
Kolozsvártól Lappföldig, 
Lyontól Budapestig
Beszélgetés Csaba Péter hegedûmûvész-karmesterrel

Az idén hatvanéves, nemzetközi 

hírû mûvész szeptembertôl 

a MÁV Szimfonikus Zenekar 

mûvészeti vezetôje és vezetô 

karmestere. Ebbôl az alkalomból 

kérdeztük az együttessel 

kapcsolatos terveirôl, valamint 

gyermekkori zenei élményeirôl, 

mestereirôl, romániai, 

franciaországi, spanyolországi 

és skandináviai tapasztalatairól.
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Gramofon: Kolozsváron született, anyai ágon zenész család-
ból. Melyek az elsô emlékei az ottani zenei életrôl?
Csaba Péter: Édesanyám, Hajdú Anna Székelyudvarhelyen 
született, nagyszerû zongorista volt. Fiai születéséig kon-
certezett is, utána már inkább csak tanított. A testvérem 
is muzsikus lett – ô csellista. Anyai nagyapámat, Hajdú 
Gézát fenomenális tehetségnek tartották: hegedült, kom-
ponált, kórust és zenekart szervezett. Sajnos nekem alig 
maradtak róla személyes emlékeim: kisgyerek voltam, ami-
kor meghalt. Anyám mindenkit ismert az ottani zenei 
életbôl. Barátnôje volt többek között Eötvös Péter édes-
anyja, de jó viszonyt ápolt Ligeti Györggyel is. Akkoriban 
nagyon nehezen lehetett ott partitúrákhoz jutni, Bartók is 
szinte elérhetetlen volt. Amikor gyerekkoromban néhány-
szor sikerült átjönnünk Magyarországra, anyám adott 
pénzt, hogy vegyek magamnak nadrágot, én azonban a 
teljes összeget zsebpartitúrákra költöttem.

G.: Az édesapját nem szokta emlegetni az interjúiban. Ô nem 
muzsikus volt?
Cs. P.: Nem, ô jogász volt, idônként eljárt koncertekre, de 
a zenével való kapcsolata nagyjából ennyiben ki is merült. 
A kolozsvári törvényszéken ô volt az egyetlen bíró, aki 
nem lépett be a kommunista pártba. Sajnos fi atalon meg-
halt, 1979-ben, ötvennyolc éves korában.

G.: Édesanyján kívül kiktôl kapta a legfontosabb zenei impul-
zusokat?
Cs. P.: Minden nehézség ellenére pezsgett a zenei élet Ko-
lozsváron: rengeteg tehetséges emberre emlékszem azok-

ból az idôkbôl, akiknek egy részével magam is dolgozhat-
tam. Sokat köszönhetek például Terényi Edének, akitôl az 
ötvenes évek végétôl egészen a hetvenes évek elejéig zene-
szerzést és zeneesztétikát tanultam.

G.: Már akkor, alig tízévesen?
Cs. P.: Hogyne, már négyévesen írtam kis darabokat, és 
ötévesen kezdtem hegedülni. Terényivel kottákat, partitú-
rákat elemeztünk – nála olyan ritkaságokat lehetett talál-
ni, mint mondjuk Britten mûveit vagy Stravinskytól a 
Sacre du printemps-t vagy Bartók Zenéjét. Másik zseniális 
tanárom Zsurka Péter volt, akihez hegedûre jártam, a 
kezdetektôl körülbelül tíz évig. Ô Budapesten, a Zeneaka-
démián Rados Dezsô tanítványaként végzett, és azt az is-
kolát vitte tovább és honosította meg Kolozsváron. Valójá-
ban ô faragott belôlem hegedûst.

G.: A pezsgô zenei légkör a hangversenyéletben is megmutat-
kozott?
Cs. P.: Amennyire ezt gyerekként meg tudtam ítélni, azt 
gondolom, igen. Végül is én szinte minden koncerten ott 
voltam, ahol csak lehetett. Tulajdonképpen ott tanultam 
meg, milyen is a karmesterség. Gyakran próbákra is beül-
tem, láttam jó és rossz dirigenseket, volt alkalmam ellesni 
a szakma minden csínját-bínját. Késôbb, a bukaresti fô-
iskolán újfajta hatások értek. Egy Párizsban tanult egykori 
Enescu-növendék volt a tanárom, akitôl mesterérôl és a 
francia zenérôl tanultam sokat. Másfelôl erôs szovjet jelen-
lét is jellemezte azt az idôszakot, aminek köszönhetôen a 
legnagyobb mûvészek jöttek állandóan koncertezni. 
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Kolozs váron háromszor hal-
lottam élôben Szvjatoszlav 
Richtert, többször Emil 
Gilelszt, Leonyid Kogant, 
Rosztropovicsot, számtalan-
szor David Ojsztrahot. A 
fôiskola elvégzése után „álla-
mi szólistává” neveztek ki, 
ami akkor és ott nagy kitün-
tetésnek számított – már csak 
azért is, mert a hangszeres 
mû vészek és az énekesek közül 
alig néhányan kaptuk meg ezt a címet: harminc-negyven 
év alatt összesen néhány hegedûs, csellista, zongorista és 
egy pár énekes.

G.: Mivel járt ez a cím?
Cs. P.: Minden hónapban kaptunk fi zetést, s ennek fejé-
ben – ha jól emlékszem – évente talán tizenöt-húsz kon-
certet kellett adnunk, szóló- és zenekari esteket egyaránt. 
Én egy ideig a Szatmárnémeti Filharmonikusok szólistája 
voltam, Bukarestbôl jártam le évadonként három-négy 
alkalommal, a többi hangversenyen más együttesekkel 
játszottam, illetve szólóesteken léptem fel. Két-három év 
elteltével a bukaresti Enescu Filharmónia szólistájává lép-
tem elô – ez volt a maximum, amit Romániában az ember 
elérhetett. Ahol az is problémát jelentett, ha Bartókot ját-
szottam: nem volt szabad kiírni a plakátra, vagy ha mégis, 
akkor nem engedték kiírni a nevemet. Ilyen abszurd világ-
ban éltünk. 1981-ben, Bartók születésének centenáriumán 
el akartam játszani a hegedûre írt mûveit a rádióban, ami-
hez csak úgy járultak hozzá, ha Enescuval együtt tûzöm 
mûsorra. Enescut amúgy én nagyon szeretem, de akkor is 

képtelenség ilyen feltételeket 
szabni. Vagy: néhányszor már 
dirigáltam Bukarestben meg 
Szatmárnémetiben, de szóltak 
a minisztériumból, hogy nem 
vezényelhetek, mert nincs 
karmesteri diplomám.

G.: Végül is 1983-ban ment el 
Romániából. Ez hogyan történt?
Cs. P.: A triómmal, amelyben 
a bátyámmal és egy román 

zongoristával játszottam – aki szintén a Filharmónia szó-
listája volt – meghívást kaptunk Franciaországba. Azon-
ban nem akarták megadni nekünk az útlevelet, mert fél-
tek, hogy ha együtt megyünk ki a testvéremmel, kint ma-
radunk.  Már rég el kellett volna indulnunk, de a Filhar-
móniánál továbbra is akadékoskodtak, s ezen én annyira 
feldühödtem, hogy „kivertem a balhét”, mire nagy nehe-
zen adtak egy telefonszámot, hogy azt hívjam fel, és mond-
jam el, mit akarok. Nem árulták el, kié a szám. Felhívtam, 
és elég indulatosan elôadtam a kérésemet, anélkül, hogy 
tudtam volna, kivel beszélek. A vonal egyszer csak meg-
szakadt, az illetô szó nélkül letette. Huszonnégy óra múlva 
megjött az útlevelünk…

G.: Amikor elindultak, már tudták, hogy nem fognak vissza-
menni?
Cs. P.: Mi a testvéremmel igen – a zongorista viszont visz-
szament. Én még továbbutaztam Angliába, mert a 
Bournemouth-i Szimfonikus Zenekarral voltak koncertje-
im, a testvérem addig megvárt Franciaországban. Volt ott 
egy barátunk, aki azóta már világhírû zongorista lett, 

„1981-ben, Bartók születésének 
centenáriumán el akartam játszani a 

hegedûre írt mûveit a rádióban, amihez 
csak úgy járultak hozzá, ha Enescuval 
együtt tûzöm mûsorra. Enescut amúgy 

én nagyon szeretem, de akkor is 
képtelenség ilyen feltételeket szabni.”
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Pierre-Laurent Aimard. Vele Magyarországon barátkoz-
tam össze – noha soha nem éltem itt, de volt négy-öt év, 
amikor Kocsis Zoltán révén rendszeresen jöttem, és együtt 
koncerteztünk. Akkor rengeteg zenészt megismertem itt, 
például Kurtág Györgyöt, Ránki Dezsôt, Perényi Miklóst 
és Simon Albertet, aki huszonéves koromban meg akart 
hívni a Zeneakadémiára vendégtanárnak. Ebbôl végül 
nem lett semmi, de a fôiskola zenekarával dolgoztam né-
hányszor. Aztán pedig Kurtág kérésére többször tartottam 
mesterkurzust a szombathelyi Bartók-szemináriumon.

G.: Franciaországban rögtön sikerült bekapcsolódnia a zenei 
életbe?
Cs. P.: Ezek mindig találkozásokon múlnak. Seppo 
Kimanen fi nn csellista, a Sibelius kvartett tagja, de emel-
lett zseniális szervezô, aki több mint négy évtizeddel 
ezelôtt, 1970-ben egy eldugott fi nn faluban megalapította 
a Kuhmói Kamarazenei Fesztivált, amely azóta a világ 
egyik legjelentôsebb ilyen rendezvényévé vált. Egyszer el-
jött Lyonba, talán 1984-ben; csak azért, hogy találkozzon 
velem. Másoktól már hallott rólam, ismerte minden leme-
zemet. A beszélgetésünk eredménye az lett, hogy attól 
kezdve huszonöt éven át minden esztendôben ott voltam, 
és többek között létrehoztam a Kuhmo Virtuosi nevû cso-
dálatos kamarazenekart. Én válogattam ki a tagjait akkor 
16-18 éves fi atalokból; eredetileg azért, hogy a fesztiválnak 
legyen saját zenekara, de aztán állandósult az együttes. 
Emlékszem, a legelsô koncerten Mozart Haffner-
szerenádját játszottuk. Ha meghallgatja a velük készített 
mintegy tucatnyi lemezünket, meggyôzôdhet róla, hogy 
ilyen vonós hangzást nem sokat talál a világon. A fi nn 
elnök egyszer felkért minket, hogy a szilveszter esti tévébe-
széde után a zenekar az én vezényletemmel adjon egy fél-

órás Sibelius-koncertet. Ez nagy megtiszteltetésnek 
tekinthetô, örömmel el is vállaltuk, ráadásul én kimon-
dottan szeretem Sibeliust.
Kuhmói mûködésemnek köszönhetôen kerültem kapcso-
latba egy zenerajongó svéd újságíróval, Sigvard Hammarral, 
aki minden koncertemre eljött. Ô is létre akart hozni egy 
fesztivált, méghozzá Lappföldön, az északi sarkkörön, és 
megkérdezte, elvállalnám-e a mûvészeti vezetését. Izgal-
masnak ígérkezett, úgyhogy belevágtam, és együtt csinál-
tuk több mint tizenöt évig, az ô haláláig – utána pedig már 
nem akartam folytatni. Volt egy zenekarom is Dél-Svédor-
szágban, a Musica Vitae, amelyet tizenegy éven át vezet-
tem. Svédországban – Stockholm és Göteborg kivételével 
– nem városi, hanem tartományi zenekarok mûködnek. 
Van egy székhelyük, ahonnan rendszeresen kimozdulnak: 
ugyanazt a koncertet mi is hatszor játszottuk el, mindig 
más-más városban. Itt szabad utat engedhettem kreatív öt-
leteimnek – a közönség nyitottan fogadott minden újdon-
ságot. A Svéd Királyi Akadémia 2001-ben a svéd zenei élet 
nagymértékû fejlesztéséért és a zenemûvészetnek a világ-
ban való hiteles tolmácsolásáért rendes tagjává választott, 
ami nagy megtiszteltetés volt számomra. Megemlíteném 
még, hogy 2001-tôl Spanyolországban a santanderi 
Encuentro de Música fesztiválnak vagyok a mûvészeti 
vezetôje, ahol a világ nagy mûvészei kitûnô fi atal tehetsé-
gekkel találkoznak és lépnek fel. Több magyar fi atalt is 
meghívok minden évben erre az eseményre.

G.: Szeptemberben átveszi Takács-Nagy Gábortól a MÁV 
Szimfonikus Zenekar mûvészeti irányítását. Mit gondol, ezzel 
az együttessel és közönségével is lehet majd úgy kísérletezni, 
mint a svédországival?
Cs. P.: Valószínûleg nem lesz könnyû, de meg fogom pró-
bálni. Ennek a zenekarnak is megvan a maga törzsközön-
sége, amelynek az igényeit nem szabad fi gyelmen kívül 
hagyni. De hozzá kell szoktatni ôket, hogy minden mûsor 
valamilyen szempontból érdekes lesz: vagy maga a mûvész 
lesz az – akkor is, ha esetleg még nem hallottak róla –, vagy 
mondjuk egy népszerû zeneszerzô kevésbé ismert mû vé nek 
elôadása, vagy egy alig ismert komponista, vagy valamilyen 
kortárs szerzemény. Célszerû folyamatosan egyen súlyban 
tartani a program különbözô elemeit, ugyanakkor szélesíte-
ni kell a repertoárt. A késôbbiekben szeretnék más mû vé-
szeti ágakat is bevonni az elôadásokba: olyanokat, amelyek 
szorosan kapcsolódnak egyes zene mû vek hez – legyen az 
tánc vagy fi lm vagy festészet. A zenekarral azon is akarok 
dolgozni, hogy felszabadultabban, rugalmasabban, határo-
zottabban játsszon. Számomra fontos, hogy a zene ne csu-
pán a berögzült módon szólaljon meg, hanem mindig éljen, 
és minden alkalommal újra te rem tôdjön. Magyarországon 
szeretik beskatulyázni a zenekarokat. Azt szeretném, hogy a 
MÁV Szimfonikusokat az élvonalbeli együttesek közé so-
rolják, mert megérdemlik. És azt is szeretném, hogy jöjje-
nek el, hallgassák meg a koncerteket, és utána mondjanak 
véleményt. Azt ítéljék meg, amit csinálunk és ahogyan csi-
náljuk, a teljesítményünk alapján. n
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Portréját megrajzolni aligha elegendô e pár sor, de valójá-
ban nincs is rá szükség – pályáját, életét feldolgozta az a 
négyszáz oldalas kötet, a Hegedûszó alkonyatban, amely 
halála után két évvel, 2001-ben jelent meg a Gramofon ki-
adójának gondozásában.

Született koncertmester

Tátrai Vilmos több mint négy évtizeden át vezetô szerepet 
töltött be a magyar zenei életben, és legalább négy minô-
sé gében tette ezt: kvartettprimáriusként, kamara zenekar-
vezetôként, koncertmesterként és tanárként.
A Zeneakadémián és a Nemzeti Zenedében tanult; többek 
között Waldbauer Imrénél, Lajtha Lászlónál, Rados 
Dezsônél. 1946-tól töltötte be az 1952-ben Állami Hang-
versenyzenekar névre átkeresztelt együttes koncertmesteri 
tisztét, a Ferencsik-korszak meghatározó személyiségeként. 
(Ugyanakkor viszonylag késôn, 1971-ben lett a Zeneaka-
démia tanára.) Kevésbé ismert tény, hogy Tátrai több csá-
bító ajánlatot is kapott külföldrôl – 1956 elôtt Zürichbe, 
1980-ban pedig az Angol Kamarazenekarhoz hívták kon-
certmesternek –, ô azonban mindvégig kitartott együtte-
sei, köztük az ÁHZ mellett, innen is csak orvosi javaslatra 
kérte nyugdíjazását 1978-ban. Több mint háromezer kon-
certen vett részt mint koncertmester (a 20. század legna-
gyobb dirigenseinek keze alatt Klemperertôl Bernsteinig), 
több mint száz lemezfelvételen közremûködött. „Mikor lesz 
nekem olyan koncertmesterem, mint a Tátrai Vilmos?” – 
sóhajtott fel egyszer Doráti Antal. Tátrai felelôsségteljes, 

néha hálás, néha embert próbáló munkáját jelzik visszaem-
lékezéseiben fennmaradt mondatai: „Régi hangverseny-lá-
togatóink tudják, hogy koncertmesteri pályafutásom során 
a világ legzseniálisabb karmestereitôl a legtehetségtele-
nebb akarnokokig minden rendû és rangú dirigenssel dol-
goztam. Nemcsak lélekemelô élményekben volt részem, 
hanem ôrlôdtem is eleget a testület és a vezetô indulati 
súrló dásai között”. (Az ÁHZ-utód Nemzeti Filharmonikus 
Zenekar Tátrai Vilmos emlékének ajánlja Kocsis Zoltán 
vezényletével adandó október 18-i estjét.)

Etalon-felvételek

Kvartettprimáriusként is maradandót alkotott: 1946-ban, 
Lajtha László ösztönzésére alakította meg a nevét viselô 
vonósnégyest, amely a következô évben már önálló bérlet-
tel jelentkezett, 1948-ban pedig megnyerte a Budapesti 
Nemzetközi Bartók Versenyt és az ezzel járó 12 ezer forin-
tos díjat. A formáció több szempontból is a hazai zenei élet 
meghatározó szereplôjévé vált, hamarosan európai hírne-
vet szerzett, és 1958-ban Kossuth-díjat is kapott. Döntô 
szerepe volt például abban, hogy Bartók Béla mûvei meg-
honosodtak a magyar koncertéletben. A Tátrai-kvartett 
adott elô elôször Dohnányi-mûvet a második világháború 
utáni Magyarországon, 1954-ben. Bartók halálának tizedik 
évfordulóján, 1955-ben elôször adta elô Magyarországon 
ciklusszerûen a hat Bartók-kvartettet, és elôször is vette le-
mezre azokat. Haydn valamennyi vonósnégyesét szintén 
rög zítették, ezt a sorozatot is sokáig etalonként tartotta 
számon a nemzetközi sajtó. (A múlt idô csak az elôadói di-
vat szükségszerû változása miatt indokolt.) Az alapító ta-
gokat az évek alatt mások váltották fel: a második hegedûs 
Rényi Albert utóda Szûcs Mihály (1954), majd Várkonyi 
István lett (1968), a brácsa poszton Iványi Józsefet Konrád 
György (1959) követte, a csellista Dénes Vera utódaként 
pedig Banda Ede csatlakozott (1951).
„Az államhatárok elég sokáig elzárták elôlünk a Juilliard 
kvartettet meg a Székely Zoltán vezette Magyar Vonósné-
gyest – írja Bónis Ferenc. – A régi nagyok: a Waldbauer-
vo nósnégyes, a Roth-kvartett már csak a legendák homá-
lyában éltek. A mi nemzedékünk számára a kamarazene 
jószerivel egyet jelentett a Tátrai-vonósnégyessel. 1950 tá-

Száz éve született Tátrai Vilmos
Végh Sándor születésének századik évfordulója örvendetesen megmoz-
gatta idén a magyar zenei életet. Van azonban egy másik magyar he ge-
dûs, egy másik kamarazenész, egy másik iskolateremtô személyiség, aki-
rôl kevesebbet hallani, noha szintén éppen száz éve született. Ô Tátrai 
Vilmos, a világhírû Tátrai-vonósnégyes, a Magyar Kamarazenekar ala-
pítója, az Állami Hangversenyzenekar legendás koncertmestere.

2 Várkonyi Tamás

A Tátrai Vonósnégyes negyvenéves jubileuma
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ján nemigen akadt más együttes, mely a muzsikálásnak 
ezt a nemes mûfaját, hosszabb távon mûvelte volna. 
Haydn kvartettjeit, a kései nagy Beethoven-remek-
mûveket, Bartók és Kodály nem könnyen feltáruló alko-
tásait, Mozartot és Brahmst, az újabb magyar zeneszerzô 
nemzedék mûveit mind-mind a Tátrai-vonósnégyes tol-
mácsolásában ismertük meg. Sok éven át a Tátrai-kvar-
tett volt a vonósnégyes.”

Ragyogó muzikalitás

Az Állami Hangversenyzenekar tagjaiból szervezte meg 
Tátrai 1957-ben a Magyar Kamarazenekart, amelyet szin-
tén több mint harminc évig vezetett koncertmesterként. 

A karmester nélküli kamarazenekari hagyomány addig 
nem vert gyökeret Magyarországon. Próbálkozások ugyan 
voltak, de ez az együttes lett az elsô, amely ezt a típusú 
zené lést meghonosította Magyarországon, presztízsét pe-
dig a szim fonikus zenekarokéval azonos szintre emelte. 
Hazai együttesek közül a Magyar Kamarazenekar kapott 
elôször meghívást a Salzburgi Ünnepi Játékokra; ma a 
Tátrai Vilmos Kamarazenekar ôrzi a nagy jelentôségû mu-
zsikus nevét.
„Egyetlen olyan esetre sem emlékszem, amikor ne éreztem 
volna hitelesnek a Tátrai által diktált tempót – írja Meixner 
Mihály a bevezetôben említett kötetben. – Kitûnô érzék-
kel tudott különbséget tenni egy derûs hangulatú Haydn-
fi nálé vagy egy késôi Beethoven-vonósnégyes zárótétel-
ének tempókaraktere között. Ne feledjük el azt sem, hogy 
ô és együttese volt az, aki megismertette a hazai közönsé-
get a huszadik század magyar és külhoni mestereivel. (…) 
Csodálatos volt rajongása azok iránt a nagy karmesterek 
iránt, akikkel hosszú zenekari pályafutása során együtt 
dolgozhatott.  Jól emlékszem rá, hogy könnybe lábadt a 
szeme, amikor Bruno Waltert vagy Victor de Sabatát em-
legette – az elsônél a dirigens lényébôl áradó emberséget és 
csodálatos dallamformáló készségét szerette, az olasz mes-
ternél pedig a hihetetlen, szinte emberfeletti energiát, fo-
kozásainak magával ragadó erejét dicsérte. Tévedhetetlen 
hallása, ragyogó muzikalitása egy pillanat alatt felismerte 
a tehetséget, de azonnal megérezte azt is, amikor valakibôl 
mindez hiányzott.” n

Zenész-legendák egy koncert után: Ferencsik János, Tátrai Vilmos, Fischer 
Annie, Tóth Aladár, Somogyi László, Hajdú István
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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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Johannes Meissl osztrák zsûritag a Gramofon kérdésére így 
összegezte tapasztalatait a megmérettetésrôl: „A Végh 
Sándor verseny fontos kezdeményezés, amely arra hiva-
tott, hogy új, erôteljes impulzusokat adjon a fi atal vonós-
négyeseknek. A szervezést sikeresnek ítélem. A program 
nehéz követelmények elé állította a versenyzôket, de reme-
kül lett összeválogatva. Azt tartottam csak sajnálatosnak, 
hogy több, érdekes együttes – különbözô okok miatt – 
kénytelen volt lemondani a részvételt. Azok a vonósné-
gyesek azonban, akiket meghallgattunk, mind keményen 
dolgoztak a nehéz, de roppant reprezentatív versenydara-
bokon. S a zsûri végül – nyitott és produktív módon – egy-
hangúan döntött arról, hogy nem ad ki elsô díjat. Mert 
noha jelentôs elôadásokat hallhattunk, úgy véltük, egyik 
együttes sem tudott teljesen megfelelni azoknak az elvárá-
soknak, amelyet a Végh Sándor emlékére szervezett ver-
seny elsô helye jelent.” 
A mûvész, aki maga is kvartettezik és tanít, a nemzetközi 
tendenciákról így vélekedett: „Sok ambiciózus együttes 
játszik magas technikai és kamarazenészi tudással. Persze, 
a feltörekvô kvartettek kis része van csak megáldva 
kiemelkedô személyiséggel, a mesteri játékhoz szükséges 
tulajdonságokkal, és olyan mélységekkel, amelyek valódi 

mûvészi elôadássá tesznek egy zenei produkciót. Ismerek 
azonban jó néhány ilyen vonósnégyest, és örülnünk kell 
annak, hogy a kvartettezés nagy népszerûségnek örvend a 
fi atal muzsikusok körében.” Arra a kérdésre pedig, hogy 
milyen szakmai útmutatást adna a résztvevôknek, ezt vála-
szolta: „Mindig arra bíztatom a fi atal együtteseket, inkább 
keressék meg az általuk eljátszott darabok tartalmának sa-
ját, valódi értelmezését, mintsem kövessenek valamilyen 
elfogadott mintát. Ez feltételezi, hogy a semmibôl is képe-
sek lesznek kiolvasni a lényeget, és megtanulnak folyama-
tosan döntéseket hozni. A négy muzsikusnak kreatív és 
felelôs mûhelymunka során, együtt kell megtalálnia a 
kvartett saját útját. Sok idô és jelentôs erôfeszítések szük-
ségesek ahhoz, hogy elérjék a kívánt érettségi szintet, hogy 
’valódi’ vonósnégyessé válhassanak, félreismerhetetlen, 
egyéni hanggal és mûvészi feddhetetlenséggel. Bízom ab-
ban, hogy a világszerte jelentkezô gazdasági nehézségek el-
lenére a jövôben is lesz elegendô kereslet arra a bámulatos 
tartalomra, amelyet a vonósnégyesek repertoárja kínál, és 
így a kiváló, új kvartetteknek lesz közönségük. S mivel az 
elsô Végh Sándor-verseny sikeres volt, remélem, a kö vet-
kezô megmérettetésen még több fi atal, ambiciózus kvartett 
vesz majd részt!”
Gyenge Enikô, a verseny titkára a visszajelzések alapján 
szintén úgy véli, a Végh Sándor-centenárium méltó meg-
koronázása volt ez a megmérettetés. A verseny iránt nagy 
volt az érdeklôdés, a fordulókra benépesült a Rádió 
Márvány terme, s a Müpa Fesztivál Színházban rendezett 
díjátadó telt ház elôtt kerülhetett színre. A közönség lelke-
sedésének nagyon örült Végh Sándor lánya is, aki több 
eseményen részt vett. Önkéntesek is segítették a szer ve-
zôket, a versenyrôl számos méltató cikk jelent meg, így a 
kamarazene valóban refl ektorfénybe kerülhetett. Sokan 
interneten át követték fi gyelemmel az egyes fordulókat, s 
Facebookon is volt lehetôség az eszmecserére. A június 
elején rendezett vonósnégyes versenyre tizennégy kvartett 
jelentkezett, különbözô okok miatt azonban számos együt-
tes kénytelen volt lemondani a részvételrôl. A zsûri végül 
az elsô és a harmadik díjat nem adta ki, viszont két 
egyenértékû 2. díjról döntött, amelyet a magyar Kelemen 

Kvartett és az angol Benyounes Quartet kapta. 
A folytatásról is határoztak a szervezôk, a 
következô megmérettetésre két esztendô múl-
va kerül sor, attól kezdve pedig majd három 
évenként rendezik meg a vonósnégyesek se-
regszemléjét. Akad azonban addig is tenniva-
ló, hiszen a Zeneházban kamarazenei sorozatot 
szerveznek, és a tervek között mesterkurzusok 
is szerepelnek. A Végh Sándor Kamarazene 
Központ meghívást kapott egy európai kvar-
tett-akadémia hálózatban való aktív részvétel-
re, amelyet 2013-tól – uniós támogatás esetén – 
hat európai országban rendeznek meg. n

A Végh Sándor Kamarazene Központ honlapja: 
www.veghsandor.com

Vonósnégyes-verseny –
visszhang és tervek
A kamarazene, a kvartettezés refl ektorfénybe 
állítása volt a cél, s ezt sikerült is elérni az 
I. Nemzetközi Végh Sándor Vonósnégyes Ver-
sennyel – vélekednek a szervezôk. Telt házak 
elôtt hangzottak fel a produkciók, s a meg mé-
ret tetésrôl számos médium hírt adott. A folyta-
tás két esztendô múltán következik. 

2 Réfi  Zsuzsanna

A verseny megosztott második díjasai, a magyar Kelemen Kvartett és az angol Benyounes 
Quartet muzsikusai a díjkiosztón
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Liszkay Mária, a verseny titkára azt meséli, olyan nagy az 
érdeklôdés, hogy még néhány héttel a verseny elôtt is ér-
keznek jelentkezések, pedig a határidô május 1-jén lezá-
rult. A Filharmónia Budapest által szervezett megméret-
tetés különlegessége, hogy ez alkalommal nemcsak a 
hege dûsök, hanem a brácsások is összemérhetik tudásu-
kat, s valóban nemzetközi a versenyzôgárda, hiszen a 
környezô államok mellett Izlandról, Dél-Koreából, Szin-
gapúrból, Új-Zélandról, Üzbegisztánból, Ausztráliából, Ja-
pánból, Törökországból, Kanadából és az Egyesült Álla-
mokból is érkeznek muzsikusuk. Harminckét országból 
ötvenöt brácsás és kilencvenöt hegedûs vesz részt a Szige-
ti József Nemzetközi Zenei Versenyen, a magyar indulók 
harmincegyen vannak.  

A budapesti seregszemle gazdag hagyományokkal büszkél-
kedhet, hiszen a versenyek sora egészen 1933-ig nyúlik 
vissza, amikor a zongoristák között Fischer Annie gyô-
zedelmeskedett. Szigeti József, aki a Hubay Jenô vezette, 
világhírû magyar vonósiskola prominens képviselôje volt, 
a róla elnevezett verseny programját, tematikáját a het-
venes évek elején még személyesen beszélte meg Kovács 
Dénessel, a Zeneakadémia akkori rektorával. A mûsor az-
óta is Szigeti elképzeléseit, szellemiségét ôrzi, s a versengést 
ötévente rendezik meg.  A mostani megmérettetés elô- és 
középdöntôjének a Régi Zeneakadémia ad otthont, a 
döntôt és a gálahangversenyt pedig a Müpa Fesztivál Szín-
házában tartják. S akit az egész programsorozat érdekel, az 
nemcsak egy-egy fordulóra vehet jegyet, hanem bérlettel 
minden eseményen részt vehet. A 2012. szeptember 6-tól 
15-ig tartó verseny zsûritagjai között hegedû- és brácsa-
mûvészek egyaránt akadnak. Bársony László, Gérard 
Caussé, Siegfried Führlinger, Rivka Golani, Kelemen Bar-
nabás, Perényi Eszter, Lucie Robert és Takashi Shimizu 
pontozza a fi atalokat, a grémium elnöke pedig Eduard 
Grach. A bírálóbizottság együtt értékeli a hegedûsöket és 
a brácsásokat is, s köztük osztja szét a díjakat.  n

Perényi Eszter hegedûmûvész a ver-
seny szerkesztôbizottságának és zsûrijének 
is tagja, sok éve munkálkodik a budapesti 
zenei versenyen. „Elképesztô ez a hatal-
mas jelentkezôszám, s azt is jelzi, mekkora 
rangja van a muzsikusok körében ennek a 
megmérettetés nek. Ismerik a magyar ko-
molyzenei tradíciókat, a nálunk folyó, na-

gyon gazdag mûvészeti életet, ami remélem, a jövôben is meg-
marad. Fontos, hogy az iskolateremtô mesterek – Hubay Jenô, 
Szigeti József, Flesch Károly, Auer Lipót – hagyományait ápoljuk. 
Arra törekedtünk, hogy a választható mûvek között olyan kom-
pozíciók szerepeljenek, amelyek valamely módon a hazai hege-
dû iskolához, illetve Szigeti Józsefhez kapcsolhatók. S mivel a 
Régi Zeneakadémián, Liszt egykori lakása mellett zajlik a verseny, 
ezért Liszt kompozícióját, a Die drei Zigeunert szintén elôadhatják 
a jelentkezôk. Mozart-mû nem szerepel az idei versenyben, he-
lyette Beethoven-szonátákat válogattunk. A döntôben pedig ter-
mészetesen a nagy hegedû-, illetve brácsaversenyek kaptak he-
lyet. Számunkra is újdonság, hogy a hegedûsök és a brácsások 
együtt versenyeznek, a zsû rivel majd egy ehhez megfelelô értéke-
lési módot alakítunk ki. Az biztos, hogy nem felváltva hallgatjuk 
ôket, hanem lesznek brácsás és hegedûs csoportok. Sokat zsû ri-
zem, s a tökéletes perfekciót, a tiszta intonációt, a szép hang-
képzést tartom elengedhetetlennek. Azért szeretem a versenye ket, 
mert rákényszeríti a hegedû sö ket, hogy komolyan el mé lyül jenek 
az adott darabban, és mindent alaposan kidolgozzanak. Ha vala-
kinek emellett még személyes mon danivalója is van, az ga rantálja 
a sikert. Remélem egyébként, hogy a következô, 2013 júniusában, 
Mosonmagyaróvárott rende zen dô Flesch Károly Nem zetközi 
Hegedûverseny szintén jelentôs érdeklôdést kelt majd.”

Hegedûsök és brácsások

megmérettetése
Ebben az esztendôben nemcsak hegedûsöket 
várnak a Szigeti József Nemzetközi Zenei Ver-
senyre szeptember 6–15. között, hanem brácsá-
sokat is. Öt év után rendezik meg ismét a buda-
pesti vonós seregszemlét, amelyre még Ausztrá-
liából, Új-Zélandról, Japánból, Izlandról is ér-
keznek muzsikusok. 

2 Réfi  Zsuzsanna 

Szigeti József, a verseny névadója
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Salzburgi Ünnepi Játékok 2012

A bôség zavartalansága 
Az idei Salzburgi Ünnepi Játékok programkínála-
ta a klasszikus zene eddig soha nem tapasztalt 
mértékben gazdag tárházát nyújtotta.  Salz  burg 
évek óta – vitán felül – vezeti az európai zenei 
fesztiválok rangsorát, és – mint cik künk bôl ki-
derül – 2012 újabb óriási fordulatot hozott. 

2 Dr. Székely György/Salzburg

Az ünnepi játékok új intendánsa, Alexander Pereira jelen-
leg a  nemzetközi zenei élet egyik legismertebb menedzsere. 
A bécsi Konzerthaus, majd a Zürichi Operaház igazgatója-
ként már bizonyított, hiszen Pereira tette a svájci operaházat 
a nemzetközi operavilág meghatározó mûhelyévé. A fi atal-
emberként komputer-kereskedelemmel foglalkozó zenera-
jongó a gazdasági életbôl került a zenei élet menedzselé-
sébe. Jó volt az ízlése, s remekül bánt a mûvészekkel, így 
bármerre dolgozott, a szakma mellé állt. A jelenleg 65 éves 
intendáns élete fô eredményének tartja, hogy megkapta a 
világ elsô számú fesztiváljának mûvészeti és gazdasági irá-
nyítását. Határozott kézzel és koncepcióval két éve volt rá, 
hogy az idei, elsô évadra felkészüljön, s megmutassa, mi-
lyen újdonságokkal tud szolgálni. A Salzburgi Ünnepi 
Játé kokat évtizedek óta egy direktórium irányítja. Ennek 
elnöke immáron több mint tíz éve Helga Rabl-Stadler 
konzervatív parlamenti politikus, aki mellé a mûvészeti 
intendáns és a színházi elôadásokért felelôs igazgató csat-
lakozik. Amikor Pereira elvállalta a felkérést, kemény fel-
tételeket szabott: jelentôsen emelt összeget, 57 millió euró 

támogatást kért a fesztivál részére; azzal a reménnyel, hogy 
e beruházás meghozza eredményét, és a veszteségek csök-
kenni fognak. A nyári fesztivál közepén, augusztus elsô 
napjaiban a bevételek ezt máris igazolni látszottak.
A program már júniusban megindult a négynapos Pün-
kösdi Fesztivállal, amelynek mûvészeti vezetôjéül Pereira a 
világhírû mezzoszoprán énekesnôt, Cecilia Bartolit kérte 
fel. A választás telitalálat volt: Bartoli régóta ismert arról, 
hogy a régi zene területén lappangó értékeket kutat fel, tu-
dományos igénnyel nyúl az anyagokhoz, majd nagysikerû 
produkciókat, lemezfelvételeket hoz létre belôlük. A mû-
vész nô idei ötlete is frappáns volt: Kleopátra megjelenítése 
különféle korok zenéjében. Irodalmi tanácsadót is felkért: 
az Amerikában élô népszerû olasz írónôt, Donna Leont. 
Az érdeklôdés minden eddigit felülmúlt, a jegyek pillana-
tok alatt elfogytak. Händel Julius Caesar címû operájának 
Kleopátra szerepét ô énekelte, s hozzá négy (!) bravúros 
kontratenor énekes társult: Andreas Scholl, Philippe 
Jaroussky, Jochen Kowalski és Christophe Dumaux. Az 
avantgárd rendezés ugyan lényegében megbukott, ám 
Bartolinak még ezt is megbocsátották. A hatalmas sikerre 
tekintettel a nyári fesztiválon további öt teltházas elôadást 
hallhatott a közönség. 
A mûvészeti diadalmenet nyáron tovább folytatódott. 
Pereira a fesztivál idôszakát 10 nappal meghosszabbította: 
Spirituális nyitány címen 12 programból álló sorozattal in-
dította a nyári játékokat a zenetörténet neves egyházi 
mûveibôl. A karmesterek között Claudio Abbado, Zubin 
Mehta (az Izraeli Filharmonikusok élén), John Eliot 
Gardiner, Nikolaus Harnoncourt szerepelt. Az ezt követô 
további 32 napon is a programok meglepô sokfélesége, iga-
zi sztárparádé volt jellemzô. A korábbi fesztivál felépítését 
megtartva a zenekari koncertek, az operák és a zongora-
szólista koncertek álltak a refl ektorfényben; de a magas 
színvonalú kamarazenei események és a dalestek sem ma-

KLASSZIKUS KALEIDOSZKÓP

Schiff András és a Camerata Salzburg koncertje a 100 éve született Végh Sándor tiszteletére
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radtak el. Felsorolhatatlan, hány világsztár mûködött itt 
közre, hiszen a fesztivál bárkit felkérhetett, és fel is kért, és 
aligha akad mûvész, aki nemet mondana… Vagy mégis? 
Riccardo Muti – aki az osztrák közönség egyik legnagyobb 
kedvence volt – csak egyetlen programot (igaz háromszor 
elôadva) vállalt el nagy unszolásra a Bécsi Filharmoniku-
sok élén, Liszt és Berlioz mûveibôl. Ô volt a Pereira-korszak 
elôtt Salzburg vezetô karmestere, jelenleg Chicagoban 
van fô székhelye. 
A fesztivál zenei fôszereplôje egyértelmûen a Bécsi Filhar-
monikusok. Ôk gyakran naponta kétszer is játszanak: ope-
rát és koncerteket. A 11 vendégzenekar elôadásaira sem 
volt könnyû bejutni, közöttük a Daniel Barenboim vezet-
te West-Eastern Divan izraeli-palesztin zenekar volt az 
egyik nagy szenzáció. Barenboim emellett három részbôl 
álló Schubert zongoraest-sorozatot is adott, valamint ka-
marazenei koncerten is közremûködött ifjúsági zenekará-
nak szólistáival. A fesztivál egyik missziója a modern és 
kortárs mûvészet bemutatása; ebben az évben Bernd Alois 
Zimmermann (1918–1970) kompozíciói álltak a sorozat 
élén, köztük operája, A katonák. Kilenc opera hangzott el, 
köztük a Varázsfuvola Nikolaus Harnoncourt vezetésével, 
valamint ennek sajátos „utód-darabja”, Peter von Winter 
(1754–1825) mûve, a Labirintus. Pereira Puccini mûveit 
hiányolta a fesztivál repertoárjából, így idén a Bohémélet 
lett a fesztivál egyik legkeresettebb produkciója, Anna 
Netrebko ünnepelt fôszereplésével. A hirtelen belá-
zasodott Rodolfo (Pjotr Beczala) helyett egy alkalommal 
függöny mögött énekelte a szerepet Jonas Kaufmann. Ô 

Bartoli és Netrebko után a harmadik „szupersztár”, akinek 
a nevére azonnal elfogynak a jegyek. A szinházi pro duk-
ció kért felelôs új igazgató maga is rendezett: a német Sven-
Eric Bechtolf fô produkcója idén Richard Strauss Ariadne 
Naxosban mûvének bemutatója volt, méghozzá az eredeti 
(a bemutatón csúfosan megbukott) stuttgarti verzióban.
A kamarazenei mûfaj szerencsére nem szorult háttérbe, s 
magyar mûvészek is kimagasló sikereket értek el Salzburg-
ban. Schiff András nagytermi szólóestjén Bach Goldberg-
variációit és Beethoven Diabelli-variációit játszotta, majd 
a közönség lelkes ünneplését a variációs irodalom egy 
továb bi csúcs-mûvével, Beethoven op. 111-es zongo raszoná-
tá jának arietta tételével köszönte meg. Teltházas mester-
kurzust is tartott, ahol Schubert Pisztrángötösét fi atal te-
hetségeknek tanította be – sok bölcsességgel és humorral.  
Schiff közremûködése fémjelezte azt a két maratoni hosz-
szúságú, hat-hatórás koncertet is, amelyeket Végh Sándor, 
a salzburgi Camerata Academica legendás vezetôje és a 
Végh vonósnégyes létrehozója születésének századik évfor-
dulóján rendeztek. A koncertek további  kiemelkedô 
mûvészei voltak: Stephen Isserlis (cselló), Alexandre 
Janiczek (hegedû), Jörg Widmann (klarinét). 
A ma már nemzetközi sztárnak számító Várjon Dénes 
zongoramûvész két különleges kamaraest fôszereplôje volt. 
Dvořák és a cseh zene állt e ciklus középpontjában, ahol 
olyan ritkaságokat is hallhattunk, mint Joseph Suk op. 
1-es zongoranégyese, vagy Bohuslav Martinů és Leoš 
Janaček szonátái. Várjon Dénes partnere Stephen Isserlis 
mellett Joshua Bell hegedûmûvész volt. n
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Jan Vogler már az elmúlt években is földrajzi kereteket 
adott a fesztivál repertoárjának: tavaly Ázsia, 2010-ben 
Oroszország, 2009-ben pedig az Újvilág zenei kincseit vit-
te el drezdai közönségének. Mûködésének kezdete óta célja, 
hogy a fesztivál kettôs ablakot nyithasson az érdeklôdôknek: 
Drezda, illetve Közép-Európa felôl láttassa a világ zenéjét, 
és fordítva. Ez a törekvés nem csupán az elôadott mûvek 
tekintetében érvényesül, hanem a meghívott mûvészek 
összetételében is. A fellépôk között mindig megtaláljuk 
Drezda fontosabb együtteseit, de a világ minden más tájá-
ról is érkeznek a klasszikus színtér meghatározó elôadói. 
Idén tiszteletét tette Christina Pluhar és a L’Arpeggiata, 
Valerij Gergijev és a Mariinszkij Színház zenekara, Hélène 
Grimaud; a virtuóz moldáv hegedû mûvésznô, Patricia 
Kopacsinszkaja, és még sorolhatnánk. 
Az idei „Európa szíve” mottó azonban nem csupán földraj-
zi, hanem történeti hátteret is adott a programnak. Az 
egykori Habsburg Birodalom területein keletkezett 
mûvekbôl hallhatott a közönség egy rendkívül színes cso-
korra valót, amelyek együttesen azt a kérdést feszegették, 

hogyan viszonyul egymáshoz az udvari közegben született, 
és a vele szemben – ha nem is vele ellentétben – a populá-
ris kultúrából kinôtt vagy az abból táplálkozó zenei világ. 
A programnak ez az izgalmas, történeti indíttatású kérdés-
feltevése mintegy szükségszerû következményként vonja 
maga után a kontrasztokat, amelyeket Jan Vogler bevallot-
tan kedvel. És melyik város adhatna alkalmasabb otthont 
a zenei kontrasztoknak, mint Drezda? A város, amelynek 
ötszázezer lakosából a statisztikák szerint százezer rendsze-
res koncertlátogató, a lehetô legváltozatosabb helyszíneket 
kínálja a koncerteknek. A barokk óvárosban az újjáépült 
Frauenkirche és a nagy múltra visszatekintô Semperoper 
várja a zenerajongókat, míg a belvárostól kicsit eltávolod-
va a 17. században fejedelmi kéjlaknak épült Palais im 
Grossen Garten félig romos épülete áll a fesztivál rendel-
kezésére. A régi fejedelmi rezidencia szomszédságában pe-
dig ott találjuk az egyik legérdekesebb koncerthelyszínt, a 
Volkswagen Gläserne Manufakturját, amelyben a plafon-
ra függesztett Phaeton-embriók, és a gyártósor éjjel-nappal 
villogó jelzôfényei között állítottak fel színpadot.
Pünkösdhétfô délelôttjén Ivor Bolton vezényletével lépett 
színpadra a közelmúltban alakult, historikus felfogású 
Dresdner Festspielorchester. A népszerû ausztrál származá-
sú énekesnô, Danielle de Niese elôször Johann Gottlieb 
Naumanntól adott elô két áriát, majd a koncert második 
felében Mozart Exsultate, jubilate kantátáját hallhattuk 
tôle. Elôadását biztosan nem segítette a veszélyes magassá-
gig felsliccelt ruha sem, amely láthatóan zavarta a mozgás-
ban; a koncert második felére le is cserélte egy feltûnô 
ezüst darabra. Hasonlóan excentrikus fi gura a Haydn 
Melki Hegedûversenyét elôadó Giuliano Carmignola, aki 
egyben a zenekar koncertmestere is. Játéka helyenként 
karcos, érezni benne a Vivaldi érlelte szélsôségeket, és 
mintha folyamatosan a hamisság határán mozogna. Mind-
ez azonban egyáltalán nem árt Haydn zenéjének, sôt élôvé 
és magával ragadóvá teszi ez az értelmezés, amely dinami-
kájában kifogástalan, helyenként pedig éteri szépségû tril-
lákat, és ritka bensôséges pillanatokat tartogat a közönség 
számára. A délelôtti koncertre azonban mégis a zenekar 
tette fel a koronát, amely zárásként Beethoven elsô szimfó-
niáját adta elô.
Eszembe jutott Cecilia Bartoli egyik koncertje, amelyet 
ugyanígy, délelôtt tizenegykor hallottam a bécsi Musik-
vereinban. A bérletes közönség meg sem várta a ráadást 
– pedig Bartoli azzal soha nem fukarkodik –, hanem az 
utolsó ária után, pontban egy órakor elsiettek ebédelni. 
Drezdában ennek a hozzáállásnak nyomát sem lehet talál-
ni. Jan Vogler szerint mûvészeti vezetôként és közönség-
ként is meg kell érteni a „drezdaiságot”. Személyes élmé-
nyeim után biztonsággal állíthatom: nem csak megérteni, 
belekóstolni is érdemes. n

A cikk hosszabb változata olvasható a Gramofon honlapján:
http://www.gramofon.hu/hirek/klassz/211-megerteni-drezdat  
További információ a fesztiválról: http://www.musikfestspiele.com

Jan Vogler csellómûvész, a fesztivál mûvészeti vezetôje, valamint Valerij 
Gergijev és a Mariinszkij Színház zenekara

Megérteni Drezdát
Idén harmincnegyedik alkalommal rendezték 
meg Drezda nagyszabású klasszikus zenei 
fesz tiválját, a Dresdner Musikfestspielét. A fesz-
tivál mûvészeti vezetését 2008 óta a német csel-
lista, Jan Vogler vállalta magára, aki 2012-ben 
az Európa szíve cím jegyében állította össze a 
programot.

2 Kovács Veronika/Drezda
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„A fesztivál elindítása 
mellett több érv szólt: Pé-
csett van közönsége az igé-
nyes zenei produkcióknak, 
ezek megszervezésére van 
tapasztalat, az Európa Kul-
turális Fôvárosa projekt 
nyomán létrejött nagy-
szerû infrastruktúrát pedig 
vétek lett volna nem ki-
használni” – mondja Sza-
mosi Szabolcs fesztivál-
igazgató, aki egyúttal a Fil-
harmónia Dél-Dunántúli 

Nonprofi t Kft. ügyvezetô igazgatója is. Ugyanakkor szeret-
tek volna olyan rendezvénysorozatot létrehozni, amely a 
ko molyzene hangsúlyossága mellett egyéb mûfajokat, 
programtípusokat felvonultató színes kínálatával azokat is 
meg szólítja, akik még nem döntöttek a komolyzene mellett.
A tavalyi fesztiválhoz képest jelentôs változás, hogy idén 
hangsúlyos szerepet kap Pécs kiváló hangversenyterme, a 
Kodály Központ. Nemcsak mint az esti zenekari koncertek 
színhelye, hanem mint a programok törzshelye, amely egész 
nap várja az érdeklôdôket. Ifjúsági koncerteket és éjszakai 
kamaraestet rendeznek itt, valamint a képzô mû vé sze ti ki-
állításnak is ez az épület ad otthont. „Büszkék voltunk rá, 
hogy a tavalyi Zeneszüretet rendkívül kis költségvetésbôl 
rendeztük meg – folytatja az igazgató. – A pénz nagy részét 
a Nemzeti Kulturális Alaptól nyertük el, valamint kisebb 
támogatást kaptunk a várostól, tízmilliós nagyságrendû 
összegbôl gazdálkodva. Ez idén sem lesz másképp, de azt 
talán mondanom sem kell, hogy a fesztivál mûvészi értéke 
jóval több, mint tízmillió forint.”
A programok gerincét a zenekari estek adják: a nyitókon-
certen a Pannon Filharmonikusok együttese játszik a zene 

világnapja tiszteletére; ok-
tóber 4-én az Orfeo Zene-
kar és Malcolm Bilson 
muzsikál; másnap a Buda-
pesti Fesztiválzenekar mû-
vészei gyerekekkel adják 
elô Benjamin Britten Noé 

bár kája címû misztériumjátékát, zeneiskolákkal közös pro-
dukció keretében; október 6-án pedig a Liszt Ferenc Kama-
razenekart hallhatjuk. A zenekari nagykoncertek mellett 
más jellegû hangversenyekre is sor kerül. Malcolm Bilson 
dalesten is közremûködik, a 2011-es Nemzetközi Liszt Fe-
renc Zongoraversenyen második helyen végzett Ilya 
Kondratiev szintén fellép a fesztiválon; valamint a Baziliká-
ban, különleges hangszer-összeállítású mûsorban találkozik 
egymással az osztrák Wolfgang Kogert orgona mû vész és a 
horvát Nikola Djoric harmonikamûvész. Károly Róbertet, 
a pécsi színház operakórusának egykori ve ze tô jét, a helyi 
zenei élethez számos jelentôs alkotással, elô adással hozzájá-
ruló személyiséget szerzôi esttel köszöntik hetvenötödik 
születésnapján. A szélesebb közönségrétegek bevonását hi-
vatott elôsegíteni A mi Három tenorunk címû szabadtéri 
koncert, amelyen a Csillag születik te hetségkutató 2012. 
évi nyertese, Mészáros János Elek, valamint Horváth Ist-
ván és Benke József énekel operaslá gereket a Zsolnay Ne-
gyedben, a Budapesti Filharmóniai Társaság közremû kö dé-
sével. Déli zongoraszó címmel az Árkád bevásárlóközpont-
ban szól az élô zene minden nap fél órán át, délután pedig a 
gyönyörûen felújított belvárosban, a Színház téren. Estén-
ként a város egyik jeles éttermében azok a bárzongoristák 
játszanak, akik tavasszal, a budapesti New York Palotában 
megrendezett versenyen nyertek díjat, a Klasszikus utcaze-
nére pedig olyan muzsikusokat várnak, akik repertoárjuk-
kal illeszkednek a fesztivál profi ljába. Ezenkívül lesz kirako-
dóvásár, hangszer ké szítôk bemutatója, fi lmklub, izgalmakat 
ígérô Hangcsapda és még sok-sok érdekes program – a 
sokszínûség jegyében. n

Részletek, kedvezmények, további információ:
www.zeneszuret.hu

ZeneSzüret Fesztivál – másodszor
A Filharmónia Dél-Dunántúli Nonprofi t Kft. október 1. és 7. között második alkalommal rendezi 
meg a pécsi Zeneszüret fesztivált. Az eseménysorozat alcíme: forte piano, ami egyrészt a progra-
mok széles skálájára, másrészt a kiemelt zenekari estek egyikén fellépô világhírû fortepiano-
mûvészre, Malcolm Bilsonra utal.

2 Várkonyi Tamás

Károly Róbert zeneszerzô-karnagyot 
75. születésnapján köszöntik

Mészáros János Elek – popzenei  
tehetségkutatóból az opera felé

A Liszt Ferenc Kamarazenekar is fellép a ZeneSzüreten
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A következô koncertszezonban is számos rendhagyó elô-
adást kínál a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem, s a 
MüPában külföldi és hazai világsztárok egyaránt pódium-
ra lépnek. 

Gardiner, Koroljov, Vargas

Már ötödik alkalommal vendégszerepel Budapesten Sir 
John Eliot Gardiner. A világhírû és roppant sokoldalú an-
gol karmester a régizene és a historikus elôadásmód legis-
mertebbjei közé tartozik, akit II. Erzsébet királynô lovagi 
címmel is kitüntetett. Hatalmas repertoárját több mint 
250 felvétel is illusztrálja, a Gramophone-díjat pedig min-
denkinél többször vehette át. Gardiner az utóbbi évtized-
ben számos klasszikussá vált kompozíciót értelmezett újra, 
igyekezett megtisztítani a régi zenéket a hagyomány rájuk 
rakodott porától. Saját együtteseivel, az általa alapított 
Monteverdi Kórussal és A Forradalom és Romantika 
Zene karával 2012. október 15-én Beethoven Missa 
Solemnisét mutatja be a MüPában. A koncert azért is ígér-
kezik különlegesnek, mert Gardiner Beethoven-felfogása  
– saját vélekedése szerint is  – bizonyos szempontból rend-
kívül radikális. 
Ugyancsak visszatérô vendég Jevgenyij Koroljov. Az orosz 
származású zongorista lemezérôl, A fúga mûvészetérôl nyi-
latkozta Ligeti György, hogy ha csak egyetlen CD-t vihetne 
magával egy lakatlan szigetre, akkor Koroljov Bach-felvéte-
lét választaná, és ezt hallgatná az utolsó leheletéig. Korol-
jov késôbb Ligeti-kompozíciót is elôadott, és nagyon élvezte 
a zeneszerzôvel folytatott közös munkát. A mûvész novem-
ber 7-i hangversenyén ismét Bach-mûvekkel lép pódiumra, 

a Zongora-sorozatban most a Goldberg-variációkat játssza. 
Koroljov Bach mûveinek elmélyült elôadója, s azt nyilat-
kozta egy korábbi interjúban, hogy Bach muzsikája számára 
olyan, mint a levegô, mindennap játssza a szerzeményeit. 
A mexikói származású Ramón Vargas, korunk vezetô és 
egyik legfoglalkoztatottabb tenoristája – a hazai közönség 
nagy örömére – szintén gyakori fellépô Magyarországon. 
Hallhattuk már a Lammermoori Luciában, a Rigolettóban 
és a Bohéméletben is, adott Veszprémben közös estet Mik-
lósa Erikával. A MüPában november 28-án szintén áriákból 
válogat: elôadásában többek között Mozart, Boito, 
Massenet, Ponchielli, Cilea, Verdi és Donizetti operáiból 
hangzanak fel részletek, Srboljub DiniÐ vezényletével. A 
hangverseny érdekessége, hogy a mûsorban mexikói meg-
lepetésszámok is helyet kaptak a Mariachi Los Caballeros 
együttes kíséretével. 

Mahler, Richard Strauss

A hazai sorozatok között a különösen izgalmas estek közé 
tartozik a Concerto Budapest szeptember 18-i hangverse-
nye, Keller András vezényletével. A koncerten Wagner 
Siegfried-idillje mellett Mahler IV. szimfóniája és Richard 
Strauss hattyúdalai, a Négy utolsó ének is felhangzik Rost 
Andrea tolmácsolásában. „A IV. szimfónia szopránszólóját 
utoljára Zürichben, a Tonhalléban énekeltem – meséli a 
világjáró szoprán –, s azóta is nagyon vágytam rá, hogy is-
mét elôadhassam. A Négy utolsó éneket pedig elôször öt 
évvel ezelôtt, a Zeneakadémia Nagytermében, Kovács 
János dirigálásával adtam elô. Úgy vélem, most érettebb 
darabot hallhat tôlem a közönség, hiszen a Daphne-

Missa Solemnis és Goldberg-variációk
Ôszi koncertkülönlegességek a MüPában

Mariachi zenekar, II. Erzsébet lovagja, Ligeti György kedvelt zongoristája. Három Bogányi-
hangverseny egyetlen napon, Richard Strauss hattyúdalai és korhû hangszereken elôadott Figaró 
házassága. Mindez csupán ízelítô a Mûvészetek Palotájának ôszi programjából.

2 Réfi  Zsuzsanna

Sir John Eliot Gardiner Jevgenyij Koroljov  Ramón Vargas
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elôadások megérleltek bennem bizonyos énektechnikai 
tudást, és ma már érzelmileg is jobban meg tudom tölteni 
Richard Strauss zenéjét. A komponista egyébként is fon-
tos szerepet kap a repertoáromban, hiszen Az árnyék nél-
küli asszonyt elôször Solti György vezényletével adhattam 
elô Salzburgban, a Wiener Staatsoperben pedig debütálás-
ként A rózsalovag Kalaposnôjét alakítottam. A jövô év-
ben is vár rám Strauss-mû, hiszen március 14-én a Nemzeti 
Filharmonikusokkal és Kocsis Zoltánnal a Capriccio 
Gróf nôjét éneklem a MüPában. Azért még Strauss-
korszakról nem beszélnék, de mindenképpen nyitok ebbe 
az irányba – már csak azért is, mert A rózsalovag Tá bor-
nagynéja szerepálmaim közé tartozik, akárcsak a Salome.” 

430 Hz-re hangolva

„A Purcell Kórus és az Orfeo Zenekar idei bérlete számos 
különlegességet tartogat – meséli a két társulat vezetôje, 
Vashegyi György –; a 2012. szeptember 27-i Figaro há zas sá-
ga-elôadás érdekessége, hogy tudomásom szerint még so-
sem hangzott el Magyarországon régi hangszereken ez a 
Mozart-opera. A darab koncertszerûen kerül színre, s 
igyekszünk minél jobban a zenére összpontosítani. Némi 
felkészülést jelentett rá az idei nyári Iseumi Szabadtéri 
Játékok, ahol a Savaria Zenekar élén dirigáltam a mûvet, s 
a szereplôk nagy része azonos a Mûvészetek Palotájában 
pódiumra lépôkkel; köztük van Csereklyei Andrea, Ko-
vács István és Heiter Melinda. Körülbelül tizenkét eszten-
deje dirigálom az operát, közel ötven Figaro-elôadást tar-
tottam eddig, de jó volt most – néhány év szünet után, 
sokféle szempontból – újragondolni a mûvet. Hiszen pél-
dául 2010-ben új verziója jelent meg a Mozart-összkiadás-
nak is, és ebbôl kiderül, hogy 1789-ben Mozart egy bécsi 
elôadás számára átírt az operában néhány tételt. Így kon-
certünkön a Gróf áriája valószínûleg az 1789-es verzió sze-
rint hangzik majd fel, amely kicsit hosszabb és magasabb 
fekvésû az ismertnél, s emellett is akad az elôadásban meg-
lepetés. Ráadásul a korabeli hangszerek hangszíne sokkal 
közelebb áll az énekhanghoz, a mûvészek is szívesebben 
énekelnek ilyen kísérettel. 430 Hz-re fogunk hangolni, 
ezen szoktunk bécsi klasszikusokat játszani, míg barokkot 
általában 415 vagy 440 Hz-en. Nagyon szeretem a Figaro 
házasságát: ha néhány évig nem vezényelhetem, már ‘elvo-
nási tüneteim’ vannak, mert olyan létfontosságú ‘vitami-
nokat’ tartalmaz, amelyek nélkül nehéz létezni. Az emberi 

szellem egyik csúcsteljesítménye: hallatlan báj és olyan 
életöröm, érzékiség és erotika sugárzik belôle, ami még 
Mozart mûvei között is ritkaság.” 
„A másik, szintén rendhagyó hangversenyünk november 
1-jén lesz a Müpában, s a Halottak Napja elôtt tisztelegve 
idén nem a megszokott requiemek közül válogattunk, ha-
nem Händel és Bach egy-egy gyászzenéjét tûztük mûsorra. 
Azért izgalmas ez az est, mert elôször hangzik fel együtt 
Karolina királyné temetési anthem-je a Gyászódával. Két 
varázslatos mû, egy évtizeden belül keletkeztek, s bármi-
lyen furcsa, de ritkán fordul elô, hogy az ember egy esten 
Händel- és Bach-mûvet rakhat egymás mellé. A szólis-
táink is fi gyelmet érdemelnek, hiszen Bárány Péter mellett 
– akit a barokk zene kedvelôinek már nem kell bemutatni – 
Baráth Emôke, a legutóbbi innsbrucki barokk ének verseny 
gyôztese lesz a szopránszólistánk, akinek most kezdôdött el 
a világkarrierje. Régi kedves partnerünk Blazsó Domon-
kos, akárcsak Jeffrey Thompson, aki William Christie-vel 
dolgozik rendszeresen, így számunkra kulcsot jelentett a 
francia barokkhoz. 2013-ban, az Operaházban bemutatan-
dó Rameau-darabnak, a Hippolytus és Ariciának is ô lesz 
az egyik címszereplôje” – nyilatkozta a Gramofonnak Vas-
hegyi György.

Egy nap Bogányival, Bachhal és Liszttel 

Chopin szerzeményeibôl már tartott maratont – amikor 
két nap alatt eljátszotta valamennyi zongoramûvét –, ta-
valy pedig Liszt mûveibôl válogatott a MüPában Bogányi 
Gergely. Akkor elhatározta, nem kíván a szerzôtôl elsza-
kadni, és 2012-ben szintén játszik Liszt-mûsort a hang-
versenyteremben, többet is egyetlen nap alatt. De október 
22-én, Liszt Ferenc születésnapján nemcsak a virtuóz zon-
go ramûvész-zeneszerzô kompozíciói, hanem Johann 
Sebastian Bach mûvei is szerepelnek programjában. Há-
rom elôadást tart ezen a napon: 15.30., 18.00 és 20.00 órai 
kezdettel, s mindegyiken más és más mûsor hangzik fel. A 
koncertek érdekessége az is, hogy több Bach-szerzemény-
nek Bogányi Gergely átiratában tapsolhat a közönség. S 
ahogy a mûvész egy korábbi interjúban fogalmazott, nem 
új tartalmakat akar a mûvekbe belevinni, hanem azt sze-
retné megmutatni, amit a szerzô belekomponált. n

A Mûvészetek Palotája teljes ôszi programkínálata megtalálható az 
intézmény honlapján: www.mupa.hu

Vashegyi György  Rost Andrea Bogányi Gergely

Fo
tó

: P
et

ô 
Zs

uz
sa

 –
 M

ûv
és

ze
te

k 
Pa

lo
tá

ja

Fo
tó

: P
et

ô 
Zs

uz
sa

 –
 M

ûv
és

ze
te

k 
Pa

lo
tá

ja

Fo
tó

: C
si

bi
 S

zi
lv

ia
 –

 M
ûv

és
ze

te
k 

Pa
lo

tá
ja



KLASSZIKUS KALEIDOSZKÓP

24 GRAMOFON 2012. ÔSZ

Valójában nem is beszélhe-
tünk egységes profi lról, hiszen 
különbözô társulatokat foglal 
magában az 1949-ben létreho-
zott intézmény – de ez adja a 
különlegességét is. A Honvéd 
Táncszínházat a Harangozó 
Gyula-díjas, kiváló és érdemes 
mûvész Zsuráfszky Zoltán ko-
reográfus vezeti, a Honvéd 
Férfi kart pedig a Liszt Ferenc-
díjas Strausz Kálmán. A tánc-
színházhoz kapcsolódik az 
Árendás Péter által vezetett 

Hegedôs együttes, valamint a színész-szólista tagozat, 
amelynek irányítója Gyôry András Botond. Ez a struktúra 
a több évtizeddel ezelôtti gyakorlatban gyökerezik, éppen 
ezért lehetne akár idejétmúlt is. Az idén májusban hivatal-
ba lépett ügyvezetô igazgató, Bolvári-Takács Gábor azon-
ban arra vállalkozott, hogy ezt a sokszínûséget kihasználva 
új lendületet adjon a közel száznegyven fôt tömörítô társu-
latnak. 
Kinevezése után elsô dolga volt, hogy az addig jellemzôen 
az adminisztratív részlegnél összpontosult vezetôi munka-
kört a mûvészek kezébe adta vissza. Ennek érdekében hoz-
ták létre újra a mûvészeti vezetô posztot, amelyet Zsuráfszky 
Zoltán tölt be. „Elsô helyen a társulat áll, a mûszaki és ad-
minisztrációs egységek csak ezután következnek – mondja 
Bolvári-Takács Gábor. – Vezetôi megbízásom 2015-ig szól, 
elsô fô célomat viszonylag hamar sikerült elérni: nemzeti 
kategóriájú intézménynek minôsítettek bennünket. A 
Honvéd Együttes idén 419 millió forint közhasznú támo-
gatást kap a fenntartó Emberi Erôforrások Minisztériumá-
tól (ez tavaly 21 millió forinttal több volt). Emellett – a 
vállalkozási tevékenység bevételi tervével együtt – mint-
egy 130 milliós saját bevételt tervezünk idén, ez elsôsorban 
elôadások értékesítésébôl származik, de van benne bérbe-

adás is (terem, gépkocsik, jelmez, kulturális események, 
nagy rendezvények teljes mûszaki kiszolgálása). Bár 2000-
tôl nem a Honvédelmi Minisztérium a fenntartónk, ha-
nem a kulturális ügyekért felelôs tárca, a Honvédség to-
vábbra is komolyan veszi a velünk való együttmûködést: 
katonai, állami, kulturális rendezvényekhez, ünnepélyek-
hez rendszerint bennünket kérnek fel. Ez évente több mint 

ZSURÁFSZKY ZOLTÁN: 
TÖBB FRONTON NYITNI

„2007-ben vettem át Novák Ferenctôl a Honvéd Táncszínház ve-
zetését. Elôtte tíz évig a Budapest Táncegyüttes mûvészeti 
vezetôje voltam. A két nagy hivatásos táncegyüttes egyesülésével 
jött létre az ország legnagyobb, negyven táncosból, valamint ze-
nekarból álló profi  néptánc-együttese, a Honvéd Táncszínház. 
2012 júniusától, Bolvári-Takács Gábor igazgató úr megbízásából az 
egész Honvéd Együttes mûvészeti vezetôjeként folytatom munká-
mat. Repertoárunkban megtalálhatók tematikus, nagyszabású tör-
ténelmi táncjátékok (Egri Csillagok, Dózsa, Monarchia, A Tenkes 
kapitánya, Árpád népe, István a király), de a mûsoraink gerincét az 
autentikus folklórból építkezô elôadások jelentik. Minden korosz-
tály megtalálja a számára leginkább vonzó elôadásokat a mese- és 
ifjúsági darabok, illetve a dramatikus táncjátékok közül. Az eredeti 
néptáncokat autentikusan reprezentáló színpadi megfogalmazá-
sokra törekszünk, tudományos kutatásaim, gyûjtéseim nyomán, a 
táncmûvészeti feladatok minél jobb kiszélesítésével. Számos nagy 
mûvész kötôdött a Honvéd Együtteshez az elmúlt hatvanhárom 
évben – például Kodály Zoltán, Weiner Leó, Vass Lajos, Seregi 
László, Ilosfalvy Róbert, Palcsó Sándor, Réti József, Gregor József, 
Gulyás Dénes –, és ez a hagyomány meghatározó: ma is komoly 
kulturális mûhely, komoly mûvészgárdával, komoly infrastruktúrá-
val. Bár a 2011-ben Prima Primissima-díjat kapott Honvéd Együt-
tesnek nincs állandó játszóhelye, utazó társulat vagyunk, rendel-
kezik azonban egy különleges adottsággal, amellyel más társulat 

nem: házon belül tudunk összmûvészeti produkciókat megvalósí-
tani, a mûfajok, stílusok fantasztikus skáláját felvonultatva. Az új 
vezetéssel közösen szeretnénk a társulatok között még jobb átjár-
hatóságot biztosítani; az eddigieknél többször létrehozni közösen 
jegyzett produkciót, valamint minél több fronton nyitni a közön-
ség felé.

Bolvári-Takács Gábor

Kimagasló képességû kulturális mûhelyek 
mûködnek egymás mellett a Honvéd Együttes 
berkeiben: tánckar, férfi kar, népi zenekar, szí-
nészkar. A társmûvészetek közelsége, sôt szim-
biózisa olyan lehetôségeket teremt a több mint 
hatvanéves, nagy múltú intézmény számára, 
amelyeknek köszönhetôen egyedi színt képvi-
selhet a hazai kulturális életben.
 2 Várkonyi Tamás
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STRAUSZ KÁLMÁN: 
ÁTKORMÁNYOZNI A HAJÓT

Két éve vette át Strausz 
Kálmán a Hon véd Férfi kar 
vezetését. Mint mondja, 
sze rencsés idôben, mert ak-
koriban két olyan jubileumi 
évet is rendeztek – az Erkel-
emlékévet 2010-ben, il letve 
a Liszt-évet 2011-ben –, 
amely komoly segítséget 
nyújtott mûvészi tervei 
meg valósításában. Ennek a 
mûvészi tervnek a lényege 
az volt, hogy a kórus hajó-
ját visszakormányozza az 
igényes könnyûzene és 
crossover vizeirôl a hagyo-
mányok folytatását jelentô, 
úgynevezett komolyzene 
világába, az elôbbi zenei 

mûfajoktól sem elhidegülve. „Egy olyan énekkar, amelynek Ko-
dály átírta a Toborzót a Háry Jánosból, vagy amelyik a meg-
lehetôsen nehéz Bartók-férfi karokat, illetve kortárs alkotásokat – 
Közép-Európa egyetlen hivatásos férfi karaként – professzionális 
szinten meg tudja szólaltatni, elvárható a stiláris sokféleség – 
mondja a karnagy. Igyekszünk a Honvéd Férfi karban rejlô lehe-
tôségeket más együttesek számára is hasznossá tenni. A Pannon 
Filharmonikusokkal körvonalazódik együttmûködés, amelynek ke-
retében Wagner Lohengrinjében lépünk fel december elején. 
Éneklünk Stravinsky Oedipus Rex címû mûvében a Nemzeti Fil-
harmonikusok novemberi hangversenyén, és jövô májusi koncert-
jén Sosztakovics 13. szimfóniájában is, valamint egy hónappal 
késôbb a Wagner-napokon, szintén a Mûvészetek Palotájában. 
Amellett, hogy mások számára szolgáltatunk, saját projektekben, 
önálló produkciókban is gondolkodunk. Ezen a téren sokkal na-
gyobb a kapacitásunk, de bármennyit pályázunk is, az önálló kon-
certek rendezése elôtt egyelôre anyagi akadályok állnak. Sikerült 
azonban két hézagpótló kiadványt készítenünk a Liszt-emlékév-
ben: lemezre vettük Liszt Ferenc Szent Szaniszló oratóriumát és 
Requiemjét, valamint ritkán hallható világi férfi karait. Belekezd-
tünk továbbá egy olyan vállalkozásba, amelyben a jövô közönsé-
gének kinevelését kezdtük el. „A zene házhoz megy” címmel is-
kolákat látogatunk, és adunk interaktív koncerteket, bevonjuk a 
gyerekeket is, akik mindig nagy élvezettel vesznek részt a progra-
mon: egy teljes felsô tagozat a klíma nélküli tornateremben fi gyel-
mesen és lelkesen követi az elôadásunkat! Igyekszünk dinamikusan 
bemutatni a kóruséneklés mûfaját, hogy a fi atal ne azt lássa, hogy 
negyven sötétbe öltözött úr énekel, egy pedig háttal a közönség-
nek hadonászik… Az én gyerekkoromban a zene még szent dolog 
volt, nem volt szabad megérinteni; csak úgy léphettünk be a 
mûvészet templomába, ha elôtte szinte megmosakodtunk, mint a 
muzulmánok az ima elôtt. A muzsika szent dolog ma is, de a min-
dennapok részévé kell tenni. És már nem éltünk hiába, ha a gyerek 
az elôadás után azt dúdolja, hogy A jó lovas katonának…

A Honvéd Együttes honlapja:
www.honvedart.hu

száz elôadást jelent, amelynek tárcaközi szerzôdésben meg-
határozott ellenértékét beépítik a fenntartói támogatásba. 
Mivel a Honvéd Együttesnek nincs saját elôadóterme, 
táncszínházi produkcióink alapvetôen a Nemzeti Tánc-
színház szervezésében kerülnek a közönség elé. A Honvéd 
Együttes elnevezés tehát egyfajta hagyománytiszteletet ta-
kar, ugyanakkor tervezünk arculatváltást.”
Az ügyvezetô igazgató szeretné érni, hogy a Táncszínház és 
a Férfi kar között ne csak alkalmi, hanem rendszeres együtt-
mûködés alakuljon ki. „Ebbôl olyan különleges produk-
ciók jöhetnek létre, amelyeket más együttesek önmaguk-
ban nem tudnak létrehozni, nálunk viszont házon belül 
megvalósulhat – mondja Bolvári-Takács Gábor. – További 
célom az évek óta hiányzó önálló bérlet elindítása, mert 
egy professzionális elôadó-mûvészeti intézmény számára a 
bérletstruktúra adja az évad gerincét. Szeretnék a mûvészeti 
munkakörben foglalkozatott énekesek, táncosok bérhely-
zetén javítani, és szeretném elérni, hogy a Honvéd Együttes 
úgy vegyen részt országos vagy akár országhatárokon át-
nyúló kulturális projektekben, hogy szerepléseit folyama-
tos sajtóvisszhang kíséri. Ilyen projekt lehet a részvételünk 
az Európa Kulturális Fôvárosa programsorozaton Kassán, 
2013-ban, valamint a 2014-ben kezdôdô megemlékezése-
ken, az elsô világháború századik évfordulóján.” n
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A kórus elsô és egyik legfontosabb feladata az október 8-i 
fellépés a Korunk zenéje fesztiválon. Ekkor a koncert elsô 
felében a cappella, vagyis hangszerkíséret nélküli kórus-
mûveket szólaltat meg – ôsbemutatókként. Az est második 
részét a Magyar Rádió Gyerekkórusa jegyzi. „Két évvel 
ezelôtt, az énekkar fennállásának huszonötödik évforduló-
ja alkalmából pályázatot írtunk ki olyan fi atal zeneszerzôk 
számára, akik még tanulóéveiket töltik – meséli Antal 
Mátyás. – A pályázatot Balogh Máté Gergely nyerte, Az 
esztendô négy szakasza címû kompozíciójával. Az októberi 
programhoz az ô darabja köré gyûjtöttünk olyan mûveket, 
amelyek az énekkar számára íródtak, illetve amelyek még 
soha nem hangzottak el közönség elôtt. Megszólaltatjuk 
Orbán György Három genfi  zsoltárát, amelyet a szerzô ki-
fejezetten a Nemzeti Énekkarnak és nekem ajánlott; 
Csemiczky Miklós háromtételes ciklusát, amelyet Kriza 
János Vadrózsák címû gyûjteményének balladáira írt; 
Huszár Lajos A csend virága címû alkotását, ami elôadói 
nehézségei miatt húsz éve hever asztalfi ókban, valamint 
Beischer-Matyó Tamás Psalmus 70 címû mûvét. Azért tar-
tom rendkívül fontosnak az ilyen koncerteket, mert általá-
ban kevés a cappella mûvet éneklünk, ugyanis legtöbbször 
oratorikus alkotásokban kell közremûködnünk, a hang-
szerkíséret állandó jelenléte pedig hajlamos elkényelmesí-
teni a kórust. Mentális és szakmai fejlôdésünk, a hangzás 
karbantartása és a pontos intonáció érdekében mindig 
igyekszem felvállalni kortárs mûvek elôadását, arról nem 
is beszélve, hogy az új zene bemutatását pályám fontos ré-
szének tekintem. Az a cappella esteknek azért is jut ki-
emelt szerep, mert a mûsorukat én állíthatom össze, a kar-
nagynak pedig úgy kell felépítenie  minden évadot, hogy a 
mûsorok ne csak önmagukban legyenek teljesek, hanem 
egymásra is épüljenek az évek során. A Nemzeti Filharmo-
nikusok saját bérleteiben mindig a felkért karmester dönti 
el, milyen mûvet szeretne dirigálni, ehhez pedig nekem kö-
telességem alkalmazkodni.”

Jelmezbe öltözni

„Az évad két Strauss-operája közül a Hallgatag asszony ke-
rül színre elôször, október 4-én és 6-án – folytatja a kar-
nagy. – A kórusnak ebben a mûben mennyiségileg nincs 

nagy szerepe, karakterben azonban annál izgalmasabb 
megszólalásokra lesz szükség. Az évad két másik, nagy 
jelentôségû koncertje Stravinsky Oedipus Rex címû ope-
ra-oratóriumának (november 29.), illetve Sosztakovics 13. 
szimfóniájának a mûsorra tûzése (május 9.). Ezek az alkotá-
sok más-más hangképzést igényelnek. Egyébként mind-
kettôben csak férfi kar szerepel, ezúttal a Honvéd Férfi kar-

A kóruséneklés színészi feladat is
Antal Mátyás a Nemzeti Énekkar évadjáról

A következô hónapok sokrétû feladatokkal látják el a Nemzeti Énekkart, amely énekel majd 
oroszul, latinul, olaszul, németül; fellép Richard Strauss két operájában, Stravinsky Oedipus Rex 
címû opera-oratóriumában, Sosztakovics 13. szimfóniájában, Verdi A kalóz címû operájában, va-
lamint megszólaltat kortárs mûveket és két Schubert-misét is. A különbözô programok kihívásai-
ról beszélgettünk Antal Mátyás karnaggyal.
 2 Várkonyi Tamás
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ral közösen lépünk színpadra. Kuriózumnak számít Verdi 
1848-ban bemutatott operája, A kalóz, amelyet a kitûnô 
olasz dirigens, Carlo Montanaro vezényel, és amelyben a 
kórusnak a tömeget kell megjelenítenie. Természetesen 
mindegyik alkotás eredeti nyelven szólal meg: oroszul, la-
tinul, olaszul, a Strauss-operák németül, de utóbbiakban 
még az osztrák dialektussal is meg kell próbálkoznunk.”
Mindezek elôtt azonban, október második felében Schu-
bert két utolsó miséjét énekli a Nemzeti Énekkar, az Asz-
dúrt és az Esz-dúrt. Elôbbit Christian Zacharias vezényli, 
utóbbit Kocsis Zoltán. Bár az utóbbi idôben ez a két alko-
tás hallható volt koncerteken, sajnos nem számítanak a 
gyakran elôadott mûvek közé. Az október 18-i esttel, ame-
lyen a Schubert-mise elôtt Szergej Krilov játssza Soszta-
kovics I. hegedûversenyét, az egykori Állami Hangver-
senyzenekar koncertmesterére, a száz éve született Tátrai 
Vilmosra emlékeznek. (Cikkünk a 14–15. oldalon olvasha-
tó.) „Ami a legizgalmasabb ezekben a mûvekben – folytat-
ja Antal Mátyás –, az az, hogy bennük a daléneklés 
attitûdje váltakozik a hagyományos oratorikus kórushang-
zással. Mint minden egyházi mûben, a Schubert-misékben 
is találhatók olyan szakaszok – például nagyszabású kó-
rusfúgák –, amelyek a korábbi századok zeneszerzôi 
gondol kodására mutatnak vissza. Ezekkel szemben viszont 
a lassútételek olyanok, mintha a kórus intim, bensôséges, 
személyes hangételû dalt énekelne. A bécsi klasszikus vagy 
kora romantikus misében is az a kihívás, mint minden 
más vokális mûben: az énekkar munkája komoly színészi 
feladat is – sokkal inkább, mint egy hangszeres muzsikus 
esetében. Ugyanis a szöveg miatt az énekesek a tartalom 
elsôdleges hordozói. Jelmezbe kell öltözni, minden korhoz 
és stílushoz.  Ezekben a Schubert-misékben könnyed, dal-
szerûbb hangképzést kell megvalósítanunk, szemben pél-
dául egy operakórussal, amelyben teátrális, nagyszabású, 
erôteljesebb, bel canto hangképzésre van szükség.”

Hiába van ingyen…

Az énekkarnak tovább erôsödött az az oldala, amelynek 
köszönhetôen szólistákat is bátran ki tud állítani soraiból. 
Korábbi operaprodukciókban (Arnold Schönberg: Mózes 
és Áron; Richard Strauss: Daphne) több szólista is a Nem-
zeti Énekkar tagjai közül került ki. „Sajnos egy másik 
tényezô is tovább erôsödött, de ez a teljes magyar zenei éle-
tet érinti – folytatja a karnagy. – Az énekkar évente húsz 
alkalommal ingyen áll a vidéki zenekarok, illetve a fi lhar-
móniai nonprofi t kft.-k szolgálatára, a gazdasági nehézsé-
gek miatt azonban ez az együttmûködés nem úgy zajlik, 
mint régen. Hiába kapja meg ugyanis ingyen a meghívó fél 
a Nemzeti Énekkart, Magyarország egyik legjobb kórusát, 
ha esetenként az útiköltségünket sem tudja kifi zetni. Ez a 
helyzet nyugtalanító.” n

A Nemzeti Filharmonikusok hivatalos honlapja:
www.fi lharmonikusok.hu
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Polónyi Ágnes idén kezdi hetedik évadját a zenekarban. 
Mint mondja, számára a Fesztiválzenekar a folyamatos ki-
hívások, az állandó megújulás színtere. A nagyzenekari 
mûvek mellett kamara- és régizene, opera, Kakaókoncer-
tek, éjféli hangversenyek szerepelnek, ez a sokszínûség pe-
dig nem csak a hallgatóságot, hanem a muzsikusokat is 
inspirálja. „Érdekes az is, hogy némely zenemû elôadásakor 
nem a megszokott helyünkön ülünk – folytatja. – Hihetet-
len élmény volt például, amikor Bartók Hegedûversenyét 
Fischer Iván és a hegedûszólista között játszhattam el. Az 
idei évadban modern zenei koncertek is lesznek. Szokatlan 
harmóniák, ritmusképletek, egyedi zenei megfogalmazá-
sok – ez nekem nagyon fontos, hiszen új dimenziókat nyit 
meg elôttünk. A Mahler-ünnep magyar mûvének ôs-
bemutatóját mindig izgalommal várom, vajon milyen sze-
repet kap a hárfa. A mai szerzôk más és más módon nyúl-
nak a hangszerekhez, ezáltal a muzsikus is új feladatokkal 
találja szembe magát. Mahler V. szimfóniája és annak 
Adagiettója a zeneirodalom egyik csúcsa, eljátszani nemes 
feladatot jelent. Nem elég a hangokat megfelelô idôben és 
jól elhelyezni, hanem át kell venni a karmester és a muzsi-

kustársak érzésvilágát. Sokat dolgozom például egy-egy 
arpeggio arányain, sebességén, a hangok, futamok inten-
zitásán, mindezt a kotta nem rögzíti. Cél, hogy tiszta hang-
záskép szülessen, ebben a tételben a hárfásnak döntô a sze-
repe.”
„Nem törekedtem arra, hogy a Mahler-ünnepen bemuta-
tandó III. szimfóniám szorosan kapcsolódjon Mahlerhez – 
ezt már Gyöngyösi Levente mondja. – Nagyobb zenekart 
használtam, mint amit szoktam, de nem olyan nagyot, 
mint amilyen a második részben felcsendülô Mahler-szim-
fóniáé. Az osztrák mester és az én törekvéseim azonban 
sok szempontból egybevágnak. Mahler azért korszerû ma 
is, mert a posztmodern egyik elsô elôfutárának tekinthetô; 
nem teljesen összeillô zenei anyagokat gyúr kollázsszerûen 
össze, és nem feltétlenül törekszik arra, hogy modern le-
gyen. Mozartnál is sokszor látni ezt: nem igazán magas-
rendû zenei anyagok egy zseni kezében új értelmet nyer-
nek! Vagy itt van Haydn, akinél azt látjuk, hogyan lesz egy 
már-már primitív zenei viccbôl magasrendû szimfonikus 
gesztus. Érdekes logika: bizonyos zenei anyagok beépítve 
magasabb rendûekké válnak, mint amilyenek voltak ere-
detileg.”
Gyöngyösi Levente elsô szimfóniája a Szerelem címet vi-
selte, a második szerényebb kifejezési igényû darab volt, ez 
a mostani pedig ismét nagyobb szabású, alcíme: Születés. 
Önéletrajzi vonatkozású, hiszen a zeneszerzônek néhány 
hónapja született gyermeke: a mû a születés gondolatkörét 
járja körül, formájában követi a klasszikus szimfóniáét. Az 
eksztatikus elsô tétel címe Fogantatás, a második a Belül 
címet viseli, és a gyermek szemszögébôl mutatja be az 
anyaméh különleges világát; ez a békét sugárzó lassútétel 
nem motivikusan fejlôdô zene, hanem az állandóságot je-
leníti meg. A harmadik tétel maga a születés: szaggatott 
hangvételû, a scherzo szerepét játssza. A fi nálé nem lezárás 
és betetôzés, hanem csupán elköszönés, az új lehetôségeket 
vetíti elôre. És hogy hány szimfóniát szeretne írni a har-
minchét éves zeneszerzô? „Nem tudom – feleli. – Az utol-
só négy évben hármat írtam, mindet felkérésre. Mint oly 
sok mindent, ezt is az élet hozza.” n

A Budapesti Fesztiválzenekar honlapja:
www.bfz.hu

Mahler, a posztmodern
Hagyományt teremtett a Fesztiválzenekar

A szeptemberi Budapesti Mahler-ünnep középpontjában idén is 
olyan koncert áll, amelynek elsô felében egy kortárs magyar mû szó-
lal meg ôsbemutatóként, második részében pedig egy Mahler-opus, 
az 5. szimfónia. A két alkotáshoz más-más okból szorosan kötôdô 
muzsikus, Polónyi Ágnes hárfamûvész és Gyöngyösi Levente 
zeneszerzô nyilatkozott lapunknak.

Gyöngyösi Levente új szimfóniája ôsbemutatóként hangzik fel
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„10. Jubileumi MVM Koncertek – A Zongora”
2012/2013

MVM Koncertek – A Zongora a M etek alot ban
Jevgenyij Koroljov David Fray

Bogányi Gergely ánki Dezs  
Grigorij Szokolov Jevgenyij Kiszin
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Jandó Jen  Vásáry Tamás

Várjon Dénes Farkas Gábor
Igor Levit 
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Ifj. Balázs János Borbély László

Lajkó István Fülei Balázs
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„Örültem a felkérésnek, mert több irányba is tágítja szá-
momra a kamarazene lehetôségeit – mondja Csalog Gá-
bor. – Olyan mûveket adhatunk elô, melyek a szokásosnál 
nagyobb kamaraegyüttesre íródtak. Elôadói apparátus-
ként pedig adott lehetôség a zenekar kiváló szólam-
vezetôibôl és fúvósaiból összeállítható sokféle formáció. 
A tematika kialakításában szabad kezet kaptam, valami 
hasonlót próbálhatok kialakítani, mint saját szólókon-
certjeimen szoktam. Ezeken már régóta kísérletezem 
eltérô stílusok, korszakok zenéinek szembeállításával. Ér-
dekes kaland, mert így az eddig ismert zenéket egyszerre 
újra fedezhetjük fel, más füllel hallgatva. Ilyesféle 
mûsorszerkesztési elvekre utal ez a mostani sorozatcím is: 
Tükrözôdések. Az elsô esten (október 5.) Ravel és 
Couperin mûveit adjuk elô. Tudjuk, hogy a 20. századi 
szerzô mennyire rajongott a 17–18. századi honfi társai ze-
néiért – példa erre többek között a Couperin emlékezete 
címû sorozat (ebbôl is játszunk a koncerten). A második 
esten (november 9.) Beethoven és a 2007-ben elhunyt 
Galina Usztvolszkaja mûveit adjuk elô: ha úgy vesszük, a 
két életmû a zenetörténet két távoli pontja, mégis szépen 

rímelhet egymásra e két zene. Az orosz szerzônô mûveinek 
kegyetlensége, lecsupaszítottsága számomra erôs kapcso-
latba hozható Beethoven kései stílusával. A decemberi 
esten Mozart és Charles Ives mûvészete találkozik, a kettô 
között pedig az én darabom szólal meg, amely valami mó-
don mindkét szerzôre refl ektál. A február 1-jei mûsorban 
Schubert és Poulenc a két zeneszerzô. A sorozat február 
22-én zárul, ekkor Keller András és én adunk közös szoná-
taestet, részben az addig mûsorra tûzött szerzôk mûveibôl.”
A legtöbb elôadót Schubert Oktettje foglalkoztatja. „Ez a 
darab egyik szívügyem – folytatja Csalog Gábor –, egy-
részt mert soha nem volt alkalmam elôadni, hiszen nincs 
benne zongora; a vonósnégyes mellett nagybôgô, klari-
nét, fagott és kürt játszik benne. Másrészt tanítani sem – a 
Zeneakadémián ekkora létszámú, és ilyen speciális 
összetételû kamaracsoport alig-alig összeszervezhetô. Eze-
ken túl azonban nekem még fontosabb, hogy a szerzô 
egyik legnagyobb és méltánytalanul elhanyagolt 
remekmûve. Egy látszólag alkalmi kompozíció, látszólag 
társalgási hangvétellel, lubickolás a hangzás felhôtlen 
örömében. Valójában a zenetörténet egyik örök érvényû 
mûve.” 
Csalog Gábor saját kompozícióit, feldolgozásait is mûsorra 
tûzi, erre bátorította Keller András mûvészeti vezetô is. 
Az Egy Mozart-útvesztô címû mû egyfajta építôkockás já-
ték Mozart alkotásaiból: Csalog az A-dúr klarinétötöst és 
a c-moll zongoraszonátát kombinálja benne. A kettôt 
együtt hallja a hallgató: a két mû izgalmas szerkesztési el-
vek szerint, párhuzamosan fut le benne. A zongoramûvész 
Schubert táncaiból készített átdolgozásai is elhangzanak, 
éppen abban a mûsorban, amelyben Schubert Oktettje is, 
és amelyben a zenekar fúvósgárdáját bevonva két Poulenc 
fúvós kamaramû is megszólal. n

A Concerto Budapest honlapja:
www.concertobudapest.hu

CARTE BLANCHE
„Fontosnak tartom, hogy egy olyan mûvész kollégám, akit az 
egész magyar zenei életben az egyik legizgalmasabb, legérdeke-
sebb egyéniségnek tartok, vezetheti a Concerto Budapest új soro-
zatának hangversenyeit. Csalog Gábor carte blanche-t kapott tô-
lem: saját elképzelései szerint szólaltathat meg mûveket a zenekar 
kiváló mûvészeivel; ô fogja betanítani a mûsorokat, sôt kompo-
nistaként is megnyilvánulhat. Kitûnô szólista, kamarazenészi, ta-
nári, mûvészeti vezetôi képességeit kamatoztatja majd a külön bö-
zô formációkkal közös munkában. A mûsor-összeállításokon elsô 
ránézésre látszik, hogy nem a megszokott irányt képviselik, vala-
hol mégis egyszerû és lényeget megragadó párosításokról van 
szó” – mondta az új sorozatról Keller András mûvészeti vezetô.

Tükrözôdések
Új sorozat a Concerto Budapestnél

Keller András mûvészeti vezetô Csalog Gábor 
zongoramûvészt kérte fel, hogy legyen gazdája az 
októberben induló, öt hangversenyt magában fog-
laló Concerto Stúdió bérletnek. A sorozat a 
Tükrözôdések alcímet kapta, jelezve: izgalmas 
párosításban szólalnak meg más-más korban élt 
zene szerzôk alkotásai. A mûsorszerkesztés hát-
terérôl Csalog Gábort kérdeztük. Csalog Gábor: több mint zongoramûvész
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A bérlet elsô estjén fi lm társul a zenéhez (október 30.), a 
másodikon a képzômûvészet (2013. február 27.), a harma-
dikon a tánc (március 17.), a negyediken pedig a színház 
(május 5.). A produkciókban neves mûvészekkel, társula-
tokkal dolgozik együtt a Dohnányi Zenekar, a „vendég-
mûvészet” rendszerint a koncertek második felében jelenik 
meg.
A bérlet elsô hangversenyén Händel már-már „fi lmesen” 
képszerû, Izrael Egyiptomban címû oratóriumának máso-
dik része után olyan fi lmzenék szólalnak meg – a fi lmekbôl 
vett részletekkel, videoklipekkel társítva –, amelyek nem-
csak a fi lmmûvészetben, hanem a zenében is klasszikusnak 
számítanak. Ilyen például Csajkovszkij 1812 nyitánya a V, 
mint vendetta címû fi lmben; Elgar Enigma-variációi az 
Ausztráliában és Mascagni Parasztbecsület-intermezzója a 
Keresztapából.
A sorozat második hangversenyén képzômûvészet csatla-
kozik a zenéhez; az est második felében Muszorgszkij Egy 
kiállítás képei címû opusa csendül fel, természetesen Ravel 
hangszerelésében. A mûvet köztudottan festmények ihlet-

ték, de az elôadást ezúttal a nemzetközi hírû animációs 
fi lmrendezô, Cakó Ferenc élôben, a koncert közben meg-
alkotott, nagy kivetítôn látható homokanimációja egészíti 
majd ki. A koncert elsô részében Holst Planéták címû 
mûvét hallhatjuk, amelynek érdekessége, hogy a zeneszerzô 
a Naprendszer bolygóinak karakterét, asztrológiai 
jellemzôiket zenésítette meg a nagyszabású szimfonikus 
ciklus keretében, fantasztikus zenekari színekkel.
A februári hangverseny különösen mozgalmasnak ígér-
kezik, két különleges társulat részvételével. A számos nem-
zetközi versenyen gyôztesként végzett nyíregyházi 
Cantemus Vegyeskar és a Budapesti Akadémiai Kórus-
társaság közremûködésével Stravinsky Menyegzôjét és 
Rossini Kis ünnepi miséjét hallhatjuk. A társmûvészetek 
közül a táncé lesz a fôszerep, a Forte Társulat jóvoltából. Ez 
a formáció egy új formanyelv, a fi zikai színház létrehozásá-
val kísérletezik, vezetôje pedig az a Horváth Csaba, aki az 
Ôszi Fesztivál utódja, a Café Budapest kortárs fesztivál 
mûvészeti vezetôje. Mint koncepciójáról egy interjúban 
nyilatkozta: „a mozgás vagy fi zikalitás minden elôadásban 
jelentôs szerepet kap; a mozdulatokban keresem minden-
nek az igazságát”.
A Zene plusz címû sorozat utolsó elôadása zene és szín-
ház kapcsolatára épül. A Dohnányi Zenekar a 2009-es 
Mendelssohn-évre hozta létre a Szentivánéji álom színhá-
zi adaptációját Dávid Zsuzsa rendezésében, amelyet a 
Zempléni Fesztiválon mutattak be. „Mendelssohn a vígjá-
téknak csupán néhány jelenetéhez írt kísérôzenét – innen 
ismert például a híres Nászinduló –, de ezekbe belekompo-
nálta a Shakespeare-mû szövegét is – mondja a rendezô, 
Dávid Zsuzsa. „A nézô elôtt e néhány képen keresztül is 
kirajzolódik a darab cselekménye. Érdekesség, hogy mind-
össze négy színész alakítja az összes szerepet, a tündér-
királynôtôl a szerelmespárokig. De szcenikailag is külön-
leges az elôadás: hatalmas perzsa szônyegen játszódik, a 
díszlet pedig egy nagy tükör. Ritkaságszámba megy az 
elôadás amiatt is, hogy Mendelssohn gyönyörû kísérô-
zenéjével és a színdarabbal egyszerre találkozhat a közön-
ség. A Zempléni Fesztivál közönsége értékelte a produk-
ciónkat, sikerünk rendkívüli volt.” n

A Budafoki Dohnányi Zenekar hivatalos honlapja:
www.bdz.hu

Zene Plusz: 

fókuszban a társmûvészetek
A Budafoki Dohnányi Zenekar tavaly Zene-kép címmel indított bérletet. Ennek koncertjein a zenét 
képi elemekkel gazdagították, így segítve a hallgatót a mûalkotás teljesebb átélésben, jobb megér-
tésében. A 2012/13-as évadban még egy lépéssel tovább megy Hollerung Gábor és zenekara: a 
Zene Plusz… bérletben a többi társmûvészetet is bevonják, komplex élményt nyújtva.

Jelenet a Szentivánéji álom elôadásából
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Barokk gyöngyszemek

Miskolcon
Számos újdonsággal kezdi meg 2012/13-as 
évadját a Miskolci Szimfonikus Zenekar. A non-
profi t kft.-vé alakulás következtében arculata, 
honlapja, valamint bérletstruktúrája is meg-
újul; a bérletek esetében bevezetik a nyugdíjas, 
pedagógus és diákkedvezményeket. Kovács 
László együttese ellátogat Pécsre és Budapestre, 
valamint kiemelkedô jelentôségû koncertet ad 
jövô márciusban Európa Kulturális Fôvá rosá-
ban, Kassán.

Szokatlan, hogy egy együttes évadnyitó koncertjén kortárs 
mûvet szó laltat meg, ráadásul ôs  bemutatóként. Ta valy elôtt 
a Nemzeti Kulturális Alap zeneszerzôknek írt ki pályáza-
tot, tavaly pedig zenekaroknak, ezen mûvek elôadására. Az 
október 1-jei esten Cser Ádám I. szimfóniáját mutatja be a 
miskolci zenekar, és ugyanennek a kezdeményezésnek a 
gyümölcse a november 19-ei koncert is, amelyen Fekete-
Kovács Kornél Hegedû–szárnykürt kettôsversenyét hall-
hatja a közönség, szintén ôsbemutatóként; a szerzô és Buj tor 
Balázs közremûködésével. A zenekar ezzel a mûsorral uta-
zik három nappal késôbb Pécsre, hogy a Kodály Központ-
ban lépjen fel. Szabó Péter igazgató szerint azért fontos ez 
a fellépés, mert a zenészek régóta várják, hogy kipróbál-
hassák a kitûnô akusztikájú pécsi hangversenytermet, és a 
zenekari hangzás javára válik az új tapasztalat. „Újdonság 
az is, hogy megváltozik a bérletstruktúránk – folytatja az 
igazgató. – Bérleteseink között két-háromévenként felmé-
rést végzünk, ennek hatására megszüntettük a Mesterbér-
letet, és elindítottuk a Gyöngy Bérletet, aminek közép-
pontjában a barokk zeneirodalom gyöngyszemei állnak, 
bár a mûsorokkal eljutunk egészen Mozartig. A Népszerû 
bérletben – amely az elmúlt években nagyzenekari és ka-
marazenekari koncerteket foglalt magában – ezentúl hét 
nagyzenekari programot hallhat majd a közönség. A Sze-
zon bérletet a Filharmónia Kelet-Magyarország Nonprofi t 
Kft. gondozza, de ebben is többnyire a Miskolci Szimfo-
nikus Zenekar a közremûködô, ezért érthetô okokból ma-
gunkénak érezzük ezt a sorozatot is.”
Szabó Pétertôl megtudjuk: az együttes 2013 áprilisában lép 
fel a budapesti Mûvészetek Palotájában, a Szimfonikus 
Fel fedezések sorozatban, de az igazgató egy másik nagy 
jelentôségû vendégszereplésrôl is beszámol, ami szintén 
2013-ban lesz aktuális. „Jövôre Kassa lesz Európa Kulturális 
Fôvárosa, a Miskolci Szimfonikus Zenekar pedig több év-
tizedre visszamenôleg jó kapcsolatokat ápol a Kassai Fil-
harmonikusokkal. Ennek köszönhetôen már évekkel ez-
elôtt elkezdtünk tárgyalni arról, hogy koncertet adjunk a 

ki emelkedô rendezvénysorozaton, a kassaiak pedig szíve-
sen fogadták az ajánlatunkat: márciusban lépünk fel a fel-
vidéki városban.”
Kovács László együttese mindig súlyt helyezett arra, hogy 
a lehetôségekhez mérten  világszerte elismert vendég mû-
vé szeket hozzon a borsodi megyeszékhelyre. Ilyen lesz az 
évadban a fenomenális képességekkel megáldott Szergej 
Nakarjakov trombitamûvész koncertje. „A Gyöngy Bér-
letben ismét lehetôséget biztosítunk zenekari mû vé szeink-
nek  szólista szerepben való bemutatkozásra – mondja Szabó 
Péter. Októberben például Vivaldi két gordonkára írt ver-
seny mûvét játsszuk Lipták Zsuzsanna és Stoll Péter 
közremûködésével, a koncertmesteri székben ezen az esten 
Rolla János ül majd. Egy másik hangverseny szólistája a ze-
nekar oboistája, Csécsi Andrea lesz, és Vashegyi Györgyöt 
sikerült megnyernünk dirigensnek. Szintén a Gyöngy bér-
letben kap helyet Pergolesi örök szépségû Stabat Matere, 
amelynek énekes szólistája két miskolci születésû ének-
mûvész, Kátai Natasa és a nemzetközi hírû Németh Judit 
lesz. Mivel alapelvünk, hogy más helyi együtteseknek is 
bemutatkozási lehetôséget biztosítsunk, ezen a hangverse-
nyen a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zenemû vé szeti Inté-
zetének Leánykara lesz a közremûködô.” n

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

Csécsi Andrea oboamûvész szólistaként is bemutatkozik

Fekete-Kovács Kornél kettôsversenye ôsbemutatóként csendül fel
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Lohengrin Pécsett – 
új dimenziók
December elején három elôadáson szólaltatja 
meg a Pannon Filharmonikusok együttese – 
kitûnô énekesek közremûködésével – Richard 
Wagner Lohengrin címû zenedrámáját. A pécsi 
zeneértô és -szeretô közönségnek szeretnénk 
kínálni egy rendkívüli eseményt a zeneiroda-
lom olyan területérôl, amit csak foltokban is-
mer – mondja Bogányi Tibor vezetô karmester. 
A Lohengrin-elôadás a most kezdôdô – Mesék, 
mítoszok, eposzok tematikájú – évad egyik 
csúcspontja lesz Pécsett.

„Wagner Lohengrinje olyan mágikus erôkkel átitatott, 
»magaslatos«, bensôséges és grandiózus zene, amelynek 
nincs párja a zeneirodalomban. A zene fokozásainak mé-
rete és struktúrája olyan katartikus zenei élményhez juttat-
ja a közönséget, amelyet szimfonikus mûvekben szerintem 
soha nem hallhat! Az vezérelt, hogy ezt a zenét a közönség 
elé vigyem – nyilatkozza a vezetô karmester. – A Pannon 
Filharmonikusoknak rendkívüli közönsége van Pécsett 
(is); ezt elsô itteni évem alatt megtapasztalhattam. Ennek 

a zeneértô és -szeretô hallgatóságnak szeretnénk kínálni 
egy rendkívüli produkciót, amely a zeneirodalom azon 
területérôl való, amelyet a pécsi publikum a zenekar reper-
toárjának jellegébôl adódóan csak foltokban ismerhet. De 
nem csak a közönségnek, a Pannon Filharmonikusoknak 
is meg kell ismernie a Lohengrint, amely a Mesék, míto-
szok, eposzok tematikájú 2012/13-as évad csúcsának ígér-
kezik.”
Bogányi Tibor személyes vonzalma Wagner zenéjéhez vég-
leges és visszafordíthatatlan. „Belevesztem az örvényeibe, 
lehúzott magával – ez egyfajta révület, csodálat Wagner 
korszakokat megrengetô zenéje iránt. Mindenhol, ahol 
lehetôségem nyílik rá, dirigálom a mûveit. A zenekar szá-
mára új tanulmány lesz a Lohengrin; ez a zene fegyelemre, 
pontosságra tanítja az elôadókat, tudatos struktúra-építés-
re, erôbeosztásra és még számos dologra, ami egyértelmûen 
tovább csiszol egy zenekart, új dimenziókat nyitva számá-
ra.” Bogányi Tibor eredeti ötlete az volt, hogy az opera-
elôadás ne legyen hosszabb egy hagyományos koncertnél, 
ezért szerkesztett változatban, húzásokkal mutatják be. 
„Maga a szerkesztés-rövidítés természetesen sok kérdést vet 
fel – folytatja a dirigens. – Problematikus beleavatkozni 
egy olyan egységbe, amelyet szerzôje minuciózus pontos-
sággal épített fel; ez nagy dilemmát jelentett. Ugyanakkor 
vita tárgya lehet, hogy valóban tökéletesen kiegyensúlyo-
zott-e a mû – múlt nyáron, tanulmányi célból egymás után 
négyszer néztem meg a Savonlinnai Operafesztivál nagy-
szerû Lohengrin-produkcióját. A vágy, hogy a Wagner-
muzsika már említett mágikus erejét megmutathassam a 
pécsi közönségnek, olyan erôsen dolgozott bennem, hogy 
vállalkoztam a szerkesztés nem könnyû feladatára. A má-
sik ok, ami miatt a rövidebb változat mellett döntöttünk, 
hogy 2012-t írunk, a világ állandóan változik, Wagner 
zenéjét pedig mindenféle felállásban és módon játsszák. 
Ismerünk már Ring-szimfóniát, de Mini-Ringet is. Bará-
taim például, a világhírû Mnozil Brass fúvósegyüttes tagjai 
egész estét betöltô Wagner-programmal készülnek a jövô 
évi Bayreuthi Ünnepi Játékokra. Ilyen tekintetben a mi 
estünk is rendhagyó lesz – azzal a különbséggel, hogy a kö-
zönség nem négy és fél órát, hanem egy hagyományos kon-
cert idôtartamát tölti majd velünk.”
A produkcióban a hazai operaélet jól ismert énekesei vesz-
nek részt, többek között Kiss B. Atilla (Lohengrin), 
Szabóki Tünde (Elsa), Meláth Andrea (Ortrud); a fi ata-
labb generációból Cser Krisztiánt Henrik királyként, Bognár 
Szabolcsot pedig a király szóvivôjeként láthatjuk. A pro-
dukció vendégmûvészeként Johannes von Duisburg lép 
színpadra, Telramund alakítójaként. A német bariton ke-
resett Wagner-énekes; számos produkcióban formálta meg 
ezt a szerepet a világ neves operaházaiban, Lisszabontól 
Firenzén és Rómán keresztül Prágáig és Moszkváig, de 
énekelt a Bregenzi Ünnepi Játékokon is. n

A Pannon Filharmonikusok honlapja:
www.pfz.hu

Bogányi Tibor: Belevesztem Wagner zenéjének örvényeibe
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KLASSZIKUS ZENEKARI KÖRKÉP– Várkonyi Tamás összeállítása

A Somogyi-Tóth Dániel igazgató és Pad Zoltán karnagy 
nevével fémjelzett megújulási elvek szerint a Kodály Fil-
harmonikusok és a Kodály Kórus az elmúlt évadtól jóval 
többet dolgozik közösen. A bérletesek száma a duplájára, 
hatszázra emelkedett, a hangversenyekre 2011 decembere 
óta legtöbbször elôvételben elkelnek a jegyek, s a látoga-
tottságuk is jelentôsen nôtt. A 2011/12-es évadban meg-
újult a bérletstruktúra is, együttmûködésben a Filharmó-
nia Kelet-Magyarország Nonprofi t Kft.-vel és a Debreceni 
Egyetem Zenemûvészeti Karával. A korábbi évek gyakor-
latától eltérôen, de elônyeinek megtartásával létrejött a ti-
zenegy-tizenegy koncertet magában foglaló Napló, illetve 
Korzó bérlet, valamint a négy-négy koncertet kínáló Gu-
lyás, Divertimento és Universitas bérletszerkezet. A mû vé-
szeti megújulás részeként megváltozott a név és az arculat. 
Bényi Tibor Salzburgban élô gordonkamûvész rendszeres 
mûhelymunkát végez a vonósokkal, és a tartalmi változá-
sok között az is szerepel, hogy a mûvészek közül többen 
szólistaként is bemutatkoztak a bérleti hangversenyeken. 
„A rendszer jól mûködik, komoly korrekcióra nincs szük-
ség ”– mondja Somogyi-Tóth Dániel igazgató.
Az évadot a hagyományosan október 1-jén rendezendô in-
gyenes – és mindig nagy látogatottságú – koncert nyitja a 
zene világnapján; a Csajkovszkij mûveinek szentelt estet 
Medveczky Ádám vezényli. Debrecen az idén ünnepli a 
városi zeneoktatás megindulásának százötvenedik évfor-
dulóját; ennek apropóján a zenei képzettségüket a cívisvá-
rosban megszerzett vagy ott született mûvészek lépnek fel 
az év során, élükön Vásáry Tamással, aki a november 23-ai 
ünnepi gálakoncertet vezényli a debreceni Kölcsey Köz-

pontban. A Debrecen hangszerei sorozatban már a nyáron 
számos templomban rendeztek orgonakoncerteket, ame-
lyeken meghívott mûvészeket és a zenekar muzsikusait 
hallhatta a nagyérdemû. A sorozat ôsszel fejezôdik be: 
szeptember 14-én többek között Kodály Zoltán Missa 
brevise hangzik el, Fassang László és a Kodály Kórus 
elôadásában; a széria utolsó estjét pedig október 27-én ren-
dezik a Nagytemplomban, Miklósa Erika vendégszereplé-
sével. „Fontos megemlíteni az együttmûködést a kassai, 
nagyváradi és szatmárnémeti fi lharmóniákkal – folytatja 
az igazgató. – A Kodály Filharmonikusoknak a szomszédos 
országok hozzánk közel fekvô régióit is segítenie kell az 
magas szintû komolyzenével. Nemcsak a határon túli, 
szlovákiai, romániai, ukrajnai magyarokra gondolok, ha-
nem mindenkire, aki kicsit is nyitott erre a mûvészetre.”
Az évad során két karmester-nagyság látogat Debrecenbe: 
Kobayashi Ken-Ichiro és Helmuth Rilling – utóbbi már 
ve zényelte a Kodály Kórust. Mivel a kapcsolat velük nem 
új keletû, adta magát az alkalom, hogy a kibontakozás és a 
felívelés kezdetén ismét meghívjuk ôket – mondja Somo-
gyi-Tóth. Kobayashi ezúttal Mahler II. szimfóniáját, Rilling 
pedig Bach h-moll miséjét dirigálja. Nagy megtiszteltetés, 
hogy a Kodály Kórust Prima primissima-díjra jelölték, és 
szintén fontos hír, hogy a Kodály Filharmonikusok a 
Mûvészetek Palotájában, a Szimfonikus Felfedezések soro-
zat október 28-ai hangversenyén ôsbemutatóként szólal-
tatja meg Fekete Gyula szimfóniáját. n

A Kodály Filharmónia honlapja: 
www.kodalyfi lharmonia.hu

Folytatni a megkezdett munkát
Eseménydús évad a Kodály Filharmóniánál
Ingyenes évadnyitó hangverseny a zene világnapján, ünnepi gálakoncert a százötven éves debreceni 
zeneoktatás tiszteletére; Miklósa Erika, Helmuth Rilling, Kobayashi Ken-Ichiro és Vásáry Tamás ven-
dégszereplése; budapesti fellépés a Mûvészetek Palotájában és a Papp László Sportarénában, Prima 
primissima-jelölés… és a sor folytatható. A Kodály Filharmónia együttesei intenzív évadot kezdenek. 

A Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus közös koncertje – nincs szükség komolyabb korrekcióra
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Éppen ötven éve, 1962. november 15-én 
adta elsô bérletes hangversenyét Szom-
bathely szimfonikus zenekara, noha mû-
ködése 1850-ig visszavezethetô. Sokáig 
sem a zenekar tagsága, sem a koncertélet 
nem volt állandó; 1962-ben azonban a 
városi tanács és a zeneiskola zenekarát 
összevonták, és bérletet hirdettek; az 
együttest Petró János vezette. „Hihetet-
len sikertörténet, ami az azt követô év-
tizedekben végbement – mondja Mérei 
Tamás. – Pár év alatt elérték az évi ötven 
koncertet, majd mire 1974-ben hivatásos-
sá vált a zenekar – 1969-tôl félhivatásos-
ként mûködött, állandó fi zetésekkel –, 
addigra évi nyolcvan koncert körül jár-
tak. Azonnal a külföld felé is nyitottak; 
olyan széles regionális mûködési terület 
alakult ki ekkor, ami meghatározta a ze-
nekar széles körû ismertségét. Zágráb, 
Maribor, Graz, Kismarton, Bécs, Pozsony, 
Kassa – de természetesen magyarországi városokban is 
évente megfordult az együttes. Elindultak az ifjúsági hang-
versenyek is, a Bartók Szeminárium Szombathelyre költö-
zött, idén rendezték meg huszonnyolcadszor. A Magyar 
Televízió Nemzetközi Karmesterversenyén jó pár éven ke-
resztül ez a zenekar játszott az elôdöntôkben, ugyanakkor 
már jóval korábban, 1964-tôl elôadták az Iseumban a Va-
rázsfuvolát – hagyományt teremtve.”
Az ötvenéves jubileumra komoly albummal készül az 
együttes. A gyökerektôl, 1850-tôl napjainkig feldolgozzák 
a zenekar történetét, sok-sok képpel, plakáttal, dokumen-
tummal; tavaly november óta négy ember dolgozik a kiad-
ványon. Az igazgató az utóbbi évek-évtizedek fordulópont-
jaiként említi azt, amikor a kortárs zene rendszeres 
elôadásáért Bartók–Pásztory-díjat kaptak 1990-ben. „Szin-
tén jelentôs állomásként értékelem, hogy 2009-ben Vásáry 
Tamás elfogadta az elnök-karnagyi tisztséget, negyedik kö-
zös évadunkat kezdjük szeptemberben. A zenekar 160 éves 
története alatt elôször fordult elô, hogy egy ilyen kaliberû, 
világhírû mûvész Szombathelyre szerzôdik. Ugyanakkor ez 
sem volt véletlen, hiszen amikor Vásáry Tamás a hetvenes 
években, emigrálása után elôször hazatért, két városban 
koncertezett: Budapesten és Szombathelyen.”
„Szintén fordulópont volt, amikor hat vidéki zenekar egyi-
keként nemzeti besorolást kaptunk – folytatja az igazgató. 

– Ebben szerepet játszottak regionális vállalásaink, az ifjú-
sági koncertek, a kortárs zene hangsúlyos jelenléte a reper-
toárban, valamint az, hogy intenzíven terjesztjük a magyar 
zenekultúrát külföldön. Csak egy példa: idén májusban, a 
modenai Pavarotti Színházban, 1200 ember elôtt magyar 
mûsort játszottunk Vásáry Tamás vezényletével, óriási 
sikerrel. A legutóbbi fontos változás, hogy a zenekar fenn-
tartói joga 43 év után, 2012. február 1-tôl a megyétôl a vá-
roshoz került. Nagyon hálás vagyok a városnak, hogy vál-
lalta ezt a küldetést, hiszen a zenekar létérôl volt szó. 
Ugyanakkor még mindig nem teljesen biztosított a jövônk, 
hiszen 2013-tól az önkormányzatok csak akkor fi nanszíroz-
hatnak nem kötelezô feladatot – ilyen a kultúra és a sport –, 
ha a költségvetésükben bevételi többlet mutatkozik. Én a 
rendszerváltás óta nem tudok egy olyan városi önkor-
mányzatról sem, amelynek nyereséges lett volna a költség-
vetése… 2014 márciusáig tartó elsô igazgatói periódusom 
alatt nemcsak azt szeretném elérni, hogy biztosított legyen 
a zenekar jövôje, hanem azt is, hogy minden helyi polgár 
és döntéshozó büszke legyen ránk, és legyen kimondva: 
Szombathely egyetlen nemzeti besorolású elôadó-
mûvészeti együttese stratégiai fontosságú.” n

A Savaria Szimfonikus Zenekar honlapja: 
www.sso.hu

A Magyar Televízió 1980-as nemzetközi karmesterversenye. Konferál Antal Imre, közremûködik a 
Szombathelyi Szimfonikus Zenekar

A Savaria Szimfonikus Zenekar jubileuma
Szombathely szimfonikus zenekara idén ünnepli fennállásának ötvenedik évfordulóját. Mint a 
legtöbb városban, ennek az együttesnek a megalakulása sem volt elôzmények nélküli, de annyi 
biztos: 1962-ben adta elsô bérletes hangversenyét, és „idôszámítása” innentôl kezdôdik. A mai 
Savaria Szimfonikus Zenekar múltjáról, történetének jelentôs állomásairól Mérei Tamás igazgató 
beszélt.
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GOLDMARK KÁROLY ZONGORAMÛVEI

Hlavacsek Tihamér – zongora

l l  l l  l l  l l  l

Negyedik lemezéhez érkezett a Goldmark-

zongoramûvek összkiadása, amelyet 2006-ban 

kez dett el a Hungaroton. Ma már megállapíthat-

juk, a sorozat sikeresnek bizonyult mind hazai, 

mind nemzetközi vonatkozásban. (Az elsô lemezt 

– és elôadóját, Hlavacsek Tihamért – Cannes-ban 

MIDEM-díjra jelölték, és a Gramofon kategóriadíját 

is megkapta.)

Hogy Goldmark Károly (1830–1915) neve világ-

szerte ismerôsen cseng a nagyközönségnek, az 

szinte kizárólag az 1875-ben, Bécsben bemutatott 

operájának, a korszak egzotikum-éhségére zseniá-

lisan ráérzô Sába királynôjének köszönhetô. A si-

keres komponista aztán úgy vált a császárváros 

zenei életének megkerülhetetlen személyiségévé, 

hogy közben kapcsolatban maradt szülôhazájával, 

Magyarországgal is. Jelzésértékû, hogy Bartalus 

István felkérésére komponált Magyar ábrándja 

(1885) Liszt 18. magyar rapszódiájával jelent meg 

egy gyûjteményben. Goldmark hagyatéka, mely-

bôl 1930-ban emlékszoba létesült a Zeneakadé-

mián, utóbb a szülôvárosba, Keszthelyre, illetve a 

Széchényi Könyvtár Zenemûtárába került. Ezzel is 

magyarázható az az örvendetes tény, hogy a 

zongoramûvek felvétele nem Bécsben, hanem Bu-

dapesten készül. A Hungaroton egyébként a 

1990-es években kezdte el a Goldmark-életmû 

utólag tervszerûnek látszó megjelentetését (vo-

nósnégyesek, nyitányok, zongorás triók, dalok, 

illetve a Sába királynôje 1980-as operaházi felvé-

telének CD-változata).

Hlavacsek Tihamér, akinek fi gyelmét Frankl Péter 

hívta fel Goldmark zongoramûveire, nem kis fel-

adatra vállalkozott. Mivel a mûvek egy része kéz-

iratban maradt fenn, az elôadómûvészi teljesít-

ményt fi lológiai kutatásnak kellett megelôznie. 

Kecskeméti István 1980-as, a zeneszerzô memoár-

jához mellékelt mûjegyzékébôl, illetve a vázlat-

könyveket feldolgozó Alföldy Gábor tanulmányai-

ból tudjuk: Goldmark zongoradarabjainak ciklus-

ba rendezésérôl nem mindig ô maga, hanem ki-

adói döntöttek. Hlavacsek olvasata azzal, hogy 

a nyom tatásban megjelent darabok mellé állítja a 

hozzájuk tartozó kéziratosokat, kanonizálja a 

Goldmark-mûveket. Itt elsôsorban a Karakterdara-

bok (1903–09), illetve a Georginák (1913) mellé 

kerülô kéziratos kompozíciókra gondolok, de a 

Három zongoradarab (1858–59) és a Sturm und 

Drang-ciklus egymás követô elhangzása is felülírja 

a kompozíciókat külön megjelentetô kiadók dön-

tését.

Goldmark karakterdarabjait hallgatva elsôrangú ro-

mantikus szerzôkre asszociál az ember. Ha jól be-

legondolunk, ez nem epigonizmust jelent, hanem 

inkább azt, hogy ez az újra felfedezett corpus jól 

megírt kompozíciókból áll. Goldmark mesterien 

ülteti zenébe a címbeli karaktereket, zongora-tex-

túrája leleményes, harmónia-világa helyenként za-

varba ejtôen pikáns (Hanslick nem véletlenül ne-

vezte disszonanciakirálynak). Az idén nyáron 

megjelent negyedik lemezen négykezes zongora-

mûvek szólnak, Hlavacsek Tihamér és Szokolay 

Balázs lehengerlô elôadásában. Eredetileg is 

zongo rára készült a brahmsiánus Három darab 

(op. 12), illetve a Táncok (op. 22) hamisítatlanul 

bécsi eleganciájú keringô-füzére (Goldmark közeli 

ismerôse volt a keringôkirály, Johann Strauss). A 

mûsor zömét azonban zenekari mûvek zongora-

átiratai alkotják. Ilyen a két Scherzo, a helyenként 

rusztikus hangvételû e-moll (op. 19) és a beetho-

veni elôképet sejtetô A-dúr (op. 45). Jutalomjáték 

az elôadóknak, csemege a hallgatónak a pompás 

Bevonulási induló a Sába királynôje 1. felvonásá-

ból, nem is szólva a 3. felvonásbeli nagyszabású, 

többszakaszos Balettrôl, mely a keleties színezetû 

Almék méhtáncát rejti magába, egyébként meg 

pantomim-szerûen követi a színpadi cselekményt.

A sorozat még nem ért véget: a tervek szerint 

Goldmark halálának centenáriumára (2015) készül-

ne el az ötödik lemez. Az eddigiek alapján csak 

drukkolhatunk a folytatásnak.

Németh G. István

 JELMAGYARÁZAT 
A KRITIKAI ROVATHOZ

 ★★★★★ Remekmû
l l  l l  l l  l l  l Kiváló 
l l  l l  l l  l l  ll  Jó 
l l  l l  l  l  ll  l l Átlagos
l l  l  l  ll  ll    l l Elfogadható
l l  ll    ll  ll    ll Gyenge

Hungaroton
HCD 32387 (vol. 1), 32493 (vol. 2), 
32612 (vol. 3), 32673 (vol. 4)



MAHLER: I. SZIMFÓNIA

Budapesti Fesztiválzenekar, Fischer Iván

 ★★★★★ 

Nem okvetlenül kell egyetértenünk Fischer Ivánnal 

abban, hogy nekünk, magyaroknak morális köte-

lességünk volna korszakos remekmûként tálalni 

Gustav Mahler Elsô szimfóniáját. Ezt a – ma már 

valóban ragyogónak tetszô – kompozíciót annak 

idején, az 1889-es Vigadó-béli ôsbemutatóján 

csúfos kudarcra kárhoztattuk, hiszen az akkor 

még nem annyira szimfónia, hanem egy két részes 

„Symhoniai költemény” formájában bemutatott 

darab nagyjából Brahms Negyedik, Csajkovszkij 

Ötödik vagy Dvořák Nyolcadik szimfóniájával egy 

idôben született, így legalábbis érthetô, hogy a 

székesfôváros nagypolgári közönsége miért nem 

volt képes befogadni e grandiózus, és csakugyan 

meglehetôsen progresszív szellemû zenemûvet. 

Dimitri Mitropoulos 1941-es, minneapolisi felvéte-

le óta azonban aligha kell gyôzködni a koncertkö-

zönséget – még kevésbé a lemezvásárlót –, hogy 

az egyetemes zenetörténet egy kivételes remeké-

vel van dolga. A szimfónia, bármennyire is tekinté-

lyes diszkográfi ával bír, kevés az igazán érett és ki-

dolgozott elôadása. Elôször talán Solti György 

londoni (1964), majd Rafael Kubelík késôbbi, 

müncheni lemezén (1967) mutatta magát olyan 

monumentális, panteista látomásnak, aminek ma-

napság tekintjük. Fischer Iván és a Fesztiválzene-

kar új lemeze igazol minden korábbi ovációt: a 

2011-es Budapesti Mahler Ünnepen elôadott, 

majd az azt követô napokban lemezre vett elôadás 

egy minden ízében kimunkált, mégis elementáris 

erôt sugárzó produkciót hordoz. Kiemelendô, 

hogy a páratlan számú tételek milyen éteri-tiszta 

pianóból indulnak, ugyanakkor meseszerû csú-

csokig szaladnak. A lemez hangzása ugyan kissé 

száraz és fedett, de ez csak elônyére válik a muzsi-

kának, mert végig izzik benne valami fojtott, de ki-

törni igyekvô feszültség. A crescendóknál, még in-

kább a csúcspontoknál pedig gyönyörûen kinyílik 

a hangtér, és az egész szerkezet egy patikamérle-

gen mért, mégis természetesen hullámzó dinami-

kába ágyazódik. A második tételt talán sosem hal-

lottuk ennyire „bécsiesnek”, a rubatók élmény-

számba mennek, a triót mintha a Rózsalovagból 

szakították volna ki. A terjedelmes zárótételt ilyen 

feszesen és kontúrosan elôadni csak a legnagyob-

bak tudták. Fischernél egyetlen unalmas passzázs 

sincs, szinte levegôt sem enged a vulkanikus fi ná-

léig.  

Balázs Miklós
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C. P. E. BACH: AZ ÖSSZES BILLENTYÛS 

VERSENYMÛ – XVIII.

Spányi Miklós – csembaló, 

Concerto Armonico, hangversenymester: 

Ábrahám Márta  ★★★★★

Az elmúlt idôk egyik legnagyobb meglepetése Carl 

Philipp Emanuel Bach életmûve. Remek szimfóniái 

is mertek, bár kevéssé játszottak voltak korábban is. 

Nem úgy óriási mennyiségû versenymûve. Billen-

tyûs koncertjeit Spányi Miklós veszi fel sorra, ez a 

18. lemez. Izgalmas epizódok, csodás lassú és oly-

kor kezdô tételek, bár nem ezek a szerzô legjobbjai. 

A hamburgi Bach önálló, invenciózus szerzô volt: 

mû vei fantasztikusak, meglepôk, bizarrak, mintha 

ese tében a barokkot követné manierizmus. Apja al-

kotásaihoz képest az övéiben több a kevésbé ihle-

tett rész, de mindig akad benne érdekes, egyedi is. 

Spányi játéka maximálisan igényes és kidolgozott, 

fi nom, átgondolt. Alapvetôen reprezentatív, ami kü-

lön jó régizenei interpretáció esetén. Ennek határain 

belül részletekbe menô, jellegzetességet keresô. Az 

immár Ábrahám Márta vezette Concerto Armonico 

játéka ehhez a differenciáltsághoz, kidolgozottság-

hoz méltó, a historikus játék legfelsô szintjén van. 

Változatos, tág dinamikai térben és színezésben 

moz gó játék. Mivel kis együttest hallunk, az össz-

kép nem a késôbbi concerto-arány felé hajlik, hanem 

a korai kamarajelleg irányába, azaz az erre alkalmas 

részekben sem önálló együttest hallunk, hanem a 

szólóhangszer köré gyûlt kamaramuzsikusokat. A 

felvétel hangminôsége is kiváló. Jobbat nehéz csi-

nálni, ám mást lehet. Jó lenne, ha C. P. E. Bach bil-

len tyûs versenymûveit mások, más stílusban is 

mûsorukra tûznék – akár még zongorán is, amit 

nem kellene hagyni kiszorulni a barokk és a preklasz-

szika világából. Továbbá épp e Bach-fi ú stílusától 

nem áll messze a kísérletezés, a variálás, a színezés, 

a haladó szem lélet. Svéd lemez, ám egyúttal hazai 

zenekultúránk méltó büszkesége is.   Zay Balázs

MOZART: 

HEGEDÛVERSENYEK (ÖSSZKIADÁS)

Christian Tetzlaff – hegedû, 

Brémai Német Kamarafi lharmónia 

 l l  l l  l l  l l  l

Az elôször 1996-ban, két külön lemezen megjelent 

összkiadás most dupla albumként került piacra. 

Christian Tetzlaff korunk egyik vezetô hegedûseként 

jó ideje hozza megbízható formáját. Hegedûhangja 

konzisztens, arányosan fényes és árnyalt. Mozart 

hegedûversenyeit épp úgy játssza, ahogy más elô-

adá sai alapján várhattuk tôle. Szabályosan, de nem 

túlzottan, nem mereven, inkább kerülve a nagyobb 

kilengést. Technikailag tökéletesen, olykor virtuóz 

módon, de a folyamatból soha ki nem esve, alap ve-

tôen arányt és ízlést szem elôtt tartva. Az öt mûvet 

alighanem egységként kezeli; ezért veheti kimér-

tebbre egyedül az I. koncertet, míg az összes többi 

sietôsebb olykor. Különösen a zenekari tuttikban 

hajt egy kicsit Tetzlaff, jól fûszerezve az elôadást. 

Örvendetes, hogy saját cadenzáit játssza, melyek 

fôleg a megelôzô tételbôl építkeznek. Tetzlaff az 

egyik legmegbízhatóbb hegedûs; afféle lelkes mér-

nök, kiszámítható, de átélt, inspirált. Interpretációi a 

hagyományos út újabb irányzatokat fi gyelembe 

véve optimalizált mezsgyéjén mozognak, ami egy-

aránt vonatkozik a hegedülésre és a vezénylésre. 

Pluszként halljuk az Adagiót és a két Rondót is. A 

felvétel tulajdonképpen mindent egységbe hoz: az 

öt versenymûvet egymáshoz viszonyítva, zenetör-

téneti helyzetüket tekintve, de a szóló és zenekar 

arányában is. Sajnálom, hogy Tetzlaff nem vette fel 

az Adelaide-koncertet is, mert érdekes lett volna 

hallani, miként helyezi el a Marius Casadesus által 

írt XX. századi „Mozart-mûvet” – Yehudi Menuhin 

egyik legnagyobb kedvencét – az említett egység-

be. És persze a csodálatos Sinfonia concertantét. 

Szóval van még mit felvenni Tetzlaffnak és a brémai 

muzsikusoknak.   Zay Balázs 

HARMONIA SACRA

Kortárs magyar szerzôk mûvei

Kôvári Eszter Sára – szoprán

l l  l l  l l  l l  l

„Ez az elsô, kortárs magyar szerzôk írta, magyar ze-

nészekkel felvett egyházzenei lemez, magyar éne-

kes nô elôadásában..” – mutatott rá Kôvári Eszter 

Sára a kísérôszövegben, melynek címként kiemelt el-

sô mondata: „ez a lemez egy baráti kör hitvallása a 

21. században”. Mindezek azonban csak adalékok 

ahhoz az élményhez (és ahhoz a tanulság-csokor-

hoz), amellyel a hangzó anyag szolgál. A korong vé-

gighallgatható, azonban érdemes szemelgetni belô-

le, hogy a mûveknek külön-külön is jusson koncent-

rált fi gyelem. A darabok mindegyike az énekesnô 

felkérésére született, s valamennyi „vizsgázott” már: 

több éves élôzenei gyakorlatban. Kiérlelt produkciók 

kerültek tehát rögzítésre, stúdióban. Ennek a kettôs-

ség nek köszönhetô az interpretáció közvetlensége 

– ráadásul a különbözô apparátusra készült kamara-

mû vek elôadóinak többsége jelentôs felvételkészítô 

praxissal rendelkezik. A görcsös perfekcióra-tö rek-

vés teljes hiánya nagy nyereség akkor is, ha nem lett 

volna hátrányos néhány esetleges apróság utólagos 

javítása. A felkérés sajátos jellegét az adja, hogy a 

szerzôk nemcsak produkcióit ismerték a szoprán-

nak, hanem korábbi munkakapcsolatból habitusát, 

speciális adottságait is. Öt szerzô – Csemiczky Mik-

lós, Madarász Iván, Pintér Gyula, Sugár Miklós, Szi-

geti István – hét hosszabb-rövidebb kompozíciója 

került rögzítésre. Madarász Iván Benedictusa (amely 

az „In memoriam J. S. Bach” alcímet viseli) és Szige-

ti István a cappella Ave Ma riája a kortárs mûvektôl 

legmerevebben elzárkózó egyházi méltóságokat is 

meggyôzheti arról, hogy van létjogosultsága a 

musica sacra repertoár újdonságokkal való bô ví té sé-

nek. A korong egészében korántsem csupán hívôk 

találhatnak gyönyörködnivalót. Fittler Katalin



KLASSZIKUS

41GRAMOFON2012. ÔSZ

Hungaroton
HCD 32696

ALESSANDRO 

ROLLA: DUETTEK

Quian Zhou, Szabadi 

Vilmos – hegedû

l l  l l  l  l  ll  ll

A ritkaságok iránti érdeklôdést kielégítendô, a fele-

dés homályából hangzó életre keltett kompozíciók 

lehetôvé teszik a zenei múltról alkotott elképzelé-

sünk árnyalását. Leghatásosabbak a potenciálisan 

nagy létszámú hallgatósághoz eljutó hangfelvételek 

által kínált tanulságok, amelyek egyúttal repertoár-

bô vítésre (is) inspirálhatják a hangszereseket. 

Alessandro Rolla mûvészetének újrafelfedezéséért 

egyaránt hálásak lehetünk kiadónak és a mûvészek-

nek. Ugyanakkor nem tagadható: speciális feladat a 

zenetörténet óriásán nevelkedett hegedûsök számá-

ra, hogy élményként éljék meg az utólag köznyelvi 

fordulatokként értékelt frázisokban gazdag tételeket. 

Márpedig ami számukra nem átélhetô élmény, arra 

aligha tud rácsodálkozni a hallgató. „Elmegyünk” 

tehát a részletszépségek mellett, miközben regiszt-

ráljuk magunkban a harmonikus zenei atmoszférát, 

a behízelgô dallamvilágot.  FK

Decca – Universal
0289 478 3958 3

VIVALDI: 

LA ST RA VA   GANZA

Monica Huggett, 

Academy of Ancient 

Music, Christopher 

Hogwood l l  l l  l l  l l  l

Vivaldi La Stravaganza címû, 12 hegedûversenybôl 

álló sorozatát még 1986-ban vette fel az Academy 

of Ancient Music. A bejátszás nem avult el, sôt: 

öröm hallani sok túlságosan merev vagy épp túl-

zottan maníros késôbbi historikus felvétel kontex-

tusában Hogwood és együttese friss, dinamikus 

játékát. Hogwood úgy sallangtalanította a barokk 

zenélést, hogy közben a tisztább és egységesebb 

hangzáskép mellett variált és színezett is. A 12 

hegedû verseny él, ott a hullámok fény-árnyék játé-

ka. Hogwood társasága nem fi nomkodott, hanem 

megélte a zene erôteljességét. Huggett nem akart 

kiemelkedni individuális megoldásokkal. Ez a le-

mez sok spontaneitást tükröz: az egész volt kigon-

dolt, nem az egyes tételek, részek, ott pillanatnyi 

akarat is érvényesülni tudott. Ezért friss, tele élet-

tel. Hogwood nemcsak jeles kutatóként, hanem jó, 

inspiráló zenészként állt együttese élén.  ZB

Virgin Classics – EMI Classics
5099960250322

VIVALDI: IL CIMENTO

DELL’ ARMONIA E  

DELL’ INVENZIONE

Fabio Biondi – hegedû, 

Europa Galante

l l  l l  l l  l l  ll

A négy évszakot a II. világháború táján fedezték 

fel, 1939-es a legkorábbi ismert felvétel (Campoli). 

Az elsô extravagáns felvételt Kennedy készítette, 

aztán hasonlót tett historikus téren Fabio Biondi 

az Opus 111 cégnél, 1991-ben. A szicíliai hege dûs-

sel aztán a Virgin szerzôdött, s újra felvették a mû-

vet 2001-ben, együtt a sorozat nyolc másik darab-

jával. Ez jelent meg most új köntösben. Mi lehet 

mondani? Meglepô, dögös, expresszív. Néha nem 

tetszik, nyers, durva, ám nem lehet elvitatni, hogy 

az egész mennyire izgalmas, inspirált, érdekes és 

kétségkívül adekvát is. Nem kérdés, ezúttal az in-

venció nyert a harmóniával szemben, de utóbbi is 

megmaradt. Amit bele lehet vinni az amúgy is in-

venciózus darabokba, Biondiék belevitték, új kor-

szakot nyitva a historikus zenélésben. Ez az irány 

kétarcú, de itt a sok hatás, a sokkhatás jórészt ízlé-

ses és megnyerô, a mérleg pozitív. ZB

 Magyarországon forgalmazza a Karsay és Társa Kft.

Channel Classics
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Alia Vox

Manapság, a lemezkiadás köztudottan nehéz 

helyzetében korábban már piacra dobott felvéte-

lek változatlan újrakiadása ritka, mint a fehér 

holló. Csak elvétve akad példa arra – még ha 

elsôrangú elôadó emlékezetes interpretációjáról is 

van szó –, hogy a kiadó mégis kivételt tegyen. A 

Warner Classics azonban vélhetôen nem vállalt 

komoly üzleti kockázatot azzal, hogy Das alte 

Werk címû sorozatában ismét megjelentette 

Nikolaus Harnoncourt két, már korábban kiadott 

lemezét, hiszen Harnoncourt neve közel fél évszá-

zad óta garancia az igényes minôségre, ami sze-

rencsésen együtt jár a magas lemezeladási muta-

tókkal. A siker annak is köszönhetô, hogy a régize-

ne-mozgalom emble ma ti kus képviselôje nemcsak 

a korhû kottaolvasást és a korabeli hangszerek 

használatát tartja fontosnak, hanem azt is, hogy 

– olykor egészen meglepô szövegértelmezéseivel 

– a ma embere számára is rávilágítson a mûvek 

egykori mögöttes üzeneteire, a zene retorikájára. 

Ez magyarázhatja elôadásai gyakorta meg hök-

kentô effektusait, sodró drámai erejét és dinamiz-

Warner Classics – Magneoton
25646604678 (Haydn)
25646621194 (Holland Fesztivál)

musát, könnyed virtuozitását, melyek folyamato-

san bámulatba ejtik a hallgatót.

Eme erények a historizmus hôskorában, az 1973-as 

Holland Fesztiválon rögzített hangversenyen is 

tetten érhetôk. A Concentus musicust hallgatva 

magától értôdôen bomlanak ki a mûvek közti uta-

lások és kapcsolatok. Vivaldi La Notte címû ver-

senymûve például sok közös vonást mutat Händel 

olasz hatású g-moll concertójával, mint ahogy Marin 

Marais Alcyone és Rameau Castor és Pollux szvitje 

is egy tôrôl fakad. Persze Harnoncourték elô adása 

látványosan rámutat a két zeneszerzô generációs 

különbségeire is: a Lully-tanítvány Marais táncai-

nak kimért, merev választékosságát állítja szem be 

Rameau dallamos, merész harmóniákban gazdag, 

csillogó zenekarkezelésével. A lemezt Biber három, 

olasz stílusban írt szonátája zárja, melyek briliáns 

elôadása szépen lekerekíti a korongot. A másik le-

mez Haydn két vokális kompozícióját teszi újra el-

ér hetôvé. A Missa in tempore belli, azaz a háború 

idején komponált „Üstdob-mise” egyik csúcsélmé-

nye az Agnus Dei tétel maga korában vakmerônek 

számító szövegértelmezése. A misét Haydn kevés-

sé ismert Salve reginájának üde, áttetszô hangzású 

megszólaltatása egészíti ki. Kovács Ilona

HAYDN: PAUKENMESSE, SALVE REGINA

Röschmann, Von Magnus, Lippert, Widmer 

Arnold Schoenberg Chor, Concentus 

musicus Wien, Nikolaus Harnoncourt

CONCENTUS MUSICUS IN CONCERT – 

LIVE AT THE HOLLAND FESTIVAL 1973

Nikolaus Harnoncourt
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Praga Digitals – Karsay és Társa
PRD/DSC 350 057

Harmonia Mundi – Karsay és Társa
HMU 807522

STRAVINSKY: 

ZENEKARI ÉS KAMARAMÛVEK

Felvételek a Cseh Rádió archívumából

l l  l l  l l  l l  ll

Széles spektrumú keresztmetszetet kínál Igor Stra-

vinsky szerteágazó életmûvébôl a Praga Digitals má-

 sodkiadásban, ezúttal Super Audio CD-n megjelen-

tetett duplalemeze. Szûk két és fél órában rohanunk 

végig a Rimszkij-Korszakov varázsmeséi ihlette Tûz-

madár-balett (1910) óvatos modernizmusától a sze-

riális Shakespeare-dalokig (1953). S tesszük mindezt 

éppoly heterogén elôadói gárda társaságában, mint 

amilyen a szerzôi oeuvre maga. A komponista sze-

mé lyén túl a mûsorszámokban csupán annyi a kö-

zös, hogy a Cseh Rádió archívumának kincsei ezek: 

1970 és ’87 között rögzítették ôket Prágában. A 

Cseh Filharmonikusok koncertfelvétele Christoph von 

Dohnányi dirigálásával (1983) ihletett és fi nom vo-

násokkal rajzolt elôadást közvetít a Tûzmadárban. 

Václav Neumann stúdiófelvétele a C-dúr szimfóniá-

ból (1970) azonban már közel sem ennyire attraktív 

produkció, inkább csak száraz rutinmunka. A kiad-

vány valódi intellektuális izgalmát a második korong 

ritkán hallható kamaramûvei adják. A prágai rádió 

1982-es rögzítése a Menyegzôkbôl például mester-

munka – mind a mû, mind annak érzékletesen dina-

mikus elôadása hamar elnyeri a hallgató rokon-

szenvét. A Boston Symphony Chamber Players A 

katona története zenekari szvitjének egy átlagosan 

jól bepróbált elôadásával (1980) kért helyet a kiadvá-

nyon. Ám e válogatás fénypontja alighanem a két 

vonósnégyes-koncertrészlet 1987-bôl: a Tokyo 

String Quartet az 1914-ben született Három darab 

vonósnégyesre címû kompozícióval, illetve a hat 

évvel késôbb publikált Concertinóval nyert megszó-

lalást a CD-n. A kvartett pompásan intonálva, impo-

náló fegyelmezettséggel és értô gondossággal avat-

ja kötelezôen megismerendô re mek mû vekké 

Stravinsky szerzeményeit. Balázs Miklós

BARBER: 

A SZERETÔK, AGNUS DEI, KÓRUSMÛVEK

Conspirare, Craig Hella Johnson

l l  l l  l l  l l  ll

A borítón egyszerûen „egy amerikai romantikus-

ként” jegyzett egyszerû amerikai romantikus, 

Samuel Barber kóruszenéjében valóban minden 

együtt van, ami a szerzôt a cím viselésére érdemesí-

ti. Diatonikus, sôt moll akkordtömbök, monotoni-

tás, dallamtalanság, a visszafogott tempók közvetí-

tette nyomott hangulat – a lemez végére az ember 

hirtelen rádöbben, hogy Eric Whitacre mennyire 

nem a semmibôl érkezett ennek az azóta valóságos 

stílussá fejlôdött irányzatnak az élére. A mûvek – ha 

nem is egyetlen, de – legfôbb erénye a szöveg sike-

res és hatásos deklamációjában áll. Ami hiány az 

egyik, profi n kihasznált lehetôség a másik oldalon: 

zenei ötletek csak ritkán zavarják a hallgatót a szö-

veg által sugallt lelkiállapot sikeres elérésében. Való-

ban, mintha nem megjeleníteni, hanem szuggerálni 

próbálnák belénk a jelentést; a darabok nagy-

részében mintha egyfajta kollektív recitálást halla-

nánk. Halkan, szelíden, a meggyôzésnek mégis 

olyan hatásfokával, hogy az akusztikus befolyásolt-

ság alá vont hallgató mint valami többségi akarattal 

szemben végül önként, mosolyogva adja fel esetle-

ges ellenérzéseit. Az ebben az értelemben 

magávalragadónak mondható, zömében a háború 

elôtt írt kisebb kompozíciók némelyikének hangula-

ta a másik utolsó mohikán, az egy generációval 

idôsebb Rahmanyinov világát idézi; az 1971-es 

nagyszabású kantáta, A szeretôk itt-ott mintha 

egyenesen a Harangok zárótételének harmóniáira 

utalna. A lemezen hallható két legjobb szám a férfi -

karra és üstdobra írt Térkép és stopperóra valamint 

az egyszerûségében is nagyszerû Víziének, mely-

nek egyáltalán nem árt meg a tipikusan amerikai, 

masszív hangképzésre épülô kemény kórushangzás. 

Szabó Barna

A LEGNANÓI CSATA

Caterina Mancini

Amedeo Berdini

Rolando Panerai

Albino Caggi

Fernando Previtali

2 CD  
2564662114

LUISA MILLER

2 CD 
2564661615

Giacomo Vaghi

Giacomo Lauri Volpi

Mitì Truccato Pace

Dulio Baronti

Mario Rossi   

A PÜNKÖSDI KIRÁLYSÁG

2 CD 
2564661448

Renato Capecchi

Sesto Bruscantini

Lina Paliughi

Laura Cozzi

Alfredo Simonetto

A TRUBADÚR

2 CD   
2564661890

Carlo Tagliabue

Caterina Mancini

Giacomo Lauri Volpi

Miriam Pirazzini

Fernando Previtali

A VÉGZET HATALMA

Ernesto Dominici

Maria Caniglia

Carlo Tagliabue

Galliano Masini

Gino Marinuzzi

2 CD  
2564661485

www.warnerclassics.com
www.magneoton.hu

Magyarországon terjeszti az mTon Kft.
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BARTÓK: MIKROKOZMOSZ

Ránki Dezsô – zongora

Warner Classics – Magneoton

256466006-0  l l  l l  l l  l l  l

„Zongoramuzsika a kezdet leg kez  de-

té tôl” – így minôsítette Bartók a Mik-

ro kozmoszt, s az idô ôt igazolta: 

mind máig a zeneiskolai tananyag szer-

ves részét képezi a 153 darabból álló, 

hat füzetbe rendezett sorozat. Ugyan-

akkor rendkívül fontos, hogy az újabb 

generációk számára se mereved jék 

kényszerû kötelezettséggé a mi nia -

tûrök megtanulása. Elôadó mû vé szek 

élményszerû tolmácsolása meg  gyô-

zôen bizonyítja, hogy még a valamely 

technikai probléma kigyakoroltatására 

koncentráló darab is lehet hangulatos 

muzsika. A különbözô interpretációk 

összevetése arra inspirálhatja a zongo-

rázni tanulót, hogy maga is megfor-

málja, ne pedig csak mechanikusan 

„lejátssza” a kottába rögzítetteket. 

Ránki 1977-ben készült felvételén vál-

tozatos hangulatú, ka rak terû darabok 

sorjáznak. Aki tanult zongorázni, e fel-

vétel hatására kedvet kap ahhoz, hogy 

elôvegye a kottát, s maga is megszó-

laltassa egyik-másik darabot. FK

DEBUSSY: ZONGORAMÛVEK

Kocsis Zoltán – zongora

Decca – Universal

478 3943   ★★★★★

A két korongot tartalmazó albumnak 

kö szönhetôen két maradéktalanul 

bol dog órát tölthetünk Debussy mu-

zsikájával. A címlapon feltüntetett két 

Prelûd-sorozat és a Gyermekkuckó 

mellett kilenc miniatûr is szerepel. Az 

1996-ban és ’97-ben készült felvéte-

lek nemcsak gyönyörködtetôek, ha-

nem izgalmas hallgatnivalót is jelente-

nek. Kocsis itt még zongorán valósít 

meg hasonló hangszín-elképzeléseket, 

mint azóta megannyi Debussy-hang-

szerelésében. Egyszersmind regiszt-

rálhatjuk e keretek szinte végtelenné 

tágíthatóságát, azaz a zongora univer-

zalitását. Pontosabban: az alkotóval 

kongeniális elôadóét, aki sokdimen-

zióssá képes berendezni a darabok tér-

idô világát. Ilyenkor a hallgató abba 

az illúzióba engedi ringatni magát, 

hogy a rózsa titka megfejthetô, le-

gyen akár Rilkéé, akár Gertrud Steiné. 

Az interpetációban kifejtett, hangzó-

vá tett „lényeg” immár hozzáférhetô, 

habár megragadhatatlan. FK

ZÁDOR JENÔ: 

ZENEKARI MÛVEK

MÁV Szimfonikus Zenekar, 

Mariusz Smolij

Naxos

8572548  l l  l l  l l  l l  ll

Hollywoodi fi lmzenék – többek kö-

zött Rózsa Miklósnak a Ben Hur címû 

fi lmhez írt zenéje – zseniális hang-

sze relôje volt az egykori Reger-

tanítvány, Zádor Jenô (1894–1977). 

Filmzenéi mellett operái és szimfoni-

kus mûvei alkotják életmûvét. Utób-

biból öt opuszt szólaltat meg a MÁV 

Szimfonikus Zenekar, amelyek stílu-

sukban a késô romantikát követik, 

tele gyakori hangulatváltásokkal és 

mívesen kikevert zenekari színekkel. 

Bár Zádor Bécsben és Lipcsében ta-

nult zeneszerzést, magyar gyökerei is 

elôbukkannak mûveiben. Az Aria és 

Allegro tele van energikus ritmusok-

kal, az Öt kontraszt Scherzo rustico 

tétele Bartókot idézi, a Gyermekszim-

fónia pedig Kodályt. A Magyar cap-

riccio és a Csárdás rapszódia már cí-

mében is magában hordozza a 

szülô föld hangját, ám a két nagy 

elôd del ellentétben nem a nemesen 

egyszerû magyar népdalok, hanem 

népies mûdalok megidézésével.  KI

SCHUBERT: VONÓSNÉGYESEK

Cuarteto Casals

Harmonia Mundi – Karsay és 

Társa

HMC 902121  l l  l l  l  l  ll  ll

Egy „korai” (D. 87, Esz-dúr) és egy „ké-

sei” (D. 887, G-dúr) Schubert-vonós-

négyes sorakozik a Cuarteto Casals új 

lemezén; az idézôjel már csak azért is 

indokolt, hiszen mindössze tizenhá-

rom esztendô telt el a megkomponá-

lásuk között. De mégis: ezen tizenhá-

rom esztendô felel majd’ mindenért, 

amiért Schubertet igazán becsüljük. A 

spanyol tagokkal felálló kvartett 

igyek szik mindkét darabot ugyanaz-

zal a romantikus hevülettel megszó-

laltatni, de alighanem téves ösvényen 

jár. Lendületes, friss és hallatlanul ele-

ven elôadások ezek; ez vitathatatlan, 

ugyanakkor zavaróan „tüskés”, erôl te-

tetten dramatizált, mondhatnám indi-

viduális olvasatot közvetítenek. De 

bármennyire súlyos és szívbemarkoló 

mûveknek is ábrázoljuk ôket, ami leg-

inkább hiányzik belôlük, az Schubert 

dallaminvenciójának könnyed termé-

szetessége, a schuberti melodika 

fesz telen, klasszikus bája. BM

LACHRYMAE

Purcell, Britten, Pärt, Vaughan 

Williams, Tippett, Walton mûvei

Warner Classics – Magneoton

2564660705 l l  l l  l l  l l  ll

A Chamber Orchestra of Europe le-

meze a fájdalom, az élettôl való bú-

csúzás, az elmúlás tematikáját járja 

körül – hat zeneszerzô nyolc kompo-

zíciójával. Az észt születésû Arvo 

Pärt kivételével angol komponisták – 

Purcell, Britten, Vaughan Williams, 

Tippett és Walton – mûvei hallhatók 

a korongon. Purcell mindkét mûve a 

barokk kedvelt variációs formája 

(g-moll chaconne, Dido búcsúja), de 

két 20. századi „fájdalomzene” – 

Walton Passacagliája és Pärt Britten 

halálára írt, harangzúgást idézô 

Cantus címû mûve – is a lefelé lé pe-

ge tô basszus variáció lélektani hatását 

aknázza ki. Tippett Corelli-témára írt 

fantáziája kevéssé illik bele a 

„lachrymae”-t ábrázoló zenék sorába, 

míg Britten ilyen címmel brácsára és 

vonósokra komponált variációsoro-

zata puritán eszközeivel is mélyen 

megindító: a témát adó Dowland-dal 

tökéletes szövegnélküli fordítását 

adja.  KI

THIERRY PÉCOU:

TREMENDUM, 

KAMA RA MÛ V EK

Ensemble Variances, 

Percussions claviers de Lyon

Harmonia Mundi – Karsay és 

Társa

HMC 905269 l l  l l  l l  l l  ll

A karibi származású szerzô a francia 

közép generáció kiemelkedô kép vi-

selôje. Legutóbbi, többszörösen dí-

jazott lemezét néhány lapszámmal 

korábban mi is méltattuk. A Jaguár-

szimfónia pazar zenekarkezelése 

után ezen a korongon mintha más, új 

erények csillannának meg. Kiderül 

például, hogy Pécou micsoda zongo-

ravirtuóz, s hogy hangzásban a föld-

bedöngölésen kívül milyen jól ért a 

puhább tónusokhoz is. A Tremendum 

címû concerto brazil kavalkádjában 

mintha Milhaud kacsintana vissza, 

nálánál sokkal elidegenítettebb mó-

don használva a bossa nova ritmu-

sait. Kitûnô hangszerismeretrôl tesz 

számot a Danzón címû fuvolaszóló, 

illetve a basszusfuvolát, basszusklari-

nétot és csellót alkalmazó Manoa is. 

Figyelemreméltó darabok, kissé sápa-

tag stúdiófelvételen.  SzB



KLASSZIKUS

45GRAMOFON2012. ÔSZ

Sony Classical 
886979846623

LISZT: HALÁLTÁNC, 

MALÉDICTION ETC.

Andrea Kauten, Sa va-

ria Szimfonikus Zene-

kar, Medveczky Ádám

l l  l l  l  l  ll  ll

A magyar származású Andrea Kauten Liszt 

mûveinek jeles népszerûsítôje. Stílusa jellegze-

tes. Mérsékelt tempók, egyenletes muzsikálás, 

epikus jelleg, mellette mérsékelten testes hang-

zás. A Haláltánc és a Magyar fantázia pontos, 

igényes, de inkább pedáns, semmint izgalmas. 

Kiemelkedik a ritkábban játszott Malédiction 

elôadása: Kauten kimért interpretációja és a 

Medveczky Ádám vezette Savaria Szimfonikus 

Zenekar szolíd játéka pozitívumként inkább jele-

nik meg. A kakukktojás Les Préludes szomorkás, 

ugyancsak elbeszélô jellegû. A második lemezen 

az I. Mefi sztó keringô, a XIV. Magyar rapszódia 

és a Vándorévek II. kötete. Pontos, igényes, 

de nem túl változatos játék. Kiemelkedik a 

Sposalizio elôadása. Ugyan végig adekvát a 

hang, igényes az elôadásmód, de hiányzik az iga-

zi változatosság.  ZB

Deutsche Grammophon – Universal
0289 479 0063 4

LATINO – MILOS 

KARADAGLIC

l l  l l  l l  l l  l

Az amante latino külsô mögött a Latino címû lemez 

igazi zenei kvalitást képvisel. A fi atal montenegrói 

gitáros hangszerének kiváló mestere, és a kétségkí-

vül hatásos latin-amerikai válogatás abszolút ízlé-

sesen szólal meg. Még a három ízben zenekarral ki-

egészített számok is túlzástól, giccs tôl mentesek. 

Milos Karadaglic fi atal kora ellenére Pepe Romero és 

Sharon Isbin szintjén indul technikailag, és azonnal 

érzôdik elkötelezettsége, bonta kozó saját stílusa. 

Tisztán, meggondoltan játszik – nem annyira tem-

peramentumos, inkább precíz és fi nom, ami na-

gyon jót tesz olyan mûvek esetében, melyek hatá-

sosak, ám mélységük nem könnyen mutatkozik 

meg. A lemez jó áttekintést nyújt Villa-Lobos, 

Brouwer, Piazzolla, Morel, Barrios Mangoré, Gardel, 

Cardoso, Barrés, Dyens világából. Remélem, Milos 

elôadásában következnek a nagy gitárversenyek, 

valamint egyszerzôs teljes bejátszások is.  ZB

Rhino Records – Magneoton
2564661065

ROBIN GIBB & 

RJ GIBB: 

TITANIC REQUIEM

Royal Philharmonic 

Orchestra

l l  ll    ll  l  ll  l

A közelmúltban elhunyt Robin Gibb nagyszabá-

sú álma – miszerint a Titanic katasztrófájának 

centenáriumára rekviemet komponál – végül va-

lóra vált. A lemez bô egyórás játékidejében tö-

mény fi lmzenét kapunk, a Cameron-változatban 

se jobbat, a kitûnô Cliff Masterson profi  hangsze-

relésében és vezényletével. Ugyanaz a békés dia-

tónia, egyszerû, megjegyezhetetlen dallamok 

mindenütt; mégis feltûnô, milyen messzire evez-

tünk az egykori Bee Gees How deep is your love 

címû örökzöldjének biztonságos partjaitól. A 

kockázat és az eredmény sajnos egyezik a meg-

énekelt hajó történetében foglaltakkal. Gyönyörû 

kiállítású, a múlt század tízes éveit idézô borító, 

egyetlen White Star Line csillaggal a címfelirat 

fölött. A design önbeteljesítô. 

SzB

 Magyarországon forgalmazza a Karsay és Társa Kft.

harmonia mundi



– 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
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