
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-
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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…

Fittler Katalin

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



zenekar nem aratott osztatlan sikert,
igaz ez?

– Pontosan. A közönség nagyon lel-
kes, ha a koncert nagyon jó. Ez ilyen
egyszerû. A világon mindenhol vannak
jobb koncertek és rosszabb koncertek.
Teljesen mindegy, hol van: ha jó a kon-
cert, mindenhol jó a fogadtatás. A spa-
nyol közönség ugyanakkor valószínûleg
tájékozottabb, mert az elmúlt tizenöt-
húsz évben kiépült új koncerttermi háló-
zatban nálunk nagyon sok vendégzene-
kar lépett fel; a világ legjobb zenekarai
jönnek minden évben. A Berlini Filhar-
monikusokkal nyitottuk a szezont,
Claudio Abbado vezényletével. Santia-
go, Észak-Spanyolország egyik százez-
erfôs kisvárosa, és fellép itt a Berlini Fil-
harmonikus Zenekar! Az emberek tehát
rá vannak hangolva a magas színvonalra,
és észreveszik, ha valami jó. Észreve-
szik, amikor a zenészek komolyan dol-
goznak, amint ez most a Pedrell-mû ese-
tében is történt. Ez nem magyar zene,
semmi köze Magyarországhoz; ez spa-
nyol zene, de még csak a tipikus spanyol
zenéhez (mint Manuel de Falla, Albéniz
vagy Granados) sincs sok köze. A
közönség észrevette, hogy a zenekar és
maestro Vásáry nagyon elmélyülten fog-
lalkozott ezzel a darabbal, és ezt lelkesen
honorálta tapsával. 

– Tervezi-e a zenekar ismételt meghí-
vását?

– Már az elsô madridi koncert után oda-
jött hozzám egy koncertszervezô, és azt
mondta, hogy ezzel a zenekarral szeretné
nyitni a következô szezont. Ennél jobb re-
akció nem kell. Abban bízom, hogy leg-
közelebb a 1999/2000-es szezonban sike-
rül egy országos turnét szerveznünk,
amely hét-nyolc, esetleg tíz hangverseny-
bôl áll majd. Mint már említettem, orszá-
gunkban sok új hangversenyterem épült,
ahol a zenekar játszhat, csak az a feladat
hogy összehangoljuk a dolgokat. Spanyo-
lországban 24 hivatásos zenekar mûkö-
dik, továbbá legalább 60 vendégzenekar
lép fel évente. Ez hihetetlenül nagy szám,
ennyi hangversenyt nem könnyû egyez-
tetni. De hát ez az én dolgom. És ez a ze-
nekar mostani sikereinek eredményekép-
pen biztosan sikerülni fog.

Göncz Zoltán
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A budapesti filharmonikusok
Spanyolországban

A Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara május 10 és 23 között spanyolországi
turnén vett részt a Gergely Arts kiváló szervezésében. A meghívást a zenekar veze-
tôsége már 1997. elején elfogadta, de ahogy az nálunk az Operaházban lenni szokott
– „változás lehetséges” – a megvalósítás idôszakára nehéz helyzetbe kerültünk. Az
Opera ebben az idôben játszotta Wagner Ring-jét, illetve májusra tûzték ki a Varázs-
fuvola bemutatóját a Thália Színházban. Ebben a helyzetben két budapesti zenekar
vezetôihez fordultam kollegák kölcsönkérése céljából. Így a kiutazó 78 zenekari mû-
vészbôl 16 fô a Nemzeti Filharmonikusok és a Rádiózenekar tagja illetve kisegítôje
volt. A hazai felkészülés 11 próbáján Kovács Jánosnak, a turné karmesterének min-
den tudására és türelmére szükség volt, hogy a rendkívül nagy repertoárt (9 mû, köz-
te Csajkovszkij V. szimfóniája és Beethoven négy szimfóniája) betanítsa, de már ek-
kor látszott, hogy a tôlünk elvárt színvonal teljesítése érdekében Spanyolországban is
keményen kell próbálnunk. Ilyen elôzmények után indultunk neki a nagy útnak.

Az elsô koncert helyszíne Pamplona volt, ahol egy kiadós próba után, egy múlt
századi színházban mintegy ezer nézô elôtt léptünk fel. A hangverseny kirobbanó si-
kere és a spanyol impresszárió boldog gratulációja jelezte, hogy a Budapesti Filhar-
monikusok – mint már annyiszor – képesek felnôni mindig a feladathoz és minden
baljóslatú elôjel ellenére nemzetközi színvonalon tudnak muzsikálni. Ettôl kezdve
„már csak” az volt „igazi” turné napi rendszeres utazással (legtöbbször 400 km körü-
li távolságokra) próbákkal, koncertekkel és természetesen minden nap más szállodá-
val. Zaragoza, Salamanca majd Madrid volt az útvonal. Itt meg kell állnunk, hiszen
– nagy megtisztelésként – az Auditorio Nacional-ban a Budapesti Filharmonikusok a
Cseh Filharmonikusokkal osztoztak meg egy Beethoven összes szimfóniáját magába
foglaló sorozaton, ahol mi az elsô estén a II. és III. szimfóniát, majd három nap és
vagy ezer kilométer utazás után a második „esten” (a koncertek 22.30-kor kezdôdtek)
a IV. és VI. szimfóniát játszottuk el a mintegy kétezer fôs közönség elôtt. A két mad-
ridi hangverseny között „elugrottunk” Granadába és Ubedába természetesen más mû-
sort elôadni. Az egy hétig tartó folyamatos utazást és koncertezést követôen az elsô
– és egyetlen – szabad esténket 17-én Madridban tölthettük el, mely nagyon ráfért a
kimerültség jegyeit magukon viselô zenekari mûvészekre. A második hét a második
madridi koncerttel kezdôdött, majd Murcia volt a következô állomás. Május 20-án
szinte egész nap utaztunk busszal illetve hajóval, hiszen a következô koncert helyszí-
ne Palma de Mallorca volt. Ez az éjszakai hajózás, a napfelkelte a tengeren – úgy vé-
lem – mindenki számára egy életre szóló élményt jelentett. A nagysikerû mallorcai
koncert után – nem kevés szervezést követelve- repülôn kellett visszatérnünk a szá-
razföldre, hogy idôben elérhessük utolsó hangversenyünk helyszínét, Castellont.
Minden esetre éppen csak „beestünk” a gyönyörû színházterembe, ahonnan – mint
mindig a turné során – a magyar zenekaroktól elvárt ráadásszámok eljátszása után tá-
vozhattunk csak. 

A turné tapasztalatait értékelve elmondhatjuk, hogy a koncertek nagyobbik részét
– még a kisebb városokban is- olyan színvonalú modern hangversenytermekben
játszhattuk, melyrôl itt Budapesten csak álmodozhatunk. A spanyol közönség  részé-
rôl nagy érdeklôdéssel kísért koncerteket mintegy 15 000 ember hallgatta meg. A ze-
nekar fiatal szólistája – Szalai Antal hegedûmûvész – élete elsô turnéján nagy siker-
rel helytállt. És végül, de nem utolsósorban a zenekar ismét bizonyította, hogy ké-
pes a fáradtságon és nehézségeken túltéve magát olyan emberi és mûvészi helytál-
lásra, melyet megkövetel a magyar zenekultúra nemzetközi rangja. Ebben a siker-
ben méltán osztoznak „vendégmûvészeink” is, hiszen – mint a turné végén a köszö-
netet kifejezô szavak mellett elmondhattam – karmesterünk jóvoltából nagyszerûen
„össze-Kovács-olódtunk”...

Melis Béla a Választmány elnöke


