
ZENE 

Szegedi zenei hét a rádióban 

Gavallérosan bizonyította a rádió Szegednek: zenei életünk bőkezű mecénása. 
December derekán 21 műsort közvetített a Tisza-parti városból. Riportokat, zenés 
fejtörőket, opera-előadásokat és mindenekelőtt természetesen hangversenyeket. A so-
rozat művészi és műszaki feltételeivel együtt úttörő vállalkozás: először sugároztak 
élőben sztereoadásokat nem Budapestről, s több külföldi rádió rendelt fölvételeket. 
Szeged tehát a világ zenei életének hullámhosszára költözött, s ehhez lebecsülhe-
tetlen szervezési segítséget nyújtott a városi tanács, meg a filharmónia. Aki nem 
győzte élőben hallgatni, tehette a rádió mellől, bár a rendkívüli alkalom különleges 
vonzerőt gyakorolt a közönségre is: az események telt házakkal zajlottak le. A sze-
gedi operaegyüttes kétszer szerepelt: a Szerelmi bájital koncertszerű előadását ko-
rábban vettékj föl az egyetem aulájából, A kékszakállú herceg várát és a Székely-
fonót egyenesben sugározták a zenei hét fináléján. Előzőleg nemzetközi dzsesszkon-
certet is rendeztek a Bartók Művelődési Központban, ahol a szegedi Molnár Dixie-
land mellett föllépett a prágai Traditional Jazz Klub, a Debreceni Dzsessz- és a 
Kis Rákfogó együttes. 

Ma már több mint misszió, ha a szegedi szimfonikusok Vántus István darabját 
játsszák. A szerző országos hírnevet szerzett, nem szorul rá a hazaiak jótékony, el-
néző gyámolítására, kompozícióinak elvitathatatlan helye, rangja van koncertéle-
tünkben. Mégis gesztusnak kell tartanunk, hogy a szegedi zenei hét nyitókoncertjén 
szimfonikusaink éppen Vántusnak egyik művével jelentkeztek be a rádió hullám-
hosszán. Az Elégia az akadémiai tanulóévek nyomán keletkezett, „szakmai megoldá-
sát s főként etikai tartását" a szerző ma is okkal fölvállalhatja, jóllehet stílusa 
(Az aranykoporsó zenei anyaga szerint is) azóta sokat változott. Tehetséges, fantá-
ziáról tanúskodó kompozíció, mely természetesen nem mentes a különböző hatá-
soktól, de figyelmet keltően invenciózus, bármely együttesnek hálás feladat. A Pál 
Tamás dirigálásával muzsikáló zenekar nagy ügybuzgalommal, dús hangzással szó-
laltatta meg. Kevesebb biztatót jegyezhetünk föl Richárd. Strauss I. kürtversenyének 
kíséretéről, ahol viszont bőséges kárpótlásról gondoskodott a szólista, Tarjáni Ferenc. 
Kvalitásait ismerjük ugyan, mégis lebilincsel, újra és újra, lélegzetelállító techniká-
jával, hangszerének korlátait már-már megcsúfoló, gordonkaszerűen bársonyos tó-
nusával. A szerény vonóskari hangzás átragadt Brahms IV. szimfóniájának első téte-
lére is, ám a későbbiekben, Pál szuggesztív zenei vezetéséhez fölemelkedve, legszebb 
pillanataira emlékeztetett a zenekar; különösen az allegro giocoso markáns, karak-
terisztikus megfogalmazása hatott sugárzóan. Pál Tamás és zenekarának kamara-
együttesei igazán a Tisza Szálló nagyterméből közvetített házimuzsikán tettek ki 
magukért. Meixner Mihály okos kalauzolásával az egyre szebb reményekre jogosító 
Szegedi Kamarazenekar (koncertmester: Rákosi Géza), a fúvóstrió, a kürtnégyes és 
a harsonaegyüttes frappánsan kivitelezett számai a szegedi szimfonikusok szerte-
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ágazó, sokszínű műhelymunkájáról adtak hírt. Szóhoz (és zenéhez) jutott még két 
operaénekes: Vámossy Éva és Véghelyi Gábor; Rozgonyi Éva dirigálásával a Bartók 
Kamarakórus, az est költővendége, Baka István pedig a közelmúltban megjelent 
kötetéből és újabb verseiből olvasott föl. Pál Tamás nemcsak dirigált, zongorázott is 
a hangulatos házimuzsikán, melynek kínálata nem fukarkodott olyan zenetörténeti 
különlegességekkel, mint Poldini kürtszerenádja vagy Beethoven „opus nélküli" 
fúvós variációi Mozart Don Jüanjának egyik ismert témájára. 

A Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát Kórodi András vezényelte 
a színházban. A műsor első részében Dvofák e-moll, IX. szimfóniáját játszották, 
szünet után a Psalmus Hungaricust Simándy József szólójával, a Szegedi Zenebará-
tok Kórusával (karigazgató: Vaszy Viktor). Az Üj világból címmel ismert szimfónia, 
Dvoráknak eme népszerű századvégi, nosztalgikus színekkel áttört zenéje valamennyi 
részletében gondosan kidolgozott, fűtött hangulatú, csodálatos előadásban szólalt 
meg, de nem lehet panasz a Psalmus előadói gárdájára sem. A nagyhírű rádiózene-
kart már létszáma miatt sem szabad hasonlítanunk a szegedi szimfonikusokhoz, 
hiszen ilyen esetben a mennyiségi különbség minőségtartalmakat hordoz, kiváltképp 
a vonóskari hangzásban, mely teljesen egyenértékű náluk a fúvósokéval. Ezzel a 
társulattal teheti Kórodi András, hogy szuggesztíven a zenét dirigálja és ne a zene-
kart, hiszen az készséges partnere, odaadó szövetségese, tökéletesen értik egymást. 
És hadd szóljunk most felsőfokon a Zenebarátokról; aki először hallotta, aligha 
hihette el ezen az estén, „csak amatőrök". Minden bizonnyal inspirálóan hatott 
rájuk a nagyszerű zenekar és a karmester. 

A zenei héten fölvonuló vokális együttesek közül hírének-rangjának értékén 
szerepelt a Magyar Rádió és Televízió gyermekkórusa is. A színházat zsúfolásig 
megtöltő fiatalok érzékenyen reagáltak nemzedéktársaikra, akik nagyon természete-
sen, önfeledten daloltak. Botka Valéria és Csányi László kórusának ez legfőbb 
erénye, bája, a közvetlen stíl, mely a játék és muzsika harmonikus örömébe hull, 
és belőle merít kedvet, energiát a próbák föltehetően fárasztó munkájához. Emiatt 
nincs olyan érzése a hallgatónak, hogy mesterségesen „kitenyésztett" emberpalán-
ták énekelnek, a kifejezés természetessége mögött sehol sincs nyoma a túlfeszített-
ségnek, a műviségnek. Kodály kórusait éppoly áradó muzikalitással szólaltatták meg, 
mint Lendvay Kamilló (bemutatóként hallott) szellemes szvitjét, a Tótágast, vagy 
a közelmúltban elhunyt kiváló angol komponistának, Benjámin Brittennék, varázsos 
levegőjű karácsonyi dalciklusát. Zongorán Almásy László, hárfán Maros Éva műkö-
dött közre. 

A szegedi amatőr énekkarokból három adott rádiókoncertet az egyetem aulájá-
ban. Igazán csak a MÁV „Hazánk" munkáskórusa mondható öntevékeny együttes-
nek, a másik kettő főiskolai kórus, tagjainak többsége aktív zenei tanulmányokat 
folytat. Az Erdős János és Erdősné Fagler Erika vezetésével föllépő vasutasok mű-
sora korántsem szorítkozott tömegdalokra, népdalokra, bemutattak Bachtól és 
Dowland-tői is, miként ez ma már természetes. A Zeneművészeti Főiskola szegedi 
tagozatának vegyeskara — Delleyné Halama Piroska dirigálásával — széles spekt-
rumú anyagból válogatva, igényes és igényesen előadott műveket hozott: ezúttal 
Kodály két kompozíciójáért jár a pálma, az Adventi énekért és az öregekért. Sze-
gedi hét lévén, vonzó ajánlattal állt ki dr. Mihálka György együttese, a Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskola női kara. Vaszy Viktor Petrarca-szonettjeivel reneszánsz 
hangulatokat idéztek; Vántus Istvánnak József Attila versére írt művében (Bánat) 
érzékeny közelségből tetszett föl a költő szorongásos l í rája; Avasi Béla bemutatóként 
elhangzó népdalszvitje (Elment a madárka) pedig a kodályi örökségből merít. 

Gregor József Tisza szállóbeli dalestjét a szokásosnál nagyobb ragyogás fogadta, 
a szó szoros értelmében is: televíziósok világították be a pódiumot. Pál Tamás zon-
gorakíséretével énekelte Muszorgszkij ciklusát A halál dalait és táncait, Kodály: 
Megkésett melódiák kötetéből a Berzsenyi, Ady, Balázs Béla és Csokonai verseire 
írott dalokat és a Magyar népzene-sorozat bordalait A krónikás, ki hosszú évek óta 
figyelemmel kíséri a jeles szegedi basszista meredeken fölívelő pályáját, lassan ki-
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fogy a jelzőkből rendkívüli képességeinek méltatásához. Az a meleg fényű, bársony-
puha hanganyag, melynek Gregor szerencsés tulajdonosa, ha egyfelől bizonyos érte-
lemben korlátot is szab operai repertoárjának, másfelől bőségesen kamatozik a dal-
irodalomban. S amikor Gregor él a lehetőséggel, bizonyságot tesz bravúros formáló-
készségéről, magas fokú zenei ízléséről, kultúrájáról. A hálás publikum elismerésé-
ből okkal jutott rész Bódás Péternek, Delley Józsefnek, Bárkányi Pálnak, Farkas 
Andrásnak is, akik Bartók két zongorára és ütőhangszerekre írt Szonátáját mutat-
ták be, pregnánsan, feszes ritmusú előadásban. 

Zuzana Ruzicskova betegsége miatt úgyszólván a repülőtéren kérték föl „be-
ugrásra" a rokonszenves John Ogdont, azokban a percekben, mikor rövid koncert-
kőrútra megérkezett. Terven felül vállalt szegedi zongoraestje fergeteges sikerrel 
zajlott le a Tisza Szállóban. Magyarországon játszott már, Szegeden először. Az 
1962-ben megnyert moszkvai Csajkovszkij-verseny és a liverpooli diadal röpítette el 
hírét a világban; az angol származású művész jelenleg az USÁ-ban él, a blooming-
toni egyetemen professzor, ahol a szegedi születésű Sebők György is. Mint elméleti 
szakember, legutóbb a Zeneműkiadó Orfeusz-könyvek sorozatában olvashattuk ta-
nulmányát, a Zongoramuzsika kalauzban, romantikus mesterekről. Vonzódása ehhez 
a stílushoz szembeszökően kitűnt szegedi koncertjén is. Igaz, Brahms Paganini-
variációiban a szédületes tempók fésületlen megoldásokat eredményeztek, bár itt is 
megcsodálhattuk leheletfinom, poétikus pianóit. Chopin f-moll balladája és cisz-moll 
scherzo ja megejtően hajlékony dallamvezetéssel hatott, Ravel Éjszakai Gáspárja és 
Liszt Dante-szonátája után pedig fáradhatatlanul játszotta a ráadásokat. 

A romantikus alkatú Ogdon mellett éles kontraszt volt a zenei hét másik kitűnő 
zongoristájának, Kocsis Zoltánnak fiatalok számára hirdetett szólóestje a színház-
ban. Az if jú pianista ugyanis egyetemesebb, szigorúbb művész. „Kopogós" Bach-
játékáról sokat vitatkoztak zenei berkekben, de hogy a klasszikusok formai és sti-
láris fegyelme mély meggyőződése, arról Beethoven- és (érdekes, bár cseppet sem 
különös módon) Schönberg-tolmácsolásaiban vallott. Kísérletező kedvének szellemes 
megnyilatkozásaként fölfedezte a zongorán (Liszt átiratában) Beethoven V. szimfó-
niáját, mely akár zenekari elemzésnek beillik; oly magával ragadó természetesség-
gel közvetítette, mintha eredeti zenei közegében szólalna meg. 
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