
KLASSZIKUS INTERJÚ

„Minden hang
egy történet

kezdete”

Találkozás 
Fassang Lászlóval

Létezik-e spirituális kapcsolat orgonaépítô, zeneszerzô és orgonamûvész között? Mi a rögtönzés 
lényege, és mi az értelme? Milyen az improvizáció magyarországi hagyománya? Miért nem mind-
egy, hogy milyen elvek szerint újítanak fel egy orgonát? Hogyan lehetne a közönség körében 
népszerûbbé tenni a hangszerek királynôjét? Ezekre a kérdésekre is választ kapunk Fassang László 
orgonamûvésztôl, a Gramofon – Magyar Klasszikus Zenei Díj idei birtokosától.

2 Várkonyi Tamás
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Gramofon: Azt hiszem, az orgonamûvészet komoly hátrány-
ban van, hiszen az átlag zenehallgató nehezen tudna megne-
vezni akár csak három olyan orgonista világnagyságot is, 
mint amilyen a zongora területén például Richter, Kempff és 
Cziffra György volt. Hogyan lehetne a közönség széles körét 
megnyerni az orgonamuzsikának?
Fassang László: Az orgona 200–300 évvel ezelôtt más 
szerepet játszott egy ember életében, mint ma. Azok az or-
gonák, amelyeket a magyarországi közönség rendszeresen 
hallgathat, többségükben nem közvetítik azt a tradíciót, 
ami az igazán értékes hangszerek sajátja. Egyik misszióm-
nak tartom azt elérni, hogy olyan orgonák mûködjenek 
Magyarországon, amelyeknek a létrehozásában, felújításá-
ban a történelmi hangszerek fémjelezte tradíció a lehetô 
legtisztább formában jelenik meg. Ez csak akkor jöhet lét-
re, ha az orgonaépítô, az orgonamûvész és a zeneszerzô ér-
tik egymás nyelvét, és kölcsönösen inspirálják egymást. 

G.: Mi szükség arra, hogy a felújítási vagy építési munkála-
tokban részt vegyen orgonamûvész és zeneszerzô is?
F. L.: Ôsi gondolatrendszer megfogalmazásáról van itt szó: 
a zeneszerzô elképzel egy hangzást. Ez a hangzás csak ak-
kor tud megszületni, ha van egy közvetítô, egy interpretátor, 
aki a szerzô gondolatait tolmácsolja, lefordítja, aktualizálja, 
illetve ha van egy olyan hangszer, amely alkalmas akuszti-
kus valósággá alakítani ezeket a gondolatokat. Mivel zene 
általi gondolatközlésrôl van szó, ez a három terület és sze-
mély spirituális kapcsolatban kell álljon egymással. Egy 
orgona megépítése vagy felújítása csak részben technikai 
kérdés; egy orgonaépítônek tisztában kell lennie a hang 
megformálhatóságával is, ehhez pedig meg kell találnia az 
eszközöket.

G.: Ma, amikor érezhetôen kevés pénz jut a kultúrára, utó-
pisztikusan hangzik, hogy három szaktekintély összefogásá-
val, körültekintôen építsenek vagy újítsanak fel egy orgonát…
F. L.: Találunk azért jó példákat. A Zeneakadémia Vörös-
marty utcai épületében lévô hangszer tavaly megújult: egy 
magyar és egy belga orgonaépítô közremûködésével olyan 
átalakításokat végeztünk rajta, amelyek közelebb visznek a 
Bach-korabeli hangzáshoz. Az óbudai református temp-
lomban nemsokára újjáépül és kibôvül az egyik neves 19. 
századi magyar orgonaépítô cég, az Országh Sándor-féle 
mûhely nevével fémjelzett orgona. Zamárdiban néhány 
éve megépült Magyarország elsô francia barokk orgonája, 
ahová rendszeresen járunk a zeneakadémistákkal. A re-
konstrukciók között talán a legfontosabb a Zeneakadémia 
nagytermének 1907-ben épült orgonájáé lesz. 

G.: Miért van kiemelkedô szerepe ennek a hangszernek, és mi-
lyen lesz az újjáépítés után?
F. L.: Ez az orgona egy egységessé forrott stílus képviselôje: 
tökéletes összhangban van a belsô térrel, a századforduló 
korával, és legerôteljesebben a német romantika jellemvo-
násaival. A hangszert az a Voit és fi ai cég építette, amely 
összesen tizenöt koncerttermi orgonát jegyzett abban az 

idôben – ezek közül a budapesti volt a legnagyobb, és ezen 
kívül ma már csak a heidelbergi és a prágai áll. A kor leg-
nagyobb mûvészei mind elismeréssel nyilatkoztak a Voit-
hangszerekrôl, így például Charles-Marie Widor, illetve a 
párizsi Conservatoire egykori igazgatója, Felix Alexandre 
Guilmant. A zeneakadémiai hangszer párját ritkítja abban 
is, hogy olyan orgona, amely egyszerre szolgál koncertter-
mi és oktatási célokat. Hasonló kaliberû historikus hang-
szer oktatási intézményben – a moszkvai Csajkovszkij 
Konzervatóriumot és a Yale Egyetemet leszámítva – sehol 
nem található a világon.

G.: Ön Franciaországban tanult improvizációt, sôt versenyt is 
nyert ebben a kategóriában. Mit jelent a 21. század elején az 
improvizáció?
F. L.: Az improvizáció a legfontosabb eszköz arra, hogy egy 
mûvész felszabadítsa a kreativitását. Sajnos oktatási rend-
szerünk nagyban arra épül, hogy a diáknak feladatokat 
kell megoldani, a tanár pedig megmondja, hogy jól oldot-
ta-e meg azokat, vagy sem. Sokszor hallom, hogy lebeszélik 
azt, aki improvizál kiskorában, mondván, ne játsszon össze-
vissza. Érzek ebben egyfajta álsznobizmust, álakadémiz-
must, ami arra utal, hogy a nagy mesterek szintjén úgysem 
tudunk megnyilatkozni, a középszerûségnek pedig nincs 
értelme. Ebben van némi igazság, de nem szabad elfelejte-
ni, hogy a legtöbb zeneszerzô rendszeresen improvizált, és 
nemegyszer rögtönzéseikbôl születtek a remek mûvek. 

G.: Hogyan lehet a rögtönzést tanulni?
F. L.: Nem tanulni kell, hanem csinálni. Amikor bevezetô 
órákat tartok a Zeneakadémián, akkor is azt mondom, 
hogy az embernek három paramétert kell magában egyesí-
teni: a belsô hallást, a zenei folyamatok intellektuális meg-
értését és a technikai megvalósítást. Ahogyan Liszt írja az 
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ujjgyakorlatok elôszavában: ajánlatos az elmét, a hallást és 
az ujjakat egyidejûleg kimûvelni – nos, az improvizáció eh-
hez alapvetô eszköz. 

G.: Van különbség abban, ahogy az ember jazzben vagy 
klasszikus zenében improvizál?
F. L.: Nem szoktam azzal foglalkozni, milyen mûfajban 
rögtönzök. Azt, hogy mit játszom, mindig az határozza 
meg, hogy hol, kikkel játszom. Ha van orgona, akkor azon 
– ha nincs, akkor más billentyûs hangszeren. Egyébként 
meglepô, milyen jól mûködik például népi hangszerekkel a 
Hammond-orgona!

G.: Sokat hallani arról, hogy Franciaországban nagy hagyomá-
nya van az improvizációnak. Mi a helyzet Magyarországon?
F. L.: A rögtönzés hazai gyakorlata Liszt idejére nyúlik 
vissza, amikor egy zongora-felvételin három feladatot kel-
lett teljesíteniük a jelentkezôknek: hozott darabot játszani, 
lapról olvasni (vagyis ismeretlen mûvet lejátszani kottá-
ból), illetve hallás után visszajátszani egy részletet, és rög-
tönözve folytatni azt. A zeneakadémiai improvizáció Liszt 
utáni jeles képviselôje volt például Antalffy-Zsiross Dezsô, 
de ezt a vonalat folytatta Gergely Ferenc, Kistétényi Me-
linda, napjainkban pedig Lantos István és Pálúr János 
mûveli nagyon magas szinten ezt a hagyományt. A tradí-
ció tehát folyamatos, de az biztos, hogy a mostaninál jóval 
szélesebb körben kellene terjeszteni és ismertté tenni. Le 
kellene hántani az improvizációról azt a fajta misztikumot, 
hogy ez a mûfaj csak külföldön él, a gyakorlatát pedig nem 
lehet elsajátítani.

G.: Mégis, miért kapcsolódott össze ilyen szorosan az impro-
vizáció a francia zenével?  
F. L.: A francia orgonaiskola mindig is sokkal jobban 
kötôdött az improvizációhoz, mint bármelyik más nemze-
té Európában. Bachtól elképesztô mennyiségû orgonamû 
maradt fent, de például Louis Marchand – akivel Bach 
billentyûs párbajra is készült – alig írt le néhány mûvet, 
mert ô inkább a rögtönzésre helyezte a súlyt. Amikor a 19. 
század elején, a párizsi Conservatoire-on elindult az orgo-
naoktatás, az egyet jelentett az improvizáció tanításával. 
Még a késô romantikus César Franck idejében is többet 
foglalkoztak improvizációval, mint a régi mesterek mû-
veinek megszólaltatásával. Ma már természetesen itt is két 
szakirány – interpretáció és improvizáció – közül választ-
hat a növendék.

PÁLYAKÉP DIÓHÉJBAN
Fassang László a budapesti Zeneakadémián és a párizsi 
Conservatoire-on szerezte diplomáit. Számos hazai és nemzet-
közi elismerés birtokosa (2002: Calgary Nemzetközi Orgona-
verseny – improvizációs aranymedál; 2004: Grand Prix de 
Chartres – elsô díj és közönségdíj; 2006: Liszt-díj és Príma-díj). 
A Sapporói koncertterem rezidens orgonistájaként dolgozott 
2000-ben, 2004–2008 között pedig improvizációt tanított a San 
Sebastian-i Zenemûvészeti Egyetemen. Több nemzetközi orgo-
naverseny zsûrijének tagja (Kalinyingrád, Nürnberg, Chartres). 
Jelenleg a Mûvészetek Palotája orgonakoncertjeinek mûvészeti 
vezetôje és a Zeneakadémia orgonatanára.
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G.: Egy hegedûsnél vagy zongoristánál nagyjából lehet halla-
ni, milyen szinten áll az illetô. Az orgonakoncertekkel azon-
ban úgy tûnik, még a zenekritikusok sem tudnak mit kezdeni, 
legalábbis nemigen találkozni orgonakoncertrôl írt kritikával. 
Mikor orgonál valaki jól? 
F. L.: Az orgonajáték minôsége azon múlik, hogyan képes 
az ember kormányozni a rendelkezésére álló hangtömeget. 
Ahogyan egy orgonabillentyû lenyomásakor a hang el-
kezd a térben terjedni, annak mindig története van. Az 
orgona nem statikus hangszer. Egy sípon elkezd átáramla-
ni a levegô, majd bekapcsolódik egy másik – minden hang 
egy történet kezdete, az elôadónak pedig e történet része-
sévé kell válnia. Mindig aszerint játszom a következô han-
got, hogy éppen mit hallok vissza az elôzô pillanatban ját-
szottból. Ezáltal tudja az ember bevonni a körforgásba a 
hallgatóságot is. Ha bekukkantunk az orgonajáték kulisz-
szái mögé, akkor azt is látjuk, hogy a különbözô építésû sí-
pokba nem egyformán áramlik be a levegô – az ilyen és eh-
hez hasonló nüanszok miatt nem mindegy, hogyan billent 
a játékos, hogyan bánik a rendelkezésre álló levegôvel és az 
idôvel.

G.: Ön néhány éve a Mûvészetek Palotájához is kötôdik, ahol 
vezetô szerepet játszott az orgona megépítésében. Mi a felada-
ta most, hogy már elkészült a hangszer?
F. L.: Müpa-beli tevékenységem három részre különíthetô 
el. Felügyelem az orgonát, és ha bármi olyat észlelek, ami 
miatt javításra szorul, jelzem. Másik feladatom az orgona 
bemutatása a közönségnek, ezt a sorozatot én vezetem. 
Számos iskolai csoport fordul meg, de jönnek külföldi tu-
ristacsoportok és nyugdíjasok is. A közönség ilyenkor köz-
vetlenül a játszóasztal mellett foglal helyet a színpadon; 
betekinthetnek abba az izgalmas folyamatba, ami a hang-
szer megszólalása mögött zajlik. Harmadik területem az or-
gonakoncertekkel kapcsolatos mûvészeti tanácsadás, 
programok, fellépôk, tervek ajánlása.

G.: Mi a hosszú távú elgondolása a Mûvészetek Palotája or-
gonás eseményeirôl?
F. L.: Nagyon szeretnék promenád-koncertsorozatot indí-
tani, hogy az évadonkénti hat-nyolc nagy orgonakoncert 
mellett gyakrabban megszólaljon ez a hangszer. Célom, 
hogy a rengeteg hazai orgonamûvész közül minél többen 
jussanak fellépési lehetôséghez. A Müpa orgonája mindig 
is kísérletezô hangszer lesz: a lehetôségeinek nincs határa. 
Folytatjuk a némafi lm, a világzene, a jazz, a tánc mûfajaival 
közös sorozatokat, de tervem, hogy kortárs zeneszerzôknek 
is vonzóvá tegyem ezt az orgonát. Érdekesség, hogy ezen a 
hangszeren a gépzongora mintájára elôre elkészített anya-
gokat is meg lehet szólaltatni: olyan nehézségûeket, ame-
lyek egyébként fi zikailag lejátszhatatlanok.

G.: Felesége Rohmann Ditta gordonkamûvész. Milyen közös 
terveik vannak?
F. L.: Elsô számú „tervünk” jelenleg a kislányunk, aki feb-
ruárban születik. A Dittával való együttzenélésben is arra 

jövök rá, hogy hány és hány olyan darab mûködhet jól or-
gonával, amelyikrôl nem is gondolnánk. A cselló–orgona 
párosra írt irodalom nem éppen a remekmûvekrôl híres, 
de már látom, hogy rengeteg olyan átiratot lehet készíteni, 
amelyek akár még az eredeti mûvekkel is felveszik a ver-
senyt. Nemrég játszottuk például Messiaen Kvartettjébôl a 
csellóra és zongorára írt tételt – templomban, orgonával. 
Ez a verzió szerintem többet mutatott meg a szerzô és a da-
rab szellemiségébôl, mint az eredeti változat.

G.: Mire a legbüszkébb?
F. L.: Arra, hogy nem veszítettem el a tüzet. Noha én is át-
élek olyan idôszakokat, amelyekben kevésbé vagyok lelkes, 
de alapjában úgy érzem, van értelme annak, amit csiná-
lok. A Zeneakadémia orgona tanszakával rendszeresen 
utazunk külföldre, meglátogatunk nevezetes, különleges 
orgonákat. Egy ilyen úton a csoport egyik részének haza 
kellett jönnie, a másik pedig még kint tudott maradni né-
hány napot. Még együtt volt a két csapat, amikor megnéz-
tünk egy 1737-ben épített orgonát, ami az 1800-as évek 
elejétôl az 1980-as évekig lepecsételve, tehát érintetlenül 
állt. Az egyik növendék, aki a hazautazós csoportba tarto-
zott, leütött három akkordot a hangszeren. Rám nézett, és 
megrendülten kérdezte, nem lenne-e hely mégis inkább a 
„maradós” csoportban. Erôt ad, hogy a fi atalokban és ben-
nem megvan az a közös alap, amellyel nemcsak intellektu-
álisan, hanem érzelmileg is elkötelezôdünk az orgona 
iránt. Mindannyian azt szeretnénk, hogy a magyar közön-
ség minél többször hallja ezeket a csodálatos hangszereket.
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A Gramofon címû folyóirat szerkesztôsége és kiadója idén 
már tizenkettedik alkalommal ítéli oda a Gramofon Ma-
gyar Klasszikus Zenei Díjat és a Gramofon Magyar Jazz 
Díjat (mint fôdíjakat), illetve az év legkiválóbb hangfelvé-
teleinek járó elismeréseket (kategóriadíjakat). A szavazás-
ban ezúttal is Retkes Attila fôszerkesztô (a zsûri elnöke), 
Bércesi Barbara fôszerkesztô-helyettes, valamint fô mun ka-
társaink és néhány állandó szakkritikusunk vesz részt. 
Nemzetközi tanácsadó testületként most is segítette mun-
kánkat az International Classical Music Awards (ICMA) 
zsûrije, amelynek tagjai: Remy Franck elnök (Luxemburg), 
Serhan Bali (Törökország), Bernadette Beyne (Belgium), 
Björn Woll (Németország), Martin Hoffmeister (Német-
ország), Stephen Hastings (Olaszország), Andrea Meuli 
(Svájc), John Allison (Nagy-Britannia), Irina Geraszimova 
(Oroszország), Fernand Weides (Luxemburg), Pierre-Jean 
Tribot (Franciaország), Aarno Cronvall (Finnország) és 
Luis Sunén (Spanyolország).

Az idei díjkiosztót december 10-én, hétfôn este 8 órai kez-
dettel rendezzük a Budapest Jazz Club új épületében (Bu-
dapest XIII., Hollán Ernô utca 7. – volt Odeon-Lloyd 
mozi). A díjkiosztó ünnepség utáni koncerttel a Gramofon 
az idén tavasszal elhunyt Regôs István emléke elôtt tiszte-
leg, aki az elmúlt harminc évben meghatározó szereplôje 
volt a magyar jazzéletnek. A koncerten közremûködô 
Regôs István Emlékzenekar legtöbb tagja a zeneszerzô-
zongorista halála után megjelent Együttmûködés címû le-
mezen is együtt játszott vele. Most a többi között egy 
Regôsnek írt kompozícióval emlékeznek meg a mûvészrôl, 
barátjukról. Az esten közremûködik: Nesztor Iván – 
ütôhangszerek, furulya, gitár; Grencsó István – szaxofon; 
Gyárfás István – gitár; Csuhaj-Barna Tibor – bôgô; 
Jeszenszky György – dob; Winand Gábor – ének.

A GRAMOFON MAGYAR KLASSZIKUS ZENEI 
DÍJ 2012. évi kitüntetettje: 
FASSANG LÁSZLÓ 
orgona mûvész 
(interjúnk a 8–11. oldalon) 

A GRAMOFON MAGYAR JAZZ DÍJ  
2012 évi – posztumusz – kitüntetettje:
REGÔS ISTVÁN (1947–2012) 
zongora- és szaxofonmûvész, 
zene szer zô, zenepedagógus 
(megemlékezésünk az 52–53. oldalon). 
A díjat Regôs István fi a veszi át.

AZ ÉV MAGYAR KLASSZIKUS HANGLEMEZE 
kategória jelöltjei (a szavazás lapzártakor még nem zárult le):
• Stravinsky: Zenekari mûvek (Tavaszi áldozat, A tûz-

madár – szvit, Scherzo a la Russe, Tango no. 72); Buda-
pesti Fesztiválzenekar, Fischer Iván. Kiadó: Channel 
Classics – magyarországi terjesztô: Karsay és Társa 

• Robert Schumann zongoramûvei; Schiff András – zon-
gora. ECM Records 

• Britten, Bach és Ligeti György mûvei; Perényi Miklós 
– cselló. ECM Records

• Mahler: I. szimfónia; Budapesti Fesztiválzenekar, 
Fischer Iván. Channel Classics – Karsay és Társa

• C. P. E. Bach: Az összes billenytûs versenymû XVIII., 
Spányi Miklós (csembaló), Concerto Armonico. BIS – 
Karsay és Társa

AZ ÉV KÜLFÖLDI KLASSZIKUS HANGLEMEZE 
kategória két „döntôse” (a szavazás lapzártakor még nem 
zárult le):
• La Sublime Porte – Voix d’Istanbul 1430–1750; Hespérion 

XXI, Jordi Savall. Alia Vox – Karsay és Társa
• Beethoven: Diabelli-varációk (és további variációk 

Diabelli keringôjére); Andreas Staier – fortepiano. 
Harmonia Mundi – Karsay és Társa

AZ ÉV DVD PRODUKCIÓJA kategória két „döntôse” 
(a szavazás lapzártakor még nem zárult le):
• Mahler: IX. szimfónia; Luzerni Fesztiválzenekar, 

Claudio Abbado. Accentus Music
• Lully: Armide; Stéphanie D’Oustrac, Paul Agnew, Les 

Arts Florissant, William Christie. Fra Musica – Karsay 
és Társa

AZ ÉV MAGYAR JAZZLEMEZE
• Dresch Quartet: Fuhun. Fonó Records

AZ ÉV KÜLFÖLDI JAZZLEMEZE kategória jelöltjei 
(a szavazás lapzártakor még nem zárult le):
• Rez Abbasi’s Invocation: Suno Suno. Enja – Varga István
• Stacey Kent: Dreamer in Concert. Blue Note – EMI
• Nils Petter Molvaer: Baboon Moon. Sony Music
• Hans Lüdemann: Die Kunst des Trios 1-5. BMC 

Records
• Chick Corea – Gary Burton: Hot House. Concord – 

Universal
• Brad Mehldau Trio: Ode. Nonesuch – Magneoton
• Robert Glasper: Black Radio. Blue Note – EMI
• Pat Metheny: Unity Band. Nonesuch – Magneoton
• Trio M: The Guest House. Enja – Varga István

A kategóriagyôztesek listáját 2013. március 3-án 
megjelenô tavaszi számunkban közöljük.
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Fassang László és Regôs István Gramofon-díjas
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Bogányi Gergely ánki Dezs  

Grigorij Szokolov Jevgenyij Kiszin

Jandó Jen  Vásáry Tamás
Várjon Dénes Farkas Gábor

Igor Levit 

Ifj. Balázs János Borbély László
Lajkó István Fülei Balázs
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Salzburg inspiráló atmoszférája kétségkívül részese az Ün-
nepi Játékok több mint kilenc évtizedes sikersorozatának. 
Változnak a vezetôk, módosulhat a koncepció, az ered-
mény azonban mindig önmagáért beszél. Kontrollálha-
tóan bizonyít nemcsak a mindenkori jelennek, hanem a 
jövônek is, hiszen hagyománya van annak, hogy a produk-
ciókat megörökítik, majd a nagy nyilvánosság számára is 
hozzáférhetôvé teszik. Éppen húsz esztendeje kezdôdött a 
Festspieldokumente publikálása. E két évtized alatt a 
csúcsprodukciók sokasága lett közkincs: több mint 300 
hangfelvétel. Benne 62 teljes opera-felvétel, közülük 12 ôs-
bemutató; a zenekari koncertek száma meghaladja a százat; 
a mintegy 50 dalest kínálata pedig azt sejteti, hogy ezen 
intim mûfaj iránt is van érdeklôdés. A kiadványok át te-
kintô katalógusából kiderül: az elôadás-kínálat az 1930-as 
évektôl a 2012-es Pünkösdi Fesztiválig terjed. Az értékek 
archiválói lépést tartanak a korral: mind több eseménybôl 
készül videófelvétel is, tehát a CD-k tekintélyes választé-
kához mindinkább felzárkózik a DVD-k kínálata. 
Ily módon tehát közvetve sokan lehetnek részesei a ren-
dezvénysorozatnak. Ráadásul a rendezvények „élô” élmé-

nye sem mindig csupán azoké, akik képesek megfi zetni a 
borsos jegyárakat.  Hála a vezetôi testület nyitottságának 
és a rangos rendezvénysorozathoz csatlakozó szponzo-
roknak, az Ünnepi Játékokat nem csak a fi zetôvendégek 
élvezhe tik. Példás a tájékoztatás (különbözô, könnyen 
hozzá fér hetô fórumokon keresztül), s lassanként „fesztivál 
a fesztiválban” rangra emelkedik az immár az egész rendez-
vénysorozat idején hallható-látható programfolyam a 
Kapitelplatzon. Délutánonként elsôsorban gyermek-kö-
zönség érdeklôdésére számot tartó ingyenes mûsor látható, 
este pedig, varázslatos környezetben operafelvételek, az 
adott évbôl és a múlt felejthetetlen produkcióiból (néha 
színházi elôadásokkal színesítve a kínálatot). A Siemens 
Fest-Spiel-Nächte publikuma rendkívül vegyes – ám nem 
tanulságok nélküli megfi gyelni a zene hatását az alkalmi 
közönségre. A székek hamar gazdára találnak, s gyakran 
minden talpalatnyi helyet ellepnek a turisták, ki-ki da-
colva az estére lehûlô levegôvel vagy felkészülve a legvi-
szontagságosabb idôjárásra, mókásan beöltözve. Amikor 
felcsendül a muzsika, megszûnnek a különbségek, s csak-
hamar spontán fi gyelemmel követik a történteket, kon-
certtermi közönséget megszégyenítô fegyelmezettséggel. 
Az is elgondolkodtató, hogy voltaképp bármilyen is mert-
ségû-fajsúlyú mûsornak nagy érdeklôdés jut.
Tendenciózusan mutatkozik meg fesztivál-keretben a „Le-
gyen a zene mindenkié!” célkitûzés is, néha már-már 
projekt-intenzitással és tudatossággal. A rendezvények 
külön bözô helyszínein és az ingyenes vetítéseken egyaránt 
képes kielégíteni a legszélsôségesebb érdeklôdést is a már-
már áttekinthetetlenül gazdag kínálat.  Az utóbbi években 
itt is fokozottan fi gyelnek arra, hogy legyenek a fi atalabb 
közönség-generációkat (is) megszólító programok. Off-
rendezvények vonzzák azokat, akik (még) nem elkötele-
zettjei a magaskultúrának. 
Mindeközben természetes, hogy vannak a világsztárok 
iránti keresletre alapozó rendezvények, s az is, hogy évrôl-
évre szerepelnek a programban komolyzenei örökzöldek, 

Salzburg,
a kihívások városa

Áldást-átkot provokáló város. Neves szülöt-
tei vagy akik hosszú idôt töltöttek itt, nem-
ritkán ambivalensen viszonyultak hozzá. 
Mozartból hatalmas energiákat és becsvá-
gyat felszabadító indulatokat váltott ki, 
Thomas Bernhard munkássága pedig szépen 
példázza az „odi et amo” két szélsôséges 
végletét. A város számlájára írhatjuk e reak-
ciókat, amelyeknek megannyi értéket, mû-
alkotást köszönhetünk. Salzburgi vissza- és 
elôrekintés: 2012–2013.

2 Fittler Katalin/Salzburg
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megunhatatlan látni/hallgatnivalók. Nézôpont kérdése, 
hogy bátornak vagy merésznek ítéljük azt a tendenciát, 
hogy szinte eleve számolnak a botrány PR-értékével. Min-
dig van olyan rendezés, amely ellenérzést vált ki (érzésem 
szerint nemritkán jogosan) –, de ez is elfér a sokszínû pa-
lettán. Kiváltképp hatásos, hogy a kommersznek mi nô-
síthetô szempontokat (pl. kerek évfordulók alkalmait) 
rendre értékes tartalommal töltik meg. Néha úgy tûnik, a 
jubileum csupán ürügyként járul hozzá egy-egy produkció 
ideális feltételeinek megteremtéséhez.
Érdemes megemlíteni, hogy az operaelôadásokat rögzítô 
stábok általában nagyszerû munkát végeznek. A 2010-es 
évadból saját tapasztalatomat hozhatom fel ennek bizonyí-
tására: részese lehettem a Festspielhausban Richard 
Strauss Elektrája megrendítô elôadásának, majd hasonló 
katarzist éltem meg DVD-felvétele által. A két élmény 
nem összemérendô – de arra a DVD közelképei döbbentet-
tek rá, hogy az élô elôadás (egyik) titka épp abban rejlett, 
hogy a nagy színpadon is milyen részletekbe menô kidol-
gozottsággal, átéltséggel megformált szerepek eredményez-
ték a hatást. Most „csak” a vetítést láttam, de az is teljes 
értékû, maradandó élményt jelentett. Más kérdés, hogy 
olykor a felvétel-készítô stábok remek felkészültsége, mû- 
és interpretációismerete sem tud mit kezdeni a látvánnyal. 
Gondolok itt A varázsfuvola idei rendezésére. Mozart e re-
meke megannyi megpróbáltatásnak esik áldozatul Salz-
burgban. Aki látta, még aligha heverte ki azt a rendezést, 

amelyben Sarastro birodalma afféle „öregek otthona” volt; 
most pedig Jens-Daniel Herzog elképzelése tette próbára a 
mû iránti elkötelezett rajongásunkat. Pedig volt kivételes 
vonzereje ennek a produkciónak: Nikolaus Harnoncourt 
vezényletével, a Concentus Musicus elôadásában elôször 
hangzott fel itt korhû hangszereken, historikus elôadásban 
ez a remekmû. Sajnos a vizuális hatások olyannyira erôs-
nek bizonyultak, hogy szinte lehetetlen volt függetleníteni 
magunkat a látványtól. Tehát: a tényleges zenei érdekesség 
hangzó háttérré degradálódott a látványvilághoz képest. 
Ráadásul a zenére-fi gyelést nehezítette, hogy a szöveg hú-
zás nélkül ment, tehát a remek muzsika betétszámokra tö-
redezett. S hiába reménykedtünk, nem találtuk annak 
hangzó bizonyságát, hogy a mozarti muzsika ellenpontoz-
ná a néha már-már abszurd látványt. Mintha Harnoncourt 
is beletörôdött volna, hogy asszisztál Sarastro negatív 
fi gurakénti megjelentetéséhez…
Az idei nyári Ünnepi Játékok különlegessége volt, hogy a 
Pünkösdi Ünnepi Játékok egyik sikerdarabját is mûsorra 
tûzte: Händel Giulio Cesare in Egitto címû operáját. A 
Pünkösdi Ünnepi Játékok intendánsaként is remekül 
helyt álló Cecilia Bartoli, valamint a három sztár-kontra-
tenor közremûködésével e produkció is felkerült a fesztivál 
toplistájára. A 2013-as Pünkösdi Fesztivál programjára te-
kintve: több mûsor is megérdemelné, hogy része legyen a 
nyári sztárparádénak.
 n

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

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

Kobajasi Kenicsiro

A karmester:
Kobajasi Kenicsiro

Műsor: 
G. Mahler: II. (Feltámadás) szimfónia 

Közreműködik: 
Cantemus Vegyeskar (karigazgató: Szabó Soma) 
Kodály Kórus Debrecen (karigazgató: Pad Zoltán) 
Kodály Filharmonikusok Debrecen
Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar 
Szimfonikus Zenekara 

Vezényel: Kobajasi Kenicsiro

2013. január 26., 19:30 Főnix csarnok
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Szendrey-Karper László, a fel-
sô  fokú gitároktatás hazai 
megalapítója a világ elsô gi-
tárfesztiválját hozta létre Esz-
tergomban – a világtól elzárt 
itthoni tanít ványaira gondol-
va. Célja el sôsor ban az volt, 
hogy a különbözô, akár kül-
földi gitáriskolák, szemléletek 
képviselôi eszmét cserélhes-
senek és szakmailag gaz-
dagíthassák egymást. Végül 
1973-ban – a város 1000 éves 

fennállásával összekötve – elindulhatott a fesztiválok több 
évtizeden átívelô sora.
Az ekkor már világszerte elismert gitármûvész tematikus 
programokkal és pedagógiai problémákat megvitató elô-

adásokkal tette gazdaggá és vonzóvá a fesztiválozók számára 
a gyönyörû Duna-parti városban eltöltött hetet. Mind-
emellett a résztvevô, többnyire magányosan gyakorló és 
fellépô gitárosokat a társas zene világába is be kívánta ve-
zetni, ezért felkérte Farkas Ferencet, hogy írjon ünnepi 
kompozíciót az elsô fesztiválozókból álló zenekar számára. 
A szerzô Citharoedia Strigoniensis címû darabja három 
szólamban hangzott fel az Esztergomi Bazilikában, a több 
ezer fôs közönség elôtt tartott zárókoncerten. Így vált ha-
gyománnyá a gitárzenekar Esztergomban, amelyre többek 
között Leo Brouwer, Bárdos Lajos, Szokolay Sándor, Ma-
darász Iván és Hollós Máté is írt mûvet. Az elsô rendez-
vénynek óriási sikere volt, a folytatás nem lehetett kétsé-
ges. A nemzetközi sajtó és a külföldi gitárosok fokozatosan 
fi gyeltek fel Esztergomra, és alkalomról alkalomra egyre 
többen érkeztek a határon túlról is a kétévente megrende-
zett eseményre. A részvevôk száma 1983-ban érte el csú-
csot: ekkor több mint 400 látogató jött el 27 országból. 
A fesztivál elérte célját, ami Monika Rost, a Weimari 
Zeneakadémia tanszékvezetôjének visszaemlékezésébôl is 
kiderül: „Akkoriban a négy égtáj felôl érkezô mûvészek és 
tanárok találkozási lehetôsége teremtette meg a fesztivál 
utánozhatatlan légkörét, ez tette azokban az évtizedekben 
világszerte a gitáros élet kiemelkedô központjává. Nagyon 
kedvezô volt a kor és a környezet egy ilyen összekötô jellegû 
nemzetközi esemény szervezéséhez, ezért Esztergom a 
hangszer történetében elôkelô helyet vívott ki magának.”
Az 1991. évi, tizedik fesztivált már Szendrey-Karper László 
halála után rendezték meg. Az ezt követô években a szer-
vezést és az alapító szellemiségét felesége, Ágai Karola ope-
raénekes, illetve az általa létrehozott Szendrey-Karper 
László Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány vállalta fel, 
Eötvös József mûvészeti vezetésével.  Esztergom a város 
anyagi ellehetetlenüléséig, 2009-ig adott otthont a feszti-

KLASSZIKUS KALEIDOSZKÓP

16 GRAMOFON 2012–2013. TÉL

Esztergomi Gitárfesztivál – Óbudán

Gyerekkoromtól éreztem, nagy misztikum övezi 
az Esztergomi Gitárfesztivált, amelynek mindig 
is részese akartam lenni. Olyan ez, mint mikor 
a nagymamám nosztalgiával mesél a régi szép 
idôkrôl, és azt kívánom, bárcsak hamarabb 
születtem volna. Ahhoz a fi atal gitáros generá-
cióhoz tartozom, amely már az új, Óbudára 
költözött rendezvényen érezhette meg a feszti-
vál alapítójának, Szendrey-Karper László gitár-
mûvésznek szellemiségét, amelynek az eszter-
gomi fesztivál csaknem négy évtizeden át volt a 
hordozója. 

2 Péntek Ágnes
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válnak. Az Ágai Karola 2010-ben bekövetkezett halála 
után létrehozott Ágai Karola és Szendrey-Karper László 
Ének- és Zenemûvészeti Alapítvány fô célkitûzése volt, 
hogy az Esztergomi Gitárfesztivál hagyományát fenntartva 
olyan rendezvényt gondozzon, amelyben a gitárosok mel-
lett az énekesek is szerepet kapnak. Ezért az énekes és gitá-
ros rendezvények a jövôben évente váltani fogják egymást. 
E koncepció mentén jött tehát létre az idei évben a 
Szendrey-Karper Gitárnapok, amelyet az Óbudai Társas-
kör fogadott be.
Eötvös Józsefnek, a korábbi esztergomi és az idei óbudai 
fesztivál mûvészeti vezetôjének a hagyományok megtartá-
sa mellett az is célja volt, hogy a gitárnak minél több arcát 
bemutassa a rendezvény három napja alatt. E törekvése si-
került, hiszen délelôttönként az esti koncertek fellépôi 
mesterkurzusokat adtak, és már az elsô napon különösen 
változatos elôadások hangzottak el a társaskör színpadán. 
A nyitókoncertet Roger Gehrig kezdte, aki Dowland- és 
Schubert-dalokat adott elô. A fi atal stuttgarti mûvész éne-
kelt és gitáron kísérte önmagát, ami a jelenség természe-
tessége és tradíciója ellenére újdonságként hatott a hallga-
tóságra. Ezután a gödöllôi Arpeggio gitárzenekar lépett fel 
az esztergomi hagyományok képviseletében, színes reper-
toárral. Az est további részében Kertesi Ingrid és Varga 
Zsolt ének-gitár duóját hallhattuk, majd Eduardo 
Catemario olasz mûvész adott elô virtuózan Sor, de Falla 
és Albeniz darabokat, egy 1925-ben készített Garcia hang-
szeren. A koncertet az elsöprô mûvészi erôt sugárzó sztár-
házaspár, a Kaltchev-duó zárta Scarlatti, Beethoven és 
Piazzolla darabokkal. A mûvészházaspár egymást erôsítô, 
lelkesítô együttmûködése – csakúgy, mint a fesztiválalapí-
tó Szendrey-Karper László és Ágai Karola esetében – egész 
játékuk alatt üdítôen hatott.
A fesztivál sokszínûséget célzó koncepciójába tökéletesen 
beleillett a holland Tino van der Sman szombat délutáni 

fl amenco-koncertje, majd este Johannes Monno, a Stutt-
garti Zeneakadémia professzorának barokk és klasszikus 
gitáron elôadott mûsora. Ôt követte Judicaël Perroy, a 
Párizsi Konzervatórium tanára. Erôtôl duzzadó hangstílu-
sa, lendületes, karakteres kifejezésmódja impresszív volt. 
Vasárnap délután Graham Wade tartott elôadást. A szak-
tekintély már több mint 40 könyvet írt gitárzenével kap-
csolatos témákban; most Óbudán Andrés Segovia életét 
és mûvészetét mutatta be.  A délután Uwe Kropinski vi-
lágzenei színezetû jazz-mûsoráról szólt, majd a fesztivál 
zárókoncertjét a japán Kazuhito Yamashita, a klasszikus 
gitár egyik legnagyobb élô géniusza adta. A koncerten lá-
nya, Kanahi Yamashita volt duópartnere. Yamashita játé-
kához hasonló gitáros élményben csak nagyon ritkán le-
het része a hazai közönségnek. Rendkívül szuggesztív, 
kifejezô, érzelemgazdag elôadást hallhattunk, amelynek 
elsô részében felesége, Keiko Fujiie The Blue Flower címû 
mûvét adta elô, a másodikban pedig Yamashita zseniális 
Dvořák- és Rimszkij-Korszakov-átirataival a duó is felejt-
hetetlen élményt nyújtott a jelenlévôknek.
A fesztivál a terveknek megfelelôen folytatódni fog Óbu-
dán. „Felelôsséget érzünk a Szendrey-hagyatékért” – mond-
ja Hollós Máté, a Magyar Zeneszerzôk Egyesületének el-
nöke. „Bizonyos, hogy jövôre énekversenyt rendezünk 
Ágai Karola emlékére.” A gitárosok sem maradnak feszti-
vál nélkül: Eötvös József a továbbiakban is elkötelezett ab-
ban, hogy a világ legjobbjait meghívja Magyarországra az 
alapítvány eredeti célkitûzésének megfelelôen. Hogy mi-
ért vállal a mûvészeti vezetô évrôl évre egyre nagyobb ter-
heket a fesztiválok szervezésével? A kérdésre talán 
Szendrey-Karper László szavaival volna érdemes válaszol-
ni: „Varázsos, nagy csábító a gitár. Már suta pengetésre is 
bûvös hangokkal reagál, de csak azt a szerelmet viszonoz-
za, amely kitartóan megküzd érte…”

n
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Kazuhito Yamashita, a klasszikus gitár egyik legnagyobb géniusza is 
ellátogatott Óbudára
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Az ünnepeket a Bach-családdal is köszönthetjük, hiszen a 
hagyományos karácsonyi Müpa-orgonahangverseny szó-
listája ebben az esztendôben Ruppert István lesz, aki a 
Purcell Kórus társaságában Johann Sebastian Bach és né-
hány muzsikus rokonának kompozícióit szólaltatja meg. 

Bach-karácsony, Amadinda-szilveszter

Az est mûsorában jócskán akadnak karácsonyi darabok. 
„A kereszténység egyik kimagasló ünnepe a karácsony, és 
ehhez kapcsolódóan rengeteg orgonamûvet komponáltak. 
Ezek mindegyike a karácsony szimbólumait, alakjait igyek-
szik zenei eszközökkel megjeleníteni” – mondta a mûvész 
egy korábbi interjúban. Ruppert István két ôszi, Egyesült 
Államok-beli koncertje után lép fel 2012. december 18-án 
a Mûvészetek Palotájában, s a hangverseny érdekessége, 
hogy a Johann Sebastiannal apai nagyapai ágról rokon 
Johann Christoph Bach két motettája közül az egyik még 
soha nem hangzott el Magyarországon. A programban 
emellett fi a, Carl Philipp Emmanuel Bach ritkán játszott 
orgonadarabjai, s egy távolabbi rokon, Johann Ludwig 
Bach motettája is megszólal. 
Egy nappal késôbb, december 19-én az MR Zenei Együtte-
sei adnak karácsonyi hangversenyt. A zenekar, az ének-
kar és a gyermekkórus közös estjét szintén Bach-mûvel, a 
Magnifi cattal kezdik, majd Vaughan Williams Karácso-
nyi kantátája hangzik fel. Az a darab, amelyet Magyaror-

szágon tizennégy évvel ezelôtt éppen ez a három együttes 
mutatott be. A hangversenyt Vajda Gergely és Somos 
Csaba dirigálja. Az óévet pedig ismét, immár tizenkette-
dik alkalommal az Amadinda Ütôegyüttessel és Presser 
Gáborral búcsúztathatja a publikum december 31-én. A 
szilveszteri esten, amelynek a Szent Efrém Férfi kar a ven-
dége, reneszánsz madrigálok, Ravel-kompozíciók, gospelek 
és Presser-darabok követik egymást. S az éjfél elôtti perce-
ket ismét az Amadinda gongjainak zúgása tölti majd ki…  

Esztendô-köszöntô Évszakok

Másnap, 2013. január 1-jén Haydn Az évszakok címû kom-
pozíciója köszönti az új esztendôt. A Purcell Kórust és az 
Orfeo Zenekart ezen az estén Helmuth Rilling dirigálja, 
akinek személyes eszményképe a következô: „A zene soha 
nem lehet kényelmes, muzeális és nyugtató. Rázzon fel, érje 
el személyesen az embereket, késztesse ôket gondolkodás-
ra”. A karmester több alkalommal szerepelt már ünnepi 
koncerteken hazánkban, hiszen 2006-ban Händel Messiá-
sát vezényelte a Zeneakadémián, két évvel késôbb pedig 
Bach Karácsonyi kantátáit. Elôadására az érzelmek átgon-
dolt kifejezése, a cselekmény bensôségessége volt jellemzô 
– számoltak be a kritikák, s elkötelezett, zeneileg érvényes 
kifejezésrôl írtak. A Haydn-oratórium szólistái között üd-
vözölhetjük Bretz Gábort, Bernhard Berchtoldot és Geszty 
Szilvia egykori növendékét, Marlis Petersent is. Az új 

Idén már tizenkettedszer szilveszterezhetnek a zenebarátok az Amadinda 
Ütôegyüttessel és Presser GáborralRuppert István a Bach-család ritkán hallható kompozícióit is megszólaltatja

Óévbúcsúztatás, újévköszöntés a Müpában
Részt vehetünk a Bach család karácsonyán, az Amadinda együttessel és Presser Gáborral szil-
veszterezhetünk, együtt köszönthetjük az új esztendôt Helmuth Rillinggel, s meghallgathat-
juk a Budafoki Dohnányi Zenekar rendhagyó koncertjét, ha a következô hetekben ellátogatunk a 
Mûvészetek Palotájába. A téli kínálatban akad még hangverseny a két Kocsissal és a Liszt Ferenc 
Kamarazenekarral, korhû hangszereken elôadott Mendelssohn-oratórium és több instrumentu-
mos „pedálparádé” is.

2 Réfi  Zsuzsanna 
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esztendô köszöntése még január 6-án is tart, hiszen ekkor a 
Budafoki Dohnányi Zenekar különleges újévi hangverse-
nye hangzik fel, Hollerung Gábor dirigálásával. A népszerû, 
immár hagyományosnak számító koncert ismét rendhagyó 
mûsorral várja az érdeklôdôket: a többi között az eredeti 
hangszerelésben hangzik el Gershwin Kék rapszódiája. 

Mozart minden mennyiségben

Ebben a szezonban a Mûvészetek Palotájában az Évad ze-
nekarának a Liszt Ferenc Kamarazenekart, az Évad Mû vé-
szé nek pedig Kocsis Zoltánt választották. Izgalmas esemény 
hát az együttes és a karmester-zongoramûvész közös Mo-
zart-koncertje, amelyet Kocsis Zoltán betegsége miatt nem 
novemberben, hanem január 20-án tartanak. „A nyolcva-
nas években Kocsis Zoltán együttesünkkel vette lemezre a 
Mozart-zongoraversenyeket, s mi voltunk az elsô zenekar, 
ahol karmesterként is kipróbálta magát. Sokat dolgoztunk 
együtt, s az edinburghi fesztiválon vetette fel, miközben 
Dvorák Szerenádját hallgatta elôadásunkban, hogy szíve-
sen dirigálná a mûvet. Nem sokkal késôbb, a Zene-
akadémián vezényelte is az együttesünket” – meséli a Liszt 
Ferenc Kamarazenekar vezetôje, Rolla János. A januári 
hangverseny különlegessége, hogy zongoraszólistája Ko-
csis fi a, a tizenöt esztendôs Krisztián lesz. 

Mozart-esttel vendégszerepel a Müpában a Felvilágosodás 
Korának Zenekara is, a világhírû Sir Simon Rattle vezény-
letével. Egy nappal Wolfgang Amadeus Mozart születés-
napját követôen, január 28-án tisztelegnek a zeneszerzô 
elôtt. A programban három utolsó szimfóniája, az Esz-dúr 
(K. 543), a g-moll (K. 550) valamint a C-dúr (Jupiter, K. 551) 
kapott helyet. A Felvilágosodás Korának Zenekara kifeje-
zetten a XVIII. század második felében keletkezett mûvekre 
szakosodott, korhû hangszereken játszó együttes, így 
elôadásuk minden tekintetben autentikusnak ígérkezik.

Elfeledett instrumentumok

Elôször hangzik fel Magyarországon korhû instrumentu-
mokon Mendelssohn Paulus címû oratóriuma, január 30-
án. Az est dirigense, Vashegyi György így vélekedik: 
„Meggyôzôdésem, hogy a korabeli hangszerek használata 
Mendelssohn mûvei esetében is döntô jelentôségû. Az így 
elérhetô, áttetszô és árnyalatokban gazdag hangzás új 
szempontokat nyújt a partitúra megértéséhez – elôadónak 
és hallgatónak egyaránt.” A koncerten a Purcell Kórus és 
az Orfeo Zenekar mellett Szutrély Katalin, Nagy Berna-
dett, Kálmán László, Cser Krisztián és Blazsó Domonkos 
énekel, a koncertmester pedig Simon Standage.
Bach, Böhm, Schumann, Weckmann, Chopin, Dupré, 
Eben és Dalibor Miklavcic saját szerzeménye is felhangzik 
az orgonista Pedálparádé címû estjén, 2013. február 24-én. 
A ljubljanai muzsikus néhány esztendeje már fellépett 
Budapesten, kurzust is tartott, s most ismét különleges 
programmal érkezik, hiszen koncertjén pedálbillentyûzettel 
ellátott csembalót és zongorát is megszólaltat. Ezek a hang-
szerek mára már szinte teljesen feledésbe merültek, pedig 
korábban önálló irodalommal rendelkezô instrumentu-
mok voltak. Dalibor Miklavcic már fi atalon sok versenyen 
szerzett díjat, Európa számos országában koncertezett, 
Szlovéniában pedig rengeteget tett azért, hogy népszerûsítse 
az orgonamuzsikát.  n

A szlovén orgonamûvész, Dalibor Miklavcic rég elfeledett billenytûs hangsze-
reket is megszólaltat

Sir Simon Rattle Mozart népszerû, kései szimfóniáival érkezik Budapestre

Helmuth Rilling újévkor Haydn oratóriumát, Az évszakokat dirigálja
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Az Operaház vezetésének tervei szerint 2013. március 
1-jén újra megnyílik az Erkel Színház. A Honvéd Férfi kar-
nak jutott a megtiszteltetés, hogy az itt játszott operák kö-
zül néhánynak az elôadásában részt vegyen, így Strausz 
Kálmán együttese már ôsztôl gôzerôvel tanulja a mûveket. 
A feladat az eddig fôként koncerteken közremûködô férfi -
kar számára teljesen új, hiszen kívülrôl kell tudni a kórus-
tételeket, sôt a színpadi mozgást is el kell sajátítaniuk. Erkel 
két operája, a Bánk bán és a Hunyadi László, illetve 
Kacsóh Pongrác János vitéze értelemszerûen magyar nyel-
ven megy, de Verdi két nagyszabású operáját, az Aidát és a 
Don Carlost eredeti nyelven, olaszul kell tudnia a Honvéd 
Férfi karnak. És mivel itt csak férfi akról van szó, Strausz 
Kálmán mozgósította professzionális énekesekbôl álló 
vegyeskarának, a Budapesti Stúdiókórusnak a hölgyeit is. 
„Míg egy folyamatosan mûködô operai kórusnak két-
három bemutatója van egy évadban, nekünk három hónap 
alatt öt lesz – mondja a karnagy. – Iszonyú szervezô munkát, 
bonyolult próbabeosztást és feszített tempót igényel ez a 
munka. A hölgyek például csak esténként és hétvégén 
tudnak próbálni, tehát nekem minden operát kétszer kell 
betanítanom. Izgatottak és lelkesek vagyunk, hiszen ha 
minden a tervek szerint alakul, negyvenhét elôadáson 
éneklünk márciustól júniusig. Elôfordul majd, hogy egy 
nap kétszer is színpadra állunk, mivel számos iskolai cso-
port érkezik, a határon túlról is. Hagyományos felada-
tainkat is teljesítenünk kell: decemberben adventi kon-
certjeinket tartjuk meg fenntartónk, a Magyar Honvédség 
számára, és szeretnék önálló karácsonyi koncertet is adni.”

Strausz Kálmán azt is elmeséli, hogy a Budapesti Stúdiókó-
rus – amelynek nevével itt-ott találkozhatunk plaká tokon – 
a véletlennek köszönheti a létrejöttét. „Még a Rádiókórus 
mûvészeti vezetôje voltam – meséli a karnagy –, amikor 
azzal hívott fel Körner Tamás, a Budapesti Fesztiválzene-
kar akkori igazgatója, hogy szüksége lenne egy énekkara a 
három Da Ponte-operát bemutató Mozart-sorozatukhoz. 
Én akkor már nem voltam döntéshozó helyzetben, ezért el-
utasítottam a felkérését. Mire ô kicsit megemelte a hang-
ját, és megkérdezte: nem tudsz összeszedni egy harmincfôs 
énekkart? De, persze, tudok – mondtam, hiszen ismerem a 
szakmabelieket. A Stúdiókórus egyesülete már régóta 
mûködik, amatôrök alkotják, és sok éven át álltunk ki 
nagy oratorikus mûvekkel. Tehát ennek a jogi keretei kö-
zött létrehoztuk ugyanennek a kórusnak a professzionális 
változatát. Késôbb már a Wagner-napokra is hívtak – így 
szerepeltünk például a Lohengrinben –, sôt külföldön is 
ismertté váltunk – annak ellenére, hogy semmiféle mene-
dzsertevékenység nem övezte mûködésünket.”
Bár lapunk megjelenésekor már múlt idejû esemény, de ér-
demes megörökíteni, hogy a Honvéd Férfi kar novemberi 
estjén egy olyan Kodály-mûvet is megszólaltatott, amely 
nyilvánosan még soha nem hangzott el. „Tizenöt éve a Rá-
diókórus férfi karával egy Kodály-konferenciára felvételt 
készítettünk ebbôl a német nyelvû darabból, de aláírattak 
velem egy nyilatkozatot, hogy soha sehol nem adom újra 
elô, és a kottákat is maradéktalanul visszaszolgáltatom. 
Késôbb megkerestem Kodály Zoltánnét, de akkor nem en-
gedélyezte a mû elôadását. Most viszont nagy örömömre 
igent mondott. A Gesang der Ungarn (A magyarok éne-
ke) címû mû egy Ferdinand Gregorovius nevû német tör-
ténész versére íródott 1954 körül, és az 1848-as magyar for-
radalom és szabadságharc bukásáról, az azt követô megtor-
lásokról szól.” n

KLASSZIKUS KALEIDOSZKÓP
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A Honvéd Együttes honlapja:
www.honvedart.hu

Fo
tó

: P
et

ô 
Zs

uz
sa

/M
ûv

és
ze

te
k 

Pa
lo

tá
ja

Jelenet a Lohengrinbôl (a 2011-es Wagner-napok elôadása)

Honvéd Férfi kar: operák földjén

Hirtelen kapott a nyakába hatalmas, ugyan-
akkor megtisztelô és lelkesítô feladatot 
a Strausz Kálmán vezette Honvéd Férfi kar. 
Az Erkel Színház megnyitása után, 2013 
márciusától öt operában, összesen negy-
venhét elôadásban állnak színpadra. 
 2 Várkonyi Tamás



A 2012-ben az oktatás és köznevelés területen Prima 
Primissima-díjra jelölt Szent István Király Zenemûvészeti 
Szakközépiskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 
rendhagyó módon egy szimfonikus együttes, az ötven-
nyolc éve alapított István Zenekar alapjaira épült. Termé-
szetes volt, hogy az 1968-ban megszervezôdô zeneiskolai 
oktatás merített az akkor már nagy múltú zenekar mûvészi 
és pedagógiai hagyományaiból, az intézmény tanári kara 
fôleg a zenekar tagjaiból, illetve a zenekari munkában részt 
vevô mûvésztanárokból verbuválódott. „Valamennyien 
éreztük és érezzük, tapasztaljuk ma is, hogy ez az út jó, a ze-
nei pályára készülô és a »csak« amatôr zenetanulóknak is 
– mondja Záborszky Kálmán. – Ugyanis így már a hang-
szertanulás kezdeti idôszakában látszik a zenélés értelme; a 
tanulók nagy kedvvel, szorgalommal gyakorolnak, hogy 
egyre magasabb fokra, egyre nagyobb együttesbe juthassa-
nak. A közös zenélés lehetôvé teszi nagyszabású zenemûvek 
megszólaltatását is, így a kezdô muzsikus növendék hamar 
magasrendû zenei élményhez jut. Nem elhanyagolható a 
közösségi szempont sem: a közös zenélés ugyanis erôs, ösz-
szetartó közösséget teremt, amelyben a zenélés öröme, a 
közös értékrend, az összetartás, a szolidaritás meghatározó 
élménye minden korosztálynak, de különösen a legveszé-
lyeztetettebb, 14–18 éves korú tanulóknak. A mûvészi él-
mény, a magasrendû zenemûvek és a közösség ereje valósá-
gos védôhálót von a serdülô, kialakuló személyiség köré.”
A téli koncertek mûsorával kapcsolatban megtudjuk: a 
programok összeállításakor fô cél az egyetemes és a nem-
zeti kultúra bemutatása, továbbadása. „Hiszek a magas-
rendû mûvészet erejében, az okosan adagolt, magas szín-
vonalon elôadott zenemûvek hatásában. Tapasztalatból 
tudom, hogy a minimálisan szükséges ismeretek birtoká-

ban már nem lehet kitérni a magas kultúra hatása alól – 
mondja az igazgató-karmester. – Számos programot szerve-
zünk, amely kifejezetten az »úton lévô«, a mûvészetekkel 
éppen ismerkedô, vagy zenei értelemben analfabéta fi ata-
loknak szól. Az akusztikus zene élménye megragadja a 
kétkedô fi atalokat is; kiderül, hogy esetleges ellenérzésüket 
csupán az ismeretek, illetve a zenei élmény hiánya okozza. 
E téren kiemelt szerep jut a médiának, amely – nyilván 
maga is tudatlanságból – folyamatosan sulykolja, hogy aki 
fi atal, az milyen zenét hallgasson, mit vegyen föl, hogyan 
viselkedjen. S jaj annak, aki eltér a trendtôl! Mindjárt raj-
ta a bélyeg, s ezt egy tinédzser nyilván nehezen viseli, ha-
csak nincs mögötte erôs, kortársakból álló közösség.”
A közönség felé nyitás jegyében sokfelé alkalmazott meg-
oldást – miszerint fi lmzenét, crossover zenét is játszik a 
szimfonikus zenekar – Záborszky Kálmán nem tartja jár-
ható útnak. „Egy-egy alkalommal a mi zenészeink is adtak 
elô hasonlókat – mondja –, de nem szeretném, ha ez rend-
szeressé válna. Nem hiszek benne, hogy az értékes kultúrát 
az értéktelennel vagy kevésbé értékessel összekapcsolva 
kell eladni. Inkább hiszek a nevelés, az ismeretközlés, az 
igazi mûvészet erejében. Tévútnak tartom, hogy néhányan 
az iskolai énekórákon is hasonlókkal próbálkoznak: Mo-
zart felé nem a popzenén keresztül visz az út! Élményszerûen 
– azaz tehetségesen –, szeretettel, empátiával és csakis az 
értékeset nyújtva kell tanítani: ez a mi intézményünk 
alapvetô mozgatórugója. Ezt valljuk kollégáimmal, tanár- 
és zenésztársaimmal együtt.” n
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A Zuglói Filharmónia honlapja:
www.zugloifi lharmonia.hu

Beethoven Kilencedikkel, Mahler Elsôvel, 
Lajtha-ritkasággal, valamint különleges 
népzenei mûsorral várja az érdeklôdôket a 
téli hónapokban a Zuglói Filharmónia – az 
egyedi módon zenekar és mûvészeti iskola 
szimbiózisára épülô intézmény. Mi áll a 
mûsorválasztás mögött, és meg lehet-e szó-
lítani a fi atalokat a klasszikus szimfonikus 
zenével? A többi között ezeket a kérdéseket 
tettük fel Záborszky Kálmán igazgató-kar-
mesternek.

2 Várkonyi Tamás

Szeretet, empátia,

tehetség Zuglóban
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KLASSZIKUS ZENEKARI KÖRKÉP – Várkonyi Tamás összeállítása
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Bakos Kornélia 2004 óta a Nemzeti Énekkar tagja: ugyan-
abban az évben kezdett itt, amikor a Magyar Állami Ope-
raház Stúdiójába is bekerült. Az Antal Mátyás igazgatta 
kórus énekmestereként az is feladata, hogy a próbákon kí-
vül, hetente három délután tanítson, hangképzés-órákat 
adjon kórustársainak. Énekmûvész-énektanárként végzett 
a Zeneakadémia Tanárképzô Intézetében, Forrai Zsuzsá-
nál, és elsôsorban szólistának tartja magát. Azon belül is 
operaénekesnek: az Andrássy úti dalszínházban nyolc éve 
énekel folyamatosan. Az operaéneklés és a kóruséneklés 
számára nem jelent más hozzáállást. „Konzervatóriumi 
éveim óta éneklek kórusokban: mára megtanultam, mit 
jelent másokra fi gyelni zenélés közben. Ez a készség hasz-
nos az operaénekes számára is. Kórusban ugyanúgy ének-
lek, mint színpadon, talán csak nem akkora hangerôvel.”
Az alt énekesnô rendszeresen fellép Cremonában, a Virtuosi 
delle Muse együttessel – ez a lehetôség 2007-ben nyílt szá-
mára, miután megnyerte a Nemzetközi Händel Versenyt. 
Ezenkívül visszajáró vendégnek számít Ravennában és 
Rómában, legtöbbször barokk mûvek szólistájának hívják. 
Egyéb munkái miatt a Nemzeti Énekkarban félállásban 
dolgozik. Úgy volt vele, inkább választja az ország elsô szá-

mú vegyeskarát, mint a zeneiskolai tanítást, amiben nem 
látja a szakmai fejlôdés lehetôségét. „Számomra a kórus-
éneklés rendkívül hasznos – mondja –, kizárólag opera-
ének lésbôl pedig ma nagyon nehéz megélni. Ami vonz a 
Nemzeti Énekkarral végzett munkában, az az, hogy híres 
karmesterekkel, szólistákkal, világsztárokkal dolgozhatom 
együtt. Továbbá gazdag repertoárt énekelhetek, ami fej-
leszti a lapról olvasási készséget, szinten tart, hiszen min-
den nap énekelek. Emellett több alkalommal utazunk kül-
földre, belföldre, és a közösség is remek.”
És hogy mit jelent számára az elismerés? Megtisztelônek 
tartja, hogy néhány év után, még mindig viszonylag fi ata-
lon ô kaphatta meg, nem számított rá. „Büszke vagyok a 
díjra. Egyébként is különleges idôszakot élek át: gyermeket 
várok. Az anya- és az operaénekesi szerepet összeegyez tet-
he tônek tartom. Gyermek nélkül nem érdemes élni, sok 
kollégámnak van gyereke, és nem tört derékba a karrierjük. 
Ez az élet rendje. December végéig vannak felkéréseim, ja-
nuárban születik a kisbabánk, májusban pedig már újra 
színpadra állok.”

Kétszáz százalékos teljesítmény

Kovács Imre idén már nem elôször kapta meg az Év zene-
kari mûvésze kitüntetést. A díjat 1985-ben, egy idôben 
alapította több hazai együttes – érdekes, hogy akkor az 
Operaház zenekara, a Rádiózenekar és az Állami Hang-
versenyzenekar tagsága egyaránt elsô fuvolistájának jut-
tatta azt. Az ÁHZ-ban az akkor 29 éves Kovács Imre részesült 
az elismerésben; ô akkor már kilenc éve játszott a zenekar-
ban. Édesapjával elkerülték egymást, mert idôsebb Kovács 
Imre 1972-ben nyugdíjba vonult – az ô helyére került An-
tal Mátyás fuvolistaként –, ifjabb Kovács Imre pedig négy 
évvel késôbb lett a Ferencsik-féle együttes tagja, tehát több 
mint három és fél évtizede játszik ebben a zenekarban. 
Igaz, volt négy év 2000-tôl, amikor „kiszállt” – ez már akkor 
sem számított kockázatmentes lépésnek –, mert más zene-
karokban is szerette volna kipróbálni magát. Négy év után 
azonban megüresedett egy hely, és Kocsis Zoltán vissza-
hívta. „Mint egész pályámon, ekkor is szerencsém volt” – 
mondja a fuvolamûvész, aki a zenekar történetének három 
korszakában is részt vett a munkában: dolgozott Ferencsik 
Jánossal, Kobayashi Ken-Ichiróval és jelenleg Kocsis Zol-
tánnal.

Bakos Kornélia és Kovács Imre elismerése
Kiosztották az Év mûvészei díjakat a Nemzeti Filharmonikusoknál. A Nemzeti Énekkarnál Bakos 
Kornélia énekmester kapta az Év énekmûvésze díjat, míg a Nemzeti Filharmonikusok együttese 
Kovács Imre fuvola szólamvezetônek ítélte az Év zenekari mûvésze elismerést. Ez alkalomból be-
szélgettünk a két muzsikussal pályájukról, a Filharmonikusokhoz fûzôdô viszonyukról.

 

Bakos Kornélia
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„Ferencsik idejében nyugdíjas állásnak számított itt játszani 
– emlékezik a mûvész. – Ha valaki egyszer bekerült, közal-
kalmazottként innen mehetett nyugdíjba. A szakmai fe-
gyelem hagyott maga után kívánnivalót, technikailag 
nem feltétlenül voltak makulátlanok a koncertek, de 
Ferencsik – nagy formátumú karmesterként – számos fe-
ledhetetlen produkciót nyújtott. Kobayashiban azt szeret-
tük, hogy engedte az embert játszani. Inkább terelgetett, 
mint befolyásolt minket, de mindenki beleadott apait-
anyait, és mindenki örömet szeretett volna neki szerezni, 
mert az ô egyénisége azt hozta ki a zenekarból, hogy boldo-
gan és felszabadultan játsszunk. Kocsis Zoltán másképpen 
követel, mint Ferencsik vagy Kobayashi. A hibát nem tûri, 
betartatja a zeneszerzôi utasításokat – a tempójelzésektôl a 
legkisebb artikulációs jelekig. Nem követel mástól sem 
többet, mint amennyit önmagától megkövetel – szokta 
mondani, és magával szemben is roppant szigorú, követke-
zetes. Azt az iramot, amit ô diktál, csak a legjobbak bírják, 
itt kétszáz százalékos teljesítményt kell nyújtani. Ehhez 
mindenkinek komoly és intenzív háttérmunkát kell végez-
nie. A fúvósoknak annyiban nehezebb a helyzetük, hogy 
minden egyes hangunk kihallatszik. A vonósoknál töb-
ben, nyolcan vagy akár tizenhatan játsszák ugyanazt a szóla-
mot, tehát ha egyikük esetleg indiszponált, az elképzelhetô, 
hogy rejtve marad. Ha egy elsô fagottosnak, trombitásnak 
vagy fuvolistának fáj a foga, esetleg magánéleti problémák 
miatt hibázik, akkor bizony ô egy személyben viszi el a bal-
hét. A zenekari munkában az a legnehezebb és egyben a 
legszebb, hogy mindig a csúcson kell lenni, és rögtön hal-
lani az eredményt. Ha a mellettem ülô muzsikus belefúj a 
hangszerébe, azonnal hallom, hogy milyen szakmai álla-
potban van az illetô. A közönséggel, a karmesterrel, de 
egymással szemben sem engedhetjük meg magunknak a 
hibázás lehetôségét. Kocsis keze alatt a zenekar technikai-
lag perfektté vált, az egyéni érzelmi megnyilvánulások – 
például egy szólóban – mégis megengedhetôk. Ez a 
perfekció a Bartók-összkiadás felvételein is megfi gyelhetô; 
ez a tökéletes Bartók-tolmácsolás, amit Kocsis Zoltán kar-
mesterként és zongoramûvészként képvisel, szerintem pá-
ratlan. Ô arra született – többek között –, hogy ezt az össz-
kiadást elvégezze.” n
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A Nemzeti Filharmonikusok honlapja:
www.fi lharmonikusok.hu

Kovács Imre (középen), az NFZ vonósai és fafúvósai között
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KLASSZIKUS ZENEKARI KÖRKÉP – Várkonyi Tamás összeállítása

Fischer Iván 2002 óta rendez operát. Elsô munkája az 
Idomeneo címû Mozart-mû volt a párizsi Opéra Garnier-
ben. Majd több éves szünet után következett a három Da 
Ponte-opera: 2008-ban a Così fan tutte, 2009-ben a Figaro 
házassága, 2011-ben pedig a Don Giovanni. „Arra a mû faj-
ra, amit most megvalósítok, leginkább a »szcenikus kon-
cert« meghatározás illik – mondja Fischer Iván. – Ugyanis 
koncertteremben adjuk elô az operákat, ahol a rendezés 
minimális, de mégis annyira teljes, hogy semmiképpen 
nem illene rá a különben értelmetlen és csúnya »félig szín-
padi«, »semi-staged«, »halbszenisch«, stb. meghatározás. 
Ami elôttem lebeg, az egy teljesen megrendezett opera elô-
adás, de minimális eszközökkel. Így két célt érek el: egy-
részt elôadható koncertteremben, másrészt a rendezés nem 
öncélú, nem vonja el a fi gyelmet teljesen a zenérôl.”
A dirigens színpadra állító munkáját, koncepcióját a világ 
minden táján elismeréssel fogadta a szakma. A kritikák 
eszményi Mozart-operahangzásról, fergeteges színpadi 

produkcióról szóltak. Ebben a bevallottan „minimális ren-
dezésben” – Bóka Gábor szakkritikus szerint – a zenei 
megvalósítás olyan színvonalú volt, hogy zárójelbe is tette 
a rendezés szükségességérôl szóló elméleti vitákat. Albert 
Mária a Gramofon Zenekritikai Mûhely oldalán így szá-
molt be a bemutatóról: „A szereplôk közé számíthattuk ez-
úttal a karmestert is, aki egy-egy forróbb, lázasabb jelenetben 
»belejátszotta« magát a produkcióba.”
Fischer Iván koncepciója historikusnak mondható, hiszen 
Mozart idejében nem létezett fôállású rendezô. Ezzel kap-
csolatban Fischer hozzáteszi: „Történelmileg Mozart korá-
ban valóban nem volt se karmester, se rendezô, de ez nem 
jelenti azt, hogy ne lenne rájuk szükség. Mindkét »szereplô» 
igen hasznos, ha nem fúvódik fel jelentôségük annyira, 
hogy minden mást háttérbe szorítanak. Legyen modern 
színház, modern zenei megvalósítás, de mindenekelôtt 
muzikális színház, színpadias muzsikálás.” A mostani Figa-
ro-produkció – beszédes alcíme szerint: szín padi elôadás – 
számos világnagyságot hoz el Budapestre. Többek között is-
mét hallhatjuk a kiváló svéd szopránt, Miah Perssont, aki 
korábban szenzációs teljesítményt nyúj tott például a 
Fischer Iván vezényelte, glyndebourne-i Così fan tuttéban 
vagy Mahler IV. szimfóniájában. Itt lesz Hanno Müller-
Brachmann, aki az Abbado-féle Varázsfuvolában Papa ge-
nót alakította, de – fantasztikus lemezfelvételeken – Boulez, 
Mehta, Gardiner, Chailly vezényelte oratorikus mûvekben 
is hallható. Az ír Ann Murray szintén magasan jegyzett 
énekes – legyen szó Schubert-dalokról, Mozart- vagy 
Richard Strauss-operákról. Három fellépô – Robert Lloyd, 
Matteo Peirone, Rodolphe Briand – a 2009-es Figaro-pro-
dukcióban is emlékezetes alakítást nyújtott. n

A Budapesti Fesztiválzenekar honlapja: www.bfz.hu 

BARTÓK-MARATON
Ezúttal Bartók Béla mûvészete áll a már hagyományossá vált zene-
zerzôi maraton középpontjában, a Mûvészetek Palotájában, 2013. 
február 3-án. Az életmû keresztmetszetét nyújtó egész napos ren-
dezvényen szokás szerint több magyar szimfonikus zenekar is 
közremûködik, Bartók kamarazenéjét és zongoramûveit a hazai 
elôadómûvészek legjobbjai szólaltatják meg. A Fesztiválzenekar a 
Bartók-maraton záróeseményeként A kékszakállú herceg vára címû 
operát adja elô. Ebbôl a mûbôl 2011-ben jelent meg a zenekarnak 
lemeze – a Gramofon is közölt róla kritikát –, akkor Polgár László 
alakította a férfi  szereplôt, Juditot pedig Komlósi Ildikó. Ezúttal 
Komlósi partnere az a Perencz Béla lesz, aki a Magyar Állami Ope-
raház társulatának tagja, s aki ebben az évadban december 9-én, 
10-én és 11-én is énekli a herceg szerepét Fischer Iván együttesé-
vel. Ebben a mûsorban A csodálatos mandarin is elhangzik – még-
pedig a ritkán hallható, teljes pantomim-változatban.

Szcenikus koncert: Fischer Iván Figarója
A Budapesti Fesztiválzenekar – négy év szünet után – 2013 februárjában három estén, kibôvített 
formában adja újra elô Mozart remekmûvét, a Figaro házasságát, Fischer Iván rendezésében és 
vezényletével, világhírû szereplôgárdával.

Jelenet a Figaro házassága 2009-es budapesti elôadásából
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Hallgasson Ránk!

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

Budafoki

Dohnányi

Zenekar

Zene plusz színház

Zene plusz képzőművészet

Zene plusz tánc

jegyek az ismert jegyirodákban válthatók

Zene plusz... 

.... 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



Végre építkezhet 
a Concerto Budapest
„Talán most elérkezünk abba a helyzetbe, ami-
kor elkezdhetjük a zenekar karrierjének építé-
sét” – véli a Concerto Budapest mûvészeti ve ze-
tô je, Keller András. A tervek szerint az együttes 
fenntartója a magyar állam lesz, és 2013-tól a 
Zeneakadémia hivatásos rezidens zenekara-
ként fog mûködni. Ami a jelent és a közeljövôt 
illeti: újévi koncert, világsztár vendégmûvész, 
külföldi turné, Schubert-sorozat várja a közön-
séget. 

„Ha valóra válik ez a terv, és tartósan méltó támogatást 
kap a Concerto Budapest, akkor funkcionális értelemben 
is kiemelkedô szerepet játszhat a hazai zenei életben, vala-
mint remélhetôleg a nemzetközi színtéren is – nyilatkozza 
Keller András.  – Ehhez a már eddig elért szakmai eredmé-
nyeink mellett nagyon komoly háttérmunka szükséges a 
menedzselés és a marketing területén is. Ahogyan arról a 
Gramofon olvasói is kaptak már tájékoztatást, a többoldalú 
szerzôdés aláírása után, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egye-
tem rezidens, immár állami fenntartású, hivatásos zene-
karaként kiemelkedô tehetségeknek segítünk a pá lya kez-
désben, valamint a Zeneakadémia hagyományait képvisel-
jük majd szerte a világban. A Magyar Telekom kivo nulása 
után a magára maradt zenekart – amely tíz hónapon keresz-

tül, mindenfajta anyagi segítség nélkül végezte ki válóan a 
munkáját – az állam utólagosan 2011-re 180 millió forint tá-
mogatásban részesítette, 2012-re pedig 300 millió forintos 
támogatást nyújtott, tehát két évre összesen 480 millió fo-
rintot. Talán most elérkezünk abba a helyzetbe, amikor el-
kezdhetjük a zenekar karrierjének építését. Amikor ôsszel, 
Berlinben Angela Merkel kancellár felavatta a roma 
holokauszt új emlékmûvét, mi Snétberger Ferenccel ad-
tunk közös koncertet. Novemberi spanyol turnénkra a 
fan tasztikus orosz hegedûssel, Maxim Fedotovval men-
tünk, aki egy évvel ezelôtt, Penderecki vezényletével a 
zeneszerzô második hegedûversenyének szólistájaként lé-
pett fel velünk Budapesten és a moszkvai Kremlben.”
A zenekar újévi koncertjével kapcsolatban Keller András 
elmondta: „A legtöbb helyen ilyenkor könnyed muzsikát 
játszanak, de most úgy gondoltam, hogy az új évben min-
denkinek szüksége lesz/lehet több hitre és erôre. Ezért szó-
laltatjuk meg Beethoven minden idôben, mindenki számá-
ra felemelô Kilencedik szimfóniáját, és ezt megelôzôen 
Messiaen csodálatos mûvét, a négy zenekari meditációt 
magában foglaló Mennybemenetelt (L’Ascension).” Az 
együttes Schubert összes szimfóniáját is eljátssza az évadban 
– egy-egy Haydn-versenymû társaságában, négy hangver-
senyen, fi atal szólisták közremûködésével. Ahogyan kenyér 
és víz nélkül, bécsi klasszikus zene nélkül sem lehet létezni, 
vagyis csak „korlátozottan” – fogalmaz ironikusan Keller 
András, aki továbbra is követni szeretné a 2007 óta jelen 
levô Haydn–Mozart–Beethoven vonalat a zenekar bérletes 
mûsoraiban. Az idei sorozat különlegességét nemcsak az 
összes Schubert-szimfónia elhangzása adja, hanem az is, 
hogy új helyszínt avatnak vele: a Budapest Music Center új 
koncerttermét. Ez még az akusztikai próba  idô szak ban lesz, 
hiszen a ferencvárosi Mátyás utcában épülô ház átadása hi-
vatalosan csak a Schubert–Haydn sorozat vége felé, már-
ciusra várható. (A Budapest Music Center új épületével, 
hangversenytermével, programjaival terveink szerint 2013 
tavaszi számunkban részletesebben is foglalkozunk.)
A zenekar évadjának egyik kiemelt eseménye a világhírû 
fuvolamûvész, Sir James Galway vendégszereplése lesz ja-
nuár 12-én. Galway, aki az elsô lovag a fafúvós hangszeres 
muzsikusok között, Bach IV. Brandenburgi versenyét és 
Mozart Fuvola–hárfaversenyét adja elô – utóbbit Sipkay 
Deborah közremûködésével –, majd Brahms II. szimfóniáját 
dirigálja. „A Galwayhoz hasonló világsztárok fellépése 
fontos, hiszen ez gazdagítja Budapest kulturális életét, 
más felôl a zenekar is sokat profi tál ebbôl a munkából – 
mondja Keller András. – Legalább ilyen fontos azonban a 
fi atal tehetségek bemutatása, s ezen a téren már eddig is 
komoly szerepet vállalt a Concerto Budapest. Szeretnénk 
ennek a jövôben még nagyobb hangsúlyt adni. Ránki Fülöp, 
Nikolasz Namoradze, Somogyi Barnabás – csak három 
név azon nagyszerû tizenévesek közül, akiket bemutattunk 
a közelmúltban.” n

KLASSZIKUS ZENEKARI KÖRKÉP – Várkonyi Tamás összeállítása

A Concerto Budapest honlapja: 
www.concertobudapest.hu

Sir James Galway január 12-én Bach IV. Brandenburgi versenyét és 
Mozart Fuvola–hárfaversenyét adja elô a Concerto Budapesttel, majd 
Brahms II. szimfóniáját dirigálja
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A Budafoki Dohnányi Zenekar honlapja:
www.bdz.hu

A zenekar a potenciális zenehallgató közönség több réte-
gének is játszik újévi koncertjein. Abban közösek ezek a 
hangversenyek, hogy mûsorukban mindig kínálnak vala-
mi különlegességet. A zenekar hagyományosan az Olasz 
Intézet számára is készül újévi koncerttel, amelynek prog-
ramjában az olasz zene dominál. Otthonuknak, Budafok-
nak egyik legfontosabb társadalmi eseménye a Dohnányi 
Zenekar újévi koncertje; az együttes saját, Universitas bér-
letében meghirdetett koncert pedig amolyan „Önök kér-
ték”. A közönség szavazhat, hogy mit szeretne hallani, s 
a szavazás csak a hangverseny elôtti napokban zárul le. A 
legnagyobb érdeklôdéssel várt hangverseny az újévi estek 
közül ezúttal is a Mûvészetek Palotája-beli (2013. január 6. 
vasárnap). Innen indult az együttes fi lmzene-koncertsoro-
zata, amely a zenekar kínálatának ma már egyik leg nép-
szerûbb vonala. Mivel 2012-ben már jó néhány fi lmzenés 
mûsort játszott a zenekar, ezúttal nem fi lmzene, hanem az 
ezredforduló alkalmával már nagy sikerrel bemutatott 
hangversenyekhez hasonló, úgynevezett komoly-komoly-
talan koncert várja a közönséget. „Komoly dolgokat adunk 
elô, de sok tréfával és komolytalansággal megbolondítva 
– mondja Hollerung Gábor. – A zenekari mûvészek furcsa 
dolgokat mûvelnek majd hangszereiken, és a repertoár is 
sok vidámságot tartogat. Egyúttal megmutatjuk a zenekar 
káprázatos virtuozitását, mind a szólisták, mind a teljes 
együttes vonatkozásában.” 
A Dohnányi Zenekarnak a hazai zenei életben egyedülálló 
kezdeményezésérôl, a Zene plusz sorozatról a mûvészeti 
vezetô elmondta: terveik szerint a februári koncerten 
Muszorgszkij Egy kiállítás képei címû opusához készül 
élôben animáció. „Az orosz zeneszerzô Ravel hangszerelé-
sében elhangzó mûve azért ígérkezik különlegesnek ebben 

az elôadásban, mert a Muszorgszkij által elképzelt fantasz-
tikus mozgóképszerûség és vizualitás már önmagában is 
példátlanul izgalmas, és sok mindenki fantáziáját meg-
mozgatja. A mûsor elsô része hagyományos koncert lesz, 
azaz Holst Planéták címû szimfonikus zenekari darabja 
társmûvészetek közremûködése nélkül szólal meg. Ebben 
az esetben a képszerûség félrevezetô is lenne, hiszen a 
Ravel-kortárs brit szerzô mûve nem a bolygókról szól, ha-
nem emberi tulajdonságokat, karaktereket jelenít meg.”
Szintén izgalmas programmal folytatódik a Megérthetô 
zene címû sorozat. Olyan hangversenyekkel, amelyek szo-
katlan arcélük felôl mutatnak meg zeneszerzôket, mû fa-
jokat. „Stravinsky január 20-án elhangzó Pulcinellája a ze-
netörténet ritka alkotása: a zeneszerzô alig tesz hozzá 
valamit a preklasszikus szerzôk mûveibôl összeollózott 
kollázshoz, mégis kacagtatóan szórakoztató mû születik, 
részben a hangszerelés miatt. Tanulságos és egyúttal a zse-
nialitás bizonyítéka ez az opus: megmutatja, hogyan lehet 
átlényegíteni és aktualizálni egy régen írt alkotást. Arra is 
példa Stravinsky darabja, miként lehet a 20. században or-
ganikusan beemelni egy több évszázaddal korábban meg-
írt zene hangjait, stílusát, artikulációját, a mögötte rejlô 
gondolkodásmódot.”
Február 17-én a Budafoki Dohnányi Zenekar két olyan 
hangszert, a kürtöt és a hárfát mutatja be a Megérthetô zene 
sorozat beszélgetôs hangversenyén, amelyek nem isme ret-
lenek ugyan, de a bennük rejlô lehetôségek nem feltét le nül 
predesztinálják ôket szólisztikus szerepre. Most kürtverseny 
és hárfaverseny alkotja majd a programot. n

A hagyományt folytatva újévi koncertek sorát adja a Budafoki Dohnányi Zenekar 2013 január-
jában. A legnagyobb érdeklôdésre ezúttal is az a hangverseny tart számot, amelyet január 6-án, 
a Mûvészetek Palotájában rendeznek. A zenekar igazgatója, Hollerung Gábor többek között  errôl 
a sok vidámságot tartogató estérôl is nyilatkozott lapunknak.

Komolyan Komolyan 
és komolytalanulés komolytalanul
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Folytatódik a Miskolci Szimfonikus Zenekar lemezsoroza-
ta, amely magyar zeneszerzôk szimfonikus mûveit tartal-
mazza. Weiner Leó, Joachim József, Dohnányi Ernô és 
Lajtha László után Kodály Zoltán három kompozícióját 
játszotta lemezre Kovács László együttese. Olyan mûveket, 
amelyek nem szerepelnek a Hungaroton utóbbi évtizedei-
nek kínálatában. A Nyári este, a Concerto és a Szimfónia 
is megszólal a miskolci lemezbemutató koncerten; decem-
ber 16-án, Kodály születésének napra pontosan 130. évfor-
dulóján. A másik idei, már megjelent lemezen Dohnányi 
Ünnepi nyitánya is szerepel. A mû három különbözô 
együttesre íródott, és a Himnuszt, a Szózatot, valamint a 
Hiszekegy dallamát dolgozza fel, amelyek a fi náléban egy-
szerre szólalnak meg. 
Ebben az évadban is folytatódik a kortárs magyar mûveket 
bemutató miskolci sorozat. Az októberi évadnyitó hang-
versenyen Cser Ádám énekkart, nagy szimfonikus zene-
kart és két szólistát foglalkoztató I. szimfóniája szép sikert 
aratott. „Nem ismertem a fi atal zeneszerzô munkásságát – 
mondja Kovács László –, csak azt tudtam róla, hogy kar-
mesterdiplomát is szerzett, és olyan családból származik, 
amelynek sok tehetséges tagja a hazai zeneélet aktív 
szereplôje. Novemberben mutattuk be Fekete-Kovács Kor-
nél minden bizonnyal egyedülálló szólista-kombinációra, 
szárnykürtre és hegedûre írott alkotását. Az ô esetében 
tudtam, mire számíthatok, hiszen Kornél remek jazzmu-

zsikus: kiváló hangszerelô, tanár és elô-
adó mûvész. Olyan szimfonikus alkotás 
született, amelyben a szerzô mesterien ke-
verte ki a hangszíneket, és jól találta meg 
a stílusok ötvözésének optimális mértékét. 
A próbákat élveztük, hiszen minden olyan 
munka, ami a megszokott stílushoz képest 
mást hoz, kihívás számunkra. Egyébként 
egyre kevésbé kelt riadalmat és megütkö-
zést, ha ilyen stílusú mûvel találkozik az 
együttes. Feladatunknak tekintjük, hogy 
kortárs zenét játsszunk, hiszen egy zenekar 
nem dughatja a fejét a homokba, ismer-
nünk kell napjaink zenéjét. Hogy mely 
szerzôtôl fogunk mûvet rendelni, még nem 
tudom, de számunkra meghatározó, hogy 
a közönség körében barátságos fogadtatásra 
leljen. Ugyanis nem speciális kortárs zenei 
koncerteken, hanem saját bérlet so ro za-
taink ban játsszuk ezeket az alkotásokat. 
Tehát nem keveset kockáztatunk akkor, 

ha nehezen befogadható mûvet játszunk. Nincs mód a kö-
zönség elôtti kísérletezésre; mindig olyan darabokat kell 
bemutatnom, amelyek biztosan értô fülekre találnak.”
Kovács Lászlótól megtudjuk azt is, hogy az indulásakor 
Klazz Fesztiválként majd késôbb Klazz Koncertekként 
népszerûvé vált sorozat némileg átalakul. A Klassz + Ez 
minden évben más mûfajt, stílust rendel a klasszikus zené-
hez; idén például a popzenét, azon belül is az elmúlt négy 
évtized legszebb szerelmes dalait hallhatja majd a közönség 
február elején. Ezúttal is sportcsarnokban, komoly világí-
tástechnikával és erôsítéssel adják elô a mûsort – hat olyan 
vendégénekessel, akik a legmagasabb szintet képviselik eb-
ben a mûfajban.
A zenekar életében változás, hogy Szabó Péter igazgató 
2012. október végi hatállyal lemondott. A város kiírta a 
pályázatot, ennek értelmében az új igazgató 2013. január 
1-jével elfoglalhatja posztját. „A legegyszerûbb megoldás-
nak az tûnt, ha én vállalom el az igazgatói megbízatást a 
két átmeneti hónapra – mondja a mûvészeti vezetô. – Kez-
detben vonakodtam ettôl, de aztán beláttam: jobb, mintha 
egy külsôs próbálna helyt állni. A zenekarnak van támo-
gatottja, és reméljük, ez a megoldás a fenntartó önkor-
mányzat számára is szimpatikus lesz.” n

KLASSZIKUS ZENEKARI KÖRKÉP – Várkonyi Tamás összeállítása
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A Miskolci Szimfonikus Zenekar honlapja:
www.mso.hu

Barátságos kortárszene Miskolcon
Újabb két lemezzel bôvül a Miskolci Szimfonikus Zenekar diszkográfi ája. Folytatódik Kovács 
László együttesének kortárs magyar mûveket bemutató szériája is, valamint Klassz + Ez néven 
megújul a klasszikus zenét más mûfajokkal ötvözô egyedi miskolci koncertsorozat.

Cser Ádám nagyszabású I. szimfóniáját mutatta be idén a zenekar
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Négy est – 
négy zongorista
A Pannon Filharmonikusok
budapesti sorozata

Ebben az évadban négy generáció, négy kü lön-
bözô elôadói kultúra adja egymásnak a stafétát 
a Pannon Filharmonikusok budapesti koncert-
sorozatában, 2013. január 18. és május 4. kö-
zött. A zongora arcai címû sorozatban kiemel-
kedô jelentôségû szólisták – Bogányi Gergely, 
Ránki Dezsô, Fazil Say és Frankl Péter – lépnek 
közönség elé a Mûvészetek Palotájában.

Amióta a Pannon Filharmonikusok vezetô karmestere, 
Bogányi Tibor a korábbinál sokkal gyakrabban látogat 
haza Finnországból, a magyar közönség is többször – bár 
még mindig nem elégszer – hallhatja együtt zenélni ôt 
testvérével, Bogányi Gergellyel. Január 18-án, a pécsi ze-
nekar fôvárosi bérletének nyitóestjén újra élvezhetjük a 
testvérpár muzsikálását. Bogányi Gergely a Chopin-évben 
egyszemélyes maratonnal hívta fel magára a fi gyelmet, de 
a Liszt-évben sem tétlenkedett, hiszen a harmincas évei 
végén járó, Kossuth-díjas zongoramûvész a romantikus 
zongorazene értô és elhivatott tolmácsolója. Annál na-
gyobb a meglepetésünk, amikor a januári koncert plakátján 
Bartók II. zongoraversenyének közremûködôjeként olvas-
hatjuk a nevét.
Március 8-án egy más életszakaszban járó, és eltérô habitusú 
mûvész lép fel: Ránki Dezsô. Ô zárkózottabb típus, interjút 
is csak ritkán ad. Egyszer azonban a Gramofonnak elme-
sélte, hogy otthonszeretô ember; nagy kertjük van, renge-
teg könyv és lemez veszi körül – a zongoráról nem is beszél-
ve –, de néha nem ezekkel foglalkozik, hanem a madarakat 
hallgatja. Ez az elmélyültség jellemzô Ránkira, akinek 
minden megnyilatkozását minuciózus kidolgozottság jel-
lemzi. Egy Mozart-zongoraversenyt hallhatunk majd tôle, 
a zeneszerzô sötét gondolatvilágú, c-moll hangnemû mûvét 
(K. 491). Talán sokan emlékeznek Ránkinak a Liszt Ferenc 
Kamarazenekarral és Kocsis Zoltánnal készített lemez-
sorozatára Mozart összes zongoraversenyébôl, de ugyan-
ilyen jelentôs a zongoraszonáták összkiadása is.
A Pannon Filharmonikusok harmadik tavaszi budapesti 
koncertjére (április 12.) egy valódi világsztár, Fazil Say ér-
kezik, aki szerencsére nem elôször látogat Magyarországra. 
Sokaknak tetszenek a török fenomén sajátos interpretá ciói 
– és vannak, akit megbotránkoztat. Annyi azonban bizo-
nyos: mindig olyat látunk-hallunk tôle, amit mástól nem. 
A negyvenkét éves, zeneszerzéssel is aktívan foglalkozó 

mûvész – akinek egyik Twitter-bejegyzése miatt meggyûlt 
a baja az iszlamista török hatóságokkal – elképesztô tech-
nikai eszköztárával a virtuozitás legfelsô fokát képviseli. 
Sokoldalúságát tekintve is testhezálló darab lesz számára 
Ravel 1931-ben bemutatott G-dúr zongoraversenye. Ez 
ugyanis azon 20. századi komolyzenei mûvek egyike, ame-
lyekre meghatározóan hatott a jazz. 
A Zongora négy arca sorozat záróestjén, május 4-én egy 
olyan mûvész lép a Bartók Béla Nemzeti Hangverseny-
terem pódiumára, aki fi atalon, úgy ötvenöt évvel ezelôtt 
üstökösként robbant be a nemzetközi zenei életbe. Ez az 
idôszak már homályba vész, pedig nem akármilyen indulás 
volt. Frankl Péter a Bartók-, Dohnányi- és Schnabel-
tanítvány Hernádi Lajosnál tanult a Zeneakadémián. Ti-
zenöt évesen adta elsô nyilvános koncertjét, hét évvel 
késôbb pedig már az egyik legrangosabb nemzetközi zenei 
megmérettetés, a párizsi Marguerite Long–Jacques 
Thibaud Verseny gyôzteseként ünnepelték. Ugyancsak az 
elsô helyen végzett a Müncheni Szonátaversenyen, Pauk 
György hegedûmûvésszel, akivel – Ralph Kirshbaum csel-
listával kiegészülve – késôbb több évtizeden át adott nagy 
sikerû trióesteket. Az ötvenes évek második felében elô-
ször Párizsba, majd Londonba költözött (ma is ott él, brit 
állampolgárként), ahol 1962-ben mutatkozott be a pa-
tinás Wigmore Hallban. Három évvel késôbb már a 20. 
század egyik legnagyobb karmesterének, Széll Györgynek 
játszott elô, s ez a mozzanat meghatározónak bizonyult. 
A rettegett maestrónak imponált a fi atal zongoramûvész 
elhivatottsága, meleg hangú levelet írt neki, s többször 
kérte fel zongora versenyek szólistájának. A most 77 esz-
ten dôs Frankl Péter budapesti fellépése igazi csemege lesz 
a zenebarátoknak. n

A Pannon Filharmonikusok honlapja:
www.pfz.hu

Bogányi Gergely ezúttal nem romantikus versenymûvet játszik, hanem Bartók 

Béla II. zongoraversenyét szólaltatja meg a Pannon Filharmonikusokkal
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„Kodály Zoltán zenei hagyatéka mellett azzal is kell 
törôdnünk, amit ô nagyon szeretett volna még életében 
megvalósítani: hogy a zenével hozzájáruljunk a teljes em-
berré neveléshez – nyilatkozza Somogyi-Tóth Dániel. – 
Kodály egyik híres mondását ma különösen aktuálisnak és 
elgondolkodtatónak érzem. Ez az idézet így szól: »Hogy 
mindennek a gazdasági krízis az oka? Minden megjavul 
magától, csak a gazdaság jöjjön rendbe? Nem hiszem. A 
mûvészetnek megvannak a maga külön létfeltételei, a 
pénztôl függetlenül. A nyomor talán gátolja a terjeszkedé-
sét, de a gazdagság nem mindig segíti elô. A pénz nem ter-
mel eszméket. Pénz volna itt elegendô, csak nem mindig 
arra fordítják, amire kellene. De éppen ami a legértéke-
sebb: azt nem lehet pénzen venni. Nem az erszény, a lélek 
üressége a nagyobb baj.« Nos, úgy látom, hogy döntô szem-
léletbeli változásra, teljes megújulásra lenne szükség, és ép-
pen nekünk, a kulturális intézmények vezetôinek óriási a 
felelôsségünk abban, hogy mindent megmozgassunk, 
újabb és újabb lehetôségeket keressünk – a lélek ürességét 
gyógyítandó. Az, hogy mi Kodály nevét felvéve tehetjük 
ezt, külön súlyt és felelôsséget jelent számunkra, de ha nem 
Kodály Filharmóniának hívnának bennünket, akkor is 
erre törekednénk.”
December 20-án, Kodály születésének 130. évfordulója al-
kalmából a Budavári Te Deumot szólaltatja meg a Kodály 
Filharmonikusok és a Kodály Kórus; valamint kórusmûvek 
hangzanak el, többek között a nyíregyházi Cantemus 

vegyeskar közremûködésével. Nyolc nappal késôbb a Bu-
dapest Sportarénában koncertezik a Somogyi-Tóth Dániel 
vezette zenekar; Szekeres Adriennel, Miklósa Erikával és a 
Full Moon együttessel közös esten. De mit szólna a Mester, 
ha látná, hogy a nevét viselô, az ô tanításait felvállaló ze-
nekar popénekesnôvel, popzenei átiratokat éneklô a 
cappella csapattal lép fel? „Kodály negyvenöt évvel ezelôtti 
halála óta gyökeresen megváltozott a zene és a társadalom, 
a zene és a közönség viszonya – feleli a karmester. – A kö-
zönség döntô többsége számára a muzsika ma már a pop-
zenét jelenti. A »zene« tehát valóban mindenkié – ez a 
Kodály-elv tökéletesen megvalósult: mindenki hallgatja, a 
fi atalok az iskolán kívül szinte állandóan »zenét« hallgat-
nak, csakhogy ez ma már nem az a zene, amire Kodály 
gondolt. A mi feladatunk tehát nem lehet más, mint kü-
lönbséget tenni jó és rossz zene között, és a jóval szövetség-
re lépni. Szükségünk van a közönség azon részére, akik 
szintén különbséget tudnak tenni értékes és értéktelen kö-
zött, és nekik is szükségük van a klasszikus zenére, csak 
egyelôre nem tudják hová tenni azt. Ez a december végi 
koncert ilyen lehetôséget kínál nekünk, ahogy a fi lmzenés 
koncertekkel is ezt kívánjuk segíteni. Szekeres Adrien ma-
gasan jegyzett mûvész, igazi szakmai élményt jelent együtt 
dolgozni vele és csapatával. Úgy vélem, sokkal többet ér 
egy hiteles könnyûzenei elôadó, mint egy olyan, magát 
klasszikus hangszeresnek beállító álvirtuóz, aki csak ámít-
ja a közönséget.”
„Bár nem a haszonszerzés az elsôdleges cél, nem szabad el-
felejteni, hogy a populárisabb irányba kacsintó koncertek 
be vételeibôl fejleszthetjük például szakmailag a zenekart, 
hozzájárulhatunk üzembiztos mûködésünk fenntartásához, 
ráadásul ezek által a klasszikus zenei hangversenyeinkre is 
eljönnek a fi atalok. Fontosnak tartom megemlí teni, hogy 
külföld felé is terjeszkedünk: a Kodály Kórus sikeres katari 
Aida-elôadássorozaton van túl, a Kodály Filharmonikusok 
másik fele pedig a karácsony-szilveszteri idôszakban Német-
országban lép fel, ahol a Budapesti Operettszínház nagysza-
bású gáláját kísérik. Én is sokszor elgondolkozom azon, 
hogy Kodály nevét viselve meddig hatolhatunk be a popu-
láris zene területére, de meg gyôzôdésem, hogy jó ügyet szol-
gálunk” – mondja befejezésül Somogyi-Tóth Dániel. n

KLASSZIKUS ZENEKARI KÖRKÉP – Várkonyi Tamás összeállítása

30 GRAMOFON 2012–2013. TÉL

A Kodály Filharmónia honlapja:
www.kodalyfi lharmonia.hu

„Szövetségre lépni a jóval”
A Kodály Filharmónia mûfaji kísérletei

Kodály Zoltán tanításaira hivatkozik Somogyi-Tóth Dániel, a debreceni Kodály Filharmónia 
igazgató-mûvészeti vezetôje – akkor, amikor arról beszél: szimfonikus zenekarával popzenészekkel 
közös koncertet ad a Budapest Sportarénában. De mit szólna ehhez a Mester? A fi atal dirigenst 
arról is kérdeztük: számára mit jelent ma Kodály szellemi örökségének gondozása.

Somogyi-Tóth Dániel és zenekara: Kodály Zoltán öröksége ma már teljesen 
mást jelent, mint 45 évvel ezelôtt

Forrás: Kodály Filharmónia
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Deutsche Grammophon – Universal
00440 0734884

Virgin Classics – EMI
60265326

Warner Classics – Magneoton
2564 65765-7

AMERICAN SERENADE (GERSHWIN, 

BERNSTEIN, WAXMAN)

Rachel Kolly d’Alba – hegedû, Orchestre 

National des Pays de la Loire, John Axelrod

l l  l l  l l  l l  l

Szerencsés csillagzat alatt született a svájci he-

gedû mûvésznô hatodik korongja, amely méltán 

tarthat számot nemzetközi elismerésre. Ezúttal is 

remek a mûsorösszeállítás: Gershwin Porgy és Bess 

fantáziája Alexander Courage hangszerelésében, 

Bernstein 1954-ben komponált, fi lozofi kus progra-

mú Szerenádja, továbbá Franz Waxman Carmen-

fantáziája egyszerre kelti az ismertség otthonos 

érze tét és ébreszt különlegességnek kijáró érdek-

lôdést. A program központi gondolata a szerelem, 

s mindhárom kompozíció ideális mintapélda annak 

a – gyakran közhelyként is puffogtatott, ám reális 

alappal rendelkezô – megállapításnak az illusztrálá-

sára, hogy minden mûfajban létezik jó és rossz 

zene. Komolyzene és szórakoztató muzsika egy-

aránt lehet értékes, és a sokféle forrásból merítô 

kompozíciók világa gazdag, érdekes. A csodagye-

rek Kolly d’Alba 15 évesen diplomázott Lausanne-

ban, majd Bernben és Genovában folytatott továb-

bi zenei tanulmányokat, bloomingtoni mesterkur-

zusokon kapott helyszíni ízelítôt az amerikai zenei 

életbôl. Zeneirodalmi ismeretanyagát nem egymás 

mellett élô kompozíciókból, hanem egymással köl-

csönhatásban értelmezve rendezi el, s ez az intel-

lektuális tájékozottság is hozzájárul meggyôzô, el-

kötelezett elôadásmódjához. Értô tolmácsolásában 

akár a világzene elôfutáraként, sajátos megnyilvá-

nulásaként is értékelhetjük mindhárom, a szólistá-

tól virtuozitást igénylô kompozíciót.  Tanulságos 

ol  vasmány a felvétel tôle származó kísérôfüzete is. 

Az interpretáció hitelét szavatolja, hogy a karmes-

ter John Axelrod egykor Bernstein tanítványa volt, 

s a Szerenáddal még a szerzô életében, irányításá-

val ismerkedett meg. Fittler Katalin

BRAHMS, BERG: HEGEDÛVERSENYEK

Renaud Capuçon – hegedû, 

Bécsi Filharmonikusok, Daniel Harding

l l  l l  l l  l l  ll

A közkedvelt osztrák üdülôhely, a festôi Pörtschach 

am Wörthersee a zenetörténeti kézikönyvek lapjain 

is joggal kérhetne helyet, hiszen egyebek mellett két 

korszakos hegedûkoncert megírásához nyújtott úri 

kényelmet és ihletô, madárdalos atmoszférát. 1878 

nyarán Brahms nagyszabású Hegedûversenye szüle-

tett meg itt, majd 1935-ben Alban Berg hasonló mû-

fajú munkája nyerte el végsô formáját ebben az idilli 

kör nyezetben. Ám e két darabban nem csupán vi-

lágra jöttük színhelye a közös, hanem az is, hogy ki-

billenthetetlen pillérei egyfelôl a késôi, akadémista 

felfogású romantika, másfelôl az esztéta-moderniz-

mus egyik legeklatánsabb tendenciája, a dodekafónia 

iskoláinak. A francia hegedûmûvész, Renaud Capuçon 

e mûvek legfrissebb lemezfelvételével újabb közös 

pontot illeszt a darabok hátterébe. Bécs városa más-

más történelmi idôkben ugyan, de otthona volt min-

két komponistának, s ennélfogva remekmûveiknek 

is. A Bécsi Filharmonikusok zenekara pedig így evi-

dens – és eminens – elôadója ezen okkal frekventált 

daraboknak. Capuçonnak ugyan érezhetôen nincs 

markáns mondanivalója egyik mûrôl sem, ugyanak-

kor dicsérendô, milyen derekasan és elegánsan 

egyensúlyoz a brahmsi, szinte magyaros virtuozitás 

és a bergi, méla kontempláció szélsôségei között. 

Teheti, hiszen a Daniel Harding gondjaira bízott Fil-

harmonikusok eszmé nyien meleg, mégis karakteres 

kíséretet kínálnak a biz tos vonalvezetésû, kifejezet-

ten szép hangon csen gô, de mégsem föltétlenül 

megkapó eredetiséggel zengô magánszólamhoz. 

Capuçon nem élezi, sokkal inkább tompítja a két da-

rab közti erôs stílusbeli feszültséget, s hogy ezt po-

zitívan vagy negatívan fogadjuk, a hallgató pillanat-

nyi diszpozíciójára is bízhatjuk. Balázs Miklós

MAHLER: VIII. SZIMFÓNIA

Los Angeles-i Filharmonikusok, 

Simón Bolivar Szimfonikus Zenekar, 

Gustavo Dudamel

 l l  l l  l l  l l  ll

Amióta Gustav Mahler Nyolcadik szimfóniájára rá-

aggatta a kortárs mûkritika az „Ezrek szimfóniája” 

nagystílû alcímet, a darab iránt érdeklôdô muzsiko-

sok egy része leplezetlenül e ragadványnév be tel-

jesíté sére tesz kényszeres kísérletet. Vagyis rendre 

megpróbálja négy számjegyû létszámra duzzasztott 

elôadói apparátussal megszólaltatni ezt a csakugyan 

nem mindennapi igényû kompozíciót. Ilyenkor 

több nyire kézre esik a nemes misszió is – hogy a 

meg okolás se lehessen kérdés tárgya –, amennyiben 

az elôadás valamiféle humánus célt hivatott szolgál-

ni, lerázva magáról a megalománia öncélúságának 

vádját. A Deutsche Grammophon DVD-jén e külde-

tés az ifjú dirigens-titán, Gustavo Dudamel elemi 

vonzerején keresztül, az általa betöltött pozíciók ki-

aknázásával valósul meg. A venezuelai Simón 

Bolívar Szimfonikus Zenekar (mely elhagyta nevébôl 

az „ifjúsági” jelzôt) a Los Angeles-i Filharmoniku-

sokkal egyesíti erejét, s négy helyi énekkarral karölt-

ve mintegy ezernégy szá zad ma gukkal vállalkoznak a 

monumentális zenemû, ha lehet, még monumentáli-

sabb elôadására, amelynek nem mellesleg az ugyan-

csak impozánsan tágas Teresa Carreño Színház ad 

otthont. Dudamelnek minden erejére és fi zikai muní-

ciójára szüksége van, hogy a távolabb helyet foglaló 

közremûködôk szá má   ra is érzékelhetô instruáló 

gesztusokkal szolgáljon, s ennél fogva mindvégig 

kézben tartsa az elô adást. Ezt csakugyan eredmé-

nyesen teszi. A kö zépszerû énekes szólisták már in-

kább csak apró díszítô elemekként szolgálnak a Veni, 

creator Spiritus és a Hochste Herrscherin der Welt! 

zengzetes igéit demonstráló végtelen kórista-tabló-

hoz. Mindez kétségkívül elemi erôvel és lelkesedéssel 

artikulálja a mû emberi üzenetét. Balázs Miklós
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SIBELIUS: 

HEGEDÛVERSENY, ZENEKARI MÛVEK

Thomas Zehetmair, Lipcsei Gewandhaus 

Zenekar, Kurt Masur

Warner  – Magneoton
0825646593569

LISZT, KODÁLY: ZENEKARI MÛVEK

New York-i Filharmonikusok, Kurt Masur

Warner – Magneoton
0825646594184

BRAHMS: NÉMET REQUIEM 

S. McNair, H. Hagegard, Westminster 

Szimfonikus Kórus, 

New York-i Filharmonikusok, Kurt Masur

Warner – Magneoton
082564659414

SOSZTAKOVICS: VII. SZIMFÓNIA

New York-i Filharmonikusok, Kurt Masur

Warner  – Magneoton
082564659387

Kurt Masur nemrég ünnepelte 85. születésnapját. 

Korábbi Teldec-felvételei a Warner „apex” márká-

jú sorozatában jönnek ki újra. Egy német New 

Yorkban – mondhatjuk. Masur – miként az elsô le-

mez is – Lipcséhez kötôdik. Ott tanult, majd a 

Drezdai Állami Zenekarnál töltött évek után több 

mint negyedszázadon át állt a Gewandhaus Zene-

kar élén. Sosem volt eget rengetô, újszerû megkö-

zelítésekkel meglepô dirigens, hanem megbízható, 

kiváló Kapellmeister. A mendelssohni-schumanni 

hagyomány jeles folytatója, aki a késôi klasszika és 

a kora romantika stílusában vert gyökeret. E kor-

szak alkotásait kimagasló stílusérzékkel inter-

pretálta, s ezt a hagyományt plántálta át késôbbi 

kompozíciókra is. E négy lemez ékes bizonysága 

ennek. 

Az elsô album Sibelius Hegedûversenyével indul. 

A szólista Thomas Zehetmair, aki igényes he ge-

dûs, bár – bizonyosan szándékosan – nem kifeje-

zetten szép hangon játszik. Borongós, szikár 

elôadás; sem virtuozitásra, sem hangulatfestésre 

nem törekszik. Mintha szándékosan nem a helyet 

és az idôt, az északi késô romantikát vennék ala-

pul, hanem csak a partitúrát. Szomorúságot 

tükrözô, nyugodt, veretes elôadás. Három zeneka-

ri mû követi. A Finlandia halkabb részei kiemelked-

nek differenciáltságukkal, a melodikus ívek mar-

káns meghúzásával, illetve a hangszerek fi nom 

hangzásának megvalósításával. A tuonélai hattyú 

kimagaslóan összeszedett, elég gyors interpretá-

ció. Karajan elôadásai mellett is megállja helyét, de 

más: a dinamika kevésbé statikus, több a pulzálás. 

Végül a ritkán megszólaló Karélia nyitányt halljuk. 

Masur ezt is jól fogja meg, kiválóan érzi a sibeliusi 

zene elbeszélô jellegét. Nagy kár, hogy – Kurt 

Sanderlingtôl eltérôen – nem adta elô gyakrabban 

a fi nn szerzô darabjait.

Masur lojális volt a keletnémet rezsimmel szem-

ben, ám a nyolcvanas évek végén, a rendszervál-

táshoz vezetô megmozdulások idején a felkelés 

mellé állt. Nemsokára a New Yorki Filharmoniku-

sok vezetôjének kérték fel, s tizenegy évet töltött 

velük. Liszt és Kodály két-két mûve szerepel a 

következô korongon. A Mazeppa és az I. Mefi sztó-

keringô megközelítése olyan, mint a Finlandiáé. 

Masur kerüli a külsôséget, nem produkál erôs 

hangzást, sebes menetet, ugyanakkor a szokott-

nál ékesebben emeli ki a zenei anyag építkezését, 

a halkabb részek rejtett értékeit. Az erôs részek 

hangzása kissé fád, a líraiaké viszont színgazdag. 

Ismét a régi német iskola hatása, mindenekelôtt 

Mendelssohn muzsikájának világa. Kevésbé att-

raktív elôadások elsô hallásra, azonban jól oda-

fi gyelve kitûnôek. Masur már felvette ezeket ko-

rábban is, de e két ismétlés elôrelépés – a mûfaj te-

kintetében iniciális darabok kiforrottan epikus 

elôadása. Miként Sibelius Karélia-nyitánya, Kodály 

Színházi nyitánya is egy játszottabb szvithez és 

egy még teljesebb anyaghoz kapcsolódik, de ön-

álló életet él – és sajnos ritkán hangzik el. Pedig jó 

mû, s Masur elôadása ezúttal is remek. A tempó 

elég lassú, és szépen bontakozik ki benne a zene 

szövedéke, s elevenedik meg a szépen szôtt motí-

vumanyag. S ahogy Lisztnek, Kodálynak is jót tesz 

a külsôdleges hatások kerülése, a belsô összefüg-

gések nyugodt, lineáris kiemelése. A Színházi nyi-

tányt Kodály a Háry Jánoshoz írta 1927-ben – ab-

ban az évben, amikor Masur született, és a szvit 

bemutatója volt éppen New Yorkban. A Háry Já-

nos-szvit elôadása vegyes, az élô rögzítésnek 

köszönhetôen is. A Kezdôdik a mese lassú, halk 

felvezetés. Masur kivár, késôre hagyja a csúcspon-

tot. A Bécsi harangjáték, a Napóleon csatája és A 

császárné bevonulása megpróbál az epikus meg-

közelítés keretei közt, túlzó effektusoktól mentes 

maradni. A Dal adekvát, átélt, s ha nem is igazán 

ideális, de egyszerre ízes és ízléses. Ám az Inter-

mezzo nagyon érdekes. Csuda tudja, miért, itt 

Masur egyszer csak igen meglep minket: úgy meg-

hajtja a tételt, hogy jobban nem is lehetne. 

Brahms Német Requiemjének élô felvétele kivéte-

lesen inspirált. Eléggé matt a zenekar, az énekkar 

azonban fényes. Visszafogott az egész, a Masur 

számára ideális mendelssohni puhaság érvénye-

sül, s nem a megszokott vastagabb hangzás. Nyu-

godt minden. Harangszerûen billen ide-oda a II. 

tétel kezdete, s némiképp hasonló ehhez az utol-

só elôtti. Masur elôadása felhívja a fi gyelmet arra, 

hogy Brahms e mûve Mahlerre is elôremutat. 

Sosztakovics Leningrádi szimfóniája is újszerû és 

érdekes. A nagy crescendo nemigen sikerült: 

Masur nem hozza ki a feszültséget, ám az I. tétel 

elejét és végét, valamint a másik hármat remekül 

oldja meg – némiképp oldva a feszültséget, s a da-

rab ritkán kiütközô, harmonikusabb oldalát mutat-

va fel. Érdekes hallani, hogy ugyanazok a hangok 

harmonikusabbak, mint a legtöbb olvasatban. Va-

jon ezt is a klasszikus-kora romantikus hagyo-

mány, a régi lipcsei iskola szellemében dirigálta? 

Alighanem igen.  

Zay Balázs 
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Berlin Classics – Karsay és Társa
0300427BC

Erato – Warner – Magneoton
2564 65889-3

Decca– Universal
476 5118

PIANO CON FUOCO

Mendelssohn: Zongoramûvek

Roberto Prosseda – zongora

l l  l l  l l  l l  ll

Zongora tûzzel? Megfelelô mûvészi attitûd mellett – 

gondolok Cziffrára, Argerich-re – indokolt a szelídebb 

zenék tüzesebbé tétele, az esetleg önkényes, de mé-

lyen zenei indíttatású hozzáadás. Itt viszont egy sze-

rûen nem igaz a cím. Nincs tûz. De nem is kell, mert 

Mendelssohn muzsikája nem tüzes, hanem par 

excellence klasszikus és még bontakozó hamvasság-

gal romantikus. Prosseda nagyon kidolgozottan zon-

gorázik, de nem kivételesen. Stílusa illeszkedik a kor-

hoz és a kompozíciókhoz, de nem igazán egyéni. 

Széles dinamikai skálát jár be, egész fi nom pianókkal 

olykor, de sajnos a bal kéz általában alárendelt, egy-

szerûbb kísérô szerepben marad, s az interpretációt 

jobbára általános differenciálás jellemzi. Mindezt ki-

emeli a felvételtechnika, a hangszerhez nagyon köze-

li mikrofonozás, a ragyogásra kihegyezett hangzás, 

ami nem tesz jót. Legyünk korrektek: Prosseda két-

ségkívül igényes játéka talán hosszú távon is meg-

nyerô lenne más hangzáskép keretei között. Diszkrét, 

a klasszikához illô hangzást igényelne ez a zene. Effé-

le fényesebb hangzáshoz pedig szabadabb interpretá-

ció illene. Ám az összeállítás kiváló: az elsô lemezen 

öt szoná ta, illetve fantázia-szonáta, a má so dikon cap-

ricciók, scherzók. A darabok javarészt még Beetho-

ven életében keletkeztek. Remek kis mû vek! Lám: 

nemcsak Haydn, de Mendelssohn szólózongorára 

írott mû vei is felfedezésre váró értékek. Haydn emlí-

tése kiváltképp indokolt, mert a két szer zô viszonya a 

hangszerhez hasonló. Nem olyan cent rális és el söp-

rô, mint Beethovennél, de sokkal intenzívebb és érté-

kesebb, mint ahogy korábban látták. Jelentôs lépést 

tesz e téren Prosseda az itáliai Deccánál korábban 

megkezdett sorozatával. Felejtsük el a dôre hatásva-

dász címet, ám az értékes repertoárt semmiképp! 

Zay Balázs

MOZART: C-MOLL MISE

Les Arts Florissants, William Christie

l l  l l  l l  l l  l

Nem túlzás úgy jellemezni ezt a felvételt, hogy 

William Christie c-moll miséje. (Hangszeres együtte-

séhez egyébként a Les Sacqueboutiers de Toulouse 

társul, valamint szólistaként Patricia Petibon, Lynne 

Dawson, Joseph Cornwell és Alan Ewing). A Christie 

irányításával felhangzó muzsika ezúttal is az „örök 

emberi” sajátos dimenzióját képviseli. Teoretikus 

felkészültség birtokában, a H. C. Robbins-Landon 

által revideált Peters-kiadványból csendül fel a mo-

zarti remekmû (K. 427). Koncepciózusan, kidolgozot-

tan, ugyanakkor élôn. Olyan, már-már romantikus 

személyességgel, amely ellenállhatatlanul bûv köré-

be vonja a hallgatót, tehát a korhûségre való törekvés 

semmiféle korlátot nem jelent számukra. Érez he tô, 

hogy e hatásos mûvében Mozart az egyházzenei 

köznyelv gazdag szókincsébôl „az egyéniség jelen-

idejûségét” kifejezô fordulatokat preferálta. Mindez 

kihívás az elôadóknak, akik virtuozitásukat, perfek-

ció-igényüket maradéktalanul a mû szolgálatába 

tudták állítani. Minden a helyén van, az énekesek és 

a hangszeresek sohasem párhuzamos síkokon halad-

nak, hanem közös hangzástérben; mindenkor diffe-

renciáltan jelenítve meg a tematikus-melodikus 

anyagokat és kíséretüket. A szólisztikus hangszeres 

fordulatok érzékeny kidolgozottsága egészen rend-

kívüli. A felvétel templomi környezetben készült, 

amelynek tágassága, térhatása „átjön”. Áttetszô a 

hangzás, egyszersmind intenzív. A szerkezet – az 

egyes tételek vonatkozásában és a hangszereléssel 

felépített konstrukciót illetôen is – azok számára is 

észlelhetô-átélhetô, akik szakkifejezések ismerete 

nélkül nem tudnák szavakba önteni az átélt él-

ményt. Aligha zavaró, hogy a vallásos áhítatot ezút-

tal háttérbe szorítja a profán gyönyörködés!

Fittler Katalin

J. S. BACH: KARÁCSONYI ORATÓRIUM

Énekes szólisták, a Frauenkirche kamara-

együttese és kamarakórusa, Matthias Grunert

l l  l l  l l  l l  ll

A drezdai Miasszonyunk Templom (azaz a Frauen-

kirche) – jóllehet a német barokk építômûvészet ki-

vételes szépségû produktuma – hosszú évtizedeken 

át nem tölthette be fontos funkcióját. Jelesül azt, 

hogy a jámbor szászföldi lutheránusok vallásgyakor-

lá sának legfontosabb közösségi tere legyen. A II. vi-

lágháborúban súlyos bombatalálatot szenvedett 

épü let a szovjet megszállás idején nem épülhetett 

újjá, sôt, a kelet-német hatóságok az angliai Coventry 

Katedrális mintájára demonstratíve torzóban hagy-

ták a templom romokban heverô maradékait. Végül 

2005-ben nyerte el mai, pompás alakját, s egyszers-

mind régi fényét a Ház, s azóta szüntelenül nagy-

szabású egyházi és világi események, köztük fontos 

hangversenyek eszményi kulisszájául szolgál. S ha 

van zenemû, mely minden másnál nagyobb hitellel 

és méltósággal szólalhat meg e falak közt, akkor az 

Johann Sebastian Bach Karácsonyi oratóriuma. E 

dupla CD egy tavaly decemberben rögzített elôadás 

felvételét hordozza, melyen a hatrészes, grandiózus 

alkotás értékes, de nem mindenkor meggyôzô éne-

kesgárda elôadásában, illetôleg a Frauenkirche saját 

együtteseinek kíséretével szólal meg. A templomnak 

ugyanis önálló kórusa és hangszeres kara (ensemble 

frauenkirche – így, kis kezdôbetûkkel!) van, akik jól 

hallhatóan magukévá tették a „korhûen korszerû” 

Bach-játszás fortélyait. Elôadásuk azonban gyakorta 

veszít lendületébôl, az énekkar olykor fáradni lát-

szik, s a muzsikusok is le-lekésnek egy-egy belé pés-

rôl. Ám ami e lemezen igazán „megszólal”, azok 

nem is hangszerek vagy énekhangok, hanem a falak. 

A falak, melyek mintha életre kelnének; a templom 

már-már illetlenül fényûzô, varázslatos zengése köl-

csönöz emelkedett hangulatot az elôadásnak. 

Balázs Miklós



KLASSZIKUS

37GRAMOFON2012–2013. TÉL

Hänssler Classic – Karsay és Társa
CD 94216

GÉZA ANDA PLAYS MOZART & RAVEL

Anda Géza, Südwestfunk-Orchester, Hans 

Rosbaud, Ernest Bour

 ★★★★★ 

Anda Géza születésének 90. évfordulója (2011. no-

vember) adott aktualitást három „historikus” ko-

rong megjelentetésére. A harmadikon (melyrôl 

recen ziónk szól) Mozart két zongoraversenyén kí-

vül Ravel D-dúr (balkezes) zongoraversenye szerepel; 

mindhárom a SWR Sinfonieorchester közre mû kö-

dé sével. Kedves G-dúr zongoraversenyébôl (K. 453) 

ez az elsô lemezfelvétele, 1952-bôl, s ebben az év-

ben került rögzítésre a Ravel-mû is, Hans Rosbaud 

vezényletével. Az A-dúr koncert (K. 488) 1963-as 

stúdiófelvételének dirigense Ernest Bour. Örök ér -

vényû interpretációk maradtak az utókorra, amelye-

ket teljesen „elfogulatlanul” hallgathatunk. Nincs 

szükség semmiféle magyarázkodásra – sem a felvé-

tel  tech nikát, sem a mûvek értelmezését illetôen. 

Egy sze  rûen lenyûgözi a 21. század emberét az a 

közvetlenség, amelynek köszönhetôen ismertnek 

vélt kompozíciók mutatják meg olyan szépségeiket, 

amelyek legtöbbször „benne maradnak a kottában”. 

1952-ben robbant be a nemzetközi zenei élet 

élvona lába a sajnos mindössze 55 évet megért ma-

gyar-svájci pianista, s az idô bizonyítja, mennyire 

jogosan. A teljes technikai fegyverzet a virtuóz da-

rabokban is háttérben marad, mindig az adott mû 

kifejezésének szolgálatában. Azt már csak találgatni 

lehet, miképp vonta kisugárzásának bûvkörébe mu-

zsikus-partnereit. Ezúttal nem kell sajnálkozni, hogy 

a zenekar érzéketlen! A leírtak értô olvasata, komo-

lyan-vétele olyan elôadást eredményez, amely felsza-

badítóan hat mindenkori közönségére. Harmonikus 

világba kalauzol, amelyet áthat a szépség. Amíg ré-

szesei vagyunk, megszûnik a külvilág, a realitás – s 

utána úgy érezzük: a szellemi kaland hatására ki cse-

rélôdtünk. Drámai feszültségek, robbanások nélkül 

is létrejön a katarzis. Fittler Katalin

Linn Records – Karsay és Társa
CKD 410

J. S. BACH: 

CSEMBALÓ-

VERSENYEK

Retrospect Ensemble, 

Matthew Halls

l l  l l  l  l  ll  ll

Minimálbarokk ez a szó legjobb és legrosszabb 

értelmében. Bach csembalóversenyei a brit Retro-

spect Ensemble elôadásában csupán a lehetséges 

legcsekélyebb emberi erôt veszik igénybe – pár 

szál vonós hangszert és két obligát furulyát ültet-

ve a csilingelô csembaló köré. Bach persze így is 

Bach marad – kivált, ha lemarunk róla minden reá 

ragadt évszázados piszkot. De pusztán ezzel az 

eljárással a „teremtô muzsikálást” aligha lehet 

megspórolni. Annyira steril, makulátlan és kiszá-

mított elôadások ezek, hogy már-már a hallgatha-

tatlanságig fokozzák a tökételesség illúziójának 

kényelmes érzetét. Matthew Halls szólójátéka – 

bár kompetenciájához nem fér kétség – szinte irre-

álisan kottahû és olyan valószerûtlenül vegytisz-

ta, hogy alig találni benne valódi, inspiráló zenei 

intuícióra utaló mozzanatot.  BM

Harmonia Mundi – Karsay és Társa
HMC 902124

J. S. BACH: 

SZONÁTÁK

ÉS PARTITÁK

Isabelle Faust – hegedû

l l  l l  l l  l l  l

A hegedû négy húrja, négy ujj és egy vonó  – mind-

össze ennyi áll a mûvész rendelkezésére, hogy fel-

fedezze, s hallgatóinak megmutassa J. S. Bach 

szólóhegedûre írt szonátáinak és partitáinak végte-

len zenei univerzumát. A feladat mindenkor óriási 

kihívást jelent a hegedûs számára. Isabelle Faust 

ezt a misszióját részletekben teljesítette: a 2010-

ben megjelent két partita (d-moll, E-dúr) és szoná-

ta (C-dúr) után két évet kellett várni, hogy a g-moll 

és az a-moll szonáta, valamint a h-moll partita fel-

vételével teljessé váljon a sorozat. Megérte vára-

kozni. Faust könnyedén veszi a legnehezebb tech-

nikai akadályokat is, bátran választ tempókat, 

hangszerébôl ezerféle színt kever ki, és csupán le-

heletnyi vibratóval fûszerez. A sokadik meghallga-

tás után is a felfedezés erejével hat játéka, lemeze a 

legjobb Bach-felvételek sorát gazdagítja.  KI
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Channel Classics – Karsay és Társa
CCSSA33412

VIVALDI: LA CETRA – 

12 HEGEDÛVERSENY, 

OP. 9

Rachel Podger, Holland 

Baroque Society

l l  l l  l l  l l  l

„Micsoda nagyszerû zeneszerzô is ön!” – így a 

hízelgô szavak a kísérôfüzetben olvasható, Antonio 

Vivaldinak adresszált fi ktív levélbôl, melyet Judith 

Steenbrink, a Holland Baroque Society vezetôje 

jegyez. Az igazi tiszteletadás azonban maga a 

lemez; helyesebben e gondos kivitelezésû, igé-

nyesen szerkesztett dupla SACD, mely a talján 

mester Op. 9-es jegyzékszám alatt, La Cetra mel-

léknévvel adminisztrált tizenkét hegedûversenyét 

kínálja. Olyan mûvész szólójával, aki jó okkal vív-

ta ki a szakma majd minden lehetséges elismerését 

az elmúlt másfél évtizedben. Rachel Podger példa-

adó „barokk” hegedûs, magától értetôdô stílusis-

merettel, makulátlan technikával, koncentrált és 

fegyelmezett, mégis élményszerû játékkal. Értel-

mes tagolású, okos Vivaldi-játék az övé, a jelenkor 

minden követelményének megfelelve.  BM

Linn Records – Karsay és Társa
CKD 415

JAN LUKÁŠ 

ZELENKA: 

SZONÁTÁK

Ensemble Marsyas, 

Monica Huggett

l l  l l  l l  l l  ll

2007-ben Brüggében, a Musica Antiqua nemzetkö-

zi versenyen a cseh barokk legjelentôsebb mesteré-

nek mûveivel arattak elsöprô gyôzelmet a barokk és 

klasszikus kor virtuóz fúvószenéje iránt elkötelezett 

fi atalok. Kópia-hangszereken játszanak, a hozzájuk 

társuló Monica Huggett pedig 1707-ben készült 

olasz hegedûn. A három- és négytételes kamara-

szonáták alapján elképzelhetjük, milyen remek elô-

adók álltak a szerzô rendelkezésére, aki drezdai 

udva ri muzsikusként Velencében és Bécsben is 

foly tatott zeneszerzés-tanulmányokat. A játék-

öröm hatja át a három szonáta és az andante-tétel 

interpretációját, olyan intenzitással, hogy szinte 

fel értékelôdik a zenei anyag. Nehéz megítélni, hogy 

a színben jól elkülönülô szólamok dinamikai ará-

nyai, keretei a játékosok elképzelését tükrözik, vagy 

a hangrögzítés során alakultak ilyenné.  FK

Harmonia Mundi – Karsay és Társa
HMC902135

UNA FOLLIA DI 

NAPOLI 1725

Maurice Steger – 

blockfl öte

l l  l l  l l  l l  l

Az érett barokk zenei praxisa – lett légyen az francia, 

német vagy itáliai – csaknem olyan érdek lôdéssel te-

kintett a furulyára, akár a csembalóra vagy a he ge-

dûre. A „fl auto dolce” évtizedeken át hódított szerte 

a kontinensen, s vált mind népszerûbb instrumentum-

má a 17. század végétôl. Ilyenformán éppúgy kiter-

melte a maga korabeli virtuózait, akiknek Vivalditól 

Telemannig számos jeles szerzô adózott bravúros 

koncertdarabokkal. A mai hallgató számára már ko-

rántsem ennyire evidens „a furulya mû vé szete” – 

ahogyan az e lemezen helyet kapott szer zôk mûvei 

sem számítanak mindennapi szellemi tápláléknak. 

A két Scarlatti relatív ismertsége mellett Barbella, 

Fiorenza, Sarro vagy Mancini urak nevei a feledés 

ho mályából kell elôbukjanak a pompás hangszeres 

tudással felvértezett és irigylendô muzikalitással 

meg áldott Maurice Steger furulyajátékos kezén.  BM

Teldec – Magneoton
2564659589

WIDMUNG

Szergej Nakarjakov 

l l  l l  l l  l l  l

Akár önigazolás is lehetne az eredetileg zongora-

mûvésznek készülô Szergej Nakarjakov lemeze, 

aki egy hátsérülés miatt volt kénytelen feladni 

zongoratanulmányait. Ám a zenélésrôl nem tu-

dott lemondani, különösen miután megismerte 

Tyimofej Doksicer felvételeit. Az ô játéka adta a 

döntô lökést Nakarjakovnak, hogy végleg elköte-

lezze magát a trombita mellett. A CD-n hallható 

tizennégy átirat a példaképnek szóló köszönet; 

egyben annak bizonyítása, hogy jó átdolgozásban 

a zeneirodalom bármelyik kompozíciója eljátszha-

tó trombitán is. Bár vannak elsô hallásra kissé bi-

zarrnak tûnô „átültetések” is, Nakarjakov parádés 

játéka meggyôzôen érvel minden darab mellett. A 

virtuozitás végsô határát feszegetô mûveket jól ki-

egészítik az elbeszélô jellegû kompozíciók.

Kovács Ilona

Hänssler Classic – Karsay és Társa
98650

SCHUMANN 

IN VIENNA

Florian Uhlig – zongora

l l  l l  l l  l l  l

Florian Uhlig nem kevesebbet tûzött ki, mint hogy 

– körültekintô zenetudományi kutatásokkal meg-

támasztva – lemezre veszi Schumann összes zon-

gorára komponált mûvét. A tizenöt tematikus le-

mezt felölelô sorozat negyedikje a szerzô 

1838/39-es bécsi tartózkodása alatt komponált 

darabjait tartalmazza. „E pillanatban erôteljesen 

komponálok, és szeretném magam a bécsi nôk 

kedvenc zeneszerzôjévé felküzdeni” – írta egy ba-

rátjának. Az ambíciózus komponista a kiadók kö-

rében is hamar népszerûvé vált, hisz remekmûvek 

sorát alkotta. Címében ugyan csak a Bécsi farsangi 

tréfa (op. 26) hordozza a császárváros nevét, ám a 

többire is hatással volt a környezet ihletô levegôje. 

Uhlig mindent tud Schumannról: könnyek és mo-

solyok, költôi ábrándok és borongó elmélkedések 

egyaránt hitelesek elôadásában.  KI

Warner Classics  – Magneoton
0825646577538

DVORÁK: III. ÉS VI. 

SZIMFÓNIA

Bournemouthi 

Szimfonikus Zenekar, 

José Serebrier

l l  l l  l l  l l  ll

Harmadik albumához ért Serebrier Dvořák-sorozata 

a III. és VI. szimfóniával. S egyre érdekesebb, ahogy a 

ritkábban hallható mûvek következnek. Ami Serebrier 

megközelítését, illeti, ez a lemez nagyon jó. Meg 

merem kockáztatni, hogy kiegyensúlyozott, túlzá-

soktól mentes olvasata sokszor a nagyobb egyéni-

ségekéi – gondolok itt Kubelíkre és Kertészre – fölé 

emelik, mivel inkább kihoz a mûvekbôl, semmint 

belevisz. Jók a kezdô tételek, azonnal a szerzô sajá-

tos világában érezzük magunkat. Kiváltképp a lassú-

tételek sikerültek, ezek kimagaslók. Ugyanakkor bizo-

nyos pontokon Serebrier nem elég fesztelen, lehetne 

a zene kevésbé kötött. Mindez talán összefügg a 

ze nekar színvonalával is, ami bizony hagy kivetni-

valót maga után. Felkészítettek, de egy nem éppen 

kiváló zenekar felkészültségét érezzük. Nincsenek 

bántó hibák, de sokszor slampos a játék.  ZB
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Berlin Classics – Karsay és Társa
0300400 BC

ORIENT MEETS 

OCCIDENT

Valer-Barna 

Sabadus, 

Pera Ensemble

l l  l l  l l  l l  ll

Café – ez a korong mottója. A hallgatót egy jó 

kávé mellett tér-idô-utazásra invitálja a kísérôfüzet 

bevezetô írása, majd információkban gazdag olvas-

nivaló kalauzolja. Egyszerre tanulságos és szóra-

koztató az „audiatur et altera pars” eme sajátos 

akusztikus megnyilatkozása. A Nyugat évszázado-

kon át zsánerként élt a maga-kitalálta „török” 

muzsi kával – most pedig (többségükben) török 

mû  vészek tolmácsolásában hallhatjuk viszont a 

Nyu gat barokk zenéjét, benne törökös tételeket is. 

Saját hangzásképükre formálva. Jellegzetes íze-za-

mata van a barokk hangszerek hangzásának a Pera 

Együttes elôadásában, s élettel teliek az aradi szár-

mazású kontratenorral megszólaltatott barokk áriák. 

A mûsorban helyet kaptak korabeli török muzsikák 

is, ezek immár a legautentikusabb tolmácsolásban. 

Összességében: egzotikum a javából.  FK

Hänssler Classic – Karsay és Társa
98633

JOSEPH HAYDN: 

SZIM  FÓNIÁK 

(NO. 1, 4, 5, 10)

Heidelberger Sinfo ni ke r, 

Thomas Fey

l l  l l  l l  l l  l

A lemez-összkiadások dömpingje után manapság 

már ritka az olyan mega-vállalkozás, mint ami 

Thomas Fey nevéhez kötôdik. Eltökélt szándéka, 

hogy Haydn száznégy szimfóniáját lemezre vegye. 

Eddig mintegy negyven mû felvételével készült el, 

jobbára az érett szimfóniákból válogatva. A sorozat 

legfrissebb korongjával a kezdetek felé fordul. E ko-

rai opuszokat megismerve csodálkozhat el igazán a 

hallgató, mibôl is lett a cserebogár, vagyis milyen 

hosszú utat járt be Haydn, míg eljutott az elsô 

szimfóniáktól az utolsók tökéletességéig. Fey gon-

dos kottaolvasatának köszönhetôen, valamint a mo-

dern vonósokkal-fafúvókkal, ám korabeli rezekkel-

üstdobokkal olyan hangzásokat teremt és hangula-

tokat idéz meg, hogy a hallgató könnyen Esterházy 

Pál Antal valamelyik magyarországi kastélya kivéte-

lezett vendégének képzelheti magát.  KI

BMC Records
BMC CD 197

MÁRKOS ALBERT:  

HANG HANGBA HULL 

ÉS HANGOT KERGET…

M. Adamczyk, Labor-

falvi Soós Béla, Accord 

Quartet l l  l l  l l  l l  ll

A Nobel-díjas lengyel költô és író, Czeslaw Milosz 

születésének centenáriumára készült a mû, a 

budapesti Lengyel Intézet igazgatóhelyettesének 

felkérésére. A Café Budapest – Kortárs Mûvészeti 

Fesztivál keretében rendezett bemutató dokumen-

tálása felbecsülhetetlen, hiszen nemcsak az ese-

ményt, hanem a darab hangképét is megörökíti az 

utókor számára. Fontos ez, hiszen megannyi alko-

tás – valós értékétôl függetlenül – mindössze egy 

elôadást ér meg. A Kolozsvárról 1993-ban át-

települt szerzô produktumát találóan jellemzi a 

kísérôszöveg: „a zenei szövet, ív következetes és 

következetlen, logikus és illogikus”. A kétnyelvû 

szöveg változatos kezelése több évtizedes avant-

gárd-kísérletek ismeretérôl tanúskodik. A hat tétel 

szövege ízelítôt ad Milosz munkásságának sok-

rétûségébôl.  FK

 Magyarországon forgalmazza a Karsay és Társa Kft.

Alia Vox




