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A KULTÚRPONT IRODA hírei

KALENDÁRIUM

ZENEI KÖZÉLETÜNK

Negyedszázad a Miskolci Szimfonikus Zenekar élén

Idén ünnepli fennállásának 45. évfordulóját a Miskolci Szimfonikus
Zenekar, s ennek az idônek több mint a felét Kovács László vezetésé-
vel töltötte, hiszen a karmester huszonöt esztendeje irányítja az együt-
test. A dirigens talán arra a legbüszkébb, hogy koncertjeik mindig telt
házasak, hiszen ez is jelzi negyedszázada folytatott közönségnevelésük
eredményességét. (Réfi Zsuzsanna)

Fûke Géza került a Gyôri Filharmonikus Zenekar élére

A korábbi igazgató, Baross Gábor július 3-i távozása után Fûke Géza
került a Gyôri Filharmonikus Zenekar élére. Az új vezetô, akinek kine-
vezése 2009. január elsején lép hatályba, az év végéig megbízott igaz-
gatóként tevékenykedik. Fûke Géza, bár sok tervvel érkezett, nem
készül alapjaiban felforgatni az együttes életét. Fontosnak tartja a csa-
patmunkát és a törzsközönség szélesítése mellett célul tûzte ki a
zenekar piacorientálttá tételét is. (Bilkei Éva)

Baross Gábor Szegeden folytatja pályafutását

Idén júliustól öt esztendôn keresztül tölti be Baross Gábor a Szegedi
Szimfonikus Zenekar igazgatói posztjára. A Gyôrbôl érkezô muzsikus
munkája során arra törekszik, hogy újabb és újabb közönséget, fôleg
fiatalokat nyerjen meg a muzsikának. S nagy örömére a munkáját kin-
evezések átadásával kezdhette, a következô hónapokban pedig igyek-
szik minél jobban megismerni a szegedi együttes tagjait. 

(Réfi Zsuzsanna)

Jó hírek a MÁV zenekarnál

A tavalyi év rossz hangulatú évadnyitó sajtótájékoztatója után idén nem
várt fordulat következett: szinte kizárólag pozitív változásokról szá-
moltak be a MÁV Szimfonikusok. Ezek a változások teljesen véletlenül
estek egybe a szakmai váltással: a zenekar élén húsz évet eltöltô Gál
Tamás ugyanis távozott az együttestôl, a mûvészeti vezetôi és a vezetô
karmesteri posztot szeptember 1-tôl Kollár Imre tölti be. Vele együtt két
új vendégkarmester is érkezett: Takács-Nagy Gábor a Telekom Szim-
fonikusok mellett a MÁV zenekarnál is betölti majd ezt a pozíciót, mel-
lette a brazil Rodrigo de Carvalho-t láthatjuk rendszeresen a zenekar
élén. (Kiss Eszter Veronika)

„Átpozícionálva”

A 2008/2009-es szezon az új stratégia alapelvei szerint épül fel. Az együt-
tesek ötvenkét nagyzenekari koncerten játszanak és harminc Z-felvételt
készítenek majd. Zajlik a külsôs kisegítôk kiválasztása, folyik az elsô
karmesteri és karnagyi posztokra kiírt pályázatok elbírálása.  A külön-
bözô elképzelésekrôl Cseh Gabriella Zsófia, az MR ügyvezetô igazga-
tója és Boldoghy Kummert Péter, az együttesek menedzser vezetôje
beszélt. (Réfi Zsuzsanna)

Meghallgatás vagy próbajáték?

Dr. Gyimesi László, a Mûvészeti Szakszervezetek Szövetségének elnöke,
a Magyar Zenemûvészek és Táncmûvészek Szakszervezetének fôtitká-
ra a meghallgatás és a próbajáték közötti különbségrôl, s a különbözô
jogi következményekrôl adott áttekintést. (Réfi Zsuzsanna)

„Állami fenntartásúvá kellene tenni a Rádió Zenei Együtteseit”

A Liszt-díjas, Érdemes és Kiváló mûvész Gulyás Dénes évtizedek óta
muzsikál együtt a Rádió Zenei együtteseivel, s olyan értéknek tartja a
társulatokat, amelyeket mindenképpen meg kell ôrizni. Úgy vélekedik,
sokkal jobb lenne, ha állami fenntartásúvá tennék a kórusokat és a
zenekart, s ezért az ôszi parlamenti ülésszakon törvényjavaslatot ter-
jeszt be. (Réfi Zsuzsanna)

Underground – Tiszteletjeggyel

Vadonatúj jelenség ütötte fel a fejét a honi zenei életben: aki ôszinte
kulturális aggodalomból a Magyar Rádió mûvészeti együttesei körüli
anomáliákat akár a legcsekélyebb mértékben is bírálja, azt sommásan
rádióellenesnek minôsítik (Csontos János)

„…ami a Magyar Rádióban folyik, ahhoz felelôs muzsikus nem

asszisztálhat…”

Tizenhat esztendô után nem volt könnyû búcsút mondania a Magyar
Rádió Énekkarának, de Strausz Kálmán azt mondja, akkor sem döntött
volna másképp, ha ajánlatot kapott volna szerzôdése meghosszab-
bítására. A Liszt-díjas karnagy ugyanis úgy vélekedik, vállalhatatlan,
ami az együttesekkel történik. (Réfi Zsuzsanna)

Élvezettel kell dirigálni

Egészségesnek és munkabírónak érzi magát, ugyanakkor megelége-
déssel tekint vissza pályájára Lukács Ervin karmester, aki idén ünnepli
nyolcvanadik születésnapját. A Magyar Állami Operaház örökös tagja
és mestermûvésze ebbôl az alkalomból augusztusban megkapta a Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét. (Bilkei Éva)

Zenén és szavakon túl

Hetvenötödik születésnapját ünnepelte augusztusban, és október 4-én
nagyszabású koncertet ad a Mûvészetek Palotájában Vásáry Tamás
zongoramûvész, karmester. Az ünnepi koncerten Chopin f-moll zongo-
raversenye szimbolizálja karrierje kezdetét, Beethoven IX. (d-moll)
szimfóniája pedig a másik felét. A világhírû mûvésszel zenérôl, pszi-
chológiáról, a véletlenekrôl, azaz az életrôl – az életérôl – beszélgettünk.

(Bilkei Éva)

KÖNYVKRITIKA

Maynard Solomon: Mozart

A Park Könyvkiadó jóvoltából került a magyarul olvasókhoz az ame-
rikai zenetörténész terjedelmes munkája, Barabás András értô-olvas-
mányos fordításában. A fülszöveg (amelynek szinte elidegeníthetetlen
jellegzetessége, hogy szépít-retusál) ezúttal tartalmaz egy lényeglátó
mondatot: „A zseniális Mozart végre olyan biográfust kapott, aki nem
csupán varázslatos személyiségét, hanem a tényeket és az adatokat is
nagyon szereti.” (Fittler Katalin)

ZENETÖRTÉNET

Száz éve született David Ojsztrah

Az idén szeptember 30-án lesz száz éve, hogy megszületett a múlt
század egyik legkiválóbb elôadómûvésze David Ojsztrah, ez a csodá-
latos hegedûs, kiváló karmester és nagyszerû ember. Magyar közönség
elé elôször a Zeneakadémián, 41 évesen, 1949. március 17 én, Vlagyi-
mír Jampolszkijjal lép. (Nyuli László)

Reményi Ede hegedûmûvész életrajza  – 6. 

1870 december havának közepén három napra terjedô, nagyszabású
zeneünnep volt Beethoven születésének 100. évfordulója alkalmából,
mely ünnep a maga egészében Liszt vezetése alatt folyt le. „A 2-ik szám
– írják a Fôvárosi Lapok (dec. 18.) – Beethoven mondhatlanul bájos
hegedûversenye volt, melyet Reményi Ede adott elô az általa szerzett
sikerült kadenciával és zenekar-kísérettel. 

(Reményi  Ferenc írását közreadja Rakos Miklós)
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Bôvebb információ az évrôl :   www.kulturpont.hu/zenekar

A KULTÚRPONT IRODA HÍREI

2. SOND’AR-TE NEMZETKÖZI 
ZENESZERZÔI VERSENY 
2009-ben ismét megrendezik a Sond’Ar-te
nemzetközi zeneszerzôi versenyt, melyre a
kamarazenét és az elektronikus zenét ötvözô
mûvek beküldésével lehet jelentkezni.
Jelentkezési határidô: 2009. április 30.

ISTENES-BIBLIKUS ZENE PÁLYÁZAT 
Istenes-biblikus zene pályázatot hirdetett a
magyarországi, az erdélyi és a szabadkai
Mária Rádió, a Szent István Rádió és az
Európa Rádió, hat témában.
Pályázati határidô: 2008. december 8.

NEMZETKÖZI ZENESZERZÔI VERSENY
FINNORSZÁGBAN 
A finn Kymi Sinfonietta zenekari egyesület
második alkalommal hirdet zeneszerzôi ver-
senyt. Kizárólag még nem publikált, 15-30
perces kamarazenekari mûvel lehet pályázni.
Pályázási határidô: 2008. december 1.

ALKOTÓHÁZI ÖSZTÖNDÍJ –
ELEKTROAKUSZTIKUS ZENE 
Portugáliai alkotóházi ösztöndíjra hirdettek pá-
lyázatot az elektroakusztikus zene mûvelôinek. 
Jelentkezési határidô: 2008. december 31.

MÛVÉSZETI TOVÁBBKÉPZÉSEK GÖRÖG-
ORSZÁGBAN ÉS OLASZORSZÁGBAN 
Mûvészeti programokat és továbbképzé-
seket tartanak Görögországban 2009-ben a
képzômûvészetekkel, a kreatív írással és a
zenével foglalkozó görög Aegean Center
szervezésében. Az egyik kurzus 2009. már-
cius 2. és június 4. között Paros szigetén, a
másik 2009. szeptember 6. és december 13.
között Pistoiában zajlik majd.

XXV. JUBILEUMI NEMZETKÖZI 
FESZTIVÁL SZARAJEVÓBAN – 
ZENESZERZÔI PÁLYÁZAT
2009. február 7. és 28. között tartják a
XXV. Szarajevói Nemzetközi Fesztivált,

ehhez kapcsolódóan zeneszerzôi pályáza-
tot hirdettek az organikus mûvészeti élet
témájában, melyre zongorára, gitárra,
valamint kamarazenekarra írt darabokat
várnak.
Pályázati határidô: 2008. december 21.

AZ ELÔADÓMÛVÉSZETI TÖRVÉNY 
TERVEZETE 
OKTÓBERBEN A PARLAMENT ELÔTT 
Az elôadómûvészeti törvény tervezete
várhatóan 2008 októberében a parlament
elé kerülhet. A tervezetet szeptember 21-én,
a Magyar Dráma Napján nyújtja be az
Országgyûlésnek Hiller István oktatási és
kulturális miniszter. Ha az Országgyûlés a
javaslatot elfogadja, a törvény az Új Tudás
Program költségvetésébôl 3,5 milliárd forint
többletfinanszírozást biztosít a színház- és
táncmûvészeti szférának, a zenekaroknak,
együtteseknek és kórusoknak pedig 1 mil-
liárd forintot.

A jogi személyiségû kulturális szervezetek most öt kategóriában adhatják be pályázataikat az Európai Unió Kultúra keret-
programjában:

– kulturális együttmûködési tevékenységek (0–24 hó) – beadási határidô: 2008. október 1.
– többéves együttmûködési projektek (3–5 év) – beadási határidô: 2008. október 1.
– európai jelentôségû kulturális szervezetek mûködési támogatása – beadási határidô: 2008. november 1.
– irodalmi fordítás – beadási határidô: 2009. február 1.
– kulturális együttmûködési projektek harmadik országokkal – beadási határidô: 2009. május 1.

A megújult programkalauz, az egyszerûsödött ûrlapok, illetve a pályázattal kapcsolatosan minden információ megtalálható a
www.kulturpont.hu/eukulturaprogram  oldalon. 

1075 Budapest, Kazinczy u. 24–26.
www.kulturpont.hu
info@kulturpont.hu

A KultúrPont Iroda az Európai Unió Kultúra keretprogramjának hivatalos magyarországi koordinátora,
mûködésének támogatói az Európai Bizottság Oktatási és Kulturális Fôigazgatósága és az Oktatási és Kulturális Minisztérium.

A 2009/20010-es évadra is várja 14 és 24 év
közötti fiatal zenészek jelentkezését az
Európai Unió Ifjúsági Zenekara (European
Union Youth Orchestra –≥ EUYO). A zene-
kar zenei igazgatója Vladimir Ashkenazy; a
2009/2010-es tavaszi és nyári turnén a zene-
kar többek között Andrew Littonnal,
Gianandrea Nosedával, Sir Colin Davisszel

és Herbert Blomstedttel dolgozik majd
együtt.
A tagfelvétel magyarországi ügyeit a Kultúr-
Pont Iroda intézi - 2008. december 15-ig

várjuk a kitöltött jelentkezési lapokat. A
jelentkezési lap, a kötelezô darabok és a
meghallgatással kapcsolatos információk
letölthetôk a KultúrPont Iroda honlapjáról.

Bôvebb információ:  
KultúrPont Iroda
1075 Budapest, Kazinczy u. 24-26. 
Böcskei Csilla 
E: euyo@kulturpont.hu
I: www.kulturpont.hu/euyo
Tel.: (06 1) 413-7566 
Fax: (06 1) 413-7574 

Tagfelvétel az Európai Unió Ifjúsági Zenekarába

Az EU Kultúra (2007–2013) keretprogramjának 2009-re szóló felhívásai
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ÚJABB HEGEDÛS FOG KARMESTERI PÁLCÁT. Napjaink egyik legkiemelkedôbb hegedûmûvésze, Nikolaj Znaider 2009 tavaszától három
évig a Svéd Kamarazenekar elsô számú vendégkarmestere lesz, Vengerovval ellentétben azonban nem szakít a hangszeres játékkal sem.

CSELLÓVAL AMERIKÁBAN. Mezô-Arruda László csellista nyerte meg az Ima Hogg-versenyt, amit az Egyesült Államokban, Hustonban ren-
deztek fiatal mûvészek számára.

ECHO-DÍJAT NYERT FISCHER ÁDÁM ÉS AZ OSZTRÁK-MAGYAR HAYDN ZENEKAR. A német lemezipar 1992-ben alapított díját szim-
fonikus zenei felvétel kategóriában ítélték oda a Fischer Ádám vezette Osztrák-Magyar Haydn Zenekarnak. Az elismerést október 19-én
adják át Münchenben.

MAGYAR KAPTA A KIRÁLYNÔ NAGYDÍJÁT. Vámosi-Nagy Zsuzsa fuvolamûvész vehette át Birgitte hercegnôtôl a „Queen's Commenda-
tion for Excellence” díjat Londonban. A királynô nagydíját minden évben a Royal Academy legeredményesebb diákja kapja.

FRANCIA BECSÜLETREND RÉV LÍVIÁNAK. Rév Lívia Párizsban élô zongoramûvésznô megkapta a Francia Becsületrend kitüntetést, amely
a legmagasabb elismerés Franciaországban. A formális lovaggá ütési ceremónián Nicolas Sarkozy adta át az érdemrendet.

KAROSI BÁLINT A BACH-VERSENY GYÔZTESEI KÖZÖTT. Szombaton ért véget Lipcsében a 16. alkalommal megrendezett lipcsei Johann
Sebastian Bach-verseny. Az énekesek kategóriájában Marie Friederike Schöder, a csellistáknál Philip Higham, az orgonisták között Karosi
Bálint bizonyult a legjobbnak.

40 ÉV A KODÁLY-MÓDSZER MELLETT. Július végén ünnepelte az oaklandi Holy Names Egyetem Kodály Zenei Központja alapításának
40. évfordulóját. A központ az Egyesült Államok nyugati partjának meghatározó zenei intézménye, ahol a Kodály-módszer oktatását ki-
emelkedô sikerrel végzik.

BRENDEL BÚCSÚZIK. Búcsúturnéra indult a világ egyik legnevesebb zongoramûvésze, Alfred Brendel. Salzburg volt az elsô állomás, az
utolsó Bécsben lesz, ahol Mozart kilencedik zongoraversenyével köszön el a közönségtôl és a pódiumtól. Európai körútjából hazánk sem
marad ki, szeptember 26-án és 27-én a Budapesti Fesztiválzenekarrar lép fel Budapesten.

ÓRIÁSI SIKERE VOLT A KÉKSZAKÁLLÚNAK. Állva tapsolt a közönség a Salzburgi Ünnepi Játékokon tartott Bartók-bemutatónak. A Bécsi
Filharmonikusokat Eötvös Péter karmester-zeneszerzô vezényelte. Az est mûsorán nemcsak az opera, hanem a Négy zenekari darab és a
Cantata Profana is szerepelt.

KITÜNTETETTEK. A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (polgári tagozata) kitüntetést vehette át augusztus 20-án többek kö-
zött Kincses Veronika, a Magyar Állami Operaház Kossuth-díjas operaénekese, Érdemes Mûvésze, Lukács Ervin, a Magyar Állami Operaház
Kossuth-díjas karmestere, Kiváló Mûvész és Miller Lajos, a Magyar Állami Operaház Kossuth-díjas operaénekese. A Magyar Köztársasági
Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést kapta Papp Márta zenetörténész. Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkeresztet kapott Faludi Judit, a Ma-
gyar Virtuózok Kamarazenekar csellómûvésze, Herencsár Viktória cimbalommûvész, Kanyó András, a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk
Mûvészeti Iskola tanszakvezetô fôtanácsos fuvolatanára, Popa Péter hegedûmûvész, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara nyugalmazott
szólamvezetôje és Szabó Sándor hegedû- és gitármûvész. Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt kitüntetést vehette át Dúlfalvy Éva, az
ELTE Egyetemi Koncertzenekar koncertmestere, Hartyányi Mária, a nagykôrösi Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zene-
iskola zongoratanára, Háray Ferencné nyugalmazott énektanár, karvezetô és Dr. Kovácsné Gábeli Anikó, az ELTE Bartók Béla Énekkar tagja.

GERGIEV A DÉL-OSZÉT PARLAMENTBEN. Valery Gergiev, a Londoni Szimfonikus Zenekar elsô karmestere megszakította részvételét az
Edinburghi Fesztiválon, és augusztus 21-én Dél-Oszétia fôvárosában adott koncertet a grúz-orosz konfliktus áldozatainak emlékére. Az
oszét származású mûvész Sosztakovics Hetedik szimfóniájával és Csajkovszkij Patetikus szimfóniájával üzent Szaakasvili grúz elnöknek:
ôt okolja a tragédiáért.

VÉGE A WOLFGANG WAGNER-KORSZAKNAK. Bayreuthban a Parsifal elôadásával értek véget az idei Ünnepi Játékok és látványos cere-
mónián búcsúztatták a tisztségébôl távozó Wolfgang Wagnert, aki 57 éven át állt a nagyapja, Richard Wagner operáinak elôadására még
a zeneszerzô által létrehozott fesztivál élén. Az ünnepségen megszólaltak a híres kürtök, nyolcvan zenész és hatvan énekes mondott fellé-
pésével köszönetet a 89. életévét betöltô igazgatónak. A 19. század hetvenes éveiben megalapozott fesztivál évente több mint 40 ezer
Wagner-rajongót vonz a világ minden tájáról a dél-németországi kisvárosba. A Bayreuthi Fesztivál igazgatótanácsa szeptember elsején
megnevezte Wolfgang Wagner utódját. A Zöld Dombon a jövôben a féltestvérek, Wolfgang Wagner elsô házasságából származó leánya,
Eva Wagner-Pasquier és a második házasságából való fiatal Katharina Wagner gyakorolják a hatalmat. A vezetés átvételére egyébként kö-
zös pályázatot nyújtott be Wieland Wagner lánya, Niké a belga színházi fenoménnal, Gérard Mortier-vel, a Bastille opera jelenlegi direkto-
rával, a Salzburgi Ünnepi Játékok megújítójával. 

MAHLER ÜNNEP A MÛPÁBAN. A kiváló bariton, Matthias Goerne volt a sztárvendége az idei Budapesti Mahler Ünnepnek, az öt kon-
certbôl álló sorozatot a Mûvészetek Palotájában rendezték meg. A Budapesti Fesztiválzenekar (BFZ) kezdeményezte Mahler ünnepen két
magyar ôsbemutató is elhangzott, Csemiczky Miklós és Dubrovay László új mûve.    
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DEBÜTÁLT A KLASSZ ZENEI IRODA. Minden eddiginél jobb jegyeladást produkált a tavasszal alakult Klassz Zenei Iroda teltházas Kastély-
koncertek Eszterháza 2008 sorozata és nagy sikerrel zajlott a hagyományteremtô szándékkal idén elôször megvalósult Esztergomi Liszt Hét
is. A világszerte ismert és népszerû Haydn Eszterházán fesztivált 9 ország rádióadói sugározták, így a magyaron kívül a bajor, bolgár, észt,
finn, horvát, lengyel, román és szerb régizene-rajongók is élvezhették a hangversenyeket az éteren keresztül. 

FÉLBESZAKADT ÉVADNYITÓ AZ MR ZENEI EGYÜTTESEINÉL. Félbeszakadt a Magyar Rádió zenei együttesei számára meghirdetett évad-
nyitó társulati ülés, amelyre az énekkar meghívta Gulyás Dénes országgyûlési képviselôt és operaénekest. A fideszes honatya jelenléte
miatt a rádió elnöke néhány perccel a kezdés után berekesztette az értekezletet, és csak a szólamvezetôkkel folytatott megbeszélést.
Gulyás Dénes a társulati értekezleten ugyanarra keresett volna választ, mint ami után júliusban, Karsai Péter MDF-es képviselôvel együtt
már egyszer érdeklôdött: a sok évtizednyi szellemi értéket fölhalmozó társulat milyen mûvészi koncepció alapján és milyen anyagi kondí-
ciók mellett dolgozhat, továbbá hol vannak a szimfonikus zenekarra és az énekkarra fordítható pénzek. 

KILENCÉVES ZONGORISTA A ROYAL ALBERT HALLBAN. A koncertterem történetének legfiatalabb elôadójaként lépett fel vasárnap a
londoni Royal Albert Hallban a kilencéves kínai zongorista, Marc Yu. A Proms címû komolyzenei sorozat alkalmából Nagy-Britanniába
látogató csodagyerek neves honfitársa, Lang Lang koncertjén játszott Schubert f-moll fantáziájában. Az ifjú zongorista megtisztelônek érzi,
hogy amerre jár Mozarthoz hasonlítják, de nem érzi találónak a párhuzamot: „Mozart elsôsorban zeneszerzôként alkotott nagyot, emellett
jó zongoristának számított. Én azonban inkább Liszthez szeretnék hasonlítani, mert ô igazi zongoravirtuóz volt.” – mondta Marc Yu. 

HAYDN-NAPOK KISMARTONBAN. Joseph Haydn Il ritorno di Tobia címû oratóriumával kezdôdtek meg a huszadik Nemzetközi Haydn-
napok Kismartonban az Esterházy-kastélyban. A drámai hatású kompozíciót az Osztrák-Magyar Haydn Filharmonikusok zenekara adta elô
Fischer Ádám vezényletével. A jubileumi fesztivál programját úgy állították össze, hogy felelevenítsék az utóbbi két évtized legsikeresebb
elôadásait és témáit, ügyelve arra, hogy a produkciók önálló, egyedi koncertek legyenek. Fischer Ádám szerint kezdettôl fogva arra
törekedtek, hogy a fesztivál keretében a XVIII. században élt és alkotott zeneszerzô mûveinek legnagyszerûbb interpretálói lépjenek fel,
méghozzá a világ minden részébôl, elvégre Haydn az egész világ számára komponált. 

JAMES LEVIN VISSZATÉR. Daganatos megbetegedése után gyógyultan tért vissza az idén 65 éves, világszerte ünnepelt dirigens, James
Levin a New York-i Metropolitan Opera és a Carnegie Hall karmesteri dobogójára. A karmester szervezetében júliusban találtak rosszin-
dulatú daganatot, a mûtét és a kezelés sikeres volt, Levin hatalmas energiával kezdte az évadot. Szeptember 18-án közös sikereik hôsére,
Luciano Pavarottira emlékezô gálaestet vezényelt, 22-én pedig hasonlóan nagyszabású évadnyitó gálát dirigál a MET-ben, amelyen Renée
Flemin, Ramón Vargas, Thomas Hampson, Dwayne Croft és Robert Lloyd lép föl.

MAGYAR ZENEI ESEMÉNYEK BELGIUMBAN. Rendszeres vendégeivé váltak a belgiumi zenei életnek a magyar zenészek. A komoly-, jazz-
és világzene éves nagy seregszemléjén, a KLARA Fesztivál nyitónapján Brickner Szabolcs tenorista adott nagysikerû koncertet. Szeptem-
ber elsô hétvégéjén két koncertet is adott Kelemen Barnabás hegedûmûvész a Flamand Szimfonikus Zenekarral, az egyiket a neves
brugges-i Concertgebouw-ban, a másikat az antwerpeni De Singelben.

LAJTHA-AUER VILÁGPREMIER. Az Auer Vonósnégyes a világon elsôként rögzítette Lajtha László kvartettjeit, amelynek anyaga lemezbe-
mutató-koncertsorozat formájában élôben is hallható. A Bartók Emlékházban szeptember és december között három alkalommal csendül-
nek fel e ritkán hallható remekmûvek.

NÉV NÉLKÜLI ADOMÁNY. Egy, nevének felfedésétôl elzárkózó adományozó ötmillió dollárt utalt át a St. Louis-i Szimfonikus Zenekar
számlájára. A 2001-es csôdközeli állapotból kikerült 128 éves zenekar mûködési költségre, közönségszervezésre, kapacitásfejlesztésre és
a bevétel növelését szolgáló projektekre fordítja az adományt.

ZENETANÁR KERESTETIK. Budapest közeli települések alapfokú mûvészeti iskolái keresnek zenetanárokat. A dunapataji Mûvészeti Isko-
la keres: zongora, magánének, hegedû, és fafúvó szakos tanárt. A gyáli Kodály Zoltán Zeneiskola zongora és ütô szakos tanárt, a mendei
NOKI ÁMK Alapfokú Mûvészeti Iskola furulya-fuvola, szintetizátor, és szolfézs-zongora szakos tanárt, a pilisszántói Aquincum-Szántó Alap-
fokú Mûvészeti iskola gitár, ütô, zongora, szolfézs szakos tanárt, az érdi Lukin László Alapfokú Mûvészeti Iskola pedig gitártanárt keres.

CHOC-DÍJAS A BARTÓK ÚJ SOROZAT. Újabb elismeréssel gazdagodott a Bartók Új Sorozat díjgyûjteménye: a zongoramûveket bemutató
25. számú lemez megkapta a francia Le Monde de la Musique zenei újság Choc-díját.

NÔK A ZENESZERZÉSBEN. A spanyol Iluminada Pérez Frutos és a dél koreai Ji Youn Doo nyerték jelentkezôk nagy száma miatt kiadott két
elsô díjat a csak nôknek kiírt Unna zeneszerzôversenyen. A hölgyek csellóra és egyéb hangszerekre kiírt kamaradarabbal nevezhettek.

ISMÉT TELJES BACH KANTÁTÁJA. Egy francia Bach-rajongó megtalálta a Párizstól délre fekvô Melunben a „Christ unser Herr zum Jordan
kam” (BWV 7) kezdetû kantáta orgonarészeinek két lapját, amely hiányzott a nyolcoldalas kéziratból, ami 1983 óta ey New York-i ügyvéd
tulajdonában van. A francia ügyvéd az 1858-ban elhunyt zeneszerzô, Sigismund von Neukomm hagyatékában talált rá az elveszett lapokra,
amelyeket a maluni múzeum ôrzött.

KALENDÁRIUM
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Idén ünnepli fennállásának 45.

évfordulóját a Miskolci Szim-

fonikus Zenekar, s ennek az idônek

több mint a felét Kovács László

vezetésével töltötte, hiszen a

karmester huszonöt esztendeje

irányítja az együttest. A dirigens

talán arra a legbüszkébb, hogy

koncertjeik mindig telt házasak,

hiszen ez is jelzi negyedszázada

folytatott közönségnevelésük

eredményességét. A karmester

nem tartja magát egyébként ter-

vezgetôs típusnak, a nagy ívû

elképzelések helyett inkább a min-

dennapi munkával foglalkozik. Bár

mostani ünneplésébe némi üröm is

vegyül, hiszen egy másik, tíz éves

munkakapcsolata éppen most ért

véget.  A Magyar Rádió Szim-

fonikus Zenekaránál ugyanis 1998

óta töltötte be az elsô karmesteri

pozíciót, szerzôdése azonban nem-

régiben lejárt, és sikertelenül

indult a posztért kiírt pályázaton. 

❙ Szerencsére Miskolcon nincs gond a
szerzôdésével, hiszen legutóbb tavaly
választották meg a muzsikusok ismét a
zenekar vezetô karmesterének.

– Igen, s ennek nagyon örültem. Ezt a szo-
kást az együttesnél az utóbbi tizenöt eszten-
dôben vezettük be, s a pozíciómról mindig
titkos szavazással döntenek. S azt hiszem,
egy ilyen bizalmi voksolás jóval többet ér,
mint egy „fentrôl” érkezô, kinevezési papír. 

❙ Mire emlékszik vissza a legszívesebben
ebbôl a közös negyedszázadból?

– Nem állomások, mérföldkövek szerint
élem az életemet. Mindig a napi munkát tar-
tom a legfontosabbnak. Arra például na-
gyon büszke voltam, hogy néhány esztendô
alatt sikerült elérnem, a fúvósoknál ne kell-
jen meghatároznom, ki mit játszik. Olyan
szintre jutottak ugyanis a muzsikusok, hogy
mindenki egyformán jó teljesítményt nyúj-
tott a koncertpódiumon. Óriási dolog volt ez.
Huszonhét évesen lettem az együttes vezetô
karmestere, s ezen a poszton az országban
én voltam a legfiatalabb. Elôtte másodkar-
mesterkedtem a zenekarnál, Mura Péter
mellett. S emlékszem, a zenészeknek nagyon
tetszett, hogy dirigensként próbáltam velük,
majd a szünetben elôvettem a harsonámat,
és lelkesen gyakoroltam, mert a diploma
hangversenyemre készültem… Amikor
aztán Mura Péter hatvan évesen nyugdíjba
ment, a zenekar azt mondta, velem tudná
elképzelni a folytatást. Nagyon tapasztalat-
lan voltam még ekkor, így roppant hálás
vagyok az együttesnek azért a türelemért,
amellyel elviselte az elsô tíz évünket. A
zenészek rendkívül fegyelmezettek voltak, s
így van ez ma is. A próbák kellemes, laza
hangulatban telnek, a munkavégzésük
azonban hihetetlen pontos és precíz. 

❙ Gondolom, azért a huszonöt év egyik
kiemelkedô pillanata volt, amikor beköl-
tözhettek a saját otthonukba, a Mûvé-
szetek Házába.  

– Az új koncertteremmel új korszak kezdô-
dött az együttes és az én életemben is. S bár
az elôzô évtizedekben végigjátszottam szin-
te az egész zenekari repertoárt a száraz

akusztikájú színházban, most minden ismert
darab új élményekkel szolgál. A Mûvésze-
tek Házában másképpen lehet muzsikálni.
S mivel a mi termünk, így óriási lehetôsé-
geink vannak szerkesztésben, tervezésben. 

❙ Miskolcon nem akadtak nehezebb idô-
szakok?

– Nem volt mindig felhôtlen a viszonyunk,
hétévente akadtak problémák…  Ez a kap-
csolat a zenekarral kicsit tényleg hasonlít
egy házasságra. De ezeket mindig igyekez-
tem elsimítani, s nem is alakultak ki komo-
lyabb konfliktusok. 

❙ S ilyen hosszú idô után, amikor már
nagyon alaposan ismerik egymást a mu-
zsikusokkal, nem nehéz újabb és újabb
impulzusokat adni? 

– Nem lehet mindig a Galántai táncokat
próbálni. A figyelmet más darabokon ke-
resztül kell fenntartani, s ez bizony nem
mindig egyszerû feladat. 

❙ Nem unalmas?
– Nem. Soha. Mindig újból és újból rá kellett
ugyanis döbbennem, hogy a miskolci zene-
kar olyan magas szinten muzsikál, ami ke-
vés együttesrôl mondható el. Hihetetlen
pontosan játszanak kézre, s ezzel a képes-
ségükkel a vendégkarmestereket is mindig
lenyûgözik.   

❙ Hogyan lehet errôl a magas színvonal-
ról továbblépni?

– Rengeteg apró tervem van, minden szó-
lamra vonatkozóan. Nálunk a zenekarban
nincs nagy fluktuáció. Ha mégis akad egy-
két hely, akkor arra nyolc-tíz jelentkezô is
akad az ország különbözô részeibôl, s
mindegyikük nagyon magasan képzett.
Ennek nagyon örülök, mert ez is jelzi a ze-
nekar hírét, rangját.  

❙ S ahogy látom, igyekszik újabb és újabb
színt vinni a programba, hiszen játsza-
nak jazzt, és más mûfajú esteken is pó-
diumra lépnek….

– Zenei mindenevô vagyok. Szinte nincs
olyan zenei stílus, a világzenétôl a kemény

ZENEI KÖZÉLETÜNK

6 XV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

Negyedszázad 
a Miskolci Szimfonikus Zenekar élén
Kovács László nem tervezget, mindig a következô koncertre készül 
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rockig, amit ne élveznék. Szívesen párosí-
tom össze a különbözô mûfajokat. Oly-
annyira, hogy ezért hajlandó vagyok hang-
szerelni, szervezni, pénzt szerezni. A
Miskolci Szimfonikusok programján jelen-
leg tizenhárom, különleges programot talál-
ni, ami világviszonylatban is értékelhetô.

❙ Hogyan ünneplik a jubileumot?
– Nagy gálaesttel, 2008. október 9-én. A
hangverseny programjában Weiner, Mah-
ler-darabok szerepelnek, s az est szólistája
Fenyô László és Hajnóczy Júlia lesz. A kon-
certre meghívjuk a társintézmények veze-
tôit is. Emellett azonban a megszokott mó-
don folyik az évad. 25-30 programot adunk
elô, s a Mûvészetek Palotájában is szerepe-
lünk, a Zenekari körképben. A hangverse-
nyek közül egyet sem tudnék külön kiemelni,
mindegyiknek van valami különlegessége,
akár egy izgalmas darab vagy neves vendég
személyében. Szerencsére a bérleteladással
nincs gondunk, a hatszáz férôhelyes terem
minden koncertünkre megtelik. S talán az
eddigi, miskolci pályafutásomban erre va-
gyok a legbüszkébb, hiszen kezdettôl fogva
odafigyeltünk az ifjúságnevelésre, így fel-
nôtt egy olyan generáció, amelynek tagjai
kíváncsiak a hangversenyekre. 

❙ Milyen az együttes anyagi helyzete?
– Mi pontosan olyan körülmények között
élünk és dolgozunk, mint a többiek. Nem
emlékszem olyan idôszakra, amikor pénzügyi
nehézségeink lettek volna, bár alacsonyak a
fizetések, s nincsenek igazán jó minôségû
hangszereink. De valahogyan mûködünk… 

❙ S már gondol arra, hogy hogyan ünnepli
majd az együttes fél évszázados fenn-
állását, s három évtizedét a zenekar élén?

– Sosem a nagy célok motiválnak – nem az
az alkat vagyok –, hanem a sok kicsi. Minden
motornak olyan fordulatszámon kell járnia,
hogy a legtöbbet tudja kihozni magából. Volt
olyan idôszak, amikor a miskolci zenekar
temérdek koncertet adott, s rengetegszer
lépett fel Budapesten. Tudomásul kellett
vennem azonban, hogy nem ez az ideális a
zenekar számára. Igyekeztem megtalálni a
legjobb arányt, s ezt azóta  igyekszem
folyamatosan megôrizni. S nem tervezgetek.
Azt szeretném, hogy mindig a következô és
következô koncert sikerüljön nagyon jól.

❙ A hírek szerint a miskolci zenekar a
nyugalom és a béke szigete…

– Ezért azonban folyamatosan küzdeni kell.
Nem megy minden olyan egyszerûen. Hi-
szen szükség van a pénzügyi stabilitásra, s

olyan teljesítményt kell nyújtani, hogy min-
den hangversenyünkrôl elégedetten távozzon
a közönség. Ahhoz, hogy egy jármû simán
fusson, millió apró kormánykorrekciót kell
végrehajtani. S néha ezek a pici változtatások
a legnehezebbek. De bízom azért abban, hogy
ma talán már kevésbé rontok el dolgokat az
együttes élén, mint huszonöt évvel ezelôtt.   

❙ A Rádiózenekarról azonban, fôleg az
utóbbi idôszakban, aggasztó híreket hal-
lani. Ennek ellenére úgy döntött, pályázik
az együttes elsô karmesteri posztjára… 

– A menedzsment kezdeményezésére olyan
felháborító dolgok történtek a zenekarnál,
hogy már nyáron, a szezon végén ott tartot-
tam, felállok. Az együttes tagjai közül azon-
ban sokan megkerestek, kérték, hogy marad-
jak. S miattuk, a velük való szakmai és
emberi kapcsolat miatt döntöttem úgy, indu-
lók a megmérettetésen. Az ügyvezetô igaz-
gatóasszony, Cseh Gabriella is azt mondta,
örömmel veszi, ha részt veszek a pályázaton. 

❙ Egy évtized hosszú idô. 1998-ban is
pályázattal került a Rádiózenekarhoz?

– Akkor még Vásáry Tamás vezette az
együttest, és szüksége volt egy olyan kar-
mesterre,  aki felügyeli a mindennapi mun-
kát. A Rádiózenekart én 22 évesen dirigál-
tam elôször, és ezt követôen is sokat
dolgoztam velük, így tulajdonképpen az
együttes kért fel erre a feladatra. A muzsiku-
sok úgy gondolták, én leszek az, aki ki tudja
egészíteni Tamás munkáját. S az együttes-
nél két-három évre szóló szerzôdéseim vol-
tak, amelyeket mindig automatikusan meg-
hosszabbítottak. Azt, hogy ezt az állást most
pályáztatni fogják, májusban tudtam meg. 

❙ S gondolom, Önt sem vonták be a kö-
vetkezô évad tervezésébe?

– Így igaz, most ôsszel is úgy léptem ki az
együttestôl, hogy hivatalosan nem ismerhet-
tem a következô szezon programját. Persze
már korábban is szerettem volna tudni
valamit arról, hogy hogyan tovább, válaszok
helyett azonban mindig csak rébuszokat
kaptam. Semmilyen szinten nem voltam
beavatva semmibe, nem vehettem részt a
stratégiai megbeszéléseken. S hónapokig
bejutni sem tudtam a vezetéshez. Mindenre
azt a feleletet kaptam, hogyha problémám
van, akkor azt beszéljem meg Boldoghy
Kummert Péterrel, akit nem tartok alkalmas-
nak az együttesnél betöltött pozíciójára…
Az összes gondról írtam egy levelet még
májusban, amelyre a mai napig nem ér-
kezett válasz… Részben azért is döntöttem
úgy, hogy jelentkezem a posztra, mert úgy

gondoltam, legalább így, a pályamunkában
elmondok mindent, amit nem állt módom-
ban személyesen kifejteni. Harminc oldalt
írtam, s kiváló mûvészektôl, Marton Évától,
Eötvös Pétertôl, Kocsis Zoltántól és Fischer
Ádámtól támogató sorokat is kaptam. 

❙ A pályázatok elbírálóival folytatott
beszélgetésen azonban a mondandója
nem nyerte el a grémium tetszését…

– A jelentkezôket a Cseh Gabriellából,
Alföldy-Boruss Istvánból, Farkas Zoltánból,
Boldoghy Kummert Péterbôl és a cég jog-
tanácsosából álló bírálóbizottság hallgatta
meg. A kétórás beszélgetésen nekem is szá-
mos kérdést feltettek az együttes-vezetéssel
kapcsolatban. Milyen évadot szerkeszte-
nék, hogyan raknám össze az ifjúsági kon-
certeket…. Hát, huszonöt éves zenekar ve-
zetôi tapasztalatommal mindenre  kimerítô
választ adtam. Érdekes módon a lényeges
kérdések közé tartozott, hogy mit teszek
akkor, ha valaki színvonalát nem tartom
megfelelônek. Azt feleltem, nem vagyok
próbajáték párti, ezért elbeszélgetek vele, s
próbálom így rábírni arra, hogy muzsikáljon
jobban, és ne húzza vissza a többieket.
Miskolcon is ez volt eddig a leghatéko-
nyabb módszer. Ahogy érdekes volt az is,
amikor megjegyezték, az utóbb idôben
mindig védtem velük szemben a zenekart, s
mi lenne akkor, ha egy ilyen embert nevez-
nének ki az együttes élére… Céloztak arra
is, hogy szerintük a zenekar minôségével
problémák vannak, erre azonban azt vála-
szoltam, hogy az együttes Wagner-napokon
nyújtott produkciója jelezte, a zenekar tu-
dása kiemelkedô. S örülök, hogy annak a
produkciónak én is a részese lehettem. 

❙ S hogyan értesült arról, hogy mondan-
dója nem tetszett a bizottságnak?

– Én sehonnan. A zenészeknek mondta el
másnap Boldoghy Kummert Pétert, de ve-
lem ezt azóta sem közölte senki… S bár
eleinte fájt mindez, mégis azt gondolom,
látva a helyzetet, hogy jobb is így… Szep-
tember közepén még nincs kiírva az októ-
beri program. Nem ismerni a teljes szezon-
tervet… S azzal az igazsággal sincsenek
tisztában, hogy egy zenekar mûködtetése
olyan, mint egy óceánjáró irányítása. Elkezd
fékezni, majd 15 kilométerrel odébb
megáll… Nemcsak azzal van bajom, hogy
egy téren játszik a zenekar, hanem azzal,
hogy az akusztika, az ingyenesség miatt ez
a produkció értéktelen és komolytalan lesz.
S hiába próbált meg mindez ellen az összes
lehetséges fórumon tiltakozni a zenekar,
egyszerûen lesöpörték ôket … R. Zs.  
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❙ Hogyan került annak idején az
együtteshez?

– Az akkori igazgató, Sir László a Liszt Fe-
renc Zenemûvészeti Fôiskolán tanított
német nyelvet, ott ismerkedtem meg vele. S
mivel látta, hogy engem mennyire érdekel a
mûvészeti menedzselés is – lelkesen szer-
veztem ugyanis a kamarakórusok feszti-
válját, ráadásul több idegen nyelven be-
szélek –, ezért az együtteshez hívott.
Elôször mûvészeti titkárként, majd fôtit-
kárként dolgoztam, s összesen hét évet töl-
töttem a Miskolci Szimfonikusoknál. Aztán
tettem egy kis kitérôt, elmentem a fôváros-
ba, egy piackutató céghez dolgozni. De eb-
ben az idôszakban is tartottam a kapcsola-
tot a társulattal. Amikor aztán másfél évvel
ezelôtt meghirdették az igazgatói posztot,
úgy éreztem, jelentkeznem kell, mert annak
idején nagyon jól éreztem magam az
együttesnél. Több tag meg is kérdezte tô-
lem, hogy pályázom-e. S aztán, nagy örö-
mömre, én bizonyultam a legjobbnak a
megmérettetésen.  

❙ Izgalmas idôszakban tért vissza, most
már nem csupán egy együttessel, hanem
egy koncertteremmel is foglalkozni kell,
hiszen a zenekar üzemelteti a miskolci
Mûvészetek Házát. 

– Különleges feladat, s tényleg boldogság,
hogy az együttes végre saját otthonhoz

jutott, ahol olyan darabokat is bemutathat,
amelyekre korábban, a színházban nem
volt lehetôség. Végre valóban annyit tud
próbálni az együttes a koncert helyszínén,
amennyit szeretne és rendhagyó produk-
ciókat is mûsorra tûzhet. Így még több
szempont alapján kell döntenünk a prog-
ramról, viszont a telt házas koncertek kár-
pótolnak ezért a fáradtságért, és azt iga-
zolják, sikerül jól megoldanunk a feladatot.

❙ Igazgatósága alatt ünnepeli a zenekar
a 45. születésnapját. Milyen különleges-
ségekkel készülnek a jubileumi szezon-
ra?

– Az október 9-i, jubileumi koncertünkön
közönségünkkel ünnepeljük az évfordulót.
Az est mûsorában remek darabok szerepel-
nek. A nyitódarab Weiner Zenekari szvitje.
Azért is választottunk egy Weiner darabot,
mert a zeneszerzô mûveibôl a Miskolci
Szimfonikusok, a Hungarotonnal együttmû-
ködve, készítenek felvételeket. Emellett
Schumann a-moll gordonkaversenyét és
Mahler IV. szimfóniáját adjuk elô. Az ün-
nepi esten kívül is izgalmas programokat
kínálunk, s a hagyományos három bérlet-
sorozattal: a Filharmónia-Raiffeisen Szezon-
bérlettel, mely a Filharmónia Kht. bérlete,
valamint saját, Népszerû zenei esték Bér-
letünkkel és Mesterbérletünkkel várjuk a
közönséget. Az évad sztárvendége napjaink

egyik legjelentôsebb zongoristája, Piotr
Anderszewski lesz. A 2008/09-es szezonban
Kovács László mellett dirigálja az együttest
Kocsis Zoltán, Marco Balderi és Mika
Eichenholz, s olyan szólisták is pódiumra
lépnek, mint Szabadi Vilmos, Baráti Kristóf,
Jandó Jenô, Balog József vagy Varga Zoltán.
A Haydn-év elôtt tisztelegve a Mesterbérlet
minden koncertjén elhangzik a zeneszerzô
egy-egy mûve, s olyan népszerû kompozí-
ciókon kívül, mint Dvořák IX. szimfóniája,
Ravel Bolerója vagy Vivaldi Négy évszakja,
Copland Rodeóját, Sosztakovics két zongo-
raversenyét is elôadjuk, s az érdeklôdôk a
koncertszerûen elôadott Toscának is tapsol-
hatnak. Természetesen a megszokott kará-
csonyi, húsvéti és promenád hangver-
senyeken is hallhat bennünket a közönség,
újévi koncertbôl pedig már nem hármat,
hanem négyet adunk, akkora az érdeklô-
dés. A Bartók + Operafesztivállal is foly-
tatjuk a korábbi, sikeres együttmûködést. S
annak is örülök, hogy idén felújítottuk egy
régi hagyományunkat, a társulat titkos
szavazáson megválasztotta a 2007/08 évad
zenészét, s ezt a címet Ferencz Enikô kürt-
mûvész kapta. 

❙ Hogyan tovább, mi lesz a 46. esz-
tendôben?  S Ön hogyan szeretné ünne-
pelni a zenekar fél évszázados fenn-
állását?

– Az egyik legfontosabb feladatunknak a
közönségnevelést tartom, hogy majd újabb
45 év elteltével is legyen, aki jegyet vált a
koncerteinkre. Emellett szeretném elérni
azt is, hogy egykor majd úgy emlegessék a
Miskolci Szimfonikusokat, mint az ország
egyik legjobb együttesét. S ehhez minden
adott, hiszen az utóbbi hat-hét évben a
zenekar nagyon megfiatalodott, kiváló
erôkkel gazdagodott. Szeretném, ha jobban
jelen lennénk a régióban, bár ez – fôleg
anyagi okok miatt – nem egyszerû feladat. S
arra is törekednünk kell, hogy a világ vál-
tozó elvárásainak megfeleljünk, hiszen ma
már ez teljesen mást jelent, mint akár tíz
esztendôvel ezelôtt… 

R. Zs. 
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„A közönségnevelés 
az egyik legfontosabb feladatunk”
Szabó Péter a 45 esztendôs Miskolci Szimfonikusok ünnepi szezonjáról

Bár csak másfél esztendeje nyerte el 

az igazgatói posztot Szabó Péter, 

nagyon jól ismeri a Miskolci Szimfo-

nikusokat, hiszen 1997-ben lett az

együttes mûvészeti titkára, késôbb

fôtitkára. Az igazgató igyekszik min-

dent megtenni azért, hogy a zenekar

még jobb körülmények között dolgoz-

zon, és a jubileumi esztendô mindenki

számára emlékezetes maradjon.
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Még a fôiskolára járt, amikor
1963-ban megszületett az
együttes, s a tanárképzô hall-
gatói között is keresgélték a
fiatal tehetségeket. Így lett a
Miskolci Szimfonikus tagja
Füzes Mária. A hegedûmû-
vész a családi hagyományo-
kat követve választotta hivat-
ásául a muzsikát, hiszen az
egész családja zenélt. Édesap-
ja zenetanár volt, az elsô esz-
tendôkben ô tanította a hang-
szeres játék mûvészetére. (Az
öccse szintén a zenét válasz-
totta, ma a Rádiózenekar kür-
töse). A salgótarjáni lány a
miskolci fôiskolán folytatta
tanulmányait, de aztán azzal,
hogy a Szimfonikus Zenekarhoz került,
eldôlt a sorsa. 

„Boldog vagyok, hogy ennek a 45 esz-
tendônek a részese lehettem – mondja –,
bár így visszatekintve az eltelt idôszakra,
egyetlen pillanatnak tûnt az egész.” Most
is örömmel emlékszik vissza a kezdeti esz-
tendôk izgalmaira, amikor óriási ese-
ménynek számított az együttes születése.
A város lakói is izgatottan várták a kon-
certeket, szívvel-lélekkel vett részt a mun-
kában mindenki, s rengeteg koncertet
adtak a környezô városokban. Mindenütt
tárt karokkal fogadták az együttest. A
zenekar iránti szeretet ma is érezhetô a
városban, Füzes Máriától sokan kíván-
csian kérdezgetik, milyen vendégek
érkeznek a következô szezonban, kik lép-
nek pódiumra. 

A hegedûmûvész úgy látja, az eltelt 45 esz-
tendô alatt sokat alakult, formálódott az
együttes. Évrôl-évre egyre jobb lett, s a né-
hány amatôr muzsikus helyére lassan hi-
vatásos zenészek kerültek. Közben, 1980-
ban Füzes Máriából is koncertmester lett. 

A hegedûmûvész rengeteg különleges hang-
versenyt tart számon emlékezetében. Szíve-
sen gondol vissza a külföldi turnékra, a Garda-
tó mellett adott fellépésekre vagy a berlini
vendégszereplésre, amikor egy parkban
muzsikáltak. A szép emlékek közé tartoznak
a Vigadóban adott sorozataik, a zeneakadé-
miai fellépéseik. A koncertprogramok kö-
zött is akad számos kedvence, nagy boldog-
ság volt számára, amikor végre eljátszhatta
Mozart Sinfonia concertantéját, de emellett
ezernyi szólóállást az ô elôadásában hall-
gathatott meg a miskolci közönség…

Úgy véli, most igazán kiváló zenészek
ülnek az együttesben, komoly technikai
tudással, akadémia, fôiskolai végzettséggel
rendelkezô fiatalok, akik szintén roppant
lelkesek és emellett nagyon öntudatosak is.
S örül annak is, hogy a Kovács László
vezette Miskolci Szimfonikus Zenekarban
most is, ahogy a kezdetektôl, a jó hangulat,
a kellemes légkör a jellemzô. 

Füzes Mária az együttes mellett sokat
kamarázott, vonósnégyesben is pódiumra
lépett, s ma is akad egy trió, amelyben rend-
szeresen játszik. Hosszú évek óta zene-
iskolában is tanít. Helyettesíteni kérték fel,
de ez olyan jól sikerült, hogy ottragadt az
intézményben. Sok a növedéke és szívesen
foglalkozik a gyerekekkel. Lényegesnek
tartja az oktatást, hiszen így ô is sokat tehet
a közönségnevelésért.

Nem véletlen hát, hogy sokan szólítják meg
az utcán, gyakran ismeretlenek is gratulál-
nak legutóbbi koncertjeihez. A város
szeretetét az is mutatja, hogy 1993-ban
nívódíjjal tüntették ki, 1997-ben pedig a
Reményi Ede-díjat is átvehette. 

A koncertmester már most igyekszik felké-
szülni a búcsúra, hiszen tudja, ez a pillanat is
elôbb-utóbb elérkezik. De úgy érzi, minden
szép és jó volt az eltelt 45 esztendôben. S ha
visszaidézi az elsô hónapjait az együttesben,
akkor még nem is mert arra gondolni, hogy
egyszer ebben a zenekarban töltheti az
életét, s több évtizeden keresztül koncert-
mesterként játszhat. Szebben alakultak a
dolgok, mint ahogy remélni merte.   

Füzes Mária az együttesben ismerkedett
össze férjével, Nagy Lászlóval is, így nem
véletlen, hogy két fiuk is a családi hagyo-
mányokat követi. Bár ôk hegedû helyett
inkább a fúvós hangszereket választották,
édesapjuk irányításával. A nagyobb gyer-
mekük szintén a Miskolci Szimfonikus
Zenekar tagja, kürtön játszik, a fiatalabb
pedig a Magyar Állami Operaház zenekará-
nak elsô trombitása. A négy unokából
pedig csak azért tanul még csak kettô zenét,
mert a másik kettô ehhez még túlságosan
kicsi… R. Zs. 
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„Boldog vagyok, hogy ennek 
a 45 évnek részese lehettem”

A hegedûmûvészt sokan ismeretlenül is megszólítják Miskolc utcáin, hogy

gratuláljanak neki egy-egy koncerthez. Nagy Lászlóné Füzes Mária negyvenöt

esztendeje, alakulása óta muzsikál a Miskolci Szimfonikus Zenekarban. 

A koncertmester az utolsó

olyan alapítótag, aki máig

aktívan zenél az együttes-

ben. 

06-51  26.9.2008  10:13  Page 9



❙ Milyen változásokat eredményez az ön
kinevezése az együttes életében?

– Alapvetô különbség, hogy eddig egy sze-
mély vezette a zenekart, én pedig menedzs-
mentben gondolkodom, mert szerintem a
mai világban sokkal elôrébb visz a munka-
megosztás, mint az, hogy az ember mindent
egyedül próbál megoldani. Ráadásul vannak
olyan speciális szakterületek, mint például a
marketing, amelyekhez jobban ért egy sza-
kember. Ez a csapat várhatóan január else-
jére áll fel. Az én eredeti megbízásom is
ekkortól érvényes, de Baross Gábor idô elôt-
ti, július 3-i távozása miatt az év végéig meg-
bízott igazgatóként mûködöm.

❙ Milyen tervei vannak?
– Rengeteg tervünk van, és most is tudatosan
használom a többes szám elsô személyt,
mert hatványozottan fontos, hogy csapatról
beszéljünk. A minôség, mint prioritás lebeg
folyamatosan a szemünk elôtt, és ez nem

csak a zenekar szakmai munkájára vonatko-
zik, hanem a körülötte tevékenykedô összes
munkatársra is, legyen az a portás, vagy akár
az igazgató. A Gyôri Filharmonikus Zenekar
vezetése sokkal összetettebb feladat, mint
ami a titulusban rejlik, itt nem csak arról van
szó, hogy egy zenekart kell operatív módon,
napi szinten irányítani. A hangversenyter-
münk üzemeltetése is egyike a feladataink-
nak, ezzel kapcsolatban sok tervünk van.
Szeretnénk nyitottá tenni a házat, amely
most a hangversenyek idejét leszámítva fo-
lyamatosan zárva van. Ezen kívül egy hang-
versenyterem esetében nonszensznek tar-
tom, hogy nincs benne jegypénztár. Azt is
szeretnénk elérni, hogy ez egy kulturális
találkozóhely legyen, ezt igyekszünk majd
megerôsíteni egy mûvész-kávézó, turisztikai
információs pont létrehozásával, amelynek
az épület fekvése is nagyon kedvez. El tud-
nám képzelni azt is, hogy a ház meglehetôsen
nagy elôterében idôszaki kiállításokat tart-
sunk, együttmûködve a városi múzeumok-
kal; azzal a céllal, hogy ezzel is bevonjuk a
város vérkeringésébe az épületet. Felmerült
mindezen kívül egy zenei antikvárium létre-
hozásának lehetôsége is, de ezek mind csak
tervek még, és az anyagi háttértôl függ a
megvalósításuk is. Az idei költségvetés
ezekre nyilvánvalóan nem biztosít fede-
zetet, így legközelebb január elseje után be-
szélhetünk róluk, miután a közgyûlés elfo-
gadta a város 2009-es költségvetését. 

❙ Célként nevezte meg a közönség szélesí-
tését is, ez viszont a mûsorban is feltételez
némi változást.

– Igen, tervezünk mûsorpolitikai változást is,
lévén, hogy a törzsközönségünk az utóbbi

idôszakban folyamatosan fogyatkozott –
igaz, a legutóbbi bérleteladásokat nézve úgy
tûnik, ezt sikerült megállítani, talán annak is
köszönhetôen, hogy a gyôriek fontosnak
érzik fenntartani a kikapcsolódásnak ezt a
formáját, a magas kultúrát. Mindenképp sze-
retnénk kialakítani egy 2-3000 fôs törzskö-
zönséget. Ehhez szükséges egy közönségba-
rát program, rengeteg olyan marketingfogás,
amely egyelôre stratégia szintjén áll. A kö-
zönség folyamatosan változik, és nekünk
meg kell keresnünk, ki kell elégítenünk a
megszólítandó réteg igényeit is.

❙ Ön szerint van kiaknázatlan anyagi
erô a városban mûködô cégek között a
zenekari támogatás szempontjából? 

– Bízom benne, hogy van, annál is inkább,
mivel ezt a kérdést tudomásom szerint
mindeddig nem feszegették. Eddig a zene-
kar különösebb vállalati szponzoráció nélkül
mûködött, a vezetésben talán nem is volt
belsô késztetés arra, hogy ilyen támogatást
keressen. Hozzá kell tenni, hogy Gyôr Buda-
pest után az ország egyik legmeghatározóbb
városa gazdasági szempontból, tehát a po-
tenciális szponzori erô felkutatása nagyon
sok lehetôséget rejt magában.

❙ Ugyanakkor elhangzott az is, hogy piac-
orientálttá szeretnék tenni a zenekart,
ami azért kicsit bizarrul cseng a zene-
szeretô füleknek.

– A piacorientáltság alatt tulajdonképpen az
eladhatóság értendô. Ha a zenekar magas
mûvészeti, szakmai szintet ér el, és mellette
kiváló marketingcsapat dolgozik, akkor ki-
váló reklámfelületté is válhat és csalogató le-
het a támogatók számára is. A két dolog te-
hát nem zárja ki egymást.

❙ Mit tudhatunk az ön elôéletérôl?
– Végzettségemet tekintve klarinét-mûvész-
tanár vagyok, Kecskeméten jártam konzer-
vatóriumba, Gyôrben szereztem diplomát, 

❙ Bár az idei évadot tulajdonképpen ké-
szen örökölte, számíthatunk valamilyen
módosításra?

– Az évaddal kapcsolatosan nem lesznek
változtatások, legfeljebb plusz koncertek,
vagy, ne adj Isten, valamelyik elmaradása
várható. A jövôben továbbra is repertoáron
kívánjuk tartani a magyar zenei kincseket,
úgy, mint Kodály, Bartók és a kortársak da-
rabjait, és az ifjúságnevelés szempontjából
szintén hatványozottan fontos a feladatunk,
hiszen a mi szakmánk is lényeges érték-
közvetítô szerepet tölthet be a mai világban.

Bilkei Éva
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Értéket közvetítenek
Fûke Géza került a Gyôri Filharmonikus Zenekar élére

A korábbi igazgató, Baross Gábor

július 3-i távozása után Fûke Géza

került a Gyôri Filharmonikus Zenekar

élére. Az új vezetô, akinek kineve-

zése 2009. január elsején lép hatály-

ba, az év végéig megbízott igazgató-

ként tevékenykedik. Fûke Géza, bár

sok tervvel érkezett, nem készül

alapjaiban felforgatni az együttes

életét. Fontosnak tartja a csapat-

munkát és a törzsközönség szélesí-

tése mellett célul tûzte ki a zenekar

piacorientálttá tételét is.

Fûke Géza 1971-ben született, középiskolai  tanulmányait Kecskeméten a Kodály
Zoltán Zenemûvészeti Szakközépiskolában végezte. 1992-ben zeneiskolai klari-
nét, szolfézs és általános iskolai énektanár diplomát szerzett a gyôri Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Fôiskolán, majd 1995-ben klarinétmûvész és -tanár diplomáját
vehette át kiváló minôsítéssel a Zeneakadémián. 1991-tôl klarinéttanárként dol-
gozott, oktatott a gyôri Liszt Ferenc Zeneiskolában, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Fôiskolán, a Harmónia Mûvészeti Iskolában, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium-
ban és a csornai zeneiskolában. 1991-tôl 2005-ig alapító tag mûvésze volt a Gyôri
Klarinétegyüttesnek, 1990-tôl 2000-ig szintén alapító tagja a kecskeméti Ars Nova
Énekegyüttesnek, 2004-tôl pedig jelenleg is aktív tagja a „Bolero Fúvósegyüttes-

Gyôr”-nek. 1999-2003 között a Gyôri Nemzeti Színház zenekarának klarinétmûvésze, kisegítôként rend-
szeresen játszott a Gyôri Filharmonikus Zenekarban és a veszprémi Mendelssohn Kamarazenekarban.
Kamaramûvészként tucatnyi hanglemez felvételén mûködött közre. Mûvészi munkáját görög, török,
francia, német és magyar versenyek elsô díjaival, nagydíjaival, és különdíjaival ismerték el, a világ számos
országában Kínától az Egyesült Államokig, Spanyolországtól Norvégiáig mintegy 700 koncerten lépett
fel, számos felvételt készített vele a Magyar Rádió, a Magyar Televízió és a WDR3 Köln.
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❙ Amikor tavaly, a Gyôri Szimfonikus
Zenekar 40. születésnapja kapcsán be-
szélgettünk, még azt mondta, ismét pá-
lyázni fog az igazgató posztra, amelyet
26 éven keresztül töltött be. Mi történt,
miért változtatta meg ezt az elképze-
lését?

– Valóban 2008 tavaszán még úgy látszott,
nincs akadálya annak, hogy az eddigi 26
éves vezetôi ciklusomat még öt esztendôvel
megtoldjam. Bíztató külsô jelek mutatkoz-
tak, hiszen 2006-ban PRIMA-, 2007-ben pe-
dig ARTISJUS-díjat kaptam, idén, március
15-én pedig a Magyar Köztársasági Érdem-
rend Lovagkeresztjét vehettem át. Megjegy-
zem, ezeket a rangos szakmai elismeréseket
nem gyôri kezdeményezésre kaptam… De
a kitüntetéseknek örültem, mert azt jelen-
tették számomra, hogy a Gyôri Filharmo-
nikus Zenekarra és az én tevékenységemre
is  felfigyeltek a kollégáim. Ilyen elôzmé-
nyek után a Gyôri Önkormányzat azt hozta
tudomásomra, hogy 62 életév után már nem
neveznek ki senkit igazgatónak. Most már
túl vagyok ezen a szomorúnak induló, de
happy enddel végzôdô történeten, azonban
változatlanul nem tudok egyet érteni ilyen
ostoba szabályokkal, amelyek az én sorso-
mat is merôben megfordították. Meggyôzô-
désem ugyanis, hogy egy hatvanas éveiben
járó vezetô még szellemi potenciáljának
teljében van. Nem is beszélve a hosszú év-
tizedes vezetôi tevékenysége során össze-
gyûjtött tapasztalatokról, kapcsolatrend-
szerekrôl…

❙ S hogyan tudta túltenni magát a ki-
alakult helyzeten, hiszen azt nyilatkoz-
ta, élete egyik legboldogabb napja volt a
Richter Terem megnyitója…

– Azon a helyen minden nap úgy éreztem
magamat, mintha a mennyországban len-
nék. Aki ismeri eddigi pályafutásomat, azt
is tudja, milyen „röghöz kötött” vagyok.
Gyôrben születtem, tanultam, és 43 eszten-
dôn keresztül a Gyôri Filharmonikus Zene-

kar tagjaként, majd 1982-tôl 26 esztendôn
keresztül a vezetôjeként dolgoztam. Elsô
pillanatban nagyon szomorú voltam – de ez
nem tartott sokáig. Az élni, a dolgozni aka-
rás, az újabb terveim végrehajtásának vágya
hajtott elôre. A sors kegyes volt hozzám,
mert ebben az idôben Szegeden is igazgatót
kerestek. A pályázati kiírást elolvasva, úgy
döntöttem – mivel nem éreztem magam
„öregnek” –, hogy jelentkezni fogok. És
nyertem! Öt aspiráns közül engem válasz-
tott a pályázatokat elbíráló testület. Egyéb-
ként csöbörbôl vödörbe cseppentem, mert
tavaly a gyôri zenekar ünnepelte hivata-
lossá válásának 40. évfordulóját, és most, a
2008/2009-es évadban a Szegedi Szim-
fonikus Zenekar is 40 esztendôs lesz. 

❙ Több évtizeden keresztül muzsikált a
gyôri együttesben, s fia ma a zenekar
tagja. Azért továbbra is marad némi
kapcsolata a társulattal?  

– Az is lelki könnyebbséget ad, hogy a fiam,
ifj. Baross Gábor, timpanistaként, a Gyôri
Filharmonikusnál muzsikál továbbra is. Ter-
mészetesen a zenekar tagjaival a kapcso-
latom fennáll, hiszen hosszú „uralkodásom”
alatt szinte minden zenekari kollégával jó
kapcsolatot sikerült kiépíteni, akárcsak a
szakszervezettel, közalkalmazotti tanáccsal.

❙ Mennyire ismerte korábban a Szegedi
Szimfonikusokat?

– A zenekarral volt csupán némi munka-
kapcsolatom. Viszont Gyüdi Sándor igazga-
tó-karnagyot 1999 óta ismerem, a Magyar
Szimfonikus Zenekari Szövetség elnökségé-
ben végzett közös munka során mélyebb
benyomásokat szereztem róla, és nagy elis-
meréssel figyeltem a szegedi zenekarnál
végzett munkáját. Az együttes egyszer
Gyôrben is vendégszerepelt, Sztravinszkij
Petruskáját játszották, magas színvonalon.
Néhány lemezüket szintén hallottam, a ta-
gokkal azonban semmiféle személyes kon-
taktusom nem volt. 

❙ Nem tartott attól, hogy miután Gyüdi
Sándor éveken keresztül töltötte be ezt a
posztot, s szó volt arról is, hogy a továb-
biakban is megôrzi ezt a tisztségét,
túlságosan határozott elképzelésekkel
rendelkezik a zenekari igazgató fel-
adatairól?

– Mint a Szimfonikus Zenekari Szövetség el-
nökségi tagja, három alkalommal kaptam
felkérést a szegedi Polgármesteri Hivataltól,
hogy a kiírt igazgató-karnagyi pályázatot
elbíráló bizottság munkájában vegyek részt.
Örültem, hogy a testület úgy döntött, Gyüdi
Sándor nyerje el az állást, én is az ô pályáza-
tát tartottam a legjobbnak. Mint „kezdô”
igazgató gyakran hívott fel, konzultáltunk
szakmai dolgokban. Én akkor már 16-17
esztendeje gyakorló igazgató voltam. Most
boldoggá tesz, hogy Gyüdi Sándor kiváló
együttest hagyott rám. Munkámat másod-
állásban segíti, mivel ô a zenekar mûvészeti
vezetôje és vezetô karmestere. Bár 2008.
július 1-jétôl a Szegedi Nemzeti Színház fô-
igazgatója, azért a zenekar mûvészi arculatá-
nak ápolása és fejlesztése, repertoárjának
gondozása továbbra is az ô feladata marad.
Bízom abban is, hogy a kettônk között ki-
alakult, immár 10 esztendôs jó kollegiális
kapcsolat biztos záloga lehet egy nagyon
harmonikus színház-zenekar közötti együtt-
mûködésnek. Erre nagy szükség van, mert
úgy hallottam, hogy ez nem volt mindig így! 

❙ Milyen lesz a munkamegosztás, meny-
nyire lesz szabad keze a zenekarnál?

– Ma a világ zenekarait tekintve a vezetési
struktúra a következôképpen épül fel: van
egy menedzser igazgató, az igazgató nevezi
ki a karmestert és a többi munkatársat. A
feladatok jól elhatárolódnak. Az igazgató –
aki tulajdonképpen adminisztratív munkát
végez –, biztosítja a zenekar mûködését,
kapcsolatot tart a zenekart mûködtetô szer-
vekkel, belföldi és külföldi fellépéseket
szervez. Ilyen napi, és sokszor igazán hét-
köznapinak mondható feladatokkal nem
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Szék-váltás
Baross Gábor Szegeden folytatja pályafutását

Idén júliustól öt esztendôn keresztül tölti be Baross Gábor a Szegedi Szimfonikus Zenekar igazgatói posztját. 

A Gyôrbôl érkezô muzsikus munkája során arra törekszik, hogy újabb és újabb közönséget, fôleg fiatalokat nyerjen meg

a muzsikának. Nagy örömére a munkáját kinevezések átadásával kezdhette, a következô hónapokban pedig igyekszik

minél jobban megismerni a szegedi együttes tagjait.   
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szabad a karmestert terhelni. A dirigens fel-
adata a mûvészi munka szervezése, a saját
együttesével  és vendégzenekarokkal dol-
gozik, egyszóval: a zenével foglalkozik. A
hangversenyekre való készülés, a próbák
vezetése, és a végeredmény: a KONCERT.
Látszólag egyszerûnek tûnô tevékenységek
felsorolása, de nap mint nap újból meg kell
harcolni mindenért. Nekem igazgatóként az
a feladatom, hogy minden anyagi, morális,
fizikális feltételt biztosítsak ahhoz, hogy tö-
retlen mûvészi munka folyhasson.  

❙ A zenekar tagjai is nyolcvan százalék-
ban önre voksoltak. Milyen programnak
köszönheti ezt?

– Általában jó dolognak tartom, sôt az egyet-
len járható útnak, hogy egy ilyen fontos
döntésben – hogy ki legyen az igazgató –,
bevonják azt a testületet, mely ezután majd
viselni fogja a választás követelményeit.
Noha nem volt kötelezô, de örömmel tettem
eleget a zenekar kérésének, hogy szemé-
lyesen megismerhessenek, s hozzájárultam
ahhoz, hogy a pályázatom a zenekar tagjai
számára legyen nyilvános. Ebben szerepelt
az, hogy igyekszem megteremteni a ki-
egyensúlyozott munkához szükséges jó lég-
kört. Arra törekszem, hogy megtartsam, s ha
lehet, tovább is fejlesszem az eddig elért
mûvészi színvonalat. A színház és a zenekar
viszonyát normális, jó együttmûködésben
kell tartani. A fenntartó szervekkel is lé-
nyeges a kapcsolattartás. A zenekar mûvé-
szeibôl álló különbözô kamarazenei for-
mációk munkájának a segítését, a fellépések
szervezését is lényegesnek tartom, akárcsak
a belföldi és külföldi vendégszereplések
elôkészítését és lebonyolítását. Biztosítani
kell a zenekari munkához szükséges
hangszereket, egyéb segédeszközöket.

❙ A többiek pályamûvei is nyilvánosak
voltak? 

– Igen. Egyébként sajnos, tudok olyan ese-
teket, ahol hétpecsétes titokként kezelik a
beérkezô pályázatokat. A legfontosabb
testület, a zenekar, egyáltalán nincs bevon-
va a pályázatok elbírásának folyamatába.
Abszolút formálisnak tartom a bizottságban
a zenekart képviselô szakszervezeti vezetô
és a közalkalmazotti tanács vezetôjének a
jelenlétét. Ez nem jó!

❙ Hogyan látja a szegedi együttes hely-
zetét?

– Semmiben sem különbözik az ország más
zenekaraitól. Minden adott város önkor-
mányzata igyekszik tisztességesen, korrek-
ten fenntartani mûvészeti együttesét.

Tudvalévô, hogy nem kötelezô, alapfelada-
tokat ellátó intézményekrôl van szó. Ez a
tény még jobban aláhúzza a fenntartó ön-
kormányzatok gesztusát. Abban a szeren-
csés helyzetben voltam, hogy 2008. július 2-
án Szeged város polgármesterétôl vettem át
a 2013. júliusáig szóló kinevezésemet. Ez
számomra jelzés értékkel is bírt. Azt jelen-
tette, hogy a város elsô embere fontosnak
tartja, hogy egy ilyen nagy tradíciókkal ren-
delkezô mûvészeti intézmény vezetôjét is
megtisztelje. A szegediek szeretik a zeneka-
rukat, büszkék muzsikusaikra, elismerik
eredményeiket. Számomra a legnagyobb
igazolás volt állításom alátámasztására, ami-
kor július 29-én, a Dóm téren, a szabadtéri
színpadon 4000 hallgató vett részt a zene-
kar által szervezett ajándékhangversenyen.

❙ Milyen különbségeket és milyen ha-
sonlóságokat lát a gyôri és a szegedi
együttes között?

– A különbségek eléggé szembetûnôk, a
szegedi zenekar létszáma majdnem 1/3-al
nagyobb, mint a gyôri. 98 muzsikus státusz
van, a gyôri 74-el szemben. A másik döntô
különbség a feladatok ellátása. Szegeden a
zenekar rendszeresen vesz részt a Szegedi
Nemzeti Színház munkájában. Csak ebben
az évadban 3 opera produkció, a Mezzo
Fesztivál, az operettelôadások a zenekar
kapacitásának kb. 50%-át kötik le. Gyôrött
„csak” koncertezéssel foglalkoznak a mu-
zsikusok. Egyelôre! Ha ott maradok, én is
azon dolgoztam volna, hogy a Gyôri Filhar-
monikus Zenekar még hatékonyabban ve-
gyen részt a Gyôri Nemzeti Színház zenés
elôadásaiban. A harmadik különbség, ami
az eltérô létszám pénzügyi függvénye, hogy
a Szegedi Szimfonikusok költségvetése
évente 453 millió forint, míg a Gyôri Filhar-
monikus Zenekar 335 millió forintból gaz-
dálkodik. A hasonlóságok viszont nemcsak
Szeged, illetve Gyôrre érvényesek. Minden
együttes szeretne sokkal jobb hangszere-
ken játszani – ez kimondottan a vonós
hangszeresekre vonatkozik – s nagyobb
anyagi elismerésben részesülni. Hiszen
minden muzsikus a közalkalmazotti bér-
tábla legalsó régiójában foglal helyet…

❙ Nem tartotta zavarónak, hogy már
készen volt az évad, amikor kinevezték
erre a posztra?

– Ez természetes, hiszen július 1-én léptem
be a szegedi zenekarhoz, s így már egy kész
évad várt. Miután áttekintettem a prog-
ramot, arra jutottam, hogy elôdöm, Gyüdi
Sándor, nagy alapossággal, körültekintés-
sel, igényes, szép szezont tervezett. Termé-

szetesen innentôl kezdve én is azon tevé-
kenykedem, hogy a helyi hagyományokra,
szokásokra, ízlésre építve tervezem a
2009/2010-es évadot. Szeretnék kicsit vál-
toztatni a Filharmónia Kelet-Magyarország
Kht. és a zenekar között fennálló szerzô-
désen, hogy még jobban mûködhessen az
eddig is jónak mondott kapcsolat.

❙ Melyek az elsô teendôi, hogyan kezd
neki az évadnak?  

– Július elsô napjaiban leültem Gyüdi Sándor
karnagy úrral. Átvettem tôle azokat a teen-
dôket, amelyeket ô – idô hiányában –, már
nem tudott befejezni. Ezek elsôsorban
személyzeti kérdések voltak. Örvendetes
számomra mindig, ha kinevezéseket adha-
tok át, fôleg, ha fiatal mûvészekrôl van szó,
akik korábban a színházi zenekarban dol-
goztak. A színházi és a szimfonikus zenekari
összevonás után határozott idejû, nem
végleges szerzôdéssel rendelkeztek. 2008.
szeptember 1-jétôl határozatlan idejû, végle-
ges szerzôdést kaptak. Az ô egzisztenciájuk
szempontjából ez nagyon fontos lépés volt.
Arra törekszem, hogy az együttes tagjait sze-
mélyesen is megismerjem. Ez közel 100
fônél nem megy egyik napról a másikra. Sze-
retném megismerni emberi habitusukat, mû-
vészi kapacitásukat, affinitásukat az igényes
mûvészi munka terén. Kapcsolatokra kell
szert tennem a városban. Meg kell ismernem
a társintézmények vezetôit, ezek munkáját. 

❙ Hová szeretne eljutni a kinevezése öt
esztendeje alatt? Mi az, amivel Ön is sze-
retné rátenni a kézjegyét a szegedi zenei
életre?

– Beszélgetésünk alatt már többször elisme-
rôleg nyilatkoztam a Szegedi Szimfonikus
Zenekar színvonaláról. Ehhez hozzátenni
nagyon nehéz. A zenekar mûvészei egyéni-
leg is tekintve magasan képzett, igényes,
kiváló kollégák. Az együttes számára az el-
következô öt esztendôre is szeretném bizto-
sítani a nyugodt, konszolidált légkört, mert
csak ilyen miliôben lehet igazán hatéko-
nyan, magas színvonalon dolgozni. Mindig
új és újabb a közönség, de legfôképpen a
fiatalokat szeretném megnyerni a zenének
és a Szegedi Szimfonikusoknak. Ezért egye-
temi zenei bérletet akarok létrehozni. Bol-
dog lennék, ha 2013 nyarán úgy távozhat-
nék Szegedrôl, hogy ugyanazt mondhassam
el, amit 2008 júniusában, Gyôrben, a
Richter-teremben, amikor búcsúztam gyôri
barátaimtól: a lelkiismeretem tiszta, és
emelt fôvel távozom, hiszen egy nagyon jó
színvonalú, anyagilag biztonságban lévô
zenekart hagyok itt! R. Zs. 

12 XV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

ZENEI KÖZÉLETÜNK

06-51  26.9.2008  10:13  Page 12



XV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 13

ZENEI KÖZÉLETÜNK

A tavalyi év rossz hangulatú évadnyitó
sajtótájékoztatója után idén nem várt for-
dulat következett: szinte kizárólag pozitív
változásokról számoltak be a MÁV Szim-
fonikusok. A fájdalmas intézkedések az
elmúlt év során lezajlottak, az egy éve
bejelentett hároméves tervet csaknem tel-
jes egészében végre is hajtották, sikerült
megôrizni a zenekar cselekvôképességét, s
nem kellett változtatni sem a mûvészeti
programon, sem a mûsorterven. Így a
közönség a változásokból jóformán sem-
mit sem érzékelt, a vasúttársaság vezetése
viszont ezt és az elért mûvészeti sikereket
is értékelve jóval elônyösebb, szintén há-
rom-éves támogatási szerzôdést írt alá az
együttessel. Ennek következtében jelen-
tôsen növekszik a zenekarnak nyújtott
támogatás összege, azt negyedévre lebont-
va, elôre folyósítják, és ha nem is lesz tel-

jes mértékben inflációkövetô ez a
pénzösszeg, miden évben emelkedni fog.
További jó hír, hogy a Siemens Zrt. szemé-
lyében új támogató csatlakozott a MÁV
Szimfonikusokhoz, ôk is három évre
szerzôdtek, s az így befolyó összegbôl már
lehet elôre is tervezni. A folyamatos
szorítás átmenetileg megszûnt, és ez végre
lehetôvé tette, hogy végre azzal foglalkoz-
zunk, amivel kell, a mûvészi munkával
fogalmazott Lendvai György, a zenekar
ügyvezetô igazgatója. 

Ezek a változások teljesen véletlenül estek
egybe a szakmai váltással: a zenekar élén
húsz évet eltöltô Gál Tamás ugyanis távo-
zott az együttestôl, a mûvészeti vezetôi és a
vezetô karmesteri posztot szeptember 1-tôl
Kollár Imre tölti be, aki a kilencvenes évek
közepétôl tizenkét éven át a Debreceni Fil-

harmonikus Zenekar zeneigazgatója volt.
Vele együtt két új vendégkarmester is
érkezett: Takács-Nagy Gábor a Telekom
Szimfonikusok mellett a MÁV zenekarnál is
betölti majd ezt a pozíciót, mellette a brazil
Rodrigo de Carvalho-t láthatjuk rendszere-
sen a zenekar élén. Carvalho egyébként
tizenhárom éve kötôdik hazánkhoz, ekkor
érkezett a budapesti Zeneakadémia kar-
mester szakára, ahol Lukács Ervin tanítvá-
nyaként summa cum laude végzett, majd
három éven át dolgozott a Savaria Szim-
fonikus Zenekarral is. Jelenleg a Teatro
Municipale karmestere Sao Paolo-ban, ahol
nemrég az ô vezényletével szólalt meg
elôször A kékszakállú herceg vára. 

Lendvai György arról is szólt, hogy a Zene-
akadémia közelgô átmeneti bezárása miatt
új helyszínt kerestek, és az Operettszínház-

Jó hírek a MÁV zenekarnál

Az elmúlt évad végén, húsz éves mûvé-
szeti vezetôi munka után mondott le
posztjáról Gál Tamás karmester. Utódlá-
sáról a Zenekari Alapítvány Kuratóriuma
döntött, ennek eredménye, hogy 
2008. szeptember 1-jétôl Kollár Imre

tölti be a zenekar mûvészeti vezetôi

és vezetô karmesteri posztját. 

KOLLÁR IMRE
a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fôiskola
karmesterképzô szakán 1992-ben szerez-
te meg karmesteri diplomáját. 1989-ben
húsz évesen – minden idôk eddigi legfia-
talabb versenyzôjeként – elnyerte a Ma-
gyar Televízió VI. Nemzetközi Karmester-
versenyének közönségdíját, majd néhány
évvel késôbb az olaszországi Treviso-ban a
Nemzetközi Karmesterverseny elsô díját.
Állandó és sikeres szereplôje a hazai hang-
versenyéletnek, vendégkarmesterként járt
már Európa szinte minden országában,
fellépett az Egyesült Államok, Japán,
Ausztrália és Kanada jelentôs koncertter-
meiben. 

A kilencvenes évek közepétôl 12 éven át a
Debreceni Filharmonikus Zenekar zene-
igazgatója volt.

Kollár Imre mellett Takács-Nagy Gábor

elsô vendégkarmesterként, míg Rodri-

go de Carvalho állandó vendégkar-

mesterként vesz részt a zenekar
mûvészeti irányításában.

TAKÁCS-NAGY GÁBOR
neve világszerte ismert, elsôsorban a róla
elnevezett, világhírû vonósnégyes révén. 
Takács-Nagy Gábor 1992-ben kivált az
együttesbôl – amely azonban továbbra is
megtartotta nevét, és azóta is sikeresen
koncertezik – és Svájcba költözött. 1997-
tôl a Genfi Konzervatórium kamara tan-
székének vezetôje, 1998 óta Varga Tibor
Sion-i Zeneakadémiájának kamarazene
professzora, és a világ egyik legkereset-
tebb tanára. Számos helyen vezet zenei
mesterkurzusokat és tanít kamarazenét.
Miután hangszeres muzsikusként és ta-
nárként szinte minden sikert elért, Takács-

Nagy Gábor útja a karmesteri dobogóra
vezetett.
Magyarországon éppen a MÁV Szim-
fonikus Zenekar biztosította számára
elôször a lehetôséget, hogy a nagy-
közönség elôtt szimfonikus zenekar diri-
genseként is bemutatkozzon. A bemu-
tatkozás óriási sikert hozott, és azóta
minden évben újabb és újabb felkérések
követik.

A zenekar 2005-ben elindította Festetics
kamarazenekari bérletsorozatát Takács-
Nagy Gábor mûvészeti vezetésével, aki az
évtizedek óta végzett, magas színvonalú
mûvészi munkája során szerzett tapaszta-
latait adja át az együttes tagjainak. Az évek
óta tartó sikeres munka eredményeként a
zenekar vezetése úgy döntött, hogy 2008.
szeptember 1-jétôl Takács-Nagy Gábor
elsô vendégkarmesterként segíti az
együttes munkáját. Ennek az
együttmûködésnek keretében öt alkalom-
mal vezényli a MÁV Szimfonikusokat a
2008–2009-es hangversenyévadban. 

▲

A MÁV Szimfonikus Zenekar közleménye
Szeptember elsejétôl új mûvészeti vezetéssel kezdi a 2008–2009-es hangversenyévadot
a MÁV Szimfonikus Zenekar

▲
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RODRIGO DE CARVALHO
Brazíliában, Sao Paulo-ban született. Zenei
tanulmányait hazájában, a Dr. Carlos de
Campos Konzervatóriumban, Tatui-ban
kezdte. Budapesten Lukács Ervin
tanítványaként, summa cum laude
végzett a Zeneakadémián, majd késôbb
Leopold Hager professzornál tökéletesí-
tette tudását a bécsi egyetemen. 
de Carvalho világhírû karmesterek, úgy
mint Kurt Masur, Bernard Haitink, Neeme
Jarvi, Jorma Panula, Pinchas Zukerman és
Fürst János mesterkurzusain vett részt, és
mindeközben nemzetközi versenyek
tucatjain indult és mérettette meg magát
sikerrel. 2005-ben a Sao Pauloi Állami
Szimfonikus Zenekar karmesterversenyén
megnyerte a fôdíjat. Jelenleg a Teatro
Municipale karmestere Sao Paolo-ban.
Rodrigo de Carvalho neve jól cseng a mag-
yar komolyzenei életben is. Korábban
három éven át a szombathelyi Savaria
Szimfonikus Zenekar elsô vendégkar-
mestereként dolgozott, emellett több
magyar szimfonikus zenekart is vezényelt. 

BÉRLETEN KÍVÜLI HANGVERSENYEINK

Szeptember 18-án, csütörtökön egy bér-
leten kívüli hangversennyel kezdjük a
2008–2009-es évadot. Egy koreai mûvé-
szeti ügynökséggel: a Meno Music Com-
pany-val és a Fidelio Súgó Szerkesz-
tôséggel együttmûködve szervezzük az
elôadást. Bizet-Borne: Carmen fantázia,
Lalo: Spanyol szimfónia és Csajkovszkij: V.
szimfónia szerepel a koncert mûsorán. A
közremûködô mûvészek a koreai ügynök-
séghez tartoznak, Európa számos kon-
certpódiumán léptek fel már sikerrel.
2009. április 3-án, a Budapesti Tavaszi
Fesztivál idején egy olyan hangversenyt
rendezünk a Zeneakadémia Nagyter-
mében, amely – feltételezésünk szerint – a

közönség legszélesebb rétegeinek érdek-
lôdését fogja felkelteni. Mindenek elôtt
vonzó Beethoven neve: a nagy bécsi
zeneszerzô mindmáig a legtöbbet játszott
komponista a világ minden hang-
versenytermében.
Mindenképpen ki kell emelni a közre-
mûködô mûvészeket is. Kocsis Zoltán

személyét nem kell népszerôsíteni, az a
tény azonban feltétlenül említésre méltó,
hogy zeneigazgatói elfoglaltsága mellett
egyre ritkábban jut ideje zongoraver-
senyek szólistájaként fellépni, ezért ezek
igazán ünnepi alkalmak. Takács-Nagy

Gábor több éve már rendszeresen és
nagy sikerrel vezényli zenekarunkat, idén
valamennyi bérletsorozatunkban is talál-
kozhatunk vele.
Július 9-én Kobayashi Ken-Ichiro ve-
zényletével adjuk elô Beethoven: IX. szim-
fóniáját a Mûvészetek Palotájában.
Kobayashi fellépése Magyarországon
mindig ünnep – talán mondhatjuk, nem
csak a közönség, hanem az ô számára is.
Az egész világon népszerû karmester
életében kiemelkedô helyet foglal el
hazánk és azon belül is a MÁV Zenekar. Ez
volt az elsô külföldi együttes, amelyet
hazáján kívül vezényelt, az 1972-es buda-
pesti karmesterverseny elôdöntôjében és
ez, mint többször elmondta, felejthetet-
len számára. Ez a jó kapcsolat azóta is
töretlen, ebben az évadban még egy alka-
lommal dolgozhat vele zenekarunk, a
Lukács Miklós bérlet november 21-ei
hangversenyén Beethoven VII. szim-
fóniáját majd Muszorszkij-Ravel: Egy kiál-
lítás képei címû mûvet dirigálja a mester.

MAGYARORSZÁGI PREMIER AZ ÉVAD-
NYITÓ KONCERTEN

Október 3-án, az Erdélyi bérlet évadnyitó
hangversenyén mutatkozik be a zenekar

új vezetô karmestere, Kollár Imre a MÁV
Szimfonikusok közönségének. Programjá-
ban Schubert és Beethoven egy-egy szim-
fóniája között csendül fel – hazánkban
elôször – Rózsa Miklós 1953–54-ben
komponált Hegedûversenye. A mûvet,
amelyben a szerzô szavaival „a magyar
zene szenvedélyessége szól”, 1956-ban
Dallasban mutatták be. A zeneakadémiai
hangversenyen Robert Bokor, macedóniai
születésû kitûnô hegedûmûvész tolmá-
csolásában lesz hallható a versenymû.

MESTERBÉRLET A MÛVÉSZETEK
PALOTÁJÁBAN

Amióta 2005 tavaszán megnyílt a
Mûvészetek Palotája, a MÁV Szimfonikus
Zenekar rendszeresen jelen van az ország
legnagyobb hangversenytermében. Itt
rendezi Mesterbérlet címmel saját bérleti
hangversenysorozatát. A sorozat címének
megfelelôen, a maguk nemében kiemel-
kedô karmestereket és szólistákat hívunk
meg ezekre a hangversenyekre.
Apa és lánya, Irwin és Deborah Hoffman

neve fémjelzi a nyitóelôadást. Az Amerikai
Egyesült Államokból érkezô karmester volt
a Chicagoi Szimfonikus Zenekar vezetô
karmestere, mielôtt Solti György elfoglalta
ezt a pozíciót és állandó karmester maradt
a zenekarnál Solti mellett is. Lánya az
amerikai hárfások „first ladyje”: a Manhat-
tan Zenemûvészeti Fôiskola professzora, a
Metropolitan Opera zenekarának szólóhár-
fása. 
Kollár Imre vezényli a sorozat második,
orgona hangversenyét, melyen Varnus

Xavér többek közt Hidas Orgonaversenyét
adja elô. A közelmúltban elhunyt kitûnô
zeneszerzô sok szállal kötôdött ze-
nekarunkhoz, ezért iránta érzett tisztele-
tünket is kifejezzük mûvének elôadásával.
Miklósa Erika a mai magyar operaénekes
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zal sikerült megállapodniuk. Az ügyvezetô
igazgató hangsúlyozta: nem pusztán új
koncerthelyszínt találtak, az intézménnyel
való kapcsolatuk valódi együttmûködés
lesz. Az Operettszínház elônye továbbá,
hogy nem esik messze a Zeneakadémiától,
a belsô kialakítása hasonló hangulatot
áraszt, és a férôhelyek száma is alig
kevesebb. 

Kollár Imre bemutatkozóját azzal kezdte:

valószínûleg ô az egyetlen szerencsés az
országban, akinek új mûvészeti vezetôként
nem leépítésekkel és költségcsökkentô vál-
toztatásokkal kell szembe néznie. Ettôl
függetlenül azonban hangsúlyozta: a XXI.
században már a jó bornak is kell a cégér,
ezért nem elég jó minôségû szakmai
munkát végezni, azt el is kell adni. Éppen
ezért személyesen is komoly energiákat
fordít a jövôben új szponzorok keresésére,
új kapcsolatok építésére, és ha kell, maga

járja végig a várost és a cégeket. Mûsorpoli-
tikájáról szólva elmondta: ezt az évadot
még készen kapta, úgyhogy a saját elképze-
léseit majd csak a jövô szezonban tudja érv-
ényesíteni. Mint fogalmazott, Gál Tamás a
húsz év alatt felépített egyfajta repertoárt,
amit ô tovább színesítene, sok olyan mû
van ugyanis, amit ezeken kívül min-
denképp el kell játszani. Arról is szólt, hogy
a magyar zenei élet általában elég szûk
mezsgyén mozog. 

▲
▲
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Az idei évadban a bérleti rendszer maradt a
régi: a Mûvészetek Palotájában a Mester-
bérlet kínálja a legnagyobb elôadómû-
vészeket, ezen hallhatjuk többek között
Varnus Xavért és Miklósa Erikát, Irwin
Hoffmann karmester pedig Deborah-t,
világhírû hárfamûvész lányát, mint szólistát
dirigálja a MÁV zenekarral. Egy magyar-
országi premiert is kínál az október: az
Erdélyi Miklós bérlet a hazánkban inkább
csak a filmzenéirôl ismert Rózsa Miklós

1953–54-ben komponált Hegedûverse-
nyével indul. A Lukács Miklós bérlet is tar-
togat érdekességeket: novemberben
Kobayashi Ken-Ichiro vezényli újra a MÁV
Szimfonikusokat, azt az együttest, amelyet
hazáján kívül elôször dirigált az 1972-es
emlékezetes budapesti karmesterverseny
elôdöntôjében. Bérleten kívül a zenekar
Kocsis Zoltánnal is fellép, a kétszeres Kos-
suth-díjas mûvész a tavaszi fesztiválon egy
Takács-Nagy Gábor által vezényelt Beetho-

ven-hangversenyen mûködik közre zon-
goristaként, de az évad során Vásáry Tamást
is vendégül látják. Idén januárban indult a
Szeretethang címû koncertsorozat, amely
várandós kismamáknak szól, folytatódik az
óvodásoknak összeállított Zene-Tér-Kép és
az iskolásoknak szánt hagyományos
Unokák és nagyszülôk hangversenyei elne-
vezésû ifjúsági sorozat, valamint a Feste-
tics-palota Tükörtermében megrendezett
kamarabérlet. Kiss Eszter Veronika

generáció egyik legfényesebben ragyogó
csillaga. A Mûvészetek Palotájában 2006
óta minden év tavaszán megrendezett
gála-koncertjein minden alkalommal ze-
nekarunk játszott, hanglemezfelvételt is
készítettünk közösen. Miklósa Erika most a
zenekar vendégeként lép pódiumra és
több tekintetben változtat az eddigi hang-
versenyek hagyományain. Elôször is
repertoárját kitágítja „könnyedebb” mûfa-
jok irányába, másrészt meghívott barátait
fiatal, pályájuk kezdetén álló magyar
énekesek közül választja ki.
A Mesterbérlet évadzáró koncertjét
zenekarunk elsô vendégkarmestere,
Takács-Nagy Gábor dirigálja. A hang-
verseny mûsora és közremûködô mûvé-
szek személye garantálja, hogy a
2008–2009-es évad egyik legkiemelkedôbb
zenei eseménye lesz. Két, nagyjából
egyidôben keletkezett, fiatalkori Bartók-
mû keretezi a mûsort. A Két arckép majd A
kékszakállú herceg vára címû opera
Wiedemann Bernadett és Fried Péter

tolmácsolásában. A két Bartók mû között
az egyik legnagyobb romantikus, Csaj-
kovszkij mûvei szólalnak meg, méghozzá
azok, amelyek a legromantikusabb hang-
zású instrumentum, a gordonka hangjára
íródtak. A szólista Perényi Miklós lesz, aki
vonósnégyes-partnerként is rendkívül kö-
zel áll Takács-Nagy Gábor zenei világához.

VENDÉGÜNK: VÁSÁRY TAMÁS 

Régi vágyunk teljesült azzal, hogy végre
sikerült a MÁV Szimfonikusok pódiumára
meghívni Vásáry Tamást, a remek zongo-
ramûvészt és karmestert, méghozzá
mindkét minôségében. Mozart zongora-
versenyei a szerzô elôadásában is úgy
szólaltak meg, hogy a zongora mellôl
irányította a zenekart. Ezt a gyakorlatot
követi Vásáry Tamás is.

„A MAGZAT ZENEI NEVELÉSÉT MÁR AZ
ANYA SZÜLETÉSE ELÔTT KILENC HÓ-
NAPPAL EL KELL KEZDENI”

Ez a Kodály idézet a mottója annak a
kezdeményezésünknek, amellyel 2008.
januárjában elindítottuk várandós kisma-
máknak szóló, Szeretethang címû hang-
versenysorozatunkat a zenekar próbater-
mében. Ehhez a kezdeményezéshez
kapcsolódik az óvodáskorú gyermekek
részére szervezett zenés mesékbôl és
hangszerbemutató foglalkozásokból álló
sorozatunk is, a Zene-Tér-Kép. Mindkét
sorozatot Ácsné Székely Edit, zene-
karunk fuvolamûvésze, zenepedagógus,
Dr. Kokas Klára tanítványa vezeti.

ZENÉBEN UTAZUNK! LEGYEN AZ UTA-
SUNK!

A 2008–2009-es évadra szeptember 10. és
19. között lehet hangversenybérleteket
vásárolni az alábbi sorozatokra:
Az Erdélyi és Lukács bérletek a Zene-
akadémia Nagytermében, Mesterbérlet a
Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem-
ben. Kamarazenekari sorozatunkat a Fes-
tetics Palota Tükörtermében, míg ifjúsági
koncertsorozatunkat, az Unokák és Nagy-
szülôk hangversenyeit a Stefánia Palotá-
ban rendezzük meg.

ÉLETÜNK A ZENEAKADÉMIA
BEZÁRÁSA UTÁN

A Zeneakadémia évek óta halogatott át-
alakítása elôreláthatólag a jövô évben
megkezdôdik. Ezért gondoskodnunk kel-
lett egy új hangversenyhelyszínrôl, ahol
az Erdélyi és Lukács bérleteinket megren-
dezhetjük. Örömmel adjuk tudtul, hogy
az Operettszínházzal aláírtunk egy együtt-
mûködési megállapodást, minek értel-

mében a 2009–2010-es évadtól kezdô-
dôen helyet biztosítanak a két sorozat-
nak.

MÁVOS KÜRTÖS SIKERE 
DÉL-KOREÁBAN

2008 augusztusában a dél-koreai Jeju
városában megrendezésre kerülô V.
Nemzetközi Rézfúvós Versenyen Benyus

János, a MÁV Szimfonikus Zenekar elsô

kürtöse 2. helyezést ért el. 

A három fordulós versenyre a világ min-
den tájáról érkeztek nevezések, Ázsián
kívül Amerikából, Ausztráliából, Európa
számos országából és természetes
hazánkból. A zsûriben a világhírû Ameri-
can Horn Quartet tagjai, valamint más
amerikai és ázsiai szaktekintélyek foglaltak
helyet. Benyus János a döntôben Gordon
Jacob Kürtversenyét adta elô a helyi
zenekar közremûködésével a Jeju-i Kul-
turális és Mûvészeti Centrum színpadán. A
MÁV Szimfonikus Zenekar büszke arra,
hogy támogatásával hozzájárult kürt-
mûvésze, Benyus János sikeres szerep-
léséhez. 

A SZERETET DALLAMAI

Havonta egy alkalommal, Szeretethang
címmel szervezzük várandós kismamák-
nak szóló hangversenysorozatunkat a
zenekar próbatermében. Ugyanitt Zene-
Tér-Kép címen hangszerbemutatókkal és
zenés mesékkel várjuk az óvodásokat. A
foglalkozásokat Ácsné Székely Edit, a MÁV
Szimfonikus Zenekar fuvolamûvésze,
zenepedagógus, Dr. Kokas Klára tanítvá-
nya vezeti. A sorozatokról további infor-
mációk a zenekar honlapján találhatók:
www.mavzenekar.hu 

MÁV Szimfonikus Zenekar
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Az ôszi hangversenyévad kezdetével

elindult a Magyar Szimfonikus

Zenekarok Szövetsége (MSZZSZ) és a

Mûvészetek Palotája együttes képzési

programja is. Az elsô elôadást két

neves uniós szakértô Dragan Klaic 

és Sonja Greiner tartotta. 

Dragan Klaic funkcióját nehéz lenne rövi-
den meghatározni, ha a honlapját megnézi
az olvasó, láthatja, hogy egy cikk terjedel-
mét erôsen igénybe venné az intézmények
listája, amelyek valamilyen kapcsolatban
állnak a Belgrádból a dél-szláv háború kez-
detén elszármazott kulturális szakértôvel.
Magyar, vagy legalábbis budapesti szellemi
központok vannak ezek között, Klaic tanít a
Közép-Európai Egyetemen. Sonja Greiner-
rel könnyebb dolgunk van, ô ugyanolyan
ismert, mint kollégája, hiszen az Europa-
Cantat fôtitkára többször megfordult Buda-
pesten, tagja a Nemzetközi Zenei Tanács
elnökségének is. 
Dragan Klaic igen átfogó elôadást tartott,
amelynek talán legérdekesebb momentuma
az volt, amelyben a kistérségi együttmûkö-
dések fontosságára világított rá. Véleménye
szerint ezek a kooperációk bár kevésbé lát-
ványosak, mint például a reprezentatív
fesztiválok összeköttetései, de a jövô szem-
pontjából lényegesen eredményesebbek.
Annál is inkább, mert a globalizáció hatásait
ezekkel lehet igazán kivédeni. Nemzetközi
kulturális konzorciumokat érdemes létre-
hozni – nyilván azért, mert nem elég csupán
a mûvészeket összehozni, egy-egy projekt-
nek számos egyéb – üzleti, marketing, kép-
zési, adminisztratív stb. – tényezôje van.
Ilyesfajta, 3-6 éves élettartamra tervezett
konzorciumok létrehozására már van példa
a kortárs táncosok körében, él olyan pro-
jekt, amely a koreográfiai mûhely, a tréning,
a produkció összességét együtt gondozza.
Klaic felhívta a figyelmet arra, hogy egy-egy
hétvégén milliók szállnak repülôre és utaz-
nak az EU-n belül. Meg kell ôket szólítani,
persze nem mindegy, milyen módon, gon-
dolni kell az Európában nagy számban élô
emigránsok gyermekeire, hívni kell ôket,

moziba, színház, kiállításra, hogyne érezzék
magukat idegennek. 
A több mint másfél évtizede fôként Hollan-
diában élô kulturális elemzô igen negatív
véleményt fogalmazott meg az úgynevezett
évadok és a kulturális intézetek kérdésé-
ben. Szerinte ezek pusztán a reprezentációt
szolgálják, valódi hozadékuk nincs. 
Klaichoz kapcsolódva Sonja Greiner az
együttmûködés más aspektusát tárgyalta. A
lobbizás eszközeirôl, módjáról és szüksé-
gességérôl beszélt. Megemlítette például,
hogy a német szakmai szervezetek azt kí-
vánják elérni, hogy a nemrég bevezetett
kétlépcsôs bolognai képzési rendet refor-
málja meg az unió, mert – ahogy sokan Ma-
gyarországon is vallják – a mûvészeti felsô-
oktatásban ez  a szisztéma hátrányos.
Ebben, de sok más kérdésben is lehet, sôt
kell közös kampányokat indítani. Mivel a
politikusokhoz, mert egyrészt nem járato-
sak kulturális szakmai kérdésekben, más-
részt nincs türelmük kimerítô anyagokat
olvasni. Mindketten hangsúlyozták, hogy
egy-egy akció – legyen az valamiféle együtt-
mûködés megszervezése, támogatás meg-
szerzése, lobbizás – csak nagyon alapos,
több hónapos elôkészítô munka után kép-
zelhetô el. A határidô elôtt, sebtében össze-
rántott pályázatok eleve kudarcra vannak
ítélve, mert az EU-ban semmit sem adnak
pusztán kérésre. 
A konzultáció után a MSZZSZ elnöke, a
Nemzeti Filharmonikusok fôigazgatója Ko-
vács Géza elmondta a Zenekarnak, hogy
ezeknek az összejöveteleknek a célja és az
ô személyes törekvése is, hogy a hazai
szakmát segítsék elszakadni a sok esetben
provinciális szemlélettôl. „Ne sebek nyalo-
gatásával, panaszkodással, nem létezô dé-
monok emlegetésével magyarázzuk eset-
leges sikertelenségünket. A világ óriásit
változott az elmúlt években. 2004 elôtt haj-
lamosak voltunk kis országként definiálni
magunkat. És egyszer csak közepes ország
lett belôlünk az Európai Unióban. Darwin
úgy vélte, hogy nem a legértelmesebb, a leg-
okosabb, és talán nem is a fizikailag leg-
erôsebb fajok élik túl a kríziseket, hanem
azok, amelyek legjobban képesek alkalmaz-
kodni a változásokhoz. Az 1970-es '80-as
években a magyar zenekarokat helyzetét

meghatározta, hogy volt egy Interkoncert és
az Interkoncerten keresztül gyakrabban
vagy sûrûbben elvitték ôket turnékra, néha
Nyugat-Európába vagy a tengerentúlra.
Megspórolták a napidíjukat, ették a Globus
konzervet, ültek rossz buszokon, megszáll-
tak a városszéli szállodákban. Amikor 30 fo-
rint volt a hivatalos márka árfolyam, csinál-
tak belôle 100 forintnyi értéket és erre
nagyon büszkék voltak. Közben föl sem
tûnt, hogy a hit, miszerint mi zenei nagyha-
talom vagyunk, egyre inkább morzsákra
hullik szét.”
Néhány magyarországi zenekar igazgató
részt vett 1993-ban azon az egyhetes kurzu-
son, amelyet a Londoni Szimfonikusok és a
British Council szervezett, Solti György kez-
deményezésére. „Ez sokunk számára ma-
radt emlékezetes élmény – szögezte le Ko-
vács Géza. – Azt a nagyon egyszerû és
közismert alapelvet értették meg velünk,
hogy nem elég halat adni a szûkölködônek
– ez persze szimbolikusan értendô –, többet
ér hálót adni, és megtanítani halászni. Tehát
arra, hogy a piaci viszonyok között, az álla-
mi támogatás csökkenésének idôszakában
miként lehet zenekarokat korszerûen és
eredményesen menedzselni. Mi a szponzo-
rálás, mi a marketing, mi a PR és így tovább.
Reveláció volt a londoni kollégákkal be-
szélgetni. Ettôl kezdve nem lehetett más
célom, minél több ilyen „szemfelnyitó” ta-
lálkozást létrehozni. Meghívtam a kurzus
elôadóit Budapestre, hogy egy háromnapos
szeminárium keretén belül itt folytassuk az
ismeretszerzést. Miután 1996-ban a Perfor-
ming Arts Employers Associations League
Europe, az európai elôadó-mûvészeti szö-
vetség a Magyar Szimfonikus Zenekarok
Szövetségét teljes körû tagjává választotta,
több alkalommal ide hívtam a PEARLE kon-
ferenciáját, hogy az igazgatók és a mene-
dzsmentbeli kollégák találkozhassanak
másként gondolkodó és talán eredménye-
sebben mûködô nyugat-európai, sôt észak-
európai zenekarvezetôkkel és menedzse-
rekkel.”
Miután megnyílt a Mûvészetek Palotája, az
intézmény vezetôi támogatták az ötletet,
hogy legyenek rendszeresen hasonló szak-
mai képzések és konzultációk itt, a Müpá-
ban. „Igyekszünk a legjobb szakembereket
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Európában semmit sem
adnak ingyen 
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meghívni – mondja az elnök. – Nem tudom,
hogy létezik-e olyan mérce, amellyel meg
lehetne mérni e továbbképzések a haté-
konyságát. Csak remélem, hogy az egyre
nagyobb számban idelátogató kollégák,
vagy a rokon szakmák képviselôi, ha hét-
fônként visszamennek irodáikba, nem üres
kézzel térnek oda vissza. A szezonnyitó két
elôadás arra világított rá, hogy az Európai
Unió csupán lehetôség, és csak annyit ve-
hetünk el a javakból, amennyit hozzá is ad-
tunk. Tudom, hogyha megtaláljuk az
együttmûködô partnereket az unión belül,
akkor találunk a terveinkhez forrásokat is. A
reflexeinkben, fôleg annak a generációnak
a reflexeiben, amely még az elôzô társadal-
mi struktúrában szocializálódott még az a
gondolat él, hogy „puszira” adnak pénzt.
Van egy jó haver a fônökségben, a cégnél,
a megyénél, a minisztériumban, és majd el-
intézzük... De az Európai Uniótól teljes
mértékben idegen ez a kalapozó, haver-
kodó, együtt vadászunk, majd ott megbe-
széljük tempó. Az EU nagyon-nagyon kö-
rülményes. Akik a Nemzeti Kulturális
Alapnál rendszeresen pályáznak, néha mo-
rognak, hogy milyen bonyolult papírokat
kell kitölteni és, hogy mennyi igazolás, bi-
zonylat kell. Én, mint adófizetô állampol-

gár, nagyon örülök annak, hogy ez így van.
Hogy az én adómra ennyire vigyáznak. A
bonyolultság ötszörösen igaz az Európai
Unióra. Az EU hivatalai rendkívül bürokra-
tikusak, hála a jó Istennek. Alaposak és kö-
rültekintôek. Bizony EU-s pénzekre pá-
lyázni nagyon-nagyon fáradságos. Ezt meg
kell tanulni, a mohácsi vész vagy más nem-
zeti sérelmek fölemlegetése az Európai
Unió kapcsán nem értelmezhetô. Úgy gon-
dolom, hogy az új kor egyik legnagyobb
lépése az volt, hogy mi az unió részévé let-
tünk. A lehetôség a kezünkben van.” 
Dragan Klaic markáns megfogalmazásai
többeket megleptek, mintha egy berregô
ébresztôóra szerepét vállalta volna magá-
ra… „ô bárhol van, ugyanilyen markáns,
kissé provokatív nézeteket valló személyi-
ség, aki mindenütt ugyanezzel a szenve-
déllyel veti föl a közép-kelet európai orszá-
gok és nemzetek problémáit – világosít föl
Kovács Géza. – Hiszen túl jól ismeri nyilván
a volt jugoszláv tagállamok helyzetét. Más-
fél évtizede Nyugat-Európában él. De elôad
a Közép-Európai Egyetemen, ahol találko-
zik grúz, örmény, azeri, bolgár és más
egyéb nációk fiaival, lányaival is. Egy igazi
européer, aki hat-nyolc nyelven folyéko-
nyan beszél, beleértve a magyart is, és mert

Közép-Kelet Európából származott el, na-
gyobb empátiával nézi a mi problémáinkat,
és sokkal nagyobb szeretettel bököd ben-
nünket, hogy ébredjünk föl.”
Milyen folytatásra számíthatnak az érdeklô-
dôk? „Az elmúlt években valamilyen temati-
ka köré csoportosítottuk ezeket a találkozá-
sokat. Tavaly például az edukáció kérdéseit,
a fiatalok, a sajátos társadalmi csoportok
koncertterembe, színházterembe csábításá-
nak módjait vettük sorra – emlékeztet rá az
elnök. – Az idei elsô összejövetelünket te-
kinthetjük elméleti, európai uniós kulturális
politikai alapvetésnek. A következô alkal-
makra a Mi kell Európának belôlünk? téma-
kört tervezzük. Vagyis meghívunk olyan sze-
mélyiségeket, akik például a Müpához
hasonló mûvészeti központok kulcsfigurái.
Szeretnénk megismerni a brüsszeli BOZAR,
a barcelonai Auditorio mûvészeti igazgatói-
nak véleményét, hogy megtudjuk, mindaz,
amit mi nagyon érdekesnek, fontosnak, vagy
piacképesnek tartunk itt Magyarországon,
azt miként értékeli Európa? Ezek a mûvészeti
intézmények a kontinens legfôbb találkozási
pontjai vagy útkeresztezôdései. Naponta
világsztárok és pályakezdôk fordulnak meg
bennük. Nézzük meg az ô tükrükben, hogy
kik vagyunk mi.” Albert Mária
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A zenei szakmai szervezetek egy éven át
folyamatosan egyeztettek a készülô elôadó-
mûvészeti törvényrôl. A nyár elején megvi-
tatott szövegváltozattal kapcsolatban írásos
észrevétel nem érkezett – jelentette be a
tanácskozáson az MZTSZ fôtitkára, Gyimesi
László, a törvény egyik szövegezôje.

Ezt úgy értékelte, hogy a zenei szervezetek
alapvetôen támogatják a törvényt, az
augusztusban elkészült változattal kapcso-
latban tehát a munkafolyamatot legalábbis
a zenészek részérôl lezárhatják. Az elôadó-
mûvészeti szervezetek mûködésérôl, támo-
gatásáról és sajátos foglalkoztatási szabá-
lyairól szóló törvény útja nyitott, bár a
hivatalos dokumentumokban nem szerepel
az ôszi törvénykezési idôszak tervei között
– tette hozzá Gyimesi László. 
Az augusztusban elkészült anyag már 90
százalékban tartalmazza valamennyi
elôadó-mûvészeti ág, így a zenészek módo-
sítási javaslatait is. A törvény szövegének
ilyen módosítása mellett a szabályozás által
érintett minisztériumok is párhuzamosan
elemzik és kritizálják a szöveget. 
Tavasz helyett ôsszel – Hiller István oktatási
és kulturális miniszter egy korábbi kijelen-
tése szerint novemberben –, vihetô a parla-

ment elé a törvény, amelynek életbe lépé-
séhez a költségvetési törvény elfogadása
szükséges. Gyimesi László szerint a tárcánál
félre tették a törvény mûködtetéséhez szük-
séges 4 milliárd forintot, de a törvény no-
vemberi elfogadása esetén is csak 2010-ben
léphet hatályba. Ám konszenzussal akár
már a 2009-re szóló költségvetési törvény-
ben érvényesítheti a tárca ennek a keretnek
felosztását. 
Elôzetes becslések alapján a finanszírozási
lehetôségek, legalábbis a zenekaroknál
(énekkaroknál, kamara-szimfonikusoknál)
csaknem 50 százalékkal bôvülhet. Hosz-
szabb távon pedig a társasági adótörvény
módosítása után a 4 milliárdos keret akár
5 milliárdra is nôhet -– Gyimesi László prog-
nózisa szerint. 
A vitában a határozott és határozatlan idejû
foglalkoztatással kapcsolatban néhány ké-
telkedô vélemény is elhangzott. Határozott

Finisben az elôadó-
mûvészeti törvény 

Az utolsó általános, a színházi és 

a táncmûvészeti ágazattal közös

egyeztetés elôtt véleményezték az

készülô elôadó-mûvészeti törvény

legutóbbi szövegváltozatát 

a Magyar Szimfonikus Zenekarok

Szövetsége, a Magyar Zene- és

Táncmûvészek Szakszervezetének

(MZTSZ) képviselôi, és a hivatásos

énekkarok egy-egy tagja. 
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ideig 5 évnél tovább nem lehet senkit alkal-
mazni az új szabályozás szerint, de ez nem
a törvény szövegezôinek ötlete, hanem EU-s
jogszabályok írják így elô. Többen – köztük
a gyôri zenészek – felhívták a figyelmet
arra, hogy a szakirányú végzettség kérdését
pontosítani kellene, hiszen a bolognai kép-
zési rend a felsôfokú tanulmányokat bache-
lor és master fokozatra bontja, ki kell derí-
teni, hogy a bachelor fokozat vajon
megfelel-e a törvényi kritériumoknak. Ha
például valaki a nyugdíj korhatárhoz közel
jár, a végzettsége konzervatóriumi, ám ha-
talmas a gyakorlata és magas színvonalon
dolgozik, vajon kötelezhetô-e és milyen ke-
retek között arra, hogy felsôfokú oklevelet
szerezzen. Végül a vitában az kristá-
lyosodott ki, és Magi István, a törvény egyik
szövegezôje is ezt erôsítette meg: lesznek
indokolt esetek, amelyekben a munkáltató
tehet kivételt. 
Három együttes képviselôi hangsúlyosan
kérték egy korábbi szövegrész visszaállítá-
sát. A MÁV Szimfonikusok, a Magyar Tele-
kom Szimfonikusok szószólói szerint a
magáncégeknél fennáll a veszély, hogy vá-
ratlanul negatív üzleti döntést hoznak, egy
csapásra megszûnhet a fenntartói háttér,
nullához pedig a törvény adta keretbôl
nulla támogatás adható. A Magyar Rádió
zenei együttesei nevében is a passzus

visszaállítását kérték. Magi István is támo-
gatta a szövegrész ismételt beemelését, bár
hozzátette, hogy az önkormányzatokkal
kötött közszolgáltatási szerzôdések valame-
lyest védik ezeket a zenei együtteseket is. 
Az MR zenei együtteseinek folyamatos kon-
fliktushelyzetét azonban a törvény semmi-
képp nem oldja meg. Az állami tulajdonú
részvénytársaság kötelékében dolgozó ze-
nekar, énekkar és gyermekkórus a jelenlegi
keretben nem köthet önkormányzattal,
privát támogatóval hosszú távú szerzôdést,
ügyüket – ahogy ezt Karsai Péter (MDF) és
Gulyás Dénes (Fidesz) képviselôk többször
is hangoztatták, másként, de sürgôsen ren-
dezni kell. (Mivel a tanácskozás célja a ké-
szülô törvényszöveg jóváhagyása volt, nem
esett szó egy másik zenei együttes kivételes
helyzetérôl sem, ez pedig a Budapesti Fil-
harmóniai Társaság Zenekara, amelyet min-
den évadban az fenyeget, hogy mûködését
be kell szüntetnie.)
Az Elôadó-mûvészeti Tanács, amelyet 14 ta-
gúnak irányoz elô a törvény, létrehozásá-
nak körülményeit is firtatták, továbbá azt is,
hogy a vezetôi kinevezésekhez összehí-
vandó ad hoc szakmai bizottságok kikbôl
állnak majd, mennyire lesz lobbi dolga vagy
minisztériumi döntés következménye az
összetételük. Elôkerült az a kérdés is, hogy
azok a zenei együttesek, amelyek színházi

szolgálatot is ellátnak, milyen szorzó
alapján részesülhetnek majd támogatásból?
A törvény – hangzott a válasz – minden ága-
zatban támogatja, hogy színházi és táncelô-
adásokon lehetôleg élô zene szóljon. 
A támogatási mérték, amely nemcsak a
koncertek mennyiségét, hanem az együttes
létszámát is figyelembe veszi, milyen idô-
ponthoz kötött – érdeklôdtek többen. Egy-
értelmû, hogy a pályázat beadásának dátu-
makor fennálló állapotot kell megjelölni.
Számos részletproblémáról is szó esett,
amelyeket a törvény nyilván nem fog meg-
oldani, hiszen olyan szabályozás még soha,
sehol nem született, amely mindenkinek
egyaránt jó lenne. 
A zenei szervezetek egyébként igen mér-
téktartónak és konstruktívnak mutatkoztak
a törvénnyel kapcsolatban, mert tudják,
hogy a társadalmi közeg jelenleg nem ked-
vez a nagyobb igények benyújtásának. Bár
a muzsikusok igen koncentrált munkát vé-
geztek, a Magyar Dráma Napján Hiller
István miniszter a törvény szövegének még
csak egy olyan példányát mutathatta be
ünnepélyes keretek között, amelyre még
társadalmi vita vár. Hogy ez milyen gyorsan
és milyen eredménnyel megy végbe – a
lapzárta idején megjósolhatatlan. 

Albert Mária
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2008-ban a hivatásos szimfonikus zenekarok és énekkarok társulatai titkos szavazással a következô muzsikusoknak
ítélték a 2007/2008 évad legjobb zenekari-, illetve énekkari mûvésze okleveleket:

AZ ÉVAD LEGJOBB ZENEKARI MÛVÉSZEI 2007/2008

Debreceni Filharmonikus Zenekar Gyôrfi Péter, kürtmûvész
MÁV Szimfonikus Zenekar Sándor János, klarinétmûvész
Magyar Rádió Szimfonikus Zenekar Berki Sándor, kürtmûvész
Magyar Telekom Szimfonikus Zenekar Reé György, klarinétmûvész
Miskolci Szimfonikus Zenekar Ferenc Enikô kürtmûvész
Nemzeti Filharmonikus Zenekar Tóth László, trombitamûvész

Pannon Filharmonikusok – Pécs Vörösné Udvardy Gizella, oboamûvész
Szegedi Szimfonikus Zenekar Kôrösi Györgyi, gordonkamûvész
Savaria Szimfonikus Zenekar Bozsodi Lóránt, hegedûmûvész

AZ ÉVAD LEGJOBB ÉNEKKARI MÛVÉSZEI 2007/2008

Debreceni Kodály Kórus Kurgyis Tamás
Magyar Rádió Énekkar Komáromi Márton
Nemzeti Énekkar Boros Sándor

Gratulálunk!
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❙ Amikor legutóbb beszélgettünk, akkor
említette, hogy hónapok óta dolgozik
azon a stratégián, amely segít majd jobb
helyzetbe hozni az együttest. Elkészült
vele?

BOLDOGHY KUMMERT PÉTER: Természetesen
elkészült a dokumentum, amely röviden
meghatározza az MR Zenei Együttesek fela-
datait és kiemelt tevékenységeit. Az elmúlt
évekhez képest ez a stratégia abban mutat
döntô változást, hogy az együtteseket nem a
rádió elkülönült részeként kezeli, hanem
integrálja a szervezetébe és hosszú távon
igazolja létüket. Újrafogalmazza, hogy az
MR Zenei Együttesek elsôdleges feladata,
hogy közremûködjenek a közrádió zenei
mûsorszámainak elkészítésében, a stú-
diófelvételek készítésében és az MR digitális
mûsorszolgáltatásának megvalósításában.

❙ A szimfonikus zenekarok, énekkarok
eleve közszolgálati feladatot látnak el…

CSEH GABRIELLA ZSÓFIA: Az állam is megha-
tározott célok alapján tart fenn mûvészeti

együtteseket. Két esztendeje elkezdtük az
országos adók megújítását, az MR átpozí-
cionálta az adókat és újradefiniáltuk a cél-
közönségünket és a feladatainkat. Most ez
történik a Zenei Együtteseknél is. Az együt-
teseink prioritása a széles közönség által
fogyasztható mûsorok készítése és a tágabb
értelemben vett közszolgálati feladatok tel-
jesítése. Ezekkel a célokkal alapították meg
a társulatokat, amelyek azonban az idô mú-
lásával háttérbe szorultak. Az MR Zenei
Együttesek Magyarország egyedi mûvészeti
alkotómûhelyei, és mint ilyenek a jövôben
hangsúlyosabb részt vállalunk az MR köz-
szolgálati feladataiból. Nem csak a Zene-
akadémia vagy a Mûvészetek Palotája kö-
zönsége elôtt muzsikálunk. Mi ahhoz a
leszakadó közönséghez keressük az utat,
mely feltételezi azt, hogy a klasszikus zene
nem neki szól, hogy a kortárs zene hall-
gathatatlan, a koncertlátogatás egy unal-
mas, múltbéli passzió, amit ma csak egy
szûk értelmiségi réteg és a gazdag elit en-
gedhet meg magának. Ezért az MR Zenei
Együttesek óvodákba, iskolákba, múzeu-
mokba és közterületekre is elmennek ját-
szani. Ha a zene a mindennapi élet részévé
válik, könnyebben megtelik a koncert-
terem is. 

❙ De a rádión keresztül nagyobb töme-
gekhez lehet eljutni, mint a köztereken
muzsikálva… 

B. K. P.: Ezért elsôdleges feladatunk a
mûsorszolgáltatás, és Z-felvételbôl is sokkal
többet készítünk, mint tavaly. Emellett a
2008/2009-es évadban 52 hangversenyter-
mi koncertünk lesz. Természetesen nem-
csak saját szervezésû programjaink lesznek,
hanem a komolyzenei élet szinte minden
hazai szereplôjével lesz közös fellépésünk.
Sorolni tudnám az izgalmasabbnál izgal-
masabb koncerteket. Bemutatókra és mél-
tatlanul elfeledett mûvek elôadására ké-
szülünk. A mûsorban játszunk J. S. Bach

Mozart, Csajkovszkij, Muszorgszkij, Rach-
maninov és Brahms kompozíciókat, de
szerepelnek a kínálatban Vajda János,
Sosztakovics, Kodály, John Williams és
Andrew Lloyd Webber darabjai is. Több
programunk a 2009-es Mendelssohn évhez
kapcsolódik.

❙ Ezek szerint ez a stratégia már teljesen
publikus, s ennek alapján történt a sze-
zon tervezése? Egyébként zenei körökben
már lehetett hallani a készülô, misszió-
nak nevezett anyagról, s egy-két negatív
véleményt is hallottam…

CS. G. ZS.: Hozzám nem jutottak el negatív
hangok, s a zenekari mûvészeti tanács is
alapvetôen egyetértett a tervezettel. Az ter-
mészetesen nagy változás, hogy az együtte-
sek tevékenységében lényeges hangsúly-
váltás történik. Három teljesen egyenrangú
feladatunk van: a mûsorkészítés, a rádió
közszolgálati feladatainak ellátásában való
részvétel, valamint a hazai és nemzetközi
zenei életben való megjelenés. A társulatok
életében eddig az utóbbi terület kapott
egyre dominánsabb szerepet. A koncerte-
zés persze a zenekari mûvészek számára
nagyon vonzó mûködési irány, azonban az
MR Szimfonikusok számára a mûsor-
készítés, és az új közönség megtalálása is
egyaránt fontos feladat. 
B. K. P.: Azért pozícionáljuk át az MR Zenei
Együtteseket, hogy a legjobbak tudjunk
lenni olyan területeken, ahol most nem va-
gyunk kellôképpen jelen. Ezek közé tartoz-
nak például a stúdiófelvételek készítése és
a kortárs zene bemutatása.

❙ Ez korábban is jelentôs részét tette ki
az együttes munkarendjének, már csak
a Z-felvételek miatt is…

B. K. P.: Az összes szolgálatszámot tekintve
akadnak nálunk „kortársabb” együttesek,
például az ÚMZE, így van még hová fejlôd-
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„Átpozícionálva”
Cseh Gabriella Zsófia és Boldoghy Kummert Péter

tervekrôl, próbajátékról, misszióról, az MR Zenei

Együttesek felatairól, küldetésérôl

„van még hova fejlôdnünk”

A 2008/2009-es szezon az új stra-

tégia alapelvei szerint épül fel.

Az együttesek ötvenkét nagy-

zenekari koncerten játszanak és

harminc Z-felvételt készítenek

majd. Zajlik a külsôs kisegítôk ki-

választása, folyik az elsô karmes-
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pályázatok elbírálása.  A különbözô
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és Boldoghy Kummert Péter, 

az együttesek menedzser vezetôje

beszélt.
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nünk. Az új évadban szinte minden kon-
certünkön szerepelnek közérthetô és köny-
nyen befogadható mai darabok. A stratégia
számos pontja szól arról, hogy az MR Szim-
fonikusoknak nagyobb közönségbázist
szeretnénk teremteni. Kodály mottóját kö-
vetve teszünk is azért, hogy a zene valóban
mindenkié legyen, s ha kell, akár „erôsza-
kosan” is terjesztjük a kultúrát, követve az
embereket az utcára, s ott is muzsikálunk
nekik. Az iskolai, óvodai és múzeumi kon-
certek is változatos lehetôségeket adnak a
szereplésre.

❙ A missziós tervben helyet kapott egy
olyan pont is, amely szerint az amatôr
együttesekkel közösen is fellépnek majd.
E szerint jön egy kórus, és együttmuzsi-
kál az MR Szimfonikusokkal?  

B. K. P. – Szeretnénk megadni az amatôr
kórusoknak azt a rangot, amit egyébként a
magyar zenei életben megérdemelnének.
Ezért lesz közös fellépésünk többek között
a Budapesti Akadémiai Kórustársasággal. A
Vox Fortissima bérlet – amelyben Händel,
Mozart, Muszorgszkij és Berlioz mellett
Sztravinszkij, Walton és Lloyd Webber
mûvek elôadásában is részt vesz mind-
három együttesünk – a Dohnányi Zenekar-
ral közös, négy hangversenybôl álló soro-
zatunk. 

❙ A gyermekkórust nem láttam külön
feltüntetve az anyagban.

B. K. P.: Rájuk is érvényesek a stratégiában
megfogalmazott feladatok. A most induló
évadban számos fellépésükkel a vidéki
koncertéletet erôsítik, de lesz önálló zene-
akadémiai karácsonyi koncertjük és külföl-
di szereplésük is.
CS. G. ZS.: A gyermekkórust bevonjuk az
amatôr és a profi együttesek közötti kapcso-
latteremtésbe. Az általános iskolai énekka-
rok fejlôdését segíti, ha egy profi gyer-
mekkórussal énekelhetnek együtt. Ezért is
vállaltuk a részvételt az Oktatási és Kultu-
rális Minisztérium által támogatott mûvészeti
tanévnyitón és kulturális fesztiválon, szep-
tember 6-án, a Margitszigeten. Az MR Gyer-
mekkórus fantasztikus együttes. Hamarosan
olyan produkciókat hirdetünk meg, ame-
lyekre vállalkozó kedvû amatôr együttesek
jelentkezését várjuk. Jövô tavasszal egy
nagy közös koncertet adunk, amelyen több
száz gyermek énekelhet együtt. 

❙ S mit jelent pontosan az a pont, mely
szerint az együttesek a korábbinál ma-

gasabb színvonalú, belsô gyártású mû-
sorok készítésében vesznek részt? Hiszen
a társulatok eddig is magas nívón ját-
szottak… 

B. K. P.: Szeretnénk az alapmunkát is
fegyelmezettebbé tenni és célunk, hogy a
szólampróbák is koncentráltabbak legye-
nek. Ha érkezik ide egy karmester, akkor
annak ne az egész tortát kelljen megsütnie,
elég legyen csak a habot rátenni a süte-
ményre. Az egyéni felkészülés és a zenekari
munka alapján is akadnak még a társulat-
ban nagyon-nagy különbségek…

❙ A „misszió” megvalósításában fontos
szerepe lesz annak is, aki az MR Szim-
fonikusok zeneigazgatói posztját tölti be.
Van már jelöltjük erre az állásra? 

CS. G. ZS.: Nyolc érvényes karmesteri pá-
lyázat érkezett a vezetô karmesteri, és ki-
lenc a karnagyi pozíciókra. Ahogy a kiírás-
ban megfogalmaztuk, olyan dirigenseket
keresünk, akik ezeknek a megváltozott fel-
adatoknak képesek megfelelni, s vállalják a
komoly mûhelymunkát, a sok stúdiófelvétel
elkészítését. Nagyon lényeges, hogy az MR
és az új mûvészeti vezetés céljai egy irány-
ba mutassanak. Olyan vezetô karmestert és
karnagyot szeretnénk találni, akik a saját
mûvészeti koncepciójukba stratégiánk
elveit bele tudják építeni. Nagyon örülünk
annak, hogy ilyen sok pályázat érkezett,
amelyek közül jó néhány több ponton talál-
kozik elképzeléseinkkel.
B. K. P.: A pályázó karmesterek közül min-
denki tudja, hogy minden egyes közremû-
ködôt közösen minôsítünk. A zenekar tagjai
a koncertek után egy osztályozólapot kap-
nak, s ezen kell bejelölniük, hogyan véle-
kedtek a próbákról és a koncertekrôl. Az
együttesek tagjainál nagyon jó visszhangra
talált, hogy a pályázatot benyújtó karmeste-
rek és karnagyok értékelésében részt vehet-
nek, minôsíthetik a próbafolyamatokat és a
koncerteket, valamint a stúdiófelvételek
közben folyó munkát is. A minôsítés szem-
pontrendszerét is maguk a muzsikusok
alakíthatták ki. Ebbôl is látható, hogy együtt
döntünk. 

❙ Bárki nyeri is el ezt a posztot, az
együttes programjának egy meghatározó
részét már készen fogja kapni, hiszen az
MR Szimfonikusok egyik legjelentôsebb
produkciója a Budapesti Wagner Napok
sorozata. A Népszabadság hasábjain
azonban Fischer Ádám június elején azt
nyilatkozta, a jövô esztendei együttmû-

ködésrôl még nem állapodott meg az MR
vezetése a Mûvészetek Palotájával.

CS. G. ZS.: A tervek szerint idén 10 Wagner-
elôadás lesz. Együttmûködésünk a koráb-
binál jóval partneribb viszony kialakítására
törekszik. A Budapesti Wagner Napok már
az elejétôl fogva közös produkció volt, az
MR Szimfonikusok és az Énekkar áldozatos
munkája mindvégig hangsúlyosan hoz-
zájárult a sikerhez. A feladat olyan kihívást
jelentett, amely kiemelkedô teljesítményre
sarkallta a mûvészeket az egyéni, és az
összjáték területén is. Zenészeink kifogásta-
lanul megfeleltek ennek a kihívásnak, ame-
lyet az elôadások hatalmas sikere és az egy-
behangzóan jó kritikák bizonyítanak.

❙ A tervek szerint azonban a jövô esz-
tendôtôl vagy az utána következôtôl az
MR Szimfonikusok mellett az Operaház
együttese is bekapcsolódik a sorozatba. 

CS. G. ZS.: Az MR örül, ha más együttes is
részt vesz a programban. Nagyszerû lehetô-
séget ad az MR Szimfonikusok számára,
hogy egy ilyen produkcióban muzsikálhat,
de olyan megterhelést ró az együttesre,
hogy már idén is a fizikai teljesítôképessége
határára jutott. 
B. K. P.: A sorozat olyan sok próbát igé-
nyel, ami az egész éves szolgálatszámunk
húsz százalékát kiteszi. Számos más felké-
rést le kell mondanunk emiatt. Mégis úgy
gondoljuk, hogy ez a produkció megéri az
erôfeszítéseket. 

❙ Csonka Andrással, a MûPa vezérigaz-
gató-helyettesével is készítettem egy in-
terjút a Wagner Napok kapcsán, s em-
lítettem, aggodalomra adott okot, hogy
különbözô híreket lehetett hallani az MR
Szimfonikusok további sorsáról. Ô azon-
ban azt mondta, tárgyalásaik során úgy
érezte, az MR vezetése nagyon magasra
kívánja pozícionálni az együttest…

CS. G. ZS.: Nagyon örülök, hogy Csonka
András is úgy gondolja, hogy mi komolyan
foglalkozunk a zenei együttesek további
sorsával. Remélem, hogy az MR és az együt-
tesek kapcsolatát szorosabbra fûzô straté-
giánkat megismerve az Ön aggályai is el-
oszlottak. Európa szerte egyértelmû, hogy a
rádiózenekarok nem elsôsorban hang-
versenyzenekarok. Egy újfajta feladat-meg-
határozás, az újfajta prioritások kiemelhetik
a rossz spirálból az MR Szimfonikusokat.
Eddig ugyanis mindig igyekezett beérni a
két nagy együttest, a BFZ-t és az NFZ-t és
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bizonyítani akarta azt, hogy ô is közéjük tar-
tozik. Egy jó rádiózenekar nem a hang-
versenyteremben az elsô, hanem az ország-
ban. Közszolgálati feladatainkat csak akkor
tudjuk sikerrel teljesíteni, ha fontos, mérték-
adó zenei együttes maradunk. Mi ezt pró-
báljuk megvalósítani. 

❙ Az 52 hangversenytermi koncert és a
harminc Z-felvétel óriási szám, s feszített
tempójú munkát igényel az együttesektôl.
Mindez mûködtethetô a mostani létszám-
mal, megoldható szolgálatszámban? 

B. K. P.: Igen, valóban koncentrált, fegyel-
mezett munkára lesz szükség. Az elôzô sze-
zonban volt a zenekari tagok között olyan,
aki 140 -150 % szolgálatszámot teljesített.
Ezért is indokoltak a most folyó külsôs ki-
segítôi próbajátékok. Emellett több zene-
kari álláshelyre várhatóan még ebben az
évadban kiírjuk a próbajátékot. Az érdek-
lôdés mértékére jellemzô, hogy több mint
150 pályázó jelentkezett. Ez majdhogynem
két teljes szimfonikus zenekarnyi mûvész.
A külsô igény tehát igen nagy a változások
tekintetében. A stratégia megvalósítása nem
képzelhetô el a muzsikusok együttmûkö-
dése nélkül. Ez egy újszerû, modern és nyi-
tott felfogást igényel tôlük is. Merniük kell
kilépni a megszokott repertoárból és a jól
ismert megoldásokból.

❙ A stratégiában szerepel az is, hogy
szeretnék kialakítani az állandó kise-
gítôk körét. Ez nem jelenti azt, hogy
csökken a státuszos muzsikusok száma?

CS. G. ZS.: Ez rosszindulatú híresztelés,
amellyel bizonytalanságot, rossz hangulatot
akarnak kelteni. Az állandó kisegítôi kör
kialakítására az intenzív program miatt van
szükség. Az MR Zenei Együttesek minden
nap jelen vannak az ország zenei életében.
Szükségünk van arra, hogy legyen egy
transzparens, állandó lista, amelybôl a pro-
dukció igényei szerint választjuk ki a közre-
mûködô muzsikust, a szólamvezetôk javas-
lataiból kiindulva és a vezetô karmesterrel is
konzultálva. Nem haveri vagy szívességi
alapon érkezô „haknizókkal” szeretnénk
koncertjeinken feltölteni a zenekart. Az, hogy
egy ilyen kört létrehozunk, sem itthon, sem
külföldön nem példa nélküli, de valóban
szakít az eddigi hagyományainkkal és egy
sokkal átláthatóbb és tervezhetôbb be-
osztást, valamint állandó és garantált minô-
séget biztosít. A kisegítôk nem veszélyez-
tetik az állományban lévô muzsikusok
helyét.

❙ Az MR Szimfonikusok keresetet nyújtott
be a „zenekari szintfelmérô meghallga-
tást és próbajátékot” elrendelô intézke-
dés ellen a Munkaügyi Bíróságon.

CS. G. ZS.: A Fôvárosi Munkaügyi Bíróság
az MR Szimfonikusok Szakszervezete által
benyújtott szakszervezeti kifogás kérelmét
elutasította. A bíróság megállapította, hogy a
szintfelmérést elrendelô munkáltatói intéz-
kedés nem ütközik a Munka Törvényköny-
vébe. Idézem az ítéletet: „A munkavállaló
kötelezettsége többek között, hogy a
munkáját az elvárható szakértelemmel és
gondossággal, a munkájára vonatkozó sza-
bályok, elôírások és utasítások szerint vé-
gezze. E rendelkezésbôl következôen a
Munka Törvénykönyvének rendelkezései
alapján a munkáltató széleskörû utasítási
jogkörrel rendelkezik. Ezen belül a munka-
végzés ellenôrzése, a munkavállaló munka-
végzésének értékelése nem csupán joga, de
kötelessége is, hiszen nélküle az Mt. 102. §
(3) bekezdése szerinti kötelezettségeit nem
teljesíthetné.”„Ugyanakkor a munkavállaló-
nak tudomásul kell venniük, hogy az Mt. 89. §
(3) bekezdése a rendes felmondás lehetsé-
ges indokai között nevesíti a munkavállaló
képességeit. Egy ilyenfajta munkáltatói fel-
mondás feltételezi, hogy a munkáltató a
munkavállaló képességeit objektív módon
és rendszeresen értékeli.” Ebbôl is követ-
kezik, hogy lesz belsô szintfelmérô meghall-
gatás, amint a jogerôs ítélet megszületik.

❙ Egy ilyen gazdag évadtervnek azonban
komoly anyagi vonzata is van.  Mibôl
fogják mindezt finanszírozni?

B. K. P.: Az MR biztosítja a zenei együttesek
mûködését és az elfogadott évadprogram
teljesülését. A tervekben – ha hozzávesszük
a kamaraformációkat is – kettôszáznál is
több koncert szerepel. 

❙ Visszatérve a szintfelmérô meghallga-
tásra, milyen más következményei lesz-
nek a zenészek teljesítményének?  

CS. G. ZS.: Kialakul majd egy rangsor,
amelyben találni kiváló muzsikusokat, jókat
és kicsit gyengébbeket. A zenei vezetésnek
az a feladata a jövô évben, hogy ezeket a
különbségeket csökkentsék, hogy min-
denkit azonosan magas szintre hozzanak
fel. Azok, akik gyengébben szerepelnek,
késôbb ismét próbajátékon vehetnek részt,
számukra lehetôséget biztosítunk a fejlô-
désre, képzésre.
B. K. P.: Több meghallgatást tervezünk,
hiszen lehet, hogy adott pillanatban valaki-

nek éppen rossz napja volt, és azért telje-
sített rosszul. Mindenkinek lehetôsége lesz
a javításra. Tisztában vagyunk azzal, hogy
az eddig megszerzett zenekari rutin pótol-
hatatlan érték minden muzsikusunknál.
Nem az a célunk, hogy eltávolítsunk kol-
légákat az együttesekbôl, hanem az, hogy
mindenkire valóban a megfelelô felada-
tokat oszthassuk. Olyat, ami illeszkedik a
mûvész egyéniségéhez, kvalitásaihoz, fejlô-
déséhez, egyéni mûvészi igényeihez. 
CS. G. ZS.: Nem a meghallgatáson nyújtott
teljesítmény lesz az egyedüli mérce a zené-
szek egyéni teljesítményének értékelésé-
ben. Figyelembe vesszük, hogy ki hogyan
teljesít a próbákon, a szólampróbákon és a
koncerteken, legyen az nagyzenekari, vagy
kisebb kamarakoncert. Ebbôl az összetett
szempontrendszerbôl áll majd össze a zené-
szek végleges minôsítése. 

❙ Amikor Boldoghy Kummert Péter ta-
valy elnyerte ezt a pozíciót, fél évre szóló
szerzôdést kapott. Mi lesz a folytatás?

CS. G. ZS.: Péter remek munkát végzett az
elmúlt fél évben. Remélem, a közönség
ezt majd koncertjeinken tapasztalja.
Szeptember második hétvégéjén elindult
múzeumi koncertsorozatunk elsô négy
koncertje egyértelmû sikert aratott. Fontos
tudnunk, hogy pontosan mi történik, mi
mibe kerül az együtteseknél. Korábban
nem volt átlátható és megbízható rend-
szere az évad és az egyes produkciók ter-
vezésének, pénzügyi kezelésének, a
kisegítôk felkérésének, a hangszerjavítá-
soknak és még sorolhatnám. Elôfordult,
hogy utólag futottunk bele elôzetesen jóvá
nem hagyott, de teljesített felkérésekbe,
hogy szintén utólagosan szereztünk
tudomást az eredeti tervektôl fényévekre
álló magas költségekrôl. Nem volt jegy-
értékesítési szerzôdésünk, nem volt rend-
szeresített promóciója a fellépéseknek. A
Zenei Együttesek Irodája nagy munkát
végzett abban, hogy a rádió szervezeti
mûködési rendjét betartva tevékeny-
kedjenek az együttesek. Vannak alapvetô
szabályok, amelyeket be kell tartani
ahhoz, hogy együtt tudjunk mûködni.

Számos változást tartogat ez a szezon és re-
méljük, hogy rövidesen a közönség és a
szakma számára is egyértelmûvé válik,
hogy milyen utat akarnak követni az MR
Zenei Együttesek. Bízunk abban, hogy az
MR Szimfonikusok az egyik legdinamikus-
abban fejlôdô zenekar lesz a hazai koncert-
életben. R. Zs.
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❙ Nem mindenki tudja, hogy egy együt-
tesnek lehetôsége van a munkáltató által
kezdeményezett próbajáték ellen vétó-
joggal élni…

– Elôször is tisztázzuk a meghallgatás és a
próbajáték közötti különbséget, hiszen sokan
keverik a két fogalmat. Ez történt a Rádió-
zenekarnál is. A munkáltatói intézkedésben
felváltva használták a két szót. Ahogy tel-
jesen rendhagyó az is, hogy a külsô kisegí-
tôk és a belsô tagok egyidejû, paraván mö-
götti meghallgatáson vegyenek részt.
Ugyancsak szokatlan, hogy ebben a hely-
zetben nem látni a meghallgatás okát, azt a
célt, amelyet ezzel kívánnak elérni. S nem
tudni, hogy ezekre az eredményekre kinek
és miért van szüksége. Hiszen elég bizony-
talan mûvészeti helyzet uralkodik a Rádió-
ban. A jelenlegi megbízott fôzeneigazgató
mandátuma hamarosan lejár, s szinte a meg-
hallgatással egyidejûleg hirdette meg a Rádió
az elsô karmesteri posztra is a pályázatot… 

❙ Egy új mûvészeti vezetés kinevezését
követôen jóval érthetôbb, ha meghall-
gatást akarnak tartani…

– Így igaz, hiszen abban, ha egy új vezetô fel
akarja mérni a tagok egyéni tudásszintjét,

van ráció, de ehhez nem szükséges egy
komplett eljárás. A jelenlegi rádiós helyzet-
ben azonban rengeteg a bizonytalan ténye-
zô. A zenekar szakszervezete elég kevés le-
hetôséget kapott arra, hogy érdemben
tárgyaljon a munkáltatóval. Aki eközben
mindvégig hangsúlyozta, hogy a meghallg-
atásnak nem lesznek munkajogi következ-
ményei. A munkajogi következmények alatt
azonban rengeteg mindent lehet érteni. Hi-
szen ha nem lesz következménye, az azt is
jelentheti, hogy nem kell többet dolgoz-
niuk… S kiderült az is, hogy a meghallgatás
eredményeit a személyi anyagokhoz csatol-
tan akarják ôrizni… A megfelelô magyaráza-
tok hiányában azonban nem lehet tisztán
látni az intézkedések célját. A szakszervezeti
vétót, egy intézkedés vétóját azonban azért
nem kell annyira súlyos lépésnek tekinteni.  

❙ S volt már erre korábban is példa?
– Igen, hiszen a Nemzeti Filharmonikusok-
nál is ezzel a vétójoggal akart élni az együttes,
a meghallgatás elôtt. Ott viszont nem volt
bírósági ügy, mert a munkáltató elfogadta a
szakszervezet észrevételeit. Elkezdôdött a
tárgyalás, s annak megfelelôen átalakult jó
néhány dolog a meghallgatás menetében.
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Vadonatúj jelenség ütötte fel a fejét a honi zenei
életben: aki ôszinte kulturális aggodalomból a Ma-
gyar Rádió mûvészeti együttesei körüli anomáliákat
akár a legcsekélyebb mértékben is bírálja, azt som-
másan rádióellenesnek minôsítik. Hallottam már
olyat is, hogy a Magyar Rádió perelni fog, ha úgy
ítéli meg, hogy az e tárgyban nyilvánosságra hozott
tények vagy vélemények az érdekeit sértik. Ehhez
az intézménynek joga van, hiszen a Magyar Köztár-
saság jogállam. Ugyanakkor kultúrállam is, s a köz-
pénzbôl fenntartott közrádió – ha olykor el is mo-
sódik ez az alapküldetés – legalább annyira
kulturális céllal mûködik, mint amennyire köztájé-
koztatási funkciót tölt be.
A Magyar Rádió érdekei azonban a jelek szerint
annyira erôsek, hogy még a hatályos alkotmányt is
felülírják. Másképpen nem értékelhetô Gulyás Dé-
nes országgyûlési képviselô szeptember elsejei elnö-
ki eltanácsolása a mûvészeti együttesek évadnyitó
ülésérôl. Gulyást az énekkar hívta meg. A távirati

iroda tudósítása szerint a honatya arra hivatkozott,
hogy közszolgáltató intézményrôl van szó, így jo-
gosult arra, hogy ott tartózkodjon. Felajánlotta azt
is: ha el akarják távolítani, hívjanak rendôrt, és vele
vezettessék ki. Ezután rekesztették be a társulati
ülést, s az átalakult a szólamvezetôkkel folytatott
zártkörû megbeszéléssé. A kiadott hivatalos közle-
mény úgy fogalmaz: „A Magyar Rádió álláspontja
szerint egy országgyûlési képviselô az igazolványá-
nak felmutatásával az MR területére nem léphet
be, és különösen nem jogosult részt venni – meg-
hívás nélkül – egy részvénytársaság belsô megbe-
szélésén. Ez súlyosan sérti az MR mûködését és ér-
dekeit.”
Ezzel szemben a szomorú valóság az, hogy egy
képviselô a törvény értelmében minden közin-
tézménybe szabadon beléphet igazolványa felmu-
tatásával, akár meghívás nélkül is. A médiatörvény
jobb híján határozta meg a közmédiumok társasági
formáját részvénytársaságként, hiszen máskülön-
ben adóforintokból mûködnek. A társulati ülést
részvénytársasági megbeszélésnek titulálni tehát
erôs csúsztatás. A Magyar Rádió elnökét éppen az
az Országgyûlés felügyeli, amelynek Gulyás Dénes a

teljes jogú tagja. A Magyar Rádió fontos intézmény,
de nem állam az államban.
A titkolózás nem egyszerûen holmi „üzleti
érdekek” védelme jegyében zajlik, hanem a rossz
lelkiismeret jele is. Nem is oly rég, júniusban, a
SzenáTorok énekkarba tömörült honanyák és
honatyák – pártállásra való tekintet nélkül – szavát
vették Such György rádióelnöknek, hogy a
zenekarban és a többi mûvészeti együttesben
nem lesz további leépítés. Ha Gulyás ott maradhat
az évadnyitó ülésen, akkor ezzel az elnöki ígérettel
kellett volna szembesülni. „Such György biztosított
bennünket arról, hogy a racionalizálás jegyében
nem lesz további létszámcsökkentés az együtte-
seknél. Erre kétszer is rákérdeztem. Bízom abban,
hogy szavatartó ember” – nyilatkozta akkor Gulyás
Dénes. Aztán most megtörtént ez a kínos affér.
A Magyar Rádió mintha minden erôvel titkolni
akarná leépítési szándékát, s mintha a menedzs-
ment eltökélte volna, hogy így, vagy úgy, de vég-
hez fogja vinni, amit eltervezett. A cél vélhetôleg
egy hatvantagú zenekar, költséges nagyzenekari
koncertek, terembérleti költségek nélkül, óvodák-
ban, pályaudvarokon és bevásárlóközpontokban
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A vétójog a szakszervezet számára segélykiál-
tásként van meghagyva. Erôs eszköz. A vé-
tót a munkajog kifogásnak hívja, és speciális
eljárás követi. E szerint van egy munkáltatói
intézkedés, amelyet kifogásol a szakszerve-
zet, s ekkor ennek az intézkedésnek a vég-
rehajtását fel kell függeszteni. Az egyeztetési
eljárást nagyon rövid határidôvel kell lefoly-
tatni, majd ezt követôen bírósághoz fordul-
ni. A bíróság is gyorsított eljárásban kell,
hogy döntsön, hiszen az a cél, hogy minél
elôbb helyreálljon a munkabéke.   

❙ Így egyértelmû volt, hogy amikor
Rádiózenekar szakszervezete megkereste
Önöket, akkor segítettek nekik ebben az
ügyben?

– A beadványt a zenekari szakszervezet
nyújtotta be, amelyhez mi minden segítséget
megadtunk. Formálisan az ottani elnök írja
alá a papírokat. Az azonban természetes,
hogy jogi-szakmai szempontból mi állunk a
dolog mögött, hiszen a muzsikusok nem
érthetnek ilyen mélységben a munkaügyi
kérdésekhez. Itt adva van egy érdekvita,
amely átterelôdött a jog területére, s ezt
követôen már jogi eszközökkel kell az
érdekvitát megvívni. A munkáltató szeretne
valamit, mert azt gondolja róla, hogy helyes.
Ez azonban nem áll a zenészek érdekében.
Mindenki keresi a saját paragrafusait, saját
érvelését. A bíróság a jogi megítélésben tud
csak dönteni, az érdekmegítélésben nem. 

❙ Akárki nyeri azonban ezt a mérkôzést,
nem kapja meg az igazi választ az ere-
deti kérdésre…

– Nagyon érzékeny és tág területen mozog
ez a probléma. Hiszen az a fô kérdés, hogy
meddig terjed a munkáltató utasítási joga.
Erre igazán a munkajogi szabályok nem
adnak választ. Túlságosan általánosan fo-
galmaznak. Mindenki terjeszkedik. Próbál a
határok széléig eljutni. Egyébként az ügy-
ben lehet, hogy veszítünk. Magyarországon
azonban ez nem jelent semmit, hiszen nem
precedens-jellegû bíráskodást folytatunk.
Arról nem akarok többet mondani, egy
folyamatban lévô esetnél nem lenne
különösebben szerencsés. Az elsô fokon
történô elutasításról egyelôre mi hi-
vatalosan még nem kaptuk meg a végzést.
Ha elolvassuk a bírósági határozat indok-
lását, akkor annak tükrében születik majd
döntés arról, hogy érdemes-e másodfokra
vinni az ügyet. Az érintetteknek, a meg-
bízóinknak kell errôl dönteniük. A má-
sodfok végén születik majd jogerôs hatá-
rozat minderrôl. 

❙ Beszéljünk akkor általánosan is a
próbajáték, a meghallgatás kérdésérôl…

– A próbajátékra hagyományosan akkor van
szükség, amikor új tagot akarnak felvenni
az együtteshez. Ez az esetek döntô többsé-
gében a zenekar, vagy annak egy részének
jelenlétében történik, s aztán errôl döntés
születik. A jövôbeli munkatársait nemcsak a
vezetô választja ki, hanem azok is, akik
közvetlenül vele fognak zenélni. Ez más
munkakörökben nem így szokott történni,
ez is jelzi, hogy ez speciális munkahely. A
zenekar hangzása nem az egyes zenészek
teljesítményének az összeadott értéke,

hanem valami más. Hiszen nem az a zene-
kar játszik a legjobban, ahol a legkiválóbb
szólisták vannak összegyûjtve. Ezért nem
mindegy, hogy egy ilyen mûvészi-lelki kö-
zösségbe ki kerül be. Természetesen a pró-
bajáték csak belépési lehetôség, hiszen az
idô dönti el, az elsô évek, hogy a választás
sikeres volt vagy sem. A legkitûnôbb próba-
játék is csak a pillanatnyi alkalmasságot mu-
tathatja meg, s utána is elôfordulhat, hogy
valaki katasztrofális teljesítményt nyújt az
együttesben. De gyenge produkció után is
lehet valaki jó tagja a társulatnak. A próba-
játék szûrô ahhoz, hogy ki kapja meg az
adott lehetôséget. Ha valaki azonban egy
együttesben dolgozik évek óta, akkor maga
a próbajáték fogalom értelmezhetetlen. Mit
próbálunk rajta, amikor nap mint nap meg-
mutatja, hogy mit tud?! 

❙ S a meghallgatás?
– Lehet jogászként csûrni-csavarni ezt a dol-
got. Mondhatjuk azt, hogy valaki valamit
eljátszik, úgy, hogy mások ezt hallgatják. S
mindez nem a természetes közegében tör-
ténik. Én azonban ezt zenészként, szakszer-
vezeti vezetôként és jogászként egyaránt
bizarrnak tartom. Hiszen a muzsikusok fo-
lyamatosan olyan munkakörben dolgoz-
nak, hogy állandóan meg kell mutatniuk,
mit tudnak. A produkciójukat minimum a
mellettük ülô hallja…  Azaz semmi másból
nem áll a zenészek foglalkozása, minthogy
folyamatosan meghallgathatóak. A próbá-
kon, a szólampróbákon és bármikor, most
nem is beszélek a koncertekrôl, felvételek-
rôl. A felkészüléssel összefüggésben elôfor-
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kamarakoncertezô mûvészekkel, illetve a nagy lét-
számú fellépéseknél alkalmi kisegítôkkel. Ezt a
koncepciót kissé fellengzôsen „missziónak”
nevezik. (Hogy „a zenehallgatás élményét eljut-
tassák a nagyközönséghez”.) A Rádiózenekar el-
sôként a Nyugati téri aluljáróban játszott volna a
parttalan „közszolgálat” jegyében. E sorok írásakor
már csak hamvába halt tervrôl beszélhetünk. Talán
többe került volna a leves, mint a hús, mert a
haknimenedzser azzal szembesülhetett: a milliós
hangszerpark szállítása és a hely biztosítása a rádió
büdzséjét terhelné.
Gondolom, az underground fellépésre valahol az
indián népzenészek mellett nyílt volna lehetôség,
akik saját házi gyártású CD-iket kínálják a kalapba
dobott aprópénz ellenében. Ez a missziózás mél-
tatlan, ez az adóforintok herdálása. Legalább akko-
ra pazarlás és képmutatás, mint amikor egy bank
felelôs alkalmazottait kiküldik a domboldalba
szemetet szedni a környezetvédô imázs jegyében.
Ezalatt a munkából való kiesésükkel sokkal nagyobb
kárt okoznak az ügyfeleknek, mint amit néhány
sárgamellényes köztisztasági alkalmazott „demok-
ratikus” tehermentesítése jelent.

Nyilvánvalóan nem hozzáértôk alakítják a közrádió
mûvészeti együtteseinek a sorsát. Nem hallottak
még arról, hogy a „média” közbeékelést jelent –
azaz a koncerttermek világán túl nem kell hakniznia
egy szimfonikus zenekarnak: ott egyszerûen be-
kapcsolják ehhez az élményhez a rádiót. Ezt ne-
vezik közvetítésnek. A „misszió” ennek értelmében
puszta fedôakció: a drasztikus leépítést hivatott el-
leplezni.
Such György korábban maga jelentette ki, hogy a
létszám és a minôség nem egyenesen arányos. Az
eredetileg 104 státuszú, de 110 zenészt foglalkoz-
tató zenekarban ma már csupán 86 egész állású és
7 félállású muzsikus dolgozik, miközben, aki teheti,
lázasan kutatja  a menekülési útvonalakat. Az ének-
kar 49 megmaradt státuszából hárman gyesen van-
nak, egy mûvésznek nem hosszabbították meg a
szerzôdését, egy pedig felmondott. Egyikük helyét
sem töltötték be, tehát már csak 44-en énekelnek.
A Telekom Szimfonikus Zenekar egyik novemberi
hangversenyén Dvořák Requiemje hangzott volna
el a Rádiókórussal, ám a kórus ilyen létszámban
mára alkalmatlan lett egy ekkora mû megszólal-
tatására. A hiányzó 20-25 kisegítôt a Telekomnak

kellett volna fedeznie. Inkább hívták a Nemzeti
Énekkart. A kórust így már sehová sem fogják hívni
– legfeljebb az aluljárókba és múzeumokba, ahol a
hallgatóság még az elôadók létszámát sem éri el.
Ha a mûvészeti együttesek szemlátomást ennyire
koloncot jelentenek a közrádiónak, volna épkézláb
megoldás: a szféra másfél milliárdos büdzséjét le-
választani a Magyar Rádió költségvetésérôl, az
együtteseket pedig közvetlenül állami fenntartá-
súvá tenni, címzett támogatás formájában. Erre
már törvényjavaslat is van, csak ötpárti konszenzus-
sal el kellene fogadni. Nem terhelné a rádiós me-
nedzsmentet holmi botcsinálta missziós kényszer,
viszont normális létszámban mûködhetne és
alkothatna a zenekar meg az énekkar. El lehetne
kerülni, hogy félreértelmezett üzleti érdekvéde-
lembôl a rádiós közpénzfelhasználók kirekesszék a
folyamatból a közpénzt juttatókat és felügyelôket,
s könnyelmûen kidobják az ablakon a rájuk bízott
közkincset. Igaz, az így létrejövô mûvészeti termék
nem lenne annyira trendi módon underground –
de hát ez legyen a legnagyobb bajunk…

Csontos János

▲
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dulhat, hogy a zenésznek azt mondják, ját-
szd el nekem ezt egyedül. Ha akkor valami
nem sikerül, nyilván felhívják a figyelmét
arra, hogy ezen javítania kell. Nem érthetô,
hogy mi indokolja a meghallgatást, amikor
folyamatosan abból áll az élete, hogy ját-
szik. Akárcsak egy futballista, akinek nyil-
vánosak az edzései, mérkôzései, s ezekbôl
meg lehet állapítani, hogy hogyan teljesít.
Érdekes lenne, ha a futballistát foglal-
koztató klub összeállítana egy külön bizott-
ságot, amely megállapítja, hogy a sportoló
mennyit tud dekázni és mennyi idô alatt. Mi
ennek az értelme?  A szólam is pontosan
tudja, ki mit játszik. 

❙ Az pedig már egy másik helyzet,
amikor valaki kiemelt díjazásért meg
akarja mutatni, hogy jobban játszik,
mint a többiek… 

– Igen, hiszen ha a munkáltató az egész
meghallgatást olyan optikába helyezi, hogy
ösztönözni akarja a muzsikusait arra, hogy
többet gyakoroljanak, s ez nem a meghall-
gatás, mint fenyegetô eszköz kilátásba he-
lyezésével, hanem többletjuttatással akarja
elérni, az pedagógiailag is helyes eljárás.
Akad azonban azért itt egy furcsa feltéte-
lezés. A meghallgatás mögött általában
mûvészi okok húzódnak meg, s ha errôl a
mûvészeti vezetô beszél, akkor van létjo-
gosultsága a meghallgatásnak. Különösen
akkor, ha a zenekar is tudja, akadnak
gyenge pontjai, amelyek ellen tenni kell.
Nagyon figyelemreméltó egyébként ezügy-
ben a nemzetközi gyakorlat. A világszer-
vezetben, a FIM-ben amikor errôl a prob-
lémáról évekkel ezelôtt elkezdtem beszélni,

elôször nem is értették, hogy mirôl van szó.
Az ugyanis, hogy egy zenekar minél jobb
legyen, nem a foglalkoztató, hanem az
együttes érdeke. S fel sem merül, hogy ezt
erôvel kelljen elérni. Itt ugyanis olyan
feltételezésbôl indul ki a meghallgatás – ha
nem fogalmazza meg pontosan, mi a prob-
lémája –, hogy ezek a zenészek lusták. A
muzsikusok hát nem véletlenül bizalmat-
lanok, hiszen kérdés, hogy mindez hová
vezet. S az a feltételezés is sértô, hogy vala-
ki készakarattal lerontja a saját együttese
teljesítményét. Szomorú, ha ezt a munkál-
tató sem érti….

❙ Külföldön nincs meghallgatás? 
– Ez a formája általában ismeretlen. Olyan
modell létezik egyébként, ha valakivel vala-
mi probléma akad, akkor a közösség ér-
deke, hogy ez a gond megoldódjon. Nem
az a cél, hogy valakit eltávolítsanak, hanem
az, hogy segítsenek neki. Nagyon humánus
gondolat, ami nem ütközik a szakmával.
Sajnos, mindenki tudja, hogy az évek eltel-
tével az ember „kopik”. Nem várható el, ha
valaki, aki harminc éve muzsikál a tuttiban,
s elsajátította a zenekari hangzás minden
fortélyát, versenyezzen az akadémiáról
kijött, fiatal, virtuóz technikájú zenésszel.
Ezek az összevetések sehová nem vezet-
nek. A szimfonikus zenekar tipikusan olyan
együttes, ahol a generációk jól megférnek
egymással. Van egészséges mozgás, de ér-
tékelni kell azokat is, akik idôsebbek. Kül-
földön ez a gondolkodásmód megvan.
Azon törik a fejüket, hogy hogyan segítse-
nek. Nem próbajátékkal, meghallgatással,
hanem beszélgetéssel. Ha kiderül, hogy a

gyengeség oka a rossz játék, akkor a muzsi-
kust rá kell venniük, hogy javítson a teljesít-
ményén. Ilyenkor kap erre néhány hónapot,
vagy akár fél évet, és fizetett szabadságot is.
S ha végképp nem megy a dolog, akkor jut
el oda, hogy meghallgatják egyénileg. Ez a
nemzetközi, és a számunkra is irányadó
gyakorlat. Természetesen ez olyan együtte-
sekre nem vonatkozik, amelyek csak pro-
dukciókra állnak össze. Itthon azonban a
zenekarok döntô többsége hagyományos
módon mûködik, szervezôdik. S arról sem
szabad elfelejtkezni, hogy a magyar együt-
tesek folyamatosan bizonytalan helyzetben
kénytelenek dolgozni. A zenekari finanszí-
rozás kiszámíthatatlan, s az együtteseknél
az utóbbi idôben több helyen létszám-
csökkentések történtek. Érthetô hát, hogy
ebben a helyzetben a muzsikusok okkal
tartanak a meghallgatástól. Ezt a procedúrát
két módon tartom korrektnek: ahogy a Pan-
non Filharmonikusoknál van szabályozva,
vagy ahogy az Operaháznál, ahol a kollek-
tív szerzôdésben rögzítették. Ez utóbbi az
európai modell. Meghallgatás ugyanis csak
akkor van, ha valakivel már végképp prob-
léma adódik. Ilyenkor egyéni meghallgatást
tartanak. Ezeket a szabályokat nem akárkik
hozták létre, és tartják megfelelônek. Min-
dez nem a Magyar Rádió vezetôinek, ha-
nem inkább annak a ténynek szóló kritika,
hogy ez az egész konfliktus olyan helyzet-
ben alakult ki, amikor a fôzeneigazgató
nem akar ilyen meghallgatást. Nincs elsô
karmester, tehát mindezt a szakmai vezetés
nem tartja szükségesnek, viszont a munkál-
tató igen… 

R. Zs. 

– A Magyar Rádió Zenei együttesei idén is
900 millió forintos támogatást kaptak az
országgyûléstôl – meséli Gulyás Dénes – s
ahogy ezen a június végi beszélgetésen
megtudtuk Such György elnöktôl, ezt az
összeget a Rádió még 300-400 millióval
kipótolja. S miután a Rádió is az államtól
kapja a pénzt, a legegyszerûbb azt tar-
tanám, ha ezt a 1 milliárd 300 millió forintot
az állam még kiegészítené 200 vagy 400

„Állami fenntartásúvá kellene tenni
a Rádió Zenei Együtteseit”
Gulyás Dénes ôsszel törvényjavaslatot terjeszt a Parlament elé

Az országgyûlési képviselôkbôl álló SzenáTorok kórusa júniusban levelet inté-

zett a Magyar Rádió vezetôihez, az intézmény zenei együtteseinek az érdeké-

ben. A levél aláírói között volt Gulyás Dénes országgyûlési képviselô is. 

A Liszt-díjas, Érdemes és Kiváló mûvész évtizedek óta muzsikál együtt a Rádió

Zenei együtteseivel, s olyan értéknek tartja a társulatokat, amelyeket minden-

képpen meg kell ôrizni. Úgy vélekedik, sokkal jobb lenne, ha állami fenn-

tartásúvá tennék a kórusokat és a zenekart, s ezért az ôszi parlamenti ülés-

szakon törvényjavaslatot terjeszt be. Az énekes minderrôl még nyáron számolt

be a Zenekar újságnak.

▲
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millióval, s egyenesen a Zenei Együtte-
seknek adná, címzett támogatásként. S per-
sze, társíthatnak emellé olyan kötelezettsé-
geket, amelyeket az együtteseknek
teljesíteniük kell. Úgy vélem, számukra is
átjárhatóbb út lenne, ha önálló szervként
mûködnének. Átláthatóbbá válna a költ-
ségvetésük, s biztosak lehetnénk abban,
hogy a magyar kultúra felbecsülhetetlen
értékei nem fognak elveszni. Ezért törvény-
javaslatot fogok ôsszel a parlament elé ter-
jeszteni.

❙ Úgy hallottam, Such György rádió-
elnökkel a képviselôházban folytatott
megbeszélésen Ön olvasta fel azt a leve-
let, amely a külföldi együttesek próba-
játék miatti felháborodásáról szólt…

– Így igaz. A próbajátékot mûvészként
egyébként én magam sem tartom he-
lyesnek. Énekeltem kórusban, emellett
pedig tudom, nagyon sok olyan muzsikus
van, aki éppen azért választja a zenekari
munkát, mert együttesben kiválóan játszik,
szólistaként azonban nem boldogulna jól,
mert ha egyedül van a pódiumon, valami
miatt begörcsöl. Ezért is tartom rossznak a
próbajáték gyakorlatát, hiszen egy ilyen
megmérettetés nem ad helytálló képet
valakinek a tudásáról. S úgy vélem, nem
lehet embereket megalázó helyzetbe hozni.
Most kezdje el valaki bizonygatni, hogy a
helyén ül már évtizedek óta? Ezt ugyanis
koncertrôl-koncertre igazolja… 

❙ Örömteli, hogy ebben az ügyben a
SzenáTorok egységesen léptek fel, hiszen
Béki Gabriellával, Karsai Péterrel,
Iványi Tamással együtt írták alá ezt a
levelet.

XV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

„Amit szabad Jupiternek, nem szabad a kis ökörnek”

Napirend elôtti felszólalás – 2008. szeptember 23. 

A Figyelônet internetes portálon 2008. szeptember 1-jén jelent meg a következô hír:

„Félbeszakadt hétfôn a Magyar Rádió zenei együttesei számára meghirdetett évadnyitó társulati

ülés, amelyre az énekkar meghívta Gulyás Dénes országgyûlési képviselôt és operaénekest.

A fideszes honatya elmondta, jelenléte miatt a rádió elnöke néhány perccel a kezdés után bere-

kesztette az értekezletet, és csak a szólamvezetôkkel folytatott megbeszélést. Gulyás Dénes be-

számolt arról is, amikor Such György az énekkar tagjai mellett fölfedezte, fölkérte, hogy távoz-

zon. Gulyás Dénes a képviselôi igazolványa adta felhatalmazásra hivatkozott, az elnök viszont

elmondása szerint erre úgy reagált, hogy ez a rádióban nem érvényes, minthogy az egy

részvénytársaság. 

Borbély-Urquhart Julianna az MR kommunikáció igazgatója közleményében Gulyás Dénesnek

arra az állítására is kitér, mely szerint a Magyar Rádió közszolgáltató intézmény volna, amelyben

egy országgyûlési képviselô jogosult volna jelen lenni. „A Magyar Rádió álláspontja szerint egy

országgyûlési képviselô az igazolványának felmutatásával az MR területére nem léphet be és kü-

lönösen nem jogosult részt venni – meghívás nélkül – egy részvénytársaság belsô megbe-

szélésén. Ez súlyosan sérti az MR mûködését és érdekeit.”. 

Tehát, hogy jól értsem! Abban a pillanatban, amikor a rádiónak szánt milliárdokról szavazunk

a Parlamentben, akkor az közintézmény természetesen, hiszen az adóforintokból mûködik.

A gomb lenyomása utáni pillanatban hipp-hopp rt-re változik, és coki a képviselôknek. Mert az

már súlyosan sértheti az rt. érdekeit, különösen, ha a képviselô urak érdeklôdnek az adóforintok

elköltése felôl is. Na, így már logikus! Ezek után azon a félfeudális rendelkezésen sem lepôdöm

meg, amely szintén az rt. érdekeire hivatkozva megtiltja mûvészeinek, hogy bárhol, bármikor,

bárkinek munkát vállaljanak. Így pl. nem írhat büntetlenül zenei szaklapba se egyetlen mûvész,

még hétvégén, szabad idejében sem. De ha az rt. érdeke úgy kívánja – drákói szigor ide, drákói

szigor oda – mégis az Operaház nagybôgôse – hakniban – jelenleg az zenekar mûvészeti vezetô-

je. Logikus ez is, „amit szabad Jupiternek, nem szabad a kis ökörnek”. 

Gulyás Dénes azt is elmondta, hogy a társasági értekezleten ugyanarra keresett választ, mint

amire júliusban Karsai Péter országgyûlési képviselôvel együtt már érdeklôdött: arra, hogy a sok

évtizednyi szellemi értéket fölhalmozó társulat milyen mûvészi koncepció alapján és milyen

anyagi kondíciók mellett dolgozhat, továbbá hol vannak a szimfonikus zenekarra és az énekkar-

ra fordítható pénzek. Azt már most én teszem hozzá, hogy ezen a júliusi megbeszélésen jelen

volt Béki Gabriella SzdSz-es országgyûlési képviselô, Iványi Tamás volt országgyûlési képviselô, a

Szená-Torok karnagya, Jánosi György, a kulturális bizottság elnöke, valamint a rádió vezetôin

kívül Rangos Katalin, a Rádió Közalapítvány Kuratóriumának elnöke is. Megjegyzem, akkor a

tanácskozás végén azzal a reménnyel álltunk föl az asztaltól, hogy mindenki egyetértett abban,

hogy a rádió zenei együtteseinél biztosítani kell a megfelelô létszámot, a nyugalmat, és minden

olyan körülményt, amely a méltán világhíres együttesek zavartalan mûködését tovább biztosít-

ja. Ezért is megdöbbentô számomra a rádió vezetésének pálfordulása és Gulyás Dénes

képviselôtársam méltatlan helyzetbe hozása. Így most joggal vetôdik fel a kérdés, vajon a

megbeszélésen mutatott egyetértés miért csak szeptember 1-ig tartott? De azt sem hallgath-

atom el, hogy azok a kurátorok, akik a Parlament bizalmából a rádió közalapítványában

felelôsséget vállaltak, hogyan hagyhatták szó nélkül a rádió elnökének az ügyhöz méltatlan

eljárását. Miért csak akkor veszik fel kurátor barátaink a telefont, amikor támogatásunkat kérik

megválasztásukhoz és ilyenkor miért fülelnek, „mint vadmalac a zsenge búzában”? 

Ezek után nem látok más megoldás, – hogy mentsük az értékeinket az avatatlan és dilettáns

kezektôl és mohóságtól –, minthogy a rádió mûvészeti együtteseit a rádió költségvetésében

különválasszuk és azt a 1,5 milliárd forintot, amely a zavartalan mûködésükhöz szükségeltetik, a

rádió költségvetésében elkülönítsük. Épp ezért felkérem a tárca képviselôjét, hogy a benyúj-

tandó költségvetési törvényjavaslatban a mûvészeti együttesek támogatását a 900 millió forint-

ról emelje meg 1,5 milliárdra. Ezzel egyidejûleg felkérem a kuratórium tagjait is, hogy érezzék át

felelôsségüket ebben az ügyben és segítsék azt a folyamatot, amelyben a rádió együttesei biz-

tos és kiszámítható finanszírozás mellett magas szintû mûvészeti teljesítményüket folytathatják.

Ez ügyben kérem a parlamenti pártokat – pártállástól függetlenül –, hogy befolyásukat latba

vetve álljanak kezdeményezésünk mellé. Meg aztán az se fordulhasson elô a jövôben, hogy egy

szakavatott, valódi mûvészeti teljesítményt nyújtó képviselôtársunkat ilyen inzultus érhessen!

Ismét a Rádió zenei Együtteseirôl 
a Parlamentben

Karsai Péter országgyûlési  képviselô (MDF) napirend

elôtti felszólalása 

ZENEI KÖZÉLETÜNK
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– Mindannyian megengedhetetlennek tart-
juk, hogy a világhírû, elképesztô múlttal és
hagyománnyal rendelkezô együttesek léte
veszélybe kerüljön, hiszen ezzel a magyar
kulturális értékek sérülnek. Személy szerint
én magam úgy döntöttem, a magyar kultúra
minden részéért küzdeni fogok. Az összes
rendelkezésemre álló eszközzel harcolok
azért, nehogy a kultúra bármelyik területét
elpusztítsák. Különösen azért, mert ebben az
idôszakban, amikor annyit beszélnek arról,
hogy túl sok a zenekar, s a hazai piac nem
tud ennyit eltartani, akkor mindez könnyen
egy-egy társulat megszûnéséhez vezethet…
Az együttesek pedig azért is lényegesek a
számomra, hiszen már több mint harminc
esztendeje muzsikálok velük. Harminckét
esztendôvel ezelôtt nyertem meg a Rádió
dalversenyét, azóta számos felvételt készítet-
tünk, koncertet adtunk együtt.  

❙ Milyennek találta a rádióelnökkel foly-
tatott, nyári megbeszélést?

– Such György biztosított bennünket arról,
hogy a racionalizálás jegyében nem lesz
további létszámcsökkentés az együtte-
seknél. Erre kétszer is rákérdeztem. Bízom
abban, hogy szavatartó ember. Persze, nem
tudom, mindez mennyire nyugtatja meg az
itt dolgozó embereket. Igazság szerint per-
sze akkor lennék teljesen elégedett, ha az
eredeti állapotot állítanák vissza… S azok a
mûvészek mind-mind visszakerülnének az
együttesekhez, akik az utóbbi években let-

tek eltávolítva. Hiszen szükség van kor-
repetitorokra, énektanárokra. Talán mindez
mûködhetne akkor, ha saját költségvetéssel
rendelkeznének. A Rádió managementje a
magáénak tekinti a zenei együtteseket. Ha
azonban én egy multicég vagyok, és meg-
vásárolok egy kórházat, akkor nem szólok
bele abba, hogy az orvosok hogyan vezetik
az osztályokat… Elgondolkodtató, hogy
egy korábbi megbeszélésen a Rádió veze-
tése arra a kérdésre, hogy mi lesz akkor, ha
már nem lesz elég muzsikus az együttesek-

ben, azt válaszolta, majd hívnak kisegítôket,
amatôröket… Nagyon elszomorító ez a
gondolat. Akárcsak a szlogenjük, ami a ma-
gyar nyelv megcsúfolása… S nem szeret-
ném, hogy ennek a „nagyon zene” stílusnak
a zenei együttesek legyenek a kárvallottjai.

❙ Gond az is, hogy egy ideje már nincs
fôzeneigazgató… 

– Komoly problémának tartom, hogy gazdát-
lanná váltak az együttesek, valóban szükség
lenne egy olyan fôzeneigazgatóra, aki
állandóan jelen van, és kézben tartja az
együttesek körüli ügyeket. Harminchét esz-
tendeje vagyok ezen a pályán, s azt kell
mondjam, minden színháznak, zenei együt-
tesnek az adja meg a rangját,  hogy milyen
mûvész áll az élén. A koncepció ugyanis
nagyon lényeges. Szükség lenne egy olyan
emberre, aki a Rádió Zenei Együtteseit meg
tudja menteni.

❙ Ön többször, több fórumon képviselte
már az együttesek ügyét…

– Tavaly decemberben bizottsági ülésen,
emellett Hiller István miniszter meghall-
gatásán is szót ejtettem minderrôl. De azon
kívül, hogy a költségvetés tárgyalásakor be
fogom nyújtani ezt a javaslatot, sajnos mást
nem nagyon tehetek… Több Nobel-díjas
vallja azt, hogy a jövô az oktatásban, a
kultúrában rejlik, az erre a területre fektetett
pénznek nagyon komoly hozadékai van-
nak…  Jó lenne, ha mindezt a döntéshozók
is átlátnák végre… R. Zs. 

26 XV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

ZENEI KÖZÉLETÜNK

A szellemi értékek védelmében

Gulyás Dénes ôsszel is igyekezett figyelemmel kísérni, hogy mi történik a Rádió Zenei Együtte-

seivel, ezért elment a társulat évadnyitó ülésére 2008. szeptember 1-jén. Az összejövetelre a

Rádióénekkar tagjai hívták meg. A kezdés után azonban néhány perccel Such György elnök

felfedezte a fideszes országgyûlési képviselôt a jelenlévôk között, és távozásra kérte fel. Gulyás

Dénes azonban arra hivatkozott, hogy közszolgáltató intézményrôl van szó, így tehát jogosult

arra, hogy ott tartózkodjon. Felajánlotta azt is, ha el akarják távolítani, hívjanak rendôrt, és vele

vezettessék ki. Ezután Such György és Cseh Gabriella ügyvezetô igazgató berekesztette a tár-

sulati értekezletet, és csak a szólamvezetôkkel folytatott megbeszélést.

Gulyás Dénes azt nyilatkozta, azért ment el az évadnyitó ülésre, mert a kórus meghívta, és mert

szeretne választ kapni arra, hogy a sok évtizednyi szellemi értéket felhalmozó társulat milyen

mûvészi koncepció alapján és milyen anyagi kondíciók mellett dolgozhat. Azt ugyanis

lehetetlennek tartja, hogy a jelenlegi, tisztázatlan körülmények folytán mindez tönkremenjen,

és ne készüljenek magas minôségû, archiválható felvételek, továbbá ne szülessenek kortárs

zenei bemutatók. (MTI alapján)

A SzenáTorok sajtótájékoztatóján Gulyás Dénes, Karsai Péter és Iványi Tamás
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Tizenhat esztendô után nem volt

könnyû búcsút mondania a Magyar

Rádió Énekkarának, de Strausz

Kálmán azt mondja, akkor sem dön-

tött volna másképp, ha ajánlatot

kapott volna szerzôdése meghosz-

szabbítására. A Liszt-díjas karnagy

ugyanis úgy vélekedik, vállalhatat-

lan, ami az együttesekkel történik.

❙ Most már a Rádió honlapján is
olvasható a „misszió”, amely a zenei
együtteseinek küldetését, feladatait rész-
letezi. Hogyan vélekedik errôl az
anyagról?

– Még javában hivatalban voltam, amikor
már lehetett hallani a Misszióról, én azon-
ban hivatalosan, az Énekkar vezetô kar-
nagyaként ezt az anyagot sosem láthattam.
Már májusban, a következô szezon ter-
vezésében sem tartottak igényt a munkám-
ra, pedig a szerzôdésem szeptemberig szólt.
Természetesen késôbb, más csatornákon
azért hozzám is eljutott a Misszió, s egy
elnagyolt, gyermeteg elképzelésekkel teli
anyagnak tartom. Nem látok benne kon-
cepciót az együttesek jövôjét illetôen,
zavaros mondatokkal teli szöveg. A
zenekarnak és az énekkarnak nem az a

fôfeladata, hogy óvodákban, pályaud-
varokon muzsikáljon… 

❙ Lejárt a szerzôdése, azért távozik? Azt
hittem, státusz kötötte az intézmény-
hez…

– Elôször valóban azt kaptam, amikor 1992-
ben – 20 induló közül, megnyerve egy
komoly pályázatot – lettem a Rádió
Énekkarának vezetô karnagya. Akkor stá-
tuszom lett, 1996-tól azonban én is kény-
szervállalkozóvá váltam. Amikor ez az új
törvényi szabályozások miatt bujtatott
munkaszerzôdésnek minôsült, újból rádiós
munkavállaló lett belôlem, és amíg
énekkari kollégáim határozatlan idôre szóló
szerzôdést vehettek át Such Györgytôl, az
enyém határozott idejû lett. Mindenesetre
az már elgondolkodtató volt, amikor rádió-
beli jövômre vonatkozó kérdésemre Cseh
Gabriella ügyvezetô igazgatóasszony egy
esztendôvel ezelôtt tréfásan azt mondta
nekem, ha szembejön velem egy jó
szerzôdés, ne ugorjak félre… Egyedül azért
sajnálom, hogy nem ajánlották fel,
meghosszabbítják a szerzôdésemet, mert
akkor lett volna módom visszautasítani. Az
utóbbi fél esztendôben ugyanis arra a
következtetésre jutottam, hogy ami a Ma-
gyar Rádióban folyik, ahhoz felelôs
muzsikus nem asszisztálhat. S csak, hogy
egy gondolat erejéig visszakanyarodjam az
egykori karnagyi pályázathoz, akkor egy
tekintélyes kötelezô mûveket tartalmazó
listából húznunk kellett a darabokat, s
azokat dirigálni. A mostani aspiránsok
pedig csak az általuk választott mûveket
vezénylik az együttes élén. Ez olyan, mint
egy kívánságmûsor! Milyen alapon lehet
összehasonlítani a teljesítményeket? Kikbôl
áll az a szakmai zsûri, aki véleményt mond
a karnagyi teljesítményekrôl? Van-e egyál-
talán ilyen szakmai bizottság? Mi lesz a dön-
tés alapja? Megérzés? Azon is csodálkozom,
hogy oratórium részletet egyáltalán nem
kell dirigálni, miközben ezek a mûvek
jelentôs részét képezik az MR Énekkar
repertoárjának és feladatrendszerének, még
a 2008-2009-es évadterv szerint is. Csak jó
lenne felmérni, hogy a jelentkezôk meny-
nyire felkészültek ebben is. 

❙ Nem is kérdezték meg, hogy akar-e
indulni a pályázaton?

– A rádióelnök Alföldy-Boruss Istvánnal
kérdeztette meg tôlem, hogy részt akarok-e
venni ezen a megmérettetésen. De mivel az
elnök úr és a menedzsment többi tagja az
ezt megelôzô egy évben egyáltalán nem
beszélt velem, s a következô évad elôké-
szítésében sem volt szükség a munkámra,
nem volt nehéz kitalálni milyen jövôt szán-
nak nekem. Meg is írtam elnöknek, hogy
álságosnak tartom a részvételre buzdító le-
velét. Így nem sok értelmét láttam a jelent-
kezésnek. 

❙ Az ön szerzôdése lejárt, az új vezetô
karnagy kiválasztása pedig még hetekbe
telik. Ezek szerint nincs felelôs vezetôje
az énekkarnak? 

– Így igaz, hiszen a jelentkezôk négy
próbát, több koncertet és egy Z-felvételt
dirigálnak az együttes élén, s mire min-
denkire sor kerül, az több hétbe is beletelik.
De ezt sem teszik mindannyian egyformán.
Van akinek koncertje nem lesz, mert éppen
úgy adódik. Az énekkar tagjai között a
további újabb bizonytalanságok miatt na-
gyon rossz a hangulat. Bizonytalannak
érzik a jövôjüket. Joggal. Újból kevesebben
lettek két fôvel, és ezek az énekesek nem
önszántukból távoztak.

❙ Pedig az utóbbi idôben így is drasz-
tikusan csökkent a kórus száma…

– Ma 44 énekese van, míg korábban 68 stá-
tuszunk volt… Miközben fontos szerepet
kapnak az együttes repertoárján az orató-
riumok, ma ezeket a darabokat csak
kisegítôkkel tudják elôadni, ami már nem
ugyanaz … Különösen szakmaiatlannak
tartom a menedzsment azon ötletét, hogy
lépjenek fel közösen amatôr kórusokkal. Én
is dolgozom amatôr énekkarral, de azért
nem keverném össze a kettôt. A hivatásos
énekes hosszú énektanulmányokat folytat,
mire egy ilyen énekkar tagja lehet és ez a
hivatása. Az amatôr az más, kedvtelésbôl
énekel, szabadidejét áldozza ennek a cél-
nak, ami nagyon becsülendô. A kétféle
együttest nem lehet integrálni egy komoly
produkcióba… Hacsak nem az a cél, hogy
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a profi javítsa fel az amatôr hangzást. Persze
errôl az egér és az elefánt Lánchídon való
átkelése jut eszembe: Hallod hogy
dübörgünk? A jó profi kórushangzás is több
évtizedes építômunkával érhetô el, de
sajnos, rövid idô alatt tönkre lehet tenni…
Ahhoz, hogy egy-egy új tag megtanulja az
együttes repertoárját, a mûvek nagyobb
részét, évek kellenek. S azzal is tisztában
kellene lennie a menedzsmentnek, hogy
attól, hogy lecsökkenti a nagy kórus lét-
számát, még nem kap kamarakórust, ahhoz
ugyanis más hangok kellenek.    

❙ Mit szól az együttes 2008/2009-es évad-
jához?

– Azt kell mondjam, együgyû szlogeneket
találni a honlapon, semmi mást. Csak egyet
idéznék: A Máté passió szlogenje:
„Lendületes újrakezdés” Hát... nem tudom.
Attól, hogy a Mendelssohn -féle változatot
játsszák, attól lendületes, vagy gyorsabb,
vagy milyen? Nem látok például elôre
megtervezett, meghirdetett a cappella kon-
certet sem… Nincs oratórium-bérlete sem
ebben a szezonban az együttesnek, Néha
énekelnek valamit egy-egy koncerten. Ez

alól csak két kivétel van, a már idézett Máté
passió és Rilling Bach-kantáta koncertje
Karácsonykor. Legalább ez megmaradt.
Kíváncsi lennék arra is, mennyi lesz a Z-
felvételek száma, hiszen tavaly a Bartók
rádió összesen csak két felvételt rendelt… A
jelenlegi menedzsment nem kedveli a
zenét, s nem tartja teljesítménynek a
zenészek munkáját. Megvon, csökkent,
bezár… Úgy vélem, a háttérben tudatos
tönkretétel folyik, olyan rombolás, amit
késôbb talán már egyáltalán nem lehet
helyrehozni… R. Zs. 
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❙ Nem is tudom, illik-e a nyolcvanadik
évforduló kapcsán kérdezôsködni öntôl,
hiszen távolról sem néz ki ennyinek, hát
még közelrôl.

– A karmesterek általában sokáig élnek,
valószínûleg azért, mert a felsô törzs
mozgásrendszere jól karban tartja a szívet.
Sokáig is szoktunk dogozni, bár ezt most
magamról nem nagyon mondhatom el,
mert úgy veszem észre, hogy már nem igen
számítanak rám. Ötvennégy éve vagyok a
pályán, ötvenegyet töltöttem az Operában,
ebbôl a szempontból tehát elégedett va-
gyok; nem kötelezô a pódiumon összeesni
egy ilyen élet után. De véletlenül egész-
ségesnek és munkabírónak érzem magam,
és kicsit rosszul esik, hogy nem nagyon
akarnak foglalkoztatni. Nem sok jót lehet
mondani az elmúlt rendszerrôl, de az biz-

tos, hogy annak idején a zenekarok vezetôi
nem érezték dehonesztálónak, hogy más
karmestereket is a pulpitusra engedjenek.
Manapság a zenekarvezetôk rátelepszenek
az együttesekre és vagy ôk dirigálnak, vagy
külföldrôl hívnak vendégkarmestert, s csak
nagy ritkán itthonról, akkor is olyanokat,
akik nem ellenfelek, mivel nem óhajtanak
versenyre kelni egy külsôs karmesterrel.
Korábban itthon jól lehetett érvényesülni,
ha az ember megfelelô színvonalat nyújtott;
akár a Rádiózenekarnál, akár az akkori Álla-
mi Hangversenyzenekarnál. Most az én szá-
momra és néhány kollégám számára ezek a
lehetôségek gyakorlatilag bezárultak, mert
a mai zeneigazgatók nem engednek ve-
zényelni. Akkoriban, amikor még nem ôk
döntöttek, hiszen ôk is alkalmazottak
voltak, egy évben öt-hat koncertet mindig

Élvezettel kell dirigálni
Augusztusban ünnepelte nyolcvanadik születésnapját      Lukács Ervin

„Ami például a Magyar

Rádiónál most történik, az

egyszerûen felfoghatatlan.

Csak annak lehet betudni,

hogy a Rádiózenekar az

egyetlen, amelyik tulajdon-

képpen nem tartozik sehová. Egy

magas színvonalú együttest így

tönkretenni példa nélküli dolog. Ráadá-

sul a kórussal együtt, amely, talán kimond-

hatjuk, Magyarország egyik legjobb kórusa,

amelyet virágjában tettek tönkre. Hogy ez

kinek az érdeke, én nem tudom…”

Egészségesnek és munkabírónak

érzi magát, ugyanakkor megelé-

gedéssel tekint vissza pályájára

Lukács Ervin karmester, aki idén

ünnepli nyolcvanadik születés-

napját. A Magyar Állami Operaház

örökös tagja és mestermûvésze
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megkapta a Magyar Köztársasági

Érdemrend Középkeresztjét. A

karmesterrel, aki gyakorlatilag

minden szakmai kitüntetést

megkapott már, mesterségérôl, a

vadkapitalizmus hatásairól és

különös „betegségérôl” beszélget-

tünk.
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nyitva hagytak a bérleten belül más kar-
mesterek számára. Most nem jut annyi fela-
dat.

❙ A világ tagadhatatlanul a felszínesség
felé orientálódott az utóbbi évtizedek-
ben. Ami a karmesterképzést illeti,
önnek igazán van némi rálátása; mi
maradt a régi mûhelybôl?

– Én úgy látom, hogy ezt a hivatást nagy
mûvészek, szólisták nem tartják szakmá-
nak, csak az önkifejezés egyik formájának.
Ez persze minden nagy mûvésznek szíve
joga. Mindez azt jelenti, hogy egyre többen
képzettség nélkül kezdenek dirigálni. Igaz,
tény, hogy maga a képzés csak a huszadik
században kezdôdött, azelôtt a szerzôk
maguk dirigálták saját mûveiket, a technikai
képzés nem érdekelt senkit. Amióta a
darabok hatalmas zenekarokon szólalnak
meg, szükség lett arra, hogy képzett szak-
ember fogja össze ezt a nagy tömeget. A
háború elôtt Európában csak Németország
vett részt a képzésben, de 1945. után általá-
nossá vált, a világ nagy zenei központjaiban
komoly karmesterképzés indult. Feltûntek
ezzel együtt sztárkarmesterek is, akik tech-
nikai tudásukkal a zenekarokat és a közön-
séget is elkápráztatták. Nálunk – és a világ-
ban is – a rendszerváltás idôszakában nagy
változás történt. Az állami tulajdonból ma-
gánkézbe kerülô együttesek helyzete arra
inspirálta a szólista mûvészeket is, hogy
szerencsét próbáljanak. Nem mondhatom,
hogy nincs példa arra, hogy ez sikeres is tud
lenni. Döbbenten láttam például, ahogy
David Ojsztrah, vagy Pablo Casals teljes
fegyverzetben dirigált, mindenféle elôké-
pesítés nélkül. Sokszor a nagy név is segít
abban, hogy a közönség elfogadja ôket, de
vannak, akik rendkívül jó hallással és
arányérzékkel rendelkeznek, de a zene-
karok szenvednek technikai hiányosságaik
miatt.

❙ Szükségszerû, hogy minden karmes-
ternek meglegyen a kedvenc területe a
zeneirodalmon belül?

– Egyáltalán nem az. Kedvence minden-
kinek lehet, én például a Don Giovanninál
jobb mûvet nem tudok elképzelni, de ez a
vezénylésen nem érzôdhet. Remekmû
rengeteg született, és közülük kiemelked-
het egy-kettô, de attól még a többit ugyan-
olyan élvezettel és lelkesedéssel dirigálja az
ember. Az más kérdés, hogy mit vinne
magával az ember, ha egy lakatlan szigetre
kéne vonulnia egyetlen kottával. Akkor
lehet, hogy elvinném a 334-es nagy D-dúr
divertimentót Mozarttól, mert azt lehet úgy

olvasni, mint egy regényt, újra és újra. És
soha nem lesz vége, mert ebben az esetben
a mélységnek nincs határa. A szerzô a ren-
delkezésre álló egyszerû lehetôségek
ellenére olyan zseniális hangszerelési tu-
dással rendelkezett, mint Ravel, vagy azok,
akik ezt meg is tudták mutatni annyi
hangszeren. Mozartnak erre nem volt lehe-
tôsége, viszont a partitúrában egyetlenegy
olyan hang sincs, ami nem jól fekszik, nem
oda illik, vagy lehetne helyettesíteni valami
mással. Ha megszakad az ember, akkor sem
talál ilyet. Sokszor gondolkodtam egy-egy
hangsoron, egy kötésen, hogy lehetne-e
jobb, de nem lehet.  

❙ Az utóbbi idôben sokszor elhangzott,
hogy túl sok a zenekar, rengeteg leépítés
volt, úgy tûnik, akik a döntéshozó
székében ülnek, néhány kivételtôl elte-
kintve nem becsülik meg azt a kulturális
kincset, ami az országnak adatott. Ön
mit gondol errôl?

– Ezt én is így látom. Ami például a Magyar
Rádiónál most történik, az egyszerûen
felfoghatatlan. Csak annak lehet betudni,
hogy a Rádiózenekar az egyetlen, amelyik
tulajdonképpen nem tartozik sehová. Egy
magas színvonalú együttest így tönkretenni
példa nélküli dolog. Ráadásul a kórussal
együtt, amely, talán kimondhatjuk, Magyar-
ország egyik legjobb kórusa, amelyet virág-
jában tettek tönkre. Hogy ez kinek az érde-
ke, én nem tudom. Hogy valaki vezetô
beosztásban azt kifogásolja, hogy a hárfás
keveset dolgozik, az egyszerûen képtelen-
ség, ezzel az attitûddel nem lehet mit kez-
deni. Az sem igaz, hogy túl sok zenekar
lenne. Ebben az országban rendkívül sok
tehetséges zenész él, akik mind kiszivárog-
nak, külföldön csinálnak karriert, holott csi-
nálhatnák a magyar nemzet dicsôségére is.
Vagy a pénz, vagy a kultúrához való abszo-
lút nemtörôdöm hozzáállás miatt – ami
most már húsz éve tart – nem tudjuk ôket
visszatartani. Ebben az idôszakban mind-
össze egyetlen miniszter volt, aki a zenét
annyira szerette, hogy az javunkra is vált.
Rockenbauer Zoltán hajlandó volt harcot
folytatni ezért, de a kulturális politika
mintha nem venne tudomást arról, hogy ez
egyik legnagyobb kincsünk, ami világvi-
szonylatban is híres. Ha csak azokat a kar-
mestereket nézzük, akik az amerikai zene-
karokat megalapították, rájövünk, hogy
mind magyarok voltak. Számomra érthe-
tetlen ez az ôrült leépítés, amivel ugyan
valami kevés pénzt megspórolnak, viszont
a darabok ötven százalékát így már nem
lehet eljátszani, vagy csak kisegítôkkel,

akiknek pedig sokkal nagyobb a gázsijuk. A
rádióban a leépítések után most próba-
játékot írt ki Boldoghy-Kummert Péter. Erre
állítólag sok fiatal jelentkezett, de nem vilá-
gos, miért kellett elküldeni a régieket, és
hogy ki finanszírozza majd az újakat. A
rádiózenekarral korábban minden évben
három-négy nagy koncertem volt. Abban a
pillanatban, ahogy megtörtént a rendszer-
váltás, le lettem radírozva, egyetlen meg-
hívást sem kaptam nyolc éven át. Késôbb
volt egy szenzációs koncertem velük, ami
óriási sikert aratott, nagyszerû kritikákat
kaptunk, a zenekar lobogott, azután viszont
újra semmi. Úgy tûnik, így néz ki a vadkapi-
talizmus Magyarországon.

❙ Mi a véleménye a zenekari struktúra
változásairól?

– Ez a folyamat most már nem csak a zene-
karoknál, de az énekeseknél is megindult.
Az operaházban látom, hogy ôket is kény-
szerítik, hogy szerzôdéssel és ne tagként
maradjanak. Ezek az emberek így nyugdíj
nélkül maradnak, miután végigéneklik az
életüket. Az Operában a társulat a legfon-
tosabb dolog. Külföldön, ahol sok a pénz,
ez nem így megy. Ott az ember, ha tehet-
séges, nem kell, hogy feltétlenül tagja le-
gyen a társulatnak, mert olyan gázsikat kap,
hogy nem lesz gondja azzal, mibôl él majd,
amikor abbahagyja a zenélést. De ez egy
szerencsétlen, szegény ország, itt nem lehet
ezt tenni az emberekkel. Itt egyedül a
Budapesti Fesztiválzenekarnál mûködik a
nyugati, szerzôdéses módszerhez hasonló
rendszer, de ott az ötvenegynehány fix tag
és az állandó kisegítôk – igen magas óra-
bérrel – nagyjából egységesen tudnak mû-
ködni. Azoknál a zenekaroknál, amelyek
nem rendelkeznek ilyen anyagi háttérrel,
borzasztó igazságtalan ezt a rendszert bein-
dítani.

❙ Van szakmai hitvallása?
– Én nem vagyok diktátor, sose voltam, bár
Toscanini óta mondják, hogy egy kar-
mesternek annak kell lennie. Én ebben nem
hiszek, hiszen sok mindenkirôl hallottam,
köztük Bruno Walterrôl, akik azt a célt tûz-
ték ki maguk elé, amit én is. Nevezetesen,
hogy úgy akarom vezetni a zenekart, hogy
a zenészek velem együtt örüljenek annak,
hogy ugyanazt gondoljuk az adott zenérôl,
én pedig csak egy vagyok a sok közük, aki
történetesen vezeti az egészet. A mi szak-
mánk ötven százaléka pszichológia. Csak
ötven a tehetség, a mûismeret, a szaktudás,
a zenei érzék, a lelkesedés. A másik ötven
arról szól, hogy úgy tudjunk az emberek
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nyelvén beszélni, hogy ebben a rohanó,
rossz világban is kedvük legyen elvégezni,
amit kell.

❙ Sose gondolt arra, hogy külföldön
marad?

– Nem. Nagyon szeretek külföldre utazni,
szeretek ott dirigálni, és szeretek hazajönni.
Ott élni soha nem akartam. Amikor 1962-
ben megnyertem a III. Római Nemzetközi
Karmesterversenyt, elárasztottak ajánla-
tokkal. Mivel ez egyike volt az akkori há-

rom legfontosabb karmesterversenynek, a
gyôztes igen jó lehetôségeket kapott. A ren-
geteg meghíváson túl felajánlottak a brémai
fôzeneigazgatói poszt mellett egy olaszor-
szági és egy kölni elsô karmesteri állást is,
de azzal a feltétellel, hogy adjam le az útle-
velemet. Bár én akkor még nem voltam
házas – elég késôn nôsültem – a szüleim él-
tek, és nem vállaltam, hogy nem jöhetek
többé haza hozzájuk. Késôbb rettentô sokat
utaztam, bejártam a világ nagy részét, de
vezetôi állásról sosem akartam beszélni.

Nagyon szeretem a hazámat, ez a bajom.
Vannak olyan világpolgárok, akik minde-
nütt ugyanolyan jól érzik magukat, ha meg-
felelôek az adottságok, van elég pénz és le-
hetôség; én nem ilyen vagyok. Beszélek
négy nyelven, de nem érzem magam jól
hosszú ideig máshol. Ez egy betegség, ami-
nek sok káros következménye van. Olyan,
mint a zene, amire azt mondják, lehet nél-
küle élni, de nem érdemes. Lehet itt akár-
milyen rendszer, én ezt az országot nem
tudom elhagyni. Bilkei Éva
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Hetvenötödik születésnapját 

ünnepelte augusztusban, és októ-

ber 4-én nagyszabású koncertet ad

a Mûvészetek Palotájában Vásáry

Tamás zongoramûvész, karmester.

Az ünnepi koncerten Chopin f-moll

zongoraversenye szimbolizálja 

karrierje kezdetét, Beethoven IX.

(d-moll) szimfóniája pedig a másik

felét. A világhírû mûvésszel zené-

rôl, pszichológiáról, a véletlenek-

rôl, azaz az életrôl – az életérôl –

beszélgettünk.

❙ Mivel foglalkozik mostanában?
–  Épp egy nagy munkában vagyok benne:
a Hungaroton úgy döntött, hogy az összes
Kodály-dalt felveszi velem és kilenc éne-
kessel. Én még az ötvenes években több
mint a felét játszottam a daloknak, de sokat
azután komponált Kodály, miután elmen-
tem Magyarországról, így most nagyszerû
élmény ezekkel megismerkedni és az egé-
szet fókuszban látni. Hihetetlen, milyen
nagy mûvek ezek, és hogy micsoda forrás
volt Kodály számára a népzene, amely ön-
magában is egy csoda, ahogy az is, hogy
egyáltalán megmaradt, és hogy az urbanizá-
ció ellenére nem vált mûzenévé. Persze
nem csak az a fantasztikus, hogy ilyen érin-
tetlenül él ez a zene, de az is, hogy az utol-
só pillanatban két olyan ember kezébe ke-
rült, mint amilyen Bartók és Kodály volt.
Kodályt inspirálta ez a végsôkig leegyszerû-
sített muzsika, és a japán koánokhoz hasonló
tömör, szimbolikus mondanivaló. A bal-
ladák pszichodrámáihoz hasonlót szerin-
tem a legrafináltabb 20. századi író, egy
Sartre, egy Kaffka sem tudott volna kitalálni.
Kodály ezeknek a dallamoknak az érzelmi
tartalmát széles vászonra vetítette ki, zenei
nyelven. Ehhez szüksége volt arra a mérhe-
tetlenül nagy humánumra, ami benne la-
kott. Az angolok azt mondják: ha szereted,
amit csinálsz, akkor sose kell dolgoznod.
Mondhatnánk, hogy óriási munka lemezre
venni egy ekkora anyagot, de én inkább
óriási élvezetnek élem meg. Szerencsére

most nem hajt a tatár, következô karácsony-
ra akarja kihozni a Hungaroton, így tavaszra
kell befejezni a munkát, de már a felét fel-
vettük, úgyhogy ez kényelmesen sikerülni
fog. 

❙ Hogyan ad tanácsot egy fiatal zongo-
ramûvésznek, ha elmegy önhöz azzal,
hogy hallgassa meg?

– Engem nagyon érdekelnek az emberek,
végigcsináltam egy kétéves pszichoanalízist
is Jung és Freud legjobb barátjával, egy öreg
angollal, doktor Bennettel, így ha odajön
hozzám egy fiatal zongorista, hogy hallgas-
sam meg, nem kezdhetek pusztán tüneti
kezelést. Ha van egy pattanás az arcán, nem
mondhatom egyszerûen, hogy púderezze
be. Rá kell jönnöm arra, hogy miért van az
ott. Ki fog derülni, hogy azért, mert rossz az
emésztése. Miért? Mert stresszben van.
Miért? Mert az iskolában ez és ez történt.
Miért hat rá ez így? Azért mert a szülei így és
így viselkedtek vele. Van egy mélyre hatoló
magatartás, amivel ha megtaláljuk az okok
okát, akkor tudjuk kezelni ôket. Elôfordult
velem többször is, hogy valakinél komoly
szakmai problémákat láttam a játékában, és
amikor azt mondtam neki, meséljen magá-
ról, kiderült, hogy a magánéletében van a
probléma gyökere. A legszebb elismerés,
amit az életben kaptam az volt, amikor vala-
ki elmondta, hogy járt a koncertjeimre, és
közben meggyógyult egy állítólag gyógyít-
hatatlan szívbetegségbôl. Köztudott, hogy a

Zenén és szavakon túl
Vásáry Tamás zongoramûvész, karmester 
hetvenöt fölött is hisz a véletlenekben
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klasszikus zene olyan pozitív hatást tud
gyakorolni az élô szervezetre, hogy a nö-
vények is reagálnak rá. Most olvastam egy
könyvet, amiben leírtak egy kísérletet,
amely kimutatta, hogy amikor egy szobá-
ban klasszikus zenét játszottak, a növény a
hang irányába hajlott, a popzenétôl elfor-
dult, amikor pedig teljesen kiagyalt kortárs
zenét játszottak, meg se mozdultak. Még a
popzenében is van valami kis erotika, vala-
mi, ami a biológiai léthez közelebb áll, már
csak azért is, mert alapvetôen táncritmusok-
ra alapszik, de ezek a kiagyalt kortárs ze-
nék, amik tényleg csak a papírnak jók, nem
váltanak ki semmit egy élô szervezetbôl.

❙ Ön is úgy viszonyul ezekhez a ze-
nékhez, ahogy a növények?

– Igen, a kortárs zenében is és a könnyû
zenében is van nagyon jó, nem beszélve
arról, hogy az operettek, Kálmán Imre,
Lehár Ferenc, Fényes Szabolcs szerzemé-
nyei szintén ebbe a kategóriába tartoztak és
nagyszerûek voltak. De ha ma hallom
azokat a számokat, amiket a legnagyobb
sztárok énekelnek, Madonna és társai,
ezekben nem fog meg semmi. Amit a Beat-
les énekelt, annak még volt dallama, de
ezeknek se dallamuk nincs, se egy érdekes
ritmus nincs bennük. Nekem nem az a
bajom a popzenével, hogy könnyû, hanem
hogy nincs benne zene. Fel kéne hívni a
fiatalok figyelmét arra, hogy kevés az idô,
hát ne fecséreljük felesleges dolgokra, csak
olyanokra, amiknek értéke van. Ezekbôl a
dolgokból csak olcsó árut kapnak. A különb-
ségre akkor döbbennek csak rá, amikor
valóban megszólítja ôket egy nagy zene,
vagy egy nagy képzômûvészeti alkotás. De
ehhez meg kell adni a sanszot arra, hogy a
fiatalok találkozzanak a klasszikus zenével.

❙ A világon mindenhol tendencia, hogy
akik fiatalon könnyûzenén élnek, csak
késôbb, idôsebb korukban kapnak rá a
klasszikus zenére.

– Ennek is megvan az oka. A fiatalok a
klasszikus zenérôl az idôsebb generációra
asszociálnak, nekik pedig mit köszönhet-
nek? Azt, hogy az egész világ bizonytalan-
ságban él, mégpedig az elôzô generációk
mûve miatt. Ebben persze már nekik is ré-
szük van, mert ôk ugyanúgy hajtják azt a
kocsit, ami szennyezi a levegôt, de az, hogy
idáig eljutottunk, az elôzô generációknak
köszönhetô. Üres kézzel hagyták ezt a tár-
sadalmat. Ezek a fiatalok már nem hisznek
se az anyagban, se az Istenben, se a jólét-
ben, hiszen a leggazdagabbak is úgy néz-
nek ki, mintha koldusok lennének. Nehe-

zebb egy rongyos nadrágot megfizetni ma,
mint egy hibátlant. Ezen kívül folyamatosan
növekszik a stressz a megélhetés miatt. Mi
annak idején nyolctól egyig voltunk az
iskolában, egy óra alatt megcsináltuk a házi
feladatot és aztán az egész délután szabad
volt. A mai gyerekeknek nincs szabadide-
jük, reggeltôl estig tömik a fejüket fölösle-
ges adatokkal, és nem hagyják ôket élni. A
mai nevelés jelszava: nôj fel, tanulj és aztán
kezdj el élni. Magyarázd ezt meg a sejtek-
nek. A testnek, a szellemnek élni kell ah-
hoz, hogy növekedni tudjon. A virágnak is
szüksége van fényre, vízre. Annak idején az
egyik nagynéném volt az elsô, aki jogi dok-
torátust szerzett nô létére. Ma, ha valakinek
nincs magas fokú végzettsége, még titkári
állást sem kap. A fiatalok olyan iszonyatos
stresszben vannak, hogy ezt ki kell valahol
lötyögni. A természeti népeknél tánccal old-
ják, monoton dobszóra ezt a feszültséget, és
ezt csinálják a mai fiatalok is. A popzené-
ben egy-két zseni van csak, mint például
Robbie Williams, vagy Michael Jackson.
Madonna abban zseniális, amilyen ember,
hiszen ilyen tehetségtelenül is, mint ami-
lyen ô – ezt saját maga is bevallotta –  végig
tudta járni a maga útját, pedig nem jó mint
énekes, nem jó, mint táncos, még nônek
sem különleges. De van benne valami, ami-
vel létrehozta ezt a fantasztikus karriert, és
elérte, hogy még ötven éves korában is ott
van a színpadon. 

❙ Végül is korábban ön sem szerette pél-
dául a balett mûfaját, mostanra viszont
megtanulta értékelni.

– Az ötvenes években abból éltem meg,
hogy balettet is kísértem zongorán. A szü-
leim ki voltak telepítve, ôket is el kellett tar-
tanom, hát mindent elvállaltam. Akkor na-
gyon untam ezt a munkát, mindig
követnem kellett a lépéseket, azokhoz kel-
lett igazítani a játékomat. Magamtól koráb-
ban el nem mentem volna egy Hattyúk tava
elôadásra, viszont 2000-ben elvettem fele-
ségül egy balerinát. Szerintem a jó házasság
titka az, hogy mindent meg tudjunk osztani
egymással. Mostanra vagy száz Hattyúk
tavát láttam, és lassan ráébredtem az érté-
keire, felfedeztem a különbséget, és már
meg is tud szólítani. Egy véletlen folytán
aztán elkezdtünk közösen is dolgozni a fe-
leségemmel, egy olyan zongoraesten, ame-
lyen ô minden második darabra táncol. A
tavaszi fesztiválra most már ötödször kér-
nek fel bennünket ezzel a mûsorral, kül-
földre is járunk, Kínában, Japánban, Olasz-
országban, Izraelben is felléptünk így. Ez a
munka már korántsem hasonlít arra, amikor

balett-táncosokat kísértem megélhetésbôl.
Itt már inkább ô kísér engem. Ô tisztában
van azzal, hogy én minden alkalommal
másképp játszom a darabokat, és mint a jó
karmester, aki már elôre tudja, hogy mit fog
csinálni a szólista, ô is érzi, hogy adott eset-
ben mennyit fogok lassítani, és úgy osztja
be a lépéseit, hogy együtt maradjunk.

❙ Harminchét éves koráig nem vezényelt.
Hogy jutott eszébe, hogy karmesterpálcát
vesz a kezébe?

– A szólókarrieremmel párhuzamosan fo-
lyamatosan foglalkoztatott a dirigálás.
Amellett, hogy mindig figyeltem azokat a
karmestereket, akikkel együtt dolgozhat-
tam, bejártam a próbákra, tanultam is diri-
gálni Hans Swarowskynál, akitôl a legna-
gyobbak tanultak, köztük Zubin Mehta és
Claudio Abbado. Lehetôséghez viszont nem
jutottam egészen 1970-ig, amikor felkeres-
tem a párizsi menedzseremet, és véletlenül
összefutottam Böröcz Bandival, a Menton-i
fesztivál igazgatójával, akinek ugyanabban
az épületben volt az irodája. Ezen a fesz-
tiválon én a kezdetektôl rendszeresen fel-
léptem, így jól ismertük egymást. Amikor
összefutottunk, közölte velem, hogy a kö-
vetkezô alkalomra meghívta a Liszt Ferenc
Kamarazenekart, amelyet itt még senki sem
ismer, neki kell valaki, akire a közönség
bejön. Én csak erre vártam. Addig hiába kö-
nyörögtem térden állva a menedzsereknek,
hogy adjanak lehetôséget, azt mondták, ôk
lesznek a másodikak. Viszont ez után a
koncert után a párizsi menedzserem már
szervezett is egy turnét. 

❙ Nagyon hisz a véletlenekben. Azt is
véletlennek tartja, hogy annak idején
kinevezték a Magyar Rádió Szimfonikus
Zenekarának élére?

– Igen, hiszen biztos voltam benne, hogy
engem, mint emigráns mûvészt soha nem
fognak meghívni Magyarországra egy
állandó pozícióra. A rendszerváltás után me-
nedzsernek választottam a Liszt Ferenc
Kamarazenekar egyik elsô csellistáját, Kele-
men Pált, aki 1991-ben rendezett egy hármas
hangversenyt a Budapesti Kongresszusi
Központban, a Budapesti Fesztiválzenekar-
ral, az Állami Hangversenyzenekarral és a
Rádiózenekarral. Engem hívott meg, hogy az
utóbbival zongorázzak és vezényeljem is
ôket. Ez pont egy olyan pillanatban történt,
amikor a Rádiózenekar éppen keresett va-
lakit, akinek van nemzetközi hírneve, és jól
el tudja adni ôket külföldön. Olyan fantasz-
tikusan fejlôdött a színvonal, olyan keresett
lett az együttes, hogy teljesen természetes-
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nek tûnt, hogy ez az együttmûködés stabil.
Erre történt valami, aminek köszönhetôen
kénytelen voltam otthagyni ôket. Akkoriban
ikerzenekaroknak számított az Állami Hang-
versenyzenekar és a rádió együttese, egyfor-
ma fizetési státusban voltak – egyiket sem
fizették jól. Egyszeriben azonban ôket
kiemelték és többszörös fizetést, mindenféle
más dotációt, hangszereket kaptak, ami a
Rádiózenekar tagjait teljesen demoralizálta.
Milyen alapon emelik ôket ki ennyire, ami-
kor nekünk, olyan kiemelkedô kül- és
belföldi sikereink vannak, lemezek sora áll a
hátunk mögött? Úgy érezték, minden hibáról
csakis a karmester tehet, így a zenekar elle-
nem fordult. Ami sikerült Fischer Ivánnak és
Kocsis Zoltánnak, az miért nem sikerül
nekem? A zenekar elkezdett nekem közöm-
bösen játszani, nem tudtam többé hatni
rájuk. Akkor úgy döntöttem, nem fogom
megvárni, amíg valóban úgy leromlik az
együttes színvonala, hogy az emberek csak
legyintenek; minek is keresnének többet, ha
csak így tudnak játszani? Én is szereztem
pénzt, de a Rádió gazdasági struktúrája miatt
ezek az összegek végül is nem jutottak el a
zenekarhoz, hanem beolvadtak a Rádió
egyéb költségvetésébe. Ezért mondtam le a
zenekar vezetésérôl, és tudomásom szerint a
mai napig sem oldódtak meg a problémáik.

Ez is csak egy véletlen volt az életemben, de
a rosszból aztán jóra fordult minden. Az
egész életemet két ellentétes csillag, a Jupiter
és a Szaturnusz kormányozza, teljesen olyan
ez, mintha az lenne a dolgom, hogy hullám-
vasutazzak. A rossz után mindig jön a másik
véglet. Amikor az életemben valami változás
volt, mindig kihasználtam az alkalmat valami
pozitívra. Ha valakit börtönbe csuknak, ta-
nuljon meg egy nyelvet, ha hozzá tud jutni a
könyvekhez. Állítólag Rákosi Mátyás is így
tanult meg angolul. 

❙ Most melyik szakaszán van a hullám-
vasútnak?

– Most az egész életem megint kicsit felfelé
mutat. Nem akarok elkiabálni semmit, de
megint hihetetlen véletlensorozatok történ-
nek velem, többet vagyok külföldön és újra
tudok írni. Az életmûvembôl még legalább
ezer oldal hiányzik, úgyhogy van is min dol-
goznom. Nagyon jól érzem magam így, hogy
nem vagyok lekötve a Rádiózenekarnál.

❙ Tizenhárom év alatt azért ki is merül-
het egy ilyen kapcsolat, nem?

– Nem merült volna ki, ha nem jönnek a
fent említett anyagi problémák. Persze volt
itt még egy tényezô. Minden zenekarnál
vannak vendégkarmesterek, akik biztosít-

ják a változatosságot, amire igenis szükség
van. A Rádiózenekarnak viszont kevés pén-
ze volt arra, hogy megfelelô mennyiségben
és minôségben hívjanak meg vendégkar-
mestereket.

❙ Mit szól ahhoz, ami most történik a
rádió zenekarával és énekkarával?

– A rádió vezetése sosem örült ennek a te-
hernek. Ez még Szirányi János elnöksége
alatt is így volt, bár személy szerint ô, aki
meghívott engem oda igazgatónak, nagyon
szerette a zenekart és tényleg mindent meg-
tett értünk. A vezetés szerint erre a társulat-
ra nem volt szükség. Csak azért nem tudták
elbocsátani ôket, mert külföldön és itthon
egyaránt óriási sikerük volt. Nemcsak hogy
teltházakat produkáltak – még ki se jöttek a
plakátok, már elkeltek a jegyek –, sôt még a
nyilvános fôpróbáink is teltházak elôtt
hangzottak el.

❙ Mi a legszebb ajándék, amit a 75. szü-
letésnapjára kapott?

– A feleségem a hetvenéves születésnapom-
ra megjelentette a Zenén túli elôadássoro-
zatom szövegét egy gyönyörû könyv formá-
jában. Most pedig, a hetvenötödikre kiadta
a verseimet, Szavakon túl címmel.

Bilkei Éva
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A PANNON FILHARMONIKUSOK – PÉCS
PRÓBAJÁTÉKOT HIRDET AZ ALÁBBI ÁLLÁSRA

Cselló tutti 1/2 állás 

Próbajáték anyaga: Bach-szvit tánctétele
Versenymû I. tétel
Szabadon választott elôadási darab
Zenekari szemelvények 

Az írásbeli jelentkezéseket 2008. szeptember 26-ig kérjük beküldeni

az alábbi címre: Pannon Filharmonikusok, 7621 Pécs, Király u. 19.

A zenekari szemelvényeket a jelentkezés regisztrálása után minden

pályázónak megküldjük, illetve személyesen a zenekar székházában

átvehetôk. Zongorakísérôt biztosítunk!

A próbajáték tervezett idôpontja:  2008. október 2-3. 

A pontos idôpontról a próbajáték anyagával egy idôben adunk tájékoz-

tatást.

Az állás betöltése: 2008. november 1.

Az állást elnyerô mûvésznek szolgálati lakást biztosítunk.

Bôvebb felvilágosítást a 72/510-114 telefonszámon adunk!

Pécs, 2008. augusztus 26. Horváth Zsolt
igazgató

A Kaposvári Szimfonikus Zenekar
közleménye

KUTI BÉLA igazgatásával, KERÉNYI GÁBOR zeneigazgató-karmester mûvészeti
vezetésével 2005. május 1. óta új szervezeti formában mûködô Kaposvári
Szimfonikus Zenekar folyamatosan építi hazai és nemzetközi kapcsolatait.
Együttmûködik hazai és külföldi zenemûvészeti egyetemekkel, szimfonikus
zenekarokkal, zenemûvész szervezetekkel (Magyar Zenemûvészek Szakszer-
vezete, Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége, Nemzeti Filharmónia Dél-
Dunántúli Kht.) tagja a Szimfonikus Zenekarok Világszövetségének. A sikeres
kapcsolatépítés, együttmûködés eredményeként a legkiválóbb hazai mûvé-
szek mellet a nemzetközi zenei élet kiváló mûvészei mûködnek közre a
Kaposvári Szimfonikus Zenekar hangversenyein.

A Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem kiváló hallgatói közül sokan állandó
tagjai a Kaposvári Szimfonikus Zenekarnak. Hangversenyeinken felléptek
már a bécsi, a szentpétervári a barcelonai zenemûvészeti egyetemek
professzorai, valamint a Bécsi Filharmonikusok klarinétmûvészei.
A nemzetközi zenei élet élvonalába tartozó karmesterekkel, szólistákkal való
magas mûvészi színvonalú együttmûködés, a zenekar szakmai színvonala elis-
meréseként a Kaposvári Szimfonikus Zenekar kapott felkérést a Bécsi Mes-
terkurzusok Nemzetközi Karmester Kurzusa zenekari feladatára és a záró-
hangversenyen való közremûködésre. 
A Kaposvári Szimfonikus Zenekar bemutatkozása, elsô napi közremûködése
után a Bécsi Mesterkurzusok vezetése felajánlotta a zenekarnak a 2009. évi
kurzuson való közremûködést.

Kuti Béla

igazgató
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Még egy Mozart-könyv – sóhajt fel (valljuk meg,
némi joggal) a potenciális olvasó. Mert a Mozart-
tal (életével és/vagy mûvészetével) foglalkozó
szakirodalom nemcsak áttekinthetetlen, de talán
még méretét tekintve is felfoghatatlan. Régi gya-
korlat a két vagy több könyvbôl „plusz egyedik”
kompilálása; ugyanakkor kétségtelen, hogy a ko-
rábban leírottak idôrôl-idôre frissítésre szorulnak.
A 22-es csapdájaként értelmezhetô, hogy a méltán
helyesbített irodalom továbbra is hozzáférhetô,
tehát, egymással párhuzamosan jelent olvasniva-
lót a késôbbiekben is a helyesbítésre szorult és a
helyesbítô. Nem lehet minden pofon mellé forgal-
mi rendôrt állítani – állítja Rejtô egyik közkedvelt
figurája, s valahogy így érez az író és az olvasó is.
A szorgalmas gyakran talál egymásnak ellentmon-
dó adatokat. Mit tehet?  Tovább ír vagy olvas, és
egy idô után felismeri vállalkozása lehetetlensé-
gét. Mert ki tudja, a nagy számoknak higgyen-e
(vagyis, hogy melyik adat/információ szerepel
azonos módon több forrásban), vagy pedig a mû-
vek keletkezési ideje alapján mérlegeljen, feltéte-
lezve, hogy a legújabb – az elôzôekkel akár hom-
lokegyenest eltérô állításokat tartalmazó – forrás a
legmegbízhatóbb. Ámde bármilyen kilátástalan is
a helyzet, csak egyet nem tehet: nem adhatja fel
érdeklôdését, tudásszomját. Tehát, tudomásul
véve, hogy félreinformálása is „benne van a pakli-
ban”, tovább ír/olvas, s egyszerre csak úgy érzi:
képes kialakítani a saját Mozart-képét. Ez a fata
morgana persze nem fészkelôdik bele mélyen a
tudatába – vagy ha mégis, a következô olvasmá-
nyok könnyen ráébresztik a „valóságra”. És egy
idô után készséggel asszisztál a nagy játéknál:
prédául kínálja magát a mindegyre gyarapodó
szakirodalomnak, hagyja magát vezetni és félre-
vezetni, csábítani és csalogatni – hiszen kellemes
a környezet, az olvasmányok-kínálta tér-idô játék
révén joggal érezheti magát beavatottnak (vagy
legalábbis, beavatott-jelöltnek).
Az irományok iránti szkepszis tehát semmiképp
sem vezethet ahhoz, hogy elforduljunk a betûktôl
– a minél mélyebb-alaposabb szakirodalom-isme-
ret viszont elôbb-nem-utóbb meghozza gyü-

mölcseit. Ezek közé tartozik az áttekintôkészség
fejlôdése. A biztosnak vehetô tények ismerete
támpont-rendszert kínál, s így könnyebb-bizton-
ságosabb a közlekedés az adatok-információk út-
vesztôjében. És a gyarapodó tudásanyag birtoká-
ban a kontúrokon túl árnyalatok is megjelennek,
a száraz adatok élettel telnek meg, mintegy több-
dimenzióssá válik a kép. (Amirôl persze nemigen
lehet tudni, hogy milyen részben virtuális... – min-
denesetre, mindinkább gyönyörködtetô; és ez
kinek-kinek nagy örömet jelenthet!)
A Park Könyvkiadó jóvoltából került a magyarul
olvasókhoz az amerikai zenetörténész terjedel-
mes munkája, Barabás András értô-olvasmányos
fordításában. A fülszöveg (amelynek szinte elide-
geníthetetlen jellegzetessége, hogy szépít-retusál)
ezúttal tartalmaz egy lényeglátó mondatot: „A zse-
niális Mozart végre olyan biográfust kapott, aki
nem csupán varázslatos személyiségét, hanem a
tényeket és az adatokat is nagyon szereti.” Solo-
mon elôször 1995-ben megjelent Mozart-mono-
gráfiáját mi sem minôsítheti jobban, mint hogy né-
met nyelvterületen e mûvel gyarapították a német
nyelvû Mozart-irodalmat a jubileumi évben (Mo-
zart születésének 250. évfordulója alkalmából).
Az 573 számozott oldalt tartalmazó fôszöveghez
80 oldalnyi jegyzet-anyag járul, ami – csakúgy,
mint az imponálóan gazdag irodalomjegyzék –
ékesen bizonyítja a szerzô anyagismeretét. Solo-
mon rutinos biográfus, jó érzékkel tagolja az
anyagot. Könyve elsôdlegesen életrajz, amelynek
hôse társadalmi környezetben jelenik meg – s
miközben a történész idôrendben követi az élet-
utat, mindegyre megáll, hogy zenei kérdésekkel is
foglalkozzon. 
A kezdetek – Salzburg – Bécs – a vég. E négy fe-
jezetcím mindegyike olvasmányos al-fejezetekre
tagolódik, azonban végigolvasásuk korántsem tû-
nik problémamentesnek. Az ember csak olvas,
olvas, aztán felriad: hol is tartunk az idôben? Mert-
hogy egyazon életrajzi mozzanat többször is szó-
ba kerül, más megvilágításban, néha épp annak
következtében, hogy a szerzô egy-egy fontos
részletet nagyító alá vesz (filmes zsargonnal: rákö-
zelít) – s a gyanútlan olvasó néha csak jóval ké-
sôbb veszi észre , hogy idôközvben-valamikor
változott a kameraállás (amikor rájött, hogy elté-
vedt az idôben). 
Solomon közlésvágya nagy, van közölnivalója is,
kétségkívül. De a méretek olyannyira epikussá te-
szik, hogy a „lehengerelt” olvasó mentôkötélként
kapaszkodik abba a szövetbe, amely korántsem
gombolyítható... Amerikai szerzôk között szokat-
lan, hogy valaki ennyire kevéssé éljen szemléltetô
ábrák, táblázatok áttekintést-könnyítô lehetôsé-
geivel. Solomon valóban szereti a tényeket és az
adatokat. Éppen ezért örvendetes, hogy ízléssel
képes helyesbíteni a korábbi szakirodalom téve-
déseit (amikor jelentôs az észrevétele, ôszintén
sajnálkozunk azon, hogy nincs mód a korábbi
hibák hatásos kiiktatására); tényszerûen és tárgy-

szerûen. Dehát, „ô is emberbôl van”, nem tud
ellenállni a kísértésnek és szívesen szabadjára
engedi a képzeletét. Néha erôteljesen érezteti affi-
nitását a pszichológiai értelmezések iránt, s ilyen-
kor alig ismerünk rá a korrekt-pedáns életrajz-
íróra. Tartogat érdekességeket azoknak, akik
Hildesheimer revideált Mozart-képét már-már ke-
gyeletsértônek tartották; Leopold Mozart szemé-
lye elgondolkodtatóan más beállításba kerül pél-
dául. És nem kerülhetô meg a kérdés: vajon a
fennmaradt családi levelek mennyiben könnyítik
meg a családi viszonylatok megértését (s ezáltal
például a gyermek Mozart személyiségének ala-
kulását), s mennyiben kínálnak könnyen járható
utat – amely viszont korántsem a zenei teljesítmé-
nyek értéséhez/ismeretéhez vezet? Eljátszhatunk
a gondolattal: levelek hiányában vajon hogyan
tudnánk értelmes egésszé összekötni az egyéb
forrásokból származó életrajzi info-morzsákat – s
vajon jót tenne-e a mozarti életmûnek, ha a szerzô
személyével kapcsolatos feltételezések, levél-
dokumentumok kínálta értesülések hiányában,
minimálisra redukálódnának? Nem menekül meg
Solomon nagyítójától Mozart „szerelmi élete” sem
– viszont egyértelmûen kizárólag hálásak lehe-
tünk a szerzônek, amiért beavatja az olvasókat ab-
ba a rejtjelezett olvasásba, amelynek köszönhe-
tôen kiderül: Mozart trágár mondatai korántsem
voltak öncélúak, például, a szavak kezdôbetûibôl
értelmes szavak (nevek) olvashatóak ki. 
Solomon szeret olvasni, s kétségkívül kiderül,
mely könyvek jelentették számára a legnagyobb
élményt. Tény: szíve-joga, hogy egyik forrásra
csupán jegyzetben hivatkozzon, míg a másiknak a
számára érdekes/fontos meglátásait részletezôen
taglalja. A magyar olvasó számára a legnagyobb
ellenérzést azok a részek váltják ki, amikor
Solomon zenei kérdéseket boncolgat. Ismét úgy
érezzük: felbecsülhetetlen értékû Kodálynak az a
tette, hogy a zenetudományi oktatást zeneaka-
démiai, nem pedig egyetemi keretek között va-
lósíttatta meg. Ahogyan par excellence zenei
kérdésekhez közelít Solomon, abból nyilvánva-
lóan érzôdik a zenei gyakorlattól való távolsága.
Ilyenkor feltámad az egészséges nemzeti öntudat,
s a kétségkívül értékes könyv elôhívja az em-
lékezetbôl a magyar szerzôktôl származó korábbi
olvasmányélményeket. Ezek hirtelen felérté-
kelôdnek, íróik a zenei minden titkok tudóinak
tûnnek. És csak szomorkodhatunk azon, hogy –
nyelvi korlátokból adódóan – hazai zenetörténé-
szeink kevés értékes meglátása, gondolatmenete
kaphat nemzetközi ismertséget (aminek alapfelté-
tele a világnyelvekre történô lefordítás lenne).
Mindent összevéve, az új magyar nyelvû Mozart-
könyv nagy nyereség. Olvasása azonban – legyen
bármennyire is vaskos a kötet – nem helyettesíti
más Mozart-könyvekét. De Hildesheimer és
Fodor Géza mellett/után feltétlenül ajánlott!

Fittler Katalin
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Maynard Solomon: Mozart
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Az idén szeptember 30-án lesz száz éve,
hogy megszületett a múlt század egyik leg-
kiválóbb elôadómûvésze David Ojsztrah,
ez a csodálatos hegedûs, kiváló karmester
és nagyszerû ember. Születésnapját egyes
források szeptember 17-re teszik, ami hirte-
len elég jelentôs különbségnek tûnik ah-
hoz, hogy egyszerû tévedésként aposztro-
fáljuk. Természetesen tévedésrôl szó
sincsen, csak hogy Oroszországban e szá-
zad elején még a Julianus-féle naptárt
használták, ami pontosan 13 nap eltérést
mutat a ma használatos Gergely-naptárhoz
képest. Ennek a nem elhanyagolható
apróságnak a figyelembevételével azonban
most már nyugodtan kijelenthetjük, hogy
David Fjodorovics Ojsztrah 1908. szeptem-
ber 30-án született a Fekete tenger parti
Ogyesszában és ebbôl, az akkori Orosz-
ország egyik zeneileg és kulturálisan is leg-
lüktetôbb városából indult el a világhírnév
felé. A következôkben tekintsük át – a lehe-
tôségekhez képest részletesen – Ojsztrah
magyarországi fellépéseit.
Ha valaki témánk szempontjából azon sze-
rencsések közé tartozik, hogy az 1920-as
évek második felében született, és a sors ze-
nei érdeklôdéssel, netán hangszeres adott-
ságokkal áldotta meg, annak módjában áll-
hatott David Ojsztrah magyarországi
hangversenyeit figyelemmel kísérni. Kép-
zeletbeli barátunk, mondjuk '28-as évjárat,
tehát éppen 21 éves fiatalember, amikor a
már nemzetközi hírnévnek örvendô Ojszt-
rah elôször lép fel hazánkban. Brüsszelben,
a Nemzetközi Ysaye Hegedûversenyen
1937-ben aratott gyôzelme óta sorozatosan

kapja a külföldi meghívásokat, de komo-
lyabb nemzetközi koncerttevékenységre a
Szovjetunió politikai elszigeteltsége miatt
nincs módja. Bár elsô bécsi fellépés soroza-
ta már 1945 re datálható, mégis elsôsorban
a „baráti szocialista országok” közönsége
volt számára a külföld ahol már akkor is, de
késôbb is szeretettel és elismeréssel fo-
gadták. Magyarországra hivatalosan, – erre
majd késôbb kitérek – 1949 ben érkezett.
Ojsztrah ekkor már érett szólista, és így 41
évesen 1949. március 17 én Vlagyimír
Jampolszkijjal lép a Zeneakadémián elôször
a magyar közönség elé. 
Mûsora két olyan darabot tartalmazott,
amelyet ma már nem játszanának egy hege-
dûesten zongorakísérettel, ilyen volt pél-
dául Beethoven G dúr románca vagy… és
ez még szokatlanabb! ….Sibelius hegedû-
versenye.

Az est mûsora a kôvetkezô volt:
Vitali Chaconne
Beethoven G dúr románc
Brahms d moll szonáta
Sibelius d moll hegedûverseny
Csajkovszkij Valse scherzo**
Hacsaturján Song poem 

Ráadásokban sem fukarkodott; Lalo Inter-
mezzoját a spanyol szimfóniából, Paganini
Mózes fantáziáját, és a magyar közönség-
nek tett gesztusként Bartók román táncait
játszotta kirobbanó sikerrel. Legjobb tudo-
másom szerint errôl a hangversenyrôl
hangfelvétel nem létezik. Nem úgy, mint a
két nappal késôbbi hangversenyrôl! A

rádió archívuma ôriz egy hangverseny fel-
vételt, mely 1949. március 19-én a Zene-
akadémia Nagytermében készült, de több
kérdôjelet is hordoz magában. Az egész
hangverseny alatt teljes a csend a háttér-
ben, se mocorgás, se köhögés, se kotta-
lapozás nem hallható, feltûnô a „stúdió-
csend” Többszöri lehallgatás után az
akkori lakklemezek tipikus sercegése is
gondolkodóba ejti az érdeklôdôt! Óhatat-
lanul felvetôdik a kérdés, hogy ez talán
mégsem egy koncertfelvétel? Ez a gyanú
nem zárható ki teljesen, hiszen a két nap-
pal ezelôtti nagysikerû koncert után
felmerülhetett egy rádiófelvétel gondolata,
pótolandó a mulasztást! A hangarchí-
vumban e felvétel kísérôcédulája helyszín-
ként a Zeneakadémiát, zongorakísérôként
pedig V. Jampolszkijt jelöli meg, továbbá
két ráadásszámot is említ. A hangverseny –
amennyiben ez valóban az volt – furcsasá-
ga még a közönség tetszésnyilvánítása
nélkül született ráadásokban van, hiszen
nem hallottunk tapsot sem a darabok
közben, sem a koncert végén. 

Kis változtatással a mûsor a következô:
Mozart B dúr szonáta KV.454.
Paganini Mózes fantázia
Csajkovszkij Valse scherzo
Brahms d moll szonáta

Majd a két ráadás
Debussy A lenhajú lány
Bartók Román táncok

ZENETÖRTÉNET
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Száz éve született David Ojsztrah
Ojsztrah Magyarországon

Éppen négy éve, hogy „A hegedûsök királya” címmel jelent meg elsô írásom e folyóirat hasábjain.

Köszönettel tartozom a lap fôszerkesztôjének, hogy ismeretlenül befogadta David Ojsztrahról szóló

cikkemet, amely akkor a nagy mûvész halálának 30. évfordulójáról kívánt megemlékezni. Nemcsak

saját gondolataimat tártam az olvasó elé, hanem Ojsztrah egyetlen, saját tollából származó életrajzi

írását is, mely „Életutam” címmel akkor jelent meg elôször teljes terjedelmében magyarul. Cikkem

kedvezô fogadtatása után elhatároztam, hogy a következô számban sorra veszem Ojsztrah ma-

gyarországi fellépéseit. De nem így történt, és be kellett látnom, hogy kemény fába vágtam a fejszémet.

Négy évnek kellett eltelnie, mire a szándékom valóra vált.

Hosszadalmas utánajárás és kutakodás után is sokszor csak nehezen bizonyítható adatfosz-

lányokból tudtam dolgozni és a legnagyobb igyekezetem ellenére sem sikerült mindennek maradék-

talanul utánajárni. Alapos munkát szerettem volna végezni, de az akadályok néha legyôzhetetlen-

nek bizonyultak.
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Ojsztrah ennél a programjánál – mint majd
késôbb is az év folyamán hasonló esetben –
erôsen támaszkodik elôzô esti mûsorára. Ta-
lán ez is bizonyítéka lehet egy hirtelen szü-
letett stúdiófelvételnek és egyben ellene szól
egy második Zeneakadémiai szólóestnek.
Ezután sorra veszi a pesti zenekarokat,
kezdve a Rádiózenekarral, mellyel egy stú-
dióhangverseny keretében játssza Men-
delssohn hegedûversenyét, Somogyi László
vezényletével. Aki ezt a felvételt valaha hal-
lotta, állítja, hogy egyike Ojsztrah legfiata-
losabb, legsziporkázóbb Mendelssohn kon-
cert tolmácsolásainak. A Magyar Rádió
hangarchívuma megôrizte ezt a felvételt,
ami bizonyos idôközönként adásba is ke-
rül, de… hamis dátummal! Mióta az esze-
met tudom, a rádióújság az 1949. február
19-i dátumot közli, pedig ez nem állja meg
a helyét! A hangverseny valójában egy
hónappal késôbb, március 19-én volt, ami
egy kis utánjárással egyértelmûen kiderül a
Rádiózenekar lelkiismeretesen vezetett
Koncert Naplójából. Azonban szeretném
még megosztani az olvasóval további kéte-
lyeimet a pontos dátumot illetôen. A napló
bejegyzése szerint erre a hangversenyre 19-
én és 20-án írtak ki szolgálatot a zenekar-
nak, amibôl arra következtethetünk, hogy
19-én volt a próba és csak 20-án az élô
egyenes adás. Ez a hangverseny tehát nagy
valószínûséggel 1949. március 20-án
csendült fel a Magyar Rádió valamelyik stú-
diójában. 
Ojsztrah sikere elsöprô volt mindkét eset-
ben. A Zeneakadémián lélegzetvisszafojtva
hallgatják az emberek elsô hangjaitól fogva
és érzik, hogy egy egészen kiváló mûvész
bemutatkozásának lehetnek tanúi. Ezzel
Ojsztrah tulajdonképpen le is tette a névje-
gyét az akkori magyar hangversenyéletben.
Ne higgyük azonban, hogy beérte ennyivel!
A következô napon elkezdi a próbákat egy
eddig példátlan zenei eseményre. Három
nap leforgása alatt két hangversenyen elját-
szik hat hegedûversenyt, elôször hazánk leg-
régebbi, legpatinásabb zenei együttesével a
Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekará-
val majd a Székesfôvárosi Zenekarral mind-
két esetben Somogyi László vezényletével.
Tudomásom szerint Ojsztrah volt a világon
az elsô, aki ilyen feladatot tûzött maga elé.
Moszkvában már az 1946/47-es hangver-
senyévad keretein belül indított egy egész
ciklust „A hegedûverseny fejlôdése” cím-
mel. Kiril Kondrasinnal akkor öt hangver-
senyen játszottak három-három versenymû-
vet, összesen tizenötöt! Ebbôl kapott ízelítôt
a budapesti közönség a Városi Színházban.
Mindkét esten Somogyi László dirigált.

Sajnos ismét értetlenül állunk ama tény
elôtt, hogy a rádió errôl a világszenzációról,
ha teljesen nem is, de félig lecsúszott. Ma
már ki tudja milyen okból, csak a második
hangversenyt rögzítették! Pedig az elsô al-
kalommal 1949. március 21-én olyan da-
rabokat is hallhattunk, mint a nálunk telje-
sen ismeretlen Tanyejev hangverseny
szvitet, vagy a hegedûsök által ugyancsak
ritkán mûsorra tûzött Glazunov verseny-
mûvet. Az est zárószáma, Csajkovszkij nép-
szerû hegedûversenye ezek után már mél-
tán hatott ismerôsként a valószínûleg
ámulatba ejtett közönségnek.
Két nappal késôbb, 1949. március 23-án
ugyancsak a Városi Színházban, de ez eset-
ben a Székesfôvárosi Zenekarral játsza Mo-
zart A-dúr, Mendelssohn e moll, és hogy a
hazai kincsbôl mára is jusson, Hacsaturján
1940 ben komponált d-moll hegedûverse-
nyét. Az eddig hazánkban alig ismert mû-
vész sikere osztatlan, a szakma – de a publi-
kum is – érzi és tudja, hogy amit ma este itt
hallott, az a világ élvonalába tartozik, és
csak reménykedhet, hogy Ojsztrah minél
többször és minél hamarabb visszatér majd
Budapestre. Még annyit megemlíthetünk a
ráadásokat illetôen, hogy az elsô zenekari
hegedûestrôl semmi, a másodikról pedig,
csak nemes egyszerûséggel annyi maradt
ránk, hogy „játszotta egyiket a másik után
Sarasatétól Bartókig.”
Ha az Ojsztrah rajongók népes tábora most
felsóhajt; „De jó lett volna mind ezt hal-
lani!”, azoknak üzenem, hogy a második est
felvétele létezik, ha a ráadások le is marad-
tak a közben valószínûleg elfogyott magnó-
szalagról!
Egy érdekességet azért szeretnék itt
megemlíteni. Azon kívül, hogy Ojsztrah fer-
geteges tempóban játssza a Mendelssohn
koncert harmadik tételét, fültanúi lehetünk
egy pillanatnyi „üzemzavarnak”, ami vele
egész pályafutása során alig fordult elô, és
amely ezt a felvételt egyedivé, érdekessé
teszi. Az egyik. amúgy elég kellemetlen
páros kötéses menetnél Ojsztrah bal keze
lecsúszik a fogólapról, ami persze csak pil-
lanatnyi, de hallható zavart okoz!
Egy pár mondat erejéig viszont szeretnék
még visszatérni a március 19-i szólóestre,
ahol az állítólagos Zeneakadémiai koncert
alatt teljes a csend! Hogy az ott uralkodó
csendet nem csak az akkori technika
rovására írhatjuk, bizonyítja ez a négy nap-
pal késôbbi zenekari est felvétele, ahol a
hangolástól kezdve minden, a közönség
által produkálható zajt hallhat a kedves
rádióhallgató! Kérdem én, mi lehet vajon az
1949. március 19-i felvétel titka?

Még ugyanabban az évben a Budapesten
megrendezett Világ Ifjúsági Találkozón
hallhatja ôt legközelebb a magyar közön-
ség. Már így is ritkaság számba megy, hogy
egy éven belül valakit visszahívjanak kon-
certezni, de ez esetben Ojsztrah nem csak
fellépni jön, hanem zsûrizik és magával
hozza fiát, Igort is. Zeneakadémiai szólóest-
jére 1949. augusztus 25-én kerül sor. de
ezúttal Lev Oborin a zongorapartnere. A
hangversenyen elhangzottak már nem az év
eleji, kicsit hatásvadász mûsorhoz hasonlí-
tottak. Ez már egy igazi, komoly, világjáró
mûvész szonátaestje.

Beethoven: G-dúr szonáta op.30. Nr.3.
Prokofjev: f-moll szonáta
Franck. A-dúr szonáta

Ráadások
Debussy: g-moll szonáta I tétel
Brahms: c-moll Scherzo
Beethoven: A-dúr „Kreutzer” szonáta
III tétel

Másnap hallhattuk elôször David Ojsztrah
fiát, a 17 évesen hazánkba látogató Igor
Ojsztrahot, akinek állítólag ez volt az elsô
külföldi szereplése. Apa és fia a Magyar Rá-
dió Szimfonikus Zenekarával – egy akko-
riban oly kedvelt stúdióhangverseny kere-
tén belül – 1949. augusztus 26-án
eljátszotta Bach d-moll kettôsversenyét. A
késôbb rendszeresen együtt fellépô páros
elsô és egyben utolsó hangversenye volt ez
Magyarországon. A most már jelentôs hír-
névvel rendelkezô apa számára azonban
még nem ért véget a nap. Csak a szokásos
esti idôpontban kezdôdött hangverseny után
tudott egy további rádiófelvételre idôt sza-
kítani, így aztán még aznap éjjel 22.30-tól
éjfélig Lev Oborinnal egy rövidebb szonáta
est kerül felvételre. Megismétlik teljes egé-
szében az elôzô esti Beethoven és C. Franck
szonátákat, és ezúttal eljátsszák a teljes
Debussy szonátát. Sajnos az ifjú Ojsztrah
papával együtt elôadott elsô, és egyben
utolsó fellépésének felvétele nem maradt
ránk, de az éjszakai szonátázás igen. Ezután
már csak az arra a kérdésre adandó válasz
marad a levegôben, hogy miért volt szükség
az éjféli rádiófelvételre, holott a program
lényegében ugyanaz volt, és hibátlanul
maradt ránk az hegedûest hanganyaga is?!
Ojsztrah magyarországi jelenléte tele van
ilyen és hasonló megválaszolhatatlan kér-
désekkel.
Mûvészeink még igazán ki sem pihenhették
magukat az éjszakai felvétel után. Másnap,
mint egy koronát tették fel vendégszerep-
lésükre azt a Csajkovszkij estet melyet a
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Csepeli Munkásotthonban adtak a Rádió-
zenekarral és Somogyi Lászlóval. Ojsztrah a
hegedûversenyt, Oborin pedig a b-moll
zongoraversenyt játszotta.
Ezzel véget is ért David Ojsztrah 1949-es
fergeteges magyarországi bemutatkozása.
Bizonyára zsúfolt programja miatt a magyar
publikumnak kerek tíz évet kell várnia
visszatértére.
Ezek alatt az évek alatt Ojsztrah számára
kinyílik a világ. Habár a továbbiakban is
elsôsorban csak a szocialista országokban
és a Szovjetúnióban lép fel, karriere úgy tû-
nik feltartózhatatlan. Sztálin '53-ban bekö-
vetkezett halála után aztán már semmi aka-
dály nem áll útjában a világhírnévhez. Igazi
utazó szólista válik belôle. A Prágai Tavasz
állandó vendége, Bécs, London, Párizs és
korábbi versenygyôzelmének színhelye,
Brüsszel vetekszik érte, majd 1955-ben
debütál az USA ban és még ebben az évben
elsô japán meghívásának is eleget tesz.
Egy teljes évtized elteltével 1959 tavaszán
jön ismét Budapestre. Újra egy egész sor
koncerten hallhatjuk és ebben az évben láto-
gat el elôször és – tudomásom szerint – utol-
jára egy vidéki magyar városba Szegedre,
ahol hegedûestet ad. Valahol egy Ojsztrah-
ról szóló cikkben olvastam még egy gyôri
látogatásról, de errôl többet nem sikerült
megtudnom. Helybeli zenekari kollégákat
próbáltam emlékezésre bírni, de nem volt
olyan idôs kolléga a városban, aki egy
Ojsztrah koncertre emlékezett volna és a
gyôri Levéltár sem ôriz semmi erre utaló do-
kumentumot. Budapestre többek között
egy kortárs szerzô hegedûversenyének ma-
gyarországi bemutatójával érkezett –, de ne
vágjunk ennyire a dolgok elébe! Vegyük
sorra az új „tavaszi hadjárat” hangversenyeit!
Ismét Vlagyimír Jampolszkij ül a zon-
goránál, amikor a Zeneakadémián 1959.
március 13-án felcsendülnek egy ígéretes
és érdekes programot kínáló hegedûest
elsô hangjai. Tartini Ördögtrilla szonátája
után – mely egyike a hegedûirodalom leg-
nehezebb darabjainak – tíz év elteltével
ismét mûsorára tûzte C. Franck szonátáját,
melyet Szvjatoszlav Richter szerint Ojsztrah
nem kedvelt különösebben. A szünet után
Karol Szymanowski lengyel szerzô Míto-
szok címû, három részbôl álló darabját,
majd Hindemith Esz-dúr szonátáját adták
elô. A Szymanowski mû különös módon
képviselteti magát Ojsztrah repertoárjában.
Gyakran játssza a teljes mûvet ezekben az
években, de lemezfelvétel csak az „Aretusai
forrás”címû tételbôl készült. Ahhoz hogy
hallhassuk végre a teljes trilógiát el kell,
hogy érkezzenek az idôk, amikor megnyíl-

nak a szovjet archívumok és számos élô
hangverseny felvétele is hozzáférhetôvé
válik. Ojsztrah mindig támogatója volt a
zenei újdonságoknak, így például – tekintet
nélkül a Párt Központi Bizottságának a
véleményére – sokat tett Hindemith mû-
veinek népszerûsítésért a Szovjetunióban.
Egyik kedvenc zárószáma Ravel Tzigane
címû mûve elôször, de nem utoljára hang-
zik el a hangverseny végén Budapesten. Rá-
adásként Kodály Kállói táncait, egy Prokof-
jev szonáta tételt – nem tudni melyiket –
majd Bach G-dúr szonátájából az Allegro-t,
és végezetül Debussy Holdfény címû reme-
két hallhattuk. 
Azokban az idôkben, amikor az Erkel Szín-
ház még teljes egészében a budapesti zenei
élet rendelkezésére állott, itt tartották világ-
hírû zenekarok, nagy nevû szólisták hang-
versenyeit. Így történt ez három nappal a
nagysikerû hegedûest után, 1959. március
16-án is. A hegedûrepertoár két zeneileg és
technikailag is legigényesebb verseny-
mûvét, elôször Beethoven, majd a szünet
után Brahms hegedûversenyét hallgathatta
meg a közönség Ojsztrah minden szem-
pontból érett és kifinomult elôadásában. Az
Állami Hangversenyzenekart Ferencsik
János vezényelte. Néhány nappal a hang-
verseny után megjelenô kritikák Ojsztrahról
szuperlatívuszokban írtak. A Magyar Nem-
zetben Asztalos Sándor egészen odáig ra-
gadtatja magát, hogy azt írja: „Aki közben
úgy érezte, hogy most, most… azonnal elsír-
ja magát: az ne szégyenkezzen….” Az est
ráadásai a program fô részéhez illôen
Mozart C-dúr Rondo-ja és Bach a-moll
hegedûversenyének lassú tétele volt. 
Másnap, 1959. március 17-én este a Sze-
gedi Nemzeti Színházban élvezhették az ott
jelenlévôk Ojsztrah valószínûleg egyetlen
nem budapesti hangversenyét. Egy hegedû-
est keretén belül lépett a szegedi közönség
elé, valamicskét változtatva budapesti mû-
során. Zongorakísérôje ezúttal is a szimpati-
kusan szerény V. Jampolszkij volt.

Leclair: D-dúr szonáta
C. Franck: A-dúr szonáta
Csajkovszkij: Meditáció
Csajkovszkij: Vals scherzo
Prokofjev: Három darab a Rómeó és
Júliából
Ravel: Tzigane

Ráadások: Debussy: Holdfény, Kodály:

Kállói táncok és Sztravinszkij: Orosz tánc
a Petruskából. A túlzsúfolt Nemzeti Színház
hosszú percekig ünnepelte és virágokkal
halmozta el a kiváló mûvészt.
Következô budapesti hangversenyére
1959. március 19-én kerül sor ismét a Ze-

neakadémia Nagytermében, ahol a Magyar
Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekarát
ezúttal honfitársa, Nyikolaj Anoszov ve-
zényli. Ezúttal Mozart G-dúr hegedûversen-
yén kívül Ojsztrah egy igazi csemegét is
hozott a magyar közönség számára. Ezen a
hangversenyen csendült fel Magyarorszá-
gon elôször Dimitrij Sosztakovics a-moll
hegedûversenye. Ojsztrah pártfogója a kor-
társ szovjet komponistáknak, akik nem egy
esetben kérik fel ôt hegedûmûveik elôadá-
sára. Sôt a legtöbben, úgymint Hacsaturján,
Sosztakovics, Rakov vagy Mjaszkovszkij,
neki is dedikálták versenymûveiket. Érdek-
lôdik minden iránt ami új a hegedûiroda-
lomban és olyan szerzôk mûveit is elôadja,
mint Tanyejev, Macsavariani, Taktakisvili,
Dvarionasz stb… Idôvel aztán érezhetôen tá-
volodik ezen szerzôk mûveitôl, és kizárólag
Hacsaturján, Prokofjev és elsô sorban Sosz-
takovics opusait tartja meg repertoárjában. 
Ezen az estén is ad egy ráadást, mégpedig
Beethoven F-dúr románcát.
Az elkövetkezô három nap valószínûleg
maga egy ráadás ezen az „Ojsztrah fesz-
tiválon.” Már majdnem szokásához híven a
Csepeli Munkásotthonban is fellép ezúttal
március 20-án az ÁHZ-val és Ferencsik-
kel. A Beethoven koncertet és ráadásnak
Mozart C-dúr rondóját játsszák majd már-
cius 21-én – az eddigi koncertek nagy sike-
rére való tekintettel – a Zeneakadémián, egy
külön hangverseny keretén belül ismét
Beethoven hegedûversenyét hallhattuk. Ez a
tavaszi Ojsztrah ciklus egy zártkörû hangver-
sennyel ér véget március 22-én, a Magyar
Tudományos Akadémián. A szünet nélküli
koncerten Leclair D-dúr szonátája, majd
Beethoven „Kreutzer” szonátája hangzik el.
Ezután valószínûleg a ráadások helyén hall-
hatta a válogatott közönség Ojsztrah
egyetlen hegedûátiratát, Schubert Vals
caprice címû mûvét, majd búcsúzóul Kodály
sodró lendületû Kállói táncait. 
Nem szeretnék ünneprontó lenni, amikor
mindehhez még szomorúan hozzáteszem,
hogy ebbôl a hét hangversenybôl a Soszta-
kovics hegedûverseny kivételével egy árva
hang sem maradt az utókorra!!! De miért…?
David Ojsztrah 1959 tavaszi koncertsoroza-
ta ezzel véget ért. Sokat, szépet, jót hallot-
tunk és bizton merem állítani, hogy Ojsztra-
hot a magyar zenerajongók ezután örökre a
szívükbe zárták. Ezekben az években Ojszt-
rah már magát sem kímélve járja a világot, ami
az évek folyamán aztán súlyosbodó egész-
ségügyi problémákhoz vezet. Az elkövetke-
zendô években látogatásai sûrûsödnek:
három, majd két évre csökken két pesti fel-
lépése között az idô.
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Legközelebb a Budapesti Zenei Hetek ren-
dezvénysorozat keretein belül – ezúttal
rendkívül izgalmas mûsorral – érkezik ha-
zánkba, most már lényegesen rövidebb idôt
töltve Budapesten. Két zenekari hegedûesten
halljuk két-két hegedûversennyel mindkét
alkalommal az Erkel Színházban, a Magyar
Állami Hangversenyzenekar kíséretében.
Az elsô hangversenyen, 1962. szeptember
27-én Kóródi András vezényelt és Mozart
D-dúr KV.218. versenye, majd a szünet után
Hindemith elsô op.14-es hegedûversenye
csendül fel. Ritkán játszott mû, és mint már
fentebb említettem, Ojsztrah mindig lelkes
pártolója volt zeneszerzôknek és mûvek-
nek, melyek a Szovjetunióban nem élvezték
a felsô vezetés kegyeit.. A „Zsdanovi” ször-
nyû idôkben Hindemithet is formalistává
degradálta a Párt hivatalos értékítélete. Egy
ideig maga Ojsztrah is képviselte ezt a köz-
ponti véleményt pl. Sztravinszkijról, de egy
kései interjújában vállalva tévedését utal rá,
hogy az évek folyamán igyekezett a hibáját
tettekkel korrigálni. A Szovjetunióban is le-
mezre játszotta mindkét említett zeneszerzô
hegedûversenyét. Talán érdekes lehet,
hogy milyen körülmények között születhe-
tett meg Ojsztrahnál a gondolat, hogy mû-
sorára tûzze – az említett okokon kívül –
Hindemith hegedûversenyét. Londonban
koncerteztek fiával, Igorral. Az elôadás után
vacsorázni mentek egy közeli étterembe. A
szomszéd asztaltársaságnál ült Paul Hin-
demith a híres német zeneszerzô, aki jelen
volt az esti hangversenyen. Megpillantván
Ojsztrahékat, odafordult hozzájuk gratulál-
ni. Hindemith az elôadókat méltató szavaira
Ojsztrah így válaszolt: „Kedves mester!
Olyan kár, hogy nem írt versenymûvet két
hegedûre. Fiammal szívesen eljátszanánk.”
Mire Hindemith így válaszolt: „Valóban kár,
de tulajdonképpen mi tartja Önt vissza, hogy
egy hegedûre írt koncertemet eljátssza?
A budapesti elôadáson a közönség kedvezô
fogadtatásban részesítette Hindemith hege-
dûversenyét, sôt ráadást is követelt. Elôször
Beethoven G-dúr románcával majd Locatelli
virtuóz „Labirintus” címû caprice-val örven-
deztette meg Ojsztrah a lelkes közönséget.
Két nappal késôbb ugyanezen a helyszínen
ugyan ennek a zenekarnak az élén már Ko-
mor Vilmos állt. Ojsztrah pedig a teljes pálya-
futását végig kísérô, repertoárjának egyik
legkedveltebb darabjával, Prokofjev elsô D-
dúr hegedûversenyével kezdte az aznap esti
hangversenyt. A szerzôvel már egészen fiata-
lon volt alkalma megismerkedni, ha nem is
kellemes körülmények között. Még a húszas
évek derekán egyszer felkérték, hogy egy
Prokofjev tiszteletére rendezett fogadáson

játssza el a D-dúr hegedûverseny Scherzo-
ját. Ojsztrah nagy lelkesedéssel várta a talál-
kozást, amibôl kis híján botrány lett. Játéka
közben a szerzô egyre komorabb arccal
hallgatta a neki szánt zenei meglepetést.
Amikor Ojsztrah befejezte, Prokofjev mit
sem törôdve az ünneplô közönséggel a kö-
zeli zongorához ugrott és azonnal mutogat-
ni kezdte, hogy miként kellett volna a da-
rabját elôadni, majd így szólt: „Fiatalember
teljesen rosszul értelmezte a darabomat!”
„Képzeljék, majdnem elsüllyedtem szégye-
nemben – írja késôbb Ojsztrah. 
De most vissza Budapestre ahol az est fo-
lyamán még Bartók elsô, úgy nevezett fia-
talkori hegedûversenye is a mûsoron szere-
pelt. Ojsztrah már fiatalon is nagy tisztelôje
Bartók zenéjének és igyekszik mûveit
mûsorra tûzni. Eredeti, komoly és mélyre-
ható zenei mondanivalót lát benne. Menu-
hintól hallja a második hegedûversenyt és a
szólószonátát, majd kései éveiben maga is
gyakran játssza a szerzô elsô hegedû zon-
gora szonátáját. 

Ez alkalommal Kodály Zoltánnal is talál-
kozik, akit emlékeztet arra a kis epizódra
amikor a Tanár Úr Moszkvában járt a Köz-
ponti Zeneiskolában és az ottani kis ne-
bulóknak szolfézs kérdéseket adott fel. Az
egyik kisfiú, aki helyesen válaszolt Igor
Ojsztrah volt. 
Még két ráadás zárja a nagysikerû 1962.
szeptember 29-i hangversenyt. Elôször –
vélhetôen a Tanár Úr tiszteletére – Bach-
Kodály Lantprelúdiumát, majd végezetül
Bach a-moll koncertjébôl a harmadik tételt
adják elô elôször Margittay Sándor csem-
baló kíséretével, majd a zenekar közremû-
ködésével. Mindkét hangversenyt a rádió
egyenesben közvetítette, de hangfelvétel
sajnálatos módon ezúttal sem készült!
Legközelebb már csak a számára rendkívül
zsúfolt jubileumi évben, 1968-ban találko-
zunk vele Magyarországon. Akkor már nem

csak hegedül, hanem vezényel is! A Zene-
akadémián kezd 1968. november 16-án
egy rendkívül igényes mûvekbôl álló szo-
nátaesttel. Igor Ojsztrah meséli egyszer
valahol, „Apám mindig nagy gondot fordí-
tott hangversenyei mûsorának összeállítá-
sára.” Ezúttal a hatvanas évek elejétôl rend-
szeresen vele utazó és fellépô Frida Bauer a
partnere. Ebben az ünnepi évben a zeneiro-
dalom remekeit hozta el hozzánk.

Schubert: A-dúr Duo
Prokofjev: f-moll szonáta
Tartini: d-moll „Ördögtrilla” szonáta
Ravel: G-dúr szonáta

Ráadásként pedig Brahms: d-moll szonáta
II. tételét hallhattuk.
A nagy érdeklôdésre való tekintettel rögtön
két zenekari hangversenyt hirdettek meg az
elsôt november 18-ra a másodikat egy nap-
pal késôbbre azonos mûsorral. 

Weber: Oberon nyitány
Mozart: D-dúr hegedûverseny KV.218.
Mozart: C-dúr „Jupiter” szimfónia a
mûsor.

Ojsztrah kettôs feladatot vállalt magára,
vezényelt és a Mozart versenymû szólistája
is volt. A közönség szûnni nem akaró tet-
szésnyilvánítása valószínûleg nem kizárólag
a fáradhatatlanul muzsikáló és kirobbanó
formában lévô mûvésznek, hanem új tevé-
kenységének és egész eddigi életmûvének
szólt. Az est ráadása egy rendkívül ritkán
hallható szóló hegedûdarab, Max Reger
d-moll Preludiuma. Tudomásom szerint ez
az egyetlen magyarországi Ojsztrah hang-
verseny, melyet nemcsak a rádió, de a Ma-
gyar Televízió is rögzített. Így tanúi lehettünk
Ojsztrah muzikális, harmonikus és mindig a
zene szolgálatában álló dirigálásának. 
Másnap, november 19-én ismét sikerül
zsúfolásig megtölteni az Erkel Színházat,
pedig a mûsor és elôadói – mint azt már
említettük –, ugyanazok Ennyi év után sem
képes a pesti közönség betelni Ojsztrah
mûvészetével és rendületlenül visszavárja a
magyar fôvárosba. 
Jön is két év múlva, és ismét hoz magával
valami meglepetést. Ezúttal az Zeneakadé-
mián 1970. október 26-án csak vezényli a
Rádiózenekart, viszont az est szólistája a
frissen Csajkovszkij versenyt nyert 23 éves
Gidon Krémer. Mint tudjuk, Ojsztrah rend-
kívül zsúfolt koncerttevékenysége mellett
nagyon lelkiismeretesen tanított is a
moszkvai Csajkovszkij Konzervatóriumban.
Kiváló növendékek kerültek ki az osztályá-
ból, mint például a nálunk jól ismert és ked-
velt Szemjon Sznyitkovszkij, Liana Issza-
kadze, Igor Ojsztrah, Viktor Pikajzen és a
most szemünk láttára külföldön elôször de-
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bütáló Gidon Krémer. A fiatal mûvész
mestere vezényletével Sibelius hegedûver-
senyét adta elô, majd az akkor még teljesen
ismeretlennek számító Ernst „Utolsó rózsa”
címû caprice-val ejtette bámulatba a közön-
séget. 
Szabadjon itt egy személyes megjegyzést
tenni. Az eltelt jó néhány évben intenzíven
foglalkoztam David Ojsztrah életével és
mûvészetével. Egy ilyen esetben óhatat-
lanul felmerül a kérdés, hogy találkozott-e
valaha személyesen e sorok írója Ojsztrah-
hal? Igen, találkoztam, de csak a karmester
Ojsztrahhal. A zene iránt akkor már ko-
molyan érdeklôdô tizenévesként édes-
apámmal ott ültem az elsô sorban azon az
estén, a Zeneakadémián. Valamilyen okból
november 1-én a szonátaestre sajnos már
nem mentünk el. Felnôtt fejjel ezt azóta is
bánom! 
Gondolom a kedves olvasó már észrevette
az itt sorra vett hangversenyek után tett, né-
ha sajnálkozó megjegyzéseimet a fent ma-
radt hanganyagot illetôleg. Ojsztrah jelentôs
számú magyarországi koncertjeihez képest
kevés hangfelvétel maradt az utókorra.
Hogy miért? A választ erre eddig nem sike-
rült megtalálnom. Spórolás a hangszalaggal,
érdektelenség vagy csak egyszerû hanyag-
ság, nem tudom. 
Az 1970. november 1-i hegedûesten, mint
oly sokszor, Ojsztrah két érdekességet is
tartogatott a számunkra. Egy új Sosztako-
vics mûvet, a hegedû zongora szonátát –
amit a szerzô Ojsztrahnak dedikált –, mutat-
ta be a magyar közönségnek, és az amúgy
szokásához híven választékos programjá-
ban most egy Messiaen mûvet is hallhatunk.
Ez is ékes bizonyíték Ojsztrah elképesztôen
széles repertoárjára, mely Vivalditól Messi-
aenig és Bachtól E. H. Meyerig ívelt.

A mûsor a következô volt:
Beethoven: G-dúr szonáta op.30/3.
Sosztakovics: Hegedû zongora szonáta
op.134.
Schubert: C-dúr Fantázia
Messiaen: Thema con variazioni
Ravel: Tzigane

Ráadások; Mozart: 12 variáció és Debussy:

A lenhajú lány

Ez esetben létezik a hangverseny hang-
anyaga, de az archívumban található te-
kercs dobozán jól látható felirat közli a
kíváncsiskodóval: „Adásban nem adható!”
Elérkeztünk David Ojsztrah utolsó ma-
gyarországi fellépéséhez, ami két év eltelté-
vel, 1972. október 18. és 19-én – teljesen
azonos mûsorral az Erkel Színházban volt.
A Magyar Állami Hangversenyzenekart ez-
úttal is maga Ojsztrah vezényelte. A hang-
verseny elsô felében két hegedûverseny
hangzott el. Elsôként azt a Bach a-moll he-
gedûversenyt választotta amit élete elsô
nyilvános fellépésén is játszott még
Ogyesszában. Majd Mozart A-dúr hegedû-
versenye következett ami azon a csodálatos
'49-es bemutatkozáson is – amikor a ma-
gyar publikum elôször hallotta ôt Budapes-
ten – a három hegedûverseny között szere-
pelt. A szünet után még Mozart „Jupiter”
szimfóniáját vezényli a teljes zenei, tech-
nikai és szellemi képességei birtokában
lévô érett mester. Ráadásként ismét azt a rit-
kaság számba menô Reger Preludiumot
hallhattuk tôle, mint négy évvel ezelôtt.
Az elkövetkezô napokban aztán elutazik
Budapestrôl és már soha nem tér vissza. Az
1973-as év nagyon nehéz idôszak az életé-
ben, hiszen alig koncertezik az év folya-
mán. Súlyosbodó szívbetegsége hónapokra
ágyhoz köti, sôt hosszabb idôre szanató-

riumba is utazik az NDK-ba. Ezek alatt a
nehéz hetek, hónapok alatt arról álmodo-
zik, hogy mit fog majd csinálni, ha újra fel-
épül. Amikor kijön a kórházból és orvosai
ismét engedélyezik számára a munkát, bol-
dogabb, mint valaha. Így lát neki az 1974-es
szezonnak és habár legdédelgetettebb
álmát, a berlini Anyegin bemutatót le kell,
hogy mondja, azért újult erôvel veti magát a
tennivalókba. Sokat vezényel, de hegedül is
és amikor '74 ôszén elindul Amszterdamba,
olyan jól érzi magát, mint már nagyon ré-
gen. Vele van most is, mint már évek óta hû-
séges útitársa és felesége Tamara Ivanovna
Ojsztrah, amikor egy nagysikerû hangver-
seny után október 24-én hajnalban a szállo-
dai szobájában éri a halál.
Cikkem elején utaltam rá, hogy szeretnék
még visszatérni az 1949-es kezdetekhez.
Teszem ezt azért, mert hivatalosan 1949.
március 17-e Ojsztrah elsô koncertje Ma-
gyarországon. Ennyi ami dokumentálható,
és ami biztos, jóllehet Viktor Juzefovics „Be-
szélgetések Igor Ojsztrahhal” címû könyvé-
ben említ egy utazást 1935. áprilisában
Varsón, Bécsen, Budapesten, Szófián át
Isztambulba, ahol egy szovjet zenei delegá-
ció tagjaként szerepel Ojsztrah neve. Csak
Isztambulban szerepelt, vagy az összes
többi említett városban is? Yakov Szoroker
Ojsztrahról írt, nagyon ritkaság számba me-
nô könyvében egyértelmûbben ír: „A varsói
verseny és néhány lengyelországi koncert
után D. Ojsztrah élete elsô turnéjára utazik:
Bécsbe, Budapestre és Isztambulba.” Ez vi-
lágos utalás egy budapesti fellépésre, ami-
nek viszont nyoma sincs a korabeli sajtóban. 
Egyetlen egy koncert került lemondásra
1966-ban Ojsztrah betegsége miatt. 
Ezen kívül még egy rejtélyes, nem teljesen
magyar vonatkozású Ojsztrah hangverseny-
rôl van tudomásom. Állítólag 1970. május
22-ére és 23-ára hívták meg a Bécsi Ün-
nepi Hetekre az ÁHZ-t Ferencsikkel a
Wiener Konzerthaus-ba. Ojsztrah volt a szó-
listája Bartók elsô hegedûversenyének,
amire a próbák Budapesten voltak. A Hang-
versenyzenekar naplója nem tud errôl a
vendégjátékról továbbá van a Wiener Kon-
zerthausnak egy honlapja online archívum-
mal, ahol az 1913 és 2008 közötti hang-
versenyek megtalálhatóak mûsorral és
közremûködôkkel. Sajnos ebben az említett
hangversenyeknek nyomuk sem található!
Ennek az információnak a forrása számomra
ismeretlen, csak annyit tudok, hogy Breuer
János zenekritikustól származik. Ha János
bátyámnak ebben nem is, de abban minden
bizonnyal igaza van, hogy „Volt nekünk
egy Ojsztrahunk…” Nyuli László
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LISZT KÉSôBBI MAGYARORSZÁGI IDôZÉ-
SEI  (az elôzô rész folytatása)

1870 december havának közepén három
napra terjedô, nagyszabású zeneünnep
volt Beethoven születésének 100. évforduló-
ja alkalmából, mely ünnep a maga egészé-
ben Liszt vezetése alatt folyt le. Kulmináció-
ja az ünnepnek a harmadik nap (16-án)
este a Redouteban (Vigadóban) adott dísz-
hangverseny volt. Az összes terem zsúfolá-
sig megtelt. A páholyokban maga a király is
megjelent Albrecht és más fôhercegekkel; ott
volt a születés, szellem és pénz egész arisz-
tokráciája. A pódiumon a fôváros egyesített
zene- és énekkarai és a legkiválóbb szólis-
ták, kik teljes lelkesedéssel Liszt zseniális ve-
zérlô pálcája alá rendelték magukat. A
hangverseny negyedfél óráig tartott, még
sem merítette ki a közönséget, oly rendkí-
vüli mûélvezetet nyújtott. Az elsô mû Liszt-
nek „Beethoven-kantáté”-ja volt, melyet elô-
ször Weimarban adtak elô, az ottani
Beethoven ünnepen. „A 2-ik szám  –  írják
a Fôvárosi Lapok (dec. 18.)  –  Beethoven
mondhatlanul bájos hegedû-versenye volt,
melyet Reményi Ede adott elô az általa
szerzett sikerült kadenciával és zenekar-kí-
sérettel. Az Allegro páratlan melódiáját Re-
ményi igen melegen játszá  s a többi rész-
ben is kitûnt, fôleg ama rendkívül finom
hangalakzatok elôadásában, melyek való-
ságos zenészi filigrán mûveknek nevezhe-
tôk. Tapsolták, s Liszt maga is, ki a zenekart
vezeté, letette karnagyi botját és tapsolt. A
3-ik és végsô szám a 9. szimfónia volt.”
Láttuk már, hogy Reményi 1862 elején
Bécsben adott hangversenyein éppen a leg-
nagyobb klasszikusnak, Bachnak Ciacon-
nájával váltotta ki a legáltalánosabb tet-
szést. Másutt is: Berlinben, Prágában,
Olaszországban, Párizsban, szóval Európa
legzeneértôbb közönsége elôtt is mindig
nagy sikereket ért el a klasszikus zenemû-
vek elôadásával. Most pedig azt láttuk,
hogy Liszt maga, a 19. század legnagyobb
zenei lángelméje és egyben Beethoven mú-
zsájának leghivatottabb értelmezôje maga
is tapsol mint vezérlô karnagy Reményinek,
mikor Beethoven hegedûversenyét, az összes
hegedûversenyek legklasszikusabbját elôad-
ja. Ha még hozzá vesszük azt, hogy Remé-

nyit 1890-ben a londoni Bach Társaság
tiszteletbeli tagjának választotta meg,
akkor túlzás nélkül állítható, hogy Reményi
hivatott interpretátora volt nemcsak a ma-
gyar zenének és a romantikusoknak, ha-
nem a klasszikusoknak is. Evvel ellenkezô
állításai irigyeinek és ellenségeinek nem
egyebek, mint a rosszakarat szüleményei. A
rendkívüli hatásnak, melyet mindenütt kel-
tett, egyik magyarázata éppen mûvészeté-
nek sokoldalúságában rejlik. De most emlé-
kezzünk meg Liszt további pesti
szerepléseirôl is. 
1873-ban ülték meg Liszt mûvészi pálya-
futásának 50 éves jubileumát. Liszt ez al-
kalommal értékes emléktárgyakat adomá-
nyozott a Nemzeti Múzeumnak. Reményi
részvételérôl ezen ünnepen nincs adatom;
talán akkor még Egyiptomban volt. 1875.
márc. 10-én Liszt közremûködött egy zene-
kari hangversenyen, melyet Wagner vezé-
nyelt, az épülô bayreuthi Festspielhaus ja-
vára. Itt sem szerepel Reményi; esetleg
akkor is távol volt, vagy távol tartotta ôt a
penzingi eset óta megszakadt viszonya
Wagnerrel. Ismeretes még, hogy aug. 19-én
Rimaszombaton hangversenyezett s más-
nap, Szent István napján, az ottani római
katolikus  templomban a mise alatt játszott.

Hangversenykörút a Keleten (1866–67)
Az 1866. évbôl mindenek elôtt egy jóté-
konycélú hangverseny érdemel említést,
melyet a pesti elsô bölcsôde javára márc.
13-án fôúri zenekedvelôk rendeztek Remé-
nyi közremûködésével, ki egy Thalberg féle
„Hugenotta”-átiratot és Paganini két da-
rabját („Andante amoroso” és Tema con
variazioni”) játszotta. 1866 ôszén újabb
hangversenykörútra indult, mely ezúttal el-
vezette ôt a Keletre. Erdély, Románia, és
Konstantinápoly, ezek voltak újabb szerep-
lésének és diadalainak színhelyei. Erdélyi
hangversenyeirôl csak egy hír van; eszerint
okt. 16-án lépett fel Kolozsvárott. Bôvebben
szólnak a hírek romániai sikereirôl. 1867.
jan. 16-án érkezett Bukarestbe, ahol nagy
vendégszeretettel fogadták és annyira fel-
kapták, hogy a román fôvárosban hat
hangversenyt kellett adnia. Mielôtt a ro-
mán Nemzeti Színházban elôször fellépett,
három elôkelô bojár magánkörben játszott

(Básni, Otteleseáni, Eliád). Jan. 21-én tar-
totta meg hangversenyét a Nemzeti Szín-
házban, még pedig telt ház elôtt, maga a
román fejedelem is megjelent. Reményi Plo-
tényivel együtt, ki ôt ezen a körúton is kísér-
te, talpig magyar ruhában jelent meg, mint
mindenütt a 60-as években. Úgy a közön-
ség, mint késôbb a sajtó is nagy tetszéssel fo-
gadták. Liszt után ô volt az elsô magyar
mûvész, ki ily tetszést aratott. Itt is, mint
már Horvát- és Csehországban, nagy ro-
konszenv mutatkozott Reményi, mint ma-
gyar ember iránt. E rokonszenv 18 évvel a
magyar szabadságharc után minket, kik a
világháborút, s Magyarországnak utána
következô összeomlását végigéltük, valóság-
gal bámulatba ejt és fájdalmasan érint,
hogy a monarchia külügyi politikája men-
nyi hibát követhetett el, hogy a rokonszenv
ádáz gyûlöletté változott át! A „Hunnia”
nevû magyar egylet vacsorát rendezett Re-
ményi tiszteletére és ôt tiszteletbeli tagjának
választotta meg. Harmadik hangverse-
nyén, mikor román dalokat játszott, két fe-
hér galambot román nemzeti színû szala-
gokkal repítettek a színpadra. Ugyanez
történt a Rákóczi induló eljátszásakor is,
csakhogy ekkor a galambok magyar nem-
zeti szalagokkal voltak ékítve. Roppant taps
volt, a bojárnék feldobálták kaméliás bok-
rétáikat. A tiszta jövedelem majdnem 200
arany volt. Hatodik hangversenyén, melyet
a román ínségesek javára adott, közremû-
ködtek Ghika és Stonodza hercegnôk is. A
„Reforma” bukaresti napilap „Artistul Vio-
linist E. Reményi” cím alatt fellengzô kifeje-
zésekkel magasztalja Reményi mûvészi zse-
nialitását, és különösen kiemeli, hogy mily
híven szólaltatta meg hegedûjén a román
nemzeti dalokat is. Március közepén Braila
és Galatz városokban találjuk ôt. Itt is min-
denütt lelkesen fogadták. Pompás alkalma
nyílt régiségeket és néprajzi tárgyakat gyûj-
teni. Konstantinápolyba április 5-én érke-
zett meg, és közel 7 hetet töltött ott, mert
csak máj. 25-én érkezett vissza a magyar
fôvárosba. E hosszas konstantinápolyi idô-
zés Reményinek annyira változatos mûvé-
szi pályafutásának is egyik legérdekesebb és
legszínesebb epizódját képezi, olyannyira,
hogy ô, aki tudta ugyan forgatnia tollát, de
nyugtalan életénél fogva csak ritkán forgat-
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ta, indíttatva érezte magát, hogy stambuli
élményeit a magyar közönség számára le-
írja. Ezen leírások „Konstantinápolyi élmé-
nyek” címmel, öt terjedelmes tárcacikkben
jelentek meg a Zenészeti Lapok VII. évfolya-
mának 42., 43., 44., 45. és 46. számában.
Rövid tartalma a tárcáknak ez:  Reményi
összesen 5 hangversenyt adott a színház-
ban. Lakása az osztrák internunciaturá-
ban (követségen) volt. Báró Prokesch-Osten
internuncius, ki nagy zenebarát és egyben
kiváló tudós volt, igen hathatósan mozdí-
totta elô Reményi ottani mûvészi szereplé-
sét, különösen neki köszönhetô, hogy Ali
pasa nagyvezér közvetítésével játszhatott a
szultán elôtt. Az akkori szultán Abdul Aziz
Khán volt. A szultán elsô ízben az európai
édesvizeknél fekvô Seráyban fogadta, és lá-
tatlanul, egy ajtó mögül hallgatta. Remé-
nyinek 2 óra 15 percig kellett egyfolytában
játszani. A változatos mûsorból a fejedelem
kívánságára, ki nemcsak zenekedvelô volt,
hanem értett a zeneszerzéshez is, a mû-
vésznek meg kellett ismételnie Chopinnek
egy nocturne-jét, és a Rákóczi indulót. E
fellépés után a szultán Reményit a legma-
gasabb megelégedése jeléül a Medsidié
rendjellel és ajándékokkal tüntette ki. Pár
nappal reá a szultán másodszor hivatá
maga elé a „madsarszki kamendsi”-t (ma-
gyar hegedûst), és most személyesen is meg-
jelent a teremben. Néhány török nóta után,
melyet Reményi saját kezdésébôl játszott, a
szultán ismét a Rákóczi indulót kívánta
hallani, és most is megismételtette. A mû-
vész ezután a szultánnak egyik saját szer-
zeményû barcarolle-ját adta elô. Végezetül
a fejedelem a „Portici néma” opera nyitá-
nyát kívánta hallani. Nagy volt a fôkama-
rás és a többi jelenlévô udvari ember meg-
rökönyödése, midôn Reményi kinyilvánítá,
hogy ismeri ugyan az operát, de nem hiszi,
hogy könyv nélkül el tudná játszani… A
megrökönyödés onnét származott, hogy a
szultán kívánsága parancs, és annak nem
teljesítése a lehetetlenségek közé tartozott. A
zavarból Guatelli, az udvari zenekar olasz
karmestere segítette ki a mûvészt, felhozván
az udvari könyvtárból a dalmû vezérköny-
vét, melybôl Reményi hegedû-zongorakivo-
natot rögtönzött. Ennek a szultán annál
inkább megörült, mert ezen opera kedvenc
darabjai közé tartozott. 
A konstantinápolyi idôzés egy másik érde-
kes mozzanata az volt, hogy Kabuli pasa
meghívta Reményit háremébe, hol neki és
hölgyeinek játszott. Evvel kapcsolatban
megemlítendô, hogy a szultán 8 hónappal
késôbb hivatalos látogatást tett Budapesten.
Ez alkalommal számos testület járult eléje;

az egyikhez Reményi is csatlakozott. A Pa-
disah visszaemlékezvén a neki szerzett ze-
nei élvezetekre, Reményit szívélyesen, kéz-
intéssel köszöntötte. A török szultánt nagy
lelkesedéssel fogadták nálunk, viszonzásul
azon vendégszeretetért, mellyel a törökök
1849-ben, menekült honfitársainkat része-
sítették. 
Reményi Konstantinápolyból is számos
mûkincset hozott magával, továbbá egy ér-
tékes numizmatikai gyûjteményt, melyet
báró Prokesch-Osten, mint magyar akadé-
miai tag, az ô útján küldött meg a Magyar
Tudományos Akadémiának. E gyûjtemény
a kalifák pénzeit tartalmazta, s mintegy
100 darab, nagyrészt arany és ezüstpénz-
bôl állott. Megbecsülhetetlen értékû aján-
dék, mely egész Európában a legnagyobb
ritkaságok közé számított. Nagy tudomá-
nyos értékkel bírt a tudós által a gyûjte-
ményhez mellékelt leírás és magyarázat is. 
Reményi Ede egy 1867. június 25-én kelt le-
vél kíséretében, a gyûjteményt átnyújtotta
báró Eötvös József kultuszminiszternek,
mint az Akadémia elnökének.
Reményi konstantinápolyi élményei kelle-
mes olvasmányt képeznek, stílusuk egysze-
rû, keresetlen, természetes, szemléltetô és
eleven; a humor itt is belevegyül, a mûvészi
és hazafias elem sem hiányzik belôlük. Bi-
zonyos tekintetben korképet mutatnak,
mely annál érdekesebb, mert hiszen azóta
Törökországban is minden hihetetlenül
megváltozott. Nem csak az ifjú törökök
mozgalma zajlott le azóta, nyugati refor-
mokat erôszakolván ki a szultántól, hanem
forradalmak és háborúk egész sorozata kö-
vette egymást: az olasz a görög, az entente,
és végül ismét a görög ellen. A török biroda-
lom megcsonkult ugyan, de a török nemzet
végül gyôzelmesen került ki a rettenetes lét-
fenntartási küzdelmekbôl. De közben lelkü-
lete teljesen elváltozott, megérett. Kezébe
vette saját sorsát, eltörölte a szultánságot,
sôt a kalifátust is, alkotmányos és demokra-
tikus köztársaság lett. Ki hitte volna valaha,
hogy ez bekövetkezhetik?
Reményi leírásai még a régi autokratikus
Törökországot állítják szemünk elé: a szul-
tán még teljhatalmú úr s egyben a próféta
utódja (kalifa), mindenki retteg tôle, síri
csönd és hihetetlenül bonyodalmas udvari
ceremónia veszi körül. Nem kevésbé érdekes
a villás reggeli leírása a részben már nyu-
gatias mûveltségû és nyugati szokások felé
hajló Kabuli pasa házában, valamint a há-
remi hangverseny lefolyása. Reményi saját
leírását kiegészíti néhány hír a Zenészeti
Lapokban (III. évfolyam 479., 494., 527. és
559. l.), valamint egy „Emír” név alatt író

alkalmi tudósító eredeti levele Konstanti-
nápolyból „Reményi Ede Konstantinápoly-
ban” cím alatt (Zenészeti L. III., 505. l.).
Ezek részben kiegészítik Reményi saját le-
írását, míg kisebb jelentôségû adatokban
eltérnek tôle. Az egyik hír szerint (494. l.)
Reményi üres idejét a török fôváros érdekes-
ségeinek megtekintésére, és fôleg a török
zene megismerésére fordította. Egy török in-
dulót szerzett valamely közelgô török ün-
nepre, melyet a szultánnak ajánlott, ki azt
el is fogadta. Az 527. oldalon közölt újdon-
ság közeli visszatérését jelzi „majdnem egy
évi távollét után”. Az 559. oldalon meg van
említve, hogy „Reményi elhozta magával
egész Törökország dicsôségét és számos ne-
vezetességét; legalábbis aki bemenne hoz-
zá, emlékül kapott ajándékait ízrôl-ízre lát-
hatja, nem gondolhat ennél egyebet.”
Reményi ritka mûkincseket hozott magá-
val, melyek bármely múzeumba is beillené-
nek, s emellett tömérdek értékes dolgot; csak
török legszebb csibukból mintegy 75 dara-
bot. Az „Emír” féle levél szerint Reményit
Konstantinápolyban annál inkább ünne-
pelték,  európaiak és törökök egyaránt, mert
ott ritkán fordul meg igazi mûvész. A meg-
érkezése utáni ötödik napon (tehát ápr. 10-
én) lépett fel elôször a francia színházban.
Mindvégig fokozódó lelkesedés kísérte játé-
kát. A fôváros minden mûvelt köre már
másnap csak róla beszélt, és az összes hír-
lapok magasztalták és ismertették. Másnap
(ápr. 11-én) a „Banque ottoman” fôigaz-
gatója: de Plene marquis hívta meg fényes
estélyre, azután az osztrák internuncius
(követ). Itt jelen volt a szerb fejedelem is, ki-
nek udvaránál Reményi a múlt évben szin-
tén nagy kitüntetésben részesült. (Hogy Re-
ményi 1866-ban lent járt volna Szerbiában,
arról ez az egyetlen adat.) Reményi az in-
ternunciusnál klasszikusokon kívül ma-
gyarokat is játszott, sôt egy szólót is a szerb
fejedelem tiszteletére. Április 13-án Pro-
kesch-Osten báró internuncius még egy
külön estélyt adott Reményi tiszteletére.
Ápr. 14-én az orosz nagykövet termében
játszott, mely a szokatlan 15 frankos belép-
ti díj dacára is a legfényesebben sikerült.
Liszt óta nem volt itt ily díszes közönség
hangversenyen. Az internuncius még a
hangverseny alatt meghívta Reményit ma-
gához vendégül. A levélíró gyakran látogat-
ta meg Reményit a lakásán, s azt írja, hogy
„A Paradicsomra csak olyan lehet a kilátás,
mint az ô lakása ablakaiból. Van 4 szalon-
ja, pompásan s keleti kényelemmel bútoroz-
va, egy sereg szolga, 2 zongora, 1 harmó-
nium, s minden, amit kíván, szolgálatára
áll. Ablakai alatt pompás kert, viruló ta-
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vasz, amphiteatralis völgy török házakkal
és mecsetekkel; távolabb látszik a Boszpo-
rusz, Scutari, a Márvány tenger; Európa,
Ázsia, egy nagyszerû panorámába egyesít-
ve.” Felemlíti azután, hogy Reményi Kabu-
li pasa háremében is játszott, e nagy kegy-
ben a törökök részérôl eddigelé csak Liszt
részesült. Húsvét vasárnapján Reményi a
követségi nagy templomban játszott a mise
alatt, és este díszvacsorára volt hivatalos,
ahol is lelki áldomást ürített a magyar ki-
rály ô Felsége egészségére, az internuncius
pedig Magyarországot élteté. A levél a szul-
tán elôtti fellépések elôtt íródott, s így csak
bizonyosra veszi, hogy Reményit a szultán
meg fogja hallgatni, már Reményinek
Guatellivel, a szultán udvari zenemesteré-
vel való jó viszonyánál fogva is. Végül
„Emír” megjegyzi, hogy Reményi a törökö-
ket a szó szoros értelmében meghódítá:
„Kár, hogy a 16. században is nem volt ha-
zánknak egy Reményije!”
Reményi konstantinápolyi hangversenyei-
nek egyikérôl, még pedig a szerdán, 1867.
május 1-én a Théatre Naoum-ban adottról
megmaradt egy érdekes falragasz, mely tö-
rök, francia, görög és örmény nyelven van
írva. Mûsora ez volt:
1. Fantaisie, sur les motifs des Huguenots,

composée et exécutée par Mr. Edouard
Reményi

2. Ouverture: Songe d'une Nuit d'Été, pour
piano a 4 mains, composée par Men-

delssohn, exécutée par Mr. A. Jory et Ferdi-
nand Plotényi.

3. Méditation sur le prélude de S. Bach,
composée par Gounod, pour violon, piano

et harmonium; exécutée par M. Ed.
Reményi, A. Jory et Ferdinand Plotényi.

4. a/ Mazourka (en si-mineur) de F.
Chopin,

b/  Airs turcs transcrits et harmonisés par
Maestro Callisto Guatelli, exécutée par M.

Edouard Reményi.
5. Duo pour 2 violons, composé par

Allard, exécuté par M. Edouard Reményi
et Ferdinand Plotényi, eléve du Con-

certiste.
6. a/ Andante amoroso composés par

Paganini,
b/ Thema con variazioni, exécutés par M.

Edouard Reményi
6. Rákóczy (Marche-Fantaisie), exécutée

par M. Edouard Reményi.

Az 1867–76 közötti idôszak
Reményi talán még tovább idôzött volna a
Boszporusz melléki török városban, ahol
oly jól fogadták, s ahol oly jól érezte magát,
de hazaszólította ôt a koronázás nagy poli-

tikai eseménye, Liszt eljövetele ezen alka-
lomra (amirôl már volt szó), és egyéb mû-
vészi események. Liszt 12 napi idôzés után,
június 15-én hagyta el Pestet. Reményi el-
kísérte ôt Székesfehérvárig, ahol rövid idôre
megállt. Ottani tisztelôi kérésére az úrnapi
fôegyházi misén eljátszotta Liszt koroná-
zási miséjébôl az ô számára szánt és írt Be-
nedictust, Plotényi orgonakíséretével. Szó-
lóját gyönyörû elôjátékkal vezette be. „A
fôegyház zsúfolásig megtelt, s egész nap
csak e mûélvezetrôl beszélt az egész város.”
Reményi ez alkalommal a püspök vendége
volt. (Zenészeti L. VII. 607, 628. l.). Ugyan-
ezt a Benedictust Reményi aztán a pesti
belvárosi templomban is elôadta, július 14-
én. „A kitûnô mûvész oly mesterileg értel-
mezé a gyönyörû, meghatóan egyszerû
magánrészt, hogy minden jelenvolt el lett
ragadtatva.” A templomi zene- és énekkar
meg volt erôsítve. Így a közönség némi fo-
galmat nyert a koronázási misérôl, melyet
eladdig csak a koronázás egyházi szertar-
tásán jelenvoltak hallottak. (Zenészeti L.
VII. 669. l.). 
Reményi általában szeretett templomban
játszani. Így a többi közt a Zenészeti Lapok
VII. 685. oldalán olvassuk az újdonságok
közt, hogy 1867. július 28-án a belvárosi
templomban eljátszotta ama elô- és utójáté-
kot, melyet ifj. Korbay Ferenc imakarához
szerzett. Kedves meglepetést szerzett ilyne-
mû fellépésével Haynald Lajos kalocsai ér-
seknek, a kiváló zenebarátnak, beiktatási
ünnepén, 1867. június elején. Reményi az
elôzô napon eltûnt Pestrôl; titokban hajón
Kalocsára utazott s ott a beiktatási mise
alatt megjelent a kóruson, „s varázshegedû-
jén egy ünnepélyes szólóba kezd. A jelenlé-
vôk megihletôdnek, hátratekintenek, s Re-
ményit ott látva, bizonyosan csak a szent
hely tartóztatta ôket vissza, hogy a leglelke-
sültebb éljenekbe ne törjenek ki. Az érsek-
nek igen tetszett e meglepetés, s Reményinek
melegen megköszönte ebbéli figyelmét.”
(Zenészeti L. 575. l.)

Mányik Ernesztina
„Des Lebens ungemischte  Freude wurde
keinen Sterbischen zuteil.” (Az élet zavarta-
lan örömeiben még egyetlen halandó sem
részesült.) Így esett ez akkoriban is. A koro-
názás lélekemelô aktusa bizonyára Re-
ményi hazafias szívét is magasztos érzé-
sekkel töltötte meg. Egy szomorú hír
azonban talán éppen ôt érhette legfájdal-
masabban. Ez Mányik Ernesztina, a Nem-
zeti Színház kitûnô mezzoszoprán mû-
vésznôjének oly korai elhalálozása volt
(1867. június 7.). Mányik Ernesztina

1846-ban született Vámosmikolán, Hont
megyében. Tehetségét Reményi Ede fedezte
fel 1863 ôszén, egy vidéki körútja alkalmá-
val. Reményi bíztatására családja felküldte
Pestre. Innen csakhamar Párizsba került,
hol Rossini vette pártfogásába. Az olasz
mester ajánlásával azután Milánóba ment,
s Corsinál tökéletesítette kiképzését. Olasz-
országban nagy sikerrel lépett fel Milano,
Asti, Modena színházaiban; Faustban
Margit szerepét 24-szer énekelte; Fiuméban
virágzáporral fogadták. De ô hazavágyó-
dott. 1866-ban tagja lett a Nemzeti Szín-
háznak, hol Lohengrinben (Ortrud), a Pró-
fétában, s különösen az Afrikai Nôben
keltett feltûnést. De csakhamar aláásta
szervezetét a tüdôvész. Elment tehát szülei-
hez Vámosmikolára, s ott lehelte ki mûvészi
lelkét. (Haraszti 329. l.., és Zenészeti L. VII.
580. l.). Utolsó kívánsága sem teljesülhetett,
hogy a zene és a mûvészet képviselôi kísér-
jék a sírig. De Reményi nem feledkezett meg
róla. Alább említendô Németországi útjáról
visszatérve, hangversenyzés útján szándé-
kozott annyi összeget szerezni, hogy a ko-
rán elhunyt mûvésznô emlékét legalább
méltó sírkô örökítse meg. (Zenészeti L. VII.
687. l.). Szavát 1868. május 30-án be is
váltotta, midôn Ipolyságon hangversenyt
adott Mányik Ernesztina síremléke javára.
Mûsorát koncertdarabjai javából állította
össze, s a hangverseny, melyen elszavalták
Ábrányi Emilnek „Mányik Ernesztina emlé-
kére” címû alkalmi költeményét, a kívánt
sikerrel járt. 

Zeneünnepélyek Meiningenben 
és Wartburgban
1867 nyarára még két mûvészi esemény
esik: a Németországi Zenemûvészek (Ton-
künstler-Versammlung des Allgemeinen
Deutschen Musikvereins) ünnepélye Mei-
ningenben és az eisenachi Wartburgban,
Liszt vezetésével, és az aradi országos da-
lárdaünnepély. Hivatalos meghívás folytán
Reményi elôbbire augusztus 25-én utazott
el Weimarba, hol Liszt várakozott reá, kivel
azután tovább utazott Meiningenbe, hová
a világ minden tájékáról mintegy 700 mû-
vész és mûkedvelô gyûlt össze. A Zenészeti
Lapok VII. 767. oldalán hozza az újdonsá-
gok közt, hogy az ünnepély augusztus 22-
én fényesen sikerült. Liszt volt az ünnepély
központja. A meiningeni herceg házi rend-
jének nagy keresztjével tüntették ki. A
hangversenyen Liszt „Hegyi symphoniáját”
is elôadták, mely roppant hatást idézett elô.
Reményi Ede, bár az ünnepély programm-
ján nem állott, minthogy csak mint vendég
vett részt az ünnepélyen, de a nagyherceg
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határozott kívánságára játszott a hang-
versenyen. Kiléptekor lelkesen fogadtatott, s
játéka viharos tapsban részesült. Nagy hall-
gató magyarját játszotta, s ezt megismétel-
tetvén, Chopinnek egy nocturnejét adta elô.
A díszebéden a magyar mûvészeket külö-
nösen kitüntették. Voltak lelkes felköszönté-
sek a magyar nemzetre, Lisztre, Reményire.
Augusztus 28-án Weimarba (talán inkább
az eisenachi Wartburgba?  –  lásd Rosty Pál
levelét Eisenachból, Zenészeti L.VII. 794-
796. l.) ment a mûvészek és a vendégek
nagy része, hol Liszt Szent Erzsébet-orató-
riumát kétszer adták elô. Reményinek
meiningeni sikere több meghívást és kitün-
tetést eredményezett (Zenészeti L. VIII. 783.
l.). Augusztus 26-án Liebensteinben, 30-án
a szász-weimari nagyherceg meghívása
folytán, Liszttel és Plotényivel együtt,
Wilhelmstalban játszott. Szeptember 3-án
pedig a zene dolgában oly követelô Lipcsé-
ben aratott nagy sikert. Játszotta Bach Cia-
connáját, Liszt egyik magyar rapszódiáját
és Chopin Esz-dúr nocturne-jét. Lieben-
steinbe a herceg meghívására még vissza
kellett utaznia. 

Országos dalárünnep Aradon
A 60-as évek közepén a magyar dalár-
egyletek országszerte szervezkedtek. Elsô
országos ünnepük 1863-ban Pécsett volt,
majd 1865-ben Pesten, és 1867-ben Ara-
don tartottak együttes ünnepélyt, mely egy-
úttal dalverseny is volt. (Zenészeti L. VII.
680, 705-719, 788, 736, 737, 754, 756,
771, 868. l.) Az aradi ünnepen 43 egylet
vett részt, magán a dalversenyen pedig 14.
Utóbbi augusztus 11-én folyt le. Reményi itt
elsôsorban mint a megválasztott bíráló
választmány egyik tagja szerepelt; de volt
alkalma hallatni hegedûjét is. Az ünnepély
augusztus 11-én az aradi dalárda zászla-
jának fölszentelésével kezdôdött, mit mise
elôzött meg. Mise alatt Reményi itt is Liszt
„Benedictus”-át játszotta „oly mûvészi ih-
lettséggel, hogy mindenkit elragadott.”
(Zenészeti L.VII. 753. l.). Utána díszebéd
volt, ahol a sok lelkes és találó felköszöntô
nem hiányzott. „Ebéd végeztével többen
megjelentek az éthelyen, mely akkor már
inkább ivóhellyé változott, többek közt Re-
ményi Ede is, ki egy cigányhegedûn tartva
a legszebb szónoklatot, a magyarádihoz
méltó tüzes lelkesedést idézett elô. A bor és a
zene kettôs gyújtó hatásának tulajdonítha-
tó be azon humoros ötlet, hogy egy dalár-
szónok indítványára Reményi Edét kikiál-
tották és megéljenezték „mint elsô kálvinista
szentet.” (Zenészeti L. VII. 736. l.). Augusz-
tus 12-én következett aztán a dalárverseny,

hangverseny, és díszbál, közben jury-érte-
kezlet és közgyûlés. A zenede hangversenye
délután egészen megtölté a lovarda tágas
helyiségét. Reményi Ede volt a nap hôse,
mûvészi ihletettséggel és tökéllyel értelmez-
vén Mendelssohn hegedûversenyét és Liszt
Benedictusát, melyek után természetesen a
kihívások és ismétlések nem maradtak el.
Plotényi Nándor is bemutatta magát, mint
szerzô és hegedûmûvész. Saját magyar
ábrándja kiváló tehetségre mutat, melyet
okunk van hinni, hogy idôvel még inkább
be fog igazolni. (Zenészeti L. VII. 771. l.)

Egyéb események
1868-ban súlyos csapás érte a mûvészt,
annyira szeretett és tisztelt édesanyjának
okt. 19-én történt elhalálozásával. A halot-
tat másnap temették a római katolikus szer-
tartás szerint a Régi Posta u. 2. szám alatti
lakásáról a Kerepesi temetôbe. A Fôvárosi
Lapok okt. 20-iki száma így emlékszik meg
róla: „Áldás és béke lebegjen az elhunyt jó
anya felett, ki derék és szorgalmas fiakat (s
köztük egy kitûnô mûvészt) nevelt a hazá-
nak.”
Az 1869. év eseményeirôl csak annyit tu-
dunk, hogy Reményi Lisztet Weimarban
meglátogatta. 1870-ben pedig ismét Lon-
donban járt, elôbbi sikereinek megis-
métlésével. A 70-es évek elején Orczy báró
intendánssága alatt egy évig a Nemzeti
Színház opera-zenekarának elsô magán-
hegedûse és hangversenymestere volt. Az
ilyen állás megkötöttséggel és alárendelt-
séggel jár, ami a bohém természetû mû-
vészt feszélyezhette. Bizonyára azért vált
meg oly rövid idô után állásától, bárha eb-
ben is kiváló sikerei voltak. Így például a
„Don Juan” szerenádját mindig meg kellett
ismételnie.
Reményi a 70-es években is hangverseny-
zett olykor a hazában. Károly öccse ren-
dezte még most is hangversenyeit, és szere-
pelt mint titkára. E szereplésnek nyomait
találjuk azon levelezésben, melyet részben
Reményi Károly, részben maga a mûvész
folytattak egy Schambach János nevû kas-
sai kereskedôvel, ki földijük és testi-lelki ba-
rátjuk volt. E levelezésbôl, mely az 1870-73-
as évekre terjed ki, 17 levél van meg atyám
hagyatékában. Látjuk a levelek tartalmá-
ból, hogy Schambach valahányszor Pestre
jött, felkereste Reményi Károlyt, ki akkor a
Kristóf tér 1. szám alatt lakott, és Reményi
Edét, kinek lakása a 70-es évek elején Rá-
kospalotán volt. Schambachnak volt egy
Gyula nevû fia, ki hegedülni tanult; Remé-
nyi Ede bérmaapja volt a fiúnak, és élén-
ken érdeklôdött a fiú haladása iránt a he-

gedülésben. Olykor kottákat és húrokat kül-
dött számára. A fiatal Plotényi olykor már
önálló hangversenyeket is adott. Reményi
Károly levelei Schambach-hoz 1871. május
havától 1872. március haváig terjednek.
Leveleibôl kitûnik, hogy mûvész bátyja Plo-
tényi Nándorral együtt 1871 május és jú-
nius havában Temesváron és Aradon
hangversenyzett, s azután Erdélyben végez-
tek körutat, melyrôl szeptember közepén
tértek vissza a fôvárosba. Az erdélyi körút-
ról így ír Reményi Károly: „Szép volt biz az
abban a remek, szegény, gazdag kis or-
szágban, melyet Erdélynek hívnak, s hozzá
teszi, hogy a mûvész ott tömérdek érdekes
régiséget gyûjtött. Ritkasági és régészeti
kollekciója (Rákospalotai lakásán) már egy
vidéki múzeumnak is beillenék. 1871. no-
vember 1-én ajánlja, hogy Schambachék
vegyenek meg Gyula fiúk számára egy
megszorult hegedûmûvésztôl, 200 frt-ért
egy Steiner féle igen jó hegedût, melyet Re-
ményi Ede melegen ajánl. Steiner egy tiroli
olasz-német hegedûkészítô volt; hegedûi a
legjobb Amati hegedûkkel egyenértékûek,
sôt ritkábbak (Amatiék Steiner tanítványai
voltak). Reményi Edének akkor 11 hegedû-
je volt. Kedvenc hegedûjét: a „Princesse”-t
5000 frt-ért vette (Magurányi József emléke-
zése szerint ez egy Stradivarius volt, s ára
azon idôben 30.000 frank; az olcsóbb he-
gedûi 3-400 frt-ba kerültek. Az 1872. ja-
nuár 6-án kelt levél szerint Reményi Ede
karácsony óta Bécsben van, hová Plotényi
január 3-án utána ment. Négy nap  múlva
jönnek vissza, mert küszöbön áll Reményi
Ede esküvôje. Az 1871. évbôl még megem-
lítjük, hogy Liszt, ki hazafias érzületének
megfelelôleg mindig pártolta a magyar mû-
vészeket és a magyar mûvészetet, március
24-én hangversenyt adott Reményi Ede ja-
vára.
Játszotta az Orpheust Janina Olgával, két
zongorán. Ezen adatot Ábrányi Kornélnak
„Liszt Ferenc magyarsága” címû cikkébôl
vesszük, mely a „Képes hét” c. folyóirat
1911. szept. 24-én kelt számában jelent
meg. Ha az adat való, bizony Reményi
minden népszerûsége és sikerei dacára,
pénz tekintetében akkor is szorult állapot-
ban lehetett. Ô, aki hazafias és jótékonysá-
gi célokra csak úgy szórta a pénzt. 

Reményi Ede nôsülése 1872-ben
Az 1872. év fordulópont Reményi Ede éle-
tében, mert megházasodott. Elvette a jeles
naturalista zenész és zeneszerzô, Fáy Antal
leányát, Gizellát. A házasság szerelmi frigy
volt: a mûvész meghódította az igen mû-
velt, mûvészi és irodalmi hajlamokkal bíró,
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eleven és fogékony gentry leányt, ki spiritiz-
mussal is foglalkozott. Az esküvô február
elején ment végbe, és szinte fôúri keretek-
ben mozgott. Nyoszolyó asszony Forgách
Eleonóra grófnô volt; a nyoszolyó lányok
közt volt Margit Contesse (talán szintén
Forgách?). A frigyet a belvárosi parókiális
templomban, Haynald Lajos kalocsai érsek-
bíbornok áldá meg. Liszt az esküvô alkal-
mából külön szerzeménnyel örvendezteté
meg kedvencét, melyet La Mara „Musikalische
Studienköpfe” címû mûvében (I. 352. l.)
„Epithalam zu Edouard Reményis Vermäh-
lung”, Pest, Táborszky jelzéssel említ meg.
A lapok sokat írtak e nevezetes házasságról,
és nagy volt a száma a szerencsét kívánó
leveleknek. Az ifjú pár Pesten, a Sándor u.
13. sz. alatt bérelt lakást. A házasság sze-
rencsésen indult, a házastársak szerették
egymást. A családi áldás nem is maradt el,
mert a mûvészt egy év múlva ikergyer-
mekekkel, fiúval és leánykával örvendezteté
meg neje, akik a keresztségben a Tibor és
Adrienne nevet kapták. Mulatságosan szá-
mol be errôl a dús áldásról a mûvész,
Schambachnak írt, 1873 március 23-án
kelt levelében, melyet 1873 augusztus 21-
iki levelével együtt mint igen jellegzeteseket
közlök, ezen életrajz befejezését képezô,
„Reményi Ede jellemzése, mint mûvész és
ember” címû, összefoglaló tanulmányom-
ban. Elôbbi levelében nejérôl mint „kedves,
jó, angyali feleségrôl” nyilatkozik. Rövid
idô múlva bezzeg megváltozott véleménye,
amint azt a következô fejezet elején, a pá-
rizsi idôszak alatt látni fogjuk. A család
fenntartása fokozott terheket rótt a mûvész-
re. Idônként tehát külföldi hangversenykör-
utakat tett, hiszen abból, amit otthon
szerzett – fix állás híján – még mint legény-
ember sem tudott volna megélni, már csak
azért sem, mert 13 éve lévén már itthon,
népszerûsége nagyon is fogyni kezdett.
1872. április havában Berlinben és Ham-
burgban járt, 1873 elején pedig Plotényi
kíséretével Egyiptomba ment, hol Alexand-
riát és Kairót keresvén fel, a Khedive (al-
király) palotájában is volt több hangverse-
nye. Azon rögtönzött hangversenyrôl,
melyet a Cheops (vagy Khufu) piramis tete-
jén adott, szintén a befejezô tanulmány-
ban emlékezem meg.

Okok, melyek Reményit Magyarország
elhagyására indítják
1875-ben Párizsban járt, ahol elôkelô sza-
lonokban, és a Pasdeloup hangversenyeken
lépett fel. Itt valószínûleg már elôkészítette a
következô évben történt párizsi letelepe-
dését. Maradása a hazában ugyanis már

nem volt. A helyzet 1860 óta teljesen meg-
változott. Akkor, mikor hazajött, a magyar
nemzet el volt nyomva. Az ô hegedûjén
szólalt meg a honfiúi keserv, a régi dicsô-
ség, fôleg a forradalom minden emléke. Az
ô játékát cenzúrázni nem lehetett. Játéka
különben is tele volt érzésekkel, gyújtó ha-
tással. Hatottak ténykedései is, melyek
mind izzó hazafias érzületrôl, meleg embe-
ri szívrôl tanúskodnak. Innét a tomboló lel-
kesedés, mellyel eleinte széles e hazában
mindenütt fogadták. Azonban az idô min-
dent lefarag, laposra, színtelenre mos. Köz-
ben megtörtént a kiegyezés, mely az egész
politikai és érzületi hangulatot megváltoz-
tatta. A magyar nemzet zöme kibékült a ki-
rályával, alkotmányt, szabadságot kapott,
szabadon nyilatkozhatott, nem volt szük-
sége többé arra, hogy Reményi hegedûsza-
ván keseregjen. Miután már londoni idô-
zése alatt Viktória angol királynô kinevezte
volt szólóhegedûsének, most a magyar ki-
rály is kegyben részesítette, és kinevezte az
egykori forradalmárt, Klapka és Görgey tá-
bori hegedûsét császári és királyi kamara-
zenészévé. Kétszer játszott a királyi pár
elôtt, az egyik alkalommal külön Erzsébet
királyné elôtt Gödöllôn, ki tudvalevôleg
tüntetôen mutatta rokonszenvét minden
iránt, ami magyar. Reményi meghívását a
felséges asszony elé Ferenczy Ida, a király-
nô felolvasónôje hozta létre. De a királyi
kegy ilyetén megnyilatkozásából megélni
nem lehet. Népszerûsége már elhalványo-
dott, irigyeinek, nyílt és álcázott ellenségei-
nek száma nôttön-nôtt. Fôvárosunkban ak-
kor még idegen, fôleg német zenészek
domináltak, kik az úgynevezett. klasszikus
zenét kizárólagos tulajdonuknak vindikál-
ván, a magyarságára önérzetes, és imp-
resszionisztikusan, hangulatszerûen játszó
Reményit úgy tüntették fel kritikáikkal,
mint aki nem igazán klasszikus mûvész.
Reményi Károly Schambach-hoz intézett
egyik levelében felemlíti, hogy „Ede sokak
szemében szálka.” Ezek az ú. n. akadé-
mikus zenészek.folyvást intrikáltak ellene,
becsmérelték, és végül célt értek. Az inga-
dozó közvélemény egykori kedvencét elej-
tette; kezdték inkább emberi gyengeségeit
nézni, és megfeledkeztek nagy tulajdonsá-
gairól. Magyarországon különben is foly-
vást hangversenyezni nem lehet, és így a
centrifugális erôk, melyek Reményit a haza
elhagyására késztették, túlsúlyba kerültek.
Ismét a külföldre kellett áthelyeznie mûvé-
szi mûködésének színhelyét, nyughatatla-
nul vándorolva tovább, élte végéig. Egyelôre
Párizst szemelte ki újabb lakóhelyül, mû-
vészi központul. 1876 ôszén tehát családjá-

val együtt Pestrôl (hol utolsó lakása a
Képíró u. 5. sz. alatt volt) oda költözködött.
Ezt megelôzôleg, augusztus havában né-
hány elôkelô, forgalmas osztrák fürdôhe-
lyen – Gleichenberg, Ischl és Gmunden –
lépett fel. Egy öreg hölgy, kivel 25 évvel ké-
sôbb érintkeztem, még élvezettel gondolt
vissza – mint akkori hallgatója – e hang-
versenyre, melynek emlékbe eltett mûsora
még megvolt nála.

Két év Párizsban. Hat év az Egyesült
Államokban. Hat évi utazás a Föld
körül. Hazatérés (1876–1891)
Midôn Reményi 1876 ôszén családostul Pá-
rizsba költözött, nem csak mûvészi helyzete
volt kedvezôtlen, hanem még inkább anya-
gi helyzete. Reményi a pénzzel sohasem
tudott bánni. Bevételeit és kiadásait egyen-
súlyban tartani képtelen volt. Míg nemzeti
és jótékonysági célokra, tele marokkal szór-
ta a pénzt, önmagára csak annyit költött,
amennyire gyûjtési szenvedélyének kielégí-
tése ezt magával hozta. Rokonait is segé-
lyezte. Mindazonáltal, ha tudott volna a
pénzzel bánni, s a pénzügyeiben rendet
tudott volna tartani, amilyen népszerû volt
különösen a 60-as évek elején, és ahány,
bizonyára jövedelmezô hangversenykör-
utat végzett ezen idôszakban, a külföldön
megvagyonosodhatott volna. Ámde ennek
ellenkezôje következett be. A pénzzavar
nála állandó volt, s valóságos krónikus
helyzetté fajult. Reményi Károly egy 1891-
ben, atyámhoz írt levele jól jellemzi ezt az
állapotot: „Tudod, hogy én szegényen jöt-
tem el Edétôl, 12 évi fárasztó mûködésem
után; nem szemrehányásképp mondom, de
tény, mert az ô helytelen gazdálkodása
miatt örökös pénzzavarban lévén, még az
engem jogosan megillethetett szerény java-
dalmazásról is lemondtam, a feneketlen
hordó javára.” De ameddig legényember
volt, valahogy csak kikászálódott mindig a
zavarból, ha másképp nem, hát mûtárgyai-
nak elzálogosításával, vagy eladásával. Mi-
kor aztán megházasodott, a krónikus zava-
rok akuttá váltak. A család felszaporodott 4
taggá, és fenntartása már ezért is költséges
volt. Növelte a bajt, hogy neje még kevésbé
tudott bánni a pénzzel, mint ô; esztelenül
szórta a pénzt felesleges kiadásokra, anél-
kül, hogy tulajdonképpen pazarló lett vol-
na; a háztartáshoz pedig egyáltalán nem
értett. Így történt, hogy midôn a mûvész
Párizsba távozott, oly sok tartozást hagyott
maga után, hogy a törvényszék a csôdöt
mondta ki ellene. Atyámat nevezték ki
gondnoknak csôd-ügyben, és fennmaradt
egy kérvény, amelyben atyám kéri felmen-
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tését ezen tisztség alól, mert ôt mint testvért,
ez az ügy nagyon feszélyezi, és egyszer-
smind ajánlja Varga László ügyvéd kineve-
zését gondnokká, mert emez a mûvész jog-
ügyi viszonyait jobban ismeri. A csôd-ügy,
a különféle tartozások törlesztése még so-
káig húzódik a párizsi idôszakban. Így a
mûvész Párizsból (54. Rue Galilée, Champs
Elysées, ez volt elsô párizsi lakása) 1876.
dec. 30-án ezt írja atyámnak: „Kezd jól
menni. Kérlek, van nálad 6 frt., küldök 50
frt-ot, tégy hozzá még 3 frt-ot, és fizesd ki
Weizenkornnál,  Gizella Reményi nevében
a két havi 29 frt-ot, és így 1871. március 2-
ig ki lesz fizetve. A vevényt küldd el kérlek,
mert az öreg asszonyé (ez alatt anyósa ér-
tendô, ki szintén velük volt Párizsban, ami
a helyzetet, mint mindjárt látni fogjuk,
csak súlyosbította). 
1877. március 15-én kelt levelében is, me-
lyet mint rendesen, „sebtiben, pár szóval ír,
mert nincs ideje, majd máskor bôvebben
ír”, ismét felkéri atyámat, hogy Weizen-
kornnak hét hóra 59 frt-ot fizessen. A levél
végén odateszi: „Magurányi tisztelôdik.”
Magurányit, e kitûnô amatôr zenészt,
atyám irodavezetôjét, kivel többször zenélt
volt Budapesten, tehát nem felejtette el.
1877. szept. 20-án (már a 3. Rue Thabor
alatt) komolyan foglalkozik egy tervvel,
hogy a csôdbôl kimásszon. Egy bizonyos
Reinitz egyszer azt írta neki, hogy ha 300
frt-ot kap, úgy fogja beállítani Reményi
csôdjét, mint akin úgy sem lehet valamit
behajtani, s evvel a csôd magától megszûn-
nék. Arra kéri tehát a mûvész atyámat, jár-
jon el Reinitznél, puhatolja ki tôle ügyesen,
vajon csakugyan be lehet-e szüntetni ek-
képp a csôdöt, és pedig biztosan, s ha igen,
akkor közölje atyám Reinitzzel, miszerint
mûvész öccsét ráveszi a 300 frt. megküldé-
sére, „hogy már egyszer vége legyen a pisz-
kos dolognak”. A mûvész az összeget meg
fogja küldeni, de atyámnak „biztos bizton-
ság legyen a csôd beszüntetése iránt”, az
összeg átadásakor. Megemlíti továbbá a
levélben, hogy nagyon sokat tanul, és
készül a szezonra.

Reményi családi életében beálla krízis.
Plotényi megválik a mûvésztôl, majd
megnôsül (1878)
Itt volna helyén, hogy Reményinek mûvészi
mûködésével az 1878 október havára ter-
jedô idôben foglalkozzunk. Ehhez azonban
sajnos vajmi kevés adat áll rendelkezé-
sünkre. Annyit tudunk, hogy volt London-
ban is (1877 tavaszán), de hogy hol hang-
versenyezett másutt, arról közelebbi adat
nincsen. Egy megakadályozott elutazásról

egy alább idézendô levélben lesz szó, és bô-
vebben arról, hogy felesége valósággal
megakadályozta hivatása gyakorlásában.
Úgy látszik, hisztérikus volt, és betegesen
féltékeny; zsarnoki uralmat, egyeduralmat
akart férje felett gyakorolni, olyannyira,
hogy ennek szabad mozgása végképp meg-
szûnt. Reményi mindenesetre, egy ideig leg-
alább, fellépett Franciaországban is a nyil-
vánosság elôtt, mert ily módon ismerkedett
meg a Mac Alister családdal, mellyel tanít-
ványa, Plotényi Nándor nemsokára szoros
viszonyba lépett. Sokat foglalkozott zene-
szerzéssel is. Írt egy himnuszt, amelynek
párizsi elôadásából sokat remélt, anyagi
szempontból is. Nem tudni, hogy tényleg
elôadták-e ezen mûvét. Különben inkább
transzkripciókkal foglalkozott, s itt ered-
ményt is mutathatott fel, amennyiben egy
párizsi kiadónál megjelent „Nouvelle école
de violon” címû gyûjteményes mûve,
amelyben a zongorairodalomnak, fôleg
Chopin mûveinek (Asz-dúr impromtu,
mazurkák, nocturne-ök, stb.) egész soroza-
tát átírta hegedûre és zongorára, és evvel
megelôzte mások késôbbi Chopin-átiratait.
Hogy mûködésével szerzett is valamit, az
bizonyos, mert egyébként családját nem
tarthatta volna fenn. Az anyagi zavarok
azonban nem szûntek meg, és végzetessé
váltak akkor, amikor neje túlzott féltékeny-
sége tevékenységét megbénította. És hiába
erôsítgeti neje öregkori visszaemlékezéseiben,
midôn a már özvegységre jutott asszonyt
1914-ben, Pásztor Árpád az amerikai
Acron városában felkereste (megjelent az
„Est” 1914. évi április 23-iki számában
„Reményi Edéné emlékei” cím alatt), hogy
„18 évig éltünk Párizsban (már ez is helyte-
len, mert a család csak 1876-91-ig, tehát
15 évig élt ott, s ebbôl is csak az elsô kettôt
a családfôvel együtt;  különben lehet, hogy
Pásztor emlékezett rosszul). Eleinte vele
utaztam mindenfelé, de aztán abbahagy-
tam. Minek egy mûvészt mindenüvé kísér-
ni? Ô szereti a változatosságot, szeszélyei
szerint él. Oh, sokszor hallottam, hogy
hangverseny után a legszebb fogaton ment
a hoteljébe, jobbján egy gyönyörû szôke,
balján egy gyönyörû barna nô. Így szeretett
élni. Kellett ez neki.” A féltékenység e
visszaemlékezésbôl is kilátszik, és meg-
másítása a valóságnak. Gyakori pszicholó-
giai jelenség ez, hogy az ember hiúságból
saját múltját is elferdíti, s végül hisz is a fer-
dített képben. 
A családi krízis beálltáról elsô ízben Ploté-
nyinek egy levelébôl értesülünk, melyet
Párizsból,  1878. január 14-én írt atyám-
nak. Megtudjuk, hogy helyzete mesterének

családjában tarthatatlanná vált; hogy
Reményiné, s nem Reményi miatt, azt már
az is bizonyítja, hogy mestere tudtával, de
Reményiné tudta nélkül szökik meg. Írja,
hogy búcsúzás nélkül utazik el másnap
Pestre; hogy mikor érkezik, nem tudja;
kénytelen harmadosztályú vonatokat hasz-
nálni. Egy hetet Pesten tölt, s azután haza-
utazik Lázra. Madridba való elutazásuk
akadályait, s egyáltalán mindent majd élô-
szóval elmond. Mestere mellékelten küld
egy levélfogalmazványt atyám számára,
hogy miként tudósítsa ôt (Reményit) Nán-
dor megérkezésérôl.  Itt kezdôdik az alakos-
kodás a két zsarnok asszony miatt, mert az
anyós egy követ fújt leányával.  A Reményi
által, saját magához írandó, szuggerált le-
vél eléggé jellemzô, hogy közöljük:
„Édes Edém! Szegény Nándor nagyon bete-
gen érkezett meg, és a roppant átfázást leg-
alább egy hétig kell neki kiheverni, aztán
elmegy Lázra, mert nem lehet ôt semmiképp
itt tartani. Roppant aggódik miattatok, s
azt mondja, hogy csak valahogy rendezhet-
né házi ügyeit, visszajönne; mondta, hogy
nem is mert tôletek elbúcsúzni, mert már
egészen meg volt zavarodva, és így tôled
bocsánatot kér. Szegény Nándor vigasztal-
hatatlan. Borzasztóan néz ki.” Ehhez
hozzá teszi: „Ne írj Angliáról, azaz Alt-
hausnéról semmit.” Althausné szerepérôl e
családi drámában még fogunk hallani.
Másnap (január 15-én) Reményi maga is
írt egy hivatalos, azaz felesége ellenôrzése
alatt fogalmazott levelet atyámnak, úgy
állítva be a dolgot, mintha fel nem foghat-
ná, miként ment el Plotényi szó nélkül
tôlük. Mihamarábbi hírt kér róla. Reméli,
hogy az utazás abban az irgalmatlan idô-
ben meg nem ártott neki. Gizi is roppant
nyughatatlan e „Staatsstreich” (puccs)
miatt. „A jó, a kegyes Isten vezessen keresz-
tül bennünket a sok bajon. A szegény gyer-
mekek nagyon emlegetik a Nándorjukat.
Ha gyermekeim és Gizi nem volnának mel-
lettem, igazán alig tudnám a Nándor elha-
gyása szomorú dolgát elviselni. Bízom a
csôd-ügyben való biztos,  testvéries eljárá-
sodban. A te hánya-vetett hû testvéred:
Ede:” Utóirat: „Március végén, vagy április
elején a csôd-ügyben elôlegezett pénzedet
köszönettel visszadhatom, most e hó végén
is lehetne, de jól tudod, hogy Perlebergné-
nek jár 600 frt.” Valahol titokban még rá-
vezette a levélre: „Ilyen abra-cadábrás le-
velet kell nekem írnom itthonról. Nándor
majd elmond mindent.”
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BUDAFOKI DOHNÁNYI
SZIMFONIKUS ZENEKAR

Október 5. vasárnap 19.30
Zeneakadémia

Händel: Tûzijáték
Mendelssohn: Oktett
Bartók: Concerto
Vez.: Hollerung Gábor

Október 10. péntek 19.00
Klauzál Gábor Budafok-
Tétényi Mûvelôdési Központ

Beethoven: VIII. szimfónia
Mendelssohn: d-moll hegedû-
zongora kettôsverseny
Bartók: Concerto
Km.: Viniczai Éva – hegedû
Réti Balázs – zongora
Vez.: Hollerung Gábor

Október 11. szombat 11.00
Klauzál Gábor Budafok-
Tétényi Mûvelôdési Központ
A RENESZÁNSZ
Madrigálok, motetták, táncok

Október 19. vasárnap 11.00
Zeneakadémia

Orff: Carmina Burana
Elôad és vez.: Hollerung Gábor

November 9. vasárnap 19.30
Bartók Béla Nemzeti Hang-
versenyterem

Händel: Dixit Dominus
Walton: Belsazar lakomája
Vez.: Hollerung Gábor

November 19. szerda 19.30
Zeneakadémia

Beethoven: Prométheusz
nyitány
Beethoven: Hármasverseny
Brahms: II. szimfónia
Km.: Jandó Jenô – zongora
Oláh Vilmos – hegedû
Várdai István – cselló
Vez.: Uri Segal

November 22. szombat 11.00
Klauzál Gábor Budafok-
Tétényi Mûvelôdési Központ
A BAROKK

Részletek az alábbi mûvekbôl
Corelli: Concerto grosso
Bach: V. Brandenburgi verseny
Telemann: D-dúr Trombita-
verseny I. tétel
Vivaldi: D-dúr -A pacsirta-
fuvolaverseny
Händel: Messiás – részletek
Km.: Budapesti Akadémiai
Kórustársaság 

November 28. péntek 19.00
Klauzál Gábor Budafok-
Tétényi Mûvelôdési Központ

Dohnányi: Amerikai rapszódia
Boccherini: Csellóverseny
Brahms: II. szimfónia
Vez.: Gál Tamás

BUDAPESTI 
FILHARMONIAI TÁRSASÁG
ZENEKARA

Október 20. hétfô
Kodály bérlet/1

Csajkovszkij: 
Rómeó és Júlia- nyitányfantázia
Csajkovszkij: Olasz capriccio
Dvořák: 9., e-moll szimfónia
(„Az új világból”)
Vez.: Tomomi Nishimoto

Október 21. kedd
Mahler bérlet/1

Csajkovszkij: 
Rómeó és Júlia- nyitányfantázia
Csajkovszkij: Olasz capriccio
Dvořák: 9., e-moll szimfónia
(„Az új világból”)
Vez.: Tomomi Nishimoto

November 10. hétfô
Dohnányi bérlet/1

Rameau: Les Boreades-szvit
Mozart: 
Esz-dúr zongoraverseny, K. 482
Brahms: 3., F-dúr szimfónia
Vez.: Vashegyi György
Km.: Frankl Péter

November 11. kedd
Mahler bérlet/2

Rameau: Les Boreades-szvit
Mozart: 
Esz-dúr zongoraverseny, 
KV. 482
Brahms: 3., F-dúr szimfónia
Vez.: Vashegyi György
Km.: Frankl Péter

DEBRECENI 
FILHARMONIKUS 
ZENEKAR

Zenei Világnap
Október 1. szerda
Kölcsey Központ
Gulyás György bérlet

Mahler: II. szimfónia
Km.: Fodor Gabriella
Mester Viktória
Vez.: Kocsár Balázs

Október 30. csütörtök
Bartók Terem
Gulyás György bérlet

Richard Strauss: 
Halál és megdicsôülés – 
szimfonikus költemény
Duruflé: Requiem op. 9
Vez.: Kocsár Balázs
Km.: Bódi Marianna, 
Wagner Lajos

November 13. csütörtök
Kölcsey Központ
Rubányi Vilmos bérlet

Meglepetés koncert
Vez.: Karolos Trikolidis

November 13. csütörtök
Kölcsey Központ
Rubányi Vilmos bérlet

Glinka: 
Ruszlán és Ludmilla – nyitány
Csajkovszkij: D-dúr Hegedû-
verseny op.35
Rachmaninov: II. szimfónia
Km.: Kelemen Barnabás
Vez.: Kocsár Balázs

DUNA SZIMFONIKUS
ZENEKAR

Szeptember 19. péntek, 
Duna Palota 19.00
„Bel Canto” Gála 

Bellini, Donizetti, Rossini
mûveibôl
Km.: Ardó Mária, Clementis Ta-
más, Farkasréti Mária, Pánczél
Éva, Xavier Rivadeneria
Vez.: Deák András

Október. 3. péntek, 
Duna Palota 19.00
A Duna Szimfonikus Zenekar
2008. évi nemzetközi karmester-
kurzusának legeredményesebb
résztvevôi vezényelnek

Mozart: 
A varázsfuvola – nyitány
J. Haydn:  
B-dúr szimfónia, No 102. 
Schubert: h-moll „Befejezetlen”
szimfónia
Vitaliy Kovalcsuk  (Ukrajna)
Knud Jansen (Németország)

Október 12. vasárnap 
10.30 
Muzsikáló városok

(Bécs, Velence, Nápoly, Róma
Párizs, London)
Mûsorvezetô: Zelinka Tamás
Vez.: Deák András

Október 17. péntek, 
Duna Palota 19.00

Rossini: Korintosz ostroma
Händel: D-dúr szvit
Haydn: 
Esz-dúr trombitaverseny
Mozart: 
g-moll szimfónia KV 550
Km.: Tarkövi Gábor a Berlini
Filharmonikus Zenekar szóló
trombitása
Vez.: Deák András

November 14. péntek,  
Duna Palota 19.00

Bizet: Az arlesi lány, 2. szvit
Schumann: 
a-moll gordonkaverseny op.129
Bizet: C-dúr szimfónia
Km.: Baráti András a Duna
Szimfonikus Zenekar szóló 
gordonkása 
Vez.: Michael Dittrich 
(Ausztria)

November 23. vasárnap
10.30
Magyar zenei emlékhelyek

(Pest, Buda, Gyula, Keszthely,
Eszterháza)
Km.: Marczi Marianne 
zongoramûvész
Mûsorvezetô: Zelinka Tamás
Vez.: Deák András

GYÔRI FILHARMONIKUS
ZENEKAR

Szeptember 5. péntek 19.00
Gyôrszentiván

A. Vivaldi: „Ôsz” hegedû-
verseny (Négy évszak)
Nicolai: Nyitány 
(Winsori víg nôk)
J. Strauss: 
Bor, dal, asszony – keringô
Erkel F.: 
Bordal – Bánk Bán c. operából
J. Brahms: 
g-moll V. Magyar tánc
J. Brahms: VI. Magyar tánc
Km.: Tóth Tamás (Hegedû)
Bede-Fazekas Csaba (baraiton)
Vez.: Medveczky Ádám

Szeptember 18. csütörtök
19.00 
Richter-terem

Liszt F.: Hunok csatája – Szim-
fonikus költemény
Liszt F.: Esz-dúr zongoraverseny
Kodály Z.: 
Két ének (A közelítô tél; 
Sírni, sírni…) Op.5.
Bretz Gábor (Bariton)
Bartók B.: A csodálatos 
mandarin – Szvit
Km.: Farkas Gábor (zongora)
Vez.: Medveczky Ádám

Szeptember 29. hétfô, 
10.00 Apor Vilmos Iskola
12.45 Krúdy Gimnázium

Szeptember 30 kedd 
9.55 Marcalvárosi központ

12.00 Szabadhegyi központ

Október 1. szerda 
9.00 Móra Ferenc
12.00 Richter terem

Október 2. csütörtök 
10.00 Richter terem
12.00 Richter terem

Október 3. péntek 
8.30 Richter terem
12.30 Richter terem

Mozart: Bastienn és Bastienne
Km.: Németh Renáta, Honinger
László, Orendt Gyula 
Vez.:  Medveczky Ádám és
Kaposi Gergely
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Október 8. szerda 19.00
Sopron

J. Brahms: 
III. F-dúr szimfónia Op.90
A. Dvorak: IX. e-moll „Az új
világból” szimfónia Op.95
Vez.: Karl Sollak

Október 9. csütörtök 19.00
Richter terem

J. Brahms: 
III. F-dúr szimfónia Op.90
A. Dvorak: IX. e-moll „Az új
világból” szimfónia Op.95
Vez.: Karl Sollak

Október 16. csütörtök 19.00
Richter terem

Schiffman: Alma – oratórium
C. Orff: Carmina Burana
Km.: Sáfár Orsolya
(Szoprán)Halmai Katalin
(Mezzo) – Schiffman
Csapó József (Tenor) Massányi
Viktor (Bariton)
Vez.: Antal Mátyás

Október 30. csütörtök 19.00
Bazilika

W. A. Mozart: RequiemKertesi
Ingrid (Szoprán)
Km.: Simon Krisztína (Alt)
Nyári Zoltán
Vez.: Medveczky Ádám

November 5. szerda 
19.00 Veszprém

November 6. csütörtök 
19.00 Richter-terem 

M. Ravel: Pavanne egy infánsnô
halálára
Hidas Fr.: Oboaverseny
C. Debussy: Egy faun délutánja
M. Ravel: 
Daphnis és Cloe – II. Szvit
Km.: Karvaly Szilárd (oboa)
Veszprém Város Vegyeskara
(Karig.: Erdélyi Ágnes)
Vez.: Medveczky Ádám

November 11. kedd 19.00
Orosháza

Erkel, Kodály, Bartók 
Vez.: Gál Tamás

November 13. csütörtök 19.00
Brassó

Erkel F.: Ünnepi nyitány
Kodály Z.: Marosszéki táncok
Bartók B.: Concerto
Vez.: Gál Tamás

November 17. hétfô 
12.30 Jánossomorja
14.45  Mosonmagyaróvár
November 18. kedd 

„Amit mindenki ismer” Med-
veczky Ádám
W.A. Mozart: 
Egy kis éji zene I. tétel 
A. Vivaldi: Nyár I.-III. tétel 

November 18. kedd 
11.00 Kapuvár

J. Haydn: fisz-moll „Búcsú”
szimfónia No.4 

13.00 Csorna 
P.I. Csajkovszkij: 
IV. szimfónia III. tétel 
Kodály Z.: Galántai táncok 

November  22. szombat 18.00
Richter-terem 

C.W. Gluck: Boldog lelkek
tánca (Orpheus)Nemzeti
ÉnekkarMedveczky Ádám
W.A. Mozart: Papok kara
(Varázsfuvola)
G. Donizetti: Cseléd-kórus
(Don Pasquale)
Ch. Gounod: Balett (Faust)
Ch. Gounod: Katona-kórus
(Faust)
I. Borodin: Poloveci táncok
(kórussal)
G. Puccini: Zümmögô-kórus
(Pillangókisasszony)
Harang kórus (Bajazzók) Bede-
Fazekas Csaba

MÁV SZIMFONIKUS
ZENEKAR

Szeptember 18., csütörtök
19.30
Bartók Béla Nemzeti Hang-
versenyterem

Bizet-Borne: Carmen fantázia
Lalo: Spanyol szimfónia
Csajkovszkij: V. szimfónia
Km.: 
Svetlin Roussev – hegedû
Hyun Im Yoon – fuvola
Vez.: Young Chil Lee

Október 3., péntek 19.30 
Zeneakadémia nagyterem
Erdélyi Miklós Bérlet 

Schubert: III. szimfónia
Rózsa Miklós: 
Hegedûverseny – magyarorszá-
gi bemutató
Beethoven: IV. szimfónia
Km.: Robert Bokor
Vez.: Kollár Imre

Október 4., szombat 11.00 
Nemzeti Múzeum
Bérleten kívüli elôadás 

Schubert: III. szimfónia
Beethoven: IV. szimfónia
Vez.: Kollár Imre

Október 17. Péntek 19.30
Zeneakadémia nagyterem
Lukács Miklós bérlet 

Mozart: A-dúr szimfónia K.201
Bartók: Brácsaverseny (Starker
János feldolgozása gordonkára)
Csajkovszkij: VI. szimfónia
Km.: Fenyô László
Vez.: Kollár Imre

Október 24. péntek 18.00
Festetics palota 
tükörterem
Festetics bérlet

Mozart: Szabadkômûves
gyászzene K.477
Kovács Zoltán: Álomtáncok
Haydn: 57. szimfónia 
Britten: Simple Symphony
Km.: Varga Gábor – klarinét
Vez.: Kollár Imre

November 7., péntek 19.30
Zeneakadémia nagyterem
Erdélyi Miklós bérlet
Magyar est

Erkel: Ünnepi nyitány
Liszt: A dúr zongoraverseny
Bartók: Magyar parasztdalok 
Kodály: Háry János – szvit
Km.: Jandó Jenô
Vez.: Takács-Nagy Gábor

November 15., szombat 11.00 
Unokák és nagyszülôk hang-
versenyei
Tréfás történetek zenében

Telemann: Az iskolamester
Balogh Sándor: 
A brémai rézfúvósok
Km.: Hábetler András,
Budapesti Kórusiskola
Gyerekkórusa
Karigazgató: Bubnó Tamás
Vez.: Balogh Sándor

November 21., péntek 19.30
Zeneakadémia nagyterem
Lukács Miklós Bérlet 

Beethoven: VII. szimfónia
Muszorgszkij-Ravel: 
Egy kiállítás képei
Vez.: Kobayashi Ken-Ichiro

MISKOLCI SZIMFONIKUS
ZENEKAR 

Szeptember 9. 19.00
Mûvészetek Háza

Kodály, Erkel, Lehár és Kálmán
mûvei
Km.: V. Molnár Judit
Vez.: Kovács László

Szeptember 24–26.
Észak-Olaszország

Rossini: 
Olasz nô Algírban – nyitány
Csajkovszkij: 
b-moll zongoraverseny
Beethoven: VII. szimfónia
Miskolci Szimfonikus Zenekar
Zongora: Alexander Toradze
Vez.: Kovács László

Szeptember 29. 19.00
Mûvészetek Háza
KLAZZ koncert

Cotton Club Singers: Sinatra
Miskolci Szimfonikus Zenekar
Vez.: Kovács László

Október 6. 19.00 
Mûvészetek Háza
Szezonbérlet

Verdi: 
Szicíliai vecsernye – nyitány 
Goldmark: 
Hegedûverseny op. 28 
Bruckner: IV. „Romantikus”
szimfónia 
Km.: Szabadi Vilmos
Vez.: Kovács László

Október 9. 19.00
Mûvészetek Háza
45 éves a zenekar – Jubileumi
koncert

Weiner: Szvit op. 18 
Schumann: 
a-moll csellóverseny
Mahler: IV. (G-dúr) szimfónia
Miskolci Szimfonikus Zenekar
Km.: Fenyô László,
Hajnóczy Júlia
Vez.: Kovács László

Október 20. 19.00
Mûvészetek Háza
Népszerû bérlet

Puccini: Preludio sinfonico 
Puccini: Krizantémok
Fauré: Dolly – szvit 
Dvořák: 
IX. „Új világ” szimfónia 
Vez.: Gary A. Abrahams 

Október 22–27. 
Svájc

Rheinberger, John Rutter, 
Puccini és Dvořák mûvei
Vez.: Gary A. Abrahams

November 6. 19.00 
Mûvészetek Háza
Mesterbérlet

Haydn: 
c-moll szimfónia, Hob. I:95
Sosztakovics: I. zongoraverseny 
Sosztakovics: 
II. zongoraverseny 
R. Strauss: Till Eulenspiegel
vidám csínyjei
Km.: Falvai Katalin
Vez.: Kocsis Zoltán

November 8. 15.30
Mûvészetek Háza

„Játsszunk zenét a Szimfoniku-
sokkal!”
Forgatókönyvíró és
mûsorvezetô: Csuka Tímea
Vez.: Kovács László

November 17. 19.00 
Mûvészetek Háza

Szezonbérlet
Prokofjev: Szkíta szvit op. 20 
Dohnányi: 
Változatok egy gyermekdalra 
Prokofjev: V. (B-dúr) szimfónia 
Miskolci Szimfonikus Zenekar
Km.: Jandó Jenô
Vez.: Kovács László
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November 24. 19.00 
Mûvészetek Háza
Népszerû bérlet

Gershwin: 
F-dúr zongoraverseny 
Sosztakovics: II. Jazz szvit  
Copland: Rodeo 
Km.: Balog József 
Vez.: Kovács László 

November 27. 
Szombathely 

Gershwin: F-dúr zongoraver. 
Sosztakovics: II. Jazz szvit 
Copland: Rodeo 
Km.: Balog József 
Vez.: Kovács László 

MAGYAR TELEKOM 
SZIMFONIKUS ZENEKAR

Szeptember 21. vasárnap
19.30 ZAK 
Romantikus bérlet

Glinka: 
Ruszlán és Ludmilla nyitány
Dvořák: 
h-moll csellóverseny op.104
Bartók: Concerto
Km.: Perényi Miklós – cselló
Vez.: Keller András 

Október 2. csütörtök 19.30
ZAK 
Fischer Annie bérlet

Haydn: 
G-dúr notturno Nr.8 Hob.II.27
Mozart: 
G-dúr zongoraverseny Nr.4
Mozart: 
F-dúr zongoraverseny KV.459
Haydn: 
Esz-dúr szimfónia Nr. 99
Km.: Fejérvári Zoltán 
Vez.: Vashegyi György 

Október 5. vasárnap, 15.00
Telekom Zeneház
Pinokkió bérlet
Ihlettôl a mûig – Természet 

Október 14. kedd, 19.30
ZAK  
Beethoven sorozat

C-dúr zongoraverseny, Op. 15
2. szimfónia D-dúr, Op 36.
Km.: Ránki Dezsô
Vez.: Keller András

Október 19. vasárnap 11.00 
Telekom Zeneház
Manó bérlet
Zenés évszakok – Ôsz

November 2. vasárnap 19.30
Nemzeti Hangversenyterem
Romantikus bérlet

Dvořák: Requiem
Km.: énekes szólisták és az MR
Énekkar
Vez.: Kovács János

November 17. hétfô 19.30 
ZAK 
Beethoven sorozat

C-moll zongoraverseny, Op. 37
4. szimfónia B-dúr, Op. 60
Km.: Ránki Dezsô
Vez.: Keller András

November 23. vasárnap 15.00
Telekom Zeneház
Pinokkió bérlet
Az ihlettôl a mûig – Szenvedély 

NEMZETI 
FILHARMONIKUSOK

Szeptember 25. csütörtök
BBNH 
Ferencsik-bérlet/1

Debussy: Egy faun délutánja
Beethoven: 
D-dúr hegedûverseny, op. 61
Rahmanyinov: 
II. (e-moll) szimfónia, op. 27
Km.: Vadim Repin – hegedû
Vez.: Kocsis Zoltán

Október 4. szombat
BBNH 
Ünnepi hangverseny Vásáry
Tamás 75. születésnapja alkal-
mából

Rendezi: Mûvészetek Palotája
Chopin: 
f-moll zongoraverseny, op. 21
Beethoven: IX. (d-moll)
szimfónia, op. 125
Km.: Nemzeti Énekkar
(karigazgató: Antal Mátyás)
Hajnóczy Júlia, Wiedemann
Bernadett , Tomas Juhos,
Szegedi Csaba – ének
Vezényel és zongorán 
közremûködik Vásáry Tamás

Október 5. vasárnap 11.00,
15.00
MÛPA Fesztivál Színház 
Zenevarázslat bérlet/1
Hangszerország

Ránki György: Muzsikus Péter
Hangszerországban
Közremûködnek: a Nemzeti Fil-
harmonikus Zenekar és
Énekkar szólistái
Vez.: Antal Mátyás
Mûsorvezetô: Kovács Sándor

Október 10. péntek
BBNH 
Bérleten kívüli elôadás

Bartók: Zene húros hangsze-
rekre, ütôkre és cselesztára
Szokolay: Október végi tiszta
lángok – ôsbemutató
Km.: Nemzeti Énekkar karigaz-
gató: Antal Mátyás
A Magyar Rádió Gyermek-
kórusa karigazgató: Thész
Gabriella
Vez.: Kocsis Zoltán

Október 28. kedd
BBNH Klemperer-bérlet/1

Bartók: Divertimento
Mozart: F-dúr versenymû
három zongorára, K. 242
Beethoven: VIII. (F-dúr) 
szimfónia, op. 93 
Km.: Ránki Dezsô, Klukon Edit,
Ránki Fülöp – zongora
Vez.: Kocsis Zoltán

November 12. szerda
BBNH Ferencsik-bérlet/2

Sugata Isotaro: Két sárkány
békés tánca („Peaceful Dance
of Two Dragons”)
Ikebe Shin-ichiro: 
III. szimfónia („Ego Phano”)
Sosztakovics: V. (d-moll) 
szimfónia, op. 47
Vez.: Komatsu Kazuhiko 

November 27. csütörtök
BBNH Klemperer-bérlet/2

Sibelius: En Saga, op. 9
Debussy: Chansons de
Jeunesse – Sakari Oramo
hangszerelése
Pantomime
Coquetterie Posthume
Au clair de la lune
Pierrot
Romance
Musique
La Romance d'Ariel
Apparition
R. Strauss: Imígyen szóla
Zarathustra, op. 30
Km.: Anu Komsi – ének
Vez.: Sakari Oramo

ÓBUDAI DANUBIA 
SZIMFONIKUS ZENEKAR

Szeptember 28. vasárnap 19.30
Mûvészetek Palotája
Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyterem
Mozart és az erdélyi nemesi 
falvak zenéje

Km.: Muzsikás Együttes
Vez.: Héja Domonkos

November 5. szerda 19.30
Zeneakadémia, Nagyterem

Rimszkij-Korszakov:
Nagy orosz húsvét nyitány
Kodály: Galántai táncok
Dvořák: VIII. szimfónia
Vez.: Kobayashi Ken-Ichiro

PANNON 
FILHARMONIKUSOK

Szeptember 18. 
csütörtök 11.00 
ZenePark  
Még 1 esély!

Dohnányi: Szimfonikus percek

Bartók-Kocsis: 
Hét zenekari darab
Vez.: Hamar Zsolt

Szeptember 18. csütörtök
19.30
PTE Aula 

Dohnányi: Szimfonikus percek
Bartók-Kocsis: 
Hét zenekari darab
Vidovszky: Kilenc Kurtág-
köszöntô korál kiszenekarra
Brahms: Kettôsverseny
Vez.: Hamar Zsolt
Km.: Bujtor Balázs – hegedû,
Fenyô László – gordonka

Szeptember. 21 vasárnap
19.30
MÜPA Bartók Béla
Nemzeti Hangversenyterem
Magyar Szimfonikus Körkép

Dohnányi: Szimfonikus percek
Bartók-Kocsis: 
Hét zenekari darab
Vidovszky: Kilenc Kurtág-
köszöntô korál kiszenekarra
Brahms: Kettôsverseny
Vez.: Hamar Zsolt
Km.: Bujtor Balázs – hegedû,
Fenyô László – gordonka

Szeptember 23. kedd, 19.30
Pécsi Bazilika
Pécsi Szimfonietta

Monteverdi: Vespro
Vez.: Tillai Aurél

Október 1. szerda 19.00
PNSZ
Zene a zenéért díszhangverseny

Vez.: Hamar Zsolt
Km.: Polgár László

Október 4. szombat, 18.00
ANK 
Segítség, komolyzene!

Brahms: Kettôsverseny
Vez.: Hamar Zsolt
Km.: Bujtor Balázs – hegedû,
Janzsó Ildikó – gordonka, 
László Csaba – színmûvész

Október 14. kedd 19.00 
Cella Septichora
Fülszöveg
Vendég: Szabadi Vilmos
hegedûmûvész
Ménesi Gergely karmester

Október 16. csütörtök 11.00
ZenePark 
Még 1 esély!

Beethoven: 
VIII., F-dúr szimfónia
Vez.: Ménesi Gergely

Október 16. csütörtök 19.30
PTE Aula 

Haydn: f-moll szimfónia 
(„La passione”) Hob. 49
Mozart: 
A-dúr hegedûverseny K. 219
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Beethoven: VIII. (F-dúr) 
Szimfónia
Vez.: Ménesi Gergely
Km.: 
Szabadi Vilmos – hegedû

Október 20. hétfô 19.30
Paks, Mûvelôdési Ház

Verdi: Requiem
Vez.: Hamar Zsolt
Km.: 
Váradi Marianna – szoprán,  
Wiedemann Bernadett – alt,
Fekete Attila – tenor, Cser
Krisztián – basszus, 
Nemzeti Énekkar 
(karig.: Antal Mátyás)

Október 21. kedd 19.30
Kaposvár, 
Csiky Gergely Színház

Verdi: Requiem
Vez.: Hamar Zsolt
Km.: 
Váradi Marianna – szoprán,  
Wiedemann Bernadett – alt,
Fekete Attila – tenor, 
Cser Krisztián – basszus, 
Nemzeti Énekkar 
(karig.: Antal Mátyás)

Október 22. szerda 19.30
Pécsi Bazilika 
Hangverseny a meghaltak
emlékére

Verdi: Requiem
Vez.: Hamar Zsolt
Km.: 
Cserna Ildikó – szoprán,  
Komlósi Ildikó – alt, 
Fekete Attila – tenor, 
Polgár László – basszus, 
Nemzeti Énekkar 
(karig.: Antal Mátyás)

Október 30. csütörtök 19.30
TE Aula 
Európa Kulturális Fôvárosainak
Szimfonikus Zenekarai sorozat

Krakkói Filharmonikusok
M. Spisak: 
Szvit vonós zenekarra
R. Strauss: Oboaverseny
F. Schubert: V., B-dúr szimfónia
Vez.: Pawel Przytocki
Km.: Mariusz Pedzialek – oboa

November 9. vasárnap
Szegedi Nemzeti Színház
Operaverseny és fesztivál 
a MEZZO Televízióval

November 10. hétfô
Szegedi Nemzeti Színház

Robert Ward: A salemi
boszorkányok – 
operaelôadás
Vez.: Pacien Mazzagatti
Rendezô: Alföldi Róbert
Km.: 
a New York-i  
Dicapo Opera Theatre társulata

November 11. kedd 19.30
PNSz 

Robert Ward: 
A salemi boszorkányok – 
operaelôadás
Vez.: Pacien Mazzagatti
Rendezô: Alföldi Róbert
Km.: a New York-i  
Dicapo Opera Theatre társulata

November 15. szombat
Szegedi Nemzeti Színház
Operaverseny és fesztivál a
MEZZO Televízióval

November 16. vasárnap
Szegedi Nemzeti Színház

Heinrich Marschner: Vampyr
Vez.: Olari Elts
Rendezô: Balázs Zoltán
Km.: Opéra de Rennes társulata

November 17. hétfô
Szegedi Nemzeti Színház
Operaverseny és fesztivál 
a MEZZO Televízióval
Gálahangverseny

Pannon Filharmonikusok
Rendezô: Juronics Tamás
Vez.: Hamar Zsolt

SZEGEDI SZIMFONIKUS
ZENEKAR 

Szeptember 09. kedd 19 
Szegedi Nemzeti Színház: 
Évadnyitó gálamûsor 

Mûsoron: Mozart, Puccini,
Bernstein, J. Strauss mûvek
Vezényel.: Gyüdi Sándor
Közremûködnek: a színház
operatagozatának új mûvészei

Szeptember 11. csütörtök
19.00, Új-Zsinagóga 

A Szegedi Kamarazenekar
hangversenye
(hm.: Kosztándi István)
Mozart: A-dúr klarinétverseny
Sosztakovics: Kamaraszimfónia
Szólista: Zoltán Péter – klarinét
Kányádi Sándor „Pantomim”
címû versét felolvassa Beslin
Anita

Szeptember 17. szerda 19.00
Dóm 
Joó Ete emlékhangverseny

Joó Ete: Requiem
Vez.: Gyüdi Sándor

Október. 3-4. péntek-szombat
19.00
Szegedi Nemzeti Színház:

Puccini: Tosca
Vez.: Pál Tamás

Október 14. kedd 19.00
Szegedi Nemzeti Színház:

Gálahangverseny – 125 éves a
Szegedi Nemzeti Színház

Lendvay Kamilló: 
A mennyei város;
Operaáriák
Vez.: Gyüdi Sándor

Október 17. péntek 19.00
Szegedi Nemzeti Színház:

Puccini: Tosca
Vez.: Pál Tamás

Október 19. vasárnap 19.00
Szegedi Nemzeti Színház:

Puccini: Tosca
Vez.: Pál Tamás

Október 23. csütörtök 19.00
Dóm
Ünnepi oratóriumi hangverseny 

Felix Mendelssohn-Bartholdy:
II.,  B-dúr szimfónia „Dicsôítô
ének” („Lobgesang”), op.52
Vez.: Gyüdi Sándor
Km.: énekes szólisták,  
Vaszy Viktor Kórus

November 2-17. 19.00
Szegedi Nemzeti Színház, 
Mezzo Operafesztivál

November 3., 4. – 
Cilea: Adriana Lecouvreur
A Szegedi Nemzeti Színház
produkciója
Adriana: Kristin Sampson (USA)
Maurizio: Adam Diegel (USA)
Princesse: 
Bódi Marianna (Magyarország)
Michonnet: 
Timothy Sarris (USA)
Km.: a Szegedi Szimfonikus
Zenekar
Vez.: Philippe de Chalendar
Rendezô: Michael Sturm

November 6., 7.
Kunze-Kingsley: Raoul
Ôsbemutató
A Theater Bremen produkciója
(Bréma, Németország)
Raoul: Marcin Habela
(Lengyelország)
Per Anger: Vaughn Lindquist
(USA)
Rachel: Violaine Kiefer 
(Franciaország)
Serge: Beöthy-Kiss László
(Magyarország)
Km.: a Szegedi Szimfonikus
Zenekar
Vez.: Marton Terts
Rendezô: Julia Haebler

November 12., 13. 
Britten: Lucretia meggyalázása
Magyarországi bemutató
A Balti Opera produkciója
(Gdansk, Lengyelország)
Tarquinius: Bartek Misuda
(Lengyelország)
Junius: Wiard Witholt (Hollan-
dia)
Lucretia: Janja Vuletic (Horvát-
ország)

Nôi kórus: Yang Li (Kína)
Km.: a Szegedi Szimfonikus
Zenekar
Vez.: José Maria Florêncio
Rendezô: Telihay Péter

November 18. kedd 
19.30
Szegedi Nemzeti Színház
Vaszy-bérlet/2

Brahms: Tragikus nyitány
Mozart: 
d-moll zongoraverseny, K466
Villa-Lobos: Banchianas
Brasileiras – 5. ária
Stravinsky: Tûzmadár –  szvit
Vez.: Kovács János
Km.: 
Kaneko Miyuji – zongora, 
Rácz Rita – szoprán

November 23. vasárnap 
11.00
Szegedi Nemzeti Színház
Matiné hangverseny/1

Shakespeare-zenék
Vez.: Gyüdi Sándor
A mûsort ismerteti: 
Meszlényi László

November 28-29-30. péntek-
szombat-vasárnap 19.00
Szegedi Nemzeti Színház

Balettelôadás
Lendvay-Juronics: 
A mennyei város
Stravinsky: 
Egy katona története
Vez.: Gyüdi Sándor
Km.: Szegedi Kortárs Balett
További elôadások: 2009. febr.
6., 7.

November 29. szombat 15.00
Budapest, Zeneakadémia
Shakespeare-zenék

Vez.: Gyüdi Sándor

SAVARIA SZIMFONIKUS
ZENEKAR

Október 1., 19.30
Bartók Terem
Bérleten kívüli hangverseny

Évadnyitó hangverseny
Beethoven: 
F-dúr románc, op. 50
Beethoven: 
8. F-dúr szimfónia, op. 93
Dvořák: f-moll románc, op. 11
Beethoven: 
7. A-dúr szimfónia, op. 92
Km.: 
Bozsodi Lóránt – hegedû
Popa Gergely – hegedû
Vez.: Alpaslan Ertüngealp
A koncerten hegedûszólóval
mutatkozik be két új kon-
certmesterünk, továbbá sor
kerül „Az év zenekari mûvésze”
díj átadására is.

HANGVERSENYNAPTÁR
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Október 10., 19.30
Bartók Terem
Új szimfónia bérlet 1.

Dubrovay: Ünnepi zene
Csajkovszkij: 2. G-dúr zongora-
verseny, op. 44
Rahmanyinov: 
1. d-moll szimfónia, op. 13
Km.: Marián Lapšanský – 
zongora
Vez.: Alpaslan Ertüngealp

2008. október 31., 19.30
Bartók Terem
Zenélô mese bérlet 1.

Halottak napi koncert
Rahmanyinov: A holtak szigete
(szimfonikus költemény), op. 29
Liszt: Haláltánc
Berlioz: Fantasztikus szimfónia
Km.: Jandó Jenô – zongora
Vez.: Alpaslan Ertüngealp

November 14., 19.30
Bartók Terem
Új szimfónia bérlet 2.

Mozart: Figaro házassága –
nyitány, K. 492
Weber: B-dúr klarinétos
(vonószenekari átirat), op. 34
Dvořák: 
8. G-dúr szimfónia, op. 88
Km.: Varga Gábor – klarinét
Vez.: Kobayashi Ken-Ichiro

November 27., 19.30
Zenélô mese bérlet 2.

Miskolci Szimfonikus Zenekar
Gerschwin: 
F-dúr zongoraverseny
Sosztakovics: 2. jazz szvit
Copland: Rodeo – Négy tánc
epizód
Km.: Balogh József – zongora
Vez.: Kovács László

ZUGLÓI FILHARMÓNIA
SZENT ISTVÁN KIRÁLY
SZIMFONIKUS ZENEKAR

Szeptember 28. vasárnap, 11
és 15 óra 
MÜPA Fesztiválszinház ,
Ifjusági Koncertek  

Prokofjev: Péter és a farkas
Saint-Saens: 
Az állatok farsangja
Km.: Bizják Dóra,Zentai Károly
Vez.: Záborszky Kálmán

Szeptember 30. kedd, 19.00  
MÜPA Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyterem  
Hangverseny a Biblia éve 
alkalmából

Mendelssohn:42.Zsoltár 
Km.: Borsos Edit   
Vez.: Berkesi Sándor
Honegger: Dávid király – szim-
fonikus zsoltár három részben

Köremûködik: Bánffy György –
narrátor, Juhász Róza – Endori
boszorkány,
Borsos Edit, Németh Judit,
Megyesi Zoltán, 
Oratóriumkórus
Vez.: Záborszky Kálmán

2008. október 1.szerda 17.00
Stefánia Palota  
ZUGLÓ SZÜLETÉSNAPJA

Zuglói Filharmónia
Fúvószenekar
Vez.: Makovecz Pál

Október 5.vasárnap, 18.00 
MÜPA  
Bartók Béla Nemzeti Hang-
versenyterem  
I. bérleti hangverseny

Mendelssohn: II.(B-dúr) szim-
fónia („Lobgesang”) op.52
Km.: Fodor Beatrix, Wittinger
Gertrud, Mukk József
Sain-Saens: Az állatok farsangja
– zoológiai fantázia
Km.: Hagyes Ádám, 
Lajkó István
R. Strauss: Till Eulenspiegel
vidám csínjei – szimfonikus
költemény op.28
Vez.: Kovács János

Október 18. szombat, 15.00
Zuglói Szent István Zeneház
Nagyterem 
TEA koncert

November 8. szombat, 19.30 
MÜPA Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyterem  

Bernstein:Mise
Km.: Egyházi Géza, Homonnay
Zsolt, Ozsgyáni Mihály,
Schwimmer János, Serbán Atti-
la, Szabó Dávid, Bódi Barbara,
Lukács Anita, Peller Anna,
Sas Éva
Oratóriumkórus
Kodály Zoltán Magyar Kórus-
iskola gyermekkara 
Vez.: Záborszky Kálmán

November 11. kedd, 19.30
MÜPA 
Bartók Béla Nemzeti Hang-
versenyterem  

Bernstein: Mise
Km.: Egyházi Géza, Homonnay
Zsolt, Ozsgyáni Mihály,
Schwimmer János, Serbán Atti-
la, Szabó Dávid, Bódi Barbara,
Lukács Anita, Peller Anna,
Sas Éva
Oratóriumkórus
Kodály Zoltán Magyar Kórus-
iskola gyermekkara 
Vez.: Záborszky Kálmán

November 22. szombat, 
19.00
Bosnyák téri templom  

Rossini:Stabat Mater
Km.: Oratóriumkórus
Vez.: Záborszky Kálmán
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A próbajáték ideje: 2008. október 13. (hétfô) 10.00

Helye: Zenekari székház (3525 Miskolc, Fábián u. 6/a)

A próbajáték anyaga:

• Egy tetszôlegesen választott tétel J. S. Bach szólószonátáiból
vagy partitáiból (kivéve: Menüett, Gavotte, Bourrée, Gigue az
E-dúr partitából)

• Az elsô tétel kadenciával W. A. Mozart : G-dúr (K.216), D-dúr
(K.218) vagy A-dúr (K.219) hegedûversenyébôl.

Zenekari állások:

• Mozart: Varázsfuvola - nyitány 16. ütemtôl „B”-ig (Allegro)

• Bartók: Táncszvit III. tétel 22-tôl 26-ig

• Brahms: II. szimfónia IV. tétel eleje „B” után 5-ig

• Sztravinszkij: Petruska 68 elôtt 1-tôl 73-ig

• Mendelssohn: Skót szimfónia I. tétel bevezetés

• Smetana: Az eladott menyasszony - nyitány eleje a 32. ütemig

• Mahler: I. szimfónia IV. tétel eleje 3 után 1-ig

• R. Strauss: Zarathusztra 18 elôtt 8-tól 18-ig
51 elôtt 3-tól 53-ig

• Bartók: Concerto V. tétel (Fúga) 265-tOl 317-ig

Jelentkezés: írásban, szakmai önéletrajzzal 
(kérjük az elérhetôséget is megadni!) 2008. szeptember 19-ig
levélben, vagy személyesen a zenekar irodájában 
(cím: 3525 Miskolc, Fábián u. 6/a). 
A zenekari szólamok kottái az irodában átvehetôk, ill. igényel-
hetôk
H.–CS.: 9–16 óra között, P.: 9–12 óra között a 46/323-488-as
telefonszámon.

A zenekar zongorakísérôt nem biztosít.

Bérezés: Kjt. szerint

Egyéb juttatás: étkezési hozzájárulás

Miskolc, 2008. június 26. Szabó Péter

igazgató

PRÓBAJÁTÉK FELHÍVÁS

A MISKOLCI SZIMFONIKUS ZENEKAR próbajátékot hirdet

II. HEGEDÛ SZÓLAMVEZETÔI ÁLLÁSRA
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REJTVÉNY

Idôpontja: 
2008. október 30. csütörtök, 9 óra

Helye: 
a zenekar próbaterme (1088 Budapest, Múzeum u. 11).

A próbajáték anyaga:
• Mozart: Hegedûverseny I. tétel kadenciával 

(G-dúr, D- dúr, A-dúr)

• Bach tételpár vagy Chaconne

• Zenekari anyag

Jelentkezéseket a pályázók rövid szakmai önéletrajzával és
elérhetôségével együtt a zenekar titkárságára (1088 Budapest,
Múzeum u. 11.) vagy e-mailben (office@mavzenekar.hu) kérjük
eljuttatni 2008. október 27-ig.

A zenekari állások részletes listája és kottaanyaga a titkárságon
átvehetû 2008. szeptember 22-tôl.

Zongorakísérôt a zenekar nem biztosít.

További információ a zenekar titkárságán.

Lendvai György
ügyvezetô igazgató

A MÁV SZIMFONIKUS ZENEKAR

h e g e d û  p r ó b a j á t é k o t  h i r d e t

VÍZSZINTES: 1. Francia város, itt ömlik a Saone a Rhone-ba – a
gondolat második része. 2. … az éjszakát; egész éjjel könnyezni
– mozgásba jön. 3. A gondolat elsô része – énekel, régiesen. 4.

Fekete István regénye egy bagolyról – USA-beli filmsztár (Myrna,
1905–1993) – Monori Polgári Egyesület, röv. - éneklô szócska. 5.

Baile … Cliath; Dublin – telefon és
testvér elôtagja is lehet - szerb város.
6. Becézett Teofil – hitvány bor,
tájszóval – kicsinyítô képzô. 8.

Tunéziai autójelzés – kötelékektôl
megszabadító – annál lentebbre, 9.

Pihenôház – elterjedési terület – a
bibliai Júda fia. 10. Az ezüst (argen-
tum) vegyjele – napszak – terület,
röv. -– pad szélei 11. Szerencsésen
játszik – angol elôtagként: atom. 12.

Pecás kellék – sikerrel veszi az atléta
a magasságot. 13. Pest megyei
község.

FÜGGÔLEGES: 1. A gondolat har-

madik része. 2. Fordított kettôs
betû – sportegyesület a fôvárosban –
meglehetôsen. 3. Open Society
Archives (Nyílt Társadalom Archí-
vum), röv. – a gondolat negyedik,

befejezô része – a munka CGS-
egysége. 4. Somogy megyei község,
itt remetéskedett Berzsenyi – ellen-
ben – … Ramazotti; olasz pop-
énekes. 5. … de Janeiro; brazil nagy-
város – … Breugnon; Romain
Rolland regénye – belül rögzít! 6.

Olyan gyakori alkalommal. 7. Zemp-
léni Informatikai Egyesület, röv. –
Gyôr-Moson-Sopron megyei község
– szélesre nyit. 9. Odanézz! – kérem

(udvariassági formula), olaszul – ausztráliai futómadár. 10. A Végte-
len történet írója (Michael) – a felületére – a koordináta-rendszer
kezdôpontja. 11. Regényét Gárdonyi írta meg – a króm és a szén
vegyjle. 12. Esik – újság – szintén.

Zábó Gyula

E

EA

A R B

A

J

…

T K

Rejtett érték
Jens Peter Jacobsen, dán író, költô (1847–1885) gondolatát idézzük a rejtvény fôsoraiban.
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A MAGYAR SZIMFONIKUS ZENEKAROK SZÖVETSÉGÉNEK,
VALAMINT A MAGYAR ZENEMÛVÉSZEK ÉS TÁNCMÛVÉSZEK

SZAKSZERVEZETÉNEK KÖZÖS LAPJA, A NEMZETI KULTU-
RÁLIS ALAPPROGRAM ÉS A NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG

MINISZTÉRIUMA, VALAMINT A FÔVÁROSI KÖZGYÛLÉS

KULTURÁLIS ÜGYOSZTÁLYA TÁMOGATÁSÁVAL.

ALAPÍTOTTA: POPA PÉTER

A szerkesztôség címe:
MAGYAR SZIMFONIKUS ZENEKAROK SZÖVETSÉGE

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

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

Felelôs kiadó és szerkesztô: POPA PÉTER

Nyomdai kivitelezés: 

1021 Budapest, Tárogató út 26.

Telefon/fax: 200-7330

e-mail: dtp@publicitas.hu • www.publicitas.hu

Felelôs vezetô: A Kft. ügyvezetôje

ISSN: 1218-2702

Az interjúkban elhangzott véleményekkel és kijelentésekkel
szerkesztôségünk nem feltétlenül azonosul. 

Észrevételeknek, helyesbítéseknek készséggel helyt adunk.

INFORMÁCIÓK

Naprakész információkhoz és a legfrissebb hírekhez, hang-
verseny-naptárhoz juthat a magyar zenekarok világából.
Közvetlen átjárhatóság (link) minden magyar szimfonikus
zenekar honlapjára és programajánlatára

LÁTOGASSA ÖN IS RENDSZERESEN HONLAPJAINKAT:

Zenei link-gyûjtemény

http//www.muvesz-vilag.hu

http//www.hungorchestras.com

http//www.dalok.hu

Zeneletöltési lehetôség kedvezményes áron!

ÖN IS LEGYEN ELÔFIZETÔNK!
A MAGYAR SZIMFONIKUS ZENEKAROK SZÖVETSÉGÉNEK, 
VALAMINT A MAGYAR ZENEMÛVÉSZEK

ÉS TÁNCMÛVÉSZEK SZAKSZERVEZETÉNEK KÖZÖS SZAKLAPJA

Megjelenik: évi 6 alkalommal
1 példány ára 300 Ft 
Elôfizetôknek:  1440 Ft + postaköltség. 
Összesen 2100 Ft /év.

Eljut: minden magyar szimfonikus 
zenekarhoz, zenei intézményhez, 
és a zene iránt érdeklôdôkhöz.

Foglalkozik: A magyar és külföldi zenei közélet aktuális történéseivel, szakmai érdekességek-
kel, hangversenykritikákkal, zenetörténeti írásokkal, hangszertörténettel és a ze-
nészek egészségi bántalmaival, illetve azok megelôzésével és gyógyításával,
valamint hangverseny-programokkal.

Közéleti cikkek és hangverseny-programok az interneten is olvashatók:
www.hungorchestras.com

Megrendelhetô: e-mailben: info@zenekarujsag.hu, faxon: (36 1) 227 13 80

A MAGYAR SZIMFONIKUS
ZENEKAROK SZÖVETSÉGÉNEK TAGJAI: 

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

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: office@mavzenekar.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.

Óbudai Danubia Szimfonikus Zenekar
1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 5., I.em 4., kapucsengô: 26.

Levélcím: 1399 Budapest, Pf. 716
Tel.: (+36-1) 373-0228 • Tel./fax: (+36-1) 269-1178

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