
A ZAVAR BOSEGE

Attól tartok, tisztességes francia vajmi kevés 
megértést tanúsítana, vagy éppen sajtó
hibára gyanakodnék, ha azt olvasná: la 
richesse de l’em barras (remélem, gondo

latmenetem igazolja, joggal tekertem ki a racio
nális szépségéről ismert gall nyelvet). Az alcímhez 
annyit, a XVII. század második felétől all’onghe- 
rese jelzővel illették a bécsi s még nyugatibb tája
kon írt zenékben a verbunkos-elemeket tartalm a
zó tételeket, m ár a címben is figyelmeztetve a zene
fogyasztót: most valami szokatlant, egzotikusát 
hall. Hogy mennyire egzotikusát, azt M ozart 
verbunkosízű alia turcá-i jelzik legkivált.

Úgy adódott, hogy tavaly ősszel több külföldi 
kollégám is firtatta a  magyar hangversenyélet, 
kiváltképp pedig a Zenei Hetek, a Korunk Zenéje 
struktúráját. Nem  kevés öntudattal -  m ondhat
nám : nicht wenig eingebildet -  azt hittem magam
ról, négy évtizednyi zenehallgató-tapasztalattal 
mi sem könnyebb, mint e struktúra ismertetése. 
Pedig „Szent Dávid írta az zsoltárkönyvben [...] 
A kevélyeket aláhajigálod.” (Kecskeméti Vég 
Mihály: LV. zsoltár =  Kodály Psalmus hungari- 
cus) Nos, az aláhajigálás megtörtént. Meggyűlt a 
bajom  már azzal a nem csupán terminológiai 
üggyel is, hogy a Filharm ónia általában zenekart 
jelöl s egy város köréje szerveződött hangverseny
életének kormányzóját. Zenekart persze nálunk is 
(a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara), 
amely azonban nem az Országos Filharmóniáé, 
az egész magyar hangversenyélet fő irányítójáé. 
Hisz a kebelében az Állami Hangversenyzenekar 
működik ( =  német nyelvterületen: Ungarische 
Nationalphilharm onie). Külföldi kollégáim min
denesetre elhitték, nálunk minden másképpen 
v an : all’ongherese.

Nem  annyira kérdésük, inkább evidens meg
állapításuk vo lt: a Zenei Hetek, benne a Korunk 
Zenéje nyilván önálló konstrukció, saját költség- 
vetéssel, szakember- és szervezőgárdával, a világ
ban létező töm érdek zenei fesztivál mintájára. 
Meredeken süllyedhetett a szavahihetőségi hánya
dosom, am ikor megnyugtattam külföldi barátai
mat, ez is egzotikus all’ongherese ügy, nálunk 
nincs semmiféle fesztiválkomité, külön büdzsé, az 
őszi zeneünnep az Országos Filharm ónia belügye, 
évente s országosan rendezett mintegy 2400 hang
versenyének része -  bár kétségtelenül hangsúlyos 
része -  csupán. H a Prágában vagy M ajna-Frank- 
furtban élnék, én sem hinném el, hogy ilyen léte
zik. Tovább bonyolódott a helyzet, am ikor a 
Budapesti Zenei és Művészeti Hetek összefüggése 
felől érdeklődtek. Csóválták a  fejüket, hallván, 
hogy a két, időben egybeeső „H etek” között csu
pán a nyomdaipar az összekötő kapocs, amennyi
ben a Művészeti Hetek m űsorában kinyomtatják 
a hangversenyeket (is), illetve, m int látni fogjuk, 
egy részüket.

Idén aztán a funkcionális zavarok választéka 
oly bőséges volt, mint a Zenei Hetek jó  negyed- 
százados m últjában soha még. Az ünnepi ciklus 
legalább kétszer indult, am it némely labdajáték
ban (kézi-, kosárlabda) mint szabálytalant m ent
hetetlenül lefújnak a bírák. A H ungaroton Hang
lemezheteket a megszokottnál sokkal hangsúlyo
sabb nyitányként, a Zeneakadémia helyett a 
Kongresszusi K özpontban, Liszt K risztus-orató
rium ának Doráti Antal vezényelte előadása nyi
to tta  meg (szept. 14.); ezt 11 napig semmi ese
mény nem követte, mígnem ugyancsak Doráti, 
a  hagyományos Bartók— Kodály műsorral, szep
tember 25-én, szintén a Kongresszusi Teremben,

avagy festival all' ongherese

megnyitotta a virtigli Zenei Heteket. Az őszi 
nemzetközi zenei versenyek reprezentálták a har
madik -  legkorábbi -  indulást, szeptember első 
felében kerülvén sorra. A versenyek néhány éve 
még közvetlenül érintkeztek a Bartók halálának 
előestéjén kezdődő fesztivállal, s a  döntőkkel, 
gálaesttel, a győztesnek adott biankó szólókon
certtel mintegy előkészítették, felforrósították a 
zeneünnep hangulatát. Mivel azonban Budapest
nek, ennek a legalábbis általunk nagy zenei cent
rumként emlegetett metropolisnak nincs zenei 
verseny rendezésére alkalmas önálló hangver
senyterem-komplexusa, a Zeneakadémián meg, 
érthető mód, tanítani szeretnének szeptember kö
zepétől, a versenyek kényszerűen a tanévnyitó 
elé szorultak, s elszakadtak a Zenei Hetektől. 
(Itt jegyzem meg: versenyeinket az Interkoncert 
Fesztivál iroda szervezi, amelynek azonban -  
külföldi kollégák sűrű fejcsóvája! -  a Zenei H e
tekhez mint fesztiválhoz az égvilágon semmi köze 
nincs.)

Bizonyos értelemben rímelt a Zenei Hetek 
elmosódott befejezése a  többszöri megnyi
tás gesztusára. Az Európai Kulturális 
Fórum hoz alkalmazkodva a K orunk Zené

je tavaly október első napjairól áthelyeztetett a
22-29. közötti időre. Ez szerencsés gondolat volt, 
hiszen a muzsikusok -  közöttük számos zene
szerző -  a  Fórum  második hetében, az előadómű
vészét (?) szekciójában tanácskozott s tapasztal
hatta, mennyire nyitott, mennyire elfogulatlan 
zenekultúránk, politikai égtájtól függetlenül, a 
kortárs zene jelenségei iránt. Csakhogy a Fórum  
hazai szervezői ismeretlen megfontolásból s rop
pant későn kifejezték azon kötelező érvényű 
óhajukat, hogy a Zenei Hetek 1985-ben novem
ber 3-ig, vagyis m ajd’ hat hétig tartsanak. A jelen
tős események előkészítése több évbe és sok pénz
be kerül. Ehhez képest a  megnyújtott időtartam ra 
vonatkozó igényt 1985-ben s csekk mellékelése 
nélkül deklarálták. (Ezért a  „pénzért” -  és ez szó 
szerint is értendő -  november 24-ig kiterjeszthet
ték volna a Zenei Hetek időtartam át.) De facto 
október 22-én, a K orunk Zenéje utolsó estjével 
befejeződtek a Zenei Hetek, a rá következő 11 
hangverseny -  jám bor szezonesemények sorozata 
-  csupán a nyom daipar jóvoltából kapcsolódott 
a fesztiválhoz, amennyiben a Zenei Hetek emblé
májával nyom tatták ki a műsorukat.

Illetve nem egészen. A zárónapon, november 
3-án ugyanis Solti György (Sir George Solti) vezé
nyelt hangversenyt az Operaházban, am a intéz
ményben, ahonnan fizetést nem élvező, volontőr 
korrepetitorként karmesteri pályafutása elindult. 
Solti az Operaház zenekarát és kórusát dirigálta; 
magyar együttes élén utoljára 1948-ban állt. 
Csakhogy ez a valóban pirosbetűs esemény, amely 
a világ bármely fesztiváljának ékköve lehetett 
volna, egyáltalán nem volt része a Budapesti 
Zenei Heteknek! A fesztivál zárónapján a Zene- 
akadém ia Nagytermében a Győri Filharm oniku
sok, Kistermében az Affetti Musicali régi zene
együttes lépett fel. N em  vitatom  e két testület ér
demeit, m indazonáltal 1985. november 3-ának 
koncerteseményein zeneszociológusok paradig- 
matikusan ábrázolhatják a zenei provincializmust. 
Solti koncertjét az Operaház rendezte meg, amely
nek főhatósága éppúgy a Szalay utcában, a M ű
velődési Minisztériumban lakozik, akár a Zenei 
Heteket létrehozó Országos Filharmóniáé. Nincs 
egy minisztériumi tárcának annyi koordináló

közvetítő ereje, hogy a saját intézményein belül a 
Fesztiválba terelje, ami odavaló?!

Ugyancsak a  Zenei H etek idején -  októberben -  
adott dalestet Peter Schreier, az N D K  világ
szerte ünnepelt énekese. D e nem ám a Zenei 
Hetek műsorában, hanem attól abszolúte függet
lenül, a M agyar Rádió „A  szólótól a kam araze
nekarig” sorozatának megnyitó estjén. Kamm er
sänger Schreiernek talán a titulusát vették kom o
lyan, mivel az MTA szép, ám kam araméretű (kb. 
300 személyes) Kongresszusi Termében énekelt 
egy Brahms-dalciklust. Ilyen aranyozott sufniban 
növendék-kora óta alighanem csak Budapesten 
lép fel Peter Schreier. Klein, aber mein (apró, 
de az enyém), m ondhatja erre a Rádió, övé a tel
jes dicsőség, beleértve azon kétes értéket, hogy a 
teljes birtokbavételért ezt a fesztiválrangú ese
ményt kiemelte az ünnepi ciklusból.

A zavar bőségét fokozza, hogy a Pesti Vigadó 
hangversenyrendező tevékenysége a Zenei Hetek 
alatt is zavartalanul folyt. H a itt a MÁV Szimfo
nikusok bérletükben adják Bach h-moll miséjét 
(okt. 11.), az bekerülhet a Zenei Hetek nyom tatott 
műsorába, ha a Vigadó -  azonos előadókkal -  
maga rendezi meg a remekmű előadását (okt. 10.), 
az nem. N em  lehet része a fesztiválnak a Liszt 
Ferenc K am arazenakar -  művészeti vezető: 
Rolla János K ossuth-díjas; szólista: Ránki Dezső 
Kossuth-díjas -  koncertje (okt. 7.), sem Szabados 
György jazz-estje (okt. 17.), csupán mivel rende
zője a Vigadó, amely a Zenei Hetek idején össze
sen nyolc hangversenyt hozott létre, saját erőből, 
szubvenció nélkül. Megérteni nehéz, megmagya
rázni még inkább, miként lehetséges, hogy a 
Zenei Hetek integráns részét képezik azok azesték, 
amelyeket az Országos Filharmónia rendez a 
Vigadóban, de kirekesztetnek az ünnepből ama 
hangversenyek, amelyeket a Vigadó szervez.

A tavalyi Zenei Heteknek fénypontja volt a 
Szovjet K ultúra Napjai idején, október 8-14. 
között rendezett 10 hangverseny. Fesztivál a  fesz
tiválban; fényei mögött akadékoskodó szem 
látta árnyék, hogy e „napok” , miként a szocialista 
országok nálunk rendezett kulturális napjai álta
lában is, hangversenyvetületünkben kizárólag az 
Országos Filharm ónia felelősségét növelik, a 
Vigadó meg a többi rendező szervezet e vállalko
zásoktól előkelő idegenként rendre távol marad.

F esztiválunk funkcionális zavarait gyarapítja, 
hogy -  ha csak kulturális egyezményes 
alapon nem történik valami -  az Operaház 
is előkelő idegen e konstrukcióban, nem 

vállal részt a  Zenei Hetekből. A másik póluson 
pedig az egyetemi am atőr zenei együttesek talál
kozója részét alkotta a Budapesti Művészeti 
Heteknek, ám a Zenei Heteknek nem. Pláne nem 
az am atőr kórusok örvendetesen gyarapodó 
múzeumi szereplései.

A zavar bősége persze nem korlátozódik az 
évadkezdés őszi heteire. 365 napon át figyelhető 
meg -  ha épp nincs szökőév - ,  hogy zenekultú
ránkban ki-ki maga mesterségét folytatja, szerény 
jeleit sem adván az együttműködés őszinte szán
dékának. Ezt szoktuk meg oly korban, am ikor 
a pénz is, a  közönség is bőven áram lott. Azt hi
szem, sürgősen le kell szoknunk a saját mundér 
védelméről, kényszerítő szükség lesz kooperá
cióra, intézményes együttműködésre, közös fel
adatvállalásra, hisz utolsó tartalékunk ez.
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