
Munkáltatói szervezetté
alakult át
a Magyar Szimfonikus
Zenekarok Szövetsége

Ünnepel 
a Gyôri Filharmonikus
Zenekar

Zenekari tagság
élethossziglan?

MAGYAR SZIMFONIKUS KÖRKÉP – MÛPA
A RÁDIÓZENEKARNAK A PARAVÁN MÖGÖTT IS BIZONYÍTANIA KELL

FO
TÓ

:P
ET

Ô
ZS

U
ZS

A



A KULTÚRPONT IRODA hírei

KALENDÁRIUM

ZENEI KÖZÉLETÜNK
SZÖVETSÉGÜNK
Új munkakörökben a régi célokért
Február 22-én megújult Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége. A
szervezetet négy elnökségi ciklus ideje alatt elnökként képviselô Popa
Pétert az eddigi társelnök, Kovács Géza, a Nemzeti Filharmonikusok
fôigazgatója váltotta, aki, egyéb közéleti feladatai mellett a Szövetség
általános és nemzetközi képviseletét látja el, de ugyancsak általános
képviseleti joggal ruházta fel a közgyûlés a megsokasodott szervezeti
munkák elvégzésére és az operatív irányításra létrehozott új, fôtitkári
munkakört ellátó Popa Pétert. Kovács Gézával és Popa Péterrel a válto-
zás okairól az új elnökség összetételérôl, sikereirôl és a további felada-
tokról beszélgettünk. (Bilkei Éva)

SZEGED 
Gyüdi Sándor a Szegedi Szimfonikusok irányításáról sem akar
lemondani
Az igazgató-karnagy, akit egy héttel korábban, 2008. február 15-én kine-
vezték a Szegedi Nemzeti Színház fôigazgatójának, nem akar lemondani
együttesérôl. Arra törekszik, hogy ezt a két megbízatást a lehetô legjob-
ban lássa el. A színházban szeretné visszaállítani a megfelelô mûfaji ará-
nyokat, s úgy véli, a mûvészeti értékeket koncentrálni kell, így tudnak
csak megfelelû erôt képviselni, és elûrébb lépni. Gyüdi Sándor bízik ab-
ban is, hogy új pozíciójának köszönhetôen még jobb helyzetbe tudja
hozni a Szegedi Szimfonikus Zenekart. (Réfi Zsuzsanna)

TISZTELETJEGGYEL
Selejtezô a paraván mögött
Ha az volna a feladat, hogy a mûködés ellehetetlenítése mellett esetleg
több lépcsôben meg kell szüntetni, fel kell számolni a Magyar Rádió
Szimfonikus Zenekarát, akkor a közrádió menedzsmentje vitán felül
példásan tevékenykedik, és kiemelt célprémiumot érdemel.

Csontos János
„Mûvészeti területen nem szabadna pályáztatni”
A szakmai zsûri két tagja, Körmendy Ferenc és Selmeczi György a Sze-
geden beadott négy pályamunka közül a legjobbnak Herczeg Tamásét
tartotta. Amellett ugyanis, hogy a régiós közegben határozta meg a
színház szerepét, feladatait, konkrét elképzeléseket tartalmazott a kö-
zönség számának növelésérôl, és nagy hangsúlyt fektetett a prózai ta-
gozat színvonalának emelésére. (Réfi Zsuzsanna)

Botka László céltudatos vezetônek tartja Gyüdi Sándort
A Szegedi Nemzeti Színház új fôigazgatójának kinevezése kapcsán a
város polgármestere, Botka László nyilatkozott arról, miért nem szabad
megvárni, hogy a rutin váltsa fel a mûvészi kihívásokat, milyen tartja a
jó színházi vezetôt, s milyen színházat látna szívesen Szegeden.

GYÔR
„A Gyôri Filharmonikusok sokat és fegyelmezetten dolgoznak”
A Gyôri Filharmonikusok számos régi, kedves partnere muzsikál ebben
a szezonban a zenekarral, hiszen az együttes idén ünnepli hivatalossá
válásának 40. évfordulóját. A zenekari igazgató rendhagyó progra-
mokat tervezett, s bár az együttes anyagi helyzete ebben az évadban
sem túl rózsás, büszke izgalmas koncertjeikre, s arra, hogy munkájuk-
nak köszönhetôen tavaly év végén még jutalmat is tudtak osztani a
muzsikusok között (Réfi Zsuzsanna)

Fôvárosi koncerttel ünnepli jubileumát a gyôri együttes
Medveczky Ádám több mint egy évtizede irányítja a zenekart.
Naponta ingázik a fôváros és Gyôr között, hiszen a Filharmonikusok
vezetése mellett az Operaház karmestere és a Zeneakadémia docense.
Medveczky Ádám azonban így érzi teljesnek az életét. A „folyók váro-
sát” nagyon megszerette, elvarázsolta a Rába-parti település barokk
óvárosa. (Réfi Zsuzsanna)

„Kulturális összefogás kezd Gyôrben kialakulni”
Gyôr város alpolgármestere, Dr. Ottófi Rudolf örömmel hallgatja meg az
együttes koncertjeit, s örül annak, hogy a zenekar gondolkodik azon, más
mûvészeti ágakkal is hozzon létre közös produkciót. Úgy véli a Gyôri Fil-
harmonikusok kulturális missziót töltenek be, hiszen igyekeznek meg-
szerettetni az ifjúsággal a komolyzenét, emellett pedig emlékezetes esték-
kel ajándékozzák meg közönségüket. (Réfi Zsuzsanna)

Az oktatási és kulturális miniszter 7/2008. (III. 5.) OKM rendelete
Az oktatási és kulturális miniszter rendelete a helyi önkormányzatok ré-
szére a hivatásos önkormányzati zenekarok és énekkarok mûködésére
adható 2008. évi támogatások igénybevételének rendjérôl

Panaszkodás helyett…
Az Új Magyar Zene Fórum 2009 nem egy szervezet, hanem egy ver-
senynek a neve. A  nagyszerû kezdeményezés Gôz László, a Budapest
Music Center vezetôjének és Kiss Imre, a MÛPA vezérigazgatója nevé-
hez fûzôdik   (Szôke Cecília)

Csonka András, a Mûvészetek Palotája vezérigazgató-helyettese
szerint, a MÛPA kiemelten kezeli a kortárs zenét
Számunkra azért volt fontos ehhez az ügyhöz csatlakozni, mert a Mû-
vészetek Palotája a hazai zenekaroknak  és elôadómûvészeknek igen
tág teret biztosít, ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy maguk a szerzôk
is lehetôséghez jussanak (Szôke Cecília)

Szimfonikusok madártávlatból
Idén is végigpillanthatunk hazánk nagy zenekarain a januárban kezdô-
dött Magyar Szimfonikus Körképben, amely ezúttal az eddiginél jóval
hosszabb ideig tart majd. A Mûvészetek Palotája által megrendezett
mustrán most tizenhét együttes mutathatja meg magát. Az idei körkép
szerkezetének kialakításáról, az új mûvek születését is generáló feltétel-
rôl és a zenekarvezetôk közötti párbeszéd ébredezésérôl a MÛPA ve-
zérigazgató-helyettesét, Csonka Andrást kérdeztük.  (Bilkei Éva)

KRITIKA
(Fittler Katalin)

ZENETÖRTÉNET
Reményi Ede hegedûmûvész életrajza (3. rész)
1828. január 17-én született Miskolcon a világjáró hegedûmûvész,
Reményi Ede. A XIX. századi magyar zenekultúra utazó nagykövete
volt. A zene csodás hatalmával más szomszéd népek velünk ellenséges
érzületét is egy csapásra lelkes barátsággá változtatta át. Nemcsak azál-
tal hatott, hogy a magyar dalokon kívül az illetô nép dalait is mindenütt
felvette mûsorába, amelyeket rendkívüli tanulékonyságával ott ad hoc
elsajátított, hanem jótékonyságával is. Ô ugyan, fôleg magyar nemzeti
célokra, egy egész vagyont, jövedelmének nagy részét áldozta, de
jótékony célra szentelte egyik-másik hangversenyét másutt is.   

(Reményi  Ferenc írását közreadja Rakos Miklós)

MÛHELY
KITEKINTÔ
Fiatal zenekari muzsikusok és perspektívájuk.
Egy és ugyanazon helyen 30 évig egy és ugyanazt a mesterséget ûzni
valóban egy kicsit ijesztô, a rutin és egyhangúság veszélye merül fel. A
német zenekarokban érvényes: aki a próbaévet kiállta, bejutott. Néme-
lyik országban egy bizonyos idôszak után újra bizonyítani kell. A német
szisztéma ugyanakkor a zenekari tagoknak a legnagyobb biztonságot
nyújtja és ez nemzetközi összehasonlításban is nagy privilégium, amit
talán egyszer össze kellene hasonlítanunk a munkamorálunkkal.

(Nicole Dantrimont)

Zenekari tagság élethossziglan?
Ha valaki egyszer a zenekarban egy állást elfoglal, rendszerint min-
denkorra és örökre összeforrt ezzel az együttessel. Hogy ebbe a kap-
csolatba ne rozsdásodjon bele, a zenéhez való elkötelezettsége mellett
bölcs hivatás-stratégiára is szüksége van. (Ronny Porsch)

Karmesterek élethossziglan? 
Nehéz a búcsú a hosszú idôre szóló szerzôdések után. Amit eleinte
gyakran mint mûvészi individualizmust magasztalnak, hamar ellenke-
zôjére fordulhat – ha ugyanis már nem úgy mennek a dolgok ahogy
gondolták vagy kívánták. (Marco Frei)
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PÉCS 2010 – MEGKEZDTE MUNKÁJÁT A
MÙVÉSZETI TANÁCS
2008. február 29-én megkezdte munkáját az
Európa Kulturális Fôvárosa – Pécs2010
program Mûvészeti Tanácsa, melynek fel-
adata többek között a pécsi program vég-
leges kulturális stratégiájának és program-
tervének kidolgozása, a programstruktúra
kialakítása és felügyelete. A Mûvészeti
Tanács tagjai Horváth Zsolt, a Pannon Fil-
harmonikusok igazgatója, Koncz Erika, a
Magyar Iparmûvészeti Múzeum fôigazgató-
helyettese, Lauter Éva, a Balassi Intézet
fôigazgatója, Pál Zoltán Munkácsy-díjas szo-
brászmûvész, Giorgio Pressburger író-ren-
dezô és Vincze János rendezô, a Pécsi Har-
madik Színház igazgatója. 

AZ EYID EURÓPAI NAGYKÖVETEI: 
JORDI SAVALL
Jordi Savall viola da gamba-mûvész „A kultú-
rák közötti párbeszéd európai éve 2008”
uniós kezdeményezés egyik európai nagy-
követe lett. Jordi Savall napjaink zenei vilá-
gának kivételes figurája, nemzedékének
egyik legsokoldalúbb tehetsége. Elôadó-
ként, tanárként, kutatóként és új projektek
megvalósítójaként zenei és kulturális szem-
pontból is fontos szerepet játszik a történel-
mi zene jelenlegi újjászületésében. Több mint
30 éve kutatja elkötelezetten az elfeledett
zenei kincseket. Szeretné megváltoztatni a
középkori zenéhez való elitista hozzáállást:
neki is köszönhetô, hogy ezt a stílust egyre
többen és egyre fiatalabbak is hallgatják. 
Az Európai Bizottság felkérésére Savall el-
vállalta, hogy 2008-ban nagykövetként kép-
viseli A kultúrák közötti párbeszéd európai
éve kezdeményezés célkitûzéseit.

A NEMZETKÖZI VISEGRÁDI ALAP STRA-
TÉGIAI TÁMOGATÁSA, 2008/2 
2008-ban másodszor hirdet stratégiai támo-
gatási pályázatot a Nemzetközi Visegrádi
Alap. Legfeljebb hároméves, hosszú távú
stratégiai projektek megvalósítására lehet
pályázni. A 2008. évi második kiírás olyan,
többek között kulturális jellegû projektek fi-
nanszírozásához járul hozzá, melyek intéz-
ményeket kötnek össze mind a négy Viseg-
rádi Országból. A támogatás igénylésének
feltétele továbbá, hogy a projektek kapcso-
lódjanak legalább egyhez a Miniszteri Kon-
ferencia által meghatározott prioritások kö-
zül. Pályázati határidô: 2008. május 15.

A NEMZETKÖZI VISEGRÁDI ALAP KIS-
ÖSSZEGÛ TÁMOGATÁSA, 2008/2 
A Nemzetközi Visegrádi Alap ismét pályáza-
tot írt ki kulturális együttmûködések, tudo-
mányos cserék és kutatások, ifjúsági cserék,

határokon átnyúló együttmûködések, okta-
tási és turisztikai projektek kisösszegû 
(maximum 4000 eurós) támogatására. 
Pályázati határidô: 2008. június 1.

ÚJ MAGYAR ZENEI FÓRUM 2009 –  ZENE-
SZERZÔI VERSENY 
Zeneszerzôi versenyt hirdet Új Magyar Zenei
Fórum 2009 címmel a Mûvészetek Palotája és
a Budapest Music Center. A pályázat célja
ösztönözni az új magyar zenedarabok megal-
kotását, valamint elôsegíteni a tartós együtt-
mûködések létrejöttét a fiatal zeneszerzôk, a
kamaraegyüttesek és a nagyzenekarok kö-
zött. Jelentkezési határidô: 2008. június 27.

A PANNON EGYETEM ZENEI MENEDZS-
MENT PROGRAMJA 
2008. február 20-án tehetségkutató programot
indított zenei menedzsment témában a veszp-
rémi Pannon Egyetem. A Legyél a saját zenei
menedzsered! címû program középiskolás
zenekaroknak, zenészeknek, három-négyfôs
menedzsment-csapataiknak szól. A program
ideje alatt neves hazai zenekarok vezetôi és
zenei menedzserek tartanak konzultációkat, a
versenyzôknek pedig menedzsment jellegû
feladatokat kell megoldaniuk.

A NEMZETKÖZI VISEGRÁDI ALAP 
ALKOTÓHÁZI ÖSZTÖNDÍJA 
A Nemzetközi Visegrádi Alap újra alkotóházi
ösztöndíjat hirdetett mûvészeknek Mûvészeti
Ösztöndíj Programja keretében. A jelent-
kezôknek projektjeiket egy másik „visegrá-
di” országban kell megvalósítaniuk, egy he-
lyi fogadó szervezettel együttmûködve.
Pályázati határidô: 2008. szeptember 10.

MAGYAR ÉVAD NEW YORKBAN: 
KURTÁG A KÖZÉPPONT 
2009-ben magyar kulturális és zenei évad
zajlik majd New Yorkban. A programsoro-
zat központi alakja Kurtág György zene-
szerzô lesz.
A zenei évad programjai közt szerepel többek
között a Budapesti Fesztiválzenekar 2009.
január 24-i koncertje ifjabb Lendvay József
hegedûmûvész és Ökrös Oszkár cimbalom-
mûvész közremûködésével, 32 Beethoven-
zongoraszonáta Schiff András elôadásában,
Roby Lakatos hegedûmûvész, valamint a
Keller Vonósnégyes koncertje. A Carnegie
Hall igazgatója szerint azonban Kurtág
György zeneszerzô elsô egyesült államok-
beli jelenléte lesz a programsorozat legje-
lentôsebb eseménye, akinek A boldogult
R. V. Truszova üzenetei címû dalciklusát
mutatják be New Yorkban. Az esemény
egyben a dalciklus teljes változatának világ-
premierjét is jelenti. 

MAGYAR ZENEKAROK ÖT EURÓPAI
NAGYVÁROSBAN A ZENE ÜNNEPÉN 
Tíz magyar zenekar lép fel öt európai nagy-
városban 2008. június 21-én, a Zene Ünne-
pén. A magyar intézetek segítségével idén
már öt európai nagyvárosban léphetnek fel
magyar zenekarok a Zene Ünnepén. Pá-
rizsban harmadszor, Berlinben, Brüsszel-
ben, Londonban és Pozsonyban elôször
kapnak bemutatkozási lehetôséget a ma-
gyar tehetségek, az ottani magyar kulturális
intézetek segítségével. A bemutatkozási
lehetôségen túl a zenekarok lépéseket te-
hetnek jövôbeni turnéjuk megszervezése
érdekében is.

MAGYARORSZÁG ELFOGADTA A KULTU-
RÁLIS SOKSZÍNÛSÉG UNESCO-EGYEZ-
MÉNYÉT 
2008. február 18-án Magyarország is elfo-
gadta az UNESCO Kulturális kifejezések
sokszínûségének védelmérôl és elômoz-
dításáról szóló Egyezményét. Ezzel Magyar-
ország hivatalosan is részes állama lett a
fenti Egyezménynek, így újabb lendületet
kaphat a különösen értékes, kulturális iden-
titást hordozó termékek, mûalkotások és
egyéb kulturális kifejezôdések védelme és
támogatása hazánkban.

KUTATÁS A KULTURÁLIS SZERVEZETEK
INTERNETES MEGJELENÉSÉRÔL 
A kulturális szektor által együttmûködések
kialakításához használt online eszközöket
vizsgálja a LabforCulture nevû holland,
online kulturális információs szervezet leg-
újabb kutatása. A kutatás során megállapí-
tották, hogy az online együttmûködések
leginkább az internetes fórumokon ke-
resztül alakulnak ki, de a hírlevelek is
rendkívül népszerû eszközei a kulturális
intézmények közötti kommunikáció kiala-
kításának.

A VÍZUM-KÉRDÉS MEGÖLI A ZENÉT – 
A FREEMUSE KUTATÁSA
Kutatást indított A vízum-kérdés megöli a
zenét címmel a Freemuse zenei szervezet.
A külföldi elôadók vízumával és munkaen-
gedélyével foglalkozó kampányhoz több
nemzetközi szervezet is csatlakozott. A
Freemuse szerint a külföldi elôadói vízum
és munkaengedély megszerzésének hossza-
dalmas procedúrája megnehezíti a koncert-
szervezôk, a mûvészek és a kulturális szer-
vezetek munkáját, nagy anyagi károkat
okoz, valamint megakadályozza és károsítja
a kulturális cseréket, ami ellentétben áll az-
zal, hogy az Európai Unió is csatlakozott az
UNESCO kulturális sokszínûségrôl szóló
egyezményéhez. 

A KULTÚRPONT IRODA HÍREI
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ÁTADTÁK A MAGYAR KULTÚRA KÖVETE DÍJAKAT. A Cannes-i MIDEM Classical Awards díjátadó gáláján a Hungaroton kiadó leme-
ze, a Nemzeti Filharmonikusok felvétele nyerte el a legjobb szimfonikus zenekari felvételért járó díjat. Bartók mûveinek, a Kossuth-szim-
fóniának és a Fából faragott királyfi címû táncjátéknak a felvétele több tucat európai és tengerentúli kiadó több száz kiadványával versen-
gett. A lemezen a Nemzeti Filharmonikus Zenekart Kocsis Zoltán vezényli. A felvételt a B & T Phoenix Hangstúdió készítette a Mûvészetek
Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében, a zenei rendezô Tóth Ibolya, a hangmérnök Bohus János, a montírozó pedig Falvay
Mária volt. A Nemzeti Filharmonikusok felvétele olyan, nemzetközi szinten elismert zenekarok felvételeit hagyta maga mögött, mint a
Lucerni Fesztiválzenekar Claudio Abbado vezényletével és a San Franciscó-i Szimfonikus Zenekar Michael Tilson Thomas vezényletével.

HARMINC ÉVE AZ OPERAHÁZ TAGJA TOKODY ILONA, akit ebbôl az alkalomból köszöntöttek A végzet hatalma címû Verdi-opera
elôadása elôtt. Kossuth-díjas, Liszt-díjas, érdemes és kiváló mûvészt, a Magyar Állami Operaház örökös tagját, akit Kovács János elsô kar-
mester méltatott, Ioan Holender, a Wiener Staatsoper igazgatója levélben köszöntötte, emlékeztetve arra, hogy 16 operafôszerepben ün-
nepelhette ôt az osztrák közönség abban az idôszakban, amikor a bécsi színház sztárja volt.

BÉCSI KLASSZIKUSOKAT VEZÉNYELT BERKES KÁLMÁN A ZENEAKADÉMIÁN. Az intézmény szimfonikus zenekara Berkes Kálmán
világhírû klarinétmûvész és karmester vezetésével Mozart, Beethoven és Johann Strauss mûveit játszotta az Alma Mater hangversenyek leg-
utóbbi, Bécs és valcer címû elôadásán. 

TALENTUM MÛVÉSZETI DÍJAT adott át Vizi E. Szilveszter, az MTA elnöke Gyöngyösi Levente zeneszerzônek a Magyar Tudományos
Akadémián rendezett ünnepségen. 

IFJABB CARLO PONTI VEZÉNYLETÉVEL LÉPETT FÖL A MÁV SZIMFONIKUS ZENEKAR ÉS ADRIANO JORDAO PORTUGÁL ZON-
GORAMÛVÉSZ A ZENEAKADÉMIA NAGYTERMÉBEN. Az olasz karmester elôször dolgozott Budapesten, s a magyar zenekarról szólva ki-
emelte: a MÁV Szimfonikusokban egy fantasztikusan érzékeny együttest ismert meg. Carlo Ponti junior 2000-ben debütált a Russian National
Orchestra, az Orosz Nemzeti Zenekar élén. 2001 óta a kaliforniai San Bernardino Symphony Orchestra zeneigazgatója és vezetô karmestere. 

A TRIO NUEVO LÉPETT FEL A BUDAPESTI CSEH CENTRUMBAN ÉS VESZPRÉMBEN. A három fiatal, kamarazenekarokban és szólis-
taként már bizonyított zenészbôl alakult együttes Chopin, Bartók, Paganini és Smetana mûveivel aratott sikert magyarországi koncertjein. 

TAVASZI FESZTIVÁL GYÔRÖTT. Világsztárok is vendégszerepelnek a március 14-én kezdôdô Gyôri Tavaszi Fesztiválon. A kulturális
eseményeket a mûfaji sokszínûség jellemzi, így megtalálják a kedvükre való koncerteket a klasszikus zene és a blues kedvelôi is. Érdi Tamás
zongoramûvész március 15-én ad koncertet a Richter-teremben. Öt nappal késôbb ugyanott a Berlini Filharmonikusok hegedûsei Vivaldi-,
Bach- és Brahms-mûveket szólaltatnak meg. 

BAKONYI MARCELL gyôri származású fiatal operaénekes, aki jelenleg a heidelbergi színház társulatának tagja, operarészleteket, továbbá
Schubert- és Schumann-dalokat énekel március 22-i szólóestjén a városháza dísztermében.

Elhunyt Fasang Árpád. A zongoramûvészt, kulturális diplomatát, Magyarország volt UNESCO-nagykövetét életének 66. évében, hosszú
betegség után érte a halál. Fasang Árpád zenész családban született 1942. december 9-én, Orosházán. A Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Fôiskolán zongoramûvészi és tanári kitüntetéses diplomát szerzett. Pályakezdô kora óta publikált zenei tárgyú cikkeket és tanulmányo-
kat. Több értékes francia kitüntetéssel ismerték el kulturális szolgálatát: 1995-ben a Francia Nemzeti Érdemrend lovagi fokozatát, 2001-ben
pedig a Francia Becsületrend lovagi címet kapta meg. Számos könyve és tanulmánya jelent meg franciául.

A NEMZETKÖZI HAYDN-NAPOK HÚSZ ÉVE. A huszadik évfordulóját ünnepli 2008-ban a Nemzetközi Haydn-napok rendezvénye Kis-
martonban (Eisenstadt), ezért idén ismét megelevenednek az elmúlt két évtized koncertjei. Szeptember 4. és 14. között más és más esz-
tendô történelmi témáját idézik fel az egyes hangversenyek. A legjelentôsebbek egyike Haydn „Il ritorno di Tobia” („Tóbiás hazatérése”)
címû oratóriumának elôadása lesz Fischer Ádám vezényletével és az osztrák- magyar Haydn-filharmonikusok zenekarával. 2009-ben, a ju-
bileumi évben egész Burgenlandban tartanak rendezvényeket a zeneszerzô emlékére. Kismartonban, a tartományi fôvárosban a tervek
szerint Haydn-ösvényt alakítanak ki, amelyen a látogatók végig követhetik a zeneszerzô nyomdokait. A Haydn Ünnepi Játékok költség-
vetéséhez minden évben 1,2 millió euró áll rendelkezésre, ennek 75 százaléka jegyeladásából származik.

BARTÓK MA – KÖNYV ÉS KONCERT SZÓFIÁBAN. Bartók ma címmel tanulmánykötetet adott ki és koncertet rendezett a Szófiai
Magyar Kulturális Intézet. 2006-ban, a Bartók Béla emlékévben az intézet bolgár, amerikai és magyar meghívottakkal nemzetközi szim-
póziumot rendezett, amelyen elsôsorban Bartók és a bolgár népzene kapcsolatát elemezték a résztvevôk. Ennek a konferenciának az
anyagát gyûjtötték kötetbe a Bulgaro - Hungarica könyvsorozat harmadik darabjaként. Az intézeti bemutatón Anzsela Toseva zongo-
ramûvész, a szófiai zeneakadémia professzora, Bartók zenéjének elkötelezett híve ismertette a könyvet. Emellett a kötet illusztrációjaként
Bartók mûveket játszott Jovcsev Rosztiszlav pianista, a Liszt - Bartók zongoraverseny egykori gyôztese, és Atanaszov Jaszen zeneakadé-
mista, Anzsela Toseva tanítványa.

HOLLAND KOMPONISTA MÛVEI A MÛVÉSZETEK PALOTÁJA KONCERTJEIN. A világhírû holland komponista, Louis Andriessen
mûvei kötötték össze az UMZE Kamarazenekar és a holland ASKO Ensemble estjét; a két hangversenyt a LOW holland-flamand kulturális

KALENDÁRIUM

4 XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM



fesztivál részeként tartották, a budapesti Mûvészetek Palotájában. Az 1965-ben alapított Asko Ensemble a világ egyik legjelentôsebb kortárs
zenei együttese Andriessen Dances-ét (1991) és a francia Gérard Grisey Vortex Temporum címû darabját szólaltatta meg.

JEVGENYIJ KOROLJOV MOZART-ZONGORAVERSENYEKET JÁTSZOTT A ZENEAKADÉMIÁN A MAGYAR TELEKOM SZIMFONIKUS
ZENEKARRAL. A Németországban élô világhírû zongoramûvész, aki a hamburgi zeneakadémia professzora Keller András hegedûmûvész
meghívásának tett eleget budapesti fellépésével.

NÔI KARMESTER A LEGRÉGEBBI BRIT ZENEKAR ÉLÉN. szeptembertôl két éven át Ewa Strusinska lesz a 150 éves manchesteri Hallé
Zenekar segédkarmestere. Nagy-Britanniában eddig kizárólag férfiak látták el ezt a feladatot, így sokakat meglepett, hogy Mark Elder, az
együttes zenei igazgatója a lengyel muzsikust kérte fel a posztra.

LAMBERT CHEN NYERTE AZ ARANY HEGEDÛ-DÍJAT. Az idén másodszor átadott, százezer kanadai dollár (kb. 15 millió forint) értékû
aranyozott hangszer mellé húszezer dolláros ösztöndíj jár, amelyet Chen, a montreali McGill Egyetem zenei fakultásának doktorandusz
hallgatója Torontóban, a Hockey Hall of Fame-ben kap meg.

ELIAHU INBAL KERÜLT A CSEH FILHARMONIKUSOK ÉLÉRE. A prágai együttes vezetôsége szerdán bejelentette, Zdenek Mácalt, a
jelenlegi vezetô karmestert 2009 ôszétôl az izraeli dirigens követi. A 71 éves Eliahu Inbal Jeruzsálemben született, ahol hegedûmûvészként
és zeneszerzôként végzett a Zeneakadémián, majd Leonard Bernstein támogatásával karmesternek tanult Párizsban és Hilversumban.
Európa-szerte számos jelentôs európai együttest vezetett, miután Nagy-Britanniában jelentôs sikereket ért el, többek között a Frankfurti
Rádió Szimfonikus Zenekarát, a Berlini Szimfonikusokat és a Torinói RAI Nemzeti Szimfonikusokat irányította hosszú évekig. Tavaly óta
a velencei La Fenice Színház zenei igazgatója, idén pedig a Tokiói Szimfonikus Zenekar irányítását is átveszi.

A MAGYAR ZENEI TANÁCS ELNÖKSÉGE IS VÉLEMÉNYT FORMÁLT A MAGYAR RÁDIÓ KÖZSZOLGÁLATISÁGÁRÓL. A testület
közleményében kijelentette, a Magyar Rádióban múlt évben végbement változások következtében a zenei élményhez jutás lehetôségei
lakosságunk jelentôs hányada számára bezárultak, vagy jelentôsen beszûkültek.

TISZTELGÉS LAJTHA LÁSZLÓ EMLÉKE ELÔTT A Lajtha László Alapítvány, a Hagyományok Háza és a Zenetudományi Intézet konfe-
renciát rendezett Lajtha László születésének 115., és halálának 45. évfordulója alkalmából a Zenetudományi Intézetben. A konferenciát
követô hangverseny mûsorán Lajtha László mûvei és népzenegyûjtései szerepeltek.

SPANYOLORSZÁGI TURNÉN AZ NFZ. Öt nap alatt öt koncertet adott a Nemzeti Filharmonikus Zenekar spanyolországi turnéján. Az
együttes Valladolidban, Barcelonában, Castellónban és Alicantéban három szimfóniát és egy zongoraversenyt; Haydn, Mozart és Schubert
alkotásait adta elô, Gironában pedig három Mozart-kompozíció mellett Schubert III. szimfóniáját szólaltatták meg. A Mozart-zongoraver-
senyek szólistája a karmester, Kocsis Zoltán volt, aki a versenymûveket a zongora mellôl dirigálja.

KONCERTSOROZATOT INDÍT AZ MTA ZENETUDOMÁNYI INTÉZETE, amely elsôsorban középiskolás diákok, kórusok és egyesüle-
tek jelentkezését várja. A fiatal közönség számára fôként Kodály Zoltán, valamint kortársai és tanítványai mûveibôl összeállított elôadá-
sokat 2008. február 1. és június 30. között hallhatjuk. A koncerteken fiatal mûvészek, a Bartók Zenemûvészeti Szakközépiskola és a Liszt
Ferenc Zenemûvészeti Egyetem hallgatói lépnek fel.

MÛVÉSZETI TANÁCS ÁLLÍTJA ÖSZSZE AZ EKF PROGRAMJÁT. Hiller István oktatási és kulturális miniszter, valamint Tasnádi Péter Pécs város
polgármestere közösen kért föl egy mûvészeti, kulturális szakemberekbôl álló testületet az Európa Kulturális Fôvárosa rendezvény 2009–2010-es
programjainak kialakítására, illetve felügyeletére. A miniszter és a pécsi városvezetô konszenzussal hozta létre a szakértô testületet.

BALESET ÉRTE HOLLERUNG GÁBORT. Le kellett mondja a Budafoki Dohnányi Zenekar február 24-i Vox Humana koncertjét, mivel az
együttes vezetôje, Hollerung Gábor balesetet szenvedett. A február 24-i jegyek 2008. március 5-ig beválthatók a zenekar mûvészeti titkár-
ságán a zenekar késôbbi koncertjeire, illetve visszaválthatók.

BRIT ELISMERÉS A QUARTET ESCUALONAK. A hét CD-jének választotta a Quartet Escualo elsô lemezét a brit Independent címû na-
pilap. A Warner Music gondozásában 2007. ôszén megjelent Piazzolla del Angel címû albumon a fiatal muzsikusok az argentin zeneszerzô
elôtt tisztelegnek, az Independent szerint kimagasló módon. Az együttest Ács Péter nagybôgôs, Deli Zsolt harmonikás, Kerek István
hegedûs és Mayer Albert gitáros hívta életre 2002-ben, repertoárjukon elsôsorban Piazzolla mûvei szerepelnek, de kortárs darabokat is
rendszeresen szólaltatnak meg.

A KOMOLYZENE NÉPSZERÛSÍTÉSÉT CÉLZÓ ELÔADÁSSOROZATOT INDULT a Vivace Zenei Antikváriumban, ahol neves zenetörté-
nészek, alkotómûvészek és szakemberek vállalkoznak arra, hogy egy-egy témában a mûkedvelôk számára is érthetô módon az elmélyü-
lés lehetôségét nyújtsák közönségüknek. A Zeneszoba ingyenesen látogatható elôadásait mindig az aktuális hónap elsô és utolsó csütör-
tökén tartják délután öttôl. A programok helyszíne: Vivace Zenei Antikvárium, 1053 Budapest Kossuth Lajos utca 4. III. emelet 4.
A korlátozott számú férôhely miatt elôzetes bejelentkezés szükséges. A jelentkezéseket, az info@vivace.hu e-mail címen, az (1) 235-06-47-es,
vagy a (30) 343-7280-as telefonszámon fogadják.
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Február 22-én megújult Magyar Szim-

fonikus Zenekarok Szövetsége. 

A szervezetet négy elnökségi ciklus

ideje alatt elnökként képviselô

Popa Pétert az eddigi társelnök, 

Kovács Géza, a Nemzeti Filharmoniku-

sok fôigazgatója váltotta, aki, egyéb

közéleti feladatai mellett a Szövetség

általános és nemzetközi képviseletét

látja el, de ugyancsak általános 

képviseleti joggal ruházta fel a köz-

gyûlés a megsokasodott szervezeti

munkák elvégzésére és az operatív 

irányításra létrehozott új, fôtitkári

munkakört ellátó Popa Pétert. 

A két vezetô tisztségviselôvel 

a változás okairól az új elnökség

összetételérôl, sikereirôl és a további

feladatokról beszélgettünk.

y Számított arra, hogy önre bízzák a szö-
vetség vezetését?

K. G.: Nagyon megtisztelônek tartom, hogy
elnöknek választottak, és ennek kapcsán
felidéztem magamban azt a napot, amikor
– még a MÁV Szimfonikusoknál dolgoztam –
valamikor 1991. végén, ’92 elején Popa Péter
és Gyimesi László megkeresett az irodámban
azzal az ötlettel, hogy a magyar szimfonikus
zenekaroknak létre kellene hozni egy szer-
vezetet. Nekiálltunk, és megalkottuk. Most
már egy, az Európai Unióban és a nagyvi-
lágban jegyzett, a magyar kulturális életben
megkerülhetetlen szervezetrôl beszélhe-
tünk. A mai közgyûléssel nagyon nagy lépést
tettünk a még erôsebb professzionalizmus
felé. Eddig a szó mindenfajta értelmében
társadalmi munkában láttuk el a feladatun-
kat, mostantól ez részben megváltozik.
Legfôképpen Popa Péter volt az, aki a szer-
vezet motorjaként a magánéletétôl, a mû-
vészi munkájától rabolt el napokat, órákat,
heteket, amikor a szövetség ügyeit intézte.
Most, hogy már nem dolgozik aktív zeneka-
ri hegedûmûvészként a Rádiózenekarban,
talán valamivel több szabadideje lesz, s mi
ebbôl kívánunk elvenni azzal, hogy „fôállá-
sú” fôtitkárrá választottuk ôt. E poszton fog-
lalkozik majd a napi ügyekkel, melyekbôl
egyre több jut.  A feladatukat természetesen
továbbra is társadalmi munkásként ellátó
elnökségi tagok között részben folyamatos-
ságot jelent, hogy Gyüdi Sándort, a szegedi
zenekar- és immáron színigazgatót újravá-
lasztotta a közgyûlés, részben pedig meg is
újultunk, hiszen két nagyon tehetséges fiatal
kollégát Debrecenbôl és Miskolcról – Her-
boly Domonkost és Szabó Pétert – is elnök-
ségi taggá választottak. Igaz, hogy így Bu-
dapest – bár itt mûködik a magyar hivatásos
zenekarok fele – mintha nem lenne kel-
lôképpen képviselve, a közgyûlés azonban
döntött, ahogy döntött, és nyilvánvaló,
hogy eddig sem egyéni problémák megol-
dására szövetkeztünk, hanem azért, hogy
ha bárhol segítség kell, akkor a szövetség
erejével tudjunk föllépni. Olyan, mindenkit

érintô kérdésekben pedig, mint például a
színházi-elôadómûvészeti törvény, minden
hivatásos magyar zenekar szempontjait
igyekszünk érvényesíteni. Én nagyon derû-
látó vagyok, mert a mögöttünk álló bô más-
fél évtized azt bizonyította, hogy nem csak
mûködôképesek, de sikeresek is vagyunk.
Én, ahogy eddig is ôszinte szeretettel és lel-
kesedéssel végeztem a munkámat, úgy fo-
gom ezután is, igaz, most már ennek a stal-
lumnak minden terhével együtt.

y Bírni fogja? Hányadik cím ez a sorban,
amit a neve mögé biggyeszthetünk?

El szeretném kerülni azt a látszatot, mintha
egy régi idôkbôl való veterán volnék, aki
gyûjti a kitüntetéseket a kabáthajtókáján –
én inkább a munkát gyûjtöm.

y Éppen azért kérdezem, hogy gyôzi-e
még erôvel, idôvel…

Nézze, egy életünk van, és ez az élet tele
van szépségekkel, számomra legfôképpen
zenével és a zenével kapcsolatos tenniva-
lókkal. Igaz, a Magyar Zenei Tanácsnál va-
gyok alelnök, az Európai Elôadómûvészeti
Munkáltatói Szövetségében (PEARLE) el-
nökségi tag, az Európai Unió Társadalmi
Párbeszéd Elôadómûvészeti Munkabizott-
ságában dolgozom és a Nemzetközi Társa-
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ság az Elôadómûvészekért (ISPA) igazgató-
tanács-tagjává választott tavaly januárban –
ezek  társadalmi tisztségeim, és emellett
persze végzem a munkámat, van egy gyö-
nyörû  családom és örömteli kikapcsolódás-
ként a Balaton-felvidék egy csodás zugában
szôlészkedem-borászkodom.

y Említette, hogy az elnökségi tagok kö-
zött alulképviseltek a budapesti zeneka-
rok. Nem okozhat problémát ez? Átérzik
a különbözô helyzetben lévô együttesek
vezetôi azokat a nehézségeket, amelyek-
kel a másik küzd?

Most nagyon udvariatlan módon magam-
mal kezdeném. Én voltam a MÁV Szimfoni-
kusok zenekari igazgatója – ahol kezdetben
egy nagyvállalat szervezeti egységében,
majd alapítványi rendszerben dolgoztam –,
ezután átkerültem az éppen agonizáló
Nemzeti Filharmóniához, a volt Országos
Filharmóniához. Ott zenekari ügyvezetô
igazgató voltam, 1998-tól 2001-ig egy köz-
ponti költségvetési szerv pályáztatott igaz-
gatójaként, 2002. januárja óta egy közhasz-
nú társaság ügyvezetô és fôigazgatójaként
dolgoztam, egy év múlva ilyenkor pedig is-
mét költségvetési szerv leszünk, tehát ne-
kem személy szerint van némi tapasztala-
tom és empátiám a másként mûködôk felé.
Ugyanezt el lehet mondani mondjuk Popa
Péterrôl is, aki zenekari mûvészként évtize-
deken át megélte a Magyar Rádió minden
szervezeti változását. Azt hiszem, hogy a
két fiatal kolléga friss levegôt hoz majd az
elnökség mûködésébe, ráadásul mindkettô
tanult zenét és menedzsment-ismereteket,
emellett vannak külföldi tapasztalataik is.
Ami az együttesek mûködését illeti, szerin-
tem azért nincs olyan nagyon nagy különb-
ség közöttük, hiszen mindenhol muzsika
szól, muzsikusok szólaltatják meg a hang-
szereket, majdnem minden probléma azo-
nos. Persze valóban más dolog a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló törvénnyel
bíbelôdni, és más a munka törvénykönyvé-
vel, más egy részvénytársaság vagy egy
non-profit kft. igazgatójaként gondolkozni
és más költségvetési intézmény vezetô-
jeként, de én a legkevésbé tartok attól, hogy
értetlenség, vagy érzéketlenség lesz az
egyik fél részérôl a másik fél munkája iránt.

y A költségvetési szervvé alakuláson túl
mi újság a Nemzeti Filharmonikusok
háza táján?

Most, amikor beszélgetünk, kicsit még kába
vagyok, mert éjjel fél kettôkor kerültem
ágyba, ugyanis együttesünk egy  kamaraze-
nekari formációjával eddig Spanyolország-

ban turnéztunk, ahol Kocsis Zoltán vezé-
nyelt és zongorázott. Lenyûgözô élmény
volt. Egy magáról megfeledkezett kritikus
azt mondta, hogy szerinte  Európában há-
rom igazán jó zenekar van: a bécsi, a berli-
ni és a magyar filharmonikusok. Rendkívül
igényes Haydn, Mozart, Schubert-mûsorral
voltunk kint,  miközben az együttes másik
fele tegnap este Verdi Requiem-jét játszotta,
énekelte a Mûvészetek Palotájában Antal
Mátyás vezényletével, szintén óriási siker-
rel. Mindemellett még nem száradt meg a
tinta azon az oklevélen, amit Cannes-ban ál-
lítottak ki néhány héttel ezelôtt, a MIDEM-en
ahol a rendkívül rigorózus zsûri a több száz
tavaly megjelent komolyzenei CD közül a
mi Kossuth-szimfónia- és A fából faragott
királyfi-felvételünket ítélte a legjobbnak.
Azt már az eredményhirdetés elôtt tudtuk,
hogy hárman vagyunk dobogósok, a Lucerni
Fesztiválzenekarral, amelyet Claudio Abba-
do vezényelt, és a Michael Tilson Thomas
vezette San Franciscó-i Szimfonikus Zene-
karral. Végül a mi felvételünket ítélték a leg-
jobbnak, amire persze rettenetesen büsz-
kék vagyunk, fôleg azért, mert a Bartók Új
Sorozat részeként megjelent CD-nek nem
ez az elsô sikere, hiszen a szintén rendkívül
rangos Diapason d’or-t és a Pizzicato díját is
elnyertük már. Ez rendkívül nagy büszke-
ség, elsôsorban Bartók miatt, de amiatt is,
mert igazolja annak a sokszor nagyon ke-
serves munkának az eredményességét, amit
annak idején Kocsis Zoltánnal elkezdtünk.
Most is dolgozunk, hamarosan folytatjuk a
Bartók Új Sorozat lemezfelvételeit, koncer-
tezünk, a Tavaszi Fesztiválon Bartók A kék-
szakállú herceg vára címû mûvét adjuk elô
és a hegedûversenyt. Dolgozunk tehát na-
gyon nagy örömmel, és közben készülünk
a változásra is, hiszen kormányzati döntés
született arról, hogy ismét költségvetési
szerv leszünk. Most egy olyan struktúrát
igyekeznek kialakítani a pénzügyminiszté-
riumban és a kulturális tárcánál, amelyben a
költségvetési szerv mûködését egy kicsit
közelítik az elôadómûvészethez. Könnyíte-
nek rajta, ugyanakkor azt reméljük, hogy a
költségvetés stabilitását is biztosítja majd
nekünk ez az új mûködési forma.

y Akkor leépítéstôl már nem kell tartani?
Reméljük, nem. Ezt nálunk soha nem lehet
tudni, de ebben elég konok volt Kocsis Zol-
tán is és én magam is. A kórusból sajnos né-
hány egészen kitûnô, nyugdíjas kollégától
meg kellett válni jó egy esztendôvel ezelôtt,
de azóta is, ha lehet, visszahívjuk ôket kisegí-
teni. A zenekarnál stabil a létszám, és abban
bízunk, hogy ez az új mûködési rend majd

tényleg biztonságot ad. Az a pár évvel ezelôtti
rettenet, amikor kilenc hónapon át háromhe-
tes késéssel kapták meg a mûvészeink a fize-
tést, remélem, soha nem tér vissza.

y Az elmúlt 15 év tükrében ön miben lát-
ja a változtatások lényegét?

P. P. Bár kívülrôl tûnhet úgy, mintha egy
gyökeresen új, a mûködésünket és akár cél-
kitûzéseinket is alapjaiban  megváltoztató
szervezeti átalakulás következett volna be,
valójában csak az történt, hogy a formát a
régóta bevált gyakorlathoz igazítottuk. Szö-
vetségünkön belül mindenki ugyanazt a
munkát fogja végezni mint eddig, ugyanak-
kor önmeghatározásunk szempontjából
igencsak lényeges, hogy mostantól egyér-
telmûen munkáltatói szervezetként kívá-
nunk megjelenni. 
Kicsit visszanyúlnék a kezdetekhez. A ki-
lencvenes évek elején egy új zenekar rob-
bant be a magyar zenei életbe, alapvetôen
megváltoztatva a zenekari viszonyokat
Magyarországon, a kulturális tárca pedig
nagyon furcsa módon csak egyetlen egy ze-
nekart vértezett fel ellenanyaggal. A Feszti-
válzenekar elszívó erejét kivédendô, csak
az Állami Hangverseny Zenekarnak emel-
ték a fizetését, száz százalékkal. Én akkor
fordultam elôször – mint a Rádiózenekar
mûvészeti tanácsának elnöke – a kulturális
tárcához, azzal, hogy találjunk megoldást
valamiféle globális finanszírozási koncep-
cióval a magyar szimfonikus zenekarok
ügyére. A szaktárcánál azt javasolták, hogy
hozzunk létre egy szakmai szövetséget,
amelynek a munkájára a minisztérium tá-
maszkodni tud. Mindez nem sokkal a rend-
szerváltás után történt. A tulajdoni és egyéb
viszonyok még meglehetôsen kialakulatla-
nok voltak ebben az idôszakban, ezért is
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fordulhatott elô, hogy a hívó szóra karmes-
terek, szakszervezeti bizottságok, mûvésze-
ti tanácsok, igazgatók – többségükben nem
erre szakosodott menedzserképzettségû
igazgatók, hanem ügyvezetéssel megbízott
zenekari tagok – mozdultak meg. Nem le-
hetett mást tenni, mint létrehozni egy olyan
szervezetet, amely jogi státuszát tekintve
szövetségként aposztrofálta magát. Gyimesi
Lászlóval egyeztetve úgy döntöttünk, hogy
nem szakszervezet, hanem szakmai érdek-
védô szervezet leszünk, azaz nem egyéni,
hanem közösségi problémákra szakoso-
dunk. Az elsô évek útkeresése után egyér-
telmûvé vált, hogy a szervezetben a gazda-
sági, vagy más felelôsségvállalással járó
kérdésekben döntési szereppel lényegében
csak az igazgatók rendelkeznek, s idôvel
egyre inkább az lett a gyakorlat, hogy – mi-
közben a szervezet tagjai úgynevezett dele-
gáltakat küldtek a közgyûlésre – a valódi
kötelezettségvállalási joggal felruházott
igazgatók nélkül nemigen lehetett döntése-
ket hozni. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag
évek óta úgy mûködtünk, mint egy munkál-
tatói szervezet, csak épp ez nem volt rögzítve
az alapszabályunkban. Ahogy teltek-múltak
az évek és a legfontosabb feladatokon túlju-
tottunk, természetesen megpróbáltuk ma-
gunkat nem csak belföldön, de külföldön is
elfogadtatni, és mint elsô olyan kelet-euró-
pai szervezet, amelyik képes volt megala-
kulni, sôt saját újságot is kiadni, egymás
után felvételt nyertünk a legnagyobb, nem-
zetközi szervezetekbe. Ezek egytôl-egyig
munkáltatói szervezetek, innen is a kény-
szer, hogy mi is olyan formában mûköd-
jünk. A nemzetközi képviseletet évek óta
Kovács Géza látta el, mint társelnök, ugyan-
akkor a hazai képviseleti és operatív munka
java részét eddig is én végeztem elnökként.
Úgy gondoltuk, hogy itt az ideje a formát is
a gyakorlathoz igazítani, és hosszas elôkészítés
után ezért hívtuk össze most ezt a közgyû-
lést, amelyen módosítottuk az alapszabályt,
önmagunkat munkáltatói szervezetként ha-
tároztuk meg és egyben megtörtént az aktu-
ális tisztújítás is. Az új elnökségi forma sze-
rint az elnök ellátja a szervezet általános
képviseletét, a fôtitkár pedig ugyancsak álta-
lános képviseleti jogkörrel rendelkezik, de
egyben alkalmazottként irányítja a Szövet-
ség operatív tevékenységét. Munkájukban 3
további elnökségi tag segítségére számíthat-
nak.

y Mire a legbüszkébb az elmúlt tizenöt év
munkájából?

Már arra is büszkék lehetünk, hogy egyálta-
lán sikerült létrehoznunk, elsôként Kelet-

Közép-Európában, egy hivatásos szimfoni-
kus zenekari szervezetet, de arra különösen,
hogy – nem utolsó sorban Kovács Géza ki-
váló képességei okán – igen rangos nem-
zetközi szervezeteknek is tagjaivá válhat-
tunk. Büszke vagyok a Zenekar újságra és a
hozzá tartozó honlapra, de nem hallgatnám
el a Szimfonikus Zenekari Körképnek min-
tát adó saját kezdeményezéseinket sem. Az
országos szimfonikus zenekari fesztivál
gondolatát ugyanis gyakorlatilag mi indítot-
tuk el az 1990-es évek második felében,
amikor elsôként a Pesti Vigadóban indítot-
tunk útjára egy ilyen körképet. Ez egyszeri
alkalom volt, annak idején a kulturális tárca
kapva kapott az ötleten és jelentôs összeg-
gel támogatta. A második alkalommal a
szombathelyi zenekar vállalta magára a
szervezést, s amikor megépült a Mûvé-
szetek Palotája, Kiss Imre, ebbôl az ötletbôl
kiindulva, Szövetségünkkel konzultált ar-
ról, hogyan lehetne ezt a Müpában foly-
tatni. A siker láthatóan teljes, hiszen min-
den évben egyre bôvülô létszámmal fut a
mûsor. Nem hallgathatom el a most készülô
elôadómûvészeti törvény kapcsán azt sem,
hogy a mi területünk – hála az évek óta tar-
tó ezirányú elôkészítô munkáknak – lénye-
gesen elôrehaladottabb állapotba kerülhe-
tett, mint a színházi, vagy a táncmûvészeti.
Egy zenekari törvény kidolgozásának célját
már 1993-ban az alapszabályban is rögzítet-
tük. 1998-ban meghatároztuk a hivatásos
szimfonikus zenekar fogalmát, ami a ma-
gyar kulturális közéletbôl és a jogalkotó
szótárából hiányzott. Néhány évvel ezelôtt
a normatív támogatási rendszerre is kidol-
goztunk egy módszert. Akkor mi ezt krité-
riumrendszernek hívtuk, és kizárólag az
önkormányzatok által fenntartott zeneka-
rokra vonatkozó, azok támogatását szol-
gáló keret jobb elosztását szolgálta, de en-
nek eredményeit fel tudtuk használni most
is, az elôadómûvészeti törvény hatástanul-
mányainál.

y Most éppen min dolgoznak?
Ma éppen a színházi igazgatókkal osztottuk
meg a mi eredményeinket, segítve ôket ab-
ban, hogy ezeket az ô területükön is hasz-
nosítani tudják. Szeptember óta, mióta a
koncepció megszületett, gyakorlatilag nem
telik el nap, hogy ne dolgoznánk az elôadó-
mûvészeti törvény elôkészítésén. Ez gyö-
nyörû feladat, de nehéz is, ugyanakkor azt
hiszem, a magyar törvényalkotás történeté-
ben egy egész különleges fejezetet nyitot-
tunk meg azzal, hogy a szakma a legszéle-
sebb körben, és ilyen behatóan foglalkozhat
ezzel a kérdéssel.

y Mikorra várható, hogy elkészül ez a
törvény?

Úgy tûnik, hogy ez a kulturális tárca veze-
tôjének is fontos, és ha a színházi területet
szabályozó kérdések körében sikerül
ugyanannyira elôrehaladni, mint a szimfo-
nikus zenekari résszel, akkor én jó esélyt lá-
tok arra, hogy a törvény esetleg már április-
ban a parlament elé kerüljön.

y Kovács Géza említette, hogy miután
ön, mint zenekari mûvész nyugdíjba
ment, rengeteg szabadideje lesz, és er-
re a szövetség fogja rátenni a kezét. Így
lesz, vagy másra is marad még ener-
giája?

Nem hiszem, hogy ennél sokkal több bele-
férne, mivel nem csak egy szervezet mun-
káját irányítom.

y Most, hogy zenekari mûvészként nyugdíj-
ba ment, a Rádiózenekart sorsára hagyja?

Szívem szerint nem nagyon szeretném a
sorsára hagyni, a kérdés csak az, egyáltalán
igénylik-e, hogy szakmai szervezetek bár-
milyen módon beleszóljanak a Rádiózene-
kar, vagy az együttesek sorsába. Ebben a
pillanatban sajnos az a tapasztalatom, hogy
a szakma – elsôsorban a Magyar Zenei Ta-
nács és a Szövetség – jó tanácsait, féltô
gondoskodását nem nagyon igényli a Ma-
gyar Rádió. Különösen fájó pont ez abból a
szempontból, hogy a másfél évtizede dé-
delgetett álmomból, az összes magyar
szimfonikus zenekarra vonatkozó törvényi
szabályozásból most, miután itt vagyunk a
megvalósulás küszöbén, talán éppen a Rá-
diózenekar fog kimaradni, hiszen a Magyar
Rádió ebben a pillanatban nem tûnik nyi-
tottnak azon feltételek megteremtésére,
amelyek lehetôvé tennék, hogy a Rádióze-
nekar bekerüljön a regisztrált zenekarok
körébe. Az elôadómûvészeti törvény re-
gisztrációs feltételrendszerében ugyanis ott
szerepel az is, hogy a pályázó együttesnek
önálló jogi intézményként saját költségve-
téssel, illetve fenntartói támogatással kell
rendelkeznie. Ebben a pillanatban azonban
még az is vitatott, hogy a rádiózenekarnak
van-e egyáltalán fenntartói támogatása, hi-
szen az a 900 millió forint, – amely tavaly
még 700 millió volt, – és a költségvetésbôl
közvetlenül az együttesek címére érkezik a
Magyar Rádióba, az nem fenntartói támo-
gatás, hanem egy alkalmanként adható
költségvetési támogatás, és ezzel az együt-
tes semmiképpen sem tud bekerülni a re-
gisztrált zenekarok közé.

Bilkei Éva
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y Nagyon jól ismeri a Szegedi Nemzeti
Színházat , s gondolom, a problémáit is
pontosan látja, hiszen ez a teátrum volt
az elsô munkahelye, és sok éven keresztül
dolgozott karigazgató-karmestereként.
Késôbb a szegedi zenekarnak lett sikeres
vezetôje. A Szimfonikusok igazgató-kar-
mestereként miért döntött úgy, hogy pá-
lyázik a színház fôigazgatói posztjára? 

Munkám és sikerélményem is akad jócskán
a Szegedi Szimfonikus Zenekarnál, s az is
igaz, hogy a teátrum összes gondját jól is-
merem. Amikor színháztól a zenekarhoz
szerzôdtem, a kapcsolatom azért akkor sem
szakadt meg a teátrummal, hiszen az opera-
elôadásokat, baletteket továbbra is dirigál-
tam. S most nem arra szántam rá magam,
hogy egy színház igazgatója legyek, hanem
a Szegedi Nemzeti Színházé. Ez ugyanis az
egyetlen olyan teátrum, ahol szeretném be-
tölteni a fôigazgatói pozíciót, más színház
eszembe sem jutott máshová pályázni

eszembe sem jutna.  Ennél a színháznál és
ennél a zenekarnál folytatott munkám azt a
meggyôzôdést erôsítette bennem, hogy a
szegedi elôadómûvészeti életnek a súly-
pontja, meghatározója a teátrum. Ezért igazi
eredményeket csak szoros együttmûködés-
sel lehet megvalósítani, s ennek meg kell te-
remteni a személyi garanciáit.

y Mi volt gyôztes koncepciójának a lényege?
Nem a zenekartól akarok átnyergelni a szín-
házhoz, az együttest a továbbiakban is irányí-
tani fogom, a zenei tagozat pedig egyébként
is a teátrum jelentôs területe. Az együtt-
mûködés az operajátszás, s a zenés színházi
részen korábban is fennállt. Az operatago-
zattal kapcsolatban több elôadást, kamara-
operát, gyermekelôadásokat szeretnék.  

y Többször felmerült, hogy az együttes ve-
zetése és a fôigazgatói poszt együtt össze-
férhetetlen… A két közalkalmazotti pozí-
ciót betöltheti ugyanaz az ember?

Nem is a jogi aggályokat hangsúlyoznám,
hanem a józan emberi megfontolást. S per-
sze az is felülvizsgálatot igényel, hogy felelôs-
séggel mi mindent tud egyetlen ember ellátni.
Erre egyébként ugyanaz a válaszom, mint a
jogi felvetésre: elképzelhetô, hogy bizonyos
hatáskörök átrendezése szükségessé válik,
ennek az átgondolása éppen most folyik. 

y Ezek szerint megtartja a zenekart?
Az együttesrôl nem kívánok lemondani. De
azok, akik a pályázatomat megismerve mel-
lettem döntöttek, ezt ennek tudatában tet-
ték. Azt a koncepciót fogadták el, mely sze-
rint a színház és a szimfonikus zenekar
alapvetôen egy kézben van. 

y Olyan felvetés is napvilágot látott, hogy
emiatt a késôbbiek során a szimfonikus
zenekar esetleg betagozódik a színház
alá…

Ez semmiképp sem történik meg. Sok érv
szól ugyanis az összevonás ellen. Készül egy
mûvészeti törvény, amely önálló színházi,
zenemûvészeti és táncmûvészeti szerveze-
tekrôl szól. Egy zenekarnak önálló szerve-

zetként kell regisztráltatnia magát, hogy álla-
mi támogatást kapjon. Már csak emiatt is 100
millió forintot meghaladó veszteséget jelen-
tene, ha az együttes betömörülne a színház
alá. Másrészt pedig nem fogok szembe men-
ni azzal az érvvel, amit évtizedeken keresz-
tül magam hangoztattam. A jól körülhatárolt
funkciót betöltô egységnek önálló szerve-
zetként érdemes mûködnie. Tavaly, amikor
megtörtént a szegedi mûvészeti élet szerve-
zeti átalakítása, azok a változások is ebbe az
irányba mutattak. A színház saját zenekara
és a szimfonikus együttes egy külön szerve-
zetben lett összevonva, amelynek egyetlen
feladata a zenemûvészeti tevékenység.
Mindez az elmúlt esztendôben az én ve-
zényletemmel ment végbe, és errôl a folya-
matról ma sem gondolkozom másképp. 

y S nem jelent ez skizofrén állapotot? Nem
más idônként a színházigazgatónak az
érdeke, mint a szimfonikus zenekar ve-
zetôjének?

A teátrum fôigazgatójaként az operajátszást
illetôen ugyanaz az érdekem, mint a zene-
kar irányítójaként. Egyedül arra kell figyel-
nem, hogy a többi mûfajjal szemben ne ré-
szesítsem elônyben a saját mûvészeti
ágamat. A balettel kapcsolatban óriási ered-
ménynek tartom például, hogy a Magyar Ál-
lami Operaházon kívül sehol máshol nem
születnek élôzenés táncelôadások, csak Sze-
geden. Lehet, hogy messzirôl nézve úgy véli
valaki, az az együttes érdeke, hogy minél
kevesebb munkája legyen a teátrumon be-
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Gyüdi Sándor a Szegedi Szimfonikusok
irányításáról sem akar lemondani
Júliustól a színházi elôadásokat is dirigálja

Gyüdi Sándor

Megtörtént a tisztújítás a Magyar Szim-

fonikus Zenekarok Szövetségében, s a

Szegedi Szimfonikusok vezetôje, Gyüdi

Sándor, aki korábban a szervezet társ-

elnökeként dolgozott, ismét az egyesü-

let elnökségi tagja maradt. Az igazgató-

karnagy ugyanis, akit egy héttel

korábban, 2008. február 15-én kinevez-

tek a Szegedi Nemzeti Színház fôigaz-

gatójának, nem akar lemondani együt-

tesérôl. Arra törekszik, hogy ezt a két

megbízatást a lehetô legjobban lássa el.

A színházban szeretné visszaállítani 

a megfelelô mûfaji arányokat, s úgy vé-

li, a mûvészeti értékeket koncentrálni

kell, így tudnak csak megfelelô erôt

képviselni, és elôrébb lépni. 

Gyüdi Sándor bízik abban is, hogy 

új pozíciójának köszönhetôen még jobb

helyzetbe tudja hozni a Szegedi 

Szimfonikus Zenekart.
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lül, ennek azonban én éppen az ellenkezô-
jét gondolom.

y Akadnak együttesek, ahol éppen arra
törekszenek, hogy különválasszák a kon-
certezô és a színházi elôadásokon játszó
együttest. 

Van, amikor kultúrpolitikai és finanszírozási
okokból ez a célszerû. De akadnak olyan
helyzetek, amikor nem ez a legjobb megol-
dás. Ha arra gondolunk, hogy próbálunk a
Nyugathoz közelíteni, s az ottani mintákra
koncentrálunk, akkor azt látjuk, hogy egy
Szeged méretû német városnak egyetlen ze-
nekara van, amelyik koncertezik, és emellett
a színházi árokban muzsikál. E kettô egysé-
gét képviselem a színház igazgatói posztjá-
ból is. Ahogy azt is nagyon fontosnak tar-
tom, hogy a mûvészeti vezetôm Juronics
Tamás lesz.

y A Szegedi Kortárs Balett is már évekkel
ezelôtt kivált a színházból…

Így igaz, s ez nem is jelenti azt, hogy a társu-
lat visszatér a teátrumba, továbbra is önálló
mûhelyként dolgoznak. Reményeim szerint
Juronics Tamás a színháznál ellátja ezt a
posztot, emellett pedig vezeti tovább az
együttesét. Így a teátrumnál a zene és a ba-
lett területe le van fedve, az egyetlen ko-
moly aggály csak a prózával kapcsolatban
merülhet fel. Ezen a téren pedig azt terve-
zem, olyan ember kerül az élére, akinek az
a dolga, hogy a gazdasági, mûvészi önálló-
sággal rendelkezô tagozat érdekeit képvisel-
je. Jelentôs mûvészt hívok meg erre a poszt-
ra, nagy valószínûséggel Telihay Pétert. 

y Van, aki úgy vélekedik, hogy így Ön lesz
a város kulturális életének az egyedüli ura.

Akad azért még emellett irodalom, képzô-
mûvészet is, s rengeteg minden, hiszen Sze-
ged az oktatás és a tudomány városa. S nem
biztos, hogy az baj, hogy ezek a dolgok egy
kézben összpontosulnak. Azt, hogy mindez
mennyire jelent problémát, maga a mûkö-
dés dönti el. Én úgy vélekedem, ezeket a
mûfajokat ebbôl a pozícióból tudom igazán
jó helyzetbe hozni. Azáltal, hogy  az értéke-
ket koncentráljuk, s hogy együtt, egy irány-
ban haladunk, így tudunk csak olyan erôt
képviselni, amely által a mûvészet elôrébb
tud lépni. 

y Mit ért az alatt, hogy helyre akarja állí-
tani a színházban a megfelelô mûfaji
arányokat?

Az utóbbi években nagyon visszaszorult az
operajátszás. Hiába rendelkezik óriási ha-
gyományokkal, hiszen Vaszy Viktor mellett
említhetem Pál Tamás vagy Oberfrank Géza
nevét is, akik színvonalas, a fôvárosival ve-
tekedô operai életet hoztak létre. Magyaror-
szági bemutatókat, száznál több elôadást
tartottak egy szezonban. Persze azzal is tisz-
tában vagyok, hogy ennek a korszaknak a
számait már csak a gazdasági nehézségek
miatt is lehetetlenség elérni. De remélem,
hogy a jövôben az opera méltó módon lesz
képviselve. 

y Sokan az igazgatóválasztás kapcsán
politikai játszmákat is emlegettek…

Nagyon sok helyen váltak politikai ügyekké
az igazgatóválasztások, azonban nálunk so-

kat elárulnak a közgyûlési döntés szavazat-
arányai. A 40 képviselôbôl harminchárman
adták rám a voksukat, heten tartózkodtak, s
ellenszavazat nem volt. Ebbôl azt hiszem le-
mérhetô, hogy nem lett senkire ráerôltetve
az erôsebb párt akarata, hiszen mindkét po-
litikai oldal támogatott. Azt, hogy ebbôl poli-
tikai ügyet akartak kreálni, abból származik,
hogy volt olyan pályázó, aki abban látta az
esélyeit, hogy a megmérettetést egy másik
játéktérre akarta áttolni. 

y A másik aspiráns, Herczeg Tamás felve-
tette, hogy vele ellentétben Ön nem ne-
vezte meg a munkatársait… 

Hogyne neveztem volna meg? Az operata-
gozatot én fogom irányítani, de az opera-
igazgatói poszt már a jelen évad kezdete óta
sincs betöltve. A mûvészeti vezetôi pozícióra
pedig Juronics Tamást kérem fel. Kicsit ag-
gályos dolog jogi szempontból mindezt le-
nyilatkozni, hiszen ezeket az állásokat köte-
lezô pályáztatni, így a kinevezett fôigazgató
nem mondhatja meg a pályázat elôtt, hogy
ki fogja az adott posztot betölteni. Én is csak
arról tudok beszélni, hogy kiket fogok fel-
kérni, hogy induljanak a pályázaton…  

y Az egyik újságban megjelent, hogy a „mi
kutyánk kölyke” – szlogennel támogatták
jelöltségét a színháziak. Ezek szerint
minden marad ugyanúgy, ahogy volt?

Ez egy szerencsétlen megfogalmazás. Azok
az emberek, akik támogattak, azért tették
ezt, mert ismernek munkatársként és fônök-
ként. Azt a remény pedig, hogy semmi sem
változik, már csak azért sem szabad komo-

Ha az volna a feladat, hogy a mûködés elle-
hetetlenítése mellett esetleg több lépcsôben
meg kell szüntetni, fel kell számolni a Magyar
Rádió zenei együtteseit, akkor a közrádió me-
nedzsmentje vitán felül példásan tevékenyke-
dik, és kiemelt célprémiumot érdemel. Forgatja
az ember a zenekari szintfelmérô meghallgatás
hirdetményét, és azon tûnôdik: mennyire ildo-
mos ostobának nézni az alkalmazásunkban ál-
ló professzionista muzsikusokat? Hol van az a
határ, amikor a lelketlen leépítés egy mûvész
megalázásába csap át? Az énekkar leépítését is
hasonló meghallgatás elôzte meg, a legrosz-
szabb eredmény is 78,5 százalékos volt, mégis
tizedelés lett a vége. A magát csalafintának
gondoló vezetôség most „a zenekarban dolgo-
zó mûvészek mûvészi képességeire” kíváncsi.
Minden zenekari tagnak húsz percnyi, paraván

mögötti játékkal kell bemutatnia „elôadó-
mûvészi képességeit”, ami oly mértékben bü-
rokratikus gondolkodásra vall, amelyet talán
már fokozni sem igen lehet. A szintfelmérô meg-
hallgatás leánykori neve csoportos létszámle-
építés: ennek keretében az énekkar a hajdani
hatvannyolc énekmûvész helyett most alig
számlál negyvenkilencet a kismamákkal együtt.
A leépülés, a leépítés tendenciáját nagy kom-
munikációs bravúrral sem lehet fejlôdésnek be-
állítani. A képet az sem teszi sokkal árnyaltab-
bá, hogy Such György állítása szerint a zenei
együttesekre vonatkozó stratégiájukat  – bele-
értve a leépítéseket is –  többek között Fischer
Ádám karmesterrel, volt fôzeneigazgatóval
egyeztetve alakították ki, illetve hajtották végre.
(Forrás: Heti Válasz 8. évfolyam 8. szám,
2008. 02. 21., Devich Márton.)

Mindeme mesterkedések mögött természete-
sen nem holmi mûvészi meggondolás, ha-
nem a pénz – pontosabban a pénzhiány – áll.
Az elôkészítés alatt álló elôadómûvészi tör-
vény a regisztrációs feltételekbe rejti azt a szi-
kár tényt, hogy egy zenekar honnan és
mennyi pénzhez juthat. Hogy a jövôben egy
zenekar egyáltalán létezhessen, ahhoz a ter-
vezet szerint fenntartóval kell rendelkeznie,
illetve költségvetési intézményi vagy non-
profit gazdasági társasági formában kell
mûködnie, sôt az alapító okiratnak többek
között a finanszírozás módjáról is rendelkez-
nie kell. A Magyar Rádió együttesei viszont
kívül esnek e kritériumokon, hiszen az
Országgyûlés által megszavazott 900 millió
forint nem fenntartói támogatás, csupán egy,
a költségvetésbôl közvetlenül az együttesek
fenntartásának többletköltségeire adható (te-
hát nem kötelezô érvényû, bármikor meg-
vonható) összeg. A Magyar Rádiónak immár

Selejtezô a paraván mögöttTISZTELETJEGGYEL



lyan gondolni, mert mûvészeti vezetônek
Juronics Tamást fogom felkérni, s ôt ebben
a teátrumban alaposan ismerik. Mindenki
tisztában van azzal, hogy a környezetétôl
milyen munkafegyelmet vár el, és milyen
szigorral követeli meg a minôségi munkát.
Így tehát máris letettem a voksomat amellett,
hogy változásokra igenis szükség van.

y Mit gondol arról a színház.hu-n megje-
lent véleményrôl, mely szerint a Szegedi
Nemzeti Színház az elmúlt öt évben gya-
korlatilag leírta magát a hazai színházi
térképrôl? 

Nem osztom teljesen ezt a vélekedést. De
éppen a prózai tagozat erôsítése miatt tár-
gyalok Telihay Péterrel, aki a magyar szín-
házi világban elfogadott, tehetségesnek tar-
tott rendezô. Az ô dolga lesz az, hogy olyan
elôadásokat hozzon létre a társulattal, ame-
lyekre a szakma nagyobb megbecsüléssel
tekint.

y Két évvel ezelôtt még a Zenekarnak
készített interjúban azt nyilatkozta, min-
den lépését az irányítja, hogy jobbá tegye
a zenekar helyzetét… 

Ez így igaz, hiszen ez a cél vezette ezt a tet-
temet is. Ezen a poszton még többet tehetek
a Szegedi Szimfonikusokért. A zenekar nyil-
vánvalóan aggódik az önállósága miatt,
másrészt pedig örömmel érzem azt, hogy at-
tól is félnek, hogy én távozom a társulattól.
Szerintem mindkét félelem alaptalan. 

y Hogyan lesz ideje dirigálásra egy ekko-
ra teátrum irányítása mellett?

Ebben a színházban megvan mindenkinek a
maga dolga. De mivel a teátrum elég jól
strukturált, jól fel lehet osztani a feladatokat.
Szerencsére sok olyan munkatársam van,
aki a maga területén remekül tud döntése-
ket hozni. A színházban a legfelsô vezetô-
nek elsôsorban egyensúlyteremtô feladata
van, s fôleg át kell gondolnia, és meg kell
osztania tennivalókat. Emellett bele kell,
hogy férjen az életembe a mûvészi munka
is, mert nem akarok róla lemondani.

y Bár július 1-tôl veszi át hivatalosan a
teátrum irányítását, gondolom, azért
most is akadnak tennivalók.

Most van a munka nagyja, hiszen július 1-tôl
a nyári szünet kezdôdik. Szükség van tény-
feltárásra, önkormányzati átvilágítás is meg-
elôzi az átadás átvételt. Másrészt meg kell is-
merkednem az adatokkal, tényekkel, hiszen
hiába dolgoztam a teátrumban, mindennel
én sem vagyok tisztában. A gazdálkodás té-
nyeit is alaposan tanulmányoznom kell.
Akárcsak az egyes emberek szerzôdéseit.
Aztán meg kell tervezni a jövô évadot, az elô-
adásokat a társulat felépítését. Senkit sem
szabad ugyanis hosszasan bizonytalanságban
tartani, hogy lesznek-e szerepei, hogy szá-
mít-e rá a következô vezetés. Meg kell talál-
ni a megfelelô embereket, s azt is tisztán kell
látni, hogy a mûvészi gárda milyen darabok
mûsorra tûzését teszi lehetôvé. S bár csak jú-
lius 1-jétôl lépek hivatalba, március végére ki
kell alakulnia mindenestül a jövô évadnak.

y A Szegedi Szimfonikusok következô sze-
zonját már megtervezte?

Ez mindig attól függött, hogy mi történik a
színházban, hiszen Szegeden nincsen kon-
certterem. Az operaelôadások, a zenés szín-
házi produkciók határozzák meg, mikor tart-
hatunk hangversenyeket. Eddig jelentôs
nehézségeim voltak amiatt, hogy például pén-
teken volt egy operabemutató, a következô
hétfôn pedig koncertet adott a zenekar. Ilyen
gondok azonban ezentúl nem lesznek. A ze-
nekar évadja párhuzamosan készül a színhá-
zéval, s integrálja az operaelôdásokat. Biztos,
hogy így elôbb fogunk elkészülni, mint a ko-
rábbi években, amikor mindig nálunk lett
utoljára, májusban vagy júniusban évadterv.

y Milyen operákat tûz mûsorra?
Nagy pozitívum, hogy a jövô évadban lesz
pluszban négy operabemutatónk a Mezzo
Fesztivál keretében, s ez négyszer két elô-
adást jelent.

y Nem biztos azonban, hogy csupán ezek
a modern darabok kielégítik az opera-
szeretô közönség igényeit…

Bizonyos aggodalmakat ebben a kérdésben
én magam is osztok, de ezek az elôadások
kitekintést jelentenek a világra. Jó dolog,
hogy helybe hozunk különbözô stílusú pro-
dukciókat, s várhatóan ez éveken keresztül
így lesz. Ezenfelül eggyel bôvül a saját be-
mutatóink száma is, s a három új produk-
ciónk közül szerintem mindenki talál ked-
vére valót. A korábbi elôadásokat is kicsit
leporoljuk, jelentôs vendégmûvészek jön-
nek, új szereplôk lépnek bennük színpadra,
szóval tényleg izgalmasabb lesz az opera-
élet Szegeden… R. Zs.
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formálisan is fenntartóvá kellene válnia. A jo-
gi tisztázás szándéka tehát, úgy tûnik, kon-
traproduktív eredményt hozhat: bürokratikus
következményként együttesek szûnhetnek
meg, számolódhatnak fel. Az összes magyar
szimfonikus zenekarra vonatkozó hatástanul-
mány szerint azonban a Rádiózenekar anya-
gilag csak akkor járhat jól egy esetleges
„önállósítás” után, ha az együttes fenntartásá-
ra a fenntartó által folyósított összeg minimá-
lisan eléri a normatív támogatásba bekerülô
nagyobb magyar zenekarok támogatási szint-
jét. Ami  megközelítôen 350 millió forint
évente, tehát lényegében nem is sokkal több,
mint amennyit most a Magyar Rádió tényle-
gesen fordít a zenekarra.
Mindeközben az új rádiózenekari mene-
dzser, Boldoghy Kummert Péter szerint a
Magyar Rádió zenei együttesei jelenleg Csip-
kerózsika-álmukat alusszák. Drága álom ez,
hiszen gyakorlatilag alig vannak koncertek;

nem számítva persze a nyilvános, paraván
mögötti szintfelmérést, ami a vezetôség sze-
rint éppúgy zenekari szolgálatnak számít,
mintha publikum elôtt játszanának. Az ope-
raházi nagybôgôs szólamvezetô eddig nem
tudta megvillantani rejtett stratégiaalkotó
képességeit – de majd most! A rendszeressé
váló kamarakoncertezés például egészen
reális célkitûzés: ezt – a házi selejtezôt
követôen megmaradó muzsikusokból is –
minden további nélkül teljesíteni lehet majd.
A leépítés nem lesz radikális, csak kellemet-
len. (Akit eltanácsolnak, annak persze radi-
kálisan kellemetlen lesz; de hát ez már merô
stilisztika.) A komolyzenét piaci jelenség-
ként felfogó menedzser szerint csak az a
részleg maradhat fenn, amely értéket termel;
a kulturális életben pedig talán az a legna-
gyobb baj, hogy bár mindennek tudjuk az
árát, de semminek sem ismerjük az értékét.
Így aztán nehéz lesz megmondani, melyik

részleg termel értéket, ha az árut sem ismer-
jük fel. A „részleg” szót kulturális értelemben
egyébként még a termelési regényírók se fe-
dezték fel; Bodor Ádámnál meg kifejezetten
pejoratív, kultúra- és életellenes íze van.
A bécsi és berlini modell meghonosítása
egyébként program gyanánt jól hangzik –
kérdés, mi rejlik mögötte valójában. Az pél-
dául biztosan nem a modell része, hogy a
menedzsernek karizmatikusnak kell lennie.
Nem: karizmatikusnak a karmesternek kell
lennie; a menedzsernek „csupán” eredmé-
nyesnek. S remélhetôleg ez sem az olyan el-
járások intézményesülését jelenti, mint amit
muzsikus körökben rebesgetnek, miszerint
Balassa Sándor zeneszerzôtôl hárommilliót
kért a Magyar Rádió, hogy elôadja a mûvét és
átadja a koncertfelvételt lemezkiadás céljá-
ból... 

Csontos János
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– A szakmai zsûri munkájában öten vet-
tünk részt – meséli Körmendy Ferenc –, a
bíráló bizottságnak rajtam kívül Vass Lajos,
a Magyar Állami Operaház fôigazgatója,
Selmeczi György, a Színház- és Film-
mûvészeti Egyetem tanszékvezetô tanára, s
a szegedi teátrum szakszervezetének, vala-
mint közalkalmazotti tanácsának képviselô-
je is a tagja volt. Annyiban töltöttem be ta-
lán különleges szerepet a grémiumban,
hogy én mindkét oldal fejével tudok gon-
dolkodni, hiszen 16 éven keresztül voltam a
Fôvárosi Közgyûlés képviselôje, így jól is-
merem a döntéshozók szempontjait, koráb-
bi muzsikus pályafutásomnak köszönhe-
tôen pedig a színház világa sem idegen
számomra.

Úgy vélem, az elôadómûvészeti területen
nem szabadna fenntartani a pályázati rend-
szert, mert ez úgymond „szunnyadó”színi-
direktor-tehetségek felfedezéséhez csak a
legritkább esetben vezet. Egy mégoly szín-
vonalas pályamunka sem garancia arra,
hogy írója valóban jó igazgató lesz. A szín-
ház vagy egy szimfonikus zenekar sorsa
nagyrészt a vezetô személyiségén múlik, s
ez a pályázatokból nem mindig rajzolódik
ki. A megrendelô-tulajdonos vállalja a dön-
tés bátorságát és felelôsségét, amihez per-
sze meg kell kapnia a törvényi felhatalma-
zást. Egy személyre szóló városvezetôi
felkérés jelentôsen erôsíti a direktor legiti-

mitását, mert ez az iránta megnyilvánuló bi-
zalom biztos jele. Bécsben így nevezik ki
például a Wiener Staatsoper intendánsát. Ez
egyáltalán nem zárja ki a lehetôséget, hogy
a polgármester szakmai tanácsadókra hall-
gasson. A pályáztatás során kötelezô kikér-
ni a szakmai zsûri véleményét, állásfoglalá-
sát azonban nem kötelezô figyelembe
venni. A szakmai zsûri arra szolgál, hogy
fenntartsa a demokratizmus látszatát…

A szegedi pályázat kapcsán csak a saját vé-
leményemet mondhatom el. A négy aspi-
ránsból Maczelka Noémi pályamunkája
nem volt igazán értékelhetô. S bár Korcs-
máros György vérbeli színházi ember, az
általa összeállított pályázat, valamint a mû-
sorterv is kissé felszínesre sikeredett. A
gyôztes, Gyüdi Sándor dolgozata nem tar-
talmaz semmiféle mûvészi „biztonsági koc-
kázatot”. Alapos, precíz és leginkább admi-
nisztratív mûködést vetít elôre. A fenntartó
pedig általában olyan színidirektort választ
szívesen, aki körül nincsenek botrányok,
aki a teátrumot „elmûködteti”.

Én Herczeg Tamás pályázatát tartottam a
legjobbnak. Ebben a dolgozatban tükrö-
zôdtek a városban végzett szociológiai fel-
mérés eredményei, meghatározta a teátrum
célközönségét, koncepciót tartalmazott a
publikum nevelésére, foglalkozott a bérlet-
és a jegyrendszer átalakításával, a nézôszám

növelésével. A pályázat nagyívû elképzelé-
seket tartalmaz a szegedi színház szerepérôl
a régiós közegben, együttmûködési szán-
déknyilatkozatokat csatol az erdélyi, délvi-
déki és a kárpátaljai színházi mûhelyekkel,
és természetesen hangsúlyos részét alkotta
az operatagozat megújítása és a nemzetközi
Mezzo Fesztivál. Szoros kapcsolatot feltéte-
lez a Szabadtéri Játékokkal, a Szegedi Szim-
fonikus Zenekarral, a REÖK-kel, a Szegedi
Kortárs Balettel, valamint a különbözô nagy
országos fesztiválokkal. Szegedet az ország
kulturális súlypontjaként pozícionálta. Her-
czeg Tamás jó csapatot épített fel, hiszen
teamjében részt vett Kesselyák Gergely kar-
mester, két rendezô: Béres Attila és Szabó
Máté. Nagy hangsúlyt helyezett a prózai ta-
gozat fejlesztésére, amelyre a teátrumnak
szüksége is lenne… 

„Mûvészeti területen 
nem szabadna pályáztatni”
Körmendy Ferenc Szegeden is az átfogó koncepció mellett voksolt

Miután a szegedi önkormányzat
kulturális bizottsága február 13.-án
Gyüdi Sándor kinevezését javasolta
a fôigazgatói posztra,  Herczeg Ta-
más, a REÖK igazgatója visszavonta
pályázatát, 15.-én pedig a köz-
gyûlés ellenszavazat nélkül Gyüdi
Sándort választotta öt évre a Tisza-
parti teátrum igazgatójává. 

A szakmai zsûri két tagja, Körmendy Ferenc és Selmeczi György a Szegeden 

beadott négy pályamunka közül a legjobbnak Herczeg Tamásét tartotta. 

Amellett ugyanis, hogy a régiós közegben határozta meg a színház szerepét, fel-

adatait, konkrét elképzeléseket tartalmazott a közönség számának növelésérôl,

és nagy hangsúlyt fektetett a prózai tagozat színvonalának emelésére. Bár való-

ban némi mûvészi kockázatot is magában rejt ez a dolgozat, mégis izgalmas, 

modern teátrum képét vázolta fel a jelölt – vélekedett Körmendy Ferenc kulturális

szaktanácsadó, aki korábban 10 évig töltötte be a Fôvárosi Közgyûlés kulturális

bizottságának elnöki posztját. 

Körmendy Ferenc



y Rendszeres látogatója a Tisza-parti te-
átrum elôadásainak? Milyennek látja a
színházban folyó munkát, és hogyan vé-
lekedik a Szegedi Szimfonikusokról?

Természetesen – és egyáltalán nem csak hi-
vatalból – rendszeres látogatója vagyok a
Szegedi Nemzeti Színház elôadásainak és
nagyon sokszor volt részem igazán szép, sôt
felemelô élményben, de legalábbis kelle-
mes kikapcsolódásban. A társulat kitûnô mû-
vészekbôl áll, kívülrôl nézve is koherens
csapat, mely idôrôl-idôre kiegészül nagysze-
rû vendégmûvészekkel, -rendezôkkel, -pro-
dukciókkal. És ilyenkor látszik leginkább,
mennyire inspiráló mindenki számára a vál-
tozás, a változó közeg, egy friss szemlélet,
egy új arc, egy másfajta rendezôi attitûd.
Épp a mûvészek, a mûvészet érdekében
nem szabad tehát megvárnunk, míg a kihí-
vásokat fölváltja a rutin, míg az „elkényel-
mesedés” elsô jelei megjelennek. A Szegedi
Szimfonikusok mûvészi munkája kiváló, s
ôk betöltik azt a szerepet is, ami a város
imázsa szempontjából nagyon fontos: hí-
rünket viszik mindenfelé az országban és
határainkon kívül is. 

y Bár Székhelyi József jelezte, szívesen
maradna a színház élén, ahogy több új-
ságban is megjelent, Ön volt az, aki in-
kább új embert akart látni az igazgatói
székben. Mi volt ennek az oka?

Székhelyi mûvész úr munkásságát nagyra
értékelem: gigászi feladattal kellett megbir-
kóznia, amikor anyagilag egyenesbe hozta
a színházat. Emberileg sem kis teljesítmény,
amit ebben a nagyon is lokálpatrióta város-

ban kívülrôl jöttként megoldott: elfogadtat-
ta magát „befelé” és „kifelé” egyaránt, azaz
a társulat és a szegediek is megszerették,
befogadták. Sôt ô maga is pillanatok alatt
meggyökeresedett, ahogy mi szoktuk mon-
dani, „városképi jelentôségûvé” vált,
„szögedi” lett. A változás okait pedig az elô-
zôekben ecseteltem, de természetesen
Székhelyi mûvész úr munkásságára tovább-
ra is számítunk, hiszen kiváló színész, nagy-
szerû rendezô, színes, „megkerülhetetlen”
egyéniség. 

y Miért döntöttek a nyílt helyet meghívá-
sos pályázat mellett, amikor kiírták az
igazgatói posztot?

Ez tévedés: a pályázat nyílt volt, a jogszabály
nem is enged hasonló helyzetben mást. 

y Miért tartja erre a pozícióra jobbnak
azt az aspiránst, aki nem csupán me-
nedzserszemléletû, hanem mûvészi telje-
sítményt is fel tud mutatni?

Nagyon egyszerû a válasz. A szegedi szín-
ház igazgatója nem csak egy „nagyüzem”
vezetôje, hanem a város mûvészeti, kulturális
életének „arca” is. Valaki, aki egyéni teljesít-
ményével is mintegy megjeleníti a szegedi
kultúrát, aki elfogadott, aki kapcsolatokkal
rendelkezik mûvésztársak között, akire,
mint kollégára tekintenek azokban a körök-
ben, ahol leginkább mozognia kell, s mind-
ezek mellett ismert, sôt közismert a szegedi
és nem csak szegedi mûvészetbarátok, a
közönség elôtt is. 

y Miért lett volna nagyon csalódott, ha
Gyüdi Sándor nem jelentkezik az igaz-
gatói pályázatra?

Mert ôt pont olyan személyiségnek látom,
akit az iméntiekben felvázoltam. A karnagy
úr a Szegedi Szimfonikusok élén már bizo-
nyította vezetôi – bár nem szeretem ezt a
szót, de – menedzseri képességeit , mûvészi
kvalitásai pedig vitathatatlanok. 

y Milyen mûvésznek tartja ôt, és hogyan
vélekedik a pályázatáról?

A pályázatáról nem nekem kell „véleked-
nem”, hanem a szakmai zsûrinek és Szeged

város kulturális bizottságának, végsô soron
pedig a közgyûlésnek. Minden fórumon azt
hangsúlyozták, hogy Gyüdi Sándor hely- és
helyzetismerete óriási elôny a többi pályá-
zóval szemben, munkája kiegyensúlyozott,
céltudatos vezetôt sejtet, aki nem jár a felle-
gekben, nem óhajtja fenekestôl felforgatni a
világot, viszont nagyon is konkrét elképze-
lései vannak arról, hogyan lehet egyszerre
mûvész- és közönségbarát, népszerû és
színvonalas színházat csinálni Szegeden,
ami a helyi kulturális élet méltó „zászlósha-
jója”, és országos sikerekre is aspirál. 

y Többször is elhangzott, hogy a Szegedi
Szimfonikus Zenekar igazgatói posztja
és a teátrum igazgatói posztja együtt
összeférhetetlen, nem töltheti be ezt a két
funkciót ugyanaz az ember. Gyüdi Sán-
dor azonban többször hangsúlyozta,
nem kíván lemondani az együttes
vezetésérôl. Ezért hallani olyan hírekrôl
is, hogy emiatt a zenekar esetleg betago-
zódhat a színház struktúrájába. Ön sze-
rint hogyan orvosolható ez az összefér-
hetetlenség, és elképzelhetônek tartja-e
az intézmények összevonását?

Gyüdi Sándor az összeférhetetlenséget ter-
mészetesen megszünteti: kinevezésével
egyidejûleg a Szegedi Szimfonikus Zenekar
igazgatói posztjáról lemond. „Betagozódás-
ról”, másik struktúráról szó nincs, de hogy
a karnagy úr valamilyen formában tovább-
ra is kötôdni szeretne a szimfonikusokhoz,
az szerintem teljesen érthetô és természe-
tes.

R. Zs. 
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Botka László

„Lehet egyszerre mûvész- és közönségbarát színházat csinálni Szegeden”

Botka László céltudatos vezetônek
tartja Gyüdi Sándort
A Szegedi Nemzeti Színház új fôigaz-

gatójának kinevezése kapcsán a város

polgármestere, Botka László nyilatko-

zott arról, miért nem szabad megvár-

ni, hogy a rutin váltsa fel a mûvészi ki-

hívásokat, milyennek tartja a jó

színházi vezetôt, s milyen színházat

látna szívesen Szegeden.



y Milyen különleges rendezvényekkel
ünneplik meg ebben az esztendôben a
jubileumot?

A 2007–2008-as hangversenyévad összeál-
lításánál arra törekedtem, hogy olyan szó-
listák, karmesterek jöjjenek el hozzánk,
akik az elmúlt évtizedekben gyakrabban
léptek pódiumra a Gyôri Filharmonikusok-
kal. Ezért kapott meghívást Sándor János, a
zenekar alapító karnagya, örökös tagja, aki
sajnos azonban betegsége miatt tavaly de-
cemberben nem tudta vállalni az utazást
Kanadából Magyarországra. De még ebben
az évben, decemberben azért ellátogat az
együtteshez. Örülök, hogy az ünnepi kon-

certünket április 26-án, a Bartók Béla Nem-
zeti Hangversenyteremben tartjuk, mert így
a mi jubileumunk egycsapásra országos
érdeklôdésre tarthat számot.

y A Gyôri Filharmonikus Zenekarra
mindig jellemzô volt, hogy új utakon
igyekezett járni. Az eddigi programok-
hoz képest akadnak újdonságok is eb-
ben az ünnepi esztendôben?

Kitaposott és régóta járt utakon haladunk
elôre, de néhány újdonságról szintén be tu-
dok számolni. Sikerült lejjebb szállítanunk
a hallgatóságunk életkorát. Néhány éve a
legfiatalabbaknak, az óvodás gyermekek-
nek is koncertezünk. Bátran állítom, hogy a
leghálásabb, legôszintébb közönség! Idôn-
ként igényes szimfonikus könnyûzenét is
mûsorra tûzünk. Fôleg nyáron, a szabadté-
ri koncerteken, amikor 3-4 ezer fônyi hall-
gatóság elôtt, a város legszebb barokk te-
rén játszunk, s ezeket a produkciókat a
közönség is szívesen hallgatja. Az elmúlt 10
esztendôben például 3 CD felvételt készí-
tettünk a Gyôri Bazilika Zenei Kincsei
címmel. A templom gazdag könyvtárában
található kéziratokat játszottuk lemezre.
Többek között Wagenseil, Istvánffy Bene-
dek, Richter Antal, Albrechtsberger és
Rauch mûveit. A szerzôk egy része a Bazi-
likában, mint karnagy tevékenykedett, a
többiek pedig más módon  kötôdnek a vá-
roshoz.

y Sikerült némi külön forrást is találniuk,
vagy a szokásos, szûkös büdzsébôl kell
kigazdálkodni a születésnapi koncertet?

A 40 éves jubileumi ünnepségünkre mód-
szeresen készülünk. Természetesen egy
ilyen nagyszabású rendezvény többletkölt-
séggel jár. A jubileumra való tekintettel a
zenekar egy új magyar zenemûvet „ren-

delt”, amelyet Madarász Iván ír. Hogy
elôteremtsem a mû megírásához szüksé-
ges anyagiakat, pályáztam a Nemzeti Kul-
turális Alapnál, és egy komoly összeget
nyertünk. Ez a pénz elegendô lesz a mû
bemutatására. 

y A gyôriek is átérzik ennek a jubileum-
nak a fontosságát, s büszkék a négy év-
tizede hivatalos együttesükre?

Immáron hét esztendeje 2 zenekari soroza-
tot rendezünk a Richter Teremben. Elmond-
hatom, hogy nagyon élô a kapcsolatunk a
hangversenybérletek tulajdonosaival. Sike-
rült rávenni ôket, hogy velünk együtt ün-
nepeljenek Budapesten, a Mûvészetek Pa-
lotájában. Részükre a koncertre való
utazást a megvásárolt bérletek mellé, aján-
dékba adjuk! Azt gondolom, a mi közönsé-
günk megérdemel ennyi figyelmességet a
zenekartól, és mi büszkék leszünk arra,
hogy a bérleteseink Európa egyik legjelen-
tôsebb hangversenytermében velünk ün-
nepelnek.

y Gondolom, nagy örömet jelent az is,
hogy az évfordulót végre már saját ott-
honukban, a Richter Teremben kö-
szönthetik.

A Richter Terem léte által okozott öröm fo-
lyamatos a mi életünkben. Minden nap bol-
dogan megyünk be a próbákra és a hang-
versenyekre. Kollégáim a nap jelentôs
részét töltik el itt. Gyakorolnak, kama-
razenélnek, egyszóval itt élik az életüket.
Igazi „második otthonukká” vált.

y Ön már korábban, hivatalossá válása
elôtt is tagja volt a zenekarnak, negy-
venhárom esztendeje vesz részt az
együttes életében. Mire emlékszik vissza
a legszívesebben muzsikusként, és mire
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„A Gyôri Filharmonikusok
sokat és fegyelmezetten
dolgoznak”
Baross Gábor idén ismét megpályázza a zenekari
igazgatói posztot

A Gyôri Filharmonikusok számos régi,

kedves partnere muzsikál ebben 

a szezonban a zenekarral, hiszen az

együttes idén ünnepli hivatalossá vá-

lásának 40. évfordulóját. A zenekari

igazgató rendhagyó programokat

tervezett, s bár az együttes anyagi

helyzete ebben az évadban sem túl

rózsás, büszke izgalmas koncertjeik-

re, s arra, hogy munkájuknak köszön-

hetôen tavaly év végén még jutalmat

is tudtak osztani a muzsikusok 

között. Baross Gábor idén ismét pá-

lyázik erre a pozícióra. Bízik abban,

hogy a következô évadokra szintén

jut majd jócskán nívós hangverseny,

nem csökken a közönség együttes

iránt tanúsított figyelme, és nem-

sokára már beépített orgonája is lesz

a Richter Teremnek.  



zenekari igazgatóként ebbôl az idôszak-
ból?

Igazgatóként a Richter Terem nyitóünnep-
ségére. Életem egyik legboldogabb napja
volt. Nehezen tudtam elmondani az ünnepi
beszédemet meghatódottság nélkül. Amíg
álltam a színpadon és beszéltem, közben
eszembe jutottak a zenekarral eltöltött hos-
szú idô viszontagságai is. Remélem, nem
tûnik túlzásnak, szinte paradicsomi állapot-
ban érezzük magunkat a Richter Teremben.
Szép öltözôk, nagy színpad, kitûnô akuszti-
ka, kiváló Steinway hangversenyzongora. A
jövôben pedig nagyon szeretnénk elérni,
hogy egy orgona is legyen a teremben, iga-
zi, nagy, beépített sípokkal. Remélem, ez is
megvalósul az elôttünk álló 5-6 eszten-
dôben. Mint korábban gyakorló muzsikus –
hiszen 43 éve vagyok tagja az együttesnek
és 26. esztendeje lehetek a vezetôje –, óha-
tatlanul párhuzamot vonok a jelen és a múlt
között. Trombitás koromban is akadtak na-
gyon szép pillanatok. A mai napig szívesen
emlékszem arra a koncertre, amikor a 70-es
évek közepén Kobayashi Ken-Ichiro volt a
vendégkarmesterünk. Nagyon szép mûsort
dirigált: Berlioz: Római karnevál nyitányát,
Sztravinszkij: Tûzmadár-balettszvitjét és
Muszorgszkij-Ravel: Egy kiállítás képei
címû darabot. A városi sportcsarnokot meg-
töltötték az érdeklôdôk, ezer ember volt kí-
váncsi a hangversenyre. Nagyon nagy siker
arattunk! És a végén a karmester engem
egyedül állított fel, s ekkor a taps felerô-
södött. Mint trombitása a zenekarnak, úgy
vélem, ennél szebb pillanata nem is lehet a
pályámnak. Fantasztikus érzés volt. Utána
is, amíg muzsikusként a színpadon ültem,
néztem a közönséget, éreztem a belôlük
áradó szeretetet, figyelmet, s azt a boldog-
ságot, amit a játékunk szerzett a hallgató-
ságnak. Ez a mi igazi hivatásunk, és ez a
legnagyobb öröm egy koncertezô mûvész
számára.

y Két esztendôvel ezelôtt 118 koncertet
adtak egy szezonban. Most hány hang-
versenyen lépnek pódiumra?

Hála Istennek, sokat koncertezünk! Ez ter-
mészetesen azt is jelenti, hogy a zenekar el-
ismert Gyôrben, illetve a város falain kívül
is. Ebben benne van minden zenekari tag,
az irodai és technikai kollégáim, valamint
az én munkám is. Szerencsére nem kell ali-
bi próbákat tartani, hogy a statisztikánkat ja-
vítsuk, „álmûhelymunkára” sincs szükség!
Az évadonkénti 90–100 koncert abszolválá-
sa komoly, embert próbáló feladat. Itt sze-
retném Medveczky Ádám karnagy úr sze-
mélyét megemlíteni, mert nélküle ez a

mûvészi fejlôdés, különösen az utóbbi 10
esztendôben nem jöhetett volna létre.
Ahogy Sándor János nélkül sem, aki az ala-
pító karnagy, és akivel az együttes az elsô
lépéseket tette meg. Hatalmas jelentôségû,
hogy az ô idejében vált Gyôr a „modern ze-
ne fellegvárává”. Meg kell még külön emlí-
tenem  a hagyományosan jól mûködô kap-
csolatunkat a Budapest, Felsô-Dunántúl
Filharmónia Kht-val. Koncerjeink 50%-át ôk
szervezik. Igric György igazgató úrral és
Csincsek Réka mûsorszerkesztôvel több év-
tizedes múltra tekint vissza  közös mun-
kánk.

y Említette, hogy kiemelten fontosnak
tartja a Felvidék magyar lakta területe-
in tartott koncerteket, mert az ott élô
fiataloknak ez az egyetlen élô, komoly-
zenei élménye. Folytatódik ez a sorozat,
és az itthoni, iskolai fellépések?

Zenekarunk 15 éve nagyon jó kapcsolatot
tart fenn a galántai CSEMADOK szervezet-
tel. Vezetôjük, Mézes Rudolf rendszeresen
szervezi a szlovákiai magyar énekkarok
számára a Kodály Énekkari Fesztivált. Elsô
alkalommal egy ilyen fesztivál zárókon-
certjén szerepeltünk. Kodály Zoltán: Ga-
lántai táncok és Psalmus Hungaricus címû
mûveit adtuk elô. Megrázó, katartikus él-
mény volt a kollégáim és a magam számára
is a közönség reakciója erre a hangverseny-
re. Akkor kezdtünk el gondolkozni azon,
hogy hogyan lehetne továbbfejleszteni ezt a
kapcsolatot. Az énekkari fesztiválon azóta
is rendszeresen részt veszünk. A felvidéki
magyar iskolákban, Galántán, Dunaszerda-
helyen, Nagymegyeren évente egy alka-
lommal adunk koncertet. Kifejezetten ma-
gyar zeneszerzôk mûveibôl válogatunk.
Ezeknek a diákoknak ugyanis ez az egyet-
len lehetôségük, hogy zenekarral találkoz-
hassanak, és megismerhessék a nagy ma-
gyar zeneszerzôk mûveit. Természetesen
városunkban és a régióban is folytatjuk ifjú-
sági hangversenyeinket. Évente legalább
40-50 ifjúsági koncerten szerepelünk.

y Akad a törzsközönségük soraiban
olyan, aki negyven esztendeje hûséges
hallgatójuk?

Több kedves hangversenybérlônk is van,
aki legalább 40 éve rendszeresen hallgatja
hangversenyeinket. Ilyen szempontból
Gyôr nem túl nagy város. Szinte családias a
hangulat a nézôtéren. Én magam is szemé-
lyesen ismerem a hangversenybérlôk leg-
alább 80%-át. Egyszer elôfordult, hogy egy
nagyon kedves régi bérlônk 90 éves korá-
ban meghalt, és a helye a következô kon-

certen üresen maradt. Szinte egy belsô
késztetést éreztem, hogy a hangverseny
elején megemlékezzem errôl a nagyon
kedves idôs bácsiról, aki családtagnak szá-
mított. Ez nagyon emberi dolog, és az ilyen
dolgokra nagy szükségünk van.

y Tavaly említette, hogy sajnos az együt-
tes jelenlegi anyagi helyzetében még a
hangszervásárlás is gondot jelent, s na-
gyon be kell osztaniuk a támogatási
összegeket, a saját bevételeket. Milyen-
nek látja most a pozíciójukat?

Sajnos a mi helyzetünk is olyan, mint az or-
szág gazdasági állapota. Bár közvetlenül
nem írja elô számunkra az EU a konvergen-
cia programot, de a gazdasági folyamatok
hatnak ránk. Aggódva figyelem a társzene-
karok helyzetét, és bizony több esetben
hallani az együttesek létszámának csök-
kentésérôl. Az úgynevezett „önkormányzati
zenekarok” kategóriájában, amibe mi is tar-
tozunk, elmondhatom, hogy aránylag biz-
tonságos a létünk. A zenekart fenntartó ön-
kormányzat számos tanújelét adja annak,
hogy elismeri az együttes mûködését, és tá-
mogatja a társulatot. Költségvetésünk terve-
zésénél mindig gondolok arra, hogy min-
den évben tudjunk új hangszert vásárolni.
Persze a régebbi instrumentumok karban-
tartásáról, javításáról is gondoskodni kell.
Állítom, hogy a zenekar mûvészei nagyon
sokat dolgoznak, és az így „megtermelt”
többletbevétel egy részét is új beszerzésre
lehet fordítani. 2007-ben 160%-ra teljesítet-
tük a bevételi tervet. Nem hinném, hogy
sok együttesnél fordult elô 2007. december-
ben, hogy 8,5 millió forintot tudtunk juta-
lomra fordítani. Ehhez tényleg arra van
szükség, hogy a Gyôri Filharmonikus Zene-
kar mûvészei sokat és fegyelmezetten dol-
gozzanak. Megállapíthatom, hogy az együt-
tes anyagi helyzete stabil. Nem dúskálunk a
pénzben, de a keveset jól hasznosítjuk.

y Mit gondol a készülô mûvészeti tör-
vényrôl? Ön szerint ez mennyiben fogja
befolyásolni a gyôri együttes további éle-
tét?

A készülô új mûvészeti törvénnyel kapcso-
latban elég sok a bizonytalanság. Persze az
sem jó, ha megfelelô törvényi szabályozás
nélkül dolgozunk. A félelmem az, hogy az
új törvénynek egy olyan hatása is lehet,
hogy több mûvészeti együttes számára vá-
lik lehetôvé a központi forrás elérése. Ez
önmagában nem baj, sôt nagyon jó, csak
ha a meglévô keretet nem emelik, akkor
kevesebb juthat a hivatásos zenekaroknak,
kórusoknak. Emlékszem, amikor a 90-es
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évek elején közalkalmazottak lettünk,
mennyi félelem, kétkedés volt ezzel a stá-
tusszal szemben. Mára már világossá vált,
hogy vannak ugyan hátrányai ennek a be-
sorolásnak, de sokkal több az elônye, biz-
tonságot ad a zenekarokban dolgozóknak.
Lehet, hogy optimistán látom a dolgokat,
de tapasztalva a bennünket fenntartó ön-
kormányzat hozzáállását, bízva a központi
keret növekedésében, a zenekari mûvé-
szeink szorgalmának ismeretében, nem ag-
gódom a jövô miatt.

y Mit terveznek a 41. szezonban?
A hogyan tovább mindig izgalmas kérdés.
A 41. hangversenyévadban is szeretném,
ha a közönség ugyanúgy látogatná a kon-
certjeinket, mint eddig tette. A publikum
érezhetô szeretete nélkül nehéz lenne dol-
gozni. A zenekari mûvészek tehetsége,
Medveczky Ádám kitartó, következetes

munkája adva van a színvonalas hangver-
senyekhez. 2008 decemberében lejár a ki-
nevezésem, és kiírják a pályázatot a Gyôri
Filharmonikus Zenekar igazgatói állására.
Ugyan már 61 esztendô vagyok, de én is
megpályázom ezt a posztot, amit 1982. óta,
azaz 26. esztendeje töltök be. Drukkolok,
hogy sikerüljön, mert azt gondolom, hogy
az eddig szerzett tapasztalataimat, ismere-
teimet a magyar zenei életben, a zenekar
javára tudom hasznosítani.

y Beszélgettünk arról is tavaly, hogy
örülne, ha ismét nône a zenész hivatás
presztízse. Lát ebben valami elôrelépést?

Az azóta eltelt idôben sajnos pozitív irány-
ba nem változott a zenész hivatás presztí-
zse. Sôt,  ha lehet, a helyzet még rosszabb.
De ez sajnos nem csupán a zenei területre
értendô. Általános jelenségnek lehetünk
szemtanúi…

y Hogyan ünnepelné a legszívesebben
az együttes fél évszázados jubileu-
mát?

10 év múlva 2018 írunk, én remélem a 71.
esztendômet töltöm be, s bízom abban,
hogy az utánam következô igazgató töretle-
nül viszi tovább a megkezdett munkát. Ab-
ban is hiszek, hogy a város akkori vezetése
ugyanúgy szívügyének tekinti majd a zene-
kar segítését, akárcsak a mostani. Remélem,
sok tehetséges fiatal muzsikus lesz tagja a
Gyôri Filharmonikus Zenekarnak. Addigra
talán a zenész hivatás megbecsülése is a he-
lyére kerül, és a zenekar tagjai jó anyagi kö-
rülmények között élhetnek, dolgozhatnak.
Az 50 éves jubileumi koncerten szeretném
látni a színpadra beépített orgonát. Az ün-
nepi hangversenyen arra fogok gondolni,
hogy köszönettel tartozunk az elôdök áldo-
zatos munkájának, hiszen miattuk érhettük
meg ezt a fél évszázadot...       
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y Ennek a negyven esztendônek a
történetébôl ön is jelentôsen kivette a ré-
szét, hiszen már tizenegyedik esztende-
je áll a Gyôri Filharmonikus Zenekar
élén…

A Postás Zenekarnál töltött évek után ép-
pen volt szabad kapacitásom, amikor az
együttesnél Koncz Tamás utódját keresték,
s örömmel mondtam igent a felkérésükre.
A zenekarral szinte az elsô perctôl kezdve
remekül tudunk együttdolgozni, s azt ta-
pasztalom, hogy a tagoknak jó a hozzáállá-
sa, mindenkit a jó szándék hajt. Bár a gyôri
muzsikusok élete sem könnyû, hiszen a
zenekar mellett mindenkinek akad egyéb
munkája. Sokan tanítanak, mások a szín-
ház együttesében is játszanak, mert sajnos,
a zenekari fizetések elég alacsonyak…

y Milyennek látja az együttes helyzetét? 
Évek óta komoly megszorításokkal kell
számolnunk. A büdzsénk nagyon szûkös,
a költségvetésünkbôl kell kigazdálkod-
nunk a szólistákat, az utaztatást, s bizony a

Fôvárosi koncerttel ünnepli 
jubileumát a gyôri együttes
Medveczky Ádám több mint egy évtizede irányítja a zenekart

Naponta ingázik a fôváros és Gyôr kö-

zött, hiszen a Filharmonikusok vezeté-

se mellett az Operaház karmestere és a

Zeneakadémia docense. Medveczky

Ádám azonban így érzi teljesnek az éle-

tét.  A „folyók városát” nagyon meg-

szerette, elvarázsolta a Rába-parti te-

lepülés barokk óvárosa. Az együttessel

folytatott munkát is élvezi, örül annak,

hogy estérôl-estére egyre gazdagabb

repertoárral léphet pódiumra a zene-

kar, és fontos szereplôje a hazai zenei

életnek. A karmester sok ifjúsági hangversenyt dirigál, nagyon lényegesnek

tartja a közönségnevelést. Az együttes 40. jubileumára különleges, budapesti

koncerttel készül, csak az bántja kissé, hogy a zenekar még ebben az ünnepi

esztendôben sem kap túl sok figyelmet a helyi médiától. 



pénztelenség a mûsorösszeállításokra is
rányomja a bélyegét. Akad ugyanis számos
olyan darab, amit nagyon szívesen mutat-
nék be az együttessel, de a kottakölcsön-
zés ára, s a magas jogdíjak miatt néhányról
le kell mondanom... A bérleteink árát is
kénytelenek voltunk emelni, ez a tenden-
cia azonban mindenütt jellemzô, sajnos ez
kor- és kórkép… Azért szerencsére így is
akad Gyôrben stabil közönségtáborunk, a
koncertjeinkre rendszeresen megtelik a
hangversenyterem. A közönségnevelést
pedig Baross Gáborral együtt nagyon fon-
tosnak tartjuk, az ifjúsági hangversenyek
kiemelt helyet kapnak a programunkban.
Ezekkel a sorozatainkkal nemcsak Gyôr-
ben, hanem a környezô városokban, sôt
még az országhatárokon kívül is szerepe-
lünk. Ha ezeknek a koncerteknek a hallga-
tói közül csak néhányat magával ragad a
muzsika, már akkor  megérte! Hiszek ab-
ban, hogy az ifjúság hajlik a jóra, csak pél-
dát kell mutatni a gyerekeknek, s választá-
si lehetôséget kínálni. Akadnak iskolák,
ahol nagy siker a fellépésünk, de van
olyan hely is, ahol a gyerekeknek fogal-
muk sincs arról, hogyan kellene egy hang-
versenyen viselkedniük... Hát, erre is meg
kell tanítani ôket, s minél több koncertre
elvinni a kicsiket, mert bízom abban, hogy
a muzsikával tényleg meg lehet fogni az if-
júságot. 

y Tizenegy esztendôvel hogyan kezdett
neki a zenekarépítésnek, melyek voltak
a legfontosabb lépések?

A leglényegesebbnek a klasszikus stílus el-
sajátítását tartottam akkor és ma is. Fontos,
hogy az együttes repertoárján minél gyak-
rabban szerepeljenek Haydn és Mozart
mûvei. Emellett mindennap figyelünk a
hangzásra, csiszoljuk a technikát. Öröm-
mel tapasztalom, hogy a zenekari hangzás
egyenletes, puha és nem agresszív, a pia-
nók halkan, expresszíven szólalnak meg.
A hangzás kép és a kifejezés számomra a
legfontosabb. Emellett teljes és változatos,
a barokktól a kortárs zenéig ívelô reperto-
ár kiépítésére törekszem. A klasszikus da-
rabok mellett Debussy, Ravel, Stravinsky,
Poulenc, Hindemith, Respighi kompozí-
cióit is szívesen tûzöm mûsorra. Egyébként
hárman, a Filharmónia képviselôjével,
Csincsek Rékával, valamint a zenekar igaz-
gatójával, Baross Gáborral közösen szok-
tuk öszszeállítani a programot. Az együttes
jól dolgozik, a koncertek színvonala
egyenletes, nem játszunk alárendelt szere-
pet az ország zenei életében. Éppen mos-
tanában vettem elô a Mûvészetek Palotájá-

ban adott, farsangi koncertünk rádiófelvé-
telét és elégedett voltam a hallottakkal.

y A Gyôri Filharmonikusok repertoárján
jelentôs hely jut a kortárs daraboknak,
amiért már számos Artisjus-díjjal jutal-
mazták az együttest. 

Igen, ebbôl az elismerésbôl én magam is
részesültem. Kötelezônek érzem ezeknek
a mûveknek a bemutatását, bár a közönség
számára kissé kemény diót jelentenek.
Igyekszünk szendvicsként, a slágerdara-
bok közé ügyesen becsempészni a mo-
dern kompozíciókat.  

y Az utóbbi évek zenekari történetének
talán legfontosabb epizódja az volt,
hogy hét esztendôvel ezelôtt beköltöz-
hettek végre saját otthonukba, a Richter
Terembe. 

Bár remek itt lakni, még ezen a helyen sem
könnyû feladat elérni azt, amiért annyit
harcolok, a szép hangzást. Sokat kellett kí-
sérleteznem a szólamok elhelyezésével,
míg nagyjából elégedett lettem az ered-
ménnyel. A zenekar számára egyébként az
a fô feladat, hogy 16 hangversenysorozatot
adjon, s arra kimondottan büszke vagyok,
hogy idén már saját oratórium sorozatot is
indíthattunk, mert szerencsére, van rá
igény a városban. Annak is örülök, hogy
külföldi felkéréseink is akadnak, idén pél-
dául a milánói Verdi konzervatórium nagy-
termébe kaptunk visszahívást. 

y Hogyan ünneplik a jubileumot?
Az volt a tervünk, hogy az elmúlt év de-
cemberében Sándor János, az egykori kar-
mester dirigál majd egy jubileumi estet, ez
az elképzelés azonban betegsége miatt
meghiúsult. Így a fôvárosban, a Mûvésze-
tek Palotájában lesz az ünnepi koncertünk,
2008. április 26-án, ugyanis a Gyôri Filhar-
monikus Zenekar 1968. márciusában vált
hivatalos együttessé. Egyébként Sándor Já-
nos, akárcsak én, timpanistából lett kar-
mester. Úgy vélem, egy dirigens akkor ta-
nulja a legtöbbet, ha maga is muzsikál,
részese az együttes munkájának. Ezeknek
a tapasztalatoknak veszi a legnagyobb
hasznát késôbb, s ekkor tanulja meg azt is,
mi alapján ítélnek meg egy karmestert az
együttesen belül… A budapesti koncert
egyébként a szimfonikus körkép sorozatá-
nak a része, s ezen az esten Jandó Jenôvel
ôsbemutatóként elôadjuk Madarász Iván
II. zongoraversenyét. Emellett a program-
ban Muszorgkij Egy kiállítás képei címû al-
kotása és Dvořák Karnevál-nyitánya szere-
pel. 

y A következô szezon milyen különleges-
ségeket tartogat az együttesnek?

Jövôre mûsorra tûzzük például a Manda-
rin-szvitet, de a programban szerepel Ra-
vel Daphnis és Chloé címû zenekari szvitje
is. Emellett nagyon fontosnak tartom, hogy
Erkel, Liszt, Kodály és Bartók kompozíció-
it is mûsoron tartsuk. De a könnyebb mûfaj
is megjelenik, hiszen játszunk operett-da-
rabokat, Strauss-mûveket, s Balogh Sándor
harsonás kollégám világslágerekbôl ké-
szült átiratait. Így szimfonikus könnyûzene
szintén szerepel a programban. A Puccini-
év kapcsán operaprodukcióban is részt ve-
szünk a Fertôrákosi Barlangszínházban.
Szintén rendhagyó elôadás lesz a kilenc te-
nor-gála, amelyen a Gyôri Filharmoniku-
sok muzsikálnak. A változatosság mindig
fontos, nemcsak a közönség, hanem az
együttes számára is. S annak szintén na-
gyon örülök, hogy sokan szívesen jönnek
dirigálni, hiszen vezényel nálunk Berkes
Kálmán, Philippe de Chalendar, Antal Má-
tyás, Sándor János és Drahos Béla. 

y S mi a zenekarépítésének következô
lépcsôfoka?

Létszám-bôvítés az álmom, mert elég keve-
sen vagyunk. Reményeim szerint a szóla-
mokban egy-egy félállással nô az együttes. 

y Nem fárasztja ez a háromlakiság, a
folyamatos ingázás a fôváros és Gyôr
között? 

Így teljes az életem. S a zenén kívül nem
érdekel egyéb foglalkozási ág, és nem is
értek máshoz. Évente körülbelül nyolcvan
koncerten és harminc operaelôadáson lé-
pek a karmesteri pulpitusra. Dirigálok az
Operaházban, Gyôrben, ahol a szimfoni-
kusok mellett a színházban is vezényelek.
Az akadémián docensként dolgozom, s a
volt énekes növendékeim közül sok mû-
vészt hívok le Gyôrbe is énekelni. A kar-
mester szakos hallgatóknak pedig kor-
repetíciót tanítok, bár úgy vélem, ennek a
mesterségnek a lényege nem tanítható
igazán…

y A családjából is akad, aki ezt a hiva-
tást választotta, hiszen fia, Medveczky
Szabolcs a Gyôri Nemzeti Színházban
korrepetitor.  

Ô is végzett ütôhangszeres, s nagyon él-
veztem, hogy most a gyôri Parasztbecsület-
Bajazzók premier kapcsán együtt dolgoz-
hattam vele, közösen próbáltuk a darabot.
Ô az egyetlen, aki az öt gyerekem közül
zenész lett, de így van ez rendjén…
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y Milyen a kapcsolata az együttessel?
Rendszeresen meghallgatja a Gyôri Fil-
harmonikus Zenekar koncertjeit? 

1978 óta járok a bérleti elôadásaikra, néha
egy-egy bérleten kívüli hangversenyüket is
van szerencsém meghallgatni, s egyébként
is komolyzene-rajongó vagyok.

y Milyennek látja ezt a négy évtizedet, s mit
emelne ki az elmúlt évek történelmébôl? 

A négy évtized során folyamatos fejlôdést
mutatott a zenekar, amely ma méltán egyik
sikeres együttese Magyarországnak. Ered-
ményeit már többek között Milánóban,
Bécsben is elismerik. A Gyôri Filharmoni-
kusok végigjátszották a nagy klasszikus da-
rabokat, nagy tetszést aratva koncertjeikkel.
Számomra az egyik legszebb sikert Csaj-
kovszij Olasz capricciójának elôadása jelen-
tette, néhány évvel ezelôtt. Ami fontos,
hogy kezd kialakulni egy kulturális összefo-
gás Gyôrben, és a zenekar is kacérkodik az-
zal a gondolattal, hogy más mûvészeti ágak-
kal közös produkciókat hozzon létre. 

y Ebben a jubileumi esztendôben tudnak
valami külön támogatást nyújtani a tár-
sulatnak?

Természetesen erônkhöz mérten segítjük az
együttest, mert nélkülük Gyôr kulturális
élete szegényebb lenne.

y Ön szerint milyen szerepet tölt be a ze-
nekar a város életében és a magyar ze-
nei életben?

Évrôl-évre megjelenik a Mûvészetek Palotá-
jában is az együttes, s ezek a fellépések
Gyôr hírnevét öregbítik az országban. Úgy

vélem, a zenekar kulturális missziót tölt be.
Nagyon népszerû az együttes a gyôri zene-
rajongók körében, hálásak az itt élôk a ze-
nekar teljesítményéért.

y A városvezetés mit tud tenni azért,
hogy az együttes kedvezôbb helyzetbe ke-
rüljön? 

Igyekszünk a városmarketingbe is bevonni
a zenekar programjait, és felkérjük ôket
fesztiváljainkon való közremûködésre.

y Mit tartanak az együttes legfontosabb
feladatának?

Azt, amit egyébként is remekül mûvelnek,
hogy igyekeznek megszerettetni a zenét a
feltörekvô, polgárosodó réteggel és az ifjú-
sággal. Temérdek iskolai koncertet adnak,
emellett felhasználják azt az óriási elônyt,
melyet Gyôr nyújt a zenei képzés területén,
hiszen a zenei képzés a városban az óvodá-
tól a felsôoktatásig ível.

y Milyen elvárásokat támaszt a fenntar-
tó a zenekarral szemben a következô
években?

Azt szeretnénk, hogy folytassa zenei nép-
szerûsítô programját, és ajándékozza meg a
zenerajongókat emlékezetes estekkel.

y Mit kívánna a következô kerek jubileum-
ra, az együttes ötvenedik születésnapjára?

Azt, hogy még több, szép külföldi sikert ér-
jenek el, és szeretném, ha a Mûvészetek Pa-
lotájában is többször léphetnének fel éven-
te. Ahogy fontos az is, hogy a következô
években is folytassák a Gyôri Székesegyház
zenei kincsei címû CD-sorozatuk felvételeit. 

R. Zs. 
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„Kulturális összefogás
kezd Gyôrben kialakulni”
Dr. Ottófi Rudolf szerint a zenekar nélkül 
szegényebb lenne a város

Gyôr város alpolgármestere, Dr. Ottófi Rudolf 

örömmel hallgatja meg az együttes koncertjeit. 

Úgy véli, a Gyôri Filharmonikus Zenekar kulturális

missziót tölt be, hiszen igyekszik megszerettetni 

az ifjúsággal a komolyzenét, emellett pedig

emlékezetes estékkel ajándékozza meg közönségét. 

A Magyar Köztársaság 2008. évi költség-
vetésérôl szóló 2007. évi CLXIX. törvény 5.
számú mellékletének 8. pontjában foglalt fel-
hatalmazás alapján, az oktatási és kulturális
miniszter feladat- és hatáskörérôl szóló
167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának
d) pontjában meghatározott feladatköröm-
ben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és
hatáskörérôl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatáro-
zott feladatkörében eljáró pénzügyminiszter-
rel és az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter feladat- és hatáskörérôl szóló
168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának
a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró önkormányzati és területfejlesztési mi-
niszterrel egyetértésben – a következôket
rendelem el:

1. §
(1) E rendelet hatálya a hivatásos önkor-
mányzati zenekart és/vagy énekkart fenntar-
tó vagy hivatásos önkormányzati zenekart
és/vagy énekkart támogató helyi önkor-
mányzatokra terjed ki.
(2) E rendelet alkalmazásában hivatásos ön-
kormányzati zenekar és énekkar (a továb-
biakban együtt: együttesek) a helyi önkor-
mányzat által létrehozott és fenntartott
költségvetési szervként mûködô együttes, to-
vábbá a helyi önkormányzat által alapított és
kizárólagos tulajdonában lévô, és a helyi ön-
kormányzattal közhasznú megállapodást kö-
tött közhasznú vagy nonprofit társasági for-
mában mûködô szervezet, valamint az olyan
önálló jogi személyiségû hivatásos együttes,
amellyel, vagy amelynek fenntartójával an-

Az oktatási 
és kulturális 
miniszter  
7/2008 (III. 15.)
OKM rendelete
a helyi önkormányzatok 

részére a hivatásos ön-

kormányzati zenekarok

és énekkarok mûködésére

adható 2008. évi 

támogatások igénybe-

vételének rendjérôl



nak mûködtetésére a helyi önkormányzat
2007. szeptember 1-je elôtt megkötött, hosszú
távú – legalább 5 éves – közszolgáltatási
szerzôdéssel rendelkezik.

2. §
Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott
együttesek közül az részesülhet a támogatás-
ból
a) amelynek alaptevékenysége komolyzenei
mûvek elôadása,
b) amely többségében felsôfokú szakirányú
végzettséggel rendelkezô tagjait a fenntartó
által vagy a közhasznú megállapodásban, il-
letve a közszolgáltatási szerzôdésben megál-
lapított – az alaptevékenység ellátásához
szükséges, a szakmai normáknak megfelelô
létszámban – tartós, legalább 1 éves munka-
viszonyban vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban foglalkoztatja, és
c) amely az alaptevékenység ellátásához
szükséges, megfelelô tárgyi feltételekkel, va-
lamint önálló mûvészeti és adminisztratív ve-
zetéssel rendelkezik. 

3. §
A központi költségvetés által az együttesek
mûködési kiadásaira a 2008. évre elôirány-
zott 1010 millió Ft-ot az érintett helyi önkor-
mányzatok olyan célok megvalósításához
igényelhetik, amelyek elôsegítik a hivatásos
együttesek mûvészi színvonalának emelését
és javítják azok tevékenységének feltételeit.

4. § 
(1) A 3. §-ban meghatározott összegbôl a he-
lyi önkormányzatok igénybejelentés alapján
részesülhetnek támogatásban.
(2) A támogatás mértékét a helyi önkormány-
zatok által szolgáltatott adatok, valamint az
együttesnek a központi költségvetésbôl jutta-
tott egyéb bevétele figyelembevételével, az
Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továb-
biakban: minisztérium) illetékes szakmai te-
rülete, valamint a reprezentatív szakmai és
érdek-képviseleti szervek által delegált ta-
gokból álló szakmai bizottság javaslata alap-
ján az oktatási és kulturális miniszter (a to-
vábbiakban: miniszter) állapítja meg. A
szakmai bizottság tagjait a miniszter kéri fel. 

5. § 
(1) A támogatás igényléséhez az érintett helyi
önkormányzatoknak az alábbi dokumentu-
mokat és adatokat kell megküldeniük 6 pél-
dányban; 
a) az igénylô neve, székhelye (címe), tele-
fon- és telefax száma, valamint elektronikus
elérhetôsége;
b) az igényelt támogatásból megvalósítani
tervezett tevékenységek, feladatok ütemezé-
se, és azok költségigényének részletes ismer-
tetése költségnemenkénti bontásban;
c) a helyi önkormányzat által fenntartott vagy

támogatott együttes javára az önkormányzati
költségvetési rendeletben meghatározott – a
beruházási és felújítási elôirányzatokkal
csökkentett – önkormányzati hozzájárulás
összegérôl szóló kimutatás együttesenkénti
bontásban;
d) az együttes alapító okiratának vagy a köz-
hasznú, illetve a közszolgáltatási szerzôdésé-
nek a fenntartó által hitelesített másolata;
e) a melléklet szerinti megfelelô adatlap az
együttes által kitöltve és a helyi önkormány-
zat által ellenjegyezve; 
f) a 2007-ben elnyert támogatás felhasználá-
sáról szóló, az együttesnek a helyi önkor-
mányzathoz benyújtott szakmai beszámoló-
jának másolata.
(2) Az igénybejelentéshez csatolni kell az
igénylô aláírt nyilatkozatát:
a) az igénybejelentésben foglalt adatok, in-
formációk, dokumentációk helytállóságáról,
b) az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 15. §-a szerinti rendezett
munkaügyi kapcsolatokról,
c) arról, hogy a megvalósítani tervezett fel-
adat vonatkozásában más pályázaton részt
vett-e, illetve milyen más állami és egyéb tá-
mogatást vesz igénybe,
d) arról, hogy nincs 60 napon túli, az adózás
rendjérôl szóló 2003. évi XCII. törvény 
178. §-ának 20. pontja szerinti köztartozása. 
(3) Nem nyújtható támogatás olyan igénylô
részére, aki
a) a támogatás iránti igénybejelentésében va-
lótlan vagy megtévesztô adatokat szolgálta-
tott,
b) e rendelet kihirdetését megelôzô 5 évben
az államháztartás bármely alrendszerébôl fo-
lyósított támogatást a támogatási szerzôdés-
ben megjelölt céltól részben vagy egészben
eltérô célra használta fel, vagy azzal nem szá-
molt el,
c) nem tett eleget valamely, az elbírálást érin-
tô jogszabályi kötelezettségének.

6. §
A helyi önkormányzatok a támogatást a Ma-
gyar Államkincstár illetékes Regionális Igazga-
tóságai (a továbbiakban: Igazgatóság) útján
igénylik 2008. március 17-ig (postára adás
dátuma szerint). Az Igazgatóság az államház-
tartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
64/B. §-a (3) bekezdésének megfelelôen
megvizsgálja a támogatási igényt, és leg-
késôbb 2008. április 4-ig véleményével
együtt továbbítja a minisztériumnak. Az Igaz-
gatóság a helyi önkormányzatok számára a
hiányok pótlására legfeljebb nyolc napos
határidôt ad.

7. § 
(1) A döntést a minisztérium közzéteszi a
honlapján és 2008. április 22-éig értesíti a tá-

mogatásban részesült helyi önkormányzato-
kat, ezzel egyidejûleg az érintett önkormány-
zatok és a részükre jóváhagyott támogatási
összeg jegyzékét utalványozás céljából meg-
küldi az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztériumnak. 
(2) A megítélt támogatást egy öszszegben a
Magyar Államkincstár folyósítja 2008. április
26-áig a helyi önkormányzatok költségvetési
elszámolási számlájára.

8. §
(1) A helyi önkormányzat a támogatás ren-
deltetésszerû felhasználásáról 2008. decem-
ber 31-i határnappal, a mindenkori zárszám-
adás keretében és rendje szerint köteles
elszámolni. A támogatásnak a 2008. decem-
ber 31-én feladattal terhelt maradványával a
tárgyévet követô év június 30-ig kell elszá-
molni.
(2) Amennyiben a helyi önkormányzat a tá-
mogatást vagy annak egy részét jogtalanul
vette igénybe, azt nem a megjelölt feladatra
használta fel, vagy a támogatások igénylésé-
hez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást
a központi költségvetés javára köteles vissza-
fizetni. A jogtalanul igénybe vett összeg után
a helyi önkormányzat a jegybanki alapkamat
kétszeresének megfelelô mértékû kamatot fi-
zet a jogtalan igénybevétel napjától a vissza-
fizetés napjáig.
(3) A támogatások igénybevételének és az el-
számolás szabályszerûségének vizsgálatát az
Igazgatóságok végzik. 
(4) A támogatások felhasználását – az erre
külön jogszabályban meghatározott szerve-
ken túlmenôen - alkalomszerûen, helyszíni
ellenôrzés keretében a minisztérium is
ellenôrizheti.
(5) Ha a helyi önkormányzat a költségvetési
rendeletében e célra saját forrásból tervezett
támogatását csökkenti, az eredeti elôirányzat
és a ténylegesen teljesített saját támogatás
után számított zenekari, énekkari
mûködtetési támogatás különbözetére nem
jogosult, köteles azt a központi költségvetés-
nek visszautalni. 

9. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követô napon
lép hatályba és 2009. július 1-jén hatályát
veszti.
(2) A helyi önkormányzatok részére a hivatá-
sos önkormányzati zenekarok és énekkarok
mûködésére adható támogatások igénybevé-
telének rendjérôl szóló 5/2007. (II. 13.) OKM
rendelet 2008. július 1-jén hatályát veszti.

Dr. Hiller István s.k.
oktatási és kulturális miniszter
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– Azt álmodtuk meg – emlékezik vissza Gôz
László –  hogy létrehozunk egy  zeneszerzô
versenyt, amit 2 évente rendezünk és új mû-
vek születését segítjük ezáltal. Hosszú elô-
készítés után felkerestük az Artisjust, amely
az egyik külön díjat adja, az Oktatási és Kul-
turális Minisztérium  biztosítja a díjak másik
részét. A Telekom Szimfonikus Zenekar és
az UMZE az új mûvek bemutatására vállal-
kozott. Olyan kiváló  szakemberek a zsüri
tagjai, mint Batta András, Hamar Zsolt,
Jeney Zoltán, Soproni József, Rácz Zoltán.
Sokat törtük a fejünket, hogy lehet azt meg-
fogalmazni, hogy Magyarországon kívül élô
magyar zeneszerzôk is részt vehessenek a
versenyen. Végül azt találtuk ki, hogy minden
olyan szerzô, aki magyarnak érzi magát, je-
lentkezhet.  Azt gondolom, hogy egy svéd,
akinek semmi köze Magyarországhoz, nem
fog jelentkezni, de ha mégis, akkor úgy
veszszük, hogy magyarnak érzi magát. Van
például egy IKZE nevû zenei társulás,
amelybôl sok fiatal zeneszerzôt várunk.
Húsz- harminc év alatt nagyon sokat válto-
zott a zeneszerzés, s van egy olyan új gene-
ráció, amit mi nagyon nem ismerünk. Más
európai országban ez  mindennapos dolog:
nem egy , hanem jóval több verseny van ki-
írva. Azt szoktuk mondani, hogy zenei
nagyhatalom vagyunk ezért ki kell forgat-
nunk a földböl ezeket a terméseket. Ezzel a
versennyel, és a  magas díjakkal remélhetô-
leg új mûvek megszületését váltjuk ki. Ma

már mint a fehér holló, olyan ritka, hogy
egy zeneszerzô megrendelésre ír. Nem lá-
tom azt a pillanatot, amikor egy multinacio-
nális cég vezetôje telefonál és megrendel a
szerzôtôl egy szakrális darabot. Pedig a ze-
netörténet tele van megrendelésekkel, a 19.
század végégig ez mindennapos dolog volt.
A 20. században is folytatódott ez a folya-
mat, Ligetinek számos megrendelésre írt da-
rabja van, Eötvös Péter operáinak nagy ré-
sze is megrendelésre készült. Be is
mutatják, és óriási sikerrel játsszák is ôket.
Mi nagyra vagyunk a zeneszerzôinkkel és
ôk meg is érdemlik ezt, de nem tudjuk ôket
promtálni, nem foglalkoztatjuk ôket. Pa-
naszkodás helyett a MÜPA és BMC ezt a
dolgot kezébe vette és remélhetôleg egy
olyan magas nívójú verseny bontakozik ki,
ami nagy ügy lehet a magyar zenei életben. 

y Akusztikus hangszerekre szól a kiírás,
vagy lehet computert, modern hangkeltô
eszközöket is használni?  

Nem zártuk ki, sôt jeleztük is, hogy hozott
vagy elôre komponált, elektronikát haszná-
ló darabokat is fogadunk. Meghatároztuk a
vonósok, fúvósok, ütôsök maximális szá-
mát mind a kamarazenekari, mind a szimfo-
nikus zenekari összeállításnál, de nem
mondtunk minimumot. A kiírást rengeteg
zeneszerzôvel egyeztettük, s van egy tuda-
tos törekvésünk, hogy a Magyarországon
mûködô szimfonikus zenekarok a mából,
az abszolút kortárs zenébôl is próbáljanak
meríteni. Ha kétéves rendszerességgel kiír-
juk a versenyt, akkor egyrészt fiatal zene-
szerzôket pozícióba hozunk, másrészt a
zenekaroknak megmutatjuk, hogy vannak
új szerzôk és darabok. Mert ha arról van
szó, hogy „játsszunk kortárs zenét! ”, akkor
nagyjából a standard 100 mûhöz szoktak
nyúlni. Nekem vesszôparipám, hogy újabb
és újabb kortárs mûvek megszólaljanak,
persze nem aratok vele mindig nagy sikert,
mert sok esetben nagyon macerás egy kor-
társ darabot eljátszani. És nem is biztos,
hogy jók azok a darabok. A bevált, negy-
ven-ötven évvel ezelôtt írt darab is kortárs
zene és ezekhez sokan  szívesebben  nyúl-
nak  vissza. Egy zenész a pályafutása 20-25
éve alatt mindenképpen kell, hogy a saját
korából származó mûveket is játsszon, nem
csak Bachot és Mozartot. Sokszor hallottam
szervezôktôl, hogy „nem fogok bíbelôdni
azokkal a szerzôkkel, akik után jogdíjat kell

fizetni,” inkább játszunk Vivaldit. Ezután
nem csoda, ha a magyar szerzôk úgy gon-
dolják, nem érdemes darabot írni, úgyse ad-
ják elô. Arról nem is beszélve, hogy a kotta-
kiadás is milyen bonyolult dolog. Nem mi
találtuk föl a zeneszerzô versenyt, volt már
Magyarországon erre törekvés , de állandó
rendszerességgel megjelenô magyar zene-
szerzôi verseny nincsen. Mi ezt szeretnénk
megvalósítani bár mint tudjuk, az elsô min-
dig a legnehezebb, a második meg azért iz-
galmas, hogy vajon meg tudjuk-e majd
ugyanolyan színvonalon  csinálni, mint az
elsôt. Ha az ötödiken túl leszünk, akkor azt
hiszem már olyan nagyságrendû eseménye
lesz ez a magyar zenei életnek, hogy  nem
lehet letolni majd az útról.

y Most tehát  hagyományt  kívánnak te-
remteni a kétévenként jelentkezô zene-
szerzô versennyel. 

Igen, a BMC és a Mûvészetek Palotája erre
hozta létre az Új Magyar Zene Fórumot. A
MÜPA megnyitása óta nagyon jó az együtt-
mûködés köztünk. Bizonyos körökben pol-
gárpukkasztónak számító, más körökben
nagy tetszést kiváltó dolgokat csinálunk
együtt. Az idôsebb generációba tartozó ze-
neszerzôk is nagy örömmel fogadják  a dol-
got, bár mi a kiírásban megszabtuk a korha-
tárt.
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Panaszkodás helyett…

Az Új Magyar Zene Fórum 2009

nem egy szervezet, hanem 

egy  versenynek a neve. A nagy-

szerû kezdeményezés Gôz László, 

a Budapest Music Center

vezetôjének és Kiss Imre, a MÛPA

vezérigazgatója nevéhez fûzôdik

Gôz László



y 40 év?
Igen. Megnéztük Európa legnagyobb kiírt
versenyeit. Ezt általában az állami kulturális
intézetek hozzák létre. Nálunk a Kulturális
Minisztérium bizonyos dolgokban nagyon
átgondolt,de bizonyos dolgokban teljesen
koncepciótlan. Ha egy – a mi esetünkben –
magánintézmény és egy állami intézmény
így összefog és ezt a Kulturális Minisztérium
örömmel fogadja sôt támogatja, akkor a do-
log rendben van. 

y Épül az új Kortárszenei Központjuk.
Hol és mikor lesz kész?

Hát ez egy nagy halálugrás. A BMC-ben mi
már 12 éve dolgozunk, nem csak kiadóként
hanem Zenei Információs központként is és
van egy  ingyenesen használható százezres
állománnyal rendelkezô könyvtárunk is. 

y Bejövök az utcáról és keresgélek egy té-
mában – beiratkozási díj nélkül? 

Igen. Maga bejön, bármit elvihet: kottát, cd-t.
Több mint huszonkétezer hangzó anya-
gunk van. 

y És vissza is kerülnek a dolgok? 
Persze. Van egy állandó körünk, fôleg zené-
szek, zeneakadémisták, konzisok, néhány
kutató, és jó pár „civil”, akik rendszeresen
járnak hozzánk. A könyvtár állománya há-
rom részbôl tevôdik össze. Volt a Zenei Ta-
nácsnak egy úgynevezett hagyatéki könyvtára,
ez több mint hatvan éves. Egy-egy zeneszerzô
erre a könyvtárra hagyta a gyûjteményét. A
második rész a Bartók Béla Zenemûvészeti
Szakközépiskolának a híres Semmelweis ut-
cai könyvtára, ami rengeteg kutatnivaló his-
torikus anyagot tartalmaz. A harmadik részbe
meg négy éve vásárolunk a cd-ket, parti-
turákat, könyveket. Szépen nevelgetjük ezt a
könyvtárat, ez lesz a kortárszenei központ
egyik fontos része. A másik egy 300 fôs ka-
maraterem, ami elsôsorban kortárszenei
hangversenyeknek ad majd helyet. Ezen
felül van egy Jazz klub, az irodák és egy
hangstúdió. A Music Forum egyben egy
nagy kurzus-központ is szeretne lenni,
ugyanis várhatólag 2010-tôl ide költözik az
Eötvös Péter nevével fémjelzett Eötvös  Inté-
zet, ami egy óriási lépés lesz mind az euró-
pai, mind a magyarországi zenei életben –
fôleg a fiatalok számára.

y Hol épül ez az intézet? 
A IX. kerületben, a Mátyás utcában, az új
Közgazdaságtudományi Egyetem mellett,
nagyon központi helyen. Teljes mértékben
magánintézmény, mert így talán biztosíthat-
juk, hogy amit elkezdünk az fenn is marad

hosszú évtizedeken keresztül. Meggyôzôdé-
sünk, hogy a kortárs zene sok zenét szeretô
embert érdekel, csak rossz formában jut el
hozzájuk. Jó példa erre az UMZE Kamara-
együttes, amelynek e koncertjeire egyre több
fiatal jár. Ez nem jelenti azt, hogy az UMZE
nem játszik soha ún. régi zenét, de azt jelenti,
hogy a kortárs zene a profilja. Az UMZE mû-
vészeti vezetôjét idézem, aki sok nyilatkoza-
tában mondja azt, hogy „nekünk Schönberg,
Webern, Sztravinszkij, Ligeti, Kurtág a klasz-
szikus és utána jönnek a ma élô és alkotó fia-
tal szerzôk. Az  kortárszenei központ mûkö-
désébôl adódóan várhatólag sok új zenemû
fog megszületni, ugyanis egyfajta meleghá-
zat kívánunk biztosítani a fiatal magyar zene-
szerzôknek és elôadómûvésznek. Remé-
nyeink szerint friss kapcsolatokat tudunk
majd kiépíteni a világ számos országába. 

y Ha elkészül a kortárszenei központ, ak-
kor átkerülnek a zeneszerzôi verseny
koncertjei ide és a MÜPA-tól elválnak? 

Semmiképpen nem akarunk elválni a
Müpától. A központ neve Music Forum Bu-
dapest lesz – erre rímel a zeneszerzôi ver-
seny neve: Új Magyar Zenei Fórum 2009. A
versenyt két olyan helyszín írja ki, ami teret
ad a kortárszenének. A MÜPA hangverseny-
termében férnek el a szimfonikus zeneka-
rok, a mi koncerttermünk kamaradarabok
elôadására lesz csak alkalmas. 

y Az Új Magyar Zenei Fórum 2009 meg-
jelöléssel miért utalnak a zeneszerzôi
verseny kiírásakor már a jövô évre? 

Azért, mert ez egy folyamat. A kiírás már
mindenki számára elérhetô akár a BMC,
akár a MÜPA honlapján, de maga a döntô
2009-ben lesz, akkor kerülnek a mûvek
nyilvánosságra. 

y Az csodálatos, hogy ennyire törôdnek a
kortárs zeneszerzôkkel  és elôadókkal, de
a közönséget sem szabad kihagyni a já-
tékból. Kap-e a közönség háttér informá-
ciókat, tájékoztatást a mûvekrôl? Gon-
dolnak- e arra, hogy más eszközökkel is
megnyerjék koncertlátogatókat a kortárs
magyar zene ügyének? 

Hogyne, azért építjük ezt a házat, s ezért jut-
tatjuk el a kiírást minden létezô fórumhoz,
hogy nagyobb nyilvánosságot kapjon a do-
log. Mi tizenkét évvel ezelôtt mint zenei in-
formációs központ alakultunk meg, s na-
gyon komolyan vettük azt a magunk által
kitalált feladatot, hogy az összes létezô ma-
gyar zenedarab adatait feldolgozzuk, hang-
felvételeiket digitalizáljuk és egy olyan in-
formációs és multimédiás adatbázist

építsünk ki, ami mindenki számára hozzá-
férhetô ingyenesen. Ez egy koncepcionáli-
san felépített dolog, aminek a megcélzott
alanya  természetesen a közönség, mert hi-
ába van jó szerzô, jó elôadó, ha nincs kö-
zönség. Egy példát tudok mondani: a
Mezzo TV. Mindent, ami Európában törté-
nik a zenei életben, tôlük meg lehet tudni. S
a Mezzo TV 30%-a kortárs zene. Ami azért
meglepô, mert azt gondolná az ember,
hogy erre nincsen szükség. Amíg nem volt
a Mezzo, sokan azt mondták, ezek hallgat-
hatatlan hülyeségek. S most a Mezzo egy
abszolút virágzó, jól menô televízió. Egy
olyan réteget szólít meg, amelyik nyitott az
ilyen zenére , s érdeklik a zenei informáci-
ók. A koncertszervezôk és a mindenkori
kulturális tárca dolga az, hogy megtalálja
ezt a kapcsolatot. 
Volt egy idôszak, amikor mindenki azt
mondta: jaj, csak Bartókot ne! És ma már a
legjátszottabb tíz szerzô között van Bartók
Béla. Egy másik példa: a világ legkereset-
tebb  operaszerzôjét úgy hívják: Eötvös Pé-
ter. Franciaországban harminc elôadás volt a
Három nôvérbôl, nálunk igazából egy, mert
a másik estén meghívott vendégek töltötték
meg a nézôteret. De bízunk az új operave-
zetésben, bízunk az olyan zenekarokban,
mint ebben az esetben  a Telekom, amelyik
felvállalta , hogy az új mûveket mutat be.   

y Van egy elôzsûri és van a „fôzsûri”. Kik
lesznek az elôzsûriben  a  tagok és miért
van szükség kettôs szûrôre? 

Ez európai gyakorlat, hogy  az elô zsüri
megkönnyíti a fô zsüri munkáját azzal, hogy
elôválogat. Olyan zeneszerzôk kellenek
ide, akik nyitottak, jártasak a kortárs zené-
ben, nem ijednek  meg az újdonságoktól és
természetesen tudnak partiturát olvasni. Az
elô zsüri névsora még egyeztetés alatt van.
Az ô döntésük alapján  négy kamarazenei
és négy nagyzenekari darab partiturája jut
be a döntôbe, s ezek a darabok meg is szó-
lalnak majd, ami lényegesen megkönnyíti a
fô zsüri munkáját. Ez nem egy „Megasztár,”
a közönség nem fog szavazni, meg nem
fogja közvetítetni a TV.

y Kár...
De a döntôt hallhatja a közönség ! Az MR3
Bartók Rádió is a zeneszerzôverseny mellé
állt és élôben közvetíti a kamarazenei és a
nagyzenekari verseny döntôjét is .

y Talán mégis csak lehetne a  közönség-
nek, hallgatóknak  is szavazati joguk!  

Hát nem tudom, ha technikailag megold-
ható…
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Számunkra azért volt fontos ehhez az ügyhöz
csatlakozni, mert a Mûvészetek Palotája a hazai
zenekaroknak  és elôadómûvészeknek igen tág
teret biztosít, ugyanakkor fontosnak tartjuk,
hogy maguk a szerzôk is lehetôséghez jussa-
nak. Ennek nagyon jó formája, hogy versenyt
hirdetünk, s a verseny egyik fô díjaként a nyer-
tes mû elhangzik a Mûvészetek Palotájában.
Így igen rangos bemutatkozási lehetôséghez jut
a szerzô. Mi egyébként is kiemelten kezeljük a
kortárs zenét és azon belül azt is, hogy új mû-
vek jöjjenek létre a mi kezdeményezésünkre. 

y Nem kockázatos vállalkozás-e ez a Mûvé-
szetek Palotája részérôl, hiszen a kortárs
zenei hangversenyek  mégiscsak egy szû-
kebb közönség réteget vonzanak? 

Mi, szövetségben az UMZE-vel, a BMC-vel és
a Mini Fesztivál szervezôivel arra vállalko-
zunk, hogy a kortárs zenének minél szélesebb
rétegeket nyerjünk meg, hogy elfogadtassuk,
hogy ez a zene nem csak a szûk keveseknek
szól, hanem nagyon sok olyan mû születik,
amit érdemes és meg is kell hallgatni. Néhány
példa  az elmúlt idôszakból: nálunk került be-
mutatásra Jeney Zoltán halotti szertartás címû
nagy szabású mûve, ami úgy gondolom, hogy
a magyar zenetörténet kiemelkedô eseménye
volt. Erre büszkék vagyunk. Még néhány ha-
sonlóan  kiemelkedô eseménynek adtunk ott-
hont, mint például a Kurtág György 80 éves
születésnapjára szervezett fesztivál, ahol
megint csak elhangzott hazai bemutató is. Ne
mondjuk ki egybôl azt, hogy ez nagyon keve-
seknek a zenéje és nagyon nehéz megérteni.
Ha a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem-
ben lehet ezeket a mûveket hallani, akkor bíz-
zunk benne, hogy megtalálja a hallgatóságát.
A legfontosabb, hogy a kortárs zene megtalál-

ható legyen mûsorkínálatunkban, de nagyon
lényeges a mûsorok összeállítása is. Erre pél-
da „Szimfonikus Körkép” sorozatunk, ahol az
a kérésünk a fellépô zenekarhoz, hogy tûzze-
nek mûsorra egy-egy XX. század második fe-
lében létrejött magyar mûvet. E kezdeménye-
zésünk egyik eredménye, hogy egyre több
zenekar kifejezetten erre a hangversenyére
rendel új darabot. Az idei sorozatban lesz
Dukay Barnabás, Madarász Iván, Deák Tamás
mûveinek bemutatója, de elhangzanak. Ko-
csis Zoltán és Hamar Zsolt ritkán hallható
kompozíciói is. E darabok klasszikus mûvek
mellett hangzanak el a koncertek mûsorában
így aki jegyet vált, megkapja a lehetôséget,
hogy felfedezzen egy kortárs mûvet is a maga
számára. Bízunk benne, hogy legközelebb  el-
jön majd egy csak kortárs zenei darabokból ál-
ló koncertre is. A külföldi zenekarok  is aján-
lanak moderneket a klasszikusok mellett
programjukban,  de ezzel a lehetôséggel óva-
tosan élünk, mert a közönség ebben nagyon
érzékeny. Szinte pontosan kimutatható a né-
zôszámban ha  20. századi mû is van a
mûsoron, sajnos nehezebb eladni a jegyeket. 

y Ön szinte minden koncerten jelen van,
már csak hivatalból is. Melyik modern ma-
gyar mûvet fogadta igazán jól a közönség,
vagy Önnek melyik mû tetszett a legjobban
és miért? 

Húha! Rengeteg kortárs magyar mû hangzik el
a Mini Fesztiválon is és a Szimfonikus Körkép-
ben is. Nyilván a nagyközönség elsôsorban
azokat a mûveket fogadja be könnyebben,
amelyek a zenei építkezése nem a Schönbergi
hagyományokat követi, hanem inkább a ba-
rokk  vagy a romantika zenei hagyományához
nyúl vissza és abból építi fel a maga zenei

struktúráját. A hazai szerzôk közül talán Or-
bán Györgyöt lehet említeni, akinek több da-
rabja került már bemutatásra nálunk és a kö-
zönség mindig szívesen fogadta. A külföldiek
közül pl. Steve Reich széles körben kedvelt,
2006-ban teltház volt a Hangversenyteremben
a koncertjén. Az ô mûvészetének én is nagy
tisztelôje vagyok. 

y Mit tesz egy profi, Superbrands díjas in-
tézmény, hogy becsábítsa a közönséget a
magyar zeneszerzôk versenyére? 

A kortárs zene promotálásához általában
olyan újságokat és rádiócsatornákat válasz-
tunk, amelyet az elérni kívánt közönség olvas,
ill. hallgat, és másként fogalmazzuk meg a hir-
detést is, mint egyébként. Nagyon kifinomult
eszközei vannak, hogyan lehet speciális cél-
közönséget elérni. 

y Mikor hangzanak el a Nemzeti Hangver-
senyteremben a Music Forum 2009 dön-
tôbe jutott új magyar mûvei?

2009. január 12. a tervezett idôpontja a zene-
kari mûvek bemutartásának.

Szôke Cecília

Csonka András, a Mûvészetek Palotája 
vezérigazgató-helyettese szerint, 
a MÛPA kiemelten kezeli a kortárs zenét

A Mûvészetek Palotája és a Budapest Music Center – a Magyar Telekom Szimfonikus Zenekar 
és az UMZE Kamaraegyüttes közremûködésével – zeneszerzôversenyt indít útjára.

A verseny létrehozóinak és a díjak felajánlóinak elsôdleges célja, hogy ösztönözzék és támogassák új magyar zenedarabok megalkotását.
Kívánatos emellett, hogy tartós együttmûködés jöjjön létre a fiatal szerzôk, illetve a kamaraegyüttesek és nagyzenekarok között az új 
zene népszerûsítésében.

A pályázat nyitott minden olyan, magát magyarnak valló zeneszerzô számára, aki még nem töltötte be 40. életévét. 
Pályázni nagyzenekari és kamaraegyüttesre írott mûvek kategóriájában lehet.

A díjak felajánlója az Artisjus Magyar Szerzôi Jogvédô Iroda Egyesület, az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Egyetem, a Magyar Zeneszerzôk Egyesülete és a Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola.

Nevezési határidô: 2008. június 27.

Részletes pályázati feltételek: www.bmc.hu, www.mupa.hu
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y Mi volt a koncepció a Magyar Szimfoni-
kus Körkép idei menüjének kialakításában?

A dolog elôzménye az, hogy 2005. januárja és
márciusa között volt egy rövid tesztidôszak,
amikor majdnem minden együttest meghív-
tunk, hogy próbálják ki a termet. Az még nem
volt egy tudatosan szerkesztett produkcióso-
rozat, de ráébresztett minket arra, hogy jó, ha
minden évben legalább egyszer az összes ha-
zai zenekar bemutatkozhat a Nemzeti Hang-
versenyteremben. A nagyobb zenekarok kö-
zül elsôsorban a budapestiek szoktak
gyakrabban fellépni nálunk, a vidéki együtte-
sek közül pedig csak azok, amelyek stabil kö-
zönséggel rendelkeznek a fôvárosban is,
ilyen pedig tulajdonképpen csak a pécsi ze-
nekar, amelynek állandó bérleti sorozata van
nálunk. Egyrészrôl tehát a zenekarok számá-
ra szerettük volna megteremteni a lehetôsé-
get arra, hogy egy egységesen szerkesztett so-
rozatban be tudjanak mutatkozni nálunk,
ugyanakkor ez a közönség számára  is egyedi
alkalom arra, hogy képet kaphasson arról,
milyen állapotban vannak hazai szimfonikus
zenekaraink. A kezdeményezést megfûsze-
reztük azzal, hogy minden együttestôl azt kér-
tük, illesszenek kortárs magyar mûvet prog-
ramjukba. Az elsô sorozatban csak a 20.
századot határoztuk meg, s ez azt eredmé-
nyezte, hogy nagyon sokan játszottak Bartó-
kot, Kodályt, Lajthát, tehát inkább a század
elsô felébôl választottak szerzôt magunknak.

Most viszont azt kértük, hogy inkább a század
második felébôl válasszanak, tehát a idén be-
mutatott darabok már zömében a ma élô
szerzôktôl származnak. Számunkra az a leg-
örömtelibb, hogy sok zenekar kifejezetten er-
re az alkalomra rendelt meg mûveket.

y Ez céljuk is volt?
Csak remélni mertük, hogy ezt is el tudjuk ér-
ni. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar például
Dukay Barnabástól rendelt mûvet, az elôzô
sorozatban pedig a pécsi Pannon Filharmóni-
ával Hamar Zsolt hozott egy saját darabot,
aminek itt tartották az ôsbemutatóját. Tehát
sikerült újabb mûveket is generálnunk, ami
fontos dolog.

y Idén mintha idôben is kiterjedtebb volna
a körkép. 

Az elsô két évben viszonylag rövid idôinter-
vallumba terveztük be a koncerteket, január
közepétôl február közepéig, végéig, de ez na-
gyon sûrû volt. Most gyakorlatilag egy fél sze-
zonra bôvítettük a körképet, ami így januártól
lényegében május végéig tart, egyetlen  kon-
cert maradt   szeptemberre, idôpont-egyezte-
tési probléma miatt. Ennél hosszabb idôtar-
tamra nem érdemes széthúzni a koncerteket,
mert akkor már nem állnak össze sorozat-
ként. Örömünkre szolgál, hogy a közönség
felfedezte magának a Magyar Szimfonikus
Körképet.

y Lehet azt tudni, hogy van-e, aki végig kö-
veti a teljes koncertsorozatot?

Ezt nem tudhatjuk, de az biztos, hogy a kriti-
kusok, a szakfolyóiratok az elejétôl a végéig
követik, megpróbálnak egy egységes képet
kialakítani róla, és ennek nagyon örülünk.
Ami a közönséget illeti, részben a vidéki
együttesek saját publikuma, nagyrészt pedig
a budapesti hallgatóság jön el ezekre az elô-
adásokra. Ismert dolog, hogy minden zene-
karnak megvan a bérletes törzsközönsége,
amely nagyon kitartóan kíséri ôket. Van né-
hány olyan zenekar, mint pl. a Duna Szimfo-
nikusok, vagy az Alba Regia, amelyek számá-
ra komoly  inspirációt jelent  a MûPában való
fellépés. Fontos része a szervezésnek, hogy a
sorozat kapcsán évente legalább kétszer ös-
szehívjuk a zenekar-igazgatókat, és lehetôség
szerint a mûvészeti vezetôket is, elsôsorban
azért, hogy megpróbáljunk egy egységes

mûsort kialakítani, ne fordulhasson elô, hogy
valakik ugyanazt játsszák. Ezeknek az össze-
jövetelek az a másik nagy elônye, hogy kap-
csolatot teremtenek a zenekarok között. Ez
talán arra is esélyt teremt, hogy a Szimfonikus
Körkép sorozaton kívül is figyeljenek egy-
másra a zenekarok, legyen esély a programüt-
közések elkerülésére.  

y Van-e olyan dolog, ami problémát oko-
zott az elôzô években, és amin idén  vál-
toztattak?

A Magyar Szimfonikus Körkép a rendezést
illetôen  egyedi konstrukció, hiszen a jegybe-
vételt átengedjük az együtteseknek, ugyanak-
kor a vidéki zenekarok esetében nagyon fon-
tosnak érezzük, hogy Budapesten is árusítsuk
a jegyeket. Ezért volt olyan alkalom is, hogy
mind a ketten árusítottuk a belépôket, s ebbôl
sok esetben volt galiba.  Van olyan zenekar,
amelyik például a zeneakadémiai bérletes
elôadását hozza át hozzánk, és bonyolult mó-
don felelteti meg a Zeneakadémia megjelölt
székét az itteni helyeknek. Azt is szoktuk
ajánlani az együtteseknek, hogy használják ki
az alkalmat arra, hogy meghívják ezekre a
koncertekre az önkormányzati vezetôiket, a
fenntartóikat, a szponzoraikat, és sokan élnek
is ezzel a lehetôséggel. Fontos, hogy a fenn-
tartók tisztában legyenek a támogatott együt-
tes munkájának jelentôségével, sikerével.

y Mitôl függött az, hogy kik kerültek be az
idei elôadók közé?

Az egyik ismérv, ami szerint választunk, az az,
hogy a Szimfonikus Körképben olyan zene-
karok léphetnek fel, akik folyamatosan mû-
ködnek, professzionális zenész státuszokkal
rendelkeznek, rendszeresen koncerteznek.
Tulajdonképpen egyetlen kakukktojás van a
sorozatban: a Budapesti Vonósok már má-
sodszor lépnek fel, annak ellenére, hogy ôk
nem szimfonikus zenekar, de mindig kiegé-
szítô fúvóskarral, szimfonikus programmal
vesznek részt a sorozatban.

y Jövôre is lesz Szimfonikus Körkép?
Egyértelmûen az a szándékunk, hogy folytat-
juk a sorozatot, nemsokára rendezzük az elsô
megbeszélést a zenekarokkal, amelyen
egyeztetjük a 2009-es idôpontokat, és aztán
hozzákezdhetünk a programok kialakításá-
hoz. Bilkei Éva
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Szimfonikusok madártávlatból
Ezúttal a 20. század második felében született mûveket is hallhatunk
a Magyar Szimfonikus Körképben

Idén is végigpillanthatunk hazánk

nagy zenekarain a januárban

kezdôdött Magyar Szimfonikus Kör-

képben, amely ezúttal az eddiginél

jóval hosszabb ideig tart majd. A Mû-

vészetek Palotája által megrendezett

mustrán most tizenhét együttes mu-

tathatja meg magát, fellépésüknek

egyik feltétele, hogy az elôadott mû-

vek között szerepeljen legalább egy

kortárs magyar szerzô darabja. 

Az idei körkép szerkezetének kialakí-

tásáról, az új mûvek születését is ge-

neráló feltételrôl és a zenekarveze-

tôk közötti párbeszéd ébredezésérôl

a MûPa vezérigazgató-helyettesét,

Csonka Andrást kérdeztük.



Ellentétben a korábbi évek gyakorlatával,
idén „szakaszosan” kerül lebonyolításra a
17 hazai zenekart felsorakoztató „Magyar
Szimfonikus Körkép”. Január-februárban
5+3, majd április-májusban hasonlóképp
5+3 koncertre kerül sor, a sorozatzáró est
idôpontja pedig átcsúszik a következô kon-
certévadra, szeptemberre. Ha korábban azt
nehezményeztük volna, hogy túl sûrûn kö-
vetik egymást a sorozat eseményei, most
azon aggódhatnánk: a nagy idôbeli távolság
nehezíti az összehasonlítást. Szerencsére a
zenekarok nem egymás ellen játszanak, így
a konfrontációnak még csak a szándéka is
felesleges. Szerencsére nem kizárólag ilyen-
kor van fellépési lehetôségük a zenekarok
többségének a Mûvészetek Palotájában –
így tehát, aki még változatosabb palettára
vágyik, talál magának hallgatnivalót.
Ami a sorozatot hirdetô szórólapon feltûnt,
a jegyárak, pontosabban, az árkülönbsé-
gek, amelyek elsô látásra kevéssé szimpati-
kusak. Hét koncert legdrágább jegye más-
kor alsó határértékû, ám arra is van példa,
hogy az egyik koncerten a legolcsóbb hely-
ár magasabb, mint 15 (!) másik koncerten a
legdrágább. Ugyanakkor a másik véglet is
elgondolkodtató, amikor a legdrágább jegy
vetekszik mások legolcsóbb helyárával…
Sokféle következtetést lehetne levonni a
konkrét adatokból – akár zeneileg is. Vajon
az „olcsóbb” koncerttôl kevesebbet várjunk?
(Akinek csak erre telt, az érezze magát a pe-
riférián? S aki akinek a szívéhez épp ez az
együttes áll a legközelebb, az vajon mit
gondolhat?) Vagy aki sokra tarja magát (il-
letve, akit alaposan meg kell fizetni), attól a
teljesítmény többszörösét várhatjuk?
A magasabb árakat érezzük a zenekar
„szponzorálásának”, afféle szociális ado-
mánynak? Vajon azért srófolódtak-e  fel né-
mely jegyárak, mert az illetô együttes pénz-
ügyi helyzete megkövetelte? (Aki értéken
alul kínálja portékáját, az pedig megenged-
heti magának ezt a luxust?
A legjobb megoldás: figyelmen kívül hagy-
ni a „piszkos anyagiakat”, s minél inkább a
zenékre, az elôadásokra figyelni. És örülni
mindennek, ami szép, ami régi kedvenc,
vagy épp újdonság valamely hallgató szá-
mára.

* * *

A sorozatot a Miskolci Szimfonikus Ze-
nekar nyitotta január 16-án, Kovács László

vezényletével, Mocsári Károly szólójával.
Glinka: Ruszlán és Ludmilla nyitánya han-
gulatos estet ígért, s várakozásunkban nem
is csalódtunk. Rachmanyinov II. (c-moll)
zongoraversenyét biztos sikerszámnak vél-
hették – ehhez képest mérsékelt volt a tet-
szésnyilvánítás. Az est elsô része lelkiisme-
retes felkészülésrôl tanúskodott, ám az
arányokkal volt némi gond. Néha mintha az
állványoktól nem tudtunk volna az épület-
ben gyönyörködni: a ritmikus-metrikus tar-
tás hangsúlyozásakor háttérbe szorultak
például a dallamok. Általánosságban el-
mondható, hogy a szólisztikus rang öröme
„nem jött át”; mintha a zenekari (alkalmi)
szólisták csak a maguk örömére formálták
volna meg a szép melódiákat. Ezúttal a zon-
goristamûvészbôl is hiányzott a közönség-
hez fordulás gesztusa („ugye, milyen
szép?”), ehelyett a közmegegyezéssel re-
mekmûnek tartott versenymûvet „csak” el-
játszotta. Hogy nem nagyobb a siker, az fô-
ként a játékosok hozzáállásán múlt.
A szünet után megtört a jég. Csak köszönet-
tel tartozhatunk Kovács Lászlónak, amiért
kortárs mûként Orbán Györgytôl a Veronai
vázlatokat tûzte mûsorra. Orbán elsôsorban
kórusmûveivel tett szert (nemzetközi mére-
tekben is) ismertségre, sôt, népszerûségre.
Olyan mûveket komponál, amelyeket szí-
vesen szólaltatnak meg az elôadók, s ez a
lelkesedés (amely megannyi zenei aktivitás-
sal jár) ragályosnak bizonyul: még az orto-
dox hallgatók is megenyhülnek, amikor azt
érzik, hogy akár már elsô hallásra bizton-
sággal tájékozódnak a mûben. A Veronai
vázlatok nem jelentett különösebb techni-
kai nehézséget a hangszereseknek; ugyan-
akkor érezhették: a szólamok anyaga nem
csupán összeadódik, hanem együttjátszás-
kor hatásában hatványozódik az élmény. A
hoszszabb-rövidebb frázisokat kedvvel for-
málta meg valamennyi szólam, s mintha
hallgatták (és ténylegesen hallották) volna
egymást, a dinamikailag kidolgozott szóla-
mokból arányos összhangzás alakult. Már-
már örömzenének hatott.
Ezután lelkesen láthattak neki Sztravinszkij
Tûzmadár-szvitjének elôadásához; s a lelke-
sedés átsegítette ôket azokon a pontokon,
ahol még lenne csiszolnivaló. Itt bátran
mertek láttatni, nyilvánvalóan magukénak
érezték a mûvet.
Kovács László együttesének játékából ezút-
tal a hegedû-szólamok minôségét emelném

ki; a zenekar gerincét képezô vonóskar
nemcsak megbízhatóan, hanem szólamon-
ként összefogottan játszott, egységes-szép
tónussal. 
A kezdeti „személytelenség” megszünteté-
séért talán érdemes lenne rendszeresen
viszszahallgatni produkcióikat, hogy ráéb-
redjenek munkájuk értékére – s ez, immár
önkritikusan értékelve a hallottakat, arra
késztesse ôket, hogy még magasabb igé-
nyeket kielégítve, önként fejlesszék tovább
kollektív teljesítményüket. Ami a zenekar-
nevelés soha nem befejezett munkáját illeti,
Kovács László jó úton jár; az Orbán-mû (az-
által, hogy játék közben lehetôvé teszi a
mûegészre való állandó figyelmet) óhatatla-
nul is azzal a nem elhanyagolható többlet-
haszonnal jár, hogy hatására remélhetôleg
mind többször tudnak (és akarnak) szóla-
muknál nagyobb áttekintésre szert tenni
bármely kompozíció elôadásakor.

* * *
A sorozat második koncertjét, január 24-én,
úgyszintén Kovács László vezényelte. A
program összeállításánál bizonyára alapve-
tô szempont lehetett, hogy a Magyar Rádió-
hoz tartozó mindhárom együttes szerepel-
jen. Így kerülhetett mûsorra Orbán György
Missa quarta címû kompozíciója, valamint
Carl Orff elnyûhetetlen Carmina Buranája. 
Ha e szempont nincs, pusztán az MR Szim-
fonikus Zenekar számára kézenfekvô
megoldás lett volna, hogy elôzetesen még
egyszer eljátssza a három nappal késôbbi, a
20. Mini Fesztivál záró estjeként adott
mûsort. Ott négy magyar mûvet szólaltattak
meg – s ismerve a hazai közönségnek azt a
szokását, hogy ki-ki bizonyos rendezvé-
nyekhez kötôdik, míg a többit figyelmen kí-
vül hagyja, jelentôs haszonnal járt volna.
(Így olyanok hallhatták Maros Rudolf,
Bozay Attila, Kocsár Miklós és Durkó Zsolt
egy-egy kompozícióját, akik közül számo-
san akár zenei kvízmûsorban, részlet alap-
ján is felismernék némelyiket – a körkép
közönségéhez pedig továbbra sem jutottak
el a hazai zenetörténet e jelentôs alkotásai.)
Orbán György miséjében Cserna Ildikón
kívül az MR Gyermekkórus két tagja is szó-
lista-szerepet kapott (csak azon sajnálkoz-
hatunk, hogy a pódiumbiztonsággal ren-
delkezôk közül két pösze-selypegô került
kiválasztásra). Az Orff-mûben Cserna Ildi-
kót, Derecskei Zsoltot és Kálmándi Mihályt
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ígérte szólistának a sorozat egészének ter-
vezett programját tartalmazó szórólap – s
arról nem kaptunk tájékoztatást, hogy
basszistaként Massányi Viktor lépett pódi-
umra. Aki nem ismeri fel az énekeseket,
magára vessen…
Aki viszont még a kórustagokat is felismeri,
észrevehette, hogy a Nemzeti Énekkarból
megannyian szerepelnek MR Énekkar név
alatt. Indokoltan, hiszen a drasztikusan le-
csökkentett létszámú együttessel megvaló-
síthatatlanok (többek között ezek) a
nagylétszámú elôadóra számot tartó kom-
pozíciók. Kész szerencse, hogy sikerült ran-
gos kisegítôket megnyerni erre a hangver-
senyre – de nem lehet nem veszteségként
regisztrálni, hogy ettôl kezdve a nagymúltú
kórus saját profilja (az elôadások többségé-
ben) megszûnik. Mert a kisegítôk a rendel-
kezésre álló próbafolyamat alatt a legritkáb-
ban tudhatnak felnôni az egyszer-volt
rangos együttes tagjaihoz – máskor pedig a
profi kollégák változtathatják meg alapve-
tôen a közösen kialakított hangzásvilágot.
Most szerencsénk volt ezzel az alkalmi fú-
zióval – de ez korántsem biztosíték a jövôre
nézve.
Orbán György az idei „listavezetô” a kortár-
sak között; az elôre megadott mûsorok ta-
núsága szerint három együttes választott
tôle játszanivalót.
A népes elôadógárda tolmácsolásában fel-
csendült Missa quarta tetszetôs mû, szerzô-
je szakmai felkészültsége sugárzott minden
tételbôl. Az értô elôadás jóvoltából plaszti-
kusan kirajzolódott a szerkezet építménye,
s a forma megannyi apró alkotóeleme.
Orbán-mûveket gyakran tûznek mûsorukra
nem hivatásos együttesek, gyakran kamara-
formációk. Olyankor a hallgatónak az tûnik
fel, az elôadók milyen lelkesedéssel tolmá-
csolják a mûveket, érezhetôen sajátjuknak
érezve azokat. Most – részben talán a nagy
apparátus következtében – ez a fajta ele-
mentáris öröm-érzet nem tolakodott az
elôtérbe, de a kivitelezés mûgondja ezúttal
sem hagyott kétséget afelôl: nem volt elle-
nükre ez a mûsorválasztás.
Orff Carmina Buranáját több hazai zenekar
is gyakran tûzi mûsorra – s eközben fel sem
vetôdik a kérdése annak, hogy lesz-e kö-
zönség-érdeklôdés. Még egy Carmina Bura-
na – gondoltam megadóan, ám örömmel
nyugtázhattam: ezúttal korántsem a mû
még egyszeri eljátszásáról (a publikum
részérôl: újrahallgatásáról) van szó. Kovács
Lászlónak sikerült elérnie, hogy az elôadók
„új szemmel” nézzék szólamukat. Azzal a
mûgonddal és felelôsséggel játszott a zene-
kar (mert koncentráljunk az ô teljesítmé-

nyükre), amely 20. századi, s fôképp új mû-
vek esetében több mint kívánatos. (Lehet,
hogy ezúttal is a sajátos „rádiózenekar-jel-
leg” az, ami a többletet eredményezte?) Mi-
vel többnyire lelkesen újrahallgatjuk a mû-
vet, aligha beszélhetünk arról, hogy
bizonyos maníroktól megtisztították az elô-
adást – inkább azt kell kiemelni, hogy olyan
komolyan vették a kottába rögzített elôadói
utasításokat, hogy megannyi új szépséggel
lepték meg a hallgatókat. Egyáltalán, a vo-
nós-szólamok példaadóan magvasan szól-
tak. Tehát, telten-tónusosan a hangos hang-
zások, ugyanakkor a zenei vérszegénység
tünetei nélkül a leheletfinomak. A brácsa-
szólam elôadásában szinte soha-nem-hal-
lott effektusokra, színekre figyelhettünk fel
(jó, a soha-nem-hallott talán túlzás – min-
denesetre, hangversenytermi elôadáson
mindenképp ritka az ilyen…). A másik jel-
legzetesség - ami a dirigens igényességét is
dicséri -, hogy mindig differenciált hangzást
eredményezett a különbözô hangszerek,
-csoportok játéka. Tehát, ugyanaz a fúvós
másként játszott, amikor szólisztikus szere-
pet töltött be, s másként, amikor valamely
vonós-szólamot kopulázta, vagy épp a vo-
nósokkal szembeállított fúvós-tömb részét
képezte. De a mûgond önmagában aligha
hatásos: mindehhez társult a ritmus-kompo-
nens finom érzékkel való megtervezése. Az
agogikák, amelyekre mint poénokra óhatat-
lanul is „vevô” a hallgató, a pregnáns hang-
súlyok, a metrikus-ritmikus játékok állandó
velejárói voltak e muzsikának. Éppen ezért
sokadszori hallásra sem lehetett pusztán
újra-hallgatni; szinte ösztönösen figyelni
kellett azt a folyamatot, amelyben a mû – új-
jászületett. 
Néztem közben a zenekari muzsikusok ar-
cát – s örömmel nyugtáztam, hogy itt-ott fel-
csillanó tekintettel, a hatásos szép megoldás
feletti elégedettséggel ôk is aktív részesei
voltak a zenei élménynek. Nemcsak létre-
hozói tehát, hanem egyben értô hallgatói
mindannak, ami nekik köszönhetôen hang-
zó valósággá vált.
A koncert kapcsán, általánosságban:
megint elszomorodtam – ismét megírom.
Nagy kár: még mindig nincs gazdája annak
a nemes feladatnak, amelynek megoldása
azt eredményezné, hogy a Carmina Burana
„értô” közönség elé kerülhet. A kétnyelvû
szövegkönyv haszna felbecsülhetetlen len-
ne – ha exkluzív megoldásra nincs vállal-
kozó illetve lehetôség, megtenné az olcsón
kivitelezhetô xeroxozott verzió is. Bár,
Orff eme örökzöldje oly gyakran szerepel
hangversenyek mûsorán, hogy aligha kel-
lene tartani attól, hogy a vállalkozónak

nyakán maradnak szövegkönyvek. Tény:
tömegek szeretik így is – de mennyivel in-
kább a sajátjuknak érezhetnék, ha tudnák,
értenék, hogy mirôl szól a mû, s konkrétan
egyik-másik tétel. (Amíg akár egyetlen arc
meglepetést-csodálkozást fejez ki a tenor
„szokatlan” hangszíne, elôadásmódja halla-
tán, nyilvánvaló: objektív akadálya van an-
nak, hogy értôje legyen a groteszk szituá-
ciónak…)

* * *
Az eredeti programtól eltérôen, nem Ko-
vács János, hanem vezetô karmestere,
Záborszky Kálmán vezényletével lépett fel
január 26-án a Zuglói Filharmónia –
Szent István Király Szimfonikus  Zene-
kar, A Szent István oratóriumkórus és ütô-
hangszeres szólista: Dzsanda Vitalij közre-
mûködésével.
Ez részben könnyebbséget jelenthetett (az
összeszokottságból adódóan), másrészt így
elmaradt a rangos vendégkarmesternek ki-
járó lelkes igyekezet és összeszedettség.
Schönberg átiratában Brahms g-moll zon-
goranégyesének zenekari átirata komoly
feladat bármilyen együttes számára. A most
felcsendülô hangkép azt a reflexiót válthat-
ta ki, hogy „nagyszerû, akkor kezdjünk el
dolgozni vele”. Mármint a meglévô felké-
szültség birtokában a partitúra mind telje-
sebb viszszaadása érdekében. A nyitótétel-
ben gyakran belsô nyugtalanságot
érezhettünk a vonós-szólamokban, sietésre
való hajlamot, ami ugyan szétmenéssel
nem fenyegetett, de elárulta: a játékosok
csupán teszik a dolgukat, anélkül, hogy
hallgatnák az önmaguk és muzsikus-part-
nereik által megszólaltatott zenét. Ami
azért kár, mert ha ténylegesen hallják (az-
az, tudatosan hallgatják) a megszületô
hangzást, az szinte önmagától tovább szé-
pült volna. Kiemelhetjük a pontos indításo-
kat – azonban a késôbbiekben ki-ki inkább
a kottát bújta, semmit a karnagy kéréseit fi-
gyelte volna. Hogy e darab mûsorra tûzése
jogos volt, azt mi sem bizonyítja jobban,
mint megannyi részlet szép kivitelezése.
Általában elismerés jár a vonóskarnak a vá-
lasztékos vonókezelésért (a második részre
lankadt a figyelem; néha munkájukba bele-
unt, rutinos játékosok mintájára érzéketlen
vonókezelésre váltottak). Érezhetô igyeke-
zettel szólaltak meg a szólisztikus vagy
concertante-szakaszok, s gyakran a brácsa
szép hangszínére figyelhettünk fel. A nyolc
bôgô impozáns látvány volt – ám hangkép-
zésük intenzitása aligha volt elégséges;
mintha beletörôdtek volna, hogy hangsze-
rük funkciója – lett légyen bármilyen játsza-
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nivalójuk – nem több és nem lehet más
basszus-támasznál.
A zenekari játékosokhoz – életkorukból
adódóan is – a zárótétel állt a legközelebb,
s így nem véletlen, hogy épp azt szólaltat-
ták meg a leginkább személyes hangvétel-
lel.
Dubrovay László ütôhangszerekre és zene-
karra szánt Concertójának ukrán szólistája a
Zeneakadémián Rácz Zoltán növendéke.
Technikai felkészültségéhez kétség nem
férhet, azonban mintha nem számolna azzal
a körülménynyel, hogy ütôsként elsôsorban
kamara- vagy zenekari muzsikusként fog
mûködni. Már a versenymû kezdetén meg-
mutatta környezetétôl függetlenedni kívánó
természetét. Mintha nem zavarná, hogy
hosszú idôn át nincs együtt a zenekarral –
amelytôl aligha várható el, hogy állandóan
alkalmazkodjék a szólista allûrjeihez. A
mûsor befejezô percei mintha az avizót ad-
ták volna meg a sorjázó ráadásokhoz.
Johann Strauss keringôi, polkái (búcsúzás-
képp pedig a Radetzky-induló) „becsapó-
sok”: gondolhatjuk-érezhetjük, hogy már a
könyökünkön jönnek ki – mégis, ha köz-
ben akárcsak egy rövid idôre elkalandozik
a figyelmük, máris hosszú üresjárat követ-
kezhet. 
Ügyes megoldás, hogy a kórus a hangver-
seny egész második részét hallgatja, jólle-
het, csak a végén kapcsolódik csak bele
elôadásba. A Császárkeringô bátortalanul
indult, a Parasztpolka már hangulatosabbra
sikeredett – a Kék Duna keringôvel nem
kellett volna reprezentatív mûsorban pró-
bálkozni. A ráadások már a felszabadult –
épp ezért sokkal hangulatosabb – muzsiká-
lás jegyében zajlottak.
Összességében csak dicsérni lehet Zá-
borszky Kálmán zenekarnevelô munkáját
– az együttes fejlôdése szempontjából
fontos, hogy néha olyan feladatokat kap-
jon, amelyek megoldásának sikerességé-
ben az utolsó pillanatig nem lehetnek
biztosak. (Az már a színfalak mögött zaj-
ló szomorú folytatás, hogy ezeknek a
majdnem-kész mûveknek a tényleges ki-
munkálására nyilvánvalóan sohasem lesz
idô, a hasonlók listáját gyarapítják. Pedig
már nem sok kellene – s akkor a meg-
szerzett tanulságok birtokában eleve ma-
gasabb szinten kezdhetnének a
következô, esetleg még igényesebb kom-
pozíció megtanulásához.)

* * *
Tekintettel arra, hogy nem csupán e sorozat
része, hanem egyben a Dohnányi- és Ko-
dály-bérlethez is tartozik, rövid mûsoris-

mertetôt tartalmazó szórólapról gondosko-
dott a hallgatóság tájékoztatására a Buda-
pesti Filharmóniai Társaság Zenekara.
Január 28-án Kovács János vezényletével
olyan mûsort adtak, amely jól beleillett a
bérleti kínálatba – azonban korántsem kí-
nált lehetôséget, hogy maradandó élményt
adjon. Janácek Sinfoniettája a rezesek juta-
lomjátéka volt, a közönség tetszésnyilvání-
tása inkább a tetszetôs-könnyed mûnek,
mint az interpretációnak szólt. Az érdek-
lôdés reflektorát a szólistára irányították
(nem luxus, amikor meghirdetetten a zene-
kar a fôszereplô?!), s Zempléni Szabolcs
méltán aratott sikert Hidas Frigyes Kürtver-
senyével. Olcsó megoldásnak tûnt a máso-
dik részben Beethoven V. szimfóniájának
mûsorra tûzése: tény, hogy a c-mollból C-
dúrrá kivilágosodó mû, a program-szerû
cím kínálta értelmezés szerint, a Sors felett
aratott gyôzelem, sohasem téveszti el hatá-
sát. Most sem. De a szólamokból öszszeálló
hangzáskép Kovács János minden igyeke-
zete ellenére sem lett a partitúrához
mérhetô. Valószínûleg, a mû közismertsége
okán feleslegesnek ítélték a fáradságot, új-
raértelmezni a játszanivalót. Merthogy min-
denképp sikerszám. S valóban. Csakhogy:
oly módon lett az, hogy a hallgatóság fel-
idézte magában a megannyiszor hallott
mûvet, s ezáltal az emlékek élménnyé vará-
zsolódtak – ahelyett, hogy a tényleges
hangzásra figyelve ismét átélhették volna
azt a dramaturgiai folyamatot, amely ideális
esetben katarzishoz vezet. Pedig Kovács
János mindent megtett: ha csak a felét
játsszák el annak, amit mozdulataival kér,
rögzítésre méltó produkció született volna.
Ehelyett a kényelmesebb megoldást válasz-
tották, magárahagyva ôt Beethoven zenéjé-
vel, s azzal a szándékával, hogy kihozza a
legtöbbet a zenekarból. Az elôadók intenzi-
tás-hiányának egyik legpregnánsabb tünete,
hogy az ismétlések (bármilyen léptékben)
nem az építkezést, a fokozást szolgálták,
hanem inkább gyengítették a korábban már
„elmondottat”, csupán annak megismétlései
voltak. 
A vonóskar mintha csak testben lett volna
jelen; a vonóskaron belül legjobbak még a
brácsások voltak, a hegedûk szavából
hiányzott a meggyôzôdés, a kifejezôerô, a
csellószólam néha inkább dörmögô dekla-
máció volt, semmint dallamjátszásra is alkal-
mas közeg. Ily módon mintha az egyébként
jelentéktelenné sikkadt bôgôk helyét-szere-
pét vették volna át. Ha a hangzás alapja
(magva) ilyen, nehéz a fúvósoknak ehhez
társulni. Hétfôn – hétköznapi koncertet hal-
lottunk.

* * *
A reprezentáció lehetôségét ismerte fel e
sorozatban a Magyar Telekom Szimfoni-
kus Zenekar, amikor a január 29-i koncert
programját összeállította. (A Bartók-bérlet-
nek köszönhetô talán, hogy ezúttal is kap-
tunk rövid mûismertetôt – bár a vendég-
mûvészekrôl szóló rész enyhén szólva is
siralmasra sikeredett…)
Változatos program jellemezte az elsô részt
(A párkák éneke címû Brahms-mûben a
Nemzeti Énekkar mûködött közre, Bartók
Négy zenekari darabját követôen pedig
Fenyô Lászlót köszönthettük Soproni József
I. csellóversenyének szólistájaként), a má-
sodik pedig igazi csemege volt: Ravel ba-
lettje, a Daphnis és Chloé (amelybôl általá-
ban csak a szvitek kerülnek elôadásra). Ez
utóbbinál komplex mûélvezetet biztosított,
hogy feliratozták a balett cselekményét. 
Mindehhez megannyi kisegítôre, alkalmilag
társult muzsikusra volt szükség – s arra,
hogy Kocsis Zoltán inspirálja szinte a
lehetôségeik korlátait áttörô teljesítményre
az elôadókat. (A Nemzeti Énekkar a szoká-
sos remek formáját hozta.) 
Hogy milyen most a Magyar Telekom Szim-
fonikus Zenekar – azt aligha tudhatta meg
az érdeklôdô. Azt viszont megtudhatja a tár-
sulatról (beleértve a vezetôségét), hogy vál-
lalkozó kedvû és lelkes. Az eredmény min-
den bizonynyal hosszantartó hatású lesz;
olyan produkció részesei lehettek, amely
után aligha járhatnak munkavégzés-szerûen
próbákra, elôadásokra. A hangvarázs emlé-
ke ott kísért majd – s arra készteti a hang-
szereseket, hogy valami hasonlót próbálja-
nak megvalósítani. S vélhetôen hasznukra
válik az is, hogy nehéz („másként nehéz”)
szólamokkal találkoztak, amelyeknek rá-
adásul komplex egészbe kellett illeszkedni.
Kiderülhetett számukra, hogy képesek tel-
jesíteni olyan feladatokat, amelyeknek ko-
rábban talán neki sem fogtak volna…
Nem hasznos, ha rendszeresen erôn felüli
produkcióra késztetnek egy zenekart; de az
alkalmi „kalandozások” haszna felbecsülhe-
tetlen. Újra meg újra ráébreszti a muzsiku-
sokat arra, hogy a zene világa – kimeríthe-
tetlen.
A közönségen túl elsôsorban a vonósok
számára jelenthetett nagy örömet a kiváló
szólista (akit az idei körkép további kon-
certjein még kétszer hallhatunk) – s a Cselló-
verseny valamennyi résztvevôje vélhetôleg
közelebb került a kortárs zenéhez. Ponto-
sabban, ráébredhetett: napjaink zenéje sok-
színû-sokhangú, éppen ezért érdemes mi-
nél több kompozíciót megismerni, hogy
ki-ki biztonságosan tájékozódhasson e kiis-
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merhetetlenül gazdag birodalomban. A
meggyôzô elôadást követôen olyan szerzô
fogadta a közönség tetszésnyilvánítását,
akirôl sugárzott: számára is emlékezetes ez
az est.

* * *
Miután a Csajkovszkij-maratonon Kovács
László vendégkarmester irányításával az V.
szimfóniát szólaltatta meg méltán nagy si-
kerrel, másnap, február 3-án Héja Domon-
kos vezényletével a Magyar Szimfonikus
Körkép keretében lépett pódiumra az
Óbudai Danubia Zenekar, megtervezett-
szép programmal. Wagnertôl a Parsifal
elôjátékával kezdték a mûsort, melynek
második részében az a szimfónia szerepelt
(Mendelssohn V., „Reformáció”), amelyben
a „Drezdai Amen” dallama szerepel – az a
motívum, amely késôbb – épp Wagner Par-
sifaljának köszönhetôen – Grál-motívum-
ként híresült el. Szép rímelés, hallható anél-
kül is, hogy valakiben tudatosodna az
azonosság – egyszerûen az „ismerôsség” a
meghitt-otthonos légkör hatását kelti.
Második mûsorszámként (teljesítvén a ren-
dezvénysorozat programtervezetének egyet-
len adott kritériumát) a kortárs magyar
szerzô mû csendült fel. Sokan most talál-
koztak elôször Sándor László nevével illet-
ve mûvével. A zenekar prím-szólamának já-
tékosa – mint életrajzából kiderült –
autodidakta módon végezte zeneszerzôi ta-
nulmányait. A Felhôk címû, szimfonikus ze-
nekarra szánt ballada a 2005-ös József Attila
zeneszerzôi verseny nyertese lett. Abban az
évben a Pannon Filharmonikusok mutatták
be, Hamar Zsolt vezényletével (e zenekar, s
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu-
ma írta ki a pályázatot) – most pedig immár
a második együttes tûzte mûsorára. Mivel
nem a mû megítélése a cél, a mûsorvá-
lasztás gesztus-értékére érdemes rámutatni.
A „személyes” szempont nyilvánvaló (ha-
sonlóképp, zenekari hegedûsük mûvét
tûzte mûsorra a Budafoki Dohnányi Zene-
kar is), de azon túlmenôen azért hasznos,
mert kizárólag ily módon válhatott hangzó
valósággá egy olyan mû, amelyrôl egyéb-
ként csak díjnyertessége okán olvashat-
nánk. A mintegy félórás darab ugyancsak
megdolgoztatja a hangszereseket. Hogy en-
nyi energiát szántak rá, egyértelmûen misz-
sziónak tekinthetô. Ezen a koncerten
ugyanaz a lelkesedés sugárzott az együttes-
bôl, amelyért megalakulása óta széles tö-
megbázis kedveli.
A lelkiismeretes felkészüléssel és elôadással
megteremtôdött a mû kedvezô fogadtatásá-
nak feltétele. A taps – mint mindig – szólt a
mûnek és az elôadóknak; meg a szerzônek,

akit valószínûleg a pályázat inspirált ilyen
nagy apparátust alkalmazó együttes foglal-
koztatására. Bárcsak hatna olya lelkesítôen
a zenekarra és mûvészeti vezetôjére, hogy a
következôkben valódi felfedeznivaló terü-
letet találnának a közelmúlt magyar zeneka-
ri termésében. Hármas nyereség lenne:
szerzôké, az elôadóké, s nem utolsó sor-
ban, a közönségé.

* * *
A Magyar Szimfonikus Körkép legtöbb kon-
certjén szomorúan nélkülözzük az „olvasni-
valót”. Amikor nincs, akkor tûnik fel, men-
nyire hozzászoktunk a többé-kevésbé
olvasmányos mûismertetôkhöz, a közremû-
ködôk szakmai életrajzához. A Savaria
Szimfonikus Zenekar „készült” – a sors
iróniája, hogy február 11-én változást kellett
bejelenteni. Ezúttal nem zeneigazgatója és
vezetô karmestere dirigált, hanem Robert
Houlihan, aki korábban rendszeresen dol-
gozott az együttessel. Hacsaturján Hegedû-
versenyének szólistájaként Baráti Kristófot
köszönthettük, aki a rá jellemzô salaktalan-
szép hangon játszotta szólamát, s csak
idônként fordult meg a hallgató fejében: na-
gyon nehéz lehet…
Sztravinszkij Zsoltárszimfóniájában a zene-
karhoz a BBC Singers társult. Kortárs-mûvet
Dubrovay Lászlótól választottak, a Faust el-
kárhozása II. szvitjét. 
A hirtelen mûsor- illetve szereplôváltozás
különbözôképp tud hatni a zenekarokra;
néha a fejetlenség, elbizonytalanodás
érzôdik, máskor pedig épp ellenkezôleg,
példás „jelenlét” árad a pódiumról. Ez utób-
bi történt most – általános jellemzôként a
hangzás magvasságát emelném ki, a vonó-
sok egységes tónusát és azt, hogy nem vol-
tak „üresjáratok”, jellegtelen töltôszólamok. 
Bizonyára a muzsikus-partnerek is inspirál-
ták a zenekart; olyan légkört teremtettek,
hogy elhittük: ünnep számukra ez az est
(vagy legalábbis van kedvük a koncentrált
muzsikáláshoz), szívesen játsszák a kétség-
kívül hatásos mûsort. Élt, lélegzett a muzsi-
ka, dinamikus és energikus volt a hangzás.
A Dubrovay-mûvet érdemes lenne akár re-
pertoáron is tartaniuk. A játék-öröm olyan
ôszintének tûnt, hogy kevéssé zavarónak
hatott a viszonylag szûk dinamikai skála.
Sztravinszkij esetében pedig… – elmélked-
hetnénk ismét a hallás toleranciájáról
élôzene-hallgatáskor; volt annyira közvet-
len az elôadás, hogy ne érezzünk késztetést
hangfelvételekkel történô (szinte bármely
interpretáció esetében hátrányos helyzetû)
összehasonlításra. A nem mindig megterve-
zetten pontos indításokat jó szívvel írtuk a

körülmények számlájára. Mert a legfonto-
sabbat megkaptuk: azt az érzetet, hogy „ott
és akkor” a muzsika nekünk szólt.

* * *
Az élet különös játéka: a rendezvénysorozat
következô estjét épp ennek a hiánya jelle-
mezte. A MÁV Szimfonikus Zenekar feb-
ruár 14-i estje a talányok tárháza volt. Költôi
kérdésekként sorjáznak a „miért?”-ek, meg-
válaszolhatatlanul. Mondhatni, tanácstalan
a zenekar munkáját régóta figyelemmel
kísérô hallgató is. Magyarázkodni lehetne
éppen – de minek?! Mert mit számít a leg-
okosabb érv, amikor Kodály remeke, a
Galántai táncok ismét nem lett több, mint
hatásos nyitószám, amit eljátszott Gál Ta-
más vezényletével a zenekar. Találó szófor-
dulattal: eljátszották a lehetôséget, hogy
emlékezetes Kodály-élménnyel gazdagítsák
a közönséget. Mert nem tehettünk mást,
mint újrahallgattuk a mûvet. Ami nem árt,
de nem is használ. Senkinek. Egy meg-
rendítô élmény tolakodik az elôtérbe: ami-
kor egy tavaszi Fesztiválon a Gulbekian Ze-
nekar úgy játszotta, de úgy… hevesebben
dobogott a szív és a lelkesedéstôl kipiroso-
dott az arc – és megannyi tenyér a tapstól.
Akkor külföldi muzsikusok adták viszsza,
élményszerûen a magyar muzsikát – most
pedig lelketlenül szólt valami. Tohonya
bôgôkkel, erôszakoltan hangos gordonkák-
kal, a zenei környezettôl izolált szólisztikus
vagy kamara-állásokkal. Még csak nem is
különösképpen pontatlanul, s ha mérô-
mûszerekkel mérnénk, volt benne jócskán
gyors is meg lassú is, hangos és halk egy-
aránt. Az elôre elképzelt „egész” hiányzott,
melynek hallhatóvá tétele lett volna a cél.
Talán már az elsô pillanatban eldôlt min-
den, amikor Gál Tamás hangosan szussza-
nó avizóval „ádázul” beintett…
Az elôadómûvészet, az újrateremtés gesztu-
sa hiányzott Lendvay Kamilló Zongora-
versenyébôl is, habár látszólag minden
rendben volt: a szólista Baranyay László és
a dirigens kölcsönösen figyelt egymásra –
csak épp senki sem akart rácsodálkoztatni
senkit, semmire. Pedig lett volna mire… Le-
het, hogy nem gondoltak bele az ismerte-
tésben (mert ezúttal volt ismertetô, köszön-
jük!) is közzétett szerzôi nyilatkozatba?
„Nem elvont, filozofikus zenét, hanem bri-
liáns, csillogó, igazi versenymûvet akarok
írni, amit öröm játszani”, majd késôbb: „a
zenét hallgatni kell, a hallgató úgyis felfi-
gyel arra, amire tud, a mûhelybe nem fon-
tos bepillantania…”. Szólt a „felfigyelnivaló”
– a közönség pedig csak ült, ült… tekintet
nem csillant fel, amikor már-már korál-
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szerûen felidézôdött egy bartóki egy-
nemûkar. Nem a zenefelismerés (azaz a for-
rás megnevezése) lett volna a „feladat”, ha-
nem a hirtelen-váratlanul felbukkanó
szépségre való rácsodálkozás. Az elôadó-
gárda: közvetítô közeg, a mû és a hallgató-
ság között megkerülhetetlen. Ezúttal nem-
igen funkcionált. Lanyha taps is jól szól a
Nemzeti Hangversenyteremben – adott is
ráadást a szólista, bár ne tette volna. C-moll
etûdjére maga Chopin nehezen ismert vol-
na rá. Az elsô részt tehát konvenciók ural-
ták – utóbb a második rész mûsorválasztása
sem tûnt szerencsésebbnek. M. Tóth Géza
animációs filmjének vetítésével került
elôadásra Bartók balettje, A csodálatos
mandarin. (Tehát a balett, az egész mû,
nem csupán a szvit!) Óriási lehetôség a ba-
lett egészét eljátszani – a koncertközönség-
nek pedig óriási lehetôség meghallgatni. De
nem így. (Egy kis történelem: 2005-ben Ko-
csis Zoltán vezényletével, a Nemzeti Filhar-
monikus Zenekar már résztvett ebben a
koprodukcióban – akkor leginkább a kísér-
letezôkedvet értékelhettük, amely egyben a
terem lehetôségeinek a feltérképezéséhez
is hozzásegített…) Hiába az ismertetô-
szöveg „szándéknyilatkozata”, a látvány
(már csak újdonsága által is) háttérbe szorít-
ja a zenét – pontosabban, aki mindennek
ellenére a zenére akar figyelni, behunyja a
szemét. A költôi kérdések legköltôibbje kö-
vetkezik. Vajon mennyire kell ismerni a ba-
lett zenéjét ahhoz, hogy úgy érezzük: e
képsorozatok a zenében rejlô narratív
lehetôségeket kiegészítve, új asszociációkat
sugallnak?
A MÁV Szimfonikus Zenekar bizonnyal so-
kat próbálta a balettot, bizonyára minden
idegszálát megfeszítve figyelt karmesterére
– közös teljesítményükbôl az empatikus
hallgató azt értékeli legtöbbre, hogy mosto-
ha körülmények között (a villódzó vetítô
némelyeknek háttérként, másokat oldalról
zavaró, az pedig kész csoda, hogy Gál Ta-
más, akit frontálisan ért a vizuális támadás,
tudott a zenekarára figyelni).
Pedig milyen örömmel olvastuk a kizárólag
magyar szerzôk mûveibôl összeállított
mûsort…

* * *
A Körképen kívüli koncertek között is akad
olyan, amelyrôl feltétlenül említésre méltó.
Ilyen például a Pannon Filharmoniku-
sok – Pécs január 27-i estje (annál is in-
kább, mivel szereplésükre a Körkép-soro-
zatban csupán a következô évad elején,
szeptember 21-én kerül sor). A Harmonia
Humana bérlet nyitóhangversenyén Satie

két (Debussy által hangszerelt) Gymnopé-
diája (no. 3 és 1) és Franck d-moll szimfóni-
ája fogta közre Brahms D-dúr hegedû-
versenyét, melynek szólóját Massimo
Quarta játszotta. Brahms jelenlétét a mûsor-
ban vélhetôleg az indokolta, amirôl a rövid-
informatív szórólap is tájékoztat: Franckot
kortársai „francia Brahms”-ként emlegették.
A szólista – aki nem sokkal korábban kény-
telen volt betegség miatt lemondani fellépé-
seit – vélhetôleg még mindig nem tudta
„hozni a formáját”. Mégis, a kedvelt prog-
ramnak köszönhetôen kapott akkora tapsot
az elôadás, hogy ráadásokat is adhatott. Ha
ô nem is tett eleget a beharangozást követô
nagy várakozásnak, annál örvendetesebb
élményekkel szolgált a zenekar és vezetô
karmestere, Hamar Zsolt.
Aki régóta követi figyelemmel a zenekar
teljesítményét, örömmel nyugtázhatja kar-
mester és állandó együttese munkájának
gyümölcsözô voltát. Elsôsorban a vonós-
hangzás tekintetében tûnik fel az ugrás-
szerû fejlôdés. Mintha a játékosok feléb-
redtek volna Csipkerózsika-álmukból,
nemcsak lejátsszák szólamukat, hanem lát-
hatóan-hallhatólag aktívan formálják szóla-
mukat úgy, hogy a dirigens által megkívánt
összhatás létrejöhessen. Nincsenek sztereo-
tip mozdulatok, amelyek minden pontos-
ság és összjáték mellett lélektelenné, me-
chanikussá tehetik a hangzást; ugyanakkor
az aktivitás, az önálló formálás sem megy az
egységes tónus rovására.
A halk hangzások kifejezetten gyönyörûek
(sohasem vérszegények, s mindig a mûrés-
zlet-kívánta hatás elérése érdekében jelen-
nek meg), a dinamikai skála – s egyben az
interpretáció érzelmi-indulati skálája – szé-
les. 
Kölcsönhatást figyelhetünk meg abban,
hogy megnôtt Hamar Zsolt mozdulat-kész-
lete is; bal kezével nemcsak erôsíti, mintegy
aláhúzza a jobbjával kérteket, hanem továb-
bi, más játékosoknak szóló önálló instruk-
ciókat is ad, pillanatnyi korrekciókat kér –
miközben továbbra sem mond le a nagyfor-
mák felépítésének szándékáról. A zene
mûsorának összeállításában valószínûleg
szerepet játszik a rendelkezésre álló erôk is-
merete; a remek fúvósok nemritkán jutnak
szólisztikus érvényesülési lehetôséghez. 
Mintha a zenekar tagjai ráébredtek volna sa-
ját értékükre, s arra, hogy munkavégzésük-
ben nem gátolja ôket, ha közben mind
gyakrabban érzik az együttmuzsikálás örö-
mét. Így e tevékenység mellett (közben) ar-
ra is van lehetôség, hogy ne csak hallják,
hanem hallgassák is az általuk megszólalta-
tott zenét – s gyönyörködjenek benne.

* * *
Február 8-án és 9-én Mahler VIII. szimfóniá-
jában gyönyörködhettünk, a Nemzeti Fil-
harmonikusok bérleti koncertjein. Kivo-
nultak énekkaraink (Nemzeti Énekkar, a
Magyar Rádió Énekkara, a Budapesti Kórus,
a Magyar Rádió Gyermekkórusa), szólista-
ként Cserna Ildikó, Szabóki Tünde, Mitili-
neou Cleo, Németh Judit, Meláth Andrea,
Mathias Schulz, Káldi Kiss András és Kovács
István lépett fel. Jóllehet, Kocsis Zoltán ko-
rántsem ezer muzsikust irányított, a monu-
mentalitás érzete nem maradt el. Sôt! Az
„Ezrek szimfóniája” elnevezés ezúttal a kö-
zönségre legalább annyira vonatkozott –
merthogy minden hallgató maradandó él-
ményként tekinthette sajátjának ezt az
elôadást. Mi tagadás: felemelô érzés, ami-
kor ilyen szimfonikus koncertélménnyel
gazdagodunk. E sorok írója számára ez az
elôadás adta a bizonyságát annak, hogy
koncerteken is realizálható ez a kórusszim-
fónia. Tehát, megfelelô „koordinátor” és
„koordináltak” összmunkája elementáris
hatást eredményez. (Vajon hallották egy-
mást – vajon hallották magukat? Nem szá-
mottevô, ha ráhagyatkozhattak Kocsis Zol-
tánra, aki a partitúra bizonnyal minden titka
ismeretében állította embert-próbáló fel-
adatok elé muzsikusait.)
A kivetített magyar szöveg is hozzájárult
ahhoz, hogy úgy érezzük: képesek va-
gyunk követni a mûvet. (Más kérdés, hogy
idôrôl-idôre azon kapta magát az ember,
hogy nem olvas… az élmény közvetlensé-
ge lenyûgözô volt. Olyankor viszont „élet-
mentô”, amikor gyakorlatilag alig hallható
valamely énekszólam… pontosabban, a
dallama hallható, de a szöveg plaszticitása
e környezetben elvész.) „Képzelje el az
egész világmindenséget, amint zeng és
visszhangzik. Ezek már nem is emberi han-
gok, hanem a bolygók és napok keringése”
– írta Mahler. Ez az alig elképzelhetô most
megvalósult. A Bartók Béla Nemzeti Hang-
versenyterem akusztikai csodája is kellett
ahhoz, hogy megzendüljön a mû. A nagy
együttes hallható erôlködés nélkül produ-
kált óriási dinamikát – máskor hasonló-
képp hatásos volt a közösen megszólalta-
tott halk hangzás. Gyönyörû hangszínek
kápráztattak el, választékosan kikevert tó-
nusok. Ha Mahler „nagyot álmodott” e
mûve komponálásakor – méltó partnerekre
talált a lelkes elôadógárdában. Kocsis Zol-
tán a maximumot hozta ki minden muzsi-
kusból. Áradt a zene, változatos szépségek
sorjáztak, megunhatatlanul. Vajon hogyan
lehet bírni ezt a magasfeszültséget? Minden
elismerést megérdemelnek az elôadók –
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elsôsorban az énekesek, akik nem adhatták
át magukat maradéktalanul a zenének, hi-
szen a szívszorító pillanatokban is teljes
koncentrációval kellett szólamukat hangzó
valósággá tenni. A hallgatónak elszorulhat
a torka – némely zenekari játékosnak is. De
profi fúvóssal és énekessel ez csak szóla-
muk hosszú szünetelése idején fordulhat
elô…
Grandiózus mû – lenyûgözô elôadásban.
Sokáig fogunk emlékezni rá.

* * *
Bizonyára a Nemzeti Hangversenytermet is
megtöltötte volna a Carlo Ponti és Sophia
Loren fiát, Carlo Ponti Jr.-t látni kívánó so-
kaság, akik közül a szerencséseknek jutott
még jegy a MÁV Szimfonikus Zenekar
február 20-i, zeneakadémiai estjére. A ven-
dég-dirigens sikerszámokból összeállított
mûsort vezényelt: a nyitószám Bartók Ro-
mán népi táncok címû, eredetileg zongorá-
ra fogalmazott ciklusa volt (Erdélyi román
táncok címen meghirdetve), melyet a portu-
gál Adriano Jordao szólójával Beethoven C-
dúr zongoraversenye követett, az est máso-
dik részében pedig Csajkovszkij: IV.
szimfóniája szerepelt.  
Az együttesek szakmai életéhez általában
hozzátartozik a vendégkarmesterekkel való
fellépés – a MÁV Szimfonikusok esetében
talán azért feltûnôbb e jelenség, mert (tuda-
tosan sokszínûre tervezett programjaikkal
összhangban) gyakran olyan mûvészekkel
szerepelnek, akiknek ez magyarországi de-
bütálásuk. Egész elôadómûvészet-történeti
fejezetet élnek meg, akik rendszeresen hall-
gatják koncertjeiket. Ám ami a közönség-
nek érdekes színfolt, a legkülönfélébben
„csapódhat le” a zenekari munkát/teljesít-
ményt illetôen. Ismert-tudott mûsor eseté-
ben több figyelem jut a dirigensnek –
egyébként a koncentráció a szólamokra, jó
esetben a mûre irányul. Tehát, számukra
zeneileg (interpretációs aspektusból) a re-
pertoár-darabok más-más elképzelés sze-
rinti megvalósítása felbecsülhetetlen tanul-
ságokkal szolgálhat. Erre kínált példát a
szerdai est.
Ponti szimpatikus karmester-egyéniség. Na-
gyon tudja, mit-hogyan akar hallani – en-
nek érdekében elegáns dirigálása lénye-
gretörô és célirányos. Nem elégszik meg az
olcsó megoldással, miszerint látványosan
„eltáncolja” a mûveket – de nem tartja fel-
adatának azt sem, hogy végig-navigálja va-
lamennyi játékost a szólamán. Jelentôs
mennyiségû bizalmat elôlegez a hangszere-
seknek, hagyja ôket játszani – csak ahol
szélsôségeset (halkat, hangosat, markánsan

karakterizáltat, stb.) kíván, ott foglalkozik
az „illetékes” elôadókkal. Mégis, az elsô pil-
lanattól érzi mindenki: az ô kezében van-
nak a mûvek. Tehát, nemcsak jelképesen
tartja a pálcát, hanem a szó legnemesebb
értelmében: dirigál. Ennek persze megvan-
nak az árnyékos pillanatai – „nem törôdik”
az egyes hangszerek hangképzésének sajá-
tosságaival, a gyakorlati kivitelezést teljes
mértékben rábízza a játékosokra. Ezúttal te-
hát másként kellett „kézre játszani” – s mi-
nél inkább sikerült, annál inkább megvaló-
sultak az ô elképzelései.
Ponti számára nincsenek semleges hangok,
s hasonlóképp, semleges frázisok sem. Ké-
pi analógiával, rendkívüli mélység-élesség-
gel dolgozik, s nem engedi, hogy jellegtelen
szakaszok törjék meg a dinamikus folyama-
tokat. A Bartók-tételekben kiprovokálta a
markáns tánc-karaktereket (különös figyel-
met szentelve a kottába rögzített elôadási
jeleknek; éspedig nemcsak „betartásuk-
nak”). Van érzéke ahhoz, hogy aktivizálja a
muzsikusokat; hogy kimozdítsa ôket a szó-
lamok végigjátszásának biztonsági megol-
dásából. A lényébôl árad ez – mindig az
adott mû vitalitását akarja érvényre juttatni.
Valamiféle közvetlenségre készteti a játéko-
sokat, szinte szerepekké szuggerálva a szó-
lamokat. Ilyenkor rendezô is egyben - a
versenymû kényes pillanataiban színházi
ügyelô is. 
Aki pusztán „kézre játszani” akar (netán a
karmester nélküli elôadás gyakorlatánál el-
engedhetetlen kotta-hûséggel), annak idô
kell Ponti mozdulatainak kiismeréséhez.
Aki eleve a szándék megértését célozza
meg, egykönnyen együttmûködô partneré-
vé tud válni. Ez utóbbi tendencia bizonyult
erôsebbnek a MÁV Szimfonikus Zenekar
tagjainál – jóllehet, a jól végzett munka örö-
méig kevesen jutottak el. Pedig valóban jó
munkát végeztek!

* * *
Lapzárta elôtt még egy olyan koncert,
amelyrôl feltétlenül érdemes megemlékez-
ni. Február 21-én monumentális elôadói ap-
parátussal csendült fel Verdi Requiemje. 
A Nemzeti Filharmonikus Zenekarhoz a
Nemzeti Énekkar és az MR Énekkar tár-
sult, szólistaként az örmény Marine
Deinyan, Ulbrich Andrea, Fekete Attila és a
szlovák Peter Mikulás lépett fel, a dirigens
Antal Mátyás volt. Ha egyetlen jelzôvel kel-
lene illetni, legtalálóbbnak a „minôségi” kí-
nálkoznék. Ebbôl valószínûleg kiderülne,
hogy korántsem a borítékolhatóan siker-da-
rab újra, ki tudja hányadszor való megszó-
laltatásának lehettünk tanúi. Meghatározó

jelentôségû az énekkar volt – hozzá kellett
igazodni arányaiban mindennek és min-
denkinek. A Nemzeti Énekkar a legeszmé-
nyibb leheletfinom pianissimóiból adott
ízelítôt – így ismét megtapasztalhattuk,
mennyire más hatású tud lenni a szó-
lisztikus és a kisebb-nagyobb együttes tutti-
pianissimója. A „halkság” – relatív kategó-
ria. Hallhatónak kell lenni a terem
legtávolabbi pontján is – ezért bizonyos faj-
ta bátorság kell a szólista részérôl, s annak
felmérése, visszafogottságban meddig me-
het el. A tutti-pianissimo esetében legfel-
jebb az a veszély kísértene, hogy elvész az
intenzitás. Ezúttal variációkat hallhattunk a
leghalkabbra; a hangulatnak, a szövegnek
megfelelôen volt testetlen és érzékeken tú-
lian puha-finom. Nem volt irigylésre méltó
a szólisták helyzete, ilyen kórus elôtt pro-
tagonistaként megszólalni. A vendég-szop-
rán stúdiófelvételen nyilván még eredmé-
nyesebb lenne (koncerten nincs mód
javított újrakezdésre, s a bátortalan frázisin-
dító hang nem marad következmények nél-
kül), Ulbrich Andrea a hang érzéki szépsé-
gére és hatásosságára koncentrálva néha
már-már a modorosság határát súrolta, s
közben mintha eltávolodott volna a konkrét
szövegi-zenei tartalomtól, Fekete Attila pe-
dig nagyobb súlyt helyezett az érthetô szö-
vegmondásra, mint az elmondottak érzelmi
folyamataira. Peter Mikulás érzékenyen
megrajzolt szólama talán csak szokatlannak
hatott; hangzó emlékeink megannyi mag-
vas-testes orgánuma után furcsán súlytalan-
nak tûnt. 
A zenekart illetôen, ritka jelenségként re-
gisztrálható, hogy szinte minden a helyén
volt. Tehát, bázis, amikor arra volt szük-
ség, kommentár, ha azt kívánta az adott
részlet. Tökéletesen harmonizált a kórus-
hangzással, annak színeit árnyalva tovább,
s gazdag hangszín-készletével felerôsítve
azokat az indulatokat, amelyek oly gyak-
ran benne maradnak a nyomtatott kottá-
ban. Ha valami hiányérzetünk mégis volt,
az a rezesek térhatású játéka. Ami máskor
(például a Zeneakadémián) megunhatat-
lan tér-élmény, most szinte beleolvadt az
információ-gazag zenei környezetbe. Antal
Mátyás elsôdleges feladata nyilván az
elôadók koordinálása volt – feltételezhetô
azonban, hogy neki köszönhetô az az
inspiratív légkör, amelyben az elôadóknak
volt kedvük a minél-jobb produkció létre-
hozására. Megérdemelnék, hogy ôk is hall-
hassák úgy, mint a közönség: késztermék-
ként.

Fittler Katalin
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A Petôfi szobor kezdeményezése
Reményi Ede magyar nemzeti jótékonysági
akcióinak sorában elsô helyen áll a Petôfi szo-
bor felállításának terve, amely már 1860 vé-
gén, Kis-Kun-Halason fogamzott meg lelkében,
s legott megindította erre nézve a mozgalmat,
jövedelme tekintélyes részét ezután erre a cél-
ra fordítván. A „Pesti Napló” 1860 dec. 9-iki
számában felszólítást intézett a nemzethez.
Azonkívül gyûjtôívekkel is szaporítá a szobor-
alapot. Idônként nyilvánosan, a hírlapok ha-
sábjain beszámolt a szoboralap állagáról. Már
szép összeg volt együtt gyümölcsözôleg az Elsô
Hazai Takarékpénztárban, midôn a tervet a
provisórium kormányának közegei azon gya-
nú alapján, hogy a pénz talán inkább a nagy
költônek még akkor élô egyetlen fia, Zoltán tá-
mogatására lesz fordítandó, meghiusítani tö-
rekedtek. De Reményi nem tágított, s a kiegye-
zés (1867) után végleg megalakította a
szoborbizottságot, amely a mozgalmat ébren
tartotta, szabályozta és a bevételeket számon
tartotta, és amelyhez az alapításkor (1860) a
közélet legtekintélyesebb férfiúi közül Arany
János, Barabás Miklós, Jókai Mór, báró Ke-
mény Zsigmond, Szász Károly és mások tar-
toztak. E bizottság jegyzôje 1877-ig a mûvész
Károly öccse volt, majd midôn emez Balassa-
Gyarmaton telepedett le, Antal bátyja (az én
atyám) lett a bizottság titkára és jogi tanácso-
sa. A szobor megalkotását elôbb Izsó Miklós je-
les és tehetséges szobrászra bízták, kinek legis-
mertebb alkotása a „Búsuló juhász”. Korai
halála után Huszár Adolf kapott megbízást, ki
mint ismeretes, a „Talpra magyar” pózában
örökítette meg a lánglelkû költôt. Hoszszabb
vajúdás után a szobrot 1882. okt. 15-én állí-
tották fel Budapesten, az Eskü-téren, országos
ünnep keretében, melyen Jókai mondta el az
emlékbeszédet. Reményi már akkor nem
idôzött a hazában, minthogy 1876-ban kiköl-
tözött Párizsba. A szoborbizottság azonban
megemlékezett Reményirôl mint olyanról, ki
„a szobor indítványozója, legbuzgóbb felkaro-
lója és hosszú idôn át úgy az ideiglenes, mint
a végleges bizottság elnöke” volt. A leleplezési
ünnepet elôkészítô bizottsági ülés határozatá-
ból kifolyólag ôt egy szép levélben meghívták
az ünnepre. A levelet Chicagóba küldték utá-
na, mert akkor az Egyesült Államokban idô-
zött. A meghívó azonban nem jutott a mûvész
kezéhez és visszairányíttatott. Az ünnepéllyel

egyidôben szobor-emlékkönyvet adtak ki, me-
lyet mint titkár, Reményi Antal szerkesztett, s
melybe a szobor történetét Reményi Károly ír-
ta meg, mint jegyzô. 
A leleplezést követô lakomán Jókai ekképp kö-
szöntötte fel a távollevô Reményit:
„Uraim, a Petôfi-szobor a legdrágább emlék a
kerek földön, mert a legcsengôbb ércbôl van
öntve: csupa hegedûszóból készült. S nem lehet
annál becsesebb áldozat, mint amit az egyik
ihlettje a Múzsának a Múzsa másik felkentjének
megörökítésére hozott. Reményi Edérôl szólok.
Ô karolta fel elôször a Petôfi-emlék eszméjét s
azután elindult és keresztül-kasul bejárta a
szegény kis Magyarországot, a hegedûjével ösz-
szemuzsikált egy ércszobrot a költôtestvér szá-
mára. Reményi nagyobb csudát mûvelt lantjá-
val mint Orfeus, mert ô a köveknél nehezebbet
mozdított meg: a nemzeti közönyt, s megtudta
szelídíteni a minden fenevadnál erôsebbet: az
akkori policájt. Reményi Ede érdeme áll legelöl
a szobor létrehozói között. Sajnos, hogy e mai
örömünnep diadalát ô nem oszthatja velünk.
Petôfitôl az egész ég választ el bennünket, Re-
ményi Edétôl az egész földteke. De azért, ha az
egész föld is áll közöttünk, lelkeink találkoz-
nak és én hiszem, hogy a mi szeretett bará-
tunk, mûvészetünk büszkesége, ki most odaát
éjfél után 3 órakor az igazak álmát alussza,
meg fogja hallani azt a riadó szózatot, mely
az országon átkel ôt felébreszteni: Hírben,
dicsôségben és boldogságban az Isten éltesse
Reményi Edét sokáig.”
A Petôfi szoborról még lesz szó. Itt megemlí-
tendô még, hogy Ábrányi szerint („Életembôl
és emlékeimbôl”, 283. old.) a szegedi Dugo-
nics szobornak is Reményi volt az alapvetôje.
Van más forrás, amely szerint már ô kezdemé-
nyezte volna a Széchenyi szobrot is, és Ploté-
nyi Nándor közlése szerint báró Eötvös József
szobrára is mint legelsô adakozó megindította
a gyûjtést 800 forinttal. 
Számos jótékonysági hangversenye közül meg-
említendô az a nagyszabású hangverseny,
melyet 1860. okt. 21-én adott a Nemzeti Szín-
házban a pesti vakok intézete javára, az ösz-
szes zenekar, Hollósi Lonovicsné Kornélia
asszony primadonna, és Egressy Gábor akkori
híres hôsszínészünk közremûködésével. 
Hangversenyeink mûsora ezen idôben saját-
ságos volt. A magyar darabokon kívül, melyek
még külföldön sem maradtak ki soha, itthon

pedig integráns részét alkották mûsorának, jó-
részt tetszetôs, briliáns, csekély fajsúlyú átira-
tok, fantáziák, ábrándok szerepeltek benne,
mint amilyenek saját szerzeményû ábrándjai
a „Hugenották”, a „Lucrézia Borgia”, „A ve-
lencei farsang” felett, stb. Mint klasszikus
szám, többnyire csak Mendelssohn hegedû-
versenye, de ennek is csak II. és III. tétele szere-
pelt. Csak késôbb járult ezekhez néhány Cho-
pin-átirat és mint igazán klasszikus mûvek,
Bachnak híres Ciaconnája és egy-két más
Bach-darab (Tempo de Bourrée, stb.), ame-
lyek azután igazán furcsa zenei társaságban
találták magukat. Természetes, hogy a Zené-
szeti Lapoknak, melyek, mint már mondtuk,
eleinte ellenszenves magatartást tanúsítottak
Reményivel szemben, ez kapóra jött. Nemcsak
lármás és túl szapora szereplését, a „Repülj
fecském” madarainak örökös csicsergését, ha-
nem nem klasszikus, tehát nem mûvészi ízlé-
sét is szemére vetették, mindig maró gúnyt ke-
verve vonatkozó megjegyzéseikbe.

Joachim hangversenyei Pesten (1861)
Jó alkalom adódott erre 1861 február havá-
ban, midôn Joachim – ki akkor már európai
hírnevû mûvész volt s a klasszikus játék esz-
ményeként szerepelt - Bécsben hangversenye-
zett és általános ünneplés tárgya volt. Erre
nézve a Zenészeti Lapok „Zenészeti naptár” c.
rovata (I. évf. 168. old.) ily csipkedésekkel em-
lékezik meg: „Febr. 26. Joachim Bécsben
hangversenyez. – Febr. 27. Reményi ugyanezt
teszi Becskereken.” Ehhez a következô lábjegy-
zet a szerkesztôtôl: „Bizony könnyebb is Becs-
kereken Paganini szerepét játszani, mint
Bécsben.” Utóbbi megjegyzés kigúnyolása an-
nak, hogy Reményit dicsôítôi sokszor nevezték
második, vagy magyar Paganininek. 
Azonban Reményi nem késett soká, hogy bebi-
zonyítsa, miszerint tud ô klasszikusokat ját-
szani, és hogy éppen ezekkel a nagy igényû bé-
csieket is meg tudja hódítani, ugyanazokat,
kik Joachimot hallották egy évvel elôtte. Mielôtt
azonban erre sor kerülhetett, alkalma volt Re-
ményinek magával Joachimmal találkoznia.
Utóbbi ugyanis 1861 március havában lerán-
dult Pestre is, és 10-én és 14-én két hangver-
senyt adott. Reményi megragadta az alkal-
mat, hogy régi mûvésztársával, kivel 18 évvel
elôbb együtt tanult Bécsben Böhmnél, s kivel
1853-ban találkozott utoljára Hannoverban
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(a Brahms-epizód alkalmával), ismeretségét
megújítsa. Tette ô ezt azon impulzív, lelkes
módon, melyre ôt minden igaz mûvész és mû-
vészet élte végéig elragadta. Joachimot Pesten
még nagyobb ovációkban részesítették mint
Bécsben, hiszen ô hazánk szülötte volt (Köp-
csényben született 1831-ben). Mint a magyar
géniusz világhírû képviselôje szerepelt, és né-
mileg - magyar hegedûversenye révén – a ma-
gyar mûzene fejlesztôjeként is. Hogy Joachim
nem beszélte hazánk nyelvét, ez magyar vol-
tán mi csorbát sem ejtett; egészen természetes-
nek találták, hiszen gyermekkora óta külföldön
élt. A magyar ember pedig mindig lelkesedik
oly magyar szellemi vezér ember iránt, kit a
külföld is elismer; ez hiúságát legyezi. Mindkét
hangverseny után tehát nem maradhatott el a
hagyományos „magnum áldomás”. Március
10-én a hangverseny után az Európa szálló
éttermében gyûltek össze Joachim tiszteletére,
fôleg a mûvészvilág képviselôi. Jelen voltak Er-
kel, Volkmann, Mosonyi és sok más mûvész és
író. De jelen volt Reményi is, kirôl ez idôben a
Zenészeti Lapok már úgy emlékeznek meg,
mint „a magyar népdaloknak páratlan eszmé-
nyesítôjérôl”. Természetes, hogy a komoly és él-
ces felköszöntôk egész sora hangzott el. Ezek-
bôl Reményi is kivette a részét s a Zenészeti
Lapok szerint „különös hatással volt Reményi
felköszöntése a nagy mûvészre, melyben min-
den kételyt eloszlató magyar ôszinteséggel ki-
fejté Joachim mûvészi jelentôségét, kit minden
hegedûmûvésznek fölé helyezett. Az egész tár-
saság ôszinte elismeréssel fogadá e nyilatkoza-
tát mûvész hazánkfiának, meg lévén gyôzôd-
ve, hogy az legtisztább szíve sugallatából vette
eredetét.” 
A március 14-iki hangverseny után pedig a
pesti fôiskolai ifjúság rendezett Joachim tiszte-
letére egy estélyt Licinius helyiségében. Joachi-
mot, kit egy küldöttség hívott meg az estélyre,
és ki barátaitól kísérve jelent meg, lelkes éljen-
zéssel és a Rákóczi-indulóval fogadták. Az if-
júság képviselôje lelkes szavakkal köszönté
mint a magyar haza dicsôségét. Joachim pedig
meleg szavakkal viszonozta a felköszöntést és
megígérte, hogy a jövô alkalommal már a ha-
za édes nyelvén fogja elrebegni hálaköszöne-
tét. Három szót azonban – úgymond – magá-
val vitt a külföldre s ezek a legszebb zeneként
mindig fülébe csengtek; ezek: „éljen a haza!”
Több se kellett a mi ifjúságunknak! Az est fo-
lyamán Reményi a terembe lépett és szintén
hangos éljenekkel fogadtatott. Reményi Joachim
mellett foglalt helyet s csakhamar poharat
emelt. Joachimot ismét mint legelsô élô hege-
dûmûvészt s mint nemzeti zenénk sokat ígérô
fejlesztôjét emelte ki. Beszéde végeztével egy ér-
dekes antik gyûrût adott át Joachimnak a fe-
lejthetetlen estély emlékéül. Az egyetemi dalár-

dának és Kecskeméti cigányzenekarának
elôadásai fûszerezték a lakomát. Joachim köz-
kívánatra maga is hegedût ragadott és elôbb
Bachtól játszott egy darabot, majd saját Rákó-
czi-átiratát adta elô, mellyel szûnni nem aka-
ró lelkesedést aratott. Ezután Reményi is - bár
több hete, hogy bal kisujjának sérülése gátolta
a játszásban - „szíves volt országos hírû s an-
nyi sértô követ okozott „Repülj fecském”-jét el-
játszani. Természetes, hogy ezután is eldördült
az éljen” írja a Zenészeti Lapok (1. évf. 199. l.).
A fiatalság ez alkalommal úgy Joachimot,
mint Reményit tiszteletbeli jogászukká nevezte
ki. Joachim pedig Reményinek 100 osztrák fo-
rintot kézbesített a Petôfi szobor tôkéjének gya-
rapítására.

Beale búcsúhangversenye
Midôn Reményi Angliából hazajött, magával
hozott egy kiváló zongorakísérôt, Beale William
személyében, kinek nagy tehetségét már Liszt
elôtt is magasztalta egyik levelében. Beale hí-
ven kísérte mesterét magyarországi körútján
végig 5/4 éven át. Mielôtt hazájába visszatért,
1861. április 14-én egy önálló hangverseny ke-
retében búcsúzott el a fôváros közönségétôl.
Hangversenyében közremûködött Vrabély Sze-
rafina zongoramûvésznô, Szerdahelyi Károly
és Füredi a Nemzeti Színháztól, valamint ma-
ga Reményi is, ki egy pár új s „nagyon sikerült
magyar dalát játszotta, melyet Tompa költe-
ményeire szerzett, s végül pedig ráadásul adta
Rákóczi-átiratát s ezzel eldöntötte az est sike-
rét is.” (Zenészeti Lapok, 1. évf. 230. l.) De ma-
ga Beale is nagy tetszést aratott, úgy mint bri-
liáns technikájú virtuóz és mint zeneszerzô is.
A kritika megjegyzi, hogy Beale és Reményi
mint Castor és Pollux oly elválhatatlan két
egyéniség volt, hogy „Beale Reményinek még
gondolatját is tudja, s nyirettyûjének nincs oly
szeszélyes vagy merész ugrása, melyhez a leg-
csekélyebb részletig is ne tudná magát alkal-
mazni. A leghatározottabb kísérôi zenetehet-
ség, kinek e téren nem sok párját lehetne
feltalálni. Reményinek nem mindennapi kö-
rülmények közt kifejlett diadalmas körútja
után gazdag s változatos színezeteket mutató
tapasztalásokkal tér vissza hazájába, vissza-
emlékezve egy lelkesülni tudó nemzetre.”

Hangversenykörút Horvátországban és
Fiuméban (1861. július–augusztus)
Nagy körútja után, mely a Zenészeti Lapok sze-
rint „valóságos politikai tárogató volt a hazá-
ban”, Reményi egy ideig pihentette hegedûjét.
1861. július és szeptember havában azonban
újra felvette, hogy most a társországokban, ne-
vezetesen Horvátországban és Fiumében hal-
lassa. Bevezetésképpen július elsô 3 hetében
bejárta a Dunántúl nevezetesebb városait

(köztük Székes-Fehérvárt, Sopront, Kôszeget,
Szombathelyt, Nagy-Kanizsát és Kaposvárt),
majd elindult Horvátországba. Az ezen uta-
zását bevezetô híradásból (Zenészeti Lapok 1.
évf. 328. l.) azt lehetne következtetni, hogy a
horvát nép akkor már ismét egy szív és lélek
volt velünk. Tény azonban, hogy a horvát saj-
tó a magyar sajtóban közzétett közeledési nyi-
latkozatot agyonhallgatta. Még Deák Ferenc
második felirati indítványát sem ismertették.
Így tehát Reményi lerándulásának volt politi-
kai célzata, mert „ a kiket politikai érveknek s
meggyôzésnek még nem sikerült ügyünknek
megnyerni, azokat magyar zenénknek s szív-
hez szóló népdalaink igézô hatása gyôzze meg
arról, hogy a magyar százados testvéreivel
csak egy cél elérésére törekszik, mely nem más
mint a közös haza boldogsága, felvirágzása és
szabadsága”. 
Zágrábban, ahová Reményi Károly, a mû-
vésznek öccse s ez idôszerinti impresszáriója
elôrement, ôt szerencséje egy horvát emberrel
hozta össze, ki nem csak tökéletesen tudott
magyarul, hanem meggyôzôdéses híve volt a
magyar-horvát testvérülés eszméjének. Ô meg-
nyitotta a horvát lapok hasábjait Reményi Ede
számára. Miután itt közzétették életrajzi ada-
tait, a többi közt azt is, hogy Reményi tavaly
Pesten, Nagyváradon, Debrecenben és Aradon
a horvát szûkölködôk javára 6 hangverseny-
ben játszott, a közfigyelem és rokonszenv fel
volt ébresztve. Ehhez járult, hogy Reményi elsô
zágrábi hangversenyét egészen a dél-szláv
nemzeti akadémia alaptôkéje javára szentelte.
Ily elôzmények után augusztus 10-én és 11-én
adott hangversenyei díszes közönséggel töltöt-
ték meg a nemzeti színházat. S midôn Remé-
nyi magyar népdalokat horvát népdalokkal
felváltva játszott, a hallgatóság szûnni nem
akaró tetszésnyilvánításokban tört ki. A máso-
dik hangverseny után a lelkesült közönség vi-
rágzáporral vett búcsút a magyar mûvésztôl.
A hírlapok magasztaló hangon írtak játékáról,
mely a mély érzést egyesíti erôvel és oly techni-
kai készültséggel, melyet ott még nem tapasz-
taltak. A hegedû Lisztjének szeretnék nevezni.
Bár minden darabja tetszett, de mégis a ma-
gyar és a horvát nemzeti dalok gyújtottak leg-
inkább, valamint a „Velencei farsang”. Állítot-
ták, hogy ily tetszésben Zágrábban még egy
mûvész sem részesült. Hasonló volt a lelkese-
dés Károlyvárosban (aug. 17.) és Varasdon
(aug. 29.) is.
Fiumében a hangulat amúgy is kedvezôbb volt
Reményinek, mint magyar mûvésznek fogad-
tatására. A fiumeiek híven ragaszkodtak Ma-
gyarországhoz és az elmúlt 12 év folyamán
sok keserûséget szenvedtek épp úgy Bécsbôl,
mint Zágrábból. Szeptember 5-én, az elsô
hangverseny alkalmából a városi színház a
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korai évad dacára a legutolsó helyig megtelt
díszes közönséggel. Az éljenzések a magyar
népdalok s a Rákóczi induló eljátszása után
szûnni nem akartak. A hangversenyzôt virág-
bokrétákkal tisztelték meg és elôadás után lel-
kes éltetések közben lakásáig kísérték. A 2-ik
hangversenyben megnyilvánult ünneplés még
ezt is felülmúlta. Koszorú- és virágzápor, to-
vábbá háromféle versezet, mind nemzeti szín
szalagokkal illetve ugyanoly színû papiroson
nyomtatva, a színpadot és nézôtért elborítot-
ták. Midôn Reményi a „Szózat”-ot kezdé ját-
szani, a fiatalsági páholyból egy három láb
átmérôjû babér-koszorút dobtak feléje.
Elôadás végeztével a mûvészt ismét hazakísér-
ték „Éljen Magyarország!”, „Éljen Reményi!”
felkiáltásokat hallatva, s nem törôdve az ép-
pen kitört zivatarral. 
A mûvészt a város magánkörei is folytonos ki-
tüntetésekben részesítették. Reményi 1861. évi
hazafias ténykedései közül megemlítendô
még, hogy Félegyházán hangversenyt rende-
zett avégbôl, hogy jelöljék meg emléktáblával
azt a házat, ahol Petôfi elsô gyermekéveit töl-
tötte. A táblát, Reményi ösztönzésére, a kiegye-
zés után végre felállították. 

Felhívás Reményihez a magyar nemzeti
zene kifejlesztésére
Közben a Zenészeti Lapok 1861. ápr. 3-iki
számában megjelent Mosonyi Mihály tollából
egy írás „Felhívás Reményi Ede úrhoz” cím-
mel, melyben az író felhívja, hogy vegye mû-
vészi kezébe a magyar nemzeti zene továbbfej-
lesztését, kifinomítását, mert az jelenleg még
igen egyoldalúan dalszerû és tánczene, pedig
bevezethetô a magasabb mûformákba. Egy
magyar vonós négyest kellene alakítani Remé-
nyihez méltó társakból, s e négyes számára át-
írni a magyar zene meglévô gyöngyeit (Biha-
ri, Csermák, Lavotta, Rózsavölgyi, Svastics,
Frank, Palotási stb.), azután eredeti új dara-
bokat szerezni. Így lassanként a magyar zene
kivetkôznék nagyon is genre-szerû alakjából, s
alkalmassá tétetne arra, hogy ne csak a mula-
tozás, tivornya, tánc céljait szolgálja, hanem
kielégítse a legfinomabb igényeket is. Reményi
erre a legalkalmasabb személy, mert a szíve
magyar s óriási a népszerûsége, és „Ön kétség
kívül Magyarországnak elsô hegedûse s alig
hiszem, hogy létezett volna valaki, aki a ma-
gyar népdalokat szebben játsza, mint Ön”.
Hagyjon fel tehát külföldi állomásával, tele-
pedjék meg állandóan Magyarországon, szen-
telje magát a fent kitûzött nagy és nemes cél-
nak, legyen ô „a magyar zene Palatinusa”. 
Egy vidéki zenekedvelô, Matolay Viktor,
Homonnáról ápr. 16-án írt, és szintén a
Zenészeti Lapokban (237. l.) közzé tett levelé-
ben ehhez csak azt a feltételt köti, hogy a ma-

gyar vonós négyes megvalósításával a magyar
zene ne veszítsen semmit se eredeti jellemébôl,
amit az elôadandó daraboknak megítélése
magyar zenei mûértôk és mûkedvelôk által
biztosítana; minden esetre mind a négy mû-
vész olyan legyen, ki az eddig még fejletlen
magyar zenét is érteni és érezni tudja. 
Reményi ezen nyilvános felhívásra nem sza-
vakkal, hanem tettekkel válaszolt. Már a
Zenészeti Lapok (1. évf.) szeptember 26-iki
számában az „Ujdonságok” (415. l.) alatt ol-
vassuk, hogy „Reményi nem sokára kiadni ké-
szül ama sajátszerzeményû magyar népdalo-
kat, melyeket Tompa Mihály költeményeire
készített. Ezenkívül a magyar mûzene fejlesz-
tésén is szorgalmasan s nagy lelkesedéssel
mûködik s e nemben már többféle színezetû
szerzeményei vannak készen s csak napvilág
után áhítoznak.” A 2. évf. okt. 31-iki száma
pedig azt újságolja (39. l.), hogy Reményi de-
cember hóban 3 komoly klasszikus irányú ze-
ne estélyt fog adni. Mindegyikben Beethoven
egy-egy utolsó korszakbeli négyesét, azután
már készen lévô saját újabb szerzeményeit
fogja négyesben elôadni. „Üdvözöljük Reményi
urat – fûzi hozzá a híradó – elôadó mûvésze-
tének eme legalább ránk nézve új pályáján.
Fényes tehetségei mellett nem kételkedhetünk,
hogy fel fog tudni magasztosodni a mûvészet
legeszményibb világáig is, és be fogja bizonyí-
tani, miszerint nem csak a napi múlékony ró-
zsákból kötött koszorúkat, de ama hervadha-
tatlan babérleveleket is képes – s akarja is -
kiérdemelni, melyeket csak az illetékes
mûvészi világ méltó elismerése szokott a nagy
mûvészek homlokára tûzni.”
Az elsô kamarai négyes estély 1861. dec. 15-én
tartatott meg a következô mûsorral:
1. Sonata, zongorára és hegedûre, szerzé Bee-
thoven (a-moll 47. mû). Elôadják Reményi
Ede s Stocker Ede.
2. „Délibáb”, magyar vonósnégyes, szerzé Re-
ményi Ede. Elôadják Reményi Ede, Kirchleh-
ner, Spiller A. és Szuborics Manó.
3. Négyes vonóhangszerekre, szerzé Beethoven
(F-dúr, 59. mû). Elôadják fent nevezettek. 
A bírálat (Zenészeti Lapok, 2. évf. 44. l.) ki-
emeli, hogy Reményi mûvészetének megítélésé-
ben - két évi diadalmas honi szereplése után -
a pro és contra-véleményekbôl megalakult az
a határozott eszme, hogy Reményi mûvészeté-
nek jelentôsége nemzeti érzelmeink eszményí-
tésében áll saját nemzeti zenénkben. Ô ezen
elsô kamara hangversenyén dicsôségesen meg
is állott a küzdôtéren. „Reményi Beethoven két
legnagyszerûbb mûvének elôadásával bebi-
zonyítá, hogy a klasszikus zene terén is képes
kiváló készültsége és felfogási tehetségénél fog-
va megfelelni a magas mûvészi igényeknek.” A
szonátában Reményi a hegedûrészt méltóké-

pen képviselte s különösen a változatokat mély
átgondoltsággal, nyugalommal s szabatos
elôadással játszta.” – „Az est koronája minden
esetre Beethoven F-dúr (Op. 59, 1. számú) vo-
nósnégyesének elôadását illeti, mely valódi
magas mûélvet nyújtott a hallgatóság között
még azoknak is, kik még ritkán vagy sohasem
hallottak efféléket. Kiválóan sikerült az ada-
gio, melynél nehezebb feladat alig vár, kivált
az elsô hegedûnek kezelôjére.”
„Reményi e hangversenyében elôször lépett fel
egy önálló magyar négyes szerzeményével is,
mellyel „Délibáb” címen pusztáink eme költôi
tüneményének zenei eszményesítését tûzte ki
célul, vonósnégyes tételben. Érdeme, hogy elô-
ször kísérelte meg e mûforma keretébe foglalni
az eredeti magyar gondolatokat. Mint elsô kí-
sérlet jól sikerült; nincs nehezebb feladat az
úttörésnél, ahol a szerzônek mindent önma-
gából kell merítenie. Szerzônek sok szép sike-
rült része van négyesében és általában mond-
hatni, hogy eszményképének zenei ecsetelése
sikerült. Azonban az egésznek hatása még ki-
zárólag az elsô hegedû szólamának igazi ma-
gyaros és virtuóz kezelésébôl feltételeztetik – a
többi hangszereknek csak nagyon alárendelt
szerepük van. A formávali küzdelem is még
megérzik a mûvön. Jövendô hasonnemû
mûveiben szükséges lesz a többi hangszereket
is kissé poliphonabb modorban foglalkoztatni,
hogy a különféle hangszínek s ellentétek ér-
vényre jussanak. Az érdekes kísérlet mind-
amellett tetszésben részesült s a szerzô e mûve
után valamint minden rész után zajosan ki-
tapsoltatott. Közönség szép számmal volt. Kü-
lönösen feltûnt a mûvészet s irodalom tagjai-
nak nagyszámú jelenléte. Csak a magasabb
körök hiányoztak.” (2. évf. 94. l.)
Fenti hangversenyt megelôzô estén (dec. 14.)
Reményi szintén mint zeneszerzô szerepelt,
mégpedig Dobsa Lajos „I. István magyar ki-
rály” c. tragédiájában. E színmûvet ugyanis
egyes jeleneteiben zenei részekkel látták el, így
a 2. felvonás egy igen szép költôi jelenetét is,
midôn Imre herceg nejének ablaka alatt, hold-
világos éjjelen ábrándozik s egy szerelmi ro-
máncot énekel. E jelenetben a zenét Reményi
írta s abban csak egy újabb jelét mutatá fel ki-
váló magyar zeneköltészeti tehetségének. A dal
méltólag tolmácsolja a jelenet költôiségét s
amellett, hogy tisztán magyar és egyszerû,
mégis az emelkedettebb ízlés bélyegét viseli. Ez
elsô elôadáson a szerzô maga kísérte mesteri
hegedûjén az éneket s kivált bájosan elôadott
elô- és utójátéka az egész közönséget elragad-
ták. A szerzôt zajosan kitapsolták. (46. l.)
December 18-án és 22-én ment végbe a többi
két vonósnégyes estély. A mûvészek élénk pél-
dáját látták benne a klasszikus zene hódításá-
nak, mely a legnemesebb átszellemülésig fo-
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kozta az elôadók hangulatát. A magyar kebelt
pedig felmelegítette azon szép jövô, mely egy-
kor nemzeti zenénkre derülni fog s melynek
életre való gyökerei e hangversenyekben Remé-
nyi magyar négyeseinek burkába öltözének. A
2. hangverseny Beethoven szerzeményeibôl a
c-moll zongora s hegedû szonátát s a C-dúr
négyest (Op. 59) tartalmazta s különösen ez
utóbbi számban Beethoven lángeszûségének
leghûbb tolmácsolója lôn. A C-dúr négyes ge-
niális felfogásával meghódította elleneinek szí-
vét is. E nagyszerû hatás a 3-ik hangverseny
által nem hogy csökkent, hanem erôsödött. Mi-
után a mûsorban szereplô „Magyar románc”-
ot Mosonyitól az átérzés s az aestethika legbe-
csesebb zománcával adta elô. 
Midôn Reményi az egyszerû népdalokat játssza,
akaratlanul a múlt ébred fel lelkünkben fájó
emlékével, dicsô hôseivel. A szív eltelik egy ér-
zéssel, melyhez magyarnak kell lenni s a ha-
zát mindenek felett szeretni kell. Mosonyi ro-
máncának elôadásán pedig felnyílt elôttünk a
jövô, megzendült a boldogság vágyának min-
den húrja elfacsart keblünkben s dagadó ár-
ként hullámzott benne a sejtelem s délibábként
szép tavasszal kecsegtetett. Ô a mi Jeremiá-
sunk. Mint mûvészt a jövô fogja ôt megbírálni.
De kétségtelen, hogy e kezdet után minden na-
gyot, fenségeset lehet jósolni, mert ki oly rövid
idô alatt két egymástól véghetetlenül elhajló
pályát tud megcserélni (értendô ezalatt való-
színûleg a csillogó virtuózé és az igazi klasz-
szikus mûvészé) s az újon mindjárt kezdetben
óriásilag elôrehalad: az elôtt a legmagasabbat
elérni nem lesz lehetetlen. Ennyit Reményirôl
mint elôadómûvészrôl. Lássuk most a szerzôt.
Mint ilyen, a 2. hangversenyben „Pastorale és
vígadó” c. négyessel, az utolsóban „Hôsies és
friss”-sel lépett fel. Kettôs nehézséggel kellett e
téren küszködnie; magyar eszméjének magya-
ros alakításával, s e kettônek magyaros né-
gyessé való öntésével. Az elsô feladat eléggé si-
került, mennyiben a palotás kerete nagyobb
terjedtséget nyert, eszméi pedig a mérvnagyítás
dacára megtartották magyaros jellemüket. Kí-
vánatos volna, ha a frissek is hasonló kidolgo-
zásban részesülnének. Ami a négyes tételt illeti,
ez igen nehéz feladat, különösen akkor, midôn
a legkisebb mûvészkedés nemzetietlenné tenné
a szerzeményt. Minden esetre e feladat a „Pas-
torale”-ban lôn legjobban megoldva, mely mint
adagio méltán megállhat bárhol is. 
A 3. hangversenyben Reményi mint nemzetkö-
zi zeneszerzô is szerepelt. Elôadta Shakespeare
„Mab királyné”-jához írt zenéjét. (Mab, a
tündérek királynôje a „Rómeó és Júliá”-ban
Mercutio monológjában szerepel. A „Szen-
tivánéji álom”-ban Shakespeare a Titania nevet
adja neki.) Nem kis feladatot tûzött maga elé:
el kellett találnia a tündéries hangulatot, más-

részt a különféle álmokat ki kellett fejeznie. Az
elsô részt Schumannra emlékeztetô modorban
fejté meg. A másodikkal egy kis keretû zene-
mûben bárkinek is nehéz lett volna boldogul-
ni. E programzenéhez magyarázó melléklet
volt, mi az ehhez nem szokott pesti közönség-
nek nagy újság volt. Nagy minden esetre a kö-
szönet is, mellyel a pesti közönség az élvezetes
estélyekért Reményinek tartozik. A többi közre-
mûködô mûvészeket is teljes dicséret illeti, kü-
lönösen Szuborics Manó fiatal gordonka-
mûvészt. Így a geniális vezér mûvész serege
méltán kiállhatott a pesti közönség elé. Remél-
jük, hogy máskor nagyobb számban fog meg-
jelenni” (kivonatosan a 103–104. oldalról). 
Reményi ugyancsak dec. 22-én még egy más
hangversenyben is fellépett. Ezt a budapesti
kereskedôk nyugdíj- és betegápoló egylete javára,
mint zenészeti-, szavalati és ének-akadémiát
rendezték a Nemzeti Színházban. A zenekart
Erkel Ferenc vezényelte. Közremûködtek a
Nemzeti Színház operai személyzetének majd
minden tagja s egyéb mûvészek is. „Az est ko-
ronája azonban kétségbevonhatatlanul Remé-
nyi volt, ki varázshegedûjével az egész közön-
séget felvillanyozta. Hiába! Olyan a nagy
mûvész mint a bûvész, egyet-kettôt ránt vonó-
jával a húrokon s a könnyeket egyenkint csal-
ja a hallgatóság szemébe.” (104. l.) A
Zenészeti Lapok egyik elôzô híre szerint Remé-
nyi ez alkalommal nemzeti dalokat adott elô. 
E kritikákból látni, hogy a Zenészeti Lapok ed-
digi lekicsinylô, gúnyos hangja most már telje-
sen megváltozott. Okai e változásnak lehetnek
dologiak és személyiek is. Reményi a vir-
tuózkodó játékról áttért a klasszikus zenére
meg a mûvészi keretekbe fejlesztett magyar ze-
nére és bebizonyította, hogy fel tudja fogni és
mûvésziesen elôadni Beethoven legnehezebb
szerzeményeit is, és úgy mint zeneszerzô is
megfelel a Mosonyi Mihály által hozzá intézett
nyilvános felhívásnak. Mosonyit evvel meg
magyar románcai elôadásával megnyerhette s
úgy látszik, általában közeli viszonyba lépett
vele és Ábrányival, a Zenészeti Lapok szerkesz-
tôjével, mit talán eleinte elmulasztott. Ezentúl
a legszívélyesebb viszony látszik uralkodni Re-
ményi és a Zenészeti Lapok hatalmasai közt. 
A Zenészeti Lapok sûrûn közölnek ezentúl
nem csak híreket Reményirôl, hanem saját le-
veleit is, melyekben külföldi szerepléseirôl be-
számol. Sôt, egyik „kiválólag sikerült” magyar
szerzeménye az 1862. évi júliusi-októberi ne-
gyed mûmellékleteképp hirdettetik, és mint az
elôfizetési felhívás egyik attrakciója szerepel. 
Ábrányi a Zenészeti Lapok 2. évf. 327/8. olda-
lán megmagyarázza – válaszképp az ellene
intézett támadásokra – hogy ô egyáltalán nem
volt következetlen Reményivel szemben, mert ô
volt az, aki már a „Pesti Napló” 1860. ápr. 26-

iki számában azt írta, hogy Reményi nagy
mûvész, hogy Reményi oly könnyûséggel keze-
li a legóriásibb nehézségeket a hegedûn, s oly
meleg érzést tud önteni dallamaiba, mi párját
ritkítja. Továbbá: „Van Reményinek egy oly
páratlan oldala s tulajdona, mellyel vele az
összes hegedû-remeklôk tábora sem mérkôzhe-
tik. Értjük azon geniális, eredeti hû s meleg
elôadási modort, mellyel különösen magyar
népdalainkat minden magyar emberrel meg-
értetni s átéreztetni tudja.” Továbbá: „Azon
modor s költészet, mellyel Reményi a „Repülj
fecském” s „Ezt a kerek erdôt járom én” féle
népdalokat hegedûjén elô tudja adni, minden
magyar érzô kebel eszményképének netovább-
ja. Saját magyar, ábrándszerû szerzeményei-
ben el kellett ösmernünk, hogy sok bennök az
eredeti, s képzeletdús gondolat.”
A továbbiakban kitûnik, hogy Reményi lépett
volt fel a hírlapokban Ábrányi ellen, mi termé-
szetesen olykor éles viszonzást váltott ki. Mi-
dôn azután a Zenészeti Lapok megindultak, a
Reményi ellen történt célzások legnagyobb-
részt Ábrányitól eredtek. Ábrányi Reményit ez
idôben személyesen és közelrôl nem ismerte, s
hangversenyeken tôle többnyire csak hatásra
számított virtuóz darabokat hallott, s így nem
tartozott elhinni, hogy a klasszikus zenében is
bír képzettséggel. Csak Joachim ítélete után is-
merkedett meg személyesen Reményivel, kinek
mûvészi magatartása ezen idô után sokat vál-
tozott. E változás elôidézésében Ábrányi úgy
hiszi, neki is volt némi része. Ábrányi ezentúl
se magasztalt benne mindent, de kiemelte,
ami jót és mûvésziest talált benne s így nemze-
ti mûvészetünket szolgálta evvel. 

Hangversenyek Bécsben, Berlinben,
Prágában (1862)
Az 1862. év újabb diadalokat hozott Reményi-
nek. Hazájában maradt ugyan még másfél
évtizedig mint mûvészi mûködésének közép-
pontjában. De már kezdett kisugározni ismét
e centrumból. Ezt megkövetelte bohém termé-
szete. De helyes lett volna akkor is, ha a ván-
dorlás nem lett volna vérében, mert a magyar
közönség igazi nagy mûvésznek és tudósnak
csak azt ismeri el, kit a külföld is elismer: ne-
mo propheta in patria! Azonkívül ô a magyar
mûvészetnek híveket és elismerést akart szerez-
ni oly külföldi helyeken, ahol még nem járt. 
Az újév körül már Bécsben találjuk Reményit,
„s e kiválóan zenekedvelô és zeneértô város-
ban sikert siker után arat.” Elsô hangversenye
jan. 5-én volt és a Zenészeti Lapok (2. évf. 120.
l.) szerint nagy diadal közt ment végbe. „A
klasszikus zenének mûvészi magyarázata
mellett népdalainkkal kitûnô hatást ért el még
a legtamáskodóbb zenészeknél is. Ô valóságos
hivatott értelmezôje s világterjesztôje zenénk-
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nek.” Második hangversenye jan. 12-én volt s
ugyanaznap részt vett a Traumann féle szín-
házban Dreyschok zongoramûvésszel együtt
egy jótékonysági hangversenyen. Ez tehát is-
mét egy eset, hol Reményi ugyanaznap két
hangversenyben lép fel. Ezt rendkívül erôteljes
physicuma, fôleg egészséges idegrendszere tet-
te lehetôvé. Mindig mértékletesen élt étellel,
itallal és pompásan tudott aludni bármikor.
Emlékszem, hogy midôn 1891-ben itthon
idôzött, egyik budapesti hangversenye elôtt né-
hány órával beült egy zsöllyébe, s azt mondta:
„most hagyjatok aludni, keltsetek fel egy órával
a hangverseny elôtt.” És azonnal elaludt. Volt
egy amerikai hangverseny-tournéja, melyen,
ha jól vagyok értesülve, két hónapon át ez volt
a napi rendje: este hangverseny, utána ban-
kett, éjjel utazás a következô hangverseny
színhelyére, ott másnap délelôtt zenekari vagy
más próba, este hangverseny, s így tovább,
napról napra más városban. 
Reményi annyira tetszett Bécsben, hogy össze-
sen négy nyilvános hangversenyt adott egymás
után. Negyedik hangversenye febr. 1-én volt,
melyre minden jegy elôre elkelt. Mûsorán
Bach Sebestyén és Mendelssohn mûvei álltak, s
utánuk - mint mindig és mindenütt – magyar
népdal-átiratok. Ez ugyanakkor történt, mi-
dôn idehaza a magyar fôvárosban, magyar
mûvész rendezte hangversenyen magyar
zenemû egyáltalán nem szerepelt. 
Reményi bécsi fellépéseirôl a „Pesti Napló” febr.
2-iki száma egy terjedelmes cikkben számolt
be, melyet a Zenészeti Lapok 2. évf. 149-151.
oldalán ismertetett. Eszerint Reményi és a bé-
csi közönség közt a viszony azon mérvben,
ahogy megismerték, mind bensôségesebb lett.
Az elsô hangverseny után a bécsiek nem igen
tudták, mit véljenek arról az idegenszerû, zsi-
nóros kabátú, fiatal hegedûsrôl, ki valahon-
nan a „pusztá”-ról bevetôdött oda, s a siker
nôttön nôtt. Hogy magyar nótákon kívül né-
met klasszikusokat tudna játszani, nem igen
hitték el neki. Második hangversenye után an-
nyit már koncedáltak, hogy tudományosan
képzett zeneszerzô, nem pedig valami tehetsé-
ges naturalista. Harmadik hangversenyével
teljes forradalmat idézett elô az ítéletekben.
„Hugenotta”-ábrándjával kezdte mûsorát, s ez
szerencsés választás volt, mert Meyerbeer e
mestermûvét mindenki ismerte és kedvelte.
Már az elsô ütemek után feszült figyelemmel
kísérték, s midôn Raoul románcát egyszerûen,
minden cifrázat nélkül, de gyönyörû ízléssel s
mély érzelemmel adta elô, helyesebben énekel-
te hegedûjén, a terem megdördült a brávóktól.
Hogy magyar dallamai tetszettek, az természe-
tes, Reményinek remeksége e téren az elsô
perctôl kezdve el volt ismerve.
Következett a nagy meglepetés; a mûvész elôlé-

pett, s minden kíséret nélkül eljátszotta Bach
Chaconne-ját, ezt a híres klasszikus zeneda-
rabot, melynek szépségét csak nehézsége múl-
ja felül. Reményi gyôzelmesen hatolt keresztül
e nehézségeken a nélkül, hogy a mû szépsége-
inek akár csak egyikét is elejtette volna. Most a
bécsi kritika egészen más mérvvel mérte Remé-
nyit: nem a naturalistát látták már benne, ha-
nem azt mondták, hogy Vieuxtemps s Joachim
óta nem hallották a Chaconne-t ily remekül
elôadva. Reményi maga is egy, Károly öccsé-
hez intézett, Bécsben, 1862. jan. 21-én kelt
tréfás levélben így írja le e sikerét: „Unglaub-
lich (hihetetlen), de azért mégis wahr (igaz), a
3. hangversenyemben elôadott „Ciaconna”
tette meg a legnagyobb hatást. Itt Bécsben úgy
mondják: „muss uns jetzt ein Unger zeigen
wie man den Bach spüllén soll – Kreuz Don-
nerwetter, das ist doch ärgerlich – und noch
dazu in engen Hosen – und noch was mehr
ist, ohne Schnurrbart.” (Most egy magyarnak
kell megmutatnia nekünk, hogyan kell Bachot
játszani, hogy a mennydörgôs mennykô essen
bele, és ami még bosszantóbb, mindezt szûk
nadrágban teszi, ráadásul bajusz nélkül.)
Elbájolta hallgatóságát, mely elsô hangverse-
nye alkalmával jórészt a Bécsben tanuló ma-
gyar ifjúságból telt ki, de most már nagyobb-
részt a bécsiekbôl állott, kiket nem Reményinek
magyarsága, hanem mûvészete lelkesített. Saj-
nos, a Bécsben nagy számmal élô magyar
arisztokrácia a 3-ik hangversenyig bezárólag
annyira távol tartotta magát Reményi hang-
versenyeitôl, hogy az általánosan feltûnt és a
bécsi lapok szóvá is tették. E hibájukat azon-
ban a 4-ik hangverseny alkalmával helyre
ütötték. Ez is igen jól sikerült, mert Reményi
napról napra ismertebbé lôn az által, hogy a
„Hesperus”, „Iris” és más társaságok estélyein
valamint elôkelô magánkörökben, így herceg
Esterházynál is, játszott. Egy ilyen estélyen a
cikkíró szem és fültanúja volt azon lelkesedés-
nek, melyet Reményi bensôséges, poétikus játé-
ka gerjeszteni tudott. Jelen volt egyebek közt H.
osztálytanácsos is (megj.: minden bizonnyal
Moritz Hauptmannról van szó), ki nem csak je-
les hegedûs, hanem a német zeneirodalom
egyik tekintélye is. Vacsora után Reményi a
Mendelssohn féle hegedûverseny andantéját
játszta; az ôsz hajú zene-enthusiasta a szoba
egyik szögletébe vonulva vissza hallgatá; meg-
indító volt, midôn minden 3-4 ütem után fél-
hangon egyre ismétlé: „Niederknien, nieder-
knien!” (Letérdelni, letérdelni!) Csak éjfél után
2 órakor oszlott széjjel a társaság. Az öreg úr
félre vonta Reményit és könnyezô szemekkel
mondá neki: „Uram, miként hálálhatom meg
ezen ritka élvezetet, melyben részesített?” –
„Úgy – válaszolta a mûvész – ha Ön meg-
mondja a világnak, hogy az Ön megelégedését

olyan nemzet fia vívta ki, melyrôl még mindig
azt hiszik itt, hogy csupa félbarbárokból áll.”
Az Esterházy estélyekrôl szóló, alább következô
leírást egy magát meg nem nevezett tudósítótól
vesszük, ki Reményinek Bécsben zongo-
rakísérôje volt, s Reményi halála alkalmával a
„Pester Lloyd” 1898. június 18-iki számában
reá vonatkozó emlékeit közzétette. (Valószínû-
nek tartom, hogy a cikk írója az öreg Dunkel
volt, Dunkel Norbert atyja.)
Esterházy herceg nagy estélyt adott, melyen az
egész fônemesség és a diplomácia hivatalos
volt. Reményinek fel kellett volna lépnie, azon-
ban nem jöhetett, mert – egy hangversenyre
hazautazván – a hirtelen beállott hófúvás
meggátolta. Hamarjában más mûvészekkel
pótolták. Azonban pár nap múlva Reményi
megjött, s azonnal felkereste a herceget, kérvén
ôt, hogy rendezzen még egy estélyt, egyenesen
az ô tiszteletére. Aki – teszi hozzá az emlékíró
– Reményi egzaltált természetét ismeri, nem
fog e követelésen kételkedni. A herceg tényleg
adott egy második, sôt még egy harmadik es-
télyt is, és Reményi általános ünneplés tárgya
volt. Ezen, exclusiv társaság közt, mely ily es-
télyeken meghallgatja ugyan a zenészt, de
azután levegônek tekinti, Reményi úgy ült,
mintha az ô ereiben is hamisítatlan kék vér
folynék. És elhisszük az emlékírónak, hogy az
ilyen kényeztetés a fiatal mûvészt elkapatta. Ô
feljegyzi legalább, hogy egyik estélyen több
elôkelô hölgy csevegve körben állt; Reményi
hozzájuk lépett s egy szolgának intve egy zsöl-
lyét helyeztetett a maga számára a körbe, s
azon hintázva valóságos cercle-t tartott (cercle
= fôrangú beszélgetése a meghívottakkal). Ô
ezek után valóságosnak tartja azt az anekdo-
tát is, amely szerint Reményi egyszer valamely
mágnás házában az óra ingáját megállítatta,
mondván: „Álljon meg az óra annak emléké-
re, hogy Reményi e házba lépett.” 
Január 30-án a Pasmaneumban is játszott az
intézet igazgatójának meghívása folytán. Itt,
ahol a fiatal kebel fogékonyságával még haza-
fias érzület is párosult, nagy volt a lelkesedés,
mely a mûvész játékát követte. Az utolsó darab
után kardal zendült meg, mellyel a zenekedvelô
papjelöltek a „magyar Amphiont” üdvözölték.
Bécsben Falk Miksa, a kiváló publicista és író is
támogatta tollával és társaságbeli összekötteté-
seivel. Alkalmi verset is írt Reményi Edéhez. 
Reményi február közepén tért vissza a fôváros-
ba (Zenészeti Lapok, 2. évf. 168. l.), elhalmoz-
va kitüntetésekkel, emlékekkel, ajándékokkal,
melyekkel tisztelôi és barátai meglepték. E tár-
gyak közt – történeti belbecsénél fogva – legin-
kább megemlítésre méltó Paganini (Guarne-
rius József féle) hegedûjének fogólapja,
valamint ugyancsak Paganini saját kezeírá-
sával ellátott arcképe. Az elôbbi ereklyét Lem-
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böck Gábor híres hangszerkészítô hazánkfia,
utóbbit pedig Fischer adta át neki, könnyes
szemekkel válván meg a becses ereklyétôl.
(Megj.: Anton Fischer, 1794–1879, bécsi hege-
dûkészítô akkor cserélt fogólapot Paganini he-
gedûjén, amikor az olasz hegedûs 1828. március
16. és július 20. között Bécsben koncertezett.
Lemböck Gábor, 1814–1892, Fischernél tanult,
késôbb a veje lett, és ô vitte tovább Fischer üz-
letét. A fogólapot Reményi a Nemzeti Múze-
umnak ajándékozta, jelenleg is ott ôrzik.) Dia-
belli mûárus pedig Beethoven és Schubert
eredeti kéziratával ajándékozta meg.
Már március 1-én ismét elhagyta Budapestet,
és Bécsen át Lipcsébe utazott. Itt, miután az
idény már elmúlt, nyilvánosan nem lépett fel,
de részt vett a Dr. Hartl által rendezett zárt-
körû estélyen. Jelen volt kb. 60 zeneértô s az
elôadott kvartettekben Reményit ifj. Dreyschok
és David koncertmesterek, továbbá Grabov kí-
sérték. Ezenkívül Bachtól játszott több darabot
s legvégül magyar népdalokat (Zenészeti L., 2.
évf. 200. l.).
Reményit Reinecke karnagy kísérte az estélyen
s fôleg Bach darabjaival s magyarjaival nagy
elismerést aratott. Az estélyt fényes lakoma kö-
vette, melynek ô volt a hôse, s többször felkö-
szöntötték. Breitkopf és Härtel, ottani tekinté-
lyes kiadók, a legkedvezôbb feltételek mellett
vállalkoztak némely szerzeményeinek kiadá-
sára (Zenészeti Lapok 216. l.).
Lipcsébôl Prágába rándult át, miután itt az
akadémia olvasóegylete javára márc. 12-én
adott hangversenyben közremûködni felkére-
tett. A német és cseh lapok összhangzó nyilat-
kozatai és magántudósítások szerint Reményi
fogadtatása a cseh nemzet fôvárosában majd-
nem oly nagyszerû volt, mint Pesten, két évvel
azelôtt (Zenészeti L. 2.évf.) Tisztelôi ezüst billi-
kommal, arany gombokkal és egyéb emléktár-
gyakkal ajándékozták meg. Márc. 16-án Ber-
linbe érkezvén, küldöttségileg felkérték, hogy
közremûködjék a Gusztáv Adolf nôegylet által
márc. 28-án tartott hangversenyben. A zsúfo-
lásig megtelt teremben jelen volt a berlini mû-
vészi és nagyvilágnak színe-java. Reményire a
6. számban került sor, s midôn „Hugenotta”-
ábrándját eljátszá, a közönség mint egy élô vi-
har a legóriásibb tapszáporban tört ki. Meyer-
beer is jelen volt (Zenészeti L., 2. évf. 216. l.). 
Reményi, ki megérkezésekor egészen új ember
volt a berlini mûértô körök elôtt – a bécsi és
prágai sikerek híre oda nem jutott el – e fellé-
pésével egy csapásra feltûnt, s mint valami rit-
ka tüneményt emlegették. Bülow, Liszt veje, a
hírneves zongoramûvész és dirigens márc.
30-án matinét adott tiszteletére, melyen a leg-
nagyobb mûvészi és írói tekintélyek gyûltek
össze. Ezek Reményit bókjaikkal halmozták el. 
A jelenlévô Adolf Stahr költôt annyira megha-

totta Reményi játéka, hogy hatása alatt a kö-
vetkezô költeményt rögtönözte, mely jellemzi
mily erôs érzelmi hullámokat volt képes Remé-
nyi felkavarni a magyar nemzeti zene sajátos
elemeivel még német kebelben is. 
(Az életrajzot kiegészítve említjük meg, hogy a
verset a Németországban igen népszerû Niko-
laus Lenau (1802–1850) magyar tárgyú költe-
ményeinek hangulata lengi át. 
Lenau versei nagyban járultak hozzá Brahms
1869-ben megjelentetett „Magyar Táncok”
címû sorozatának kedvezô fogadtatásához.
Ezek közül a 3. és 7. táncot Brahms Reményi-
tôl vette át. A 9. tánc két dallama Magyarorszá-
gon már 1851-ben ismertté vált, elôbb a Fü-
redi-Bognár: 100 magyar népdal c. gyûjtemény
19. számaként, majd az 1849-ben, Travnyik Já-
nos neve alatt megjelent „Makói csárdás” gyors
részének 1. és 2. számaként. Bár a „Makói csár-
dás”-t Rudolf Willners német zongoramûvész
már 1850. dec 17-én elôadta Pesten, egyáltalán
nem zárható ki, hogy a 9. tánc két dallamát Re-
ményi már 1849 elôtt is ismerte, hiszen a sza-
badságharc alatt a fél országot bejárta. A két
népdal nyomán Reményi is elkészítette saját
verzióját, és a 9. tánc dallamai az ô elôadásá-
ban váltak ismertté Németországban. Az általa
játszott változat kottája került Liszthez 1853-
ban, amikor Reményi, Liszt kottásfüzetébe töb-
bek között a 3. és 7. tánc dallamát is bejegyez-
te. 1879-ben Reményi maga is megerôsített a
New York Herald riporterének, hogy „az elsô
tíz Brahms-tánc közül három való tôle”. 
Lenauval kapcsolatos, magyar vonatkozásként
említjük, hogy gyermekkorában Óbudán kez-
dett hegedülni. Édesanyja Pest város fôügyé-
szének a lánya volt. Lenau mindvégig magyar-
nak vallotta magát, és amikor 1836-ban, a
bécsi cenzúra beidézte a kancellária rendelke-
zésének megszegése miatt – mi szerint osztrák
költôk csak engedéllyel adhatták ki verseiket
külföldön –, ô magyar állampolgárságára hi-
vatkozott, és fel is mentették. Késôbb egy
Guarneri hegedûn játszott. Rövid ideig Ameri-
kában is élt, ahol ô játszotta elôször a Rákóczi
indulót, és a XIX. századi magyar táncmuzsika
más alkotásait. 1844-ben megôrült, és utána el-
megyógyintézetben kezelték. „Játéka egészen
démonikus volt, és még az is tudta, aki soha-
sem hallott cigányzenét, hogy ez az, de egy
Lenau elôadásában” – írta róla Dr. Zeller, a
winnentali intézet igazgatója.)

„ Herrn Edouard Reményi zur Erinnerung an
die Matiné bei Herrn Hans von Bülow 30.
März 1862. 

Singen des Sturmes über die Haide,
Sausender, brausender Sturmesgesang;
Klingen des Windes in trauernder Weide,

Zagender, klagender, wimmernder Klang;
Singen des Hirten, – das einsam verhallende,
Klingen des Schlachtsturms, – das weithin
erschallende
Säuseln der Blätter,
Drommetengeschmetter, 
Schnauben der Rosse und Herdengeläut;
Leben und Tod mit einander verbunden,
Blühende Rosen und blutige Wunden,
Alles was menschliches Fühlen uns beut:
Hab’ ich im Sang Deiner Geige gefunden, 
Hab’ ich durchlebt in den köstlichen Stunden, 
Wird in mir leben - ewig, wie heut’.

Berlin 30. 3. 1862.”

(A pusztai szél éneke
A zúgó, morajló vihar dala, 
Ez a remegô, síró, nyöszörgô hang 
Süvít át a bús legelôn,
Pásztorok magányos éneke
A csatázó vihar messze szálló hangjai, 
Levelek susogása, trombiták harsogása
Lovak horkanása, a kolomp szava,
Egymásba fonódva élet és halál 
Virágzó rózsák és vérzô sebek,
Amit csak érezhet az ember 
A hegedûd elmondta nekem, 
Mindezt átéltem e nagyszerû órán, 
És mindez örökre bennem él.)

Zenemûvészek és írók vetélkedve látták vendé-
gül, és megállapították, hogy hasonló sikere ta-
lán csak Lisztnek volt Berlinben. Az osztrák
követségi szálloda is megnyílt elôtte, a lapok
pedig magasztalták. Egyebek közt a „Berliner
Musik-Zeitung” a hegedûsök fejedelmének ne-
vezte ôt. Reményi márc. 31-én látogatást tett
Meyerbeernél; az ô ajánlata és az addig része-
sült kiváló fogadtatás utat egyengetett neki az
udvarhoz. Ápr. 3-án udvari hangverseny volt,
melyhez Artot Désirée énekmûvésznôn, For-
mes énekesen és Bülowon kívül Reményi is
hivatalos volt. A „Hugenotta”-ábránd elôadás-
ával a legmagasabb tetszést annyira kiérde-
melte, hogy a király személyes felszólítására
még ráadást is kellett játszania. Zongorán
maga a hajlott korú Meyerbeer kísérte; ez oly
kitüntetés amelyben régóta nem részesült sen-
ki. A hangversenyen jelen volt a badeni ural-
kodó herceg testvére, a trónörökös Wilhelm is,
ki Reményit meghívta magához látogatáskép-
pen. Reményi itt is mint mindenütt, magyar
ruhában jelent meg. A királyi pár, a hercegek
s a mûvészek elhalmozták dicséreteikkel. A ki-
rályhoz vacsorára is meghívták. 

Közreadja: Rakos Miklós
(A sorozatot következô számunkban folytatjuk.)
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Nicole Dantrimont interjúja Viola Usadel
helyettes koncertmesterrel és Dirk Eller-
kamp helyettes szólópozanistával, akik
mindketten a Badische Staatskapelle Karls-
ruhe tagjai.

y Önök mindketten egy éve tagjai a
Badische Staatskapelle Karlsruhe együt-
tesnek. Valószínûleg még 30 év vár
önökre ebben a zenekarban. Megretten-
ti ez önöket?

Viola Usadel: a gondolatot, egy és ugyan-
azon helyen 30 évig egy és ugyanazt a mes-
terséget ûzni valóban egy kicsit ijesztônek
találom. Itt a rutin és egyhangúság veszélye
merül fel. A tanulmányok során egymás után
hagytuk magunk mögött az egyes stációkat,
mindig készen és nyitottan a fejlôdésre és
tanulásra, folyamatosan arra inspirálva,
hogy flexibilisek legyünk. Mindig eljött a kö-
vetkezô cél, a következô feladat, a követ-
kezô helyszín. Nos most elôször is mindent
elértem, úgy tûnik. A kihívás, nyitottnak,
flexibilisnek és tanulásra késznek maradni,
– egyelôre nem megismerhetô új céllal –
nagy. De a feladatok áthelyezôdtek, és a
másik oldalon érdekfeszítô megélni, ahogy
az ember felnô hozzájuk és az adott bizton-
ságnak köszönhetôen új dolgokra figyelhet. 

Dirk Ellerkamp: Engem ez egyáltalán
nem rémít meg. Sokáig dolgoztam azért,
hogy ilyen állást kapjak. Sokat gyakoroltam,
mesterkurzusokat látogattam, részt vettem a

zenekari akadémiákon, kisegítettem más
zenekaroknál. Elég lehetôségem volt arra,
hogy rájöjjek, kedvelni fogom ezt a pályát
vagy sem. Nagyon szívesen csinálom. Hoz-
zá kell azonban tennem, hogy én még egy
„igazi” szakmát is elsajátítottam – kereskedô
vagyok. Szakmai érettségim (és minden
reggel a tanítás) alatt azonban arra gondol-
tam, ha végeztem, minden esetre elkezdem
zenei tanulmányaimat. Ezt a lépésemet ed-
dig még egyetlen nap sem bántam meg,és
meglehetôsen biztos vagyok abban, hogy
nem is fogom megbánni. 

y A német zenekarokban érvényes: aki a
próbaévet kiállta, bejutott. Némelyik or-
szágban egy bizonyos idôszak után újra
bizonyítani kell. Jónak találná, ha úgy-
mond minden év egy próbaév volna?

Viola Usadel: Vannak ilyen modellek már
külföldön, de Németország más mûvészi
szakterületein is. Énekeseknek és színé-
szeknek például gyakran határozott idôre
szóló szerzôdésük van, amelynek a végén
mindig újra bizonyítaniuk kell, hogy fejlôd-
tek és tovább képzik magukat. Ez az általá-
nos színvonal szempontjából hasznos. A
német zenekaroknál kialakult szisztéma azt
a veszélyt rejti magában, hogy a sikeres
próbaév után tulajdonképpen már nem kell
bizonyítani, az ember hátradôl, és lehetôség
szerint kényelmessé és lustává válik. Ez a
„hivatalnoki státusz” véleményem szerint
semmit nem vesztett a mûvészi területen.
Azonkívül Németországban olyan helyzet-
ben vagyunk, hogy semmiképpen nem en-
gedhetünk meg magunknak lustaságot. Az
ötletet, hogy egyedülálló munkafeltételeink
mellett az általános színvonalon megint
erôsítsünk jónak találom. Hogy szükséges-e
ezért szorosabb szabályokat, mint a határ-
idejû szerzôdések vagy mindig megismételt
próbaévet bevezetni, tulajdonképpen
tôlünk függ: Minél felelôsségteljesebben vi-
selkedünk, annál többet tudunk annak ér-
dekében tenni, hogy egy napon ne követ-
kezzen be olyan drasztikus változás, hogy
kudarcot vallunk. Minél jobban kihasznál-
juk luxus helyzetünket és elkényelmese-
dünk, annál jobban veszélyeztetjük azt. A
német szisztéma a zenekari tagoknak a leg-
nagyobb biztonságot nyújtja és ez nemzet-
közi összehasonlításban is nagy privilé-

gium, amit talán egyszer össze kellene ha-
sonlítanunk a munkamorálunkkal. A kultu-
rális felelôsség tudata sokszor nagyon is
háttérben marad.

Dirk Ellerkamp: A gyakorlás szempontjá-
ból bizonyára nem volna rossz. De azt gon-
dolom, hogy ez a további nyomás a legtöbb
muzsikust még jobban megterhelné. Azon-
kívül az életkorral a tapasztalat is nô, és ezt
nem volna szabad figyelmen kívül hagyni.

y Marad a továbbfejlôdésre és más mó-
don való elôrejutásra lehetôség?

Viola Usadel: A szolgálati terheléstôl füg-
gôen természetesen mindig van lehetôség
kamarazenélni. Ezen a területen fejlôdni le-
het, különbözô együttesekkel dolgozni, és
lehetôség van arra, hogy egyéni zenei el-
képzeléseit az ember megvalósítsa, amire
sokszor a munkája során nincs lehetôség.
Így a kamarazenélés nagy lehetôség a
mûvészi kielégülésre és a zenekari játék ki-
egészítésére. Nem zenei tevékenység is lé-
tezik: egy zenekar szociálisan igen komplex
és dinamikus üzem, amely rá van szorulva
tagjainak hangszeren kívüli együttmûködé-
sére is. Ez például a vezetôségben egy lehe-
tôség, de a grémiumon kívül is, például is-
kolákkal való együttmûködésnél vagy
gyerekkoncertek szervezésénél.

Dirk Ellerkamp: Mindenesetre mindig to-
vább kell képeznünk magunkat. Talán nem
minden nap annyit mint a tanulmányok so-
rán, de rendszeresen gyakorolni kell. Fitt-
nek kell maradni. Olyan dolgokat gyakorol-
ni, amit nem tudunk és nem azt a négy
állást próbálni, amit az ember még álmában
is minden hangnemben el tud játszani. Ha a
motiváció hiányzik, célokat kell kijelölni. A
kamarazene a legjobb vezérszó. Vagy ren-
dezni kell egy koncertet, ahol mint szólista
lehet megmutatkozni. Még mindig rendsze-
resen játszom régi fôiskolai kollegáimmal
harsona kvartettben (a nagy távolság elle-
nére, ami most egyes tagok között van). Ez
frissen tartja a hangszerjátékot. De úgy talá-
lom, hogy a szakmám nagyon is változatos.
Nem összehasonlítható napi nyolc órai iro-
dai munkával az elkövetkezô 37 évre!

Nicole Dantrimont 
(Das Orchester 2008/1)
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Fiatal zenekari muzsikusok 
és perspektívájuk
Egy és ugyanazon helyen 30 évig egy

és ugyanazt a mesterséget ûzni való-

ban egy kicsit ijesztô, a rutin és egy-
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Azt mondják, a gondtalanság az ifjúság eré-
nye. A gondolat szabad, az érzelmek még
ôszinték. Minden a jövôben még csak távoli
derengés, és az élet a lehetôségeit nyíltan és
jóakarón terjeszti elô. Nyomós érveknek,
egyáltalán valami elgondolkodónak itt még
nincs helye. És ennek a kellemes, gondtalan
élet- fázisnak a kellôs közepén jön mint egy
villámcsapás, hogy dönteni kell a jövô felôl.
Egy nagy horderejû lépés, eddig még nem is-
mert következményekkel. A zenekari muzsi-
kusok ismerik ezt. Az elhatározás, az elkö-
vetkezô évtizedeket egy hangszerrel és egy
együttessel összekötve eltölteni, nem egy éj-
szaka született. A tanulmányok különbözô
fázisaiban már régen jelentkezett, a szûk le-
hetôségek kényszerûségében tudatosodott. 
A tulajdonképpeni kérdés az ugyanis, hogy
miként képes az ember alkotóan és lelke-
sen évtizedekig muzsikálni, anélkül, hogy
mûvészileg „fizetésképtelenné” váljon, nem
volt feltéve. Ha az ember fôiskolai végzô-
sökkel beszél, világossá válik, hogy a „ze-
nekari muzsikus” életcélnál nem mindenki
olvasta el a kisbetûvel írottakat. Egy mû-
vészi pálya választásánál annak minden
buktatója valóban nem ismert. Egy akármi-
lyen vizsga ugyanis csupán egy bizonyos
mûvészi érettségi fok elérését igazolja. A hi-

vatáshoz kapcsolódó személyes és jellem-
beli rátermettség nem derül ki. Muzsikus-
nak lenni ma jobban mint valaha azt jelenti:
nyitott személyiségnek lenni. Minden moz-
dulat, minden mûvészi akció kíméletlenül
kommentálva lesz. Gyakran azonnal és
minden köntörfalazás nélkül. Annak tehát,
aki zenekari karrier mellett határozza el ma-
gát, erôs önértékeléssel kell rendelkeznie,
és ezt a publikummal való dialógusnál fo-
lyamatosan, évtizedeken keresztül a mér-
legre kell helyeznie. Azt is számításba kell
vennie, hogy az elôremeneteli lehetôségek
behatároltak, és hivatásos életének nagy ré-
szét ugyanabban a pozícióban kell eltölte-
nie. Az, aki kb. 25 évesen egy zenekar tag-
jává válik általában nem hagyja azt már el.
Egy élethossziglani szövetségbe lép be. 

Hajótörött profik
Húsz évig és még tovább ugyanabban az in-
tézményben: ez sokáig szakmai kompeten-
ciának és nagy elkötelezettségnek számí-
tott. A munkaadóknak tetszett az ilyen
kötôdés a kollektívához, a megbízhatóság
és azonosulás bizonyítéka volt. Az ilyen ma-
gatartáshoz a zenekari világban is fellehetô
pozitív hozzáállás. A drezdai Sächsische
Staatskapelle például az együttesre jellemzô
speciális hangzás konzerválását azáltal éri
el, hogy a régióból toborzott  utánpótlással
a zenekari tagok foglalkoznak. Az összeté-
telében hosszú távon azonos kollektíva po-
zitív mellékhatása a homogén játék-kultúra
és erôs minôségi védjegy a regionális be-
gyökerezettségben. A módszer helyességét
igazoló mûvészi érveken kívül szervezési,
szociológiai okok is szerepet játszanak. Egy
zenekar muzsikusai, akik „saját” együtte-
sükkel jelentékeny mértékben azonosul-

nak, annak kulturális horderejét bizonyos
mértékig stabilizálják és biztosítják fennma-
radását. 
Azonban egy hosszú évekig tartó kapcsolat
egyetlen munkaadóhoz kényes kérdés.
Azok az alkalmazottak, akik nap mint nap
azonos mozdulati- vagy gondolkozási min-
tákat gyakoroltak be, akik az egyszer elért-
ben kényelmesen berendezkedtek, valami-
kor elveszítik az ösztönzést pozíciójuk
elemzésére és javítására. A szakmai létre ve-
tett produktív tekintet azonban igen fontos,
fôképp a kreatív mesterségeknél. Különö-
sen érvényes ez egy mûvészi együttesben a
csoportdinamikai folyamatokra, mert ahol
már nincs cserélôdés, könnyen fennáll a
beltenyészet veszélye. Persze már össze-
szoktak. Minden új csak zavaró. A rutin a
zenekari világban is egy „gyász-motívum”,
és a vitális és alkotó interpretáció hanyatlását
jelenti. A megszokás – gyakran hallani mu-
zsikusoktól –, az inspiráció ellensége. Az,
hogy a muzsikuspálya folyamán ez a ve-
szély reális, alig valaki vonhatja kétségbe.
Naivság volna feltételezni, hogy Beethoven
Fidelio-jának 98. elôadása a zenekari tagok-
ból még meglepetést tudna elôvarázsolni.
Senki sincs mentve a veszélytôl, hogy az
idôk folyamán a motiváció darabról darabra
csökken. Ez a folyamat a mindennapi mun-
ka árnyékában sokszor észrevétlenül megy
végbe. Egy mértékadónak tartott szûk klasz-
szikus repertoár állandó játszása megteszi a
magáét azzal, hogy a mûvek mûvészi po-
tenciálját az állandó ismételgetés lekoptatja.
Ha ez a helyzet egyszer bekövetkezik, a
hangszerjáték sem tudja már azt elleplezni,
és szabaddá válik a pillantás a frusztrált mu-
zsikusok melankolikus lelkiállapotára, akik
az idôk folyamán egy nehezen áttekinthetô
folyamatban munkájuktól elidegenedtek.
Muzsikálni nem csak idill. 

A valóság zenéje
Ha hiszünk a munkaerô-piac szakértôk nyi-
latkozatainak, úgy a kevés munkaadóra
szorítkozó karrierút lassan búcsúzik. Ma-
napság azok az életrajzok a kelendôk, ame-
lyek magas változatosságot és flexibilitást
ismertetnek. Az állásváltoztatások németor-
szági vizsgálata azonban ennek ellentmond.
Nevezetesen, a várakozással ellentétben, a
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Ronny Porsch

Zenekari tagság élethossziglan?
Mindig ugyanabban a zenekarban

Ha valaki egyszer a zenekarban egy ál-

lást elfoglal, rendszerint mindenkorra

és örökre összeforrt ezzel az együttes-

sel. Hogy ebbe a kapcsolatba ne 

rozsdásodjon bele, a zenéhez való el-

kötelezettsége mellett bölcs hivatás-

stratégiára is szüksége van. 

Ha valaki egyszer a zenekarban egy 
állást elfoglal, rendszerint mindenkorra és
örökre összeforrt ezzel az együttessel.



német munkavállalóknál az állásváltoztatás
gyakorisága a korábbi, 1980-as években vég-
zett felméréshez képest enyhén csökkent. A
változtatók száma növekvô kvalifikációnál
még jobban csökken, habár a kvalifikált al-
kalmazottak közül a megkérdezettek 22 szá-
zaléka már egyszer váltott állást és hét szá-
zaléka több cserérôl is beszámolt. Vajon mi
tartja vissza az egyénileg képzett csúcs-mun-
kaerôket, mint pl. a professzionális hang-
szeres mûvészeket, akik szûk körben a leg-
nagyobb harmóniában együtt dolgoznak
attól, hogy egyéni vagy új utakat keressenek? 
Az, hogy a jelenlegi ellentétes irányú ten-
denciák dacára a munkaadókhoz még min-
dig lojalitás tapasztalható, bizonyára az em-
berek mély hovatartozás és összetartozás
iránti vágyával van összefüggésben. Az azo-
nosulás ebben nagy szerepet játszik, de a
megbízható, kölcsönös kapcsolat is. Döntô
az is, hogy egy zenekari muzsikus pályája
az idôk folyamán jelentékenyen megválto-
zott. Új kihívást jelentenek az új közvetítô
formák, a publikummal való intenzívebb
kapcsolat és a zenei programok közös meg-
tervezése. Ilyenformán a zenei tevékenység
átfogóbbá és sokoldalúbbá válik. Ezenkívül
a muzsikusok a koncert- és próba-minden-
napokon túl idejüket oktatási- kamarazenei
tevékenységre fordítják vagy olyasmire,
aminek egyáltalán nincs köze a zenéhez.
Ezen melléktevékenységek folytán egész
személyes mûvészi egzisztenciájuk haszno-
sítva van, a kreativitás túlélhetô és egyéni-
leg kiteljesíthetô. 
Az ilyen megelôzés sürgôsen szükséges,
mert a zenekari tag funkciója ambivalens:
egyrészt mint szólista is meg kell állnia a he-
lyét, másrészt egy nagy egész részét kell ké-
peznie. Ha ez a hivatásbeli kiegészülés nem
létezne, annak elôbb utóbb biztosan burn-

out lenne a következménye. A negyvenes
évek kezdetén legtöbbször bekövetkezik a
lelki válság. Felmerül a kérdés: erre vágytál?
Ezt szeretnéd egész életedben csinálni? Vi-
gasztalannak tûnik a gondolat, egy egyszer
fellelt pozícióban megôszülni, különösen
hátsó, „fénytelen” sorokban. Az ember egy
mindig egyforma mikrokozmosz foglyának
érzi magát. A hiányzó perspektíva mellé az-
tán hamar felsorakozik a gondolat, hogy az
egyéni munkát nem mindig értékelik és az
egyáltalán nincs eléggé megfizetve. Egy
nagy gépezet egy fogaskerekének érzi ma-
gát, aki képességeit felszólításra rendelke-
zésre bocsátja, azonkívül azonban senki
nem kíváncsi mûvészi elképzelésének ki-
nyilvánítására. Az ilyen szakmai irritációt
nevezik a szakemberek „Mid-Career-Crisis”-
nek, amelynek komoly következményei le-
hetnek, egészen az újrakezdésig. Azoknak
a zenekari muzsikusoknak az aránya azon-
ban, akiket egy ilyen krízis- apropó új lehe-
tôségek keresésére serkent, csekély. Túl
megerôltetô volt a képzés és a próbajáték.
Túl hosszú az út egy szabályos és kielégítô
munkahelyhez. A pálya, amely a gyermek-
kor elsô zeneórájával kezdôdött, az elsô
szakaszban átlag tíz év intenzív zenetanu-
lást jelent. Folytatódik egy igényes és meg-
erôltetô stúdiumban, amely számos zenekari
elôjátékon keresztül végül egy biztos állás-
hoz vezet. Az utóbbi azonban csak ideális
esetben áll fenn, mert az évente fôiskolát
végzô muzsikusok száma messze megha-
ladja az üres zenekari állások számát, és a
magasan motivált, jól képzett muzsikusok
száma – köszönhetôen a külföldieket vonzó
német fôiskoláknak – állandóan növekszik.
A zenekari muzsikusok képzési útja így
gyakran egyenes vonalú és fix vége van. 35
évesen, úgy tûnik, eléri a határait. Azokat a
muzsikusokat, akik ezt a küszöböt átlépik,
általában már nem hívják meg próbajáté-
kokra. Az elsô próbaév rendkívüli stresszét
pedig alig vállalja magára önként valaki, in-
kább ott marad annál a zenekarnál, amelyik
alkalmazta. Az ottani pozícióját aztán már
nem hagyja el. Az együttesen belüli karrier
inkább a kivételhez tartozik és további elô-
menetel nincs a láthatáson. A muzsikus pálya
ebbôl a szempontból kegyetlen és igazság-
talan. A következmény az, hogy zenekarok-
nak már most és a jövôben még inkább ál-
landó és öregedô tagsággal van dolguk
minden ezzel kapcsolatos konzekvenciával. 
Annak, hogy muzsikusok nem menekülnek
el egy zenekarral való kapcsolatból elsôsor-
ban zenén kívüli okai vannak. Akinek csa-
ládja van, gyermekét egyedül nevelô szülô,
vagy éppenséggel jelzálogkölcsön terheli,

kétszer is meggondolja a kreatív önmeg-
valósítást. Ami van, az van. Nem csoda, hi-
szen aki muzsikus pályára lép, belemegy a
kiszámíthatatlanságok játékaiba és vállalja a
magas biográfiai rizikót. A mûvészet értéke
mindig is csupán egy megállapodás ered-
ménye volt. Közönség nélkül, amelyik kész
a zenei élvezetekért pénzt adni, szó szerint
„kenyér” nélkül maradna. 
Még ha ezektôl az anyagi tényezôktôl el is
tekintünk, megmarad a jelenség, hogy egy
sereg magasan kvalifikált diplomás ily mó-
don hagyja magát egy életen keresztül te-
kintély alapon vezetni, és eközben megal-
kuszik a munkájához rossz világítással,
szûk helyiséggel, egészségtelen hangerôvel
és szabálytalan munkabeosztással. A zene-
kari tagok a zene nagy kommunikációs ere-
jének tudatában teszik ezt, amely kifejezés-
re jut minden este egy életre hívott mû live
elôadásának élményében. Aki ezt a mági-
kus érzést egyszer teljes mélységében át-
érezte, nem tud tôle szabadulni. Talán ez
az, ami a muzsikusokat hamarabb immunissá
teszi a krízisekkel szemben, mint más szak-
mai csoportokat. Azok az emberek, akik
szeretik amit csinálnak, nem égnek olyan
hamar ki. 
Mi következik mindebbôl? Próbáljanak ki a
zenekari muzsikusok állandóan valami újat,
vagy váltsanak minden négy vagy öt évben
munkahelyet? Vagy csendes kétségbeesés-
ben várakozzanak, amíg az unalom és
frusztráció érzése végre elmúlik? Bizonyára
nem. Az önreflexió egészséges mértékét
birtokolni, a fejlôdés elôl nem elzárkózni, a
prioritásokat helyesen megszabni, a saját
muzsikálás szellemi horizontját helyesen
meghatározni, bizonyára elegendô alap ah-
hoz, hogy a még hátralévô szakmai éveket
nyugodtan várja és tudatosan alakítsa a sor-
sát. 

(Das Orchester 2008/1)
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Megszokták egymást

A negyvenes évek kezdetén legtöbb-
ször bekövetkezik a lelki válság.
Felmerül a kérdés: erre vágytál? 



„Ezer örömmel” – már szinte legendás
Herbert von Karajannak ez a nyilatkozata.
Egy sajtókonferencián, 1955 február 22-én
kérdezte meg az akkori berlini kultúrszená-
tor Joachim Tiburtius az 1908-ban Salzburg-
ban orvos apától született karmestert, hogy
Wilhelm Furtwänglernek a Berlini Filhar-
monikusok élén utódja lenne-e. Karajan
egy évvel késôbb – mint elôtte az 1954-ben
elhunyt elôdje Furtwängler – élethosszigla-
ni szerzôdést írt alá. De három évtizeddel
késôbb az eufória meglehetôsen elhalvá-
nyult: „Ismerem a muzsikusokat, és tudok
minden hálátlanságról, amelyre zenekari
muzsikusok ezen a világon képesek, de az
a tapasztalatom, hogy a Berliniek ezen a té-
ren minden más zenekari muzsikuson túl-
tesznek.”

A hosszú idô bûnei
Mi történt? Karajan megbízatásának elsô
problémái hamarosan kitûnnek. Amellett
nem a berliniek iránti elkötelezettség hiá-
nyáról van szó mint azt még Furtwängler-
nek utolsó éveiben szemére vetették. Ellen-
kezôleg: mint azt Herbert Haffner, a
2007-ben Schottnál megjelent könyvében a

Die Berliner Philharmoniker. Eine Biografie
címû, a muzsikusok nyilatkozatai alapján írt
könyvében olvashatjuk, sok zenekari tagot
irritált, hogy Karajan „konokul tartja magát a
ritmushoz” és a tempókat zsebmetronóm-
mal ellenôrzi. Mindenekelôtt bizonytalansá-
got keltett, hogy Karajan kívülrôl dirigálva
lehunyta a szemét.
A zenekari muzsikusok „elhagyatottnak”
érezték magukat, emlékszik vissza a szóló-
timpanista Werner Thärichen. „A zenekari
muzsikus számára a dirigenssel való szem-
kontaktus jelentôs kommunikációs eszköz.”
Végülis, így Haffner, már akkor kritikus
megjegyzések hangzottak el, hogy Karajan
egész végig nem vett ki lakást Berlinben.
Ráadásul a zenekarnak mindig Berlinben
kellett tartózkodnia ha Karajan a városban
volt; akkor is, ha a programban kisebb
összetételû együttesre írott mûvek szerepel-
tek. A sietség és a kevés idô a tanácskozás-
ra hamarosan emberek közötti ellentéteket
szított. 
És valóban: a Berlini Filharmonikusok élén
eltöltött szolgálata 34. évének vége felé már

nagy volt a zúgolódás. A muzsikusok és kri-
tikusok szemszögébôl Karajan hibái, mint
ahogy azt Haffner elôvezeti, mint egy kar-
mesterek számára írott tanulmány olvasha-
tóak. Karajan a mûvekre Bachtól Straussig
vagy Mahlerig mindig ugyanazt a hangzás-
esztétikát borította rá, amelyben már alig
volt felismerhetô egy artikuláció és fraziro-
zás, az ünnepelt személyes hangzás-stílus
mûvészi elposványosodássá vált. Továbbá
egyoldalú volt a koncert-program is: Kara-
jan kevéssé vonzódott a kortárs zenéhez,
azt mondják, hogy új mûvekre ritkán adott
megbízást. 
A zeneközvetítés új formáiról, mint például
beszélgetôs koncertekrôl vagy valóságos if-
júsági munkáról nemigen esett szó. Általá-
ban hiányzott a szisztematikus, például té-
maorientált munka, a programokat túl rövid
idôre vonatkozóan állították össze. Még
Karajan sokat dicsért próbatevékenysége is
lassan támadás célpontja lett. Az idôk folya-
mán keményebbé és kérlelhetetlenebbé
vált, szinte diktatórikus megnyilvánulások-
kal vádolták. Végül rendszeres hatalmi har-
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Karmesterek 
élethossziglan? 
Marco Frei

Nehéz a búcsú a hosszú idôre szóló

szerzôdések után. Amit eleinte

gyakran mint mûvészi individualiz-

must magasztalnak, hamar

ellenkezôjére fordulhat – ha ugyanis

már nem úgy mennek a dolgok

ahogy gondolták vagy kívánták. 

Éppen Herbert von Karajan esete

példázza a hosszú idôre szóló

szerzôdés gyötrelmeit és esélyeit,

akinek a Berlini Filharmonikusoknál

élethossziglani szerzôdése volt 

és a zenekart 34 évig vezette.

Herbert von Karajan



cokra került sor a zenekar és Karajan kö-
zött, ami végül is új zenekari tagok szerve-
zésének kérdését vetette fel.

A hosszú idôre szóló szerzôdések
elônyei
Ezeknek a surlódásoknak a hátterébôl nem
csoda, hogy az akkori berlini kulturszenátor
Anke Martiny nem gördített akadály, ami-
kor Karajan 1989 április 24-én a felmondó
levelét átnyújtotta. Nem egészen három hó-
nappal késôbb Karajan meghalt. Nagy bú-
csúzásra kerülhetett volna sor, bár mindkét
fél részére ez inkább nagy kínosság lett vol-
na. Karajan, a Berlini Filharmonikusok és
Berlin is megfosztották magukat a jól meg-
érdemelt babértól.
A 34 éven keresztül, amíg a Karajan éra tar-
tott ugyanis kétséget kizáróan nagy sikerek
voltak. Karajan volt az, aki a Berlini Filhar-
monikusokat legalábbis Berlin nagyköve-
tévé tette. Ô volt az is, aki 1957-ben a zene-
kart elôször vezette be a Salzburgi Ünnepi
Játékokra és ezen túl még a Salzburgi Húsvé-
ti Fesztiválon is lehetôvé tette a fellépést. A
Berlini Filharmónia felépítése is nagy mér-
tékben a  nevéhez fûzôdik, akármit is gondol
az ember errôl. Karajan volt az, aki elôször
vitte egy távol-keleti turnéra a zenekart. 
Mindent egybevetve, a számos turné, vala-
mint a lemez- és filmfelvételek Karajan alatt
a zenekart az egész világon híressé tették.

„A Berlini Filharmonikusok félreismerhetet-
len hangzása” mögött, legalábbis a közön-
ség számára, mindenek elôtt Karajan állt,
akkor is, ha ô Furtwängler tradícióját követ-
te és nem hagyott fel azzal. Mindez a
fejlôdés nem lett volna lehetséges hosszan
tartó együttmunkálkodás nélkül. 

A búcsúzás gyötrelme
Karajan mégsem volt képes a szakítást vég-
hezvinni. A „Karajan eset” semmiképpen sem
egyedülálló. Hasonló történt a Münchener
Kammerorchester (MKO)-nál. Az 1950-ben
alapított együttesnél 1956 óta volt Hans
Stadlmair vezetô karmester, egészen 1995-
ig, tehát közel negyven évig vezette ôket az
1929-ben az ausztriai Neuhofenben szüle-
tett dirigens és komponista. Ha az ember ré-
gen ott dolgozó MKO tagokkal beszél, vilá-
gossá válik, hogy végül is nagy krízisek
voltak. Zenekari tagok elvándorlásáról és
mûvészi stagnálásról beszéltek, sokan nem
láttak már perspektívát maguk elôtt.
Szerencsés volt az mégis, aki kitartott, mert:
„Christoph Poppen-nel a hangulat 1995-ben
újra felderült”, számol be Mary Mader. „Fô-
leg egy kis együttes számára roppant fontos
az emberek közötti kapcsolat.” Mader 1981
óta húzza a hegedûvonót  a zenekarban, je-
lenleg ô a legidôsebb MKO-tag. Poppen,
jelenleg a Deutsche Radio Philharmonie
Saarbrücken Kaiserslautern vezetôje, az

együttest újra rendbe hozta és mindenek-
elôtt programja szempontjából megújította.
Az MKO-t ezért a Német Zenei Tanács már
többször kitüntette. Poppen volt az is, aki a
Modern Pinakothek-et koncert teremnek
felfedezte. A 2006/07 szezon óta utódja Ale-
xander Liebreich – a zenekar által választott
elsô karmester – ezen az úton konzekven-
sen tovább halad,hogy a maga részérôl új
hangsúlyokat helyezzen el.
A búcsú kínossága semmi esetre sem csak
azoknál karmestereknél jelentkezik, akik a
távozásra nem tudják elhatározni magukat.
„Ah a Celi”, sóhajtanak még ma is egyes ré-
gi tagok a Müncheni Filharmonikusoknál és
Sergiu Celibidache-re gondolnak. Ô 1979-
tôl haláláig, 1996-ig volt a zenekar zene-
igazgatója. Olykor az az ember benyomása,
hogy a zenekar Celibidache elvesztését
még ma sem heverte ki. Celibidache a Mün-
cheni Filharmonikusokra valóban tartósan
rányomta bélyegét. Müncheni érája alatt
elôszeretettel fejlesztette ki az extrém meg-
nyújtott tempókat. Mint ahogy ez  Bruckner
elôadásában megnyilvánul, egyesek számá-
ra kifejezési mód, mások fáradtan csóválják
a fejüket. Éppen a Müncheni Filharmoniku-
sokra illik a kölni Trude Herr ismert dala:
„Soha nem megy el az ember egészen, vala-
mi mindig itt marad belôle.” Mindazonáltal
éppen ez válhat gyötrelemmé.

(Das Orchester 2008/1)
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A SZEGEDI SZIMFONIKUS ZENEKAR PRÓBAJÁTÉKOT HIRDET
II./IV. KÜRT álláshelyre

A próbajáték anyaga:
Beethoven: III. szimfónia – Scherzo tétel (kijelölt részek)
Beethoven: VII. szimfónia – I. tétel (kijelölt részek)
Beethoven: IX. szimfónia – III. tétel (kijelölt részek)
Richard Strauss: Hôsi élet – (kijelölt részek)
Richard Strauss: Don Juan – (kijelölt részek)
Mahler: I. szimfónia – (kijelölt részek)
Mozart: III. Esz-dúr Kürtverseny K. 447.
Szabadon választott elôadási darab

A próbajáték helyszíne, idôpontja: 
A zenekar székháza (6720 Szeged, Széchenyi tér 9. Korzó Zeneház), 
2008. április 7. hétfô 13 óra.

Bérezés: 
A Kjt. bértáblázata szerint. 

Információ, jelentkezés: 
Szegedi Szimfonikus Zenekar, 6720 Szeged, Széchenyi tér 9., 
tel.: 62 / 426-102/101-es mellék, fax: 62 / 426-102/110-es mellék 
e-mail: orch@symph-szeged.hu 

Jelentkezni rövid szakmai önéletrajzzal lehet a fenti címen, faxszámon vagy e-mailben
2008. március 31-ig. A próbajáték anyaga, elôzetes telefon-egyeztetés után, átvehetô
a zenekar titkárságán. Zongorakísérôrôl nem gondoskodunk.

Gyüdi Sándor
igazgató karnagy

Koncerthirdetés

A Debreceni Lyra Szimfonikus Zenekar 2008.
március 9-én vasárnap este 19 órai kezdettel –
a népszavazás miatt a megszokottól eltérô he-
lyen – a Debreceni Egyetem Zenemûvészeti
Karának Liszt-termében tartja jubileumi hang-
versenyét, melyen a zenekar fennállásának 60.
évfordulóját ünneplik.

A mûsor:
Mendelssohn: Hebridák nyitány
J. Haydn: F-dúr kettôsverseny hegedûre 
és zongorára
Közremûködik: Versánszky Ildikó hegedû,
Bojti Eszter zongora

Farkas Ferenc: 
Cantata Lirica (Szent János kútja)
Közremûködik: a Sol Oriens kórus, 
karvezetô: Deményi Sarolta 
a Kodály Zoltán vegyeskar, 
karvezetô: Vasné Katona Adrienne
Vezényel: Pallagi Tamás
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Március 20. 19.30 
Kölcsey Központ

Gulyás György oratórium sorozat
Schubert: Asz-Dúr Mise
Vez.: Bogányi Tibor

Április 24. 19.30 
Kölcsey Központ
RUBÁNYI VILMOS BÉRLET

Smetana: 
Moldva szimfonikus költemény
Kocsár Miklós: Szimfonikus ballada
Weiner: f-moll szerenád
Janáček: Taras Bulba
Vez.: Kocsár Balázs

DUNA SZIMFONIKUS ZENEKAR

Március 30. 10.30, Duna Palota
IFJÚSÁGI BÉRLET

TÁNCLÉPÉSBEN
Ismerkedés népszerû táncok jel-
lemzô metrumával és ritmusképle-
tével a barokktól a modern zenéig

Április 20. 10.30, Duna Palota
IFJÚSÁGI BÉRLET

KI NYER MA?
Zenés vetélkedô az évad során hal-
lott mûvekbôl
Vez.: DEÁK ANDRÁS 
Mûsorvezetô: ZELINKA TAMÁS

Március 21. péntek 19.00 
DUNA PALOTA – SZÍNHÁZTEREM
TAVASZI BÉRLETSOROZAT 3.
HANGVERSENYE

L. van Beethoven: 
G-dúr zongoraverseny, op. 58
J. Brahms: III. szimfónia, F-dúr, op. 90
Km.: Borbély László  – zongora
Vez.: Deák András
Mûsorvezetô: Zelinka Tamás

Április 4. péntek 19.00 
DUNA PALOTA – SZÍNHÁZTEREM
A TAVASZI BÉRLETSOROZAT 4.
HANGVERSENYE

C. M. von Weber: Oberon – nyitány
J. Brahms: 
Kettôsverseny hegedûre gordonkára
R. Schumann: I. szimfónia, B-dúr
„Tavaszi” op. 38
Km.: Kokas Katalin (hegedû)
Kokas Dóra (gordonka)
Vez.: Deák András
Mûsorvezetô: Zelinka Tamás

Április  27. vasárnap 18.00
Bartók Béla 
Nemzeti Hangversenyterem
A TAVASZI BÉRLETSOROZAT 5.
HANGVERSENYE – MAGYAR SZIM-
FONIKUS KÖRKÉP 2008

Deák Tamás: Csillagváros – szimfo-
nikus költemény (ôsbemutató)
Hidas Frigyes: Oboaverseny
Felix Mendelssohn-Bartholdy: 
IV. „Olasz” szimfónia op. 90.
Vez.: Deák András
Km: Kiss József   
Liszt-díjas oboamûvész

BUDAFOKI DOHNÁNYI 
ZENEKAR

Március 14. péntek 19.00 
Klauzál Gábor Budafok-Tétényi
Mûvelôdési Központ
BUDAFOKI HANGVERSENYESTÉK 6

Erkel: Hunyadi – nyitány
R. Strauss: II. Kürtverseny
Franck: d-moll szimfónia
Mácsai Zoltán – kürt
Vez.: Kesselyák Gergely

Április 2. szerda 19.30 
Bartók Béla 
Nemzeti Hangversenyterem
Universitas 6

„Symphonia Hungarorum”
A Budafoki Dohnányi Zenekar 
15 éves jubileumi hangversenye
Pánczél Tamás: 
Zongoraverseny – ôsbemutató
Mahler: V. szimfónia
Oravecz György – zongora
Vez.: Hollerung Gábor

Április 6. vasárnap 11.00 
Zeneakadémia
A megérthetô zene 5 – Családi hangver-
senysorozat karmesteri magyarázattal

Visszatérés a földre
Wagner: A nürnbergi mesterdal-
nokok – Nyitány, Mesterdal, 
III. felvonás Finale –
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
(karigazgató: Balassa Ildikó)
Honvéd Férfikar 
(karigazgató: Drucker Péter)
Elôad és vez.: Hollerung Gábor

Április 12. szombat 11.00 
Klauzál Gábor Budafok-Tétényi
Mûvelôdési Központ
A ZENE TITKAI 4 –  Ifjúsági hangver-
senysorozat karmesteri magyarázattal

Zene és Varázslat
Mozart: Varázsfuvola – részletek
Mendelssohn: 
Szentivánéji álom – részletek
Weiner: Csongor és Tünde – részletek 
Dukas: A bûvészinas
Muszorgszkij: 
Egy éj a kopár hegyen – részletek
Elôad és vez.: Hollerung Gábor

Április 12. szombat 15.00 
Rózsavölgyi Közösségi Ház 
ZENEÉRTÔ LESZEK 4 – 
Hangszerbemutató óvodásoknak és
kisiskolásoknak

Ismerkedés a billentyûs 
és a pengetôs hangszerekkel 
A zongora, a harmonika, a hárfa 
és a gitár
Közremûködnek a Budafoki
Dohnányi Zenekar mûvészei
Elôad: Zelinka Tamás
A hangversenyre a belépés díjtalan!

Április 18. péntek 19.00 
Klauzál Gábor Budafok-Tétényi
Mûvelôdési Központ
BUDAFOKI HANGVERSENYESTÉK 7

Haydn: C-dúr „Medve” szimfónia 
Brahms: Alt-rapszódia 
Mendelssohn: Skót szimfónia

Kovács Annamária – alt
Honvéd Férfikar 
(karigazgató: Drucker Péter)
Vez.: Antal Mátyás

Április. 26. szombat 11.00 
Klauzál Gábor 
Budafok-Tétényi Mûvelôdési 
Központ
A ZENE TITKAI 5 

Most mi muzsikálunk
Zeneiskolások mûsora

Április 26. szombat 15.00
Rózsavölgyi Közösségi Ház 
ZENEÉRTÔ LESZEK 5 – Hangszerbemu-
tató óvodásoknak és kisiskolásoknak

„Dobpárbaj” – 
Az ütôhangszerek birodalma
A timpani, a nagydob, a kisdob, a
cintányér,a harangjáték és a xilofon
Közremûködnek a Budafoki
Dohnányi Zenekar mûvészei
Elôad: Zelinka Tamás
A hangversenyre a belépés díjtalan!

BUDAPESTI FILHARMÓNIAI
TÁRSASÁG 

Április 14.     
Dohnányi bérlet  

Liszt: III. rapszódia 
Ravel: Spanyol rapszódia  
Enescu: I. rapszódia op.11 
Hacsaturján: Álarcosok-szvit  
Sosztakovics: Jazz - szvit No.2 
Vez.: Dénes István

Április 15.        
Mahler bérlet 

Liszt: III. rapszódia 
Ravel: Spanyol rapszódia  
Enescu:  I. rapszódia op.11 
Hacsaturján: Álarcosok-szvit 
Sosztakovics: Jazz – szvit No.2 
Vez.: Dénes István 

GYÔRI FILHARMONIKUS 
ZENEKAR

Március 14. péntek, 8.30 
Nádorvárosi Oktatási Központ
12.30 Bercsényi Gimnázium

Kodály: Felszállott a páva
Liszt: II. magyar rapszódia
Vez.: Medveczky Ádam

Március 15. szombat, 11.30 
Richter Terem
Ünnepi közgyûlés

Ady Endre: Felszállott a páva
Kodály Zoltán:
Felszállott a páva – 
variációk egy magyar népdalra
Km.: Ungvári István 
a Gyôri Nemzeti Színház mûvésze
Vez.: Medveczky Ádám

Március 31. hétfô 19.00
Richter Terem
Richter bérlet

Beethoven: István király – nyitány
c-moll zongoraverseny
VII. szimfónia
Km.: Albert Mamriev
Vez.: Philip Chalender

Április 7., 10.00 Apor Iskola
12.45 Krúdy Gimnázium

H. Purcell: D-dúr szvit-részlet
Britten: Variációk egy Purcell témára
(fiatalok zenei kalauza)
Km.: Vincze Gábor Péter
Vez.: Medveczky Ádám

Április 8. kedd, 9.55 Marcalvárosi
Oktatási Központ. 12.00 
Szabadhegyi Oktatási Központ

H. Purcell: D-dúr szvit-részlet
Britten: Variációk egy Purcell témára
(fiatalok zenei kalauza)
Km.: Vincze Gábor Péter
Vez.: Medveczky Ádám

Április 9. szerda, 9.00 
Móra Ferenc Iskola
12.00 Richter Terem (Kölcsey)

H. Purcell: D-dúr szvit-részlet
Britten: Variációk egy Purcell témára
(fiatalok zenei kalauza)
Km.: Vincze Gábor Péter
Vez.: Medveczky Ádám

Április 10. csütörtök 10.00  
Richter Terem (Prohászka)
12.30 Richter Terem (Révai)

H. Purcell: D-dúr szvit-részlet
Britten: Variációk egy Purcell témára
(fiatalok zenei kalauza)
Km.: Vincze Gábor Péter
Vez.: Medveczky Ádám

Április 11. péntek, 8.30 Richter
Terem (Nádorvárosi Okt. Kp)
12.30 Richter Terem (Bercsényi)

H. Purcell: D-dúr szvit-részlet
Britten: Variációk egy Purcell témára
(fiatalok zenei kalauza)
Km.: Vincze Gábor Péter
Vez.: Medveczky Ádám

Április 17. csütörtök 19.00
Richter Terem
Liszt bérlet

Wagner: A bolygó hollandi-nyitány
Aharon Charlap: A tûzben könnyez-
nek a betûk (Jakob Barsiali verse)
C. Franck: d-moll szimfónia
Km.: Maria Teresa Uribe – ének
Vez.: Doron Solomon /Izrael/

Április 24. csütörtök 19.30
Gödöllô

Dvořák: Karnevál-nyitány
Madarász: II. zongoraverseny
Muszorgszkij-Ravel: 
Egy kiállítás képei
Km.: Jandó Jenô – zongora
Vez.: Medveczky Ádám

Április 25. péntek 19.30
Veszprém Egyetem Aula 

Dvořák: Karnevál-nyitány
Madarász: II. zongoraverseny
Muszorgszkij-Ravel: 
Egy kiállítás képei
Km.: Jandó Jenô – zongora
Vez.: Medveczky Ádám

Április 26. szombat 18.00
Mûvészetek Palotája

Dvořák: Karnevál-nyitány
Madarász: II. zongoraverseny
Muszorgszkij-Ravel: 
Egy kiállítás képei
Km.: Jandó Jenô – zongora
Vez.: Medveczky Ádám

HANGVERSENYNAPTÁR



MÁV SZIMFONIKUS ZENEKAR

Április 3. csütörtök
Mûvészetek Palotája 
Bartók Béla 
Nemzeti Hangversenyterem
Mesterbérlet

Sosztakovics-est
Ünnepi nyitány Op. 96
II. (g-moll) gordonkaverseny 
Op. 126
V. (d-moll) szimfónia Op. 47
Km.: Varga Tamás
Vez.: Kovács János

Április 19. szombat
Stefánia Palota
Unokák és Nagyszülôk 
Hangversenyei

A Zongora
J. S. Bach, Mozart és Chopin 
zongoramûvei
Liszt: Esz-dúr zongoraverseny
Km.: Borbély László
(A 2006. évi Liszt-Bartók Nemzet-
közi Zongoraverseny 2. helyezettje)
Vez.: Horváth Gábor

Április 30. szerda
Zeneakadémia 
Lukács Miklós Bérlet

Lukács Ervin születésnapi koncertje
Brahms: Német Requiem
Km.: Gonzálesz Mónika, Perencz
Béla, Nemzeti Énekkar
Vez.: Lukács Ervin

MISKOLCI SZIMFONIKUS 
ZENEKAR

Április 7. 19.00, Mûvészetek Háza
Népszerû Zenei Esték 

Wagner: 
Trisztán és Izolda – elôjáték 
Korngold: Hegedûverseny
Csajkovszkij: Diótörô-szvit op. 71/a 
Liszt: I. Mefisztó-keringô 
Hegedû: Pável Sporcl
Vez.: Nagy Zsolt

MR SZIMFONIKUSOK

Március 19., Fesztivál Színház
MR Szimfonikusok, Énekkar és
Gyermekkórus
Vez.: Tihanyi László
Budapesti Tavaszi Fesztivál
Tihanyi László: Az anyaisten – 
opera (magyarországi bemutató)

NEMZETI FILHARMONIKUSOK 

Március 19. szerda
Olasz Kultúrintézet 
Bérleten kívüli elôadás a Budapesti
Tavaszi Fesztivál keretében

Vincent d’Indy: Hunyadi János
(Jean Hunyade), op. 5
Berlioz: 
Benvenuto Cellini – keresztmetszet
Km: Nemzeti Énekkar 
(karigazgató: Antal Mátyás)
Vez: Antal Mátyás

Március 25. kedd
BBNH Bérleten kívüli elôadás 
a Budapesti Tavaszi Fesztivál 
keretében

Bartók: Hegedûverseny
Bartók: A kékszakállú herceg vára
Km.: Kelemen Barnabás – hegedû
Németh Judit, Fried Péter – ének
Vez.: Kocsis Zoltán

Április 5. szombat
BBNH Bérleten kívüli elôadás

Ünnepi hangverseny a Nemzeti Fil-
harmonikus Zenekar fennállásának
85. évfordulója alkalmából
Dohnányi: Ünnepi nyitány, op. 31
Brahms: I., III. és X. magyar tánc
Kadosa: 
III. zongoraverseny, op. 47
Bartók: 
Kossuth – szimfóniai költemény
Kodály: 
Fölszállott a páva – 
változatok magyar népdalra
Km.: Ránki Dezsô – zongora
Vez.: Kocsis Zoltán

Április 25. péntek
BBNH Ferencsik-bérlet/6

Április 26. szombat
Pécs, PTE Aula 

Rendezi: Filharmónia Dél-Dunántúl
Kht.

Április 28. hétfô
Szombathely, Székesegyház 

Rendezi: Filharmónia Budapest 
és Felsô-Dunántúl Kht.)
J. S. Bach: III. (D-dúr) szvit, BWV 1068
J. S. Bach: IV. (D-dúr) szvit, BWV 1069
J. S. Bach: 
Nun ist das Heil und die Kraft – 
kantáta, BWV 50
J. S. Bach: (D-dúr), BWV 243
Km.: Nemzeti Énekkar 
(karigazgató: Antal Mátyás)
Csereklyei Andrea, Kolonits Klára,
Meláth Andrea, Szappanos Tibor,
Bátor Tamás – ének
Vez.: Kocsis Zoltán

PANNON FILHARMONIKUSOK 

Március 15. 19.00
Pécsi Nemzeti Színház

Brahms: 
a-moll kettôsverseny, op. 102
Brahms: 
I. szimfónia c-moll, op. 68
Vez.: Hamar Zsolt
Km.: Kokas Katalin – hegedû,
Kokas Dóra – cselló

Március 26., szerda 19.30, 
Pécsi Bazilika
Húsvéti ünnepi hangverseny

Schubert: 
Esz-dúr Mise no.6. D.950
Vez.: Ménesi Gergely
Km.: Lukács Mónika, Megyesi
Schwartz Lúcia, Alessandro
Codeluppi, Cser Krisztián, 
Pécsi Kórus 
(Karigazgató: Lakner Tamás)

Április 6. vasárnap, 18.00
ANK Mûvelôdési Ház
Segítség, komolyzene!

Brahms: I. szimfónia
Vez.: Hamar Zsolt
Km.: László Csaba színmûvész

Fülszöveg
Április 9. szerda 19.00
Mûvészetek Háza

Vendég: Seres Dóra fuvolamûvész
Hamar Zsolt karmester

Még 1 esély!
Április 10. csütörtök, 11.00
ZenePark

Stravinsky: Petruska (1911)
Vez.: Hamar Zsolt

Április 10. csütörtök 19.30
PTE Aula
Április 11. péntek 19.30, Bartók
Béla Nemzeti Hangversenyterem

Rimszkij-Korszakov: 
Nagy orosz húsvét
Carl Nielsen: Fuvolaverseny
Stravinsky: Petruska (1911)  
Vez.: Hamar Zsolt
Km.: Seres Dóra – fuvola

Április 22. kedd 19.30, PTE Aula
Pannon Unicum 
világzenei produkció

Vez.: Hamar Zsolt
Km.. UNICUM LAUDE – ének

SZEGEDI SZIMFONIKUS 
ZENEKAR

Márc. 17. hétfô 19.
Békéscsaba, Jókai Színház
Bérleti hangverseny

Beethoven: 
Coriolanus – Nyitány op. 62
Beethoven: 
III. zongoraverseny, c-moll, op. 37
Schubert: 
VII. („Nagy C-dúr)” szimfónia
Szólista: Young-Choon Park
Vez.: Gyüdi Sándor

Márc. 18. kedd 19.30, Színház
Vaszy-bérlet / 4.

Beethoven: 
Coriolanus – Nyitány op. 62
Beethoven: 
III. zongoraverseny, c-moll, op. 37
Schubert: 
VII. („Nagy C-dúr)” szimfónia
Szólista: Young-Choon Park
Vez.: Gyüdi Sándor

Márc. 27. csütörtök 19.30
Rókusi templom
Kamara-bérleti hangverseny

Húsvéti hangverseny
Bach: Húsvéti oratórium
Km.: énekmûvészek, 
Vaszy Viktor Kórus
Vez.: Gyüdi Sándor

Ápr. 13. vasárnap 11., Színház
Matiné-bérlet / 4.

A Szegedi Kamarazenekar koncertje
hangversenymester: Kosztándi István

Ápr. 21. hétfô 19., Budapest,
Olasz Kulturális Intézet
Respighi-est

Madarak
Gregorián hegedûverseny
Róma fenyôi, vagy Róma kútjai
Római ünnepek
Szólista: Domenico Nordio
Vez.: Michele Santorsola

Ápr. 22. kedd 19.30.
Színház
Fricsay-bérlet / 5.

Respighi-est
Madarak
Gregorián hegedûverseny
Róma fenyôi, vagy Róma kútjai
Római ünnepek
Szólista: Domenico Nordio
Vez.: Michele Santorsola

Ápr. 28. hétfô 19.30.
Színház
Vaszy-bérlet / 5.

Saint-Saëns: III. hegedûverseny, 
h-moll, op. 61
Bruckner: IX. szimfónia, d-moll
Szólista: Kosztándi István
Vez.: Kesselyák Gergely

SAVARIA SZIMFONIKUS 
ZENEKAR

Március 20. 19.30
Székesegyház
Líra bérlet 2. - Húsvéri hangverseny 

Rossini: Stabat Mater
Km.: Szabóki Tünde – szoprán
Wiedemann Bernadett – mezzo-
szoprán
Csapó József – tenor
Cser Péter – basszus
Vez.: Alpaslan Ertüngealp

Április 11., 19.30.
Bartók Terem 
Szombathely, Rákóczi u. 3.
Szimfónia-bérlet 10. 

Haydn: XII. E-dúr szimfónia
Bruckner: IV. A-dúr szimfónia
Vez.: Kesselyák Gergely

Április 22., 19.30.
Bartók Terem
Szombathely, Rákóczi u. 3.
Líra-bérlet 3.  

A Magyar Rádió Énekkarának 
a capella mûsora
Vez.: Strausz Kálmán

ZUGLÓI FILHARMÓNIA 
SZENT ISTVÁN KIRÁLY 
SZIMFONIKUS ZENEKAR 
ÉS ORATÓRIUMKÓRUS

Március 9. vasárnap
Bartók: Két kép
Bartók: Brácsaverseny
Szólista: Zárbok Zita
Borogyin: II. szimfónia
Polovec táncok
Vez.: Yuri Simonov
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A MAGYAR SZIMFONIKUS
ZENEKAROK SZÖVETSÉGÉNEK TAGJAI: 

DUNA SZIMFONIKUS ZENEKAR
Duna Palota és Kiadó Kulturális Kht.

Próbaterem: 1124 Budapest, Németvölgyi út 41.
Tel./fax: (+36-1) 355-8330
1051 Budapest, Zrínyi u. 5.

Bérletvásárlás, jegyrendelés: 
Bokor Erzsébet 06/20 937-1399

www.dunaszimfonikusok.hu
E-mail: info@dunaszimfonikusok.hu

Budafoki Dohnányi Ernô Szimfonikus 
Zenekar Kht.

Cím: 1221 Budapest, Tóth József u. 47.
Levélcím: 1775 Budapest, Pf. 122
1221 Budapest, Ady Endre út 25.
Telefon: 424-8056 Fax: 424-8057

Mûvészeti titkárság: 1074 Budapest, Rottenbiller u. 16–22.
Telefon: 322-1488 • Fax: 413-6365

E-mail: info@bdz.hu
www.bdz.hu

Danubia Szimfonikus Zenekar
1066 Budapest, Jókai u. 2. I. em. 6.
Levélcím: 1399 Budapest, Pf. 716

Tel.: (+36-1) 373-0228 • Tel./fax: (+36-1) 269-1178
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: dfz@dfz.hu

www.dfz.hu

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

Tel.: (96) 312-452 • Fax: (96) 319-232
E-mail: filhgyor@t-online.hu

www.gyorifilharmonikusok.hu

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
6720 Szeged, Széchenyi tér 9.

Korzó Zeneház
Tel.: (62) 426-102 

E-mail: orch@symph-szeged.hu •www.symph-szeged.hu

Savaria Szimfonikus Zenekar
9700 Szombathely, Rákóczi u. 3.

Tel.: (94) 314-472 •Fax: (94) 316-808
E-mail: info@savariaorchestra.hu

www.savariaorchestra.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

A MAGYAR SZIMFONIKUS ZENEKAROK SZÖVETSÉGÉNEK,
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Beethoven a zenérôl

VÍZSZINTES: 1. Bettina Brentano, költônô 1810-
ben kelt feljegyzései szerint ezt mondotta Beet-
hoven a zenérôl. Az elsô rész. 2. A verssorok
végén összecseng – a diszprózium és a szén vegyjele
– Norma …; filmcím. 3. Szintén, nemkülönben,
ugyancsak, latinul (Villon kedvenc szava) –  a megál-
lapítás ötödik, befejezô része – libanoni autójelzés.
4. A megállapítás negyedik része – az Oise 280 km
hosszú mellékfolyója Franciaországban. 5. Belül
vizes! – nôi becenév csupa római számból – cikket
megjelentet. 6. Sík felületû – fentrôl – szeszesital.
7. Sátoroz. 8. Szemüveg tartója – hiányos bók!
9. Honfoglaláskori lovas nép volt – … a fejed!;
rejtvénytípus – a kálium és a nitrogén vegyjele. 10. A
megállapítás második része. 11. Páros éden! – USA-
beli mesterséges hold – októberi. 12. Szántóeszköz –
baromfi, népiesen – Anne Sofie von …; neves mez-
zoszoprán. 13. A megállapítás harmadik része. 

FÜGGÔLEGES: 1. A három testôr egyike – a Gép-
zongorák (1964) címû spanyol film rendezûje
(Juan Antonio). 2. Középen szív! – szalmatörek,
tájszóval – Lorán …; kedvelt komika. 3. Az örmény
irodalom nagyja (Gevorg) – színtelen, erôsen
mérgezô gáz – nem egészen egy! 4. Csinos, takaros
– azon a véleményen lévô. 5. Alapszintû – paranc-
snok, röv. – kissel az elején finom pálinka! 6. Teji-
pari márka – Standard …; nagytröszt. 7. Nem
sajnálja – kicsinyítô képzô. 8. Kiejtett kettôs betû –
a mikroszkóp régies neve. 9. Pest megyei község –
a szobába – milyen nagyszámú! (két szó) 10. Orosz
százas (SZTO). 11. Az argon vegyjele – Mohamed
prófétától származó arab nemes – ülés, ülôhely,
németül. 12. Kávészínû – mely személyeké? –
páratlan elán! 13. Sopronhoz közeli község lakója
– Maine és Loire megye székhelye Franciaország-
ban.        Zábó Gyula
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