
A Magyar Rádíó Szimfonikus Zenekara megala-
kulása óta a hazai zenekarok élvonalába tarto-
zott. 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 vendégkamesteI-
rel dolgozott együtt' s talán nem meglepő, ha
egy-egy számukra új dirigens dolgát nemigen
könnyítik meg. A tapaszta1t együttes könnyen ta-
1á1 kifogásolnivalót idősnél és fiatalnál, Iutinos-
nál és kezdőnél. szigorunál és határozatlannál
egyaránt. Kü]ön személyes sikemek könyvelheti
e1, aki könnyen-hamar megnyeri maganak (va-
gyis zenei szándéka kifejezőjének) a zenekar ro-
konszenvét, készséges együttműködó-kedvét.
Azaz' ha mfu az e]'ső találkozások alkalmával si-
kerül elémie, ho_vy odalrgyeljenek szándékára a
játékosok, s igyekezzenek instrukciói éfielmében
megszólaltatni a műveket.

Ugy tűnik. Vashegyi Györgynek sikerüIt zök-
kenőmentes 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
stílusrétegei iránt. Nem tekinti elégséges és alap-
kritériumnak a korhű hangszerek hasznáIaÍát,
dolgozik modem zenekarokkal is. A közelmúlt-
ban fel1épett a MAV Szimfonikus Zenekarral,
most pedig a Magyar Rádió SzimÍbnikus Zene-
karával adott emlékezetes koncertet. Mozart:

Napjainkban már aligha lehet olyasmit ten-
ni, ami meglepő, merthogy már mindenfajta
rendhagyó dologhoz hozzászoktunk. Igy ah-
hoz 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 fi-
gyelmezteti: nem szokás a aézőtérre poharat-
üveget, netán ennivalót bevinni. Nem érti, mi-
ró1 van szó, hiszen általában ezt teszi a legtöbb

Na gyterem - Január
,,szórakoztató" helyen... Nos, a példa nem egy-
szeri, egyedü1á1ló. Sajnos.

Amikor bármiféle könnyedebb hangvételű
rendezvényre kerül sor, a Zeneakadémia ha-
gyományos (mondhatni: IöIZS-) köZönsége
méltán aggódik: miféle inzultusoknak lesz ki-
téve az a terem, amely régóta a művészetek
szentélyeként funkcionált. Most pedig...

Ehhez képest, örömmel regisztrálhattuk,
hogy ha ,,komolyzenéhez'' szokott közönség-
nek ígérrrek itt könnyedebb hangvételű elő-
adásÍ, az nem feledkezik meg arról, hogy hova
jön: megfelelóen viselkedik. A Budafoki
Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar ,,ko-

Vashegyi Gyorgy sikere
a RádiÓzenekar élén

Thamos, Egyiptom királya c. kísérőzenéjét és

Haydn: Nelson-miséjét tűzte műsorra (az est szó-
listái: Kolonits Klára. Schöck Atala. Drucker Pé-
ter és Fried Péter).

Vashegyinek nemcsak 'jó keze van'', hanem
o1yasmit közvetített, ami érdekes és értékes, in-
formatív volt muzsikusainak. Már az első percek-
ben fel kellett figyelnünk a tényre: nem eljátszot-
tík (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 el-
hanyagolható, jelentéktelennek tűnő részlet is
összefüggésrendszerben kapott helyet. A nyitó
tételben feltűnt a zenekar aktív-dinamikus hang-
zása. A legegyszerÍíbb hamóniamenetek is kellő
feszültséget teremtettek, telten szóItak az uniszó-
nók, s éltek a dinamikai kontrasztok. Szépen ér-

vényesült a hangszereléssel megkomponált cres-
cendo a tétel végén. A 2. tételben nem öncélú
deklamálás kilejezőeszköze a sok f Így az

egyenletes dinamikájú szakaszban _ kontraszt-
ként _ jól érvényesült a melódia. Bár a ,,beszéd-
szeríséghez'' nemigen szokott együttes nem
mindig vette hibátlanul az akadályokat, biztos,
hogy ilyen finoman cize1lált hangzást ritkán plo-
dukált! Eltek a karakterek (vidám hegedű-motí-
vumok!), s a lépegető da1lam-menetek olyan iÍ_
nyaltak voltak, hogy alighajutott volna eszünk-
be 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.

Megkülönböztetett íigyelmet szenteltek az ar-

tikulációs jeleknek (íveknek). A már-már túlzott'

nak túnt 'sforzcLtók is mindig meggyőzőek voltak
a deklamáció egészét tekintve. Az oboa dallamát
példás érzékenységgel kísérték a vonósok _ még
az ismételgetett akkordokból á1ló kíséret is spe_

ciális színű effektusnak hatott.
A g-moll tétel, fájdalmas ,,fe1kiáItásaiva1'', pá-

toszával, a tipikus mozafii g-moll intonációs kör-
be tartozik - itt a zenekar hatalmas anyagismere-
te kamatozott. A két kamara-jellegű tétel után dé-

monian hatott a megnövekedett apparátusú d-

mo]l tétel. A vonósok kidolgozott ar1ikulációja
kis létszámú együttesnek ls becsületére vá1t vol-
na. Különös fénytörést hoztak a dúr-pillanatok, s

mindig aláhúzta a jelentőséget a fényes rezes-
hangzás. Az előadás,,csodáját'' a zenekar okoz-
ta. Az énekkar igyekezete főként a férfikari szó-
lamokban bizonyult eredményesnek: a szoprán-
tól továbbra is idegen maradt a Vashegyi által
kért hajlékonyság, ebben az érzékeny dinamikai
közegben. A szóIisták közül a zárókórus főpapját
alakító Fried Péter emelkedett ki.

Az előadást hallgatva, kérdéses, miér1 kellett
sikeÍelen darabjai között elkönyve\nie a szerző-
nek ezt a részlet-szépségekben oly gazdag kísé-
rőzenét.

Hasonló tendencia érvényesült a koncert máso-
dik felében is. Haydn: Nelson-míséjének előadá-
sakor. Nyilvánvaló: a zenekar elfogadta, magáévá
tette a kaÍnester koncepcióját' Fényesen bebizo_

nyosodott' hogy a hivatiásos együttes játéka sem
kell, hogy 

''rutinszerű'' 
legyen. A képzeÍÍ zenészÍ

nem fárasztja valamely mű (szólam) alaposabb ki-
dolgozása, 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

molytalan évezred-búcsúztató'' -ján például
nem fordultak e]ő atrocitások. A Nagyterem-
ben magát otthonosan érzó publikum mindig
kulturáltan reagáIt, felszabadultan, ha a poé-

nok úgy kívánták: vidáman. Ilymódon ezúttal

nemcsak a koncentrált figyelem kapott él-
ményt itt, hanem a kikapcsolódásra vágyó, kü-
lönösebb felkészüItséggel nem rendelkező ze-

nebarát is.
Korábbi kedvező kritikák után szinte zavar-

ban ,,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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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 mon-
dás kísérte az 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 szólista-
ként közremÍíködő zenekari játékosok, a felsza-
badult légkörben olyan nebézségíi feladatokat
vállalva, amilyenekre komoly koncer1 kereté-
ben aligha vették volna a bátorságot. Volt tehát
haszna, tanulsága a viccelődésnek is. És a másik
óriási lehetőség:,,tesztelték'', fájdalommente-
sen, szinte észrevételen, a hallgatóságot. Mert-
hogy a poén akkor és csak akkor,,ü1'', ba a pub-
likum érti, mirőI van szó, nem kell megmagya-
rázni 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, en1t-
tal Pónczél Tamás, aki az eredeÍi formájukban
ismert műveket-részleteket görbe tükörben
mutatta meg. Kellenek az előadók, akik közve-
ÍíÍLk ezÍ a másodlagos-új jelentést, természete-
sen értőn csakis az eredeti kompozíciók isme-
retében tehetik. S elhanyagolhatatlan a közön-
ség, akiért mindez történik, vagyis' aki értésé-
vel i11. nem-értésével sikene viheti vagy meg-
buktathatja akár a sikerült átiratokat is.

A maratoni koncert közönsége jó1 vizsgá-
zott: érdemes volt neki játszani, minden ,,díja-
zoÍÍ". EZéÍt legközelebb méginkább kidolgo-
zott produkciókkal kell jelentkezni, meghálál-
va az érdeklődést és az ér1ő figyelmet. (Ne fe-
ledjük soha, egy pillanatra sem: a színhely a
Nagyterem!) A nívós zenei tréfák hallatán a
hallgatóság megerősödhetett abban a véIeke-
désében, hogy érdemes megismerni a töÍéneti
múlt éftékeit, mert korábbi ismeretek híján
ugyan hogyan is vehetné a poénokat?! Akit ez-
úttal csupán a könnyű hangvételű műsor von-
zott, remélhetőleg a továbbiakban akkor is fel-
keresni a Zeneakadémtát, ha az együttes mííso_
ra nem éppen komolyzenei örökzöldet, eleve
ismer1et ígér. Ilyen szempontból akár kor1es-
hadjáratként is értékelhető a,,komo1yta1an''
évezred-búcsúztató. Komolyan| (anuár l1.)

+

Meglepó címet kapott a Filharmónia bérlet
4. koncertje: ,,A King's Singers farsangia". Is-
mer1 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
kíséretével lépnek fel ezúttal' Peter Bergamin
vezényletével. Aki régen ismeri azt aZ egyilj;t.
test, mely e nevet viseli, meglepődhet: mert-
hogy régen a hat énekes kíséret nélkül szokott

szerepelni. Dehát, változn ak az idők, változik
aZ együttes tagsága _ és, úgy tűnik, a stíusa is.
Es szerencsére _ bocsássuk ezt előre'' _ a szín-
vonal marad!

Hol vannak, akik számára a consoft neve
Nigel Perrin, Alastair Hume, Bill Ives,
Anthony Holt, Simon Carrington és Brian Kay
összteljesítményét sejteti? ! Az együttes-alapí-
tók fokozatosan kiváItak, s a helyükre lépők
felemás helyzetben taláItrík magukat: örököl-
tek egy nevet' amely megbízható áruvédjegy,
ugyanakkol tudniuk kellett, hogy ők másfajta
stílust képviselnek' másfajta igényeknek képe-
sek csak megfelelni.

A vegyes-csapat' melyben régiek és újak
együtt sZelepeltek, néha már-már illúziórombo-
1ó produkciót nyújtott. Ezután örömmel regisZt-
rá]hattuk, hogy ismét ta]áIkozott hat olyan fia-
talember, akik képesek összehangoltan szuper-
produkciót nyújtani. A szociológiai probiémát
azjelenti, hogy a felnövekvó generációk tudatá-
ban összemosódik az egykori és a mostani
együttes (tagsága és teljesítménye), s ennek kö-
vetkeztében valamiféle hamis világkép épül ki.
Pedig, voltaképpenigaza van annak a teenagef-
generációnak, 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 köny-
nyűzenét is sejtető koncertet Wagner-darabba1, a

Niimbergi mesterdalnokok előjátékával kezdte.
Igy elérhette, hogy teljesítményét lélegzetvis-
szafogva figyelte a Nagytelem te]thiízas közön-
sége. 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 á-

téknak tekintjük ezt a koncer1et, amikor a mis-
kolciak végre olyan Sikert aIathattak a fővríros-
ban, amilyet teltházas érdeklődés híján más-
kor 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 ko-
molyzene számos kiváIósága (gondoljunk csak
Petterson: Time-piece-ére, vagy Szöllősy And-
rás gyönyörű kompozíclóiÍa, melyek eme együt-
tes felkérésére készültek). Annakidején többnyi-
re csak ráadásként következhetett mindaz. ami
,,füIbemászó'', s amely a mostani együttesnek
kizáróIagosan képezi a repertoáját. Sajnos, szin-
te biztosra vehető, hogy az új együttes képtelen
lenne a korábbi igényes reper1oiár megszóIaltatá-
sára, s így meg kell értenünk, hogy ettő1 a con-
sorttól aZ a maximum, amit produkál: ott adva
tökéleteset, ahol tud' meghálálva a biztos telthá-
zat yonzó név keltette érdeklődést. Ebben vi_
szont nem marad el az elődökÍő'.

Egy Wagner-előjáték, s utánajobbára ráadás-
sziámokból összeállított műsor. Mégís, a hallga-
tóság boldog volt. Még arról is megfeledkezeÍÍ,
hogy a programnak (ellentétben a ckn ígéreté-
vel) semmi köze a farsanghoz. (anuár 17.)

A MÁV Szimfonik-us Zenekar január 23-í
koncertje szépen példázza, hogy a könnyed
hangvételű Zene területén is érvényes 1ehet a

'jót s jól'' jelszava. A bécsí est keretében Schu-
beft Rosamundájából hallhattunk részleteket,
majd R. Strausstól aZ opera zárójelenetét ,,Aró-
zsa1ovag''-bó1, Szünet után pedig Suppé ''Koltó
és paraszt'' nyttánya r'ezefte be a J. Strauss mű-
veibó1 összeá1lított blokkot. Énekesként Bokor
Jutta, Csaviek Etelka, Kertesi Ingrid és Berkes
János működött közre, a zenekart Lukács Ervin
vezényelte.

Bécsi muzsika: kétélű fegyver az előadók
kezében. Részben ,,nyerő'', merthogy közked-
veltsége vitathatatlan, másrészt viszont köny-
nyen kiderülhet, hogy az igényes közönség
jobbhoz Szokott (,,echt wienerisch''-hez, akár a
TY akár videó-felvételek jóvoitábó1).

Méltán alatott sikeft ezúttal a MÁV szimfo-
nikus Zenekar: aZ együttes tagjai maximális
igényességgeI játszották a közkedvelt melódi-
ákat, mintha csak most kellene megnyerniük a

hallgatóságot e muzsika számáÍa.
Aki az orgonaülésen hallgathatta a koncer-

tet, annak számára nem titok: e siker oroszlán-
része Lukács Ervinnek köszönhető. A hang-
versenydobogón és az operai zenekari árokban
egyaránt otthonos dirigenstől _ há1átlanul _
megszoktuk, vagyls, már-már eleve elkönyvel-
tük, hogy szinte bármi1yen műsort sikerre visz.
Ez,jÍÍal _ talán épp akedvező pozíciónak kö-
szönhetően rádöbbenhett|ink ennek az eleye
elvárásnak indokolatlanságára. vagyis arra,
hogy megfejthetó a titok nyitja.

Lukács Ervin ugyanis hihetetlen felké-
szültséggel közeledett a népszeríi darabok-
hoz;, azokhoz a táncokhoz is, amelyekről _

nem kevés megalapozottsággal _ azt tartjuk,
hogy bármely összeszokott együttes karmes-
ter nélkül is eljátssza őket. Nos, a karmesteri
felkészültség ezúttal csodát produkált: még
azok a fordulatok is, amelyekróI korábban azt
gondoltuk, hogy a könyökünkön jönnek ki,
képesek voltak az újdonságok erejével, é1-

ményszerűen hatni. Mert a dirigens többletet
adott a játékosoknak, akik ezáltal nem kába
fé1álomban játszottá a populáris téte]eket, ha-
nem minden pillanatban aktívan formálták azt
a Zenei anyagot, ameiynek már régóta birto-
kosai.

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 visszatérés egyik-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 legköze-
lebb, merthogy a bécsi közvetítés az ,,jgaz1''.
Aki január 13-án részese volt a koncerttermi
csodának, aligha fog kihagyni hasonló alkal-
makat_lehetóségeket: most máI tudja' hogy e
muzsika megunhatatlan. Igaz, csak kiváló in-
terpretálásban!

Fi.ttl.er Katnl.in
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