányér elôre húzódik. A gitáro-
sok küzdenek azzal a problémával, hogy
az egyik lábfej a lábpedál miatt folyama-
tosan pipázó” helyzetben van. Ezáltal
ezen az oldalon a csípômozgató izom
megrövidül, és bekövetkezhet a csípô-
tányér elhúzódása. 
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A medenceferdülés sok olyan panaszt okozhat, ami negatív kihatással
van a hangszerjátékra. Ennek a problémának a felismerése sok muzsi-

kusnál gyakran alig, vagy csak késôn történik. A medenceferdülés pedig
már a gyermekkorban diagnosztizálható és kezelhetô.

Katharina Apostolidis

Ferde vonósok
Medenceferdülés — hogy lehet felismerni és mi a teendô?
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Az anatómiai és funkcionális lábhossz-
differenciát sajnos túl gyakran nem isme-
rik fel. Az érintettek számára ez fatális
következményekkel járhat. A gyakran
elôírt sarokemelés a funkcionális láb-
hossz-differencia esetében elôször ugyan
kiegyenlítôen hat, a test egyéb részén
azonban a ferdeség marad, ill. kompenzá-
lási okokból az még tovább torzul, mivel
csak a láb hátsó részének emelése történt
meg. 

A medenceferdülés kihatásai

A testnek merôleges helyzetben kell len-
nie ahhoz, hogy az ember helyesen állhas-
son, ülhessen, futhasson vagy járhasson.
Ha az egyik láb rövidebb, a központi test-
súlypont megtartásához az izmoknak
ellentartaniuk kell. A törzset az egyik, a
fejet és vállat a másik irányba húzzák. Ez
hátgerinc-ferdülést (skoliózis) és váll-
magastartást eredményez  Az izomhúzó-
dások far- és hátfájdalmakat idézhetnek
elô. Az évek folyamán az igénybe vett
izmok erôsödnek, mások gyengülnek. En-
nél az aszimmetriánál a térd- és csípô-
izület károsodása szintén elôprogramo-
zott. Annak érdekében, hogy a járás és
állás mégis biztonságos legyen, a lábak
már nem dolgozhatnak szimmetrikusan.
A rövidebbnek tûnô jobban a középen, a
hosszabb kifelé messzebb áll. Ez a jelen-
ség a gyerekeknél gyakran arról felismer-
hetô, hogy elôszeretettel állnak statikailag
egy lábon, az ún. testsúlyt viselô lábon. A
testben végbemenô láncreakció következ-
tében a gerincoszlop görbületi átmenetei-
nél egyes csigolyák eltolódhatnak, ami-
nek különbözô következményei lehetnek
(3. ábra): a medenceferdülés az elmoz-
dult két felsô nyakcsigolyával kapcsolat-
ban (C1+C2) szédülésnek hallástorzulás-
nak és fejfájásnak, a 7. csigolya (C7) ill.
1. mellcsigolya (Th1) közötti átmenet

váll- és karfájdalmaknak, az elmozdult 6.
mellcsigolya (Th6) rosszullét elôidézôi
lehetnek. Blokkolt nyakcsigolyák okoz-
zák, hogy a fej nehezen fordítható. A mu-
zsikusok számára különös fontossága van
a 3. és 4. nyakcsigolya elmozdulásának
(C3+C7), ami nagyothallást idézhet elô.
A 6./7. nyakcsigolya elcsúszása (C6+CZ)
a tenisz-könyök gyakori kísérôje, az 1. el-
mozdult nyakcsigolya (C1) pedig a gyere-
keknél hiperaktivitás vagy tartós koncent-
ráció-hiány elôidézôje (nem feltétlenül,
más okok is közrejátszhatnak) lehet. 

Az ún. váll-kar szindróma a hegedûsök
idô elôtti alkalmatlanságának fô okozója.
Ennek természetesen más elôidézôi is le-
hetnek, pl. túlterhelés, pszichikai stressz,
stb., de csigolya-elmozdulással járó me-
dence-ferdülésre, ill. a medence-ferdülés
okozta hibás válltartásra is gondolni kell. 

… az állkapocsra

A medence ferde állása miatt, az egyen-
lôtlen izomhúzódás következtében, az al-
só állkapocs is oldalra tolódik, úgy, hogy
a felsô és alsó állkapocs fogsora a hara-
pásnál már nem fekszik pontosan egymá-
son. Az alsó állkapocs hibás állása miatt
az állkapocs izületei is természetellene-
sen terheltek, ami izületi fájdalmakhoz és
az izületek gyulladásához, fúvósoknál
ansatz-problémákhoz vezethet. Fájdalom
azonban nem csak az izületekben léphet
fel, hanem a szem, a halánték, a fül, a
nyak vagy a tarkó és a váll tájékán is. 

Mivel az izület alsó állkapocs része már
nem megfelelôen mozog az izületi tok-
ban, száj nyitáskor vagy rágásnál gyakran
roppanó hang hallható. A fog- és állka-
pocs ferdeségét is feltétlenül kezelni kell,
mert az elhúzódott alsó állkapocs, az
izomhálózaton keresztül lefelé hatva, a
gerincoszlopot a mellig – a medencefer-
dülés kiküszöbölése után is – ismét elfer-

dítheti. Mi köze mindennek a hegedülés-
hez és hegedû-oktatáshoz? Tud ön arról,
hogy a tanítványa hegedülés közben össze-
szorítja a fogát? Talán ezt egyoldalúan is
teszi? Esetleg félre húzza a hegedûtartás-
nál az egyik állkapcsát? Attól eltekintve,
hogy a fogak összeszorítása a váll begör-
csöléséhez és így vibrátó-nehézségekhez
vezethet, az egyoldalú szorítás a felsô
nyakcsigolya elmozdulását és ennek ered-
ményekén a medence elferdülését ered-
ményezheti. Szédülés, hirtelen hallás-
vesztés vagy fülzúgás is bekövetkezhet az
alsó állkapocs ferdülésétôl. 

… a légzésre és a szemre

A mellkosár izomzati elhúzódása követ-
keztében létrejött medence-, ill. gerincfer-
dülésnél a légzés csak korlátozottan mû-
ködik. Azonkívül a csipôhorpasz-izom
(iliopsoas) a  kötôszöveteken keresztül a
rekeszizommal kapcsolódik. Ha az iliop-
soas megrövidül, láncreakcióként a re-
keszizom funkciója is korlátozódik. 

Medenceferdülésnél a fej is mindig fer-
dén áll. Mivel azonban a szem egyenesen
és horizontálisan akar nézni, ezért a nyak-
csigolyáknál már izomfeszültség keletke-
zik. A hegedûtartás kissé ferdévé válik. A
medenceferdülésben szenvedô gyermek
hegedülésnél a fejét legtöbbször nemcsak
balra, hanem egyidejûleg elôre fordítja, a
jobb fülével a padló felé hajolva. (4. ábra)
Ennek elkerülhetetlen statikai következ-
ményei vannak. A bal váll felhúzódik, a
hátgerinc a melltartományban jobbra elôre
hajlik. Ezáltal izomzati kiegyenlítetlenség
áll elô, azzal a veszéllyel, hogy a hátge-
rinc a nyaki- és melltartományban elfer-
dül. Más oka is lehet annak, ami miatt egy
gyerek a fejét ferdén tartja, pl. hogy az uj-
jaira így fókuszolja a szemét túl gyenge
szemüveg vagy rossz álltartó miatt. Fon-
tos tehát, hogy a hegedûjátéknál a fej

1. ábra 2. ábra 3. ábra 4. ábra



lehetôség szerint egyenes maradjon, leg-
feljebb csak kicsit balra forduljon, erôs
egyidejû oldalhajlás és a test balra csava-
rodása nélkül. 

Testtartás

A hangszeroktatásnál természetesen nincs
„egyedül üdvözítô” testtartás. A tartás
mindig egy nagyobb mozdulat rövid stá-
diuma. A növendék legyen ezért inkább
mozgáskészültségben, pl. a lábak könnyû
ingása révén, egy lábra (medenceferdü-
lésnél a „kedvenc” lábra) helyezett test-
súly helyett. A hegedûtartásnál képes
legyen különbözô fejmozdulatokra, gya-
koroljon áll-, térd- és csípômozgásokat.
Az olyan hegedûoktatási módszert, ame-
lyik statikus, egy láb súlypontjára helye-
zett, egyoldalúan kifelé fordított lábtartást
tanít, inkább arra kellene módosítani –
különösen ha a medence ferde –, hogy a
test terhelése a két láb között váltakozva
ide-oda helyezôdjön át, a láb kifordítása
nélkül. Ha a medence egyenes, onnan jön
az erô, egyébként pedig a karokból.

A medenceferdülés 
felismerésének tesztje

Ehhez sem sok idôre, sem komplikált mé-
rômûszerekre nincs szükség. Próbálja ki a
tesztet a növendékeivel és figyelje meg,
hogy milyen eredménnyel jár. Ezután még
mindig eldöntheti, hogy szorgalmazza-e a
szülôknél egy szakorvos diagnózisát. 

Elôször is nézze meg a gyereket, ami-
kor önhöz a terembe érkezik: hogy jár?
Hogy használja a lábait? Nyáron állás
közben még a térdeit is megszemlélheti,
nem dôlnek-e befelé. Nem áll-e a gyerek
elôszeretettel mindig ugyanazon a lábán?
Ferdén tartja a fejét? Vagy nem egyforma
magasak a vállai? Ferdén áll rajta az öv, a
nadrág, a szoknya? Kérdezze meg, elôfor-

dult-e, hogy szoknyáját vagy nadrágját
csak az egyik oldalán kellett megrövidíteni. 

Nézze meg a fogát: a gyerek egymás
után többször nyissa és csukja a száját,
majd zárt fogakkal nyissa szét az ajkait,
anélkül, hogy a fogait elmozdítaná. Ha-
sonlítsa össze a két felsô és két alsó met-
szôfog közötti réseket. Pontosan egymás
fölött vannak ezek? Eltolódnak egymás-
tól? Kb. hány milliméterrel? Melyik
irányban tér el az alsó állkapocs a fel-
sôhöz képest? Adott esetben egy ilyen el-
térés a medenceferdülés ismérve lehet.

Figyelje meg a gyereket álló helyzetben
hátulról is. Álljon a háta mögé. Helyezze
a hüvelykujját a lapocka alsó peremére;
lejjebb van az egyik mint a másik? Ez a
gerincferdülés jele lehet (5. ábra).

Ha van egy nagy tükre, állítsa elé a nö-
vendéket, álljon mögéje, és nyitott tenyér-
rel (mutatóujj álljon elôre, hüvelyk lefelé),
mutatóujjával nyomja meg a jobb és bal
csípôtányér szabad szélét. Mindkét keze
azonos magasságban van? Ha nem, a me-
dence elhúzódott (6. ábra).

Fogja át a hátán vagy hasán fekvô gye-
rek bokaizületét (7. ábra). A hüvelykujja
közvetlenül a boka alatt van. Emelje fel a
lábakat kb. 10 cm. magasra és húzza
egyenletes erôvel maga felé. Majd érintse
össze a két hüvelykujját. Pontosan illesz-
kednek? Ha nem, ez lábhossz-differenciá-
ra utal.

Mit tanácsoljunk?

Az elôbbi teszteket csak felöltözött álla-
potban végrehajtott elôzetes becslésnek
tekintjük. Mit tanácsoljunk a szülôknek,
amennyiben gyanú támad a medencefer-
dülésre? Feltétlenül lássa a gyereket, eset-
leg kezelje – ha szükséges – ortopéd or-
vos. Majdnem mindig szükség van a felsô
nyakcsigolya igazítására is, mivel enélkül
a medence nem stabilizálható. Súlyos ese-

tekben a fogorvos beavatkozására is szük-
ség lehet, az abnormális fogsor-állás ren-
dezésére. Legtöbbször egy egyszeri kezelés
is elégséges, néha azonban nem. Az éveken
keresztül fennálló elferdülés átprogra-
mozza az agyat. Az ilyen átprogramozá-
sok csak a normális mozgás gyógytorná-
val történô újratanulásával szüntethetôk
meg. Gyakran kiegészítô, célzatos nyújtó-
ill. erôsítô gyakorlatokra, vagy kétkezes
kiegészítô sportokra – mint úszás (külö-
nösen gyorsúszás) kézilabda, kosárlabda,
tánc, mászás stb. – is szükség van. A te-
nisz, golf, hoki ezzel szemben olyan
sportágak, amelyek a gerincoszlop egyol-
dalú elfordulásával járnak. Medence-fer-
düléssel küszködô növendékeim, akik ho-
kiznak, golfoznak vagy teniszeznek,
mindig visszatérô csigolya-elmozdulástól
szenvednek. Ezek a torzulások a minden-
napokra kevéssé, de a hegedülésre na-
gyon is kihatnak.

A mindig újból visszatérô medencefer-
dülés esetében teljes kivizsgálás szüksé-
ges annak érdekében, hogy nincs-e a de-
formáció mögött sokk vagy trauma által
keletkezett emésztési zavar, egyéb szervi
probléma. Amennyiben a diagnózis a me-
denceferdülés kiváltójának a láb, vagy a
lábfej izmait határozza meg, gyógytorna
és ortopédiai betét javasolt. Egy, a rendel-
lenességeket megelôzô gyakorlatot min-
denképpen mutathat a növendékeinek (8.
ábra). Ültesse a gyereket egy asztal szélé-
re úgy, hogy az a tenyerével a háta mögött
megtámaszkodik. A lábával lassú, körözô
mozgást végezzen, „biciklizzen”. Mind-
két irányba végzett kb. 16 körözés általá-
ban elegendô, nagyon görcsös izomzat
esetében több szükséges annak érdeké-
ben, hogy csekély elmozdulás esetén a csi-
pôtányérok ismét szimmetrikus pozícióba
álljanak vissza.

(Das Orchester 2006/1. )
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Cranach; német festô és grafikus
(1472–1553). 9. Község Pécstôl nem
messze – vízidió. 10. Közigazgatási terület
– …-fok; kiszögellés Borneo délkeleti
részén – horvát autójelzés. 11. szénnel fû-
tött mozdony – Orengburg régebbi neve
(egy szovjet vadászrepülôrôl). 12. Hivata-
los papír – egyik helyre sem.

FÜGGÔLEGES: 1. A versidézet
negyedik, befejezô sora – a versidézet
második sora. 2. Állati fekhely – kellék a
mészárszéken. 3. … Vegas; a sze-
rencsejátékok városa Nevadában – lapos
fenekû csónak – Hull a hó és hózik, …,
Micimackó fázik. 4. Szereplô Csokonai
Dorottyájában – USA-rádiótársaság
(National Broadcasting Company) név-
betûi – Gárdonyi egyik komikus
regényalakja (Gábor). 5. Bô – …beaf;
angolosan sütött marhaszelet – Sapienti
…; A bölcsnek elegendô. 6. Nyüst, átvitt
értelemben cselszövés, olaszul (TRAMA)
– cronaca… (fekete krónika); olasz újsá-
gok bûnügyi rovata – megszólítás. 7.
Ázsiai vadló – a háborúban vesztes félnek
kell fizetnie. 8. Mosdóban van! – …, v.
…-cat; cicus, angol szóval. 9. Skandináv
váltópénz – nyakba vetett, széles sál –
szürkeállomány belseje! 10. A gyermek-
bénulás elleni védôoltás egyik kidolgozó-
ja. (Jonas Edward) – az einsteinium és az
urán vegyjele – év, németül. 11. ZZÔ –
pénzügyi csôd – szél felôli oldal a
hajózásban. 12. Nagy királyunk nevét
viselôk beceneve – merre?

Zábó Gyula

VÍZSZINTES: 1. Bartók Béla halálának
6. 2006-ban születésének 125. évfor-
dulóján Juhász Gyula a zeneszerzônek
ajánlott versébôl idézünk négy sort. Az el-
sô sor. 2. Kiindulásul szolgáló ellenérték –
csokimázas cukorka. 3. Edényeket tisztít –

után ellentéte. 4. Humoros részlet! – a ver-
sidézet harmadik sora – a -va igenévkép-
zô párja. 5. Halom – (szájat) tát, tájszóval.
6. …-Frankivszk (Sztanyiszló); ukrán
város – …intern; a III. Internacionálé. 8.
….-gacsos; girbegurba, tájszóval – …
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A MAGYAR SZIMFONIKUS ZENEKAROK SZÖVETSÉGÉNEK,
valamint a MAGYAR ZENEMÛVÉSZEK és TÁNCMÛVÉSZEK

SZAKSZERVEZETÉNEK közös lapja, a Nemzeti Kulturális
Alapprogram ÉS A NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG

MINISZTÉRIUMA, VALAMINT A FÔVÁROSI KÖZGYÛLÉS

KULTURÁLIS ÜGYOSZTÁLYA támogatásával.

ALAPÍTOTTA: POPA PÉTER

Naprakész információkhoz és a legfrissebb hírekhez, 
hangverseny-naptárhoz juthat a magyar zenekarok világából.
Közvetlen átjárhatóság (link) minden magyar szimfonikus zenekar
honlapjára és programajánlatára
Zenei link-gyûjtemény
A ZENEKAR újság archív számai három évre visszamenôleg.

Zeneletöltési lehetôség kedvezményes áron!

LÁTOGASSA ÖN IS 
RENDSZERESEN 
HONLAPUNKAT:
http//www.hungorchestras.com
http//www.zenekarujsag.hu

http//www.dalok.hu

A szerkesztôség címe:
MAGYAR SZIMFONIKUS ZENEKAROK SZÖVETSÉGE

1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
Telefon: 342-8927 – Fax: 322-5446

e-mail: zenekar@mail.datanet.hu
www.hungorchestras.com

Felelôs kiadó és szerkesztô: POPA PÉTER

Nyomdai kivitelezés: 
1021 Budapest, Tárogató út 26.

Telefon/fax: 200-7330
e-mail: dtp@publicitas.hu • www.publicitas.hu

Felelôs vezetô: A Kft. ügyvezetôje
ISSN: 1218-2702

Az interjúkban elhangzott véleményekkel és kijelentésekkel
szerkesztôségünk nem feltétlenül azonosul. 

Észrevételeknek, helyesbítéseknek készséggel helyt adunk.

ÖN IS LEGYEN ELÔFIZETÔNK!

A MAGYAR SZIMFONIKUS ZENEKAROK

SZÖVETSÉGÉNEK, VALAMINT A MAGYAR

ZENEMÛVÉSZEK ÉS TÁNCMÛVÉSZEK

SZAKSZERVEZETÉNEK KÖZÖS SZAKLAPJA

Megjelenik:
évi 6 alkalommal

1 példány ára 300 Ft

Elôfizetôknek:  1440 Ft + postaköltség 

Összesen 2100 Ft /év.

Eljut:

minden magyar szimfonikus

zenekarhoz, zenei intézményhez, 

és a zene iránt érdeklôdôkhöz.

Foglalkozik:

A magyar és külföldi zenei közélet

aktuális történéseivel, szakmai

érdekességekkel, hangverseny-

kritikákkal, zenetörténeti írásokkal,

hangszertörténettel és a zenészek

egészségi bántalmaival, illetve azok

megelôzésével  és gyógyításával,

valamint hangverseny-programokkal.

Közéleti cikkek és hangverseny-programok az interneten is olvashatók:
www.hungorchestras.com
Megrendelhetô: e-mailben: info@zenekarujsag.hu

faxon: (36 1) 227 13 80

A MAGYAR SZIMFONIKUS
ZENEKAROK SZÖVETSÉGÉNEK TAGJAI: 

BM Duna Palota 
és Kiadó Duna Szimfonikus Zenekar

Próbaterem: 1124 Budapest, Németvölgyi út 41.
Tel./fax: (+36-1) 355-8330

Levelezési cím: 1051 Budapest, Zrínyi u. 5.
Bérletvásárlás, jegyrendelés: 

Jagoschitz Istvánné (+36-1) 250-5338
Internet:www.orchestra-duna.hu
E-mail: info@orchestra-duna.hu

Budafoki Dohnányi Ernô 
Szimfonikus Zenekar Kht.

Cím: 1221 Budapest, Ady Endre út 25.
Levélcím: 1775 Budapest, Pf. 122
Telefon: 424-8056 Fax: 424-8057

E-mail: dohnanyi@axelero.hu
Próbaterem: 1074 Budapest, Rottenbiller u. 16–22.

Telefon: 322-1488, 479-0810 • Fax: 413-6365

Danubia Szimfonikus Zenekar
1066 Budapest, Jókai u. 2. I. em. 7.
Levélcím: 1399 Budapest, Pf. 716

Tel./fax: (+36-1) 269-1178 • Sms: 06/20-20-20-11
E-mail: info@danubiazenekar.hu 

www:danubiazenekar.hu 

Debreceni Filharmonikus Zenekar
4025 Debrecen, Simonffy u. 1/c.

Tel.: (52) 500-200 • Fax: (52) 412-395
E-mail: mail@dpho.org 

Gyôri Filharmonikus Zenekar
9021 Gyôr, Aradi vértanúk u. 16.

Tel.: (96) 312-452 • Fax: (96) 319-232

Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, 
Énekkar és Kottatár Kht.

1095 Budapest, Komor Marcell u. 1.
Postacím: 1364 Budapest, Pf. 49
Tel.: 411-6610 • Fax: 411-6699

E-mail: G.Kovacs@filharmonikusok.hu
www.filharmonikusok.hu

Magyar Állami Operaház 
Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara

1061 Budapest, Andrássy út 22.
Tel.: 331-2550 • Fax: 331-9478 

http://www.bpo.hu

Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara
1800 Budapest, Bródy S. u. 5–7.
Tel.: 328-8326 • Fax: 328-8910
http://www.radio.hu/muveszet/ 

Magyar Telekom Szimfonikus Zenekar 
1094 Budapest, Páva u. 10–12.
Tel.: 215-5770 • Fax: 215-5462

E-mail: btg@tza.hu • http://www.telekomzenekar.hu

MÁV Szimfonikus Zenekar
1088 Budapest, Múzeum u. 11.

Tel.: 338-2664 • Tel./fax: 338-4085
E-mail: bco.office@mavintezet.hu

www.mavzenekar.hu

Miskolci Szimfonikus Zenekar
3025 Miskolc, Fábián u. 6/a.

Tel.: (46) 506-695 • Fax: (46) 351-497 
E-mail: missyo@hu.inter.net • www.mso.hu.

Pannon Filharmonikusok – Pécs 
7621 Pécs, Király u. 19.

Tel.: (72) 510-114 • Fax: (72) 213-513
E-mail: info@pannonfilharmonikusok.hu

www.pannonfilharmonikusok.hu 

Szegedi Szimfonikus Zenekar
6721 Szeged, Festô u. 6.

Tel.: (62) 426-102 
E-mail: orch@symph-szeged.hu •www.symph-szeged.hu

Szombathelyi Szimfonikus Zenekar
9700 Szombathely, Thököly u. 14.

Tel.: (94) 314-472 •Fax: (94) 316-808
E-mail: savaria.symphony@mail.datanet.hu

www.savaria-symphony.hu

Zuglói Filharmónia – Szent István Király 
Szimfonikus Zenekar

1145 Budapest, Columbus u. 11.
Tel./Fax: (36 1) 46701788; 467 0790;
E mail: info@sztistvan-zene.sulinet.hu

http// www.szentistvanzene.hu
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Roberto BenziMagyarországon jártak... 
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