
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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