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Gramofon: Ön cselló szakon végzett a Zeneakadémián, né-
hány évtizede mégis karmesterként és tanárként vesz részt az 
iskola munkájában. Hogyan kezdôdött ez a kapcsolat?
Záborszky Kálmán: Tizennégy éves koromtól kezdve ját-
szottam az 1954 óta mûködô István Zenekarban, és egyre 
több feladatot kaptam korrepetitorként, majd szólam ve-
zetôként, és számos alkalommal dirigáltam is az együttest, 
illetve az 1981-ben alapított Oratóriumkórust. Édesapám 
1988-ban adta át nekem az István Zenekar vezetését, bá-
tyámat pedig 1991-ben váltottam a zenemûvészeti szakkö-
zépiskola igazgatói székében, miután ô visszament Finnor-
szágba a feleségével. A rendszerváltás idején igényeltük 
meg az önkormányzattól a Columbus utcai épületet, ami 
korábban pártházként üzemelt, de csak 1994-ben tudtuk 
birtokba venni, miután a sok kis iroda kiköltözött innen, 
és komoly átalakításon esett keresztül. Az önálló épületre 
azért volt szükség, mert 1990-ben elindítottuk a zene-
mûvészeti szakközépiskolát, és ez nagy teremigénnyel járt. 
Segítettek ugyan a környékbeli iskolák, de nem szerencsés, 
ha egy intézmény részlegei szét vannak szórva. Az önkor-
mányzat már 1994-ben határozott, hogy többcélú termet 
épít az iskolának; ez 1996-ban készült el, és fordulópontot 
jelentett az életünkben. A komoly szakmai munka alapját 
jelenti ugyanis, hogy helyben találhatók a próbatermek és 
a koncertterem – ez az ország egyik legjobb zenekari próba-
terme is egyben –, valamint a hangszerész mûhely. Négy 
évvel késôbb avathattuk fel itt Budapest egyetlen barokk 
orgonáját. 

G.: Mit tartott a legfontosabb teendônek igazgatói kinevezése 
után?

Z. K.: Rögtön nekifogtam a tartalmi munkának – úgy, 
ahogyan azt Kovács Dénestôl láttam. Amikor 1967-ben 
felvettek a Zeneakadémiára, ôt akkor nevezték ki fô-
igazgatónak. Nem volt olyan csellóvizsgám, ahol ô vagy 
Lukács Pál ne lett volna jelen! Késôbb megkérdeztem tôle: 
miért ül végig napokat a fôtárgy-vizsgákon? Ô a nagyoktól, 
Dohnányitól vagy Zathureczkytôl tanulta ezt, haszna pe-
dig, hogy látja, milyenek a növendékek – ki a tehetséges, 
kire kell odafi gyelni – és milyenek a tanárok! Egy vizsga 
ugyanis a tanári munka eredményességérôl is tudósít. Én 
is végigülöm a vizsgákat, amennyit csak tudok. Kezdetben 
ezer gyereket is meghallgattam, hogy lássam, milyen az 
„alapanyag”, ami egy szellemiség létrehozásának, egy isko-
la felépítésnek a kulcsát jelenti. Ezt azonban hosszú távon 
nem lehetett csinálni, így ma már „csak” négy-ötszáz gye-
reket hallgatok meg félévenként. Izgalmas feladat, hiszen 
sokféle zenei produkcióval, sokféle személyiséggel találko-
zom. Ugyanakkor fontos a visszajelzés a gyerekeknek, és 
én ezt rögtön a produkció után megteszem, a tanár kollé-
gákkal pedig késôbb értékeljük a hallottakat.

G.: Idén februárban a tizenhárom éves Devich Gergely lépett 
fel szólistaként az István Zenekarral a Mûvészetek Palotájá-
ban, Dohnányi Csellóversenyének közremûködôjeként. Hogyan 
emelkedik ki valaki a zeneiskolások, szakközépiskolások közül?
Z. K.: A vizsgák révén minden növendéket megismerek. 
Húszéves jegyzeteim vannak, hogy ki, mikor, milyen pro-
dukciót nyújtott. Jó néhányan szép karriert futottak be. 
Akit tehetségesnek találok, azt próbálom olyan feladatok 
elé állítani, amelyek meggyorsítják a kibontakozását, illet-
ve tesztelik, valóban alkalmas-e a pályájára. Gergôre is így 

Nem mûhely, hanem valóságos zenei köz-
pont mûködik a budapesti Columbus utcá-
ban. A Szent István Király Zenemûvészeti 
Szakközépiskola otthona található itt, vala-
mint a Zuglói Filharmónia. Több száz fi atal 
fordul meg naponta, a hatévestôl a huszon-
öt évesig, tizenegy különbözô iskolai zenei 
együttes tartja itt próbáit, valamint a Zuglói 
Filharmónia – Szent István Király Szimfoni-
kus Zenekar és Oratóriumkórus. A zenekart 
komoly megtiszteltetés érte tavaly: a Nem-
zeti Ifjúsági Zenekar címet viselheti 2013-ig. 
Az intézmény szerepérôl, történetérôl, a 
benne folyó munkáról kérdeztük a nemrég 
Liszt-díjjal kitüntetett Záborszky Kálmán 
igazgatót.

✒ Várkonyi Tamás
Németh András Péter
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fi gyeltem fel. A tizennégy éves, szintén kiugróan tehetsé-
ges Berecz Mihályt – a Kossuth-díjas Berecz András mese-
mondó fi át – egyszer meghallgatta nálunk Kocsis Zoltán, s 
ma is tartják a kapcsolatot.

G.: Mi történik azokkal, akik nem annyira tehetségesek, hogy 
zenei pályára menjenek, vagy egyszerûen csak meggondolják 
magukat a négy év alatt?  
Z. K.: Minden egyes szakközépiskolásnak van mentora, 
hozzám tartoznak a vonós hangszeresek. Kilencedik osz-
tály elején egyenként elbeszélgetek velük, mit kell ten-
niük, hogy sikerüljön valóra váltani elképzeléseiket. Félév-
kor és év végén megnézzük az eredményeiket, és értékeljük 
a helyzetet. Van, akinek abban kell tanácsot adni, merre 
haladjon tovább szakmai kérdések alapján, és van, akinek 
én magam ajánlom, hogy váltson pályát, különben nem 
lesz sikerélménye, nem fog tudni továbbtanulni. Olyankor 
sorra vesszük a lehetôségeket, mivel szeret foglalkozni, mi-
lyen pályák jöhetnek szóba, és új utakat keresünk számára. 
Egy fôtárgytanár a növendék szakmai elômenetelével van 
elfoglalva, én viszont ismerem a közismereti eredményeit 
is. Azért is hárul ránk nagy felelôsség a személyiség útjá-
nak az egyengetésében, mert egy tizenéves gyerekkel saj-
nos ma nem sokat beszélgetnek a szülôk.

G.: Legalább három zenei szakközépiskola közül választhat-
nak a fi atalok Budapesten. Miben különbözik az „István 
konzi” a többitôl?
Z. K.: Itt az aktív zenélésen van a súly; olyan tanárokat 
tudtam magam köré gyûjteni, akik maguk is aktív mû-
vészek, nem íróasztal mögül tanítanak. Az iskola szellemi-
ségének fontos eleme a közösségi nevelés: a gyerekek állan-
dóan közösségben mozognak, hiszen ha megszokják ezt a 
közeget, az életben is jól fognak tudni boldogulni. A szak-
tudás és közösségi gondolkodás egysége jelenti az István 
Konzi szellemiségének lényegét. Egy iskolát nem a neve 
tart fenn, hanem azok, akik tanítanak benne. Komoly fel-
tételei vannak annak, hogy valaki a tantestület tagjává 
váljon. Minden egyes jelentkezônek próbatanításon kell 
részt vennie. Specialitásunk az Ujházy László (lapunk 
fômunkatársa és állandó szerzôje – a szerk.) vezette hang-
kultúra szak, amirôl annak idején nem gondoltam, hogy 
ilyen nagy sikere lesz. Akik ezen végeztek, ma nagyrészt a 
Mûvészetek Palotájában, a Magyar Rádióban vagy színhá-
zakban dolgoznak zenei rendezôként, hangmérnökként. 
Tudomásom szerint középiskolás szinten ezt a szakmát se-
hol nem oktatják. 

G.: Az épületben nemcsak iskola mûködik, hanem a Zuglói 
Filharmónia is. Mit takar az elnevezés?
Z. K.: Az István Zenekart és az oratóriumkórust jelenti 
2005 óta. E két együttes tagjainak nagy része már dolgozó, 
családos felnôtt, de a legtehetségesebb szakiskolások is 
csatlakozhatnak. Az utóbbi években a zenekarban rendkí-
vüli módon megemelkedett a zenei diplomások száma, ám 
a tagok között találhatóak olyan amatôr muzsikusok is, 

akik magas szinten játszanak hangszerükön. A zenekar ma 
már félhivatásos együttesként mûködik, az én vezetésem-
mel. 1958 óta folyamatosan indít évente bérletet, a kórus-
sal karöltve számos magyarországi vagy ôsbemutató 
fûzôdik a nevéhez. Ilyen volt például Lajtha László Mise 
a szorongattatások napjaiban címû mûve, Stravinsky 
Canticum sacruma, Kókai Rezsô oratóriuma, az István ki-
rály; Bernstein Miséje, Berlioz Te Deuma és Ünnepi misé-
je, Ránki György Káin és Ábel, illetve Jézus panasza címû 
oratóriumai, Paul McCartney Liverpool-oratóriuma, César 
Franck Jézus hét szava a keresztfán címû mûve, valamint 
Hollós Máté, Madarász Iván, Arvo Pärt és Csemiczky 
Miklós nagyszabású alkotásai.

A HÔSKOR
Az 1930-as évektôl kezdve dokumentáltan is aktív zenei élet jelle-
mezte az István Gimnáziumot, zenekar és énekkar egyaránt 
mûködött itt, de a második világháború után ezen a területen is új 
alapokat kellett lefektetni. A tantestület 1954. június 19-én határo-
zattal hívta életre az István Zenekart, amelynek a megszervezését 
és irányítását a fi atal, ambiciózus ének-zene tanár, Záborszky József 
vállalta. Tizenhat diákból – nem zenei tagozatos iskoláról volt szó! 
– vonószenekart alakított, kezdetben Vivaldit, Corellit, Bachot, Mo-
zartot játszottak. Akkora lendülettel láttak munkához, hogy hamar 
rendkívül népszerûvé váltak a diákok és a közönség körében, így két 
év múlva az együttes már nyolcvantagú szimfonikus zenekarként 
adott hangversenyt a Zeneakadé mián. A zenekar 1958 óta jelent-
kezik saját bérletsorozattal – megszakítás nélkül. Eddig összesen 
körülbelül 1200 koncertet adtak, azoknak a tagoknak a száma pe-
dig, akik részt vettek a munkájában, ezer körüli. A zenekari muzsi-
kálás közösségi élményét nyári táborok tették teljessé a tizennégy-
tizennyolc éves fi atalok számára. A szervezés profi zmusának és 
gon dosságának beszédes tanúi a plakátok. Ezeknek köszönhetôen 
tudhatjuk, hogy például 1961 júliusában, a zebegényi szabadtéri 
színpadon öt alkalommal megrendezett Schubert-elôadásra ked-
vezményes vonatjeggyel lehetett utazni Budapestrôl. Az elôadások 
végéhez kapcsolták a vonatok visszaindulását, aki pedig kocsival 
ment, azt „autóparkírozó a színpad mellett” várta. A szervezettsé-
get dicséri továbbá, hogy a zenekarnak a masszív, ceruzatartós kot-
taállványokat a gimnázium asztalosmûhelyében készítették el az is-
kola diákjai, Meixner Ferenc politechnika tanár vezetésével.
A zenekar rohamos ütemben fejlôdött, külföldre is többször kiju-
tott. A koncertek bevételeibôl hangszereket vásároltak, ma is ezek 
képezik az alapját a Szent István Zenemûvészeti Szakközépiskola és 
a Zuglói Filharmónia hangszerparkjának. Tíz évvel az elsô hangver-
seny után, 1968-ban Záborszky József igazgatásával megalakult a 
Szent István Király Zeneiskola, majd 1981-ben – szintén a gimnázi-
um tanulóiból – az akkor 140 fôs oratóriumkórus. A zeneiskolai nö-
vendékek száma jelenleg több mint 1200 fô, a szakközépiskolában 
250 növendék tanul. A fi a taloknak életre szóló zenei élményt jelent, 
hogy a magyar zenei élet prominens szereplôivel adhatnak közösen 
hangversenyeket – ez a gyakorlat a hatvanas években kezdôdött, 
amikor az együttest rendszeresen vezényelte Ferencsik János, 
Kórodi András, Lukács Ervin, valamint állandó vendégnek számított 
többek között Kovács Dénes hegedû mûvész. Ma visszatérô ven-
dégkarmester Kocsis Zoltán, de az utóbbi években Jurij Szimonov, 
Medveczky Ádám, Vásáry Tamás, Kobayashi Ken-Ichiro és Vashe-
gyi György is dirigálta az együttest.
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G.: Ma milyen a zenekar koncertkínálata? 
Z. K.: A Zuglói Filharmónia ma már több bérletet is ren-
dez, a kisgyerekektôl a nyugdíjasokig valamennyi korosz-
tályt megszólítva. A Pastorale családi bérlet, az Ifjúsági 
bérletsorozat nagyzenekari alkotásokat kínál neves 
vendégmûvészek közremûködésével a Mûvészetek Palotá-
jában, ahol a zenekar néhány éve a Szimfonikus Felfedezé-
sek sorozatban is részt vesz. A Teakoncerteket zuglói nyug-
díjasok részére rendezzük, a belépôdíj számukra jelk épes tíz 
forint. A Térzene sorozatot a kerület lakosságának tartjuk, 
tízemeletes panelházak között – olyan közönség elôtt, 
amelynek tagjai valószínûleg soha nem jártak még ko-
molyzenei koncerten. Külön kell beszélni a komplex 
mûvészeti elôadásokról, amelyeket a zuglói iskolásoknak 
rendeztünk, óriási sikerrel. Tavaly Liszt Ferenc és kora 
címmel állítottuk össze az ötvenperces mûsort, amelyet ti-
zennyolc alkalommal adtunk elô, több ezres hallgatóság 
elôtt. Nemrég fejeztük be a Kossuth Lajos azt üzente címû 
sorozatot, amely óvodásoknak és kisiskolásoknak szólt. A 
zenével társmûvészeteket kombinálunk, a mûsorvezetô 
Solymosi Tari Emôke, vele együtt szerkesztjük a mûsort. 
Az egyik elôadáson egy kisfi ú közelében ültem le. Elég 
unottan ült be az elôadásra, látszott rajta, hogy a háta kö-
zepére sem kívánja ezt az iskolai programot. És akkor meg-
szólalt egy akusztikus zongora! A szemei kikerekedtek, és 
mint egy szobor, úgy fi gyelte végig az elôadást. Úgy tûnt, 
soha életében nem hallott még ilyen hangszert. Fél évvel 
ezelôtt hallottam, hogy a diákok csupán másfél százaléka 
jár koncertre vagy színházba. Ez a szám Zuglóban valami-
vel kedvezôbb – négy százalék –, de nem csak itt, bárhol 
meg lehetne rendezni ilyen sorozatokat! Évente egy operát 
is elôadunk: idén tavasszal a Szöktetés a szerájból címû 
Mozart-mûvet láthatta a közönség, ôsszel pedig a nagyob-
baknak a Bánk bánon keresztül mutatjuk be a 13. századot 
és a romantikus magyar operát.

G.: Nem hagy nyugodni a gondolat: ön szólistaként kezdte a 
pályáját, zeneakadémiai évei után a legendás André 
Navarránál tanult tovább, s mégis, a nyolcvanas évek végén 
a hangszer helyett az iskolaigazgatást és a növendékegyüttesek 
vezetését vállalta. Miért? 
Z. K.: Valóban, elég sok mindent elértem csellistaként, 
engem azonban jobban vonzott a vezénylés. Nem voltam 
elégedett a csellóirodalommal, kevés a csellóra írt remek-
mû. Legjobb a helyzetük a zongoristáknak, majd a he-
gedûsök következnek. A másik ok: édesapám, Záborszky 
József emberfeletti munkával építette fel ezt a zenekart, 
hozta létre belôle 1968-ban a zeneiskolát. Lehetett volna, 
hogy a magam útját járom, de itt olyan sok értelmes mun-
ka várt rám, hogy úgy éreztem, akkor döntök helyesen, ha 
továbbra is részt veszek ennek az építménynek a magasí-
tásában, bôvítésében, erôsítésében. Ha másképp döntök, 
talán pillanatok alatt összedôlt volna abban a bizonyta-
lanságban, ami a kilencvenes évek elején nem kímélte a 
kulturális értékeket sem. 

G.:Mik a tervei az iskola élén?
Z. K.: Régóta szorgalmazom például egy olyan többfunk-
ciós koncertterem megépítését, amely az egész észak-pesti 
régiót kiszolgálná. Hatalmas területrôl van szó: a Zugló 
melletti kerületeket is számolva Budapest lakosságának 
negyede él itt, földrajzilag messze az értékes kultúrától, 
hiszen nehézkes a közlekedés a Mûvészetek Palotájához. 
Továbbá emelet-ráépítést is szeretnék a Columbus utcai 
épülethez, valamint kollégiumot, ezzel ugyanis bôvíteni 
lehetne az itt tanulók körét, jöhetnének ide vidékiek, sôt 
külföldiek is. Úgy látom, a magyar pedagógusok tudása 
nincs kihasználva, ezen is segíthetne a bôvítés.  ■

A Zuglói Filharmónia hivatalos honlapja:
www.zugloifi lharmonia.hu
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Kamarakoncert – A tanítványok. Ezt címet viselte a 
Mûvészetek Palotájában, május 12-én délelôtt rendezett 
hangverseny. Az elôadásnak a Fesztivál Színház adott ott-
hont, s olyan kiváló muzsikusok örömzenéltek a pódiu-
mon, mint Arvid Engegård, Várjon Dénes, Fenyô László, 
Keller András és Klenyán Csaba. Nagy sikert arattak a 
Bartók-darabok, különösen a Kontrasztok, akárcsak a 
Keller Quartet és Fenyô László elôadásában Schubert 
C-dúr vonósötöse. A Müpa emellett az érdeklôdôk számá-
ra este hat órától beszélgetést szervezett Fenyô Gábor veze-
tésével a hegedûmûvész-karmesterrôl, majd Végh Sándor-
ról szóló dokumentum- és koncertfi lmet vetítettek német 
nyelven, magyar felirattal az Elôadóteremben. A fi lm a 
mû vész halálának tizedik évfordulójára született, a Came-
rata Salzburg Baráti Körének felkérésére, s korábbi inter-
júkból, beszélgetésekbôl vágták össze, értelmezték újra. A 
Végh Sándor pályájáról számos új információval is szolgáló 
fi lm rendezôje a muzsikus unokája, Batthyány Béla.

A május 12-ei Végh Sándor Emléknap keretében sajtótájé-
koztatón – amelyen a hegedûmûvész leánya, Alja Végh-
Batthyány is részt vett – jelentették be, hogy nemcsak 
könyv és képzômûvészeti album, hanem tíz CD-bôl álló 
sorozat is megjelenik a mûvész elôtti tisztelgésként. Az elsô 
két lemezen, amelyek erre a napra jelentek meg a BMC 
gondozásában, Végh Sándor a nyolcvanas években adott, 
magyarországi koncertjeinek felvételei szerepelnek. A to-
vábbi albumokon olyan felvételek kapnak helyet, amelyek 
más kiadónál még nem jelentek meg, s novemberig az üz-
letekbe kerül a sorozat összes darabja. Löwenberg Dániel-
nek a muzsikusról írt, tematikusan rendszerezô kötete mel-
lett pedig egy különleges album is készült. A Végh Sándor 
-szoborpályázatra ugyanis negyven pályamunka érkezett, 
és azok a mûvek is egytôl egyig kiválóak, amelyek nem 
kaptak díjat. Huszonnyolc alkotó járult hozzá ahhoz, hogy 
a szobortervérôl fotó készüljön, és ezeket a 25 cm nagyságú 
mûveket megvételre ajánlják fel. Az alkotásokról Sulyok 

Klukon Edit, Ránki Dezsô és Keller András a Mûvészetek Palotájában rendezett centenáriumi koncerten

Tisztelgés Végh Sándor elôtt
Emléknap, szoboravatás, vonósnégyes-verseny

A Mûvészetek Palotája egész napos programsorozattal idézte meg májusban a 100 éve született 
Végh Sándor emlékét; a BMC lemezsorozatot jelentet meg a kiváló hegedûmûvész-karmester 
felvételeibôl. Kolozsvárott szoboravatással és ünnepi hangversennyel emlékeztek a város szülöt-
tére. A centenáriumi események folytatásaként júniusban elsô alkalommal rendezik meg a Végh 
Sándorról elnevezett vonósnégyes versenyt. 

✒ Réfi  Zsuzsanna
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Miklós készített fényképeket, és a rendhagyó album – 
amelyhez Szôcs Géza írt elôszót – Végh Sándor 28 arca 
címmel jelent meg. Az erdélyi magyar költôre nagy hatást 
gyakorolt a hegedûmûvész játéka, kulturális államtitkár-
ként ezért is kezdeményezte a Végh Sándor Emlékévet. A 
Müpában az esti koncert is a legendás muzsikus és zenepe-
dagógus elôtt tisztelgett, hiszen a Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyteremben Végh Sándor egykori együttese, a 
Camerata Salzburg muzsikált, Keller András vezényleté-
vel. Klukon Edit és Ránki Dezsô közremûködésével Mo-
zart, Bach és Beethoven mûvei hangzottak fel. 
De nemcsak Budapesten, hanem a muzsikus szülô vá ro sá-
ban, Kolozsvárott is Végh Sándorra emlékeztek. Születés-
napján, május 17-én avatták fel azt a mûvet, amely a Végh 
Sándor mellszobrára kiírt pályázat gyôztese lett. A maros-
vásárhelyi mûvész, Makkai István alkotását a Kolozsvári 
Magyar Opera elôcsarnokában leplezte le Szôcs Géza, a 
NEFMI államtitkára és Kelemen Hunor, az elôzô román 
kormány kulturális és örökségvédelmi minisztere, az 
RMDSZ elnöke. Ezt megelôzôen pedig a színházteremben 
ünnepi hangverseny hangzott fel, Jankó Zsolt vezényleté-
vel. Programjában, akárcsak a Müpa rendezvényein, olyan 
kompozíciók kaptak helyet, amelyeket Végh Sándor gyak-
ran játszott vagy dirigált. Mozart Figaro házasságának 
nyitánya mellett egy erdélyi kortárs zeneszerzô, Szabó 
Csaba Kis erdélyi szvitjét is elôadták, amelyet szerzôje 
Végh Sándornak ajánlott. A koncerten Schubert V. szim-
fóniájának, valamint Béres Melinda hegedûmûvész 
közremûködésével Bartók Béla 1. rapszódiájának is tap-
solhatott a közönség.
Az emlékév nemzetközi seregszemlével folytatódik, hiszen 
lapunk megjelenésével és országos terjesztésével egyidôben, 
június 4-tôl 11-ig rendezik meg az I. Nemzetközi Végh Sán-

dor Vonósnégyes Versenyt. A rendezvény titkára, Gyenge 
Enikô zenetörténész kérdésünkre elmondta: nagy érdek-
lôdés övezi a megmérettetést, hiszen a január 31-i határidô 
leteltéig 14 kvartett jelentkezett, s bár kettô különbözô 
okok miatt lemondott a versengésrôl, így is kiemelkedô a 
vonósnégyesek száma. A három magyar együttes – a Kele-
men, az Accord és a Szervánszky – mellett amerikai, an-
gol, svájci, lengyel, román és szlovák kvartettek játszanak 
a legjobbnak járó elismerésért. Hozzátette, a három elô-
válogató, Konrád György, Komlós Péter és Falvay Attila 
úgy vélekedett, minden jelentkezô együttes magas szintû 
tudással bír. Az egyes fordulókat a Magyar Rádió Már-
ványtermében rendezik meg június 4–8. között, míg a 
döntôre és a gálahangversenyre a Müpa Fesztivál Színhá-
zában kerül sor, június 10-én és 11-én. A zsûri elnöke 
Keller András. A gyôztes együttes 20 000 eurót kap, emel-
lett számos különdíj, koncertmeghívás vár rá. A márvány-
termi fordulókat ingyen hallgathatják meg az érdeklôdôk, 
de ezeket az interneten, élôben is közvetítik. A tervek sze-
rint a versenyrôl az MTVA felvételt készít, rendszeresen ad 
összefoglalókat, ráadásul a reklámfi lmjét is sugározza. 
A szervezôk úgy vélik, a vonósnégyes versennyel is fel tud-
ják hívni a fi gyelmet a kamaramuzsikálásra, a kamarazene 
fontosságára, ehhez ugyanis nagyon jó koncertek kellenek. 
Nem oktatni kell ugyanis a publikumot – tette hozzá 
Gyenge Enikô –, hanem élményhez juttatni.  A tervek sze-
rint évente 2-3 olyan mesterkurzust is szerveznek majd, 
ami reményeik szerint vonzza a tehetséges fi atalokat. Utá-
na pedig a mesterek és tanítványok együtt koncertezhet-
nek, nemcsak Budapesten, hanem vidéki kastélyokban is, 
például Fehérvárcsurgón, Gödöllôn, Szigligeten. A Végh 
Sándor emléke elôtt tisztelgô vonósnégyes versenyt pedig 
legközelebb három év múlva rendezik meg. ■

„BIBLIAI MÓDON HEGEDÜL”
„Nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy én is játszhattam a kolozs-
vári ünnepi koncerten, s éppen Bartók 1. rapszódiáját – meséli Bé-
res Melinda hegedûmûvésznô, zenepedagógus, aki maga is átve-
hette már a Romániai Magyar Zenetársaságtól a Végh Sándor-díjat. 
– Az elsô külföldi mesterkurzusomon vettem részt, amikor találkoz-
tam a mesterrel, s nemcsak a zenekart irányította, hanem egyénileg 
is foglalkozott velem. Végh Sándor lenyûgözô személyiség volt, 
mindenkire nagy hatást gyakorolt. Remek tanácsokat adott a jobb 
kéz használatáról, a vonóstechnikáról. Olyan részletekre hívta fel a 
fi gyelmemet, amelyekre magamtól nem jöttem volna rá, és ennek 
késôbb, a tanítás során is nagy hasznát vettem. Több kurzuson is 
találkoztam vele, s a legnagyobb hangsúlyt mindig a kamarazené-
lésre fektette. S nem foglalkozott annyit a vezényléssel, inkább a 
mûhelymunkát támogatta, és arra ösztönzött bennünket, hogy minél többet hallgassuk egymást. Mindenkit kedvesen próbált a megfelelô 
irányba terelni. Ezekre a kurzusokra a világ minden tájáról a legkiválóbb kollégák jöttek el, egy alkalommal Borisz Pergamenscsikov volt a 
szólistánk. Végh Sándorról kedves emlékként ôrzöm azt is, amikor egy zenekari kurzus alkalmával egyedül kellett játszanom, és azt mond-
ta, hogy nagyon technikásan, de kicsit bibliai módon hegedülök. S amikor értetlenül néztünk rá, mosolyogva hozzátette: nem tudja a jobb 
kéz, hogy mit csinál a bal… Ez azóta szállóigévé vált nálam, gyakran emlegetem én is a növendékeimnek, ugyanis ennél kifejezôbben nem 
is lehetne megfogalmazni a két kéz közötti szinkron problémáját.”

Béres Melinda hegedûmûvész volt a május 17-ei kolozsvári emlékhangver-
seny egyik szólistája.
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A Gramofon 2012 tavaszi számának 
18-19. oldalán ismertetést adtunk az 
International Classical Music Awards 
történetérôl, zsûritagjairól és az idei 
díjazottakról, így ennek megismétlé-
se szükségtelen – az érdeklôdôk szá-
mára folyóiratunk tavaszi száma mel-
lett a díj hivatalos honlapját (www.
icma-info.com) tudjuk elsôsorban 
ajánlani. Nantes-i beszámolónkban 
így csupán arra szorítkozunk, hogy 
felidézzük a díjkiosztó és a gálakon-
cert legemlékezetesebb mozzanatait.
Az idén életmûdíjjal kitüntetett, 79 esztendôs lengyel 
zeneszerzô-karmester, Krzysztof Penderecki szerint az 
International Classical Music Awards viszonylag rövid idô 
alatt a legfontosabb klasszikus zenei elismeréssé vált, s ezt 
annak köszönheti, hogy a zsûri teljesen fi gyelmen kívül 
hagyja az üzleti-kereskedelmi szempontokat – a benne he-
lyet foglaló zenetörténészek, fôszerkesztôk kizárólag leg-
jobb meggyôzôdésükre hagyatkoznak. Azt hiszem, tizen-
három kollégám nevében is mondhatom: nagy öröm és 
megtiszteltetés volt hallani Penderecki szavait – különö-
sen azért, mert neki aztán már igazán nincs szüksége újabb 
és újabb díjakra, sem fölösleges udvariaskodásra. A díja-
zottak mellett impresszárióktól és hangversenyrendezôktôl, 
fesztivál-alapítóktól és hanglemezkiadóktól is nagyon sok 
pozitív visszajelzést, illetve a jövôre, a díj fejlesztésére vo-
natkozó tanácsot, észrevételt kaptunk. Utóbbiakat zsûrie l-
nö künk, Remy Franck, a luxemburgi Pizzicato magazin 
fôszerkesztôjének szakmai irányításával igyekszünk is meg-
fogadni, beépíteni terveinkbe.
A 2000 fô befogadására alkalmas, egyszerû, dísztelen 
nantes-i La Cité hangversenyteremben rendezett díjkiosztó 
gálakoncerten az Orchestre National de Pays de la Loire 
együttesét az egyre elismertebb amerikai karmester, John 
Axelrod vezényelte. A változatos, „pörgôs” koncertprogra-
mot Axelrod és Remy Franck közösen állította össze – de 
Falla, Ravel, Beethoven, Berlioz, Penderecki, Prokofjev, 
Liszt és Csajkovszkij mûveibôl. Bár a közremûködô szólis-
ták között ezúttal nem volt magyar muzsikus, a magyar ze-

nekultúra mégis több rangos elismerésben részesült ezen az 
estén. Schiff András Schumann-albuma (ld. kritikánkat a 
42. oldalon) nemcsak a szólóhangszeres kategória díját, 
hanem Az év hangfelvétele címet is megkapta. Szomorú 
viszont, hogy a lemeznek nincs magyarországi terjesztôje 
(!), így Schiff rajongói és tisztelôi csak egyedi rendeléssel 
juthatnak hozzá. A másik fontos elismerés: Fricsay Ferenc 
Bartók-felvételei nyerték a Historical recording (Archív 
felvétel) kategória díját, s ez jelzi, hogy Fricsayt – akinek 
2013-ban halála ötvenedik évfordulójára, 2014-ben szüle-
tése centenáriumára emlékezünk – egyáltalán nem felej-
tette el a nyugat-európai szakma és közönség. Ráadásul a 
német Audite kiadó gondozásában megjelent lemezen to-
vábbi négy legendás magyar muzsikus, Varga Tibor, Földes 
Andor, Anda Géza és Kentner Lajos játéka is hallható.

KLASSZIKUS KALEIDOSZKÓP
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ICMA 2012: 

emlékezetes díjkiosztó
Május 15-én, a Loire-menti régió fôvárosában, a nyugat-franciaországi Nantes-ban rendezték meg 
az International Classical Music Awards (ICMA) idei díjkiosztóját és gálakoncertjét. Az eseményt 
Krzysztof Penderecki, Jean-Effl am Bavouzet, John Axelrod és más kiváló mûvészek közremûködése 
tette különösen emlékezetessé. A Gramofon számára megtisztelô és szép feladat, hogy immár ti-
zenegyedik éve képviseli Magyarországot és a kelet-közép-európai régiót a nemzetközi zsûriben.

✒ Retkes Attila/Nantes

Lapunk fôszerkesztôje és kiadója, Retkes Attila (jobbra) 
az Opera kategória díját (Frank Martin: Der Sturm) adta 
át a zeneszerzô fi ának

Balról jobbra: Remy Franck (Luxemburg), a zsûri elnöke; Irina Gerasimova 
orosz zsûritag, Rachel Kolly d’Alba hegedûmûvész, John Axelrod karmester 
és Stefan Bown, a Warner Classics & Jazz ügyvezetô igazgatója

Az International Classical Music Awards 
egyes kategóriadíjait jelképezô iparmûvészeti 
alkotások
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A Nantes-ban élô énekesnô, Véronique Gens produkcióját, két Berlioz-dal 
megszólaltatását kitörô ovációban részesítette a hazai közönség. A mûvésznô 
a Vocal Recital (énekes szóló) kategóriában nyerte el az International Classical 
Music Awards kategóriadíját – Tragédiennes 3 címû albumával, amelyen 
Méhul, Kreutzer, Salieri, Gluck, Gossec és Berlioz mûvei hallhatók

Az életmûdíjas Krzysztof Penderecki a gálakoncert elsô részének lezárása-
ként vonószenekari Sinfoniettájának két tételét (Passacaglia, Largo) dirigálta

A Kocsis Zoltánnal való rendszeres együttmûködése folytán Magyarországon 
is jól ismert francia zongorista, Jean-Effl am Bavouzet a zsûritôl Az év mûvésze 
(Artist of the Year) elismerést kapta. A gálán Prokofjev III. zongoraversenyé-
nek nyitótételét játszotta – fergeteges lendülettel

Három huszonéves muzsikus (David Kadouch, Carole Petitdemange és Pablo 
Ferrández) társulása a francia-spanyol Trio Flamel, amely a díjkiosztón a fi atal 
muzsikusok legkedveltebb közösségi és információs oldalát, a díjnyertes 
classicalplanet.com website-ot képviselte

Krassimira Stoyanova bolgár operaénekesnô a szláv repertoár specialistája. 
Díjnyertes lemezén (amely a német Orfeo kiadó gondozásában jelent meg) 
cseh, orosz és bolgár zeneszerzôk operaáriáit szólaltatja meg, a Pavel Baleff 
dirigálta Müncheni Rádiózenekar közremûködésével. Nantes-ban a közismert 
Levéláriát (Csajkovszkij: Anyegin) adta elô – ihletett, érzelemgazdag tolmá-
csolásban

Rachel Kolly d’Alba svájci hegedûmûvésznô – képünkön produkciója végén, 
John Axelroddal – French Impressions (Francia impressziók) címû lemezével 
a Versenymû kategória díját nyerte el. A gálaesten Ravel közismert bravúrda-
rabja, a Tzigane szólóját játszotta
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– kötet a 85 éve született Kroó György írásaiból

Zenei panoráma – Kroó György írásai az Élet és Irodalomban 

(1964–1996). Ezzel a címmel, a Gramofon Könyvek sorozat-

ban jelent meg az a csaknem ötszáz oldalas kiadvány, amely 

a 20. század egyik legjelentôsebb magyar zenekritikusának, 

zenetörténészének és a zenei ismeretterjesztésben is mércét 

állító egyéniségének, Kroó Györgynek az Élet és Irodalom 

hetilapban publikált írásait tartalmazza. A kötet szerkesztôje, 

közreadója Várkonyi Tamás zenetörténész, lapunk korábbi 

fôszerkesztôje. 

A 239 cikk az 1964 és 1996 közötti évtizedek zenei életébe 

nyújt betekintést, kortárs zenei bemutatókról írott kritikák révén, de nemcsak az új mûvekrôl, 

aktív zeneszerzôi mûhelyekrôl, európai és magyarországi trendekrôl, hanem az elôadómûvészet 

és a zenei kompozíciók örök kérdéseirôl, a magyar zenei életet mozgásban tartó eseményekrôl is 

olvashatunk. A most elsô ízben a nagyközönség elé kerülô pillanatképek színes sorozata ezeknek 

az évtizedeknek zenei-kulturális panorámáját nyújtja. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a kötet – ahogyan 

Kroó György írta egyik recenziójában – „egyszerre történelem és életrajz, mûvészetszociológia és világ-

politika, arckép, kordokumentum 

és nagyszerû olvasmány”.

Kovács Sándor zenetörténész 

elôszavában így fogalmazott: 

„Aki végigolvassa Kroó tanár úr 

kritikáit, világos képet kap ezekrôl 

az esztendôkrôl. Mintha fotó-

sorozatot látnánk. A pillanatfelvételek 

élesek, hitelesek.”

A Gramofon Könyvek sorozat korábbi kiadványai:

Kiadványainkról bôvebb információ, és rendelés
a www.gramofon.hu oldalon, és az info@gramofon.hu e-mail címen!

KÖNYVEK
Zenei panoráma

ndndndddd llleleleléééésésés
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Új helyszínen
a Régi Zenei Napok 
Több mint negyedszázad után új helyszínen, 
Fertôd–Eszterházán rendezik meg a Régi Zenei 
Napokat, az ország talán legrangosabb régi ze-
nei fesztiválját. A csodálatosan megújult kör-
nyezetben ezúttal is nagyszerû fellépôk kon-
certjeiben gyönyörködhetünk, valamint idén is 
mesterkurzus várja a tanulni vágyókat – június 
16. és 23. között.

Magyarország legnagyobb, mozgásban lévô európai uniós 
kulturális beruházásának elsô üteme lezárult: régi fényé-
ben pompázik a fertôd–eszterházai kastély fôépülete. Az 
épületegyüttest kezelô Mûemlékek Nemzeti Gondoksága 
évek óta tart itt koncerteket, fesztiválokat, így örömmel 
fogadta be a Filharmónia Budapest Nonprofi t Kft. által 
idén már huszonnyolcadik alkalommal megrendezendô 
Régi Zenei Napokat. Gyakran lépett fel itt például Vashe-
gyi György, a zenei napok szerkesztôbizottságának tagja, 

aki elmondta: a kastély elsôsorban Joseph Haydnhoz és 
Esterházy „Fényes” Miklóshoz kötôdik, a fesztivál pedig 
egy korábbi mûvészeti stílust – a barokkot – állítja a közép-
pontba, de a helyszínváltozás frissítôen hat az eseményso-
rozatra. „Az elmúlt két évtized Haydn-fesztiváljai alatt fel-
térképeztük az eszterházai helyszíneket; a fertôszentmiklósi 
templom például kiváló oratorikus alkotások megszólalta-
tására is, idén ott adjuk elô Händel Messiását – mondja a 
dirigens. – A kastély díszterme nagyszerûen alkalmas ki-
sebb produkciókra, de lesz koncert a most felújított kápol-
nában is. Emellett egy hangverseny erejéig Sopront is 
megtartjuk.”
„Ezzel az összefogással régi vágyunk teljesül: nemcsak kon-
certek, hanem mesterkurzusok számára is birtokba be ve-
he tôk a kastély gyönyörû terei – mondja Dobó Ágota, a 
Mû emlékek Nemzeti Gondokságának igazgatóhelyettese. 
– A Mozarteum mintájára Haydneumnak elnevezett köz-
pont koncepciójába tökéletesen beleillik, amit a Filhar-
mónia Budapest e fesztiválja képvisel. Nagy örömmel fo-
gadtuk be a nemzetközi hírû külföldi és hazai elôadókat 
felvonultató rendezvényt. A fôépület öt díszes terme mel-
lett a jövôben egyre több helyiség vehetô birtokba. A Ma-
rionettszínház felújítása ôsszel fejezôdik be, a Narancsház 
a második ütemben készül el, a Jószágkormányzó épületé-
nek renoválása a harmadik ütemben valósul meg; ez a Na-
rancsház és a Marionettszínház szervizépülete lesz, egyút-
tal a fesztiválok kiszolgáló helyiségei költözhetnek ide.”
 ■

TÁNC – MINDEN SZINTEN
Idén ezzel a mottóval várja vendégeit a Bartók Szeminárium és Feszti-
vál július 12. és 19. között. A résztvevôk közül ezúttal Rohmann Imre 
zongoramûvész-karmester nyilatkozott lapunknak (Rohmann Imre 
Dosszié rovatunkban, a 8. oldalon is nyilatkozik, ami csupán a vélet-
len mûve: két szerzônk, Lindner András és Várkonyi Tamás szinte 
azonos idôben kereste meg a két témában – a szerk.). Rohmann Imre 
kezdetben Zempléni Kornél zeneakadémiai tanársegédeként vett részt 
a rendezvényen – még akkor, amikor az szemináriumként mûködött, 
a tanári karban pedig Zemplénin kívül többek közt Kadosa Pál, Mihály 
András, Tátrai Vilmos, Sándor György ült. „Pár év múlva a Tanár úr ki-
vált, a szeminárium átalakult fesztivállá, Klenjánszky Tamás lett az 
igazgató, és a zenetudományi kurzus is helyet kapott a programban, 
Somfai László vezetésével – meséli a zongoramûvész. – A hangszere-
sek és zenetörténészek rengeteget tanultak egymástól, én is napra-
kész információkat kaptam a Bartók-kutatás eredményeirôl. A karmes-
terkurzus szintén a megújulás részét képezte, és ez máig a program 
különlegessége. Nem sok hely található ugyanis a világon, ahol egy fi -
atal karmester zenekart dirigálhat tanulás közben. Csak egy ilyen jut 
eszembe, a Boston melletti Tanglewood. Továbbá Bartók neve olyan 
vonzerôt képvisel, mint Mozarté Salzburgban. A szombathelyi nem-
csak hangszeres kurzus, hanem koncertsorozat is, amelybe a Bartók-
örökség gondozása mellett beleillik a kortárs zene, másfelôl a Bartókkal 
kapcsolatban állt zeneszerzôk jelenléte is erôs. Ezek a vonások összes-
ségükben teszik európai jelentôségû eseménnyé a Bartók Fesztivált” 
– mondja Rohmann Imre, aki a mesterkurzus mellett koncerten is fel-
lép. A francia esten a húsz éve elhunyt Messiaen és a százötven éve 
született Debussy alkotásait szólaltatja meg fi atal kamarapartnerek 
közremûködésével.

A Régi Zenei Napok honlapja és részletes programja:
www.fi lharmoniabp.hu

Az Orfeo Zenekar Händel Messiását szólaltatja meg a Régi Zenei Napokon
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„A rendelkezésre álló pályázati lehetôségek sem biztosítot-
ták, hogy annyi támogatást kapjon a fesztivál, mint tavaly. 
Így idén soha nem tapasztalt módon alacsony költ ség ve-
tés bôl rendezzük meg az eseménysorozatot – mondja Tur-
já nyi Miklós fesztiváligazgató. – Kiszámoltuk: az elsô év-
ben, 1992-ben ötmillió forintból gazdálkodhatott a ren-
dezvény, ami reálértéken majdnem a duplája annak, ami 
2012-ben, huszonegy évvel az indulásunk után a rendelke-
zésünkre áll. A minôség azonban a régi, ezt nem befolyá-
solja a költségvetés. Bár elfogult vagyok, úgy látom, hogy a 
vidéki fesztiválok sorában kimagasló helyet foglal el a 
zempléni. Idén kevesebb a program, és csak kilenc napos a 
rendezvénysorozat, de ez épp azért van, mert nem akar-
tunk engedni a minôségbôl. A kevesebb program ellenére 
a változatosság továbbra is jellemzô, hiszen több mûvészeti 
ág és a zenén belül is számos mûfaj, stílus képviselteti ma-
gát. Mindezzel az volt a célunk, hogy teljes mértékben ki-
használjuk a zempléni tájban rejlô adottságokat, valamint 
az, hogy a vendégeink által megkedvelt helyszínek és prog-
ramtípusok megmaradjanak – lesz például kirándulókon-
cert és borkóstolás. A hagyományosnál rövidebb idôtartam 
pedig talán még inkább arra csábítja a látogatókat, hogy 
végig itt maradjanak. Természetesen 2012-ben is megem-
lékezünk az évfordulós alkotókról: a százharminc éve szü-
letett Kodály Zoltánról, a száz éve született Örkény István-
ról, a harminc éve elhunyt Astor Piazzolláról.” 

Egyedi színfoltok

A hagyománnyal szakítva, idén a fesztiválalapító Liszt Fe-
renc Kamarazenekar nem a záró hangversenyen játszik, 
ha nem nyitja a rendezvénysorozatot. Augusztus 11-én a 
sárospataki Rákóczi-vár udvarán két Négy évszak-ciklust 
szólaltatnak meg, összesen tizenhat tételben. Az elsô rész-
ben Vivaldi örökzöldjét hallhatjuk, a mûvészeti vezetô 
Rolla János szólójával, a szünet után pedig  –   a zenekar ifjú 
hegedûseinek közremûködésével – Piazzolla izgalmas kom-
pozícióját.
A magyarországi nyári zenei életnek mindenképpen kü-
lönleges színfoltjait jelentik a Zempléni Fesztivál azon 
programjai, amelyeken több mûvészeti ág kap egyszerre 
szerepet. Ilyen esemény lesz például augusztus 14-én az 
Egyperces évszázad címû Örkény-est, amelyen a száz éve 

született író mûveibôl hangzanak el részletek, Fehér Anna 
és Áron László színmûvész elôadásában, a sárospataki Mû-
ve lôdés Házában. A Tarján Tamás szerkesztette irodalmi 
mû  sorhoz a Liszt Ferenc Kamarazenekar brácsaszólamá-
nak vezetôje, Várnagy Mihály válogatott zenéket – Doh ná -
nyi Ernô, Bartók Béla, Dmitrij Sosztakovics mûveibôl. De 
kuriózumként megszólalnak a 20. század elsô felének nagy 
román-francia hegedûmûvésze, Georges Boulanger, vala-
mint a 2007-ben elhunyt Pertis Jenô alkotásai is. A köz re-
mûködô vonóstriót – Tfi rst Péter, Várnagy Mihály, Rózsa 
Richárd – szintén a Liszt-kamarazenekar állítja ki, a Nemze-
ti Énekkar korrepetitora, Bizják Dóra kíséri ôket zongorán.

Csillogó rezek

Mivel a szabadtéri rendezvényekhez jól illik, és gasztronó-
miai programokon is kellemes hangulatot képes varázsol-
ni, rézfúvós zene kíséri a fesztivál egy-egy rendezvényét, 
méghozzá kiváló együttesek jóvoltából. Az In Medias 
Brass a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetemen diplomázott 
muzsikusokból alakult 2010-ben, és nagyon rövid idôn be-
lül több világversenyen ért el kiemelkedô helyezést. Dél-
Koreá ban, Jeju szigetén és nem sokkal utána, a németor-
szági Passauban egyaránt az elsô helyen végzett a csapat. A 
szlovéniai Stanjelben megrendezett nemzetközi versenyen, 
2011-ben korcsoportjuk elsô díja mellett megkapták a leg-
jobb rézfúvós kvintettnek járó különdíjat is. Alig két hó-
nap múlva az oszakai Nemzetközi Kamarazene Versenyen 
értek el második helyezést. A fesztiválon közremûködô 

Nem engedni a minôségbôl 
Zempléni Fesztivál, 2012. augusztus 11–19.

Huszonegyedik alkalommal rendezik meg Magyarország festôi régiójában a Zempléni Fesztivált. 
Tavaly visszalépett a fôtámogató – a szervezôk akkor azt hitték, ennél kevesebb pénzbôl nem le-
het „kihozni” a programokat. Már amennyiben hívek akarnak maradni a magas színvonal és a 
változatosság hagyományához. Az idei program mutatja: nem lett igazuk – még kevesebb pénzbôl 
teremtenek minôséget.

✒ Várkonyi Tamás

Liszt Ferenc Kamarazenekar

Forrás: Interkultur Hungária Közhasznú Nonprofi t Kft.
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má sik együttes nem versenygyôzelmei miatt különleges, ha-
nem azért, mert négy tubamûvész alkotja. A Heavy Brass 
Guys Tuba Quartet – röviden HBGTQ – bevallottan a já-
ték öröméért ül össze 2007 óta rendszeresen, és részesíti a 
hall gatót a négy mély hangszer nem gyakran hallható 
össz hangzásában.
A kamaraprogramok között kiemelkedô helyet foglal el a 
2011 végén, autóbalesetben elhunyt Gyöngyössy Zoltán 
emlékére rendezendô est az Oremus Szalonban, augusztus 
17-én. Éppen tíz éve annak, hogy a kiváló fuvolamûvész 
– Szilvágyi Sándorral és Lukácsházi Istvánnal közös kon-
certtel – avatta fel ezt a csodálatos és elegáns helyszínt. A 
gitármûvész és a nagybôgômûvész Gyöngyössy tanítványá-
val, Romos Zsolttal és Termes Rita zongoramûvésszel ki egé-
szülve játszik a varázslatos tolcsvai szalonban. Ugyanaznap 
este, Tokajban Megyesi Schwartz Lúcia énekel olyan 
mûvészpáros kíséretével, akiknek tagjait – bár szoros roko-
ni szálak kötik össze ôket – csak ritkán hallani együtt mu-
zsikálni: Bogányi Gergelyrôl és Bogányi Tiborról van szó.

Jazz és más

Játsszunk Háry Jánost! címû különleges produkciójával a 
Kolibri Színház szerepel augusztus 17-án és 18-én Tokaj-
ban, illetve Sárospatakon. Az elôadás érdekessége, hogy 
bábok adják elô a történetet, ugyanakkor a mese leghíre-
sebb zenéi élôben, hús-vér szereplôk közremûködésével 
szólalnak meg, sôt a játékba a közönség is bekapcsolódhat. 
A nagyszerû családi programnak ígérkezô eseménnyel 
egyúttal Kodály Zoltán születésének százharmincadik év-
fordulóját köszöntik.
És ha már a családi programoknál tartunk: ahogyan az 
elôzô két évben, a Budafoki Dohnányi Zenekar idén is el-
viszi Zemplénbe nagy sikerû budapesti sorozatának egy 
darabját. A Megérthetô zene  címû koncerten, augusztus 

18-án a barokk zene és a jazz kapcsolatáról beszél 
Hollerung Gábor karmester, napjaink egyik legjelentôsebb 
jazz-zongoristája, Oláh Kálmán pedig improvizál majd az 
elhangzó Bach-mû témájára. A fesztiválon ezúttal is külön 
vonulatot képeznek a jazzkoncertek: fellép a Gyárfás Trió 
és a Budapest Ragtime Band, Oláh Kálmánhoz pedig Ba-
lázs Elemér és Egri János csatlakozik, hogy a legendás Trio 
Midnight színeiben gyönyörködtessék a fesztiválközönsé-
get jobbnál jobb muzsikáikkal. 
A zárókoncerten, augusztus 19-én a fesztivál rezidens 
együttese, a Budafoki Dohnányi Ernô Szimfonikus Zene-
kar szólaltatja meg Händel népszerû Messiását. A nehéz 
anyagi helyzet ellenére tehát a nagy oratorikus kompozíciók 
hagyománya mégis folytatódik a Zempléni Fesztiválon ■

A Zempléni Fesztivál honlapja és részletes programja:
www.zemplenfestival.huKedvezményes jegyvásárlási lehetôség 

június 1-tôl június 30-ig

Jelenet a Kolibri Színház Háry János-produkciójából

Hollerung Gábor
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„Az elsô fesztivált úgy kezdtem szervezni, hogy lesz, amilyen 
lesz. Meghívom azokat a mûvészeket, akiket szeretek – me-
séli az alapító-mûvészeti vezetô Kokas Katalin –, s aki ráér,  
eljön, és olyan mûveket játszhat, ami a legjobban illik hoz-
zá. Már a 2010-es Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesz-
tivál hatalmas tetszést aratott, és feladta a leckét a következô 
esztendôre. A tavalyi program sikere pedig ezt is felülmúlta, 
így idén nincs könnyû dolgunk, de a mostani sorozat is kü-
lönlegesnek ígérkezik.” A hegedûmûvész azt mondja, egy 
teljes éve szervezi a III. Kaposfestet, és sokszínû mûsort igye-
kezett összeállítani. Az elôadók közül szinte mindenki bol-
dogan térne vissza erre az egyhetes örömzenélésre, a közön-
ség is szívesen találkozna újra a kedvenceivel, így az elsô 
fesztivál fellépôi közül például Pekka Kuusistót hívta meg.
 „Kocsis Zoltán az elsô évben rá kellett beszélni, hogy eljöj-
jön, s most az egész hetet velünk tölti, és az ifjú tehetséggel, 
Devich Gergellyel is fellép. Az ô kívánságára hangzik fel 
Richard Strauss Metamorfózisok – Tanulmány 23 hang-
szerre címû, ritkán játszott darabja.”  A különlegességek 
kö zött említi már a nyitónap programját is, hiszen Schu-
bert A halál és a lányka címû mûvét a Kelemen Quartet 
adja elô; lesz Sosztakovics-darab, a Prelûd és a scherzo nem-
zetközi gárdával; Tokody Ilona Massenet-dalokat énekel, s 
a közönség Ravel La Valse-át is meghallgathatja, két remek 
zongorista: José Gallardo és Shai Wosner elôadásában. „Az 
elsô évben elhangzott Vivaldi Négy évszak címû darabja, s 
a nem szokványos elôadásnak olyan sikere volt, mint egy 
rock koncertnek: sikítozott, ôrjöngött a publikum. Annyira 
szerették volna ismét hallani, hogy ebben az évben is 
elôadjuk, szintén nem a megszokott formában. A rendha-
gyó darabok közé tartozik Steve Reich Triple Quartett 
címû kompozí ciója, amelyben két vonósnégyes felvételrôl 
szól, a harmadik pedig élôben, szintén kihangosítva. Sok 

magyar zeneszerzô is helyet kapott a programban: Bartók, 
Kodály, Liszt mellett Weiner, Hubay, Kurtág és Pertis Jenô 
szerzeményeinek egyaránt tapsolhat a közönség.”
A publikum nem csak Kaposvárott hallhatja a koncerteket, 
hiszen a tervek szerint a Bartók Rádió ismét közvetíti a prog-
ramok egy részét. A tavalyi újdonságokból is megtarta nak 
néhányat, így például a  fi atalok ismét vásárolhatnak fesz-
tiválpárnát, amellyel bármely hangversenyen elfog lal hat-
ják az üres helyeket vagy leülhetnek a padlóra. A dél elôt ti 
maratoni koncerteket szünet nélkül rendezik, nyolcvan 
percnél nem lesznek hosszabbak, s este a hangversenyek 
után is folytatódik az örömzenélés. „Régi vágyam volt, 
hogy cigányzene szóljon az éttermekben a fesztivál alatt, 
mert ez a muzsikusoknak is nagy élményt jelent. A kultú-
ránk része, amire büszkék vagyunk, hiszen Brahmsot, 
Sarasatét, Ravelt is megihlette. Ebben az évben a Royalban 
Oláh Ernô és cigányzenekara játszik. Aki szeretne dalolni, 
ne hagyja ki, s mivel ott lesz a fellépôsereg is a fesztiválról, 
így rendhagyó koncertélményekre is lehet számítani...”
Bolyki György fesztiváligazgató sok gondot levesz Kokas 
Katalin válláról, a teendô azonban így is rengeteg, de Kata-
lin azt mondja, addig örül, amíg megszólalhatnak ezek a 
mûvek. „Szeretném, ha a közönségnek olyan produkciókat 
tudnánk nyújtani, hogy azok is kedvet kapjanak a klasszi-
kus zenéhez, akik egyébként nem járnak hangversenyre. S 
egyre inkább az össz mû vészet felé törekszem. Lehet, hogy 
idén nem valósítható meg az összes vágyam, de elképzelhetô, 
hogy lesz fi lmvetítés,  homokanimáció. Az itt fellépôk hite, 
fanatizmusa sokak szívét megérinti, ezért újra és újra jegyet 
váltanak. A Kaposfest különlegessége, hogy a sok tehetsé-
ges mûvész mindegyike meg akarja mutatni a másiknak tu-
dását, az energiáik pedig összeadódnak. Így minden egyes 
fesztivál a szabadságról és az improvizálásról szól. ■

KLASSZIKUS KALEIDOSZKÓP

A kamarazene ezúttal is központi helyet kap a Kaposfest kínálatában. A kép bal és jobb szélén a fesztiválalapító mûvész-házaspár, Kelemen Barnabás és Kokas Katalin

Kaposfest: a szabadság fesztiválja
Kokas Katalin összmûvészeti programsorozatot szeretne

Ravel, Debussy, Richard Strauss, Reich, Pertis, Ligeti, illetve Tokody, Kocsis, Ibragimova, Gallardo, 
Honda-Rosenberg, s természetesen Kokas és Kelemen. Csak néhány szerzô és elôadó neve az idei 
Kaposfest kínálatából, akik miatt ismét érdemes augusztus 14-tôl 20-ig Somogyország fôvárosába 
látogatni.  

✒ Réfi  Zsuzsanna
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A jövô évad kiemelkedô eseményeként folytatódik a zene-
kar operasorozata: ezúttal két Richard Strauss-mûvel, A 
hallgatag asszonnyal és a Capriccióval. Az elôbbit a hetve-
nes évek végén tûzte mûsorra az Operaház, az utóbbit pedig 
még nem láthattuk Budapesten. „Tökéletesen megértem, 
miért nem játsszák ezeket az operákat. Mindkettô tartal-
maz egy-egy különlegességet, ami kiemeli ôket a szokványos 
operairodalomból – mondja Kocsis Zoltán. – A hallgatag 
asszony abban az értelemben egyedi dalmû, hogy zseniális 
a szövege. A librettót jegyzô Stefan Zweiget jobb írónak 
tartom, mint a Strauss-operákban sorra remekelô 
Hoffmannsthalt. Zweig egy Ben Jonson-drámát dolgozott 
át, illetve ültetett át német nyelvre – ez már önmagában 
olyan egyedi vonás, ami joggal ragadta meg a zeneszerzô 
fi gyelmét. A szöveg annyival jobb a Budapesten tavasszal 
bemutatott Arabelláénál, hogy nagyszerûen átszôhetô hu-
moros elemekkel, és Strauss a humoránál is van ebben az 
operában! A Capriccio különlegessége, hogy rendkívül 
felkészült közönséget feltételez. Strauss sok mindent bele-
kódolt a zenébe, számos utalás és idézet teszi izgalmassá, 
szükséges tehát, hogy a hallgató tisztában legyen az opera-
irodalom alapmûveivel. A szereposztások parádésak; csak 
néhány nevet említek A hallgatag asszony-produkcióból: 
Kurt Rydl, Bernhard Brechtold, Paul Armin Edelmann, 
Julia Bauer. Ebben a mûben sok a prózai dialógus, ami miatt 
feltétlenül szükségesek a német anyanyelvû elôadók. Ter-

mészetesen mindkét operát húzások nélkül szólaltatjuk 
meg, így A hallgatag asszony lehet, hogy három és fél órás 
lesz, de nem baj, majd hatkor kezdünk.”

Bartók-gyökerek: Debussy vagy Strauss?

Amikor arra kérem Kocsis Zoltánt, válasszon egyet az évad 
hangversenyei közül, a zeneigazgató hosszas latolgatás 
után a nyitókoncertet emeli ki, amelyet hagyományosan 
Bartók halálozási évfordulójának elôestéjén ad az együttes. 
A mûsor elsô részében Debussy két emblematikus szimfo-
nikus mûve, az Egy faun délutánja és A tenger hangzik el, 
a szünet után pedig Bartók operája, A kékszakállú herceg 
vára. „Azért is ezt az estet emelem ki a sok érdekes este kö-
zül a Gramofon olvasóinak, mert egyrészt Debussy-évet 
írunk, másrészt Bartókot mindig játszunk szeptemberben, 
harmadrészt ekkor két olyan énekessel lesz szerencsém 
dolgozni, akikkel korábban karmesterként és zongorista-
ként már találkoztam, de Bartók operájában még soha. Jo-
gos reményeket fûzhetünk ahhoz, hogy Szántó Andreában 
és Bretz Gáborban végre megtaláljuk azt a párost, amely 
tökéletesen alkalmas a Bartók Új Sorozat Kékszakállú-fel-
vételén is száz százalékosan helytállni. Debussy és Bartók 
több szállal kapcsolódik egymáshoz, ezt tükrözi majd a mû -
sor is, hiszen keletkezési sorrendben hangzanak fel a kom-
pozíciók. Ha Bartók életmûvének a vonzatában nézem, 

Az ôsszel kezdôdô évadban újabb 
különlegességekkel jelentkezik a 
Nemzeti Filharmonikus Zenekar. 
Kocsis Zoltán a bemutatandó két 
újabb Richard Strauss-opera 
érdekes sé geirôl, az évad nyitó 
koncert kapcsán Debussy és Bar-
tók kapcsolatáról, az évfordulók 
nyomán egy Lajtha-balett premierjérôl 
beszélt lapunknak. Nem maradhatott ki a rövid 
értékelés sem, hiszen a zongoramûvész–karmester éppen tizen-
öt éve áll az együttes élén. ✒ Várkonyi Tamás

Határozott irányvonal
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és évfordulók a Nemzeti 
Filharmonikusoknál
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akkor megállapítható, hogy Debussy jóval erô tel jesebben 
hatott rá, mint Richard Strauss. Egyébként Bartók is ezt 
erôsíti meg egy interjúban, amelyben a francia zeneszerzôrôl 
azt állítja, hogy jóval újabb a zenéje, mint Straussé, soha 
nem sekélyesedik el banalitásokban, kései mûveiben pedig 
forradalmian újat hozott. Ehhez a magam részérôl azt tu-
dom hozzátenni, hogy a kései Debussy stílusa már-már exp-
resszionizmusba hajlott, míg Strauss az Elektra után hanyat-
lott. És hogy pontosan miben hatott Debussy Bartókra? 
Például a formaalakítás német szigorának feloldásában, az 
ötletek kezelésében, a motivikus fejlesztés másodlagossá 
zsugorításában. Említ hetô még a hangkészlet is: azok az új 
akkordok, amelyek nem feltétlenül Debussy vívmányai, de 
ô kellett ahhoz, hogy ezek a hangzások–akkordkapcsolatok 
a megfelelô kon textusba kerüljenek. Továbbá a hangszere-
lés tekintetében – ami nagyon fontos tényezô a komponá-
lás folyamán – Bartóknak a zeneakadémiai tanárainál is 
komolyabb mestere volt Debussy.”

Tizenöt év

A zenekar Debussy mellett több más muzsikusra is emlé-
kezik az évad során. Lajtha László születésének százhusza-
dik, halálának ötvenedik évfordulóján a zenei élet nagy 
adósságát törleszti az együttes, A négy isten ligete címû ba-
lett elôadásával. Ez a mû még soha nem hangzott el teljes 
egészében, a kottáját Lajtha Ildikó bocsátotta rendelkezésre. 
„Bár Lajtha mûködésének a súlypontja a késôbbi években 
Franciaországba helyezôdött át, de ô akkor is a miénk, a 
folklorista zeneszerzôk között kiemelkedô a szerepe, 
Weiner Leót éppen ô vezette rá a folklorisztikus gondolko-
dásra. Szerencsések vagyunk, mert a Szegedi Kortárs Balett 
annyira fellelkesült közös Bartók–Stravinsky-estünkön az 
idei Budapesti Tavaszi Fesztiválon, hogy szívesen vállal-
koztak erre a koprodukcióra is.”
Kocsis Zoltán tizenöt éve, 1997 ôszén vette át a Nemzeti 
Filharmonikus Zenekar irányítását. Mint mondja, eredeti 
céljuk az volt, hogy a kezdeti évek tapogatózása után hatá-
rozott irányvonalat kövessenek technikai és stiláris téren, 
valamint repertoárépítésben. „Nincs okunk szégyenkezni 
– mondja a zeneigazgató –: a nagyra becsült elôdeim által 
nem preferált szerzôket, stílusokat mi a helyükre tettük, és 
megfelelô mennyiségben játsszuk; ilyen Bruckner és Mah-
ler, a francia zene és a kortárs zene. Úgy érzem, sokat 
léptünk elôre, és egy mindenevô zenekarból »még min-
den evôbb« zenekarrá váltunk. Természetesen lehet to-
vábbgondolni a repertoárbôvítést; például el kellene érni, 
hogy a közönség hallgassa a saját korának zenéjét, mégpe-
dig olyan intenzitással, ahogyan azt régebbi korokban tet-
te. A zenekar stílusismerete átirataim révén is elmélyült, 
márpedig az elmélyülés a fô cél. Nem hiszek abban, hogy 
ha valamit egyszer már megcsináltunk, azt ne lehetne még 
jobban megcsinálni.” ■

A zenekar honlapja:
www.fi lharmonikusok.hu

KLASSZIKUSZENEKARI KÖRKÉP
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Idén szeptembertôl elôször neveznek ki állandó 
elsô vendégkarmestert a Budapesti Fesztiválze-
nekarnál. A megtisztelô cím Takács-Nagy Gá-
boré, aki a Haydn–Mozart Plusz sorozatot ve-
zényli az Olasz Intézetben, valamint évadon-
ként egy nagyzenekari koncertet a Mûvészetek 
Palotájában. Szerzôdése három évre szól.

Takács-Nagy Gábor 2007 óta a Verbier Fesztivál Kamara-
zenekarának zeneigazgatója, 2010 óta pedig a Manchesteri 
Kamarazenekar vezetô karmestere. A világhírû vonósné-
gyes megalapítója és egykori primáriusa ma már szinte ki-
zárólag vezényel – hegedût csak akkor fog a kezébe, amikor 
próbán megmutat valamit a zenekarnak, vagy a Genfi  
Zene akadémián, ahol kvartettosztályt vezet. „A tanítás és 

a vezénylés tölti ki az életemet – mondja –, de sosem arra 
gondolok, hogy tanítok vagy vezényelek, hanem arra, 
hogy muzsikus vagyok, aki inspirál. Nagyon izgalmas em-
beri és szakmai kihívás ez.”
Idén szeptembertôl három éven át, a BFZ elsô vendégkar-
mesterként évadonként három mûsort – körülbelül tizen-
öt koncertet – vezényel Fischer Iván együttese élén: kettôt 
a Haydn–Mozart Plusz sorozat keretében, az Olasz Intézet-
ben, egyet pedig a nagyzenekari bérletben, a Mûvészetek 
Pa lotájában. „A BFZ a világ egyik legjobb zenekara, 
amely ben egyébként barátaim ülnek – folytatja a mûvész 
–, hiszen koncertmestere voltam 1993 és 2001 között. Na-
gyon közeli és baráti a kapcsolatom Fischer Ivánnal, akivel 
szinte ugyanúgy gondolkodunk a zenérôl. Akárhova me-
gyek, mindenütt úgy beszélnek errôl az együttesrôl, mint a 
világ egyik legjobb zenekaráról; nagy megtiszteltetés és 
öröm, hogy velük dolgozhatom.”
A zenekar Haydn–Mozart Plusz bérlete kisebb apparátusú 
mûvekre, kamarazenei megközelítésû repertoárra kon-
centrál, de helyet kapnak benne például Schumann vagy 
César Franck alkotásai is. Takács-Nagy Gábor évtizedek 
óta játssza Haydn és Mozart zenéjét. Talál-e még újat ezek-
ben a mûvekben – a kérdés költôi, de a válasz érdekes lehet. 
„A zeneszerzô óriások mindig újabb arcukat mutatják. Ha az 
ember elôveszi egy nagy komponista mûveit, mindig újabb 
és újabb csodákat vesz észre bennük. Ahogyan Kodály fo-
gal mazott: a nagy alkotó zenéiben titokzatos életerô mû kö-
dik. Haydn zenéje számomra felülmúlhatatlan csoda, egyik 
nagy szenvedélyem, egy-egy szimfóniája kimeríthetetlen 
lehetôségeket rejt magában. Ám ez nem csak Haydnnal 
van így. A zeneszerzôk nem tudnak mindent beírni a kot-
tába; a spirituális dimenziót, az érzelmi hátteret nem lehet 
papírra vetni. Minimális mennyiségû elôadási utasítást 
rögzítenek a kottában, de az elôadó érzi, hogy zöld lámpát 
kap, és a sokféle lehetôség közül neki kell kiválasztani a 
leg megfelelôbbet. Olyanok vagyunk, mint a színész, aki 
megkapja a színdarab szövegét, az azonban, hogy hogyan 
adja azt elô, hogyan interpretálja, hogyan játssza el, már 
rajta múlik. Az elôadónak az a szerepe, hogy életre keltse a 
kottapapíron található, önmagukban halott hangjegye-
ket; hogy a zenemûvet ugyanabba a spirituális magasságba 
emelje, ahonnan a szerzô »leengedte« közénk. A lényeget 
nem lehet papírra vetni. Haydn mûveiben is ott van, hogy 
forte és allegro, és el lehet játszani ennek megfelelôen han-
gosan és gyorsan, de ez még semmi, csupán fi zikai paramé-
ter! Hogy milyen módon támasztjuk életre, az tôlünk függ. 
Rengeteg lehetôség adott, és állandóan újra lehet ezeket 
gondolni. A múltkor a feleségem feltett egy Haydn-lemezt, 
amit a Takács Quartettel több mint húsz évvel ezelôtt vet-
tünk fel Londonban. Azt mondogattam magamban: nem 
rossz, nem rossz, de mennyire másképp játszanám ma! Egy 
pillanatra megijedtem ettôl, de aztán örültem, mert ezek 
szerint nem stagnálok.” ■

A Budapesti Fesztiválzenekar honlapja:
www.bfz.hu

„Haydn zenéje
     felülmúlhatatlan

 csoda”

Takács-Nagy Gábor
a BFZ elsô vendégkarmestere

Fo
rr

ás
: B

ud
ap

es
ti 

Fe
sz

tiv
ál

ze
ne

ka
r

 

26-39a.indd   3026-39a.indd   30 5/23/12   3:21 PM5/23/12   3:21 PM



Az „MVM Koncertek” valamennyi hangversenyére 10% kedvezménnyel lehet jegyeket vásárolni,
ha közvetlenül a jakobikoncert@gmail.com e-mail címen rendelik meg jegyeiket.

Látogasson el honlapunkra:

www.jakobikoncert.hu
Koncertek világsztárokkal, kedvezmények a gyerekekkel érkez knek

Kérjük, jelentkezzen be a enti e-mail címen, ha szeretne hírlevelet kapni a 33 hangversenyr l.
Hangversenyjegyeit honlapunkon is megvásárolhatja a „Jegyvásárlás” menüpontban.

A hangversenysorozat együttm köd  partnere:

 Jevgenyij Koroljov Grigorij Szokolov Jevgenyij Kiszin

MVM
KONCERTEK

A hangversenyek közrem köd i:
Grigorij Szokolov, Jevgenyij Kiszin, Jevgenyij Koroljov, David Fray, Igor Levit, Steven Isserlis, Hrachya Avanesyan, 

Ránki Dezs , ogányi Gergely, Vásáry Tamás, Rados Ferenc, Jand  Jen , Várjon Dénes, Simon Izabella, Farkas Gábor, 
i j. alázs János, orbély Lászl , Fülei alázs, Lajk  István, Szabadi Vilmos, Kelemen arnabás, aráti Krist , 

Keller András, Kokas Katalin, Letizia elmondo, Edmar Castaneda, Vigh Andrea, Drahos éla, udapesti Von sok

M vészetek alotája, Festetics alota udapest , 
art k Emlékház, Gödöll i Királyi Kastély

2012/2013

Jevgenyij Koroljov  2012. november . szerda , 1 .30, David Fray  2013. január 13. vasárnap , 1 .30
ánki Dezs   2013. ebruár . hét , 1 .30, Bogányi Gergely  2013. ebruár 2 . kedd , 1 .30

Grigorij Szokolov  2013. április 10. szerda , 1 .30, Jevgenyij Kiszin  2013. szeptember 1 . hét , 1 .30

Jand  Jen   2012. okt ber 2 . szombat , 1  ra, Várjon Dénes  2012. december . szombat , 1  ra
Farkas Gábor  2013. január 1 . szombat , 1  ra, Igor Levit  2013. március . szombat , 1  ra
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Ez volt a második évad, hogy a Concerto Budapest és a Ze-
neakadémia közös ismeretterjesztô sorozatot rendezett – 
Szereti ön Beethovent? címmel –, idén már a Mûvészetek 
Palotája közremûködésével. Az együttmûködés újabb állo-
másaként a Concerto Budapest kiveszi a részét a zeneszerzôi 
és szólista diplomahangversenyekbôl, a karmesteri, opera 
és ének szakos vizsgakoncertekbôl. Továbbá kiemelkedô 
szerepet kap a zenekari muzsikusok képzésében is: a legte-
hetségesebb zeneakadémisták beülhetnek a zenekarba, sôt 
diplomájuk megszerzése után pályájukat is itt kezdhetik, 
alapozhatják meg. „Régi vágyam egyfajta zenekari akadé-
mia létrehozása az egyetem kebelében” – mondja Batta 
András, a Zeneakadémia rektora, aki külföldi példaként 

említi a Sibelius Egyetemet: a helsinki intézmény egy rezi-
dens zenekarnak köszönhetôen nagyszerû karmesterkép-
zési sikereket könyvelhetett el már eddig is.
„Szó sincs arról, hogy a Concerto Budapestet az egyetem 
gyakorlózenekarává degradálnánk – folytatja Batta And-
rás –, hanem olyan funkciókat szeretnénk neki adni, ame-
lyek sajátos arculatát is erôsítik, másrészt a Zeneakadé-
miának is jelentôs hozzáadott értéket jelentenek. Az 
együttmûködés által a Concerto Budapest egyfajta brand-
gazdagodáson mehet át, ami egy zenekarnak rendkívül 
fontos. Úgy látom ugyanis, hogy manapság jó néhány ma-
gyar szimfonikus zenekar profi lja nem tiszta, »nincs kita-
lálva«. A Concerto Budapest pedig az együttmûködés ál-
tal olyan tevékenységkörrel gazdagodik, amelyet egyetlen 
más hazai zenekar sem mondhat el magáról.”
Batta András nemcsak a ze-
nekari képzésben, hanem a 
kamarazenei oktatásban is 
fontos szerepet szán az 
együt tesnek, és ezen belül 
Keller András személyének. 
„Keller András sokoldalú 
muzsikus, szólistaként, pri-
má riusként, kamarazenész-
ként és karmesterként egy-
aránt ismert, a repertoárban 
széles látókörû, valamint 
nemzetközi kitekintéssel is 
rendelkezik – mondja. Pedagógiai vénával megáldott ze-
nész, ez nyilvánvaló abból, ahogy próbál a zenekarral, 
ahogy fi gyeli a fi atalokat, és bevonja ôket a munkába. Tö-
kéletesen alkalmas tehát ennek az oktatási projektnek a 
mûvészeti vezetésére. Nem utolsósorban elkötelezett a ma-
gyar kamarazene régi dicsôségének a visszahozatalában, 
amely hagyományt a Zeneakadémiának is kötelessége 
ápolni.” ■

A Concerto Budapest honlapja:
www.concertobudapest.hu

A JÖVÔ ÉVAD TERVEI DIÓHÉJBAN
Concerto Stúdió címmel, Csalog Gábor vezetésével új sorozatot 
indít a Concerto Budapest; elsôsorban a kamaraegyüttest foglal-
koztató izgalmas repertoárral. Folytatódik a Liszt Akadémiával és a 
Müpával közös Szereti Ön…? bérlet, amelynek fókuszában ezúttal 
Mendelssohn áll majd. Az együttes elsô vendégkarmestere, Kocsis 
Zoltán visszatér Metamorfózisok címû „minifesztiváljával”, amely 
Debussy és Stravinsky mûveire koncentrál. A tervek szerint jövôre 
is megrendezik a Kvartett Évét, ahogyan a Karajan- és a Richter 
bérlet is új, izgalmas zenékkel várja a közönséget a Mûvészetek Pa-
lotájában. Mindezeken kívül folytatódik az Iván Gábor vezette 
Manó-, illetve a Lakatos György vezette Dzsopatán és Gasztonfi ld 
címû ifjúsági sorozat is. A szeptemberi évadnyitó koncerten a ze-
nekar Rost Andreával adja elô Richard Strauss és Mahler mûveit, de 
szintén nagy várakozás elôzi meg a Római Operaház kórusának a 
közremûködését: a Concerto Budapesttel Verdi Requiemjét adja 
elô a neves együttes novemberben. A tervek szerint visszatér két 
világnagyság, James Galway és Gidon Kremer, valamint a zenekar-
ral koncertezik két szupertehetséges fi atal zongoramûvész, Anna 
Vinnyickaja és Nikolasz Namoradze is.

Zenekari akadémia
Újabb állomásához érkezett a Concerto Budapest 
és a Zeneakadémia közötti együttmûködés: Keller 
András együttese rendszeres és aktív szerepet ját-
szik majd az egyetemi képzésben – a hazai zene-
karok közül egyedüliként.
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Hallgasson Ránk!

A zenekar tevékenységét támogatják: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 
Nemzeti Kulturális Alap 

Budafoki

Dohnányi

Zenekar

Zene plusz film

Zene plusz színház

Zene plusz képzőművészet

Zene plusz tánc

bérletek az ismert jegyirodákban válthatók

Zene plusz... 

...Film 2012. október 30. kedd

Händel: Izrael Egyiptomban
Filmzene

... Képzõművészet 2013. február 27. szerda

Holst: Planéták
Muszorgszkij: Egy kiállítás képei

... Tánc 2013. március 17. vasárnap

Sztravinszkij: Les noces
Rossini: Petite messe solennelle

... Színház 2013. május 5. vasárnap

Mendelssohn: Szentivánéji álom

További információ: www.bdz.hu
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A zenekar ma már hetven embernek jelent bejelentett ál-
lást, átlagéletkoruk harminc év körüli, a tagok közt számos 
családanya és családapa található, a fl uktuáció minimális. 
„A Dohnányi Zenekar nemcsak hivatásossá, hanem 
vezetô zenekarrá vált Magyarországon – anélkül, hogy erre 
a feltételrendszer igazán adva lenne – mondja Hollerung 
Gábor. –A fi nanszírozás továbbra sem megoldott, noha a 
fenntartó Budafok felelôsséget vállal az együttesért. 
Szükségbôl erényt kovácsolva, az értékekbôl nem engedve 
dolgoztuk ki azt a mûsorpolitikát és stratégiát, azokat a 
programtípusokat, amelyekkel az általános tendenciát 
meghazudtolva újabb és újabb koncertlátogatókat tudtunk 
behozni hangversenyeinkre, az egyik legnagyobb közön-
ségbázissal rendelkezô együttessé válva Magyarországon. 
Ez fegyvertény. Az elmúlt évben negyvenötezer fi zetô nézô 
választotta a mi koncertjeinket, a zenekar hazai jegybevé-
tele így 90 millió forint volt, ez rendkívül magas szám. Az 
egyik legtöbb hangversenyt adó együttesként évente hat-
van-hetvenféle egész estés mûsorral jelentkezünk, amit if-
júsági koncertek és nyilvános próbák egészítenek ki. Vala-
mit jól csinálni nem kerül többe, mint rosszul, de a jövôben 
egyet szeretnék: ha végre stabilizálódna a zenekar helyzete; 
ha a zenekari élet szereplôi és a kultúrpolitika megértené, 
hogy nem Budafok magánügye ez az együttes. Olyan meg-
oldást kellene találni, amelyben a zenekari fi zetések 
összevethetôk más zenekarok tagjainak a fi zetésével. És 
ebben az államnak mindenképpen szerepet kellene vállal-
ni. Az ember nem szívesen kampányol önmagáért, de el-
jött az a pillanat, amikor ki kell mondani – és ezt szeret-
ném a huszadik évforduló szimbólumává is tenni –: nemze-
ti érték lettünk.”

A jövô évaddal a Dohnányi Zenekar sokszínûségét is meg-
mutatják. Számos nemzetközi rangú szólista, versenygyôztes 
formáció alkotja a zenekart, így lesz olyan koncert, ame-
lyen karmester nélkül játszik az együttes, szimbolizálva a 
mûhelymunkát, az összeszokottságot. Két zenekari muzsi-
kus is karmesteri dobogóra áll, számos új mû is felhangzik 
az évad során, hiszen kortárs zenében szintén központi 
szereplôvé vált az együttes. „Húsz év alatt elértük azt, hogy 
nemzetközi mezônyben is elôkelô helyen állunk – folytatja 
a zeneigazgató. – Külföldön komoly sikereket értünk el, és 
ha valahova egyszer eljutunk, oda vissza is várnak. Így let-
tünk öt éve a Shlomo Mintz vezette svájci fesztivál rezi-
dens zenekara. Tavaly játszottunk a német újraegyesítés 
évfordulóján, és ragaszkodtak hozzá, hogy idén májusban, 
a Német–Magyar Baráti Szerzôdés aláírásának huszadik 
évfordulóján is mi játsszunk Berlinben. A zenekar legna-
gyobb hendikepje a külföldi utakat illetôen is a forrás-
hiány. Köztudomású ugyanis, hogy a külföldi szereplések 
jelentôs részét csak állami támogatás teszi lehetôvé, de mi 
egyelôre nem tartozunk azon együttesek közé, akik erre a 
célra részesülnének ebbôl.”
Hollerung Gábor szól az együtt zenélés emberi oldaláról, a 
szakmai egységrôl is. „Ma már diszciplináris azonosság kö-
ti össze tagjainkat: bármilyen karmester áll is a zenekar 
élén, a mûvészek között konszenzus van például a hangok 
hosszú ságát, artikulációját, arányait és más paramétereit 
illetôen. És még egy dologra büszke vagyok: ebben a zene-
karban mi szeretjük egymást! Ez nem azt jelenti, hogy nin-
csenek konfl iktusok, de lefegyverzô az a fajta együtt mû kö-
dés, ami koncertjeinken a magas fokú koncentrációban és 
a rendkívül erôs kisugárzásban megvalósul.” ■

Hollerung Gábor: „Nemzeti érték lettünk”
Ebben az évadban ünnepli hivatásos együttessé válásának huszadik évfordulóját a Budafoki 
Dohnányi Zenekar. Ebbôl az alkalomból beszélgettünk Hollerung Gábor zeneigazgatóval 
eredményekrôl és nehézségekrôl, közönségnevelésrôl és fi nanszírozásról, fegyvertényekrôl és 
elérendô célokról.

A zenekar honlapja: www.bdz.hu
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Debrecen hangszerei
Orgonás kamarakoncert-sorozat 
a Szent Anna Székesegyházban 
és a Református Nagytemplomban

Közönségkapcsolat és jegyértékesítés: Tourinform Iroda (Piac u. 20.)
Belépők a koncertek előtt a helyszínen, valamint az Interticket országos 
hálózatában és a www.jegy.hu weboldalon is válthatók!

(52)-412-250 • info@kodalyfi lharmonia.hu • www.kodalyfi lharmonia.hu

2012. június 10. – Dr. Kovács Szilárd és Jakab Hedvig – orgona, 
valamint a Ludmány zeneművész család 
Műsoron Grieg, Sosztakovics, J. S. Bach, Krebs és Telemann művei

2012. július 4. – Sárosi Dániel és Virágh András Gábor – orgona, 
valamint Kodály Filharmonikusok kamaraegyüttese
Műsoron Froberger, Kerll, J. S. Bach, Villa-Lobos és Franck művei

2012. augusztus 7. – Karasszon Dezső – orgona, Csősz János – trombita 
Műsoron J. S. Bach, Messiaen, Franck, Viviani, Telemann és Albinoni művei

2012. szeptember 14. – Fassang László – orgona, Rohmann Ditta – cselló, 
valamint a Kodály Kórus
Műsoron Ortiz, Franck, Liszt, Fauré és Messiaen művei

2012. október 27. – Miklósa Erika – ének, Somogyi-Tóth Dániel – orgona, 
Tóth László – trombita, valamint a Kodály Filharmonikusok kamaraegyüttese
Műsoron Bach, Mozart, Händel és Vivaldi művei
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Az elôadó-mûvészeti törvény alapján egy zenekar csak ak-
kor jogosult állami támogatásra, ha a vezetôi pályázatot a 
ciklus lejárta elôtt fél évvel meghirdetik. Ennek meg fe-
lelôen februárban újabb öt évre választották meg az eddigi 
igazgatót, Szabó Pétert, akinek kinevezése így 2017. június 
30-ig szól. A nonprofi t kft.-vé alakulás mellett ugyanazo-
kat a feladatokat fogja ellátni, mint eddig, de – az igazgatói 
pályázatban is megjelölt módon – három irányban szeret-
né bôvíteni az együttes tevékenységét. Az egyik a régióban 

betöltött szerep, a másik a fesztiválokon való jelenlét, a 
harmadik a külföldi kapcsolatok erôsítése. 
„Miskolc környéki feladatainknak az elôzô öt évben is 
igyekeztünk tökéletesen megfelelni, azonban nem szabad 
elfelejteni, hogy a legszegényebb régióban vállaljuk ezt a 
missziót, a kultúra követeiként minél több emberhez eljut-
tatni a komolyzene által képviselt értékeket – mondja az 
ügyvezetô igazgató. – Régebben több helyre eljutottunk, 
vagy a Filharmónia által, vagy a helyi mûvelôdési házak-
nak köszönhetôen. Sajnos a környékbeli településeknek 
ma már nincs lehetôségük szimfonikus zenekart meghívni, 
és a saját költségvetésünk sem teszi lehetôvé, hogy eljus-
sunk ezekre a helyekre. Az elmúlt pár évben próbálkoztam 
azzal, hogy csak az útiköltségre igényt tartva ajánlottam ki 
az együttest. Ingyen léptünk volna fel, de ma már ezt sem 
tudják vállalni a települések. A jövôben a mi büdzsénkbôl 
vagy pályázati forrásból szeretnénk erre megteremteni a 
lehetôséget.”
A fesztiválokkal kapcsolatban Szabó Péter elmondja: rezi-
dens zenekarként általában három-négy koncerten játsza-
nak a Miskolci Nemzetközi Operafesztiválon. A jövôben 
szeretnének minél több fesztiválon megjelenni itthon és 
külföldön, és reméli, hogy az ez irányba tett lépések hama-
rosan meghozzák az eredményt. Aktívabb részvételt ter-
veznek például a Zempléni Fesztiválon és a Budapesti Ta-
vaszi Fesztiválon, valamint visszatérnének a Zsidó Nyári 
Fesztiválra, amelyen eddig két alkalommal léptek fel. 
„Külföldi kapcsolatainkat oly módon kívánom erôsíteni – 
folytatja az ügyvezetô igazgató –, hogy most már mi is meg-
keresünk ügynökségeket, amelyek segítenek szereplési 
lehetôséghez jutni. Erre a közvetítésre azért van szükség, 
mert a magyarországi adó- és járulékszabályok miatt együt-
tesünk sajnos csak jóval magasabb költségek mellett tud 
elvállalni egy külföldi koncertet, mint például egy lengyel, 
ukrán vagy román zenekar. Ezek a szereplések fontosak a 
számunkra, mert a város és a zenekar hírnevét öregbítik, 
másrészt rendkívül jó csapatépítô funkciót is betöltenek.”
A zenekar az idén lejárt igazgatói ciklus alatt kétszer készí-
tett felmérést bérlôi körében arról, hogy mennyire vannak 
megelégedve az együttes munkájával, a fellépô karmeste-
rekkel, a mûsorokkal. Az derült ki, hogy a közönség szíve-
sebben venne több barokk zenét, ezért a Mesterbérlet he-
lyett olyan sorozatot indítanak a következô évadban, 
amely barokk szerzôkre fókuszál, de a Mozartig terjedô 
repertoárból válogat. Szabó Pétertôl megtudjuk: azért pá-
lyázott újra, mert szereti a zenekart, szereti, amit csinál, vi-
szont öt év gyorsan elröpül, és vannak tervei. „Óriási len-
dületet adott számomra, hogy a három aspiráns közül a 
meghallgatáson a tagság kilencven százaléka rám voksolt. 
Ez azt jelezte, hogy Kovács László karnagy úrral jól végez-
zük a munkánkat, és a társulat is meg van elégedve azzal az 
iránnyal, amit követünk.” ■

36 GRAMOFON 2012. NYÁR

A Miskolci Szimfonikus Zenekar hivatalos honlapja:
www.mso.hu

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyûlése újabb 
öt évre választotta meg Szabó Pétert, aki a 
Miskolci Szimfonikus Zenekar nonprofi t kft.-
vé alakulása miatt ezentúl ügyvezetô igazga-
tó munkakört tölt be. Az új ciklus kezdetén 
adott interjúban arról beszélt, hogy mely te-
rületeken szeretné bôvíteni, fejleszteni az 
együttes tevékenységét.

Öt év, három 
irány Miskolcon

KLASSZIKUS ZENEKARI KÖRKÉP – Várkonyi Tamás összeállítása
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Az évad során két operát is mûsorra tûz az együttes: az 
egyiket Pécsett, a másikat Budapesten és Pécsett szólaltat-
ja meg. A Kodály Központ tökéletesen alkalmas helyszín 
operajátszásra, hiszen komoly színpadtechnikával felsze-
relt, valamint kialakítható benne zenekari árok. A Pan-
non Filharmonikusok eddig csak egyszer adott elô ezen a 
helyszínen szcenizált operát: a tavalyi kétszáz éves jubile-
um kapcsán a zenekaralapító 
Lickl György egyik daljátékát. Az 
akkori siker is arra bátorította a 
Bogányi Tibor vezette együttest, 
hogy minden évben, a Lickl-szü-
letésnaphoz kapcsolódóan ünne-
pi hétvégét rendezzenek, amelyen 
mindig egy különleges mû is el-
hangzik. December 8-án Wagner 
Lohengrinjét szólaltatják meg. 
Horváth Zsolt igazgatótól meg-
tudjuk, azért választották éppen 
Wagnert, mert a 200 éves hagyo-
mányra visszatekintô pécsi ko-
molyzenei kultúra ellenére – 
infra strukturális okok miatt – a 
régió zenei életébôl mindeddig 
nélkülözni kellett a szerzô re mek-
mûveit. Pécsett három elôadást 
terveznek a részben szcenírozott Lohengrinbôl. A másik 
opera igazi különlegesség: 2013 májusában Ligeti György 
zenedrámáját, A nagy kaszást szólaltatja meg a pécsi együt-
tes, a Bartók  Béla Nemzeti Hangversenyteremben, a 
Mûvészetek Palotájával közös rendezésben, Vajda Gergely 
vezényletével.
„Az elsô közös évad végén azt mondhatom, hogy tökéletes 
volt a választás: Bogányi Tibor és a zenekar között rendkí-
vül inspiráló az együttmûködés – mondja Horváth Zsolt. 
– Emellett a karmester és a menedzsment viszonyát is össz-
hang jellemzi. Ez annak is köszönhetô, hogy Bogányi Tibor 
pályáján a Pannon Filharmonikusok a harmadik olyan ze-
nekar, aminél betölti a vezetô karmester szerepet. Évtize-
des tapasztalattal rendelkezik tehát arról, hogy a mûvészi 
munka mellett mit jelent egy intézményben, egy cégben 
vezetô szerepet játszani.” A 2012/2013-as pécsi évad érde-
kessége, hogy a nyitókoncerten a zenekar elsô állandó 
ven dégkarmestere, Kocsis Zoltán zongorázik, a következôn 
pedig vezényel. Az ütôhangszeres mûvészek nemzetközi él-

vonalába tartozik a Németországban élô 
Jovan Zivkovic, de új színt jelent majd a fi nn 
nôi karmester, Evi Ollikainen szereplése is, 
valamint az elsô állandó karmester, Vass 
András hangszerelése Schubert A halál és a 
lányka alcímû vonósnégyesébôl. A Kodály 
Központ rezidens zenekaraként a pécsi együt-
tes morális és szakmai felelôssége, hogy part-
neri viszonyt alakítson ki külföldi zenekarok-
kal. Nagyszerû kapcsolat alakult ki a Zágrábi 
Filharmonikusokkal, amely hosszútávú 

együtt mûködés keretében októberben látogat Pécsre. 
A zenekar budapesti sorozata a következô évadban négy 
plusz egy koncertet foglal magában. A Zongora négy arca 
alcímet viselô Pannon-bérlet keretében Fazil Say, Bogányi 
Gergely, Frankl Péter és Ránki Dezsô lép fel az együttessel, 
a „plusz-hangversenyen” pedig Jérôme Pernoo, az egyik 
legkeresettebb francia gordonkamûvész lesz a közremûködô. 
A török zongorista géniusszal, Fazil Say-jal közös esten az a 
hosszú ideje Nyugaton élô román dirigens, Cristian 
Mandeal vezényli a Pannon Filharmonikusokat, aki az 
utóbbi idôben a Román Nemzeti Ifjúsági Zenekart emelte 
nemzetközi színvonalra. A vendégkarmesterek kiválasztá-
sában fontos szempont, hogy mindig olyan személyt hívja-
nak meg vezényelni, aki nemcsak jön, vezényel, majd el-
utazik, hanem akinek a zenekarnevelô munkájából az 
együttes hosszú távon is profi tál. ■

Horváth Zsolt a Pannon Filharmonikusok terveirôl

Cél az egyedi hangzáskultúra
Két operával is közönség elé lép a Pannon Filharmonikusok együttese. Horváth Zsolt igazgató a 
darabválasztás hátterérôl, a Bogányi Tiborral megkezdett munkáról és a 2012/2013-as évad bér-
leteinek különlegességeirôl nyilatkozott a Gramofonnak. 

Jérôme Pernoo, a nemzetközi hírû gor don-
ka mûvész a Pannon Filharmonikusok bu-
dapesti bérletének vendégszólistája lesz

Jovan Zivkovic ütôhangszeres mûvész is Pécsre látogat

A Pannon Filharmonikusok megújult honlapja:
www.pfz.hu
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Az elsô évad tapasztalatai alapján Somogyi-Tóth Dániel 
elmondta: a korábban koordinálatlan bérletrendszer át-
szervezése után sikerült jelentôsen növelni a hangverseny-
látogatók számát Debrecenben. A két együttest összefogó 
Kodály Filharmónia a debreceni zenei élet összehangolását 
is célul tûzte ki, és Somogyi-Tóth úgy érzi, „megmozdultak 
a dolgok”, a korábbi problémák jó úton haladnak a megol-
dás felé, és már sok intézményi akadály elhárult a Filhar-
monikus Zenekar és a Kodály Kórus gyümölcsözô együtt-
mûködése elôl is. Leszögezi: természetesen még nagyon sok 
a tennivaló. „Hatalmas munkát vettem a vállamra, ami-
kor nyertes pályázatom után elvállaltam ezt a vezetôi pozí-
ciót – mondja a zeneakadémiai karmester- és orgonista-
diplomáját 2006-ban megszerzett dirigens. – Nem tudok 
elég gyorsan haladni a terveim megvalósításában, az ered-
mények lassabban érnek be, mint ahogyan azt megszok-
tam. Azok után, hogy a végéhez közeledô évadban a 
mûködésünk formai alapjait leraktuk – ennek szemmel 
látható eredménye lett a közönségszám növekedése –, tel-
jes gôzzel megkezdôdhet a szakmai munka. Persze már ed-
dig is sokat dolgoztunk a zenekari hangzás árnyalásán, de 
a következô évad céljai között mindenképpen a hangzás 
egységességének és az együttzenélés érzékenységének fej-
lesztése a legfontosabb. A felszabadult, de egységes lük-
tetésû muzsikálásban, ugyanakkor a zenekari munka fe-
gyelmének kidolgozásában is bôven vár ránk tennivaló. 
Azt szeretném elérni, hogy minden zenésznek feltétlen 
igénye legyen a precíz, magas színvonalú és homogén meg-
szólalás. Ezen a téren már eddig is sokat fejlôdött az együt-
tes, például egyre szebb piano-hangzásra képes a zenekar. 
A legizgalmasabb karmesteri munkák közé tartozik egy ze-
nekar egyedi profi lját kialakítani.”
A Kodály Filharmónia vezetôje egyben a Csokonai Szín-
ház zeneigazgatója is; a színház rezidens zenekara pedig a 
Kodály Filharmonikusok, amely szolgálatszámának felét a 
színházban tölti el. Az összetett vezetôi feladatokkal siker-
rel birkózik meg a harmincegy éves fi atalember, egyre több 
idôt töltve el a zenekari árokban. Most tavasszal vezényelt 
itt elôször, Puccini Bohéméletét, Kesselyák Gergellyel fel-

váltva. Mint mondja, a szereplôválogatás és az igen erôs 
szereposztás Kesselyák Gergely érdeme, a produkció zene-
kari részének pedig ô rakta le az alapjait.
A zenekar június 9-én új mûfajjal áll a közönség elé: 
népszerû fi lmzenéket vonultat fel a Kölcsey Központban, 
két bérlet közös koncertjeként. Ez a jelentôs esemény a vá-
ros zenei életében eddig soha nem látott színt képvisel, 
tudjuk meg Somogyi-Tóth Dánieltôl, aki a Budapesti Ope-
rettszínház sztárjait, Náray Erikát, Szabó Dávidot és Vágó 
Bernadettet hívta meg a produkcióba. Szintén újdonság a 
Debrecen hangszerei címû sorozat, amely más-más hang-
szert állít középpontba a Szent Anna templom és a Nagy-
templom orgonáival, mint állandó „résztvevôkkel”. A 
hangszerek királynôjét áprilistól októberig minden hó-
napban egy-egy nemzetközi hírû vendégmûvész szólaltatja 
meg; így a kölni dóm orgonistája, Winfried Bönig elôtt 
Szathmáry Zsigmond lépett fel, szeptemberben Fassang 
László, októberben pedig Miklósa Erika lesz a közremûködô. 
A sorozat célja, hogy a debreceni közönséget és az oda lá-
togatókat nyáron se hagyják zenei élmények nélkül, de a 
zenekar kiváló hangszeres szólistáinak is remek lehetôség 
az elôtérbe kerüléshez, valamint a Kodály Kórus a cappella 
fellépéseinek száma is bôvülhet általa. ■

KLASSZIKUS ZENEKARI KÖRKÉP – Várkonyi Tamás összeállítása
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A Kodály Filharmónia honlapja:
www.kodalyfi lharmonia.hu

Debrecen:

átalakulás közben
Egy éve vezeti a Kodály Filharmóniát Somogyi-
Tóth Dániel. Mivel a debreceni zenei együttesek 
mûvészeti vezetôjeként egyben a Csokonai 
Színház zeneigazgatója is, a zenekari árokban 
is sok munka várja: operakarmesterként tavasz-
szal mutatkozott be a cívisvárosban, Puccini 
Bohéméletének dirigenseként.
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További információ:
www.iseum.eu, www.sso.hu
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A Varázsfuvola-elôadás 1964 óta sok éven át elengedhe-
tetlenül fontos eseményét jelentette a szombathelyi nya-
raknak. A sorozat 1999-ben megszakadt, elkészült azon-
ban az európai uniós pályázatból felújított Iseum, amely a 
világ harmadik legnagyobb Ízisz-szentélye. A különleges 
kulissza és egyedi játszóhely majdnem másfél évtizedes 
kényszerpihenô után, tavaly megnyitotta kapuit, és három 
este, több mint négyezer nézô elôtt újra elôadták Mozart 
remekét, többek között a New York-i Metropolitan Opera 
által is szerzôdtetett Éj királynôje, Miklósa Erika közre-
mûködésével. A telt házas elôadások sikerén és a bátorító 
visszajelzéseken felbuzdulva a Mérei Tamás vezette csapat 
idén már komplex rendezvénysorozattal színesíti Szombat-
hely kulturális életét – hagyományteremtô céllal. Ilyen ér-
telemben az idei nevezhetô az elsô Iseumi Szabadtéri Játé-
koknak. 
Az elsô operabemutatót, Puccini Turandotját Vidnyánszky 
Attila rendezi, a karmester Medveczky Ádám lesz; a július 
27-én és 29-én színre kerülô elôadás a debreceni Csokonai 
Színház vendégjátéka. A címszerepet Lukács Gyöngyi ala-
kítja, mellette a Bregenzi Ünnepi Játékokon és a Veronai 
Arénában is szívesen látott olasz tenor, Rubens Pelizzari, 
valamint Bazsinka Zsuzsanna és Alexandru Agache lép 
pódiumra. Augusztus 7-én és 9-én Mozart operáját, a Figa-
ro házasságát láthatjuk a tavalyi Varázsfuvolát is jegyzô 
Káel Csaba rendezésében. A Grófné Rost Andrea, Figarót 
Kovács István, a Grófot a Junior Prima-díjas Szegedi Csaba 
kelti életre, Vashegyi György vezényletével. Augusztus 14-
én és 16-án musicalt tûznek mûsorra: Andrew Lloyd 
Webber világsikerû alkotását, az Evitát. Ennek címszere pét 

Koós Réka, Che Guevarát Miller Zoltán, Juan Perónt pedig 
Egyházi Géza játssza. Az elôadást, amelyet Gajdos József 
rendez és Rácz Márton dirigál, érdeklôdéstôl függôen 
augusz tus 18-án is láthatjuk. Mérei Tamástól megtudjuk, az 
elôzô évhez képest változást jelent, hogy az elôadásokat – a 
helyszín méretébôl fakadó közönségigénynek meg  felelôen 
– hangosítják. Továbbá több hónapja tárgyalások folynak 
José Carreras ária- és dalestjérôl, amelyet augusztus 1-jén 
rendeznének. Ha a tárgyalások sikerrel zárulnak, az óriási 
presztízst jelentene a most induló eseménysorozatnak, 
ugyanis hasonló kaliberû világnagyság még soha nem járt 
Szombathelyen. „Ars poeticánk, hogy a megyeszékhely 
mellett a régiót is – az országhatáron átnyúlva – kiszolgál-
juk, és nemzetközi színvonalú elôadásokat tartsunk ezen az 
1250 fôt befogadni képes, üvegfalú kiállítótérrel körbevett, 
csodálatos játszóhelyen – mondja a mûvészeti vezetô. – Ha 
reálisabb lettem volna, és szerényebb költségvetéssel, keve-
sebb sztárral, kevesebb programmal számolok, bizonyára 
nem lehetett volna ennyi és ilyen magas színvonalú pro-
dukciót Szombathelyre hozni. Jövôre Verdi-évet ünnep-
lünk, és ez a 2013-as programot is befolyásolja majd. Az idei 
szabadtéri játékok tapasztalatait természetesen felhasznál-
juk a következô esztendôben; annak érdekében, hogy a 
programsorozat – amely a Nyugat-dunántúli turisztikai ré-
gió kiemelt kulturális és örökségturisztikai rendezvénye 
elnevezésû pályázat kiemelt rendezvénye – újra a városhoz 
szorosan hozzátartozó kulturális színfolt legyen.” ■

Tavaly – az 1999-ben megsza-
kadt hagyományokat folytatva 
– Szombathelyen színre vitték 
a Varázsfuvolát a felújított 
Iseumban. Idén azonban még 
egy lépéssel továbbmennek: 
Iseumi Szabadtéri Játékok cím-
mel eseménysorozatot rendez-
nek, amelyen a tervek szerint 
José Carreras is fellép. Mérei 
Tamást, a rezidens Savaria 
Szimfonikus Zenekar igazgató-
ját kérdeztük a részletekrôl.

A zene-szentély
Iseumi Szabadtéri Játékok
Szombathelyen

Jelenet a tavalyi Varázsfuvola-produkcióból
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BÓNIS FERENC:

ÉLET-PÁLYA – KODÁLY ZOLTÁN

Balassi Kiadó – Kodály Archívum 

Budapest, 2012. 728 oldal

Manapság szinte evidenciának tûnik, hogy 

Bartókot és Kodályt „ikercsillagnak” tekintsük 

a magyar zene égboltján. Bónis Ferenc rádiós 

szerkesztôi minôségében fômûveként párhu-

zamos mûsor fo lyammal adózott kettejüknek. 

Az „Így láttam…”-sorozatok – a szájhagyo-

mány értékeit tovább archiválandó – szerkesz-

tett szöveggel könyvként is megjelentek. A ze-

netörténész gazdag életmûvében fômûnek 

(mindezidáig) a Visszatekintés számít, újabb 

megjelenései során Kodály írásainak, beszédei-

nek, hiteles nyilatkozatainak mind teljesebb köz-

readásával. Nem kevés tapasztalattal rendelkezik 

a szerzô az életrajzi képeskönyv mûfajában sem 

– legutóbb megjelent, kétségkívül monumentális 

munkájának „csillagpárjával” jelentkezett most. 

Az élet és az életmû alapos ismerôjeként tan-

anyag-hasznú tanulmányt írt (Bevezetô, három té-

telben), amely egyszersmind élvezetes olvasmány 

is. Megszámlálhatatlan rádiómûsoron csiszolódott 

ilyenné a stílusa: elsô hallásra/olvasásra is közérthetô, a szakmai részletek tag-

lalásakor is távol áll tôle a szakzsargon. Aki hagyományosan, az elején kezdi a 

könyvet, felfokozott érdeklôdéssel fogja lapozni a képeket. Nem jár rosszul az 

sem, aki a képek vonzásában a végére hagy-

ja – ott afféle összefoglalásnak hat. Mert 

nem egy szerûen kép gyûj te mény rôl van 

szó: a puszta képaláírásoknál jóval na-

gyobb számban szerepelnek kép kom-

mentárok, amelyek általában nem szorít-

koznak a látvány ver ba li zá lá sára. A 877 

kép többsége fekete-fehér, nagyságukat 

gyakran kép mi nô ségi szempontok hatá-

rozzák meg. Miként a be ve zetô is 

tematikusan tagolódott (Magam alkot-

tam elsô hangszeremet – Örvendjen az 

egész világ! – Kétpilléres híd), a kép-

anyag is tartalmi szempontok szerint 

rendezett, kisebb-nagyobb fejezetek 

egymásutánja. A tájékozódást itt is 

frappáns címek segítik.

A könyv korántsem (egyszeri) „kiolva-

sásra”, azaz végigolvasásra ké szült 

(más kérdés, hogy nehéz letenni, fog-

va tartja az érdek lô dôt). Épp ezért nem 

hibája, hanem inkább haszna, hogy 

informá ciókat, tényeket, idézeteket 

néha ismételten is tartalmaz. A zene-

történész a korántsem kizárólag szakmabelieknek 

szánt könyvben való tájékozódást nemcsak névmutatóval segíti, hanem „kisle-

xikont” is ad a függelékbe. Ugyanitt áttekinti Kodály életének fôbb eseménye-

it, és érdekességként válogatott premier-listát is közöl. Fittler Katalin
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FEHÉR ANIKÓ: MUZSIKA A KATEDRÁN

BESZÉLGETÉS 25 MAGYAR 

ZENEPEDAGÓGUSSAL

Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem, 

2012. 335 oldal

Kérdezni nehéz. Jól kérdezni még nehezebb. Úgy 

kérdezni pedig, hogy azt ne csak a kérdezett és az 

interjút készítô élvezze – a legnehezebb. Fehér Ani-

kó Muzsika a katedrán címû interjúkötetének éppen 

az érzékeny, lényegre tapintó érdeklôdés az egyik 

legnagyobb értéke. A kérdezô pontosan tudja, hogy 

az olvasó számára mit és miért érdemes megmutat-

nia interjúalanyából. Hiszen ahány élet, annyi 

különbözô történet. Szinte minden nyilatkozó mesél 

pálya kezdésérôl, és arról, hogy miért választotta hiva-

tásául a zenei pályát. Gyakran elhangoznak olyan 

visszatérô témák is, mint hogy miképp lehet felismerni 

a tehetséget, vagy milyen hatása lehet az ifjúság zenei 

nevelésére, hogy manapság már alig találunk énekórát 

az iskolai órarendekben. A Liszt Ferenc Zenemûvészeti 

Egyetem által kiadott kötet minden leendô és gyakorló 

zenepedagógusnak ajánlott és hasznos olvasmány. A huszonöt megkérdezett 

– az alsó foktól a legfelsô szintig oktatók – válaszai olyan portrékat rajzolnak ki, 

melyek követendô példát adnak, irányt mutatnak, elgondolkodtatnak és – nem 

csak a katedráról, hiszen jó néhányan a mai napig aktívak – még e könyv lapjai-

ról is tanítanak. Szavaikkal, nézeteikkel, 

életpályájukkal. Egy olyan generáció jeles 

képviselôi vallanak pedagógiai ars poeti-

cájukról, akik többségükben az ötvenes 

években kezdték pályafutásukat. Szemé-

lyes indíttatást kaptak Kodálytól, Bár-

dostól, de min de nekelôtt azoktól az 

alsó fokon oktató kántortanítóktól, 

hangszeres tanároktól vagy éppen 

kórusvezetôktôl, akik a zeneoktatás 

szürke eminenciásaiként a legnagyobb 

ajándékot nyújtották át nekik: egy élet-

re megszerettették velük a zenét. 

Mintha csak Kodály 1929-ben írott so-

raira refl ektálna a kötet: „Sokkal fon-

tosabb, hogy ki az énektanár 

Kisvárdán, mint hogy ki az Opera 

igazgatója. Mert a rossz igazgató 

azonnal megbukik. (Néha a jó is.) De 

a rossz tanár harminc éven át har-

minc évjáratból öli ki a zene szerete-

tét.” Itt csupa kiváló „énektanár” tanítványairól 

olvashatunk, akik jól gazdálkodtak a kapott kincsekkel: mindegyikük meghatá-

rozó szereplôjévé vált a magyar zeneoktatásnak. Az ô életmûvüket elsôsorban 

növendékeik csillogó szemeiben kell keresnünk, de jó, hogy ilyen formában is 

megôrzôdtek az utókor számára. Kovács Ilona
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THE COMPLETE BACH EDITION – BACH-ÖSSZKIADÁS

153 CD + 1 DVD

Warner Classics – Magneoton

Tizenkét esztendôvel az eredeti ver-

zió után – amely Johann Sebastian 

Bach halálának 250. évfordulójára lá-

tott napvilágot – a Warner idén tavasz-

szal ismét piacra dobta a Bach összki-

adást. Ez a projekt nemcsak az ilyenkor 

szokásos marketingszövegek szerint 

„az egyik legnagyobb vállalkozás a 

hangrögzítés történetében”, hanem 

tényleg: monumentális, lenyûgözô, ne-

hezen utolérhetô. Vitathatalan szakmai 

minôségének (s ebbôl is következô közönségsi-

kerének) záloga a historikus elôadói praxis, az úgyne-

vezett régizene-játszás legnagyobbjainak évtizedek alatt 

felhalmozott tudása és tapasztalata. A történet 1958-ig, a 

Warner-csoporthoz tartozó Teldec kiadón belül létrehozott Das 

Alte Werk lemezmárka születéséig nyúlik vissza. Nikolaus Harnoncourt és a 

mûfaj úttörôi ez idô tájt fedezték fel, hogy ha az 1800 elôtt keletkezett zenét 

korhû hangszereken, a szerzôi szándékot a lehetô legmélyebben feltérképezve 

szólaltatják meg, egészen más, a reveláció erejével ható hangzáskép és zenei 

minôség jöhet létre. Megindult a historikus mozgalom, amely fél évszázad alatt 

ezerszeresen bizonyította létjogosultságát, s amelyen belül fokozatosan kü lön-

bözô irányzatok, eltérô 

ér deklôdésû elôadói cso-

portok jöttek létre.

A Bach összkiadás egyik 

legnagyobb érdeme, hogy 

képes volt összegyûjteni a 

régizene-játszás jó érte-

lemben vett elitjét – olyan 

szólistákat és együtteseket, 

akik egyébként nagyon kü-

lönbözô értékrendet valla-

nak, eltérô „zenefi lozófi ai” meg-

közelítést képviselnek. A legkorábbi fel-

vételek a hatvanas évek elején, a legkésôbbiek 

a kilencvenes évek végén készültek. Harnoncourt és a 

Concentus Musicus Wien mellett a 153 CD-bôl álló 

gyûjtemény fôszereplôje a közelmúltban elhunyt nagyszerû hol-

land csembalista-karmester-zenetudós, Gustav Leonhardt, akinek a 

billenytûs repertoár mellett a kantáták jelentôs részének tolmácsolása is 

köszönhetô. Fontos szereplô a Ton Koopman vezette Amszterdami Barokk Ze-

nekar és Kórus, illetve Giovanni Antonini itthon is kedvelt, remek együttese, az 

Il Giardino Armonico. Az összkiadást kiegészítô DVD-n a BBC Nagy 

zeneszerzôk címû dokumentumfi lm-sorozatának Bach-epizódja látható. Ösz-

szességében a The Complete Bach Edition csúcsminôséget képvisel, és a leha-

nyatló hanglemezkiadás egykori virágkorát idézi.

Retkes Attila  
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ECM Records
ECM 2122-2123

ECM Records
ECM 2247

ECM Records
ECM 2152

BRITTEN, BACH ÉS LIGETI GYÖRGY 

MÛVEI

Perényi Miklós – cselló

 ★★★★★

Bátor dolog egy szál csellóval kiülni a pódiumra. Az 

elôadó itt nem számíthat a háttérbôl elôzékenyen 

támogató kíséret segítségére, mely olykor lélegzet-

vételnyi szünetet adhat vagy jótékonyan eltakarhat. 

Még vakmerôbb vállalkozás egy teljes CD-t szóló-

csellóra írt mûvekkel megtölteni, hiszen a befogadó 

számára a látvány élménye is hiányzik. Ilyenkor a 

hangszer is, a mûvész személyisége is pôrén áll a 

hallgató elôtt, és kíméletlenül megmutatkozik, ha a 

mû vek megszólaltatójának nincs mondanivalója 

a kompozíciókról. Perényi Miklós elôadói magá-

nyossága jótékonyan hat a vonója alatt életre kelt 

hangszerre. Sokoldalúan mutatja meg és tágítja ki 

az instrumentum lehetôségeit: fény és árnyék szám-

talan árnyalata váltakozik nála e darabokban. 

Elôadásmódja látszólag eszköztelen és puritán, ám 

éppen ezért hiteles és érzelemgazdag. A program – 

Britten 3. csellószvitje (op. 87), J. S. Bach D-dúr 

csellószvitje (BWV 1012) és Ligeti Szonátája – lelki-

állapotok, érzelmek sokaságát közvetíti és állítja 

szembe egymással. A lemezt hallgatva elgondol-

kozhat a hallgató, hogy némi fa és fém (vagyis a 

cselló) segítségével a mûvész mennyire szívbe mar-

kolóan mutatja meg például a Britten-mû Intro du-

zione tételének végtelen magányát. Megható a Lige-

ti-szonáta Dialogo-jának magyar népdalokat idé zô 

hangvétele is, ám mielôtt túlságosan elérzékenyül-

nénk, a zeneszerzô és elôadó még idejében vissza-

rántanak az érzelgôsség hamis világából. A mindkét 

20. századi zeneszerzônek mintát adó Bach-szvittel 

Pe rényi az egész zenei univerzumot bejárja. Felsza-

badultság és szigorú fegyelem éppúgy jelen van já-

tékában, mint a végtelen életöröm, a tánctételek 

magával ragadó sodrása, az elmélyülés vagy éppen 

a barokk pompa virtuóz ragyogása. Kovács Ilona

PRECIPITANDO

Várjon Dénes zongoramûvész szólólemeze

Berg, Janáček és Liszt mûvei

● ● ● ● ● ● ● ● ●●

A lemez kapott egy elvont, ámde poétikus titulust: 

Precipitando. A zenei mûszó annyit tesz: felgyorsít-

va, nekiiramodva. A cím, meglehet, félrevezetô, hi-

szen a tényleges mondanivalót csak az egyik oldalról 

érinti. A másik, hangsúlyosabb üzenet az örök visz-

szatérés mítoszára referál; a kezdethez, a kiinduló-

ponthoz való állandó és folytonos visszatalálásra, 

mely az idô és a tér végtelenségét szembesíti a struk-

túra és a forma állandóságával és a kulturális hagyo-

mánynak való kitettségével. A Berg-szonáta, a 

Janáček-kompozíció és a Liszt-darab sorrendjében 

látszatra a kései romantika irányából közelíti a mo-

dernség horizontját, a hangnemi-harmóniai rokon-

ság, illetve azok elmosódása az atonalitás felé ve zetô 

apróbb-nagyobb lépésekrôl tanúskodnak. Berg mun-

kája befejezetlenül is befejezett, az önmagába visz-

szataláló absztrakció nullpontja, a V mlhách négy té-

tele pedig nem eltérô tónusú karakterdarabok sorát 

takarja, amit „a ködben” látni, mintha ugyanaz a tárgy 

vagy emlék volna, négy különbözô fénytöréssel, négy 

különbözô perspektívából. Várjon Dénes a posztmo-

dern esztétika látóterébôl szemléli e mûveket: a 

h-moll szonáta jelen elôadása így nélkülözi az – 

alap vetôen 19. századi be ideg zô dé seket keresô – 

tra gikumot, pátoszt. Se nem sodróan drámai, se nem 

gyöngéden költôi interpretáció. Ehelyett epikus-

elbeszélô gesztusok komplex, önrefl exív rendszerét 

építi ki. Magányosan kontemplatív olvasat, kifi no-

mult dinamikával, választékos eleganciával, számos 

részletszépséggel. A darab így is képes önmagában 

szervesülni, ahogyan a formai-szerkezeti kontinuitás 

logikája Várjonnál felülírja az elôadói tradíciók köve-

telte mélységkeresés illúzióját, s a rárakódott horda-

lékok lebontásával impresszív, mégis tárgyilagos 

mû vészi produktummal szolgál. Balázs Miklós

ROBERT SCHUMANN MÛVEI

Schiff András – zongora

 ★★★★★

Szubtilis. Ezt a kifejezést keresi a recenzens, ha Schiff 

András új lemezét egyetlen szóval kell jellemeznie. 

De korántsem mondana el mindent. A par ex cellen ce 

romantikusnak titulált Robert Schumann zon gora-

mûvei Schiff kezén szelíd és légies líraiságot kapnak, 

sosem találkoznak a vadromantikus víziók túlzásai-

val, az érzékletesen festett, dúlt hullámhegyekkel. 

Ezzel szemben törékenységükben, sebez he  tô sé gük-

ben is megingathatatlanul állnak a klasszi kus poézis 

talaján. Éteri-karcsú, decens interpretációk ezek, még 

a köztudottan közönség kedvenc Kinderszenen és 

Waldszenen is friss és pregnáns elôadást nyer a pia-

nista ujjai alatt. Kifogástalan formálás, szigorú struk-

turális rend, végletes sallangmentesség és textuális 

tisztaság jellemzi e produkciókat. Ezekben a Schu-

mann-olvasatokban nyoma sincs a chopini, lázas ér-

zelmesség áthallásai nak; Schiff zongorajátékában a 

beethoveni mintákat, a mozarti egyszerûséget és 

mindenekelôtt Bach organikus formaalkotását cso-

dálja – s ezzel gyakorlatilag újrateremti a kortárs Schu-

 mann-olvasás paradigmáját. A duplalemez mû vé szi 

csúcspontját a címadó Geistervariationen tü né keny, 

éteri pianissimói és a op. 17-es Fantasie kö zépsô téte-

lének csipke fi nomságú, lágyan elomló, mégis megfo-

gott futamai kínálják. Utóbbi opus „buda pesti” ver-

ziója került a lemezre (a záró track a standard verziót 

is közli), amennyiben a szerzô a darab harmadik téte-

lének utolsó néhány ütemét maga áthúzta és javította, 

e korrekció autográfját pedig a Széchényi Könyvtár 

ôrzi. Schiff játéka végig arányos, ugyanakkor át tet-

szô és nemes, elvéthetetlenül klasszicizáló és logikus, 

mégsem hordja magán a stúdiófelvétel sterilitá sának 

bélyegét, errôl a Szonáta vagy a Papillons kevély alleg-

rói tesznek sziklaszilárd tanúságot. Reveláció erejû 

és hitelességû kiadvány. Balázs Miklós
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MOZART: D-MOLL ÉS C-DÚR ZONGORA-

VERSENY (K. 466, 467)

Rudolf Serkin, Londoni Szimfonikus Zene-

kar, k.: Claudio Abbado  ● ● ● ● ●● ● ● ● ●

Jó, hogy az idôs Rudolf Serkinnel Claudio Abbado 

Mozart 15 zongoraversenyét még fel tudta venni. 

Nagy, ritka árnygazdagságú, fi nom distinkciókkal 

tarkított elôadások. E lemezen két fômû, a K. 466-os 

és a K. 467-es szerepel. Az ember akkor is csodálja 

Serkint, ha valamit nem teljesen az ízlése szerint 

tesz. A d-moll zongoraverseny ideális elôadását las-

sabban, tragikusabban képzelem el, de Serkin a 

gyors, kevésbé idôzô megközelítést is olyan ritkán 

hallható muzikalitással, gazdag fény-árnyék játék-

kal, dinamikai és ritmikai érzékenységgel adja elô, 

hogy csak elismerni lehet. Ilyenkor érezni, mi marad 

ki számos technikailag perfekt mai megszólaltatás-

ból. Igazi költôiség van Serkin játékában, mely min-

den mércének megfelel. Alapjában véve romantikus, 

de nincs fontos szempont, aminek ne felelne meg. 

Ennek az interpretációnak a belsô világa megkapó, 

olyan apró dimenziók nyílnak meg benne, melyek 

csak néhány pianista játékában mutatkoznak meg. 

A 467-es versenymû, ha lehet, még jobb. Ezt az 

ellenkezô irányba vitte Serkin, mondhatni nagyítot-

ta, hisz lassabb, méltóságteljesebb a szokottnál. A 

mû egyik legkimagaslóbb elôadása ez. Serkin saját 

– eleven, dinamikus – cadenzáját játssza, míg a má-

sikban Beethovenéit. Abbado a d-moll concertót 

még Friedrich Guldával, a C-dúrt vele is, Maria Joao 

Pires-szel is felvette. Ezúttal is érzékeny, a szólistá-

hoz remekül igazodó kísérô, a zenekari rész teljes 

összhangban van a szólistáéval – modor, hangzás 

tekintetében. Ám mivel a felvételek párhuzamosan 

több összeállításban is elérhetôk, ebbe az új, olcsó 

sorozatba rég nem kapható felvételeket is tehetett 

volna a kiadó, például Vásáry Tamás és a Berlini Fil-

harmonikusok rég eltûnt bejátszásait a K. 449-es és 

a a K. 537-es koncertekrôl.  Zay Balázs

DEBUSSY: A TENGER, EGY FAUN DÉL-

UTÁNJA, KÉPEK ZENEKARRA 

Francia Nemzeti Zenekar, k.: Daniele Gatti

● ● ● ● ● ● ●● ●●

Az Egy faun délutánjának, a Képeknek és persze A 

ten gernek tengernyi felvétele van. Egy újabb be lô lük. 

A karmester Daniele Gatti, aki a Francia Nemzeti Ze-

nekart dirigálja. Tulajdonképpen nagyon tisztes sé ges 

elôadásokról van szó. Még jó persze, hiszen a zene-

kar számára korántsem ismeretlenek a mû vek. Amit 

Gatti hozzátett, elért velük: precizitás, különösképp 

a szólamok tisztasága, erôs elkülönülése, a szokott-

nál élesebb vonalak. Egészében véve szépen össze-

tartott elô  adások. Debussy nemigen kedvelte, ha 

impresszio nistának nevezték, pedig ez cseppet sem 

von le oeuvre-je erejébôl. Hogy mi lett volna élet mû-

vébôl Monet és társai mûvészete nélkül, nem tud-

juk, de az biztos, hogy a zenei impresszionizmust 

Debussyt megelôzôen nem lelték meg igazán. Szóval 

efelôl közelítve – hiszen a három fô impresszionista 

zenekari mûrôl van szó – Gatti mintha valamelyest 

éle sített volna, olyan megvilágítást alkalmazott vol-

na, mely nem az összbenyomásra fókuszál, hanem az 

egyes vonásokra. Soha rosszabbat, mondhatjuk; 

ugyan akkor – ahogy korábban is éreztem mindig 

Gatti esetében – nemigen lelhetni fel sajátos inspirá-

ciót, egyéni interpretációt. Persze ez nem kötelezô. 

Van értéke a pontos mestermunkának – slampos, 

hányaveti megszólaltatásokhoz képest kifejezetten 

dicséretes, és olykor némi bája is van, bár ezt ezúttal 

hiába keresem. Az általános pontosságon túl inkább 

a helyenkénti kontroll-hiány tûnik fel – egyes nem 

rossz, de kérdéses megoldások miatt. Kötelezô kör 

ez a lemez, hisz Gatti a zenekar vezetôje. Megbízha-

tó elôadó nak bizonyul, csak az igazi hangulat hiány-

zik. Kétségkívül jó felbontású képek, de nem vará-

zsolnak el a tengerhez, egy faun délutánjához, 

Ibé riába. Les parfums de la nuit? Jó, image de la nuit, 

de parfums? Azt nem érezni.   Zay Balázs

SIBELIUS: SZIMFÓNIÁK

Birmingham Város Szimfonikus Zenekara, 

k.: Sakari Oramo

● ● ● ● ●● ● ● ● ●

A volt hegedûs karmestert elismerés illeti e soroza-

tért. A ciklus nem marad el egyik jeles elôdje elôtt 

sem. Külön erénye a tisztaság és az ideális balansz. 

A hangzás remekül áttekinthetô. Persze eléggé sötét, 

ahol kell: a IV-V. szimfóniában, melyek kicsit teste-

sebbek is. A könnyebb elsô három és a sötétebbre 

vett két következô közt foglal el helyet beállításban 

az utolsó kettô, értelemszerûen együtt a Tapiolával. 

Oramo nem lassú, sôt néha gyors, jellegzetesen be-

gyorsít – például az I. szimfónia I. tételében. Kima-

gaslik a II. tétel líraisága, akárcsak a III. szimfónia 

esetében, melynek kiemelkedô része ez. Jól sikerült 

ugyanennek I. tétele is, ezt Oramo lassan, nyugod-

tan építi fel. A II. szimfóniában elkerüli a túlzott 

teat ralitást, s a IV. tétel e tekintetben kiváltképp pél-

dás, a belsô folyamatra helyezi a hangsúlyt, s így 

élét veszi a könnyen túl pompássá váló külsônek. 

Sajátos kamarazenés jellege van ezeknek az elô adá-

soknak, melyek így a késôi Berglund-felvételekhez 

helyezik közel, szemben a nagy régiekkel: Beecham, 

Barbirolli, Karajan, akikhez Oramo birminghami 

elôdje, Sifr Simon Rattle még közelebb állt. Külö-

nös: hasonló vékonyodási, arányosodási utat járt 

be azután Rattle, de kevésbé természetesen, mint 

Oramo. Nagyon jó a Finlandia, az érdekes hangzó 

tömbök egységessége, súlyosságot és túlzott köny-

nyedséget egyaránt kerülô pozícionálása. Oramo 

szépen meséli el a Pohjola lányát, sôt a gyakran su-

tán sikerülô A bárdot is. Nem tetszik az ütôk háttér-

be szorítása a Karjala szvit I. tételében – ez gyen-

gébb, mint Neeme Järvié, de a másik kettô jó. A ze-

nekar felkészítése példás, a hét szimfónia megszó-

laltatása egységes. Egy ilyen jó Sibelius-dirigenstôl 

hiányzik a nyolcadik szimfónia, a Kullervo, A 

tuonálai hattyú és az En Saga.  Zay Balázs
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DVOŘÁK: ZIGEUNERLIDER, DALOK

ÉS DUETTEK

Genia Kühmeier, Bernarda Fink, 

Christoph Berner ● ● ● ● ●● ● ● ● ●

A fi atal Antonín Dvořák pályája kezdetén hiába dolgo-

zott keményen: sem szakmai, sem anyagi elismerés 

nem kísérte munkáját. Hogy meg tudjon élni, zon go-

ra leckéket adott, többek közt egy gazdag kereskedô 

feleségének is. Mivel a hölgy szívesen énekelt férjé-

vel, cseh népdalok hangulatát idézô duetteket kért ta-

nárától. Így születtek meg a Morva duettek (op. 32), 

melyeknek köszönhetôen hamarosan mintha tündér-

mesébe csöppent volna a komponista. Nemcsak 

anyagi sikert hoztak a dalok, hanem – és ez sokkal 

fontosabb volt számára – Brahms támogatását és a 

hôn áhított nemzetközi ismertséget is. Bár a dalkom-

ponálás késôbb is fontos szerepet játszott a 

zeneszerzô életében, ez a mûfaj máig az életmû ke-

véssé ismert területe. A Harmonia Mundi legfrissebb 

Dvořák-lemezén a zeneköltô daltermésének közel 

fele hallható. A legkorábbiak, a Morva duettek  – a 

szerelem örök érvényû témájának számtalan variációja 

– Genia Kühmeier (szoprán) és Bernarda Fink (mez zo) 

érzékeny, kifi nomult elôadásában hallhatók. A közös 

produkció – amellett, hogy mindketten rend kívül 

koncentráltan és dinamikusan énekelnek – lebi lin-

cselô példáját mutatja az egymásra fi gyelô kamaraze-

nélésnek. Christoph Berner sem csupán „kísér”: zon-

gorájával mindhárom dalciklusban egyen rangú alkotó-

társa az énekeseknek. A négy évvel késôbbi, 

1880-ban keletkezett Cigánydalok (op. 55) megszó-

laltatásával Kühmeier sokat tesz azért, hogy ezentúl 

ne csak a most is megkapó, bensôségesen meg szó lal-

tatott E dalra tanított anyám címû dal legyen a ciklus 

legnépszerûbbje. Fink pedig meggyô zôen értelmezi a 

Bibliai énekek (op. 99) sorozatával a mondást: 

„Dvořák még a Jóistennel is csehül társalog”. Pszi-

chológiai mélységgel mutat rá a zene köl tô hitére, ze-

nei gyökereire és hazaszeretetére. Kovács Ilona

BEETHOVEN: DIABELLI-VARIÁCIÓK

(és további variációk Diabelli keringôjére)

Andreas Staier – fortepiano

 ★★★★★ 

Anton Diabelli gondolt egy nagyot 1819-ben. Hogy 

zenemûkiadó cégét felvirágoztassa, ötven neves 

muzsikusnak küldte el rövid keringôjét, írjanak rá 

egyetlen variációt. A miniatûr kompozíciókból ki-

alakuló sorozatot pedig reprezentatív kiadványban 

szándékozott megjelentetni. Ám az egyik zene-

szer zô – Ludwig van Beethoven – kissé „túllôtt” a 

célon: nem egy, hanem harminchárom változatot 

küldött vissza négy év múlva, amit Diabelli önálló 

kötetben adott ki. Ez mintha a másik albumban 

összegyûlt variációkat, a többi szerzô „így írtok ti”-

jét állítaná szembe az „így írok én”-nel. Beethoven, 

immár életmûve vége felé közeledve, összefoglalását 

adta a számára oly kedves, az egész pályáját végig-

kí sérô variáció mûfajának. Jelen felvételen Andreas 

Staier nemcsak a beethoveni kreativitás e monu-

mentális alkotását kínálja, hanem izgalmas minta-

vételt is ad a Diabelli által felkértek variációiból. A 

tíz kiválasztott között találjuk például Carl Czernyt, 

Hummelt, Mozart fi át, felhangzik a nyolcéves Liszt 

és a már akkor remekmûveket alkotó Schubert egy-

egy változata is. Staiert szintén megihlette a témát 

adó keringô és a két blokk között ô maga is írt egy 

átvezetésként szolgáló, Beethoven-reminiszcen-

ciákkal megtûzdelt kis darabot. Személyében jó-

tékonyan egyesül a gyakorló és a tudós mu zsikus: 

lemeze elkészítését a Beethoven-kéziratok tanul-

mányozása segítette. Játéka olyan, mint ahogy a 

le mez kísérô címlapján látható: soha nem tolakszik 

elôtérbe, de személyisége mindenhol jelen van e sa-

játos mikrokozmoszban. Graf-féle fortepianóján 

nemcsak hihetetlenül kifi nomult billentésével, ha-

nem a mára már ismeretlen, kuriózummá vált pedá-

lok különleges effektusaival is emlékezetessé teszi a 

variációk megszólaltatását. Kovács Ilona

SCHUBERT: 

VONÓSNÉGYESEK (D 810, D 804)

Endellion Vonósnégyes 

● ● ● ● ● ● ● ● ●●

Schubert d-moll, A halál és a lányka, illetve a-moll, 

Rosamunde elnevezésû vonósnégyeseit rögzítette 

az Endellion Vonósnégyes – immár többedik lemez-

cégénél, az új lemezeket szerencsére olykor mégis-

csak produkáló Warnernél. A több mint harminc-

éves együttes hírneve lassan terjedt. Nem baj, meg-

éri érni, és – csak nézzünk körül! – hosszú távon 

nem éri meg éretlenül letépetni. Anti-biedermeier 

játék? Számomra a biedermeier nem negatív stílus, 

csak ha túlzó, kisstílû. Az Endellion kvartett meg-

közelítése érdekes: semmi romanticizmus, minde-

nek elôtt nagyon tiszta formák. Ez – nem túlzott, de 

kétségtelen – egyszerûsítéssel jár, amit az össze-

hangolástól, a formaadástól nehéz elválasztani. 

Némi veszteség a réven, de nem csekély nyereség a 

vámon. Kevesebb Sturm und Drang, kevesebb drá-

maiság, ugyanakkor mindig világos formák közti 

mozgás. Alapjaiban kötött, de kicsiben szabad 

mozgás jellemzi a játékosokat. A hangzás lekerekí-

tett és egyenletes. Mint amikor a mûvészi gonddal 

megmunkált mûanyag esztétikus; nem ócska pót-

lék, hanem megfelelô, eredetiséget lehetôvé tevô 

matériaként tûnik fel. A színezés is ilyen egyértelmû: 

nem ezer színt használnak, hanem kikevernek jel-

legzetes, egymáshoz is viszonyított árnyalatokat. 

A szólamok mintha ilyen csíkok volnának. A két elô-

adás strukturálisan kimagasló, és így pihentetô is. A 

hallgatónak nem kell küzdenie a darabokban rejlô 

struktúra felfedezéséért, mert a négy muzsikus 

összjátéka sosem alakul úgy, hogy ez láthatóságon 

kívülre kerülne. Az együttes játéka fi nom, az ered-

mény könnyûsúlyúság, a súlyosság kerülése. Schu-

berthez illik az Endellion Vonósnégyes efféle mo-

dora. A zene tisztasága, zseniálist magába foglaló 

egyszerûsége mutatkozik meg általa.  Zay Balázs
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ÁBRAHÁM MARIANN – ZONGORA

Schumann, Liszt, Balassa S., Hollós M., 

Gyulai J., Soproni J., Durkó Zs., J. McDonald, 

D. Goolkasian Rahbel mûvei  ● ● ● ● ●● ● ● ● ●

Ábrahám Mariannt ma Magyarországon jobbára ze-

nepedagógiai és zenei-közéleti tevékenységérôl is-

merjük; ô az ugyanis, aki amellett, hogy immár 

több mint négy évtizede tanít zongorát hazánk leg-

nevesebb zenei középiskolájában, alapítványt ho-

zott létre az alapfokon oktató tanárok jutalmazásá-

ért. Jelen kiadványával bizonyítékát adja annak, 

hogy sem temérdek elfoglaltsága, sem idôs kora 

nem gátolja meg abban, hogy magas színvonalú 

elôadói mûsort tudjon fenntartani. Egy olyan dupla-

lemezes kiadványt készített ugyanis, melyen a szá-

mára legfontosabb két területrôl válogatott, s 

mindegyikrôl hatalmas, hatvanperces mennyiséget 

merített. A mûsor elsô félidejében romantikus 

mûveket játszik. Ezek közül kimagaslik Schumann 

népszerû sorozata, a Davidsbündlertänze, melyhez 

olyan lírai hangvételû Liszt-mûveket választott, 

mint az elsô Apparition, vagy az En rêve. A második 

fô terület a 20. századi kompozíciók világa, melyek 

közül pedagógus füllel válogatott. Több olyan, rövi-

debb mûvekbôl álló sorozatot interpretál ugyanis, 

melyek karakteresek, valamelyest modern tenden-

ciákat követnek, de jól érthetôek és technikailag 

nem igazán megterhelôek. E mûvek közt a kapcso-

lat az a fajta konzervatív modernitás, mely 19. szá-

zadi érzeteket, zenei gesztusokat, hangzási sajá-

tosságokat ötvöz haladó zeneszerzés-technikai és 

melodikai jelenségekkel. Ezen darabok közül a szer-

zôk többet is az elôadónak dedikáltak, mely még in-

kább mutatja Ábrahám Mariann elkötelezettségét a 

kortárs zene-játszás mellett. Elôadásmódja igen fi -

nom mûvû, érzékeny árnyalatokat képes teremteni. 

A felvételen nem annyira a virtuozitásé a fôszerep, 

mint inkább az expresszivitásé, szenzitivitásé, ki-

munkáltságé. Kozma Gábor

G. F. HÄNDEL: 

HEGEDÛ-SZONÁTÁK

A Musica Antiqua Roma mûvészei

● ● ● ● ●● ● ● ● ●

A régizene-játszás legfi atalabbjai közt számon tar-

tott együttes, a Musica Antiqua Roma négy – talán 

legfontosabb – tagja egy kiváló lemezzel örvendez-

tette meg a barokk zene szerelmeseit. Kiváló érzék-

kel és nem mellesleg magas szakmai tudással, már-

már zenetudományos alapossággal választottak ki 

nyolc Händel hegedû-szonátát, melyek önmaguk-

ban is igen érdekesek és szépek, igazán kiváló él-

ményt azonban csak egy ilyen fantasztikus elô-

adás ban képesek nyújtani. Az érett barokk korszak 

pillanatképei ezek a hangszeres szonáták, melyek 

nem annyira a nagyközönségnek szólnak, mint in-

kább a kis házikoncertek világát képviselik, azok in-

timitását sugározzák. Az itt található lassú-gyors-

lassú-gyors tételrend is csak az adott korszakra 

jel lemzô, melyet a mester remekül kezel. Minden 

té tel melodikus és harmonikus szempontból is rend-

 kívül izgalmas fordulatokban bôvelkedik. Riccardo 

Minasi, az együttes vezetôje játssza a hegedûszólót, 

mely tökéletesen tiszta minden pillanatban, jól 

gesz tikulált, kifejezô frázisokban gazdag. Virtuóz 

játékossággal kezeli a gyors tematikájú részeket, a lí-

rai lassú tételeket pedig a fi nom díszítések legválto-

zatosabb típusaival gazdagítja. A felvételt számom-

ra azonban a continuo tette még kü lönlegesebbé, 

igazi gyöngyszemmé. A csembaló és lant együtt-

munkálkodása egyszerûen fantasztikus, mindkét já-

tékos egyszerre roppant érzékeny és virtuóz. Giulia 

Nuti teljesítménye a szembetûnôbb; nem igen hal-

lani ugyanis másutt ennyire sûrû con tinuo-játékot, 

mely igen kreatívan kidolgozott, s így technikai 

szinten felveszi a versenyt a hegedû-szó ló val. Luca 

Pianca lantjátéka a lírai pillanatokat képes még exp-

resszívebbé tenni: fi nom eleganciával formálja az 

érzékeny harmóniai megoldásokat.  Kozma Gábor

JACOB CLEMENT: VOKÁLIS MÛVEK, 

MOTETTÁK, SANZONOK

Huelgas Ensemble, Paul van Nevel

● ● ● ● ● ● ● ● ●●

A Clemens non Papakent is ismert komponista 

oeuvre-jébôl motetták és különbözô miserészek 

mellett a lemezen sanzonokból is szerepel egy ma-

rékra való. A három-hat szólamú tételeket, s külö-

nösen az utóbbi világi darabokat hallgatva érteni 

véljük a mellékletben olvasható tudósítást, misze-

rint a szerzôt e mûfajban kora egyik legnagyobbjá-

nak tartották. Rendkívüli ritmika és formai arányér-

zék jellemzi ezeket a mûveket; itt-ott olyan anakro-

nisztikus érzésünk támad, mintha Josquin telitalála-

tai is ebbôl a köpönyegbôl kerültek volna elô. Mint-

ha az Il grillo nem elôképe, hanem utánérzése lenne 

pl. a Jaquin Jaquet kezdetû dalnak. A Huelgas-

együttestôl azonban szokatlan, s talán nem is leg-

szerencsésebb felállás a szólamonkénti két énekes, 

ahogy az a legtöbb tételben szerepel. Kisse diffúz 

így a hangzás, bár egyszerre bájos is, s legalább 

nem steril a spontaneitás, ahogyan a szólamon belül 

apró biccenések keletkeznek. A koncepció ezekben 

a világi mûvekben a Tallis Scholars-féle l’homme 

armé-dallamintonáció teljes ellentéte, ahol a vi-

szonylagos mosdatlanság történetileg mintha job-

ban megfelelne az adott kornak. A korrekt ófl amand 

kiejtés is mintha ugyanezt a korhû illúziót tenné 

meg teljesebbé. Egyes tételekben a szólamok hang-

zó aránya is mintha „farsúlyos” lenne: a szélsô szó-

lamok, s különösen a basszus javára. A felvétel eb-

ben a tekintetben is emlékeztet a Sei Voci Bernard 

Fabre-Garrus vezette lemezeire, ahol a fi úszoprá-

nok együtt is alig gyôznek tömeggel egyetlen öblös 

énekest. A reneszánsz kórushangzásról nem mond 

ugyan forradalmian újat, de miért is mondana? Egy-

ben hallgatva a trackek felosztása is megfelelô egyen-

súlyt teremt könnyû es súlyos, szakrális es profán 

között. Egészében szép lemez. Szabó Barna
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Hungaroton Classic
HCD 32687

Mezítlábas Zenészek – szerzôi kiadás
katalógusszám nélkül

Harmonia Mundi – Karsay és Társa
HMC902129

WOLFGANG RIHM: 

ASTRALIS ÉS MÁS KÓRUSMÛVEK

RIAS-Kammerchor, 

Hans-Christoph Rademann ● ● ● ● ● ● ●● ●●

Wolfgang Rihm, az idén hatvanadik születésnapját 

ünneplô német zeneszerzô napjaink egyik legsikere-

sebb európai komponistája. A Karsruhéban mûködô 

Institute of Modern Music igazgatóját két olyan ran-

gos fesztivál is rezidens zeneszerzônek kérte fel az 

elmúlt idôszakban, mint a Salzburgi Ünnepi Játékok 

és a Luzerni Fesztivál. A szerzôi lemezen hallható 

három különbözô kompozíció Rihm korai, illetve 

legutóbbi munkái közül való. Az 1968-as öttételes, 

a cappella Fragmenta passionis a passiótörténet kü-

lön bözô jeleneteihez kötôdô szövegekre íródott. El-

mondható, a kronológiai szituációban rejlô lehe tô-

sé gekhez képest a rövid darabok valódi kórusmûvek, 

valódi narratívával, amiket csak viszonylag kevéssé 

jellemez az akkoriban általános jelentéstôl való 

szándékos elidegenítés. A Kreuziget ihn kivétel: a 

szavak kemény hangzói ihlette madrigalizmusokban 

azonban tán mégsincs annyi, amennyi a szerzôt 

láthatóan megihlette. Amennyivel frissebb darab, 

annyival rosszabb a helyzet a 2001–2006 között 

komponált Hét Passió-szöveg esetében, ahol a dek-

lamatív és igen változatos akkordikát, a kórus szá-

mára ennek megfelelôen virtuóz intonálnivalót kínáló 

textúra a ciklus terjedelmének (fél óra) fényében ki-

fejezetten soványnak tûnik. Ugyanígy hiányzik va-

lami a nagybetûs élményhez a lemez zászlóshajó-

darabjának, az Astralisnak az esetében is. Pedig a 

kereken félórás, egyetlen márványból faragott kó-

rus monumentum megelevenítéséhez és talpra állítá-

sához a szerzô mindent bevet. A Friedrich Leopold 

von Hardenberg alias Novalis költeményére készült 

nagyszabású darab a kóruson kívül szólógordonkát 

és két üstdobot is foglalkoztat. A hibátlanul teljesítô, 

vérprofi  énekegyüttesen nem múlik semmi, de még-

is csalódás ez a kiadvány. Szabó Barna

PARIS – RIO – BUENOS AIRES – ¡DE BUDAPEST!

Mezítlábas Zenészek: Bodrogi Éva – ének, 

Koltai Katalin – gitár, 

Bartek Zsolt – klarinét ● ● ● ● ●● ● ● ● ●

Francia, brazil, argentin szerzôk mûvei és egy ismert 

magyar chanson. Mindez sajátos, hangszeres imp-

rovizációkkal és a pesti utca állandó morajlásával – 

háromnyelvû beszédmontázsokkal, trolibuszajtó 

csengôjével, érkezô metró zajával – átszôve. Külön-

leges zenék a 20. század elsô felébôl, egyedi, kor-

társ elôadói felfogásban: ezzel a merész koncepció-

val áll a nyilvánosság elé bemutatkozó lemezével a 

Mezítlábas Zenészek együttese. Merészségükkel 

nem keresnek feltûnést, nem kavarnak botrányt, en-

nél jóval szûkebb az az ösvény, amelyen felvételük-

kel a remélt közönségsiker felé indulnak. A trió 

ugyanis olyan képlékeny és nehezen megfogható 

hangulatokkal dolgozik, amelyekbôl hiányoznak az 

elvárt, berögzült sztereotípiák. Alig találunk utalást 

például az ismert brazil karneváli forgatagra, vagy a 

párizsi bohémélet felelôtlen zsongására. A Mezítlá-

basok egészen más és szokatlan módon közelítenek 

a lemez címében említett ikonikus metropoliszok-

hoz. A felvételen sokkal inkább a fi zikai valóságtól 

eltávolodott, sokat látott és az emlékeit fel-felidézô 

utazó otthoni (értsd: budapesti) töprengéseinek 

belsô hangja szólal meg, semmint az aktuális élmé-

nyeit éppen átélô, harsogva vigadó világfi é. A lemez 

alcíme Zenei utazás, ám semmiképpen sem idôbeli 

utazásra kell itt gondolnunk. Minden pillanatban 

egyszerre vagyunk jelen az érintett helyszíneken, 

ezért felesleges fényesre pucolt alkalmi lábbeliben 

vagy strapabíró túrabakancsban indulnunk. Aho-

gyan a formáció elnevezése is sugallja: ha szorít a 

cipô, érdemes elhagyni a kliséket és a legjobb mezít-

láb útra kelni. Talán így felfedezünk valami újat, ész-

revesszük az ismertben az ismeretlent, és a végén 

még az is kiderülhet, milyen így tangót járni egy ha-

misítatlan pesti chansonra. Déri Gábor

VAJDA JÁNOS: KAMARAMÛVEK

Kokas Katalin, Eckhardt Gábor, 

Kiss Gy. László, Trio Duecento Corde, 

Accord Vonósnégyes ● ● ● ● ●● ● ● ● ●

Hogy ezt az új Vajda-lemezt a kiadó egy elôzô, 

1999-es szerzôi lemez folytatásának szánta, mind-

járt a borítók hasonlóságán is meglátszik. Az akkori 

szonátákat és vonósnégyeseket itt hasonló mûfajú 

és hangszerösszeállítású darabok követik, a szerzô 

stílusának a közbeesô évtized alatti változásai vagy 

méginkább változatlanságai így könnyen nyomon 

követhetôek. Vajda 1990-es években írt kamara mû-

veinek világa jóformán érintetlenül él tovább ezen a 

lemezen. A jól ismert hangütések mégis mintha 

koncentráltabbak, érettebbek és egészében vala-

hogy komorabbak lennének azóta. Önmagában van 

valami lefegyverzô abban, ahogy hétköznapi tár-

gyak lelik meg helyüket és ünnepi szerepüket egy 

zenei folyamatban. Ahogy Umberto Eco írja a kö-

zépkor emberérôl: „...érzékenysége alapjában véve a 

közvetlenül tetszô dolgok ártatlan élvezetét egyesí-

tette a mûalkotás anyagának értékére vonatkozó kri-

tikai tudatossággal.” Mintha mindaz a koherens 

sokféleség, ami ezt a zenét izgalmassá teszi, valami 

látszólagos, mégis hallható természetességgel jönne 

létre. Mintha a zene mozdulatai olyan láttató erô vel 

bírnának, ami az alkotói szándék helyett az alkotót 

ma gát segítene kihallani a hangok közül. Amiben az 

elôadók is segítségünkre vannak. A Szólószonátá-

ban, ahol Bartók érdekesen keveredik bizonyos funk-

ciós fordulatokkal vagy a Ligeti-hege dû versenybôl 

ismert lídes dallammenetekkel, Kokas Katalin alkot 

maradandót. A III. vonósnégyes Dvořák ra, Sosz ta-

kovics utolsó szimfóniájának végére, Orbán Zongo-

raötösének Scherzójára hajazó textúrái az Accord 

kvartett elôadásában szintén szépen kidolgozottak; 

ahogy a szintén Orbán-allúziókkal tarkított, igazán 

ütôs Klarinétszonátában Kiss Gy. László és Eckhardt 

Gábor is nagyot alakít. Szabó Barna
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Nonesuch Records – Warner – Magneoton
530223

Harmonia Mundi – Karsay és Társa
HMU 807553

Harmonia Mundi – Karsay és Társa
HMU 807567

RALPH VAUGHAN WILLIAMS: A LON-

DON SYMPHONY, SERENADE TO MUSIC

Rochester Philharmonic Orchestra, 

k.: Christopher Seaman  ● ● ● ● ● ● ● ● ●●

A Rochester Philharmonictól 13 évad után lekö-

szönt Christopher Seaman igazán tudta, hogy kell 

ezt csinálni! Nyilván nem mellékes, hogy szemé-

lyében angol úriember irányította az amerikai 

együttest, ami azonban kevés lenne a boldogság-

hoz. Az angol nemzeti romantika nagy komponis-

tájának hatásos tolmácsolásához a veleszületett 

öntudaton túl nagyon szolid zenei-technikai esz-

közrendszer is szükségeltetik. És Seaman a legke-

vésbé sincs híján ezeknek. Tudja, hogyan kell 

Vaughan Williamsból elôhívni Debussy-t, tehát 

hogyan kell az impresszionista zenei festészet 

felsô fokának legapróbb nüanszait érzékeltetni. 

Ugyanakkor azt is tudja, hogyan kell a szigetor-

szág szellemének azt az évszázadokig érlelt ele-

ganciáját, különállását és melankóliáját megidézni, 

ami az elsô világháború elôestéjén saját zenei 

hangját megtaláló Vaughan Williams elvitathatat-

lan sajátja. Akadnak persze a szerzônek olyan szo-

katlan experimentumai is, mint például a Flos 

Campi, de azért nem vitás, hogy életmûvének 

fôcsapását a vizuális mûvészetek effektusaival 

vetélkedô szimfóniái jelentik. A lemezen megszó-

laló két kompozíció ennek a fôvonalnak hû repre-

zentánsa. Érzelmi tónusaik részben a népzenébôl, 

részben a Tudor-kori mûzenébôl merítenek, meg-

kapó tételeikben pátosz és mélabú, bensôségesség 

és derû, ünnepélyesség és nosztalgia foszlányai 

kergetik egymást. Sok szempontból plein air 

jellegûnek mutatkozik ez a zene, valójában ízig-

vérig a városi  ember élményvilágából születik, aki 

a nélkülözött természeti élményt a nagyvárosi élet 

benyomásainak montázsszerû újrarendezésével 

igyekszik visszanyerni. 

Veres Bálint

ARVO PÄRT: CREATOR SPIRITUS 

Theatre of Voices, Ars Nova Copenhagen, 

Paul Hillier

● ● ● ● ●● ● ● ● ●

A fantasztikus építészeti fotóiról ismert Maria 

Luisa Corapi felvétele, amely Pärt legújabb albu-

mát díszíti, többet képes elmondani errôl a 

zenérôl, mint ami szavakkal elmondható. „Egy sze-

rûség”, „tisztaság”, „esszencialitás”, „csön  des-

ség”, „komolyság”, „mértékletesség” – persze-

persze, mindez helytálló, de milyen banális ahhoz 

a térbeli és fény-árnyék összefüggésrendhez  ké-

pest, amit Corapi képe jelenít meg. Ráadásul a túl-

lihegett egzaltáció helyett – ami oly gyakori vele-

járója Pärt fogadtatásának – Corapi képe inkább 

arról beszél, hogy nincs közvetlen illumináció, 

hogy a „világosság a sötétségben fénylik”, hogy a 

transzcendencia tapasztalata falak közé szorított, 

belsô tapasztalat. A kopár szoba padlójára geo-

metriai pontossággal bevetülô fénycsíkok, a falon 

derengô dicsfény és a félelmetesen sötétlô ajtónyí-

lás tökéletesen érzékeltetik Pärt zenéjének mozdu-

latlan drámáját. Minden hangnak van egy vele 

egyenértékû ellentétpárja, s amíg az egyik sík ál-

landóan egy dallam kihordásán fáradozik, a másik 

síkon egyetlen akkord hangjai ellenpontozzák, hol 

feszült, hol harmonikus módon a kibontakozó dal-

lamívet. Igazi elôrehaladó polifónia, harmóniai 

fejlôdés azonban sosem jön létre, mert a dallam 

sohasem vehet uralmat a mozdulatlan, idôtlen ak-

kord felett. A fénycsíkok idôleges vendégek a szo-

ba sötétjében, megidézésük újra és újra végrehaj-

tandó feladat. Ez a magyarázata annak is, miért 

olyan magától értetôdô, hogy két és fél évtized 

munkái kerülnek itt egymás mellé. Nincs stílustö-

rés, nincs fejlôdés, nincs hanyatlás. Egyetlen szel-

lemi igény gyakorlása van, újra meg újra. A „gya-

korlás” pedig görögül úgy hangzik: aszkezisz. 

Veres Bálint 

KRZYSZTOF PENDERECKI + JONNY 

GREENWOOD

Aukso Orchestra, k.: Krzysztof Penderecki, 

Marek Moś ● ● ● ● ●● ● ● ● ●

Penderecki vitán felül a legnagyobb élô lengyel 

zeneszerzô. E megállapításon túl azonban szinte 

semmi sem áll vitán felül vele kapcsolatban. Külö-

nösen, ami életmûvének rövidebb elsô és végleges-

nek tûnô, második szakaszát illeti. Az 1959-es var-

sói bemutatkozása és az 1976-os stílusfordulat kö-

zött eltelt tizenhét év olyan termést produkált, ami 

nehezen hasonlítható össze a késôbbi évtizedek da-

rabjaival. Sôt, nem is egyszerûen csak összehason-

líthatatlanságról van szó, hanem inkább össze-

férhetetlenségrôl. A két zenei világ annyira tûz és 

víz, hogy csoda lenne, ha nem okozna megosztott-

ságot a közönség soraiban. A vadul és bátran 

kísérletezô korai „szonorizmus” és a melankoliku-

san patetikus „neoromantika” nemigen férhet meg 

egyetlen kebelben. A kritikusok véleményei lehetnek 

ugyan tanulságosak vagy éppen szórakozta tóak, de 

bizonnyal még érdekesebb ezeknél az a hagyo-

mánytörténet, amely az egyes daraboknak a leg-

újabb zene és a társmûvészetek területén végbe-

ment utóéletébôl rajzolódik ki. A fi lmesek többsége 

(pl. Kubrick és Lynch) a korai Pendereckit találta ins-

pirálóbbnak, a zeneszerzôk körében talán kiegyenlí-

tettebb a helyzet. Ehhez a történethez tesz most 

hozzá egy újabb, izgalmas fejezetet a Radiohead gi-

tárosaként megismert, már komolyzene-szerzôként 

is jegyzett Jonny Greenwood, midôn a korai korszak 

két legreprezentatívabb munkájához, a Hiroshi má-

hoz és a Polymorphiához címzi a zene nyelvén 

megfogalmazott interpretációit. Mind a Popcorn 

Superhet Receiver, mind a 48 Responses to Poly-

morphia jól megírt, érett kompozíció, s izgalmas 

módon kapcsolja össze a korai Penderecki szo no-

rista hangfelhôit a múlt szellemeivel küzdô, neo-

romantikus tónussal.  Veres Bálint
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POLYCHORAL SPLENDOUR

Gabrieli és Schütz mûvei

Cappella Murensis, Les Cornets 

Noirs

Audite 92 652 ● ● ● ● ●● ● ● ● ●

Európa egyik legizgalmasabb szak-

rális zenei tere a svájci Aargau kan-

tonban található Muri bencés apátsá-

gának kolostortemploma, amely az 

elmúlt évtizedekben számtalan gyö-

nyörû hangversenynek és lemezfel-

vételnek adott otthont. A templom 

rezidens együttese (Cappella Mu-

rensis) és a Les Cornets Noirs hang-

szeres régizene-együttes közös pro-

jektje Giovanni Gabrieli és Heinrich 

Schütz többkórusos technikát alkal-

mazó, liturgikus mestermûveibôl vá-

logat. Az énekesek és a hangszeresek 

öt kü lön bö zô ponton (a templom ga-

lériájának négy sarkában, illetve a 

földszinten középen) helyezkednek 

el, s a kifi nomult mikrofontechniká-

nak köszön hetôen a felvétel annyira 

plasztikus és élethû, mintha mi ma-

gunk is ott elmélkednénk a bencés 

testvérek között. Az elôadók mellett 

mindez az Audite hanglemezkiadót 

vezetô remek hangmérnök, Ludger 

Böckenhoff érdeme.  ReA  

MENDELSSOHN 

VONÓS KAMARAZENÉJE – 1. 

Mandelring Vonósnégyes

Audite 

92 656 ● ● ● ● ●● ● ● ● ●

A tematikus koncertsorozatainak és 

lemezfelvételeinek köszönhetôen né-

met nyelvterületen már méltán elis-

mert Mandelring Quartett (Sebastian 

Schmidt, Nanette Schmidt, Roland 

Glassl és Bernhard Schmidt) új CD-

sorozata Mendelssohn teljes vonós 

kamarazenei oeuvre-jének bemutatá-

sára vállalkozik. Az elsô albumon a 

szerzô 14 évesen írt Esz-dúr vonós-

négyese, valamint két, ugyancsak fi a-

talkori kvartett, az op. 12 (Esz-dúr) 

és az op. 13 (a-moll) jelzésû kapott 

helyet. A szépen kidolgozott, igen 

plasztikus interpretációból hiteles ké-

pet kaphatunk az 1820-as évek né-

met zeneszerzésének folyamatairól. 

Beethoven hatása szinte felmérhetet-

lenül jelentôs, de az új nemzedék 

már próbálgatja azt a kompozíciós 

eszköztárat, amit ma romantikusként 

ismerünk. Egy érzékeny lelkû géniusz 

fi atalkori zsengéi – két stíluskorszak 

határán.  ReA

WOLFGANG RIHM: 

ÜBER DIE LINIE II, COLL’ARCO

Hänssler Classic – Karsay és 

Társa

CD 93 283 ● ● ● ● ● ● ● ● ●●

Wolfgang Rihmet (kórusmûveirôl kri-

tikánk a 46. oldalon) már ötvenéve-

sen is ünnepelték – s idén, hatvan-

évesen mûvei készülô hangzó össz-

kiadásának örvendhet. A sorozat 6. 

korongján két versenymû szerepel, 

1999-bôl és 2008-ból. Mindkettô 

egytételes, afféle monumentális, 

egyedien strukturált hang-építmény. 

Az Über die Linie II címet viselô klari-

nétverseny (szólista: Jörg Widmann, 

karmester: Sylvain Cambreling) em-

berfeletti erôpróba, amennyiben 

szinte szünet nélkül, mindvégig kon-

centráltan kell játszani a szólistának a 

hangszer magas régiójában. Ilyen 

mûvek hallatán realizálódik az „ars” 

kettôs jelentése: a kompozíciókban 

egyidejû a mûvészet és a mesterség-

beli tudás jelenléte. Jörg testvére, 

Caroline Widmann játssza a 

Coll’arco hegedûszólóját – a számos 

kiváló lemezen közremûködô SWR 

zenekar dirigense itt Eivind Gullberg 

Jensen.  FK

TELEKI MIKLÓS – ORGONA

Vivaldi, Bach, Mozart, Farkas 

Ferenc, Lehotka Gábor mûvei

Hungaroton Classic 

BR 00448  ● ● ● ● ● ● ● ● ●●

Amennyiben jól érthetô, plasztikus 

orgonahangot szeretnénk hallgatni, 

mindenképp érdemes Teleki Miklós 

le mezét forgatnunk, hiszen legna-

gyobb erénye e felvételnek a gondo-

san és dinamikusan regisztrált 

orgona hang, melyet nagy szakérte-

lemmel rögzítettek. Ehhez kapcsoló-

dik Teleki remek technikai felkészült-

sége. Egyet  len hiányosságát épp a 

legfontosabb aspektusában érzem a 

lemeznek: ez pedig a mûsorválasztás, 

mely nélkülöz mindenféle rend szer-

sze rûséget, akárha az orgonamûvész 

kedvenc darabjait kívánná elénk tár-

ni. A nép szerû d-moll toccata és fúga 

(Bach) mellé társítja Farkas Ferenc 

Régi magyar táncok címû sorozatát, 

valamint volt tanára, Lehotka Gábor 

elôtt tiszteleg, annak Francia szvitjé-

vel. Orgo na zene-népszerûsítô kiad-

ványként így is kiváló, az orgona 

hangszíneivel is mer kedôknek különö-

sen ajánlom.  KG

PETROVICS EMIL ÉS LIGETI 

GYÖRGY KAMARAMÛVEI

Rákoshegyi Bartók Zeneház

kat.szám nélkül ● ● ● ● ● ● ● ● ●●

A Rákoshegyi Bartók Zeneház kiadá-

sában jelent meg ez a CD. A fenntar-

tás forrásaiért küzdô intézmény ré-

szé rôl tiszteletre méltó a gesztus. 

Fontos szót ejteni a korongról, mert 

kézzelfogható dokumentuma annak, 

hogy a város peremén milyen mis-

sziót teljesít az emlékhely. A koncer-

tek és mesterkurzusok rendezése 

mellett inspirálja a kortárs zene szer-

zôket, mert mûveik ôsbemutatójának 

itt szívesen adnak teret. Az idô úgy 

hozta, hogy ennek a lemeznek már 

mindkét szer zôje halott. De a Göndör 

bárányok zongorakíséretes, mezzo-

bariton változatát még Petrovics Emil 

hagyta jóvá, s most a ház vezetôje, 

Bokor Jutta és Massányi Viktor ének-

li, Borbély László kíséretével. A fi atal 

zon goramûvész szólaltatja meg Lige-

ti Etûdjeinek egy csokrát is. Petrovics 

III. vonósnégyesét nem Rákoshegyen, 

hanem a másik Bartók-otthonban, a 

Csalán utcában rögzítették, a Kodály 

Vonósnégyes elôadásában.  AM

EAR – 20

Le moment d’un adieu

Hungaroton Classic

BR 00449 ● ● ● ● ●● ● ● ● ●

A 20 éve létrejött EAR Együttes gyak-

ran hangszeresként is közremûködô 

zeneszerzôk és más elôadómûvészek 

társulása. Jubileumi kiadványuk alcí-

me szomorú eseményre utal: a kísér-

letezést is feladatának tekintô mû-

hely-jellegû társulásnak otthont adó 

HEAR (a Magyar Rádió Elektroakusz-

tikus Zenei Stúdiója) megszûnésére. 

Ennek állított emléket kompilációjával 

Sugár Miklós, versrészletek mellett 18 

szerzô 30 mûvébôl idézve. A korong 

8 szerzô 9 darabját tartalmazza, ame-

lyek különbözôségükkel jól példáz-

zák, hogy az elektronika milyen vál-

tozatosan állítható a szerzôi szándék 

megvalósításának szolgálatába. Érde-

kes megfi gyelni, hogy a speciális 

akusztikai lehetôségek hogyan befo-

lyásolják a szerzô hangzás-elképzelé-

seit a hagyományos hangszerekre 

szánt mûvek esetében. Mivel az 

elektro akusztikus hangversenyek szá-

ma elenyészô, a CD szinte kizárólagos 

megismerési lehetôséget biztosít az 

ilyesfajta mûvek számára. 

 FK
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DVOŘÁK: ZENEKARI MÛVEK

Bournemouthi Szimfonikus 

Zenekar, José Serebrier

Warner Classics – Magneoton

0825646665624 ● ● ● ● ● ● ● ● ●●

Serebrier Dvořák-sorozatának máso-

dik darabja túltesz a IX. szimfóniát 

ma gában foglaló elsôn. Az Op. 46 

No. 8-as szláv tánc nagyon lendüle-

tes elôadásával indul, majd a VII. 

szimfónia következik, amit hevesen, 

dinamikusan vezényel; nagyon jól 

fogja össze és hajtja, s az elô-elôbújó 

szólamok sava-borsa megmutatko-

zik. Ez a legtöbb elôadásnál fesze-

sebb, erôteljesebb, inkább táncos, 

semmint meditatív jellegû. A zenekar 

involvált, játéka pontosabb, mint a 

IX. szimfóniában, de nem makulát-

lan. Serebrier a fi atal Mackerrasnál 

jobban találja a III. tétel kezdetének 

egyensúlyát. A Természet, élet, sze-

relem ciklus elsô darabja, A termé-

szetben címû nyitány, majd a Scher-

zo capriccioso zárja a lemezt, me-

lyekben ugyancsak a forma és az át-

élés sikerült jobban, mint a kimunkált 

hangzás. ZB

STRAVINSKY:

ZENEKARI MÛVEK

Izraeli Filharmonikusok, 

Leonard Bernstein

Deustche Grammophon – 

Universal 

478 4041 ● ● ● ● ● ● ● ● ●●

Leonard Bernstein 1958-as, New 

York-i Tavaszi áldozat-lemeze köztu-

dottan kivívta a zeneszerzô meleg 

hangú elismerését. A karmester hu-

szonnégy esztendôvel késôbbi, izraeli 

„újrázása” a Deutsche Grammo p hon-

nál már egy másik Bernstein-képet 

mutat, egy nem kevésbé szerethetô, 

de eltérô hangsúlyokat keresô, elmé-

lyültebb, megállapodott dirigenst. E 

’82-es koncertfelvételbôl valamelyest 

hiányzik a hajdani rögzítés fékezhe-

tetlen energiája, ehelyett egy elmé-

lyültebb és részletgazdagabb inter-

pretációt kínál. Ugyanez igaz a fi nom 

ecsetvonásokkal „festett” Petruskára, 

melyben érzékletesen felvitt, ezernyi 

színnel élô lírai passzázsok váltják 

egymást a gondosan mérlegelt drá-

mai effektusokkal. Amit az ifjú mester 

egykoron elveszített a sodró lendület, 

a lüktetô ritmusok vámján, most visz-

szanyeri egy behatóbb, letisztult ol-

vasat révén. BM

CLAIR DE LUNE – DEBUSSY 

FAVOURITES

Decca – Universal

478 3691  ● ● ● ● ● ● ●● ●●

A francia impresszionista zene nagy-

mestere, Claude Debussy születésé-

nek 150. évfordulója kínált alkalmat a 

két korongot tartalmazó album meg-

jelentetéséhez. Tiszteletben tartva 

min dennemû szub jektív szempontot, 

a végeredmény, a 10 (1956 és 1998 

között megjelent) forrásból mintegy 

harmadfél órányi hallgatnivaló ko-

rántsem átütô erejû. Sajátosságát az 

adja, hogy három zongoradarabot ze-

nekari átiratban is tartalmaz, köztük a 

címadó örökzöldet is. Méltán hiá-

nyolható viszont az azonos címû 

Verlaine-dal – énekhang csupán a 

Szirénekben szerepel. Nagy vonalak-

ban egy órányit halljuk Dutoit ve-

zényletével a Montreali Szimfoniku-

sokat, mintegy fél órányit Kocsis Zol-

tán játékát (1984-es, ’90-es és ’98-as 

felvételrôl), s egy óra marad az összes 

többire. A Vo nósnégyesbôl sajnála-

tos módon ezúttal csak a III. tételnek 

jutott hely, azonkívül a kamarazenét 

csak a Kis szvit eredeti verziója képvi-

seli. FK

BRAHMS: MAGYAR TÁNCOK

Bécsi Filharmonikusok, 

Claudio Abbado

Deutsche Grammophon – 

Universal

0289 477 9962 7 ● ● ● ● ● ● ● ● ●●

Míg Dvořák Szláv táncai árnyaltak, ki-

fejezôk zenekarral, Brahms magyar 

táncai könnyen esnek felszínesség, 

hatásvadászat eszközeivé. Az ok 

részben az lehet, hogy a szláv tánco-

kat maga a szerzô hangszerelte, míg a 

magyar táncokat nagyrészt mások, 

többen. Igazán fontos felvétele sem 

sok van. Abbado és a Bécsi Filharmo-

nikusok újra kiadott bejátszása siker-

rel kerüli el a felszínesség, a hatásva-

dászat veszélyét. Ám ez nem Abbado 

igazi terepe, szokott fi nomságának 

nem jut igazi tér. Összefogó erejének 

igen, így az elôadások ízlésesek, szí-

nesek, de kicsit merevek, legalábbis 

nem hatja át ôket annyi hangulat, any-

nyi érzés, amennyit e cigányzene-át-

ültetések jócskán megengednének. 

Ezt az élményt számomra Antal Má-

tyás kivételesen jó Hungaroton-leme-

ze adja meg, melyben megelevendik 

az, ami Brahmsot a magyar táncok-

ban megfogta. Több a füstje, a zama-

ta.  ZB  

BRAHMS: MAGYAR TÁNCOK, 

DVOŘÁK: SZLÁV TÁNCOK 

(VÁLOGATÁS)

Budapesti Fesztiválzenekar, 

Fischer Iván

Decca – Universal

478 4028  ● ● ● ● ●● ● ● ● ●

Fischer Iván ezen felvételei az ezred-

fordulóról származnak ugyan, de ér-

tékük azóta nem csökkent. A karmes-

ter gondosan válogatott össze mind-

két mester táncaiból egy-egy füzért, 

melyek így kiváló képet mutatnak a 

komponisták gondolkodásmódjából, 

stílusából. Külön dicséret illeti Fischert, 

hiszen Brahms némelyik alkotását ô 

maga hangszerelte, így például a leg-

népszerûbb V. magyar táncot is, mely 

így izgalmas színekkel gazdagodott. 

A Fesztiválzenekar hangzásképe nagy-

fokú összeszokottságról tanúskodik, 

arányaik kiegyensúlyozottak. A 19. 

századi táncos, illetve éneklô gesztu-

sokat kiválóan formálják. Nem esnek 

túlzásokba, mely ennél a stíluskörnél 

sajnos gyakran megesik. Ehelyett a 

ritmikus lüktetés és áradó dallamok 

felett egyfajta óvatos konzervativiz-

mus tart mértéket.  KG

GULYÁS CSILLA: BAROQUE

Hungaroton Classic

HCD 32709  ● ● ● ● ● ● ●● ●●

Gulyás Csilla hárfamûvész harmadik 

szólólemezé nek (egyetlen számban 

van partnere, Liebe Nóra személyé-

ben) fô jel lem zôje a személyesség: 

mint a kí sé rôszövegbôl is kiderül, 

kedvencekbôl állt össze a mûsor. A 

többségükben feltüntetett átirat ké-

szítôk sora sejteti: szinte öröklôdik a 

hárfás-generációkban a vágy, hogy 

saját hangszerükön megszólaltathas-

sanak eredetileg más apparátusra 

szánt, tetszetôs tételeket. Mint hall-

ható, nem riadnak vissza a számukra 

„nem hangszerszerû” faktúráktól 

sem. Sajnálatos viszont, ha az igyeke-

zetnek fôként a szándéka érzôdik 

csupán. A hangrögzítés könyörtelen, 

szinte „kiemeli” azokat a hiányossá-

gokat, amelyeket feledtetne az élô 

elôadás közvetlensége. A 13 tétel 

olyan repertoár-részletnek tûnik, 

amely bôl kiválasztható lenne a játé-

kos sokoldalú felkészültségét bemu-

tató vizsga- vagy versenyanyag. Ösz-

szességében kellemes, megnyugtató 

háttérzene. FK
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