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Új koncertterem Miskolcon

Szombathelyi változások

70 éves Pauk György

A MISKOLCI MÛVÉSZETEK HÁZA
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ZENEI KÖZÉLETÜNK0

KALENDÁRIUM
A közelmúlt és a közeljövô zenei hírei, eseményei. 

(Összeállította: Pál Eszter)

Megnyílt a Mûvészetek Háza Miskolcon
A Miskolci Szimfonikusok sok év után végre már nemcsak a szín-
házban, hanem saját koncerttermükben is felléphetnek. Szeptember
elején nyitotta meg ugyanis kapuit a  Mûvészetek Háza, s a kul-
turális központban egy hatszáz férôhelyes hangversenyterem is
helyet kapott. (Réfi Zsuzsanna)

A Szombathelyi Szimfonikusok új vezetôvel kezdik az új évadot
Nem volt könnyû a Szombathelyi Szimfonikus Zenekar számára a
tavalyi szezon vége, hiszen távozott az együttesbôl néhány
muzsikus, majd a zenekari igazgatói pályázat is eredménytelenül
zárult. Ezt követôen váratlanul lemondott az együttes mûvészeti
vezetôje, vezetô karmestere, Pál Tamás. Ekkor kérték fel Alpaslan
Ertüngelapot, hogy vállalja el a zenekar mûvészeti irányítását és
vezetô karmesteri posztját. (Réfi Zsuzsanna)

KÖZÖNSÉG-UTÁNPÓTLÁS

Hetven esztendôs a hegedûsök hegedûse
A korunk legnagyobb hegedûmûvészei között számon tartott ma-
gyar muzsikus roppant gazdag életutat tudhat maga mögött. Pauk
György október 26-án már a hetvenedik születésnapját ünnepelheti,
ma is ugyanolyan lelkesedéssel járja a világot, muzsikál és tanít,
mint a korábbi évtizedekben. (Réfi Zsuzsanna)

Varga Károly hetvenhét esztendeje mesél a muzsikáról
A moderátorok doyenje. Vezetett ifjúsági koncerteket, rádió- és te-
levíziómûsorokat, szervezett zenei klubot, versenyeket, vetélkedô-
ket és játékokat. Generációk sorának mutatta meg a muzsika titkait,
tanította meg ôket a zene szeretetére. (Réfi Zsuzsanna)

„Az ifjúsági koncert nem lehet kihelyezett zeneóra”
Fenyô Gábornak az elmúlt évtizedekben hobbijává, legfontosabb
hivatásává, szinte már szenvedélyévé vált a gyermekkoncertek
moderálása, a folytonos közönségnevelés. (Réfi Zsuzsanna)

KRITIKAn
A Belvárosi nyári szimfonikus koncertekrôl

A MÁV Szimfonikus Zenekarnak, a Magyar Rádió Szimfonikus Ze-
nekarának, a Kodály-Bartók Ifjúsági Világzenekarnak, a Magyar Te-
lekom Szimfonikus Zenekarnak és a Budafoki Dohnányi Ernô Szim-
fonikus Zenekarnak a BUDAfEST  keretében, a budapesti Szent
István téren rendezett koncertjeinek kritikája. (Fittler Katalin)

ZENETÖRTÉNETn
Telmányi Emil 

A Hubay-iskola egyik legkiválóbb képviselôje, akit a magyar zene
lelkes népszerûsítôjeként, Bartók hegedûre írott mûveinek meg-
gyôzô tolmácsolójaként tartották számon. Kortársak írásainak
felidézésével, Telmányi Emillel készített interjúk segítségével
próbáltunk portrét rajzolni errôl a kiváló magyar hegedûsrôl,
akinek játékát a férfias elôadásmód, a tartalmi mélységek, a szelle-
mi emelkedettség jellemezte. (Rakos Miklós) 

MÛHELYn
A HATOS (3.rész)

Sorozatunk elôzô két részében többek között a 6-os stúdió építésé-
vel, a rádiózásban betöltött szerepével, valamint – kis kitérôként –
a 22-es stúdióval is foglalkoztunk. Ám korábban is említettük,
hogy az idô múlásával a 6-os stúdió egyre szûkebbé vált, s a 70-es
években már szinte az egyetlen olyan európai rádiószervezet volt a
Magyar Rádió, amelynek még nem volt korszerû nagyzenekari
stúdiója. Nem véletlen tehát, hogy több ígéretes, szép terv is
született, ám sajnos az sem véletlen, hogy ezek megvalósulása a
mai napig rendre meghiúsult. (Ujházy László)

Civil a pályán
A gyakorló muzsikusok – fôként zenekari játékosok – az akusztikai
csodaként elhíresült Nemzeti Hangversenyteremre vonatkozóan
néha meglepô kijelentéseket tesznek. Például, a színpad akusztiká-
ját illetôen, hogy a hegedûsök nem hallják a csellót vagy a bôgôt.
Hogy is van ez? (Fittler Katalin jegyzete)

Karl Böhm karmesteri tapasztalataiból (2.rész)
A helyes hangolás – akárcsak a zenekar jó „hangolása” (minden
vonatkozásban!) – kizárólag bajtársias megegyezés útján érhetô el. 

(Fordította és közreadja: Boros Attila)

Német zenekari életút – Quo Vadis?
Védôbeszéd a kultúra finanszírozásának új hajlandósága
érdekében.
Németország egyedülálló zenekari régiója egyre inkább veszélybe
kerül. Habár a zenekarok száma átmenetileg stabilizálódott, az
álláshelyek leépítése azonban – a zenekar-fenntartók takarékossá-
gának következményeként – felgyorsult. A november végén publi-
kált KulturBarometer a közönség folyamatos elöregedését és a
klasszikus zene iránti érdeklôdés csökkenését állapítja meg. Vég
nélküli krízis, vagy mégis van jele a konszolidációnak?

(Gerald Mertens)

USA turné, mint bürokratikus akadályverseny?
Az utóbbi idôben nemcsak a német zenekarok panaszkodnak egyre
hangosabban az Egyesült Államok bürokratikus intézkedéseire,
amikkel turnéjuk során meg kell küzdeniük. Hasonló panaszokat
Nagy-Britanniából, sôt a szomszédos Kanadából is hallani. 

(Gerald Mertens)

EGÉSZSÉGn
Még egyszer a medenceferdülésrôl

És még azt mondják, nincsen új a nap alatt!
25 éves ortopéd-traumatológiai gyakorlattal egészen új anatómiai
viszonyait ismerhettem meg az emberi testnek, sôt egy új,
meglepôen veszélyes mozgásszervi betegségrôl is olvashattam a
Zenekar címû újság legutóbbi számában. 

(Dr. Farkas Judit Ortopéd-traumatológus szakorvos)

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

(Compiled by Eszter Pál)

The opening of the House of Arts in Miskolc 
After long years of performing at the local theatre, the Miskolc
Symphonic Orchestra can now appear in its own concert hall. The
House of Arts, a centre of cultural venues, was namely opened at
the beginning of September. It houses, among others, a concert hall
that holds 600. (Zsuzsanna Réfi)

The Savaria Symphonic Orchestra starts the coming season with a
new leader

The end of the last season was all but easy for the Savaria Sym-
phonic Orchestra for different reasons: some musicians left, the
application for the post of director of the orchestra ended unsuc-
cessfully, and finally the artistic director and chief conductor of the
ensemble, Tamás Pál resigned. It was at this moment that Alpaslan
Ertüngelap was asked to take over the post of the orchestra’s artistic
director and chief conductor. (Zsuzsanna Réfi)

The violinist of violinists turns seventy 
György Pauk, the Hungarian-born musician considered to be among
the greatest violinists of our time has had an extremely varied life.
While celebrating his seventieth birthday on 26 October this year, he
tours the world, plays music and teaches with the same enthusiasm
as he did in the decades before. (Zsuzsanna Réfi)

RECRUITING FUTURE AUDIENCES
Károly Varga has related about music for seventy-seven years

The moderators’ doyen has conducted youth concerts, radio and
television programmes, organized music clubs, competitions,
shows and games. He has introduced a whole series of generations
into the secrets of music and has taught them the love of music. 

(Zsuzsanna Réfi)

“A youth concert must not be an extra-mural music lesson”
Gábor Fenyô’s hobby, most important mission, almost passion for
the past decades has been to act as a moderator of children’s
concerts, to educate the public incessantly. (Zsuzsanna Réfi)

CRITICISMn
On the summer symphonic concerts in the Centre of Budapest

Concerts given by the Budapest Concert Orchestra MÁV, the
Budapest Symphony Orchestra, the Kodály-Bartók World Youth
Orchestra, the Hungarian Symphonic Orchestra and the Ernô
Dohnányi Symphonic Orchestra, Budafok within the event
BUDAfEST organized on St. Stephen’s Square in Budapest. 

(Katalin Fittler)

HISTORY OF MUSICn
Emil Telmányi 

Telmányi is one of the most outstanding representatives of Hubay’s
school who reckoned among the enthusiastic propagators of Hunga-
rian music, the persuasive interpreters of Bartók’s works for violin.
Relying on writings by his contemporaries and interviews conducted
with him it has been attempted to draw the portrait of this excellent
violinist whose violin playing was characterized by masculine perfor-
mance, depths in content and intellectual loftiness. (Miklós Rakos) 

WORKSHOPn
THE STUDIO SIX (part 3)

In the first two parts of this set of articles the construction of studio
number six, its function in broadcasting and – as a detour – studio
twenty-two were discussed. As mentioned before, studio six
became increasingly insufficient in the course of time and by the
seventies the Hungarian Radio was practically the only European
broadcasting organization without an up-to-date orchestral studio.
It is therefore not accidental that several splendid, promising
plans were made, nor is it accidental that their implementation has
miscarried so far. (László Ujházy)

Non-players
Practising musicians – particularly members of orchestras – make
sometimes surprising remarks about the National Concert Hall
passing for a wonder in acoustics. As far as the acoustics of the
stage is concerned, they claim that violinists cannot hear the cello
or the double bass. What is the truth about it? 

(Commentary by Katalin Fittler)

On Karl Böhm’s conducting experiences (part 2)
Proper tuning – just as the good “humour” in an orchestra (in every
respect!) – can only be reached by means of comradely agreement. 

(Translated and edited by Attila Boros)

German orchestral career — Quo Vadis?
Plea for a new willingness to finance culture
Germany’s unique orchestral sphere is more and more endangered.
Although the number of orchestras has been temporarily stabilized,
the reduction of posts has accelerated owing to the thriftiness of
organizations maintaining orchestras. KulturBarometer published
at the end of November gives account of the ageing of the public
and the decrease of interest in music. Endless crisis or are never-
theless signs of consolidation in sight? (Gerald Mertens)

A tour of the USA: an obstacle race with red tape?  
Recently not only German orchestras have complained more and
more loudly about the bureaucratic measures in the United States
they have to struggle with during their tours. Similar complaints
can also be heard from Great Britain and the neighbouring Canada. 

(Gerald Mertens)

HEALTHn
On the curvature of the pelvis again

They say, there is nothing new under the sun.
Yet after twenty-five-year orthopedic and traumatologic practice, I
still learned about completely new anatomical aspects of the human
body, moreover, about a new, surprisingly dangerous locomotor
disorder in the latest issue of the journal Zenekar. 

(Dr. Judit Farkas Orthopedic-traumatologic specialist)

CONCERT CALENDARN
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A HUSZONKÉT ÉVES SVÁJCI PHILIPPE BACH NYERTE az elsô Jesús López Cobos Nemzetközi Operakarmester-
versenyt Madridban, amelyet fiatal karmesterek részére írtak ki. 

NYÍLT LEVELEZÉS ZAJLOTT AZ ÉLET ÉS IRODALOM JÚLIUSI, AUGUSZTUSI ÉS SZEPTEMBERI SZÁMAI-
BAN AZ NKA ZENEI KOLLÉGIUMA ÁLTAL AZ ÚJ BARTÓK CD-ÖSSZKIADÁSRA KIÍRT PÁLYÁZAT KAPCSÁN,
amelyet egyhangú döntéssel a Summa Artium Kht. nyert meg. A nyertes a pályázatát a Hungaroton gondozásában, Kocsis Zoltán
zongoramûvész és karmester, a Nemzeti Filharmonikusok fôzeneigazgatója elképzelései, illetve egy e célból létrehozott szakértô
bizottság javaslatai alapján valósítja majd meg. A vitaindító levelet Fischer Iván, a Fesztiválzenekar zeneigazgatója írta Gyurcsány
Ferenc miniszterelnöknek, mint a Bartók Emlékbizottság elnökének (júl. 21.). Ebben arról tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy ta-
pasztalata szerint az Emlékbizottságban semmiféle érdemi munka nem folyik Bartók zenéjével kapcsolatban, az egyetlen kitapint-
ható tevékenység zenei érdekcsoportok állami pénzekhez juttatása. A CD-összkiadással kapcsolatos döntés hivatalos indoklását el-
fogadhatatlannak tartja, és lemond emlékbizottsági tagságáról. A nyílt levélre reagált többek között Török András, a pályázaton
nyertes Summa Artium Kht. igazgatója és Nádori Péter (júl. 28.). A vitához Körner Tamás, a Budapesti Fesztiválzenekar igazga-
tója is hozzászólt (aug. 4.): felvázolta a konfliktus „történelmi” hátterét, valamint kifogásolta a Fesztiválzenekar és a Nemzeti Fil-
harmonikusok eltérô mértékû támogatását, és megoldásként eredményességhez kötött, normatív állami támogatást javasolt. Cikké-
re Aradi Péter, a Nemzeti Filharmonikusok kommunikációs vezetôje válaszolt (aug. 11.), tételesen cáfolva Körner Tamásnak a
Nemzeti Filharmonikusok és Kocsis Zoltán kapcsán tett állításait, és hangsúlyozva, hogy ezekben a vitákban a két fél nem azonos
szerepet tölt be, a támadások minden esetben a Fesztiválzenekar felôl indulnak. Ugyanebben a számban Jeney Zoltán is cáfolta
Fischer és Körner állításait, a következôben (aug. 18.) pedig Fischer Iván újabb cikke jelent meg, melyben részben megismételte
az általa már korábban leírtakat, illetve reagált a nyílt levelére érkezett hozzászólásokra. Néhány hét szünet után, szeptember 8-án
jelent meg Jeney Zoltán rövid írása válaszként Fischer második cikkére, valamint Iványi Györgynek, a BFZ kuratóriumi tagjának
hozzászólása, melyre a következô számban (szept. 15.) ismét Aradi Péter reagált. Lapzártakor itt tart a vita.

NIKOLAUS HARNONCOURT OSZTRÁK KARMESTER ELSÔKÉNT TÁMOGATTA AZ ÚJ WEIMARI BACH-
EMLÉKMÛVET, amelynek 3 millió eurós építési költségeit kizárólag magánadományokból tervezik. A Bach Ház átadását
2008-ra, a komponista weimari udvarhoz szerzôdésének 300. évfordulójára tervezik. 

MAGYAR SIKER SZÜLETETT A 2006-OS FERNAND GILLET-HUGO FOX NEMZETKÖZI FAGOTT-
VERSENYEN, amelyen Bogányi Bence nyerte az elsô díjat az indianapolisi Muncie-ben.

BETEGSÉG MIATT ELMARADT LUCIANO PAVAROTTI AUGUSZTUS 19-RE TERVEZETT BUDAPESTI KON-
CERTJE, amelyet a MÁV Szimfonikusok kísértek volna. Az énekesnél hasnyálmirigy-daganatot diagnosztizáltak Pavarotti a
Farewell Tour elnevezésû búcsúkoncert-sorozatának keretében énekelt volna hazánkban.

AUGUSZTUS 19-ÉN, ÖTVENHÉT ÉVES KORÁBAN TRAGIKUS HIRTELENSÉGGEL ELHUNYT KERTÉSZ
TAMÁS operaénekes, magán-énektanár, a debreceni Csokonai Színház örökös tagja. 

ÚJ HAGYOMÁNYT TEREMTENEK A 75 ÉVES SZEGEDI SZABADTÉRI JÁTÉKOK SZERVEZÔI. Mostantól
minden év augusztus 20-án elôadják Erkel Ferenc Bánk bán címû operáját. Idén Szikora János rendezésében, Kesselyák
Gergely vezényletével, többek között Tokody Ilona, Marton Éva és Kiss B. Attila fôszereplésével mutatták be a mûvet. 

A CSOMAGTÉRBE KÉNYSZERÍTETTÉK A ZENÉSZEK HANGSZEREIT A BRIT LÉGIKÖZLEKEDÉS SZIGORÍ-
TÁSAI, amelyeket egy meghiúsított terrortámadás következtében hoztak. Az új intézkedések következtében sokan panaszkod-
tak, hogy fûtetlen a csomagtér, és a hordárok nem bánnak kellô figyelemmel az értékes hangszerekkel.

SIR JOHN ELIOT GARDINER VEZÉNYELTE BUDAPESTEN AUGUSZTUS 23-ÁN AZ ANGOL BAROKK SZÓLIS-
TÁKAT. A régizenei mozgalom elindítója a Mozart-év tiszteletére a zeneszerzô mûveit tûzte mûsorra a Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyteremben. 
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ÖTSZÁZ FÔT BEFOGADÓ, KIVÁLÓ AKUSZTIKÁJÚ ZENEPALOTA nyílt Szolnokon szeptember 1-jén. 

EURÓPAI ZENESZERZÔI DÍJAT KAPOTT MAGNAR AM NORVÉG ZENESZERZÔ, akinek most díjazott Es ist nicht
der Schnee, der faellt, sondern wir, die vom Boden abheben címû mûvét a berlini Young Euro Classics Fesztiválon mutattak be. 

MISKOLCON MÛVÉSZETEK HÁZA NÉVRE KERESZTELTÉK A SZEPTEMBERBEN ÁTADOTT ÚJ KULTURÁ-
LIS KÖZPONTOT, amely egyben a Miskolci Szimfonikus Zenekar hangversenyeinek is új otthona lesz. A volt Béke mozi
épületét alakították át, amelyben egy hatszáz fôs hangversenyterem, két moziterem lesz, valamint az intézmény lehetôséget ad
kiállításokra, konferenciákra és színházi elôadásokra is. 

ÉRDEMÉREMMEL TÜNTETTE KI A ZEMPLÉNI FESZTIVÁLT AZ EURÓPAI KULTURFORUM, amelyet Deák
Gábor, Sárospatak polgármestere, Dr. László Géza, a fesztivált támogató Antenna Hungária vezérigazgatója és Hollerung
Gábor mûvészeti vezetô vehetett át a kulturális intézmény elnökétôl, Dieter Topptól. Dieter Topp ezt azzal indokolta, hogy a
Zempléni Fesztivál tizenöt éve sikeres a kultúra decentralizálásában, a kulturális régiók fejlesztésében. Ezt az elismerést eddig
hazánkban csak a Tavaszi Fesztivált szervezô Fesztiválközpont Kht. érdemelte ki.

IDÉN MÁSODIK ALKALOMMAL RENDEZTE MEG A FESZTIVÁLZENEKAR A BUDAPESTI MAHLER-
ÜNNEPET A MÛVÉSZETEK PALOTÁJÁBAN szeptember 7. és 10. között, amelyen az amszterdami Royal Concertgebouw
Orchestra is vendégszerepelt Mariss Jansons vezényletével. A koncertsorozat többi hangversenyén a Fesztiválzenekart hallhat-
tuk, valamint egy gépzongora segítségével Mahler zongorajátéka is megelevenedett. Az eseménysort tudományos szimpózium
és kiállítás is kísérte, a fesztiválra az ünnepelt zeneszerzô unokája, Marina Mahler is ellátogatott. 

SIMÁNDY JÓZSEFRE EMLÉKEZTEK A MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZBAN A SZEZONNYITÁS ELÔTTI
ELSÔ ELÔADÁSSAL SZEPTEMBER 10-ÉN. A kiváló magyar tenor kilencven évvel ezelôtt, szeptember 18-án született.

NYOLCVANNYOLC ÉVES KORÁBAN MÜNCHENBEN ELHUNYT ASTRID VARNAY MAGYAR SZÁRMAZÁSÚ
SZOPRÁNÉNEKESNÔ, aki Verdi, Strauss és Wagner operáinak címszerepeiben a világ legnagyobb színpadain szerepelt. 

NEM KEZDÔDIK EL AZ ÉVAD AZ ERKEL SZÍNHÁZBAN STATIKAI OKOK MIATT. Errôl az Operaház évadnyi-
tó társulati ülésén tájékoztatták a nyilvánosságot. Vass Lajos megbízott fôigazgató elmondta: az épület statikai vizsgálata még
nem fejezôdött be, ennek eredményétôl teszik függôvé az intézmény sorsát, amelyet vagy késôbb megnyitnak, vagy ellenkezô
esetben a tervezett elôadások egy része átkerül majd az Operaházba. Az Erkel Színház állapota annyira leromlott, hogy a jövô
évadot mindenképpen e nélkül kell megterveznie a dalszínház vezetésének. 

TÛZ ÜTÖTT KI A ROYAL ALBERT HALLBAN SZEPTEMBER ELEJÉN, a Londoni Proms fesztivál egyik koncertje
emiatt el is maradt. 

MOZART JEGYÉBEN TELT A ZENE HOSSZÚ ÉJSZAKÁJA BÉCSBEN, amelyet hatodik alkalommal rendeztek meg
szeptember 9-én az osztrák fôváros közel hatvan helyszínén. 

SERKENJ FEL, LANTOS! CÍMMEL INDÍT HANGVERSENYSOROZATOT BARTÓK BÉLA SZÜLETÉSÉNEK 125.
ÉVFORDULÓJA alkalmából a KÓTA Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége Ifjúsági- és Zenepedagógiai Szakbizottsága
szeptember 29. és október 14-e között Pécsett, Veszprémben, Cegléden, Szegeden és Budapesten.

Összeállította: Pál Eszter
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ZENEI KÖZÉLETÜNK

– Nagyon régi vágya volt már a zene-
karnak, hogy saját koncertteremben mu-
zsikálhasson…

– Sir László zenekari igazgató: Az
együttes 43 évadot tud már maga mögött,
s ezeket a szezonokat mind-mind a szín-
házban játszotta végig. Szerettük persze a
Miskolci Nemzeti Színházat, hiszen a hét-
fôk a mieink voltak, ez lett a koncertnap,
és az eltelt évtizedek alatt valóban ottho-
nunkká is vált a teátrum. Mûvészeti veze-
tônk, karmesterünk, Kovács László azon-
ban mindig azt mondogatta, hogy abból
a hangzásból, amire az együttes képes, a

színházteremben csak hatvan százalék
hallható. Szerettük volna hát megmu-
tatni a tudásunk teljességét, elszakadni
a hétfôi napoktól, és újabb utakon elin-
dulni. Így tényleg nagy boldogság, hogy
végre, szeptember 7-én felavathattuk a
Mûvészetek Házát.

– Milyen messze van ez az épület a szín-
háztól?

– Öt perc sétára, hiszen szintén a belvá-
rosi részen fekszik. Ez az épület 1910-ben
készült el, majd sokáig moziként mûkö-
dött, és az 1990-es évek második felében

csukta be a kapuit. Az elsô javaslatot,
hogy ezen a helyen szülessen meg az új
koncertterem, 2001-ben tettük. 

– Akkor elég hamar, öt év alatt sikerült
is megvalósítaniuk ezt az elképzelésü-
ket…

– Tulajdonképpen tényleg gyorsan elju-
tottunk a célunkig… A konkrét tervek
2003 tavaszára születtek meg. Az épület
átalakítására közel egy milliárd forintot
szántak, ebbôl 720 millió volt az állam-
kasszából származó pályázati pénz, a
többit pedig az önkormányzat adta az
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Megnyílt Miskolcon a Mûvészetek Háza 
„A zenekar végre megmutathatja a teljes tudását”

A Miskolci Szimfonikusok sok év után végre már nemcsak a színházban, hanem saját koncert-
termükben is felléphetnek. Szeptember elején nyitotta meg ugyanis kapuit a  Mûvészetek Háza, 

s a kulturális központban egy hatszáz férôhelyes hangversenyterem is helyet kapott. A Rákóczi út 5.
alatti, belvárosi épület, amelyet a miskolciak korábban Uránia Filmszínházként, majd Béke mozi-
ként ismertek, multikulturális komplexum lett, egy olyan hely, ahol a mûvészetek valóban találkoz-
hatnak. Az újjáépített házban, amelyen a klasszicista jegyek modern üvegrészekkel keverednek, jól

megfér egymással a zene, a színház, a film és képzômûvészet, hiszen a nagyterem mellett két art mozi,
valamint kiállítóterem is várja a látogatókat. A miskolciak már boldogan vették birtokba az európai

színvonalú központot, de az átalakított épület talán az együttes számára jelenti a legnagyobb örömet,
hiszen végre egy igazán kiváló akusztikájú teremben mutathatják meg tudásukat. A centrum emellett
új feladat elé is állította a zenekar vezetését, hiszen nemcsak fellépôi, hanem egyben üzemeltetôi is a

Mûvészetek Házának. 
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építkezéshez. Új szárnyak nôttek ki a
földbôl, az akusztikusok pedig átalakítot-
ták a ház belsô termét. Jelentôs volt ez az
átépítés, hiszen két art mozi is készült, 70
és 140 férôhellyel, emellett konferencia-
terem és kiállítórész is akad az épületben.
A nagyteremben 600-an tudnak leülni. Ez
a méret számunkra szinte ideálisnak
mondható, hiszen a négy bérletsorozatra
620-620 bérletet adunk el, így a törzskö-
zönségünknek csak néhány tagja szorul
ki, ezt a problémát azonban igyekszünk
úgy megoldani, hogy több, bérleten kívü-
li koncertet is adunk majd. Annak is örü-
lök, hogy mostantól kezdve egy másik na-
pon, csütörtökönként találkozhat velünk a
közönség. Persze ez az átállás sem olyan
egyszerû, hiszen a publikumunk életében
óriási változást jelent.

– A bérlôknél az is mindig nagy kérdés,
hogy a saját, megszokott helyükön tud-
nak-e ülni…

– Igyekeztünk úgy elkészíteni a beosz-
tást, hogy mindenki körülbelül ugyanott
foglalhasson helyet az új teremben is,
ahol eddig a színházban ült. Nagyon bí-
zom benne, hogy erre az új helyszínre is
szívesen jön majd a közönség. Egyelôre
még várakozással tekintenek a Mûvésze-
tek Házára, hiszen a színház gyönyörû
épületét nagyon megszerették, és négy
évtized hosszú idô. De azért az új hely-
színre is kíváncsiak, s bízom abban, hogy-
ha az újdonság varázsa elmúlik, akkor is
szívesen jön majd ide a hallgatóság. S bár
kénytelenek voltunk valamennyit emelni
a jegyárakon, hiszen eddig nagyon olcsón
lehetett bejutni a hangversenyeinkre,

azért így is nagyon jól fogytak a bér-
leteink…

– A terem átalakításánál mennyire vet-
ték figyelembe a zenekar kéréseit?

– Kotschy András akusztikus a tervezô
team tagja lett, ô dolgozott azon, hogy a
lehetô legjobb hangzás szülessen. S az
építôk tényleg minden igényünkre odafi-
gyeltek az öltözôk, a felszerelések, a szé-
kek, a kottapultok, vagy a zongoralift kér-
désében. 

– S a Mûvészetek Háza valóban ottho-
nául szolgál majd a Miskolci Szimfoniku-
soknak?

– Az épület a zenekaré, olyannyira,
hogy mi magunk fogjuk üzemeltetni is, ez
lesz az egyik telephelyünk, az együttes
azonban továbbra is eddigi helyén, a Ma-
lomban marad. A Rákóczi út 5. alatti épü-
letben nincs ugyanis hely a kottatárnak és
az irodáknak, így maradunk a régi szék-
házban, amely az összes ilyen igényünk-
nek megfelel. Most viszont már nemcsak a
fôpróbát tudjuk a koncerthelyszínen tarta-
ni, hanem 1-2 nappal elôtte a zenekar már
teljesen át tud települni az új épületbe. A
próbaüzemet augusztus 31-én tartottuk, a
nemzetközi karmesterkurzus zárógálájának
adott ekkor otthont a Mûvészetek Háza. A
bérlôk már ez alkalommal, jelképes árért
kipróbálhatták az új hangversenytermet.
Az ünnepélyes megnyitó szeptember 7-én
volt, igazán nagy sikerrel. Ekkor került sor a
hivatalos szalagátvágásra, s különleges
koncert hangzott fel, amelynek Bogányi
Gergely volt a szólistája. Ezt követôen a
Budaörsi Játékszín Néma leventéjének
tapsolhatott a közönség, majd az érdeklô-
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Sir László átveszi az épület kulcsát
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dôk megnézhették az ExperiDance elô-
adásában az Ezeregyévet. Azt szeretnénk,
ha ez az épület a jövôben valóban multi-
funkcionális kulturális központként mû-
ködne. Tervezünk irodalmi esteket is, s a
programban a könnyû mûfaj szintén he-
lyet kap. S persze szeretnénk a helyi, civil
egyesületeknek is bemutatkozási lehetôsé-
get nyújtani.

– Akkor ehhez kissé át kellett alakul-
niuk…

– Az alapító okiratunk változatlan ma-
radt, de belekerültek kiegészítô közmû-
velôdési feladatok is. Mindez nagyon
nagy munkát jelent, így ezekre a teendôk-
re fel kellett állítanunk egy teljes stábot.
Kaptunk hozzá 12 új státuszt, s némileg a
költségvetésünket is megemelték. Ennek
a  tucatnyi új embernek az egyharmada a
mûvészeti menedzsmentben dolgozik, a
többiek pedig hangtechnikusok, szceniku-
sok, könyvelôk, takarítók. A csapat sok
energikus fiatalból áll, s ennek nagyon
örülök. Saját jegypénztárt nyitunk, a Fil-
harmónia mellett. De minden most van
alakulóban, hiszen ezt az egészet nekünk
is meg kell tanulni. Bízom azonban ab-
ban, hogy igazán izgalmas programokat
kínálunk a nyitást követô hónapokban.

– Hogyan fogadta a zenekar ezt az új
otthont?

– Kíváncsiság, izgatott várakozás volt
jellemzô a muzsikusokra, bár azért akadt
egy-két kétkedô is, aki amiatt aggódott,
hogy ebbe az új épületbe is jön-e a közön-
ség. De én bízom a népszerûségünkben, s
abban, hogy aki eddig járt a hangverse-
nyeinkre, az az új helyszín miatt sem
hagy el bennünket. 

– S hogyan látja ezt a változást az együt-
tes mûvészeti vezetôje, Kovács László?
Valóban igaz, hogy a zenekar tudásnak
csak a töredékét tudták a színházban meg-
mutatni? 

– Kovács László: Igen, és sajnos egy
olyan generáció élte le az életét Miskol-
con, amely eddig az együttes tudásának
legjavát nem élvezhette. Nemcsak a hang-
zásélményük volt kevesebb, hanem a
különbözô kompozíciók egy része is elve-
szett számukra, hiszen bizonyos stíluso-
kat, például Debussyt nem is volt értelme
a színházban játszani. Bármilyen olyan
muzsikát, amelynél fontos szerep jut a
halk regisztereknek, kénytelenek voltunk
kihagyni a mûsorból. Most azonban új he-
lyünkön kiváló az akusztika, optimális
méretû a színpad és a nézôtér nagysága is
ideálisnak mondható. 

– S nagy kihívást jelent az együttes szá-
mára az is, hogy nemcsak elôadóként, ha-
nem szervezôként, üzemeltetôként is mû-
ködnek…

– Valóban különleges és izgalmas hely-
zet, de ez gyakorlatilag külön üzemág
lesz. Nagyon szeretnénk a Mûvészetek
Házában értékes kulturális produkciókat
bemutatni, de ezek mellett a populárisabb
daraboknak is lesz helyük, bár azt nem
akarjuk, hogy ez az új, értékes helyszín
devalválódjék. 

– Ahogy Sir László szavaiból kivettem,
azért az új épületben különlegesebb pro-
dukciók hangzanak fel, mint korábban a
színházteremben… 

– Kicsit bátrabban nyitunk más mûfajok
felé. S végre azok a kompozíciók is
mûsorra kerülhetnek, amelyeket eddig
akusztikai okok miatt voltunk kénytelenek
nélkülözni. Így a 2006–2007-es évad
programjában Sibelius, Rachmanyinov is
helyett kapott, és színesebb hangzás várja
a közönséget. Persze, azért óvatosnak kell
lennünk, hiszen a miskolci publikum elég-
gé konzervatív. Képesek akár huszonhat-
szor is meghallgatni Csajkovszkij b-moll
zongoraversenyét, de az újdonságok iránt
nem annyira érdeklôdnek. Igyekszünk
azért izgalmas mûveket bemutatni, s olyan
darabokat is, amelyet eddig kevesen hall-
hattak. Különleges mûfajú mûvek is szere-
pelnek a programban, ôsszel például már
tartottunk olyan koncertet, amikor két ku-
bai ütôhangszeressel játszott a zenekar
klasszikus és jazz darabokat. A szokásos
bérletsorozataink mellett pedig ismét lesz-

nek ifjúsági koncertjeink is. Három esz-
tendeje tartottuk az elsô ilyen hangver-
senyt, s igazi reveláció volt, akkora siker,
hogy arra jutottunk, feltétlenül meg kell
ismételni. A nagyzenekar bô egy órát mu-
zsikált, s ha kellett, maskarába is öltözött.
Igazi városi eseménnyé váltak ezek a kon-
certekre, amelyre rengetegen kíváncsiak, s
a legkisebbek is örömmel jönnek. 

– S hogyan látja Ön, mit szól az új te-
remhez az együttes?

– Mindenki nagyon boldog, s azzal is
tisztában van, hogy ezen a helyszínen
mást, még jobb játékot kell produkálniuk,
mint korábban. A zenekar megmutathatja
végre a teljes tudását. Ezt egyébként Car-
mennek, azaz az elektroakusztikai rásegí-
tô rendszernek is köszönhetjük, amelynek
80 millió forint lesz az ára, és hatására
megváltozik a térérzet, s olyan akusztikát
alakít ki, mintha a nézôk egy katedrális-
ban ülnének. A mikrofon, a hangszóró
nem a színpadról, hanem oldalfalakról,
némi késleltetéssel szólal meg. Eddig baj-
ban voltunk, ha lemezfelvételt akartunk
készíteni, mert nem volt hozzá megfelelô
helyszínünk, az új teremben azonban erre
is lehetôség lesz… Szóval ôsztôl tényleg
új élet kezdôdött a Miskolci Szimfoniku-
sok számára. R. Zs.
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Színes ôszi kínálat

A szeptember 7-i nyitókoncertet köve-
tôen, amelyen Bogányi Gergely zongo-
rázott a Miskolci Szimfonikus Zenekar
kíséretével, szeptember 16-23-a között
ebben az új létesítményben rendezték
meg a Fiatal Filmesek III. Nemzetközi
Fesztiválját. Az érdeklôdôk szeptem-
ber 22-én a „Mindhalálig tangó”-nak
tapsolhattak. Az októberi hónap is szá-
mos izgalmas koncertet kínál, hiszen
2006. október 5-én a Bartók Vonósné-
gyes Jandó Jenôvel ad hangversenyt a
miskolci Mûvészetek Házában, októ-
ber 9-én pedig Liszt Szent Erzsébet-
legendáját mutatják be a Miskolci
Szimfonikusok, Kovács László vezény-
letével, s a Nemzeti Énekkarral. A kon-
cert szólistái: Sümegi Eszter, Meláth
Andrea, Massányi Viktor és Szvétek
László. Október 23-án az együttest
Kobayashi Ken-Ichiro dirigálja, s ezen
a Beethoven-Liszt-esten Oravecz
György zongorázik.

Kovács László
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– Ön az utóbbi években elég sokat vezé-
nyel külföldön. Hogyan fogadta ezt a vá-
ratlan megkeresést, és hogyan sikerült be-
illesztenie munkarendjébe a szombathelyi
együttes koncertjeit?

– Szerencsés idôszakban kértek fel ezek-
re a feladatokra, mert bár elég betáblázott
az életem – az utóbbi idôszakban ugyanis
sokat dirigálok Olaszországban –, éppen
volt néhány üres hetem. A szombathelyi
együttest egyébként is nagyon megszeret-
tem, úgy éreztem, tartozom nekik azzal,
hogyha tudok, akkor segítek. Ez a zenekar
volt ugyanis az elsô, amely 1998-ban ve-
zénylésre kért fel. Amikor április elején
felhívtak, s elmondták, milyen gondok
adódtak az együttesnél, említették azt is,
hogy néhány hangversenyen, köztük a

Bartók-jubileum elôtt tisztelgô esten, diri-
gensre van szükségük, emellett pedig
mûvészeti vezetôként is össze kellene állí-
tani az évadtervet. Igent mondtam, és
azonnal neki is kezdtem a munkának. 

– Nem volt túl sok ideje…
– Szûk három hét. Ez alatt kellett kitalál-

nom az egész évad mûsorát, megszerkesz-
teni a koncertprogramokat, és leegyeztetni
a szólistákat. Mindezt úgy, hogy közben a
saját, külföldi fellépéseim mellett még né-
hány szombathelyi hangversenyen is be
kellett ugranom dirigálni. Az jelentett
egyedül némi könnyebbséget, hogy ko-
rábbról jól ismertem az együttest, hiszen
több éven keresztül dolgoztam már velük.
Az is nagyon jól esett, és még keményebb

munkára ösztönzött, hogy a társulati ülésen
örömmel, nagyon kedvesen fogadtak a
muzsikusok.

– Már csak azért sem volt egyszerû a fel-
adata, mert ezt megelôzôen a zenekari
igazgatói posztra kiírt pályázat is ered-
ménytelenül zárult…

– Ekkor azonban meghosszabbították a
korábbi zenekari igazgató, Horváth László
megbízatását, s ôt bízták meg azzal, hogy
nevezzen ki egy karmestert. Így hívott fel
engem is. De már ekkor szóba került, hogy
nyáron kiírják az új zenekari igazgatói pá-
lyázatot, s a következô szezon elejére már
teljesen kiegészül az együttes vezetése. A
döntést szeptember 8-ra írták ki, s ezen vé-
gül Bonecz Ervint választották, aki 5 évre
kapott igazgatói kinevezést. 

– S mennyire fér bele az életébe, a kül-
földön egyre jelentôsebb karrierjébe, a
szombathelyi zenekar?

– Amikor hívtak, akkor nem is gondol-
koztam ezen. Aztán tanulmányoztam a
naptárt, s átalakítottam kissé a koncertbe-
osztásomat Szombathelyen. Volt olyan
külföldi hangversenyem is, amelyet emiatt
át kellett adnom másnak. De nem bánom,
hiszen így majdnem a szezon felét Szom-
bathelyen tölthetem, az évadból ugyanis
23 olyan hét lesz, amikor járom a világot. 

– Hogyan néz ki most a Szombathelyi
Szimfonikusok 2006/2007-es évadja? Bele-
szólt valaki az összeállításába?

– Nem, teljesen szabad kezet kaptam,
mivel ez a gyakorlatban teljes egészében a
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Alpaslan Ertüngealp a békéért is muzsikál

A Szombathelyi Szimfonikusok új vezetôkkel kezdik
az új évadot

Nem volt könnyû a Szombathelyi Szimfonikus Zenekar számára a tavalyi szezon vége, hiszen távozott
az együttesbôl néhány muzsikus, majd a zenekari igazgatói pályázat is eredménytelenül zárult. 

Ezt követôen váratlanul lemondott az együttes mûvészeti vezetôje, vezetô karmestere, Pál Tamás.
Közben azonban az évadból hátra voltak hangversenyek, és a zenekar jövô szezonjának sem volt
még készen a mûsorterve. Ekkor kérték fel Alpaslan Ertüngealpot, aki korábban is dolgozott már

az együttessel, hogy vállalja el a zenekar mûvészeti irányítását és vezetô karmesteri posztját. 
Neki köszönhetôen az utóbbi néhány hónapban már megnyugodtak a kedélyek, s az együttes

az általa összeállított szezont kezdte el szeptemberben. 
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mûvészeti vezetô feladata és hatásköre.
Szép mûsort igyekeztem összerakni, s az
évfordulók, megemlékezések jegyében te-
lik majd a szezon, hiszen a Sztravinszkij-
és a Kodály-jubileum elôtt is tisztelgünk.
Színes, izgalmas mûveket mutatunk be az
évad során, amelyek a közönség számára
is érdekesek, emellett zenekarnevelô hatá-
súak, de mégsem terhelik meg túlságosan
az együttest. Igyekeztem olyan vendég-
mûvészeket hívni, akikkel élmény muzsi-
kálni, akik valóban inspirálóan hatnak a
zenekarra. Ennyire késôn már nem egy-
szerû szólistákat találni, de akad azért né-
hány nagyon tehetséges, versenygyôztes
fiatal, és belôlük válogattam a fellépôinket.
Lesz egy cseh csellista, Jiri Barta, aki
Dvořak csellóversenyét játssza, bemutat-
kozik egy nagyszerû hegedûs, Florin
Galati, Katerina Hebelkova pedig Mahlert
énekel velünk. Mozart-koncertet ad nálunk
ebben az évadban Marisa Tanzini, aki a ré-
gebbi zongoramûvész generációt képvise-
li, hiszen David Ojsztrah, Natalia Gutman,
Szvjatoszláv Richter iskolatársa volt, és
sokat kamarázott velük. De játszik az
együttessel Szalai Antal, Perényi Miklós
is, a Szombathelyi Szimfonikusokat két-
szer is dirigálja Petró János. Olyannyira
igyekeztem alapos munkát végezni, hogy a
szezon elejére az egész évad próbarendjét,
még a teljes szólampróba beosztást is elké-
szítettem. Persze, az sem volt egyszerû fel-
adat a számomra, hogy közben még a szol-
gálatszámokra, a szabad napokra, a kották
megrendelésére, a költségvetésre, a szerzô-
dések elkészítésére is figyeljek, ráadásul
úgy, hogy májusban és júniusban némi
idôt ismét külföldön kellett töltenem. De
végül azért szépen összeállt minden. Most,
hogy a szezon már elindult, már az érdemi
munkára, a hangversenyekre koncentrálha-
tok. Fellépésbôl pedig akad jó néhány, hi-
szen ebben az évadban tizenkét koncerten
dirigálom a szombathelyi együttest. 

– Az is nehezíti az életüket, hogy bezárt a
Bartók Terem, így más helyszínt kell a
hangversenyeiknek keresni.

– A HEMO a miénk, s emellett lesznek
templomi és sportcsarnokbeli koncertjeink
is. A közönségnek kell nagyon odafigyel-
nie arra, hogy mikor és hol lépünk fel. Ez a
2007-2008-as évadra már végleges formá-
tumot fog ölteni, hiszen akkor már a meg-
újult Bartók teremben folytathatjuk a
mûködésünket. A jövôben persze szeret-
ném, ha nagyobb PR-ral tudnánk magunk-
ra felhívni a figyelmet. Ebben az új mene-

dzser-igazgatónknak is nagy szerepe lesz.
Igyekszünk majd olyan partnereket találni,
akik ezeknek a nagyszabású elképzelések-
nek a megvalósításában is a segítségünkre
lesznek, de ez majd egy késôbbi lépés…

– Mennyi idôre szól a felkérése?
– Egyelôre erre az évadra. De jó is ez

így, hiszen ez alatt az idô alatt kiderül, ho-
gyan tudom összhangba hozni a karmeste-
ri karrierem építését a zenekarvezetéssel.
Ha pedig lesz folytatás, akkor igyekszem
majd gazdagítani a mûsort operákkal, éne-
kes darabokkal. Sok olyan mû van, amely
koncertszerûen is nagyon vonzó. S számos
más dologgal is foglalkoznom kell, hiszen
meg kell vizsgálnom például a zenekari
hangszerparkot és a kottaállományt. S per-
sze, Szombathelyen is számos nagy kér-
dést vet fel a jövô. Nem tudni még, mi lesz
a régiókkal, mit és hogyan lehet ezekkel a
zenekarokkal kezdeni. Abban kell mostan-
tól ugyanis gondolkodnunk, hogy már az
Európai Unió részei vagyunk. Ezért tettem
már több lépést annak érdekében, hogy az
együttes következô 4 évadja idén decem-
berig készen legyen. 

– Milyen egyéb feladatai vannak a szom-
bathelyi zenekar mellett?

– A négy esztendôvel ezelôtt, 2002-ben
alapított kamaraegyüttesemmel, az Aca-
dimia Kamarazenekarral sokat koncerte-
zünk a világ különbözô pontjain. A 15-40
tagú zenekarral felléphettünk már például
a Nemzetközi Isztambuli Fesztiválon is,
ahol Haydn és Mozart mûveit adtuk elô.
Egyébként, amikor Isztambulban muzsi-
káltam, a 2010-es év kapcsán éppen ott
volt a Pécsi Bizottság is. Abban az esz-
tendôben ugyanis ez a török város is Euró-
pa kulturális fôvárosa lesz Pécs és Essen
mellett. Az isztambuli bizottságnak pedig
én is az egyik tanácsadója vagyok, és ren-
geteg izgalmas tervvel készülünk erre az
esztendôre. A programsorozatunk már
2007-ben, egy mediterrán turnéval elindul,
s ennek során körbejárjuk a Földközi-ten-
gert. Egy esztendôvel késôbb a Selyem út,
Kína következik, majd 2009-ben a Fekete-
tenger körülötti országokat járjuk be. Sze-
retnénk ugyanis Kelet felé is nyitni. A
2010-es évben pedig Németországból in-
dulva, a Duna mentén utazunk Isztambu-
lig. Emellett az UNESCO keretén belül lét-
rehoztunk egy társaságot, amelynek a
neve: Mûvészek a békéért – franciául és
röviden ADAP. Magam is a tagja vagyok,
s olyan helyszíneken rendezünk koncerte-
ket, ahol társadalmi vagy politikai konflik-
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Karmester és zongoramûvész

Alpaslan Ertüngealp Isztambulban született, és hét esztendôsen kezdte zenei tanulmá-
nyait. A Liszt Ferenc Zeneakadémián 1987-tôl tanult zongoraszakon, majd 1993-ban
summa cum laude szerzett mûvészi és tanári diplomát. Zenei tanulmányait karmes-
terszakon, Lukács Ervin és Gál Tamás növendékeként folytatta, s 2000-ben mester fo-
kozattal diplomázott. 
Az elsô CD lemeze 1994-ben a Naxos/Marco Polo lemezkiadónál készült, Ildebran-
do Pizzetti kamaramûveibôl. 
Az MTV Nemzetközi Karmesterversenyén 1998-ban harmadik helyezett volt, 1999-
ben a szentpétervári Prokofjev Karmesterversenyen szintén harmadik lett. 2002-ben
pedig megnyerte az athéni, Dimitri Mitropoulosról elnevezett megmérettetést.
2001-ben három esztendôre szóló kinevezést kapott a Szombathelyi Szimfonikus Ze-
nekar állandó vendégkarmesteri posztjára.
2001-2002-ben a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zenemûvészeti Intézetének a tanára-
ként dolgozott.
2002-ben megalapította az Acadimia Kamarazenekart, amely bemutatkozó, zeneaka-
démiai koncertjét a Magyar Rádió élôben közvetítette. Az együttesnek azóta is mûvé-
szeti vezetôje és vezetô karmestere.
2006 tavaszától a Szombathelyi Szimfonikus Zenekar mûvészeti vezetôje, vezetô di-
rigense.
Alpaslan Ertüngealp rendszeresen fellép Angliában, Németországban, Görögország-
ban, Ausztriában, Törökországban, Romániában, Oroszországban, Olaszországban és
az Egyesült Államokban. Olyan zenekarokat is dirigálhatott már, mint a Wiener Kam-
merorchester, a Szentpétervári Filharmonikus Zenekar, a Royal Philharmonic Orchestra,
a berlini Komische Oper együttese vagy a Liszt Ferenc Kamarazenekar. Rendszeresen
vezényli az Isztambuli Állami Szimfonikus Zenekart is.
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tusok dúlnak. Igyekszünk ezeket a hang-
versenyeket minél inkább multinacionális-
sá tenni, s olyan mûvészeket ültetni a pódi-
umra, hogy közösen játsszanak, akik népei
között feszültség, összetûzés uralkodik.
Léptettünk már fel például iraki és ameri-
kai, izraeli és egyiptomi vagy görög és tö-

rök muzsikust is. Ezekkel a koncertekkel
igyekszünk felhívni a figyelmet a politika-
mentes, békés együttlétre. 2006 október 4-én
Budapesten lesz szlovák–magyar baráti
hangverseny, az ADAP kezdeményezé-
sére.  Ezekben a hetekben éppen az
„ADAP Közép Európát” igyekszem meg-

alapítani Budapesten. Egyébként nekem
mindenütt nagyon fontos a kiegyensúlyo-
zott, harmonikus légkör. Szombathelyen is
arra törekszem, hogy a muzsikusokkal
nyugodtan, jó hangulatban tudjunk dolgoz-
ni, s hogy összhang legyen a vezetôk, a
fenntartóink és a zenekar között. R. Zs. 
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– Egykori iskolájában, a Zeneakadémián
is pódiumra lép, hiszen a Liszt Ferenc Ka-
marazenekarral adnak október elején szü-
letésnapi koncertet.

– A hangverseny Rolla János ötlete volt,
a Liszt kamarazenekarral ugyanis szinte
megalakulása pillanatától kezdve, már har-
minchárom esztendeje rengeteget muzsi-
káltam, számos közös lemezfelvételünk is
született, és baráti viszonyban vagyunk.
Régi, nagyon kedves partnereim. S mivel
idén Bartók és Mozart elôtt tiszteleg a ze-
nei világ, ezért döntöttünk úgy, hogy ez az
ünnepi est legyen Mozart-hangverseny. A
mûsor pedig tükrözi az opera iránti rajon-
gásomat is, ezért került be a programba az
a két koncertária, amelyben ráadásul hosz-
szú hegedûszólók hallhatók. Mindig öröm-
mel koncertezem a Zeneakadémia nagyter-
mében, kedves emlékek fûznek ehhez az
intézményhez, hiszen nagyon korán, 13
esztendôsen lettem a hallgatója. Elôjátszot-
tam ugyanis Zathureczky Edének, aki
azonnal felvett az osztályába. Igazi mester,
óriási egyéniség volt, de a többi tanáromtól
is rengeteg tanulhattam, hiszen Weiner
Leó, Kodály Zoltán, Szabolcsi Bence, Mol-
nár Antal is oktatott. Zathureczky öröksé-
gét állandóan igyekszem továbbadni. A
londoni Királyi Zeneakadémián az általam
vezetett tanszéket is róla neveztem el, és a
fiatalokat az általa képviselt hegedû-

iskolára oktatom. Arra, hogy szép hangon
játszanak, hogy énekeljenek a hegedû-
jükkel, és meséljenek a muzsika segítségé-
vel. A lényeg, hogy próbáljanak meg sajá-
tos színeket, egyéniséget mutatni, és ne
csak a virtuóz technikára ügyeljenek. Ezért
kell sok énekes zenét hallgatni, operába
járni, ahogy én tettem és teszem, s persze
minél többet kamarázni.

– S 65 esztendô muzsikus tapasztalatára
is megtaníthatja ôket, hiszen Önnek már
nagyon korán eldôlt a sorsa. Két-három

esztendôsen hegedûszonáták, hegedû-
versenyek dallamait dúdolgatta, s a hege-
dût elôször öt évesen vette a kezébe.  

– Számomra is döbbenetes ez a kerek
évforduló, de úgy vélem, ha az ember jó
egészségnek örvend, akkor ez a hetven
esztendô sem más, csak egy szám, bár az
igaz azért, hogy kissé félelmetes. Egyéb-
ként tudatosan is igyekszem megôrizni a
jó kondíciómat, rendszeresen mozgok,
úszom és tornázom. S persze most is sokat
gyakorolok, hiszen ezt a hangszert nap
mint nap kézbe kell venni.

– Tátrai Vilmos mondta egyszer, hogy a
hegedülés szent rabszolgaság…

– Igen, ráadásul minél idôsebb az em-
ber, annál többet kell gyakorolnia, hogy a
hangok úgy szólaljanak meg, ahogy elkép-
zeli. A hegedülés közben természetellenes
mozgást végzünk, folyton küzdünk a gra-
vitációval. A muzsikusnak mindezek elle-
nére olyan könnyeden kell használnia a
testét, hogy a közönségnek úgy tûnjön,
semmiség az egész. A vonót is úgy kell
fogni, mintha a hegedûs karjának a meg-
hosszabbítása lenne. De persze azért a sok
fáradságos gyakorlás ellenére zenélni
mindig boldogság. A rengeteg erôfeszítés
mind-mind megtérül. A muzsikálás örö-
mére is igyekszem megtanítani a
növendékeimet…

Hetven esztendôs a hegedûsök hegedûse
Pauk György koncertekkel és tanítással ünnepel

„Következetes és lényeglátó Bartókiánus”, „gazdag és aranytónusú hangzás jellemzi”– írják róla 
a külföldi lapok. A korunk legnagyobb hegedûmûvészei között számon tartott magyar muzsikus 
roppant gazdag életutat tudhat maga mögött. Szinte a világ minden pontján koncertezett már, 

a legrangosabb együttesekkel és olyan karmesterekkel játszott rendszeresen, mint Pierre Boulez,
Doráti Antal, Cristoph von Dohnányi, Solti György, Lorin Maazel, Sir Simon Rattle vagy Bernard

Haitink. Sok zeneszerzô komponált kimondottan a számára új darabokat, s felvételeiért többek 
között Grammy-díjat, az Év lemeze kitüntetést és Cecília-díjat is kapott.  S bár Pauk György október
26-án már a hetvenedik születésnapját ünnepelheti, ma is ugyanolyan lelkesedéssel járja a világot,

muzsikál és tanít, mint a korábbi évtizedekben.
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– Hány hallgatója van jelenleg? 
– Londonban hatan-heten tanulnak ná-

lam, de emellett rendszeresen tartok mes-
terkurzusokat a Föld különbözô pontjain.
Járom a világot, százával hallgatom a
hegedûsöket, s egyet-egyet meg is hívok
közülük Londonba. Nemrégiben éppen
Kínában adtam kurzust, s azt kell, hogy
mondjam, ott a jövô. Roppant tehetséges
fiatalokkal találkoztam, akik emellett iga-
zi egyéniségek és sokkal nyitottabbak,
mint az európai társaik. S persze hihetetle-
nül céltudatosak és szorgalmasak. Értik,
érzik a klasszikus muzsikát. Sok éve taní-
tok már, de nagyon élvezem, mert így én
is fejlôdôk, lépést tartok a korral. S erre
szükség is van. Az eltelt évtizedek alatt
ugyanis maga a hegedülés is rengeteget
változott. Sokkal tisztább, direktebb és
frissebb lett a hangzás, s ezt meg lehet, és
meg is kell tanulni. Sajnos, Magyarorszá-
gon még az ódivatúbb játékmód dívik...
Szerencsére azért idônként van egy-egy
tehetséges magyar növendékem. Ilyen
például Deák Márta, aki két esztendôn ke-
resztül tanult nálam, és nagyszerûen ját-
szik Mozartot, Bartókot.

– Ön is elsôsorban a Bartók játékmódjá-
val lett világhírû, de volt is kitôl tanulnia,
hiszen Zathureczky Ede rendszeresen ka-
marázott Bartók Bélával. 

– A Bartók-elôadásmódnál a ritmus, a
dikció és a rubato a lényeges. Ezt kell
megértetni a fiatalokkal, a magyar hang-
súlyt, ami mindig az elsô szótagra vagy
hangra kerül. A Szombathelyi Bartók Sze-
mináriumon, amelyen idén nyáron is taní-
tottam, ezt igyekszem átadni. Azt azonban
nagyon sajnálom, hogy csak heten jelent-
keztek erre a kurzusra, s nem is hozott
mindenki Bartók-darabot. Érdektelen

elôadásmódokkal, és azzal szembesültem,
hogy nem tudják jól eljátszani a zene-
szerzô mûveit. Technikailag is komoly hi-
bákat tapasztaltam, pedig legelôször ezt
kellene megtanulni…  Szombathelyen egy
japán lány játszotta a legjobban az I. szo-
nátát. Hát, ezért is nagyon fontos, hogy
mindazt, amit a Bartók-stílusról, játék-
módról tudok, minél több fiatalnak adjam
át. A Zathureczkytôl tanultakhoz pedig
szerencsére, az én több évtizedes tapaszta-
latomat is hozzátehetem. 

– Ráadásul önnek a repertoárja is kivé-
telesen gazdag, hiszen a klasszikusok mel-
lett rengeteg kortárs mûvet is elôadott már
az eltelt évtizedek során. 

– Így igaz, s tényleg úgy vélem, csak jó
és rossz zene létezik, mindegy, hogy az
adott kompozíció mikor született. Ezért
tanultam például rengeteget a barokkból,
hiszen azokat a mûveket nem lehet szétfo-
lyósan, romantikusan játszani. Ropogó-
sabb, élénkebb tempókra van szükség, s
arra, hogy az ember igazán odafigyeljen
arra, hogy mit írtak a partitúrába.  S engem
nagyon érdekelnek az új darabok, izgal-
mas dolog elsôként bemutatni egy-egy
zenemûvet.

– Tapasztalatait pedig még koncertmes-
terként is gazdagíthatta, hiszen pályája
elején még egy zenekarnak is tagja volt… 

– 1958-ban Párizsból nem tértem haza
Magyarországra. Azért szántam rá magam
erre a nehéz döntésre, mert itthon be vol-
tunk zárva, s ahhoz, hogy versenyekre,
koncertekre járhassak, máshol kellett lete-
lepednem. Franciaországból Hollandiába
kerültem, ahol átmenetileg szerzôdést kö-
töttem egy koncertmesteri félállásra, hogy
megélhessek valahogy. Huszonkét esz-
tendôs voltam ekkor. Nagyon tanulságos
idôszak volt, hiszen életemben elôször mu-
zsikáltam zenekarban. Három éven keresz-
tül játszottam az együttesben, s persze köz-
ben minden alkalmat megragadtam a
szólózásra. A versenygyôzelmeknek kö-
szönhetôen aztán egyre több felkérést kap-
tam, majd Yehudi Menuhin tanácsára és se-
gítségével 1961-ben Londonba költöztem.
Az angol fôváros megérkezésemet követô-
en azonnal az otthonommá vált, s ott élek
azóta is. Azért Magyarországra is mindig
nagyon szívesen jövök, s az itteni hangver-
senyek különösen fontosak nekem. 

– De gondolom, Nagy-Britanniában is
lesz születésnapi ünnepség…

– Igen, Londonban október 22-én ren-
deznek a tiszteletemre hangversenyt, ame-
lyen azonban, ellentétben a budapesti kon-
certtel, én nem fogok muzsikálni, csak az
egykori és mostani növendékeim közül
lépnek 25-en pódiumra. S tényleg büszke
lehetek rájuk, hiszen van köztük, aki aka-
démiai tanárként dolgozik, van, aki világ-
hírû kvartett koncertmestere lett, és akad
olyan is, aki a Royal Filharmonikusoknál
játszik De nemcsak Nagy-Britanniában
találni muzsikusokat a hallgatóim közül,
Japánban és  Zürichben is játszanak közü-
lük. Fôleg zenekarokban, kamaraegyütte-
sekben, mert  szólistaként ma már egyre
nehezebb boldogulni…

– Az egyik interjújában, félig tréfásan
ezért is mondta azt, hogy a mai fiatalokat
inkább lebeszélné errôl a pályáról…

– Ma ezer tehetséges hegedûsbôl egy
olyan lesz, aki valóban képes arra, hogy
szólókarriert fusson be. Ehhez megalapo-
zott technikára van szükség, izgalmas
egyéniségre, de ugyanilyen lényeges a jó
menedzsment is. Az elsô lépés például az,
hogy az illetô minél több versenyen indul-
jon, s ha sikerül jó helyezést elérnie, akkor
tudni kell élni az adódó lehetôségekkel.
Azzal is tisztában kell lenni, hogy milyen
darabokat lehet és mit nem szabad játsza-
ni. Nekem szerencsém volt, hiszen amikor
az én pályafutásom indult, az az idôszak
mûvészek, zenekarok tekintetében a ko-
molyzene aranykora volt. Ráadásul, ha a
Wigmore Hallban játszottam, másnap öt
londoni újságban jelent meg a koncertrôl
kritika, s egy-egy dicsérô cikkre felfigyelt
a zenei világ. Most azonban sokkal-sokkal
nehezebb az indulás...

– Elégedett az eddigi hetven esztendôvel?
– Igen, azt hiszem összességébe véve

szerencsésesen alakult az életem. Tényleg
mindenütt játszhattam, és a legjobb muzsi-
kusokkal zenélhettem. Azt, hogy ilyen szép
pályát tudhatok magam mögött, a felesé-
gemnek is köszönhetem, hiszen a sikeres
mûvészkarrierhez szükség van a biztos
családi háttérre is. Most már ritkán kon-
certezem, akkor is csak a zenélés öröméért
játszom. S ugyanúgy tudok örülni a növen-
dékeim sikerének is, mint a sajátomnak…
De nemcsak a zene, hanem az is boldog-
sággal tölt el, ha a gyerekeim, az unokáim
körében tölthetem azt idôt, vagy ha végre
nem koncertezô mûvészként, tanárként,
hanem igazi turistaként utazgathatok a fe-
leségemmel a világban. R. Zs. 
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Ahol az ünnepelt muzsikál

A Zeneakadémián, 2006. október 6-án
este rendezik meg Pauk György szüle-
tésnapi koncertjét, amelyen a mûvész
a Liszt Ferenc Kamarazenekarral lép
pódiumra. A hangversenyen Mozart G-
dúr cassationja, valamint Fodor Beatrix
elôadásában Aminta áriája hangzik fel
az Il Re pastore címû operából és a
„Non piu tutto ascoltai” az Idomeneó-
ból. A szünet után pedig az Esz-dúr
szinfonia concertanténak tapsolhat a
publikum Pauk György és Yuko Inoue
elôadásában. 
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– Ilyen pontosan emlékszik
még a koncertek számára?

– Igen, sôt még a pályakezdô
vagy már világjáró szólistákra
és kamaraegyüttesekre is. Szin-
te az ország összes zenekará-
nak hangversenymûsorát is-
mertettem. Kedves emlékek
fûznek a Magyar Állami Hang-
versenyzenekar, a Gyôri, a
Szegedi, a Pécsi, a Miskolci
Szimfonikus Zenekar koncert-
jeihez. De százszámra adtuk a
hangversenyeket a Postás
Szimfonikus Zenekarral, a veszprémi, a
szombathelyi, a békéscsabai és a kecske-
méti együttessel vagy a Tatai Helyôrségi
Fúvószenekarral is.

– Ehhez az elképesztô számhoz nagyon
korán kellett elkezdenie a mûsorveze-
tést…

– Elmondások szerint valóban korán
kezdôdött. Majdnem nyolc évtized távla-
tából ma is magam elôtt látok egy halvány
képet, amint négy-öt esztendôs koromban
a gyepen körül ülnek a hasonló korú óvo-
dástársaim, és én a zenérôl mesélek nekik,
miközben meg is énekeltetem ôket.

– S mi lett a folytatás? 
– Kisiskolás koromban kezdtem orgo-

nálni, a gimnáziumban a diákmeséken is
játszottam, és én lettem a kórus ifjúsági
karnagya. Az igazi nyilvánosság ideje
azonban másodéves zeneakadémista ko-
romban érkezett el. Dr. Csányi László, a
Magyar Rádió Gyermekkórusának késôb-
bi megalapítója évfolyamtársam volt, és

már akkor is a Rádió Ifjúsági Osztályának
a szerkesztôje. Emellett az egyik fôvárosi
napilap zenei tudósítójaként is dolgozott,
s tudta, hogy én 13 esztendôsen két diák-
lapnak is munkatársa voltam, ezért ami-
kor az egyik neves rádióriporter megbete-
gedett, engem kérdezett meg, nincs-e
kedvem helyette egy aktuális témáról ri-
portot készíteni. Igent mondtam, s így let-
tem 1951. október 1-jén a Magyar Rádió
munkatársa, s maradtam immár 56 éven
keresztül zenei riportere és mûsorvezetô-
je. Akkor léptem kapcsolatba a gyerekek
és fiatalok százezres tömegével, és ez a
kapcsolat azóta is tart. Túl vagyok már a
tizenkétezredik kisriportomon, több száz
élô adás közvetítésén, félezernél több
nagy riportmûsoron, ezernél jóval több if-
júsági zenei versenyen, vetélkedôn,
fejtôrön és zenei játékon… 

– Sôt, klubot is alapított…
– Óbudán, 1954-ben, a mai Óbudai Tár-

saskör elôdjében született meg az Ifjú Ze-
nebarátok Klubja. Ez volt Magyarország

elsô olyan ifjúsági zenei klubja,
amely magában foglalta a tan-
órák ismeretszerzését, a koncer-
tek zenei élményszerzését és a
személyes találkozást a világjá-
ró mûvészekkel. Ennek mintájá-
ra jött létre a Magyar Televízió
„Zenekedvelô gyerekek” címû
sorozata, amelynek révén 1959
karácsonyán a tévé képernyôjén
is megjelenhettem. Majd 22 esz-
tendôn keresztül havonta egy
órában olyan sorozatokkal je-
lentkeztem, mint a „Csillagok,

csillagok”, a Síppal, dobbal, énekszóval”,
majd a „Vakáció melódiában” és a „Mu-
zsikáló várak”. 

– Nem szólt még részletesebben az Or-
szágos Filharmónia hangversenyeirôl…

– Elôbb még el kell mondanom, hogy
az 1954-ben alakult klub követôkre talált,
és Ifjú Zenebarátok Klubja néven orszá-
gos mozgalommá lett. Sajnos, eredeti
formájában az országos klubhálózat nem
maradt fenn, de Óbudán, az alapszervezet
mellett megalapítottuk a „Baby Klubot”,
a kicsinyek zenei klubját, a Gyerekek
Opera Klubját. S már évtizedek óta az
óbudai Társaskörben kapott helyet veze-
tésemmel a zenei pályára készülô, fô-
városi zeneiskolások központja klubja is,
a salzburgi Mozarteumban is nyilvántar-
tott „Mozart Klub.” Visszatérve a kon-
certekre, az Országos Filharmónia 1960-
ban kért fel hangversenyek vezetésére.
Ettôl kezdve tanévenként mintegy 20 000
általános iskolással találkoztam a Zene-
akadémia nagytermében, vidéki mûvelô-
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Varga Károly hetvenhét esztendeje mesél a muzsikáról

A szerkesztô-mûsorvezetô még ma is számos vetélkedôn, koncerten lép a közönség elé

A moderátorok doyenje. Vezetett ifjúsági koncerteket, rádió- és televíziómûsorokat, szervezett zenei
klubot, versenyeket, vetélkedôket és játékokat. Generációk sorának mutatta meg a muzsika titkait,
tanította meg ôket a zene szeretetére. Számos muzsikus elsô élményét az általa moderált koncertek
jelentették. Varga Károly eddigi pályája során elképesztô mennyiségû, 7679 koncerten lépett már
pódiumra, és a sorozatnak koránt sincs vége, hiszen a 81 esztendôs muzsikus most is rendszeresen
dolgozik. Hihetetlen energiával kezd neki ma is a legkülönbözôbb feladatoknak. A Zeneakadémiát

végzett, tanszakvezetô zenetanár, karnagy, fôiskolai vezetô tanár, rádiós szerkesztô, riporter, rádiós
és televíziós mûsorvezetô mindent megtesz azért, hogy a legkisebbek mindennapjainak továbbra is

szerves része maradjon a muzsika. 
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dési házak színháztermeiben és általános
vagy középiskolák aulájában. Igaz a
jelzô: fantasztikus és csodálatos volt.
Csak Veszprém megyében évente 128-
132 hangversenyt vezettem, általános is-
kolásokkal, gimnazistákkal, szakiskolá-
sokkal és szakmunkástanulókkal megtelt
termekben. 

– Már hetvenhét esztendeje mesél a mu-
zsikáról. Milyen szempontok alapján dol-
gozik, milyen eszközöket használ?

– Eleinte általánosságban közelítettem
meg a kort és a zeneszerzôt, bár igyekez-
tem beleszôni mondanivalómba a kor
társmûvészeti tudnivalóit, valamint a kor-
szakra jellemzô társadalmi életrôl is be-
széltem. Ezt a szerkezetet az évek során
végig megôriztem, annyi változtatással,
hogy egyre konkrétabban meséltem az
egyes szerzôkrôl és az elhangzó mû-
vekrôl. Mindezt kiegészítettem azzal is,
hogy egy-egy mû fontos témáit ott rögtön,
helyben megtanultuk a hallgatósággal, és
a szólisták, együttesek vagy zenekarok kí-
séretével el is énekeltük. Az egyik alka-
lommal Beethoven elsô szimfóniája sze-
repelt a koncert mûsorán. A fôtéma közös
eléneklése után megkérdeztem, hogy ki
énekelné el ezt a dallamot egyedül is. A
veszprémi színház erkélyén, a félhomály-
ban felvillant egy kéz, s egy mély férfi-
hang elénekelte a témát, és a lelkes jelent-
kezô, aki nem volt más, mint az iskola
igazgatója, már jött is a színpadra a juta-
lom könyvéért. Ezt a történetet nemcsak a
kedvességéért említem, hanem azért is,
hogy megmutassam, mennyire fontosnak

tartottam és tartom mind a mai napig,
hogy diák és tanár egy lélekkel legyen je-
len a hangversenyteremben, és hogy a
mûvész valamint a hallgató a zenei törté-
nés minden általa megjeleníthetô részé-
ben közösen vegyen részt

– Hogyan készül fel az ifjúsági koncer-
tekre?

– Mindennek többször is utánanézek.
Elôfordul, hogy egy egész könyvet végig-
olvasok egyetlen mondatért. Akár fél éj-
szaka is keresgélek, ha kell. Sosem lépek
ki úgy ki a pódiumra, hogy ne legyek tel-
jesen felkészült. Minden mû egészét és
minden részletét alaposan meg kell ismer-
nem. Nagyon fontosnak tartom, hogy
amikor már ott állok a pódiumon, akkor
semmit se olvassak. Csak akkor érzem
teljesnek és elmélyültnek az ismeretek be-
fogadását, ha a közönség úgy érzi, a
mûsorvezetô csak az ô szemébe néz, csak
hozzá szól, csak neki mesél. S ha ez így
van, akkor azt is érzi majd, hogy a fel-
hangzó mûvet csak neki játssza a mûvész,
és csak neki szól a muzsika. Sokan azt
mondják, a fiatalokat nem lehet lekötni.
Csak egyetlen példát mondok, hogy en-
nek az ellenkezôjét igazoljam. Keszthe-
lyen reggel 9-kor kezdôdött volna a kon-
cert, ha a Gyôri Filharmonikus Zenekar
átkelhetett volna a Bakony hófútta, jeges
útjain. Fél tizenkettôkor érkeztek meg, s
én addig, két és fél órán keresztül, beszél-
tem a hangversenyen majd felhangzó da-
rabokról, szerzôkrôl, a korról, és miköz-
ben megtanultuk az összes énekelhetô
témát és dallamot, megismertük a

mûveket minden részletükben. Ezt
követôen tényleg óriási sikere volt a kon-
certnek… Minderre a tudásomra még in-
kább szükség volt, amikor Mikó András,
a Magyar Állami Operaház fôrendezôje
megkért, az ifjúsági elôadások elôtt
mondjak bevezetôt. A gyermekközönsé-
get gyakran hívtam fel a színpadra, hogy
eljátszassam velük a darab vázát. Így akár
kétezer-kétszázan is megismerkedhettek a
történettel, a zenei jellemzéssel valamint
a darab hôseinek, szereplôinek a karakte-
rével. Az elsô elôadásokon még szinte el-
viselhetetlen állapot uralkodott a nézô-
téren, három esztendô elteltével azonban
ezekbôl a zajongó fiatalokból a világ
egyik legjobb színházi közönsége lett. Hi-
szen sem a pódiumon, sem a Rádióban
vagy a Televízióban nem tévesztettem
szem elôl azt a lényeges alapelvet, hogy
minden korosztályhoz a saját nyelvén kell
szólni. Másképpen kell beszélni a Zene-
akadémia közönségéhez, és másképpen a
kultúrházak széksoraiban ülôkhöz. Nem
emberi mivoltukban téve különbséget a
gyerekek és a fiatalok között, hanem a ne-
kik elôadott mondandóban. Éppen azért,
hogy mindent értsenek, mindent követ-
hessenek és minden darabot magukénak
érezhessenek. S még egy nagyon fontos
dolog: a legkisebbeket is egyenrangú fél-
nek kell tekinteni. 

– Mennyiben mások ma a gyerekek,
mint egykor?

– Nagyon sokat változtak. Már egy-egy
új generáció is teljesen másképp viselke-
dik, mint az elôzô. De azért a gyerek,
mindig gyerek, a fiatal pedig mindig fia-
tal. Sosem gondoltam volna, hogy a Ze-
neakadémián tanult gyermeklélektannak
a késôbbiek során majd ilyen nagy gya-
korlati szerepe lesz az életemben… S bár
a világ sokat változott, azért a mai gyere-
kek és fiatalok is vágynak az új ismere-
tekre. Aki érti a nyelvüket és a lelküket,
aki képes együtt érezni velük, attól elfo-
gadják a legszebbet, a legnemesebbet is.
Igaz, ehhez a pódiumon jó kiállásra, szín-
padi személyiségre van szükség, olyan
elôadóra, aki képes együtt lélegezni az
egész teremmel. Talán nem igazán
hihetô, de én úgy érzem, az életemben az
volt a legnagyobb pódiumi esemény,
amikor a Hûvösvölgyben tízezer ember-
nek beszélhettem, és tízezer ember fi-
gyelmes, odaadó csendjét tapasztalhat-
tam meg magam körül… 

R. Zs. 
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– Zenekari mûvészként ilyen nagy ha-
tást gyakoroltak önre a moderált ifjúsági
koncertek?

– Már gyerekként, a saját példámon
megtapasztalhattam, mekkora hatással is
lehet valakire a muzsika. Engem ugyanis
a koncertek, a zenehallgatás ösztönzött a
zenei pálya felé, így választottam – kicsit
késôn, de nagyon tudatosan –, 16 eszten-
dôsen hivatásul a muzsikát. A szüleimmel
sokat jártunk operába, hangversenyekre, s
persze magam is sok-sok  gyermekkon-
certen ültem, amelyeket Lukin László
vagy Friss Gábor vezetett. Ôk a maguk
idejében igazán jelentôs elôadók voltak,
és szépen vezetett, jól moderált progra-
mokat tartottak. Késôbb, fiatal muzsikus-
ként is nagyon sok ifjúsági hangverse-
nyen játszottam. A Postás Szimfonikus
Zenekarnak 1967-ben lettem a tagja, hat
évvel késôbb pedig a MÁV Szimfonikus
Zenekarhoz kerültem, s mindkét együttes
rengeteg ifjúsági koncertet adott szerte az
országban. Ezeken a hangversenyeken
mindig roppantul figyeltem arra, hogyan
és mit mondanak a mûsorvezetôk. S már
ekkor megállapítottam, hogy lehet ezt re-
mekül, és nagyon pocsékul is csinálni. 

– Mibôl tudta lemérni, hogy jó vagy
rossz valaki?

– Láttam a közönség és a körülöttem
ülô muzsikusok reakcióit. Tökéletesen át-
éreztem ugyanis ezeknek a koncerteknek
a célját, s az is egyértelmû volt számom-
ra, hogy melyik mûsorvezetô képes ezt
szereplésével elôsegíteni, és melyik nem.
S már akkor az volt a véleményem, hogy
az ifjúsági koncertek nem lehetnek kihe-
lyezett zeneórák, nem szolgálhatnak csu-

pán illusztrált ismeretközlésként. A lé-
nyeg, hogy a hallgatóságot hozzásegítsük
ahhoz, hogy átélje a zene örömszerzô
funkcióját, hogy minél több élményt kap-
jon. S az ilyen tapasztalatok után döntöt-
tem úgy, hogy a mûsorvezetéssel nekem
is meg kellene próbálkoznom. Így, még
aktív muzsikusként jelentkeztem moderá-
tornak a Filharmóniánál. 

– Náluk kellett mûsorvezetôi vizsgát
tenni?

– Igen, kijelöltek a számomra néhány
koncertet, s figyelmesen és nagyon kriti-
kusan meghallgatták, hogy ezeken milyen
mûsorvezetôi teljesítményt nyújtok.
Egyébként 1973-ban ben alakult meg a
Budapesti Ütôsegyüttes, ennek a társulat-
nak is állandó tagja lettem, s az együttest

a Filharmónia is rendszeresen foglalkoz-
tatta. Rengeteg fellépésünk volt ország-
szerte, s ezeken a koncerteken is mindig
szükség volt arra, hogy valaki beszéljen a
szerzôkrôl, a mûvekrôl. Én szívesen vál-
lalkoztam erre. Így egyre több moderátori
fellépésem volt… 

– A jó és rossz tapasztalatai alapján
már ekkor felállította a saját mûsorveze-
tôi alapelveit?

– Igen, és kezdettôl az egyik legfonto-
sabbnak a hibátlan, szabatosan jól artiku-
lált magyar beszédet tartottam és tartom.
Ugyanilyen lényeges a szakmai felké-
szültség, az, hogy a moderátor nagyon
alaposan ismerje az adott témát, s képes
legyen azt is eldönteni, hogy a rendelke-
zésére álló ismeretekbôl mit érdemes va-
lóban átadni a hallgatóságnak. A moderá-
tornak csak olyan információkat kell
közölnie, amelyek segítenek a zenemû
befogadásában. Nagyon fontos az is, hogy
olyan ismeretekrôl meséljen, amelyek a
publikum meglévô, más területeken lévô
tudásanyagához kapcsolódnak. A zene-
történeti részekhez történelmi, mûvészet-
történeti kitekintéseket is kell fûzni.
Emellett érdemes az adott zenemûvet ol-
vasmány- és filmélményekhez is kötni. 

– Harminc esztendeje moderál ifjúsági
koncerteket. A tapasztalatai alapján mivel
egészítette ki még ezt a listát?

– Nagyon lényeges az is, hogy a mûsor-
vezetô valódi személyiség legyen, aki ké-
pes maga körül oldott hangulatot teremteni.
Ugyanilyen fontos a mûsor szerkesztése
is. A pályám során volt alkalmam arra,
hogy ne csak moderátorként lépjek a kon-
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„Az ifjúsági koncert nem lehet kihelyezett zeneóra”
Fenyô Gábor szerint örömet, élményt kell adni ezeken a hangversenyeken

Az elmúlt évtizedekben hobbijává, legfontosabb hivatásává, szinte már szenvedélyévé vált 
a gyermekkoncertek moderálása, a folytonos közönségnevelés. Még ütôhangszeres mûvészként

kapott kedvet az ifjúsági hangversenyek vezetéséhez, és ezt a munkát aztán zenekari igazgatóként,
most pedig mûvészeti tanácsadóként is folytatja, így már közel harminc esztendeje teszi egyre töké-
letesebbé a saját módszerét. Fenyô Gábor szerint a jó moderálás feltétele a hibátlan, szép magyar
beszéd, s természetesen az is, hogy a mûsorvezetô nagyon szeresse a zenét, és persze a gyerekeket.

Igazi személyiségnek kell lennie, aki oldott hangulatot teremt, lebontja a nézôtér és a pódium 
közötti falat, élményszerûen tud mesélni a muzsikáról, úgy, hogy közben még arra is ügyel, hogy 

a mondandója ne legyen túlzottan hosszú.
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certpódiumra, hanem magam is szerkesz-
szek koncerteket, sorozatokat. Pályám
csúcsa talán az a néhány esztendô volt,
amikor a 80-as évek elsô felében, Szent-
endrén, több párhuzamosan futó sorozat-
nak is én lehettem a szerkesztôje. Rendez-
tünk külön általános iskolásoknak,
szakközépiskolásoknak és gimnazisták-
nak szóló bérletet, így természetesen
mindegyiknek más volt a tematikája, hi-
szen az eltérô életkor, mûveltség szerint
válogattam az elôadandó darabokat. Saj-
nos, az anyagi lehetôségeink egyre csök-
kentek, így kénytelenek voltunk meg-
szüntetni a sorozatot, amit a mai napig
nagyon sajnálok…

– Viszont indított egy szintén nagyon si-
keres, fôvárosi bérletet, hiszen zenekari
igazgatóként ön volt a kitalálója, moderá-
tora az Unokák és nagyszülôk sorozatá-
nak a Stefánia Palotában.

– Igen, a MÁV Szimfonikus Zenekar-
nál valóban az én javaslatomra született
1994-ben ez az önálló koncertsorozat,
amely elôször csak ifjúsági hangverseny-
nek indult, de mivel ezekre a délelôtti
muzsikálásokra általában a szülôkkel,
nagyszülôkkel érkeztek a gyerekek, igye-
keztünk úgy alakítani a mûsorukat, hogy
a felnôttek számára is izgalmasak legye-
nek. Az Unokák és nagyszülôk-sorozata
immár a 13. szezonját kezdi most ôsszel.
Nem titkolt büszkeségem, hogy még nem

ismételtünk mûsort. A kezdettôl én va-
gyok a mûsorszerkesztô, moderátor, és
teljesen szabad kezem van. S be kell val-
lanom azt is, kevés dolog tölt el ezeknél
az ifjúsági koncerteknél nagyobb öröm-
mel! Amikor pedig két esztendôvel
ezelôtt a MÁV Szimfonikusoktól, ahol a
zenekar igazgatója voltam 9 esztendôn át,
nyugdíjba vonultam, akkor a Mûvészetek
Palotájának mûvészeti tanácsadójául kér-
tek fel, s a Duna-parti intézményben szin-
tén az ifjúsági koncertek, a közönségne-
velés tartozik hozzám. A Mûvészetek
Palotája különleges akusztikájának, tech-
nikai adottságainak köszönhetôen még iz-
galmasabb, sokszínûbb hangversenyek
rendezését teszi lehetôvé. Ezen a helyszí-
nen a moderátorok filmvetítést, hangbe-
játszást is alkalmazhatnak a fiataloknak
szóló koncerteken. Ezeket a hangverse-
nyeket azonban elvi okokból csak szer-
kesztem, a mûsorok ismertetését másokra
bízom. Amikor a legelsô sorozatot elindí-
tottuk, arra törekedve, hogy bôvítsük a
moderátorok körét, meghallgatást szer-
veztünk. A két legjobb, Eckhardt Gábor
és Becze Szilvia pedig azóta is kiválóan
vezeti ezeket a hangversenyeket.

– Azért az Unokák és Nagyszülôk-
sorozat koncertjeit most is rendszeresen
moderálja. Ennyi, mûsorvezetéssel töltött
esztendô után mire figyel a legjobban?

– Igyekszem meghallgatni a kollégáim
által szerkesztett mûsorokat, és figyelem,

ki hogyan vezeti ezeket az ifjúsági prog-
ramokat, milyen eszközöket alkalmaz.
Egyébként azt kellett leszûrnöm, fontos,
hogy ellent tudjunk állni a multimédia
sok-sok színes eszközének, s ügyelnünk
arra, hogy ezek miatt ne szoruljon háttér-
be a zene. Erre magam is igyekszem na-
gyon vigyázni. Ennyi évtized után is az
egyik legfontosabb szempontnak azt tar-
tom, hogy a gyerekeket szeretni és tisztel-
ni kell.  Szolgálni mindazzal, amit csiná-
lunk. A saját elôadásaimra pedig még
most is nagyon alaposan készülök. Jegy-
zeteket készítek, összegyûjtöm az adato-
kat, amelyekre szükség lehet, de alapvetôen
a saját hallgatói élményeimbôl indulok ki,
ezt igyekszem átadni a publikumnak. 

– Mennyiben kell ma másképpen mû-
sort vezetni, mint három évtizeddel ez-
elôtt?

– Nagyon felértékelôdött az információ
szerepe. Még a legkisebbek is rengeteg is-
merettel rendelkeznek, amelyekhez érde-
mes valahogyan kapcsolódni. Alapvetô
szabálynak tekintem, hogy a bevezetô
semmiképp se legyen hoszszabb, mint az
utána következô zenemû. S napjainkban
még fontosabb, hogy ezeket a sorozato-
kat, koncerteket ne engedjük megszûnni.
Nem szabad hagynunk, hogy kikopjanak
a mindennapokból, hiszen akkor valóban
nem lesz senki, aki húsz év múlva jegyet
vált majd a hangversenyekre… 

R. Zs. 
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A 2005–2006-os évadban az „Év zenekari mûvésze” 
kitüntetô címet elnyert kollégák:

Debreceni Filharmonikus Zenekar Zádor István ( cselló)
MR Szimfonikus Zenekara Tóth István (nagybôgô)
MÁV Szimfonikus Zenekar Kovács Gergely (kürt)
Pannon Filharmonikusok Herpay Ágnes (fagott)
Szegedi Szimfonikus Zenekar Horváth Gyula (klarinét)
Szombathelyi Szimfonikus Zenekar Kovács Róbert (kürt)
Telekom Szimfonikus Zenekar Pechan Dávid (cselló)

G R A T U L Á L U N K !

Köszöntjük a 70 éves Nemes Lászlót
Alapítója a Nádasdy Kálmán Mûvészeti Iskolának, a Magyar Zeneiskolák és Mûvészeti Iskolák Szövetségének, a Metronóm
címû zeneiskolai szaklapnak, a Budafoki Dohnányi Ernô Szimfonikus Zenekarnak. Apáczai-díjas pedagógus, a Magyar Köztár-
saság Arany Érdemkeresztjének és a Budapestért Díj birtokosa. Évtizedeken át csellózott, tanított és vezényelte a különféle
együtteseket, gyermekek százaival ismertette és szerettette meg az együttmuzsikálás semmivel sem összehasonlítható élményét. 
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Másfél évtizede a BUDAfEST  „Opera
és Balett Fesztivál”-nak indult. Az Opera-
ház patinás színhelyéhez a Hilton Domi-
nikánus udvar társult, otthont adva az
„Operától a Jazzig” programnak. 2002 óta
csatlakozott a Szent István tér, szimfoni-
kus zenekari koncertek kínálatával. Hol
több, hol kevesebb hazai együttes kap fel-
lépési lehetôséget, idén például a 25 szí-
nes-változatos program közül öt hallható
a Bazilika elôtti hangulatos téren.

A szabadtéri elôadások mindig vegyes
fogadtatásra találnak. Méltán, mivel az ér-
tékelés szempontjai a lehetô legkülön-
bözôbbek lehetnek. Ráadásul, egyszerre
adhatunk igazat akár homlokegyenest
eltérô vélekedéseknek is.

A Szent István téren rendezett koncer-
tek esetében szûkül a vélemények skálája,
a mérleg a pozitív megítélés felé billen.
Része van ebben a gyönyörködtetô lát-
ványnak – s valljuk meg, a budapestiek
számára is élmény, ha a rohanó hétköz-
napok során megállnak (fôként, ha leül-
nek) és adnak idôt a környezet szépségei-
nek átélésére. Egy-egy koncert a „Pesten
nyaralás” élményével jár – ilyenkor érti
meg igazán a helybéli a turistát, aki lelke-
sen taglalja a magyar fôváros szépségeit.
Bizonyos szempontból tehát komplex él-
mény a szabadtéri koncert; más szem-
pontból viszont kétségtelen, hogy csökken
a zenének szentelt figyelem. Szerencsére,
bevett hagyományai vannak az olyan
mûsorösszeállításnak, amely egyszerre
közvetít értéket, s enged teret a kikapcso-
lódásnak. Jobbára ismert-népszerû kom-
pozíciók kerülnek elôadásra, olyanok,
amelyeket a zenebarát bármikor (mindig)
szívesen hallgat meg újra – s e mûvekkel
újabb hallgatókat (akár rajongókat) lehet
toborozni a történeti zenéknek.

A Bazilika elôtti koncertek esetében ez
utóbbi lehetôséget tovább növeli, hogy az
elkerített szabadtéri koncert-téren kívül, a
korláton túl ingyenes zenehallgatásra van
lehetôség. S hogy ilyesmire tényleg van
igény, azt fényesen bizonyítja a lelkes
érdeklôdôk serege. Vannak, akik „készül-
nek”: idejekorán elfoglalják a padokat,
kis székekkel érkeznek – s nemritkán öl-
tözetükkel is kifejezve, hogy megtisztel-
tetésnek veszik az ilymódon kapott este-

ket. Ez a mérleg egyik serpenyôje – a má-
sik pedig a rendezvényt tudatosan negli-
gáló (mert véletlenül nem lehet oly kímé-
letlenül lármázni, gyakran épp a legszebb
halk részeknél), aki fizetôvendégként
kedvére hôzöng a közeli vendéglôkben,
kávéházakban (ahol persze fô a vendég –
ugyan ki merészelné jobb belátásra téríte-
ni?!). Szerencsére a mérleg a zenehallga-
tók javára billen – legfeljebb idônként dü-
höng (jogosan) a pénzes közönség, amiért
akadályozzák a zene maradéktalan élve-
zetében. És nem hagyható figyelmen kí-
vül az a mérhetetlen mennyiségû járókelô,
aki szinte véletlenül talál rá e kulturális
kínálatra. Megállnak, belehallgatnak – és
a meglepetés-ajándék örömével mennek
tovább.

Ritkábban foglalkozunk az érem másik
oldalával: az elôadókkal. A hangszeresek-
kel, akiknek ilyenkor kényelmetlensége-
ket-kellemetlenségeket kell felvállalniuk.
Túl azon, hogy az idôjárás akár árthat is a
hangszereknek, a zenekari játékosok
kénytelenek feladni azt a koncentrációt,
igényességet, amelyhez – jó esetben –
próbatermekben és koncerttermekben
hozzászoktak. Merthogy itt szinte termé-
szetes, hogy „nem hallják egymást”, sôt, a
produkció teljességgel kiszolgáltatott a
mindenkori hangosítás esetlegességeinek.
Tehát, eleve garantált, hogy mást játsza-
nak, s mást hall a közönség. Mindeközben
fújhat a szél (a kottákat még a csipeszek
sem mindig tartják meg, ám a lapozás és
a csíptetés zörejeit maximálisan közvetí-
tik a mikrofonok), nemritkán a mikro-
fonokba…

Ráadásul a környezet zajai. Nem lehe-
tünk elég hálásak, amiért a harangok a
koncertek idejére elnémulnak – de közle-
kedési zajokról mindig gondoskodik az
élet, szirénázó autókról, s megvadult ri-
asztókról. És durranhatnak petárdák, a ze-
nehallgató számára mindig a legrosszabb-
kor. Ezek is nehezítik a zenekari tag
életét, aki mind kevésbé érzi magát játé-
kosnak, s fôképp: mûvésznek. Neki so-
vány vigasz, hogy „csak” a kordonon kí-
vül zajonganak – a hang feléje is, minden
irányban terjed. S bosszantó lehet, amikor
érzi: minôségi produktuma csak kis hatás-
fokkal mûködik. Szembesül a ténnyel:

szolgáltatóvá minôsült át, aki munkát vé-
gez, penzumot teljesít. De a bôrébôl –
szerencsére – nem bújhat ki: akkor is fele-
lôsségteljes, ha nem érzi a figyelem inspi-
ráló légkörét. Néha talán oldottabb, de kö-
zömbös aligha tud lenni. Hiszen a
környezet hangulatának hatása alól nem
tudja kivonni magát.

A nyitókoncert mindig megkülönbözte-
tett figyelmet kap. Megvallom, erôsen ag-
gódtam, hiszen az Operagálára július 9-
én, a futball VB döntôjének estéjén került
sor. Örömmel nyugtáztam, hogy felesle-
gesen: jutott hallgatóság is, és nyugodt
légkör. Valószínûleg Dr. Steiner Pál, Bel-
város-Lipótváros polgármestere szemé-
lyes megjelenése is fegyelmezô hatást
gyakorolt; mindenesetre, átadhattuk ma-
gunkat a kikapcsolódásnak. A MÁV
Szimfonikus Zenekarát Medveczky Ádám
vezényelte, énekes szólistaként Bazsinka
Zsuzsanna, Gál Erika, Fokanov Anatolij
és Fekete Attila lépett fel. Részletek Mo-
zart, Donizetti, Verdi, Bizet, Leoncavallo,
Puccini, Ponchielli operáiból – s végeze-
tül összprodukcióként a híres kvartett
Verdi Rigolettójából. Klip-jellegû prog-
ram, többnyire örökzöld operaslágerekkel
– és néhány olyan ária, amely épp techni-
kai nehézsége miatt kerül ritkán elôadás-
ra. Az ilyen estek jó lehetôséget kínálnak
arra, hogy legalább egy-egy részletet
megszólaltathasson az énekes, ha már nincs
kilátás a szerep színpadi megjelenítésére.
Bazsinka Zsuzsannát az utóbbi hónapok-
ban többször láthatta-hallhatta a közönség
az Operaház színpadán – az operalátogató
számára emlékeket idézett fel, másokban
Luciaként, Gildaként vagy a Bajazzók
„madárdalával” felkeltette az érdeklôdést
az egész operák iránt. Gál Erika nevét
örökre megtanulta, aki hallotta A ke-
gyencnô Leonórájaként – s a Carmen Se-
guidilláját hallgatva mindegyre elámu-
lunk, ilyen ideális színpadi alkattal
hogyhogy nem kap gyakran fôszerepe-
ket… Fokanov és Fekete Attila elôkelô
helyet foglal el a képzeletbeli népszerûsé-
gi listán – s vélhetôleg e felvétellel is to-
vábbi rajongókat szereztek maguknak. A
zenekari számok igényes megszólaltatása
egyenrangú élményt nyújtott a dúdolnivaló
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operaslágerekkel. Aligha volt zavaró a
néhány apró pontatlanság – s a csellisták
remeklését, tónusos-szép éneklô játékát
többletként értékeljük, anélkül, hogy ha-
sonló élményeket kérnénk számon ese-
tenként más hangszeresektôl illetve hang-
szercsoportoktól is.

Koraesti esôzés bizonytalanított el bi-
zonyára sokakat: eljöjjenek-e július 14-én
a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekará-
nak koncertjére. Rossz idô, gyér közönség
– s mégis olyan produkció született, ame-
lyet szívesen újrahallgatnék koncertte-
remben is. Glinka: Ruszlán és Ludmilla –
nyitányát követôen Dvořák Gordonkaver-
senye csendült fel Fenyô László szólójá-
val, majd szünet után Csajkovszkij VI.
szimfóniája következett. A szerb Mladen
Tarbukot invenciózus-lelkes dirigensnek
ismerhettük meg, akit a remek együttes
felkészültsége korántsem arra inspirálta,
hogy szabadjára engedje muzsikusait, ha-
nem épp ellenkezôleg: végigvezette a fo-
lyamatokat, melyek úgy szólaltak meg,
ahogy kérte. A játék intenzitása mindvé-
gig érezhetô volt.

Az est kiemelkedô élményét, mint vár-
ni lehetett, a gordonkaverseny jelentette.
Fenyô László csellóhangjának szép tónu-
sa érzéki örömmel tölti el a hallgatót.
Megszokhatatlan az a minôség-igény,
amely a kimunkált hangokat életre hívja,
s az a szuverén biztonság, amely sohasem
a rutin elszürkítô hatását érezteti, hanem
épp ellenkezôleg, a mû ismeretébôl adó-
dóan a mind nagyobb zenei elmélyülést
teszi lehetôvé. Elhivatottság, talán ez a
legjobb szó annak kifejezésére, ami
Fenyô Lászlóból árad. Talán annak
köszönhetô, hogy magától értetôdô a ma-
ximalizmusa, bármiféle stresszes teljesít-
mény-kényszer nélkül, szinte kizárólag a
szépség bûvöletében. Azt érezzük, mind-
egy, mit játszik, hiszen a hogyan – önma-
gában élményt ad. És azt is, minden egyes
alkalommal, hogy ideális a mûsorválasz-
tás, tehát mindig azért vagyunk hálásak,
amit megszólaltat. Mert nincs olyan mû,
amirôl általa ne tudnánk meg többet, mé-
lyebben-alaposabban. És ilyenkor szo-
morkodunk a közhely igazságán: a hang –
elszáll!...

A nyitány során hozzászoktunk ahhoz,
hogy  magas és mély kétszólamúságává
egyszerûsödik a tényleges hangzás – bi-
zonyára a csellóverseny kísérete is diffe-
renciáltabb lehetett, mint ami eljutott a

hallgatósághoz. A petárda-ropogás a leg-
rosszabbkor jött – idegileg megviselhet-
te az elôadókat is. A szünet után Csaj-
kovszkij VI. szimfóniája nagy lendülettel
indult, de fokozatosan érezhetôek voltak a
– minden bizonnyal javarészt környezetre
hárítható – fáradás jelei; a pontatlankodó
indulás a III. tételben, majd a szokatlan
tételrendbôl kialakuló ciklus egészének
íve csorbult a fináléra. De ezt már csak a
mindvégig éberen figyelôk érzékelhet-
ték…

Ritkaság-élményt kínált a július 16-i
koncert: a Kodály-Bartók Ifjúsági Világ-
zenekar – kecskeméti bemutatkozást kö-
vetô – elsô budapesti fellépését.

Ezúttal nem is annyira maga a koncert,
hanem a zenekart életre hívó szándék ér-
demel kitüntetô figyelmet. Vásáry Tamás
kaliberû mûvész kell ahhoz, hogy felmér-
je a nemzetközi ifjúsági együttes szüksé-
gességét, a benne rejlô lehetôségeket. S
ahhoz is, hogy tervét valóra tudja váltani,
eljuttatva 20 ország fiataljait az elsô kö-
zös koncertekig. Mert mirôl is van szó?
Országhatárainkon túlra eddig is kevés
magyar szerzô zenekari mûvei jutottak –
érdemes a nyilvánvalóan értékes magyar
kompozíciókkal a felnövekvô új generá-
ciót is megismertetni, hogy élô zeneként
továbbra is helyet kapjon a világ koncert-
termeiben nemzeti zenei örökségünk. Ha-
sonlóképp fontos, hogy ifjúsági együttes
élén markáns muzsikus-személyiség áll-
jon, aki nemcsak dirigálásával tartja össze
a játékosokat, hanem a mûvek stílusos
elôadásáért is szavatol.

Kiderült: Vásáry remek pedagógiai ér-
zékkel (is) rendelkezik, amennyiben pon-
tosan megítélte, karmesterként mennyi
szabadságot (koreográfiát) engedhet meg
magának, merthogy elsôsorban a több-ke-
vesebb zenekari rutinnal rendelkezôk biz-
tonságérzetének a megerôsítése fontos.

Öröm volt érezni a klasszikus fegyel-
mezettséget Mozart C-dúr zongoraver-
senyének megszólaltatásakor. E szellem-
ben játszotta szólamát a Magyar Rádió
legutóbbi Országos Zongoraversenyének
gyôztese, Farkas Gábor is, aki ráadásul
Bartók: I. román táncával örvendeztette
meg a közönséget.

A koncert második részében magyar
mûvek szerepeltek, talán túl merész vál-
lalkozásként Kodálytól a Galántai tán-

cok (az egyes frázisok megformálását
illetôen a zenekari szólisták nem mindig
voltak helyzetük magaslatán), Bartóktól
a Magyar képek öt hangulatos karakter-
darabja (a parlando-rubato hangvételt
nehéz pontosan irányítani, ám irányítás
hiányában sem biztos, hogy kiérlelt arti-
kulációt és frazeálást kaphatunk a nem-
zetközi elôadógárdától), majd az erô-
próbának más szempontból bizonyuló
Liszt-mû, a Les Préludes. Mindenesetre,
figyelemben nemigen volt hiány – s a
szépen megoldott részletek (tételek) bi-
zonnyal serkentôen hatnak a további ze-
nekari munkára.

S aki emlékszik Vásáry késô éjszakába
nyúló beszélgetôs koncertjeire, nem cso-
dálkozik azon, hogy az estet három rá-
adással tette emlékezetessé, a fiatalok ál-
lásszilárdságát komoly terhelésnek vetve
alá (Brahms: V. magyar tánc, Berlioz:
Rákóczi-induló, Kodály: Háry – Inter-
mezzo). A munkába és teljesítménybe,
ugyanakkor az élménybe is belefáradva
hagyta el a pódiumot az újszülött zene-
kar. Játékukban nem lehetett nem észre-
venni esetlegességeket – de a hallás tole-
ráns, a szép megoldások emléke „törli”,
vagy legalábbis elhomályosítja a gyen-
gébbekét. És miként bármilyen ifjúsági
rendezvénynek, ennek a budapesti bemu-
tatkozó koncertnek is jelentôs hallgatótá-
bora volt. Szülôk, rokonok, ismerôsök,
barátok és barátnôk. Tehát a zenei ügy
egyszersmind sokak személyes ügyévé is
vált. Olyan közelségbe illetve távolságba
kerültek a mûvek, ahova eljutott sokak
érdeklôdése. Ez a hangverseny talán új
fejezetet nyit zenei életünkben. Hogy mi-
lyen súllyal, ranggal-jelentôséggel – azt
a közeljövô élôzenéje csakhamar meg-
válaszolja.

Július 19-én szép számú érdeklôdô várta
a Magyar Telekom Szimfonikus Zenekar
koncertjét. Kellemes idôben, kikapcsoló-
dásképp. Az elôadott mûsor voltaképp a
„határesetet” súrolta; a még és már csap-
dáinak gondos kerülgetésével. Biztonsá-
got jelenthetett vezetô karmesterük –
ugyanakkor a kölcsönös bizalom megelé-
gedett a megbízható üzembiztossággal,
tehát a talán kivétel nélkül repertoárszá-
moknak mondható mûvek újrajátszásával.
Tehát, semmiféle kihívásnak nyomát sem
lehetett érezni; legfeljebb a stresszmentes
légkörben inkább több mint kevesebb
megoldás sikeredett szépre.
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Mozart: Figaro házassága nyitánya
rendszeresen áldozatul esik a „bemelegí-
tés” funkciójának. Épp ezért, elôbb unhat
rá a hallgatóság, mintsem hogy megis-
merné teljes valójában. A nagy vonalak-
ban felvázolt formarészek, mintha csak
ismert viccre történne utalás – aztán ki-ki
„egészítse ki” önmagában a hallottakat.
Így viszont nyilvánvalóan elmarad a po-
énnak mind az (ízes) elmondása, mind pe-
dig a hatás – s visszahatásként, a megér-
demelt siker felett érzett öröm. Ráadásul,
tény, hogy a Szent István tér (de általáno-
sítva is igaz: a szabadtéri helyszín) nem
kedvez sem a koncentrációnak, sem a
mikroszkópikus-kidolgozott „aprómun-
kának”. Nem csoda tehát, ha idônként
szétcsúszik a hangzás – majd hamar visz-
szatalál a saját medrébe. Aki épp a Bazili-
ka látványában gyönyörködik, nem tá-
maszt különösebb igényeket a tényleges
hangzással szemben. (Mozart neve eleve
garancia.)

Akármilyen meggondolásból is tették,
kedves gesztus, hogy szólistaként a kon-
certmester Környei Zsófia játékát kísérték
Mendelssohn hegedûversenyében. Van-
nak mindig olyanok, akik folyamatában
követik a tételeket, míg mások szinte
hangról-hangra örülnek annak, ami meg-
szólal – merthogy oly sokszor hallották
már a mûvet, hogy „betéve tudják”, s nem
tudnak betelni mûismeretükkel. Az ilyes-
fajta felmondósdi késôbb megváltozik;
amikor már nemcsak a hangokat (dalla-
mokat-harmóniákat) várja valaki, hanem
a felcsendülô szegmentumok mikéntjével
is foglalkozik. Környei Zsófia számára
kétségkívül élmény lehet szólistaként
együtt muzsikálni zenekarával. Biztonsá-
got adhatnak az ismerôs partnerek –
ugyanakkor újdonság-élmény a szabadté-
ri hangzás. Ilyenkor az elôadó könnyeb-
ben tudomásul veszi a mostohább akusz-
tikai viszonyokat is – ezekért bôségesen
kárpótolja a hangtér behatárolatlansága.
A szólista elismerésre méltó koncentrá-
cióval játszotta kidolgozott szólamát, mi-
közben a játék-öröm háttérbe szorult. Bi-
zonyítani akart talán, számot adni igényes
zeneiségérôl – vagy hasonló nyitott kapu-
kat döngetni, ahelyett, hogy belefeledkez-
ve a szép muzsikába, elsôként gyönyör-
ködött volna a hangzó életre keltett
remekmûben.

Dvořák: IX. (Újvilág) szimfóniáját ta-
lán nem is lehet elrontani; sokszínûségé-

vel sohasem téveszti el hatását. Várjuk az
ismerôs dallamokat, s alkalmanként a leg-
szebben sikerülteket ôrzi meg legtovább
az emlékezetünk. A szimfóniára követke-
zô két Szláv tánc már-már a mûsorba épí-
tett ráadás-funkciót is betöltötte. 

Végigtekintve a közönségen, látnunk
kellett, hogy mûködött a zene varázsha-
talma. Ezúttal nem esztétikai magassá-
gokba ragadta magával a hallgatókat, ha-
nem beépült a mindennapokba. Nemes
kikapcsolódással a magasrendû szórakoz-
tatásra adott példát. A darabok zenei értéke
szavatolta, hogy az elôadók ne szolgálta-
tásnak érezzük munkájukat – a publikum
pedig pihentebben távozott a térrôl, mint
ahogyan (mintegy két órával korábban)
odaérkezett. 

Jó szájízzel búcsúzott a Szent István té-
ri koncertsorozat rendszeres-visszajáró
hallgatója az idei sorozattól július 25-én.
A Budafoki Dohnányi Ernô Szimfonikus
Zenekar, Hollerung Gábor vezényletével
lépett fel. A sorozat mûsorfüzete (több-
kevesebb, kisebb-nagyobb pontatlanság
mellett) e koncert esetében adta meg
pontatlanul a mûsort. Csak az elsô rész
programja szerepelt benne: Mozart:
Haffner-szimfóniája és Pánczél Tamás:
Klezmer-szvitje, a második részé, Rimsz-
kij-Korszakov Seherezádé-szvitje sokak
számára meglepetés volt. Igaz, a koncert-
mester beígért szólója sejtetni engedte…

Ezúttal is kamatozott az, hogy a kar-
mester egyidejûleg több szempontot tart
fontosnak, anélkül, hogy rangsorolással
egyiket-másikat háttérbe szorítaná. Ha
valami kiemelten fontos számára, akkor
az – bármi furcsának is tûnjék – a hang-
zás. E hangzás-centrizmus mûködik ak-
kor is, amikor megtervezi a mûsort (ami
várhatóan az elôre kiszámíthatatlan kö-
zönség tetszését megnyeri), s a próba-fo-
lyamat idején mindvégig, ahol a zene és
az elôadó kettôsségére koncentrál. Állan-
dó aktív kapcsolatban van a hangszere-
sekkel, ezáltal tudja a számára fontos
zenei mozzanatokat hangzó életre kelteni
– ugyanakkor, épp e kapcsolat teszi lehe-
tôvé, hogy eldönthesse, mikor célszerû
valamely részletet „kérni” a mozdulatai-
val, s mikor lehet (sôt, kell) rábízni a játé-
kosra. Így elkerüli azt a buktatót, hogy a
tényleges hangzástól nem zavartatva ma-
gát, végigcelebrálja a partitúrákat, s azt is,
hogy szájbarágós mindent-beintéssel le-
szoktassa muzsikusait arról az aktivitás-
ról, amely alapvetôen szükséges a jó

összprodukcióhoz. Mert, valljuk meg, ro-
bottá válik a játékos, ha csak azt csinálja,
amire utasítják – leszokik a formálásról,
legfeljebb pontos-sterilen, egyszersmind
lélektelenül realizálja szólamát. Holle-
rungnál lehetetlen az érzelmi-indulati kí-
vülmaradás, s ez még olyankor is inkább
pozitív hatású, ha nem a mûhöz tartozó,
külsôdleges esetlegességek kötik le pilla-
natokra a játékosok figyelmét (ha pl. fel-
ötlik a próba egy-egy poénos pillanata) –
mert a közös teljesítmény összekovácsol-
ja a muzsikusokat.

Természetesen áradt a Mozart-muzsika
(minden különösebb ünnepélyesség nél-
kül, közvetlenül), majd a zene birodalmá-
nak más területére kalauzolt a klezmer-
szvit. Nemes gesztus, hogy a zenekar
egyik játékosa (az I. hegedû szólam tagja)
lehetôséget kap szerzeménye megszólal-
tatására. Ez is közösségfejlesztô hatású;
ráadásul értékes lehetôség a komponista
számára. Pánczél Tamás e mûvét nem
elôször játszották, s azáltal, hogy növeli a
repertoáron szereplô kortárs-mûvek szá-
mát, egyszersmind jótékony hatással van
stílusérzékükre is. Oláh Vilmos behízelgô
hegedûhangja valóban ideális a mesevilág
megjelenítésére – ugyanakkor ki kell
hangsúlyozni, hogy a szólóállások min-
denkor tiszteletreméltó kidolgozottsággal
szólaltak meg. Kis túlzással azt mondhat-
nánk, „kamaráztak”, akiknek lehetôségük
nyílott rá – s ez a fajta aktivitás (amelyhez
általában elôfeltétel a vezetô karmester
jelenléte) nagymértékben befolyásolta,
hogy mindig a szépet-jót vegye észre a
hallgató. Pontosabban, hogy szinte auto-
matikusan „jóváírja”, esetlegesnek tartva
a kevéssé sikerült helyeket. Mert elhi-
hettük, hogy a nagyforma nem véletlen-
szerûen áll össze a részletek egymás-
utánjából, hanem eleve annak felépítésén
munkálkodnak az elôadók.

Ilyenkor kevéssé zavaróak a környezet
zajai (pedig az evôeszközök harsány
számbavétele fémes ütôs-effektus), s má-
sodlagossá válik a hangosítás milyensége.
Érezzük az itt-és-most varázsát, s ezért a
személyes részvételért a valóban lénye-
gesre, a zenére figyelünk – szinte észrevé-
telen. 

E koncert után a Rákóczi-induló nem
hatásvadász, nem is protokolláris, hanem
egyszerûen hatásos ráadásszámnak bizo-
nyult.

Fittler Katalin
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Telmányi Emil hegedûmûvész, a Hubay-iskola egyik legkiválóbb
képviselôje Aradon született, 1892. június 22-én. Édesapja, Tel-
mányi Emil – Telmányi Mihály görög katolikus rutén pap és
Ruttkay Terézia fia – 1856. július 2-án született Nagy-Ábránkán
(Bereg vm.), aki az 1. és 2. gimnáziumot Ungváron, a 3. és 4. osz-
tályt Munkácson, majd a négy felsôgimnáziumi osztályt ismét
Ungváron végezte. 1874-tôl a budapesti egyetemen klasszikus
nyelveket tanul, 1875-tôl a bécsi egyetem hallgatója egy évig.
Katonai szolgálatát követôen próbaéves tanár Budapesten. 1880-
ban tesz vizsgát latinból és görögbôl, majd az aradi kir. állami
fôgimnáziumban tanít 1884-ig, amikor a losonci magyar kir. ál-
lami fôgimnázium tanárává nevezik ki. 1887-tôl ismét aradi
fôgimnáziumi tanár. 1900. okt. 28-án hunyt el Aradon. (Cikkei-
nek, munkáinak felsorolását lásd: Szinnyei J.: Magyar írók élete
és munkái.) A hegedûmûvész édesanyja, rétháti Kövér Elvira ma-
gyarörmény földbirtokos családból származott, édesapja Kövér
Ferenc (szül. 1782, Arad, megh. 1867) 1816-ban vette feleségül
Rétháton Csíky Annát. Dédszülei Kövér II. Kajetán és Dániel Te-
rézia (lásd Gudenus János József : Örmény eredetû magyar ne-
mesi családok genealógiája, 252–253. l., közli Fancsali János:
Magyarörmény zenei breviárium, 2003, 111. l.). A Telmányi-
család intellektuális beállítottsága, az erélyes és nagymûveltségû
édesanya szigora a kortársak szerint döntô hatással volt a
Telmányi-gyerekek késôbbi fejlôdésére.

Az örmények magyarországi jelenlétével kapcsolatban említ-
jük, hogy az örmény fôváros, Ani eleste után, a XIII. században
elmenekülô örmények egy része Erdélyben telepedett le, de már a
XII. században több forrás tesz említést az esztergomi örmény
negyedrôl is. Ezek az elsô örmény közösségek késôbb beolvadtak
a magyarságba. A második bevándorlási hullámmal, 330 évvel
ezelôtt, I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem engedélyével betelepült
örmények – akiket magyarörményeknek nevezünk – kerültek Er-
délybe, ôk a trianoni döntést követôen, többségükben Magyaror-
szágra mentek. Ennek a 15–20 ezres közösségnek az anyanyelve
magyar, kulturális identitása kettôs: magyar és örmény. A kis
Telmányi Emil Unger Mórnál kezdte hegedûtanulmányait, Ara-
don. (Unger a bécsi Zeneakadémián végzett, utána Görögország-
ba ment, majd 1896-ban, a Schreyer-Zenede meghívására került
Aradra. Az Aradi Filharmóniai Társaság igazgatója és karmestere
1898-tól 1906-ig, keze alól több kiváló hegedûs került ki.)
Telmányi 1905 és 1911 között a budapesti Zeneakadémián tanult
Hubay Jenônél (hegedû), Koessler Jánosnál, és Herzfeld Vik-
tornál (zeneszerzés), majd szerzett diplomát. Hegedûmûvészi pá-
lyafutását 1911-ben kezdte Berlinben, 1912-tôl már Európa-szerte,
késôbb már Amerikában is ismert mûvész. 1919-tôl Koppenhá-
gában élt, de utána még hosszú ideig, szinte évente koncertezett
Magyarországon is. A magyar zene lelkes népszerûsítôjeként,
Bartók hegedûre írott mûveinek meggyôzô tolmácsolójaként tar-
tották számon. 1919-tôl opera- és koncert-karmesterként is
mûködött, 1929 után saját, utazó kamarazenekarával koncerte-
zett. 1940 és 1969 között az arhus-i konzervatórium tanára volt.

1949-ben, Bach szólóhegedûre írt mûveihez, az akkordok egy-
szerre történô megszólaltatása céljából görbe ívû vonót konstru-
ált, amely nem azonos a Bach idejében használt barokk vonóval.
Papp Viktor 1925-ben megjelent, Telmányiról készült írása a
szerzô „Arcképek a magyar zenevilágból” címû könyvében talál-
ható. Tóth Aladár Telmányi hegedûjátékát elemzô cikke a „Nyu-
gat” 1921. évi 1. számában jelent meg.

Papp Viktor: Telmányi Emil
…Telmányi fekete, erôsen épített, zömök ember. Határozott, éles
arcvonásai rendkívüli energiát árulnak el. Sötét szemébôl sugár-
zik a gondolkodás s egész lényébôl egyenes karakter, férfias tett-
erô és intelligencia árad. Nem a kedves, kellemes, feminin mûvé-
szek gyakori fajtájából való. Sohasem mûvészkedik, kifogástalan
köznapi polgár, – amilyennek Bachot említik az írások. Kimértsé-
gében valami talányosság rejlik, szintúgy, mint a lipcsei kántor-
ban, aki külsôségekben a legmindennapibb ember volt s mégis
megírta a h-moll misét és a Máthé-passiót.

Telmányi 1892 június 22-én született Aradon, ahol atyja közép-
iskolai tanár volt. A zenei hajlandóságot anyai ágon örökölte.
Édesanyja rétháti Kövér Elvira. Anyai dédapja olyan jeles zon-
gorázó volt, hogy leterített billentyûkön el tudta játszani társasá-
ga mulattatására az akkori idôk kedvelt valcerjeit és keringôit. A
kisfiú hétéves korában kezdett hegedülni. Unger Mór zenetanár
volt a mestere. Olyan gyorsan tanult, hogy tízéves korában egyik
gimnáziumi koncerten már Beriot elsô hegedûversenyét játszotta.
Hozzáértôk tudják, hogy a Beriot-versenymûvek közül ez a legne-
hezebb. A fiúcska híre annyira nôtt, hogy édesanyja – apja korán
meghalt – felhozta Hubay mesterhez Budapestre. Hubay mindjárt
az akadémiai osztályba vette fel s így felköltözködtek a fôváros-
ba. Tizenhároméves korától Hubay keze alatt nôtt jelentôssé a kis
Telmányi. Zeneszerzést két évig Koessler Jánostól s két évig
Herzfeld professzortól tanult a Zeneakadémián, majd Bloch Jó-
zsef alatt a hegedûtanári diplomát is megszerezte. A zeneakadé-

Telmányi Emil
Arad, 1892. június 22. – Holte (Dánia), 1988. június 13.
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miai koncerteken többször aratott sikert s hogy milyen megbízha-
tó és alapos zenésznek tartotta ôt az intézet, mutatja az, hogy
egyik zenekari növendékhangverseny alkalmával, a Brahms-kon-
cert elôadásán Hubayt helyettesítette a zenekar vezénylésében. A
Zeneakadémia mellett magántanulóként a középiskolát is elvé-
gezte. Évente tíz hónapig hegedült s két hónapig tanult az osztály-
vizsgálatokra. 1911-ben bocsátotta ôt szárnyra a Zeneakadémia.
Berlinbe ment, ahol elsô önálló hangversenyével a szakemberek
elismerését mindjárt megnyerte. Ô mutatta be Németországban
Elgár pompázó hegedûversenyét. Elsô hangversenye után Berlin-
ben Csuka Bélával és Zsigmondy Gáborral megalakította a ma-
gyar triót, mely nem sokáig mûködött, mert Friedmann Ignác
zongoramûvész Telmányit körútra vitte magával Stockholmba,
Kopenhágába és Hollandia nagyobb városaiba. Ettôl kezdve
önálló koncertjeivel többször bejárta Skandináviát, Hollandiát,
Finnországot, egész Németországot, sôt néhány orosz városban
is hangversenyezett. Mindenütt elismerés és diadal. Külföldi sike-
rei után 1913-ban játszott Budapesten elôször filharmóniai kon-
certen. Azóta csaknem évente dobogóra áll s a szemünk elôtt nôtt
grandiózus mûvésszé. A háború alatt katona volt. Aradon rukkolt
be, hol egyik kórházi irodában betegségi bárcákat írattak vele
háromnegyed évig, míg fel nem mentették. Katonai szolgálata
alatt Arad zeneéletét nagyon fellendítette. Negyvenkétezer koronát
hegedült össze – akkor nagy összeget – a Vöröskereszt céljaira... 

Telmányi Emil hegedülését fôként a  t i s z t a s á g,  á t g o n-
d o l t s á g ,  k o m o l y s á g  é s  f é r f i a s  e r ô  j e l l e m z i.
A vonója – közkeletû kifejezéssel élve – úgy „fog”, ahogy a leg-
nagyobbak közül is kevésé. A tónusa zengô, öblös, harsonás.
Ezért ma egyike a legkiválóbb Bach-játékosoknak. Elôadása nem
ragad el, de mindig gyönyörködtet. A hegedülés cifrálkodó, ha-
tásvadászó külsôségeit lenézi. Nagyvonalú, plasztikus erô zeng
húrjain. Minden vonása öntudatosságot, de szerénységet, ízléses-
séget, mûveltséget, tanultságot, érzô s még inkább gondolkodó
lelket mutat. Telmányi játékából mindenki kiérzi, hogy nem csu-
pán hegedûmûvész, hanem nagy muzsikus is. Külföldön pár év
óta szimfonikus zenekarokat nagy sikerrel vezényel. Mi ezt a ta-
lentumát most ismertük meg, mikor a múlt év nagypéntekén
Rossini hatalmas S t a b a t  m a t e r -ét dirigálta el. A fiatalok
közül alighanem ô lehetne a várva-várt magyar karmester.

Tóth Aladár: Telmányi Emil 
Telmányi Emil mûvészete feneketlen mélység és egyszersmind
legmarkánsabb körülhatároltság. Olyan, mint a mélyre ásott, ke-
mény sziklába vájt kút. Két törekvés, helyesebben két szenvedély
juttatja el a magyar zene legújabb büszkeségét ezen mûvészethez.
Az elsô: mindent teljesen megjátszani, végsôkig kiélni, fenekére
nézni a feneketlen pohárnak, a második: mindent marokban tar-
tani, leigázni, zsarnokian. Akarat és hatalom. De itt ne jussanak
eszünkbe Nietzsche beteg szavai, mert Telmányi úgy szálasodott
fel elôttünk konok férfi-fiatalságában, mint akinek gyökere vala-
mi régi, bátor, rendre-fegyelmezett világ talajából szívja az éltetô
erôt. Ô nem modern intelligencia és ez ôszintén jól esik nekünk az
örökös hangulati megértés, stílusváltozatosság, simulékonyság,
egyszóval mindenhez közelség korában. Végre egy nagy magá-
nyos, aki nincs tekintettel a szerzô egyéniségére, aki elôtt az elját-
szandó mû mint egyszerû használati tárgy fekszik. Hogy a
magábaásó Telmányi Bachban rokonra talált, csak úgy magya-
rázható, hogy ô is rabja talán nem ugyanannak a fantáziának, de
ugyanannak a feltétlen uralomvágynak, mely nem büszke csillo-

gással hiteget, de az alkalmazott erôk hatalmával nyûgöz le. Tel-
mányi úgy érzi, hogy a megnyilatkozás küzdelme csupa gyönyö-
rûség annak, aki biztos fogással, plasztikus izmokkal forgatja
szerszámát. Tehát, mint legtöbb elôadómûvésznek, Telmányinak
is fizikai élvezetet szerez mestersége... 

Az állandó erôkifejtés Telmányi Emilt a hegedûjáték „nehéz-
munkásává” avatja. Legfinomabb, legkarcsúbb dallamvonalai is
acélból vannak kovácsolva, minden legkisebb frázis ellenállha-
tatlan erôvel szakad ki hangszere négy húrjából. Az ily mûvésztôl
természetesen távol áll a mozarti önkénytelenség, beethoveni fel-
szabadultság, vagy daloló Schubert-boldogság. A szigorú tétel
nagymesterein kívül talán egyedül Brahms titáni vajúdása talál
interpretációiban magára. Mert Mozart legtüzesebb, legtempera-
mentumosabb pillanataiban sem tûr erôszakot, nála nem lehet
formába gyúrni, csak formába varázsolni egy (sajnos néhai) Pár-
tos István keresetlen magától-értôdésével. A Telmányi-stílus
gyakran ráfekszik Beethovenre is. Így pl. a Kreutzer-szonáta (1.
tétel) zárótémáját monstrózusra szélesíti, igaz, ezáltal nagyszerû
plasztikával tornyosodik elénk, de viszont megakasztja a tétel el-
lenállhatatlan beethoveni iramát, melynek pedig az egész zene-
irodalomban nem akadunk párjára. – A mondottak természetesen
nem akarják azt jelenteni, hogy Beethoven, Mendelssohn, Schu-
bert stb. nem adnak elég alkalmat Telmányinak nagyszerû képes-
ségei kifejtésére. (Hiszen Mendelssohn versenymûvét talán soha-
sem hallottuk szebben és ami nem volt egészen stílszerû, épp az
volt benne a legértékesebb.) De tény, hogy Telmányi egyéniségé-
be-gyökeredzett stílusa zavartalan élvezetet egyedül a XVII. szá-
zad és a XVIII. század elsô felének remekmûveiben nyújt, ennek a
birodalomnak azután feltétlen ura.

A telmányijáték sajátságait a mondottakból egyszerûen kikö-
vetkeztethetjük. Biztosan ívelt, határozott körvonalú rajz, szigo-
rúan összetartott, de teljesen kihangsúlyozott ritmika, mélyen-
szántó, hallatlan vivôerejû tónus. Akkord-technikája egyedülálló,
majdnem tudományos fejlôdés eredménye. Látjuk, hogy Telmányi
játékában megvet minden érzéki, dekoratív hatást. Természethez,
könyvélményekhez, egyszóval romantikához semmi köze sincs,
mûvészete a legtávolabb fekvô, legabszolútabb mûvészet: Zene…

A két közreadott, és a külföldi zenei lexikonok által forrás-
anyagként feltüntetett írás után most lapozzunk bele abba a nem-
régiben napvilágot látott, értékes összeállításba, amely Fancsali
János „Magyarörmény zenei breviárium” címû, a Budaörsi Ör-
mény Kisebbségi Önkormányzat és a Pro Artis Alapítvány gon-
dozásában, 2003 decemberében megjelentetett könyvében
(111–152. l.) olvasható, „Telmányi Emil és szülôföldje” címmel.
A tanulmány többek között ismerteti a hegedûmûvész nyilvántar-
tása szerinti, összes erdélyi-bánáti hangversenyt, külön közölve
Telmányi hazai hangversenyeinek repertoárját. (A könyv a Fôvá-
rosi Szabó E. könyvtár zenei gyûjteményében 780.72 F 16 jelzettel
található.)  Az összeállítás szerint elsô aradi fellépésére 1910-ben
került sor, Reiner Frigyes zongorakíséretével. 1914. febr. 1-én
Mozart A-dúr hegedûversenyét és Paganini versenymûvének (D-
dúr?) 1. tételét adja elô Aradon, a helyi Filharmóniai Társaság
Zenekarával, Zellner Sándor vezényletével. Édesanyja 1914. jú-
lius 29-én meghal Berlinben, Aradon temetik el. 1914. szept. 17-
én Aradon ad hangversenyt jótékony célra, hegedûtanára fiának,
Unger Ernônek zongorakíséretével, majd 1915. okt. 30. és 1918.
ápr. 7. között 19 jótékony célú hangversenyen lép fel Erdélyben
és a Bánátban. Telmányi 1923. ápr. 5-én így nyilatkozik az Ara-
di Közlönynek:
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„…Most Koppenhágában, a dán fôvárosban lakom. Amerikai
körutam után ide mentem haza a feleségemmel, azután most Bu-
dapesten koncerteztem s onnan jöttem Aradra… E hó 8-án Buda-
pesten van hangversenyem, de ezúttal nem mint szólista, hanem
mint dirigens. A budapesti filharmonikus zenekart, amelynek
Dohnányi Ernô az állandó dirigense, ki most amerikai körúton
van, fogom vezényelni, Rossini „Stabat Mater”-jét adjuk elô és
szerepelni fog a hangversenyen a híres Palestrina-kórus.
Budapestrôl hazamegyek Koppenhágába s onnan egy hónap múl-
va Londonba. – A legtöbbet a skandináv államokban hangverse-
nyeztem – már 1912-ben jártam fönt ezekben az országokban és
egyik hangverseny körúton ismerkedtem meg a feleségemmel:
Anne Marie Carl Nielsen dán festômûvésznôvel... Egy esztendô
óta nagyon sok helyen jártam. Arad után Budapesten, Bécsben,
Berlinben és Amszterdamban hangversenyeztem s azután Ameri-
kába hajóztam át. Ott, hogy csak a nagyobb városokat említsem:
New York-ban, Filadelfiában, Pittsburgban, San Franciscoban,
Minneapolisban és Kanada több nagy városában volt koncer-
tem… A most nálam lévô hegedût …most vettem a legutóbbi esz-
tendô alatt egy dániai német kereskedôtôl. A hegedûmet Andreas
Guarnerius cremonai hegedûkészítô készítette 1678-ban. Van a
fájában ugyan néhány szúevés, de a régi lakkja tökéletes és tisz-
ta. Ma Európában megér ezer angol fontot. Tavaly egy 150 éves
Gagliano hegedûn játszottam, amely azonban a Guarneriusnak
felét éri…” Telmányi 1923. ápr. 3-i, temesvári hangversenye
elôtt a Temesvári Hírlap márc. 29-i száma Vása Prihoda cseh he-
gedûmûvész véleményét idézi: „A magyar hegedûmûvészek kö-
zül legjobban Telmányit ismerem, mert együtt szerepeltünk
Amerikában, ahol Telmányinak óriási sikerei voltak. Honfitársai
büszkék lehetnek erre a zseniális mûvészre, aki nemzetének a
külföldön a legnagyobb tiszteletet szerezte.”

Az újság a külföldi sajtóból is idéz: „Kreisler visszaérkezése
óta nem volt olyan izgalmas zenei esemény mint Telmányi bemu-
tatkozása.” „Telmányi engem rendkívül emlékeztet Joachimra és
Wihelmjra, még pedig e két mester fénykorára.”

Járosy Dezsô írja róla a Temesvári Hírlap ápr. 5-i számában:
„Mikor világot kezdett járni, Berlinben is megcsodálják hihetet-
len merészségét. Az történt ugyanis, hogy kizárólagos Bach-mû-
sor szolgálatába állította már akkor is férfiasan érett mûvészetét s
nem lírizált jobbra és nem pózolt balra …érett, tárgyilagos felfo-
gás tükrözôdik játékán… Tegnap közönsége egy kis tévedésnek
esett áldozatául. Nem ezt a Telmányit ünnepelte, hanem azt, aki
elôdei virtuozitásának konvencionális útjait járja, azért, mert a tö-
megnek az kell. De ha tôle függne, nem a mûsor-konvenció em-
bere, hanem az igazi Telmányi jutna szóhoz, akit tegnap a Bach-
Partita (megj.: E-dúr) állított elénk – egész valóságában.”

Az Aradi Közlöny 1924. okt. 23-án azt a Telmányival készített
interjút közli, amely az elôzô napon készült Budapesten:

„…Koppenhágában lakik 1919 óta Telmányi Emil mert akkor-
tájt nem kapott Budapesten lakást és feleségével egy szobában
szûkölködött. Akkor határozta el, hogy apósa lakóhelyén, Kop-
penhágában telepedik le. Azóta ott él, amit úgy kell érteni, hogy
nyári pihenôjét tölti otthon, szeptembertôl májusig pedig hang-
versenyezik. Már háromszor járt Amerikában, Európát keresztül-
kasul beutazta, most készülôdik a rio de janeiroi, montevideoi és
buenos-airesi vendégszereplésekre… Szívesebben dirigálok jó
zenekar élén, mint hegedülök. Sokat is vezényeltem zenekart, fô-
ként Dániában és Svédországban. Tudja, a dirigálásban nincs
semmi mechanikus elem, amely a hegedûst annyira irritálja. A

karnagy mindig új lehetôségekkel áll szemben, minden perc új
szenzációkat hoz számára, nem úgy, mint a hegedûsnek, aki sok-
szor kénytelen azt játszani, amit nem szeret…” Az aradi újságok
hírt adnak a külföldi sajtó vélekedésérôl is: „Telmányi a nagyok
legnagyobbjai közé tartozik. Perzselô hév, s szinte diabolikus
fascináló erô csendül ki játékából. Az a mûvész ô, akinek rögtön
megvan a kontaktusa a közönséggel.” (Madrid, Espagna) „Töké-
letességig fejlesztett technika. Mi sem jellemzi jobban Telmányi
magas mûvészetét, mint hogy a technika annyira háttérbe szorul
a mestermûvek belsô tartalmának interpretálásában, hogy csak
utólag vesszük észre a virtuózt a mûvészben.” (London, Times)

„Telmányiban egy olyan világhírû mûvészt ismertünk meg,
hogy bármely kritika el kell ismerje hogy ez a hegedûmûvész a
többiek között az elsô helyet foglalja el.” (Chicago Tribune)

Telmányi az Aradi Közlöny 1927. máj. 5-i számában így nyilat-
kozik: „Vándor vagyok, Európa vándora, egy-egy esztendôben
bebarangolom úgyszólván egész Európát. Most már inkább és szí-
vesebben dirigálok, ami lehetôvé teszi, hogy utazásaim csökken-
nek és egy-egy városban huzamosabb idôre kötök ki. Az elmúlt
esztendôben szokásos koncertkörútjaim kapcsán ismét ellátogat-
tam Németországba, Svédországba, Norvégiába, Olaszországba,
Franciaországba, természetesen Magyarországot is felkeresem
és most az utódállamokon a sor….” De ugorjunk kissé elôre az
idôben, és idézzünk az Aradi Közlöny 1936. június 4-i számából,
a „Telmányi mûvészetérôl” címû, külföldi kritikákat tartalmazó
összeállításból: „Most, hogy városunk ismét hallhatja nagy hírû
szülöttjének, Telmányi Emilnek hegedûjátékát, nem érdektelen,
ha pár külföldi nagy lap kritikáját leközöljük …a legnagyobb
New York-i napilap így ír Telmányi koncertjérôl: Telmányi pá-
ratlan interpretátor, Isten kegyelmébôl való stiliszta és zseni. Vir-
tuóz és alkotó szellem, amilyen egy évszázadban csak egy akad.
Az egyik leipzigi napilap kritikájának egyik szemelvénye: Vil-
lámló, átütô hegedûtechnikával játszik ez a magyar hegedûmû-
vész. Tónusa elôkelô és olyan tökéletes, aminôt ritkán hallunk.
A Völkischer Beobachter ezt írja Telmányiról: Az idei hangver-
senyszezonban Telmányi Berlinben négy hangversenyt adott. Az
elsô est a német klasszikusoknak volt szentelve, Handel, Bach és
Beethoven lelke uralta ezeket a hangversenyeket. Lélegzetvissza-
fojtva figyeltük ennek a nagy mûvésznek a játékát, melynek meg-
kapó férfiassága szinte egyedülálló…” 

A Berliner Localanzeiger írja: Valóban királya a hegedûnek.
Készsége a zsenialitásig emelkedik. Mozart-kocertet, Beethoven-
szonátát elôadni ilyen fönségesen, ritkán hall az ember. Válasz-
tott nagy mestere a hegedûnek, férfiasan nemes játéka minden
kritikán felül áll.” Telmányi behatóan foglakozik Bach hegedû-
mûveinek elôadásával, és a tökéletes akkordjáték érdekében spe-
ciális vonót konstruál. Alább közreadott munkája elôször 1954-
ben jelent meg Dániában, „Problemer omkring Bachbuen”
címmel (Dansk. Mus., 1954, 106–111. l.). Utána a Musical Times
(1955 január) közölte „Some Problems in Bach’s Unaccompa-
nied Violin Music” címmel. Ezt követte – Denis Stevens és Sol
Babitz cikkére válaszul – Telmányi „The Purpose of the  Vega-
Bach-Bow c. írása a Musical Times-ban (1955 július).

Telmányi cikke ugyanebben az évben, Svájcban „Lösung der
Probleme der Solo-Violinwerke von Bach” címmel jelent meg
(Schweiz Muz., 1955, 430–434. l.), majd a témáról újabb írást
közölt a Musical Times-ban (1956 április) „The ’Authentic Per-
formance of Bach’s Unaccompanied Violin Music” címmel.

Telmányi cikkét magyarul a Muzsika (1959 szeptember) adta

Z E N E T Ö R T É N E T

22 XIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

20-25  20.9.2006  11:29  Page 22



Z E N E T Ö R T É N E T

23XIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

közre (Bach szólóhegedûre írt mûveinek kottahû elôadásáról), az
írás a Slovenska Hudba c. zenei folyóiratban 1960-ban (443–444. l.)
jelent meg. (A Muzsika 1959. évi, novemberi számában cikk, a
decemberi számban fénykép található a Budapesten tartózkodó
Telmányiról.) Telmányi elôször a dán vonókészítôhöz, Arne
Hjorth-hoz fordult, hogy konstruáljon számára görbe ívû vonót,
mozgatható kápával, úgy, hogy a vonó szôrzete játék közben a
hüvelykujjal megfeszíthetô és lazítható legyen – írja a Telmányi
dupla CD-hez, 2003 augusztusában írt ismertetôjében (Bach: hat
szólószonáta és partita) Graham Silcock. Telmányi a Hjorth által
készített vonóval lépett fel 1950-ben, Bach halálának 200. évfor-
dulóján, az edinburghi fesztiválon, a mester szólóhegedûre írott
mûveivel. Amint a Glasgow Herald tudósítója ekkor meg is je-
gyezte: „…új élményt jelentett úgy hallani a dallamot, hogy köz-
ben nem kellett odakapni a kísérô akkordokhoz.”

Mivel a vonó szôrzetének feszesen tartása a hüvelykujj számá-
ra igen megterhelô volt a három szólószonáta befejezô tételeinél,
egy másik vonókészítô, Knut Vestergaard 1953-ban ügyes me-
chanikus szerkezetet készített a kápához úgy, hogy a kápán kiala-
kított lyukba helyezett hüvelykujjal lehetôvé váljon a szôr meg-
feszítése, illetve az üreg üresen hagyásával létrejöhessen a laza
állapot. A hüvelykujj áthelyezésekor, a kisujjal ügyes, egyensú-
lyozó mozdulatot kellett tenni, de a hüvelykujj mindkét esetben
egész más helyzetet foglalt el, mint ahogy azt a ma is használatos
vonónál megszokhattuk. A Vestergaard-féle vonó elsô minta-
példánya éppen az 1953. évi, novemberi Bach-lemezfelvételre
(BWV 1001-2) lett készen, és mire 1954 áprilisára a sorozat töb-
bi darabja is elkészült, Telmányi játéka az új vonóval már maga-
biztosabbá vált. Teljes meggyôzôdéssel írta Noel Goodwin a
Manchester Guardian-ban: „…a barokk zene hagyományos já-
téktechnikája már a múlté…”, sürgetve a tanítás módszerének
mielôbbi reformját. 2003 augusztusában, a Harmonia Mundi ter-
jesztésében jelent meg dupla CD-n (Testament SBT2 1257) az a
Telmányi játékáról,1953–54-ben készített felvétel, amelyen Bach
hat, szólóhegedûre írt szonátája és partitája hallható. Silcock
ismertetôje szerint a VEGA-vonó elnevezés a VEsterGAard-név-
bôl származó rövidítés. A mi értelmezésünk szerint az anagram-
ma valójában a korábbi konstruktôr, ArnE vezetéknevének, és a
vonót tökéletesítô Vestergaard családnevének közös magánhang-
zóiból alkotott, szellemes kombináció. Silcock kétségbe vonja,
hogy a VEGA-vonóval játszott Bach-elôadás autentikusnak len-
ne tekinthetô, de elismeri, hogy érdekes, 50 évvel ezelôtti kísér-
letnek lehetünk tanúi a lemez meghallgatásakor.

A Telmányi-CD megjelenésérôl Jeremy Eichler így ír a New
York Times 2003. augusztus 10-i számában:

Bach álmainak vonója? – Nem egészen
Hogyan adták elô Bach mûveit a maguk idejében? A kérdés he-
ves vitát és szôrszálhasogató tudományos megközelítést gerjesz-
tett, nem is beszélve a korai 20. század egyik, bizarr módon félre-
vezetô, mégis elbûvölô zenei találmányáról, a „Bach-vonó”-ról,
amit úgy terveztek meg, hogy a játékos egyszerre három, vagy
négy hangból álló akkordot szólaltathasson meg anélkül, hogy
ide-oda ringatózó mozdulatot kelljen végeznie a húrokon, így tör-
ve meg az akkordot. Erre a különös történetre, és az elôidézett,
még különösebb hangra emlékezve, a Testament új, dupla CD-jén
jelenik meg ismét Telmányi Emilnek, a magyar hegedûsnek híres,
1954-ben készült felvétele, amin Bach szólószonátáit és partitáit
játssza a Vega-vonóval, aminek a használata mellett lándzsát

tört. A Vega-vonó hatalmas, domború ívével, sûrû sávban futó
szôrzetével, és annak hüvelykujjal mûködtetett, feszes állapotot
elôidézô, mechanikus szerkezetével valami olyan, mint amiket ab-
ban az üzletben láthatunk, ahol a XVIII. századi Lipcse csalóinak
és szélhámosainak fortélyos eszközei találhatók. Valójában 1950-
ben készítette Knut Vestergaard (helyesen: Arne Hjorth készítette,
majd 1953-ban Vestergaard tökéletesítette), mintegy a vonókészí-
tôk több éves igyekezetének betetôzéseként, hogy „újraalkossák”
azt a vonót, amivel Bach elképzelése szerint az ô szólóhegedûre
írt, sûrû szövésû, polifón muzsikáját játszani kell. A valóság az,
hogy ilyen vonó Bach idejében egyáltalán nem létezett. Ez a kép-
telen, régi „kacsa” repülôgépet eszünkbe juttató eszköz paradox
módon, a Bach által leírtakhoz való szigorú ragaszkodás jegyé-
ben fejlôdött ki, miszerint a négyes akkordok a bevett szokásnak
megfelelôen, úgy vannak jelölve, mintha a hangokat egyszerre
kellene megszólaltatni. Ennek a feladatnak a modern, vagy ba-
rokk vonóval történô kivihetetlensége vezetett el ahhoz a feltevés-
hez, hogy a zeneszerzô valami másra gondolt. Telmányi volt a
legfôbb támogatója ennek a maga nemében páratlan találmány-
nak, és a lemezfelvétel lehetôséget nyújtott számára, hogy terjesz-
sze elméletét. A játékmód elôször eléggé ismerôsnek tûnhet, ami-
kor a d-moll partitát nyitó, Allemande-tételben – ahol Telmányi
vonóját megfeszített szôrrel használja – a szokásosnak megfele-
lôen, egyszerre csak egy húrt szólaltat meg. De ugorjunk csak
elôre a partita zárótételéhez, az akkordokkal megtûzdelt Cha-
conne-hoz, és készüljünk fel valami egészen másra. Telmányi
meglazítja vonójának szôrzetét, ami lehetôvé teszi, hogy a szôrzet
egyszerre három, sôt négy húrba kapaszkodjon bele, és ez olyas-
féle hangzást kölcsönöz a hegedûnek, mintha valami sötét hang-
színû, titokzatos orgona, vagy – amilyennek egyesek hallották –,
harmonika szólna. A g-moll fúga bizonyos menetei úgy hangza-
nak, mintha több hegedûs játszaná azokat. Az eszköz már pusztán
újszerûségével érdemes arra, hogy meghallgassuk az általa ké-
szített felvételt, és élvezzük a szuperhatalom birtokában lévô elô-
adó által keltett akusztikai illúziót, aki képes gyôzedelmeskedni a
hangszerjáték fizikai törvényszerûségei fölött. Mindezek ellenére,
a Vega-vonó végül mégsem sikerével, hanem kudarcával szolgál
tanulságként. Minden, kottához hû játékmódja ellenére, a vonó
bizonyos szempontból gyökérteleníti, jellegétôl fosztja meg a zenét.
Ráadásul, a harmónia „függôleges” megszólaltatásával olyan
hangot hoz ki a hangszerbôl, mintha szintetizátort hallanánk. Pe-
dig Bach zsenialitása részben, szólóhegedûre írt mûvei esetében
éppen abban a feszültségben rejlik, amit a valóságos és az eszmé-
nyi között teremt, abban, ahogy a kottában lévô akkordokat egy
éneklô hangszeren kell megszólaltatni. Ehhez járul még, hogy a
tört hármas- és négyes-akkordoknak fontos ritmikus és kifejezés-
beli szerepük is van. Amint ezeknek a mûveknek – mondjuk –
Nathan Milstein és Henryk Szering által készített felvételei is bi-
zonyítják, az energikus, tört akkordok mozgalmasságot, hajtóerôt
visznek a muzsikába. Telmányi eszközével megszólaltatva, a zenei
hangzás teljesen statikus jellegû. Végül, a Bach-vonó története arra
figyelmeztet, hogy a történeti hitelességre irányuló buzgalom mi-
lyen zsákutcákba csábíthat be bennünket, a történetitôl, a puszta
fantázia világába. Mindenesetre, ez a történet a képzelet világá-
nak egy olyan területe, amely kíváncsivá tesz bennünket, és ez az
a ritka érték, ami miatt érdemes újra ellátogatnunk ebbe a világba.

Jeremy Eichler írását olvasva úgy gondoljuk, korunk hegedû-
sének szélesebb horizontra kitekintve kell tudni véleményt for-
málni Telmányi Bach-játékának jelentôségérôl, és ebben nem
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korlátozhatja figyelmét kizárólag a Vega-vonóra. A fura vonó
láttán nekünk valahogy nem a XVIII. századi csalók és szélhá-
mosok kellékei, sokkal inkább Leonardo teremtô fantáziáról ta-
núskodó, különös találmányai jutnak eszünkbe, amelyek nagy ré-
sze nem valósult meg soha. Az eszköz valahol mindig
alkotójának szellemiségét tükrözi. A vállalkozó kedvû, igen ener-
gikus Telmányi elôremutató, intellektuális megközelítésen alapuló
játékmódja felidézéseként érdemes újra elolvasni, mit írt róla
Tóth Aladár 1921-ben: „…Akkordtechnikája egyedülálló, majd-
nem tudományos fejlôdés eredménye…” És hadd hivatkozzunk
Graham Silcock CD-ismertetôjére is, kiemelve, hogy Telmányi
a Bach-játék úttörôje, aki a hegedûjáték történetében elôször,
1917-ben, három koncerten eljátszotta Bach hat, szólóhegedûre
írt mûvét: elôször Budapesten, aztán Bécsben,  Berlinben, majd
1920-ban Koppenhágában…

Ha az egyetemes hegedûjáték szélesebb horizontjára kitekint-
ve, még távolabbra nézünk vissza, egy másik „történelmi” hege-
dûs, a Bach-játék nagy úttörôje, az 1843-ban Lipcsébe, Mendels-
sohn védôszárnyai alá került, fiatal Joachim József alakja
bontakozik ki elôttünk. (Bach halála óta elôször Mendelssohn ve-
zényletével csendült fel 1829-ben a Máté-passió, és 1835-tôl, a
lipcsei Gewandhaus-koncertek karmestereként ô emelte Lipcsét
európai zenei központtá.) Joachim – mint egykori tanítványa,
Hubay Jenô (Telmányi tanára) írja róla – „…megoldotta Bach
hegedûszonátáinak és partitáinak legyôzhetetlennek látszó ne-
hézségeit. Felfogása és elôadásmódja nyomán ezek a mûvek min-
den hegedûs közkincsévé váltak.” Íme hát az út, amely elvezetett
a Jeremy Eichler cikkében, példaként említett Henryk Szering
Bach-játékáig… De lássuk, hogyan jutott el Telmányi a Vega-
vonó megkonstruálásának ötletéhez.

Telmányi Emil: Bach szólóhegedûre írt mûveinek
kottahû elôadásáról

Aki lelkiismeretesen tanulmányozza a szólószonátákat, hamaro-
san belátja, hogy a kottahû megszólaltatás sok helyütt megoldha-
tatlan problémákat ad. Ez egészen természetes, ha meggondoljuk,
hogy a modern vonót 1720-ban, amikor Bach ezeket a mûveket
írta, még nem használták. Milyen vonóval játszott tehát Bach? Az
eisenachi Bach Múzeumtól azt a felvilágosítást kaptam, hogy
Bach korabeli vonójuk nincsen, mert Bach hagyatékában sajnos
nem maradt vonó, – sôt még kópiájuk sincs. A vonó, melyet a
mester használt, a leírások alapján így festett:

1. A vonószôr hossza 58 cm (a mai vonóé 66 cm). 2. A vonó
fája és szôrözete között a kápánál két centiméteres, középen öt, s
a vonó hegyén egy centiméteres távolság volt. Eszerint tehát a
vonó görbe és nem a Corelli-féle egyenes típus, mint azt néhány
angol zenetörténész állítja. 3. A kápának nem volt feszültséget re-
guláló csavarja. A kápa vagy egybefüggött a vonóval, vagy csato-
ló dróttal volt ellátva. 4. A vonórudat legtöbbnyire mogyoró-, vagy
fûzfából készítették.

Ha ehhez hozzávesszük, hogy Bach korában a nyereg, melyen
a négy húrt feszítik ki, laposabb ívû volt, mint ma, akkor elképzel-
hetô, hogy ilyen vonóval nemcsak három, de négyfogású akkor-
dokat is lehetett kitartani. Az ilyen vonó szôrözése meglehetôsen
laza. Ha a vonót a húrokra nyomjuk, a vonófa enged a nyomás-
nak, végpontjai közelebb kerülnek egymáshoz úgy, hogy a szôrö-
zet a nyereg ívelését követni tudja. Az egyszólamú játéknál pedig
a hüvelykujjal lehet a szôrre erôsebb nyomást gyakorolni. Így a
vonó szôre feszesebb lesz, s el tudjuk kerülni a szomszédos húrok

érintését. Ezt a hüvelykujj-technikát különben Georg Muffat
„Florilegium secundum” címû mûvének elôszavában írja le
(1698). De Bach kéziratainak behatóbb tanulmányozása azt is vi-
lágossá teszi, hogy zeneszerzôi elképzeléseiben nemcsak a rövid,
gyors vonással egyszerre meghúzott és egyszerre hangzó akkord,
hanem a hosszabban kitartott akkordhangzás is élt. Az elsô ak-
kordtípust a modern vonó ügyes kezelésével kielégítôen tudjuk
megszólaltatni. Gondoljunk a g-moll fúgára, amelyben a téma
néhány nyolcados és egy rövid tizenhatodos figurából áll. Min-
den, harmóniát adó, kísérô akkord nyolcadokban van írva. Ezért
hangzik ez a fúga modern vonóval jobban, mint a két másik fúga.
Viszont a kitartott akkordokat csak görbe vonóval lehet jól játszani:
gondoljunk a C-dúr fúgára, melyben a téma fél-, negyed-, és
nyolcad-értékû hangokból áll, míg a kíséretet többnyire félhang-
akkordokként jegyezte le Bach. Azért mondom, hogy „többnyi-
re”, mert ugyanebben a fúgában sok hang van negyedekben is.
Hasonlítsuk össze a 10., 11., 12., 44. ütemet a 45. és hasonló tak-
tusokkal. Ez az összehasonlítás egyszersmind semmissé teszi azt
az érvet is, hogy a félhangos akkord-notáció korabeli írásmód,
lejegyzésbeli szokás volna csak. Mert ha Bach – ahogyan néhá-
nyan bizonygatják – minden akkordot egyformán röviden, avagy
arpeggiózva, törve képzelt elôadni, akkor semmi értelme sem len-
ne annak, hogy az egyik taktusban félértékû akkordot ír, a
következôben pedig negyedértékûeket. Mi tehát az oka, hogy
Bach, akit az írásmódban is rendkívül lelkiismeretes muzsikusnak
ismerünk, s aki még a díszítéseket is pontosan kiírta, egyszerre
olyan kevéssé konzekvens az akkordlejegyzésben? Miért ne írha-
tott volna mindenütt fél-, vagy negyedkótákat?

Erre csak azt válaszolhatjuk: Bach hosszabb ideig hangzó ak-
kordokra gondolt. A C-dúr fúgában minden valószínûség szerint
a téma ritmikailag változatos figurái ellenében egyöntetûen las-
san menetelô harmóniákat, azaz hosszabban hangzó akkordokat
kívánt, talán mintegy folytatását annak a kromatikus hangokból
álló comes-nek (megj.: a comes a fúga-témát kvinttel feljebb,
vagy kvarttal lejjebb utánzó szólam), amit aztán negyedkottás ak-
kordokkal variált. Nem vagyok ugyan meggyôzôdve, hogy ezt a
frazírozási ellentétet annak idején akár Bach maga, vagy növen-
dékei szépen érvényre tudták volna juttatni. Ez ugyanis nagyon
nehéz, még görbe vonóval is. De kétségtelen, hogy a lejegyzésbe-
li megkülönböztetés nem véletlen, s hogy Bach fantáziájában az
akkordjátéknak hosszabban kitartott, vagy legalábbis azt az illú-
ziót keltô módja elevenen élt.

Van ezen kívül a g-moll fúgában néhány taktus (a 35. és a
következôk), melyek a modern vonóval kivihetetlenek. Az írásmód
emlékeztet a régi lant-technikára: félkótás akkordok alatt nyolca-
dos kontrapunkt. A régebbi lant-technikában járatos szakembe-
rek is igazolták azt a feltevésemet, hogy a régi lanton ezek az ak-
kordok megpengetve még hangzanak akkor, amikor a nyolcados
figurákat pengetik. Ez azért lehetséges, mert a lant teste sokkal
tovább rezonál, mint a hegedûé, s a pengetett hang tovább hang-
zik, mint a vonóval húzott. Ezeket a problematikus taktusokat a
görbe vonóval kottahûen lehet lejátszani.

Dr. Albert Schweitzer már 1906-ban írott Bach könyvében
megállapította, hogy Bach zenéje a modern vonóval másként
hangzik, mint azt a kottaképen olvasni lehet. Kísérletet tett görbe
vonóval, s ennek eredményeként kategorikusan kijelentette, hogy
a szólóhegedû-mûveket csak görbe vonóval lehet Bach szellemé-
nek megfelelôen elôadni. Felszólította a hegedûkészítôket, csinál-
janak újra görbe vonókat, s a hegedûsöket, hogy csak görbe vo-
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nókat használjanak. De, mint késôbb egy helyütt megjegyzi, a
hegedûsök nem voltak hajlandók a primitívebb és nehezebben
kezelhetô görbe vonó használatára visszatérni, azzal az érthetô
és helyes érveléssel, hogy a hallgatók már megszokták a modern
vonó intenzív nagy hangját, a régi típusú barokk vonó pedig nem
tudja kielégíteni az újabb követelményeket. Csak a húszas évek
vége felé kezdtek többen azzal kísérletezni, hogy a modern igé-
nyeket is kielégítô, görbe vonót konstruáljanak. Én is több évig
kísérleteztem, míg végre egy dán vonókészítô mester, útmutatása-
im alapján, olyan vonótípust tudott konstruálni, mely kombinálja
a modern vonó nagy hangerejét a görbe vonó akkordjátszó ké-
pességével, sôt még pianissimo négyesfogású akkordokat is ki tud
tartani. Az én elképzelésem az volt, hogy ezt a „kombinációs” vo-
nót oly közel kell hozni a különben használt vonótípushoz, hogy
könnyen lehessen egyik vonóról a másikra áttérni. Mert a kombi-
nációs vonót csak ott kell használni, ahol feltétlenül elônyös:
polifón, akkordikus hegedûszólam elôadásánál. A vonót megle-
hetôsen magasra kellett ívelni, mert kísérleteim az elé az alterna-
tíva elé állítottak: lapos nyereg, vagy magas íveletû vonó? S mi-
után hangszerünkön nemcsak Bach zenét akarunk megszólaltatni,
ez a megoldási lehetôség maradt számomra.

De a legnagyobb és legfontosabb probléma ez volt: hogyan le-
hetne hosszabb egyszólamú részeknél feszes szôrözetet használni, s
a polifón, akkordikus szakaszoknál a feszes szôrt lazára átváltani?
– Ezt a problémát Knud Vestergaard hegedûépítô mester zseniális
módon oldotta meg. A hüvelyk kis nyomásával a kápára, a laza
szôrt feszesre lehet átváltani, s megfordítva, – anélkül, hogy ez a já-
tékot zavarná. A laza szôrözetet a hüvelyk a körülményeknek
megfelelôen szabályozni tudja. Ez a szabályozás – épp úgy, mint a
mechanikai átváltás - játék közben, észrevétlenül történik.

A VEGA-vonó feszes szôrrel épp oly intenzív hangot tud produ-
kálni, mint a modern vonó. A laza szôrrel játszott akkordok pedig
hangerôben messze túlszárnyalják a modern vonó akkordjátékát.
A VEGA-vonó beható tanulmányozása után bárki beláthatja,
hogy ezzel a vonóval sokkal lágyabban és melódikusabban lehet
a hangot formálni, színskálája változatosabb, a különbözô vonás-
nemeknél választékosabb hangzást lehet elérni. A spiccato jóval
puhább, de ez a barokk zenében csak elôny, mert a rövid, patto-
gó spiccato nem illik a Bach-stílusba.

Ha Bach szólóhegedû-mûveit VEGA-vonóval halljuk, feltûnik,
hogy másként hatnak, mint ahogyan megszoktuk azokat. Az egy-
forma forte akkordok monotóniája, a melódiának a heves akkord-
fogás-kísérettel való szétszakítottsága, a nehezen követhetô poli-
fónia (mert sokszor fontos basszus-hangokat csak röviden lehet
megszólaltatni), vagy a groteszkül lefelé tört akkordok (hogy a
basszus melódia minél érthetôbb legyen, gondoljunk a Ciaconna
elsô variációjára!) és az általános virtuozitásra törekvô érvénye-
sülni akarás (gyors tételeknek Paganini tempóban való ledarálá-
sa) – nem zavarja többé a stílus tisztaságát. A VEGA-vonó arra
készteti a játékost, hogy elmerüljön Bach zenéjében. A virtuozi-
tást (mert szükség van erre itt is) a zenei értékek kiaknázására
kell felhasználni: hogyan lehet a fúga-témát a legvilágosabban
megformálni, egy figurált darabban a harmóniai vázat érzékel-
tetni (prestók), két regiszterben játszani (Siciliano), vagy kétszóla-
múan frazirozni (az egyik melódikus legato, a másik staccato), stb.
stb. Abban a szerencsés helyzetben lehettem, hogy dr. Schweit-
zernek bemutathattam VEGA-vonómat, amikor 1954-ben Kop-
penhágán átutazott. A Ciaconna eljátszása után többek között ezt
mondta csodálkozva: „Hogyan lehet az, hogy ezzel a vonóval

még spiccatót is tud játszani? Úgy látszik, könnyû ezzel a vonó-
val bánni, csak a balkéz-problémák megoldása marad hátra”. –
Ebben meglepôen igaza volt. Mert egy technikailag elôrehaladott
hegedûs három hét alatt meg tudja tanulni a vonó kezelését, s ez-
után csak a zenei formálásra kell koncentrálnia, ami nagyon
érdekkeltô és gyönyörködtetô tanulmány.

De az eddig megszokott Bach játék-felfogást teljesen fel kell
adni, s a zenei kifejezést alapjaitól felépíteni. Talán többen azt
fogják ellene vetni, hogy ez nem „briliáns”, vagy „virtuóz”
Bach-interpretáció. Erre csak egy választ adhatok. Albert
Schweitzer megállapítását. „Während Bachs Werke auf dem
Papier in all ihrer Herrlichkeit dastehen, werden sie von den
Geigern mit den modernen Bogen immerfort misshandelt.” (Míg
Bach mûvei a papíron a maguk csodálatos mivoltában fekszenek
elôttünk, addig a hegedûsök a modern vonóval állandóan vétenek
ellenük.)

Telmányi 1936-ban újra megnôsült. Zongorista feleségével,
Annette Schioler-rel, és gyermekeivel, Anikával (hegedû), Iloná-
val (hegedû, brácsa) és Ceciliával (cselló) az 1950-es évektôl
Skandináviában, Németországban és Magyarországon is koncer-
tezett. (Ha vonóskvintett-összeállításban léptek fel, a 2. brácsa
szólamát Annette játszotta.) Amikor 1959 ôszén Telmányiék Bu-
dapesten tartózkodtak, a kvintett játékát a budapesti közönség is
hallhatta. A hangverseny elsô számaként Bach Chaconne-ja
hangzott fel a 67 esztendôs mûvész elôadásában, az általa kons-
truált íves vonóval. Kovács János a Muzsika 1959. évi, novembe-
ri számában így ír errôl: „…Szokatlanul érdekes és gyönyörköd-
tetô volt a hegedûn telt, három- meg négyszólamú akkordok
tömör hangzását hallani törés, felbontás és arpeggio – a mai
hangszer szükségszerû kiegészítô- megoldásai helyett, vázlatos
szólamok helyett tartott hangokat és reális szólamvezetést jelzett.
Megismerésre mindenesetre feltétlenül méltó volt ez a ritka alka-
lom, magyarázata lehetett a produkció sikerének is, s menthette
árnyoldalait: az intonáció bizonytalanságát, a koncentráció és
felépítés lazaságát. A g-moll szólószonáta két lassú tétele követ-
kezett ráadásként: az elsô ráadásnál, a g-moll szonáta bevezetô-
jében kaptuk mindhárom szólószám között mûvészi élményben a
legtöbbet.” Kortársak írásainak felidézésével, Telmányi Emillel
készített interjúk segítségével próbáltunk portrét rajzolni errôl a
kiváló magyar hegedûsrôl, akinek játékát a férfias elôadásmód, a
tartalmi mélységek, a szellemi emelkedettség jellemezte. Ötven-
egy hangversenyt adott Erdélyben és a Bánátban, ebbôl tizenki-
lencet az I. Világháború négy éve alatt, jótékony célra. Huszon-
nyolc hangversenyen lépett fel 1922 és 1942 között, hírnevével,
közösséget tömörítô erejével nyújtva lelki támaszt az elcsatolt te-
rületeken élô, az akkori idôben erôsen a kultúra felé forduló hon-
fitársai számára, magasrendû mûvészetével bizonyítva az anyaor-
szágtól erôszakkal elszakított magyarság kultúrájának létét,
európai életképességét. Férfias erô, szellemi emelkedettség, ra-
gaszkodás a szülôföldhöz –  íme a ma is példaértékû  emberi vo-
nások: ezeket kapta útravalóul a szülôi háztól ez az Európa ván-
dorává lett, Aradról elszármazott, magyar hegedûmûvész. És e
vonások révén már nem is egy muzsikusportré, de valódi szobor-
alak formálódott ki a szemünk elôtt.

Telmányi mûvészetét avatott kritikusa feneketlen mélységbe
vezetô, kemény sziklába vájt kútként jellemezte egykoron. Ebbôl
a sziklából vált mostanra a ma élôk, és a példáját keresô, jövendô
utódok számára kôszoborrá egészen…

Rakos Miklós 
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MÛHELY

Még az 1960-as évek derekán, fiatal
hangmérnök koromban az akkori mûszaki
igazgató a szobájában egy szép makettet
mutatva így szólt: „Ujházy elvtárs, maga
már ebben az épületben fog dolgozni”.
Mondanom sem kell, hogy életemben
elôször és utoljára akkor láttam az épüle-
tet, – akkor is csupán makett formájában.
Pedig ez a terv a Rádió jelenlegi telephe-
lyén már tartalmazott egy nagyzenekari
stúdiót, hiszen erre a célra rendelkezett
beépítetlen ill. bontásokkal felszabadatha-
tó területtel, – mint ahogyan udvarának
erre szánt területe még ma is szabad. Ma-
gában a tervben sajnos voltak ma már
megkérdôjelezhetô elemek, mint pl. egy
hatalmas toronyház a Nemzeti Múzeum
mögött, de ezzel mégis csak beindult egy

folyamat. Tervpályázatok, részletes ren-
dezési tervek okozta késlekedések után a
Rádió vezetôsége végül is úgy döntött,
hogy  a legfontosabb a meglévô értékek
elhelyezése, ezért a nagyzenekari stúdió
helyett elôször az üzemépület készült el,
benne többek között az új Archívummal.
E döntés lényegében helyes volt, hiszen
hanganyagaink elhelyezése ezt megelôzô-
en katasztrofális volt, s ezzel párhuzamo-
san a mûszaki vezetés továbbra is komo-
lyan foglalkozott a zenekari stúdió
ügyével, többek között az udvar felszaba-
dítása érdekében ezért épült meg a Szállás
utcában a garázs épület. A kérdés folyta-
tásaként 1985-ben – ugyancsak a Múze-
um utcai üres telekre szánva – kizárólag a
hangversenystúdió építését illetôen – két
tervezôintézet is megbízást kapott. (Lakó-
terv: Finta József és MATERV: Dr. Ba-
ráth Etele, Gulyás Zoltán, Dobai János).
Ennek nyomán két, figyelemre méltóan
szép terv született, mindkettôben egy kb.
13 000 légköbméteres, valóban korszerû
és impozáns hangversenystúdióval. (Csu-
pán az összehasonlítás kedvéért: a Zene-
akadémi Nagyterme 9 400 légköbméter.)
Mindkét terv számolt a szomszédos
mûemlék palota közönség-fogadó szere-
pével, és az együttesekhez kapcsolódó
próbatermek, hangolók, irodák ottani
elhelyezhetôségével. 

Melyik európai rádió dicsekedhetne az-
zal, hogy egy gyönyörû mûemlék átrium
vezeti át a közönséget az impozáns, mo-
dern hangversenystúdiójába? Sajnos mi
sem, mert a terv csupán terv maradt: a Rá-
dió még a két változat közötti döntés fázi-
sáig sem jutott el. Milyen tényezôk ját-
szottak ebben szerepet?

A Rádió mûsorstruktúrája idôközben
módosult (megjelentek a kereskedelmiek

okozta viharfelhôk), beindult a mûsor
„magazinosodása”, s ezért egy új döntés
értelmében az üres területre inkább maga-
zinstúdiók építését tervezték, ezzel pedig
a hangversenystúdió ügye a további bontá-
sok szükségessége miatt eleve egy késôb-
bi ütemre tolódott el. (A kiszivárgott hírek
szerint a hangversenystúdió felépítését
pártoló számos felszólalás ellenére végül
egy – egyébként köztiszteletben álló – ri-
porter érvelése nyomán alakult ki a végsô
döntés, elvetve a hangversenystúdió építé-
sének tervét, hogy ti. ennél fontosabb fel-
adatok is vannak. Szerencsére a magazin-
stúdiók sem készültek el, mert a meglévô
stúdiók és épületek átépítésével a feladat
jól megoldódott –, így ennek köszönhetô-
en a hangversenystúdióra szánt terület
még ma is szabad.)

A hangversenystúdió megnevezésben
szereplô „hangverseny” megjelölés ellen-
érdekeltséget váltott ki a hangversenyek
szervezésére szakosodott és akkor még
egyeduralkodó országos intézmény részé-
rôl, így az bárminemû partnerségtôl mere-
ven elzárkózott, holott az együttmûködés
sok tekintetben mindkét fél számára
elônyös lett volna.

A 90-es években a kérdést hangmérnö-
ki oldalról ismét felmelegítettük ugyan,
ám próbálkozásunkat most meg a terve-
zett Világkiállítás ürügyén az illetékes
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A HATOS – 3. rész 
Sorozatunk elôzô két részében többek között a 6-os stúdió építésével, a rádiózásban betöltött sze-

repével, valamint – kis kitérôként – a 22-es stúdióval is foglalkoztunk. Ám korábban is említettük,
hogy az idô múlásával a 6-os stúdió egyre szûkebbé vált, s a 70-es években már szinte az egyetlen
olyan európai rádiószervezet volt a Magyar Rádió, amelynek még nem volt korszerû nagyzenekari
stúdiója. A térhatású felvételek bevezetése és fôként a hazai felvételeknek a nemzetközi hanglemez-
piaccal történô szinte mindennapos összehasonlítása egyre sürgetôbbé tette egy új stúdió építését.
Nem véletlen tehát, hogy erre vonatkozóan több ígéretes, szép terv is született, ám sajnos az sem 

véletlen, hogy ezek megvalósulása a mai napig rendre meghiúsult.

Az ÁÉTV tervnek a Rádió jelenlegi telephelyére

szánt makettje.(Nánási Sándor, 1966.)

A tervezett koncertterem Múzeum utcai homlokzata
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szervek söpörték le, mondván, hogy ah-
hoz kapcsolódóan úgyis épül egy kulturá-
lis központ, s ott lesz hangversenyterem.
Ez az indoklás egyébként nagy tévedés
volt, hiszen nem tett különbséget egy
hangversenyterem és egy olyan nagyze-
nekari stúdió között, amelynek fô felada-
ta a hangfelvétel, s amellett nyilvános
koncerteket is rendeznek benne. (Ma már
van korszerû hangversenyterme Buda-
pestnek, ám gondoljuk csak el, hogy mi
történne akkor, ha mondjuk a Bartók
adófôszerkesztôség elhatározná, hogy a
Mûvészetek Palotájának hangversenyter-
mét kibérli egy hétre, hogy ott egy teljes
stúdió-operafelvételt – tehát nem koncert-
szerûen – rögzítsen, ami pedig indokolt
lenne, hiszen érdemes megszámolni,
hogy a Rádió évtizedekkel ezelôtt a ma-
gyar mûvészekkel hány teljes operát és
operettet rögzített, és hányat rögzíthet
ma!) Mert egy hangversenyterem elsôdle-
gesen a koncertek céljait szolgálja, ese-
tenként hangfelvételi lehetôséget is kínál-
va, míg a hangversenystúdió kialakítását
tekintve alapvetôen a felvételek céljait ve-
szi figyelembe, olykor – viszonylag kor-
látozott számú – hallgatóságot is feltéte-
lezve. Másrészt egy rádió miért fizessen –
a pénz mindenhatósága által egyébként is
felkorbácsolt – terembérleti díjakat, ha

(normális esetben) van saját nagyzeneka-
ri stúdiója, amelyben ráadásul nem kell a
zenei rendezônek emeleteket lifteznie, ha
szót kíván váltani a mûvészekkel. Vagyis
a hangversenyterem és a hangversenystú-
dió említett „összemosása” rendkívül hi-
bás döntés volt!

1992-ben a Rádió megkérdezése és tud-
ta nélkül elkészült egy olyan rendezési
terv, amely a Rádiót jelenlegi helyérôl tel-
jes egészében ki akarta telepíteni. (A ké-
szítôknek nyilván fogalmuk sem volt ar-
ról, hogy a Bródy Sándor utca 5-7 olykor
leomló vakolatú fala mögött az ország
máig is elsô rádiószervezete üzemel, szá-
mos értékes stúdióval, hatalmas archí-
vummal, a szellemi értékeirôl nem is
szólva.) A tervezett kitelepítés árnyéká-
ban – érthetôen – nem a hangversenystú-
dió volt a legfôbb kérdés.

A nagyzenekari stúdió elleni „szimboli-
kus” fúrások mellett még egy „igazi” fú-
rást is meg kell említenünk, ugyanis köz-
ben arról kaptunk értesítést, hogy a 4-es
metró Kálvin tér–Rákóczi tér közötti sza-
kasza érinti a stúdiókat, bár az akkori
BUVÁTI tervezôi megígérték, hogy egy
különleges rezgésgátló pályakialakítással
megoldják, hogy a stúdiókat (a jelenlegi
6-ost is beleértve) a szerelvények ne za-
varják. Mivel nálunk a tervezôk – ismert

okokból – óriási rutinnal rendelkeznek
abban a tekintetben, hogy milyen mód-
szerekkel tartsák távol a külsô rezgéseket,
ha a közlekedési zajok szempontjából leg-
érzékenyebb létesítményeket az illetéke-
sek a legzajosabb helyszínekre álmodják,
így a metró okozta zavaroktól – elmélet-
ben – már nem kell tartanunk.

A Rádió kitelepítésére vonatkozó 1992-
es terv még jórészt a kulisszák mögött
zajlott, napjainkban azonban az „új rádió-
székház” ügye idônként elemi erôvel
bukkan a felszínre. Közeli határidôk röp-
pennek fel és tûnnek el nyomtalanul, pá-
lyázatok, bírálatok születnek, miközben
még az új televíziós székház ügye sem
mentes a zökkenôktôl. A nagyzenekari
stúdió oldaláról tekintve az új székházban
természetesen szóba sem jöhet a korábbi
tervekben megfogalmazott 13 000 lég-
köbméteres terem építése, hiszen ennek
anyagi vonzatai ma már tetemesek lenné-
nek. Vagyis a költözés azt oldaná meg,
ami ma lényegében megoldott, ám amire
évtizedeken át nem volt megoldás, az
most sem teljesülne. Az új rádióház tervé-
nek felkarolása mögött természetesen sok
szakmai tisztesség és jóindulat is meghú-
zódik, hiszen például mûszaki oldalról
valóban üdvözlendô lenne, hogy a koráb-
bi, sokszor tûzoltás jellegû átépítések, fel-
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Impozáns hangversenystúdió, mûemlék átriummal. Csak terv maradt

MÚZEUM UTCA

UDVAR
ÚJ IRODAHÁZ
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újítások helyett most végre lehetôség kí-
nálkozzon egy mûszaki szempontból is
alaposan átgondolt stúdióház megterem-
tésére. Az is tény azonban, hogy a koráb-
bi építkezések révén egy korszerû, élhetô
rádió jött létre, s ha a régi „nagy” rádió el-
fért a város szívében, akkor egy számítás-
technikai alapokon nyugvó, ennélfogva
mind térbeli kiterjedtségében, mind lét-
számában csökkentett intézmény annál
inkább elférne a jelenlegi helyén. Ám a
kérdés mélyére tekintve itt másról is szó
van, hiszen már a korábbi rendezési terv
kapcsán is sejthetô, hogy a szálak a Rádión
kívülre vezetnek!  Mivel szeretném a la-
pot egy sajtópertôl megóvni, ezért óvato-
san fogalmazok: a jelenlegi hely, mint in-
gatlan, nagyon értékes, különösen, hogy
épül a Pollack téren a mélygarázs, ame-
lyet nyilván nem a Rádió mûvészeti
együttesei vagy a szomszédos MÁV ze-
nekar tagjai számára építenek. Kiknek
lehet értékes a Rádió jelenlegi területe?
Rádióról lévén szó, válaszként idézzünk
egy rádiójátékból! 1939-ben Orson Welles
így jellemezte a Földet megtámadó mars-
lakókat: …a roppant éteri szakadékon ke-
resztül hatalmas, hûvös és részvétlen in-
tellektusok figyelték Földünket irigy
szemmel, és elméjük lassan és biztosan
szôtte ellenünk terveit… 

Így tehát napjainkban „a Rádió úgyis
elköltözik” jelszava, valamint az ország
gazdasági helyzete okán soha sem vol-
tunk ennyire távol egy új nagyzenekari
stúdió építésének lehetôségétôl, hacsak
valamilyen csoda be nem következik.

Békésy György talán nem is sejtette, hogy
annak idején nem csupán értékeset, ha-
nem maradandót is alkotott. S talán éppen
ezért is kell foglalkoznunk a 6-os stúdió
megóvásának kérdésével arra az esetre,
ha a Rádiót e helyrôl valóban kitelepítik,
hiszen nagy szégyen lenne, ha egy napon
a dózerek megjelennének, s a stúdió falai
pillanatok alatt sitthalmazzá válnának,
márpedig tudjuk, hogy az emberi kapzsi-
ság a múlt emlékeit sem kíméli.

Ezért már a 90-es években – akkor
mûszaki igazgatóhelyettesként – megkí-
séreltem a 6-os stúdió védetté nyilvánítá-
sát. Úgy képzeltem, hogy a „kulturális és
akusztikai mûemlék” megjelölés erre al-
kalmas lesz, hiszen falai között a magyar
zenekultúra és egy ugyancsak magyar –
ráadásul Nobel-díjas – mérnök életmûvé-
nek szép emléke fonódik egybe. Igaz
ugyan, hogy az eredeti burkolat már hiá-
nyos, de az akusztikai viszonyokat meg-
határozó alaprajzi és méretaránybeli tulaj-
donságai még az eredetiek. A Rádió
mindenkori vezetésétôl az egyetértésen
kívül érthetôen sok segítséget nem várhat-
tam, hiszen abban az idôben az intézmény
már kezdett politikai csatatérré válni.
Odáig azonban magam is eljuthattam,
hogy az illetékes mûemlékes szervektôl
szemlét tartottak, a felvetést nagyon ked-
vezôen és megértéssel fogadták, ám prob-
lémaként megemlítették, hogy mivel ma-
ga az épület önmagában nem képez
építészeti értéket, ezért a mûemlékké
nyilvánításra alig van remény. Azt azon-
ban megjegyezték, hogy egy szakmai

szempontból rokon múzeumhoz kapcsol-
va esetleg lehetséges a megoldás. Mivel
ma már a Magyar Rádió Hangmúzeuma
egy létezô szervezet, így ezen a nyomon
talán ismét el lehetne indulni. 

A 6-os jövôje tehát sokesélyes: ha a Rá-
dió marad a helyén, akkor még sok éven
át szolgálhatja zenekultúránkat. Ha a je-
lenlegi telephely régóta erre szánt terüle-
tén mégis megépülne az új nagyzenekari
stúdió, akkor a 6-os próbateremként to-
vábbra is jelentôs használati értéket kép-
viselne. (A mai akusztikai felfogás – elsô-
sorban a zenei oldalról inspirálva –
különbséget is tesz: a próbaterem analiti-
kus hangzású, ahol az akusztika az apró-
lékos mûhelymunkát segíti, míg a hang-
versenyterem  szintétikus, tehát inkább
összetartja, mint elemzi a hangzást. Vi-
szonylag rövid utózengési ideje révén a 6-
os inkább analitikus hangzású: a közeli
határolófelületek segítik az együtthallást,
legföljebb a kis térbôl eredô nagy hang-
nyomás jelent problémát.) Ellenben ha a
Rádió mégis elköltözne, akkor régi épüle-
teinek ledózerolása után a 6-os – ha sike-
rülne megmenteni – kamarakoncertek,
vagy akár a Rádiómúzeum céljait is szol-
gálhatná. Úgy érzem, hogy már most elô-
re be kellene indítani egy akciót a meg-
mentésére, védetté nyilvánítására, már
csak azért is, mert az évek gyorsan múlnak,
s jó lenne, ha átadásának 75. évfordulóján
is még elhangozhatna: „Hangversenyt
közvetítünk a Rádió 6-os stúdiójából”.

Végül a 6-os akusztikai tervezôjére is
emlékezve, sorozatunkat zárjuk Békésy
György – mindenkor aktuális – gondola-
taival:

„Sokan kérdezik tôlem: mit tennék, ha
az életet újra kellene kezdenem? Azt hi-
szem, akkor is tudománnyal szeretnék
foglalkozni. Iskolatársaim közül egyesek
milliomosok lettek, és igen kellemesen él-
tek. Alig kellett küzdeniük az életben, min-
dent meg tudtak vásárolni, ami megvásá-
rolható. Én mégis azt gondolom, hogy az
életben szükségünk van a harcra, az aka-
dályok leküzdésére. Életemben háromszor
elvesztettem mindenemet, mégis mindig
engem irigyeltek, és én sohasem irigyel-
tem másokat. Mindennek vannak elônyei
és hátrányai, és az egyensúly a kettô kö-
zött igen kevésen múlik. Minden attól
függ, hogyan használjuk fel lehetôségein-
ket. Nem az a fontos, hogy mink van, ha-
nem az, hogyan használjuk.”  

Ujházy László
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A hatos stúdió napjainkban
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Idôrôl idôre szembesülünk azzal, hogy
környezetünk – így kulturális környeze-
tünk is – már-már kiismerhetetlenül gaz-
dag. Tájékozódáshoz megannyi mód kí-
nálkozik – érdemes kísérletezni. 

Az egyik leghatékonyabb mód a kérdés-
feltevés;

akár valamely állítás megkérdôjelezése-
ként, 

akár pedig olyankor, ha a választ aligha
lehet elôre kiszámítani.

E sorok írója például azt vette észre,
hogy gyakorló muzsikusok – fôként zene-
kari játékosok – az akusztikai csodaként
elhíresült Nemzeti Hangversenyteremre
vonatkozóan meglepô kijelentéseket tesz-
nek. Például, a színpad akusztikáját ille-
tôen, hogy a hegedûsök nem hallják a csel-
lót vagy a bôgôt (a bôgô-szólammal
egyébként néha a hallgatónak is lehetett
gondja, amikor a mélyvonósok szinte vizu-
ális kelléknek, sorminta-jellegû dekoráció-
nak hatottak). 

Hogy is van ez?
És akkor jöhet a népi bölcselet: a puding

próbája az evés…
Tehát: irány a színpad!
Persze, ehhez jó lélektani pillanat kell –

s ha az is megvan, adódik a lehetôség. A
„kísérleti nyúl” szerepe a MÁV Szimfoni-
kus Zenekarnak jutott; köszönet mind-
azoknak, akik lehetôvé tették, hogy a júli-
us 2-i, vasárnapi fôpróbát végigüljem
(pontosabban: mászkáljam), akusztikai
mintavételezési szándékkal. 

Csakhamar rá kellett döbbennem: szá-
momra más tanulságokat is kínált a kivé-
teles lehetôség – olyanokat, amelyekre
egyébként talán eszembe se jutott volna
„rákérdezni”. Méltán, hiszen magától
értetôdônek tûnnek. Viszont ott és akkor, a
számomra új megvilágításból, hirtelen fel-
erôsödött a jelentôségük.

Mert elég volt egyszer három óra fôpró-
ba-szituációban, hogy megéljem, amit adat-
szerûen-tényszerûen úgyis tudtam: össze-
sen egy helyszíni próbát kap koncert elôtt
valamely együttes. Rögvest nyilvánvalóvá
vált: az idôkihasználás hatékonysága elsôd-
legesen emberi kritériumokon múlik. 

Például azon, hogy mekkora felelôsség-
gel ülnek be a zenekari játékosok az egyetlen
helyszíni próbára. Ahány személy, annyi
esetenkénti-esetleges lehetôség. Ráadásul,

megkockáztatom: a fegyelem másodlagos
a figyelemhez képest. Tehát már megint
a régi nóta – a jelenlét kérdése kerül elô-
térbe. Mert ha valaki csak tessék-lássék
van jelen, gyakorlatilag hatástalanná teszi
a munkát. És most nem az újságolvasó fú-
vósokra gondolok, hanem azokra, akik –
bár pontosan lépnek be – nem vesznek részt
a zenei folyamatban. Ugyanis ôk a koncer-
ten más szituációba kerülnek, hiszen sze-
repléskor eltûnik a flegma nemtörôdöm-
ség, s helyét a tényleges megfelelni-vágyás
veszi át. Korántsem a „rossz fôpróba – jó
elôadás” babonájával akarnék foglalkozni
– azt viszont elgondolkodom azon: vajon
mekkora minôségi ugrással járna, ha a
tényleges figyelem légkörében zajlanának
a fôpróbák.

Nem titkolom: bíztam a zenekarban. S
örömmel nyugtázhattam, hogy legmeré-
szebb elképzeléseimet is felülmúlta az est
produkciója. És akkor arra kellett gondol-
nom: én még csak elvegyülhettem a játé-
kosok között a próbán (ismételt köszönet
mindazoknak, akik lehetôvé tették) – de ôk
hasonló helycserére nem képesek. Vissza-
hallgathatják ugyan produkciójukat ké-
sôbb – de akkor a játéknak nemcsak a te-
rén, hanem az idején is kívül kerülnek.
Élmények helyett inkább csak emlékek
felidézésére lesz módjuk ilyenkor.

Amit „helyettük” éltem át – talán tanul-
ságul szolgál sokak számára. 

Elnéztem a civil öltözetû hangszereseket
– némelyiküknek viselkedése sem vallott
profira. Volt fúvós, aki annyira kényelme-
sen helyezkedett el, hogy aligha tudhatott
magvas hangot elôcsalogatni a hangszeré-
bôl, s némely vonós is olyan pozícióban
ült, melybôl kontrollálhatatlan a dinamika.
Kirívóak voltak e példák, mert más játéko-
sok minôségi produkcióra vállalkoztak.
Aligha lehet véletlen, hogy e zenekar vala-
mennyi koncertjén élményt adóak például
a fuvolista-teljesítmények. Úgy tûnik: van
jó és rossz értelemben vett „öntudat”. Jó,
ha valaki nem engedi meg magának a ron-
tás luxusát – az viszont nem vezet messzi-
re, ha túlzott önbizalom birtokában a tel-
jesítmény csak „élesben” realizálódik.
Mert akkor ugyan mire szolgálhat a próba?
Ami szóba kerül, arra bólintás lehet a vá-
lasz: „persze” – vagy vállrándítás, felesle-
gesnek ítélve az elmondottakat.

Nehezíti a mindenkori karmester mun-
káját az olyan játékos, aki „félgôzzel” pró-
bál. Még az állandó dirigensnek is többlet-
feladat annak folyamatos megítélése, hogy
mi az, amit feltétlenül javítani kell még az
utolsó percben, s mi az, amit – jogosan – rá
lehet hagyni a muzsikusokra. Merthogy
tudják.

Naivitás lenne azt elvárni, hogy minden-
ki „két végén égesse” a gyertyát – de az ál-
landó zenére-figyelés a hallás fejlôdését, a
mûvek alaposabb megismerését eredmé-
nyezheti. Ráadásul – s ezt legalább annyi-
ra fontosnak tartom – örömforrást veszít,
aki kihagyja az átélés lehetôségét.

Szokás panaszkodni a kevés próbale-
hetôségre (ugyanakkor, a szolgálatok szá-
mát aligha kevesli bárki). Vegyük észre:
szereplési alkalom még kevesebb jut a ze-
nekari játékosoknak. Ezen az arányon le-
het javítani, pusztán a hozzáállás módosí-
tásával. Mert attól aligha kell félni, hogy
elkopik a remek mûvek élménye. 

Hallgattam a fôpróbát, elismeréssel a
megoldatlan helyekre koncentráló dirigen-
si teljesítmény iránt – s talán épp ez a mo-
mentum vetette észre a hatékonyság növe-
lésének további lehetôségeit.

Mert ami így is jó – azt miért ne még
jobban?

Közben furdalt a lelkiismeret, mert any-
nyira elkalandoztam az akusztikai vizsgá-
lódástól. Sôt, mindinkább hajlottam arra,
hogy a „hallhatóság” is összefügg a játék
milyenségével. Tehát, Fodor Ákossal szól-
va: mindenkinek van igaza. 

A szinte csak markírozott szólam való-
ban nem hallható a pódium bizonyos részé-
rôl, viszont ha tónusosan szól (akár azonos
dinamikával), akkor plasztikusan kivehetô.
Hasonlóképp a beszédhang. Komoly fi-
gyelem szükséges a karmester megértésé-
hez, ha néhányan pusmognak (tudjuk: a
hang minden irányban terjed!). Könnyen
elsikkad a passzívak számára, míg a zenei
folyamatban szívvel-lélekkel benne élô
még a másik irányba tett megjegyzést is ér-
ti – csakúgy, mint azt, aki idegen nyelven
tart mesterkurzust.

Analógiákat ismét Fodor Ákostól idézek:
A szem nem lát. – A víz nem szomjas. –

Isten nem hívô.
Higgyünk abban, hogy NEM A FÜL

HALL.
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Civil a pályán
Fittler Katalin jegyzete
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A színpadi jelenlét egyszerisége felfo-
kozta érdeklôdô aktivitásomat. Belátom:
aki számára megszokottá vált a pódium,
nyilván másképp viszonyul hozzá. Az
élményszerûség „visszavarázsolására”
minden koncert elôtt kínálkozik a fôpróba
egyszerisége – nem feledve, hogy a rákö-
vetkezô hangverseny: ugyancsak egyedi
élmény, minden alkalommal. Ideális eset-
ben nemcsak a mindenkori hallgatóság-
nak, hanem az elôadóknak is.

Külön haszonnal járt ezúttal a verseny-
mû fôpróbájának végighallgatása – majd,
immár a nézôtérrôl.

Ingrid Fujiko Hemminggel nem elôször
játszott a zenekar. A Japánban kivételes
népszerûségnek, mondhatni: kultusznak
örvendô, 70 év feletti zongoramûvész pro-
dukcióit nem lehet objektíven hallgatni.
„A visszatérés királynôje”-ként beharan-
gozott mûvész ugyanis magas láz követ-
keztében elveszítette hallását, majd orvosi
kezelések során is csak részlegesen nyerte

vissza. Ôt kísérni fokozottabb felelôsség,
egyszersmind másfajta emberi hozzáállást
igénylô feladat. A MÁV Szimfonikus Ze-
nekar, amely kísérettel megannyiszor re-
mekelt, kétségkívül hálátlan munkát vál-
lalt: ezúttal egyirányú utcában haladtak, el
kellett felejteniük az olyan szólista-partne-
rekkel szerzett tapasztalataikat, akikkel a
kompozíciónak megfelelôen szinte perc-
rôl-percre alakult a kapcsolatuk. Olyan
szólistával kerültek össze, akitôl a legtöbb,
amit kaphatnak, a bizalom. Bizalom ab-
ban, hogy az összteljesítmény sikeres lesz. 

Tempó tekintetében a szólista „diktált”,
az ily módon rendelkezésre álló idôt vi-
szont nekik kellett megtölteni intenzitás-
sal. Tenniük kellett úgy, hogy Beethoven
ismert-népszerû Esz-dúr zongoraversenye
meggyôzô, az interpretáció elhitetô erejû
legyen.

E mû fôpróbája szolgál a figyelem meg-
határozó jelentôségébe vetett hitem legfé-
nyesebb bizonyítékul. Csak akrobatákhoz

hasonlóan egymásra utalt ebben az esetben
a karmester és a zenekar. A koncertpro-
dukció fényesen vizsgázott. 

Aki bármiféle elôzetes információ nél-
kül hallgatta az elôadást, észrevehette sajá-
tosságait, a szokatlan tempókat, a néha ter-
jedelmesnek ható epikusságot, feltûnhetett
a dialógus-jelleg hiánya – mégis el kellett
fogadnia a koncepciót. 

Nem érzôdött a kényszerûségnek nyoma
sem – s nyilvánvalóan a szólista is jól érez-
te magát az elôadáson. 

Megvallom: szívbôl drukkoltam e mû-
sorszámnak – s csak azt sajnálom, hogy
akik létrehozták, sohasem tudják megta-
pasztalni „élôben” a rivalda túloldaláról.
Marad nekik a tetszésnyilvánítás (melynek
értéke, mint tudjuk, több mint vitatható) –
s ha odaadással játszottak: az a jó érzés,
ami „ott belül” sohasem hazudik.

Feltettem egy kérdést – másra kaptam
választ. A megtapasztaltak haszna viszont
idôtálló érték.
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Próba közben a karmesternek szinte szôr-
szálhasogató alapossággal kell dolgoznia,
hogy a kompozíció minden apró részletét
követni tudja. Elôadás vagy hangverseny
közben viszont már ne gondoljon arra, va-
jon gikszerezik-e a kürtös az egyik nehéz
résznél – mert akkor biztos úgy lesz. Ezzel
kapcsolatban egész hihetetlen dolgokat ta-
pasztaltam. Drezdában Hesse úr volt a szó-
lógordonkás. Irodalmilag is nagyon mûvelt
volt, sajnos, a háború után már nem talál-
koztam vele. Egy alkalommal valamelyik
Bruckner-szimfóniát vezényeltem, kotta
nélkül. Az egyik ütemben tévesen arra gon-
doltam, hogy a gordonkáknak most kellene
belépniük, de közben egyetlen pillantással
sem adtam jelt nekik. Hesse azonban, egy-
maga, korábban lépett be. Leintettem, és a
koncert után megkérdeztem: „No, Hesse,
maga lép be egyedül rosszkor?” „Professzor
úr, úgy éreztem, ön azt kívánja, hogy belép-
jek.” – Ilyesmi is létezik!

A karmesteri szuggesztivitás jó és rossz
irányban egyaránt mûködik. A jó zenekar
két-három ütem után tudja, mennyit ér „az
ott fenn”, akár az operában, akár a hang-
versenydobogón. 

Munka közben megkísérlem a Bécsi,
Berlini vagy New York-i Filhamronikusok
különbözô mûvészegyéniségeit megismer-
tetni a mûvel kapcsolatos eszményképem-

mel – azzal, amit soha el nem érek, de sza-
kadatlanul törekszem megközelítésére. Pa-
ranccsal, erôszakkal nem lehet sokra men-
ni e téren. Az egyetlen zenei elképzelésnek
való engedelmeskedés csak önként, a
mûvészi meggyôzô erô segítségével jöhet
létre. Ha a karmester fogyatékosságai ki-
derülnek, eljátszotta hitelét a zenekarnál, s
ezt nem lehet az engedelmesség hiányának
rovására írni. Meg tudom érteni, ha egy ze-
nekari muzsikus, aki alaposan ismeri a
mûvet, és jól játszik hangszerén, bizonyos
helyzetekben ezt mondja: „Jobban tudom a
tempókat, mint az ott fenn” – és lélekben
már nem vesz részt a munkában. Így kez-
dôdik a felbomlás, érdektelenségbôl még
hamis hangokat is játszanak, és az elôadás
végérvényesen tönkrement.

A mûalkotással kapcsolatban egészen ha-
tározott elképzelésre van szükség, és ezt a
próbák folyamán a legapróbb részletekig kö-
zölni kell a zenészekkel, mert a mûvészet-
ben semmi sem jelentéktelen. Az elôadáson
aztán a fantáziának és improvizációnak is
bizonyos fokig szerepet kell játszania, így
megôrizzük a közvetlenség hatását.

Ha egy zenész hibázott, fiatal karmester
koromban mérgesen ránéztem, mire a
következô helyen biztos újra hibázott. Ma
már nem nézek oda, ellenkezôleg, a
következô jól sikerült pillanatban barátsá-

gosan rámosolygok. Mindnyájan emberek
vagyunk, mindenki hibázhat, és ma már
könnyen meg tudom állapítani, hogy az
illetô figyelmetlenségbôl vagy csupán em-
beri gyengeségbôl hibázott.

Szeretném még megjegyezni: szükség
van próbára, sok próbára. Valamelyest iz-
galmat, feszültséget azonban hagyni kell
az opera-premierre vagy a hangversenyre
is. Éppoly hiba agyonpróbálni a mûvet,
mint keveset próbálni.

Nagyon szeretem a hivatásomat, ezért
pontosan tudom, mi minden függ a kar-
mestertôl az est folyamán, hiszen ténylege-
sen az ô kezében fut össze valamennyi szál;
ô határozza meg a tempót, az agogikát, tu-
lajdonképpen az egész hangulatot.

Manapság azonban – véleményem sze-
rint fôleg az operáknál – gyakran túlértéke-
lik a karmestert, de még inkább a rendezô
szerepét. Természetesen, a rendezônek
ismernie kell a legmodernebb világítási
hatásokat, színpadtechnikát, díszletmegol-
dásokat, és élnie is kell ezekkel a lehetô-
ségekkel. Ugyanakkor azonban a rendezô
kötelessége az is, hogy az opera fô cselek-
ményére ráirányítsa a közönség figyelmét,
s ne pedig elterelje arról, amint ez mosta-
nában gyakran megesik. Az opera, lénye-
gét tekintve teljesen valószínûtlen mûfaj,
mert ugyan megtörténhet-e az életben,

Karl Böhm – 2. rész
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hogy két szerelmes huszonöt percig éne-
keljen egymásnak! Az operának ezt az ir-
realitását a színpadi megjelenítésben is
szem elôtt kell tartani. Ezért tehát érthetô-
vé kell tenni a cselekmény lényegét. Fon-
tos, hogy az énekesek a színpadi mozgás
közben jól láthassák a karmestert, és min-
denekelôtt a közönség felé énekelhesse-
nek. A közönség elsôsorban énekhangot
akar hallani, és joggal fogadja kedvetlenül,
ha ezt mesterséges úton meggátolják. Más-
részt természetesen azt a tényt is számításba
kell venni, hogy ma már a film és a televí-
zió ugyancsak elkényeztette a közönséget
az énekesek külleme és színészi játéka te-
kintetében.

Ami a karmestert illeti – akár operában,
akár koncertteremben –, az a véleményem,
hogy csak a szükséges mozdulatokat te-
gye, amelyek ritmikai és kifejezésbeli el-
képzeléseit közlik a zenekarral. Minden,
ami ennél több, az show, ezt pedig a világ
egyetlen zenekara sem veszi be. A vezény-
lô mozdulatok tehát ne öncélúak, hanem a
karmester zenei élményének kifejezôi le-
gyenek. Ezzel kapcsolatban még csak any-

nyit: boldog vagyok, hogy létezik a vilá-
gon egy hely, ahol a karmester nem a látás,
hanem a hallás alapján kell megítélni: a
bayreuthi Festspielhaus!

Ha egy karmester, aki állandóan ugyan-
azokat a mûveket vezényelve fejébe veszi,
hogy egy mellékszólamot a kelleténél job-
ban kiemel, vagy egy ritardandóból accele-
randót csinál – csak azért, hogy az emberek
mondhassák: ezt még soha nem hallottuk!
–, az mûvészetellenes, hiú és ízléstelen.

Úgy érzem, a karmesternek is, akárcsak
a mûvészi esemény többi résztvevôjének,
bele kell illeszkednie az együttesbe, jólle-
het ô a központ. Régebben nem is szerepelt
a neve a színlapon, még Münchenben és
Bayreuthban sem. Mégis, a legnagyobb
tisztelet övezett Hans Richtert vagy Her-
mann Levit. És ezért történhetett meg,
hogy – bár a Parsifal vezénylése köztudo-
másúan Levi feladata volt – Wagner így
szólt Levihez: „Ezt a felvonást most én ve-
zénylem.” És lement a zenekarba és elve-
zényelte.

A mûvészi munkában részt vevôk érde-
meit sosem csökkenti az, ha beleilleszked-

nek az összképbe; mert egyszer s minden-
korra legfontosabb a szerzô akarata és az
elôadásra kerülô mû.

Mindig újra meg újra megkérdezik
tôlem: mi a véleményem a vezénylés taní-
tásáról. Ôszintén szólva: nem tartom vajmi
nagyra – annál is inkább, mert jómagam
sohasem tanultam vezényelni. Ennek elle-
nére, amennyire idôm engedte, foglalkoz-
tam néhány tanítvánnyal. Közülük a legte-
hetségesebb véleményem szerint Omachi
volt, aki ma szülôvárosában, Tokióban egy
elsô osztályú zenekarnál mûködik.

A karmester-növendéknek saját tapasz-
talatainkat adhatjuk át csupán a zenekarral
való bánásmódot illetôen, valamint néhány
szakmai apróságot, és talán még az ütés-
technikával kapcsolatban lehetnek ösztön-
zô javaslataink. A rátermettség nem tanít-
ható. És számomra még most is érvényes
Hans Richter szava, aki apám kérdésére:
„Hogyan lesz valaki karmester?” – ezt vá-
laszolta: „Fellép a pódiumra – és vagy tud
vezényelni, vagy sosem tanulja meg!”

(Fordította és közreadja: Boros Attila)
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Németország egyedülálló zenekari régiója
egyre inkább veszélybe kerül. Habár a ze-
nekarok száma átmenetileg stabilizálódott,
az álláshelyek leépítése azonban – a zene-
kar-fenntartók takarékosságának következ-
ményeként – felgyorsult. A november vé-
gén publikált KulturBarometer a közönség
folyamatos elöregedését és a klasszikus ze-
ne iránti érdeklôdés csökkenését állapítja
meg. Vég nélküli krízis, vagy mégis van je-
le a konszolidációnak?

Németország a zenekarok számát tekint-
ve a világ élvonalához tartozik. „De vajon
meddig még?”, tehetnénk fel a kérdést. A
németországi, részint világhírû profi zene-
karok száma és sokfélesége még mindig el-
ismerésre méltó. Sôt, a hivatásos zenekarok
mellett még számos egyéb zenekar mû-
ködik: a németországi Jeunesses Musicales
tagjai közé mintegy 220 ifjúsági zenekar
tartozik, ezek között van a Bundesjugend-
orchester és sok tartományi ifjúsági zene-
kar. Ide sorolható még számos amatôr
zenekar, munkás-, orvos- egyetemi és fôis-
kolai zenekar, a zenemûvészeti fôiskolák
zenekarai, – amelyekbôl a Junge Deutsche

Philharmonie szervezi tagjait, – iskolai és
zeneiskolai zenekarok, fúvószenekarok; sôt
néhány éve egy szövetségi jogász-zenekar
is színre lépett. Ezek közül sok együttes
gyakran játszik profeszszionális irányítás
alatt, nemegyszer magas mûvészi színvo-
nalon. 

Meg kell említeni továbbá, hogy mûköd-
nek professzionális együttesek és kamara-
zenekarok is, amelyek vagy egyesületi for-
mában, szabadfoglalkozású zenészekre
építve, vagy részben közpénzek támogatá-
sával szerzôdtetett muzsikusokkal dolgoz-
nak. A rendôrség, határôrség, szövetségi
hadsereg is rendelkezik hivatásos zeneka-
rokkal, de ezek túlnyomó részben fúvósze-
nekarokként és big-bandekként mûködnek.
Végül a fürdôhelyi zenekarok, amelyek az
1970-es évekig a zenét tanuló növendékek-
nek és fiatal kezdô muzsikusoknak fontos
átmeneti állomást jelentettek, lassan leépül-
nek. A gyógyfürdôk anyagi okokból kis
combo-formációkat szerzôdtetnek, legtöbb-
ször Kelet-Európából, és csak egy szezonra. 

Ha a hivatásos zenekarok finanszírozásá-
nak átalakulását Németország 1990 októbe-

rében történt újraegyesítése óta a legutóbbi
évekig figyelemmel kísérjük, kételyeink tá-
madnak e terület sokszínûségének és sûrû-
ségének fennmaradása tekintetében.

Strukturális krízis – fôleg Kelet-Német-
országban

A közpénzekbôl finanszírozott, – 1992-ben
történt össznémet felmérés szerint – erede-
tileg 168 koncert-, opera-, kamara- és rádió-
zenekar száma 2006 tavaszára 135-re csök-
kent. Jelenleg ide 82 operazenekar, 32
koncertzenekar, 7 kamarazenekar, 14 rádió-
zenekar, azon kívül 4 big-band és 7 rádió-
énekkar tartozik. 1992 óta összességében
33 zenekar tûnt el a „térképrôl” fúzió vagy
felszámolás következtében. Emellett meg
kell jegyezni, hogy a Berlini Szimfoniku-
sok jelenleg csak mint projektzenekar
mûködnek. Ha Berlin tartomány belátható
idôn belül nem biztosít újra tartós támoga-
tást, az elôbbi számot 134-re kell javítani.
A 2006 nyarán küszöbön álló hallei zene-
kar-összevonások is tovább csökkentik a
német zenekarok számát. 2007/08-ban a
Kaiserslauterni Rádiózenekar és a Saar-

Gerald Mertens

Német zenekari életút – Quo Vadis?
Védôbeszéd a kultúra finanszírozásának új hajlandósága érdekében.

26-36  20.9.2006  12:43  Page 31



M Û H E L Y

brückeni Rádió-Szimfonikus Zenekar ösz-
szevonására kerül sor.

A számok magukért beszélnek

A 135 zenekarban jelenleg 10 052 zenész
állás van. 1992-ben még 168 zenekarban
12 059 státusz volt, több mint 2 100 szûnt
meg. Különösen a kelet-német zenekarok
érintettek, itt 1992 óta átlagban 33%-os,
Thüringiában 40%-os, sôt a brandenburgi
tartományban majdnem 50%-os leépítés tör-
tént. Az országszerte tapasztalható elbocsá-
tási hullám újabban veszélyesen meggyor-
sult. Mialatt 2002–2004-ig 120 zenekari
munkahely szûnt meg, ez a szám 2004–
2006-ig 273-ra növekedett. Összesen 39
állás szûnt meg Rheinland-Pfalz tartomány
három zenekaránál, 71 a Berlini Szimfoniku-
soknál, további 20 a Müncheni Rádiózene-
karnál, míg negyven muzsikus a hallei fúzió
következtében vesztette állását. Más zene-
karoknál szórványosan csökkentették a lét-
számot. A német DAX tôzsde index mági-
kus 5000 pontjához hasonlóan, a zenekarok
az újraegyesítés óta vészesen közelítenek a
mágikus 10 000 álláshely megszûnéshez,
sôt hamarosan „aláteljesítik” azt. 

Meggondolandó, hogy Németország 24
zenemûvészeti fôiskolája évente 500–600
zenekari fakultáson végzett muzsikust bo-
csát ki, akik közül az állásra várók száma
évrôl-évre növekszik. Ehhez még számos
pályázó csatlakozik külföldrôl. A zeneka-
rokban évente csupán 100–150 hely szabadul
fel nyugdíjazás miatt, amelyek közül nem
is tudni, mennyi tölthetô be újra valójában. 

Strukturális elöregedés keleten

A Német Zenekari Szövetség aktuális vizs-
gálata szerint, a régi szövetségi tartomá-
nyokban az életkori struktúra meglehetô-
sen kiegyenlített, különösen 35-tôl 55 éves
korig. Meg kell figyelni, hogy a közeljövôben
hogyan alakul ez a 35 év alattiaknál, tehát
az újonnan munkába állóknál. Elgondol-
kodtató az összehasonlítás az új szövetségi
államokkal: Ott a 35 és 45 év közötti kor-
csoportoknál jelentôs strukturális elörege-
dés tapasztalható, míg az idôsebbek, de fô-
leg a fiatalabb muzsikusok hiányoznak.
Hogy lehet ezt megmagyarázni?

Az elmúlt években történt fúziók követ-
keztében sok idôsebb muzsikus vált ki elô-
nyugdíjazás vagy hivatásának feladása miatt
a zenekarokból, míg a középkorúak megma-
radtak és most együtt öregednek (Kohorten
effektus). Azáltal, hogy aránytalanul sok
státuszt szûntettek meg, a 35 éven alatti fia-
tal muzsikusok is alul reprezentáltak.

Amennyiben belátható idôn belül nem al-
kalmaznak újra fiatalokat ez az új szövetségi
államokban (az összes egészségi, hangzási
és mûvészi következménnyel), strukturális
elöregedéshez vezet. Még rendelkezésre áll
egy jól képzett zenész utánpótlás, sôt túlkíná-
lat tapasztalható. Évek óta csökken azonban
a fôiskolák elsôéveseinek száma. A tehetsé-
ges fiatalemberek nyilvánvalóan felismer-
ték, hogy a muzsikus pálya kedvezôtlenné
és bizonytalanná vált. Erre úgy látszik az
eddigieknél kevesebben vállalkoznak.

Az okok vizsgálata

Vajon mi az oka a zenekari- és közalkalma-
zotti státuszok évek óta tartó mélyrepülé-
sének? Mind az anyagi, mind a strukturális
tényezôk meghatározók lehetnek. Ha a tör-
ténelmi folyamatot tekintjük, azt látjuk,
hogy elsô lépésben, elsôsorban az új szö-
vetségi államokban, 1990 után a régi köz-
igazgatási egységek megszüntetése és új
kommunális struktúrák létesítése során,
egyes körzetekben és kisebb városokban
(pl. a szász Döbelnben) mûködô, ill. egye-
sítési szerzôdés értelmében áthelyezett ze-
nekarok fenntartását nem akarták, vagy a
költségek nagysága miatt nem tudták bizto-
sítani. Második lépésként az indította el a
zenekarok felszámolásának további hullá-
mát, hogy a keleti kulturális intézmények
számára juttatott átmeneti támogatás
1993/94-ben elfogyott. Ezzel párhuzamosan
1991-tôl fúziókra is sor került, amikor az
egymáshoz közeli helyen mûködô zenekaro-
kat álláshelyek megszüntetése miatt össze-
vonták. Ez a fúziós nyomás még a legsûrûb-
ben lakott és legtöbb zenekarral rendelkezô
régi szövetségi köztársaságokra is átterjedt.
Ott az oberhauseni zenekar felszámolása
(1992) mellett sor került a Remscheid/So-
lingen, Gelsenkirchen/Reckinghausen és
Hagen/Hilchenbach egyesítésekre. Ez
utóbbit egyébként öt év múlva újra szétvá-
lasztották, mivel kiderült, hogy a fúzió nem
volt praktikus, sôt több anyagi ráfordítást
igényelt a korábbi struktúránál. 

Színházak és zenekarok regionális
kötôdése?

Mi lehet az oka annak, hogy míg a zeneka-
rok és munkahelyek mindenek elôtt keleten
olyan gyorsan leépültek, nyugaton ez a fo-
lyamat csak mérsékelten következett be?
A települések már évek óta panaszkodnak,
a nyugati szövetségi tartományokban épp
úgy mint keleten, deficites költségvetésük-
re. Egy lényeges magyarázat a nyugati és
keleti zenekarok érintettségének külön-

bözôségére, a színház vagy zenekar egy vá-
rosban vagy régióban való valóságos és ér-
zelmi meggyökerezôdésével, egy további
pedig a nagyvárosok és ipari központok
mindenkori programajánlatainak sûrûségé-
vel adható.

Néhány példa: amikor a Potsdam köz-
pontú szövetségi állam 1999-ben zenekarát,
a Brandenburgische Philharmonie-t felszá-
molta, amit hatékonysági és költség-takaré-
kossági okokból csupán néhány évvel ko-
rábban (1994) alakított át kft.-vé, ez ellen
több hónap alatt 20 000 aláírás gyûlt össze.
Ez a támogatás azonban végül is nem volt
elegendô ahhoz, hogy a helyi közigazgatást
és politikát tervétôl eltántorítsa. A város
még ma is drágán fizet ennek a zenekarnak
a leépítési költségéért. A költségvetési de-
ficit változatlan maradt.

Amikor 2003-ban a Staatstheater Mainz
zenekarát a Staatsphilharmonie Ludwigs-
hafen-nel össze akarták vonni és a Staats-
orchester Rheinische Philharmonie létszá-
mát nagyban csökkenteni akarták, Mainz
és Koblenz közvetlen környékének városai-
ban az érintett polgárok. a játékszünet és
nyári szabadságok ellenére összesen több
mint 11 000 aláírást produkáltak. A sajtó
részletesen és kritikusan írt a Rheinland-
Pfalz alapítása óta legnagyobb polgári kez-
deményezésrôl. Mainz belvárosának kira-
katai tele voltak ragasztva plakátokkal a
következô mottóval: „Mainz-nak szüksége
van a zenekarára!”. Mindenütt aláíró íveket
lehetett találni. A polgárok támogatása ze-
nekarukért Mainzban és Koblenzben olyan
jelentôs volt, hogy a strukturális átalakítást,
ahogy eltervezték, nem tudták végrehajtani. 

Potsdamban a történelmi belvárosban ép-
pen létrehozták a zenekar új hangverseny-
termét, a Nicolaisaal-t, a zenekart azonban
nyilvánvalóan „rátóti” sakkhúzással – költ-
ségvetési konszolidáció ürügyén – egyide-
jûleg felszámolták. Potsdam történelmileg
mindig is egy katonai-, köztisztviselôi-,
közigazgatási város volt, a zenekart a hábo-
rú után alapították nem kielégítô játszó he-
lyekkel, a tudatos koncertlátogatók száma
pedig alig haladta meg a néhány százat. Az
újraegyesítés, a privatizáció után a zene-
karnak alig adatott idô arra, hogy alkalmaz-
kodjon az új helyzethez és ennek megfele-
lôen épüljön újra. Ez a helyzet jellemzô volt
az új szövetségi államok más szervezeteire is. 

A lakosság kiállása zenés színházuk
vagy zenekaruk mellett azonban nem kü-
lönbözött a nyugati és keleti országrész kö-
zött. Amikor Drezdában költségvetési kon-
szolidáció miatt 2002-ben megkísérelték a
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Staatsoperette Dresden megszüntetését, ez
keleten is ellenkezésbe ütközött. Több mint
100 000 ember protestált aláírásával az
utolsó állami operett színházak egyikének
bezárása ellen, és ezzel döntôen megakadá-
lyozta a terv végrehajtását. Egy másik példa:
a Deutsche Nationaltheater/Staatskapelle
Weimar: 2001-ben a közeli tartományi
központ Erfurt zenekarával és színházával
tervezett fúziója, a polgári büszkeség és a
weimari politikusok és lakosság tradició-
tudata miatt hiúsult meg.

Politikai retorika

A legtöbb zenekar létszámcsökkentése és
megszüntetése hátterében a politikai retori-
ka hasonló: a kiindulási pont a felelôs kom-
munális és tartományi igazgatás költségve-
tési megszorítása. Tekintetbe véve a tényt,
hogy még néhány évvel ezelôttig az önkor-
mányzatoknál az iparûzési adó-bevételek
csökkentek, a szociális kiadások pedig
állandóan növekedtek, voltak és lesznek
húsbavágó megszorítások a költségvetési
konszolidáció érdekében. Emellett a költ-
ségvetés szempontjából jogilag „önkéntes”
feladat, a „kultúra” ellen, kijátszották a
„kötelezô” feladatokat (kórházak, óvodák,
iskolák, útkarbantartás). Sacksenben még
az 1994-ben alkotott ún. kulturális törvény
– amely a kultúra finanszírozását kötelezô
feladatként írta elô – sem volt garancia az
intézmények kielégítô finanszírozásához.
Éves költségvetésük engedélyezéséhez, a
tartományi vezetôk máig is rendszeresen
felhívják az önkormányzatok figyelmét
„önkéntes” feladataik finanszírozásának
megrövidítésére. Más szövetségi államok
tartományi közigazgatási egységük vezetô-
ségét igazgatási reform keretében leváltot-
ták, vagy a leváltás szándékukban áll.

Az üzenet a tartományokban és települé-
sekben így hangzik: mindenkinek takaré-
koskodnia kell, a kultúrának is! A populiz-
musnak azonban általában szélesre tárják
az ajtót. Ellentmondó argumentációkból a
polgároknak, akiknek ez nem kevéssé a
pénztárcájukra is megy, elegük van. A „pi-
ros ceruza politikája” vagy „kamarás kul-
túrpolitika-szemlélet” volnának erre a leg-
találóbb kifejezések. Amit nem gondolnak
át, vagy gyakran nem megfelelôen kommu-
nikálnak, az az, hogy a színházi- és zeneka-
ri-üzemek kifejezetten személyfüggôk.
Költségeik 85–90 százaléka személyi ki-
adásokra fordítódik, mialatt ez a részarány
az általános tartományi- vagy önkormány-
zati költségvetésnek csupán 33 százalékát
teszi ki. Amennyiben átlagos megszorítá-

sokra kerül sor, a zenekari- színházi üzem
azonnal háromszor olyan erôsen terhelt,
mint az általános költségvetés. Ez a jelen-
ség érinti a jövôbeni fejlôdést éppen úgy,
mint az emelkedô kiadások kiegyenlítését,
amit az állami területen mint szükséges
rosszat számításba vesznek, de a színhá-
zaknak és zenekaroknak gyakran ki kell
gazdálkodniuk. Ez az üzemgazdaságilag
úgy nevezett „költségcsapda” közép- és
hosszú távon további kulturális intézmé-
nyek, zenekarok elsorvadásához vezethet.
Csupán a közpénzek „befagyasztása” elke-
rülhetetlenül munkahelyek megszûnését
eredményezheti. A saját erôbôl történô el-
lenkorányozás lehetôsége az intézmények
számára csekély. A béreknek csupán egy
százalékos lineáris emeléséhez a jegyárakat
minden esetben tartósan mintegy öt száza-
lékkal kellene megemelni – ez irreális fel-
tételezés. A bevételi átlag a színházak és
zenekarok saját költségvetésének csupán
17 százalékát teszi ki, takarékossági meg-
szorítások a többéves elôzetes tervezés mi-
att is kontraproduktívak. A költségeket
gyakran csak úgy lehet csökkenteni, ha a
lejáró szerzôdéseket nem hosszabbítják
meg vagy megüresedett munkahelyeket
nem töltenek be. 

Egy politikust, aki a (magas-) kultúra
költségének csökkentését szorgalmazta, az
1990-es évek elejéig a széles nyilvánosság
és a mindenkori politikai ellenzék még
„kultúrbunkónak” becsmérelte és lehurrog-
ta. Ez a helyzet az elmúlt években erôsen
megváltozott. Habár az ilyenfajta elôter-
jesztéseket még mindig kritikus ellenvéle-
ménnyel fogadják, a felháborodás viharai-
nak ereje és kiterjedése alábbhagyott.
Tekintettel a kultúra területén tapasztalható
számos felszámolásra és egy bizonyos re-
zignációra, ez még érthetôvé is válik. A po-
litikai retorika így hangzik: aki a kultúrát
megrövidíti a lényegre tör, különösen ke-
mény szanálási lépésekre kész, bizonyítja a
cselekvési- és konfliktuskezelési képessé-
geit, képes a várható ellenállást politikailag
kiállni és túlélni. „Only bad news are good
news” – mondják. Az illetô hosszú idôre
biztosította magának a sajtó, a médiumok
és a nyilvánosság figyelmét. Példa ezekhez
a tézisekhez: az új lipcsei fôpolgármester
esete, aki alig hogy átvette hivatalát 2006
februárjában, nyilatkozott a sajtónak, hogy
a már amúgy is kifosztott városi operán
„kreativitással és fantáziával” több millió
eurót kíván megtakarítani. További példák
a közelmúlt reálpolitikájából tetszés szerint
felidézhetôk. 

Gyakori végül is a parasztáldozat-argu-
mentáció: a Berliner Schiller-Theater fel-
számolását és a Berliner Symphoniker elsô
felszámolásának kísérletét 1993-ban a ber-
lini szenátus úgy indokolta, hogy ezek után
a – hozzátesszük húsba vágó – intézkedé-
sek után a fennmaradó kulturális intézmé-
nyeket a jövôben kielégítôen tudja majd fi-
nanszírozni. Egy színházat, egy zenekart
beáldozni – az államot megmenteni? Az
ellenkezô történt: a Metropoltheatert bezár-
ták, a Theater des Westent eladták a zene-
kar feloszlatása után, és megtörtént a Berli-
ner Symphoniker feloszlatásának második
kísérlete is 1996-ban, majd további masz-
szív megvonások következtek a berlini kul-
turális költségvetésben. 

Népgazdaságilag tekintve a kultúra köz-
pénzekbôl történô finanszírozása amúgy is
lényegtelen. A német GDP-nek csak ca.
0,36 százaléka fordítódik évente a teljes
kulturális terület, tehát múzeumok, színhá-
zak, könyvtárak, zenekarok stb. támogatá-
sára. Günther Oettinger Baden-Württen-
berg miniszterelnöke 2005 ôszén, egy
kultúrpolitikai fórumon legalább nyilváno-
san beismerte, hogy a kultúra területén a to-
vábbi megkurtítások értelmetlenek, mivel
ezzel az államháztartás helyzetén amúgy
sem lehetne javítani. Egy felismerés, amit
nem lehet elég hangosan és gyakran elis-
mételni.

Elônytelen bérszerzôdések – különö-
sen keleten

További, az elmúlt években járványszerûen
terjedô jelenségek a színházi- és zenekari
régióban, az elszaporodó házon belüli bér-
megállapodások. Ha a zenekarok jelenlegi
keleti bérszituációit tekintjük az új szövet-
ségi államokban további ferdülések mutat-
koznak: 48 zenekar 50 százalékánál van
olyan kollektív szerzôdés vagy tárgyalnak
róla, amelyben a 13. havi fizetést teljesen
vagy részben, az üdülési támogatást vagy
akár a jelenlegi bér egy részét is megvonják.
Nyugaton azok a zenekarok, amelyekben
hasonló megesik, egy kézen megszámolha-
tók. Erre két elfogadható magyarázat van.

Az új szövetségi államokban 1990 óta 23
zenekar alakult át kft-vé. Ezen privát jog-
birtokosok közpénzekbôl történô támoga-
tását idôközben sok helyütt már évek óta
megszüntették. A bér- és egyéb költségeket
vagy maguknak kell kigazdálkodniuk (ami
üzemgazdaságilag illuzórikus), vagy a hi-
ányt masszív leépítésekkel, házon belüli
bérmegállapodásokkal és bérelvonásokkal
kompenzálják. Elôfordul, hogy a megtaka-
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rítást és nyereséget a kft. nem tarthatja
meg, hanem azt az általános költségvetési
lyukak betömésére behajtják. Ezzel a jogi
és gazdaági önállósulás lehetetlenné válik.  

A második magyarázat az, hogy az új
szövetségi államokban sok önkormányzat-
nál a közigazgatásban strukturális túlfog-
lalkoztatás van. A legtöbbször megpróbál-
ják az elbocsátást és felmondást elkerülni.
A dolgozóknak azonban el kell fogadniuk
egy bércsökkentést, amit munkaidô megrö-
vidítésével kompenzálnak és ezért unkahe-
lyük megmaradását garantálják. A követ-
kezmény, hogy ezen önkormányzatok
területén a bármilyen jogi formában mûkö-
dô színházaktól és zenekaroktól is hasonló
eljárást „kérnek”.

A rádiózenekarok házatája

Egy eddig ismeretlen forgatókönyv szerint
történt a Müncheni Rádiózenekar már elha-
tározott, de aztán mégis megakadályozott
felszámolása. A Bayerischer Rundfunk,
mint minden ARD-intézmény, számolt a
„Pénzügyi igények elosztásának bizottsá-
ga” által már megajánlott rádió-díjemelés-
sel, amit aztán a miniszterelnöki konferen-
cia vonakodott végrehajtani. Ez ürügyül
szolgált a Bayerischer Rundfunk vezetôsé-
gének, amely a bevételei növelését a mün-
cheni Rádiózenekar felszámolásában látta
megoldhatónak. A politikai argumentálás
így hangzott: engedélyeztétek volna a java-
solt díjemelést, nem kellett volna most a mi
kedves zenekarunkat feloszlatnunk. A szö-
vetségi állami politika visszalôtt: ha a rá-
dióállomás idôben teljesítette volna takaré-
kossági házi feladatait, most nem kellene
zenekarát megszüntetnie. Mindkét fél
eközben krokodilkönynyeket hullatott. Sok
tényezô, – többek között nyilvános tiltako-
zások és aláírás gyûjtések, kritikus tudósítá-
sok az írott sajtóban, a zenekar kétségtelen
magas színvonala, innovatív kezdeménye-
zések a gyermek- és ifjúsági munkában –
összességében végül is rendkívüli nyomást
gyakorolt a felelôsökre a zenekar megtartá-
sához és tartós fennmaradásához. A rádió-
együttesek létének megkérdôjelezése azon-
ban a díjemelésekkel kapcsolatban a
jövôben megismétlôdhet. 

Egy új (politikus) generáció

A zenekarokkal és általában a kultúrával
kapcsolatos gondok abban is gyökereznek,
hogy a társadalmi felelôsséget egyre in-
kább egy új (politikus-) generáció veszi át,
amely már éppen nem a klaszszikusan ne-
velt társadalmi osztályhoz sorolható. Míg

az 1960-as évekig a színházak és hangver-
senyek látogatása még a mûveltséghez tar-
tozott, ma ezeknek az intézményeknek
mind gyakrabban kell megküzdeniük fenn-
maradásuk jogáért.  

A zenekari menedzserek és -intendánsok
között is vannak borúlátók, akik a németor-
szági zenekarok létszámát – amennyiben
semmi nem változik – a további 10 évben
száz fô alatt feltételezik. Ezt a nagyon is
apokaliptikus víziót nyugodtan kétségbe le-
het vonni. A tradicionális zenész színházak
és zenekarok számottevô „világító tornyai” a
jövôben is fenn fognak maradni. Csupán azt
kellene tudni, hogy mit kellene megváltoz-
tatni ahhoz, hogy másutt is, a kisebb váro-
sokban, a sûrûn lakott iparosított körzeteken
kívül is mûködjenek ezek az intézmények. 

Kétségbevonhatatlannak kellene lennie
annak, hogy a már gyakorlatban lévô bér-
megvonás sok zenekarnál keleten és egye-
seknél nyugaton is az együttes és a munka-
helyek megtartásának határt szab. Ezeken a
helyeken tehát valamikor politikai prioritá-
si döntések lesznek a zenekarok ill. zenés
színházak mellett vagy ellen, minden kö-
vetkezményével együtt. Hogy aztán a po-
litikai és pénzügyi elosztási harcot mely
intézmény éli túl, az elsôsorban az együt-
tesnek a színvonala révén addig elért pozí-
ciójától, és a településben és régióban el-
foglalt pozíciójától függ. Döntô szerepet
játszik mindebben az a tény, hogy mennyi-
re sikerült a közönséget megnyerni és men-
nyire sikerült szélesebb és új közönségréte-
geket megszólítani. 

Tézisek és követelmények

Meg vagyok gyôzôdve arról, hogy a német
zenekarok a jövôben is jogot szereznek mû-
ködésükhöz. Fel kell készülniük azonban arra,
hogy ezért sajátos mûvészeti alkotóképes-
ségükkel, kifejezési formájukkal és kreati-
vitásukkal erôsebben tovább kell harcolniuk.
Azok a válaszok, amiket a zenekarok – a
politikától nem akadályozva és a barátoktól
és közönségtôl támogatva – jövôjük biztosí-
tása érdekében a súlyos gazdasági keretfel-
tételek ellenére adni tudnak, sokoldalúak:
A zenekaroknak szorosabb kapcsolatot kell
kiépíteniük más kulturális intézményekkel

• Hálózatépítés.
Helyileg és regionálisan mûködô kulturális
intézményeknek ajánlataikkal egymás kö-
zött kooperálniuk kell: aki a múzeumba
megy érdeklôdhet a koncertek és operák
iránt is és fordítva. A koncertlátogató- és
publikumfelméréseknél egyre többet szó

esik „kulturális mindenevôkrôl” „kulturális
korzózókról”; azaz, a klasszikus bérletes,
aki csak egy mûvészeti ághoz ragaszkodik,
egyre ritkább. Az ember már nem szeretne
elôre idôpontokat lekötni, hanem kulturális
érdeklôdését inkább spontán elégíti ki.
Emellett széleskörû programok állnak ren-
delkezésre: jazz, galéria, múzeum, varieté,
opera és koncert versengenek egymással.
Ahelyett, hogy egymás ellen dolgoznának,
az intézményeknek partnernek kellene te-
kinteniük egymást, azaz egy aktuális
operaelôadás hirdetése legyen kitéve a mú-
zeumban, egy kiállítás hirdetése a jazz-
klubban. Tartalmi kooperáció gyanánt:
egyiptomi kiállítás a múzeumban parallel
az Aida premierrel az operában, kamaraze-
ne a helyi könyvtár szerzôi felolvasásához
stb. mind értelmes kezdeményezések.

A zenekari marketinget igazi vezetési
elvként kell értelmezni

• Marketing
Bár a klasszikus koncertek látogatottsága
egészen az utóbbi idôkig növekedett, a
közpénzekbôl történô támogatás mégis
jelentôsen csökkent. Itt a zenés színházak-
nak és zenekaroknak professzionális mar-
ketinggel és rendkívüli elôadásokkal, mint
pl. látványos szabadtéri fellépések, ünnep-
és emléknapokhoz kapcsolódó „új” tradí-
ciók, stb. kell több nyilvános figyelmet és
ezzel potenciális politikai támogatást sze-
rezniük. A marketing több mint csupán
hirdetés, PR-tevékenység vagy eladásösz-
tönzés. A marketinget mint igazi vezetési
elvet kell értelmezni, amely a zenekarok
minden tevékenységét úgy igazítja az aktuá-
lis és potenciális piachoz, hogy a célok a
publikum igényeinek megfelelve annak
tartós megelégedésére valósuljanak meg. 

• Családi programok
Az operaházaknak és zenekaroknak a közép-
korúakat az egész családnak szóló progra-
mokkal kell visszahódítaniuk. A KulturBa-
rometer körkérdésének eredménye szerint
még azok a szülôk is, akik nem rendelkez-
nek tipikus kulturális háttérrel, fontosnak
tartják, hogy gyermekeiket a kultúrával
kapcsolatba hozzák. Alkalmas családi prog-
ramok tehát kétféle eredménnyel járnak:
elôször is a gyermekeket a zenével közvet-
lenül szólítják meg, másodszor a gyerme-
kek kvázi „kerülô útján” éppen azt a szülôi
generációt érik el, amelynek korosztálya a
koncerttermekben hiányzik. Végül is a hét
végi közös kulturális családi élmény telje-
sen új életminôséget teremt. 
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• Zenei és kulturális képzés
A széles népességrétegek zenei és kulturá-
lis képzésének fontosságát az operáknak és
zenekaroknak fel kell ismerniük. A szülôi
ház és az iskola kötelezettségeit nem vehe-
tik magukra, sem financiálisan, sem tarta-
milag. De társadalmi kiegészítéssel és kre-
atív impulzusokkal szolgálhatnak.

• Attraktív környezet
A koncert-termeknek és zenés színházak-
nak attraktív környezetrôl kell gondoskod-
niuk, pl. kapcsolódás a gasztronómiához a
hangverseny elôtt és után. A publikumnak
az opera-elôadások és hangversenyek jó at-
moszférája- iránti kifejezett igényét jobban
ki kell elégíteni. Emellett a színházaknak

zenekaroknak számolniuk kell az egyre so-
kasodó más szabadidô-ajánlatok erôs kon-
kurenciájával is.

• Új hangverseny- és rendezvény-formák
– a zene közvetítése

A klasszikus és modern zene iránti válto-
zatlan tartózkodás új koncert- és rendez-
vényformákkal, mint pl. moderált hangver-
senyek, együtt játszás helyi rock- és
jazz-együttesekkel vagy ifjúsági zenekarok-
kal oldható. A jövôben a fôtéma a kor- és
célcsoportoknak megfelelô zeneközvetítés
lesz. Az általános iskolákban évek óta a ze-
neoktatás masszív visszavonulását figyel-
hetjük meg, úgy hogy a közönség zenei
felvilágosítására egyre nagyobb az igény.

Mind a német, mind az amerikai zenekari
koncertek látogatóinak kérdôívekre adott
válaszai bizonyítják, hogy a közönség a
játszott zenemûvek egyidejû magyarázatát
nagyon jól és pozitíven fogadja.

A zenekarok közfinanszírozását végre
újra örömmel kell fogadni

• Meg kell alapozni az identitást.
Végül is a zenés színházaknak és zenekar-
oknak meg kell teremteniük identitásukat,
hozzá kell járulniuk egy város, egy régió
életszínvonalának meghatározásához, hogy
a közpénzekbôl történô támogatása ne te-
her, hanem – mint eredetileg az udvari és
polgári zenekultúrában – újra öröm le-
gyen. (Das Orchester  2006/5)
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Az utóbbi idôben nemcsak a német zene-
karok panaszkodnak egyre hangosabban az
Egyesült Államok bürokratikus intézkedé-
seire, amikkel turnéjuk során meg kell küz-
deniük. Hasonló panaszokat Nagy-Britan-
niából, sôt a szomszédos Kanadából is
hallani.

Mi „a” probléma? Egy koncert-turnéhoz
az Amerikai Egyesült Államokba minden
zenekari muzsikusnak – kivéve az USA ál-
lampolgárokat – szüksége van egyéni mun-
kavállalói vízumra (P-1-Visum), ami min-
denkor kerek 80 dollárba (mintegy 68 euró)
kerül. Elsô lépésként a helyi koncertrende-
zônek vagy az amerikai ügynöknek kérvényt
kell benyújtania az „Immigration & Natu-
ralization Service”-hez. A zenekari menedzs-
mentnek gondoskodni kell arról, hogy a lis-
tára a teoretikusan szükséges kisegítôk is
felkerüljenek (kb. 15% tartalék), akkor is,
ha a turné megkezdésekor aztán mégsincs
szükség rájuk. A rövid határidôre kiállított
vízum költsége ugyanis rendkívül drága
(1000 dollár, mintegy 853 eurónak megfe-
lelô) és nem mindig idôben érkezik. A kb.
hat-nyolc hétig tartó eljárás lebonyolításá-
hoz az ügynökségnek szüksége van minden
útlevél másolatára, valamint a zenészek lis-
tájára, ami az útlevélszámot, születési dátu-
mot, lakóhely adatait stb. tartalmazza. Egy
lista feldolgozási költsége 1500 dollár
(mintegy 1280 euró). Egy esetleg velük uta-
zó kórus tagjairól külön listát kell benyújta-
ni. További feldolgozási költség megint
1500 dollár. Legyen csak egy elírás vagy
egyéb hiba a listában, visszaküldik. Kijavít-
va újra be kell adni és – már el lehet kép-

zelni – újra ki kell fizetni a feldolgozási
költséget, 1500 dollárt. 

Pozitív határozat esetén, második lépés-
ként, sor kerül a vízumkérelem tulajdon-
képpeni intézésére az amerikai követség
konzulátusán Berlinben, ill. Frankfurt/
Main-ben. Minden muzsikusnak ki kell töl-
tenie egy igen részletes vízumkérô ûrlapot.
Emellett az elmúlt 10 év minden (!) külföl-
di tartózkodását fel kell sorolni, ami egy, a
nemzetközi hangversenyéletben mûködô
zenekar esetében rendkívül idôigényes le-
het. Minden 15 és 45 év közötti férfinak
kiegészítô kérvényt kell kitöltenie. Ezután a
kérvényeket elektronikusan fel kell dolgoz-
ni, ami annyit jelent, hogy a zenekari irodán
a muzsikusok kézzel írt kérvényeit egyen-
ként és online a konzulátus szisztémájába
be kell gépelni. Ezenkívül szükséges egy
speciális formátumú útlevélfénykép (fület
szabadon hagyni!). 

Harmadik lépésként végül az egész ze-
nekart egyben, vagy részleteiben el kell
szállítani egy elôre meghatározott interjú-
idôpontra Berlinbe vagy Frankfurt/Main-
ba. A legszigorúbb személyi kontroll és vá-
rakozási idô után ujjlenyomatot vesznek,
még egy digitális fotót készítenek és min-
den zenekari taggal kb. egy perces interjút
bonyolítanak le („Hova akar utazni és mi
dolga van ott?”) A mintegy 100 azonos vá-
lasz után várni kell, míg minden muzsikus
végez és indulás autóbusszal haza. Követ-
kezmény: egy vagy több munkanapnyi pró-
ba- és elôadás-kiesés az utazási szolgálat-
számból. Ha minden jól halad, két- vagy
három hét múlva megérkeznek az útlevelek

a vízummal együtt a zenekari irodába („A
postaköltséget a fogadó fél fizeti”). Egyéni
problémák a volt Szovjetunióból, Iránból,
Irakból és azokból az országokból szárma-
zó muzsikusok esetében adódnak, akiknek
a vízumkérelmét már egyszer elutasították,
vagy akikre a szabály szerint a vízumköte-
lezettség nem vonatkozik. Ha a zenekari
iroda és a menedzsment vízum-, fénykép-
busztranszfer-, útiköltség, valamint egyéb
költség-ráfordítását tekintjük, egy nagyobb
szimfonikus zenekar esetében gyorsan
összejön 15 000–30 000 euró kiadás, mielôtt
a turné egyáltalán elkezdôdne. 

Megértve az Egyesült Államok minden
biztonsági igényét, amit a szeptember 11-i
terrorcselekmény óta támaszt, íme még egy
kuriózum ami további kérdéseket vet fel: a
zenekart kísérô személyek a szabály szerint
P-1-Vízum nélkül, tehát normális, 90 napra
érvényes turista vízummal utazhatnak, amit
a beutazáskor az Immigration Officer állít
ki.  A témát az amerikai és kanadai zenésze-
ket képviselô szakszervezet, az American
Federation of Musicians (AFM), az Ameri-
can Symphony Orchestra League-gel
(ASOL) közösen az amerikai kongresszus
elé vitte, mivel egy idô óta még a kanadai
AFM-tagoknak is végig kell csinálniuk az
idôt rabló és költséges vízum-eljárást. Az
eredmény még eldöntetlen. A bürokratikus
akadályok miatt eközben egyre több ameri-
kai koncertrendezô mond le arról, hogy
külföldi zenekarokat és szólistákat szer-
zôdtessen. Az ebbôl fakadó kulturális izo-
láltság végül is nem lehet az Amerikai
Egyesült Államoknak sem érdeke.

Gerald Mertens

USA turné, mint bürokratikus akadályverseny?
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25 éves ortopéd-traumatológiai gyakor-
lattal egészen új anatómiai viszonyait is-
merhettem meg az emberi testnek, sôt
egy új, meglepôen veszélyes mozgás-
szervi betegségrôl is olvashattam a Zene-
kar címû újság legutóbbi számában.

Mint Katharina Apostolidis – Németor-
szágban dolgozó hegedûtanár – írja, már
sok írás foglalkozott a testi egészség és a
hangszerjáték összfüggésével, de szerinte
a „medenceferdülés” problémája nem is-
mert, sem az általa erre visszavezetett,  a
hangszerjátékra negatív hatást gyakorló
egészségügyi ártalmak.

Bár a cikk szerzôje szerint ezt az orvo-
sok rendszerint nem ismerik fel, a való-
ság azonban az, hogy a medence ferde
állása – amikor a medence síkja nem víz-
szintes, hanem jobbra vagy balra lejt – jól
ismert állapot, a populáció kb. 20%-ában
fordul elô. Ez nem fejlôdési rendellenes-
ség, nem önálló kórkép, mely kóroki té-
nyezô lenne számos mozgásszervi eltérés
kialakulásában, hanem statikai zavar,
melyben a medence – másnéven a meden-
ce-gyûrû – egészében a frontalis síkban
ferdén áll. Tehát nem a medencegyûrû
egyes csontjainak egymáshoz képesti el-
mozdulásáról van szó. Utóbbi csak nagy
trauma ( pl. frontalis ütközés, vagy ma-
gasból esés ) hatására következhet be, és
csak akkor, ha a csontok törnek. 

A medence ferde állásának oka lehet az
absolut vagy relatív végtagrövidülés, de
nem a „megbolygatott bélkörnyezet vagy
ételérzékenység”, mint a cikk írója állítja,
bár ezeket ô is a „nem felismert okok”
(?!) közé sorolja, és szerencsére követ-
kezménye sem olyan drámai.  

Ha a medence síkja a vízszintessel 10-
15 fokos szöget zár be, akkor következ-
ményesen úgynevezett funkcionális, azaz
a csigolyák strukturális eltérése nélküli
gerincferdülés alakulhat ki. Ez soha nem
progrediál, azaz nem romló állapot, és
rendszerint kellô magasítással teljes mér-

tékben korrigálható. Kissé más a helyzet,
ha a medence ferde állása valódi, struktu-
rális gerinferdülés következtében jön lét-
re. Ilyenkor a mechanikai eltérésekért
maga a gerincferdülés felelôs. A struktu-
rális gerincferdülés genetikailag megha-
tározott csontos növekedési zavar, ami
nemcsak növekedési disharmoniát és a
testtartás következményes desorganizá-
cióját jelenti, de egyúttal a gerinc egészé-
nek disfunkciójához is vezet.

A fogsornövekedési, harapási rendelle-
nességekkel, szemészeti problémákkal
való öszszefüggése abból adódik, hogy a
magzati életben egyazon szövetbôl, úgy-
nevezett csíratelepbôl fejlôdnek a cson-
tok, a fogak, a szem és a szív, illetve az
érrendszer. A genetikai hiba ezért ezen
szervekben is okozhat eltéréseket.

Ezért az, hogy a szülôk válása okozta
stressz a gyereknél a vesék „elcsúszása”
révén gerincferdülést váltana ki, enyhén
szólva meglepô teória. 

A gyermekkori gerincbetegségek több-
nyire nem okoznak panaszokat, illetve
nem járnak fájdalommal, ugyanakkor a
normál testtartás nem garancia a helyes
hegedû-tartásra. Ezért, ha egy gyerek he-
gedüléskor felhúzza a vállát, akkor az
olyan hegedû-tartási probléma, amit nem
egészségügyi okokból, de hegedûjátéka
érdekében javítani kell, mert több kárt
okoz a hangképzésnek, a fekvésváltás-
nak, a vibrátónak, mint a szervezetnek
vagy a csontfejlôdésnek. 

Hegedüléskor a fej a bal váll fölé kerül,
és a bal váll lesz a fizikai aktivitás közép-
pontja, így a test súlyvonala, ami normá-
lisan a középvonalban van, szintén balra
tolódik. Biomechanikai szükségszerûség,
hogy álló helyzetben a lábak által bezárt
trapéz alakú alátámasztó felületet ez a
súlyvonal nem a középpontban, hanem a
bal láb felé tolódva fogja metszeni, és ez
nem a testsúly „kedvenc” lábra helyezé-
sét jelenti.   

A hegedülés – minden szépsége mellett
– valóban nehéz és fárasztó, órákon ke-
resztül felemelt karokkal történô, inten-
zív szellemi-, és precíz manuális tényke-
dést igénylô fizikai munkát jelent. Ezt
csaknem minden aktívan zenélô vonós
saját bôrén, illetve gerincén tapasztalja.
Lényegében helyes törekvés, ha egy
hegedûtanár igyekszik a várható pana-
szokat elôre csökkenteni, vagy az azok-
hoz vezetô rizikófaktorokat csökkenteni.
De higygyük el, hogy a két lábon járó
emberi test szerkezete, mely körülbelül
1 700 000 éves, (Homo habilis) tökéletes
konstrukció, és amint a történelem mutat-
ja, még az esetleges kicsi statikai hibák-
kal, aszimmetriákkal együtt is biológiai-
lag igazán jól mûködik. Egy egyszerû
elesés még nem fogja szétrázni, tönkre-
tenni, az ízületeket a helyükrôl elcsúsz-
tatni, de még a hegedülés sem fogja ma-
radandóan ferdévé tenni ezt a csodálatos
alkotást, ami az ember.

Magyarországon a gyerekek mozgás-
szervi szûrôvizsgálatának egész rendsze-
re mûködik, a védônôktôl kezdve az óvo-
dai (!) és iskolai szûrôvizsgálatokon
keresztül az ortopédiai szûrésekig. Úgy
gondolom, a hegedûtanároknak nem kell
ebbe a sorba beállni. Az nem árt, ha fel-
hívják a gyerekek figyelmét a lazító,
kiegészítô gimnasztikai gyakorlatok,
vagy a hula-hopp karika használatának
fontosságára, de ne javasoljanak kiegé-
szítô futást, mert az nem gerinckímélô,
ne ajánljanak a kezek fokozott sérülésve-
szélyével járó labdajátékokat (kosár- és
kézilabda), és fôként ne méricskéljék ta-
nítványaik bokáját, a végtaghosszot
ellenôrzendô. 

A zene szeretetére és ne a ferdeségtôl
való félelemre okítsák a gyerekeket.

Vagy egyszerûen csak – neveljenek be-
lôlük muzsikáló embert, Hominem Musi-
cantem.

Dr. Farkas Judit
Ortopéd-traumatológus szakorvos
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Még egyszer a medenceferdülésrôl

És még azt mondják, nincsen új a nap alatt!
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HANGVERSENYNAPTÁR
BUDAFOKI 
DOHNÁNYI ERNÔ 
SZIMFONIKUS ZENEKAR

Október 6. péntek, 19.00
Dél-Budai Kulturális és Szabadidô
Központ
Budafoki Hangversenyesték
Mendelssohn: 
Szentivánéji álom – szvit
Bruch: g-moll hegedûverseny
Beethoven: VII. szimfónia
Km.: Oláh Vilmos – hegedû
Vez.: Yoshikazu Fukumura (J)

Október 8. vasárnap, 19.30
Zeneakadémia
Universitas Bérlet
Csajkovszkij: b-moll zongoraverseny
Mendelssohn: Szentivánéji álom
Km.: Alexander Gavrylyuk – zongora,
a 2005. évi Rubinstein zongoraverseny
gyôztese. Narrátor: Mácsai Pál
Angelica Leánykar (karigazgató:
Gráf Zsuzsanna)
Vez.: Yoshikazu Fukumura (J)

Október 15. vasárnap, 11.00
Zeneakadémia
A Megérthetô Zene
Mendelssohn: Szentivánéji álom
Elôad és vez.: Hollerung Gábor

Október 21. szombat, 15.00
Rózsavölgyi Közösségi Ház
Zeneértô Leszek
Bemutatkozik a vonós család
A hegedû, a brácsa, a gordonka 
és a nagybôgô

Október 21. szombat, 11.00 
Dél-Budai Kulturális és Szabadidô
Központ
A Zene Titkai – A concerto születése
Corelli, Vivaldi, Bach és Beethoven
versenymûvei
Elôad és vez.: Hollerung Gábor

November 3. péntek 19.30
Zeneakadémia
Premier bérlet
Liszt: Les Préludes
Bartók: 3. zongoraverseny
Gyöngyösi: Kantáta 1956 emlékére
– ôsbemutató
Km.: Kocsis Zoltán – zongora
Angelica Leánykar (karigazgató:
Gráf Zsuzsanna), Honvéd Férfikar
(karigazgató: Drucker Péter)
Vez.: Hollerung Gábor

November 5. vasárnap, 11.00
Zeneakadémia
A MEGÉRTHETÔ ZENE
Haydn: Évszakok 
Km.: Orfeo Zenekar
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
(karigazgató: Balassa Ildikó)
Elôad és vez.: Hollerung Gábor

November 5. vasárnap 19.30
Zeneakadémia
Vox Humanabérlet
Haydn: Évszakok
Km.: Budapesti Akadémiai Kórus-
társaság (karigazgató: 
Balassa Ildikó), Orfeo Zenekar
Vez.: Hollerung Gábor

November 12. vasárnap 19.30
Nemzeti Hangversenyterem
Universitas bérlet
Mahler: II. szimfónia
Km.: Gal James (ISR) – szoprán
Wiedemann Bernadett – alt
Nemzeti Énekkar 
(karigazgató: Antal Mátyás)
Honvéd Férfikar 
(karigazgató: Drucker Péter)
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
(karigazgató: Balassa Ildikó)
Vez.: Hollerung Gábor

November 18. szombat 11.00
Dél-Budai Kulturális és Szabadidô
Központ – A  zene titkai

Magyar nemzeti opera
Részletek hangzanak el az alábbi
mûvekbôl:
Erkel: Hunyadi László; Bánk bán
Kodály: Háry János
Km.: Honvéd Férfikar 
(karigazgató: Drucker Péter)
Elôad és vez.: Drucker Péter

November 18. szombat 15.00
Rózsavölgyi Közösségi Ház
Zeneértô Leszek – A virtuóz fafúvósok
A fuvola, az oboa, a klarinét 
és a fagott

November 24. péntek 19.00
Dél-Budai Kulturális és Szabadidô
Központ
Budafoki Hangversenyesték

Glinka: Ruszlán és Ludmilla nyitány
Rahmanyinov: 
II. c-moll zongoravers.
Dohnányi: fisz-moll szvit
Km.: Dorel Golan (ISR) – zongora
Vez.: Stephen DAgostino (USA)

November 28. kedd 19.30
Zeneakadémia
Premier Bérlet
BelcanPOP
Falusi Mariann és László Boldizsár
opera-, musical- és jazz-estje
Km.: Honvéd Férfikar 
(karigazgató: Drucker Péter)
Vez.: Hollerung Gábor

BUDAPESTI 
FILHARMÓNIAI 
TÁRSASÁG ZENEKARA

Szeptember 25. 
Bartók halálának évfordulója, 
Sosztakovics 100. születésnapja
Dohnányi bérlet
Bartók: Divertimento 
Sosztakovics: VII. szimfónia
(„Leningrádi”) op.60
Vez.: Kovács János

November 20.
Dohnányi bérlet
Mozart: g-moll szimfónia K. 550
Requiem K. 626
Vez.: Lukács Ervin 
Km.: Fodor Beatrix, Mester Viktória,
Brickner Szabolcs, Palerdi András
és a Magyar Állami Operaház Ének-
kara, karigazgató: Szabó Sipos Máté

DEBRECENI 
FILHARMONIKUS
ZENEKAR 
ÉS KODÁLY KÓRUS 

Október 1., Kölcsey Központ
A Zene Világnapja

Bartók: Zene húros hangszerekre,
ütôkre és cselesztára
Gounod: Kis szimfónia 
Mozart: 6 Nocturne
Vez.: Kollár Imre és Gyüdi Sándor
Km.: a DFZ Fúvós Együttese,
mûvészeti vez.: dr. Szabó János

Október 9., Bartók terem 
(Filharmónia Bérlet)

Haydn: Te Deum Mária Terézia
császárnônek
Haydn: B-dúr 102. szimfónia
Mozart: 
Davidde Penitente cantata (K 469)
DFZ és KK Debreceni Kodály Kórus 
Vez.: Vashegyi György
Km.: Hamvasi Szilvia, 
Halmai Katalin, Mukk József

Október 19. 11–12, (fôpróba-
koncert), Kölcsey Központ
Hangversenysorozat 
középiskolásoknak
Schumann: 
III. „Rajnai”  szimfónia (Esz-dúr) 
Sosztakovics: I. csellóverseny
Stravinsky: Tûzmadár-szvit
Vez.: Kocsár Balázs

Október 19., Kölcsey Központ
Rubányi Vilmos 
hangversenysorozat I.
Schumann: 
III. „Rajnai” szimfónia  (Esz-dúr)
Sosztakovics: I. csellóverseny
Stravinsky: Tûzmadár szvit
Vez.: Kocsár Balázs
Mérei Tamás – cselló

Október 28., Csokonai Színház
Unokák-nagyszülôk 
családi hangversenysorozat I.
Ránki György: Két bors ökröcske
Vez.: Nagy Máté 
Km.: Levente Péter 

November 4., Kölcsey Központ
Oratóriumsorozat I.
Mozart: g-moll szimfónia (KV.550)
Mozart: Requiem (KV.626.)
Vez.: Gál Tamás
Szólisták: Molnár Andrea, 
Mester Viktória, Szvétek László,
Alessandro Codeluppi, 
Gulyás Gy. 

November 17., Csokonai Színház
Mozart: Szöktetés a szerájból

November 25., Csokonai Színház
Unokák-nagyszülôk 

családi hangversenysorozat II.

Mozart: Szöktetés a szerájból
Vez.: Bartal László
Km.: a Csokonai Színház mûvészei

November 30. 11–12, (fôpróba-
koncert), Kölcsey Központ
Korngold: Schauspiel-overtüre
Dvořak: 
IX. „Az Újvilágból” szimfónia
Vez.: Charles Olivieri-Munroe

November 30., Kölcsey Központ
Rubányi Vilmos 

hangversenysorozat II.

Korngold: Schauspiel-overtüre
Michael J. Easton: A Voice Not
Stilled (Mo. ôsbemutató)
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Dvořak: 
IX. „Az Újvilágból” szimfónia
Vez.: Charles Olivieri-Munroe
Km.: Mary Kenedi – zongora

DANUBIA SZIMFONIKUS
ZENEKAR

Szeptember 25.  
Bartók halálának évfordulója, 
Sosztakovics 100. születésnapja
DOHNÁNYI BÉRLET
Bartók: Divertimento 
Sosztakovics: VII. szimfónia
(„Leningrádi”) op.60
Vez.: Kovács János

November 11.
Noam Sheriff: Akeda
„Passacaglia zenekarra Yitzhak
Rabin emlékére”
Viski János: Zongoraverseny
Km.: Kecskés Balázs
Bruckner: V. B-dúr szimfónia
Vez.: Dénes István

November 20.
DOHNÁNYI BÉRLET
Mozart: g-moll szimfónia K. 550
Requiem K. 626
Vez.: Lukács Ervin 
Km.: Fodor Beatrix, Mester Viktória,
Brickner Szabolcs, Palerdi András
és a Magyar Állami Operaház Ének-
kara, karigazgató: Szabó Sipos Máté

DUNA SZIMFONIKUS
ZENEKAR 

Október 5. csütörtök, 19.00
Musica Humana – Az emberi zene
Verdi: Don Carlos – keresztmetszet
Km.: Lukács Éva, Balatoni Éva,
Wendler Attila, Kálmándi Mihály, 
Berczelly István 
Vez.: Deák András
Mûsorvezetô: Zelinka Tamás

Október 15.
Ifjúsági bérlet
Prokofjev: Péter és a farkas

Október 19. csütörtök, 19.00 
BM Duna Palota  – Téli Bérlet
Mozart est
Prágai szimfónia
Esz-dúr zongoraverseny K 271
g-moll szimfónia K 440
Km.: Mali Emese
Vez.: Oberfrank Géza 

November 9. csütörtök, 19.00 
BM Duna Palota 
Téli Bérlet
Hangverseny az azerbajdzsáni 
nemzeti ünnep tiszteletére
F. Amirov: Azerbajdzsáni capriccio
V. Adigezalov: Zongoraverseny
Csajkovszkij: 5. szimfónia
Km.: Murad Adigezalzadeh 
(zongora) (Azerbajdzsán) 
Vez.: Yalchin Adigezalov 
(Azerbajdzsán)

November 19.
Ifjúsági bérlet – Magyar Rapszódia
Válogatás a magyar zeneirodalom
kincsestárából

November 23. csütörtök, 19.00
Musica Humana – Az emberi zene
Balatoni Éva és González Mónika 
zenekari áriaestje
Vez.: Deák András

GYÔRI FILHARMONIKUS
ZENEKAR

Szeptember 28. csütörtök, 19.00
Csorna Mûvelôdési Központ 
Vivaldi: A Négy évszak
Mozart: g-moll szimfónia Kv 550
Km.: Nagy Zsuzsa
Vez.: Medveczky Ádám

Október 5. csütörtök
Richter Terem
12.00 Nyilvános fôpróba
19.00 Bérletes hangverseny
Gluck: Iphigenia Aulisban – Nyitány
Pleyel: D-Dúr Brácsaverseny
Schubert: IV. (Tragikus) Szimfónia 
Km.: Liisa Weigold
Vez.: Paul Weigold

Október 12. csütörtök, 18.00
Richter Terem 
Jubileumi Hangverseny
60 Éves a Konzi
Grósz Artúr Valentin: 
Intrada for Orchestra
Mozart: D-Dúr fuvolaverseny 
I. Tétel Kv 314
Hummel: Esz-Dúr trombitaverseny
Brahms: 
Versenymû hegedûre és csellóra
Km.: Drahos Béla, Tarkövi Gábor,
Jávorkai Sándor, Jávorkai Ádám
Vez.: Drahos Béla, Petró János

Október 14. szombat, 10.30
Richter Terem 
Vi. Gyôri  Könyvszalon
Irodalom a zenében

Grieg: Peer Gynt
Km.: Patka Heléna,
Ungvári István
Vez.: Medveczky Ádám

Október 19. csütörtök, 8.55
Marcalvárosi Közokt. Közp. 
Szabadhegyi Okt. Közp. 12.00
Beethoven: Egmont Nyitány
V. Szimfónia
Vez.: Medveczky Ádám

Október 20. péntek, 9.00
Móra F. Isk. 
Kölcsey Isk. 12.00 (Richter T)
U.A.
Vez.: Medveczky Ádám

Október 23. hétfô, 11.30
Richter Terem 
Ünnepi Hangverseny
Vez.: Medveczky Ádám

Október 24. kedd
Richter Terem
10.00 Prohászka Iskola
12.00 Révai Gimnázium
Vez.: Medveczky Ádám

Október 25. szerda 
Richter Terem
8.30 Nádorvárosi Közokt. Közp.
12.30 Bercsényi Szakközépisk.
Vez.: Medveczky Ádám
Október 26. csütörtök
10.00 Apor V. Iskola
12.45 Krúdy Gy. Gimnázium
Vez.: Medveczky Ádám

Október 30. hétfô, 19.00, Bazilika 
Jeles Napok
Mozart: Requiem
Km.: Magyar Állami Operaház
magánénekesei
Gyôri Fesztivál Énekkar
Vez.: Medveczky Ádám

November 4. szombat, 19.00
Református Templom 
Kodály: Psalmus Hungaricus
Wendler Attila
Gyôri Fesztivál Énekkar
Vez.: Medveczky Ádám

November 9. csütörtök, 19.00
Richter Terem 
Liszt Bérlet
Schumann: III. Szimfónia
Beethoven: III. Szimfónia
Vez.: Karl Sollak

November 18. szombat, 19.30
Mûvészetek Palotája 
Saint-Saëns: III. Szimfónia
Liszt: Esztergomi Mise

Km.: Magyar Állami Operaház
magánénekesei,
Szlovák Filharmónia Énekkar
Vez.: Antal Mátyás

November 25. szombat, 18.00
Richter Terem 
Kész Hangverseny
Vez.: Medveczky Ádám

November 29. szerda, 19.00
Keszthely  
Beethoven: 
Esz-Dúr Zongoraverseny
V. Szimfónia
Km.: Frankl Péter
Vez.: Medveczky Ádám

November 30. csütörtök, 19.00
Richter Terem 
Richter Bérlet
Km.: Frankl Péter
Vez.: Medveczky Ádám

MAGYAR RÁDIÓ 
SZIMFONIKUS
ZENEKARA

Szeptember 26. kedd, 19.30
Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyterem
Bartók-emlékhangverseny
Két kép
Fiatalkori hegedûverseny
Brácsaverseny 
A csodálatos mandarin – szvit
Vez.: Fischer Ádám
Km.: Shlomo Mintz 
(hegedû, mélyhegedû)

Október 2. hétfô, 19.30
Olasz Kultúrintézet
Korunk zenéje 2006.
Magyar zeneszerzôportrék: 
Soproni József
Eklypsis
I. zongoraverseny
Kommentárok egy 
Händel-témához
Vez.: Kovács László
Km.: Várjon Dénes (zongora)
(A Filharmónia Budapest Kht. és a
Magyar Rádió közös rendezése)

Október 9. hétfô, 19.30
Olasz Kultúrintézet
Korunk zenéje 2006.
Magyar zeneszerzôportrék: 
75 éves Szokolay Sándor
Soproni akvarellek – sinfonietta a
négy évszakhoz – Becht Rezsô vers-
ciklusa nyomán
…ergo sum – öt szimfonikus tétel –

38 XIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

37-43  20.9.2006  12:59  Page 38



H A N G V E R S E N Y N A P T Á R

hangversenytermi bemutató
II. szimfónia. 
Vez.: Medveczky Ádám
Km.: Kertesi Ingrid (ének)
(A Filharmónia Budapest Kht. és a
Magyar Rádió közös rendezése)

Október 16. hétfô, 20.00 
Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyterem
Határokon át (Crossing Borders) –
az Eurorádió sorozatának budapesti
hangversenye
Durkó Zsolt: Altamira
Bartók: Cantata profana
Liszt: Dante-szimfónia
Vez.: Vásáry Tamás
Km.: Szappanos Tibor, 
Kovács István (ének),
MR Énekkar és Gyermekkórusa

November 4. szombat, 19.30
Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyterem
Hangverseny az emlékezés 

és tiszteletadás ünnepén – 1956

Ligeti György: Requiem
Beethoven: VII. szimfónia
Km.: Cserna Ildikó, 
Meláth Andrea (ének),
MR Énekkar és a Nemzeti Énekkar
(karigazgató: Antal Mátyás)
Vez.: Fischer Ádám

November 8. szerda, 19.00 
Sopron 
Liszt Ferenc Konferencia 
és Kulturális Központ
Liszt: A-dúr zongoraverseny
Wagner–Henk de Vlieger: 
A Ring – szimfonikus kaland
Vez.: Fischer Ádám
Km.: Farkas Gábor (zongora)

November 10. péntek, 19.30
Pécs – a Tudományegyetem 
Általános Orvosi Karának Aulája
Liszt: A-dúr zongoraverseny

Wagner–Henk de Vlieger: 

A Ring – szimfonikus kaland

Vez.: Fischer Ádám

Km.: Farkas Gábor (zongora)

November 13. hétfô, 19.00 
Székesfehérvár – Vörösmarty
Színház
Liszt: A-dúr zongoraverseny
Wagner–Henk de Vlieger: 
A Ring – szimfonikus kaland
Vez.: Fischer Ádám
Km.: Farkas Gábor (zongora)

November 14. kedd, 19.30
Zeneakadémia 
Jótékonysági hangverseny

a Zeneakadémia javára

Wagner: 
Részletek a Walkür c. operából
Vez.: Fischer Ádám
Km.: Németh Judit, 
Christian Elsner, Perencz Béla,
Polgár László (ének)

November 20. hétfô, 19.30
MR 6-os stúdió
A Németh László Kulturális Alapít-

vány által „az 1956-os forradalom

és szabadságharc méltó meg-

örökítésére” meghirdetett pályázat

díjnyertes kompozíciójának ünnepi

bemutató-hangversenye

Nógrádi Péter: 
Magyar requiem
Km.: MR Énekkar 
Vez.: Strausz Kálmán

MAGYAR TELEKOM
SZIMFONIKUS ZENEKAR

Szeptember 29., 19.30 
Nemzeti Hangversenyterem
Jubileumi bérlet
Mozart: 
Don Giovanni – koncertszerû
elôadás
Közremûködnek a Magyar Állami
Operaház Stúdiójának mûvészei és a
Magyar Állami Operaház Énekkara
Karigazgató: Szabó Sipos Máté
Vez.: Ligeti András

Október 3., 19.30 
Magyar Nemzeti Múzeum 
Kamarabérlet

Britten: Fanfár – három trombitára
Kerry Turner: 
1. kvartett – négy kürtre
Vivaldi: d-moll kettôsverseny
Beethoven: 
Drei Equale – négy harsonára
Susato: Reneszánsz táncok
J.S. Bach: E-dúr fúga
Ewald: Desz-dúr kvintett – 
rézfúvós kvintettre
Crespo: Fanfare Spirit of Brass
J.S. Bach: 
III. brandenburgi verseny
Raymond Premru: Blues marsch
Hazel: Rézmacskák
Ellington: Come sunday
Llano: El Croeif- Gran’ Paso Doble

– rézfúvós nagypartira
Wolfgang Amadeus Mozart
A Magyar Telekom Szimfonikus
Zenekar mûvészeinek elôadásában

Október 10., 19.30
Nemzeti Hangversenyterem
Jubileumi bérlet
Beethoven: VI. szimfónia
Berlioz: Fantasztikus szimfónia
Vez.: Kobayashi Ken-Ichiro

Október 14., 18.00 
Olasz Kultúrintézet
Klasszikusok hétvégén
Chopin: f-moll zongoraverseny
Brahms: IV. szimfónia
Km.: Ewa Kupiec (zongora)
Vez.: Kobayashi Ken-Ichiro

Október 15., 19.30 
Zeneakadémia 
Akadémiai bérlet

Weber: Oberon – nyitány
Chopin: f-moll zongoraverseny
Km.: Ewa Kupiec (zongora)
Brahms: IV. szimfónia
Vez.: Kobayashi Ken-Ichiro

Október 22., 11.00
Telekom Zeneház 
Manó bérlet

Óvodások és kisiskolások részére
(5–10 éveseknek)
Zene és báb
Km.: Nefelejcs Bábszínház

Október 28., 18.00 
Olasz Kultúrintézet 
Klasszikusok hétvégén

Bartók: Hegedûverseny
Brahms: II. szimfónia
Közremûködik: 
Nana Jashvili (hegedû)
Vez.: Ligeti András

Október 29., 19.30 
Zeneakadémia  
Akadémiai bérlet

Brahms: Hegedûverseny
Bartók: Concerto
Km.: Nana Jashvili (hegedû)
Vez.: Ligeti András

November 14., 19.30 
Magyar Nemzeti Múzeum 
Kamarabérlet

Mozart: A-dúr fuvolanégyes
Mozart: F-dúr oboanégyes
Danzi: F-dúr fagottnégyes
Mozart: A-dúr klarinétötös

A Magyar Telekom Szimfonikus
Zenekar mûvészeinek elôadásában

November 19., 15.00 
Thália Színház 
Pinokkió bérlet
Négy varázslatos kamaraopera –
elôadás (10-14 éveseknek)
Dittersdorf: A vidéki báró

MÁV SZIMFONIKUS
ZENEKAR 

Szeptember 30. 
„Éljen Bartók, éljen Budapest!”
Unokák és nagyszülôk hang-
versenyei (A Stefánia Palotában –
11 és 14.30 órakor)
Bartók: Magyar képek Táncszvit
Vez.: Rácz Márton

2006. október 4. szerda
Erdélyi Miklós Bérlet 
Mozart: C-dúr (Jupiter) szimfónia
Bartók: Táncszvit
Kodály: Psalmus Hungaricus
Km.: Kelen Péter, Hadady László,
Nemzeti Énekkar
Vez.: Gál Tamás

2006. október 11. szerda
Lukács Miklós Bérlet
Wagner: Wesendonk dalok
Liszt: Faust szimfónia
Km.: Ercsényi Orsolya, Kelen Péter,
Honvéd Kórus
Vez.: Lukács Ervin

2006. november 15. szerda
Erdélyi Miklós Bérlet 
Ligeti: „San Francisco polyphony”
Sibelius: VII. C-dúr szimfónia
Mozart: C-moll mise
Km.: Kertesi Ingrid, Németh Judit,
Mukk József, Kovács István
Vez.: Alexander Markovich

2006. november 21. kedd
Festetics Bérlet 
Wagner: Siegfried – Idyll
Britten: Les Illuminations op.18
Dalciklus Rimbaud verseire
Janacek: Idyla
Km.: Schranz Szilvia – szoprán
Vez.: Takács-Nagy Gábor

2006. november 25. 
„Ismerjük meg közelebbrôl:”az oboa
Unokák és nagyszülôk hang-
versenyei (A Stefánia Palotában –
11 és 14.30 órakor)
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Mozart: C-dúr oboaverseny – részlet
Csajkovszkij: 
IV. szimfónia – 3. és 4. tétel
Km.: a MÁV Szimfonikus Zenekar
oboa-mûvészei
Vez.: Köteles Géza

MISKOLCI 
SZIMFONIKUS ZENEKAR

Szeptember 25., 19.00
Olasz Kultúrintézet, Budapest 
„Mindhalálig Tangó”
A férfi: Menszátor Héresz Attila
Ének: Meláth Andrea
Tánc: Ecsedy Áron, Lakos Anikó
Cselló: Pierluigi Ruggiero
Harmonika: Massimiliano Pitocco
Vez.: Giuliano Di Giuseppe
Dramaturg: Sediánszky Nóra
Rendezô: Tóth Miklós 

Október 9., 19.00
Mûvészetek Háza 
Szezon bérlet
Liszt: Szent Erzsébet-legenda
Ének: Sümegi Eszter, Meláth
Andrea, Massányi Viktor, 
Szvétek László
Km.: Nemzeti Énekkar
Vez.: Kovács László 

Október 16., 19.00
Mûvészetek Háza 
Népszerû bérlet
Rimszkij-Korszakov: 
Nagy orosz húsvét 
Sosztakovics: I. csellóverseny 
Rachmanyinov: I. szimfónia
Km.: Mérei Tamás
Vez.: Kovács László 

Október 23., 19.00
Mûvészetek Háza 
Beethoven: Fidelio-nyitány 
Liszt: Esz-dúr zongoraverseny 
Beethoven: III. szimfónia
Km.: Oravecz György
Vez.: Kobayashi Ken-Ichiro 

Október 25., 19.00
Svájc, turné 
J.H. Knecht: Hatodik zsoltár
E.T.A. Hoffmann: 
Esz-dúr szimfónia
E.T.A. Hoffmann: Miserere
W.A. Mozart: 
Lacrimosa a Requiembôl

Október 27., Svájc, St. Gallen 
W.A. Mozart: C-dúr Koronázási
mise KV 317
W.A. Mozart: 
Ave verum corpus KV 618

E.T.A. Hoffmann: 
Miserere b-moll HV 42
W.A. Mozart: 
Lacrimosa a Requiembôl
Kammerchor Abrahams,
Yvonne Widmer (szoprán),
Zürcher Vokal Quartett (Barbara
Fuchs – szoprán, Anna Schaffner –
alt, Bernhard Hunziker – tenor, 
Fabrice Raviola – basszus)
Vez.: Gary A. Abrahams 

Október 28., 15.30
Mûvészetek Háza 
„Játsszunk zenét 
a Szimfonikusokkal!” 
Hidas Frigyes: Öreg néne ôzikéje
Vez.: Kovács László 

Október 28.
Svájc, Zürich 
W.A. Mozart: 
D-dúr „Prágai” Szimfónia KV 504 
W.A. Mozart: Koncertáriák
Max Reger: Variáció és fúga 
egy Mozart-témára Op.132
Kammerchor Abrahams,
Yvonne Widmer (szoprán),
Zürcher Vokal Quartett (Barbara
Fuchs – szoprán, Anna Schaffner –
alt, Bernhard Hunziker – tenor, 
Fabrice Raviola – basszus)
Vez.: Gary A. Abrahams 

2006. október 29.
Svájc, Zürich 
W.A. Mozart: 
C-dúr Koronázási mise KV 317
W.A. Mozart: 
Ave verum corpus KV 618
E.T.A. Hoffmann: 
Miserere b-moll HV 42
W.A. Mozart: 
Lacrimosa a Requiembôl
Kammerchor Abrahams,
Yvonne Widmer (szoprán),
Zürcher Vokal Quartett (Barbara
Fuchs – szoprán, Anna Schaffner –
alt, Bernhard Hunziker – tenor, 
Fabrice Raviola – basszus)
Vez.: Gary A. Abrahams 

November 5., 19.00
Mûvészetek Palotája, 
Fesztiválszínház, Budapest 
Ifjúsági koncert
Muszorgszkij: Egy kiállítás képei
Vez.: Kovács László 

November 9., 19.00
Mûvészetek Háza 
Mesterbérlet
Corelli: 
D-dúr Concerto grosso op.6 No.1
Schumann: a-moll kmverseny 

R. Strauss: Don Juan 
Britten: Purcell-variációk
Km.: Vásáry Tamás
Vez.: Kovács László 

November 16., 19.00
Aschaffenburg, Stadthalle 
Bartók: Táncszvit 
Liszt: Haláltánc 
Brahms: I. szimfónia
Km.: Farkas Gábor 
Vez.: Kovács László 

November 18., 19.00
Aschaffenburg, Herz Jesu Kirche 
Verdi: Requiem
Aschaffenburger Oratorienchor
Vez.: Joachim Schüler 

November 22., 19.00
Mûvészetek Háza 
„Mozart, a zseni” 
Mozart: Figaro házassága – nyitány
Mozart : Exultate Jubilate
Mozart : Két koncertária
Mozart : 
„Gran Partita” szerenád-13 
hangszerre K. 361/370a
Kertesi Ingrid és a Miskolci 
Szimfonikus Zenekar fúvósai
Vez.: Novák József 

November 25., 19.00
Mûvészetek Háza
Porgy és Bess
Vez.: Kovács László 

NEMZETI 
FILHARMONIKUSOK

Október 19. csütörtök
Bartók Béla 
Nemzeti Hangversenyterem
Ferencsik-bérlet
Ravel: Spanyol rapszódia
De Falla: 
Éjszakák egy spanyol kertben
Villa-Lobos: 
Bachianas Brasileiras, No. 7
Sztravinszkij: Négy zenekari etûd
Debussy: Ibéria
Km.: Leonyid Kuzmin – zongora
Vez.: Kocsis Zoltán

November 9. csütörtök
Bartók Béla 
Nemzeti Hangversenyterem
Klemperer-bérlet
Mahler: III. (d-moll) szimfónia
Km.: A Nemzeti Énekkar Nôi Kara
(karigazgató: Antal Mátyás)
A Magyar Rádió Gyermekkórusa
(karigazgató: Thész Gabriella)
Németh Judit – ének
Vez.: Jean-Claude Casadesus

PANNON 
FILHARMONIKUSOK

Október 2. Széchenyi tér 17.00
II. Pécsi Nemzetközi Filmünnep
nyitóhangverseny
Ravel: Bolero
Gershwin: Egy amerikai Párizsban
Grofé: Grand – Canyon szvit
John Williams: 
Harry Potter (A bölcsek köve)
Bartók: A csodálatos mandarin
Vez.: Ménesi Gergely
Km.: M. Tóth Géza – animáció

Október 11., 19.00
Mûvészetek Háza 
Fülszöveg
Vendég: Fürst János karmester

Október 12., 19.30 
PTE Aula 
Zarathustra
Mahler: III. d-moll szimfónia
Vez.: Fürst János
Km.: Wiedemann Bernadett – alt, 
Pécsi Leánykar 
(karigazgató: Kertész Attila)

Október 28., 19.30
Pécsi Bazilika 
Hangverseny a meghaltak emlékére
Dvořak: Stabat Mater
Vez.: Hollerung Gábor
Km.: 
Váradi Marianna, Németh Judit, 
Cselóczki Tamás, Gábor Géza, 
Budapesti Akadémiai Kórustársaság

November 16., 11.0 
ZenePark 
1 Forintos koncert
Bartók: A fából faragott királyfi 
Vez.: Hamar Zsolt

November 16., 19.30
PTE Aula 
Tündérmese
Weiner L.: 
Csongor és Tünde – szvit
Mozart: 
Versenymû fuvolára, hárfára 
és zenekarra, C-dúr, K.: 299
Bartók: A fából faragott királyfi 
Vez.: Hamar Zsolt
Km.: Tímár Judit – fuvola, 
Vígh Andrea – hárfa

November 29., 19.00
Mûvészetek Háza 
Fülszöveg
Vendég: Howard Williams
karmester
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November 30., 19.30, PNSZ 
Nibelung ének
Wagner: 
Rajna kincse – Istenek bevonulása      
Mozart: 
Sinfonia concertante, Esz-dúr
Bruckner: VII. E-dúr szimfónia
Vez.: Howard Williams

December 12., 19.00
Mûvészetek Háza
Fülszöveg
Vendég: Hamar Zsolt zeneigazgató,
Kelemen Barnabás, Várdai István,
Jandó Jenô

December 13., 11.00, ZenePark 
1 Forintos koncert
R. Strauss: József-legenda
Vez.: Hamar Zsolt

December 13., 19.30
PTE Aula 
József és testvérei
Ligeti: Lontano
Beethoven: Hármasverseny
R. Strauss: József-legenda
Vez.: Hamar Zsolt
Km.: Kelemen Barnabás – hegedû, 
Várdai István – cselló, 
Jandó Jenô – zongora

December 20., 19.30
Pécsi Bazilika 
Karácsonyi Ünnepi Hangverseny
Beethoven: 
IX. szimfónia, d-moll, op. 125
Vez.: Howard Williams
Km.: Vermes Tímea, 
Megyesi Schwarz Lúcia, 
Alessandro Codeluppi, Szécsi Máté

Vaszy Viktor Kórus Szeged
(karigazgató: Gyüdi Sándor)

SZOMBATHELYI 
SZIMFONIKUS ZENEKAR

Szeptember 21. csütörtök, 19. 30 
HEMO 
Rajter bérlet 1.
„Évfordulós zeneszerzôk”
Sosztakovics: IX. szimfónia op. 70.
(100 éve született)
Mozart: 
G-dúr hegedûverseny K. 216. 
(250 éve született)
Bartók: II. szvit zenekarra op. 4.
(125 éve született)
Km.: Florin Galati (Románia)
Vez.: Alpaslan Ertüngealp

Október 13. péntek, 19. 30 
HEMO
Rajter bérlet 2.

Október 14. szombat 19. 00, 
Hangverseny- és Kiállítóterem,
Zalaegerszeg
Mendelssohn: 
III. a-moll szimfónia op. 56.
Brahms: 
IV. e-moll szimfónia op. 98.
Vez.: Alpaslan Ertüngealp

Október 22. vasárnap. 17. 00 
Református templom, 
Ôriszentpéter
Mozart:
c-moll szerenád fúvósokra K. 384. a.
Zombola Péter: 
56 hang – ôsbemutató

Bartók Béla: Divertimento
Vez.: Hámori Máté

Október 25. szerda, 19. 30 
MSH Rendezvényház 
„Az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 50. évfordulója
tiszteletére”
A Rajter-és Filharmónia-bérlet tulaj-
donosai részére a belépés díjtalan!
Bartók Béla: Concerto
Liszt Ferenc: A-dúr zongoraverseny
Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus
Km.: Körmendi Klára, Molnár 
András, Veszprém Város Vegyeskara
Karigazgató: Erdélyi Ágnes
Vez.: Petró János

November 2. csütörtök 19. 30 
Szt. Kvirin templom
Rajter bérlet 3.a
Fauré: Requiem (eredeti változat)
Km.: Cserna Ildikó, 
Molnár Levente, Berzsenyi Dániel
Fôiskola Vegyeskara
karigazgató: Vinczeffy Adrienne
Vez.: Alpaslan Ertüngealp

November 10. péntek, 19.30 
MSH Rendezvényház
Filharmónia – Raiffeisen bérlet 2.
Gyôri Filharmonikus Zenekar
Beethoven: III. (Eroica) szimfónia
Schumann: III. (Rajnai) szimfónia
Vez.: Karl Sollack

November 13. hétfô 19. 30 
HEMO 
Rajter bérlet 4.
Csajkovszkij: 
D-dúr hegedûverseny op. 35.

Csajkovszkij: 
Manfréd szimfónia op. 58.
Km.: Szalai Antal
Vez.: Alpaslan Ertüngealp

ZUGLÓI FILHARMÓNIA 

Október 18. szerda 19.30 
Mûvészetek Palotája – Bartók
Béla Nemzeti Hangversenyterem
Mozart: d-moll zongoraverseny
Km.: Ayano Kobayashi
Mozart: Requiem
Km.: Fodor Beatrix
Mester Viktória
Szappanos Tibor
Kovács István
Cantemus Vegyeskar (Nyíregyháza)
karigazgató:Szabó Soma
Szent István Király Oratóriumkórus
karigazgató: Záborszky Kálmán
Vez.: Kobayashi Ken-Ichiro

November 2. csütörtök 19.30
Beethoven: V. szimfonia
Hidas Frigyes: Requiem
Km.: Fodor Gabriella, Erdélyi
Erzsébet, Nyári Zoltán, 
Palerdi András, Szent István Király 
Oratóriumkórus, 
Szent István Király Szakközépiskola
Vegyeskara, 
Szent István Gimnázium 
Vegyeskara
Karigazgatók: 
Záborszky Kálmán, Tôkés Mária
Tünde, R. Ôrfalvy Katalin, 
Antal Ágota
Vez.: Záborszky Kálmán
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Lapunk eljut minden zenészhez, zenekarhoz, zenei szervezethez, zenei mûhelyhez, iskolához, hangszerészhez,
valamint minden zenével foglalkozó intézményhez, hivatalhoz éppúgy, mint a zeneszeretô közönséghez.

oldal Forma Méret Áfa nélküli áraink
fólián beküldve általunk szerkesztve

1/1 B4 (hátlap/külsô oldal) színes 265x185 mm 76 230 Ft 83 853 Ft
1/1 B4 (hátlap(külsô oldal) fekete-fehér 265x185 mm 72 600 Ft 79 860 Ft
1/1 B3 (hátlap/belsô oldal) színes 265x185 mm 71 400 Ft 78 540 Ft
1/1 B3 (hátlap/belsô oldal) fekete-fehér 265x185 mm 69 300 Ft 76 230 Ft

további belsô oldalakon, fekete-fehér nyomással:

1/1 álló 265x185 mm 66 000 Ft 72 600 Ft
1/2 fekvô 185x127 mm 33 000 Ft 36 300 Ft
1/3 fekvô 185x 83 mm 22 000 Ft 24 750 Ft
1/4 fekvô 185x 61 mm 16 500 Ft 18 700 Ft
1/4 álló 127x 90 mm 16 500 Ft 18 700 Ft
1/8 fekvô 61x 90 mm 8 250 Ft 9 900 Ft
1/8 álló 127x 42 mm 8 250 Ft 9 900 Ft

Apróhirdetés magánszemélyeknek
1/8 oldal terjedelemben ingyenes.

Folyamatos hirdetôk 
árkedvezménye hat számra 25%,

három számra 10%

http://www.zenekarujsag.hu
Magyar Szimfonikus Zenekarok

Szövetsége
1068 Budapest,

Városligeti fasor 38.
Tel: 342-8927; Fax: 227 1380;

E-mail: 
info@zenekarujsag.hu

zenekar@mail.datanet.hu

Legyen partnerünk, 
hirdessen velünk! 

Hirdetése az interneten is
látható!
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Wagner a zenérôl
Richard Wagner Mûvészet és forradalom címû munkájában írja: Ha érthetetlen
nyelv is a logika törvényei szerint, … a folytatás a rejtvényben található.
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kedves emlékû színésznô. 5. Autonóm
terület, röv. – könnyebbé, elviselhetôbbé
tesz. 6. Az idézet harmadik része – indiai
város Goa államban (YELLAPUR). 7.
Angolna, németül – Olaszország sportjele.
8. Szabó István filmje Klaus Maria Bran-
dauer fôszereplésével – idômérô szerke-
zetek mestere. 9. Asztúria autonóm körzet
székhelye Spanyolországban – a francium
vegyjele. 10. … Hammarskjöld; egykori
ENSZ-fôtitkár. 11. Gyûrûs jövendôbeli –
természettudományi akadémia, röv. – váci
páros! 12. Elejével valami felé (pl. megálló
autó) – Federer sportja, névelôvel.

FÜGGÔLEGES. 1. Szájfekély – József
Attila költeménye – az idézet második
része. 2. Fôként operettekben szereplô
Jászai-díjas érdemes mûvész színésznô
(Anna) – nyers, goromba, német eredetû
szóval. 3. A fordítottja is igekötô –
százhúsz óra (két szó) – a Tadzs Mahalról
ismert hindu város. 4. … and far, min-
denütt, angolul (pontosan: közel és távol).
5. Eredendôen – balti néptöredék – hor-
rorfilmben szereplô utcanév. 6. Dolgos,
szorgalmas – mértékrendszer. 7. Az asztá-
cium vegyjele – a gondolkodás központja.
8. Hektoliter, röv. – Odinak is becézett,
francia eredetû nôi név. 9. Ágneske –
Ilona, becézve – neves szoprán (Sophie
van). 10. Állatnak a kelleténél több vizet
adó – hát persze! 11. Pall …; cigaret-
tamárka – jégkrém – bizarr részlet! 12.
Elterjedési terület – építô katonai alaku-
lat. 13. Anyanyelvi tantárgy az alsó
tagozatban – vérteshal. Zábó Gyula

VÍZSZINTES 1. Az idézet elsô része. 2.
Déry Tibor regénye – brazil szövetségi állam,
fôvárosa Ceará. 3. Tunéziai autójelzés – a

görögök levegôje! – francia realista festô
(Jean-Francois, 1814-1875). 4. Az idézet
negyedik, befejezô része – Schütz …:

REJTVÉNY
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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) 467-0788; 467-0788;

E mail: zugloifilharmonia@szentistvanzene.sulinet.hu
http// www.szentistvanzene.hu
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