
Vendégünk

Szöveg: Viant Katalin
Az ajtóban vár, néz le a lépcsı-házba, ki is jön. Én meg nézek fel,mert bár pontosan tudom, kihez jö-vök, azért mégis most találkozunkelıször személyes síkon, ezt mon-dom is neki. Nevetünk – elıször, denem utoljára a beszélgetés alatt. Be-vezet a szalonba, s míg ı még gyor-san befejez egy fontos levelet, kicsitkörülnézek: a tágas térben Steinwayhangversenyzongora, alatta renge-teg könyv, kotta, partitúra; rajta (mimás is lehetne?) Kodály Zoltán Me-ditáció zongorára c. mőve. Amikora színpadon feltőnik és gyors, hatá-rozott léptekkel hangszeréhezmegy, vagy fellép a karmesteriemelvényre, komoly, feszült, figyel.Amikor belép a szobába és leül akényelmes kanapéra, kedves, érdek-lıdı – figyel. 
Szerettem volna meglepni önt egy fagombbanvégzıdı, szép, hosszú, régimódi kötıtővel, deebben a mai mőanyag világban teflonbevo-natú, rövid, damillal összekötött körkötıtőtárulnak csak.Akkor maga jól felkészült – mondja nevetve. –Tényleg kötıtővel a kezemben dirigáltam elıszöréletemben, lemezt hallgatva, székre állva, kisgyer-mekként. De ki köt manapság?Most pedig igazi pálcával a kezében a BDZ-t dirigálja majd, mert az a megtiszteltetésérte zenekarunkat, hogy ön igent mondottHollerung Gábor felkérésére. Miért vállaltaezt az estet?Mert nagyon sok szépet hallottam a zenekarról,Gáborról, különösen Oláh Vilitıl, a Rádiózenekarjelenlegi koncertmesterétıl {korábban BDZ koncert-mester, akirıl írásunkat lásd a 11. oldalon – a Szerk.},aki régi barátom, kamarapartnerem. Tudom, hogyez egy egészen különleges társaság, és nagyszerőenzenélnek. Ez persze nem ritkaság Magyarországon,

mert akármerre mentem, mindenütt jó zenekaro-kat találtam. Az igaz, hogy a hangszerek nem min-dig jók, mert pénzbe kerülnek, a hangulat sem min-dig jó az anyagi gondok miatt. A BDZ-hez öröm-mel jövök, jó érzésekkel készülök a próbákra. Sze-retek számomra idegen zenekarokat megismerni,mert mint az embereknek, nekik is önálló szemé-lyiségük van.Ezt zongoristaként, karmesterként is tapasz-talhatta.Természetesen. Karmesterként legjobban a zene-kar hozzáállása érdekel: szeretnek-e játszani, sze-retnek-e dolgozni abban az értelemben, ahogy azangol mondja: ha szereted azt, amit csinálsz, akkorsoha nem kell dolgoznod. Legyen számukra öröma zenélés, ez az én célom. Tudom, hogy zenekaritagnak lenni az egyik legnehezebb és leglélekölıbbmesterség a világon.Gondolom, nemcsak fizikai értelemben.Fıleg lelkileg, hiszen egy fagottos még csak-csaktudja, hogy a fagott szólistaságból nem fog meg-élni, ezért beül egy zenekarba. A vonósnál nem így
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Kötõtûtõl a karmesterpálcáig
Elıször úgy véltem, nem méltó ez a bulváros cím Vásáry Tamáshoz. Zseniális muzsikus, rendkívüli ember:neve magáért beszél, nem kell „vonzóvá” tenni talányos tól-igekkel. Hogy mégis maradt, annak egyedül VásáryTamás az oka: a ragyogó humorú, a vidám VÁSÁRY TAMÁS – csupa nagybetővel...
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van, mert általában ık nem azért tanulják a hang-szerüket, hogy a végén zenekarban játsszanak, ráa-dásul – és ez nemcsak vonósokra vonatkozik –,gyakran olyan karmester áll elıttük, aki kevésbé józenész, mint ık, mégis el kell fogadni az utasítását.Ez megalázó.Szólistaként mi a véleménye a karmesterekrıl?Zongoristaként száznál biztosan több karmesterreldolgoztam a pályám során, mégis két kezemen megtudom számolni azokat, akik igazi zenészek voltak. És a fiatal zenészgenerációról?Az elmúlt 3 évben 9 világversenyen zsőriztem. Azttapasztaltam, hogy a szólisták, énekesek színvonalatechnikailag rendkívül magas, de az olyan, aki igaziegyéniség, akinek mondanivalója van, aki Mővész,az bizony rendkívül ritka. Azzal a tudással pedig,amellyel általában egy karmesterverseny gyızteseirendelkeznek, mint hangszeres szólista vagy éne-kes, már az elıdöntıbıl kiesnének. Miért gyakori, hogy újabban szólisták, fılegzongoristák vezényelnek? Ön például miért ve-zényel inkább, mint zongorázik? Ennek több oka van. Az elsı, hogy fizikailag sok-kal könnyebb vezényelni, mint például zongorázni.Ha mondjuk vezénylés elıtt fizikailag rossz kondí-cióban vagyok, vagy beteg vagyok, ez nem befo-lyásolja annyira a vezénylést, mint a zongorázást. Amásik ok, hogy sokkal gyorsabban lehet megtanulnikoncertképesen egy zenekari darabot, mint egyzongoramővet. Például, az alatt az idı alatt, míg egyBeethoven szonátát úgy megtanulok, hogy koncer-ten el tudjam játszani, karmsterként mind a kilencszimfóniáját tudnám memorizálni. Ha egy olyanmővet kell vezényelnem, amelyet már sokszor diri-gáltam, szinte ki sem kell nyitnom a kottáját az elsıpróba elıtt. Ezzel szemben ilyen nem létezhet zon-goristaként. Példának okáért, ha még 6 éves koromóta játszom is egy mővet, ha újra egy koncert mő-sorára tőzöm, azt akkor is, mindig gyakorolni kell,mert a testnek, az izmoknak, az idegeknek tökéle-

tesen kell mőködnie. Karmesterként elég emlékeznia darabra, de zongoristaként az ujjaimnak is emlé-kezniük kell. Barenboim {Daniel Barenboim – argen-tínai születéső, izraeli zongoramővész, karmester – Szerk.}azt mondta: ha zongorázom, akkor a hamis hangotén játszom, de ha vezényelek, akkor azt a zenekari

tagok játsszák. Az is igaz, hogy egy nem túl bo-nyolult darabot a zenekar magától is el tud játszani,vagy ha netán a karmesternek egy pillanatra valaminem jut az eszébe, a zenekar játszik tovább, de ha azongorista elfelejt valamit, a zongora nem fogjafolytatni. Képzelje csak el: egy romantikus zongo-radarab egyetlen ütemében akár száz hang is lehet,azt a zongoristának mind le kell ütnie, míg a kar-mester csak egyetlen mozdulatot tesz, és száz hangmegszólal. Mitıl függ egy elıadás sikere? Rengeteg mindentıl, sokszor nem is tudjuk, mitıljó vagy rossz valami. Rosztropovics {MsztyiszlavRosztopovics, 1926 – 2007., világhírő orosz csellista, kar-mester és emberjogi aktivista – Szerk.} egy ízben aztmondta nekem, amikor én dirigáltam, ı csellózott,hogy fáradtan jobban játszik, mint kipihenten. Értem, tehát pusztán a kényelem vitte önt akarmesteri pályára.Nemnemnemnemnem, egyáltalán nem – nevet. –Maga a literatúra, a végtelen sok zenemő, vagyis aza csodálatos világ, amit a zenekar tud nyújtani, ez afı ok. Persze az opera még ennél is többet ad, mertaz színház is. Ez csábítás!A megnyíló zenei világ.Ha a pozitív oldalát nézem annak, hogy miért let-tem karmester, akkor elsı helyen a határtalan ze-neirodalmat említeném. A második, hogy mozdu-lattal lehet kifejezni – hasonlóan a balett-táncoshoz– az érzést, amit a zene kivált. A legnagyobb dicsé-retet feleségemtıl kaptam, aki balerina: „Azt látom,amit hallok, amikor te vezényelsz.” Sokszor tapaszta-lom, hogy úgy ütnek a karmesterek, ahogy kell, dea mozdulatuk nem fejezi ki azt, amirıl szó van a ze-nében. Nem vagyok jó táncos, de gyerekkoromtólmozogtam a zenére, mert jólesı érzés, hogy az em-ber mozdulattal is kifejezheti azt. A harmadik ok,hogy szeretem tanítani a vezénylést. Mesteriskolá-kat tartok, van egy-két nem hivatalos tanítványom
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„10 perc alatt megtanul-ható a karmesterségbılaz, ami megtanítható.”

NÉVJEGY: VÁSÁRY TAMÁS

Vásáry Tamás Kossuth-díjas zongoramûvész, karmester

Debrecenben született 1933-ban. Elsõ koncertjét nyolc-

éves korában adta, ekkor kezdett tanulni Dohnányi

Ernõtõl is, késõbb Kodály Zoltán tanítványa és tanárse-

géde lett. Számos nemzetközi verseny díjazottja, a világ

leghíresebb zenekaraival játszott zongoristaként, majd

késõbb karmesterként. 56-os emigrációja után hazatért

Magyarországra 1972-ben, majd 1992-tõl a Magyar Rá-

dió Zenekar fõzeneigazgatói posztját töltötte be, késõbb

kinevezték örökös tiszteletbeli fõzeneigazgatónak.
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is, mert nagyon izgat és érdekel, hogyan lehet vala-kibıl kihozni a maximumot, méghozzá rövid idıalatt. Érdekel a pszichológia. Nekem két dolog fon-tos. Elıször is, elérjem azt a célt, hogy úgy játsza-nak, ahogy én szeretném. A másik, hogy emberilegık is jól érezzék magukat. Hencegés nélkül állítha-tom, hogy ezt egy kivétellel mindig el is értem.Megosztja velünk ennek az egy esetnek a tör-ténetét? Koppenhágában vezényeltem, ahová Kontra An-tal, zseniális magyar hegedősünk, a zenekar kon-certmestere hívott meg. Nem is értem, miért nemvilághírő, miért nem becsülik meg jobban. A zene-karnak nincs állandó karmestere, így ı kéri fel amővészeket. Mi 16 évesen is muzsikáltunk máregyütt, boldog voltam, hogy ismét összehozottbennünket a sors Tonival. İ azonban elutazott alegjobb zenészekkel kamarázni, míg én ott marad-tam a „lefejezett” zenekarral, akiket nem érdekeltsemmi. A második próbán kiderült, nem csináltakmeg semmit abból, amit kértem tılük, mire olyandühös lettem, hogy ezt mondtam: egy zenekarnaklegyen vagy ceruzája, vagy memóriája. Ez ismerıs: mi {értsd: a Budapesti Akadémiai Kó-rustársaság tagjai, köztük a cikk szerzıje – Szerk.} isjelölgetjük, amit Gábor kér.Így is kell. Soha nem felejtem el, hogy bár többszörhívtak Malajziába, de sosem mondtam igent. Miértutazzak olyan messzeségbe azért, hogy valami istenháta mögötti helyen egy rossz zenekart dirigáljak?Miután másodszor megnısültem, feleségem aztkérte, mégis vállaljam el az újabb felkérést, mert ı

velem jönne, és így megláthatná a Kuala Lumpurhozközeli dzsungelt. Persze, az asszony kívánsága…szent…Pontosan. Csupa nehéz mővet kértek tılem, én pe-dig azt hittem, nem tudják majd eljátszani. Beme-gyek az elsı próbára, vajon, mi vár itt engem? Rah-manyinov I. szimfóniája hiba nélkül megszólal!

Mindent tudtak, minden elı volt készítve technika-ilag. Csak az egyéni interpretációmhoz kellett nü-anszokat, finomításokat kérnem, és abban a pilla-natban valóságos ceruzaorkánt hallottam! Azt szok-ták meg, hogy a karmester minden kérését beírjáka kottába. Késıbb megtudtam, hogy 16 magyar isjátszott a zenekarban, sıt ott muzsikált a londoniRoyal Filharmonikusok fuvolása mellett még sokmás elismert kiválóság. Lehet azt mondani, hogy ahány zenekar, any-nyiféle lelkület? Lehet. A németek általában a katonás fegyelmetszeretik, az olaszok viszont lazák, épp ezért velükhatározottan kell bánni, hisz maga a próba sem kez-dıdne el, ha nem intenék be. A brácsásoknak álta-lában kisebbségi érzése van a hegedősökkel szem-ben, ezért tapasztaltam a legtöbb ellenállást a ré-szükrıl. Van olyan mimózalelkő muzsi-kus, aki összeomlik, ha valamit határo-zottan kérnek tıle, így inkább finomanmegkérdezem: nem lehetne ezt így vagyúgy játszani? Kivételek, persze vannak.Az sem mindegy, mikor hagyom abba apróbát: ha érzem, hogy fáradtak, abba-hagyjuk, mert ilyenkor többet lehet ár-tani, mint használni. Volt azonban olyanis, hogy az utolsó pillanatig próbáltam,mert észre sem vettem az idı múlását.Karmesterkollégáim figyelmeztettekelıre, hogy akkor leszek népszerő a lon-doni szimfonikusok elıtt – elıször diri-gáltam akkor ıket –, ha minél kevesebbetpróbálom az általuk már oly jól ismertBeethoven-mősort. Elkezdtem a próbát,ilyen nagyszerő zenekarral mindent meglehet csinálni, amit az ember akar, ezértegészen elmerültem a munkában. Végülelnézést kértem a hosszú próbáért, ami-
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„Egy zenekarnak legyenvagy ceruzája, vagy memóriája“
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kor is azt válaszolták: ha van valaki, aki tud nekünkmit mondani, akkor szívesen maradunk bármeddig. Élvezettel beszél a karmesteri munkáról.Pedig a legnagyobb elınyök egyikét még nem isemlítettem! Bárhol, bármikor elıvehetem és tanul-mányozhatom a partitúrát, nem kell fárasztó utazásután zongorát keresgélni, hol hideg, hol meleg pró-bateremben gyakorolni.A karmesterség megtanulható?Nem igazán, vagyis 10 perc alatt megtanulható az,amit meg lehet belıle tanulni. Amikor elmondtamFerencsiknek, hogy én is szeretnék karmester lenni,elhívott a lakására, hogy megtanítsa 10 percben, amimegtanítható. Megértette azt, hogy ez gyermekkoriálmom, ezért komolyan vett, és segített. Késıbb ta-nultam hivatalosan is dirigálni, de ezek inkább ze-netudományi tanulmányok voltak Hans Swa-rowskytól {1899 – 1975., magyarországi születéső, zsidószármazású, osztrák zeneszerzı – Szerk.} Bécsben ésNorman Del Martól {1919 – 1994., brit zeneszerzı,kürtmővész, életrajzíró – Szerk.} Londonban. Swa-rowskytól pl. azt a fontos információt kaptam,hogy a tempójelzések nem ugyanazok Beethovenelıtt, mint utána, és hogy a tempó a relációktól, va-gyis a tételek egymásutániságától függ. Ansermet-nek {Ernest Ansermet, 1883 – 1969, svájci matematikaprofesszor, karmester, zeneszerzı – Szerk.} is elmond-tam, hogy vezényelni szeretnék, mire azt mondta,dirigálni mindenki tud, de jól dirigálni, csak keve-sen. Olyan adottságok kelle-nek, amelyeket nem lehet ta-nulni.Ahogy emberi magatar-tást sem. Egy alkalommalDaniel Barenboim vezé-nyelt Budapesten, és egykínai zongorista…Lang Lang…Igen, ı volt a szólista. Fer-geteges siker, laza meghaj-lás, „happy” életérzés. Ésaztán jött a csoda: négyke-zest adtak ráadásként, ésmegállt a levegı a terem-ben, mert ez már nempríma technika volt, ha-nem mővészet… Beszélne nekünk a BDZkoncertre kiválasztott mő-vekrıl? Mire figyeljünk akoncert hallgatása közben?A mőveket Gáborral együttválasztottuk ki, ı beszélt a

zenekar méretérıl és egyéb szempontokról. Vá-laszthattam volna más darabokat is, de ki ne akarnáMendelssohn Szentivánéji álom nyitányát, e-mollhegedőversenyét vagy Beethoven VII. szimfóniájátelvezényelni? Mendelssohnt úgy jellemezném, hogyı a tündérmesék világának par excellence zene-szerzıje. Ez igaz a Szentivánéji álomra, meg az azo-nos hangnemő hegedőverseny utolsó tételére is,amely szintén tündértánc. Beethovent pedig dra-matikus, szenvedı embernek látom. Romain Rol-land szavai szerint a VII. szimfónia utolsó tételemaga a megnyúzott ember. A lassú tétel, amelynekgyerekkorunktól ismerjük a dalamát, és amelyrılazt hisszük, hogy könnyő lejátszani: nos, ezt egy-szerően kell elıadni, de mégis aprólékosan kidol-gozni, hogy igazán jó legyen a dinamika, a frazíro-zás. Az utolsó tétel zeneileg a legkönnyebb, persze,ha le tudják játszani, mert a zenészeknek fizikailagnagyon fárasztó. A koncertprogram a klasszikus rendet követi:nyitány, versenymő, szimfónia. Érdekelne,hogy a zenekar esetében ön követi a klasszi-kusnak mondható ülésrendet, vagy változtatrajta?Ez is a karmester elképzelésétıl függ. Én is kipróbál-tam Szombathelyen pl. a bécsiek felállását, és ez na-gyon jó volt, nem is volt ellenszegülés. A legjobb meg-oldásért érdemes kísérletezni. {A leggyakoribb zenekariszólam-elrendezésekrıl lásd keretes írásunkat. – Szerk.}
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Végezetül arra kérem, hogy meséljen nekünk egykicsit Dohnányiról, a vele való kapcsolatáról.Nyolcéves koromban mutattak be neki Debrecen-ben, mikor is azt az ajánlatot tette édesapámnak,hogy költözzünk fel Debrecenbıl Budapestre, merttanítana engem zongorázni. Ez rendkívül nagy meg-tiszteltetés lett volna számomra, mert tudomásomszerint ı soha nem tanított olyan korú gyermekeket,mint én. Mikor édesapám közölte vele, hogy ez nemlehetséges, Dohnányi azt indítványozta, hogy akkorlegalább idınként járjak fel hozzá Pestre. Íg kezdı-tek zongoratanulmányaim, de sajnos Dohnányi ha-marosan elhagyta az országot. Így is életre szóló ta-nácsokat kaptam tıle, és varázslatosan kedves sze-mélyisége a mai napig él bennem, és ırzöm értékesdedikációját gyerekkori emlékalbumomban. Késıbba Rádiózenekar fızeneigazgatójaként a Hungarotonlemezgyárnak két CD-t is készítettem, az egyikenszimfonikus mővei, a másikon két hegedőversenyeszerepelt Szabadi Vilmossal. Ez utóbbi MIDEM-díjat nyert. Méltatlanul keveset játsszák Dohnányit,pedig a zenekarok is, a szólisták is nagyon-nagyonszeretik a mőveit…
Még elkalandoztunk, mert nem lehet nem elkalan-dozni Vásáry Tamással a zene csodás világán túl is,hisz minden érdekli: könyvet ad ki, verset ír, életre-

Zenekari ülésrend

Szöveg: Ortutay Réka
A zenekari szólamok elrendezése általában az ún.amerikai ülésrendet követi. Ebben a karmester baloldalán foglalnak helyet az elsı és a második hege-dők, jobb kéz felılhelyezkednek el abrácsák és a csellók.A vonóshangszerekeme elrendezése elı-segíti a két hegedő-szólam pontosabbösszjátékát. A bıgıka csellók mögöttkapnak helyet. A fú-vósszólamok mögötthelyezkednek el a fa-fúvós, majd a rézfú-vós hangszerek, ezekmögött pedig az ütı-sök.

Ettıl egy kicsit eltér az ún. bécsi ülésrend, amelyetBécsben egyébként német ülésrendnek hívnak. Ezvolt az eredeti szólam-elhelyezkedés a szimfonikuszenekarokban egészen a XX. századig, amikor isamerikai mintára kezdték alkalmazni a jelenleg elter-jedtebb amerikai ülésrendet. A bécsi ülésrendben akarmester bal keze felıl az elsı, jobb keze felıl a má-sodik hegedő szólam ül. Az elsı hegedő mellett acsellók, a másodikhegedő mellett a brá-csák kapnak helyet. Abıgık az elsı hegedőmögött ülnek. Ez afajta ülésrend legin-kább a régizenei, il-letve klasszikus elı-adásoknál használa-tos. A bécsi ülésren-den belül is lehetnekeltérések: egyes kar-mesterek felcserélik abrácsák és a csellók,és ezzel együtt anagybıgık helyét is.
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gényén és életrajzán dolgozik, meghallgatja a hozzátanácsért forduló pályakezdıket, felkérésre esszétír a hivatásról, az élet értelmérıl.Ez ı: VÁSÁRY TAMÁS, csupa nagybetővel.

Közönségünk 2012. május 12-én, 19.30 órakor, az OlaszKultúrintézetben láthatja-hallhatja Vásáry Tamást a BDZélén az Universitas bérletsorozatban, ahol Mendelssohn:Szentivánéji álom – nyitányát, e-moll hegedőversenyét és Beethoven: VII. szimfóniáját vezényli. Közremőködik:Oláh Vilmos – hegedő


