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F.K.: Hogy kerül az együtteshez a menedzser?
K.A.: Kiválasztásuk nem tartozik a zenekar

feladatai közé. A PH-nak van egy felsô szerve
a bonni kormánynál, amely politikailag is kép-
viseli a zenekart és nagy szerepet játszik a
pénzszerzésben is. Fontos, hogy a zenekar élé-
re olyan organizátor kerüljön, aki jó kapcsola-
tokkal rendelkezik világszerte. Az utóbbi
mintegy tíz évben, véleményem szerint a rossz
management-nek „köszönhetô”, hogy a zene-
kar bizonyos fokig elvesztette külföldi kon-
certterületét (azelôtt, a 70-es években minden
évben turnézott külföldön a zenekar, Spanyo-
lországban vagy Olaszországban), ráadásul
Németországban is keveset szerepelt az utolsó
években. Véleményem szerint a tevékenységi
terület leszûkülését nem a zenekar mûvészi
kvalitásának a csökkenésével kell magyarázni.
Miután a takarékosság évei következtek, ko-
moly összeggel csökkent a szubvenció, a kis-
város környékén alakítottunk ki területi aktivi-
tást. Ebben a nehéz helyzetben új, életrevaló
gondolatok, tervek is születtek. Létrehoztak
többek között egy nyári koncertfesztivált, s a
nyári szabadtéri esteken túl koncertteremnek
újonnan átalakított épületekben is fellép a ze-
nekar. Felújították a megszüntetett bányarész-
legek épületeit, akusztikáról nemigen beszél-
hetünk, de nem rosszabb némely színháznál.
itt is szép nyári estéket lehetett szervezni...

F.K.: Nézzük a fenntartás kérdéseit!
K.A.: A PH: Staatsorchester, tehát a Német

Szövetség kormánya tartja fenn. Most a bonni
kormány adja a szubvenció 80%-át, egy bizo-
nyos részt ad a wesztfáliai kormány Düssel-
dorfból, s maga a kisváros, Marl is kb.
700.000.-DM-t ad hozzá, tehát 10-12%-ot, ami
nem kis összeg. Ez a helyzet most egészen
2001-ig, akkor nagy probléma elé nézünk. A
PH fennállásának alapja a menekült-státusz
volt. Amikor a német kormány letelepedési le-
hetôséget kínált a zenekarnak Marlban, tudni
lehetett, hogy a genfi egyezmény szellemében
jár el. Gyakorlatilag az elsô generáció meg-
kapta a lehetôséget, hogy megéljen, otthont te-
remtsen, családot alapítson, stb. Igenám, de
azóta nagyot lendült a történelem kereke, ami-
kor a magyarok „szétvágták a drótokat”. A
belügyminisztérium szerint megszûnt a szub-
vencionálás alapja, mert Magyarországról nem
érkeznek többé menekült-muzsikusok. E meg-
gondolás alapján a bonni kormány megszün-
tetheti a szubvenciót. Azt az állítást, miszerint
nincs jogalap a menekültkénti támogatásra,
1995-ben hallottuk elôször. Rögtön megindult
egy akció, hogy hogyan lehetne másképp értel-
mezni ezt a helyzetet, merthogy a zenekarból
már majdnem mindenki német állampolgár.
Ráadásul általános probléma a német kulturá-
lis élet egészének anyagi finanszírozása. Az
egyesülés óta újabb gondok vannak, a kulturá-
lis élet valamennyi területén erôteljes takaré-
kosság figyelhetô meg. Sok a zenekar. A
Ruhr-vidéken, ahol a PH is mûködik, 22-23

nagyzenekar létezik (80-100 fôs létszámmal),
több mint hat opera – nem véletlen, hogy ismét
jelentkezett az a törekvés, hogy összevonjanak
3-4 zenekart, megtakarítandó bizonyos tete-
mes összeget. Ilyen gondolatok régebben, akár
20 évvel ezelôtt is felmerültek, a PH-val kap-
csolatban is. Igenám, de a legtöbb város ra-
gaszkodik saját zenekarához.

F.K.: Ilyen körülmények között nagyon nega-
tív hatású egy-egy hatásvadász botránykrónika.

K.A.: A Spiegel-beli cikket abszolut el lehet
ítélni. Ráadásul olyasmiket közölt, amik a né-
met törvény által védett személyes aktákból
származnak. Amögött állt valószínûleg az is,
hogy egy bizonyos réteg jobbnak tartaná, ha a
PH megszûnne.

F.K.: Megnevezné konkrétan?
K.A.: Nem szükséges, mert a Spiegel maga

is szenzációhajhászással foglalkozik többnyi-
re. Szándékával ellentétes hatást ért el jóllehet
Marl kisváros, nem tudja eltartani a zenekart,
viszont aktivizálódott egy szûk réteg. Van a
zenekarnak úgynevezett „Baráti Köre”, és van
egy egyesület, amely csak az anyagiakkal törô-
dik, a privatizációval. A szükség mindig arra
inspirál, hogy gyerünk, csináljunk valamit.
Van egy bankár-réteg, aki szponzorokat próbál
keresni, és számos jótékonysági koncertet is ad
a zenekar. A koncert-publikumból kialakult a
pártoló tagok köre, akik pártoló gyûléseket
rendeznek. Olyan iniciatíva, rezonancia van a
város részérôl, ami korábban nem volt.

F.K.: Felmérhetô-e, milyen a PH rangja a
németországi zenekari élet egészében?

K.A.: Csak azt tudom mondani, hogy a nyu-
gatnémet zenekarok között a 44. sorszámban
áll – de ez összefügg a létszámmal, s a zené-
szek anyagi dotációjával is. Egyébként Néme-
tországban, a keletnémetekkel együtt kb. 140-
145 zenekar mûködik. A zenekar nem
„Weltspitze” – ezt akkor is hangoztatták, ami-
kor a Haydn-szimfóniák „csúcsteljesítményét”
mutattuk fel.

F.K.: Véleménye szerint képes lenne-e a
mai PH is hasonló csúcsteljesítményekre?

K.A.: Lenne erre lehetôség, ha megfelelô
feladatok elé állítanák az együttest. Nehéz és
szép feladatokat kellene kapnia, olyanokat,
amikkel érdemes megbirkózni.

F.K.: Mi hiányzik a zenekarnak?
K.A.: Olyan helyeken kellene koncertezni,

ahol a legjobb zenekarok is fellépnek. Minden-
ki arra törekszik valójában, hiszen az értékes
meghívások már önmagukban is felértékelést
jelentenek. Gondolok itt olyan helyekre, mint
a Carnegie Hall, az Edwin Fischer Hall, a
Konzertverein Bécsben, a Londoni Festival
Hall. Szükség lenne arra, hogy komoly kritiku-
sok értékeljék a zenekar tudását és teljesítmé-
nyét, ne pedig csak szóvirágok tömegével lás-
sák el. Valójában a zenekar léte függ attól,
hogy az új generáció olyasmit tudjon produ-
kálni, ami eddig még nem történt.
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A Szombathelyi 
Szimfonikus Zenekarral,

Bécsben
Luigi Dallapiccola (1904-1975) humanista
mûvészetét két egyfelvonásosa képviselte
l998 áprilisában Bécsben. A Képzômûvésze-
ti Akadémia mûteremháza (Semper Depot)
adott otthont „A fogoly”-nak és az „Éjszakai
repülés”-nek. A Neue Oper Wien énekesei-
hez (szólistákhoz és kórushoz) a Szombathe-
lyi Szimfonikus Zenekar társult, folytatva a
korábbi eredményes együttmûködést.

A rendezô, Ches Themann-Ulrich ideális-
nak minôsíti elképzelései realizálásához a
helyszínt, amely egyszerre „mindent tud”,
amelynek „mindene van” és ami ugyanak-
kor „semmi különös”.

A hosszú-keskeny téglalap alakú helyiség
egyik fele szolgál játéktérül és nézôtérnek, a
másik (a nézôktôl jobbra lévô, részben leha-
tárolt) területen kapott helyet a zenekar. A
hagyományos-szokásos hangzáshoz képest
furcsa ez a mesterséges sztereósítás, bár
csakhamar megfeledkezünk errôl, olyannyi-
ra lebilincselô az énekesek színpadi teljesít-
ménye. 

A hangszeresek szempontjából aligha di-
cséretesek ezek a körülmények; nemcsak ar-
ról van szó, hogy nem látják a színpadi tör-
ténéseket (zenekari árokból se lenne módjuk
a mû-egész figyelemmel kísérésére) – de ily
módon indokolatlanul szorulnak háttérbe.
Aligha érezhetnek kontaktust énekes-szólis-
tával vagy -együttessel, feladatuk tennivaló-
vá silányul, hiszen aligha érezhetik részvé-
telük személyességének fontosságát. Az
énekesek kvalitásának ismeretében talán
nem túlzás azt állítani, hogy az élô-zenekar
játékát tökéletesen tudná helyettesíteni ko-
rábban elkészített (korlátlan számban le-
játszható) hangfelvétel is. Ez pedig aligha
lenne cél, hiszen úgy Dallapiccola zenéje
még kevesebb élô megszólaltatást kapna.



Gonzalo Augusto, a turné
spanyolországi menedzsere:

(Helyszín: a Santiago de 
Compostela-i hangversenyterem)

– A két madridi hangverseny nyomán
milyen véleménye alakult ki a Rádióze-
nekar hangzásáról?

– Nagyon mély benyomást tett rám a
zenekar. Úgy találom, igen dús a hangzá-
sa; az egyes szekciók nagyon kiegyenlí-
tettek. Évente hét-nyolc zenekart hívok
meg, és tizenöt szezon után már van ösz-
szehasonlítási alapom. Nagyon régen is-
merem Vásáry Tamást, tizenkét éve dol-
gozom vele. Nagyszerû zenész. Úgy lá-
tom, hatalmas munkát végzett a kiegyen-
lített, sima zenekari hangzás megterem-
tése érdekében. A vonósok hangzását
egyfajta különösen édes tónus jellemzi,
nagyon jólesik a fülnek. A rezek soha-
sem túl harsányak. Az összes fafúvós na-
gyon jó, a fagott, a fuvola, az oboa és a
klarinét; a klarinét különösen tetszett a
Galántai táncokban. Ez egy olyan zene-

kar ahol nem találni gyenge részeket,
minden kiegyenlítetten jó.

– Tetszett Önnek a Pedrell-mû elô-
adása?

– Nagyon jó volt, kiváló. Felipe
Pedrell a múlt századvég posztromanti-
kus zeneszerzôje volt. Az Excelsior
azoknak a zenetudósoknak javaslatára
került mûsorra, akik a madridi egyete-
men 1991-ben elkészítették e kompozí-
ció új kiadását. Az elôadás után odajöt-
tek hozzám, és azt mondták, fantaszti-
kus, hogy maestro Vásáry e nagyon bo-
nyolult, gyakori ütemváltásokat tartal-
mazó mûvet kívülrôl vezényelte. Az
egyetem muzikológiai tanszékének veze-
tôje azt mondta, hogy ez volt a legjobb
elôadás, amit ebbôl a mûbôl valaha hal-
lott. Ezt egyszerûen már nem lehet job-
ban eljátszani. 

– A spanyol közönség nagyon lelkes,
mindazonáltal az hallottam, hogy
ugyanakkor nagyon kritikus és szigorú.
Úgy hírlik, hogy néhány vezetô vendég-

22 V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

A színpadi produkció koordinálásában az
említett körülményekbôl adódóan megkü-
lönböztetett szerep jut a karmesternek:
Bernhard Schneidernek, aki iskolázottságát
és zenei praxisát tekintve elsôsorban kar-
igazgató. Schneider aligha könnyítette meg
a zenekari játékosok feladatát; dirigálása el-
sôsorban a pontosságra irányult, vagyis arra,
hogy „együtt” legyenek az énekesek és a
hangszeresek. Körültekintésének köszönhe-
tôen az általa betanított kórus mindenkor
(külsô karként is) pontosan illeszkedett az
együttes hangzásba.

A zenekari játékosnak a számára ismeret-
len mû megszólaltatásakor kiindulási alapul
a szólamkotta szolgál. Jó esetben a próbák
során megszületik a partitúra hangzásképe, s
így – az Egész ismeretében – valamennyi
hangszeres keresi, s ideális esetben a kar-
mester irányításával meg is találja szólamá-
nak helyét-szerepét. A karmester részérôl ez-
úttal nem vehettünk észre valamiféle konk-
rét-aktív irányító szándékot; ami azt jelenti,
hogy a zenekari szövet olyanná vált, amilyen
hangzást a kottában rögzített szerzôi üzenet
olvasata eredményezett. Hogy értô olvasat-
ról van szó, az elsô hallásra is nyilvánvalóvá
vált; a történeti és kortárs zenében egyaránt
otthonos zenekar tagjai mérhetetlenül többet
„teljesítettek”, mint amennyit mozdulataival
a karmester kért tôlük. E tevékenység által
ismételten bizonyítva látom azt, hogy a
szimfonikus és a színpadi zene között is mû-
ködik a transzfer-hatás; a korábban megta-
nultak-beidegzettek (és hosszú idôn át gya-
koroltak) nem vesznek kárba-feledésbe. 

Harmonikusnak tûnt a kapcsolat az éne-
kesek és a hangszeregyüttes között. Gondo-
lom, inspiráló lehet olyan mûvészekkel
együtt szerepelni, akik állandóan magas hô-
fokon tartják az elôadást, olyan énekesek je-
lenetéhez gondoskodni hangulati háttérrôl,
akikhez nem kényszerû udvariassággal kell
alkalmazkodni, például mesterségesen visz-
szavett dinamikával. Mert a Neue Oper Wi-
en énekes-szólistái (csakúgy, mint a „Wie-
ner Operntheater” esetében) példaadóan
képzettek; hangi adottságuk, szereptudásuk,
színpadi játéktechnikájuk lenyûgözô. Sôt,
pontosítanék rögtön: az, amit jobb híján „já-
ték”-nak szokás nevezni, náluk a szereppel
való azonosulásból fakadó átélés. Ilyesmire
még a „háta közepével” is fogékony a hang-
szeres/kísérô – már csak ezért is tanulságos
a szimfonikus zenekar számára a színpadi
produkcióban való részvétel. Az általa ko-
rábban kevéssé ismert, esetleg soha nem
hallott zenemûvek megismerése további ha-
szon és nyereség, akár önálló zenetörténeti-
elméleti tanulmányokra inspirálja az érdek-
lôdô muzsikust, akár pusztán a próbák és
elôadások során tesz szert egyfajta analizá-
ló, majd összehasonlító stílusismeretre.

Pár lépés a határ attól a helytôl, ahol az él-
mény hatására e gondolatokat papírra vetet-
tem. A másik irányban, a határ másik oldalán
megtett hasonló „pár lépés” által idehaza le-
hetne felbecsülhetetlen értékkel kamatoztat-
ni a Bécsben tanultakat. Bárcsak mielôbb sor
kerülhetne erre…
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SPANYOLORSZÁG VONZÁSÁBAN

Vásáry Tamás 
– a vérbeli karmester

El País – 1998. március 27. péntek (részlet)

Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekara
Karmester: Vásáry Tamás
Szólista: Truls Mork (gordonka)
Kodály: Galántai táncok, Dvoøak:: h-moll gordonkaverseny, Bartók: Concerto
Auditorio Nacional, Madrid, 1998. március 25.

Vásáry és a Magyar Rádiózenekar friss, rendkívül élô és népi hagyományokkal teli,

sokszínû Bartókot mutattak be, a drámai részeknél feltárva a szédítô mélységeket is. A

hangverseny egy olyan jelentôs életmûvel rendelkezô mûvész önkifejezése volt, aki már

élete delén túljutva, nagy lelki gazdagsággal feltöltekezve képes belsô energiáit kisugá-

rozni. Vásáry ismeri a bartóki érzésvilágot, tökéletesen uralja stílusát és kifejezési nyel-

vét, oly módon, hogy az eredmény az érzékenység és tökéletesség, az erô és könnyed

szárnyalás összességét hozta.

Elôször Kodály Galántai táncainak elbûvölô szimfonikus átirata hozta közel hozzánk a

népi hagyományokat, majd a másik nagyszerû mûvész, a norvég csellista, Truls Mork

adta elô Dvoøák gordonkaversenyét. Mork csellóhangja egyike a legszebbeknek, amit

valaha is hallottunk( A szólista és a nagy múlttal rendelkezô zenekar diadala leírhatat-

lan volt, amit a szûnni nem akaró taps nyomán adott ráadások is jeleztek.
Enrique Franco


