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Az utóbbi hetek kulturóIis sajtójt1t oll:asva, egy, ntég (!) tilltisban Iévő magyar muz.sikus egyik úmulatból a mósikba eshet. Lépten-n)'ot,1()l1 felteheti mogónak a kérdést,
hagy az éb,,ólom ez, vűgy ez a valósítg?,, Bízotly, még egy jó erős csípéssem biztos'
(Magyar
Tii11'ei,
a
Népszal'a
februúr
renlét érzetétkelti, ha az enber egym(tsutíut
orgónum
(Szépszó)
fIindkét
olt'assct.
szdmót
19-ei
kör) és a Népszabadstig februtir
Fischer-interjút kijzöÍ' csak éppen a változatossóg kedvéérta: eg.vik lvdn, a núsik pe'
ntegtervezett
dtg Ádám. Azt is hihetnénk, hagy jól előkészített, kötőszóról-kijtőszóra
vagj
közös offenzív(it indítzttak a te,spedő, de mind
képmagyar
vdló
zene
munkanélkülivé
majd később
ttdtis
viselői ellen, ha nem tíltule fe! mór az első olva
kettőjük mggjar zenei vulósílg-interprettílúst1ban. Vagy ellenkezőIeg? Egyet akanuk,
csak ntís-mtÍs wóclon? Míg egyikük azt állítjű, Iragy ,, a magyar zenei éIet az utóbbi
időben bizanytalannii vdlt, mutkahelyek, zenekarok szííntek meg, muzsikusok keriiltek rltcóra...", attdig ndsíkuk szemrehtÍn): ,,senki setn mer dlldsokat megsziintehti, zenekarokat összevonni, vagy tlrasztikus títűl&kítósokat kezdeményezni..," No, ez'en iga-

Muzsikus sorsok a világ másik
feléről
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gektől, amel1ek részt vesznek pén,zek eklsztásában, vezetői kinevezésekben".
Hol itt az igttzsítg? Kinek higgyek?
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Magyar Szinfonir zenekari kultúró-

sőt
ok _ ttent is kevós _ anelyek saj'
de nent gurui'köziinséggel töltik

rtjeiket?
eseknek, ha91' vannak tiltaluk feloszlattisrl vag1 összevonásra
llgJ{tn nent tarthatnak bértollnokokat, de szép csendben tény-

k?

cathedra, Iépten'nyomon kittyilatkoztathatnak,
és tltuzsikus között, demagóg és félrevezető nókijzött'
hivatalnokok
netn
értő
hoz'l,ó
sulykolhatnak
zeteket
Abaj az, hogy ctz elhintett nrug kikelt: hol legpatinásabb zenekarainkat akarjúk össze'
o lv as ztani, h o l e gy s ze rííe n c s ak,,(tt s ze r v e lni'' !
Persze az iitszervezési lázközepette is taltin reménysugdrként hathat a ninapi sajtó'
hír: végre felismerte a kulturólis túrca, hogy gyalázatos a mag!űr zenészek fizetése és
e
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Filharmonikus
Zenekarnál

...a Nemzeti

-

beszélgetés Kovács Géza

zenekari igazgatóva|_

- Az elmúlt esztendő anyagi jellegű újdonsóga volt az ú7ynevezett művészeti pótlék, amely lehetővé teszi, ho?y a kötelező
juttalóson kívül külön honortiljók a kiemelkedő teljesítményeket' onök élnek-e a dtff"renciólós lehetőségével? Ha tgen, milyen elvek szerint kiilónböztetik meg egymóstól a
muzsikusokat és milyen időközönként bíróljók esetleg felül sajót döntéseiket?
_ Mindenek előtt ezen a helyen szeretném leszögezni, hogy a mívészeti bérpótlék története sikertörténet. ami nagyon ritka a mi szakmánkban. Azért ezen a helyen,
mert innen, jelenlegi irodámtól néhány méterre, egy eléggéelhanyagolt kis helyiségben született meg a bérpótlék gondolata.
1998. január 18-án' közvetlenül a Filharmóniától való elszakadás után volt egy
majdnem botrányba fulladó társulati ülése
az akkor éppen átalakult Nemzeti Filharmonikus Zenekat, Énekkar és Kottatárnak,
ahol egyébként a minisztérium képviselői
nem jelentek meg' Nekem kellett beszárnolni többek kcizcitt arról, hogy majdnem
húszmillió forintos mínusszal kezcljük működésünket' a várva-várt bérfejlesztésből
nem lett semmi, csupán a közalkalmazottakat kötelezően megillotő néhány százalékos emelésre számíthatnak a muzsikusok.
A felháborodás nagy volt' hiszen mindenki
aztreméIte,hogy az átalakuláS anyagi előrelépéstis jelent majd. Jelen vo1t azonban
Gyimesi LászIó; vele és néhány kollégával
együtt félrevonultunk az előbb említett kis
szobába és azon tanakodtunk' hogyan lehetne segíteni ebben

a

helyzetben. Ha

"csak úgy'' pénzt kértünk volna a kormánytól, garantáltan nem kaptunk volna. Hoszszas beszélgetésután Gyimesi LászIó fejéből pattant ki az ötlet: kiemelt nemzeti

alapintézménymivoltunkra kell hivatkoz-

ni, hiszen ilyesmiből nem sok yan az ofszágban. Meg is állapodtunk a stratégiában
és kÖvetkezetesen elkezdttik megvalósítani

az ötletet. Gyimesi LászIó elkészítette a
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ökkenté s e és a felzárkó zós

pótlékról szóló miniszteri rendelet szövegterveZetét' én intenzíven leveleztem. Végül
a kormány, illetve az akkor még mívelődé-

si miniszter egyetértett a pótlék beyezetésével. Közbe jött azonban az l998-as kormányváItás. Miniszter úr azt mondta, hogy
nem tartja illendőnek egy olyan hosszú távú kötelezettségről szó|ó rendeletet aláímí,
amely esetleg egy új miniszter számára je-

lent majd kötelezettséget. Így is lett' Közben persze telt az idő, nemcsak a kormány
lett új' de a mi ügyeinkkel foglalkozó mi-

nisztérium szerkezete

is

megváltozott.

1998. végére készült el a szövegtervezet és
1999. február l-jén jelent meg a rendelet a

Közlönyben;

akkor lehetett először művészeti bérpótlékot "osztani''. Szerettem volna mindezt elmondani, mert a háttérben sokat és keményen dolgoztunk azért, hogy
valamivel jobb legyen a muzsikusoknak.
Maga a rendelet az alappótlék 50vo-át írja elő alanyijogon, mint kötelezójuttatást és
kimondja, hogy kollektív szerződésben kell
meghatiírozni a fennmaradó rész elosztásának mikéntjét' vagyis ott rögzítjük a differenciálás módját. Ezt évente felül kell vizsgálni és aktualizálni kell a megállapított ösZszegeket' Külön tárgyalunk a zenekar és az
énekkar szakszerv ezeti bizottságáv al, mivel
alapvetően különbözik a két zenei együttes
szerkezete, tevékenysége. Mindkét együt
tesnél nagyon erős differenciálás van, csak
éppen más-más elvek alapján. A kórusnál
nagyon szabatos és pontosan körülhatárolt
feltételrendszernek kell megfelelni ahhoz,
hogy valaki egyáItalán megkaphassa a köteIező 50vo feletti összeg bármilyen kicsi hányadát. Például: a teljesíthető énekkari szolgálatok 7 07,:-át teljesíteni kell. Aki mondjuk
szépen énekel' de ezen képességétmásutt
kamaÍozÍatja, nem kaphat ebből a pétzbőI.
Minderre a szólamvezetík, az énekkari bizottságok tesznek javaslatot, a végső szót
azonban a kaigazgató mondja ki' amit én
kitika nélkül elfogadok és aláírok.
A zenekarnál sem kevésbéegyszerő ez a
folyamat. Elóször a zenekar megszayazza,
hogy mely testiiletek azok, amelyek egyáItalán jogosultak ezzel foglalkozni' Ezek a testületek mindannyian beleszólhatnak abba,
hogy egy-egy muzsikus az elnrúlt év teliesít-

é rdekéb

en_

ménye alapján milyen métékben részesüljön ebből a bérpótlékból. A zenekar érdekvédelme nem javasolta, hogy teljesített szolgálatok alap1án tör1énjék az értékelés.En-

nek az az oka, hogy a nyolcvantagú kórus
minden egyes tagjrára szükség van egy-egy
oratórium előadásakor. a zenekamáI azonban jóval kevesebb muzsikusra van szükség,

mint ahányan közalkalmazotti munkavi-

szonyban áIlnak az együttessel. Itt általában
30 ember mindig szabad, a vonalat tebátnagyon mélyen (kb. 4}vo-ttáI) kellene meghúzni, aminek nem lenne értelme.
Van- e hang s7erenkénti me gktilönbözteté s ?

_ Nincs, mindenkit önmagában vizsgál-

nak. Előfordulhat' hogy egy szóIamvezető
kisebb arányban részesedik a bérpótlékból'
mint egy tuttista. Nálunk bonyolult számítások alapján kimunkáIt bérstruktúra működik
már másfél-két esztendeje, amely már önmagában tükrcjzi, ki milyen hangszerrel és
melyik poszton szolgálja a művészetet. A
külön megbízással bíró muzsikusok pótlék
formájában külön díjazást kapnak azért,

amit tesznek. A zenekar értékrendjeszerint
ez a minőségi bérpótlék valóban a minőséget kell, hogy támogassa.
- Mit hozott az első év tapasztalata?
- A zenekar érdekvédelme azt javasolta
most, aZ évfordulón, hogy maradjon minden a régiben _ ez akár azt is jelentheti,
hogy kirívó hibát nem követtek el. A kórus
új névre szóló javaslatokkal jelentkezett,
de az e]veket lényegébenmegtartotta'
Minden bizonnyal vannak még ebben a
sokszorosan átszíírt rcndszerben szubj ektív
elemek, mivel még egy egész közösség sem
tekinthető tévedhetetlennek.
_ Vannak-e nem közalkalmazotti

munka-

vis7onyban ólló muzsikusok? Ha igen, őket
akarják-e, tudjók-e valamilyen módon kom-

penzólni?

- Vannak vállalkozóként dolgozó muzsikusaink, akik annak idején maguk kértéka
közalkalmazotti jogviszony megszüntetését.
Velük olyan megállapodást kötÖttünk' hogy
ők a társulat tagjai' rájuk is vonatkozik a társulat mindenjoga és kcitelezettsége. Szerencsére módunkban á11 nagyvonalúnak lenni,
számukra mind a 13. havi illetményt, mind
pedig a művészeti bérpótlékot ki tudjuk fi-

ZENrt
zetni.

A

forrásokat

a

zenekar teremtette

meg, hiszen a minisztériumtól csak aközal-

kalmazotti jogviszonyban lévő muzsikusok
számára folyósítják a megfeleló összeget.
'- Mindez' hozott-e olyan minőségi javulóst a muzsikusok életében,hogy kevesebben

lnennek el fizetés nélküli szabadságra csak

azért, hogy mdsutt, mós munkóyal tabb

péttzt tttdianak keresni?
_ A kórus esetében haÍfuozottan állítha-

tom, hogy igen' ott voltak kollégák, akik
többször több hónapra is elutaztak évente.
Nekik feltettük a kérdést:menni szeretnének'
vagy maradni? Ha maradni akamak, marad-

janak' mi igyekszünk - lehetőségeinkhez képest - viszonylag tisztességes bért fizetni és jó
körülményeket teremteni munkájukboz. Volt,
aki ment, volt. aki maradt.
A zenekarnál ez a tendencia nem ennyire
látványos. l'avaly is nagyon sokan vettek ki
fizetés nélküli szabadságot. Igaz, a zenekar

esetében ennek a pótléknak nincs olyan
visszatartó ereje. mert a juttatás nem függ

annyira a teljesített szolgálatok számátóI,

mint a kórusnál'

A mi muzsikusaink a kismartoni Haydn
Zenekarbat, vagy a Luxemburgi Szólistáknál _ vagy akárhol másutt Nyugat-Európában * egy-egy produkció alkalmával többhavi fizetésüket kapják meg. Ezzel ntég ez a
pótlék sem versenyképes, pedig tudjuk, milyen sokat jelent egyébként.
_ Csökkentek-e azok a.feszültségek, amelyeket éppen aZ egyes zenekarok között lévő
naq}on eltérő bérviszonyok szítottak? Nem
kell-e attólfélni, hogy bórmikor újra lángra
lobbanhatnak a s zun,nyadó indulatok?
_ A láng bármikor kitörhet' de nem a bérek miatt. l{incsenek ugyan pontos adataink
arról, hogy a két, nálunk bizonyos szempontból talán jobb körülmények között dolgozó MATÁV és Fesztívá\zenekarnál milyen magasak a fizetések, de aztbizton áIIíthatom, hogy a zenekar ma a legiobban fizetett három magyar szimfonikus zenekar között található és az énekkar fizetése nagyságrendben azonos a Rádiókórus tagjainak
bérével.

_ Ha a pénzügyi;feszilltségek nem olyan
kom.olyak, ruiért gondolja, hogy bórmikor
e Is

zab

adulhatnak az indul

at ok ?

_ A muzsikusok érzékenyemberek, a mi

zenekarunk tag1ai különösen büszkék és
önérzetesek múltjukra, hagyományaikra, a
magyar és nernzetközi zenei életben elfoglalt helyükre. Minden váItozásra indulatosan reagálnak, talán a megbecsült tradíciókat érzik veszélyben egy-egy újítással' a
megs zokottól eltérő mo zzanattal.
_ A személyi óllomónyt tekintve mennyire
tartia stabilnak

és Jiatalnak

a zenekart?

KÖZÉLETÚNK

_ Nagyon sok tehetséges fiatal került hozzőnkaz e]Ínúltmásfél-kétévben. Szinte mindegyikkel nagyon elégedettek a szólamvezetók
és a zenetgazgató _ örömmel írtam én is alá
szerződéseiket. Tavaly több hangszercsopor1
is hirdetett próbajátékot" A kürt szólamba például húsz körül volt az egy áJlásraje].entkezők
száma' de abíretó bizottság egyiktiket Sem találta kétséget klzfuóan alkalmasnak a feladatra. Így a, az íllás azóta sincs betöltve.
_ Kiegyensúlyozott-e most a zenei vezetés,
ami köríil voltak azért heyes vitók annak idején?
- Ez kényes kérdés,mer1 ha úgy vesszük,
sem a Berlini, sem a New York-i Filharmonikusok vezetése nem volt teljesen kiegyensú-

lyozott Karajan illetve Bernstein idején. Az

1998 elejétől működő vezetést e7őszor azéft
bÍálták, mert Kocsis Z oltán zeneigazgatóÍ v áratlanul érte felkérésünk és számos olyan kötelezettsége volt, amelyet nem tudott és nem
is akart lemondani. Így hát akkoriban rengeteget dolgozott Hamar Zsolt' aki számos olyan
koncertet vezényelt, amit eredetileg másra tervezttink' Nagyon tehetséges' de nagyon fiatal
kamestel állt egy olyan zenekar élén,amelyik "nagy'' nevekhez szokott hosszú évtizedeken keresztlil. Akkor sokan azért háborogtak, hogy ilyen hatal karmesterrel kell rend-

szeresen egytitt dolgozniuk. Aztán Kocsis
Zoltán mfu nemet mondhatott éS nemet is
mondott számos felkérésre' hogy dolgozhasson a zenekarral. Akkor morgásba lendült a
másik tábor, hogy "szegény Zsolt alig dirigálhat, Kocsis Zo\tán m1lyen sokat dolgozik'''
Lassan kialakul a megfelelő egyensúly: természetes, hogy a zeneigazgató vezényel a
legfontosabb hangversenyeken' hiszen mégis
csak az ő neve fémjelzi a zenekar produkcióját. Zsoltnak megvannak a saját koncertjei és
nagyon sokat segít egy-egy produkció elókészítésében.Nehéz művek esetében ő talÍ eIőpróbákat, neves vendégmívészérkezésekor
segít "leporolni'' a darabokat. Most éppen a

Tavaszi Fesztivál állít komoly feladaÍot az
együttes elé, amikor is Eötvös Atlantis című

gigantikus művét és Berio Szimfónláját játszuk Eötvös Péter vezényletével. Mind a művek nehézségi foka, mind a szerző-karmester
közismer1 igényességenagy kihívástje\ent az
együttesnek. Természetes há| hogy Hamar
Zsolt több előzetes próbával segít a zenekar
dolgának kcinnyítésén.Áprilisra várjuk
Michael Schönvandtot, aki külföldön nagyon
ismer1 és koncer1je komoly felkészülést igényel. Zsolt ötletére oratórium sorozatot szerveztiink, amiben sokat vezényel, májusban
öniílló koncer1en a Verdi Requiemet dirigálja.
_ Hogyan győzik mindezt hangszerekkel?
Az, hogy kiemelt nemzeti alapintézményként
mííködik a zenekar, lendített-e valamit a dolo gi kiadósok lehetős ég ein ?

_ Szégyenletesen kevés pénz jutott eddig

dologi kiadásokra. Tavaly is és tavalyelőtt

is összesen tízmillió forintot kaptunk erre a
célra, ami egy zenekart, énekkart és kottatárat működtető tntézmény esetében hihetetlenül alacsony összeg' Ennek ellenére

minden hangszer a rendelkezésünkre ál1,
nem kellett fellépéstlemondani hiányzó

instrumentumok miatt. kifizettük a telembérleti díjakat, minden teÍyezett mívészt
meghívtunk és kifizettünk' Úgy gazdálkodtunk, hogy nehézségeinket se a közönség,
se a muzsikusok ne érezzékmeg. A gazdálkodáson kívül csak "sírni'' tudtunk, de ennek is megvolt az eredménye, mert idén a
tíz helyetÍ hetvenmillió forintot kaptunk
ezehe a célokra.
Komolyra fordítva a szót: ehhez kevés
lett volna csak a sírás. 1998 első felében a
minisztérium segítségévelledolgoztuk azt
a húszmillió forintos adósságot, amellyel
az évet _ és az új szervezelíi működést _
megkezdtük. Évvégénmár valami jutalmat is tudtunk osztani. l999 decemberében
pedig tizennyolc és fél millió forintot osztottunk szét szintén jutalomként' ami majdnem egy teljes havi plusz bért jelentett
minden egyes dolgozónknak _ természetesen a kcjtelező 13. havi illetmény mellett.
Ezt nagy eredménynek taftom, különösen a
mi szakmánkban, a mi területünkön' Azt
hiszem egyértelmű, hogy ez az eredmény
közvetlen munkatársaim. a menedzsment
munkáját dicséri.
Tavalyelótt vettünk ezen felül egy vado-

natuj nagybőgőt, tavaly ötmillió forintér1
egy tubát, két és fél millióért egy hordozható orgonát. Minden muzsikusunk kezében
van hangszer, fúvós hangszereink pedig iga-

jó mllőségűek.Igaz, azok legfeljebb tíz
évígőrz1k minőségüket, aztán óhatatlanul
amor1izálódnak. Nagyobbak a gondok a lényegesen időt állóbb vonós hangszereknél,
Itiszen az áruk szinte megfizethetetlen. Az
zán

ügy érdekében most azon fátradoztlnk, hogy
milyen módon tudnánk a zenekar tagjait saját hangszerük basználatáért valamilyen módon honoráln1.

_ Ön annyit tett m(ír a zenekari muzsikusok megbecsüléséért,életük jobbó tételéért
_ nincs ötlete, hogyctn lehetne O ki tudja hol

talólható, óllami tulaidonú hangs7ereket

jobban közkinccsé tenni? Nyilvónossógra

hozni, kiknél vannak a cremonai remekek,
kidolgozni valamilyen rendszert, hogy kik,
mennyi ideig használhatjók szokat? Ez má-

sutt

is így yan: a Bécsi' Filharmonikusok

j obbnól j obb hang szereit
az Osztrrik Nemzeti Bank adja annak, aki a
megfelelő poszton ül annyt időre, amíg az

szólctmvezetőinek

adott feladatot elltitj a.
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_

Próbálkoztam ilyesmivel, amikor

a

Filharmónia hagyatékát rendeztem és magam sem számítottam arra, mekkora darázsfészekbe nyúlok' 116 hangszerről volt
szó, szerteszét az országban, melyeket
nem kaptak meg a Nemzeti Filharmónia
örökébe lépó közhasznú társaságok. Továbbra is a mi leletárunkban szerepelnek,
de mivel sokszor még "tartőzkodási helyük" föllelése is kisebbfajta nyomozást
vesz igénybe, ezek fölött semmiféle tulajdonosi felelősséget nem tudtunk gyakorolni. Javasoltam, hogy rendezzük e hangszerek sorsát. Nem történt semmi, ám a sajtónak igencsak megtetszett a gondolat, rendszeresen ke1lett ebben az ügyben nyilatkoznom' Kiderült, hogy ez a 116 hangszer
csak a jéghegy csúcsa, hiszen az ígazán je-

1entős téte1ek (Stardivarik, Guarnerik,
Amatik) a Zenetudományi Intézetben vannak lajstromba véve, privát használatban
vannak' évente egyszer be ke1l mutatni,
hogy megvannak-e még. Nekem pedig
nem feladatom eldönteni, hogy aki azokat
a hangszereket használja, milyen muzsikuS
és hol helyezkedik el zenei életünk rangsorában.

Mindenesetre felnő most egy generáció,
rengeteg nemzetközi versenyt nyeró, tehetségesnéltehetségesebb fiatalok sora, akiknek zöme a feladathoz és saját színvonalához méltatlan szátazfán kénytelen játszan|
Magyarországnak szüksége lenne azokra a
dicsőségekre, amelyeket ezek a fiatalok szerezni tudnának' Eközben pedig mesébe illő
hangszerek lapulnak olyan helyeken, ahol
senki sem hallja őket.
Annak idején éÍthető volt, hogy ilyen
rendszerben osztották el a hangszereket' hi_
szen azt mondták, kiváló művészeink úgysem gazdagodhatnak művészetükből, legalább egztsztenciális biztonságot és hangszer1 biztosítsunk számukra. Közben azonban rendszerváltás volt: most miír nálunk is
gazdagodhatnak a szólisták, de a hangszerek
ottmaradtak, állami tulajdonban'
_ Ezek a hangszerek mós orszógban is állami, vagy legalóbbis köztulajdonban lennének, de úgy, hogy azt időről időre mds kapjrl
meg. Éppen az Ön óltal említett' harmincon
még jóvaL inneni koroszt(tlynak yan lehetősége bi7'onyos időre megpólyó.zni mondjuk
eqy-e4y kincset érő hegedűt, hogy annak segítségévelelinduljon pólyája, amelynek réyén mór maga is megkeresheti egy jobb sajtit hangszer tirót.
_ Nálunk is így kellene lenni, de ezt én

feladtam. Még mindig rajtam van

a

116

hangszer gondja. Feltérképezésükön, leltározásukon kívül is okoznak gondot: állandó aggodalmat, hogy esetleg eltörik' leég
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vagy eltűnik mondjuk egy zongora.
_ Az onök hangsprei biztosína yannak?

-

Igen, mégpedig szponzori megállapodás keretében a Hungária Biztosító által.
Amióta nincsenek botrtinyok a zenekar
körül' ismét helyreóllt a szponzorok bizalma? Szómíthat rójuk a kellő mértékben?
_ Nagylelkű, mííyészetbarát Szponzoraink vannak, akik bizony annak idején meginogtak, hiszen a szponzor a sikert és nem a
botrányszagú bizonytalanságot támogatj a.
_ Mennyiben jelent kötelezettsé7et aZ,
hogy ez egy kiemelt nemzeti alapintézmény?
Vannak-e hivatalos felkérések és elyórósok,
amelyekkel a z'enekar a fenntartónak azaz az

óllamnak tartoz'ik'' ?
_ A kormány nagyon határozottan és tudatosan "hasznáI" bennünket. Ha például
Frankfurtban a könyvvásáron Magyarország kiemelt vendég, mi megyünk muzsikáIni az Alte oper-be, ha megjelenik a magyar kormányküldöttség Stuttgartban egy
fontos esemény kapcsán, a Nemzeti Filharmonikusok adnak koncertet, ha a kormány még békésebbéakarja tenni szomszédainkkal a kapcsolatot' akkor utazunk
Pozsonyba vagy Zágrábba vagy oda, ahol
éppen ápolni lehet ezeket a kapcsolatokat.
A Lisszabon melletti Estorili fesztiválon,
"

ahol Brazília felfedezésének 500. évfordulójáról is megemlékeznek, mi leszünk a

fesztivál állandó zenekaÍa. Ittjátszunk egy

kis Villa-Lobost és sok magyar

zenét.

(Tudnivaló, hogy jelenleg Portugália tölti
be az Európai Unió soros elnöki tisztét.) A

fesztivál Íendezői külön kértek minket.

hogy kortárs magyar műveket is játsszunk.
Jeney Zoltán külön erre az alkalomra komponál egy darabot. Az, b,ogy ez az ország
reprezentatív zenei együttese, nagyon kedvemre való, annál is inkább mert nem napi
politikai érdekeket, hanem mindig és mindenkor az ország érdekeit szolgáIja és kép-

viseli.

_Vannak-e újabb hangfelvételei az egyiit-

tesnek?

_ Jelen pillanatban inkább csak

tervek'
mert világpiaci helyzetünknek az tenne igazán1ót, ha olyan CD-k jelennének meg, amelyeken Kocsis Zoltánnal együtt játszunk. Ne-

ki azonban exkluzív szerződése van egy vi-

lágmfukájÍt' hanglemez céggel, án ez a cég
korábban már kötött exkluzív szerződést egy
másik magyar zenekarral is, így nekünk saj-

nos itt nincs egyelőre sok esélyünk. Mégis
megpróbálunk tenni valamit azért, hogy közösen is készíthessünk hangfelvételt'
Kapcsolatba léptünk egy világhírű hangIemez cég egyik filiáléjával és jó esélyünk
van ana' hogy 2001-ben megjelenhessünk a
világpiacon.

...és az

-

a

operában

beszélgetés Mali Istvánnal,

Magyar Allami operaház
Zenekari igazgatőjáv aI _

- Akkor amikor véglegessévtilt, hogy a
kiemelt nemzeti alapintézmények míívészeinek bérétaz úgynevezett művészeti

pótlékkal

lehet némileg emberibbé alakítani, a munkóltatók kezébe olyan _ régen óhított - eszköz került, amelynek segítségévelmegkülönböztetheti a kiemelkedő, jó és kevésbéjó teljesítményeketa pótlékok egy részének dffi-

renciólt szétosztósóval. Mennyire lehetett,
vagy mennyire kívóntak élni ezzel a lehetőséggel az operaház zenekari muzsikusainak
körében?
_ Az előzményekhez tallroztk, hogy az
operaház zenekari dolgozóinak fizetése az
elmúlt években hihetetlenül sokat veszített
éÍtékéből_ pontos adatot nem tudok, de
nem túlzás, hogy ez az arány mintegy 304o7n. Az 1993 és 1996 közötti időszakban a
zenekar egyetlen fillér béremelést sem kapott, pedig ezekben az években nagyon
nagy volt az infláctó. 1996 után kaptunk némi emelést, de még ezzel egyútt is messze
elmaradtak az itteni bérek a többi szimfonikus zenekarétól (és ilyenkor nem a Fesztiválzenekar jelenti az összehasonlítás alapját). Egyszóval, szégyenletesen alacsonyak
voltak az itteni fizetések'
Tavaly, amikor e]őszor kaptuk meg ezt a
bizonyos míiv észett pótlékot, kétfélealapelv
érvényesült' Egyfelől az, hogy aki ebben a
zenekarban 1átszík, az mindenképpen jogosult a pótlékra, hiszen eleve csak megfelelő
szintű hangszeres tudás bir1okában ülhet a
pult mögé. Így lehát amíivészeti pótlék egy
bizonyos százaléka mindenkit megtllet, azÍ
alanyi jogon utaljuk. A fennmaradó részt
azonban visszatarlottuk, hogy azzal tudjuk
honorálni a lelkiismeretesebb munkavégzést. a jobb teljesítményt'
- Az értékelés,a megkülönböztetés mi'
lyen alapon történik? Azt vizsgóljók, hogy
valaki hogyan teljesít a sajdt posztjón, vagy
él egyfajta posztok szerinti megkülönböztetés is? Honoróljók-e a szólójótékot, a koncertmester munkójót, az exponóltabb feladatokat ellátókat? Lehet-e ezzel egy-egy

kieme lke dő te lj e s ítményt
is honorólni?
_ A megkülönböztetés első lépésekéntvalamennyivel nagyobb emelést adtunk a fúvósoknak, mint a tuttista vonósoknak. Az eltérésugyan minimális, de létezik. Ezt követően megnéztük, hogy a muzsikusok milyen
tetjesítményt nyújtanak a saját helyükön'
függetlenül attól, melyik poszton ülnek.

alkctlomhoz kötődő

ZrNrt KozELETUNK
- Ezzel a módszerrel nagyon sok mindent ki lehet fejezni és el lehet ismerni, de
,,alkalmi'' munkót (haknit) nem lehet ellensúlyozni.

_ A zenekarból alakított művészeti ta-

nácsadó testülettel még tavaly megvitattuk

elképzeléseinket, amikor is mindenkiról,
egyenként szó esett. Akkor megállapodtunk abban' hogy a megkülönböztetésre
félrerakott összegből ki milyen arányban
részesüljön. A akkori döntés egy évre szólt
és éppen ezekben a napokban dől el, miIyen változások lépjenek életbe a következő L2 hőnapban.
Év közben csak kirívó esetekben módosítottunk; ha fegyelmi vétség történt' akkor
az iIIetőnéI azonnali hatállyal csökkentettük
ezt az összeget. Ugyanígy előfordult az is,
hogy kiemelk edő míiv észeti teljesítményéfi
pozítívirányban korrigáltuk a megállapított
összeget.
_ Hogy érzik? Ez afizetésemelés konszoliddlta-e valamelyest a hangwlatot (és természetesen a munkót), vagy még mindig nagyok a feszültségek?
_ A zenekari tagok döntő többsége mind-

ezt nem különös jótéteményként,hanem a
munka elengedhetetlen feltételeként élte
meg és meg kell mondanom, igazuk van.
Volt olyan hegedűs, aki zeneakadémiai diplomával, tcibbéves zenekari gyakorlattal ta-

valy 55_56.000 Ft bruttó fizetést kapott.

gyakorlást igényel. Hog\,an lehet igazsógosan dönteni, amikor kijeLölik, ki melyik produkció részese Legyen?
- Teljesen igazságosak sosem tudunk lennt, de az is tény, hogy sokan vannak a zenekarban, akik kimondottan fogékonyak például a kortárs zene iránt. Akkor, amikor Ligeti
György operájával készültünk, többen kifejezetÍen kéfték,hogy játszhassrík a darabot.
Voltak természetesen olyanok is' akik igyekeztek kimaradni belőle. A darab sikeres volt
egyébként miír Budapesten is, de aztán a
zágrábi bemutató kirobbanóan nagy sikere
végteg meggyőzött mindenkit anól, hogy
ilyen műveket is kelljátszani.
A most éppen próbrík alatt á11ó Eötvös Péter darab esetében más a helyzet. ott a zenekari árokban egy modern zenére specialízálódott kamaraegyüttes (az

UMZE

együttese)

a kulisszák mögött üI egy szimfonikus
zenekar, amelyben a mi muzsikusaink játszanak Az UMZE együttesére azért van
szükség, mert egyrészt az operában abban
az időszakban nagyon leterhelt a zenekar,
másrészt a zenekari árokban szereplő kamaraegyüttesben számos speciáIis hangszerre
van szükség' amelyekkel mi nem rendelkezúnk. az UMZE viszont igen.

ü1,

Jóllehet a produkció létrehozása sok
energiát igényel, meggyőződésem, bogy

ilyen műveket is be kell mutatnia az Operának, hogy a világon mindenütt elismert je-

lentős zeneszerzőink Magyarországon se
Kérdés,hogy ilyen esetben lehet-e egyáltamaradj anak ismeretlenek.
lán művészetről beszélni? Lehet-e ilyen fi_ Hogyan oldjók meg a Ring előadósónak
zetés mellett sok és magas szintű múvészeti
problémójdt? Köztudott, hogy az operahózteljesítménytvrími?
_ Megvóltozott-e most valamennyire rl ban a muzsikusok elég ,,dinamikusan" ytilt'
helyzet? Annak idején - úgy hallottam -' volt jók egymást ct pultoknól és ez nem biztos,
olyan időszak, amikor viszonylag jól fizették hogy jót tesz a Wagner ciklusnak.
_ Valóban ez éI a köztudatban annak elleezeket a muzsikusokat és akkor ők szívesen
nére, hogy ez ajelenség sokatjavult az utóblemondtak olyan haknikról, amelyeknek nem
bi években' A Ring esetében erre kü1önösen
volt míívésziértékük, csak pénzt jelentettek.
Szívesebben g),akoroltak vagy voltak egyÍitt ügyelünk. Most is kinn függ egy levél,
amelyben az áII, hogy aki a Ring egyes dacsttládjukkal az így felszabadult időben. Jerabjait játssza, annak kell a műhöz tartozó
lenthet-e ennyit a most kapott pótlék is?
- Csak azt tudom mondani, hogy a zene- összes próbán is részt vennie. Nem mondom, hogy minden kolléga lelkesen [idvökar jelentős része boldogan lemondana számos hakniról a gyakorlás és a család kedvé- zölte a felhíváSt, de a minőség védelmében
ragaszkodunk hozzá.
ért, ha ezt megtehetné' Sajnos nem tehetik
Maga a gyakorlat azéft alakulhatott ki,
meg és ezen a területen most sem érzek jemert sokan azt mondták, hogy úgyis ismerik
lentős elmozdulást. Nagyon nagy dolognak
a darabot, a próba inkább csak az újonnan
tartom a művészeti pótlékot, hiszen minőségi változást jelentett életünkben. Fizetésünk beálló énekesek kedvéért van. A külön munmellől talán már eltörölheÍő a ,,szégyen|e- kákhoz való kikérőket alá kellett ími, hiszen
az itteni keresetből valóban nem lehetett
tes'' jelző és az így kialakult összeg esetleg
megélni.
súrolja.
batárát
már az elfogadhatóság
_ A pénzügyi helyzet vóltozósa mellett vaMostanában már lehetett szigoítani, és éppen a Szimonov által vezényelt Ring esetélamennyire megvóltozott az operai repertoár
az elruúlt időszakban. Szómos olyan míí ben ez különösen következetessé vált.
olyan szigorítást is bevezettünk, hogy
hangzik el, amely a zenekari muzsikusoktól is
szokatlctn munk(tt,

a

szokósosndl jóval több

bemutatók esetén, a premiert mege7őző

meghatározott időszaktól kezdve nem lehet
cserélődésa pultok mögött. Ez más érzékelhető volt a Peter Grimes. a Borisz Godunov
bemutatóján is.
AVerdi Fesztiválon sem volt egyetlen pa-

nasz a zenekarra, pedig szolgálatban teljesítettük a feladatot'

Mit csinól az Erkel Színhóz zenekara,
ahol most feltűnően kevesebb előadós van
az utóbbi szezonokban?

Magában az Erke]ben valóban kevesebb előadás \an' az operában viszont arányosan tc;bb. Néhány darabot praktikus
okokbói az operában játszanak' az ErkeI
Színház zenekarának közreműködésével.
Eddig sikerült kivédenünk az ütközéseket,
de most az ()pera Tosca előadása ütközik
majd az Erkel Pomádé előadásával, ami azt

-

jelenti, hogy opera-zenekari muzsikusoknak
kell megtanulni a Toscát is.
' Mennyire tekinthető (tllandónak és

'fel-

Íóltöttnek a Zenekar ebben a pillanatban?
Van-e arra kilátós, hogy valamelyik szólamra p róbaj ótékot hirdetnek?

_

1991 őszén meghallgatásokat tartot-

tunk még kisegítői posztokra is. Erre azért
volt szükség, melt egyre több a női muzsikus _ ez egyébként világjelenség _ akik a
családda] és a gyerekekkel járó terheket is
viselik. Az ő, illetve a betegek helyettesítésérenem szetencsés az utolsó pillanatban kisegítőt hívni' Így ismerjük azokat is,
akik helyettesíteni jönnek. Státuszt csak
akkor adhatunk. ha tiresedés van.
Nagyon jó jelnek taftom, hogy legutóbb,
amikor az első fuvolás helyére hirdettünk
meg próbajátékot, negyvenen jelentkeztek.
Két kollégát próbálunk ki, egy-egy féI szezon erejéig. Egyikük (Gjorgjevic Dóra) már
játszott nálunk, ő ül az elsó fuvo1ás helyén a
szezon első részében'EzaIatÍ a másik jelölt
(Menyhárt Zsuzsanna) második fuvolát fúj
és majd a szezon második felében próbáljuk
ki első fuvolásként.
Tartottunk brácsa próbajátékot is, ahová
szintén tízen fölüljelentkeztek és hasonlóan

a fuvolához, a legjobbakat kipróbáljuk.
Nemrég vettünk föl új első kürtöst, a versenygyőztes SzőkeZoltánt és a Malaysiába
szerződött első kürtösünk helyén is kiváló
fiatal muzsikus

ü1

Tóth Gábor személyében.

Örömteli ez a belyzet hiszen sok

és

gyakran hálátlan feladat vár muzsikusainkra. Lehet szépítgetnia dolgot, de mégiscsak
lent ülnek a zenekari árokban, esetenként
egyhangúbb a munkájuk, mint a Szimfonikus zenekarokban ü1ő kollégáiké' gyakran
előfordul, hogy évek ótakézbe nem vett darabot próba nélkül kell eljátszani egy hirtelen műsorváltozás, a bérletezésmiatt.
- Hogy óllnak hangszerekkel?
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ZrNrt i<ÖzÉrrruNr
_ A téma és a gond örökzöld.
Volt olyan év'
hogy egyetlen lrllért nem kaptunk hangszervásiárlásra. 1991 -ben kaptunk valamennyi pénzt,
l998-ban nem, 1999-ben ismét kaptunk valamennyit _ ,,megverekedttink'' érte' A legnagyobb baj az, hogy egyáItalan nem lehet tervezni, mert nem tudjuk, mire számíthatunk.
N inc s l e he t ő s égük p óly tizni ?
- Az opera legfeljebb produkciókra pá-

Iyázhat, a zenekar speciális páIyázatokra
számíthat csupán, amit egyébként nem
maga intéz, hanem az opera mint intézmény. Így lehet esetleg új zongorát, zongora karbantartásra pénzt szerezní, I:'tszen

elképesztő tortúrának vannak kitéve nálunk ezek a hangszerek. Vannak olyan
hangszer-csoportok, amelyek két éve nem
kaptak új hangszert. A fúvósok ugyanúgy
rossz helyzetben vannak, mint a vonósok,
akik legutóbb (két vagy három éve) egy
öthúros nagybő gőt kaptak.
_ Hóny embemek van saját hangszere?
olyan amit SzégyenkezéS nélkül itt is kézbe
vehet?

_ 20% köttllínek gondolom ezÍ az arányt.
Van azonban olyan kollégánk, aki jobb minőségű saját hangszerrel rendelkezik, mint
amtt az opera biztosítani tudna. Aki saját
hangszerét használja, annak némi költséget
tudunk biztosítani javításra és nád- illetve
húrvásárlásának költségeit fedezni tudjuk.
Ha arról nem is álmodhatunk, hogy _ hasonlóan a világ nagy zenekaraihoz - kijelöljük' hogy az ideális hangzás érdekében
milyen márkájú hangszereket használhatnak a fúvóskollégák' arró]' azért szoktam
álmodni, hogy Mozartokat, Beethoveneket
(zenekari koncer1eken Brahmsig bezáróIag

tottiík ott A varázsfuvolát, sztétrokat szerződtettek és még így sem volt teltttáz. Az Erkel
Szittházban l1yanez a darab, ugyanabban a
rendezésben' úgynevezett hétköznapi szereposztással is telt házat képes vonzani.
- Milyen időszakot él meg mostanóban a
Filhatmóniai T ór s as ó g Zene kara ?
_ Koncertjeink nagyon népszerűek, és _
nyilván a helyszín miatt is _ telt háZakkal
mennek. Úgy érzem, javult is a zenekar játéka. Minden bizonnyal ebben a karmesterek

trombitán játsszák a trombitások. Jó lenne
nem ezekkel a modern üstdobokkal játszani a Mozart operákat _ egészen más lenne a
hangzás és a hangulat'

saink életébena nemrég üzembe helyezett új
próbaterem. Évtizedek óta megoldatlan próbaterem-kérdésünket megoldottnak látjuk a

a szimfonikus

műveket) például bécsi

Van okunk az örcimre is. hiszen előadásaink

mind az operában mind az Erkel Színházban
nagyon látogatottak. Érdekes módon a Thiília
Színházbeli előadások nem tudják megtölteni
a nézőteret. Két éve lesz, hogy színpadra íllí-

A kirakat

személyének óriási a szerepe' hiszen
Saccani mellett nagyon jó vendégkarmesterekkel dolgozunk együtt.
Új korszakot jelent hangszeres muzsiku-

Jókai utcában kapott helyiséggel' amely

megfelelő méretű és akusztikájú, ahol elfér
a kórus, elfémek az énekesek. A muzsikusok szeretik, bár a terem ,,belakása'' még az
elkövetkező hónapok feladata.
Tóth Anntl

ren dezés alatt...

Kormónyzati intézkedéseka Nemzeti Filharmonikusok hdza tójón
Ujabb beszélgetésKovócs Gézóval, az NFZ igazgatójóval
- Még nincs két hete, hogy onnel és Mali Istvánnal, az operazenekar igazgatójával egyfajta
pénzügyi egyensúly megteremtéséről beszélgettünk; arról, hogy az egy evvel ezelőtt bevezetett
míÍvészetibétpótlék némileg csökkentette a hazánk
vezető szimfonikus zenekarai között kialakult bérfesziilÍséget.Most, februór 23-ón újabb, bizonyos
SzempontbóI magyarózatra szoruló fe.jlemények
ingattók meT ezt az egyébkent még nem is túI szilórd egyensúI1,t' Először arról szerezhettünk tudonüst. hogy a Nemzeti Kulturtilis Örökség Minisztériuma jelentősen meg kívánja növelni a Nemzeti

Filhatmonikus Zenekar Énekkarés Kottatór szátruirajuttatotÍ költségvetési pénzt, amelyben a bérek komoly megemelése is benne foglaltatik,Kissé
csodólkozott a szakma, hogy ennek az örömteli

be-

sajtónijékoztatón kívónt nyilv(tnos'ságra hozni a Minisztérium, miért csak akkortt publicitóst szónnak, amekkara egy viszonyLag

j elentésnelg amelyet

szűk körben, megleheÍősen az utolsó pillanatban
kézb e s ített me ghív ó rev én bizto sítható ? A b ej el e n tés unin azonban érthetővé vóIt minden: nyilvón
nem lett volna céls7erű idő előtt nyilvdnosságra
hozni a miniszteri biztos kinevezésének tényét.

on, mint a 1enekar iga7gatója, mit éruett ezekből az előkészületekből' miről volt, vagy nem volt
tudomása és most hogyan értékelia kialakult
helyzetet?

_ A kormány

szándékráról,

hogy a második

félévtőI jelentősen meg kívrínjanövelrri a Nemzeti Filharmonikusok költségvetési |ímogatását
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és ennek fejében (mintegy cserében) lehetőséget
szeretne biztosítani a minőség észrevehető javításiára, természetesen volt tudomásom.

Azt is tud-

tam' hogy a tárca minisztere sajtótájékoztatón jelenti majd be ezeket a terveket. A miniszteri biztos kinevezésének ténye engem is meglepett és
első pillanatban nem is értettem ennek okát. A
bejelentés másnapján azonban volt szerencsém
beszélni a miniszteri biztossal, akit korábban is
ismertem már. Vele, mint a Nemzetközi Gyermekmentó Szolgiílat magyarországi v ezetőjév eI
korábban is volt már kapcsolatom; tavaly május
30_an közös koncerttink volt a Kongresszusi
Központban. Ó
al.róI tájékoztatott, hogy
"ng.'rr
ez a döntés egy rendkívül szigoní konspiráció keretein belül született meg, valóban csak háromnégy ember tudott a Nemzeti Filharmonikusok
kapcsárr létrehozott új intézményről.
_ Felmerült-e onben tt kérdés és ha igen, kapofte magyarózI'tot arra, hogyan került a Nemzetközi Gyermekrnentő SzolgóIat mngyarors7ógi
vezetője abba a helyzetbe, hogy egy szimfonikus

zenekar kormánybi7t o s a le gy e n ?
_ Ő Kocsis 7n|:tánrégi rajongójaként valamint
a zene, a kultúra elkötelezettjeként a maga eszközeivel és lehetőségeivel igen aktívan képviselte a
mi ügyiinket is az elmúlt egy-két esztendőben.
Az tör1ént, hogy a politikusok megkérték:tanácsadói, ötletadói szerepét cserélje fel egy időrejoghatiískönel, felelősséggel teli pozícióra. Dr. Edvi
Péter biztosított engem arról, hogy megbízatiísa,

személyes szándéka szerint egyáltalán nem kíván
közvetlenül beavatkozni az íntézménybelső életébe, az ő feladata elsősorban majd a Minisztériumon belül koordtnílni azokaÍ az esetleges gyors
döntést igénylő folyamatokat, amelyek a Nemzeti Filharmonik-usok belső átalakításáttoz, az itt

kj-

vánatos változtatások lebonyolítiásahoz sziikségesek. A dolgok rendje szerint ugyanis egy minisztérium a maga btirokratikus módjrán' kissé
lassan dolgozik, ám ezeket egy jószerével teljhatalmú miniszteri biztos jelentőSen felgyorsíthatja.
- Mit jelent mindez a gyakorlatban? Milyen

változósok mely 'folyamataihoz yan sziikség

miniszteri biztosra?
- EZt most még magam sem tudom egészen
pontosan. Válaszokat a most következő napok
megbeszéIéseitől, tárgyalásaitól várok. Fontosnak
tartom leszögezni, hogy örülök,

mert nem az intéz-

mény belső munkája váltotta ki ezt a minisztériumi döntést. Ilyesmire ugyanis akkor szokott sor
kerülni, amikor valamilyen gazdasági vagy egyéb
jellegű válság van az adott helyen, amelynek megoldása nem várhaÍó az intézményvezetőitől. A tények, a számok arró1 tanúskodnak, hogy a zenekar
gazdlíIkodása kiegyensú1yozott, sőt sikeres, ami
pedig a taftalmi munkát illeti sem beszélhetiink
váIságról' Nem hiszem, hogy létezik művészeti intezmény míivészetl' problémrák nélkÍilés elképzelhető, hogy bizonyos struktúrák kiigazításával lehet

ezt a munkát tökéletesíteni. Ebben teljes volt köztem és a miniszteri biztos között

aZ egyetértéS.

ZExEI KOZELETUNK
_ Mil1;en struktúrák kiigaz.ítósáról

lehet szó a

minőség javításának érdekében az,on kívtil,
hog

v" vaLaki

_

jól vagy

ros'szul j(its1ik httngszerén?

Intézményünk szerkezetét az határozza
meg, hogy három szeruezeti egységbó1 (a zenekarból. a kórusból és kottatárból) valamint az
ezeket kiszolgáló apparátusból á1I. Ezek arányain sziikség szerint lehet például változtatni, bár
nincs ttldomásom affól, hogy éppen ez lenne a
minisztérium célja' De adott esetben ]ehet a zenekaron belüIi struktúraváltásról is beszélni: lehet

bőVíteni vagy szűkíteni az együttes létszámát.
Ebben a pillanatban a mi zenekarunk aZ ötös fák,
ötös rezek, hat k|irt és a hozzárendelt nagy létszámú vonóskar felállással mííködik. Ebben a pillanatban l 03 teljes munkakörben foglalkozott közalka]mazott, öt saját szandékából egyéni vál1alkozóként múíködó kolléga és néhany egyéb jogviszonyban á]1ó muzsikus a1kotja a Nemzetí FilhiLrmonikus Zenekatt. MegÍ-elelő szakmai indokok esetén ezen lehet változtatni, ám jelen pilla_
natban a mííködést kiegyensúlyozottnak taltom _
és ezt ebben a pillanatban senki sem cáfolja.
- Mivel lehet megindokolni akkor tt miniszte

ri dönté s

szüks

Ebben a pillanatban ennyit tudok. Február 2:lén tar1unk rendkívü]j tfi'su1ati |ilést. amelyen a
miniszter úr tájékoztatja a tagságot és bemutatkozik a miniszterí biztos, valamint az átvilá-sítást
végző ügyvédi irodák képviselői is. Ezt me_gbeszélésköveti és a társulati ülés utáni napon n1'ílt
napot taft a miniszteri biztos úr, amikor az intézmény bármelyik alkalmazottj a felkeresheti Edvi

Péter urat konztrltációs, tájékozódási célbó1. Az
átvilágítás szempontj airól és részl etei rő1 március
elsó hetében beszélünk maid. Minden bizonnyal
szó lesz gazdálkodási, munkaszeruezési, létszám- és bérgazdálkodási, egyéb munkajogi kér-

désekről. Az átv1l,ágíÍást végző cégek vezetői
szándékuk szeint ezzel a munkáva]' a külső

szakértő tekintetével érzékeltproblémrik feltár'ásával nekem kívánnak segítséget nyújtani.
_ A dolog azért nem iLyen egyértelmíísztimlmra, mert az ilyen jel.legííánilágítúsok sok
pénzbe kerülnek és akkor szokÍttk ehhez az eszttytilni, umikor vttlahol súlyos problénúk
elentke-lnek és ne go l dtísuklnz naglúb dl l ami

köz'höz'
j

témája lett voha, nevezetesen a
pénzügyi támogatás szándékolt fokozásáva] illetve
az ezzel szoros összeÍüggésben 1évő minósítés
megoldásával. Szükségessé vált ugyanis egy, a Zenekart és a kórust érintő minősítési rendszer. amit
sem az érdekvédelem. sem a mÍívészetitanács.
sem a munkáltatói és művészeti vezetói oldal nem
vitatott. Vita a dolog mikéntje körülvem, hiszen nagyon pontosan keII megtbgalmazni egy olyan szabályzatot. anrirrek végeredményekéntnémeJyek
előreléphetnek a zenekari hierarchiában. némelyek
pedig kikerülhetnek az együttesből. Ismereteim és
tudomásom szerint a minősítési r'endszer elkészülsajtótájékoztató

te Í'elgyorsul a nriniszteri biztos munkája révén.

A másik indok azzal magyarázható, hogy _
tegnap szerzett információim alapján _ az íntézmény teljes átvilágítására is sor kerül az elkövetkező hónapok során. Ugyvédi irodákat
bízttk meg aZ áÍ\tiláEíÍás lebonyolításával'
Mindebben én készségesen részt veszek, hiszen a tavalyi esztendó során több hónapig tartó. nagyon rész]etes és átfogó felügyeleti e1lenőrzésen esett át intézményünk, ezt követte aZ
APEH majd hamarosan a Társadalombiztosítás. Kirívó problémákat nem hiszem, hogy találnak majd működésünkben, aminek szigoru
jogszabáIyok Áilamháztartási Törvény' Közalkalmazottak Jogállásáról sZó]ó törvény és aZ
egyéb á1talános jogszabályok _ adnak keretet.

Az

áÍviláBítás eredménye része lesz annak a
jelentésnek, arnit a miniszteri biztos úr majd a
miniszter úr elé tesz június végén és a - remé-

nyeink szerint - augusztus végétól folyósított
kö1tségvetési plusztámogatással véget ér a miniszteri biztos megbízatása. Ezt az időpontot ő

maga határozta meg megbeszélésünkön azzal
a kitétellel. hogy szükség esetén egy hónappal
meghosszabbíthad ák kinevezését.
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Ennek megl an a maga logikája. A költség\etéSi tínogatás eme1ésénekbeje1entése egyfajta szándékról tanÍtskodik annak érdekében,
hogy ez jelentős rlinósé-l javuláSt eledményezzen és az itt foglaLkoztatott művészek ne kényszerüljenek energiálk széttbr'sácso1ására a sok
egyéb munkár al. haklir

al Ezt

szükségszerűen

megelőzi eg'v teljes korÍ átr ilágítás. A sorrendet
is így határoztak meg: a nrrniszteri biztosnakjúnius 30-ig jelentést kell tenníe az itt tapasztaltakról, hiszen e je1entés birtokában tud továbblépni a miniszter. A szóban for_ló pénz Llgyanis
nem á1l a minisztérium lendelkezésére.erről a
kormánynak kell döntenie. Ez nem sz|ilethet
rneg pusztán egy miniszteri szándék alapján, ezt
megfele1ően a]á kel] tudni támasztani _ ezt
gál(hat)ja a miniszteri biztos jelentése is.

Rémhír?

é ge s s é gét ?

_ A döntés éppenazzallndokolható, ami erecletileg (i1letve eredeti tudomásom szerint) a héfői

tehencilltlásra van szüksé?. Arra nent tudok pél-

Tavaly májusban a Zeneakadémia könyvtárában akadt valami csekély dolgom. Be is íejeztem úgy 3/'1 lO_re' S meglepetten 1áttam. a1ig
lehet kimenni a kapun Máskor tanárok-növetl_
dékek szállingóznak beíelé.azon a reg_uelen
cSak jöttek és jöttek a rrépek. Amikor krjutottam a Kirá1y utcába még inkább meglepett a
látvány, meft egészen a körut sarkáig húzódott
a belépni vágyók sora. S nem fogyott e1 míg a
ó-os villamosra vártam. Türelmesen várt csupa

korombeli. vagy még idősebb nyugdíjas. Mit
osztanak vajon az Akadémián? _ ez volt az első

reflex-gondolatom. Meít'45-ben krunpliért.
'56-ban kenyéréfiá]ltunk sorba, de nem a Liszt
Ferenc nevét viseló intézet elótt' VégIe lájöttem, a Rádiózenekar Mozar1-Debuss1'-Rarel
ciklusának nyiivános főpróbájára írramlik az
esti helyfuakat megÍizetni nern tudó tömeg.
Ez nem rémhír.hanem felemelő r'alóság
(r,olt']). Ide kívánkozik e'ay J_5 éves olvasmányemlékem. Boros Attila ída: ,,Efthetetlen és azóta
is rnegrnagyarazhatat]an közjáték zavafia meg az

együtles rendszeres mtrnkáját 1946. augusztus
30-án. A Rádió vezérigazgaÍőja, bizonyos Kelen
Péter Pál azonnali hatá1lyal megszüntetni kívánta
aZ együttest' pontos;rbban: a muzsikusok többségének elbocsátása után csak egy kis együttest kívánt foglalkoztatni. A zenekar panasszal fordrrlt a
Zenész Szakszery ezeÍhez. A szakszervezet vezetóje azonnal tfugya1t a Rádió vezéigazgatójával,

eredménytelentil. Ezén másnap, augusztus 3 1 -én
a szakszervezet felszólítására a zenekar Szffájkba
IépetL Az újságok is foglalkoztak az esemétrnyel.

A SzínészSzakszenezet pedig szo1idaritásríról
biztosította zenész kollégáit. Szeptember l-jén
Ke1en Péter Pál visszavonta határozaÍáL' A zenegyőzótÍ. Ez volt az első és az utolsó disszonáns akkord - de milyen disszonáns! - a Rádió vezetősége és a muzsik:usok között''' (Boros Attila:

ku

Muzsika és mikrofon. Rádiózenekar négy évtizede. Zeneműkiadó 1985. 1G17. old.)
Ne foglalkozzurk azzal most, hogy ,,bizonyos Kelen Péter Pá1'' úttörője volt aZ önálló ma-

szol

gyar művészlemez-kiadásnak. Azzal se, hogy

nem tudhatjuk, a Forint bevezetését (1946' auguszfus l ') követő roppant pénzszűkében. amikor z infláció újbóLi elszabadulását rnegakadá-

1yozandó szigorúan korlátozták a pénzverde és a
bankón1'gmd6 ..terme]ését''. mi vitte rá a Rádió
\'ezetéSét i])'' dr'asztikus lépésr'e.(Egy darabka öné1etraj z : augusztusban családfen r-rtar1óvá léptem
eló 1z1 éves kö1yök létemre, nint egy gyógyszer'
nagykereskedés kifutója_ sza1adj ide' rnenj oda_,

akinek nettó 14 tbrintos heti bére vo1t iskolakezdésig a családi kassza egyetlen bevéte1e.)

Akulcsszó az ,,utcllsó

diss<onáns

akkord''

így lenne mindrnáig. Mert az arénhir járja, hogy ísmétkészülrrek ter'vek a Rádiózenekar széInek eresztésére Hog1' ez gondolatkísér]et-e' r agt' t'nunkaanya_e. Iétezik-e egyáltalán ilyen elgondolás. azt peIsze nem tudhatom.
Mindenesetre örü]nék. ha a rémhírterjesztők
számát szapor'ítanám csupán: eZ távohól sem
olyan kockázatos te\'ékenySég manapság. mint
- bár

volt 1944-ben, vagy '51-ben.

Vannak jelei, hogy a muzsikrrsok közötti szolidaritást felváltja a zenész zenésznek farkasa
mentalitás. Fischer Ivánnal készült kolumnás egész oldalt betöltő interjút olvasok a Népszavában (Í-ebruár 19. szombat, Szép Szó melléklet
III. o.): ,,Nemzetközj összehasonlításban a magyal' zenészÍizetésektúl alacsonyak. ltthon
ugyanis eltar1rrnk sok zenekar1 és operatársulatot és mindezt csak alacsonyan tudjuk honorálnt'" Az első mondat _ a versenyszféra kiemelt
posztjaít leszámítva _ minden szakmára országosan érvényes,beleér1ve az utcaseprőt. Hanem, hogy opera-együttesből sok mríködne, azt
még a 1egfiskálisabb gondolkozású pénzügyminisztérjumi beamteÍ sem állítaná. Erdemes töprengeni azon, hogy zenekarból sok van-e, vagy
tú] sok; utóbbi esetben melyike(ke)t kellene
megszüntetni, hogy a fennmaradók jobb anyagi
kondíciók közé jussanak.
MTI-hír:,,A korszerű Szenezeti-működési
felépítés.a megfelelő pénzügyi hátter kialakítása érdekébenEdvi Péter személyében miniszteri
biztos koordlnálja a Nemzeti Fi]harmonikusok-
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ZrNEt i<ozÉrrrÜrur
Minden bizonryal megyan tt minisz,teri
biztos feladata, bcir éppen a Nemzeti Fil.hatmonikus Zettekar eseÍében nent egészen egyérteln'ű a helyzet. IÍt ugvanis szűkkép.'ett, hatékonytut míiköclő ntenetli'sm.ent áLL a zenekar mö8öÍÍ, amit ttem1etköiile g elisme rt muzs ikus -tekintéb' irtinyít' A:' együÍtes gazdítlkodása rend-

ben

vtLt't,

netnrég ellenőrizték és ha valóban

emelni kell a szakmai színvonalttt, azt az iÍt dolgozó, ntegfbLel.ően felkészült emberek révénLehet elénti. A minisz.teri bi.'tos nem tarÍja;t'eladtt-

tdnak a: intézménj belső életénekbtirmifajta
megt,tiltoittttásáÍ _ mi lesz akkor a dolgtt?
Az ítteni vá1tczások minisztériumon belü_

li koordiná1ása.

Ha mindez sikerrel jár és a minisz'teri száttdékból valósúg le.sz, az együttes bére jelentősen
megemelkedik, ki ad magyarózatot (sőt még iltkább pénzÍ)a Íöbbi z'enekarnak? Lincshttngulat
vtírható ntuz'sikusttink közöÍt és az íntézkedésnek
nem lehet ctz a céIja, hogy újabb bérvittikat sz'ítson és népvtittdorlást induktiljort a Nemzeti FilróI (sicl) készüló mindenre kiter1edó felmérést je]entette be hétfői tájékoztatóján Rockenbauer'
Zoltán (Népszabadság, Í'ebruár 22.. kedd, 3. o.).
oröm a megfeleJő pénzügyi háttér megtelemtése. miként örülni tudnék a veszekedós FesztiviíIzenekal megfelelő pénzügyi hátterének js. De
nem alszik bennern a kisördög, amely azt mondja, ha X-nek nagyobb szeletjut a zenekultúra ner'Íítortából, szükségképpen Y hoppon marad.
A Rádiózenekar már nincs a bérlistlíkdobogós helyén, miközben délelőtt a szegény. este a
tehetősebb zenebarátok töltik rneg hangverse-

nyein a termet. Miközben külföldi tuméinak
visszhangja miatt sem kell szégyenkezníe. A
nemzeti zenekultúrának éppoly aranyalapja,
mint .'' (és most nem tar1ok névsorolvasást).
Megalakulása csekély 20 éwel maradt el a mű'
velt világtól. Lipcsében - nem főváros! - 1'924től taÍott 1'enn szimfonikus zenekart a belyi rádió. Alapító karmestere töfiénetesen magyal:
Szendrei Aladár, Kodály zeneakadémiai osz-

tálylírsa. A Magyar Rádió nagyegyüttese idén

55 esztendős. Hogy ne történészkedjem módfeiett, csupán azt 1egyzem meg, a Hungaroton
szinte kizárólag a Rádiózenekar1 teszi CD-re, ha
kortárs zeneszerzóink szimfoníkus kompozícióit bocsátja ki. Ha másként nem. koncertfelvételről. Része eZ a Zene nelTrzeti vagyonának?
Maradva a rémhírnél:a zenekafi kétféle_
képp 1ehet kivégezni. Gyors haláilal' amihez
elegendő egy aláírás-pecsét-iktatószám a papiroson' Lassú kínszenvedéssel, ha a bérek anynyira e1maradnak az élmezőnytől' hogy elvándorolnak a legjobb erők. Kelen PéterPál bekerült az írott zenetörténetbe. Arra kevésbéem-

lékszünk. Bartókkal, Dohnányival, a fiatal
Ferencsikkel készítetthanglemezt a 30-as
években, s az ő Pátia cége préselte a Rádióban

késztilt népzenefe'Ivételek monumentális solozatát. Remé]em. döntéshozó nem kíván ismét
negatív Zenetöfiéneti személyiséggéválni.
Fischer lr'án interjújának nagybetűs címe
idézet a beszélgetésből: ,'A zenész zenéljen, és
a közönség döntse el, kit hallgat szívesen.'' Ug,v legyen!
Brcuer Jrinos
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httnnonikus yalatnint
s7i

a többi

vezető mag)lar

mfon iku s :e n e ka r közi i t t.
_ EZt nem az én feladatom értékelniés minósí-

teni. Ana hivatkozhatom csupán, hogy a sajtóköz-

lemény fontos pontjaként Szelepelt a minket érintő rendelkezés mintegy kezdő 1épéskéntvaló
meghatiírozása' amely általában a magyar szimfonikus zenekarok sorsának, anyagi helyzetének
megj avítására irányuló foly amat elejét jelenti csupán. Nem tudok anól egyébként, hogy olyan ter-

vezet ]enne a zenei é]etünket szabá1yozó boszorkánykonyhábarr' amely az összes szimfonik-us zenekara vonatkozó koncepcióról szólna, de lehet,
hogy a dolog e kezdeti stádiumában ennek úgy
kell lennje, ahogy most van. Amint esetleg publikus lesz a tervezés és konzultációra kérik fel a
szakmai szervezeteket, abban majd boldogan részt
veszek. Mint zenei ügyekben felelősséget érző
ember őszintén úgy gondolom, hogy nem is lenne
kívánatos. ha nálunk megál1na ez a folyamat.
A jóléthezvezető út tehótvcLlamifele minőségi változ'ást feltételez a zenekar részéről. Az idő
sürget, hisryn a jelentésnek jűnius végéigel kell
kész'ülnie' a konnány döntésének augusztusig
meg kel.I sz'ülen'tie. Mily,en technoló7iát yólasztottak az ílletékesekarro, hogl, felmérjék a minőség
j av íttis tit illet(Í le g s züks ége s ebb tennivalóka.t ?

_ A minősítésnek a törvények szeilnt
minősítési rendszer alapján kel1 kialakulnia. A
miniszter kiad egy lende]etet, amely (a közalkalmazottak jogáIlásáról szó1ó törvény alapján) e speciális terü]etre előírja, hogi,a nálunk
alkalmazott művészeket milyen elvek alapján
és milyen rend szerint kel] minősíteni' P.z a
rendelet vélhetóen tavasszal megje1enik.
_ Mi Íartttlmazhat még egy ilyen rendelet?
Két éve arról beszélgettünk, hogy teljesen indokolatlanLil lttíboro gnak muzsikusok, amikor
Kocsis Zolttín valamib,en meghallgatóst kért
annak érdekében, hogy mindenkit jobban megismerjen. Akkor elhangzott' hogy a kérésinclokolt' Tíz napja arróL beszélgettünk, hogy a
minőségi bérpótlék első évforduLóján (mdr
2000-ben! ) újra tárgyalttik a muzsikttsok minősítésétmily-en siempontok jöhetnek még,
amelyek alapján szelektáltli Iehet közöÍtük?
Valószínűleg meghallgatásra lesz szükség,
ahol nem egy. hanem több for'dulóbanjátszanak

majd a muzsikusok. A meghallgatások anyagát
szigoruan a zenekari repertoárból választjrák ki'
senkit sem kényszeíthetnek versenyművek előadására. A minósítéskor nemcsak a meghallgatás
dönt' hiszen a közalkalmazotti tör',eredménye"
vény is azt mondja ki, hogy hosszabb periódus figyelembevételével lehet kialakítani a közalkalmazott minősítését.Ez a mi esetiinkben azt jelenti, hogy adalékként a minőségi bérpótlék megállapításakor született jegyzőkönyv ada|ai és az
esetleges meghallgatás végeredményei egy'tittesen dönthetnek a muzsikusok sorsiiról. A zeneigazgató a több forrásbóI szátmazó információk
alapján készítimajd el a kollégak minósítését,
ami - értelemszer(íen _ kapukat nyit majd minden irányba. Meg is lehet váini muzsikusoktól,
amire eddig nem volt lehetóség. Szakmai alkal-

matlanságot eddig nem lehetett bizonyítani; jogszer(ien, indulatoktól mentesen, hosszabb tárgy_
szerű eljárás végéneddig Magyarországon még
nem lehetett egyetlen zenekarból Sem elktildeni
Senkit, melt nem volt alkalmas arra a munkára,
anit Végzett. Ugyanez az el1átás azonban lehetőségeket is teremt például egészséges belső mobilitásra. Bizonyos vezetői (szólamvezetői, kon-

certmesteri) megbízatások' mint mindenütt a

nagyvilágban meghatározott időre kellene, hogy
szóljanak _ nem mindenütt azok. Nálunk ez jogi1ag elég kuszán alakult; vannak életre' két évre
vagy ennél többre szóló megbízatások. Nem árt

itt sem rendet rakni. Át kéne alakítani kissé a
Koliektív Szerződést illetve a Szervezeti és Mú-

ködési Szabályzatot, mivel jelenleg igen nehézkes 1enne például egy kiugróan tehetséges nluzsi-

kusnak e1őrejutnia, még akkor is, ha történetesen
az adoff szólam vezetóje már megfár'adt és nem
tudja olyan színvonalon teljesíteni megbízatását,
ahogy annak előtte. Miért nem lehet ezÍ úgy
megoldani, hogy senkit se érjen erkölcsi és presztízsveszteség és hogy a szólam maga is jól járjon? A minősítési rendszer akkor lesz jó, ha ezeket az elemeket mind tafialmazza.Ernekmég az
az előnye sem elhanyagolható, hogy időve1 vaIószínűleg - nemcsak nálunk, de a többi zenekar_
ban is megindulna ez a feltétlenü1 pozitív szak-

mai változást indukáló folyamat.
_Teljesen logikus és érthető minden, amivel a
minős ítési rends 1er me gv álto zós ánttk s ztiks ég es'
ségétindokolta' Az' nem világos, hogy ha két év-

vel ezelőtt tLgyanez'ek a muzsikusok ugyanennek
a 7eneigazgatónak próbót játszottak és egy ltó'

nappal ezelőtt u€}anez előtt a szahnai vizsgtiló
bizottsóg előtt,,megmérettek'', miért kttpnórulk
mtis minősítést? ]únius végéigmi vóltozhat meg'
mi derülhet ki, ami eddig titokban mctradt?
A zeneigazgatónak minden bizonrryal konkrét elképzelései vannak minden zenekari muzsikusról, de mindenkit óva intenék attóI, hogy sorsráról egyetlen zeneigazgaÍó döntsön. Így gondolkodik Kocsis Zoltán is. amikor nemzetközi szaktekintélyekból ál1ő zsíint és több fordulóÍ. ter\]ez
a minősítés megvalósítiása esetén. Ez akkor már
hiírom fórum, amit kiegészíthet még a tanácsadó
testiiletként mfl<ödő Művészeti Tanács is.

_ Ön vílógjátt ember több nyelven beszél,
nemzetközi sz'erve7,etek elismert tagja, a
PEARLE munfuijánttk aktív részese _ van-e tudomása arról, hogy Európóban egy zenekar bór'
mennyire is szükséges minősítési rendszeréről,
belső átalakilósáról e gy minisztérium bürckratikus testülete döntsön, egy kotmtinymegbízott közbeiktatásávctl? Miéfi nem tudja e1t egy erre is,felkésziilt zenekar megoldani, ha az't mondjílk nekí:
biztosítjuk a kétt Jizetéseket, ha az eg}lüttes az tiltal unk me gkívónt minős éget nyúj tj a ?
_ országonként vÍlÍozó a helyzet. Németor-

szágban a Zenemíjltészés Színházművész Szövetség köt kollektív szerződést a német szakszer-

vezetekkel. Ez a kollektív szerződés minden zenekana vonatkozik és évrő]-évre Í'eiújítják.ott
szigorú, több évtized alatt kialakított kategoizálási rend van érvényben és a finanszíozás is je-

Zrllrl
lentősen különbözik a magyarétól. A kollektív
szerződés megfogalmazáSakol ott sok olyan elemet' amfuől mi még csak vitatkozgatunk, már
axiómaként szerepeltetnek. Van egy szakmai testtilet' amely a munká]tatói oldalt képviseli, van
egy éldekvédelmi szervezet. amely a munkavál-

lalók érdekeit képviseli és van egy állam. ame1y
ugyan jelentős részt vá1lal a német zenekar'ok flnanszírozásában. de erre a két testtiletre bízza.
hogy egyezzenek meg. Itt tehát nem fordulhat elő
a nálunk tapasztalt megoldás. (Most a munkáltatók mondták fe1 éppen Németországban a koilek_

tív szerződést, mer1 olyan miigasnak ítéltéka béreket, hogy szinte finanszírozhatatlanná válnak a

zenekarok. Ezérl a zenekarokná] belső struktulá]is változásokat kell végrehaj tani : elképzelhetó'
hogy jelentős számban csökken például az ,,A"
és .,B'' kategóriás zenekarok törzslétszáma).

Franciaországban, ahol az áIIam szintén nagyon jelentős részt vállal a zenekar'ok fenntartásában. tudtommal nem Íbrdult még elő a mienkhez hasonló eset. Angliában eleve más a helyzet,
mivel egy_két önkormányzati Zenekaft leszámít
va, az összes vezető zenekar önkormányzó' vagyis kít-kéntmííködik és ha kapnak az államtól
vagy önkotmányzattól pénzt. kapnak, ha nem
kapnak, akkor nem kapnak. ott tehát e1eve nem
is szólhat bele az állarrr a zenekarok dolgába.

Ugyanez igaz az Egyesült Á]lamokban is. aho1
többnyire önkormányzatok a fenntartók, ahol a
fenntartók tagokat delegálnak az igazgató tanácsba. A tulajdonos (a Í'enntartó) annyi ernber1

klild a

akaratát.

testületekbe, hogy ér_vényesítenitudja

Ez a helyzet Hollandiában is, ahol

a

fenntar1ó közvetleniil jelen Van aZ igazgató taná-

csokban. aZ együttesek működtetésében.

Az

ad-

minisztratív Struktúra tehát ú'gy néz ki, hogy van
az igyvezető igazgató. aki jogszabá1yok szerint
intézi az ügyeket. A nagy döntéseket az igazgató tanács hozza meg, ahol díszként ott ! an egy-

két muzsikus és zenekari adminisztrátor és az
összes többi tag a tulajdonosi jogok gyakorlója.
A magyar törvénykezés a költségvetési intézmé-

nyeknél az egyszemé1yi Í'elelős vezetőt nevezi
meg az intézményvezetőjeként és nem valamiJyen testilletet' Ha a t-enntar1ó úgy gondolja,
hogy egy intézménynéijelentős változásra van
szükség. megteszi rzt a lepest. amit mo\t i. megtett' hogy például kinevez egy nriniszteri biztost.

- MiÍ vór a aenekttr részér(jl? Miben rettkciókttt, milyerL lépés eket' e s' etle g indulabkat ?
Erre nehéz most vá]aszolni. Mindenesetr'e
megállapodturrk a miniszteri biztossal. hogy ó
maga mindenki' ezen belül az érdekvéde1em
rendelkezéséreis áll majd a már em]ített konztlltáció a]ka]mával' Másfelől azonban úgy

-

gondolom, hogy a belsó gondok megoldása

nem aZ ő napi feladata, hanem továbbra is az
enyém és én ez alól nem is akarok kibújni. A
miniszteri biztossal való külön konzultációra
akkor van szükség, ha a tárgyalások túlnőnek
az intézmény keretein. I1yen például a létszám.
ami neuralgikus pontja az érdekvédelen és aZ
intézményvezetésegyüttműködésének. Nekem
államtitkári álJásfoglalás áll rendelkezésemre,
0
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\5ftYY-----lAmi Beethoven mögött
Aki

csak kedveli a klasszikus zenét' de aktí_
van nem műveli, be]e sem gondol igazábóJ.
mi is van voltaképpen egy Beethoven-szimfónia mögött Vagyis hát jóhiszemÍíen azt
feltételezi, hogy elsősorban Beethoven van
mögötte no meg sok-sok megszállott, hozzáértő ember. akik szeretik és értik Beethovent. Rég rossz, ha egy hangverseny-látogaÍónak azzal kel1 Íbglalkoznia, hogy milyen
úton-módon jön létre a zenel élmény,aheJyett, hogy minden pórusáva1 a muzsika belogadásának adná át magát.
Az a szomorú fejlemény, hogy a sajtóban
hovatovább túIsúlyba kertlltek a szimfonikus zenekarok megélhetési és túlélésiküzdelméve] kapcsolatos tudósítások a művészi
kérdésekkel szemben, a kibicet a rossz emlékezetíímédiaháború hónapjaira emlékezteti. Akkol fordult ki a sarkaiból ú_ey a nyilvánosság, hogy maguk a hírek gyártói kerültek a lapok hasábjaira, a tévé-éS rádióműsorokba: a va1óság he1yett a tükör' saját magát mtLtatta felénk Mostanában ugya]lez töÍténik a komolyzenei életben _ annyi módosulással, hogy az emberek még kevésbéértik, mi folyik a kulisszák mögött' A Fesztiválzenekar decemberi ülősztrájkja nem csupán médiaesemény Jett. hanem a bulvársajtónak is felkapott témája a történések rnögé azonban viszonylag kevesen tudtak és
akartak bepillantani.
Mint ahogy most Sem ért a kívülálló egy
sereg olyan adalékot és kijelentést, anrivel
naponta nyakon öntik. A Fesztiválzenekar
rétestésztakéntnyúló történetéből is csak nehezen lehet kiszűrni a tényeket: a főváros a
költségvetésébői csupán 198 milliót akar adni a korábban elkén1'eztetett zenekarrrak.
míg az alapítván1' 310 nilliót gondolt. A két
összeg között szemme] láthatólag áthidalhatatlan a szakadék ene még maga Marschall
Miklós, kulturáIis ügyekért felelős er-alpolgármester, jelenlegi kuratóriumi elnök sem

képes saját magával átfedésben megoldani.
Most Marschall még a Demszky-kritikáig is
eljut, s brír arra azért nem vetemedik' hogy
kultúrae] 1enességgel vádolj a volt hivatali főnökét, azt megkockáztatja, hogy "kultlrrá]is
ügyekben régóta rossz tanácsadói vannak''.
Az ellentétek most' a pénzínségidején

buktak ki' holott alighanem az alapítástóI
"kódolva voltak''. Demszky 1992-ben _ s jó

ameiy szerint a zenekar Iétszámát 99 fő közalka]mazottban je1öli ki. Ezzel szemben a zenekar érdekképviseleteazt mondja. hogy nem enged a 113-bó1. E'nnek súlyos létszám- és bétgazdáIkodási vonzatai vannak, és hiába ad némi szabaclságot az Á1lamháztartási Tör'vény ebben a kérdésbenaz intéznény' vezetőjének. a
cél mégiscsak az, hogy jóJ és ésszerííenmííködjünk. A helyzet kényes, hiszen ebben az
ügyben az e]mú]t két évben a munkáJtatói jogok gyakorolói hivatalbó1 e1járttrk a minisztéri-

van

darabig még később is _ politikai aduként
használta a FesztiváIzenekart; az idők változásár l1 azonban egyre terhesebb ko1onccá
r á1r számára. Mar'schall sem állja meg, hogy

ne teg\en maró megjegyzést a ku1turá1is
komán1zat közönyére _ mintha az államnak bánn koze is r'olna egy fővárosí fenntar1ású zenekarhoz'

Az á]larrr anúrg1 is más egytittesben stílszerűen az A1larrrj Hirngversenyzenekar-

ban. most Nemzeti Filhannonikusokban utazik. Mint fenntar'tó. azza]' is kiemelte a
sorból ezt a táfsulatot. hog1 miniszteri biztost nevezett ki a fe]r irágoztatására. Igaz,
némiképp puccsszerííen: a bejelentés alkal-

mára összehívott sajtótáj ékoztatót jószerivel
titokban tanották. s a biztos kinevezéséről a
zenekar némelyik vezeÍője, sőt a kultuszm!

nisztérium i]letékes tisztségviselője is csupán a helyszínen ér1esült'
Mindez azonban épp olyan részletkérdés"
mint az. hogy Fischer Iváné lesz-e (új néven) a Fesztiválzenekar, vagy Demszky Gáboré (a régin). A staggione-rendszer valószínűIeg a sztárzenekar' végétjelentené, a csökkentett költségvetés talán csak a fischeri zeneigazgatásét Abban viszont párhuzamot
1ehet

vonni a Fesztiválzenekar és az NFZ

között. hogy mindkét esetben a zenei kirakat
létrehozása a céI. Ez (bár lehet "vi11ogni''
vele a külföld eiőtt), aligha segít a szimfoni
kus zenekarok többségének gondjain - azokén, akikre a munka dandárja vár' ok továbbra is ki vannak szolgáltatva fenntartóik
kénye-kedvének. s az egzisztenciális gondjaikra sem jut annyi aggódó figyelem, mint
Vannak pera reÍlektorfényben tündöklókre'
sze bjztaÍó momentumok ís: Hajdu István
rádióelnök például kategorikusan cáfolta,
hogy amí_e 6 á11 az intézmény élén,valót1an
híresztelés az, hogy bármennyit is átcsoportosítanának a rádjós művészeti együttesek _
így a Rádiózenekar költségvetési támogatásából. Hajdu fél évig még biztosan elnök
lesz _ más zenekarok még ennyi garanciát
sem kapnak ajövőre nézvésÍ.
A koncertlátogató nem kíváncsj a hangVelseny hátterére _ nem is r,árható el tőle.
Meglepetés legfeljebb csak akkor fogja érni,
ha azt ke1l tapasztalnia: a sok bába között
maga Beethoven is elveszett.
Csontos Jóttos

umba. miközben a minisztérium rendszeresen
tárgyalt a hiratalos \'ezetőSég távollétében az
érclekr éde] enrnrel. szükségszerűen közelebbrő1
is istler_i tehár a problémát. Dönteni nehéz, an-

níl is inkább.

mert minden i1yen döntés precedcns értékűlehet. Ilyen pontokon fontos szere-

pe lehet a miniszteri biztosnak. Speciális jogi
és szakmai információkat gyííjrhetössze, java-

solhat és tanácsolhat a minisztcr_nek'
_ Önről köztudott, hogl tltítilig, minden körüIménlek kö:ijÍt tt .'eitekll t;rdekeit tartotta és
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tartja slem előtt, hogy munkatórsai mellett kiáll, minden igyekezetével a nyugodt és biztonsógos munkóra törekszik, ennek érdekében embereket, tanácsokat efogad, tórgyal és kompromisszumor kd. Mit gondol, miért éppen Önnel

nem közöIték azt, hogy miniszteri biztost neveznek ki az együttes élére?
_ Valóban lojális vagyok mindaddig, amíg
saját értékrendemenbelül azt elfogadhatónak
tartom. Nemcsak én voltam tájékozaÍIan, nálam ,,fontosabb" emberek is voltak. akik aznap, esetleg a sajtóból vagy valamelyik híradóbó1 értesültek minderről.
Jelenleg azonban nem azzal foglalkozom,
hogy magyarázaÍokat keressek, miért nem
avattak engem is a titokba, hanem azzal, hogy

mindent összevéve nagy valószínűséggel
most valóbanjobbra fordul azenekar és a kó-

Ius sorsa' mégpedig jelentős mértékben. Ezt
tekintem a legfontosabb dolognak. Abban is
biztos vagyok, hogy a most kezdődő folyamatban munkatársaimmal a jogszabályok betar1ásával a legnagyobb emberséggel hozunk
majd meg minden döntést _ ezt a magam ré-

széről garanÍálni is tudom. Nagyon bízom
benne, hogy nem következik el olyan pillanat, amikor azt kell mondjam: felállok.

_ lrhet-e Szerepe a MiniszÍéium döntésében

annak a ténynek, amit on is említett legutóbbi
beszélgetésünksorán, nevezetesen hogy a művés zeti béryótlék minden s e gít s égév el és nagy s zerííségével együtt sem volt arra elegendő, hogy a
művészek lemondhassanak a különmunktikróI, a
haknikróI ? Valószíníísíthető olyan szerződé smódosíttis az augus1tusban esedékes emelés megtörténtekor, amely megtiltja a Nemzeti Filhatmonikus Zenekar tagjai szómdra az ilyen különmunl<ik vóllaLásót?
_ Ebben egészen biztos Vagyok. Amiről eddig beszéltünk _ a nevében is benne van _! egy

pótlék. Ahogy bénól (Magyarországon kimagasló bénől) beszélünk majd és nem pótlékról'
a munkáltató elvárhatja, hogy a művész minden tehetségét, szorgalmát és energiáját a zenekar szolgálatába állítsa. Akkor is, ha ez, a reményeink szerint majd Magyarországon kimagasló bér, amiből Magyarországon majd tiSZtességesen meg is lehet élni' nem több, mint
egy németországi
vagy
kategóriás ze',B''
''C''

nekar kisegítőjének bére. De mégsem kell
majd senkinek olcsó' méltatlan haknikba 1ovalnia magát, mindenki el tudja taftani a csaIádját, szabad idejében gyakorolhat, vagy felmehet a ls4áÍÍába pihenni, jó levegőt szívni.

Nemcsak a magasabb bér okozhat majd komfortérzeteÍa muzsikusoknak. Tervezhetőbb lesz
életük, egy évre e]őre órára, napra tudhatják majd
kollégrík,mi 1esz a dolguk. Ehhez természetesen a parürerek pontosabb tervezése is elengedbetetlen, ami nem mindig rajtuk' mint inkább
anyagi lehetőségeiken múlik. Minden év áprilismájusában a következő évad júniusáig kell majd
a

tudni percre pontosan a koncer1ek, próbak időpontját és műsorát.

Lehetőségiink lesz kivá]ó művészeket is meg-

hívni, akiket eddig anyagi okok miatt nem hívhattunk és ami muzsikusainknak fokozott zenei
élményekbenlesz részük. TaIán nosztalgiáahatunk a har'rnincas évek aranykorán, amikor
Weiner Leó egy fél évig próbráIt egy Mozart műsort a zenekar bemutatkozó koncer1jére, ami után
a világsztárok egymásnak adtiik a kilincset, mert
mindenki elődünkkel, a Budapesti Hangversenyzenekanal akafi játszani. Éshasonló ,,zarándokhely'' volt a már Állami Hangversenyzenekar a
hatvanas-hetvenes években is. Mindez valósággá
válhat, ha megkapjuk a szóban forgó pénzt, amiért most dolgozunk. Ezért pedig érdemes többet
dolgozni, vitázni, trígyalni. De érdemes megmé-

rettetni is. hiszen van miér1.

Tóth Anna

Nem lehet Cél a neh ézségekáIlandÓsítása
Több' mint három évtizedes aktív muzsiktilds utdn Cserélte Íel hangszerét a Szombathelyi Szimfonikus Zenekar igazgatói
székével Honláth László klarinétművész. Két éwel ezelőtt hangos, naTy publicitdsú viharok kísértékaz előző igaryató
tóvozásítt és az új érkezését.A körülmények azóta Sem kedveznek nyugodtabb légkör kialakulásónak, hiszen a fenntartók
(Vas megye és Szombathely városa) maguk is komoly lik:liditósi gondokkal küzdenek.
A fizetések alacsonyak, a fluktuóció na7y, az utónpótlós nem igazón megoldott, a tórgyi feltételek hiónyosak
és a muzsikusok bi7ony egyre türelmetlenebbek. Ezzel eTyütt országos SzimÍonikus Zenekari Fesztivólnak ad otthont

a vóros, új CD-felvételt készített a zenekar és lzaki Masahiro személyébenkivóló kyalitásű, a ta7sóg óltal választott
karmesterrel dolgozhat két szezonon keresztül. Hot'váth Lószló tisztában van azzal, mi mindent tudoÍt megvalósítani
két évvel ezelőtti elképzeléseiből és azzal is, hogy sok mindennel adós mé8 muzsikusainak. Van, amit nem tud,
van, amit nem iS akar megtenni annak érdekében, hogy pillanatnyi megoldósokkal oruosolja a bajokat,
hiszen hite szerint egyetlen cél lebeghet mindannyiuk előtt: minőséget teremteni és azzal állni a közönség elé.

_ Két éve beszélgettiink utoljára' amikor on
lett a zenekar igazgatója. Meglehetősen viharos
körüImények között kezdte munlaijót, amit a sajtó élénkérdeklődése még csak tovóbb fodrozott
akkoriban. Hogyan sikerült megoldania az akkori gottdokat, sikerült-e valahogy ,,mederbe terelnie''

fel-fellángoló indulatokat ?
Sosem Szerettem a sajtóban visszhangzó
botrányokat és az em]ítetÍesemények kapcsán is
csak akkor nyilatkoztam éppen a Zenekamak

_

a

-, amikor már valamennyire elcsinrltak
Iatok és el lehetett kezdeni dolgozni.

az indu_

Az elmúlt

két évben értem el eredményeket, de vannak
olyan jellegű tennivalók, amelyekkel nehezebben tudok megbirkózni.

Sajnos nem mondhatom

el azt, amit Sir László elmondott a miskolci zenekar kapcsán: ,,Nálunk nyugalom van''.
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Megol-

dandó problémáimat ugyanakkol nem vagyok
hajlandó az újságok hasábjain ország-világ elé
tárni. A zenekar nagyon nehezen nyugszik meg
és ennek több oka lehet, mindenek előtt anyagi
természetűek. Nyugalom nincs' de dolgozni
azért dolgozunk.
Döntő volt ez a két év a zenekar fejlődésében,
ami pé1dául a tagság körében működő ktilönböző

grémiumok (például míivészeti és közalkalmazoffi tanács) és maga a tagság együnműködését
il1eti. Demokratikusan szavazhattak arra, hogy a
két nagyon jó karmester közüI, akik mindketten
egy egész évadon keresztiil dolgoztak az egyittessel, ki legyen a zenekar karmestere. Így esett a
választás Izaki Masahiro személyére, akinek fellépésévelmegítéIésem szerint egészen új korszak
nyíIt a zenekar életében.Egy zenekari tgazgaÍó

csupán egy irrínyító; aki valóban inspirálni tudja
a muzsikusokat, az csak a karmester iehet.

Mennyi időre szól Izaki Masahiro megbí'
zatósa?
_ Két esztendőre.
_ Mi lett azzal a tervéyel, amiről szintén beszélt mór két éwel ezelőtt, neyezetesen hogy orszógos zenekari fesztivólt Szeretne rendezni
Szombathelyen?

_

Folyamatosan és szisztematikusan próbá-

lom megvalósítani mindazt, amit akkor elterveztem'Ez a terv megvalósu1, éppen 2000-ben, ami-

kor a magyar millennium alkalmával néhány hét
alatt szinte minden magyar szimfonikus zenekar
koncer1et ad majd Szombathelyen. Azért is fontos számomra, hogy éppen Szombathelyen rendezzük meg ezÍ a fesztiváIt, mert in található az

ll

ZErurt rozÉrrrÜnr
ország legjobb akusztikájú vidéki hangversenyA Bartók Termet 25 éve (pontosabban
I914-ben) avatták fel és ezéfi már tavaly szerettem volna, ha létrejön a fesztivál. Akörülmények
azonban most aktualizáIták a tervet, nem olyan
rég je1ent meg aZ a millenniumi pályázaÍ, amely

terme.

keretet adhatott ennek az ötletnek.
_ Ennek segítségéveLLehetett kiaLakítani a rende zv

ény infra s truktúrój ót ?

_ Így töfiént, hiszen 15 hangverseny,ről

van

szó. Minden, a Magyar SzimÍ'onikus Zenekarok
Szövetségéhez taÍtozó együttes meghívót kapott
Szombathelyre és a Rádiózenekal valamint a Fil-

harmóniai Társaság Zenekarának kivételével
mindenki el is tudta fogadni ezt a meghívást.
_ Milyen míísorbel.ikötöttségek hatórozztik
meg a progntmokat?
_ Kérésünkaz volt, hogy minden ZenekaÍ lehetóleg vezető karmesterével érkezzékSzombathelyre, aztjátssza, amit leginkább szeretne, de el
kell hangoznia legalább egy 20. százaói magyar
kompozíciónak. Egyetlen gondom Van, hogy mi-

ként lehet minderre közönséget biztosítani.
Szombat}relyen ugyanis vannak hagyományos
bér]eti koncertek és hir1elen még 15 hangverseny-

re nem biztos, hogy megvan a kellő érdeklődés.
Mindenre yan aZért megoldás, csak szeretnénk a
legjobbat megtaliílni' A március 14. és június 16.
közöni időszak elég rovid ahhoz, hogy az embe-

rek,,kiéhezzenek'' ilyen mennyiségű Zenekari
muzsikára. Gondoltam arra is, hogy e1nyújtom a
programot, hiszen a millennium 2000. janurír ltől 2001. augusztus 20.-ig tart, de megbízható vélemények szerint egy fesztiváI nem tafihat másfél
évig, hanem sokkal rövidebb, jól körülhatáro1ható interval]umot kell kijelölni.
Másfelől azérÍis döntöttem így ebben a nagyon lossz anyagi helyzetben, amiben a város és
megye Van' mert nem adhattam vissza a pénzt'

arnt apályázaton nyefiem. Annál is kevésbé,hiszen megyeszeÍe elég rosszul pályaztak a mil_
lenniumi pénzekre és az, amit a mi zenekarunk
megteNezett és megvalósít, az egész megyében
kiemelt eseménynek számít. A nyugat-magyal-

országi, földrajzilag hozzánk közelebb fekvő
együttesek mellett végre eljön az oÍszág ,'távol-

keleti'' részéről Miskolc, Debrecen, Szeged és
legalább a muzsjkusok meghallgathatják, kicsit
jobban megi smerhetik egymást.
_ VíLltozcltt-e a szombathelyi zenekar helyzete
a két évvel ezelőttihez képest abban tt tekintetben,
hogy nkl<O, ,..4yüttes létszóma bi7ony elég szűk
korlátot szabott a kialakítható repeftoómak? I'étesíiltek-e új stótuszok vagy ugyanúgy csak sok
kis e g ítőv el le he t e gy - e gy v as ta gabban han g s z e relt ]9 20. szózctdi darabot előadni?
_ Ahogy akkol e]teNeztem, sikerült három új
státuszt létrehozni. Megértette a fenntar1ó, hogy
gazdaságosabb három új állandó munkahelyet
teremteni, mint folyamatosan kisegítőket fizetni
a legelemibb reper1oárdarabok előadásakor is.
Ésha már az akkori ígéreteknéltaftunk: a Zenekafi adóSsággal örököltem
és a 2000. évet már
adósság nélktil tudtuk elkezdeni.

- Hogy sikerülÍ ezt eLémie? Pályózatok révén
12

vagy oly cLn műs orpolitikóvaL, ame h'ne k s e g,íts é gével jobban el lehetett adni a belépőjeg'eket?
Nem lehet egyér1elműen meghatározni. de
azt tudom, hogy törekedtem mérsékelnia nagy
Írancia romantika jelenlététa reper1oárban. E'gyegy ilyen kompozíció ugyanis rengeteg kisegítő
közreműködését igényli' amit azér1 nem engedhetünk meg magunknak. Még így is szükség van

riumra szükség van éspedig itt' Szombathelyen.
A zenekar munkáját azonban meg kelJ fizetrri.

rájuk' de kisebb mértékben.
Arra törekszem, hogy kevesebb kisegítőt kelljen hívnunk, de nemcsak gazdasági szempontok

dó őrlődés.

Ebben az évben például katmester kurzus is van
és négy olyan művet ke1l tudniuk a muzsikusoknak. mint a Mandarin, a Concerto, a Magyar képek és a Két kép, mindezt húsz szolgáIatban' Kiegyenlíteni azÍ, amjÍ a zenekar elvár tőlem és
amit a Bartók Szeminárium nyújtani óhajt, állan-

'Ezjelenti

a legfőbb konfliktust a zenekar-

ral?

motivá]nak' A zenekarban óriási a fluktuáció, ami
mindenképpen előnytelen a zenekari munka, a

_ Ez egy komoly vitaforrás, de más ís akad,
hiszen eredeti szándékaim közül nem tudtam

hangzás szempontj ábó1'

mindent megvalósítani és talán elveinkben sem
egyezünk a zenekarral. illetve annak bizonyos

Másfelől az új státuszokért nemcsak azéÍthaÍcoltam' hogy könnyebben bővíthessük a repefioiár1 _ ahhoz azért ennyi nem e1ég' Nem tartható
állapot például M' hogy aZéÍÍ,mert az együttesnek összesen hat brácsása van, aZ a hat mindig
minden szolgálatban részt vegyen.

képviselóivel.
Adósságunk nincs, Petrót visszahoztam, egészen kiváló karmestere van a zenekamak' újra

_ Ha sikerült minden ob,an s.tíndékit megvalósítania, amit két évvel ezelőtt eLÍenlezett, sikeriilt-e megs1üntetni azoklt az okokat, amelyek
akkor tt hangos és lántinyos konfrontációk möqtjtt ólltak?

megtalálni a következő szezon szólistáit' A már
nagy hímevű szólisti1kat nincs pénzünk megfizetni, ha azonban valaki kiemelkedően szerepel
egy-egy Interfórumon, azt köyetkező alkalommal itt miír sztáÍkénÍvárják és telt háZak eiőtt
játszhat. Ez nekünk is jó és az érintett muzsikusnak is jó.

Sajnos nem sikerü]t mindent megoldani, ezt
nem is ál]ítottam. Akkoriban nagyon sok volt aZ
orvoslásra váró feladat.
Fontosnak taftottam, hogy Petró Jiinos kerü]jön ismét kapcsolatba a zenekarral és ezt sikerillt
is elémem. Számomra mindig is egyértelmű
volt, hogy neki az együttes közelében van a he-

é1etre keltettem az Interfórumot,

amelyen fiata1

szólisták mutatkoznak be, akikben gyakIan

EI ke1l azonban ismemem, hogy nem sikerült

kiilföldi tumékat Szen/eznem a zenekamak. Másfél-két év alatt nem is nagyon lehet oly kapcsoIatrendszer1 kialakítani' mint amilyennel egy pécsi vagy miskolci igazgató, sok éwei a háta mö-

A zenekar

lye. Kiemelkedő dátumnak tafiottam a tavalyi

gött, rendelkezhet.

évet. amikor 25 éves volt a zenekar. Ebb6I az aI-

memi, hogy ha már itthon nincs pénz, ott kereshessenek valamlt. Igen ám, de ha most újból elkezdenénk haknizni' azaz zeneíIeg kétes rendezvényekre járkrilni, akkor ugyanaz a helyzet áIIna
elő, mint két éve, amikor Houlihan kamestel nehezményezÍe a sok rangon aluli, a színvona]as
fellépésekre való felkészülést is zavaró fellépést.

kalomból CD-felvételt terveztünk, ami tavaly
ugyan nem készült el, de idén, amikorra már
pénzt is sikerü1t szerezní rá, megcsináltuk. Ebben a munkában fontos Szerepet kapott a köztem

és a katmester között ]évó kölcsönös
tisztelet,
megbecsülés. mert a CD anyagáról mindkettónknek más volt az elképzelése. Éninkább magyar műveket _ Erkelt, Lisztet, Kodályt' BaItókot' Veress SríndoÍ _ Szerettem volna, mefi aZzal talánjobban tudtuk volna képvíselnipiaci érdekeinket. A zenekar és a karmester _ egymás
kölcsönös meggyőzése után _ egy akár popourrinak is nevezhető egyveleget akafi; hagyományos, népszerű, akár nemzetközinek mondható
(Mozart-, Verdi-, Mascagni-, Puccini-, Grieg-,
Erkel-, Liszt- és Borogyin-) d;Lrabokat, amelyek
más oldalról reprezentálhatják az együttes és a
kamester képességeit.Végül Izaki Masahiro
szándéka érvényesült, mert mégis ő viszi a bőrét
a vásiína i1yen alkalrnakkor! nem pedig én. Ami
például a jövó szezont illeti' egész pontosan lehet tudni, mit szeretne dirigálni és azokat a mű-

veket ho] lehet elhelyezni az évad során. Énis
elmondtam neki, milyen művészeket milyen
músorral hívtam már meg. Ő ezt meghallgatta és
jóváhagyta. Mindez idillikusnak tűnik és tényleg
az, bármennyi közös vívódás is e1őzte meg.

_ Mit tekint jelenleg igazgatói munkiia neu-

ralgikus pontjának?

_ A Bafiók

Szemináriummal való. tisztán
A Bartók Szeminá-

anyagi jellegű konfrontációt.

szeretne ktilföIdre

Büszke vagyok azonban arta, hogy részt vehettink az eisenstadti Haydn Festspiele rendezvényein. Annak idején én beszéltem erről a tervemről és

ki is

mentem

a taftományi

ku]tuszminiszter

asszonyhoz. Megbeszélésünk sikertelemek bizoaz nem kell.
n}'ult, meft ami Magyarországróljön,
Egy év múlva visszamentem és eLmondtam, hogy
jön 2000 ami suga1lhat közös dolgokat, mint amilyen például Liszt és az ő Krisztus oratóriuma. Ez
számára is elfogadható érrr volt, úgyhogyjúnius 3án Pál Tiamás vezényleÍéveljátsszuka Kdsztust
Eisenstadtban, majd Grazban is. Vannak még 1 2
napos hatiíron trili szerepléseink, de hosszú turnénk nincs.

Amit én megtehetek, azt meg is teszem. Ha
valaki azzaljön hozzánn, hogy el szeretne menni
más zenekarral egy is külön pénzt keresni' még
mindig elengedtem. Tudom, hogy a muzsikusoknak szükségtik van fizetéskiegészítéste.Pedig ez
a zenekamak külön kiadást jelent, meÍ a fizetés
nélkiili szabadságon lévó muzsikus felszabaduló
pénze nem fedezi a kisegítő költségeit.
Ügyetlennek érzi magót az elmaradt küft)ldi
utak miat[ vtlgy saj ótos elvei yannak?
_ Lehet, hogy ügyetlen vagyok, de az is igaz,
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ZENrt KoZELETÜNK
Kulturílis Minisztérium főosztályvezetőjét

és

Nem hiszem. hogy távlati érr,ekke] rneg
lehetne ma gyózni bárkit is an'ól, ho_ey értelme

minőséget lehet majd e]adni. Tudom. hogy ezt is
unják n-rár hal]_gatni. Az én elsődleges feladatom

Táncművészek S zakszer_v'ezetének elnökét. KelJene lrgyanis besz'élgetni az együttes jelenlegi
helyzetéról és a távlatokró]. A mai napig nem ta-

azonban

Jáltunk olyan időpontot, amikor mindegyik fél r.í-

l,an szúkösködni' Elrelhetek azzal. hogy nerr-t
szeretném a közcljövót veszélyeztetni a pillanatnyi igények kiszo1gá1írsával. Szerintem
ugyanís nem a túléléStkell biztosítani, nem a
nehézségeket á]landósítani' Ésha úgy látják.
hogy én ilven ügyetIen vag1,ok' aki nem tutl
nlegbirkózni az amúgy könnyedél megoldható problémákkal. miért pályázt'ak az igaz-uatói

hogy nem vagyok a pillanat-megoldások híve.
Hiszek a minőség erejében. Anól rrem is szó1va.
hog-v a hőn ábított Európai Közösségben is csak

Gyimesi Lászlót, a Magyr Zenernűvészek és

a zenekar színvonalának megőrzése.
amiből nem engedhetek.
- CtcLkran szrivri le,s<,ik ezt u nttrsikusok?
Bizont' -qvakran és sajnos azt sem mondha-

én volna. Abeszélgetésre pedig szüksé_e van. ebben mindannyian egyetéftünk. Lehet, hogy Íé1lengzősen hangzik, de valóban azt gondolom.

tom e]. llmit Sir Lászlii kollégám mondott az

egytitteS külijnböző

eJ kell kenilnünk a botrányt és inkább az értékeinkre kéne fetrhívni a külvilág Írgyelmét.

hogy

tár_sada]mi szervezeteilő].

konfliktusok és néha az az érzésent'hogy képviselííikkompetenciazavarokkal kiizdenek.
_ Hct a mtr'sikusok
ftzetésének kétdésébensok
ct viÍtis pottÍ, nentlyirc

is;

tuditik bi1tosítttni a

ntep1-

,felelő ttirgyi fe!Íételeket, nint uníhenek péltlúlLl
a hangszerek?

_ Szombathe]v városa kétmil]iá'dos adóssággal küzd Ha engem is megkérdezne' hogy egy
eset]eges ötvenmi]liós adománnyal mit kezdenék. ugyanazt vá]aszo]nám, mint a miskolciak:

sünket kellene szolgálnia. nem pedig ltnntartá-

sunkat. Ez igaz, csak éppen azt is látni ke11,
hogy egyébkéntaZ együttes puszta léte is veszélybe ker'Lilne. Engedje meg, hogy ezen a he-

Jyen Gyimesi Lászlóra hivatkozzam, akive1
Devích Máfton készítettinterjút a zenei intéz-

vennék hangversenyzongorát. cselesztát. kclntl_at'agottot. Talán még angolküfiöt vennék ezeken
kívil. Ésha Íigye1embe VeSZem azt a szabályt,
hogy bizonyos idő elteltével a hangszerek eJértéktelenednek. akkor kijeienthetem. hogy hangszereink jelentős részének ér1ékepapÚ'on nulJa.
Meg kell azonban érteni. hogy mindezzel együtt
a fenrrtartóink erőn Í'elül ftnanszítozzík aZ együttest. Nagyon szík az a terü]et, zrho1 én mozogni
tudok anyagi szempontból.
Ésilyen körülmények közott kellett azt 1s átélnünk, hogy fűtési szezon e]őtt három nappal kiderült" rossz a fűtési rendszer fele. Egész télen fá_
zott a zenekat mer1 az egyik elágazó főcsó elkorrodálódott és azt le keliett vágni.

ménytendszer ítalaku1ásáról a Magyar Nemzet
febnrár 5.-i Számában. Arra a kérdésre,hogy

,,Hogyan élnek a vidéki szimfonikus zene-

karok?'' a következő r'álasz oivasható:
,,- Nehéz körülmények között' Sorsuk
igencsak függ attól' hogy a helyi önkor-

tóság alatt élő Szombathelyi Szimfonikus

_ Nem Íudott oLl'tttt iövőképet
fe''teni a?' eg!ütÍes elé, cuni el tudntí Jbgudtatni a jelenlegi heh-
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Szombathelyen csinálok.

zetet?

14órtiur

szoMBÁTHEL\I sZIr\'|l'oNrKUs ZENÍ'KAR

szen'ezni, t'blvtmaÍo sttn kutla.rcok és konfliktusok
ó.nq'éktíban éIni?
_ Így most többet tudok tenni a magyar zenei
életért;megpróbál ok zenekart építeni,országos
fesztivá]t szer-vezni' Nem könnyúí. de a feisorolt
nehézségek ellenére sikerként élem meg a zenekar Íej1ődését. Hiszek abban, amit je1enleg

Zenekar van a legsúlyosabb helyzetben.) Az
állam ugyan garantáija a Zenészeknek a
közalkalmazotti béreket. azonban az önkormányzatnak kell (ke|lene) finanszírozni a
működés feltételeit.''

Fol)'amatocan ptóbálkozorn újabb és újabb

19 JO

elkeseredik.
Ött, aki kktrinétntíivészés míndig hangsz'er
közelben élt, hog'l' képes ntost adtninis<trtilní,

mányzat mennyire tartja szívügyéneka rnűködésüket. (Jelenleg talán a meg),ei fennha-

kontaktust keresni a fenntartókkal' október 25.
óta szervezem, hogy Markó Péter a Megyei Közgy'tíés elnöke Íbgadja Devich Jánost. a Nemzeti

BARTOK TEREM _

székre ilyen kevesen annak idején? Először

egyedül pályáztam' a nrásodik kiírásnál hárman voltunk, ahol egynek esé1ye sem volt, a
nrásik azonnal kiesett.
Nem adom fel. temészetesen' Előttem van
egy japán kulturális tárrrogatás pályázata. amit
korábban rr'regkapott a Nemzeti Filharmonikus
Zenekar és arnibő] rnár zenei intézmények is
részesül tek. Vann ak reményeink, tehát v árunk.
Ha síkeril1, szeretr-rék egy hangstúdiót építtetni.
Akkol lehetne zongoránk. cselesztá.nk, csetr'rba]órrk. kontrafagottunk' angolküfiünk. Ezzel
együtt nagyon aggódom a zenekarért. N{ert
ugye, ha lelakrrak egy lakást, azt fel kel] újíttatni. Nálunk eZ most nagyon aktuális. Hogy ebből a pénzből ez kijön-e. nem tudom. Es akkor
rnég szó sem volt a ÍizetésekrőI. a személyi á1lományró1. Sovány r'igasz'. hogy milyen szégyenletes például a mentőSök fizetése ettől
az ember nern nyugszik meg. csak még jobban

Egyetlen zenekarnak sem tesz jót, ha ellehetetlenítl igazgatoját.
Úgy látom' hogy a zenekar ttirelmetJen' pedig a bizottságok képviselóit nra_eammal viszem
a küiönféle t/Lrgyaiásokra' Csak azt lát1ak, hogy
nern utazunk eleget, hogy a fenntartók túlságosan sokat építenek a költségvetésbe a minisztériumi támogatásbó]. Ennek a pénznek rnÍíkcidé-

hog1' van ugyiur némi nrunkájLrk, de ez nem a tüntetés. nem a tiltakozáS" Ná1unk mindennaposak a
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A cél kÖzÖs, aZ eszkÖzÖk mások is lehetnek
_ a szombathelyi zenekar jelenlegi helyzete Ir{ovók Judit,
a Közalkalmazotti Tanócs elnökének medogalmazósóban _
_ Két évvel ezelőtt beszéIgetttink' amikor

a

zenekar a pesti Vigadóban koncertezett és éppen
az igazgatóvéltás napjait élte. A legfőbb problémát akkor az jelentette, hogy az együttes igazgatója nem találta meg a harmonikus együttműködés lehetőségeit a művészeti vezetővel, aminek a

muzsikusok _ és temészetesen a produkciók _
látlák legfó'bb krírát' Most vérbeli muzsikus irá-

nyítja a zenekar1 és nagyszerű képességúkarmesterel dolgozik

a társulat. Jobban érzik magukat, mint akkor, vagy továbbra is vannak megol-

datlan gondok?

_

Jelenlegi kamesterünk, Izaki Masahiro
személye, kvalitása, muzikalitása, a vele való
együttműködés valódi optimizmusra ad okot, de
ó egyedül nem tudja megoldani gondjainkat' Je-

lenlegi igazgatónk olyan muzsikus, aki 33 évig
játszott szimíonikus zenekarban, méghozzá a
legendás ÁHz-ban (most Nemzeti Fi1harmonikus Zenekar). Az inÍézményvezetésmás felkészültséget igényel, mint a zenekari muzsikusé'
A muzsikusi páIyára évtizedekig készül, tanul
az ember. A zenekar intézményvezetés öSszetett
felada| jogi' gazdasági, P.R.-menedzseri' kommunikációs felkészüItséget is igényel _ a speciális zenekari munka ismeretén kívül.
- Az l'gazgató úr egyébkéntnem állítja magáró1, hogy minden problémát meg tudna oldani és hogy minden, általa két éwel megjelölt
feladatot már teljesíteni tudott volna' Egyike

Ma

volt ezeknek az egyébként most megoldottnak
tekintett karmester-kérdés.Mit tartanak jelenIeg az igazgaÍó úr legégetóbb feladatának?
_ A mi zenekarunk az egyetlen, ahol az önkormányzati zenekarokat megilletó minisztériumi támogatás teljes egészébenbeleolvad a költségvetésbe.Egyetlen fillért sem tudunk például
a hangszeriíIlomány fejlesztésére fordítani. Tisztában vagyunk a fenntartó gazdasági nebézségeivel' örülünk annak, hogy ezek ellenére is meg
akat1ák őrizni a zenekart, a meglévő kulturális
étékeket. A minisztériumi pénzek fenntar1ásra
történő felhasználása évek óta gyakorlat nálunk.
Minden tartalékot felélttink, tarthatatlan a hangszerek állapota Iengeteg a pénz igényiő megoldatlan probléma (épüIet, fíités,anézőtér felújítá-

sa, stb.).

A

muzsikusok átlagfizetése bruttó

5l.000 Ft' ami

önmagáért beszél. A meglévő
nehézségek miatt tar1juk fontosnak a zenekar jó
menedzselését, vezetését, amely a feladatok cél_
szerű felosztása nélktll kivitelezhetetlen' A világosan megfogalmazott hatáskörök

egyérte1művé

teszik a lntézményen belüli feladatmegosztást.

Az tgazgató egyszeméiyi felelőssége

nem jelen-

ti azt,hogy minden munkát _ a koncer1időponr
ok kiváIasztásától a műsorok megválasztásfig _
magára kell vállalnia. Ezeket vélhetően célszerríbb a karmesterre, a művészett vezetőre blzni.
Meghatározható feladata' szerepe van a kottatárosnak, az ügyelőnek, a zenekari bizottságnak. A

feladatok el]átásának cisszefogása, koordíná1ása
az igazgaÍóra tartozik. A kollégákat munkatársaknak tekintve jó csapatmunkát lehetne kialaKtani a kiút megtalálására.

_ Az az országos Szimfonikus Zenekai
Fesztivál, ame1y három hónapon keresztül
Szombathelyen látja vendégül szinÍe az ösz-

szes magyar szimfonikus zenekart, mennyiben
segítheti az onök együttesét?
_ A Fesztivál mindenképpen jó ötlet' Akkor

váInaigazán hasznossá, ha az összes zenekar
azonos időszakban tar1ózkodhatna Szombathe-

lyen. Akkor mód nyíIna egymás meghallgatására, megismerésére, tapasztalatcserére. Három hónapra széthúzva a fesztivált nincs lehetőség az eiőbbi gondolatok megvalósítására. A
vendégként városunkba érkező zenekarok számára az itt eltöltött néhány óra nem több egy
szokványos vendégszereplésnél.A rendezvények megfelelő látogatottságának elősegítése
még professzionális közönségszervezés mellett sem lesz könnyű. A fesztivál költségvetésének 50vo-át nyer1e el aztgazgató úr a millenniumi pályázaton. A kiadásokhoz a fenntar1ó
Vas Megye onkormányzata nem tud hozzájárulni. A város a várÍnáI szerényebb mértékben
ad céltámogatást. Reméljük' a várható kiadások nem veszélyeztetik zenekarunk gazdasági
helyzetét.
Tóth Anna

gyar muzsikusok a világ Vezeto szimfonikus
zenekaraiban

BeszélgetésVelencei Tamdssal, a Berlini Filharmonikusok első trombitósóval
_ Mi volt a7 előlménye annak, hogy Berlin
felé "kacsingatox'' ? Mit kellett tennie, hogy a

Berlini Filharmonikus Zenekar tagja

lehes-

sen?

_A

Zeneakadémia elvégzéseután San
Diegoban tanultam és a Fesztiválzenekar első
trombitása voltam hét esztendőn keresztül.
Majd egy évet Japánban tanítottam, mint a tokiói Musasina Zeneakadémia vendégprofeszszora, ahol több magyar kollégával _ Berkes
Kálmánnal, Tusa Erzsébettel, Nagy Miklóssal,
Tibay Zsolttal dolgoztam együtt.

Eközben (1998 decemberében) hirdették

meg Berlinben az első próbajátékot' Nem tud_
tam elmenni, már-már Ie is mondtam róla. de

csak egy próbakoncertre alkalmaztak valakit.

Közben feleségem telhes lett, és szerettem vo1na, ha itthon szülhetne. Ezért, amikor újra ki-

4

íták a pr óbajátékot, elmentem, megpróbáltam.
Március 24-ére esett, előtte dolgoztam egy hetet a zenekarral, amikor is EötvöS Péter dirigált. A próbajáték jó1 sikerü1t, másodmagam-

mal számíthattam felvételre. A másik jelölt is
kapott egy egyhetes periódust és végül engem
választottak. Énkéthetente utaztam és folya-

matosan dolgoztam egészen december 4-ig, a
végső próbajátékig.
_ Milyen anyagból kellett készülnie a próbajótékokra?
_ Elsősorban az számított, amit a végső pró-

bajátékig a nyolc hónapban dolgoztam. Az
alatt az ídő alatt minden volt: huszadik századj

zene,MozuÍ, Mahler. Ez utóbbi nagyon fontos
komponista a berliniek számára és ez alatt az
idő alatt is két szimfónia volt műsoron: a 8..
egy hosszú tumén pedig a 3.

Ami magát a próbajátékot illeti, mindig kérdea Haydn Esz-drir trombitaversenyt német
rendszerű trombitával _ minden egyéb anyagot
egyébként'a szólamokat és még a 20' száaadi

zk

irodalmat is csak német rendszerű trombitlín kérnek' Minden hangszer ilyen német rendszerű: a
harsoniik, a kürtösök csak nagy menzúrájű, nagy
duplaktittökön fujhatnak' a klarinétok is német
rendszerűek.
A próbajáték áItalában három fordulós. El_

sőben kérik a versenymúvet, a Beethovenszignálokat (a Leonóra nyitányokban). ott

megrostálják az embereket' A második fordulóban kerül sor a Mahler, Sztravinszkij, Bartók, R. Strauss darabok részleteire, teÍmészetesebben a nehezebbekből válogatnak. A harma-

dik fordulóban Bachokat kell fújni magas
trombitán.
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Zrrurt rozÉrErÜNr
_ Milyenek az ottani követelmények,
s o

nlítv a az, itthoniv al ?

_ Nem lepett meg semmi a

összeha-

a nagybőgőnek, ktilön trombitának és méIyréznek, ktilön fafuvóknak, ktilön a ktirt szólamnak.

_ Milyenek a munkakörüImények _ a próbarendet, kiszámíthaÍósó4ot illetően?

követelmények

szintjén. Ha készülök valamire, mlír az első próbán úgy ü1ök le, hogy ne érjen meglepetés' Ha

valamit nem ismerek, meg is hallgatom. Feltúnő
volt, hogy minden kolléga ilyen maximális
készültséggel érkezik, a próbrik így nagyon
gas színvonalúak.Sok idő nincs is' tehát közös

felma-

érdek, hogy jó legyen a próba. Nagyon kevés

in-

_ 2001 szeptemberéig ismerjük a részletes terveket és turrrékat. Arészletes programot is tudom
most szeptemberig. Több turrrénk lesz: közelhárom hetes HúsvétiFesztivál Salzburgban, amin
Verdi Simon Boccanegráját játsszuk és adunk
négy nagyzenekari koncertet. Májusban két hétre
Dél-Amerikába utazunk, ide egyébként maga a
zenekar is most megy előszöt- Novemberben három hetet töltiink Japánban, Wagner Tiisztán és

tonálási problémával ta]á]koztam. Nagyon széles dinamikájú, vastag de puha, kifelé intenzív
rézfúvós hangzása van az együttesnek, ami sosem zavaró és nem takarja be a többi szólamot. Izoldájának operabemutatójával a Tokao City
A Berlini Filharmónia Nagytermének hihetet]en operában, ezt öt-hat nagyzenekari konceft egékontrollt adó akusztikája van, ami alapján min- szíti ki. Itt ayezető kamesteÍ Claudio Abbadon
dig tudni lehet, hogy mennyit kell adni. Kitúnő kívül más dirigenssel is fellépünk.
hangszereken játszanak a vonósok is, ami szinMilyen kannesterekkel dolgozott eddig
tén erős hangerőt eredményez és a fúvósoktól is együtt Berlinben?
_ Abbadoval folyamatosan, de vezényelt mlír
megkövetelik az intenzív hangzást. Mindez lefepiano
Lé, a
az együttes következó vezető kaImestere Sír Si
tartományban is igaz.
_ Mennyi és milyen jellegű efoglaltsógclt je- mon Rattle is, aki 2002{óI jön Berlinbe. Volt itt
Baremboim, Maazel, Haitink' lrvine. Jön majd
lent az oÍtani munka?
_ oten vagyunk a fuvós szólamokban, kivéve ozawa. Szerencsés vagyok' hogy ilyen zenekara küftösöket, akik nyolcan vannak. Két első, az- ban és ilyen karmesterekkel dolgozhatok. Minaz két szólótrombitás van. Magunk osztjuk be, ki den koncert hihetet1en töltéssel rendelkezik, még

ktilön- a harmadik előadás után sem laposodnak e1 a daennek felét rabok. Mindenki figyel arra, hogy este teljes

me1yik koncertetjátssza. Havonta négy-öt

bözó programja van a zenekamak'
kell vállalrri. Egy-egy programból á\Íalában

há-

energiával dolgozzon akkor ís, ha délelőtt törtérom - négy koncert van Február második heté- netesen lemezfelvétel volt.
_ Mennyire hagyományos vagy mennyire felben Bar1ók Concertoját játsszuk Lorin
újítox a zenekar repertoárja?
vezényletével; ez négy próbát, egy főpróbát
_ Amióta ott van Abbado, sokat bővült a reperegy koncertet, azaz átlagosnak mondható
la]tságot jelet. A Concerto mellett Maazel darab- toár. Szinte minden koncerten Van kofiá$ zene.
ja, a Monacoi fanfárok című szép, de nagyon
Éppen két hete Kurtiágotjátszottunh szoktr-rnk mai

Maazel
és
elÍogne-

héz műve szerepel.
A munkakörülmények is magas szintűek. A
Filharmóniamellettvanegykamarateremis.
Sok
a gyakorló helyiség, amik a nap 24 órájábanrendelkezésre állnak. Külön hangolók varrnak a vonósok _ hegedűk, brácsiák, csellók részére, ktilön

Ű1

öriil, mert ha változott is a zenekathangzáSa, nem
rossz iriányban. A francia és olasz zene könnyedebb, finomabb játékmódját iS megtanulják, nemcsak a szokásos németet aka]mazzák. A teljes
együttes magas hangzáskultúrájában

is kiilön1ege-

sen Szeretem a csellószólamot.

_Van-e alkalma szóló- és kamarazenélésre?
_ A zenekarnak van rézfúvós együttese, 12
tagú, amibe engem is beválasztottak. Február
végénlesz is koncertünk a Kamarateremben,
majd egy CD-bemutató valahol Németországban.
Van lehetőség szóIóznl,, meg is kerestek a napokban, hogy szívesen hallanának szólózni decemberben. De még tudnom kell a músor1.
A hangszer, amin ititszik, kinek a tulajdo-

na?

- Mindenki saját maga veszi meg hangszerét.
Én osztriák gyártmányu, Schagerl hangszereken
játszom.

A

zenekar minden évben két teljes

hangszer-generálra ad pénzt. Vannak szolgálati,
azaz zenekai tulajdonú hangszerek is, de ezek
elég régiek. Ha vriltóhangszeren kelljátszani, kistrombitára vagy komette-re kell váltani' aZ ktilön
honorárium.
Saját hangszereket

munkákra nem

is

kell hasznií]rri. Az ilyen
lehet kölcsönhangszerekkel

felkészülrri.
_ Sikerült-e mór beilleszkednie a zenekar kozösségébe és a német életfotmába?
A rezesek elég jóI elfogadnak, a trombitások nagyon. Próbajáték után sokan gratuláitak,
szurkolnak, hogy jól menjen a munka. Komolyan és érdeklődéssel kísérik' hogyan teljesítek.
_ Mennyi időre szól a szerződése?

németeket, például Rihmet ő aházi zeneszetzG - Két év ítt a próbaidó, ennyire kaptam szerjük. Részt veszünk operabemutatókon. Mindennel ződést, uÍána döntik el' hogy kit véglegesítenek.
_ Ez azt jelenti, hogy ha véglegesítik, otÍ is
találkozunk, nemcsak Matrlenel, Brucknerrel,
StrauBsal; Abbado szívesen vezényelfralcíazenétJbg élni?
_ Igen, akkor Berlinben kell letelepednem.
is. Már a muzsjkusok is nyitottak, nem

R.

nak az újdonságok miatt. Sok kolléga

Ötlet ha

n

háborogkifejezetten

Tóth Anna

gvers eny-re ndezÓkn ek

:

a KingS Singers a miskolciakkal
Rövid beszélgetésGonda Ferenccel, a Filharmónia Észak-Magyarorszóg Kht. igazgatójóval
Különös

szenzócióként emlegetik azt a
hangversenyt, amelyet az onök cége rendezett
többek közrjtt a Zeneakadémia Nagytermében
is. A King's Singers ezúttal magyar együttessel
vendégszerepelt Magyarorszóg,on és a hangos
közönségsiker bizonyára végre némi kasszasikert is eredménye7'ett. Mi volt ennek a turnénak
ct

története?

_ A Filharmónia

Kelet-Magyarország Kht
meghívta a King's Singerst vendégszereplésre

Magyarországra. Négy helyen: Miskolcon,

Szolnokon, Nyíregyházán és Budapesten léptek
fel a Miskolci Szimfonikus Zenekar közremúködésével. Az együttes hozta a karmester1 is, aki
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kanadai származás(l és elsősorban az amerikai
zenében jártas. A műsor összeállítása ís így történÍaZ együttesnek több javaslata volt és azt a

filharmónia dramaturgiai felelósei átnézték,
megbeszélték, majd módosítási javaslatokat tettek. Részben azéÍt, mert az ott népszerő musicalek más műfajú műsorszámok nálunk nem anynyira ismertek. Másfelől pedig azért kellett beleszólni, mert aZ együttes olyan mrivek előadására
is gondolt, amiknek itt rendkívül nehezen lehetett volna megteremteni a technikai feltételét.
Tuméműsorban két jó zongorát szállítani, példá-

ul

sportcsamokokba, nagyon költségessé tette
volna az amúgy is költséges előadást.

Mit szóIt cl Miskolci Szimfonikus Zeneklr
a kis ,,kírónduláshoz'' ?

ehhez

_ A Miskolci Szimfonikus Zenekar örömmel válla]ta a felkérést. szívesen kalandoznak
az itgytlev ezett könnyebb műfajok világában.
Három olyan ragtime is megszólalt, amí csak
aZ együttes repertoárján szerepel, mert nekik
írták a műveket. Ezek Balogh Sándor fe1dolgozásai, aki már kilenc ilyen művet írt a zenekarrrak, ez ahárom is ebből a sorozatból va1ó.
Voltak még francia népdalok, Gershwin dalok, Egy amerikai Párizsban, Beatles feldolgozások; az egész műsor Wagner Nümbergi nyitánvával indult.

UDNEKAn

t5

Zrrurt KozELETUNK
_

MegszóIalt-e együtt is a két együttes, vagy Szigorúan váLtották egymást színpadon?

_

E'gyütt

is

szerepeltek, pl. Beatles dalok

fe1dolgozásaiban.

- KitőI

szrirmazott ennek a közös

műsotnak

az ötlete?

- Az

ötlet tőIünk származott. amikor biztossá

vált, hogy ismétjön az együttes Szerettiink volna

újítani.

_ Volt-e külön tdmogatója ezeknek a hangversenyeknek?

_ A Nemzeti Kulturális Alapprogram segítette ezeket is. amihez Szolnokon társult a

MATÁV is, de magának

a

projektnek nem Volt

kiemelt támogatója.

_

Mennyire v()ltak láto8atottak a koncertek?

_ Végig mindenütt zsúfoit házakkal ment,

fonik-us Zenekat közreműködésével. Jelöltünk
Michael Kennedy, az ismert hegedűvirtuóz.

póLszékeket kel lett beállítani.
_ Mekkora helyiségekről van szó?

_ Nem fóras7'totta el túlsógosan a zenekarÍ
egymtis utáni monstre hangverseny?
Hajlandó hasonló produkciókban móskor is
rész't venni?
_ A szimfonikus zenekat tagjai nagyon élvez-

mében'
_ Te rv e znek- e has onlót ?
Tervezünk. Most tájékozódunk árak után;
olyan programot szeretnénk, amelyet ugyancsak nagyméretű helyiségekben is meg lehetne
rendezni. Ez természetesen inkább a populrírisabb műfajt jelent majd, ismét a Miskolci Szim-

egymást követő napi uttuáSt, mert anynyi örömet

_ Nyíregyházán és Szolnokon sportcsalnokban léptek fel a muzsikusok, Miskolcon
az Egyetem díszaulájában, ahol 1400 ember
fér el, Budapesten a Zeneakadémia Nagyter-

a több

ték a produkciót, nem érezték fárasztónak a négy

szeÍzett aZ együtt muzsikálás. A King's-ék is hasonlóan jó emlékekkel Íávoztak' A koronát természetesen egy olyal gesztus tenné fe1 erre az
együttrnű<ödésre, ha ők ragaszkodnának ahhoz,
hogy dél-afrikai tunéjukra is a Miskolci SzimfoTóth Anna
n ikus Zenekarr aI uÍazzanak

Muzsikus sorsok a vilóg másik feléről

AusztráIiai anziksz sok Zenével
A muzsikusok

a

világ túlfelén is keveslik fizeté-

született, amely valóban a muzsik-usok érdekeit

süket. A zenész pálya Ausztriíliában sem tartozik

szolgálja. Ennek köszönhető

a legnépszer_űbb, legkeresettebb hivatások közé,

hogy az együttesek több kisegítőt szerződtethetnek. Ausztráiában a muzsikusok átlagosan ötvenöt éves korukban mehetnek nyugdrjba, de
akinek kedve van, azeztkóvetően is tagja maradhat a zenekamak. Ha pedig biirkit életkora, nemi
hovatar1ozása vagy a bőrszíne miatt akamak az
állásából elbocsátani. az Ausztráüában diszkriminációnak szrímít.
_ Mennyire megoldott az utónpótlds kérdése?
- Nagyon nehéz olyan tehetséges, helyi fiatalokat találni' akik a megfelelő színvonalon
tudnak muzsikálni. hiszen ehhez külföldi tapasztalatÍa van szükség. Az az ausztrál pedig,
aki elutazik valahová tanu]ni és valóban jó mu-

így a zenekarok utránpótlása sziímos gonddaljár'
Kevés a turné lehetőség, ritka vendégnek sziimítalakaz igazán neves művészek, sbizony,azenekarok músorkínálata is elég vegyes képet mutat. Biár a világ másik felén húszmillió ausztrál
hallgatja hat nagy szimfonikus zenekar muzsiká-

ját, az együttesek költségvetése Ausztráliában
sem igazodik az inflácjóhoz. Ahhoz, hogy egy
zenekar működni, létezni tudjon' számos támo-

gatóra, szponzolTa van sztikség. A gondok,

problémiíkellenére azonban az alsztrál zeneéIet
sziímos értéket'érdekességet vonultat fel, s a felmérésekszeint az óceiánon nil egyre többeket
érdekel a komolyzene' Hogy milyen a zenészek
és a zenekarok éIete az ötödik kontinensen' arról
a legnagyobb együttes, a Sydney Szimfonikusok
közönség-kapcsolatokkal foglalkozó munkatiírsa, Alecia Benzie beszél, aki hiárom éven át dolgozotÍ' a zenekarral.

_ Mennyire becsülik meg Ausltrálióban

a

muzsikusokat?
_Haazarryagielismerésre gondol, akkor a zenészek a világ másik fe]én is alulfizetettek. Egy
ausztrál muzsikus aZ ötven százalékát keresi annak, mint amerikai vagy nyugat- európai kollégája. Egy átlagos zenekari tag fizetése 45-48 ezer
AI]D (1 AUD - 163 Ft) évente. S biír ez persze a
koncertektól, az új darabok számától is fÍ'igg, de
átlagosan a muzsikusok napi két zenekari próbán

vesznek részt' Az együttesek emellett szezonon-

ként száztjtven-kétszáz hangversenyt adnak.
Erős a szakszervezeti mozgalom, de olyan megmozdulások' sztrájkok, mint Amerikában' nincsenek. A legutóbbi kollektív szerződés négy
esztendővel ezelőtt készült, s ennek kialakításába, pontjaiba beleszólt az Atlsztríl, 7'enészek
Szövetsége is' Így elég rugalmas megállapodás
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többek köZött

aZ iS,

zsikussá válik, nem biztos, hogy Amerikábó1
vagy Nyugat-Európábó1 ís hazatér. Ausztráliában ugyanis alacsonyabb fizetést kap és jóval
kevesebb lehetőség között választhat, mint
bárhol máshol a világban. így nehezen áthidalható szakadék alakult ki zeneisko]ák és a zenekarok között. Éppen ezét a Sydney SzimÍbnikusok három esztendővel ezelőtt léttehozták a
Sydney Sinfoniát, egy olyan együttest, amely
tizenhaÍ zenekari tagból és tizenhat tanulóból
á1I. Azért hívták életre ezt a zenekart, bogy a
fiatalok megtanulják az együttes muzsikálást
és zenekari tapasztalatot szerezzenek. A Sydney Sinfonia a próbák mellett SZámoS ifjúsági
előadást tart, s gyakortajár turnézni a különböző vtdék:' városokba. Mindez nemcsak akezdő
zenészek számára fontos, hanem a tapasztalt
muzsikusoknak is' így ugyanis a kipróbált zenekari tagok is folytonosan új nézőpontokka1

sok tagja lehet. Ez a zenekar az országlegnagyobb és legjelentősebb együttese.
_ Vizsgóljuk meg akkor részletesen az ötödik kontinens zenei életét,vegyünk e$, ó]talónos ótÍekintéSt'

Ausztráliában hat nagy együttes működik, a
Sydney Szimfonikus Zenekar,

a

Nyugat-ausztrál

Szimfonikus Zenekar a Melboume-i Szimfonikus Zenekar, az Adelaide-i Szimíonikus Zenekar, a Queens1and-i SzimÍbnikus Zenekar és a
Tasmania Szimfonikus Zenekar. A Sydney-i társulathoz száztu muzskus taÍtozik' a legkisebb
együttesben pedig hatvan zenész mlzskáI. Ezeket a zenekarokat 1996-ig egy állami szeÍyezet,
az ABC, azaz az AtlszÍrál Műsorszóró Társaság
taÍtotta fenn, s ez a cég volt közvetlenül felelős
az egész háIózatért. Négy esztendőve]' ezelőtt
mindez megváltozott. Az állam úgy döntött'
hogy az együttesek továbbra is az

ABC irányítá-

sa alá tafioznak, de az eddíginél önál1óbb módon, leány vállalatok módj iira dolgoznak tovább.

Mindez nagyobb fliggetlenséget, rugalmasabb
mííködési kereteket biztosított' amire szükség is
volt. hiszen a különbözó államokban muzsikáló
együtteseknek nagyon eltérő követelményeknek
kellett megfelelniük, s a helyi igények, sajátosságok alapján kellett felépíteniiik repeÍoárjukat'
Megmaradt néhány központi irányel1 de minden zenekar önmaga irányítja az éIetét.
- Milyen költsé7vetéSsel dolgoznak ezek az
együtteSek?

_ Az alszÍtÍl'államtól összesen 32 mil1ió
AIJD-t kapnak, ezt aZ összeget oszdiák el egymás
között

a létszámtóI fuggő arányban.

Az

egyes ze-

szembesüInek és át tudják adni eddig megszeI-

nekarok költségvetése nagyon hasonlít a Sydney
S zimfonikusokéhoz, amel yet most részletezek, A

Sydney
Sinfoniánál akad jelentkező elég, hiszen minden ausztrál zenész számárra az jelenti a szakmai csúcsot, ha egyszer a Sydney Szimfoniku-

lyi városi támogatás összesen a köItségvetés 47 vo
-át adja' A fennmaradó 53 7o -nak a felét a jegyeladás teszi ki, a szponzori segítségpedíg )'2 %.

zeÍt tudásukat. Szerencsére a

Sydney Zenekamál a központi, a területi és a he-
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ZrNEt t<ÓzÉrrrÜNr
A

fennmaradó öSszeget adományokból

és

azokbó1 a bevételekből fedezik, amelyeket a ze-

nekar a különböző céges rendezvényekért, bérbevételekéftkap. Bízunk abban, hogy a jövő
esztendőben az együttes áIlami tiimogatása az
infláció mértékébennövekszik. Sajnos azonban
nagyon valószínű, hogy ez az összeg a következő szezonban is változatlan marad, így majd a
szponzori bevételeinket kell növelnünk. Nálunk
ugyanis a tumék sem hoznak hasznot, csak súlyos kiadásokkal terhelik aZ egy üttest. Az ltazási költségek horribilisek, a vendég-

csóbb 28 AUD' de akadnak olyan hangversenyek is, amelyre a lratalok csupán 4 ALrD-ért
vá]thatrrak belépőt. Egyébkéntaz idei, 2000-es

bérleteket már új struktúra alapján készítettük el,
mert a tavalyi szezonban visszaesett abérletvá-

sárlás. Rájöttiink, az embereket nem érdekli
nyolc_kilenc hangversenyból á11ó sorozat, nincs
rá idejük. Szívesebben vásárolnak öt koncertre
szóló belépőt, s fontos az is, hogy ezek időpontja

rugalmas legyen, több lehetőség köztil választhassanak a bérlettulajdonosok. AZ is új felfede-

utakra. mint Európában vagy Amerikában'

Nagy áttör'ést jelentett aZ is, hogy amíkor 1996ban Lorin Maazel Ausztráliában vezényelt, jól
érezte magát nálunk, s azt mondta, van kedve
visszajönni. Így idén szeptemberben ismét dirigálja a Sydney Szimfonikus Zenekut. Minderre
egyébként nagy hangsúlyt fektet az együttes főzeneígazgatőja. Edo de Waart is' akit most 2003ig választottak meg az együttes VeZetőjének. Számára nagyon lényeges az

szereplések idejébe be kell számítani
az ídőátáIlást is, ráadásu] az ausztrá7

egyiittes fejlódése, az, hogy a zenekar
többféle stíIusban otthonosan mozog-

zenekaroknak nincs olyan nevük'

jon. A népszerű komolyzene mellett
igyekszik ritkán játszon darabokat is
műsorra tőzni és minél több kíváló
muzsikust meghívni' A Sydney
Szimfonikusok idei szezonjában vendégkénta karmesterdobogóra Iép
többek között Mark Elder, Simone

hogy valóban jelentős összeget kérjenek a külföldi tumékéft. A Sydney

Szimfonikus Znnekar két éwel ez-

elótti, amerikai

vendégszerep1ése

kétmillíó AUD-ba került. Mindenestre ezek a tumék fontosak a zene-

kar fejlesztésében, gazdagítjík az

Young, Bruno Weil, Nicholas

együttest és érdekes színfoltot jelen-

tenek a repertoiirban. Szükség van
rájuk azért is, hogy a világban ismenté tegyék az alsztráI zenekarokat, hogy
könnyebben hívjunk meg vezető művészeket.
Ezért valahogy a köItségvetésből ki fogjuk gazdálkodni a vendégszerepléshez szükséges összeget és 2002-ben ismét útra kelünk.
Besz'éljünk részletesebben a Sydney Szim-

McGegan, Carlo fuzzi és Roberto
zés, hogy jobb, ha a megszokott, 20 órakor kez-

dődő hangversenyeket korábbi időponfua teszsztik, így ugyanis anéz6k munka után ülhetnek
be a koncertekre, s ez követóen még van idejük
egy étterrrri vacsorára is. A mostani kínálatunkban így akad koraesti, délutáni és délelőtti hang-

fonikusokróL. Mekkora közönség kíváncsi a
ko nce rtj eikre, milyen bérlets orozato kka L vórják az, érdeklődőket és milyen jegyórakért hall-

verseny is.

Bathat meg vttkrki egy-egy hangversenyt?
_ Ausztráliában miárciustól novemberig tar1 a

gyon széles közönségréteget elémi, de a zeneiro-

SZeZon

'

s

ez alaÍÍaz idő alatt a Sydney Szimfoni-

kusok körüIbelül kétszáz konceftet adnak' A koncelttermünk a Sydney operaházban Van! aZ opera és a drámai színház mellett lévő Concer1

Hall-

ban kétezer - ótszóa néző fér el. Eme]lett akad

még egy kisebb közönséget befogadó helyszínünk, a City Recital Hall. A törzsközönségünk
huszonötezer főre tehető, s ríltalában aZ együttes

teltházak előtt muzsikáI. S mivel atelevlzíó és a
rádió is tendszeresen közvetíti a koncer1jeinket,
eziiltal

a komolyzene még szélesebb közönségréteghez jut el. Két esztendeje rendeztünk péidául

egy Beethoven Fesztivált, amelyet a televíZió is

millió volt azoknak a száma,
akik öt percnél hosszabb ideig néztéka solozatunkat. Általában a Sydney Szimfonikusok egy

köZvetített, s egy

-

Milyen

a Sydney Szimfonik:usok re-

per1oája? - Ez a kérdése1ég nagy fejfájást okoz
a művészeti vezetésnek is, hiszen szeretnénk na-

dalom alapművei mel]ett szívesen tuznénk műsona igazán különleges kompozíciókat is. Így
aztán igyekszünk valóban színes reper1oárral dolgozni' Az idei szezonban a tangótól Csajkovszkijig, a West Side Storytól Duke Ellingtonig' Wagner Ringjéig ninden igényt kielégít a programkínálatunk. Mozart, Beethoven, Sibelius,
Bruclcrer, Bach, Purcell, Janaöek, Brahms, R.
Strauss, Sosztakovics, Liszt és Bartók művei
mellett Bemsteín, Piazzola, Tippett, Copland,
Berio kompozíciók is szerepelnek a koncer1eken.
Nálunk nagyon fontos szempont az is, hogy a
kortárs ausztrál zeoeszerzők művei is rendszeresen felcsendüljenek, így Graham Koehne vagy
Richard Mills művei világpremierként hangzanak fel a hangversenyeinken. S az is lényeges,
hogy

a

szólamvezetők is idóró1-időre

1éphessenek

de akad

senyművek is jócskán akadnak.

is és néhány

szó]istaként

anézők elé, így a kínálatban ver-

szezonban hat nagy zenekari bérletet hirdet meg,
ZongoÍaest-Solozatunk

Ami-

óÍa azonban a zenekarok nagyobb tinríllósággal
mííködnek és saját maguk is hívhatnak külföldi
előadókat, jelentósen megélénkült a vendégjiárás.

Abbado, s olyan énekeseket kísérhet

a

zenekat, mint Deborah Polaski, Barbara
Bonney, Alessandra Marc vagy Kurl Rydl. De
fellép nálunk Leslie Howard zongoramúvész,
Ma.rim Vengerov hegedűművész és Christian
Lindberg trombitaművész. S természetesen .V
alsztrál' sztárokból is akad néhriny' hiszen Sydney talán legismertebb karmestere, Richard Gill
vezényli azokat a matinékat, amely a kezdő koncertlátogatókat kívánja megnyerni a komolyzenének, s az egyik legnépszeríbb auszÍál Zongorista, Roger Woodward előadásában hangzik fel
Prokofjev harmadik ZongoÍaversenye.
_ A televízió- és a ródióközvetítések mellett

késziilnek a Sydney Szimfonikusoknak lemez-

felvételei is?

_ Született már CD-nk, de fótépp azét,hogy

megörökítsiik

az egyiittes muzsikálását és legyen

Szimfonikus Zenekamak is saját felvétele. Persze, aZért bí^nk abban, hogy e9yszeÍ
majd készíttink egy árutő zenei albumot is.
Egyébkénta zenekari gondok, nehézségek ellenére AusztráLiában egyre többeket érdekel a komolyzene, az opeÍa. Az állam számos kezdeményezést, proglamot indít annak érdekében,hogy
felkeltsék a fiatalok érdeklődéséta művészet
iránt, hogy minél többen próbá1ják ki tehetségiiket és hogy minél több legyen azok száma, akik
éIetében jelentós szerepet kap a kultúra. Az
a Sydney

allszÍrál' kormany nemrég készínetett egy felmé-

A viltig

rést, amely aztvizsgúja, hogyan tudnrínak fenn-

olyan koncert, amelyen valódi kuriózumok kerülnek műsorra. A legjelentősebb a Philips bérlet,
ez a cég ugyanis a iegfőbb támogatónk. Az ezt

vezető muzsikusui menn1'ire Byakori szereplői az ausztról 7eneéletnek?
_ Mindig nagyon nehéz volt Ausztráliába csá-

követő bérleti solozat egy pezsgőgyárról

kapta a

bítani a legjobb művészeket, hiszen kicsit ki-

nevét, de az érdeklődók a "Nagy előadókra'és a

esünk a zenei élet forgatagából. Hosszú ide az út,

elérhető és emellett még pénzügyileg is megbíz-

sok időt elyesz az időeltolódásra

ható. Most folyik ennek az értékelése,s remélhe-

Klasszikus rnatinékra is viálthafirak belépőt. A
legdrágább koncertjegy ára 66,50
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AUD,

a

legol-

va\ő átáIIás, rá-

adásul nincs lehetőség olyan nagy koncert-kör-

tartani egy olyan szektorl, amelyben az emberek

vonzó, életképes művészeti ágakat találnak, a
nagy távolságok ellenére is sokak számótra

tólegjó eredménnyel

zárul.

Réfi Zsuzsanna

t7

Magyar hegedíisök:

FLESCH lGRoLY

(1

873 Moson_l 944 Luzern)

III. rész

,,AZ a színvonal, amelyen a zenekari muzsikus és különösen a
zene kari he g e díísóll, mindenekfölött me ghatóro zza v alamely
orszóg zenei reproduktív művészeténekóltalónos szintjét. A
h e g e dííjítt ék mai ólt al óno s s zínv onala c s up ón mós o dla g o S an
Íuss a szólistdk mennyiségétől és minőségétől"
Flesch Károly: A hegedűjriték művészete, ]923

BERLTN (1896-1897)

A francia

fővárosban töltött

évek után

alapuló, bizalomtelies kapcsolat nem tudott
kifQlődni. A csalód egyetlen tagja, akihez
köz'el éreztem ma7am, legidősebb nővérem

Flesch meglehetősen borús hangulatban ér- férje, Stadler Jakab volt, aki eredetileg feskezIk baza Mosonba. A szülői ház btzÍos téSzetet tanult Münchenben, de apjónak vómenedéket jelent ugyan, de Párizs után a ratlan halóla miatt, a körülmények hatósóra
mezővároska kisszerű élete' de főként a bizonytalan jövő nyomasztólag hat rá.
Él"rc* azért nem volt annyira örömtelen,
mert a német-magyar vidéki terüLeteken min-

dig volt egy;felső réteg, bár kicsi, de intellektuólisan eleven, amit mós dolgok is érdekeltek' nemcsak az, mi 'fő a fazékban a szomszédnól. Aftirdés a Dunában enyhítette a sík
vidék nyóri hőségét; az emberek minden este
késői? korzóztak a főwtcón, élénk,időnként
é r 7'e lme s b e s zé l g e t és t .fo ly t atv a. N é hanapj ón
a mindennapi élet egyhangúSó4ót megtörÍe
egy turnéz'ó színházi tórsulat lótogtltása, és
még jól emlékszem a kellemetlen jelenetre,

amit afét'i főslereplő csinos húga rendezett
szüleim fuizóban. Képzeljékel, egészen odóig mentem el, hogy előadós utón a tdrsulattal yacsoráztam a vendéglóben, és teljes ötven perccel kapuzórós utón érkeztem haza!
Fiatalkori sikereim révénmegs7erzetÍ tekintélyem ellenére még jelentős mértékben szüleim felügyelete alatt áLltam. Apám - legalóbbis ami a rófordított időt illeti _ ellenőrizte tanulósomat, anyóm pedig, ha nem is
sikerrel, igyekezett nagy gondot fordítani ró,
hogy ne legyek rendetlen. Még huszonöt éves
koromban sem mertem dohónyozni apám je-

lenlétében, míg anyóm

a pedagógus job-

bó gy s ors ot kény s zerít ett e

róm

he g

e

dűtanítós

formójóban, aminek legkisebb húgom leÍt az
óldozata. A mélységesSzeretetet, amiÍ szíilők
és gyermekek egymós irónt éreztek, szemérmesen leple7tiik, kerülve annak minden külsődleges megnyilvónulósót, olyan helyzetet
teremtve, amiben a kölcsönös megértésen

IB

ezt fel kellett adnia, hogy tovóbb vigye apja
gabonttkereskedését. Egyedül ő tudta meg-

érteni sajót tapas?'Íalclta alapjón, milyen
s

z,e

renc s étlen vóltozós ny omtts 4tó hatás ct

alti

Flesch 1905-ben

kerültem.

Az esélyek azonban nem voltak egyenlőek, mivel Lewingert, mint hííségesGrünhogy technikaiJag fejlődjön. Hat hónapon növendéket mesSze nagyobb szimpótia övezkeresztül ,,gyilkolja" magát ezen a módon,
te a mester részérőL, mint engem, a pórizsi
közben mindenféle metodikai spekulációba
drulót. Nem csoda htit, hogy az' összehasonbonyolódva, ami majd hatással lesz későbbi lítós Lewinger számóra hozott kedvező eredtanári fej1ódésére.
ményt: megóLlapítást nyert' hogy a Soron
Rójöttem, hogy egy Íis7.tótalan hang, egy
következ(í berlini versenyen Lewinger viszi
ügyetlen vonós vag| csúnya hang eredete
el a páLmót. De vetélkedésünk egyáltalón
végső soron a nem megfelelő mozgósokban,
nem jelenteÍte akadályót, hogy tovóbbra is
a molgaÍó izmok tökéletlen műkcjdésében jó barótok maradjunk, és a berlini debíitólókeresendő. Ezeknek a mechanikai gótlásoksomat megelőző napokban gyakran talólnak minimumra csökkentése volt a fő cél, kozturtk. Koncertjére egy héttel az' enyém
amire gytlkorlósom irónyult, s ez elég sil,ár
utón került sor'
program volt, figyelembe yéye, hogy korkiA Bechstein Hallban, egy borús, esős őszi
napon tartott próbán Flesch _ talán a javítátozott idő állt rendelkezésemre'
1896 októberében, némi, édesapjától kasok és újrabélelésekmiatt időjárásra érzé_
poÍt pénzze7 Berlinbe utazik, ahol a keny _ holland hegedűje felmondja a szolgáPotsdamer Strasse-n, a Hotel Frederich-ben
Iatot' Most fizet a gondatlanságér1' hogy
száll meg' Első útja Hermann Wolff kon- megszabadult a megbízható, széphangú
certirodájríhoz vezet, hogy berlini fellépésé- Storionitól.
nek részleteit megbeszélj e.
NyugtalanuL töltött éjszaka utdn reggel
Korábbi bécsi iskolatársa, Max Lewinger,
hatkor keltem és hidegvérű elszóntsóggal
Grün Jakab taÍ7ítyánya is éppen ekkor jön
végső szemreyételezésnek veteÍtem aló a
Berlinbe, szóIistaként szerencsét próbálni,
he ;'\ ze t e t... Tudné k mós ik h e g e d íínj títs zani ?
előzőIeg a bukaresti konzervatóriumban taValószínííLeg igen, de mór csak ]2 óra van a
nít három évig. Berlini bemutatkozásuk koncert kezdetéig, és honnan sryrez'7ek megelőtt Grün mindkettőjüket meghívja magá- felelő hangszert? Hirtelen ttimadt egy ötletem: Lewinger Mi lenne, ha megkérném, eshoz egy vasárrrap délután, hogy az egybegyűlt muzsikus kollégák előtt játsszanak.
tére adja kölcsön hangszerét, egy régi' jó néA fiatalember otthon ismét munkához iát,
napi öt órát foglalkozik különféle etűdökkel,

L
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met he gedűt' Fél hétkor felébresztettem kollégómat, aki még mélyen aludt. Azt hitte' megőriiltem, amikor kértem, adja kölcsön hegedűjét' ami még soha nem volt a kezemben,
hogy még aznap este azon jótsszam, de mint
jó kolléga' gyorsan beleegyezett, és fél órával
később a hegedűvel tóyoztam, azzal a me7győződéssel, hogy kezemben a 7yőzelem. Merész' tettemet igazolta a csodólatos siket ami
valójóban hórom dolognak volt köszönhető:
hatórozott eltökéltsé gemnek, hogy szénógom
a gordiuszi csomót, annak, hogy mertem vál-

lalni ptilyafutósom

le gfontos

abb

koncertj ét

egy ismeretlen hangszerreL, és végül, alapos
technikai .felkészültségemnek az elmúlt hat

hónap sorón. Sikerem ezen aZ esÍénme7ütötte a művéSzeti szenzóció mértékét.Joachim,
szemmel lóthatóan me glepődve, srymélyesen
gratulólt a művészszobóban. Hetmann Wol/f,

rendkíyiil barátsógosan, jövendőbeli ünne-

pelt sztórt Szimatolt bennem. A hegedííről óltalában azyolt a vélemény, hogy olasz hangszer; teljesen otthon éreztem magamat rajta,
mintha soha életemben nem.játszottam volna
mós hangs7eren... Közben egyre közeledett
mósodik koncertem időpontja, amiyel bemutatkozásom sikerét kellett megerősítenem, és
szerencsétlen hegedűproblémóm egyre növeks;ő aggodalommal töltött el. Elhatóroztam, megkérem Joachimot, segíÍsem kölcsönvenni Mendelssohn (meg.: a bankar) egyik
he g

e

dűj é t. J o ac him

e

gyfaj t a

me gkö ze lít he

te t

-

len bardtsággal fogadott, megjegyzés nélkül
hagyva, hogy ugyanabban a tartomónyban
yolt szerencsém születni, ahol ő született' Úgy
tűnt, nem szereti' ha emlékeztetik szátmazósóra (édesapja szegény zsidó kereskedő volt).
Mondta, hogy valószínűleg nem tud közbenjórni Mendelssohn-níLl, mivel hegedííit mtir
kölcsönadtók. Gondolkodott egy pillanatig,
majd megkért, vórjak az előszobóban, míg
befejezi a ÍanítósÍ. Ezt követően szólt, menjek
vele August Kessler hegedűkészítőhöz, akinek
üzlete a régi Hochschuléval szemben, a
Potsdamer-strassén volt. Miutón Joachim a
leghízelgőbb jelzőkkel bemutatott neki, és
kérte, segítsen ki egy hegedűvel mdsodik kon-

Certemre' Kessler habozós nélkül rendelkezésemre bocsótott néhóny hétre egy megfelelő
hangszert. A híresztelések alapjón Joachim
nem mindig volt segítőkész mós hegedűsök
irónt; én biztosan nem tudnóm ezt sttjítt tctpas 7talatoru alapj ón me gerősíteni.

A második fellépésmár nem olyan sikeres, mint az e7ső, de ez egyáItalán nem zavarja Wolffot abban, hogy öt zenekari konCertet szeÍyezzen neki Halléban, Budapesten, Lipcsében, Prágában és Strassbourgban.
Fleschnek meglehetősen lesújtó a véleménye a Hochschulén akkor tanuló hegedűsökrő1.
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A nagy ember (Joachím) órnyékában

bé-

na hegedűsök rendkíyüLi gyííjteményejött

össze, Sokukat mdr koróbban, egy életre
tönkretették Wirth csuklógyttkorlatainak
gyötrelmei... A Hochschule növendékeinek
nagy rés7'e vidóm fiatal volt; jópffik voltak
és jól mególltók a helyüket a biliórdasztalnál, a Hochschuléval szembeni Café

Austrióban. Csak amikor minÍ Íanór,
Joachim halóla utón letelepedtem Berlinben, akkor ébredtem rémülettel tudatóra,

mennyi hegedíís romot hagyott hótra ez a

nem megfelelőnek bizottyult korszak, és
hogy közülük még a kimagasló tehetségeknek sem sikerült bizonyos ótlagos szint fölé
emelkedni. Tény, hogy ennek aZ időszaknak

ártalmas hatástt még ma is érezhető; még
mindig rendkíviil kevés az igazdn jó kaliber(í, fiatal német hegedűs.

hallatszott a Íőutca felöl. Pepi az ablakhoz
rohant és felkióltott: >Gyertek fiúk' nézzétek, itt jön a közönség.< Lasner és én az ablakhozfutottunk és mintegy szóz marhát lót'
tunk jönni az' úton rémítő zajjal. Nos, képzelheti, mennyire nevettünk! "
Jómagam kényszeredetten mosolyo gtam,
valafuinyszor elmesélte a történetet, némileg
s é rtv e lokólp atrióta bü s Zke S é g emb en.

Nikisch Hans von Bülow-t követte a filharmonikus koncertek karmestereként' tizenkét hónappal berlini bemutatkozós omat
gelőzően. Szinte kinyilatkoztatósszerűen
hatott róm. Még Lamoureux alatti működé'
sem idejéből hozzó yoltam szokva a képzelet nélküli pólcalengetőhöz, aki mint valami
pontos iránytíí, 4/4-et üt a négy főirónyba.
Most első alkctlommal láttam muzsikust, aki
me

impresszionista stílusban, nem csupón

tt

metrikus szerkezetet jelezte mozdulataival,
de mindenekfelett a dinamikai és agogikai
bosszantot|a, hogy a Hochschulén nem helyeztek súlyt a tisztrín csengő, szép hegedú- finomstigokat is, közvetíne azÍ d meghatóhangra; ezek aZ emberek magától éÍÍetődő rozhatatlan, titokzL1Íos érzést,ami a kottafemódon vakargatták, kaparászták, apították jek mögött van; ütésmódja egyéni és erede'
ti volt. Nikisch-sel új korszak kezdődött a
hangszerüket, mintha a Zenei előadásbeli szánvezénylésműyészetében. Nem tudnóm meg'
dék önmagában elegendő lenne a hegedűs szá-

In jegyezzik meg: Flescht legjobban

az

mára, lemondva a tiszta hangképzésről.

a nagy muzsikus mellett
Nikisch Artúr karmester (szüI. 1855'
Joachim,

Lébényszentmiklós, megh' 1922, Ltpcse)
az,

aI<r

a legnagyobb hatással van Fleschre.

Nikisch csak hét mérföldre

sZületett

Mosontól. Apja egy cukorgyórban volt beosztott hivatalnok. Nikisch mindig bizonyos
baróti érzelmeket tóplólt iríLntam, közelí föIdije irónt, húsz éven keresztüI meglepő.fele-

dékenységgel ismételve uqyanazt az anekdotót, amikor egytitt muzsikóltunk.
"Mosonbólvaló?" _ kezdte széles' sváb-

ma7yar dialektusóban, ,'ez eqy jó Íréfárc]
emlékeztet engem. Fiatal koromban gyakran
trióztam >Pepi< Hellmesbergerrel és Karl
Lttsner csellistóval, én voltam a longorista.

Vidéken is sokat koncerteztünk. Vok

Mosonban egy Bókay nevű' tigyvéd, aki egyszer szerződtetett benniinket trió-hangversenyre a Rössl fogadóban. (Flesch fiának
megjegyzése: Bókaynak feltűnt, hogy a há-

zában szolgáló fiatal lánynak rendkívüli

énekes tehetsége van. Klafsky Katalinnak

hívták, l855-ben született Mosonszent-

jánoson, s világhírű Wagner-énekes lett be1ő1e. Már 20_2I évesen énekelt kisebb szerepeket Salzburgban és Lipcsében, később
ünnepelt drámai szoprán, Amerikában is
többszÖr fellépett. Flesch Károly még emlékezetÍ tá, hogy Bókayéknál ivóvizet kellett
felhordania, nagy vcidrökben az első emeletre.) Nos, déIutón kikocsiztunk; még volt a
koncertig két óra, leültiink beszélgetni, és

enni yalamit. Hirtelen szörnyű zenebona

ítélni,azt folytatta-e Omit Bülow elkezdett,

hiszen soha nem lóttam Bülow-t vezényelni.
Mindene s etre Nikisch v e zénylési technikój a
példa nélktili és teLjesen egyéni volt, egyóltalón nem előre kigondolt, hanem ótélt és
átérzett vezénylés _ egyéniségének ösztönös
ki.fe.jeződése. Az első karmester volt, aki
előre vezényelt, vagyis a hang értékétamósodperc töredékével kordbban jelezte, mely

vezénylési stílust később ónették, és amit
később Furtwcingler némileg eltúlzott. MagyarorszíLg igen kevert nemzetiségíítérségében született, és ötvözte a német muzika-

litást a m(Igy(]ros Íűzzel és a szlóv mor-

bidezza-val (gyengédséggel). Ebből a ritka
keverékből jött ki a teljes egész, azt a benyomást kelne a hallgatóban, hogy a maga
nemében yalami egéslen különös dologgal
áll szemben, főleg, ha a szóban forgó míí
ö s s zhangban v olt e gy énis é g év el. Inte llektw'
ólis vonatkozósban azt lehetne mondani,
hogy kissé primitív volt. Alig, vagy színte
semmit nem olvasott, kedvelte a ktirtyót, ct
hölgyeket és a tórsaságot - a legtökéletesebb zenészzseni típusót testesítve me7 az

egykori osztrók-Magyar Monarchióból. A
kfogóstalan előadósok és cLjó tórsaság jobban kielégítették,mint a külső megbecsülés,
és a rendszeres mííködési kórén kívüli, ha-

zonnal j ór ó v e ndé g - karme s te rke dé s. Ko rának modern szerzői, és - Wagner mellett _
Csajkovszkij, Bruckner ólltak szívéhezlegközelebb. A ,,Pathétique'' különösen közel
óllt hozzó, és bíLr gyakran vezényelte a művet, ct finale rész sötét Weltschmerz-e
s
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(megj.: világfájdalma) kónnyekig me ghatotta. Megjelenése is teljesen összhangban állt
művészi személyiségével. Jókötésű, középmagas alakjót hegyes szakóllal keretbe foglalt, ho s s zúktis arc koronózta, arckifej ezés e

szemének különös,

fóradtan melankolikus
nézésébenöss7pontosult. Egyénisége,
aho gy minden nagyhatósú előadóművé sznél
lenni szokott, jelentős mértékbentartalmazott nőies jegyeket' s ezt egyébkétttigenfér-

fias;fellépéseformólta vonzó egésszé.Ha új
míívet tanult' talón vódolható yolt azzal,
hogy túlsógosan ösztönére és istenadta tehetsé gére hagyatkozott annak értelmezésé-

ben és előadósóban. Köztudomósú

volt,

hogy gyakran alkalmazott ,,húzósokat'' az
új partitúróban, egés7en az első próbóig.
Tény, hogy különleges érzéke volt az ti?yes

improvizócióhoz. Akkoriban rendszeresen
jelen voltam a filharmonikus koncerteken,

és mint egykori zenekari mu7sikus, sohasem

úgy próbóltam figyelmemet előadósai intenzitdsónak szentelni, hogy közben manuóli s kifej e zés i e s zkö ze inek v ólto zat o s s ó g át i s

megfigyeljem.

Brahms I. szimfónitíjót akkor még vad,
gzengésszeríí,hetero gén é s problematikus

é

műnek tartottók, Csajkovszkij,,Pathétique" -jét a Szlóv karakter legmerészebb ki-

fejeződésének, míg SÍrauss szimfonikus költeményeit vagy Mahler szimÍóniáit illetően
(amelyekből csak egyes tételeket mertek jótSzani) a közönség időnként úgy nyilvónította ki eltérő véleményét,hogy a nézők ölre
mentek egymóssal. És eme felbolydulós közepén a jó Nikisch úg), Iebe?ett' mint yalami békítőszellem, külsőre tipp-topp módon,
líttszólag kissé unottan, de belül telifiatalos
tíízzeIés ellenóIlhatatlan lelkesedéssel. A
zenekar köyette tíízön-yízen Lit, önként alóvetve magót személyisége hatósónak, mert
a zenekari muzsikusok úgy tekintettek ró,
mint köztilük yalóra, érezve, hogy valóban
hozztíjuk tartozik, hogy szíve mélyénegyszerű zenekari muzsikus maradt, aki a ke-

gyes, de igazsógos sorsnak köszönhetően
lett vezetőjük. Mint egykori hegedíís,a legapróbb részletig tisztóban yolt a zenekari
jóték gyakorlati oldalóval, és kritikai észrevételei soha nem a zenekari muzsikusok óltal megvetett esztétikai vagy metafizikus
m e gfo nt o l ó s o k ;fo rm tij tib an j ut o t t ak kifej e 7ésre; minden egyes észrevétele elsősorban
és kizórólag a hiba gyakorlati megs7üntetésére irányult; amint a hiba kiküszöbölődött,

a

kívónt esztétikai eredmény önmagótóL

megvalósult. Mivel soha nem beszélt a levegőbe, nem locsogott össze-vissza, mindig
megmondta, ami szükséges volt és soha
nem beszélt feleslegesen, próbói kellemesen
rövidekyoltak, s ettől még népszerűbbé vólt
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a zenekrlrban: nincs olyan, ami kedvezőbb
'fogadtatásra taltilhatna a 7enekari mu7'sikusok körében, mint ez.

Nikischt 1897-ben ismertem meg, azon
ebédek egyikén, amelyekre rendszeresen sor
került Woffikntil körüIbelül 1930-ig' a Filharmoniku s ok nyilv óno s főp r ó b áj dt köv e tő en. Hetmann Wolff kívónsógóra Goldmark
he g

e

d(ív e rs eny

é ne

k

el

s

ő

té t e lé t j ót s zottam.

A

zik vissza: Hegedűs egyéniségeanémet, belga és magyar elemek keyeréke llolt. Még fiatalon feLhagyott a szólistai karrierreL, hogy
kizórólag a komponólósnak, a kvartettezés-

nek és tt tanítósnak szentelje életét.Csak
e 8 s Ze r, ] 8 9 6 b an ha Ll ott am j ót s zani, v o nó s'
-

),-

sel. Netnes előadóművész, kimagasló
technikai és zenei kvalitósokkal rendelkező
hegedíísbenyomásdt teÍte r(im. Ahogy Auer
Szentpétervtirott, ő is igen szerencsés volt,
négye

s

vendéglótó nyilvónvalóan Nikisch véleméhogy annyi rendkíviil kivóló tanínány óllt
nyét akarta hallani, alkalmasnak tart-e rá,
rendelkezésére. Nyugodtan elmondhatjuk
hogy tt soronkövetkező évad egyik koncerr
jének szólistója legyek. De mivel nem sokkaL
még ma ls (megj': 1933-ban)' hogy a budakésőbb, hosszú éyekre hótat fordítottam a pesti, a slentpétervóri' vagl a noszkvai konnémet fővórosnak, ebből nem lett semmi.
zervatóriumokban _ eltérően más intézméPontosan tíz évnek kellett eLtelnie, mire sor nyektől - egyáltalón nincs tehetsé7telen növendék, míg a kifejezetten tehetséges tanínákeriilt debütólósomra a Berlini Filharmoninyok szóma összehasonlíthaÍatlanul magakusok koncertjén, Nikisch vezényletével. Et(meg.:
1922-ben)
sabb, mint mtisutt. Egy igen kiváIó, Studer
1924-ben
től szómína,
bekövetkezett

halóldig legalább eqy tucat-

szor játszottam vele Berlinben és Lipcsében,

nelű (meg. Studer oszkár,

181'7_1940,

Svájcban koncertmester, majd 1909-tő1 Budapesten, I920-Íól Hubay mellett, a Zeneakadémián tanít, többek között olyan tanítványokat, mint Piírtos István, Székely ZoItán, Zathureczky Ede, Garay György, stb')
előkészítő tcLntir mííködött Htlbay alatt hoszszú éveken át, aki (iltalóban technikailag tel-

első ízben előadva többek között Dohnónyi
és Weingartner yersenyművét, Suk Fantdz'iójót hegedííreés Zenekarra. Mint a hegedíí
alapos ismerője, rendkívül érzékeny, alkalmazkodó és.figyelmes kísérővolt, akinek köZelSé8e mindig jóleső és megnyuglcltó hatóssal volt a szólistára. Miként Ysaye a maga jesen éretten adta tít neki a nöyendékeket;
emiatt az elmúlt húsz év sorón kikeriilt úgyterületén, Nikisch yolt a romantikus kor z,ene1)ezett Hubay növendékek esetében csaknéjének utolsó, tökéleÍes tolmócsolója, amikor még a míívésziképességekanyagi ki- nem lehetetlen eldönteni, hogy a két tanór
közül melyiknek köszönhetik képzésüket'
hasznólósa nem yólt elsődleges célló - tabAnnyi bizonyos, hogy napjainkfiatal magyar
bé-kevésbébevallottan - a koncertszervezésben, ahol a míívészimegelégedettség ér' növendékeinek majdnem minden esetben kivólóan kifejlesztett bal kezük van, l.ermészezése még kompenzálni tudta az anyagi vesz'tes, szép hang irónti érzékük, amit belső tííz
teséget. Korai halóla fájdalmas űrt hagyott
hevít, míg óltalában a terhükre írható a túl
aZ európai zenei életben. E sz'eretetreméltó

és kinagasló műyész emlékét megőrzik

mindazok, akik emberileg és muzsikusként
közel ólltak hozzó.
Mint már említettük, Flesch sikeres berlini bemutatkozó hangversenyét kovetően
Wolff öt európai nagyvárosban szeÍyezett
számítra zenekari konceftet. A budapesti
hangverseny dirigense Richter János (1843'
Győr_19l6' Bayreuth).
Budapesten Richter Jónos vezényletével
jótszottam, aZ első és egyetlen alkalommal
életemben' Eredetileg kürtös volt, akire

Wagner

a

Mesterdalnokok partitúrójónak

kottamósolósót róbízta; a mester tanítványa

az intellektuális szempontból egyszerű, kimagasló zenei zsenik legnemesebb rétegéhez tartozott, amilyeneket az osztrák-Magyar Monarchia meglepően na7y szómban
produkólt. Ó is NyugarMagyarorszóg némeÍ zenei szegletében, Győrött

született

-

a

régi, megbízható iskola Leghozzáértőbb karmestere volt.
Flesch a budapesti fellépésalkalmával találkozik Hubay Jenővel is, akire így emléke-

lassú, széles vibrótó, a portato játékmód sz'okósa a vonóhúzósnál, és hogy nem ügyeLnek

eléggéa dinamikai különbségekre''' Ver-

senymííveiveltudcttosan maradt

híÍ

Vteuxtemps harmóniai és daLLami struktúrójóhoz. A modern hegedűverseny szimfonikus
irónyú.fejlődése, ctmit Max Bruch indított el
és Brahms jutt()tott a csúcsra' elment Hubay
mellett, anélkiil, hogy nyomot hagyott volna
rajta. Életénekutolsó éyeiben egyre kese'
rűbb földalatti küzdelmet vívott MagyclrorSzó8 Zenei vezetéséérta fiatalabb és sokkal

tehetségesebb Dohnónyival. Még hetvenóI
éyesen sem volt hajlandó ótadni nála Íiatalabbnak a Zeneakadémia vezetését.(Megj':
I934-ben,76 évesen mondott 1e.)

Flesch Berlinben gyakran gondol vágyakozva Párizsra, csak évek múlva fogja megérteni és megszeretni Németországot. Minden alkalmat megragad, hogy franciául beszéIhessen és o1vasson.

1897 elején így érzi, művészi fejlődése
megtolpant. A megszokott koncertdarabok
kezdik untatni,hiányzlk neki a kamarazené-
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lés és a kortárs zene. Akilátás, hogy az évad
végén visszatérjen szülővárosába, egyre ke-

vésbécsábító' Vajon meddig folytatódhatnak ezek az évenkénti hazatérések?Rendszeres tevékenységet szeretne, nem pedig a
kissé bohém életmóddal járó, alkalomszerű
fe11épésekfo1ytatását'

Ekkor kapja meg Gyula bátyja levelét:
korábbi bécsi tanára, Maxintsak azt tanácsolja, pályázza meg Lewinger megürese_
dett bukaresti konzervatóriumi

állását'

Bartitaim és különösen impresszórióm
szómóra egés7'en abszurdnak tíínt,hogy
mindössze hat hónapja ta.rtó, ígéreteskoncertező pólyafutásomat me7 akarom szakítani, hogy egy tanóri óllós igójóba hajtsam
fejem' ráadósul a Balkánon! Nem sejtették,
hogy bensőmben minden kavargott és forrt,
hogy megs<'ökni vógytam a berlini yacsortik

és szórakozások lótuszevő

életmódjótól

(megi': ltalás az álomvilágba ringató, tétlenségre kárhoztató gyümöIcsre), a felelősségteljes és rendszeres tevékenységszigorúbb légkörébe.

Flesch nem szeretiaz ilyen körökben szokásos, hízelgő stílust.
Flesch második hangversenye, a szólóest
időközben nagyszerűen sikerül, kinevezését
felte4esztik a minisztériumba' A dolgok kedvezó

al

akul

ás

át azon

b

an

v átr

atlan közjáték za-

varja meg. Egy Romániában, operett-társuIattal tumézó, német karmesteft mutatnak be
neki és a beszélgetés során akaratlanul is párhuzamot vonnak Berlin és Bukarest zenei
élete között. Néhány hét elteltéVel az egyik
román napilap éles hangú cikkben támadja

meg Flescht, hivatkozva a berlini Signaleban, az említett karmester tollából megjelent
írásra, amely a bukaresti zenet éIeÍsilánysá-

gát taglalva több elismert ottani muzsikust
minősít jelentéktelen nudlinak, nevük említésével, csupán Flescht emelve ki igazán komoly muzsikusként' Dinicu összehívja a konzervatóriumi professzofokat és látványosan
tiltakozik kinevezése ellen, megvádolva,
hogy ő áll az említett cikk mögött'

BUKAREST (1891-1902)
Bukarest zenei életében akkoriban a már
idősödő Eduard Wachmann konzervatóriumi igazgató és karmester mellett Flesch bécsi iskolatársa. a cseilista Demeter Dinicu.
régi cigány muzsikus család leszármazottja
dominál. Dinicu szívélyesen, de nem minden féltékenységnélkül fogadja.
_ hangversenyre egy nagy
A
',próbajáték''
félkör alaku koncertteremben, az Atheneumban, a királyné jelenlétében kerü1 sor. Flesch
ideges, a Paganini koncert egyes futamai emiatt félresikerülnek, ráadásul a Chaconne eljátszásakor _ memóriazavar miatt _ hét vagy
nyolc variáció kimarad amííből.
Utána volt annyi lélekjelenlétem va7y
neyezzem ez't szemÍelenségnek? hogv állítottam: szóndékosan csinóltam a húztísta

darabban, és hogy Közép-Európóban ez
most a legújabb dolog, de a közönség soraiban helyet foglaló muzsikusokat aligha lehetett

becvpni ilyen szegényes kfogóssal.

Egyelőre csak néhány hónapra, a nyríri
vakációig szerződtetik azzal,hogy a három
éves szerződés aláírása majd tavasszal lehetséges. A riválisok, Dinicu és a fiatal hegedűs, Richard Hartzer azon igyekeznek, hogy
az újabb kinevezésre már ne kerülhessen
sor. Zenei kérdésekben a legfóbb tekintély a

királyné, Erzsébet (írói álnéven Carmen

Sylva), heti három-négy alkalommal vannak

nála kamarahangversenyek. Flesch csodá-

lattal viseltetik az elbűvö1ő egyéniségű
hölgy iránt és elnyeri a királyné elismerését,

de nem hrtozik kedvencei közé, mivel
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dókból és cigónyokból ólltak, az utóbbiak
előbbre valók voltak a7 ország urainól; az
igazón tehetséges romón zsenik száma mé8
naqyon alacsony volt a lakossóg szómaránytihoz képest. Ebben az időben Ene scu volt
csak kivétel, ő szentesítette a szabólyt. Ezekből az emberekből _ akik eredetileg egy római kolónia tagjai voltak és az évszázadok
sorón keveredtek minden lehetséges Jajtóval, amelyek a kömyéken laktak, vagy keresztiilmentek az orszó7on _ teljesen hiónyzott a művészeti tradíció, hiszen a zenei kultúra alapjai csakis erre épülhettekvolna. De
hogy mégis a románok dicsekedhetnek Dél-

kelet-Európa legelbíívölőbb népzenéjél,el_
egyedül Magyarorszógot kivéve _ úgy tű-

'

nik, ez a török, szlóv és magyar ritmusok és
melo dikus dís zítés ek fűs ze re ze tt kev e ré kéne k
eredménye. Mindenesetre, a román cigdnyok hamar meghódítottak, nem tudtam eleget hallgatni ezeket a barbár egzotikus, epekedő dallamokttt és tóncokat.
Magónnövendékeim .főleg az úri társasóghoz tartozók gyermekeiből, ya7y az onncm való fiatal hölgyekből tevődtek ki' akiknek nem óllt Szdndékliban hivatósos hegedűsnek menni; közülük senkinek nem volt
különLeges tehetsége. Francióul beszéltek,
ritkóbban németiil, de románul egyikük sem,
e7t a nyelvet a felsőbb osztólyokhoz tartozók
hózaiban csclk arra haszndltók, hogy a szolgókhoz szóljanak. A hazai nyelvnek ilyen
módon való mellőzése _ ami a mi, faji öntudattal bíró korunkban kétszeresen is.furcsónak, ha nem j e lle gtelennek tűnik _ te rmé s Ze tesen még erősebben érvényesült a7 ors7ógban élő külföldiek esetében, és ilyen körtilmények között nem lehet csoddlko7ni rajta'
hogy magam sem éreztem hajlandósógot,

hogy románul tanuljak, hivatalos, óllami

tisztségem ellenére. A konzervatóriumban
zagyvanyelvet hasznóltam néhóny erős romón szitokszóval, a rossz nyelven folyó kom-

munikóció alapeszközeként. Különben a
konzervatóriumi éIet elég közvetlen volÍ.

Flesch Kóro\ és felesége

A Flesch ellen folytatódó

Senki sem törődött
sajtóhadjárat-

nak végül aZ vet véget' hogy a királyné és
befolyásos tanácsadója, Edgar dall'orso is
mellé á11' Dinicu visszavonul, de már másnap felkéri Flescb Károlyt, alapítsanak közösen vonósnégyest.
1897 nyarán három éves szerződéstír aIá,
díjazása 4800 lej (egy lej akkor egy francia

arany frankkal volt egyenlő), ezért hetente
hat hegedűórát kell adnia. Ráadásul a magánórákkal és a koncertekkel akár megháromszorozhatja jövedeimét' Első dolga rendezni adósságát Deutsch-csal és édesapjával.
Viszont a konzervatóriumi hallgatóknak
igen szegény SorS jutott. Romónokból, zsi-

annak ellenőrzésével, va-

lóban végigtanítom-e a mególlapodós szerinti heti hctt órót, de kötelességtudatom yolt
annyira erős, hogy ellenólljak a tanítósi idő
le röv idítés ére v aló c s óbítósnak.

A nyári szünidőre Flesch' az újdonsült
professzor hazatér szűleihez, Mosonba'
Anyagi függetlenséggel párosult belső biztonságérzetejó érzésseltölti el. Egyetlen do1og van, ami aggasztja művészi fejlődése.
A koncentrólt erőfeszítéssel elért, lónónyos sikerű berlini bemutatkozó koncertemet köyetően ugyanilyen mérvíí,éles hanycltlós következett, aminek eredete rejtély
yolt szómomra' Egy dolog yiszont bizonyos,
egészen vilógos volt: jellegzetes gondolati
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és érzelmi kettősségem és az ebből szórmazó pszichikai és művészi kon;fliktusok biztosítottók azt a talajt, amiből az élősdi gondo-

latok dudvói szabadon sarjadtak, alóósva

meglévő, ez idóig nem is gyanított erőknek,
amelyek intenzíy hatásóra a kisszerííszőrsailhasogatós kísértete örökre toyatűnt.
Mór kezdettől tudatóban voltam, hogy a

műyés zetem

bukaresti környezet akadíLlyokat rejteget

e

g é szs ége s

fej lődé s ét.

Mert milyen is vulójdban egy zenei interpretáCió ideólis leírósa, miként az a kutató
elme előtt megjelenik? Röviden: tudatos, a
feladatnak megfelelő tanulós eredményez tökéletes technikai felkészülést, ami ha beköyetkezik, a bizonyosstig és biztonsóg érzését
kell keltse, ezóltal képessétéye a míívésztarra, hogy Szabadon és szinte öntudatlanul
koncentróljon a m(jre, amit elő kell adnia.

Ha az előadó fejlődése mególl, vagy teljesen

megfeneklik, a hiba mindig a két alapfeltétel

egyikének nem teljesüIésében van: vagy

technikai bizonytalansóg gótolj a érzés einek
szabad kifejezését, vagy pedig a lehető legjobb felkészülés ellenére sem sikerül kifejeznie érzéseit, mert megfeledkezik a technikó-

ról és az egekig szárnyal, maga

mögött

hagyva a Föld ködébe vesző mesterségbeli
tuddst. Ebben a Szabó.lyban rejlik a vólasz a
me g szakadt fej lődé s okozta drámák le gtöbb jére, mégha rejtélyesnek és komplikóltnak
tűnrtek is ezek. Az én dllapotom mindkét öszSzeteyő vonatkozósóban tényleg bonyolultabb volt, mivel ezek kellő mértékbenjelen
voltak ugyan, de felvólna dominóltak a meg-

A legjobb előadósokat
olyanok követték, amelyek alkalmával bizo-

Jelelő pillanatban.

nyos hidegség jelent meg, megbéklyózva jótékom' Ebben a kritikus időszakban mindig
kimondottan yonakodya mentem ki a pódiumra; tény, hogy 1897-től 1901-ig, néhdny,
mósok koncertjén való, kevésbéfontos közreműködéstől eltekinne, szólistaként egydltalón nem léptem fel. Főként a kamarazenére
korlátoztam tevékenységemet, ami lehetővé
tette, hogy csendben eltíínődjek szólistai nehézségeimen. Ésígy fokozatosan belecsúsztam az önkínzós, a hipochonder kicsinyesség
Szennyes mocsaróba, egyik nap abban a hitben, hogy megtalóltam a btilcsek kövét, hogy
aztón a rókövetkező napon közönséges ka-

yicsként hajítsam el. A nyilvónvalóan groteszk és felnagyított kép' amit felvózoltam a
móniákus, tépelődő hegedűsről a Die Kunst
des Violinspiels II. kötetében, híÍtükörképe
sajót személyiségemnek ebben a stódiumban. KimondhataÍlanul szenyedtem sikerte len, örökös en változó kísérletezés eim szünte len nyomósa alaÍt. A mindent ócsóroló elégedetlenség és a belső nyugtaLanság, amit ez a
bizonytalankodós okozotÍ, hamarosan neurotikus óllapotot idézett elő, és minden akaraterőmre szükség volt, ho4y úrrd Legyek rajta.
Csupón egy, az érzelmi életemben bekövetkezett fokozatos, de alapvető vítltozós kellett
ahhoz, hogy tudatóra ébredjek a bennem
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művés<i

fejlődésem szómíLra, amelyeket nem

becsiiltem aló. Azonkívül

a

Kelet fatal-

gben hívő szemlélete
mellett _ ahol a Semmittevés az élet célja _
isztikus,

végzetszerűsé

fennállt a veszéIye, hogy kiesem a közép-európai kulturólis vérkeringésből. Egy külÍöldi művész lótogatósa mindig örvendetes alkalmat kínólt, hogy fenntartsam a kapcsolatot Európa többi részével.

Sarasate és ondricek mellett

a fiatal

ve az l89]-98-as évadban megkezdik első

vonósnégyes sorozatukat. A kvartett összetar1ása Flesch vállán nyugszik, az együttes
csellistája Dinicu.
De az előadósok színvonala nem volt valami magas; a teheÍséges csellista nem volt
elég megbízhaÍó sem technikailag Sem Zeneileg, miközben bátyja, a második hegedíís

kifejezetten gyenge volt. Brticsón egy
Loebel nevű német jótszoÍt, aki a jó titlag-

nak megfelelő képzettségíívolt, képes volt
megfelelni valamennyi technikai követelménynek, de időnként nagyon szeretett O
pohór fenekére nézni koncert előtt... Bór

szólistai tevékenységemennek következté-

ben kórt szenvedett, zenei lótóköröm nagy
mértékbenkitógult és többé-kevésbé rókényszerültem, hogy megszabaduljak az ön(megj':
kínzó rdgódóstól () technikai és kifejezésbeA romón George Enescu
li problémókat iLletően. A zenei tevékenység
1881_1955' a bécsi konzervatóriumban
Bachrich Zsigmond és ifj. Joseph legtisztóbb formójóval tartott sloros kapHellmesberger' Párizsban Marsick tanítvá- csolctt yolt a legjobb eszköz, hogy kisegítsen
abból az ideges nyugtalansógból, ami hegenya') úgy magasodott a honfitárs muzsikusok
fölé, mint magónyos szikla a középszerííség dűsi fejlődésem e stragnóló időszakót jellemezte. Ezért jó emlékezetemben őriztem
tengerében'.. Enescu a sokoldalú muzsikus
meg bukaresti kyartett-tevékenységemet,
legtökéletesebb típusót ÍestesítetÍemeg. Lehetetlen megmondaní, melyik képessége ér- annak ellenére, hogy az e7yüttes színyonala
nem yolt megfelelő' valamint ellenszenveÍ
demli meg, hogy azt a legnagyobbként tartéreztem a csellista iránÍ.
suk szómon, mivel zeneszerzői, karmesteri,
Flesch ebben az időszakban,,debütá1'' kothegedűsi, 7ongoristai képességei egyartint
kiemelkedőek voltak. Azonban, ami két fő takiadóként is, Kreutzer etűdjeinek új kiadására egy német kiadóval köt megállapodást.
s zakterületét illeti, zene s zerzőként és he g eKedvező anyagi körülményei megengedűsként nem érte el azt, amit korón megnyil'
vónuló zsenialitása ígért...Hegedűjótéka dik, hogy értékes olasz hegedű vásárlására
gondoljon. A jó állapotban Iévő' de nem kieredetíleg a cigóny fenegyerekeskedés és az
rendkívüI
elégítő hangú Gofrillert eladja, és egy diploiskolózott művészi tökéletesség
mata feleségétől vásárol 4500 márkáét egy
vonzó kombinóciójót lótszott bemutatni, ami
rendkívüli hangs7eres teheÍségen alapult. _ korábban Vieuxtemps tulajdonát képező _'
De a későbbi évekfolyamtin egy különös tö,,Joseph Guarnerius fi1ius Andrae'' címkével
ellátott hangszert, amiről kiderül, hogy egy
rés következett be e két képességközött, ami
nagyszefííGuadagnini. Ezen játszik hét
azt jelenti, hogy mind játéka, mind programjai váltakoztak a srszélyes és sekélyes vir- éven át, amikor majd vásárol egy
Stradivarit.
tuóz attitűd, másrészt a tudatosan szóraz,
Érdekes' hogy Flesch 1912-ben ismét
c
izmus
kö
v as kalap o s ól klas s zi
z'ött.
megvásárolja a Gofriller_t és kiváló növendéEnescuval kapcsolatban, az időben mintkeknek adja kölcsön, majd másodszor is elegy három évtizedet előre ugorva említjük'
hogy 1933 májusában a Liege melletti adja nagyszerű ausztrál tanítványának, Alma Moodie-nak (1900_1943) és a hangszer
Jupille nevű kisvárosban, Marsick szülóhelyén emléktáblát avattak, ahol a mester híres az ő tiajdonában is marad. Így Flesch több
mint 40 éven át követni tudja a hegedű
tanítványai, Thibaud, Enescu és Flesch Vihangbeli fejlődését.
valdi hiírmasversenyétés egy-egy MarsickelőAmikor ]898-ban megvdsóroltam, látFlesch
egy
noktüm
darabot adtak elő.
adására vállalkozott, ami mind felépítésé- Szatra teljesen érintetlen, nyers hangú, nehezen reagóló, hangi órnyalatokra képtelen
ben, mind hangnemileg, mind pedig hanguhctngszer volt, és csak az volt a vógyam,
|atát íIletően nagyon hasonlított Schumann
hogy megszabaduljak tőle, amint lehet. Ma,
szercnádjára, és Flesch bevallása szerint a
legnagyobb nehézségetjelentette, nehogy kivóló míívészekáltaLi, ne7yven éyi intenzíy
hasznólclt utón, annak ellenére, hogy kistesösszekeverje a kettőt.
Flesch Bukarestben szenvedélyes kvar- tííhangszer, nyugodtan oda lehet tenni némelyik elsőrangú olasz hangsler mellé. Ez
tett-játékos lesz. A királynénak köszönhetően és a kcizönség élénkérdeklődésétólkísér- me gerőSít abbeli me g győződésemben, ho gy
Mar1eau játékár hallgatni valóságos felüdüléstjelent Fleschnek. Ésjönnek az újabb ifjú hegedűsök: Kubelik és Huberman.

VIJ EVFOLYAM

1 SZAM

ZTNTToRTENET
egy hangszer hangi fejlődése nagymértékben ftigg nemcsak attól, jótsz'anak-e rajta,
de attól is, ki jótszik rajta. Tudjuk, hog1, a dilettóns préselésképes néhány év alatt teljesen Íönkretenni a legjobb hangs7ert, viszont
a kimíívelthangképzésrendszeres és tiszta
rezgést hoz létre a 'fóban, így elősegíne annak reagó.ló-képessé gét és rezgését.
A hangversenyévadban hat zenekari hangVersenyre is sor kerül azöreg Wachmann vezényletével.A koncertmester Flesch, mellette iÍl korábbi riválisa, Richard Hartzer (őko-

rábban Budapesten tanul, majd Bécsben'
Grün Jakabnál), akivel fóleg a sakkozás és a
kerékprírozás révénkerül baráti kapcsolatba'
Amikor Flesch 1902-ben Berlinbe megy,
HalÍzer követi, és tanársegédje lesz, később
Amerikába is vele megy, Philadelphiában' a
Cur1is Institute-on három éven át Flesch aszszlsztense.
Amikor közeledik a bukaresti megbízatás
lejrárta, Flesch a biztonság kedvéért egyéb
álláslehetőség ltánnéz. Ekkor üresedik meg

a bécsi opera

koncertmesteri posztja, és
Gustav Mahler, az igazgató egy napon be-

hívja Flescht az operába. A koncertmester,
Arnold Rosé örÖmmel fogadja és barátilag
elmondja, melyek Mahler elvárásai, aki

egyébként nem járatos a hegedűjáték technikájában, viszont nagy fontosságot tulajdonít

az egyenletes vonóVezetésnek a kitartott

hangoknál, s számára a Zenekari játék próbaköve Wagner Siegfriedjének harmadik
lelvonásában a 3. jelenet.

Mahler a taliílkozás alkalmával Mozart

Adagio-ját kéri, majd kiteszi a Siegried-részletet. Flesch flegmatikusan nyugodt vonóvezetése rendkívüli elégedettséggel tölti el,
azonnal szerződtetní szeretné. Flesch kellemetlen helyzetbe kerül, hiszen egyelőre nem
Szeretne eljönni Bukarestből. Haladékot kér a

válaszadást illetően, majd röviddel később
újabb három évre szerződÍetik Bukarestben.
Így a bécsi operai ríllás _ Matr]er nagy boszszúságára _ kútba esik, viszont a sikeres megmérettetés nagyban növeLi Flesch önbizalmát.

)'899 őszén megismerkedik egy fiatal
hÖlggyel, Annával, aki rendkívül nagy hatással van rá.
Telve reménnyel, hatórozott céltól vezetve, boldogan utaztam haza nyóri vakócióra,
ahol s4omorú meglepetés vórt. Anyómnól
rókbetegség gyanúja állt fenn, azonnal operólni kellett. Nyolc hónap múlva meghalt,
mindössze 52 évesen' olyan asszony tóvozotÍ vele, aki egész lététszentelte önzetlenül
férj ének' és gyermekei nevelé sének.
Anyár végénvisszatér Bukarestbe' Kiderü1' hogy van riválisa: egy fiatal festó' Ennek
ellenére kapcsolata a lánnyal még évekig
tar1' de Anna bizonytalankodása miatt komo-
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lyabb elhatározásra nem kerül sor' A miír
Amszterdamban é1ő Flesch végül' 1903 húsvégán Bukarestbe utazik, hogy megkérje
Anna kezét, de látva, hogy a lány nem tudja
elhatározni magát, visszalép' Csak évekkel
késó'bb tudja meg alány babozásrínak valódi
okát. A fiatal festő közölte vele: ha tényleg
férjhez megy Flesch-hez ,az esküvő napján
Annáék ajtajaelőtt követ el öngyilkosságot.

MegpáIyázza a lipcsei Gewandhaus zenekarának koncertmesteri posztját, de az áIIást

Nikisch jövendőbeli veje, Wollgandt nyeri
el' Az eseményt követően Nikisch elmagya-

rázta nekem, hogy sikertelenségem ktzarólagos oka a Zsíi azon meggyőződése volt,
hogy belőlem jobb szólista váIhat, és hogy
kár lenne egyéniségemet egy zenekari állásban elsorvadni hagyni.
Ismét kapcsolatba lép a bécsi operával a
Azzal, hogy nem jött hozzó'm feleségül,
még mindig üres koncertmesteri állás ügyéme7mentette ecy Íérfléletét, egy mósikat pedig megmentett a boldogtalansógtól _ vonja
ben. Mivel nem ismeri a reper1oiírt, miírcius
meg évtizedekkel később a történet tanulsál-jétől szeretne szeÍZődést kötni úgy' hogy
gát. De akkor a kudarc szinte sokkszerűen
hivatalosan csak Szeptember l-jétől álljon
éri' csak nagy sokára heveri ki' De belül ekmunkába. Kérésételutasítj ák.
kor kezdődik náIa az a fejlődési folyamat,
Fritz Steinbach, a kiváló karmester hívja,
amely során igazánférfivá érik' és míivészt legyen a a meiningeni fesztivál ídejéna zenekar koncer1mestere, majd a próbajátékot
fejlődése is megindul.
1901-ben Angliában próbál szerencsét, követően kedvező szerződést ajánl neki, de
a vidéki német városka nem igazán vonzó
néhány élményekben gazdag hetet töltve ott,
perspektíva számára. MegpáIy ázza a Kölner
majd Mosonba, s onnan Bukarestbe utazik.
Érzi,hogy helyváItoztatásra lenne szüksége, Stádtisches orchesterhez szerződött Bram
ezétkéiaz illetékes szerueket, engedjék el Elderling (1865-1943' holland hegedűs,
Brüsszelben Hubay, Berlinben Joachim noneki a szerződés szerint még kitöltendő harvendéke) megüresedett amszterdami tanári
madik évet, aminek sajnálattal bár, de eleget
Kamaravituóz
állását' Csakhamar mint újdonsült holland
tesznek, és Román Királyi
professzor' 3600 gulden fix fizetést jelentő,
címmel tüntetik ki'
VaIó igaz, hogy tanítdsi tevékenységem- három éves szerződéssel tér vissza Berlinbe.
nek kevés nyoma maradt a romón Zenei élet- majd magányossá Vált édesapjához,
Mosonba. A nyári hónapokat otthon tölti,
ben, miyel _ eLtekinne aftól, hogy növendékeim jelentéktelenek yoltak _ még túlsógosan

l v o Ltam fo glalv a s aj ót .fej lődé s emmel, ho gy
képes legyek felsorakoztatni a kellő, semleges objektivitást azon, tőlem eltérő egyéniségek irónyóban, akikkel dolgom volt.
e

A Berlinbe öt év után, 1902 őszén visszatérő Flesch elóször zenekari koncerten lép fel
az újonnan megnyitott Beethoven Saal-ban'
(183'7

_1924) versenymű-

vét (a szerzővel előzőIeg Bukarestben is-

merkedik meg Marteau révén),majd Beethoven és Paganini D-dúr koncer1jétjátssza,

míg a Singakademie-n adott szólóest műsorán a szokásos mÍívek mellett Vieuxtemps amoll hegedűversenye is szerepel. A hang-

versenyekre Hammig

egy

nagyszerű

Giuseppe Guarneri del Gesu hegedűt bocsát
rendelkezésére.

Wolfftól átpártol a kisebb Eugen Stern féle
koncer1irodiíhoz, s aZ új kapcsolat nagyszerű
hozadéka barátsága a kltínő zongoristával,
Leopold Godowkyval. Télen szonátakoncerteket adnak Brémában és Hannoverben.

Szabad estéit Berlinben a Potsdamer-

strassén, a Frederich Hotel borozójának
tcirzsasztala, a,,stammtiSch'' mellett tölti
barátaival. Stabil állást Szeretne és aházasság gondolata is foglalkoztatja.

a téli hangverse-

terdamba.

AMSZTERDAM

(

l

903-1908)

Szeptember elején kezdi meg a tanítást, a

BERLTN (1902-1903)

Théodore Dubois

szorgalmasan készülve

nyekre, majd augusztusban elutazik Amsz-

növendékeket elődje, Bram Elderling mutatja be neki.
Amiben minden mós hegedűtanártól különbözött, ez kiÍeiezetten egyéni gondosko-

dósa volt tanínónyairól, akikhez elsősorban
barótként és nem professzotként közeledett,
néha éppen soron lévő tanulmányaik royósóra. A nekem átadott osztólyban jó szívének
katasztroÍdlis következményei hogy nem tudott nemet mondnni _ vilógosan megfigyelhetők voltak. Voltak félszeműek és süketek,
törpék és béna kezű hegedíísök, és mindenek-

előtt tehets égtelen tanítványok. Elderlinget
jósóga _ vagy inl<óbb gyengeségnek kellene
mondani? _ meggátolta, hogy megmondja
róluk az iidvös igazsógot. Csak két nöyendék' Bram Mendes és Willem de Boer tíínt
szómomra az ótlagost meghaladó tehetségnek... Róaddsul Elderling növendékei irtinti
kedélyes viselkedése miatt nem lehetett fegyelemről beszélni. A legelső napon leóllíÍottam a dolgok ilyetén módon való menetét:
amikor az egyik sztór-növendékvidóm dallamot ÍiityöréSzve lépett be a terembe, szára-
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zon megjegyeztem:,,Biztosan eltévesztette
az ajtót. Itt hegedűt tanítanak, nem pedig fuvolót.'' Tény, hogy soha nem haboztam ajtót

mutatni a pimasz tanítvdnyoknak, aminek
következtében tekintélyem jelentősen megnőtt. Először nöyendékeim félelemmel vegyes tisztelettel néztek róm, de fokozatosan
megslerettek. A legnagyobb hatóssal azyolt
rójuk, hogy előkészület és kotta nélkiil min-

dig el tudtam nekik jótszani a tananyagban

szereplő etüdöket és előadósi darabokat' Az
első években, a hegedííórókon kívül kellett
zongords és nem zongorós kamarazenét tctnítanom... Igen s7oros volt az időbeosztósom: délelőtt gyakoroltam vagy magónórókat adtam, a délutónokat főként tt konzer-

zenéjén,,kérődzés" egy értékes pihenőóra
sorón, amit a kikapcsolódósnak kellene
szentelni.

ósszel kamaramuzsikusként is nagy sikerrel mutatkozikbe az amszterdami közön-

ség előtt' Egy reggel váratlanul felkérik'

ugorjon be szólistaként három nap múlva az

amszterdami Concertgebouw zenekari
hangversenyén, Bach E-dúr és Paganini Ddúr koncertjével. Aszenzációs siker új fejezetet nytÍ életében és a hollandok jóleső érzéssel ébrednek tudatára, milyen jó
''üzletet'' csináltak a fiatal hegedűművész szeÍ-

tőlük, mert éreztem, hogy mttgrihozyonz, an-

nak ellenére, hogy eltérő típusúak voltunk;
és ő sem fukarkodott a s7emélyemmel kapcsolatos, szimpótiót jelző kiJejezésekkel...
BeÍanító karmesterként, a próbókort hibtija a
bőbeszédííségvolt. Egyszer, amikor a párizsi
Colonne orchestra-val próbólt, már Beethoven ,,Pastoral" szimfóniója negyedik titeménél leóllt, és negyedórós magyarózatba ;fogott a még szundikáló zenéSzeknek (l paszto-

rtil fogalmóról, rómutatva a XVIIL szózadi
pasztoról költészet valamennyi költői hasonlatdra. Amikor befejezte, az egyik muzsikus
ződtetésével.
szárazon megkérdezÍe:,, Pardon, Monsieur
Flesch hollandiai tartózkodásának első fofte legyen, vagy piano?'' A szólistókkal
karácsonyát Párizsban tölti, ahol már hét csak kelletleniil próbtilt' negyedórót a próba
vatóriumban töltöttem, estéimet pedig esztendeje nem járt. Érkezésénekestéjén végén,vagy lehetőleg egyóltalón nem- ,,onkvartett-próbákkal. Így aztón voltak napok,
gondolataiba merülve bolyong a kedves
neknincs ró szüksége, és persze nekem sem''
_ szokta mondani, figyelmen kívül hagyvtt
amikor tíz órót foglalkoztam zenéléssel utcákon.
egyhuzamban.
Htitborzongató, kettős érzésem volt, azr a kijrülményt, hogy nem az egyes muzsiA konz,eryatórium
a Nieuwen amint az utcókat jórtam; ugyanaz yoltam és kus képessége,hanem a szólista és a karmesAchtergracht-on - a sok csatorna egyike
mégis teljesen különböztem attól a fiatalemter közötti hatmonikus összjtiték az', ami a
menÍén, ahol a jellegzetes amszterdami szag
bertől, aki tizenhórom éwel koróbban, elő- ,forrása és eredete e4yütÍes zenéLésüknek.
közelről megtapasztalható _ volt, eg1l csú- ször sétólt a pórizsi utcaköveken.
Mengelberg a fúvó s -hang szerj áték te chninyócska kíilsejű éptiletben. Az intézmény
Ebben az időben a holland Willem ktijónak szakértője volt, de mint tipikus zonmindössze néhdny, igen egyszerííen berenMengelberg (1871-1951) az amszterdami gorista, nem óruLt el soha ktilönösebb hozztidezett tercmből óllt, sok órót kellett a zeneConcertgebouw karmestere. Édesapjaa RajértéSt (] vonóte chnikai dol gokhoz. ] 920 -ban'
iskolában me7tartani, ami egyfajta előkészí na-vidékről való asztalosmester, ő faragta a a na7y Mahler-fesztivól alkalmóvctl, amikor
tő intézmény volt...
kölni dóm ajtajának egyes részeit _ emléke- Mengelberg 25 éves Concertgebouw-beli
Igazgatónk, Daniel de Lange - eredetileg
zik rá Flesch. Fia tehetséges zongoristaként kanne sters égének éuJordulój (tt ünnep elték,
csellista, később a híres Capella kórus karindul és kiváló technikai felkészültségű, tiszteletére a második pultnól jótszottam a
naqya - atyai jóindulattal irónyította az inpontos, világos mozdulatokkal vezényIő zenekarban, és nagyon meg voLtam lepve,
tézményt,aminek tanóri kara művészileg karmesterré fejlődik'
amikor kérte az első hegedűsöket, hog, a pimagasanfelette óllt... Kis köztársasógot alonfejííés ellentmondóSt nem Ííírőzsar- ano részeknélmindig maradjanak a csúcskottunk, amely csak feltételesen ismerte el nok volt, aki mindig kötelességének érezte, nól, még a legkifejezőbb cantilénóknól is:
az igazgatói tekintélyt; így fenntartottuk mahogy uralkodjék a sokasóg felett _ a karmesnyilvónvalóan nem volt tudatdban, hogy a
gunknak a jogot, hogy magunk vólasszuk ki
teri pdlca Napoleonja, ahogy óradozó cso7azda7 Piano hangzósnól, amelynek előfeLtékoll ég óinkat. M ós o dik hang s 7e re s tórgyként
dólói szerették minősíteni. Szigorú római tele, hogy ,,yisz'' , akár az egész yonó is haszminden növendéknek kellett egy.ftívós hangkatolikus nevelteÍése ellenére sem voLt híján nálatban mttradhat. ha a yonó és a húr taltílszert tanulni - ez a gyakorlat az elmúlt idők
a diplomóciai érzéknek afurfangos hivatali
kozási pontjónak helyét megváltoztatjuk,
ügyekkel kapcsolatos helyzetekben. Ezen ké- hogy az a;fogólap közelébe kerüljön.
zeneoktatósónak sokoldalúságót j elezte, ami
napjainkban ismét időszeríívévólt a könyp e s ségeihe z j öttek még kiv étele s en s zé le sköA két óra 15 perces próbók egyikén aual
nyíízenei- és tónczenekarok által támasztott
rű zenei ismeretei, valamint energiója és töszórakoztattam ma4am' hogy óróval a kezemkövetelmények miatt'.. A hegedíÍs kollégtik- kéletességre törekvő idealizmwsa' és nem
ben mértem Mengelberg szónoklatának idejét.
tól nem nyertem valami nagy ösztönzést hemeglepő, hogy elsősorban vele született Mindent összeveve, másfél órón keresztül beg e dííss zemp ontb ól, intellektutílis v onatko adottsógainak köszönhetően jutott el a szakszélt és hóromnegyed óróig vezényelt. Hogy
mai tökéletesség csúcsóra. Ugyanakkor mindemellett sikeríilt zenekardt a vilóg egyik
zásban meglehetősen egyszerű emberek voltak, így tórsasógi érintkezésünk soha nem rendkívüli képessége volt hozzá, hog1, valaLegkiválóbb együttesévé tennie, és megteremment túl az egy vagy két korsó sör elfogyaszkit megnyerjen magónak, hogy maga köré teni annak sajdtos hangzósót, ez csak amiatt
tásóval egyiitt jóró kedélyességen. Viszont
gyűjtsön egy közönséget, ami tíízön-yízen ót
lehetett így' mert korlótkm szómú próba óIlt
közelebbi barótsógba kerültem Sylvain vele tart, felmagas7talva mósokkal szemben,
rendelkezésére... Természetesen, nem volt
Noach-al, vonó snégye sem mcisodik he gedíí- e gy e dtilólló j e lens ég ként imtidv a őt.
egyedül kollégói között abban, hogy visszautaséyel. Bostonban, St. Louis-ban és Los An]93)-as, Mengelberggel való első fellépé- s íts on nem s zimp ati kus Ze ne i S ze mé ly i s ég eke t.
gelesben lett koncertme stet Brócsósunkkal,
setnet követő 30 év alatt mindenféle zenét A kannesterek lelki beóllítottsóga sötét, feneHoJmeesterrel hasonlóképpen baróti yi- jótszottam vezénylete alatt, Hollandióban,
ketlen mélységeket rejtőfejezet, ami még törtéspnyban voltam; mellékfoglalkozós(ít te- Németorszítgbanés Ame rikában' mindenek- netíróra vór. A vezénylés hajlamos tönkretenni
kinne kitűnő trombitós volt. Viszont egész előtt Beethoven és Brahms versenymííveit. tt jelLemet. Amikor a művel kapcsolatban minéletemben jobban kedveltem a mós tanszakAzt hiszem, jól ismertem őt, mind művészi- dent elmondtak, megtettek, ez az egyetlen zeokon működő kollégók tórsasógót; mert leg, mind emberileg. Mindig a legjobb vi- nei tevékenység, ahol egy csipetnyi sz'élhómossemmi sem untat jobban, mint a véget nem
sóg nemcsak ónalmatlan, de kifejezetten szükszonyban voltunk egymtissal. Ismertem hóérő szakmai beszélgetések,az elmúlt idők bortjait és gyengéit, és boldogan szenvedtem séges. De hol yan a hatór a helyénvaló, termé-
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ma]amutogatós és a kimondottan erőltetett pózolíts között? Bótmi legyen is a vólasz,
mindezek ellenére Mengelberget működési terüIete kimagasló alakjaként kell sz'ómon tarta-

S?'etes

nunk. Intézmén1lének és hazójának zenekari
kultúrójíLt cllfctn színvonalra emelte, ttmit csttk

kevés, régen alapított külÍöldi zeneegyletnek
sike rült me gv aló s ítani.

Flesch csakhamar elnyeri a hollandok

megbecsülését, növekvő hírneve jó anyagi
körülményeket biztosít számára, mégsem
boldog. Annával megszakadt kapcsolata
még fájó sebet jelent, s ezt intenzív munkával próbálja feledtetni'
Hat hét alatt 5 szólóestet ad. és mindegyik koncert programját egységesen, egy
bizonyos stílus vagy korszak terméséból válogatja, ami hangversenyenként legalább
10_12 rövidebb vagy hosszabb műsorszámot jelent! Mindössze 9 nap telik el a koncertek között úgy, hogy közben sem a tanítást sem akamarazenéléstnem hagyja abba.
Egyik koncefijét maga Joachim is meghallgatja, gratulál neki, és a közönség és a sajtó
ugyancsak lelkesen üdvözli a páratlan vállalkozást. Évtizedekkel később visszaemlékezve maga Flesch sem érti, hogyan volt képes ilyen emberfeletti teljesítményre.

Ebben az időszakban ismerkedik meg
Flesch-sel az ismert német hegedíitanár,
Goby Eberhadt (1852-1926).
Mint taníLr egyik volt azon reÍtenthetetlen

mtiniókus oknak, akik teli e s odaadós sal köv et nek valamilyerL fantasztikus módszert, e sküsz-

nek ró egy ideig, majd nekilónak és ótcseréIik
azt egy míLsik csodaszerre, ami nem keyésbé

mulandó. Fiatal korom elLenére mtir csaknem
20 éve tanítottam, és arónylag tdpasztaltnak

szómítottam, rtkinek sajót elképzelése yan a Íé-

móról. Mdr az ,,Urstudien fiir \Ioline"-ben
megfogalmazottak alapjón tanítoÍtam, bór ekkor még nem gondoltam annak kiadósóra. Az
idősebb Eberhardt, fia, Sie{ried jelenlétében
ekkor azt eszelte ki, hogy kiszedi belőlem az
egysz'erűbbé tett gyakorlás alapelveit, amely a
.fizikai mtlzgdsokon alapul, amint azt idóközben leírtam az Urstudien-ben. Egy éwel késóbb milyen nagy volt ameglepetésem, amikor
Eberfutrdt egyik ,,korszakalkotó" mííyében,a
baLkéz-technikóv al kapc s olato s gondolataimat

szóról-szóra kin1,6m70tv, talóltam, egy ltibjegyzettel elltina, amely r(tmutat a figyelemre
méltó azonossógra, ami az ő és az én alapelveim között fennóll! De én sohasem nyuqtd-

Lankodtam az ilyen ,,kiollózdsok'' miatt, amelyek egyébkéntfeltűnő növekedést mutattak (I
Die Kunst des VoLinspiels megjelenését köve-

tően; soha nem tlrtottam magamat

többre'

mint aki bizonyos gondokttokat megőriz addig' amikor azok megérlelődve, széles körben
jtuíLra vólhatnak a közösségnek.
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Közben Flesch állandóan visszatérő gondolata aZ otthonteremtés, a családalapítás. 1906
tavaszán el1egyez egy fratal holland lányt, neve Berta Josephus-Jitta. Berta apai ágon régi
holland ügyvéd és tisztviseló családbóI, anyai
ágon Angliából két generációval korábban bevándorolt kereskedő családból származik' Má_
jus elején cisszeházasodnak, nászútjukat Párizsban, Jersey-ben és a Rajnánál töltik.
Nőtlen emberként eltöltött napjaimat' ak{ircsak valami rossz cilmot, magam mögölt hagytam, és bór a hítzassógom révénmegismert
emberek széles körének semmi köze sem yolt a
zenéhe;, egyéb tekintetben igen műveltek voltak. Végre megi,smeftem a holland csalódi élet
.jó oldalait, a sajdt otthonkellemes légkörét, az

örömöt, hogy az ember nem vendég többé.
Legszebb reményeim vtjltak valórtt, amikor
gyenneketn született: mint aki maga is nagy
csalódból szórmazik, mindig úgy éreztem, a

húzasság llégső célja a gyetmek'
Ekkor még mindig a Bukarestben, nyolc
éwel korábban vásárolt Guadagnini-n játszik.
A hangszer jól szól' de mivel fája nem elég
vastag, időnként nem megbízható. Rábeszélik,
béleltesse ki egy düsseldorfi hangszerésszel,
de a beavatkozás után tdesen megváltozik a
hangja. Időszeríivé válik régi vágya megvalósítása: 1906-ban a berlini Hammig cégtó1 sikerü1 43.000 márkáért megvásiárolrlt az I] 25 -ben
készült Stradivarit, a,'Brancaccio''{ ( l 93 1 -ig
játszik megszakítás nélkül ezen a hangszeren).
1907 nyarón, egymóst követő hirtelenséggel elhunyt apóm és Joachim József. (Meg.:
ap1a

július 8-án, Joachim augusztus

eredmé-

nyeiről a Musik c. aenei folyóiratban _ ez volt
első írói próbtilkozósom' Mór ebben az írósban felvetettem: Joachim inkóbb él majd to-

vóbb a hangversenyprogramok és a hegedííjtiték etikai elveinek megújítójaként, mint tanórként és egy jelentős iskola alapítójaként'
Röviddel ezelőtt bécsi tanólom, Griin ünnepelte 70. sziiletésnapját; részt vettem a kon'
certen, amit legismertebb növendékei adtak.

A

rtiköyetkező

idószakra esik találkozása Max Regelrel
(1

873_19

1

banketten, amin Goldmark is

a

Grünott volt, beszédet mondtam
taegykori
rómutatva
nevében,
növendékek
nórom;főbb erényeire _ arra az érzelmi és
t e c hnikai int e g rit ós r a' amit t anín óny ain ak i s
ótadott' Az volt a benyomósom, dicsérő szayaim keyésnek bizonyultak ahhoz képest, amit

6)' Egy Utrechtben megrendezés-

re kerülő hangversenyen a szerzővel együtt
adja eló Reger alig egy éve, 1906-ban komponált Suite im alten Stil (op. 93) c. művét és
egy

ik szólósz onátáját.

Amikor a koncertet szeryező hölgy, aki
partnere volt két zongorára írott Variációiban (megj.: az l9O4_ben komponált, op. 86os Variációk és Fuga egy Beethoven-témára

c' műről van szó), megkérte, írjon ,,valami

kedveset'' albumába, a következő híze\gő
dedikációt írta: ,,A kitűnő vörösbor emléké-

X kisasszonynáIittam."
Regeft az alkohol vitte a sírba' Negyvenhárom éves volt.
Flesch Ysaye lemondása miatt Zürichben
ugrik be egy koncertre Beethoven hegedűversenyével, a karmester Volkmar Andrae.
1908-ban _ feleségévelegyetértésben _ úgy
re, amit

Berlinbe költöznek'

határoz^

Növekvő kül-

földi hírneve indokolja, hogy ígéretespályá-

ját itt folytassa tovább. Hálatelt szívvel int
búcsút Hollandiának a nyári vakáció kezde-

tén. ot évig élt ebben az országban, ahol
boldog családi élet és nyugodt művészi fejlődés adatott meg számára.

BERLIN (1908-1913)

15-én.)

Aprimat halóLa előtt hórom hónappal lóttam
utoljára. Arcóról le lehetett olvasni, tudja,
közeleg a halóla, s ct búcsúzós _ amiről, mint
ot'vos, tudÍa, hogy a végső _ egész bensőmben megrózott. Boldogan, annak tudatóban
halt meg, hogy nem kevés anyagi óLdozclt
árón megadta gyermekeinek a lehetőséget,
ho gy akadólytaltlnul haladhas s anak j öv őbe li
útjukon. Joachim József halóla alkalmóval
méltató Cikket írtam munkássógónak

egy ilyen eseményen vórnak. Solu nem tudtam Sajót' valódi yéleményemeÍelhallgatni'
és lelkesedést vagy hízelgést színlelni.
Flescht a berlini Wolff koncertiroda szerződteti szólistaként a Filharmonikusok hangversenyére, Nikisch vezényletével' Erre az

1908 őszén feleségével és kisfiával Berlinben telepszik le. Sok koncertfelkéréstkap és
rövidesen annyi tanítványa Iesz, hogy csaIádjával anyagi gondoktól mentesen élhet'
Az elmúlt öt esztendő során új hegedűs
tehetségek tűntek fel Berlinben: Vecsey Ferenc, Hubay növendéke, valamint Mischa

Elman és Efrem Zimbalist, Auer Lipót
szentpétervári iskoláj ából.

Auerrel kapcsolatban Flesch megjegyzi,
hogy: Először ]9]0-ben talíLlkoztam vele
Szentpétenórott és ]924-ben újítottukfelismeretségünket New-Yorkban. Kiderítetttik,
hogy ttz ]850-es években dédapóm volt a
hittantanóra Veszprémben' Magyarorszó3on. (Megj.: ez 1851_53 között lehetett,
mert a 8 éves Auer 1853-tó1 Pesten tanult tovább.) 1928-ban utódom lett a Curtis
Ins t itut

e

-

on, P hilade lphiób an.

Berlinben már csak tehetséges taÍ|ítYá-

nyokkal foglalkozik és rendszeresen kvaftettezik fiatal muzsikusokkal. Több alkalom-

Artur
mal játszik társasági összejöveteleken
év
Egy
Schnabellel, a kitűnő zongoristával'

múlva triót alakítanak Jean Gérardy-val'
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majd amikor neki a világháború kitörésekor
távoznia kell Németországból, helyére a másik csellista, Hugo Becker kerül' l921-ben
Schnabel helyére Karl Friedberg lép'

Gregor Piatigorsky (1903-1976), aki

1925_29 között a Berlini Fi]harmonikusok
szólócsellistája, l965-ben megjelent (Budapesten 1970-ben) ,,Csellóval a világ körül''
c. könyvében így emlékezik triópartnereire.
Két kollégómttól sokkal fiatalabb voltam,
s ők arra törekedtek, hogy kissé ,,túL orosz'"
tór sukat tititas s ák de uts che Kulturral' Tiszteltem és Szerettem őket, 's ezmegkönnyítette
alkalmazkodóSomat' M indemellett próbóinkon, azonos fefogásunk ellenére, időnként
heves és ösztönző vitók törtek ki.
Flesch Kóroly nagy méltóstiggal viselte

tekintélyes nevét' Minden Szava, minden
mozdulata _ miként Artur Schnabelé is - kiilönleges értelmet hordozott. De azonnaL feLfedeztem, hogy Schnabellal ellentétben, lelke mélyénnagy kópé, és elég fiatalos ahhoz,
hogy a legjobb cimborók Lehessünk... Hang-

versenykörútjainkat aprólékos gonddal
szervezték meg, minden réSzletre ügyeltek.

Dicsértékpontosságomat, de szidtak, mert
állandóan el;felejtettem a koncertre ma7ammal vinni a kotÍ(it'
_ Még s7erencse, hogy itt van nólunk a

te

szólamod is _ zsörtölődtek a színfalak mö4ótÍ'
Afeledékenységről azonban nem tudtam les zo kni, s e z e gy re j obb an in g ere lt e b arritaimat.

Egy este, valahol Hollandióban, Flesch

sz,okósa ellenére nem vesztegette az időt
hangverseny előtti bemelegítéssel, hanem
gyorsan hangolt, és Schnabel sürgetésére

mdris a dobogóra léptí.ink. Itt aztón minden
fi gy e lmezteté s nélkiil, mielőtt még elhely ezkedtem volna székemen' belekezdtek Schubert B-dúr triójóba. Követtem őket.
Kottatartómon Schubert helyett Wagner

M e s t e rdalno kok- ny it óny ának c s elló s zó lamót Pillantottam me?. Butón rómeredtem _
aztán fejből kezdtem jótszani, Tórsaim győzedelmes arcki;fejezése még akkor sem tíínt
el, amikor mtir bebizonyosodott, hogy egyáltalón nincs szükségem kottóra. Biztos yoltam benne: összeesküdtek, hogy megleckéztessenek. Ettől támadt egy ötleÍem. A kottóra Sze7eztem szemem, gyorsan és 7ajosan
lapoztam, és komolyan tovdbb jótszottam. A

hatós minden vórakozósomat felülmúlta.
Mindkettőjüket rózta a neyetés, Flesch hegedűje kis is csúszoÍt az álla alól. Schubert
még sohasem ért meg ilyen vidóm előadóst.
A színfalak mögött még mindig kuncogva
felajónlottók, nemcsak a kottámat fogjdk
szíLllítani,hanem ha kell, a csellómat is.
1911-ben írja Flesch első elméleti munkáját, címe: Urstudien für Violine (Peters
Edition, No.4340).
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Eveken keresztüL alkalmaztam sajtit hasze gy le e gy s zeríísítettmódsz'ert, ho gy
,,bejótsszam ma7amat'' olyan gyakorlatokkal, amelyek célja a hegedülés sorón igénybe vett, kapcsolódó izületek beolajozdsa volt.

nólatra

Egyszer egyik tanítvónyom me4je7yezte,

nincs jogom hozzó. hogy ezt aZ ismeretet ma-

gamnak tartsam meg. Így jött létre az
Urstudien, és nem kis büszkeséggel töltött el,
hogy én, a ma7yar ezzel a szóval gazdagítot'
tam a német nyelvet. (Meg': angolul Basic
Studies, alap(vető), kiindulási tanulmányok.)

A

következő években

A.

Schnabellel

együtt készíti eIő Mozafi zongoraszotlátái-

nak új kiadását a Petels kiadónál. A Berlin_

ben fellépő hegedűsök közül Ysaye-t
Kreislert említi, mint legkiválóbbakat,

már jönnek

az í1ak: Heifetz'

és
de

Szigeti,

Kulenkampf, Telmányi, Adolf Busch.

Ebben az időben kezd komolyabban
könyveket gyűjteni, később ezt a hegedűsökrőI készült porlrék gyűjtése váltja fe1.
1910-ben Lübeckben egy fiatalember,
Wi]helm Furtwángler (1 88G1 954) vezényletével adja elő Brahms hegedűversenyét. A Íiatal karmestemek ez első állása. második koncertje, és először kísérszólistát. Fleschnek az a
benyomása, hogy ő ajövő embere. Így írróIa:

Az összes karmester közíil Furtwtingler

áll szívemhez legközelebb. Semmi nagyztisi
hóbort és öndicsőítés nincs benne' ami
fémjelzi; sőt időnként megnyilvónul
őszinte szerénysége, még belső bizonytalansóg formójóban is. Mindenekelőtt benne testesül meg az a gyermeki őszinteség, amiről
kasztjót

az igazi művész mindig felismerhető. Egy-

szerű, természetes ember, egy ember erényeiveL és fogyatékossrigaival, és nem a szokcisos, unalmas ól-Napoleon típustíütemező,
aki adja az urat szóz zenei rabsz'olga fölött,

vagy aki szíve mélyéig meg van győz'ődve
arról, hogy BeeÍhoyen egyedül az ő kedvéért
írta a Kilencediket. FurnvcingLer tisztességes tetőtől talpig; megLehet, hogy belőle Lesz
a legnagyobb kttrmester, akit Németorszdg

vttlaha is produkólt.

Flesch szavainak hitelét nem csökkenti

Flesch nyugodt maradt, s annyiszor kezdte
lrő l, ahány s zo r c s ak fé lb e s zakít o t t ók' I gy e kezett alkalmazkodni, míg végül Furnuiingler
elö

egy vállrtindíttissal végigvette a darabot'

A

rendkívül nagysikerű előadás utón

Furtwcingler bocsónatot kért, és Flesch azt
vólaszolta:
_ Nincs miérÍ.Az ember mindig tttnulhat,
zsenitől is, pimasztól is.''
Flesch nemcsak szólistaként igen aktív berLini időszakában, de elkötelezett pedagógus is.

Ami tanítósomat illeti, a ki'spénz'ííteheÍségek tíLmogatósa kielé gítette idealizmusomat ;
azonkíviil örömet jelentett Szó'momra, hogy
segítségemmeLmég a legkevésbé tehetséges
hegedűsnek is sikerült a professzionalizmus
é t r ój án v alame ly ik fo kr a fe lj utni' ho gy ze n e kari he g e díísökből konc e rtme s te r r é, s őt S z'ó listóvó lépjenek elő. Tetmészetemből idegen
volt, hogy csodagyerekeket istópoljak és ezeket a meleghózi palóntókat tanári képességeim reklómjaként használjamfel. Mint egy fanatikus doktorra, a nehézségekés a szemmel
lóthatóan leküzdhetetlen problémák mindig
L

ösztönzően hatottak róm, és úgy tűnt sz,ómomra, a közepes tehetségeknek még több
jogalapjukvan tómogatósomra, mint a kimagasló képességűeknek.
SzóIistaként 19l0 és 7912 között a legaktívabb' ekkor terheli legkevésbé az írás
és a tanítás'
A furcsa csak az volt karrieremben, hogy
engem a német-m(lgyart, aki a francia-belga
iskolón nevelkedett és ennélfogva hatórozott
ellenzője voltam tt jelenkori német iskolónak,

hegedíískéntegész életemben teLjesen némeÍ
érzületűnek ÍarÍotÍak.Talón berlini tartóz-

kodósa alkalmóval _ a Rivardetől kapoÍt javttslatok segítettek javítani hangképzésemet,

legalóbbís ami a vibrótót illeti.

A rendkívül

kedvezőtlen alapfokú oktatós miatt' amelyben
gyermekkorom idején részesültem, egész' éLetemre me7maradt bennem a hajlam a túl lassú vibrótóra; ez olyan akadtily volt, amin úrró lenni sok időmbe és energiámba került.

Párizsban elégtételt jelent számrára a sZeÍF

zációs sikerű Brahms

koncert-előadás;

Lamoureux orchestra-t,

annak a kis incidensnek említése, amit a már

Chevillard vezényll

idézett könyvében Piatigorsky

ahol húsz éwel korábban a hatodik pu1tnríI ült'
Londonban két zenekari koncertet ad,

a

görlitzi

fesztiválon előadott Brahms kettősversenynyel kapcsolatban így mesél eI:
,,Furtwcingler dirigtílt és Flesch a szelíds ég e ml éke ze t e s p é ldtij tiv al s zo l g ólt. Amiko r
a nyilvónos főpróbón az első tétel elején befejeztem kadenzámat, és Flesch elkezdte a
saj ótjót' Furtwtingler me góllította.
_ Kérem, halkabban indítson.
Flesch újra kezdte.
_ Ez túl lassú _ mondta FurnvcingLer elég
hangosan, úgy, hogy a közönség nagy része
haLLhatta.

a

ugyancsak szenzációs sikerrel, műsorán hat
hegedűverseny és a Suk Fantázia szerepel.
(Meg1.: lásd Sir Henry Wood: My Life of

Music, London, 1938)
oroszországban Weingartnerrel együtt
turnézik, itt találkozik Silotival, a szentpétervári filharmonikus koncertek karmesterével, valamint Glazunovval és Auerral' Ereje
teljében van és új terveket fontolgat. Búcsút
mond az öreg kontihensnek és az Úi vlagban próbál szerencsét.
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ZrrurroRTENET
AMERTKA (1913-1914)

ban a legalacsonyabb veszteséget, mivel leg-

Családjával 1912 karácsonya táján hajózik
át Amerikába' ahol mintegy 25 koncertre

berlini vezérkamól volt a térképészetiosztíLly'

van felkérése.

sebb .fia vezetéSével mííködótt, ahol nemcsak
sokfestő' de elég sokmuzsikus is dolgozott bé-

többjük bomba-biztos helyen töltötte

Elóször New Yorkban lép fel a New Yorki
Filharmonikusokkal, Beethoven versenyművét játssza Josef Stransky (1874-1936|) vezényletéveI,majd a New-York Symphony
Orchestra-val, Walter Damrosch (1862-1950)
irányítása mellett Brahms koncertjét adja eIő'

Meghívást kap az Edison Gramophone
Company-től 5 lemez elkészítésére(koráb-

ban, már 1905-ben volt alkalma lemezre játszanta az odeon Records számára, Amszterdamban). Edison lemezei Diamond Record

márkanévvel jelennek meg. Flesch többek

Schubert Ave Maria-ját játssza
Wilhelmj kö zismert átir atáb an.
Néhány hónap múlva, az I. világháború
kitörésekor értesítettek, hogy ezt a lemezt
minősítették valamennyi létező hegedűs

között

hanglemez közül a legjobbnak, és hogy nagy

számban vásiíroljrík, aminek a hozzám küldött dollár-csekkek _ még mielőtt Amerika
belépett a háborűba _ adták kellemes bizonyítékát. A rákövetkező évek világot megrázó eseményei miatt teljesen megfeledkeztem
néhány nyomorult lemezemről, míg 1920ban, egy napon a reggeli kávém mellé kaptam egy levelet Edisontól, mellette egy csekkel, nem kevesebb, mint 45.000 márkáról.
1925-ben öt dupla oldalú lemezt készít
vele az Edison Company. Maga Edison választja ki a tíz darabot, meghívva Flescht

a telet...

A

ami Joachim alezredes, Joachim József legidő-

kés visszavonultsíLgban, így menekülve meg a
hősi haltiltól. A ]uiború alatt vége-hossza nem
volt ezekre az ,otthoni harcosokra, lógósokra,
lapítókra és irodai disznókra'' zúduló, gyalózkodó kifejezéseknek. Mikor azonban vége lett a
fuiborúnak, akkor igazolódott Németorszóg politikíLja' mivel kiderült, valamennyi hadviselő
nemzet közül egyedül, míívészekbőlólló tillomó'nya szinte alig szenvedett kétt... Ami engem

illet, meg kell vallanom, én sem viseltettem különösebb előszereteÍÍel a hősi hakiL irónt' Anélkül, hogy túlzottan stréber lennék, felkészültem
ró, hogy teszem a kötelességem' négy otllosi
vizsgólaton estem ót, de erős rövidlótiisom miatt soha nem soroztak be. Azonban tétlenségem
a vilógot megrcngető események küszöbén fokozatosan, oly mértékbenkihozott a sodromból,

hogy }916-ban úgy éreztem, Íennem kell valamit az óltalónos jólétért, még ha csak ti)bbnyelvű tolmócsként is. De ebben a stódiumban erre
csak olyanfétfiakat kerestelg akik katonai szolgólatra alkalmasak voltak, és így be kellen érnem azzal, hogy gyakran adtam koncerteket a
Vöröskereszt,

a sebesült vagy szabadsógon

Iévő

katontik szómóra...

A hadban ólló felek irónti érzelmeim küIönben ellentmondásosak voltak. Mint német anyanyelvű magyar óllampolgó4 szívem
Németországért dobogott, viszont nem yoLt
orange-beli stúdiójába.
bennem semmi;fele gyűlölet Franciaorszó'7
Flesch hímeve Amerikában koncer1ről
irónt; tény, hogy francia mííveltségemés nékoncertre növekszik, a következő évre újabb met érzelmeim miatt éppen középen dlltam a
tuméra van kilátása. 1914 április közepén
két nemzet között... A hóború alatt mindig
családjával visszatér Európába, az Északj vis s zautasítoÍtam, ho gy me gs zállt teriileten
Tengernél Iévő Zandvoortban nyaralnak jú- koncertezzem, mivel úgy éreztem, a német
niustól. Július 31-én bejelentik a holland
művészek importja az ellenséges orszdgokhadsereg általános mozgósítását.
ba éppoly provokatív, mint néhciny év múlva
a pórizsi konzeruatórium zenekarónak konHÁBonÚs Évnr1tot+_tots;
certjei az efoglalt Mainzban.
Flesch rendkívül feszült, érzi,hogy a hábonis évekre semleges helyre kellene menniük. Mint magyar állampolgár, oltalom-levelet kaphatna az Egyesült Álamokba való
utazáshoz, Haensel' amerikai impressziáriója

turléra bívja. Az anyagi érdek összecsap
Németország lránt érzeÍÍlojalitásával, és
Flesch dönt _ Berlinbe mennek!
Most olvassuk Flesch sorait arról, hogyan
alakult a háboru alatt a muzsikusok sorsa'

Franciaors1ógtól eltérően Németorszóg,
amennyire csak lehetett, óvta muzsikusait a hó-

ború alatt; csak ritka esetben kerültek a frontra. Valós zínűIe g valamennyi fo glalko zós kózül
a mu7sikusok szenvedték el százalékos aróny-
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HÁBoRÚ UTÁNI Évnr 1tlts_ilz:;
Flesch 1921-ben 12 hetes mesterkurzust tafi
Berlinben, a Hochschulén,24 hegedíis részvételével. Közreműködésével ebben az évben két Beethoven-koncertre kerül sor Münchenben, Bruno Walter vezényletével ekkor
találkozik előszőr a nagy szerí karmesterel.

Az egyre

nyomasztóbb németországi

anyagi helyzet miatt kapcsolatba lép Judson

impresszárióval Philadelphiában. Amerikai
turnéja 1923 decemberének második felében kezdődik. Előtte _ tizenegy év után - isméÍIátJaPárizst, majd ötven éves korában,
másodszor Iép Amerika fÓldjére.

AMERTKA (1923-1928)
Karácsony előtt érkezik New Yorkba. Kapcsolatba kerülve a zenei élettel feltíínikszámára, hogy a sok kiváló európai művész bevríndorlásának következtében mennyit j avult
a v ezető szimfonikus zenekarok színvonala.
Egy idő múlva egy mósik vdltozósra lettem
Jigyelmes

-

előadómíív

hogy milyen túlsúlyban vannak az
és zek

kö zött a ke let

-

európai zsidók.

A hóború előtt a kelet-európai zsidósógot csu-

pón Elman és Zimbalist képviselte. A háború
alatt és azt köyetően azonban kiemelkedő virtttózok nagy szómban szereztek amerikai óllampolgársógot; ugyanakkor a hegedűs közép o's ztóly j e lentő s r és ze e mi g rdlt Le n gy e lo r szógból és oroszorszógból, a legfőbb elemét
alkona a nagy szim;fonikus zenekarok vclnós
szólamainak, amelyek konc erhne

s

te

ri po s ztj ót

ezen hegedíísök legkivólóbbjai töltötték be'
mint Burgin, Piastro és Misakov. (Megj.: valamennyien Auer-növendékek. )
Mindenekelőtt e hórom kivóló hegedíís példójónak k)szönhetjük, hogy a zenekari pólya
mtir nem minősiil lealacsonyító lecsúszósnak a
hegedíis szómóra, aki szólistaként kezdte pó-

lyafunistit. Ezen elit számót azonban jóval

me

ghaladta a kö zéps zerííhe g edíísök léts zóma,

akiknek veleszületett, sőt faji adottsógaikból
eredő tehetségük tagadhatatlan yolt, yiszont
hatíLrozottan szerény volt óltaldnos kultúróltsóguk.

Jól hegedültek csaknem valamennyien,
krültek krtvéhózi zenekarokba

de végül sokan

és hctsonló helyekre; viszont semmiféle tdvolabbi művészi célkitűzésnem óllt előttük. Sem-

mi olyasmi nem érdekelte őket, ami nem volt
közvetleníil kapcsolatban a hangszer négy
húrjóval, és ez a magataftós annól is inkább
taszított en7em' mivel Schnabel, Busoni,
Furtwcin4ler, Galston, Petri, Eisner és mósok
tórsasógóban' Berlinben houószoktam, hogy
elsősorban és mindenekelőtt úgy tekintsem zenei pozíciónkat, hogy a hivatdsunkhoz tartozó
széles tömegek míívészetivezetői vagyunk.

Tanítványai Philadelphiában főleg Stokowski zenekarából kerülnek ta. Ú.1 tanrtasi
módszere nagy sikert arat, hamarosan a Curtis
Institute vezető profes s zor aként szer ződtetk,
fizetése hiírom és fél hónapra 25.000 dol1ár.
A nyarat ismét Európában, a Balti tengerenlévő Rügen szigeten, Sellinben tölti csa-

\ádjával.
A Cur1is Institute yezető tanátu _ érezvén' hogy némileg,,tú1 vannak flzetve" _, az
inÍézményhírr-revének növelése érdekében
megalakítják a Curtis-kvartettet, tagjai:
Flesch, Emmanuel Zettltn, Louis Bailly és
Felix Salmond.
Rövid ideig Flesch zongorapartnere az'intézet tgazgatója, Josef Hofmann. Vele kapcsolatban említi meg, hogy a tehetséges nö-
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vendékeket magáltoz vette, S a maradék jutott a kollégáknak'
Minrlig azon yoltam, hogy az átlagos tehetségíínövendékekkel még intenzívebben
foglalkozzttm, mint az elittel. Az a tanár, akit
csak tt nttg.l tehetségű növendékek érdekelnek, olyan, mint az az ember, aki csak a gazda g

ok t ór

s

a

s

ág

ítt ke re si.

Flesch Philadelphiában a Die Kunst des
Violinspiels II. kötetén dolgozik, illetve lektorálja az I. kötet angol tbrdítását'
Az I. kötet német, angol, olasz, holland és
francia kiadásban is megjelenik' majd 1928ban a II. kötet németül, és rövidesen más
nyelveken is.

AZ UToLSÓ TIZENHAT Év1sza_s++)
I926-ban a berlini Hochschule felajánlja, Iegyen a nyugalomba vonuló Willy Hess utó_
da. októberben foglalja el új állását. Hat hónapon át heti 8 órát tanít, a fennmaradó 3 és
fél hónapra helyettest vehet igénybe. Évifizetése 12.000 márka. Helyettesítő tanáraként tanítványát, Ma-r Rostalt nevezik ki.

lesége arra azelhatfuozásra jutnak, hogy számára mindenfajta korlátozás egyenló lenne a
halrílos ítélettel.Egy napon influenzás lesz,
néhány napig nem tanít, de hamar felépül. Isösszeomlik a new-yorki tőzsde. Nemcsak
mét teljesen jóI érzem magam _ mondja este,
hogy elveszti amerikai részvényekbe fekteIefekvés e1őtt, majd néhány órával később,
tetÍ pénzét, de a,,fedezetként'', i gen olcsón'
-l944
november 15-én. áImában éri a halál.
nagy mennyiségben vásiírolt értékpapírokEmlékérekoncertet rendeznek Svájcban,
ból adódóan 100.000 dolláros adósságot
halmoz fel. KéréséreMendelssohn bankár Hollandiában (a német megszállás ellenére) és
átvállalja az adósság rendezését,Flesch Londonban, majd a háborut követően Yehudi
Menuhin ad emlékhangvelsen}'t Ber]inben.
Stradivari hegedűjét adja cserébe. A sokkhatást viszonylag gyorsan kiheveri, és a Petrus
Végül, hadd említsünk néhányat legkiemelkedőbb tanítványai közül: Grazyna
Guarnerius hegedűn koncertezik tovább.
Fő műve mellett kiad még két kisebb ta- Bacewicz, Bronislaw Gimpel, Josef Hassid,

Bronislaw Gimpel és Joseph Hassid, vala-

mennyien több éven át tanulnak nála.
Sikereinek csúcsán van, amikor l929-ben

nulmányt: Das Klangproblem im Geigenspiel, és Die hohe Schule des Violin-Fingersatzes (Hangzásproblémák a hegedűjátékban és Az ujjrend művészete) címmel.
Hitler hatalomra jutását követóen

még l 934-

ig tanít és koncer1ezik. 1933-ban, a Reichstag

felgyújtrísának estéjén lép fel utoljiíra Berlinben, Furtwángler vezényletével.Az opperman
család c. híres novellájában Lion Feuchtwanger
ír1ale a két esemény egybeesését.
1934-ben eladja házát és Londonba költözik.
J 940 május lO-én a német invázió meglepetésszerűen éri a semleges Hollandiában tartózkodó Flescht és feleségét.Késó-bb kétszer is inzultálják óket, de egy Furtwánglertól kapott ajanló
Ievél bemutatiísakor rögtön el is engedik.

Elveszíti magyar állampolgárságát

és

mint hontalan zsidó, nehéz helyzetbe kerül.
Hegedűs kollégája' KreszGéza és Dohnányi
Ernő közbenjár érdekében a magyar hatóságoknál és ennek köszönhetően visszakapja
á11ampo1gárságát.

A

német hatóságok engedélyezik, hogy
a magyarok pedig
megadják a beutazási engedélyt. Ez legidegfeszítőbb útja életüknek, ]942-ben, Németországon át, s talán éppen ekkor kezdődik
Flesch szívbaja, ami később haláIát okozza.
Viszonylag hosszabb időt tölt Budapesten,
1943 áprilisáig, ekkor készítieló Weiner Leó-

elhagyják Hollandiát,

val közösen

A Flesch család síremlékeMosonmttgyaróvóron' ]991-ben itt helyezték el Flesch Kóroly
és .fblesége hamvait.

(Moldovónyi Géza;fel-

véÍele)

Búcsúzóul a Curtis intézet nagy fogadást
ad tiszteletére és emlékplakettet kap. Hús-

vétkor tér vissza feleségévelEurópába,

nemrég vásárolt házukba, Baden-Badenbe.
Nyári kurzusokat tart itt, s ezt a tevékenységétLondonba költözését követően az ango1 fővárosban, majd különböző belga Íür-

dőhelyeken folytatja. olyan tanítványai
vannak, mint Ida Haendel, Ginette Neveu,

Ricardo Odnoposoff, Henryk Szering,
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Bach két hegedííversenyénekzon-

gorakíséretes, új kiadását. Budapesten két koncertet Szerveznek számára 1943 márciusában.

Az e]sőn Beethoven

és Brahms versenyműveit

és Paganini egyik capriccióját adja elő óriási si-

kenel, amelyról többek között a Pesti Hírlap is
beszámol. Rz Újság március 19-i számában
Péterfr István közöl szép kritikát. A második
koncertet a hatóság már nem engedélyezi.
Ekkor nyílik meg Svájcban a luzemi konzervatórium. Ernest Ansermet (1 883_1969),
az Orchestre de la Suisse Romande karmestere segítségévelsvájci vízumot és munkavállaIási engedélyt (!) kap' és másfél éven keresztiil végre nyugodtan taníthat és koncertezhet.

Egy orvosi vizsgálat megállapítja, hogy

szíve nagyon beteg, de az o1nos és Flesch fe-

Ida Haendel, David Melsa, Alma Moodie,
Cbarles Münch (a lipcsei Gewandhaus kon-

ceÍmestere volt, majd karmester lett), Ginette
Neveu, Ricardo Odnoposoff, Boris Schwarz.
Henryk Szeryng, Thomán Mária, Varga Tibor.
A Brockhaus Lexikonban (Bp.' 1983) közölt Flesch-for ásjegy zék mellett Csiszár Péter már em]ített tanulmányán kívü1 - még három könyvre szeretnénk felhívni a figyelmet.

Egyik a Flesch-tanítvány, Boris Schwarz

(1906_?) orosz származású, amerikai hegedűművész (az Indianapolisi majd a New Yorki Szimfonikusok koncertmestere),,Great
Masters of the Violin" (Simon and Schuster,
New York, 1983) c. könyve, amelyben bő'
vebben o]vashatunk Fleschről és iskolájáról.
A másik Flesch ,,Die Kunst des Violinspiels'' c. munkájrínak II. kötetében, ,,A tanítiís'' címmel található utolsó fejezet, amelynek
Vermes Mriria ríltal elkészítettmagyar fordítását Mosonmagyarór'áron adták ki 1 98 S-ban. A
harmadik Dr. Flesch Gyulának (Julius Flesch)'

Káro1y bátyjanak ,,A muzsikus foglalkozási
betegségei'' c' könyve. 1994 november 11_13.
között, halálának 50. évfordulóján Mosonmagyaróviíron trlesch-em-léknapokat rendeztek'
amelynek fővédnöke az egykori kiváló tanítvány, Ida Haendel vo].t' November 12-én este
Mozart G-dúr és Brahms D-dúr versenyművét
adta elő a Győri Filhamonikusokkal, Koncz
Tamás vezényletével' November 13-án délelőtt, Flesch fia közbenjárásának köszönhetően helyezték el F]esch és felesége külfc'ldróI
hazahozott ham v ait az apa, Flesch Salamon, és

az anya, Fleschné Klein Johanna mellé, a
mosoni Mosonyi Mihály űti izraelsta temető-

ben lévő családi sírhelyben.
Egykori házuk a Szent István kiráIy út 123.
sz. alatt, ahol az első emelet mintegy felét bérelték, ma is á11. A városi művelődési központ
Flesch Károly nevét vette fel. A Flesch-hagyatékegy része a Hanság Múzeumban található.
Nagy művész, nagy tanár Volt. Még éIet-

rajzi visszaemlékezései is szinte sugÍtozzák
az ember, a pedagógus útmutatását az újabb
hegedűs generációk felé. Mi is elsősorban
nekik szánjuk ezÍ az írást. Rakos Miklós
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Vashegyi Gyorgy sikere
a RádiÓzenekar élén
A Magyar Rádíó Szimfonikus Zenekara megalakulása óta a hazai zenekarok élvonalába tartozott. Időról_időre módosult a profilja, változott

repertoárjának összetétele, gyakan a társadalom
kulturális igényeit, szükségleteit taftva szem
előtt' Volt. amikor elsődlegesen a kortárs zene
avatott propagátorrínak számított
méta ez a
küldetéstudat elílnt, az utóbbi idó'ben műsorán a

-

ritkán ha11ható, nagylélegzetű klasszikus ora-

torikus műr ek feltűnően megszaporodtak.
A zenekar tagsága számos vendégkamesteIrel dolgozott együtt' s talán nem meglepő, ha
egy-egy számukra új dirigens dolgát nemigen
könnyítik meg. A tapaszta1t együttes könnyen ta1á1 kifogásolnivalót idősnél és fiatalnál, Iutinosnál és kezdőnél. szigorunál és határozatlannál
egyaránt. Kü]ön személyes sikemek könyvelheti
e1, aki könnyen-hamar megnyeri maganak (vagyis zenei szándéka kifejezőjének) a zenekar rokonszenvét, készségesegyüttműködó-kedvét.
Azaz' ha mfu az e]'ső találkozások alkalmával sikerül elémie, ho_vy odalrgyeljenek szándékára a
játékosok, s igyekezzenek instrukciói éfielmében
megszólaltatni a műveket.
Ugy tűnik. Vashegyi Györgynek sikerüIt zökkenőmentes kapcsolatot kialakítani a zenekarra1
_ erről tanúskodik február 3-i közös koncer1jük
felvétele. Az imponá1ó stílus- és anyagismelettel
rende1kező fiatal karmester kezdeti sikereit a
,,régizené1és''területén aratta, de szerencsére
kezdettől,,nyitottnak'' bizonyult, érdeklődőnek
és fogékonynak a Zenetöfténet mind szélesebb
stílusrétegeiiránt. Nem tekinti elégséges és alap-

kritériumnak a korhű hangszerek hasznáIaÍát,
dolgozik modem zenekarokkal is. A közelmúltban fel1épett a MAV Szimfonikus Zenekarral,
most pedig a Magyar Rádió SzimÍbnikus Zenekarával adott emlékezetes koncertet. Mozart:

Thamos, Egyiptom királya c. kísérőzenéjétés
Haydn: Nelson-miséjét tűzte műsorra (az est szólistái: Kolonits Klára. Schöck Atala. Drucker Péter és Fried Péter).

Vashegyinek nemcsak 'jó keze van'', hanem

o1yasmit közvetített, ami érdekes és értékes,informatív volt muzsikusainak. Már az első percekben fel kellett figyelnünk a tényre: nem eljátszottík (azaz nem lejátszottiák) szólamukat a zené-

szek' hanem e hangokkal szinte beszédszerűen,

állandóan töfténéseket, folyamatokat jelenítettek
meg. Nem voltak közömbös hangok, minden, a
technikailag könnyú, máskor esetleg könnyen elhanyagolható, jelentéktelennek tűnő részlet is
összefüggésrendszerben kapott helyet. A nyitó
tételben feltűnt a zenekar aktív-dinamikus hangzása. A legegyszerÍíbb hamóniamenetek is kellő
feszültséget teremtettek, telten szóItak az uniszónók, s éltek a dinamikai kontrasztok. Szépen érvényesült a hangszereléssel megkomponált crescendo a tétel végén. A 2. tételben nem öncélú

deklamálás kilejezőeszköze a sok f Így az
egyenletes dinamikájú szakaszban _ kontrasztként _ jól érvényesült a melódia. Bár a ,,beszéd-

szeríséghez'' nemigen szokott együttes nem

mindig vette hibátlanul az akadályokat, biztos,
hogy ilyen finoman cize1lált hangzást ritkán plodukált! Eltek a karakterek (vidám hegedű-motívumok!), s a lépegető da1lam-menetek olyan iÍ_
nyaltak voltak, hogy alighajutott volna eszünkbe egyszerű skála-meneteklek nevezni őket.
Er1elmezett volt az Esz-dúI téte] dinamikai

teile is : sohasem csak

a

kottában olvasható elő-

adói utasításnak engedelmeskedtek, hanem úgy

formáltak szólamukat, hogy jól érvényesüljön az
írott dinamika.
íigyelmet szenteltek az arMegkülönböztetett
tikulációs jeleknek (íveknek). A már-már túlzott'

nak túnt 'sforzcLtók is mindig meggyőzőek voltak
a deklamáció egészéttekintve. Az oboa dallamát
példás érzékenységgelkísértéka vonósok _ még
az ismételgetett akkordokból á1ló kíséret is spe_
ciális színű effektusnak hatott.
A g-moll tétel, fájdalmas ,,fe1kiáItásaiva1'', pátoszával, a tipikus mozafii g-moll intonációs körbe tartozik - itt a zenekar hatalmas anyagismerete kamatozott. A két kamara-jellegű tétel után démonian hatott a megnövekedett apparátusú dmo]l tétel. A vonósok kidolgozott ar1ikulációja
kis létszámú együttesnek ls becsületére vá1t volna. Különös fénytörést hoztak a dúr-pillanatok, s
mindig aláhúzta a jelentőséget a fényes rezeshangzás. Az előadás,,csodáját'' a zenekar okozta. Az énekkar igyekezete főként a férfikari szólamokban bizonyult eredményesnek: a szoprántól továbbra is idegen maradt a Vashegyi által
kért hajlékonyság, ebben az érzékenydinamikai
közegben. A szóIisták közül a zárókórus főpapját
alakító Fried Péter emelkedett ki.
Az előadást hallgatva, kérdéses,miér1 kellett
sikeÍelen darabjai között elkönyve\nie a szerzőnek ezt a részlet-szépségekben oly gazdag kísérőzenét.
Hasonló tendencia érvényesülta koncert második felében is. Haydn: Nelson-míséjének előadásakor. Nyilvánvaló: a zenekar elfogadta, magáévá
tette a kaÍnester koncepcióját' Fényesen bebizo_
nyosodott' hogy a hivatiásos együttes játéka sem
legyen. A képzeÍÍzenészÍ
kell, hogy
''rutinszerű''
nem fárasztja valamely mű (szólam) alaposabb kidolgozása, amennyiben zeneileg is látja annak cél-

ját-éftelmét' Ujabb adalékot kaptrrnk ahhoz a

tényhez, hogy ,,megszólal a karmesteri pálca", ha
avatott kézben van, s ha a kezet tudatos szándék

kányítja, kialakított koncepció birtokában.

Fittler Katalin

Na gyterem - Január
Napjainkban már aligha lehet olyasmit tenni, ami meglepő, merthogy már mindenfajta
rendhagyó dologhoz hozzászoktunk. Igy ahhoz is, hogy időnként a Zeneakadémia
Nagyterme amelyről,,Nagyterem'' címmel
néhány éve megrendítő-katartikus cikket írt
Bácher Iván) kvázi szórakoztató központtá
alakul át.

A jótékonysági koncertek újgazdag közön-

sége néha bizony meg1epódött s meglepődik,
ha ajegyszedő vagy ültetó személyzet arra figyelmezteti: nem szokás a aézőtérrepoharatüveget, netán ennivalót bevinni. Nem érti, miró1 van szó, hiszen általában ezt teszi a legtöbb
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,,szórakoztató" helyen... Nos, a példa nem egyszeri, egyedü1á1ló. Sajnos.

Amikor bármiféle könnyedebb hangvételű
rendezvényre kerül sor, a Zeneakadémia hagyományos (mondhatni: IöIZS-) köZönsége
méltán aggódik: miféle inzultusoknak lesz kitéve az a terem, amely régóta a művészetek
szentélyekéntfunkcionált. Most pedig...
Ehhez képest, örömmel regisztrálhattuk,
hogy ha ,,komolyzenéhez'' szokott közönségnek ígérrrek itt könnyedebb hangvételű előadásÍ, az nem feledkezik meg arról, hogy hova

A Budafoki
Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar ,,ko-

jön: megfelelóen viselkedik.

molytalan évezred-búcsúztató'' -ján például

nem fordultak e]ő atrocitások. A Nagyteremben magát otthonosan érzó publikum mindig
kulturáltan reagáIt, felszabadultan, ha a poénok úgy kívánták: vidáman. Ilymódon ezúttal
nemcsak a koncentrált figyelem kapott élményt itt, hanem a kikapcsolódásra vágyó, különösebb felkészüItséggel nem rendelkező zenebarát is.

Korábbi kedvező kritikák után szinte zavarban ,,sztárolom'' újfent Hollerung Grjbort, aki
kiváló műsorvezetőnek bizonyult ezúttal is: a
habkönnyű műsorszámokhoz is mindig volt
egy-kétkomolyabb megiegyzése, aki akart, ta'
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KRrrrr,q
nulhatott is a maratoni koncert folyamán. És,
teÍméSzetesen, soha semmi nem állta útját a
gondtalan-felh őÍ]'en szór akozásnak, olyannak,
amilyenre máskor komolyzenei közegben rit-

kán kínálkozik lehetőség.

_
',Humorban nem ismerünk tréfát'' e mondás kísérteaz est javarészét:merthogy mint
tudjuk _ ,'okos ember hülyéskedik, hülye ember
okoskodik''' Az átiratok poénjai ryneileg voltak
kihegyezettek; a regiszterváltós játék (amikor a
tubások piccolo, i11. blockflöte játszanivalót
szólaltatnak meg) komoly előadói feladat. A
legtöbb műsorszámban,,vízsgá'ztak'' a szólistaként közremÍíködő zenekari játékosok, a felszabadult légkörben olyan nebézségíifeladatokat
vállalva, amilyenekre komoly koncer1 keretében aligha vették volna a bátorságot. Volt tehát
haszna, tanulsága a viccelődésnek is. Ésa másik
óriási lehetőség:,,tesztelték'', fájdalommentesen, szinte észrevételen, a hallgatóságot. Merthogy a poén akkor és csak akkor,,ü1'', ba a publikum érti, mirőI van szó, nem kell megmagyarázni a viccet. Vagyis, veszi a lapot, ,,díjazzd' a

módosítások jelentését,azt, hogy miképp lett
karikírozva az eredetí kifejezésmód.
Ilyesfajta koncer1hez sokminden szükséges:
kell a jól megválasztott alapanyag (az átírásra
alkalmas művek kivá]asztása), s az átíró, en1ttal Pónczél Tamás, aki az eredeÍi formájukban
ismert műveket-részleteket görbe tükörben
mutatta meg. Kellenek az előadók, akik közveÍíÍLkezÍ a másodlagos-új jelentést, természetesen értőn csakis az eredeti kompozíciók ismeretében tehetik. S elhanyagolhatatlan a közönség, akiért mindez történik, vagyis' aki értésével i11. nem-értésévelsikene viheti vagy megbuktathatja akár a sikerült átiratokat is.
A maratoni koncert közönsége jó1 vizsgázott: érdemes volt neki játszani, minden ,,díjazoÍÍ". EZéÍtlegközelebb méginkább kidolgozott produkciókkal kell jelentkezni, meghálálva az érdeklődéstés az ér1ő figyelmet. (Ne feledjük soha, egy pillanatra sem: a színhely a
Nagyterem!) A nívós zenei tréfák hallatán a
hallgatóság megerősödhetett abban a véIekedésében,hogy érdemes megismerni a töÍéneti
múlt éftékeit,mert korábbi ismeretek híján
ugyan hogyan is vehetné a poénokat?! Akit ezúttal csupán a könnyű hangvételű műsor vonzott, remélhetőleg a továbbiakban akkor is felkeresni a Zeneakadémtát, ha az együttes mííso_
ra nem éppen komolyzenei örökzöldet,
eleve
ismer1et ígér.Ilyen szempontból akár kor1eshadjáratként is értékelhető a,,komo1yta1an''
évezred-búcsúztató.Komolyan| (anuár l1.)
+

Meglepó címet kapott a Filharmónia bérlet

King's Singers farsangia". Ismer1 és szinte ismeretlen nevek sorjáztak a
Szextett tagjainak névsoraként(David Hurley,
Nigel Short, Paul Phoenix, Philip Lawson,
Gabriel Crouch, Stephen Connelly), s a músor
azt sejtette: a Miskolci Szimfonikus Zenekar
kíséretévellépnek fel ezúttal' Peter Bergamin
vezényletével. Aki régen ismeri azt aZ egyilj;t.
test, mely e nevet viseli, meglepődhet: merthogy régen a hat énekes kíséretnélkül szokott
4. koncertje: ,,A
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szerepelni. Dehát, változn ak az idők, változik

aZ együttes tagsága _ és, úgy tűnik, a

stíusa is.

Es szerencsére _ bocsássuk ezt előre'' _ a színvonal marad!

Hol vannak, akik számára a consoft

Nigel Perrin, Alastair Hume, Bill

neve

Ives,

Anthony Holt, Simon Carrington és Brian Kay
összteljesítményét sejteti? ! Az együttes-alapítók fokozatosan kiváItak, s a helyükre lépők
felemás helyzetben taláItrík magukat: örököltek egy nevet' amely megbízható áruvédjegy,
ugyanakkol tudniuk kellett, hogy ők másfajta
stílust képviselnek' másfajta igényeknek képesek csak megfelelni.
A vegyes-csapat' melyben régiek és újak
együtt sZelepeltek, néha már-már illúziórombo1ó produkciót nyújtott. Ezután örömmel regisZtrá]hattuk, hogy ismét ta]áIkozott hat olyan fiatalember, akik képesek összehangoltan szuperprodukciót nyújtani. A szociológiai probiémát
azjelenti, hogy a felnövekvó generációk tudatá-

ban összemosódik az egykori és a mostani

együttes (tagsága és teljesítménye), s ennek következtében valamiféle hamis világkép épül ki.
Pedig, voltaképpenigaza van annak a teenagefgenerációnak, amely saját idósziímítása szerint
gondolkodik: nekik ez a King's Singers jutott...

A koncert haszonéIyezői közül ezúttal hadd
emeljem ki a Miskolci Szimfonikus Zenekart,
amely vette magának a melészséget, S a könynyűzenét is sejtető koncertet Wagner-darabba1, a
Niimbergi mesterdalnokok előjátékával kezdte.
Igy elérhette, hogy teljesítményétlélegzetvisszafogva figyelte a Nagytelem te]thiízas közönsége. Hogy hogy kerü1 a csizma az asztalra _ s
Wagner zenéje a koncertműsor folytatása elé:
nehezen megváIaszolható kérdések' Talán akkor
vagyunk igazságosak, ha v a]amiféle j utalomj átéknak tekintjük ezt a koncer1et, amikor a miskolciak végre olyan Sikert aIathattak a fővríros-

ban, amilyet teltházas érdeklődés híján máskor aligha. Nekik: kompenzáció, a közönségnek
pedig újdonság, ínyenc hangzásélmény. De vala-

hol mégiscsak szomorú, hogy az új King's
Singers tökéletesen feladta elődjének azt

a reper-

torir-politikáját, melynek értelmében kiválóan
megfért a tör1éneti zenék mellett a kortárs komolyzene számos kiváIósága (gondoljunk csak
Petterson: Time-piece-ére, vagy Szöllősy András gyönyörű kompozíclóiÍa, melyek eme együttes felkérésérekészültek). Annakidején többnyire csak ráadásként következhetett mindaz. ami
,,füIbemászó'', s amely a mostani együttesnek
kizáróIagosan képezi a repertoáját. Sajnos, szinte biztosra vehető, hogy az új együttes képtelen
lenne a korábbi igényes reper1oiár megszóIaltatására, s így meg kell értenünk, hogy ettő1 a consorttól aZ a maximum, amit produkál: ott adva
tökéleteset, ahol tud' meghálálva a biztos teltházat yonzó név keltette érdeklődést. Ebben vi_
szont nem marad el az elődökÍő'.
Egy Wagner-előjáték, s utánajobbára ráadássziámokból összeállított műsor. Mégís, a hallgatóság boldog volt. Még arról is megfeledkezeÍÍ,
hogy a programnak (ellentétben a ckn ígéretével) semmi köze a farsanghoz. (anuár 17.)

A MÁV Szimfonik-us Zenekar január 23-í
koncertje szépen példázza, hogy a könnyed

hangvételű Zene területén is érvényes1ehet a
s jól'' jelszava. A bécsí est keretében Schu'jót
beft Rosamundájából hallhattunk részleteket,
majd R. Strausstól aZ opera zárójelenetét ,,Arózsa1ovag''-bó1, Szünet után pedig Suppé
''Koltó
és paraszt'' nyttánya r'ezefte be a J. Strauss műveibó1 összeá1lított blokkot. ÉnekeskéntBokor
Jutta, Csaviek Etelka, Kertesi Ingrid és Berkes
János működött közre, a zenekart Lukács Ervin
vezényelte.

Bécsi muzsika: kétélűfegyver az előadók
kezében. Részben ,,nyerő'', merthogy közkedveltsége vitathatatlan, másrészt viszont könynyen kiderülhet, hogy az igényes közönség
jobbhoz Szokott (,,echt wienerisch''-hez, akár a
TY akár videó-felvételek jóvoitábó1).
Méltán alatott sikeft ezúttal a MÁV szimfonikus Zenekar: aZ együttes tagjai maximális
igényességgeI játszották a közkedvelt melódiákat, mintha csak most kellene megnyerniük a
hallgatóságot e muzsika számáÍa.
Aki az orgonaülésen hallgathatta a koncertet, annak számára nem titok: e siker oroszlánrésze Lukács Ervinnek köszönhető. A hangversenydobogón és az operai zenekari árokban
egyaránt otthonos dirigenstől _ há1átlanul _
megszoktuk, vagyls, már-már eleve elkönyveltük, hogy szinte bármi1yen műsort sikerre visz.
Ez,jÍÍal _ talán épp akedvező pozíciónak köszönhetően rádöbbenhett|ink ennek az eleye
elvárásnak indokolatlanságára. vagyis arra,
hogy megfejthetó a titok nyitja.

Lukács Ervin ugyanis hihetetlen felkészültséggel közeledett a népszeríi darabokhoz;, azokhoz a táncokhoz is, amelyekről _
nem kevés megalapozottsággal _ azt tartjuk,
hogy bármely összeszokott együttes karmester nélkül is eljátssza őket. Nos, a karmesteri
felkészültség ezúttal csodát produkált: még
azok a fordulatok is, amelyekróI korábban azt

jönnek ki,
gondoltuk, hogy a könyökünkön
képesek voltak az újdonságok erejével, é1ményszerűen hatni. Mert a dirigens többletet
adott a játékosoknak, akik ezáltal nem kába
fé1álomban játszottá a populáris téte]eket, hanem minden pillanatban aktívan formálták azt

a Zenei anyagot, ameiynek már régóta birtokosai.
A bennfentes nem győzött gyönyörködni
abban a gazdagságban, ahogyan Lukács Ervin
a legegySzerűbb metr_umú ütemeket is rajzo1ta,
mindig a zenei tartalomnak-mondandónak
megfelelóen. Eppen ezért vált megunhatatlan-

ná a sokszori visszatérésegyik-másik

J.

Strauss-műben, s ettől kapott ,,éló'' élményt a
zenekar és a közönség egyaránÍ.
Bécsi est _ van, aki talán még a bérletesek
közül is legyint: majd január l-jén legközelebb, merthogy a bécsi közvetítés az ,,jgaz1''.
Aki január 13-án részese volt a koncerttermi
csodának, aligha fog kihagyni hasonló alkalmakat_lehetóségeket: most máI tudja' hogy e
muzsika megunhatatlan. Igaz, csak kiváló interpretálásban!
Fi.ttl.er Katnl.in
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Doris Geller

MegtanulhatÓ a tiszta into náIás?
ProÍ. Doris Geller fuvolista, zeneelméletet és hallósképzést tanít a Heildelberg-Mannheimi
Zeneművészeti Főiskoldn. ]997-ben jelent mey ,,Praktische Intonationslehre für
Instrumentalisten und Sdnger" című könyve.
A kórus- és zenekarvezetők ismerik a szituációt:
az ember próbál az együttesse1 és egy bizonyos
helyen az intonáció nem egészen tiszta. A kar_
mestel a hibás részt megismételteti, de hogy
melyik hang magas vagy mély, nehezen meghatározhaÍó. Így ismét behangoltat abban a reményben' hogy az ominózus rész majd jobban
szól. Azonban ha a javítandó rész visszaÍér, az
éppen olyan hamisnak tűnik mint azelőtt. Tehát
szólamkombináCiókat eme1 ki, hogy a ploblémát behatárolja. Nem meri azonban a világos
ítéletetkimondani' mint pI.:
klarinét egy haj',a
szállal magasabban szól'', mivel bizonytalan abban, hogy a k]arinét talán nem éppen túl méIye, vagy hogy egy egészen más hangszer intonál
hamisan. Ha most már minden hangszert kü1ön
megszóIaltat, akkor sem jut eredményre, mivel
az intonációs hiba csak az összhangzásnál jön

de

táknak, akik a hangokat hangszerükön készen
kapják, sokkai durvább a hangmagaság-felismerésük. Sok dirigens eledendően Zongorista,
és éppen ók azok, akikkel szemben a legnagyobb követelményt támasztják.

szen csak i1yen módon lehet egy ítéIettgazságát
utólag bizonyítani. Annak érdekében, hogy a
szükséges érzékenységkialakuljon, fontos az

: elektronikus
billentyűs
hangszerek és a számítőgép

Az elektronikus billentyűs hangszerek alkalmasak arra, hogy hangmagasság-különbségeket
kontrolláiva adjanak vissza. Néhány éve olyan
szintetizátorok is kaphatók' melyeken különböző historikus hangolásban lehet játszani. Néhány készüléken még egyes hangok is elhangolhatók. A valódi játékszituáció azonban így sem
utánozható le, mivel az egyszer elhangolt hang
ezt a hangmagasságot megtar1ja akkor is ha a
darab során újra, de más funkcióban lép fel. A
játék során egy fúvós- vagy vonós hangszeren
ugyanis ugyanaz a hang egyszer magasabban,

egyszer pedig méIyebben intonált. Ideális volna' ha egy intonációs hibrikkal rögzített felvételt

A karmesterek különlegesen kényes he1yzetben vannak. Azok felé, akik az együttes előtt
állnak, természetszerűIeg magasak az elvárá-

ször a karmestereknek sincs jobban iskolázott

na' nem marad más hátra számára, minthogy
stratégiát állítson fel, aminek segítségévelhal-

A zenei hallás Íejlesztésénekaz évszázad elejétól megvan a maga helye a zenészképzésben.
Minden növendéknek egy bizonyos időre fe1
kell vennie a hallásképzés szakot és abból vizsgát kell tennie. Ennek a szaknak tradicionális
tartalma: a zenei összefüggések felismerése,
megnevezése, feljegyzése és visszaadása a tudatos beiső hallás fejlesztése érdekében.Az,
hogy eközben a finom hangmagasság-különb-

heti.

ségek felismerése, megnevezése és visszaadása
nem fordul e1ő, ennek oka a rendelkezésre áIIó
oktatási eszközök behatároltságában rqlik. A
demonstráció eszköze itt a zongora és a sztereó-

Mennyivel egyszerÍíbb volna ha élne a lehetőséggel, hogy hallását trenírozza. Mer1 a képesség, hogy finom hangmagasság-különbségeket felismerjen! ugyanazon hangközök különböző távolságát meghallja és megbecsülje, fejleszthető. Jürgen Meyer különböző muzsikus

készülék.
A felvételek segítségévelngyan az intonációs különbségek demonstrálhatók, de mégsem
meghatározhatók, mi vel ki tudná bebizonyítani,
hogy a 96. ütemben a kétvonalas e az I. hegedűben valóban magas-e. A tanár ugyan hallja'

lás-hiányosságainak nyílt beismerésételkerüI-

VII EVFOLYAIV,I 1 SAM

intonációinak kipróbálása is. Minden vonós ezt
ugyanazon hangköz vagy hangzás ktilönbözó

Segédeszközök

lematikus az intonációs hibák meghallása és kijavítása. Mivel a zenészképzésben hiányzik az
intonációhallás szisztematikus oktatása, a mu_
zsikusra marad a megfelelő készségekvalami
módon való elsajátítása. Az egyetlen lehetőség
számáta: egy üttj áték másokkal.

hallásuk, mint a zenekari tagoknak vagy énekeseknek, akiket ők a próba során javítanak, azaz
bizonyos helyzetekben ót éppen olyan bizonytalanok az intonációs hibák megállapításánáI
mint amazok. Mivel a dirigens ezt a tényt nem
fedheti fel anélkül, hogy tekintélye ne csorbu1-

egy tanulási folyamatban nélkülözhetetlen, hi-

többé kevésbétudatosan minden nap megteszi.

elő. Tehát minden marad a régiben.
Ez a példa talán túl kirívónak tűnhet, a dolgok mégis naponta hasonlóképpen játszódnak
le, és nem éppen csupán amatór területen. Még
a professzionális együtteseknél is gyakran prob-

sok, mer1 ók miképpen vehetnék másképp a bátorságot' hogy utasításokat adjanak. De legtöbb-

niképp győzheti meg növendékeit anól, hogy
igaza vzm. Azonkívül ana nincs lehetőség, hogy
az intonációs eltéréseket kori gáI1ak. Ez azonban

csopor1okkzü végzett kísér1etesolán kimutatta,
hogy azoknak, akiknek saját hangmagasságukat
naponta maguknak kell képezniük, a vonósoknak a legfinomabb a hallásuk' míg a zongoris-

meghallgatva a hibát meghatározni és utána
rögtön kijavítani lehetne. Azonkívül az intonációs eltérések'ill. a konektura-eredmények
kontrollálását is lehetóvé ke]lene tenni.
A számitógép segítségévelmindez lehetséges. A hangképzésitt természetesen elektronikus úton történik, vagy jó hangkárIya, vagy kiváIó minőségű klaviarúra segítségével,me1yek
alkalmasak arra, hogy a hangmagasságokat 1
cent (=1/100 félhang) pontossággal adják vissza
(1 cent az egyvonalas a-náI0,25 Hz, a kétvonalas a esetében 0,5 Hz frekvencia-differenciának
felel meg)' Mivel pl. egy tiszta oktáv vagy kvint
behangolásánáI már csupán 1 cent rögtön vilá_
gosan hallható lebegést okoz, fontos, hogy egy
ilyen pontos hanggenerátor álljon rendelkezésre. Összehasonlításképpen: a hagyományos
hangkártyák kb. 7 centes pontossággal dolgoznak. Ez olyan különbség, amit a legtöbb ember
egymás utánjátszott hangoknáI már nem hangismétlésként,hanem hanglépéskéntérzékel. Ha

3t

MŰlrry
ségszerűen alka]mazkodik hozzá' Ha azonban ezzel szemben az

lene lennie, hogy a funkciókat játék közben
meghallja, hogy tudatában legyen annak, milyen szerepet játszik az éppen megszólaló ak-

oktávot 15 centtel szű-

kordban, és annak megfelelően intonáljon.
Hogy az intonáció-hallást maga is gyakorolhassa, erre most egy olyan komputer-programot
fejlesztettek ki, amelynek segítségévela hang-

kítenék vagy bóvítenék,
talán már nem lehetne

mint oktávot felismerni. azaz a fül itt sokkal
kevésbé kész az elhangolt intervallumot helyesnek hallani.
Az említett elhangolá_
sok itt mindig a tiszta

hangközökre

vonatkoz-

tak, ahogy azok frek-

Az INTONAT (jobbra) egy 486-os laptoppal

venciaviszonyai

a

ter-

mészetes hangsorban
a hangokat egyidejííleg az egyvonalas tt-n szólaltatják meg, úgy másodpercenkénti két impulzusos lebegés hallható' ez rendkív|il zavaró be-

nyomás. ami a tiszta intonáció kritériumaival
nem vethető egybe. Az egyvonalas tl.-nál a felhangok még gyorsabb rezgéseket hoznak létre:
a legerősebb ez ajelenség aZ oktávnál. ami 3'5
Hz-ze]' a kvintnél (duódecimáná]), am.i cca.

SHz-zellebeg, stb.
Ha egy hangköz hangjai szimultán szólalnak
meg, azaz kettőshangzatjön létre' a fül a 1egnagyobb érzékenységgelreagáI az elhangolódásra, mivel a rezgéseket mint kiinduló pontot fogja fel' Kétségtelenü] különbözóképpen hallja az
egyszólamú hangköz-lépéseket: a prím és oktáv
támasztja a legnagyobb igényeket (ezélt o1yan
kényes az uniszónó játék), kevésbéa kvint és
kvar1. mive] különben a tempeIált hangolást annak 2c eltérésúkvintjeivel és kvartjaival nem
bírnánk elviselni. Ugyanezt a 2 centet a fúI az
oktávnál nem tolerálja! A temperált tercek és
szextek 15c elhajlása ugyan nem hangzik nagyon megnyugtatónak' a hallás azonban szük-

Az INTON képern1ő-munkalapja különböző
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gyakor1at: hangkózök

adottak: oktáv 1:2, kvint 2:3, kvart 3:4, nagy
terc ,l:5. nagy szext 3:5 stb. Ezek a hangközök
;kkor szólalnak meg' hajól vannak behangolva és lebegéstől mentesek. Hangközök, melyek
rr-rár rendelkeznek egy bizonyos érdességge1 _
mint a szekund és a szeptim _ nem hangolhatók
be tisztán. Számukra sokféle ktllönböző

lási értéklétezik, mely a fül számára elfogadható és a játékban alkalmazható.

Annak, aki másokkal együtt játszik vagy

együttest vezet, tudnia kellene az ,,intonáció relativitás-elrné]etró]", mivel az akkordok játékáná] ez közvetlen|il érvényesü1:aki egy akkordban a lelcet játs5za Vagy eppen a Szeptimet. nrgyobb intonációs szabadságot engedhet meg
magának' mint az a játékos amelyik az alaphan-

Az együttesben vaiójátéknál az intonációs viták elkerülésének elófe]tétele tehát a saját szólam funkcióinak
ismerete. Ehhez tulajdonképpen a paftitúIa tanulmányozására volna szükség. Mivel azonban
a muzsikus rendszerint csak saját szó]amának
kottájával rendelkezik, abban a helyzetben kelgot, vagy a kvintet szólaltatja meg.

g1akorlatokkal

és feladatokkal.

fel1-elé

$.',fi,é'3,.;.i.- r- i;'É'r j ] i1

É.*' i:; *

.

A hangköz'ök

(a temperált hango1ással szemben) túl bőVített Vagy túl sZűkített változatban hangzanak e7, azaz' a mindenkori második hang túl ma_
gas vagy túl mé1y Javítson a nyílgombokkal felfelé vagy lefelé. Az első
h;urg változatlan marac1.

1. kép: Ebben a gyakorlatban a hangközök pontos meghallását az egyszólamúságban gyakoroljuk. Az intervallumokat 1 cent pontossággal 1e-

het beállítani tetszőleges mértékben.Az eredmény a munka elvégzése
után a képemyőn ellenőrizhető.

))

meghallása, Í-elismeréseés korrigálása megtanulható. Világos, hogy egy ilyen programmal
csak akkor lehet ér1elmesen dolgozni, ha az a
han gmagasságokat valóban centpontosságig ké-

pes visszaadni. A szokásos hangkártya itt, mint
hanggenerátor jön számításba. Kiváló minőségú szintetizátorok u_uyan rendelkeznek a szükséges pontossággal, de na_uyon drágák

.

E'zért kt-

fejezetten a program számára fejlesztettek ki
egy hardverl, az INTONAT-oI. amely olyan
pontossággal dolgozik núnt a legkivá1óbb hango1ó nlűszer' vagy egy drága szintetizátor.

Az intonáció_hallás iskolája
Az INToN pÍogram az intonációhailás terüle'

tén egy komplett tanmenetet Í'aftalmaz. Ezt
szakma-d'idaktikus szempontok szerint építették
400 gyakorlatból áll, melyek egyszerű

fe1 és kb.

alapgyakorlatoktól fokozatosan vezetnek e] a
nehéz kétszólamú Í'eladatokhoz A gyakorl atokban szereplő elhangolt hangokat felismerni és
javítani lehet.
Az egyszó1amú gyakorlatok hangközökből.
intervallum-láncolatokbó1 és a zeneirodalombó1 vett dallampéldákból állnak. Az egyes interva]lumok segítségévelkipróbálható. hogy
egy hangközön belül milyen szűkítések.bőví
tések lehetségesek' ezek hogy hangzanak és
melyek azok az eltérések, amelyek elfbgadhatók, melyek nem. Mivel minden tetsző1eges
hangolási értékbeállítható, o1yan ha]]ás-ta-

Afekete mező az alsó szélen a meniit tartalma?za űz utclsítósokkal.

1 1_5

i

hango-

közlépések nagyságának, együttbangzásának

l

gyakorlat: hármashangzarok

{'

t.'

;'-:r

,a I Y:

Minden csoport második vagy halmadik hangja (a temperált hangolással

eJ1entétben) magasra Vagy mélyre van hango1va. Javítson a nyíl_*ombokkal

felfelé vagy lefelé. Minden csoportot kétszer hal1gasson meg: egyszer
lyes. azután az elhangolt változatban

és a hamisítás'' közvetlenül
''eredeti
könnyebb az elhango1t hangok javítása.
2. kép: Itt az

a he-

hason]ítható össze. Igy
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2138. gyakorlat: vegyes intervallumok

ZoÍÍhangköz-értékek
elérésére,mint amilyenek pl. a tiszta, vagy

1

;Jiti

4,;

temperált interval1umok. Az el]enőrzés so-

Minden hangköz elhangolt rnódon hangzik e]: az elsó hang (a temperá1t
haLngolással szemben) tú1 magas vagy túl mé1y' Javítson a nyílgombbal felfe1é vag1, ]efelé. Ha tiszta hangkózöket akar beállítaní. mellőzze a lebegéseket Az er edmény a kvinteknél és kvartoklál akkor -2 ill ' +2, a nagy terceknél ós szextekén +13l+14
+l5/+l6. a kis terceknél és szexteknél
-l5/-16' ill. -1311,l Ha ezzel szemben temperáltan hango1' akvinteknél és
kvartoknál egy gyenge. a terceknél és szexteknél egy erős lebegés marad
vissza. A szekundok nónák' szeptimek és tritónusok nem hangolhatók be
ti s ztán

ill

megállapítani. hogy egy
tiszta hangköz a melodikus vonalban teljesen

lenik.
Minden lépéstegy átfogó használati utasítás
magyatáz meg. Minden gyakorlathoz konkrét
feldolgozási tanácsok tartoznak. A programban
taláIható darabokat el 1ehet látni saját hangolásokkal és ezáltal ugyanannak a darabnak különböző verziói jöhetnek létre, amik e]menthetók.
Az INToN segítségévelegy billentyűs hang-

másképp

hat,

mint

ahogy azt az ember az

összhangzásból

kifo-

lyólag e1vár1a volna.
A kétszólamú intonációs gyakorlatok egyedi

ól,

3. kép: Ebben a gyakorlatban a kétszólamú hangköz-hallást gyakoroljuk. In a lebegés fontos segítséget nyújt a ha]Iáshoz: ha a hangköz erő_ hangok vagy csak az
sen eI Van hangolva, gyoÍSan pu1zál, ha csupán csekély mértékbenel- egyik, vagy mindkét
hangolt, lassabban pulzál. Csak akkor tiszta, ha a hang ,,á11".
szó]amban előfordulnak. Az egyes hangkö-

zök vizsgálatánáI

egyszólamúságban nincsenek objektív,
á]talánosan érvényeskritériumok, melyek szerint a hangközök intonálandók. A fül kontrollja
a rezgések felett itt hiányzik, úgy' hogy a pontos

da11amlépés nagyságok őszintón meg keII
mondani
csak megbecsülhetóft. A játékos a
már eddig megismer1 és bevá]t gilzkorlatra támaszkodhat. Ami azonban az egyszólamúságban jól hangzik, pl. egy vezetőhang-lépéS, egy

-

mély rnollterc, egy nagyvonalúan bővített
kvar1lépés,a többszó]amúságban jelentékeny
problérniikhoz vezethet. Hallásunk melodikus
és harmonikus igényei sajnos ellentmondóak:
így pl. a /r vezetőhang emelése C-dúrban egy
szíik h-c vezetóhang lépéshez Vezet, de a köVetkezmény egy erősebb C - dúr hangzás. A,'tiszta''
és a,,vezetőhangszeIű'' intonációkat gyakran
azonosnak tekintik, holott valójában ezek a leg_
nagyobb ellentétek: Ha a h-t vertikálisan értelmezve egy Íiszta G-dúr tercként fogjuk fel' úgy
kb. 25 cent{el, teháÍ' Il4 Íélhanggal mélyebben
kell játszani mint ha azt ,,eÍős" Vezetólangként
intonálnánk. A játékos számára a melodikus és

harmonikus intonáció kiegyenlítése állandó kihívástje1ent, ami arra ösztönzi. hogy az előadási szituációnak megfelelően a horizontális és
vertikális közötti optimális kompromisszumot
megta1álja.

Az egyszólamú feladatokkal különböző

mó-

don lehet eljárni: az egyik fajtánál a melodikus

lépéseketegyszerűen úgy lehet behangolni,
ahogy azok a legjobban tetszenek, azaz, ahogy
azokat aZ ember a darabban játszaná.Ha azltán
a centértékek birtokában kiderül, hogy milyen
nagyok a valóságban azok a hangközök amiket
beá11ítottunk, értékestapasztalatokat szerezhetünk az eddig többnyire tudat alatti intonációs
szokásainkról. A másik út kísérlet meshatáro-
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hangzáseredményt konÍollálni kell. miközben

a képernyőn aZ egyes hangok centér1éke megje-

hangköz-csoportokbó1
és kétszólamú darabokbó1 állnak. Elhango1t

Az

a

rán esetleg azt fog'uk

kettőshangzásokb

pasztalatokra lehet szert tenni. ami más módon
nem lehetséges.

a hangokat a kurzor segítségével'centlépések_
kel ,,helyesen'' beállíthatja. Eközben a behangolandó hangot és annak kömyezetét akárhányszor meghallgathatja. A Í'eladat befejezése után

az
egyáltalán lehetséges intonációs r'ariációkró1
kapunk képet. Egy nagyon értékestapasztalat a
tiszta hangközök behango1ása, mely minden bi-

A

SZer vagy hiirfa behangolása is megtanulható.

mechanikus hangszerek hangolási kísérletekkel
való nyúzása így mel1őzhetó _ legalábbis
amennyiben a behango1ás hallás-folyamatainak
elsajátításáróI van szó. A egyenletes temperálá-

son kívül, az INToN segítségévelhistorikus

hangolások is gyakorolhatók. Amig az intonáci -

ós gyakorlatokban azonos hangok különböző

hangolási értékekkel jelenhetnek meg, mint pl.
a hegedűjátékban vagy az éneklésnél,a hangolási gyakorlatok oda hatnak, hogy az azonos
hangok azonos hangolásúvá vá1nak, mint ahogy
egy egyszer behangolt húr megtaftja saját hang-

zonnyal az első ilyen tudatos ,,meghal1ás''. Így
egy rezgés fokozatos ,'elhango1ása'' pl. egy bil1entyűs hangszer játékosának számára egy
,,Aha" élrnényt jelenthet. Amint több kettős

magasságát. A gyakorlatok kettőshangzások
cik]usaiból (oktávok, kvintek, kvar1ok, historikus hangolásban tercek is) ál1nak' mint ahogy
azok az akusztikus hangszerek hangolásánál

hangzás kapcsolódik egymáshoz, a melodikus
komponens lép be ajátékba' és közvetlenül szimu1álhatjuk azt a döntési küzdelmet a hatmonikus és melodikus intonáció köZött' amit pl' egy
vonós naponta megharcol.
A két intonációs módozat ellentmondásainak

hasznáIatosak.
Egy további programrészben (,,Hanglabor'') a
technikai éIdekeltségűek a hangmagasságokkal
Ksérletezhetnek. Különböző hallásjelenségek,
mint pl. rezgések, kombinált hangok, stb. rea1izálhatók itt. A program a hangokat tetszés szerin-

megi smeréséhez kéÍűt

ti frekvenciiikban mint sinus- vagy

v

ezeÍ'.

l. A hangközöket kizárólag vertikális szempontok szerint, a rezgésektől függetlenül állítjuk
be, amint azt korábban az egyes hangközökkel
gyakoroltuk' majd pedig csupán ajavított szó1amot hallgatjuk meg. Így közvetlenül meghallható, hogy egy kizárólag harmonikus módon felépített intonációnak a melodikus vonalra milyen
hatása van.

2.Ezzel szemben a kizárólag melodikus intonációnak a vertiká]is hangzásra gyakorolt hatását úgy lehet kipróbáJni, hogy először egy szólamot hangolunk be és azután meghallgatjuk'
hogy ez a ,,tekintet né]kü]i linearitás'' miképpen
hat az együtthangzásra.

Aki az INToN-nal dolgozik, a következőképpenjár el: először kiválaszt egy gyakorlatot
egy listából, pl. kétszó1amú hallás e1hangolt
hangokkal a felső szólamban. A gyakorlat szabályai szerint a hangjegyeket a képemyőn hangzó szöveggel olvassuk e1._Alatta megielenik egy
áttekinthető menü minden szolgáltatási elemmel.

Az ember

a gyakorlatot elhangolt formájá-

ban tetszése szerinti ideig isméte]heti, tetszés

szerinti részletekben és tempóban játszhatja és
az elhangolt hangokat és eltérési irányukat (túl
magas/túl mély) meghatározhatja. Ezt követóen

. négyszögim_
pulzusok formáj ában hozzalétre, amelyek hertzértékeitvagy hangneveit a klaviatúran keresztiil
lehet bevinni. a komputerbe. A hangok tetszés
szerint fel- vagy lehangolhatók, itt egy kb..70
centes eltéréshez1 centes pontosság tartozik. lme
néhany javaslat a kísérletekhez:

l. Mivel a hangmagasság-eltérések az elhanidóben'' hallhatók, egy
golás folyamán
''azonos
rezgés 1assu1ása vagy gyorsulása igen szemlé1etes.

z. Ú.1 trattási tapasztalatok szerezhetík azáItal, hogy az interuallum-végpontok mozgatásával meghatározható az a pont. amelynéI a hangérzeÍmár egy másik, szomszédos intervallumot
jelez.

3 A hanglaborban hangmagasság- összehasonlítások és intervallum-nagyság összevetések
is lehetségesek. Aki ilyen kísér1etekhezmég különböző hangszíneket is használ, érdekes eredményeket érhet eI.
4. Az intervallumok hangszíntől függő konszonancia/disszonancia hatása a hal1ástapaszta]atoknak ugyancsak érdekes területe.

(A cikk elsóként a ,,Das orchester'' címíílap
1

1/99 sztimábcln jelent meg. Köszönjíik

a közlés

jogót.)
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A klasszikus Zene mint reklám faktor

A simulékonY hangzások

erotikus hangulatot keltenek
Részletek Prof. Dr' Friedbert Streller drezdai zenei publicista rekldmpszichológiai tanulmónyóból.
A zene életünk állandó kísérője. Hatássa] van ránk
minden életkörülmények köZött, ritkán aktív módon' leginkább passziv-auditív fogyaszti{s formájábarr. Kapcsolatban áII mindennapi tevékenységünk-

kel. A munkahelyen dúdo1ják, az autóban a beaÍZene még a karosszérián is átdübörög. A szállodák
vagy utlházak liftjeiben' sőt a toaletteken is diszkréten fülbe hízelgi magát' Mindenütt álrad a zene'
séta közben is, hangosan, vagy a walkmanen kereszttil. Még az iskolai vagy egyéb feladatok teljesí
tésétis a kortól függően halk vagy zajos hangözön
kíséri. Így vrílik manapság a zeneha1lgatás nélkülözhetetlen életeLixÍné. A tiársas összejöveteleken' a
diszkókbarr a hangos zene aradásában a paftnerek
nem képesek egymáshoz szó]rri. A beszélgetés akadólyozva van, személyes szórakozásnak nincs he1ye. A fu1siketítő zene miatt az egyén még közös_
ségben is izoliáJt' csupán Látszólag van tiársaságbal.
Ha pedig csend van és egyedül van úgy véli, akusztikus csörgedezéssel szenvedélyszerűen eI kell menekü]rrie ebbőI az ,,egyedű11étből''. Még az intim
szférát is zenével gazdagítjiák. A,'Freundin'' magazin egy körkérdése szerínt: biírsonyos dallamok a
nők 407o-át erotikus hangulatba hozzák.
Akár hangos, akrár halk, a zene mindig jelen levő, leginkább popzeneként, ritmikailag élénkítően,

ritkán,,lágy''nak nevezhetően, még ritkábban

klasszikus zene formájában. De ez utóbbinak is
megvan a maga nemcsak meditatív, e1gondolkoztató, de nagyonis praktikus helye' másképpen nem tévedt volna alkalmilag a reklám területére is: hiszen
ott csupán azok a zenék használatosak, melyek populáris effektust hordoznak. A zenének ilyen módon is hatísa van, az ember többé-kevésbé tudatosan fogadja be, kellemesnek találja. Hallgatása talán kapcsolódik egy kedves személlyel közös hangverseny- vagy opera1átogatás emlékéhez és így boldogító, szép, átszellemült érzeLmekeÍkelt. Úgy tűnik, hogy így egy egész reper1oiár iállhat össze. Az
ember a TV által reklámozott áruvá1asztékot simogató hangok kíséretébenfogja fe1. Csak a termék_
hezfűződőkellemes érzetek felidézése és külsó stimulá1ása a cél, nem taftalmi kapcsolat teremtése.
Ésez a tény néha szinte groteszkké is vá]hat'
Mi köze van Viva]di Négy évszakja NyáÍ téÍe\ének a ,,Venezia'' parftimhöz? Talán a rek]ámfőnök
gondolt arra, hogy a zeneszerző Yelencéb1I származik?! Ha pedig a ha1lei születésű Hrindel is volt

Itáliában, akkor a ,,Largo" megfelelő zene a
,,Ce1estina'' jégkrémhez. Az azonban, hogy a

Xetxes c. opera, amiből a Larghetto áia szfumazik
Londonban Született és semmi köze az olasz fagylalthoz, nem zavaÍta a kereskedőt' Csupán egy "íz]etes'' zenére volt szüksége. Mozart 1788-bó1 szrár_
mazó g-moll szimÍóniája pedig a "For ever young''
arckrémhez kapcsolódik (na persze, Mozafi valóban 35 éves vo1t csak amikor meghalt|). Az "aJIa
turca'' rondo az I'7'78-as A-dur szonátából a
,,Henessy Cognac" reklanrját kíséri,valószínűleg
azért, meft élvezetének turbuiens hatása van.
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467. D-dúr zongolaveÍSeny Andante téte1e (aZ Elvira Magadan c. frlm tette népszerűvé)egy kissé

popzeneí átdolgozásban a Kalstadt hálózat aÍany
ókszereit rekliímozó szlogent kíséri. Csillogó zene a
csillogó ékszerhez! A Kis éji zene flnáIéja az
kívánja ízletesebbé tenni (,,Az a jó ben',Erasco''-t
ne, hogy ajó benne van'')
"Miss Dior'' aztán illatos vizecskéinek ajánlásához rögtön Beethoven kilencedikjének második tételéhez nyúl, és egy valóban izmos férfi body building show-janak kísérőzenéjekéntennek a szimfóniánzrk heroikus I. tétele szolgál. Más Beethoven darabokat a rek]árn tervezők érdekes módon nem taÍtottak használhatóknak'Dr. oetkeí' Bielefe]dbó]

erős vonzalmat rárul el Robert Schumamhoz. Az
orosz foszlós kalácshoz szolgáló sütőport értelemszerűen a Gyemekjelenetek "Idegen országokról és
emberekről" tételévelajanlja, az almás pitét pedig
az "Á]modozás''-sa1. Talán bizony a1konyatkor kell

a tészÍáta kandallónál

összekeverni?

Hogy

"Ehrmann'' varrília pudingja passzol-e Csajkovszkij
b-moll zongoraversenyéhez, kérdésesmarad. Mindamellett ez a cég az "AJmighurt joghur1''-ot is ezze1
a zelével ajrín1ja, méghozzá ezzel a szlogennel:
"Egy gytímölcsálom megvalósul''. Á]modozás a súlyos, nem éppen pudingszerű akkordok mellett? _
Ezt alig lehetne megálmodni.

Szép dallam szép áruhoz
Ez a zene megcsúfolása, vagy csupán soko]dalúsá_
ga? Vajon vílágos Zenetudományi éItelmezésről van

itt szó? Természetesen nem, hiszen a szép dallamnak itt szép árut kell reklámoznia, megfelelő vásárlói hangulatot keltenie. Minthogy azonban a reklámoknak a zenével együtt való állandó ismétléseaszszociációkat teremt, egy mefisztói, ördögi kapcsolat
jön létre, egy asszociáció-szövedék a többnyire
faustian komo1yan áradó múvekkel, melyek itt az
összefüggéseikből kiragadva darabokra tömek.

Ha Musszorgszku Egy éj a kopár hegyen c.
műve, vagy Borogyin Igor hercegéből a Poloveci
tiíncok a Krim pezsgőhöz kapcsolódnak, akkor
annak legalább Van egy földrajzi-nemzeti összefüggése. Ha a ,,Radeberger Pilsen'' reklámhoz a
Tell Mlmos vadászkórusa szól' azt mondjuk: ,,Na
jól van, a Radeberger sorfőzde Drezda környékén
van, ahol a mű keletkezett". Ha azonban Smetana
Moldvájának témájara, amit ugyan Karel Gott
miír egyszer adaptált (de az 1ega1ább azeneszerző
honfitrársa) a ,,Mazola'' olajat ajánlják, a1igha lehetne kapcsolatot felfedezni. Ugyanez a helyzet
DvoÍak Szláv táncaival, va1y aZ Újvilág szimfóniával, melyek mosóport ill. gyümölcslekvárt reklámoznak. Grieg Peer Gyntjéból Solveig da1a egy
sör-reklámhoz éppen olyan kierőszakolt kapcsolat
mint a Dongó a VW új Polo-jríhoz. Talán azt gondolták, az új kocsi éppen olyan suÍTogva számyal
az autópáLyán mint egy dongó.
Teljesen ér1elmetlen kapcsolat ha Strauss kedve1t bevonulási fanfárja a Zarathustrá-ból sör rek-

a he1yzet ha Elgar egy melódiáját praünékhoz kapcsoljrík. Végképpkonfúzzá

lám kísérője. Nem más

válik a he1yzet LtsztLa Campanellá-jának a ,'Jade
Buranaidézetének a
csokoládéhoz, vagy akár Bi',Nestlé''
Zet Carmene ismer1 Habanerájá-nak a City bank
szervizéhez kapcsolása és meglepetésszerűen hogy a pénzintézeteknélmaradjunk _ Erik Satie

After Shave", vagy Orff Carmina

Gymnopédies

c műve

részleténektársítása a

Würtembergi Biztosítóhoz'
Ha a klasszikus zene népszerű örök dallamai
után kutatunk, itt egy egész gyűjteményt talá]unk
beló'liik - mint szép. behizelgő melódiakat a legkiilönbözó'bb fajta profán hirdetések áldozataként. A
gyrártmánnyal a legtöbbszor semmi1yen kapcsolatban nem állnak' a hangulati arrra megteremtésére
használják (vagy kihaszná1ják?) ó'ket.

Klasszikusoka t idézni olcsóbb
mint komponálni
Filmekben _ a feltűnően magas jogdíjakat elkerü1endő _ újra és újra miír rendelkezésre ú1ó zenéket
használnak fel. Muszorgszkij Egy kiállítás képeiből
a cnóm-ot egy televíziós animáció olyan jelenetének kísérőzenéjeként használjrák, ahol egy fogo1y,
hogy ennek az adónak adásól^toz eljöhessen, a rácsot szétveri. Cesar Monteio Isteni színjátékában

ríllandóan Isolde szere]mi halálá-t játsszák be és

egy lány tejben fiirdését Joseph Haydn egy olgonakoncertje kíséri. Mive1itt egy öreg fagylaltrírus farrtáziáját művészien filmben bontakoztatjak ki, legalább egy bizonyos tafia]rni összefüggéS Van wagner művéve1 De egy lrlmben a Garda tóról, melyben Mussolini 1943-as Salo-i jelenlétéből' aho1 az
SS elfogta' több képet bejátszottak' zenei egyveleget hallunk Sosztakovics I. zongoraversenyéből és
az V. és lX. szimfóniából. A moszkvai mester bizonyára megbocsátaná ezí az összefüggést. Profánabbul töfténik egy főzést6' szóló TV műsorban, ahol
a húst és hús-sülteket bemutató kezdő képek mellé

ismét Csajkovszkij b-moll zongoraversenyét vá_
lasztották kísérőzenének,és azt hosszabb passzusokban játsszák.

Ezek az ilkább hangulati mint értelmes kapcsolódások valamely filmjelenethez nyilvánvalóan
sporadikus módon történnek, és a rendező Vagy ta-

nácsadó adott ísmeretei haÍározzák meg, tekintet
nélktil az eredeti funkcióra és sziíndékra. A zene itt
a megvásrírolható rossz lány szerepét tölti be, akit
mindenki tetszése Szerint fe1- vagy kihaszná1hat.
Így aztánnem csoda, hogy ezen a teÍületen az erotikus lrlm veszi magának a bátorságot, talan éppen
szándékosan, hogy a profant poétikussá nemesítse.
Mozan Requiem-jének kezdete egy pszicho-horror
film kísérőzenéjelett, melynek története egy festő
tragikus legyilkolásáró1 szól. Itt legalább van némí
hangu1ati kapcsolat a zene és a cselekmény között.
Ezzel szemben az amerikai Car1a Kanbe filmjé-

ben Beethoven Pastorale szimfóniájának I tételét
játsszák, miközben a szÍnptízlokálban konkrétan
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szerctkezéseket mutatnak be. Csajkovszkij hegedííversenyének III. tétele is (persze némi popmanínal
hamisítva) egy pomósztár bemutatásához szolgá1

kíséretül A rendező ta]ín arra gondolt' hogy

Eduard Hans1ick bécsi kritikus a versenyműrő1 ír1
kritikájában indíttatva érezte magát Lrtána gondolni,
hogy vajon létezik-e büdös zene. Na persze' Beethoven _ fó1eg ha Ber]inben volt - néha .,hölgye-

kef' látogatott meg saját üZletükben' Bár Moztutná1
ilyen nem ismeretes, habár bizonyos Jevelei rejtenek magukban valamiÍéle utalást erre' de semmi
esetre sem ez a Requiem háttere. ÉsCsajkovszkijt

konkrét, amennyire sokételműnek tűriik. A nyelvben kfejezés-meghatározások vannak. de itt is sok
minden félr'eénhető és kétérte]mű'
''A nyelvet intetpÍetálni azt jelenti: a nyelr'et lnegérLeni; a zenét
interpretá1ni: zenét csirrálni'' - nyílatkozik Theodor
W. Adonlo Í'i]ozófus .,,Abeszéddel ellentétben'' _
fejti ki tovább ..a zenéneknincsjel-szisztémája. A
hangck tnondanak valarnt' néha emberit, de a nrondottak nem elr'íl aszthatók a zenétőI.

Szinrfóniát írni - élet és halál kérdése
De hagyjuk a tudományos magyarázatokat. Hanns

Eisler szerint
szúkítettszeptimakkord túlalka'.a
]mazása tblytán társadalmilag o1y mértékbene]-

sem valószínű, hogy az ő habitusával meztelen nőiesség bűvölte vo1na el.

Még Brahrnsot is, akinek Clat'a Schutlannhoz

haszná1t'', hogy manapság csupán a könnyű szóra-

fííződő érze|mei inkább pJítói síkon futottak.

Í'e1: "Ami egy beethoveni
kifejezésben Íájdalnas volt, Lehárná1 ugyan-

koztató zenében bukkan

Franqoise Sagan ,'Szereti örr Brahmsot" c' fi1mjében a III szimfónia II]. tételét ev1, furcsa szerelmi történet poétizálásához citálják' bár ez a mű
Brahms l 883-as kifejezési világában sentnil)'en
konkrét kapcsolatral nem bír.
Mi mindent nem ]ehet zenével csinálni, ugye?
Nincsenek határok, ajó ízlésenkívül, amiről viszont
vitatkozni lehet' Semmilyen tciryény nem szab határ1 a zene meggyalázó' szabados vagy káros t'elhasználásának. A zene mint nyelv zmnyira nem

olvannak hat'l
A társadalmi 91'akorlatban minden Jcgitimáltnzik

tÍínikE'z-álta1 eltűnt .,a lélek"' rulr tu1ajdonképpen
a Zene mogött rejlik De kit érdekel ez'. ha a zene
szépelr szól _ hogy Hanslick soko]da]úan félreértett
mondatát egyik könyvébőI idézzi,|k: _ ,,csupán
hangzóan mozgó tbrma''. De éppen a forma az. ami
mélyebbre nyúl. ami a szinrfóniában l{aydn óta é1et
és halá1 kérdésétielentiés nern Csajkovszkij b-moll

n g reklámot ad el Je1enleg ate1evízióban aklasszikus zenei adaptációk reklárn célúszé1eskörű meggyalázása Íblyik. Ámc1e a zsurnaliszta korszak deva]váló'
dott ,,értékejben'' minden lehetséges' A k]asszikus
"hit''-ek a video klipek által talán rnár oly módon

koncertj ének akkord-foly amatát amint pudi

elidegenedtek, hogy komolyabb megközelítésük
már nem is 1ehetséges.
Már l962-ben óvott Adomo: .,Az e1őadói praxis a rádión és a gramofonon keresztül talán (ma
temészetesen még a televízió, a diszkó és Internet iS ide tartozik) szükséges feltéteJ ahhoz, hogy
egy Zene slágené váljék. Ami íly móclon nem jut
el egy széles közönséghez. aznehezen vá1ik népszerűvé'' Ennek érdekében jött létre azóÍa már a
pszeudo-demokratikus nézettségi szabályozás.
''Az er'etgreenek - így Adorno - mindenkiben saját erotikus asszociációit indítják -"g'' És a"
""
ún. klasszikus zenére is érvényes. különben a reklámokban és filmekben egyálta1án nem alka1mazt1rk volna azokat hatásosan. Ésígy szól a hirdetési zsargon továbbra is: ,,Jó hangu1at klasszikusok-

ka1'', vagy rek1ámszerííbben: ,'Happy with classic-hits''! Na és?
(A cikk elsőként tL
orr:hester" 9/99-ik
sztimtiban jelent nteg.

',Das

Kösziniíik a

köz'i.és iogtit.)

KoTTÁK, ZENEI KÖNYVBK, HANGLEMEZEK
vÉTELEÉsBl.q.oÁsÁ,
A
KoDÁLY ZoLTÁN ZENEI ANTIKvÁRIUMBAN
1053 Budapest, V. Múzeum körút 21.
Tel.: 1173-347, fax: II7 4-932
Nyitva: 10-től 18 óráig. Szombaton 10-14 óráig
Külföldi kottákat - vásárlóink Kvánságára - külon is,
rövid határidőn trelül importáljuk.

A ZENEI ANTIKVÁRIUM A ZENEI

RITKASÁGoK BoLTJA

1074 Budapest,

Dohány u. 86.
Tel./fax:
342-3623

Nyitva:
hótÍő-péntek

Ú1 es hasznáIthangszerek vétele, eladása,
ryazs ágij gyi s z akért ő v éIeményezéSe, s z akbec slé s e.
A lkatré s z ek, tarÍo zékok, kie gészítíkforg almazás á:
húrok, vonók, tokok, huzatok, állványok'Stb.' ,
'

9.30-tól

l8.00 óráig
Szombat
9.30-r 3.00
VII EVFOLYAM 1 SZAM

Thomastic' Pirastro, Corelli és Jargar

húrok

]
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SZIMFONIKT.]S ZENEKAR

Március

3.

19.00 MTA Díszterme, Tavaszi bérlet l.
Hacsaturján: Hegedúverseny (átirat)
Schumann: 4' szimrónia
Km.: Bálint János

Vez.: Nagy Ferenc

Március 23.

19.00 Stefánia Palota, Tavaszi bér|et2.

Schubefi: Rosamunda
Beethoven: 5. szimlónia
Vez.: Deák András

Grieg: Holberg szvit
Elgar: Hegedűverseny

Március 5' 11.00
Bartók Terem

Km.: Gabriel Croitoru

Vez.: Alan Tongue

Április

21.
19.00 Duna Palota,
Tavaszi bérlet 4.

oPERA GÁLA

Káldi-Kiss András. Kenesei Gábor

a Magy. Á1I' operaház énekes szólistái
Vez.: Deák András

19'00 Duna Palota, Tavaszi bérlet2.
Vez.: Deák András

Március 25.
20'00 Budai Yigadó, Duna Koncert
Vez.: Deák András

Április

22.
20.00 Duna Palota, Duna

Vez.: Deák András

Április

Koncert

28.

19.00 Duna Palota,

Március 2ó.

Tavaszi bérlet 5.

9.00 és 11.00 Duna Palota, Ifiúsági bérlet 4'

Hangszerek közelebbről
Hangverseny, melyen a gyerekek is kipróbálhatják a szimfonikus zenekarban használt hangszereket

Március 31.

19.30 Szombathely - országos

Zenekari

zombathelyi S zimf.
Zenekar-Bartók Terem)
Kókai Rezső: Verbunkos szvit
(S

Király László: Elégia a megsebzett

gyermekért
DvoÍak: Szláv táncok
Km': Rebe Attila (kürt)
Vez.: Deák András
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SZOMBATHELYI SZIMFONIKUS
ZENEKAR

7.

19.00 Duna Palota,
Tavaszi bérlet 3.

Km.: Galambos Lívia, Dánie1 Gábor

Március 24

Fesztivál

Aprilis

MOZARTEST

Figaro nyitány, Esz-dúr kürtverseny
Haffner szimíónia
Km.: Rebe Attila
Vez': Deák András

Április 29.
20.00 Duna Palota, Duna
Vez': Deák András

Koncert

Április

30.
9'30 és 11.00 Duna Palota,

Ifjúsági bérlet 5.
Szimfónia

,,A zeneirodalom egyik legnépszerűbb
míifaját mutatiuk be Nektek''

Zené|ő városok
Mozar1: Szöktetés a szerályból _ nyitány
Haydn: Ustdob szimfónia II. téte1
Beethoven: V. szimfónia I. Tétel
Brahms: 5' Magyar tánc
Holik: Wíener Scherzo
J. Strauss: Kék Duna keringő
Vez.: Georg Kugi

Március 6. 19.30
Bartók Terem

Lehotka Cábor orgonaestje

Km.: Molnár Zoltán - trombita

Március 14. 19.30
Bartók Terem
Magyar Millennium
Országos Szimfonikus
Zenekari Fesztivál

nyitóhangversenye
Szombathelyi Szimfonikus Zenekar
Bartók: Két kép op.10.
Kodály: Felszállott a páva
]fukube Akira: Sinfonia tapkála
Yez.: Izaki Masahiro

Március 20. 19.30
Bartók Terem
Zenekari Fesztivál

Beethoven: I. Leonora _ nyitány
Lajtha: I. Szimfónia op.24.
Sibelius: I. Szimfónia op.39'
Yez.: Izaki Masahiro

VII EVFOLYAM 1 SZAM

PnocnnH.ror<
Március 27. 19.30
Bartók Terem

Szombathe|yi Tavaszi Fesztivál
Takács Jenő: Enek a Teremtésről

Kantáta zenekarra és vegyeskarra
Lendvay Kamilló: Chaconne
Schuber1: VIII. (Befejezetlen) szimfónia
Csajkovszkij: Rómeó és Júlia

Km.: Műv. és Spor1ház Erke1 Kórusa

Karig.: Horváth Rezső
Szombathelyi Zenebatátok Kórusa
Karig.: Hor'váth Imre
Vez.: Petró János

Április 2.

11.00

Bartók Terem, Tücsökmuzsika
Vez.: Philippe de Chalendar

Április 6.

19.30

Bartók Terem
Zenekari Fesztivál

Farkas Ferenc: Mátrai Képek
Kocsár Mikl ós : Csellóverseny
Schuber1:

VII Szimfónia

Km.: Mérei Tamás _ cselló
Vez.: Kocsár Balázs

Április 7.
12.00

10.00

Ikervár

Bartók Terem

Erkel: Bánk bán
Vez.: Sándor János

Április

Güssing

9.

Carl Orff: Carmina Burana
Vez.: Walter Franz

Április 10-11.

Ifjúsági hangversenyek

Április 12-14.

Ifjúsági hangversenyek

Április 20. 19'30
Bartók Terem
Liszt:

Krisztus

oratórium
2' rész (Yízkereszt után)
3' rész ( Szenvedés és Feltrámadás)
Km.. Enekmúvészek
Veszprém Város Vegyeskara (karig.: Erdélyi Agnes)
Vez.. Pál Tamás

NEMZETI FILHARMONTKUS
ZENEKAR
Március 1' Zeneakadémia
Klemperer bérlet tII.
DvoÍák: Csellóverseny

DvoÍiík:VII. Szimfónia
Vez.: Jurij Simonov

Km.: Perényi Miklós - cselló

Március 7. Pesti Vigadó
oratórium bérlet
Mozaft : Szabadkőműves gyászzene
Mozart: Ave verum corpus
Vez.. Hamar Zsolt
Km.: Frankó Tünde ének
Megyesi-Schwartz Lucía _ ének
Gulyás Dénes _ ének
Rácz István _ ének
Nemzeti Énekkar(karig.: Antal Mátyás)

VII EVFOLYAM

1 SZAM

Március 19. Tavaszi Fesztivál
Budapest Kongresszusi Központ

Eötvös: Atlantis
Bérió: Sinfonia
VeZ.. EötVös Péter
Km': Wojtek Drabowitz _ ének
Simon Stockhausen - szintetizátor
Amadinda ütőegyüttes
Swingle Singers

Március 24.

Budapest Kongresszusi Központ
Liszt: Prometheusz
Szokolay: A Tűz Márciusa
Szkrjabin: Prometheusz
Vez.: Kocsis Zoltán
Km.: Nemzeti Énekkar

Április 9. Zeneakadémia

Ferencsik bérlet IV.
Weber: A bűvös vadász nyitány
Sibelius: I. Szimfónia
Bartók: III. Zongoraverseny
Vez.: Michael Schonwandt
Km.: Kocsis Zo\tán _ Zongora

Április

19. Zeneakadémia

Mendelssohn: III. skót szimfónia
S ztravinszkij : Tavaszi áIdozat
Vez.. Hamar Zsolt

Április 27.Pécs

Április 28, Zeneakadémia

Klemperer bérlet V.
Mozart: Sinfonia Concertante (Esz-dúr)
Mahler: VI. Szimfónia
Vez.: Fischer Ádám

Km.: Kiss András hegedű

László

brácsa

uÁv szrnrr'oNlKus

ZBNB'KAR

Március |4. Zeneakadémia
Erdélyi Miklós bérlet

Kodály: Marosszéki táncok

Brahms: Hegedűverseny
Bartók: Zene húros-, ütő-hangSZerekre
és cselesztára
Km.: Bánfalvi Béla
Vez.: Gál Tamás

Március 18. Magyar Honvédség
Művelődési Háza
Unokák és Nagyszülők Hangversenyei
Farkas Ferenc: Régi magyar táncok
ottó Ferenc: Scherzo

Kodály: Marosszéki táncok
Km': A MAV Szimfonikusok Fúvósötöse

és Utőegyüttese

Vez': Gál Tamás

Március 28. Ezredvég Fesztivál

Zeneakadémia
Petrovics Emil: VIII. Kantáta _ bemutató
Bartók: Hegedűverseny
Sztravinszkij : Petruska
Km': Agoston András
Vez.. Gál Tamás

Április

4. Zeneakadémia

Lukács Miklós bérlet

DvoÍák: VI. szimfónia
Románc Te Deum

Április

"j'4. Zeneakadémia

Erdélyi Miklós bérlet

Schumann: I. Szimfónia
Nino Rota: Harsonaverseny

Hacsaturján: Spar1acus _ II. szvit
Km.: Fejér András
Vez.: Jurij Simonov

Április

Unokák

15. Zeneakadémia

és Nagyszülők Hangversenyei
Nino Rota: Harsonaverseny (részlet)

Hacsaturján: Spartacus _ balett (rész1etek)
Km.: Fejér András
Vez.: Jurij Simonov

Április

29, Zeneakad,émia

Erdélyi Miklós bérlet

Beethoven: G-dúr zongoraveÍseny
Vajda János: Mise ósbemutató
Km.. Ránki Dezső
Fekete Attila - ének
Nemzeti Énekkar
Vez.: Gál Tamás

BUDAFoKI DoHNÁNYI ERNó
SZIMFONIKUS ZENEKAR

Mahler: VI. Szimfónia
Vez.: Fischer Ádám

Bársony

Km.: Trejer István _ hegedű

Kincses Veronika,
Massányi Viktor _ ének
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
(karig.: Hollerung Gábor)
Vez.: Kovács János

Március 5.

11.00. Pesti Vígadó ,,Amegéftbető zene''
A FELOLDH,{T,{TLAN
I!úsági hangversenysorozat karmesteri ma'

gyarázattal

Wagner: Trisztán és Izolda - előjáték és

Izolda szerelmi halála
előadó és karmester: Hollerung Gábor

Március

11.

Budapest Kon gresszusi Központ
,,Bérlet 2000''

Liszt: Krisztus
vez.: Hollerung Gábor

Március

11.

19.30. Budapest Kongresszusi Központ
,,Vox Humana _ oratóriumbérlet''

Liszt: Krisztus

km. : Budapesti

Akadémiai kórustársaság

vez.: Hollerung Gábor

Március 18'
11.00. Budafoki Városháza ,'A zene titkai''

AHANGSZÍN

Ifiúsági bérlet az általános iskolák felső
tagoZatos tanulói számára
Hándel: Hiírfaverseny
Debussy: Tánc
Mozart: Fuvola _ bárfaverseny, K 229
km. : Budafoki Mozat1. Ifi úsági Szimíonikus
Zenekar

Március 18.

Közösségi ház
(XXII. Ady Endre u. 25.) ,,Zeneétő leszek''

15.00. Rózsavölgyi

AZENEKAR

Óvodások és általános iskolások első osztá-

lyosai számiára
km.: Budafoki Mozart Ifjúsági Szimfonikus
Zenekar
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Április

Bartók: Cantata Profana
Km': Debreceni Kodály kórus
Meláth Andrea _ szoprán
Molnrír András _ tenor
Tóth János -bariton
Vez.: Erdei Péter és Kollár Imre

3.

19.30. Zeneakadémia,,Universitas-bérlet''

Haydn: g-moll szimfónia
Pánczél Tamás: Bevezetés és Passacaglia _
ősbemutató

Delius: On hearing the first Coockoo
in spring
Dvoiák: Cseh szvit
vez. : Howard Williams (Nagy-Britannia)

Április

9.

11.00. Pesti Vígadó ,,A megérthető zene''

A BEFEJEZHETETLEN

Ifjúsági hangversenysorozat karmesteri magyaúzatta|
Beethoven: V. szimfónia
előadó és karmester: Hollerung Gábor

Április

9.

19.30. Pesti

Yígadó ,,Bécsi Bérlet"

Haydn: g-moll szimfónia, No 39
Mozart: A-dúr klarinétverseny, K 622
km.: Szepesi Bence
Beethoven: V. szimfónia
vez.: Hollerung Gábor

Április
19.00.

14.

Budafoki Yárosháza

NÁDASDY

IsKoLA

xÁ-vÁN MÚvÉSZETI

30' ruBILEUMA

ALKALMÁ-

BÓL RENDEZETT HANGVERSENY

Haydn: G-dúr szimfónia. No 94 iÜstdob)
Mozart: A-dúr hegedűverseny, K 219
km.: Nemes Ildikó
Beethoven: I. szimfónia
vez.: Nemes László

Április

30.
19.30. Zeneakadémia
Humana _ ora',Vox
tóriumbér1et''
DvoÍák: Te Deum
Petrovics Emil: A Dunránál
km. : Budapesti Akadémiai kórustársaság

Fóvrírosi Egyesített Ifjúsági Enekkar
vez.: Hollerung Gábor

BUDAPESTI FILHARMÓnru

rÁnsasÁc

Március 21
Magyar Állami operaház

Mahler bérlet
Sibelius: Finlandia Op. 26

d-moll hegedúverseny
II. Szimfónia (D-dúr) op. 43

Km. Adele Anthony
Vez.: Rico Saccani

Április

3.

Április

4

Filharmonikus bérlet I' solozat
Mahler bérlet

Magyar Áilami Operaház

Mahler: III. szimfónia (d-moll)
Km. Barbara Dever
Vez.: Rico Saccani

Március
1

Március

Március 2ó.

DESZ Díszterem

Pergolesi: Stabat Mater
Km.: a DESZ Debreceni Konzervatóriumának Bárdos Lajos Leánykara
Kaigazgató : S zesztay Zsolt
YfuadiZ|ta _ szoprán,
Ujvrárosi Andrea _ mezzo
Vez': Prírkai István

Március 27.
19.30 Bartók Terem'

11. 19.30

Bartók Terem - Szombathely
Zenekari Fesztivál

Km.: Jandó Jenő
Vez.: Kollár Imre

19.30

Március 18

11.00 MATÁV Zeneház ,,Ifjúsági bérlet II'''
Posztromantik a és századelő

Március 24. 19.30
Bartók Terem - Szombathely
Zenekari Fesztivál:

MATÁY Szimfonikus Zenekar
Liszt: Les Preludes
Bozay: Pezzo sinfonico Nr.1
LiszÍ: HaIáItánc

Bartók: A csodálatos mandarin _ szvit
Km.: Bogányi Gergely _zongoÍa
Vez.: Ligeti András

Április

5

19.30. ZAK
bériet
',B''
Strauss: Halál és megdicsóü1és

Bartók: A kékszakállú herceg vára
Km.: Ronnie Johansen, Anne Schwanewilms
Yez': Ligeti András
18

zAK

,,oratórium'' bérlet
Mozart: Requiem
Koronázási mise
Km.: Vendégmíivészek,MRT Énekkar
(karig.: Strausz Kálmán)
Yez': Ligett András

MAGYAR nÁorÓ Ésrnr,nvÍzIÓ
SZIMFoNIKUS ZENEKARÁ
19.30

-

ZAK

Szokolay Sándor: C.dúr szimfónia

szimfo-

(bemutató)

Mozafi: c-moll mise, K. 421

.

Yezény eI'. Vásríry Tamás

Közreműködik: Hamvasi Szilvía, KovácsháziIstván, Rácz István (ének) és az MRT
Énekkara

17.

Rartók Terem,

Ev'' bérlet
Rossini: Atolvaj

,,A'' bérlet
Bach: János-passió
Krn.: Zádoi Mária, Németh Judit,
Mukk József, Gregor József, Moldvay József, Monteverdi Kórus (karig: Kollrár Eva)
Yez.: Héja Domonkos

március 2. Bér|et,,C''-ben

Fauré: Pelléas és Melisande _ szvit

Rimszkij-Korszakov: Seherezade
nikus szvit

8.

ZAK

19.30.

19.30

Beethoven: III. Esz-dúr op' 55 Eroica
szimfónia
Km.: Debreceni Kodály Kórus
Karigazgató: Erdei Péter
Meláth Andrea _ szoprán
Vez. : Kesselyrák Gergely

Bartók: 3. Zongoraverseny

Március

Április

Ev'' bérlet
Lendvay Kamilló: stabat Mater

,,2000.

7.

z^K

,,oratórium'' bérlet
Bach: János-passió
Krn.: Zádoi Mária, Németh Judit,
Mukk József, Gregor József, Moldvay József, Monteverdi Kórus (karig: Kollár Eva)
Yez.: Héja Domonkos

19.30

Km.: Turandot _ Fekete Veronika _ szoprán
Altcum császiír _ Yadász Dániel _ tenor
Timur _ Tréfás György _ basszus
Calaf - Molnrír András _ tenor
Liu _ Megyes Gabriella _ szoprán
Ping _ Bétki Fazekas Zoltén -baiton
Pang _ Böjte Sándor _ tenor
Pong _ orbán Nagy Róbert _ tenor
Egy mandarin _ Wágner Lajos _ bariton
Debreceni Kod{ly Kórus, karig.: Erdei Péter
aBányai Júlia Enek-zene Tagozatos Altalános Iskola felső tagozatos kórusa
Karigazgató : Tóth Agnes
Vez.: Kolliár Imre

,,2000

3B

MATÁV SZIMFoNIKUS ZENEKAR

adás

Április

ErdeiPéler

Yez.'.

Puccini: Turandot _ hangversenyszerű elő-

Március 14.

Vajda János: Magnificat

Km.: Debreceni Kodály Kórus és Flscher
Annie ösztöndíjas énekművészek

ai Színház

Tavaszi Fesztivá|

11.00

30.

Bartók Terem, ,,Millennium'' bérlet
Bach: János passió

19.30

Március 20.
19.30 Bartók Terem,

Április

KLTE Aula, ,,Universitas koncertek"

Április

Vajda Jiános: Magnifi cat
Barrók: Cantata Profana
Km.: Debreceni Kodály Kórus
Meláth Andrea _ szoprán
Molnár András _ tenor
Tóth Jrános _ bariton
Vez.: Erdei Péter és Kollrír Imre

DEBRECENI
FILHARMONIKUS ZENEKAR
19.00,

15.

9"30, Csokon

Mendelssohn: III. Skót szimfónia
Km' Ránki Dezső
Vez.: Kollár Imre

március 9. Csajkovszkij-bérlet
19.30

szarka nyitány

Chopin: e-moll zongoraveÍseny

ZLK

Olasz capriccio

Francesca da Rimini _ szimfonikus költeménv
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PRocn,qMot(
Kodál1 : calántai táncok
vez.: Hamar Zsolt

Vezényel: Vásáry Tamás

március 16. Bérlet,'C''-ben

19.30 ZAK
Weber: Abűvös vadász _ nyitány

Március 9.
POTE Aula

Don Juan
R. Strauss: ',A-bérlet

Beethoven: C-dúr zongoraverseny
Brahms: I. (c-mo1l) szimfónia
Yezényel Fürst János

J. Strauss: Frühlingsstimmen

bemutató)

Március

Schumann: I. (Tavaszi) szimfónia
Vezényel: Vásáry Tamás
Közreműködik: Ulrike Anima Mathe

Delius: On hearing the first coockoo
Schumann: Zongoraverseny
Schumann: 1. (Tavaszi) szimfónia
km.: Frankl Péter _ zongora
vez.: Howard Williams

nyitányfantázia

A vihar _ szimfonikr-rs fantázia

Március 1ó. 19.30
Bartók Terem -

V. (e-molJ) szimfónia
Vezényel: Vásáry Tamás

Balassa Sándor: Magyar koronázási
zene

április 26. Sztízadunk zenéje
19.30 Magyar Rádió / 6-os stúdió

Schumann: B-dúr,,Tavaszi'' szimfónia

Sári József: Con spirito
magyarors zági b emutató )
Soproni József: Zongoravelseny (bemuttltó
Yezény eI: Héj a Domonkos
Közreműködik: Várjon Dénes (zongora)

op 38.
J. Strauss: Tavaszi hangok
)

PÉCSI SZIMFoNIKUS ZENEKAR
2.

Nemzeti Szinház,,C-b

érlet

2."

Bar1ók: Divertimento
vez.: Hamar Zsolt

Március
Mohács

Március 21-23.

NÉMET TURNÉ

NEMZETKoZI NÉPDALFESZTIVÁL

GÁLA

Debreceni Filharmonikus Zenekar

4025 Debrecen, SimonffY u.

Győri Filharmonikus Zenekar
9022Cyőr, Liszt Ferenc u. 13.

(96) 312'452 Fax:(96) 910-099

Magyar Nemzeü Filharmonikus Zenekar
1051 Budapest, Vörösmarty tér 1.
Tel.: 318'0162,

'1ll oldal

belső
hátsÓ borítÓ
Íekvő

1094 Budapest, Páva u. 10-i2.
Te]'.: 275 -577 O, fax: 215-5 462

Március 28.

Szekszárd
Liszt: Christus

MÁv Szimfonikus Zenekar

1OB8 Budapest, Múzeum u.

1i] oldal

112 oldal
112 oldal
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1/3 oldal
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Áfa nélküli álaink
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85,265
1 85"265
1

85'1 27

260,90
I 85"83
1 85.58
1 85'61
1

27*90

90' 83

127,.58
61 x90

127,42
lllx4l

beküldve

000,- Ft
000,- Fl
000,- Fl
F1
000,- Ft
500,- Ft
500,- Fr
17 000,- Fr
I7 000,- Ft
'12
000,- Ft
12 000,- Fr
9 000,- Ft
000.- Fr
v9 uuur-

45
65
33
33
22
22

Ft+ÁÍa

A Íolyamatosan hirdelők árkedvezménye öt számra 25%, hálom számra 10%

Legyen a partnerünk, hirdessen velünk!

|Vlagyar Szimfonikus Zenekarok SzöVetsége 1 068 Budapest, VárosI get Íasor 38 . Iel : 342-8927

1

SZAM

'

Miskolci Szimfonikus Zenekar

3025 Miskolc , Fábián u. 6/ a'
(a6) 323-494, fax (46) 351-49?

Te1.:

szerkeszléssel

000,- Ft
000,- Ft
000,- Ft
000,- Ft
000,- Fr
000,- Ft
15 000,- Ft
I5 000,- Ft
10 000,- Fr
10 000,- Ft
7/ JUU,500,- Ft
rL
7/ 500,cuu,--Ft

40
60
30
30
20
20

AprÓhirdetést (kb 25 szóig) magánszemélyeknek ingyenes, közü|eteknek 4500,_

VII EVFOLYAM

11.

Gl./fax 338-4085

Méret (mm)

1

327 -4375

MATÁV Szimfonikus Zenekar

Lapunk eljut ninden zenészhez, zenekarhoz' zenei szervezethez' zenei nuhelyhez' iskaláhaz' hangszerészhez,
Vatanint ninden zenével foglalkozó tntézményhezhivatalhoz éppÚgy. nint a Zeneszerető kozanséghez.

Forma

fax

k1.: 328-8326, fax 328-8910

Hirdessen

Terledelem

11/c.

Tel./fax (52) 412-395

Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus
Zenekara
1088 Budapest, Bródy S. u. 5-7.

vez.: Hamar Zsolt

4.

16-22.

322-1488, fax: 267 -866'7

Tel.: 331-2550, fax 337-9478

Brahms: Haydn-variációk
Brahms: 4. szimfónia
Stravinsky: Túzmadár-szvil
Martinu: Brácsaverseny
vez.: Hans Richter

Március 27.
Kaposvár
TAVASZI FESZTIVAL

Liszt: Faust-szimfónia

7

Magyar Áilami operaház Budapesti
Filharmóniai Társaság Zenekara
1061 Budapest, Andrássy út 22'

Vez.: Howard Williams

(

17

Budafoki Dohnányi Emő
Szimfonikus Zenekar
Cim:1227 Budapest, Anna u. 15lb.
Tel./fax 229-1821
PrÓbaterem: 1O74 Budapest, Rottenbiller u.

Tel.:

Szombathely
Zenekari Fesztivál

Közreműködik: Ker1esi Ingrid (ének)
oravecz György (zongora-;

Németvölgyi út 41.

Tel./farc 355-8330; 355-2617 / 156,

kl. / f ax

TAVASZI FESZTIVÁL

április 20. Csajkovszkij -bérlet

Pécs i

14.

Pécs

(hegedíí)

Március

Telefon: 317'3142
PrÓbaterem: 1124 Budapest'

6.''

Március 13'
Kaposvár
TAVASZI FESZTIVAL

március 23. Budapesti Tavszi Fesztivál
Zeneakadémia
Clazunov: Az évszakok _ Tavasz
Korngold: Hegedúverseny (magyarorszógi

Hamlet

BM Duna Szimfonikus Zenekar
Cím: 1051 Budapest, Zrinyi u.5.

Messiaen: Hymne au Saint Sacrement
Dvoák: 7. szimfónia
vez.: Howard Williams

Közremúködik: Ránki Dezsó (zongora)

ZAK

Szövetségének tagjai:

Batók: Divertimento

VI. (h-mo11, Patetikus) szimfónia

19.30

A Magyar Szimfonikus Zenekarok

Fax: 326-8831

www.mso.hu.missyo@elender.hu

Tel.:

Pécsi Szimfonikus Zenekar
7621?écs, Király u.10.
(72) 324-350, 242-7 93, fax 324350/18,242-793/78

e-mail: pecssymP@externet.hu

Szegedi Szimfonikus Zenekar
6727Szeged, Festő u.6.
Te1.: (62) 426'102
Szombathelyi Szimfonikus Zenekar

9700 Szombathely, Thököly

Tel.:

u. 14.

(94) 314-472, fax (94) 316-808
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