
Az International Classical Music Awards (ICMA) idei életmûdíját (Lifetime Achievement Award) 
a 88. életévében járó, nápolyi születésû zongoramûvész, Aldo Ciccolini kapta. A nemzetközi 
zsûri – amelynek a Gramofon is tagja – érvelése szerint „a már életében legendás zongoramûvész, 
Aldo Ciccolini több mint hetven éve állandó szereplôje a nagyvilág színpadainak. Számos lemez-
felvételén több teljes zeneszerzôi életmûvet mutat be, s e felvételek az elmúlt évtizedekben számos 
kritikai elismerésben részesültek. Elôrehaladott kora ellenére hallgatóságát továbbra is lenyûgözi 
a zene iránti szenvedélyével, és tanítványaival nagylelkûen osztja meg széleskörû szakmai tudá-
sát.” Az alábbi interjú kérdéseit az ICMA zsûritagjai állították össze, a beszélgetés március 18-án, 
közvetlenül a díjátadó ceremónia elôtt készült, a milánói Auditoriumban.  

2 Stephen Hastings

Aldo Ciccolini

„… és akkor ott van a zene iránti végtelen szenvedély…”
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ICMA: Ma este ön Liszt Ferenc átiratában játssza Wagner 
közismert zenedráma-részletét, az Izolda szerelmi halálát. Mi-
kor találkozott elôször Wagner e mûvével?
Aldo Ciccolini: A nápolyi San Carlo Színházban hallot-
tam elôször ezt az operát, körülbelül tízéves koromban. 
Teljesen átszellemülten hallgattam elejétôl végéig ezt a 
mûvet. Nem emlékszem, ki volt a karnagy, de egy rendkí-
vüli elôadás volt, az biztos!

ICMA: Képzelem, amint késôbb megszerezte a mû zongoraki-
vonatát…
A. C.: Húszéves koromban vásároltam meg a zenekari 
partitúrát, mert nem érdekeltek különösebben az operák 
zongorakivonatai. Mivel zeneszerzést is tanultam, gond 
nélkül képes voltam átolvasni a teljes partitúrát. A Szerel-
mi halál Liszt-féle átiratával sokkal késôbb találkoztam. 
Azt gondolom, ez a legszebb szerelmes himnusz, amit vala-
ha írtak; abszolút fantasztikus! Sok ze-
neszerzô vallott csodálatosan a szerelemrôl 
zenéje által, de Izolda szerelmi halála fensé-
gességében egyedi.  

ICMA: Ezt a halált ön inkább derûs fényben 
értelmezi?
A. C.: Izolda újra együtt van azzal az férfi -
val, akit szeret. Elôször magasztalja ôt, majd 
„eldalolja”, miképp érte el ezt a teljes egysé-
get vele. Többé nem két, hanem egyetlen 
személyrôl beszélhetünk. 

ICMA: Elképzeli ezeket a hôsöket játék közben?
A. C.: Kénytelen vagyok! Számomra ôk valóban olyanok, 
mint akik fi zikailag is jelen vannak: egyikük halott, a má-
sik még él. Mindemellett, más zongoramûvészek teljesen 
másképp élhetik meg az egyes mûveket – és lehet ez is tel-
jesen helyénvaló. Nem létezik egyetlen ideális értelmezés. 
Minden mûvész az ô saját(os) látás- és hallásmódját viszi 
színre, amit kiemel bizonyos hatások, részletek hangsúlyo-
zásával. 

ICMA: Lehetséges ennek a zenének egy nagyon tragikus ol-
vasata is?
A. C.: Nem hinném. Én nagyon pártolom az értelmezés 
sza badságát, de ebben a mûben a H-dúr hangnem annyira 
fenséges, magasztos és ünnepélyes, hogy az örökkévalóság 
képzetét sugallja. Egy melodrámai értelmezés minden bi-
zonnyal mérsékelné e zene szépségét.

ICMA: A Szerelmi halál eredetileg szoprán hangra íródott. Mi 
volt az ön legtanulságosabb tapasztalata az énekesnôkkel 
való munkában?
A. C.: Három évig együtt dolgoztam Elisabeth Schwarz-
kopffal, dalestjein kísérve ôt. Csodálatos mûvész, hihetet-
len zenei tudatossággal. Figyelemre méltó volt a kifejezés-
módja; ahogy a zenei tagolással és a légzéssel élt. Teljes 
színpaletta volt a hangjában, és úgy használta ezeket, mint 

egy festô. Sok Mozartot, Schumannt, 
Wolfot és Richard Strausst énekelt ve-
lem. És Chopin híres dalait is énekelte 
lengyelül, hiszen poznani születésû, ami 
ma Lengyelország része.

ICMA: Idén az ICMA a legjobb DVD-produkciónak ítélte Cilea 
Adriana Lecouvreur címû mûvét. Ön még a második világhá-
ború elôtt találkozott Cileával, amikor nápolyi diák volt… 
A. C.: Francesco Cilea volt a Nápolyi Konzervatórium ve-
zetôje, amikor én nyolcéves gyermek voltam. Anyám féltô 
izgalommal szerette volna fejleszteni az én zenei képessé-
geimet, ezért elvitt egy tanárhoz, aki kellô mértékben meg 
volt hatódva tôlem ahhoz, hogy összehozzon egy meghall-
gatást Cilea konzervatóriumi szobájában. Emlékszem, 
negyven vagy ötven percig zongoráztam neki. Aztán arra 
kért, forduljak el, ne lássam a billentyûket. Lejátszott ne-
kem egy klasztert, majd arra kért, mondjam meg, hány 
hangot hallottam, és melyek azok. Miután én azonnal vá-
laszoltam, így fordult anyámhoz: „Ezt a fi út felvettük a 
Konzervatóriumba. Bár sokkal fi atalabb, mint azt a hi-
vatalos alsó korhatár lehetôvé tenné (tizenhárom évesen 
vehettek fel legkorábban valakit); beszélni fogok a minisz-
terelnökkel a speciális engedély érdekében.” Hát, így tör-
tént, hogy én nyolcévesen már a Konzervatórium hallga-
tója voltam. Cilea ragaszkodott hozzá, hogy zeneszerzést is 
tanuljak, és tanáromnak Achille Longót jelölte, aki egy 
harmincas éveiben járó, fi atal zeneszerzô volt.

ICMA: Cilea maga is tanította?
A. C.: Longo mester – mint jómagam is – asztmában szen-
vedett, ezért olykor-olykor kényszerpihenésre volt ítélve. 
Így történt, hogy egy alkalommal Cilea bejött az osztályba, 
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és így szólt: „Fiúk, a tanárotok nagyon fáradt. A követ ke-
zô két hétben én fogom helyettesíteni az összhangzattan-
ban és zeneszerzésben.” Ezáltal abban a privilégiumban 
részesültem, hogy megmutathattam neki stílusgyakor-
lataimat. Rendkívül kedves és megértô volt minden alka-
lommal. Hihetetlen eleganciával öltözködött, és igazán 
öntudatos volt a munkájában. Reggel nyolc órakor, amikor 
beléptünk a Konzervatórium kapuján, ô már ott állt, és vé-
gignézte, amint érkeznek a diákok. Hihetetlen volt, hogy ô 
írta az Adriana Lecouvreurt, Az arles-i lányt és a Gloriát. 
Az elsô kettôt egyszerûen remekmûnek tartom, míg a 
Gloriát még sosem láttam élôben, operában.

ICMA: Még mostanában is olvas néha operapartitúrákat?
A. C.: Egy teljes könyvtáram van belôlük. Sajnálom, hogy 
nem minden esetben adják ki a zenekari partitúrákat: az 
olasz Sonzogno például általában csak az énekszólamokat 
és a zongoraletétet publikálja. Megvan viszont Wagner és 
Puccini összes mûve, és néhány újabb partitúra is, mint 

Schönberg Várakozás címû mûve 
vagy Benjamin Britten operáié. 
Gyó gyíthatatlan álmatlanságban 
szenvedek, így esténként, ha gon-
dom van az elalvással, csak leülök 
egy kényelmes fotelba, kezemben a 
kottákkal, és szépen meghallgatok 
egy felvételt. Ez olyan gyakorlat, 
amit sosem tudok megunni. 

ICMA: És úgy általában rá tud 
hangolódni a 20. század lelkü-
letére?
A. C.: Nagyon is! Kegyetlen 
század volt, de hát akkor szü-
lettem, akkor nôttem fel, akkor 
lettem zongoramûvész. 

ICMA: Nagyon szorosan kö tô-
dik Milánó városához?
A. C.: Természetesen. A Scalá-
ban 1955-ben játszottam elô ször, 
egy Lorin Maazel által dirigált 

koncerten. Felejthetetlen élmény. Tudtam, hogy Milánó 
kiváló zenei hagyományokkal rendelkezô város, és nagyon 
idegtépô, izgalmas tapasztalat volt itt fellépni. Ahhoz ha-
sonló, mint az énekeseknek egy parmai elôadás. Emellett 
többször játszottam a milánói konzervatóriumban is. 

ICMA: És Nápolyba gyakran visszatér? 
A. C.: Mesterkurzusokat tartok ott, és júniusban lesz egy 
hangversenyem. Nápoly mindig egy bonyolult lelkületû 
város volt, de idôvel tisztáztuk a nézetkülönbségeinket…

ICMA: Milyen helyzetekben szokta úgy érezni, hogy megvan 
a megfelelô ihlet, lelkiállapot a munkához?
A. C.: Tudja, én alapjában egy magányos farkas vagyok. 
Születhettem volna egy kietlen szigeten is; helyette Ná-
polyban születtem, ami eléggé az ellentéte annak. Minden, 
csak nem kietlen. Szóval, néha kell a magány. De ugyan-
akkor ott van a zene iránti végtelen szenvedély. Én nem 
sokat töprengek az életem során felbukkant kellemetlen 
dolgokon; helyette teljes mértékben a zenére fókuszálok. 
Esténként, lefekvés után gyakran gondolkodom a ujjgya-
korlatok tökéletesítésén. Aztán, ha kipattan valami, felke-
lek, felveszem a hálóköntösömet, leülök a zongorához, és 
azonnal lejátszom. S ha már egyszer odaültem, megesik, 
hogy ott köszönt a hajnal. Szerencsére nincsenek közeli 
szomszédjaim. Megszoktam, hogy késô este dolgozom, és 
föl fedeztem, hogy – bár mindig nagyon csendes az ottho-
nom – az éjszakai csend nem ugyanaz, mint a nappali. 
Olyan, mintha a napfény termelne valamiféle hangokat. 
Ezért jobban kedvelem az éjszakát; az ember kedélyesebb, 
jobb hangulatban van és türelmesebb önmagával, ha vala-
mi nem épp úgy sikerül, ahogy szeretné.

Fordította: Orbán Erika

PÁLYAKÉP
Aldo Ciccolini 1925. augusztus 15-én született Nápolyban. A helyi 
konzervatóriumban Francesco Cilea, Achile Longo és a Busoni-
növendék Paolo Denza tanítványa volt. 1949-ben megnyerte a 
párizsi Marguerite Long–Jacques Thibaud zongoraversenyt, s ez 
el indította nemzetközi karrierjét. 1969-ben francia állampolgár 
lett, s 1970-tôl két évtizeden át a párizsi Conservatoire sikeres, 
meg becsült zongoratanára volt. Nagy elismerést szerzett francia 
szerzôk – Camille Saint-Saëns, Maurice Ravel, Claude Debussy és 
Erik Satie – mûveibôl rendezett koncertsorozataival, illetve lemez-
felvételeivel. Évtizedeken át repertoárján tartotta spanyol kompo-
nisták – Isaac Albéniz, Enrique Granados, Manuel de Falla – ritkán 
játszott zongoradarabjait is. Mûvészetének harmadik fontos pillére 
Liszt Ferenc grandiózus életmûve. 1999-ben a párizsi Théâtre des 
Champs-Élysées színpadán ünnepelte „felnôtt” elôadómûvészi 
karrierjének ötvenedik évfordulóját.
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A billentyûs hangszertörténet korai, 17-18. századi fejezetei-
 ben – függetlenedô államiságunk, nemzeti önállósulásunk 
küzdelmeinek korában – magyar jellegzetességekrôl még 
egyáltalán nem beszélhetünk. Miközben, más és más zenei 
karaktert képviselve, Európa-szerte alakultak ki a rokon, 
de mégis nagyon különbözô szerkezetû és hangszínû hang-
szercsaládok – s szólaltak meg rajtuk a barokk zene messzi-
re ható remekei.  A franciák játékos könnyedségével is 
gyönyörködtetô clavecin-irodalma, Domenico Scarlatti 
csembalójának napfényes itáliai dallamossága, az angolok 
fi noman érzékeny virginal-kompozíciói, vagy a nagy né-
met barokk iskola minden billentyûs hangszerre érvényes 
polifóniája máris a majdani zongorázási stílusokra is kiha-
tó nemzeti életérzés jellemzô kifejezôdései. 
A rokokó évtizedei viszont a „zongorabillentyûk” forradal-
mát sejtették, amikor az új „csembaló-mutációk”, a roha-
mosan korszerûsödô, egyre sokszínûbben megszólaltatható 
„ôs-zongorák” minden más billentyûs hangszert – még a 
„hangszerek királynôjeként” évszázadokon át uralkodó or-
gonát is – háttérbe szorítva váltak a zenei kifejezés legfôbb 
szólisztikus médiumává. A klavikord, fortepiano, majd a 
modern „kalapácszongora” a zeneszerzôk számára is új ki-
hívást jelentett; a bécsi klasszika nagyjai – Haydn, Mozart, 
Beethoven – kivétel nélkül nemcsak a zongorajátékot 
rendre megújító, továbbfejlesztô komponisták, hanem 
briliáns zongoramûvész-elôadók is voltak. Beethoven 
Hammer klavier-szonátája pedig már mintha a hangszer 
utópisztikus határtalanságát vizionálta volna, megsejtve a 
romantika szenvedélyes exhibicionizmusát, az egymással 
verengô, szinte valóságfeletti virtuzitással és szuggesztivi-
tással bíró mûvész-váteszek korát.  
Ekkorra mintha a szerepek is megcserélôdtek volna: nem a 
zeneszerzôk tudtak jól zongorázni (is), hanem gyakorta a 
zongorista-fenomének, utazó szólista-mûvészek váltak al-
kotókká is. Chopin, Schumann, Liszt, vagy kicsit késôbb 
Brahms – zeneiségének mindenképpen közös vonása, 
hogy iskolateremtô módon, egészen eredeti, mással össze 
nem téveszthetô módon és irányban fejlesztették zongora-
tudásukat, majd abból merítve építették fel egész alkotói 
oeuvre-jüket. A sorra születô zenei intézmények pedagógu-

sai, nagyszerû „kismesterei” pedig valósággal ontották a 
fi a tal, egymással is rivalizáló hangszer-virtuózokat, vég-
képp megteremtve a gyakran idolként sztárrá nemesülô 
romantikus elôadómûvész típusát. S a kiadóknál egyre-
másra jelentek meg a zeneileg gyakran igénytelen etûdöket 
és ujjgyakorlatokat sorjázó, de bárki számára garantált 
mûvészi sikert ígérô kottásfüzetek. 
Vázlatos áttekintésünkben ezzel haza is érkeztünk, Liszt 
Ferenchez, a magyar zongoraiskola teremtô géniuszához. 
Aki egész pályája során oly büszkén vállalt és hirdetett ma-
gyarságának – mintegy megkoronázásaként – a gyakorlat-
ban is újabb bizonyságát adta élete utolsó évtizedeiben, 
amikor Weimar és Róma mellett Pestre helyezte otthonát, 
majd tekintélyével és személyes részvételével döntô szere-
pet vállalt a pesti Zeneakadémia megalapításában, de ta-
lán legfôképp, fáradt ságot nem ismerô, lenyûgözôen szug-
gesztív tanításával.
A mesterek és tanítványok e végtelen folyamának újabb 
történéseit már kötetünk lapjai is ôrzik. Azonban ajánlá-
som e pontjánál mindenképp fel kell fednem érintettsége-
met, hogy e tanulmányok szerzôje, Szirányi Gábor a test-
vérem, akivel gyermekkorunkat zongorista Szüleink – a 
Dohnányi-tanítvány Édesapánk és Keéri-Szántó Imre-nö-
vedék Édesanyánk –, valamint a Nagyváradon zeneiskolát 
alapító egykori Thomán- majd Bartók-tanítvány Nagyma-
mánk révén ugyanazok az erôs zenei élmények határozták 
meg. De amíg én zongorista tanulmányaimmal talán job-
ban követtem a családi tradíciókat, Gáborban a zenei kva-
litás, folyvást vetekedve remek íráskészségével, klarinétos-
ként szólalt meg. Így hamar hivatássá érlelôdô érdeklôdése 
a Zeneakadémia Könyvtárához vezette, ahol évtizedeken 
át nemcsak eredetiben kutathatta zenei múltunk sokáig 
csak a polcokon megbúvó titkait, hanem folyamatos tudo-
mányos és ismeretterjesztô publikációival rendre a nagy-
érdemû elé is tárhatta felfedezé seit. 
Most is bízvást állíthatom, hogy Zongorabillentyûk ta-
nulmányai, túl azok személyességén és forrásértékû törté-
netiségükön, fontos adalékok az immár másfél százados 
zongorista-históriánk sajátos folyamatának pontosabb 
megismeréséhez.  

Szirányi Gábor: Zongorabillentyûk
A Gramofon Könyvek sorozatban, június közepén jelenik meg Szirányi 
Gábor: Zongorabillentyûk címû kötete, amely a Liszt Ferenc által meg te-
remtett magyar zongorista mesteriskola három kimagasló pedagógusának, 
Thomán Istvánnak, Szalay Stefániának és Böszörményi-Nagy Bélának ál-
lít emléket. A szerzô a Liszt Ferenc Zeneakadémia könyvtárának nyugal-
mazott igazgató-helyettese, az intézmény történetének avatott kutatója. 
Az alábbiakban részletek közlünk a könyv elô szavá ból, amit a szerzô 
testvére, Szirányi János zongoramûvész, zenei szerkesztô, a Bartók Béla 
Emlékház igazgatója írt.
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„Tizenéves korom óta foglalkoztat A nürnbergi mesterdal-
nokok – meséli Fischer Ádám. – Korrepetitorként dolgoz-
tam is a mûvel, de most fogom elôször vezényelni, így szá-
momra ez lesz az idei Budapesti Wagner-napok legnagyobb 
újdonsága. S ahogy a Müpában rendezett produkciókban 
mindig, ebben a Wagner-darabban is az emberi értékeket 
keresem, s igyekszem hangsúlyozni. Ez az, ami a német 
zeneköltô mûveiben a legjobban érdekel, és ehhez a Bartók 
Béla Nemzeti Hangversenyterem egyedülálló lehetôségeket 
nyújt. A zenedrámában fi noman és szépen megkomponált 
szerelmi háromszöget találni, ami nincs kimondva, csak 
sejtetve, és élvezem, hogy ezt a zenében megjeleníthetem. 
Emellett persze a darabnak más aktualitása is akad, hiszen 
a mû alapkérdése, hogy melyik a fontosabb: a világi hatalom 
vagy a mûvészet ereje? A zenedrámában a nacionalizmus 
létjogosultsága és veszélyei is megjelennek. Nagy öröm szá-
momra, hogy ebben a produkcióban debütál Évaként 
Annette Dasch, akit kiváló énekesnek tartok. A szop rán-
nal a budapesti közönség egy korábbi, újévi Haydn-koncer-
ten találkozhatott, s tavaly lépett elôször Wagner-darabban 
színpadra: Bayreuthban Elsaként debütált. A publikum biz-
tosan élvezni fogja a Walthert alakító Klaus Florian Vogt 
éneklését is, akit a világon mindenhová követ rajongótá-
bora. A rendezés szintén különleges lesz, hiszen Michael 
Schulz rendhagyó színreviteleirôl ismert, a 2013-as Salz-
burgi Húsvéti Fesztiválon például a Parsifalt állította szín-
padra. S Káel Csaba vezérigazgató tervei szerint az elôadás 
talán késôbb német koprodukcióra is lehetôséget nyújt.” 
„Az elsô budapesti Wagner-fesztivál óta lényegesnek tar-
tom, hogy izgalmas színreviteleket láthassanak az érdek-
lôdôk. Az évek során folyton kísérleteztünk, hogy mindig 
akadjon újdonság, mind az énekesek, mind a produkciók 
terén, s hogy lássuk, az itteni térben mi az, ami igazán hat. 
S bár annak idején úgy terveztem, hogy Wagner születésének 
200. évfordulójára az összes operája színre kerül a Müpában, 
A bolygó hollandi kimaradt. Ugyanis a 2011-re tervezett 
operai produkció Kovalik Balázzsal és velem – ame lyet 

2012-ben akartunk át-
hozni a Müpába – végül 
nem jött létre. Ettôl a 
szépséghibától eltekint-
ve azonban megvaló-
sul tak az elképzeléseim. 
Számomra az is fontos, 
hogy túléljenek a pro-
jektjeim, ezért fi atalok bevonására törekszem. Idén A 
nürnbergi mesterdalnokok mellett csak a Parsifalt diri-
gálom, s a Lohengrin karmesteréül Vajda Gergelyt válasz-
tottam, akit gyerekkora óta jól ismerek, és fi gyelemmel kí-
sértem, kísérem a pályáját. Meggyôzôdésem, hogy olyan 
tehetség, akinek feladatokat kell adni. S azt tervezem, 
hogy a Wagner-napok sorozatában jövôre is átengedek egy 
darabot egy fi atal kollégának” – mondja Fischer Ádám.
Az operaelôadások mellett a fesztiválon ingyenes vetítéseket 
is láthatnak az érdeklôdôk. A dokumentumfi lmek – ame-
lyek szerkesztô-rendezôje Várbiró Judit – betekintés nyúj-
tanak a Lohengrin, a Parsifal és a Tannhäuser Müpa-beli 
színrevitelének alkotói folyamataíba. A zeneszerzô két-
századik születésnapja elôtt különleges hangversennyel is 
tisztelegnek, hiszen június 21-én, a Fesztivál Színházban 
felhangzik Wagner összes dala. Ezek a mûvek zömmel ab-
ból a korszakból származnak, amikor a zeneköltô operáival 
még nem szerzett hírnevet magának. Ilyen például az a 
kísérô zene, amelyet tizennyolc évesen Goethe Faustjához 
komponált. Az est mûsorvezetôje Kovács Sándor, zon go ra-
kísérôje Virág Emese. S az elôadók is kiválóak, hiszen a 
hazai publikum által jól ismert Wiedemann Bernadett és 
Kovácsházi István mellett Sebestyén Miklós is fellép, akit 
ebben az évadban a New York-i MET-ben két szerepre is 
szerzôdtettek. Az est negyedik szólistája pedig az örmény 
származású Karine Babajanyan, aki számos német dalszín-
házban aratott már sikert, s a Wagner-napokat követôen a 
Torre del Lago-i Puccini Fesztiválon Giorgetta szerepében 
lép színpadra, A köpenyben. n

Zenedrámák, dalok és dalnokok
Ünnepi Wagner-napok a Mûvészetek Palotájában

Ebben az évben is számos érdekességet tartogat a Müpa Wagner-
fesztiválja, hiszen premier ként kerül színre A nürnbergi mesterdal-
nokok, amelyet Fischer Ádám elôször dirigál. A június 8-tól 23-ig tartó 
bicentenáriumi sorozatban a Parsifal nak és a Lohengrinnek tapsolhat-
nak még az érdeklôdôk. Ismét vetítenek dokumentumfi lmeket a pro-
dukciók születésérôl, s egyik este Wagner kevésbé ismert arcát, a 
dalköltôt mutatják be – ugyancsak kiváló énekesekkel. 

2 Réfi  Zsuzsanna

Fischer Ádám, a Budapesti Wagner-napok 
alapítója és mûvészeti vezetôje
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A Zsidó Nyári Fesztivál hagyományai közé tartozik a Budapest 
Klezmer Band koncertje. Ez alkalommal (augusztus 25-én) a 
zenekar ôsbemutatót tart Haszene (Esküvô) címmel, majd 
az 1910-es és 1920-as évek zsidó Odesszájába kalauzolja a kö-
zönséget. A zenekar vendége Dunai Tamás színmûvész lesz. 
A fesztivál további hagyományai közé tartozik a nemzetközi 
kántorkoncert (Dohány utcai zsinagóga, augusztus 26.), 
amelyen keresztül bepillantást kaphatnak a látogatók a zsidó 
liturgikus zene kincseibe. A fesztivál visszatérô vendége 
kar mesterként Elli Jaffe, aki ezúttal a Failoni Kamarazenekar-
ral szólaltatja meg a zsidó kántormuzsika zenekari átiratait. 
Shmuel Barsilai bécsi fôkántor és Fekete László, a Dohány 
utcai zsinagóga fôkántora mellett izraeli és európai házánok 
lépnek fel a világ második legnagyobb zsinagógájában. 

A Dohány utcai zsinagóga falai között érzelmekkel teli han-
gulat várható augusztus 28-án is, hiszen Barbra Streisand 
kétszeres Oscar-díjas, háromszoros Golden Globe-, többszö-
rös Grammy- és friss Chaplin-díjas amerikai színésznô, 
énekesnô, zeneszerzô, rendezô, forgatókönyvíró és producer 
népszerû dalai csendülnek föl – annak apropóján, hogy 
1963-ban, azaz ötven évvel ezelôtt jelent meg elsô albuma, 
The Barbra Streisand Album címmel; valamint harminc 
éve mutatták be Jentl címû fi lmjét, amelyben a zsidó vallá-
sos élet gondolatait és hagyományait mutatta be, és mélyen 
visszanyúlt ôsei hitéhez. Streisand nagyszerû és ismert dalait 
kitûnô hazai énekesek – Náray Erika, Polyák Lilla, Szulák 
Andrea – és az idén ötvenéves Stúdió 11 zenekar interpretá-
lásában hallhatja a fesztivál közönsége. A zenekar speciális 
hangszerelésének köszönhetôen zeneileg is különlegességre 
számíthat a hallgatóság. Másnap, augusztus 29-én két virtuóz 
hegedûs, Lajkó Félix és Roby Lakatos kápráztatja el a közön-

séget. Mind ket tô jüket nevezték már 
„az ördög he ge dû sének”, hiszen egye-
di technikájuk, virtuozitásuk, játék-
stílusuk, improvizációik híressé tették 
ôket a világban. A Zsidó Nyári Fesz-
tiválon magyar, cigány és zsidó nép-
dalok továbbgondolásait hallhatja 
majd tôlük a közönség. Egyedi, megis-
mételhetetlen öröm zenében lesz része 
a látogatóknak, amit a zsinagóga épü-

lete, han gulata is inspirál majd.  
A fesztivál az operarajongók számára is kínál különleges ze-
nei élményt. A múlt évben óriási siker volt a Nabucco 
mûsorra tûzése, idén pedig Rossini: Mózes címû operáját 
hallgathatja meg a közönség. Ez a nápolyi változat a Zsidó 
Nyári Fesztiválon hangzik föl Magyarországon elôször – 
Bretz Gábor, Balczó Péter, Horváth István, Gál Erika, Fo-
dor Beatrix, Riccardo Zanellato (Olaszország) és két izraeli  
vendégénekes köz re mû ködésével. Yotam Cohen tenor és 
Ira Bertman szoprán a Tel Aviv-Operaház népszerû szólis-
tái. A grandiózus mû nagyzenekart (Szegedi Szimfonikus 
Zenekar), nagy létszámú vegyeskart (Vaszy Viktor Kórus) 
mozgat, elôadásához nyolc elsôrendû szólistára van szükség. 
A koncertszerû elôadás karmestere Pál Tamás.
A Zsidó Nyári Fesztivál idején az Uránia Nemzeti Filmszín-
ház nagyterme is koncertteremmé alakul. Itt találkozhat 
majd a közönség többek között Bornai Tiborral és zenészba-
rátaival a Tesztoszteron címû lemez bemutató koncertjén 
(augusztus 25.); a dixieland muzsika szerelmesei pedig a sze-
gedi Molnár Dixieland Banddel és vendégével, a kitûnô 
jazzénekessel, Berki Tamással (augusztus 27.). Szûcs Gabi és 
zenekara a fesztivál keretében arra a feladatra vállalkozik,  
hogy a tragikus sorsú brit soulénekesnô, Amy Winehouse 
legismertebb, legjobb dalait swing átiratban szólaltatja meg, 
augusztus 31-én.
Idén új helyszíne a fesztiválnak a ferencvárosi BMC (Buda-
pest Music Center), amely reprezentatív megjelenési tere a 
jazz mûfajnak és stílusainak. Itt ad koncertet (augusztus 27-
én) a berlini Sharon Brauner, aki újra felfedezte és átértel-
mezte a zsidó zenei hagyományokat, és az örökzöldeket saját 
stílusában, jiddis nyelven énekli. Egyedülállóan ötvözi  a 
lounge pop, a jazz, a jiddis örökzöldek, a tangó, a swing és a 
közel-keleti hangzásokat, amely zenei élményt sajátos hu-
morával és féktelen életörömmel társítja.  n

KLASSZIKUS FESZTIVÁL

A fesztivál honlapja: www.zsidonyarifesztival.hu 

2013-ban is: Zsidó Nyári Fesztivál
A Zsidó Nyári Fesztivál a zsidó kultúra ünnepe, hagyomány és értékteremtés – minden érdeklôdô 
számára. 2013. augusztus 25-tól szeptember 2-ig több mint tíz helyszínen, közel 40 produkcióval 
várják az érdeklôdôket, akik a népszerû, visszatérô mûvészek mellett számos új elôadóval, prog-
rammal találkozhatnak. A fesztivál irodalmi, könnyû- és komolyzenei estjein elismert hazai 
mûvészek mellett izraeli és más, nemzetközi hírû európai elôadók is fellépnek.

2 Zsidó Nyári Fesztivál/Gramofon

Sharon Brauner

Budapest Klezmer Band
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Tradíció és megújulás – ezzel a mottóval vettük át 2004-
ben a zempléni programsorozatot, s az idei év már a szá-
munkra is jubileumi, hiszen ez a tizedik fesztivál, amelyet 
az Interkultur Hungaria Közhasznú Nonprofi t Kft. szervez. 
Az átadás pillanata kultikus volt, hiszen a rendezvénysoro-
zat a semmibôl teremtôdött; a Liszt Ferenc Kamarazenekar 
teljesen új szellemiségû programot hívott életre a hátrá-
nyos helyzetû régióban. A sorozat jelentôsen hozzájárult, 
hogy a környezô települések struktúrája fejlôdjön. Koráb-
ban magam is tisztelettel és elismeréssel fi gyeltem a Zemp-
léni Mûvészeti Napokat, egyértelmû volt hát, hogy ezt az 
utat kell követnünk. Az új koncepcióra pedig az itt élôk 
vágyai szintén erôteljesen hatottak. Hamar kiderült, a 
Zempléni Fesztiválon a minôség megôrzése mellett olyan 
programra van szükség, amely sokak számára vonzó. Négy-
öt év alatt sikerült elérnünk, hogy szeretet, ismertség övez-
ze az új koncepciót, s tisztes nagyságú, stabil közönségbá-
zist teremtettünk. Emellett sok mindent megôriztünk, és 
számos új mûfajt bevezettünk. Öt évvel ezelôtt már úgy 
zárhattuk a fesztivált, hogy támogatottsága, szponzori köre 
örömre adott okot. Sajnos ez a megnyugtató helyzet átme-
neti volt, hiszen egy évre rá a fôtámogatónkat elveszítet-
tük, s ezt a hiányt a mai napig nem tudtuk pótolni. Tavaly 
olyan kevés forrással rendelkeztünk, hogy még az is szóba 
került, nem lesz Zempléni Fesztivál... Virtusból, vérrel-ve-
rejtékkel végül megrendeztük – azért, hogy a rendezvény-
sorozat életben maradjon. S idén bizakodunk, jobb lesz a 
helyzet! 
Sajnos az a tervezésnél is nagy hátrányt jelent, hogy nem 
tudjuk, mire számíthatunk. A nagyobb költségvetésû 
projektekbe nem merünk belevágni, és bánatunkra nem 
készült el Tokajban az az aréna, ahová nagyszabású pro-
dukciót terveztünk. Mindezek ellenére is igyekszünk a kö-
zönségnek valami újat nyújtani. Idén vendégeink között 
van például Horváth Csaba, aki társulatával új produkciót 
ad elô a Disznókô Traktorgarázsában, s a terveink között 
szerepel Radics Gigi és a Rajkó Zenekar közös koncertje is. 
Nagy örömünkre a Liszt Ferenc Kamarazenekar szintén 
fellép – az alapító, idén fél évszázados jubileumát ünneplô 
együttes hangversenye szokás szerint a fesztivál egyik fény-
pontja. Az új koncepció fontos eleme volt, hogy nagyobb 
teret adjunk a kamaraegyütteseknek, hiszen sok olyan te-
lepülés akadt, amely szívesen bekapcsolódott volna a soro-
zatba, de csupán aprócska templommal, közösségi térrel 
rendelkezik. Ezek viszont remek hangulatú, családias hely-
színek. Így a Budafoki Dohnányi Zenekar számos, kisebb 
háttéregyüttese is fellépôvé vált. Zenekarunk lett a feszti-
vál motorja, törzsközönségünk jelentôs része ide is követ 
bennünket. Idén a Dohnányi húszéves jubileumát ün-

nepli (a zenekarról cikkünk a 42. oldalon – a szerk.), s en-
nek felét már Zemplénben töltöttük... A másik jelentôs, 
rezidens együttes a Budapesti Akadémiai Kórustársaság, a 
társulat idén Rossini Kis ünnepi miséjében mûködik köz-
re. Abban az új, a Talamba együttes által készített fel-
dolgozásban és közremûködésével, amely a fôvárosban már 
sikert aratott. Tervezünk még irodalmi és gyerekprogra-
mokat is, hiszen lényeges a közönségnevelés, ha azt sze-
retnénk, hogy harminc év múlva is legyen a fesztiválnak 
publikuma. Meg kell nyerni a fi atalokat, s azokat, akik 
egyébként nem járnak koncertre. S örülök, hogy most már 
azt tapasztaljuk, sikk lett eljárni a rendezvényeinkre, a he-
lyiek a sajátjuknak érzik a fesztivált. Ha kedvezôbbek len-
nének az anyagi lehetôségeink, még többet tehetnénk a 
turizmus fellendítéséért, a régió fejlesztéséért...   
De így sem lehetünk elégedetlenek, hiszen talán az is jelzi 
az eltelt évek sikerét, hogy jegyeinket bizalmi elv alapján 
vásárolják meg. A törzsközönség már jóval a programok 
publikálása elôtt az iránt érdeklôdik, mikor vehetik meg a 
belépôket. Mindegy, hogy mi van az adott napon, jönnek, 
hiszen a fesztivál eddig is jó volt, és ezután is jó lesz. Bízom 
benne, hogy lesz még lehetôségünk a valódi, külföldi nyi-
tásra is. Addig is megôrizzük a Zempléni Fesztivált, s arra 
törekszünk, hogy jobb feltételeket teremtsünk, s így a prog-
ramsorozat még jobbá válhasson.

Hollerung Gábor
mûvészeti vezetô

Ünnepi fesztivál Zemplénben
Születésnapos együttesek és a bizalmi elv

Forrás: BDZ
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Az est dirigense, Hollerung Gábor fontosnak tartja, hogy 
bevonják a regionális együtteseket is a fesztivál mûsorába, 
ezért választotta a két kiváló kelet-magyarországi kórust. 
Rendhagyó Wagner-produkciót is hallhatnak az érdek-
lôdôk: a Lorin Maazel által összeállított Ring-szimfóniát, 
amely A nibelung gyûrûjének legizgalmasabb részleteit 
gyûjti egybe. A Debreceni Kodály Kórus vezetôje, Pad 
Zoltán azt meséli, együttese számára már tavaly ôsszel 
elkezdôdött a Verdi-év, hiszen Katar történetének elsô 
operaelôadásában vettek részt, az Aidában szerepeltek. Az 
együttes élvezi, hogy az a cappella és az oratorikus mûvek 
után operában is énekelhet, s igyekeznek követni a tradi-
cionális Verdi-interpretációt. Örömmel készülnek a feszti-
válra, s Pad Zoltán remek ötletnek tartja, hogy a nyitó-
esten budafoki, nyíregyházi és debreceni együttes hoz létre 

különleges produkciót, s mindennek Zemplén ad otthont. 
„Sok évvel ezelôtt, a Liszt Ferenc Kamarazenekarral lépett 
fel Zemplénben a Cantemus Vegyeskar” – meséli Szabó 
Soma kórusvezetô, aki a Banchieri Énekegyüttes révén is 
sokszor szerepelt már a fesztiválon – „Mivel hangulatos, 
egyedi miliôvel bíró helyszín, szívesen térünk vissza. Jó, 
hogy a kultúra az országnak ebbe a szegletébe is eljut, s a 
régiót reprezentálva megmutathatjuk, milyen értékeket 
rejt. Ráadásul a kórusunk elôször énekel operát, s örülök, 
hogy ezzel is bôvül a repertoár. A debreceniekkel gyakran 
lépünk fel együtt, és bízom benne, hogy a két kórus eré-
nyei most ismét összeadódnak.”
A Budafoki Dohnányi Zene-
kar a nyitókoncert mellett 
fellép a legendás fi lmes, 
William Fox elôtt tisztelgô 
fi lmzene-koncerten is (augusz-
 tus 17. Sárospatak, Rákóczi-
vár), amelynek szólistája a 
he gedûvirtuóz Roby Laka-
tos. A Fox stúdió alapítója 
1879-ben született a zemplé-
ni Tolcsván – eredeti neve 
Fried Vilmos volt.  n

A billentyûs mûvész nemrég Finnországból Németország-
ba költözött, és jelenleg három zeneakadémián tanít: 
Mann heimben, Amszterdamban, valamint Budapesten. 
Elérhetô távolságba került hát számára Magyarország, 
rendszeresen megfordul a fôvárosban, így könnyebbé vált a 
munka az 1980-as években alapított, és az utóbbi hóna-
pokban újjászervezett Concerto Armonicóval is. A mûvész 
a második Bach-fi ú, Carl Philipp Emanuel muzsikájának 
világviszonylatban is egyik legavatottabb ismerôje és tol-
mácsolója, régóta dolgozik a zeneszerzô összes billentyûs 
mûvének és versenymûvének lemezfelvételén. A tagság az 
évek során jelentôsen átalakult: egyesek külföldön élnek, 
mások vezetô szimfonikus zenekarokhoz igazoltak, de mint 
Spányi mondja, a változás-cserélôdés természetes jelenség. 

„Ezzel persze azt is vállaljuk, hogy másképp szól az együt-
tes, mint régen. A régizenei repertoár elôadásáról sok kol-
légám és én is egészen másképp gondolkodunk, mint ne-
gyedszázaddal ezelôtt.”
A rugalmas összetételû – öt vonóstól a kamarazenekari 
formációig alakítható – együttes izgalmas repertoárjában 
hangsúlyosan vannak jelen azoknak a zeneszerzôknek az 
alkotásai is, akik Carl Philipp Emanuel Bach mellett szin-
tén a legendás mûvészetpártoló, II. Frigyes porosz király 
udvarában mûködtek. „Az 1740 és 1770 között virágzott, 
úgynevezett berlini klasszika irodalma óriási, és kiemelkedô 
színvonalú, tehát bôven ad munkát – mondja Spányi Mik-
lós. – Emellett szeretnénk kihasználni koncertmesterünk, 
Ábrahám Márta virtuozitását is, ezért az olasz barokk 
reper toárt is mûveljük. A Zemp-
léni Fesztiválon Vi val di-ver-
seny mûvek mellett elhangzik 
Telemann Don Quichote-szvit-
je, Philipp Emanuel Bach egyik 
csembalóversenye, valamint ér-
de kességként az én, termé -
szetesen a mûsorhoz iga zo dóan 
barokk stílusban írt szvitem” – 
meséli Spányi Miklós.  n

Walkürök, sellôk, nibelungok

Cantemus Vegyeskar

A berlini klasszika felfedezése

Verdi és Wagner elôtt tiszteleg a fesztivál nyitókon-
certje (augusztus 9. Sárospatak, Rákóczi-vár), ame-
lyen népszerû operakórusok mellett a Ring-szimfónia 
is felhangzik. A hangversenyen a Budafoki Dohnányi 
Zenekar, a Debreceni Kodály Kórus és a nyíregyházi 
Cantemus Vegyes kar lép pódiumra.

A zempléni fesztiválprogram egyik kiemelkedô ese-
ményének ígérkezik a Concerto Armonico koncertje 
augusztus 14-én, a sárospataki református templom-
ban. A nemzetközi hírû régizenei együttes vezetôje, 
Spányi Miklós az utóbbi idôben döntött úgy, hogy újjá-
éleszti a formációt – egy háttérbe szorult, de rengeteg 
kincset tartogató korszakra koncentrálva.

Spányi Miklós

Forrás: Zempléni Fesztivál
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Köztudott, hogy Rolla János együttese, a Liszt Ferenc Ka-
marazenekar alapította a Zempléni Fesztivált. „Tizenkét 
alkalommal mi rendeztük meg, ma is úgy kezelem, mint a 
sajátomat – mondja a hegedûmûvész. – Sajnálom, hogy 
nem tudtuk folytatni, de megsokasodtak a feladataink, és 
nem vágott a zenekar profi ljába a fesztivál megrendezése; 
annak ellenére, hogy sokat segített az Óbudai Társaskör. 
Azt is sajnálom, hogy az illetékesek még mindig nem vet-
ték észre, milyen fontos szerepet tölt be a fesztivál a magyar 
kulturális életben. Azzal a céllal hoztuk létre 1992-ben, 
hogy fellendítsük a régiót. Rengeteget dolgoztunk azért, 
hogy kialakítsuk a szükséges infrastruktúrát. Minden év-
ben elôre tudtunk kicsit lépni, és komoly fejlôdés indult 
meg Zemplénben. De ami a fô célunk lett volna – hogy a 
rendezvény bekapcsolódjon az európai fesztiválélet vérke-
ringésébe, valamint hogy központilag észrevegyék, támo-
gassák, és megpróbáljunk kiugrási lehetôségeket biztosíta-
ni e régió számára –, azt sajnos nem sikerült elérni. Emiatt 
kicsit szomorú vagyok, mert itt egy magyar Salzburgot le-
hetne csinálni, igazán minden adott hozzá. Nemcsak a 
fôvárosi, hanem a vidéki kulturális rendezvényeket is tá-
mogatni, fejleszteni kell, de nem a csikósok meg a gulyás-
leves szintjén. Nem véletlenül lett Sárospatak a történelmi 
Magyarország egyik szellemi központja; mára végvár lett, 
de a legjobb akusztikájú hazai szabadtéri helyszínek egyike 
a Rákóczi vár udvara. Remek a hangulata is, szerettünk 
volna itt operákat is játszani. Álmom volt itt egy Don 
Giovanni…”

Jandó Jenô Beethoven C-dúr 
zongoraversenyét játssza augusz-
tus 18-án, a sárospataki vár ud-
varán Rolla János együtte sével. 
„Boldog voltam, hogy felkértek 
– meséli a zongoramûvész. – 
Szép élmények fûznek a legen-
dás Liszt Ferenc Kamaraze-
nekarhoz, valamint ehhez a 
mû höz is. Tizennyolc évesen 
adtam elô, 1970-ben, a Magyar 

Rádió Zongoraversenyén, és lettem vele harmadik helye-
zett a gyôztes Kocsis Zoltán mögött.” Jandó két nappal ko-
rábban, augusztus 16-án szólóesten is játszik – nem elôször 
a Zempléni Fesztivál két évtizedes történetében. Mint 
mondja, egy nyári koncerten a protokoll kevésbé kötött, és 
a közönség is felszabadultabb, az ô számára mégis minden 
fellépés egyformán fontos. Nem tesz különbséget vidéki, 
nyári és fôvárosi hangverseny között, egy vidéki kis terem-
ben rendezett koncert ugyanolyan jelentôségû, mintha 
például a Mûvészetek Palotájában lenne. A Kossuth-díjas 
mûvész a tokaji zsinagógában Liszt mûveibôl válogat, de 
közvetett módon két másik, ugyancsak évfordulós 
zeneszerzô is megjelenik mûsorában: a kétszáz esztendeje 
született Verdi és Wagner. „Eljátszom a Rigoletto híres 
kvartettjén alapuló parafrázist, majd Wagner Tannhäuser-
jé bôl a Zarándokok karát, Liszt gyönyörû átiratában, illetve 
a Zarándokévek Svájc ciklusából a nagyszabású Obermann 
völgyét. A teljes Zarándokévek sorozatot lemezre vettem 
már: a kései mûveket tartalmazó Harmadik év nehezeb-
ben befogadható alkotásokat tartalmaz, de az elôzô két év, 
a Svájc és különösen az Itália nagyon hálásak – ezeket egy-
ben is eljátszottam koncerten. Szünet után a szintén nagy-
szabású, mintegy félórás remekmûvet, a h-moll szonátát 
hallhatja tôlem a közönség. Remélem, túlélem: gyönyörû, 
de jó nehéz mûsornak nézek elébe. Azért is választottam 
ezeket a darabokat, mert nem sokkal a Zempléni Fesztivál 
után Dél-Koreába utazom, ahol három szólóestet is adok 
ezzel a mûsorral. Minden évben rendeznek ott nemzetközi 
zongoraversenyt, a fellépések mellett most is fogok zsûrizni 
és tanítani. Nagyon szeretem azt a helyet, már tavaly is jár-
tam ott, és amikor elém tették a 2013-ra szóló szerzôdést, 
rögtön aláírtam.”  n

KLASSZIKUS ZEMPLÉNI FESZTIVÁL
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„Itt egy magyar Salzburgot lehetne csinálni”
Rolla János és Jandó Jenô a Zempléni Fesztiválról

A hagyományokhoz híven idén is a Liszt Ferenc Kamarazenekar koncertje zárja a Zempléni Fesz-
tivált (augusztus 18., Sárospatak, Rákóczi-vár). Az ötven éve, 1963-ban alapított együttes 
mûvészeti vezetôjét, Rolla Jánost, valamint a hangverseny közremûködôjét, a fesztiválon szólóes-
ten is fellépô Jandó Jenô zongoramûvészt kértük meg, osszák meg gondolataikat a rendezvényso-
rozatról.
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„Remeknek találom mindazt, amit a fesztivál képvisel, hi-
szen többféle mûfajt, s mindegyikben minôséget jeleníte-
nek meg” – mondja Binder Károly, aki fellépett már a 
zempléni sorozaton: 2006-ban Borbély Mihállyal és Berkes 
Balázzsal adott egy-egy koncertet. A zongoramûvész-
zeneszerzô ez alkalommal is különleges esttel szerepel, hi-
szen az egyedi irányvonalat képviselô, a Kárpát-medence 
zenei elemeit, a magyar gyökereket felhasználó kompozí-
ciók új, ebben az évadban alakult együttesével hangzanak 
fel (augusztus 12. Tokaj, Kossuth tér). „A nyolcvanas évek 
elején kvintettben, majd kvartettben zenéltem, aztán so-
kat koncerteztem külföldön. 46 lemezem jelent meg, el-
telt közel harminc év, és most született ismét egy stabil 
formáció, az új kvartett. Az együttesben kedves kollégám, 
egyetemi tanártársam, Borbély Mihály szaxofonozik, s két 

tehetséges fi atal, Fonay Ti-
bor (bôgô) és Benkó Ákos 
(dob) játszik. Az elmúlt 
hónapokban a Filharmó-
nia megbízásából iskoláso-
kat, gimnazistákat ismer-
tettünk meg a modern 
zenével. Ilyenkor érzi iga-
zán az ember, milyen fontos küldetés eljuttatni mindenfe-
lé azt a kultúrát, amit a régiókban élôk nem kapnak meg.” 
A Binder Quartet Zemplén mellett nyáron a gyulai feszti-
válon is fellép.
Két koncertet is ad Tóth Verával a Budapest Jazz Orchestra 
– Szerencsen és a Margitszigeten. Elsôként a szerencsi Rá-
kóczi-várban, augusztus 16-án hangzik fel a különleges 
program, amelyben ismert darabok szerepelnek az együttes 
saját feldolgozásában. „Ezen az esten, velünk énekel elôször 
Tóth Vera swinget – meséli Kollmann Gábor, a BJO mû-
vé szeti vezetôje. – Amerikai slágerek, valamint Máté Pé-
ter- és Cserháti Zsuzsa-számok is elhangzanak az együttes 
átiratában. A mûsorban Vera saját dalai is hallhatók, ezút-
tal bigbandes változatban.” Kollmann Gábor hozzáteszi, a 
BJO ôsztôl a Budapest Jazz Clubban kezd önálló sorozatot: 
több énekessel adják elô vokális feldolgozásaikat.  n

TALAMBA ÜTÔEGYÜTTES
Délszláv eredetû szó, jelentése cserépdob – ezzel névvel 
mûködik az az ütôegyüttes, amely izgalmas produkciókkal 
lép a közönség elé augusztus 17-én és 18-án. Elsô nap 
Tarcalon játszanak a szabadtéri színpadon, másnap pedig a 
Megérthetô zene elnevezésû koncerten, Sárospatakon, a 
Mûvelôdés Házában, Rossini Kis miséjében. Bár egyházi 
mûrôl van szó, Zombor Levente, a Debrecenben alakult, de 
2007 augusztusa óta Gödöllôn mûködô együttes vezetôje 
szerint nem szentségtörés más hangszereken elôadni a misét. 
Sôt, még az sem, amit ôk csinálnak: crossover feldolgozás-
ban, hol jazzbe, hol rockba hajlóan játsszák a mester egyik 
utolsó darabját, két marimbán, vibrafonon, gyengéd ritmus-
alapot biztosító dobfelszerelésen, valamint digitális 
marimbán, amelynek hangját pengetett nagybôgôére alakít-
ják. „A felkérés az elôadás karmesterétôl, Hollerung Gábor-
tól érkezett, a bemutatót márciusban tartottuk a Mûvészetek 
Palotájában, nagy sikerrel. Olyan verzió született, amely a jó 
ízlés határain belül marad; aki ismeri Jacques Loussier 
mûvészetét, az tudja, mire gondolok. Az ismeretterjesztô 
elôadáson elhangzanak majd az eredeti tételek és feldolgozá-
saik is, a mûsorvezetô dirigens Hollerung Gábor pedig a mû 
történetérôl, a zeneszerzô életérôl is elárul majd érdekessége-
ket” – meséli Zombor Levente.

Binder Quartet, Tóth Vera, Budapest Jazz Orchestra

A Zempléni Fesztivál részletes programja és további információk: 
www.zemplenfestival.hu

A Zempléni Fesztivál  összeállítást készítette: Réfi  Zsuzsanna és Várkonyi Tamás

MOZAIK KAMARAEGYÜTTES
Augusztus 13-án Monokon, 14-én pedig a tokaji Patricius 
Borházban lép fel a Mozaik Kamaraegyüttes. A jótékonysá-
gi koncerteken is gyakran muzsikáló baráti társaság tagjai 
nagyjából ugyanabban az idôben diplomáztak a Zeneakadé-
mián, azóta dolgoznak együtt. A három éve alakult egyedi 
formációt hét muzsikus – vonósnégyes, nagybôgô és két réz-
fúvós hangszer – alkotja, ennek köszönhetôen hangzásvilá-
ga izgalmas. Repertoárjuk is mozaikszerû: a zenetörténet kü-
lönleges darabjait illesztik egymás mellé, attól függôen, hogy 
éppen milyen közegben játszanak.

VOX ARBORUM KAMARAZENEI MÛHELY 
A Vox Arborum Kamarazenei Mûhely augusztus 11-én, ki-
rándulókoncerten muzsikál a fesztiválközönségnek a puszta-
falui református templomban – szintén különleges reper-
toárból válogatva.A fák hangja nevû együttes 2008-ban, 
elsôsorban a fafúvós kamarazene mûvelésére alakult, de oly-
kor zongorával is kiegészülnek. A három alapító tag mellett 
a választott mûvektôl függôen a létszám bôvülhet. Trió felál-
lásban Szepesi János, Kôházi Edit és Ambrózy Attila 
döntôen ennek a 20. század elsô felének könnyedebb fúvós 
darabjait szólaltatja meg, átiratokkal fûszerezve.

Zempléni mozaikkockák

Két izgalmas koncert várja a jazz szerelmeseit 
a Zempléni Fesztiválon. Új kvartettjével érkezik 
Tokajba Binder Károly; a Budapest Jazz 
Orchestra pedig Tóth Verával koncertezik, s új 
jazz-átiratban hangzanak fel közkedvelt, po-
puláris dalok.  

Forrás: Zempléni Fesztivál



A Kaposfest elsô három éve sikeres volt, így alap vetô vál-
toztatásra nincs szükség. Néhány vendégmûvész – így 
Alina Ibragimova, Nicolas Altstaedt vagy José Gallardo 
– újbóli meghívásához pedig nemcsak a szervezôk, hanem 
a közönség is ragaszkodik. A fesztivál közremûködôinek 98 
százalékát személyes ismeretség alapján hívják meg Kapos-
várra, emellett mindig van egy-két zsákbamacska, de ezek-
nél a muzsikusoknál is fon-
tos, hogy ki ajánlotta ôket. 
Az elôadók mellett a gondos 
mûsorválasztás is nagyon lé-
nyeges: nem íróasztal mellôl, 
hanem gyakorlatiasan, a kö-
zönség fülével szerkesztik a 
programot, amelyben a klasz-
szika és a romantika mellett 
a barokk és a kortárs zene is 
mindig hangsúlyosan jelen 
van.
Az idei Kaposfesten minden 
napnak markáns tematikája 
lesz, amit egy-egy centrális 
jelentôségû kompozíció is 
kifejez. Bolyki György feszti-
váligazgató szerint a tematikus napok azt sugallják, hogy 
„ez egy komoly hely, világszínvonalú zenei élmény, de ol-
dott, nyári fesztiválhangulatban. A gyerekek például idén 
is párnákon ülhetnek majd a színpadon.” A nyitónapot 
(augusz tus 13.) Overture-nek keresztelték el, és Johann 
Sebastian Bach 6. (B-dúr) Brandenburgi versenyét helye-
zik a középpontba. Augusztus 14. a Szenvedélyek napja, 
amikor John Dowlandre emlékeznek – arra a brit kora ba-
rokk zeneszerzôre, akit túlságosan szenvedélyes életvitele 
miatt eltanácsoltak a királyi udvarból. Napközben ut-
cai tánctanulás, tangó, blues és éjszakai kaszinózás 
társul a koncertélményekhez. A következô nap mottóját 
Gioacchino Rossinitôl kölcsönözték: A gyomor a legna-
gyobb karmester. Felcsendül az elsôsorban operakom-
ponistaként népszerûvé vált Rossini vonósnégyesre kom-
ponált G-dúr szonátája, s közben a fesztivál vendégei Segal 
Viktor mesterszakáccsal együtt elkészíthetik a zeneszerzô 
kedvenc receptjeit. Augusztus 16. a Szórakozás, pihenés 
napja lesz, amit a zenében Bartók Béla Divertimentója tes-
tesít meg – egy olyan kompozíció, ami mozarti értelemben 
korántsem nevezhetô szórakoztató zenének, de sugárzik 
belôle az életerô. A vendégek kedvezményes áron kínált 

fürdôbelépôvel és Tunyogi Henriett balettmûvész (Vásáry 
Tamás felesége) relaxációs tanácsaival pihenhetik ki fára-
dalmaikat. Augusztus 17-én aztán Vásáry Tamás is színre 
lép: az idén nyolcvanesztendôs, világhírû zongoramûvész-
karmester a Múltidézés jegyében Kodály Zoltánról mesél. 
Az augusztus 18-ai program mottója: Improvizáció, közös 
alkotás, s nem meglepô, hogy a nap fôszereplôje Szakcsi 
Lakatos Béla lesz, aki a többi között Bartók II. vonós-
négyesének témáira rögtönöz. A fesztivál záróakkordja a 
Szerencsejátékosok napja (augusztus 19.), amihez egy köz-
ismert Mozart-kompozíciót, az Egy kis éji zenét (K. 525) 
társították. S hogy miért? Az ok prózai: Mozart egy balul 
sikerült tekeversenyen annyira eladódosodott egy – amatôr 

kürtös – sajtkereskedô ismerôse felé, hogy kénytelen volt 
neki egy kürtkvintettet írni. Kaposváron is lesz tekever-
seny, és a gyôztesnek Szakcsi Lakatos Béla komponál egy 
új darabot.
Bolyki György szerint a Kaposfest alapítása óta próbálgat-
ják, hogy a minôségi klasszikus zenei koncertekhez milyen 
kísérô rendezvények illenek. Most azt remélik, a tematikus 
napokkal még közelebb tudják hozni egymáshoz a fel lé pô-
ket és a közönséget. „A Kaposfest mûvészei mind-mind 
szólisták, akik egész évben hotelbôl hotelbe, koncertterem-
bôl koncertterembe vándorolnak – teszi hozzá Kokas Ka-
talin. – Azért is szeretnek Kaposvárra jönni, mert itt 
kamarazenélhetnek, meghallgathatják egymást, beszélget-
hetnek a koncert után. Ez egy bensôséges, barátságos han-
gulatú fesztivál.” n

KLASSZIKUS FESZTIVÁL

GRAMOFON 2013. NYÁR

A fesztivál honlapja: www.kaposfest.hu   

Szenvedélyek és szórakozások a Kaposfesten
Hét nap alatt tizennégy koncerttel, harmincöt külföldi és hazai szólistával, tematikusan szerkesz-
tett programokkal várja a kamarazene rajongóit és az új zenei élményekre nyitott, érdeklôdô 
publikumot a Kaposfest. A részletekrôl Bolyki Györgyöt, a kaposvári nemzetközi kamarazenei 
fesztivál igazgatóját kérdeztük.

2 Retkes Attila

Jose Gallardo argentin zongoramûvész (jobbra) már visszatérô vendég Kaposváron

Kokas Katalin hegedûmûvész, 
a Kaposfest mûvészeti vezetôje

Fo
tó

k:
 L

af
fe

rt
on

 Z
so

lt

20





KLASSZIKUS FESZTIVÁL

22 GRAMOFON 2013. NYÁR

„Idôrendben a Flesch Hegedûverseny az elsô, június 9–16. 
között – és ez a második alkalom, hogy lebonyolítására a 
Filharmóniát kérte fel Mosonmagyaróvár városa. Amióta 
mi foglalkozunk a szervezéssel, a szerény országos verseny-
bôl nemzetközivé nôtte ki magát, s idén is száz fölötti a 
je lentkezôk száma.” Igric György hozzáteszi, harminc 
ország ból érkeznek muzsikusok, sokan a tavalyi Szigeti-
megmérettetésen is indultak. A budapesti seregszemlén 
zsûritag volt, most pedig a bírálóbizottság elnöke lesz 
Perényi Eszter, akit régóta számos szál kapcsol a Flesch 
Károlyról elnevezett mustrához, a helyi kulturális élet 
meghatározó eseményéhez. 
„A legérdekesebb vállalkozásunk a Britannia aranykora 
címû bérletsorozat. A Filharmónia fontos célja, hogy a 
sokszínû hazai zeneéletben is egyedit, különlegeset kínál-
jon. Az angol reneszánsz és barokk zenetörténet ki emel-
kedô mûveibôl csak keveset ismernek Magyarországon. Így 
azt az idôszakot, amit Britannia aranykorának nevezünk, 
igyekeztünk azokhoz az uralkodókhoz kapcsolni, akik 
meghatározták az akkori kulturális életet. A Tudor háztól 
indul a sorozat és III. Orániai Vilmos korával ér véget. 
A legkiválóbb angol vokális együtteseket hívtuk meg, hi-
szen ezekhez a korszakokhoz az a speciális énekstílus is 
hozzátartozik, ami az angol vokális hagyomány meghatá-
rozója. Elsôként, június 25-én a Westminster Apátság Kó-
rusa érkezik, amely az összes uralkodó beiktatásán énekelt. 
Most VIII. Henrik zenei világát idézik meg. Utánuk októ-
berben a King’s Singers következik. Az együttes sokszor 
járt már nálunk, de most új arcukat ismerhetik meg az 
érdeklôdôk, amikor I. Erzsébet korába kínálnak zenei be-
tekintést. Új és fantasztikus formáció az Ensemble Voces8 
– ôk még nem jártak Magyarországon, s 2014 márciusá-
ban a Stuartok királysága alatt született kompozíciók 
csen dülnek fel elôadásukban. Végül II. Jakabbal és III. 
Orániai Vilmossal búcsúzunk. Korukat Purcell dallamai-
val eleveníti fel a New London Consort, 2014. június 25-én. 
A koncerteknek a Szent István Bazilika ad otthont, de a 
Westminster kórusa a fertôdi Régi Zenei Napokon szintén 
fellép, s a sorozatban résztvevô együttesek más városokban 
is énekelnek. A Britannia aranykorára már kaphatók a 
bérletek, jegyek, s jelentôs az érdeklôdés” – mondja a Gra-
mofon kérdésére Igric György.  
A Sopronból a közelmúltban Fertôdre költözött Régi Ze-
nei Napok tavaly komoly anyagi gondokkal küzdött, de a 
Filharmónia munkatársai mindent megtettek a megrende-
zéséért, így nem kellett megszakítani a sikeres sorozatot. 
„Idén mellénk állt a Forster Gyula Nemzeti Örökséggaz-
dálkodási és Szolgáltatási Központ; a programsorozat hely-
színe pedig – akárcsak tavaly – a fertôdi Esterházy-kastély 
lett. Így a 29. kurzust és fesztivált gazdag kínálattal, rangos 

Angol királyok muzsikájától a kortárs darabokig
Hagyományos és rendhagyó sorozatok a Filharmónia kínálatában

Rendkívül gazdag programot kínál az idei 
nyárra a Filharmónia Budapest Nonprofi t 
Kft. A Flesch Hegedûversenyt június közepén 
rendezik, a hónap végén a fertôdi Esterházy-
kastélyban várják a régi zene és tánc szerel-
meseit, júliusban ismét lesz Bartók Szeminá-
rium Szombathelyen. A Westminster Apátság 
Kórusának júniusi vendégjátékával indul a 
Britannia aranykora címû bérletük, amely 
épp egy esztendôt ölel fel. A sorozatokról, 
tervekrôl Igric György mesél a Gramofon-
nak.  

2 Réfi  Zsuzsanna

A Westminster Apátság Kórusa budapesti koncertjén VIII. Henrik 
korának zenei világát idézi
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mesterekkel tudjuk ünnepelni június utolsó hetében. Új-
donság, hogy elkészült a Marionett Színház, ahol egy 
Rameau-opera is felhangzik. Az érdeklôdés pedig akkora, 
hogy több kurzus már áprilisban betelt… Ugyanez igaz a 
Bartók Szemináriumra is, amely ugyancsak 29. születés-
napjához érkezett. Az idei, július 10-tôl 19-ig tartó fesztivál 
központjában a trombita áll; Eötvös Péter kérésére, aki 

Janaček Sinfoniettáját is mûsorra tûzte, és a saját darab-
jában ugyancsak kiemelt szerep jut ennek a hangszernek. 
A szokásos kurzusok mellett zenetudományi konferenciát 
rendezünk, s naponta koncertek színesítik a programot, 
amelyben jazz, és népzene is akad” – fejezi be az áttekintést 
Igric György. Hozzáfûzi, hogy a nagyrendezvények sikeres 
lebonyolításáért rengeteget tesznek kollégái is, így a 
Flesch-versennyel és Régi Zenei Napokkal foglalkozó 
Liszkay Mária, illetve a Bartók Szeminárium menedzsere, 
Széll Ágnes. n

A programokról, fesztiválokról bôvebb információ: 
www.fi lharmoniabp.hu

TROMBITA MESTERKURZUS 
SZOMBATHELYEN

Elismerésekben bôvelkedô ez az 
esztendô Boldoczki Gábor szá-
mára, hiszen a trombitamûvészt 
Liszt-díjjal tüntették ki, s bár 
nem túl régen tanít a Zeneakadé-
mián, növendékei már több 
verseny gyôzelmet is szereztek. 
Emellett meghívták a szombat-
helyi Bartók Szemináriumra is, 
ahol mesterkurzust tart.  
„Örültem a megtisztelô felkérés-

nek, hiszen sokat hallottam már a fesztiválról, ahol a kortárs zene 
áll a középpontban, s számomra is fontos, hogy minél gyakrabban 
tûzzek mûsorra mai mûveket. Úgy vélem, a kromatikus játékra 
alkalmas, sokféle méretû trombiták és különbözô szordínók meg-
jelenésével újabb szólisztikus fejezet kezdôdött hangszerünk tör-
ténetében. Kiemelt feladatomnak tartom, hogy a szükséges felté-
telek elôteremtésével minél több kortárs komponistát motiváljak 
arra, hogy hangszeremre írjon darabot. Az utóbbi években szá-
mos ôsbemutatót tartottam. A növendékeimnek is próbálom át-
adni a kortárs zene szeretetét, biztatva ôket arra, hogy sokat 
foglal kozzanak a modern mûvekkel. Szerintem jól szerkesztett 
mûsorral a közönség is nyitottá válik a kortárs mûvekre, hiszen 
például egy barokk darabbal párosítva izgalmas kontraszt jöhet 
létre, ami kiemeli mindkét kompozíció szépségét. Ha az elôadó 
képes szuggesztíven közvetíteni a darab mondandóját, akkor az 
hatással lesz a publikumra. Örülök, hogy az idei szombathelyi 
szeminárium középpontjában a trombita áll. Kurzusunk a hagyo-
mányos repertoár mellett fôképp kortárs szóló- és kamaramûvekkel 
foglalkozik, de hangsúlyt szeretnék fektetni a zenekari szólamis-
meret elsajátítására is, hogy a jelentkezôk megtanulják, hogyan 
kell egy zenekari próbajátékra felkészülni. Horváth Bencével és 
Jeroen Berwaertsszel együtt foglalkozunk a fi atalokkal. Bár egy 
kurzus csak néhány napos, ez idô alatt is hatalmas impulzust le-
het adni a növendékeknek. A legfontosabb, hogy megtanítsuk he-
lyesen gyakorolni a hallgatókat, s megtaláljuk számukra azokat a 
gyakorlatokat, gondolatokat, amelyekkel otthon mindennapos 
munkájukat végezhetik. Jó látni a csillogó szempárokat, amikor 
elôrelépés történik, és megtaláljuk a megfelelô utat. A legfonto-
sabb, hogy a kurzust követôen örömmel menjen haza gyakorolni 
mindenki, s lelkesen folytassa a munkát. S jó, hogy a fesztivál ide-
je alatt valóban lesz idô találkozni, beszélgetni olyan mûvészekkel, 
mint Eötvös Péter vagy Rohmann Imre.

BAROKK TÁNCHOZ BAROKK DÍSZLET

Több mint két évtizede tart mesterkurzust a Régi Zenei Napokon 
Széll Rita. A tánctörténész-csembalómûvész-koreográfust nem 
sokkal azután kérték fel a tanításra, hogy végzett a bécsi 
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst hallgatójaként. 
„Boldoggá tett az elsô meghívás, s azóta is azt érzem, hogy ün-
nep ez a hét minden résztvevô számára. Hihetetlen koncentrációjú 
munka folyik, a hallgatók mindig arról számolnak be, milyen sokat 
tanultak. Talán attól is különleges a kurzusom, hogy a hallgatóim 
között nemcsak táncosok, hanem könyvtárosok, történészek, ze-
nészek is akadnak. Ez a két évtized elmélyítette bennem azt a 
gondolatot, amit a barokkban is vallottak, s ami szerint nem vol-
tak egymástól mereven elválasztva a mûvészeti ágak. A táncosok 
értettek a zenéhez és a muzsikusok is a tánchoz. S mindebbôl 
fontos tempóbeli, karakterbeli következtetéseket vontak le. Min-
dig is azt tekintettem a munkámban a legfontosabbnak, hogy új 
irányokat mutassak, új információkat adjak – mind a zenészeknek, 
mind a táncosoknak. Magam is a zenén keresztül jutottam el a 
tánchoz, és tapasztaltam, milyen sok többlet-információt, segít-
séget, hátteret adnak egymásnak. A kurzusra rengeteg a visszatérô 
hallgató, szerencsére azonban a barokk táncanyag elképesztôen 
gazdag, így évrôl évre új részeit tudom megmutatni. A kezdôk és 
a haladók is találnak tudásuknak megfelelô csoportot. Az egy hét 
alatt barátságok szövôdnek, s mindenki várja a záró bált, amely-
nek tavaly óta hangulatos helyszíne a fertôdi Esterházy-kastély. 
Barokk tánchoz ugyanis barokk díszletre van szükség.”
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Gramofon: Mindig zenésznek készültél?
Ókovács Szilveszter: Az Esti mese fagottjára és a TV 
Híradó szignáljára kisgyerekként mindig felálltam a kis-
ágyból. És ez így is maradt: végigkísérte az életemet a zene 
és a közélet. Családilag annyi zenei elôzmény van, hogy 
nagyapám kántorkodott a helyi templomban (kilenc ujjal, 
mert a szecskavágó levágta a kisujját). Szüleim pedig egy 
veszprémi kórusban ismerkedtek meg. Engem gyerekkori 
asztmám miatt anyukám beíratott rézfúvósnak, mondván, 
ez fejleszti a tüdôt. Egy évig trombitáltam, tizenötig harso-
náztam, zenekarban is játszottam, megfordultunk külföl-
dön is. Gimnazistaként pedig könnyûzenélni kezdtem. 
Megtanultam basszusgitározni, szöveget írni dalokhoz, és 
énekeltem is. Valaki azt mondta egy Tabu-koncert után (ez 
volt a neve a zenekarnak), hogy hamisan éneklek. Öntu-
datos voltam, kértem a harsonatanáromat, hogy vigyen el 
az énektanárhoz, aki Ötvös Károly igazgatóhelyettes volt, 
bariton – ô kezdett énekelni tanítani. 1987 januárjában, 

harmadikos gimisként, amikor egyébként a jogra készül-
tem, egy délután egyedül hagyott a tanáriban egy lemezzel 
és a kottával, hogy a hetedik számot hallgassam meg és ta-
nulhassam. Tiszta romantika: kint óriási hó, én meg bent 
a sötét tanáriban. A „hetedik szám” az Auf dem Flusse volt 
a Winterreisébôl, Fischer-Dieskauval és  Jörg Demusszal, 
egy Eterna-lemezrôl. Ez a „találkozás” sorsdöntônek bizo-
nyult. A következô héttôl elkezdtem zongorát, szolfézst, 
összhangzatot tanulni, gyakorlatilag a nulláról, hogy egy 
év alatt eljussak a felvételiig. Gyôrbe jelentkeztem, a han-
gom alapján fel is vettek volna, de az összhangzattan miatt 
nem sikerült. Újságot hordtam, majd a veszprémi konziban 
portáskodtam – ez volt az elsô zenei állásom… Következô 
évben a jogra és Gyôrbe is felvettek. Az énekesi pályát vá-
lasztottam, így nem lettem elôfelvételis. Gyôrött két évet 
töltöttem. Annyi jó volt benne, hogy titokban Németh 
Judithoz is jártam tanulni. Pestre elôször nem vettek fel, 
aztán felvettek másodévesnek. Az opera szakon 1997-ben 

Ókovács Szilveszter

                  „Most elmegyünk a falig”
A Magyar Állami Operaház 

immáron öt évre kinevezett 

fôigazgatójával készülô 

interjúban talán furcsán hat 

a tegezôdés, de nem lenne 

hiteles, ha eljátszanánk, hogy 

magázzuk Ókovács Szilvesztert, 

aki zenei szakíróként, 

a Gramofon állandó szerzôje-

ként kolléga. Annál is kevésbé, 

mert ha van valaki, aki nem 

szenved rangkórságban, aki 

ebben a pozícióban is ugyan-

olyan közvetlen, friss és szelle-

mes, mint eddig mindig – nos, 

az éppen ô.

2 Mesterházi Gábor

KLASSZIKUS INTERJÚ
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végeztem, az utolsó Békés András-osztályban. Látnom 
kellett azonban, hogy az ideálomhoz, Fischer-Dieskauhoz 
képest mit tudok, s hogy nem leszek világsztár. 1988 óta 
Fidesz-tag voltam. 1998-ban, amikor a párt elôször került 
kormányra, Szájer József kért fel, hogy menjek dolgozni az 
Oktatási Minisztériumba. Így 1999. január 15-tôl ott dol-
goztam. Elôzô napra voltam kiírva Mahler Vándorlegyény-
dalaira Kocsis Zoltánnal... A koncert másnapján tehát egy 
másik élet kezdôdött, táskával. Ma már tudom, ennek így 
kellett lennie: látom, mennyivel jobb baritonok vannak 
például itt, az Operában is.

G.: Megmaradt az éneklés?
Ó. Sz.: Idônként éneklek. Legtöbbször Carmina Buranát, 
illetve német dalokat: Schubertet, Schumannt, Brahmsot, 
Mahlert. 

G.: Akkor most térjünk át a „közéleti énedre”. A következô öt 
évben milyen újításokat láthatunk az Operában?
Ó. Sz.: Most (az interjú május közepén készült – a szerk.) 
nyomjuk a friss évad-kalendáriumot, mely azt mutatja, mi-
lyen pályára akarunk állni. Ez az általunk összeállított má-
sodik szezon, az ötletek zöme benne van. Néhány további 
terv pedig 2014 ôszén valósul majd meg, például az online 
OpeRadio. Tengersok felvételünk lapul a Magyar Rádió-
ban, ezek gondozási jogait szeretnénk megszerezni, lévén 
szellemi tulajdonlásuk minimum közös, és a háború után 
keletkezett gazdag kincset mind közre szeretnénk adni. 
Terveink közt szerepel egy igazi OperaCafé kialakítása, 
mely a szervezési osztály jelenlegi, Hajós utcai oldalcsarno-
kában nyílik majd. Dátumokkal, egyéb adatokkal doku-
mentált terveink közt szerepelnek más belsô átépítések és 
funkcióváltások is, amelyekrôl most még nem idôszerû be-
szélni, de dominóelven követik egymást – és már eldôltek 
az elsôk, tehát végigfuttathatjuk a sort. Az Operaház fel-
újítására három éven át kerül sor, gyakorlatilag bezárás 
nélkül, hosszabb nyári pauzákkal. A mûsortervben is ta-
pasztalhatunk majd egy-két korrekciót. Jelenleg kétszázon 
felüli a fôprofi ltól idegen rendezvények száma, ebbôl 146 
gyermekeknek szól – idôvel elválik, melyik életképes, me-
lyik nem. Pl. a KismaMatiné most, a bevezetéskor még 
nagy fi gyelmet kívánt, viszont jövôre már félautomatán 
kell mûködnie a megtalált és bejáratott mechanizmusok 
mentén. Van vonulat, amely csökönyösséget igényel – pél-
dául az évadvégi bónuszként adott barokk vagy preklasszi-
kus operakülönlegesség. Biztosan lesz olyan ötlet is, ame-
lyik nem mûködik: annak tudni kell elengedni a kezét. A 
tavalyi, kétnyelvû évad-kalendárium 300 oldalas volt, 
most az egynyelvû ugyanannyi. Az Opera csúcsra van já-
ratva, ezt bizonyítják a számok: 15 premier, 630 rendez-
vény, 431 elôadás. Most elmegyünk a falig, ami viszont 
még mindig alatta marad a rendszerváltoztatást megelôzô 
idôk nagytermi számainak. A világ megváltozott, azok a 
minták már nem érvényesek. Most ezt a teljesítményt ér-
zem az expanzió végsô határának, ám az igazi kunszt mind-
ezt a dinamizmust és nyitottságot megtartani.

G.: Nem félsz a felújítástól?
Ó. Sz.: Dehogynem. Ha felelôsen viselkedem, nem dôl-
hetek hátra – ez a luxus a mostani vezetésnek, amely gya-
korlatilag hét évre kapott bizalmat, nem adatott meg. 
Eközben lehet, hogy kibírna az Operaház még öt évet szín-
padi leállás vagy vakolatomlás nélkül, de ha késôbb nyú-
lunk hozzá, exponenciálisan nônek a költségei. Nincs iro-
dányi mérnökünk, mégis beruházóként kell viselkednünk, 
s ezt az Erkelen valamelyest már megtanultuk. 

G.: Az új logisztikai központ hogyan illeszkedik majd a rend-
szerbe?
Ó. Sz.: A legfôbb értelme, hogy az Operaház tereit teher-
mentesíti. Budapest egyik legdrágább telkén jelenleg 
asztalosüzem, lakatosmûhely, festô- és szobrászmûterem, 
több varroda található. Eközben a próbaszervezésünk túl 
van a virtuozitás végsô határán. Belépett egy másik szín-
ház, amelynek viszont nincs próbára alkalmas háttere. A 
balettet nem lehet ingáztatni bérlemények között, a zene-
karnak pedig még rendes öltözôje sincs – teszem hozzá, 
130 éve. Jelenleg nem emberi körülmények között kell dol-
gozniuk. A mûhelyház új, nagy létesítmény lesz, egy nagy 
doboz, amely mind a kilenc mûhelynek, az összes jelmez-
nek, díszletnek és kelléknek otthont ad majd. Ezeket most 
négy helyen tároljuk, például Szigetszentmiklóson, Csév-
haraszton. Bérleti díjat fi zetünk, a díszletek pedig károsod-
nak. Az új mûhelyházban meg is lehet javítani ôket, plusz 
lesz végre egy állítószínpadunk is. Ha az Ybl-palotában 

   Az Erkel Színház 101. születésnapján
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állították a díszletet, meg kellett akasztani a próbaritmust. 
Minimális lámpázottság is lesz itt, tehát akár be lehet mu-
tatni egy-egy kamaradarabot. De próbákat feltétlenül le-
het tartani. És itt kap helyet egy nagy zeneterem, melyben 
az Erkel Színház ének- vagy zenekara próbálhat. A Jókai 
utcában maradnak az Operaház, illetve a Filharmóniai 
Társaság Zenekarának a zenekari termei, gyakorlókkal ki-
egészítve; az Erkelben pedig ezután is lehet szólampróbáz-
ni, kamarabaletteket gyakorolni. A két énekkar a Hajós 
utcai Üzemházban lakik majd. Most sokszor azért döcö-
günk, mert nincs hol próbálni a zenekarnak vagy a balett-
karnak. Nemrég az Operaház vezetôsége Zürichben járt, 
ahol szintén kiderült: nem találtunk fel semmi újat, ezek a 
terek ugyanis hosszútávon olcsóbbá teszik a mûködést, 
plusz lehetôvé teszik, hogy nôjön a színvonal. Bécsben pél-
dául nincs szünnap – mert nincs esti próba a színházte-
remben. Miért ne tudnánk mi is ezt a szisztémát felvenni?

G.: Mi a helyzet az Ybl-palota egyéb közösségi tereivel?
Ó. Sz.: A télen beharangozott Digitárhoz nyáron elkészül 
M. Tóth Géza háztörténeti fi lmje (ez a Királyi képcsôházban 
lesz látható), a Digitár pedig október elsejétôl kutatható, 
jelenleg az adatok feltöltése zajlik. A Székely Bertalan te-
remben kap teret az OperaLobby, mely a támogatói klub 
méltó helye lesz hétköznapokon. Ennek holdudvarában 
sok pénz foroghat, amelynek becsatornázásával az am-
biciózusnak elsô látásra tán nem tûnô, de voltaképpen 
milliárdos ugrást jelentô cél elérhetô lehet. A cél, hogy a 
nálunk kevesebbet játszó, és nagyobb nézôterekkel ren-
delkezô párizsi Opera költségvetésének egyhatodáról leg-
alább egyötödig emelkedjünk fel. Remélem, mindenki fel-
ébred ettôl a sokkoló adattól.

G.: Sztárparádét vagy társulatépítést tervezel?
Ó. Sz.: Aki az Operában többéves szerzôdést kap, és min-
den évben többször fellép, az a társulat tagja. Ehhez nem 
kell közalkalmazottnak lenni. Így marad a rendszerben 
egészséges dinamizmus és verseny is, marad ambíció, mely 

jót tesz, például nem ülepíti le az énekes gyakorlási vagy 
tanulási kedvét. Idén százötven magyar énekes viszi az 
évadot; hangsúlyoznom sem kell, sosem volt ennyi mû-
vészünk. Folyik a mélyvíz-próba, hisz egyúttal nemzedék-
váltás is zajlik. Júniustól adunk hároméves szerzôdése ket a 
legfontosabb énekeseinknek, akik tehát elôre tudhatják, 
mikor, mit, hol, mennyiért énekelnek a következô évadok-
ban – ez egyértelmûen tagságot jelent. Emellett rendszere-
sen feltûnnek nemzetközi sztárok is. Ennek az a feltétele, 
hogy plusz három évadra elôre kikövezzük az utunkat, 
elôször az Opera történetében: ez június 30-ig megtörté-
nik. A híres külföldi mûvészek látogatási ritmusa viszont 
pénzkérdés, havonta több ilyen eseményre is készülünk. 
Elindítjuk a Gyere haza! programunkat is, amely arra tö-
rekszik, hogy a világban mûködô magyar vagy magyar 
ôsökkel bíró énekesek, táncosok, karmesterek és rendezôk 
külön fi gyelemmel kapjanak meghívást a Magyar Állami 
Operaházba. Miközben sokan látják, hogy az Opera válto-
zik és nyit a társadalom különbözô csoportjai felé, nemzeti 
összmûvészeti központtá válik, nemcsak invitál, de „ház-
hoz” is megy, a legnehezebb feladat a mûvészeti színvonal 
emelése. A repertoár cseréje erôltetett menetben is sok-
éves feladat, a magyarországi énekesképzés látott már szebb 
napokat is, és kisebb a merítés: se énekelni, se táncolni 
nem akarnak már annyian, mint húsz éve. A fi atalok kö-
zött ragyogó tehetségek akadnak – minap Szegeden elnö-
költem a Simándy-versenyt, napokon át csak rájuk fi gyel-
tem –, mégsem tûzhetünk ki egy pályakezdôt Jagónak vagy 
Otellónak. A középgeneráció, amelynek pedig az efféle 
érett, hôsi szerepköröket vinnie kellene, elporladt. Negy-
venöt-ötvenéves tenorunk alig van, de a koros, hiteles 
basszus is hiánycikk, tehát külföldieket kell hívnunk. Azt 
álságos magyarkodásnak tartom, hogy az lenne kívánatos, 
ha csak magyarok lépnének fel, hisz a közönségnek nem 
fogunk fügét mutatni, „nektek ez is jó lesz”. Ha bizony-
talan vagyok egy döntésnél, mindig a közönség szempont-
jából vizsgálom meg a problémát. És ez az ultima ratio 
mindig segít.  n
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A Gramofon Könyvek sorozatban, 2013 június közepén jelenik meg Szirányi Gábor: 

Zongorabillentyûk címû kötete, amely a Liszt Ferenc által megteremtett magyar zongo rista 

mesteriskola három kimagasló pedagógusának, Thomán Istvánnak, Szalay Stefániá nak és 

Böszörményi-Nagy Bélának állít emléket. A szerzô a Liszt Ferenc Zeneakadémia könyv-

tárának nyugalmazott igazgató-helyettese, az intézmény történetének avatott kutatója.

„Liszt Ferenc, a magyar zongoraiskola teremtô géniusza volt. Egész pályája során oly 

büszkén vállalt és hirdetett magyarságának – mintegy megkoronázásaként – a gyakor-

latban is újabb bizonyságát adta élete utolsó évtizedeiben, amikor Weimar és Róma mellett Pestre helyezte otthonát, 

majd tekintélyével és személyes részvételével döntô szerepet vállalt a pesti Zeneakadémia megalapításában, de talán 

legfôképp, fáradtságot nem ismerô, lenyûgözôen szuggesztív tanításával. Fiatalon szerzett zenei örökségét és óriássá 

teljesedett mûvészi minden-tudását a tanítványok tucatjaival osztotta meg – akik aztán nagyvilág-szerte szórták szét e 

megtermékenyítô magokat. Ahogy Thomán István is tette – karöltve Erkel Ferenccel –, Zeneakadémiánk legnagyobb 

di csôségére (…) A mesterek és tanítványok végtelen folyamának újabb történéseit már kötetünk lapjai is ôrzik. E tanul-

mányok szerzôje, Szirányi Gábor a testvérem, akivel gyermekkorunkat zongorista Szüleink – a Dohnányi-tanítvány Édes-

apánk és Keéri-Szántó Imre-növedék Édesanyánk –, valamint a Nagyváradon zeneiskolát alapító egykori Thomán- majd 

Bartók-tanítvány Nagymamánk révén ugyanazok az erôs zenei élmények határozták meg. De amíg én zongorista tanul-

mányaimmal talán jobban követtem a családi tradíciókat, Gáborban a zenei kvalitás, folyvást vetekedve remek íráskész-

ségével, klarinétosként szólalt meg. Így hamar hivatássá érlelôdô érdeklôdése a Zeneakadémia Könyvtárához vezette, 

ahol évtizedeken át nemcsak erede-

tiben kutathatta zenei múltunk sokáig 

csak a polcokon megbúvó titkait, ha-

nem folyamatos publikációival rendre a 

nagyérdemû elé is tárhatta felfedezéseit. 

Most is bízvást állíthatom, hogy Zongora-

billentyûk tanulmányai, túl azok személy-

ességén és forrásértékû történetiségükön, 

fontos adalékok az immár másfél százados 

zongorista-históriánk sajátos folyamatának 

pontosabb megismeréséhez.” (Szirányi János 

zongoramûvész, zenei szerkesztô, a Bartók Em-

lékház igazgatója) 

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

KÖNYVEK
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Szirányi Gábor: Zongorabillentyûk

KiKiKi ddad ááván ééés re ddnd llelééésióó

A Gramofon Könyvek sorozat korábbi kiadványai:
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Antalffy-Zsiross Dezsônek a CD-n 
elhangzó tizenhat mûve közül tizen-
egy most hallható elôször lemezen. 
A zirci orgonista egyéves intenzív 
kutatás eredményeképpen állította 
össze a zeneszerzô részletes életraj-
zát, amely számos érdekességet tar-
togat a nyilvánosság számára. A ku-
tatómunkában a komponistának 
hosszú évtizedeken át otthont adó 
Egyesült Államok könyvtárai és ar-
chívumai nyújtottak segítséget.

Antalffy-Zsiross Dezsô 
pályakezdése

Antalffy-Zsiross Dezsô még a 19. 
század gyermekeként született 1885-
ben, a mai Szerbia területén talál-
ható Nagybecskereken. Nagyívû 
pályája a délvidéki otthonból egészen az Újvilágig vitte, 
ahonnan 1931 után – akarata ellenére – már soha nem tért 
vissza Magyarországra. Élete során elôkelô pozíciókat 
tudhatott magáénak: volt a Szent István Bazilika 
fôorgonis tája, a New York-i Radio City Music Hall orgo-
nistája és zene szerzôje, a New York-i Filharmonikusok tag-
ja, illetve a Columbia Egyetem tanára.
Zenei pályafutása még a szülôi házban kezdôdött, ahol 
ügyesen zongorázó édesanyjának köszönhetôen nagy 
hangsúlyt fektettek a gyermek zenei képzésére. Édesanyja 
a közös zenélés hagyományát is meghonosította a házban: 
a család tagjaiból bécsi szalonzenekart (fuvola, hegedû, 
gordonka, harmónium, ütôhangszer) szervezett, amely tea-
délutánok alkalmával lépett fel, meghívott vendégsereg 
elôtt.  Antalffy kilencéves korától csatlakozott ehhez a 
családi „vállalkozáshoz”; hangszere az együttesben a har-
mónium volt. Gyermekkori tanárai, Ripka Ferenc és a szi-
gorú Herr Ödön után négy éven keresztül Hans Koessler 

tanítványa lett, miután 1902-ben 
felvételt nyert a Zeneakadémia or-
gona és zeneszerzés szakára. Koessler 
az 1883 és 1908 közötti években a 
hazai zeneszerzés minden akkori 
képviselôjét tanította – köztük Ko-
dályt, Bartókot, Kálmán Imrét, 
Dohnányit és Weiner Leót is.
Antalffy-Zsiross Dezsô nem kizá-
rólag zenei pályán tanult tovább: 
édesapja kívánságára a Magyar Ki-
rályi Egyetem jogi karára is beirat-
kozott. Muzsikusként való kiváló 
elô me netelét jelzi egyfelôl a tandíj-

men  tessége, másfelôl több 
ösztöndíj és jutalomdíj, 
amelyeket elnyert. Ekkori 
kompozíciói – dalai, orgo-
namûvei és zenekari da-
rabjai – ugyancsak rendkí-
vüli zenei kifi nomultságról 
tesznek tanúbizonyságot. 
Az 1906 októberében 
megtartott Liszt-ünnepsé-
geken Kodály és Weiner 
mûvei mellett az ô darab-

ját, a Bánk bánhoz írott Magyar nyitányt is mûsorra 
tûzték. Zeneakadémiai évei után Antalffy egy tanévet töl-
tött az akkori európai zenei élet egyik legfontosabb centru-
mában, a berlini Zenemûvészeti Fôiskolán, ahol az akkor 
75 éves Joachim Józseftôl vett zeneszerzés órákat. 1907 és 
1908 között a Kölni Opera karmestereként mûködött, 
ahol alkalma nyílt közelebbrôl megismerni Richard 
Strauss munkásságát. A következô évben megfordult még 
lipcsei és bolognai tanintézményekben is, s mindkettô 
fontos hatással volt késôbbi zenéjére. Lipcsében a modern-
izmus egyik elôfutára, Max Reger tanította zeneszerzésre, 
orgonajátékát pedig a virtuóz Karl Straube segítségével 
pallérozta, Bolognában Enrico Bossinál tanult.

A fi lológus és az indián törzsfônök
Kapitány Dénes orgonamûvész a nagy elôd, Antalffy-Zsiross Dezsô 
nyomában

Kapitány Dénes orgonamûvész, a zirci Ciszterci Apátság orgonistája. Emellett azonban fi lológus 
is, aki a saját bôrén tapasztalhatta meg, hogy olykor a múltban komponált zene is „elôállításra” 
szorul – úgy, ahogyan az irodalmi kritikai kiadások hitelesnek tekintett szövege. Kapitány Dénes 
2012-ben – világpremierként – megjelentetett egy lemezt Felhôk és Harangok címmel, amely a 20. 
század egyik legjelentôsebb, de méltatlanul elfeledett magyar orgonamûvész-komponistájának, 
Antalffy-Zsiross Dezsônek a szerzeményeit tartalmazza.

2 Kovács Veronika
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Meredeken ívelô karrier

1911-ben Antalffy kétkötetes Orgonaiskolát adott ki, amely 
a mai napig a legátfogóbb hazai tankönyv, és amely peda-
gógiai pályafutása nyitányának is tekinthetô. Már 1909-tôl 
rendkívüli, 1912-tôl pedig rendes tanára lett a Zeneakadé-
miának. Emellett koncertkarrierje is folyamatosan ívelt fel-
felé. Elsô jelentôs önálló hangversenyén – amelyet 1911-
ben tartott meg nagy sikerrel – zenésztársai elismerésük je-
leként babérkoszorúval tüntették ki. 1914-ig, amikor két 
évre katonai szolgálatba kellett állnia, egyre gazdagodott a 
repertoárja, és sorra születtek újabb kompozíciói. 1917-ben 
nyerte el a Szent István Bazilika fôorgonista állását.
A nagy fordulat 1921-ben következett be Antalffy életé-
ben, amikor új kihívások után kutatva Amerikába utazott. 
New York-ba érkezése után meglepô gyorsasággal fedezte 
fel az amerikai zenei közeg. Néhány hónap leforgása alatt 
bejárta Amerikát – a fi atal magyar hegedûvirtuózzal, 
Kerékjártó Gyulával (mûvésznevén: Ducival) adott kon-
certsorozat keretében. Hat mûvét kiadta a Schirmer kiadó, 
majd felfedezte Samuel „Roxy” Rothapfel, a híres impresz-
szárió, aki felajánlotta neki a Capitol Theatre orgonista ál-
lását. A négyezer férôhelyes mozipalotának köszönhetôen 
hamar nagy tömegekhez jutott el „az orgona Dohná nyi-
jának” híre – ahogyan akkoriban a sajtó emlegette. 1922-
ben az Eastman School of Music orgonatanára, s az iskolá-
hoz tartozó Eastman Theatre orgonistája lett. 1924-ben 
kapta elsô színházi megbízását, mint a Kurt Vollmöller 
The Miracle címû darabjából szervezett elôadássorozat ze-
nei vezetôje. Rövid idôre hazatért Magyarországra, de a 
Zeneakadémia orgonájának átépítése miatt itthon a taní-
tás és a koncertezés is komoly gondokba ütközött. Egy ide-
ig vidéki városokban hangversenyezett – Zircen is ebben 
az idôszakban, 1924-ben járt –, majd ismét elfogadta a 
Miracle-produkció ajánlatát, s visszatért Amerikába.

1927-ben, Los Angelesben ôt kérték fel Hugo 
von Hoffmanstahl Jedermann címû szín mû-
ve kísérôzenéjének megkomponálására. Újra 
együtt dolgozott a Miracle-társulattal is, a 
Freiburg Passion Play zenei vezetôjeként. A 
darabot az a David Belasco rendezte, aki 
1900-ban színpadra vitte J. L. Long Madame 
Butterfl y címû  színmûvét – megihletve az 
angolul egy szót sem értô Giacomo Puccinit. 
A zeneszerzés mellett Antalffy továbbra is 
aktívan tevékenykedett a zenepedagógia te-
rületén. 1927 és 1929 között a New York-i 
Union Theological Seminary zeneiskolájá-
nak (Sacred Music School) létrehozásában és 
kezdeti kialakításában vett részt. Ugyaneb-
ben az idôben megszüntette a zeneakadémiai 
státuszát, ami hosszabb amerikai tartózkodás 
szándékára utalhat. Ezt azonban meghiúsí-
totta a gazdasági válság, ami miatt Antalffy 
néhány évig újra Európában mûködött. Így 
kapcsolódott be többek között a francia fi lm-

iparba, s megkomponálta a Le Miracle des Loups címû fi lm 
zenéjét. Ennek a hullámzó idôszaknak a végén járt utoljára 
Magyarországon, s az elsôk között szólaltatta meg a szegedi 
Fogadalmi templom új Angster orgonáját, amely akkori-
ban Európa második legnagyobb hangszere volt.

Kényszerû számûzetésben

Visszatérve Amerikába, zeneszerzôi pályájának legfonto-
sabb állomásai következtek. Az egyik egy oratórium, amit 
a Radio City Music Hall megnyitására kértek tôle. A 
Voice of Millions nem pusztán zenei, de emberjogi je len tô-
séggel is bír: kórusát fehér és afro-amerikai énekesek közö-
sen alkották. Mondanunk sem kell, mekkora jelentôséggel 
bírt ez a harmincas évek Amerikájában – Billy Holiday 
csak 1939-ben énekelte el elôször a Strange Fruitot... Az 
oratórium szövegét a különbözô világvallások szent szöve-
geinek alapján állították össze. Ez volt a Radio City elsô 
világméretû rádióközvetítése is egyben. Antalffy a kö vet-
kezô tíz évben az óriásszínház zeneszerzô-orgonistája volt. 
A másik – társadalompolitikai értelemben is – kiemelkedô 
fontosságú mûve egy indián opera, az Onteora’s Bride, 
amelyet 1934-ben mutattak be a Radio City Music Hall-
ban. Az „Indian Associations of America” ezért az operá-
ért tiszteletbeli törzsfônökké avatta Antalffyt.
Az 1945-ben bekövetkezett halála elôtti utolsó évtized-
ben gyakori betegeskedés keserítette meg a napjait, ami 
azt is megakadályozta, hogy visszatérjen Magyarországra. 
Levelei a magány, a gyötrô honvágy, gyakran a kiábrán-
dultság érzéseirôl árulkodnak. „Ismét azon tanakodunk, 
hogyan lehetne elhelyezkednünk Budapesten, ez a re-
mény állandóan izgat” –  írta 1937-ben. Ha életében már 
nem is tehette, most Kapitány Dénes odaadó munkájának 
köszön hetôen helyet kaphat Magyarország zenei emléke-
zetében. n
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„A Tosca után bármerre jártam, mindenütt megállítottak, 
s megköszönték a kapott élményt. Korábban sokan azt 
mond ták, szívesen jönnének a fesztiválra, de nem tudják 
megfi zetni a belépôt. Gondoltam, itt az alkalom, hogy 
kide rüljön, egy ingyenes operaelôadásra mennyien kíván-
csiak. Reménykedtünk, hogy megtelik háromszáznegyven 
szék, s több mint háromezren jöttek... Örülök, hogy nem 
kellett egy évet várnom arra, hogy igazolódjon az új kon-
cepció” – meséli Kesselyák Gergely, a fesztivál ügyvezetôje. 
„Bár a legelsô programszerkezet is az enyém volt, hiszen a 
Bartók-fesztivál alapítója voltam, de már akkor láttam, 
hogy tíz év után elfárad majd az a struktúra. Amikor a vá-
ros tavalyelôtt megkeresett, hogy megújulást szeretnének 
az általuk fenntartott programsorozatban, jó szívvel tet-
tem javaslatot. Azért, mert szeretném megérni, hogy az 
operabelépôkért is annyian állnak sorba, mint a musical-
jegyekért, s ez a mûfaj visszanyeri egykori népszerûségét. 
Verdi korában a péklegények fütyülték áriáit, s úgy vélem, 
ez ma sem megvalósíthatatlan. Az opera akkor lesz életké-
pes, ha nem dermed múzeummá, s ez akkor történik meg, 
ha új darabok jönnek létre. Meg kell születnie az új, mo-
dern népoperának, és aki eljön Miskolcra, ott lehet a 
bölcsôjénél. Szeretném, ha a közönség is átélné a felfedezés 
élményét, örömét.”
Ezért tavaly – A jövô kulcsa címmel – operaszerzô pályáza-
tot hirdettek, amelyre nyolc magyar és egy olasz pályamû 
érkezett. A döntôbe jutott három alkotás zongorakíséret-

tel felhangzik az idei fesztiválon, s a zsûri, illetve a közön-
ség által legjobbnak ítélt mû a következô esztendôben már 
teljes operaprodukcióként kerül színre. „Használni kell a 
mai kor hangszereit, s az énekesek hangosítását is meg en-
ged hetônek tartom. Várom, hogy felbukkanjon egy olyan 
komponista, aki valóban képes 21. századi népoperát írni. 
S ne becsüljük alá az élô zene hatását; úgy vélem, ezzel le-
het igazán az emberekre hatni. Kicsit változott a fesztivál 
neve, hiszen most már a plusz után nincs másik zeneszerzô. 
A Bartók Plusz a Bartók utáni zeneszerzôkre utal, s arra a 
többletre, amit a közönségnek szeretnénk nyújtani. ”
Idén Németh Norbert Hazug románca, Girolamo Deraco 
Taci címû mûve és Szilágyi Miklós–Horváth György: 
Ostrom címû operája közül választhatnak az érdeklôdôk, 
de versenyen kívül felhangzik Dobos Attila: Az ember tra-
gédiája címû dalmûve is. Ôsbemutató emellett akad jócs-
kán, hiszen Vajda János két egyfelvonásosának, a Don 
Perlimplinnek és a Don Cristobalnak, valamint Orbán 
György Bûvöletének is tapsolhatnak az érdeklôdôk. Akad 
hagyományos produkció is, hiszen Bartók három színpadi 
mûve ezúttal sem hiányozhat a programból. „A támogatá-
sunk az eredeti összegnek körülbelül a tizede, de nem ke-
sergünk, hiszen sikerült a mûködési költségeket a felére 
csökkentenünk. S ha nem is sokkal, de a tavalyihoz képest 
nôtt a büdzsénk, mert már vannak szponzoraink, s ezeket 
az összegeket mind-mind élményt adó elôadásokra fordít-
hatjuk. S tudom, hogy az Ezrek operáját nagyon várja a vá-
ros, így idén is lesz ilyen, ingyenes rendezvény. A Verdi-év 
tiszteletére a Traviatát láthatják az érdeklôdôk, Anger 
Ferenc rendezésében. Elôször az elsô, majd két nap múlva 
a második felvonás hangzik fel, s ezt követôen kerül színre 
az egész darab. Egyelôre csak egy esztendôre elôre terve-
zünk, s a visszajelzések alapján készül a további koncep-
ció.” Kesselyák Gergely hozzáteszi, tudja, hogy biztosan 
vannak, akiknek a korábbi sorozat jobban tetszett, de sze-
retné ôket is meggyôzni, és már a tavalyi, átmeneti prog-
ram mellett is sokan szavaztak a „lábukkal”. Reméli, így 
lesz ez ebben az esztendôben is, ami az új koncepciónak 
már az igazi próbaköve. n

KLASSZIKUS FESZTIVÁL

30 GRAMOFON 2013. NYÁR

A Bartók Plusz fesztivál honlapja: www.operafesztival.hu

A népopera miskolci bölcsôje
Kesselyák Gergely a Bartók Plusz fesztivál új koncepciójáról

A hatalmas hullámpapír díszletelem gyerekülôhellyé alakult, Vidnyánszky Attila pedig a többezres 
publikumot is a Tosca szereplôjévé tette Miskolcon. Puccini mûvére tavaly olyan sokan voltak kí-
váncsiak, hogy a köznyelv elnevezte Ezrek operájának, ezért idén is lesz hasonló produkció. 
Kesselyák Gergely karmester-rendezô, a fesztivál igazgatója örül, hogy az elsô évben a közönség 
jól fogadta a megújult Bartók Plusz fesztivált, s a június 14–23. közötti idôszakra idén is számos 
különlegességet ígér Miskolcon.  

2 Réfi  Zsuzsanna

Kesselyák Gergely (középen) a tavalyi, hatalmas sikert hozó Tosca-elôadás 
fôszereplôivel
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Az idei elsô, 2013 áprilisi fordulón a Zeneakadémia és a 
párizsi Théâtre du Châtelet is megtelt a világ minden tájá-
ról érkezett versenyzôkkel, akik között spanyol, görög, 
olasz, dél-amerikai, koreai is akadt. Havas Ágnes fesztivál-
igazgató azt mondja, bár valóban egyszerre két évre tar-
tottak válogatást, a jelentkezôk száma nem duplázódott, 
s ennek az is oka, hogy elég késôn született meg a pontos 
program. S ha ezen a – duplázás miatt különösen – nehéz 
éven túl lesznek, akkor mindig egy esztendôre elôre lehet 
tervezni, ami jelentôsen megkönnyíti az énekesek és 
az operaházak dolgát. Idén, október 6–19. között végül 
a Poznani Nagyszínház Oedipus Rex címû elôadása 
(Stravinsky), a Szegedi Nemzeti Színház Simon 
Boccanegrája (Verdi), az Isztambuli Állami Operaház 
Britten-produkciója (A csavar fordul egyet), az English 

Touring Opera Lajka, az ûrkutya címû elôadása (Russel 
Hepplewhite), valamint a Szerb Nemzeti Színházban nem-
rég bemutatott mû, A nyár utolsó virága lesz látható. A 
szegedi fesztivál különlegessége, hogy ezt az operát a szer-
zôje, Zoran Juranic fogja dirigálni és rendezni is a Tisza-
parti teátrumban. 
„Igazán rendhagyó produkciókra számíthatnak azok is, 
akik a következô esztendôben nézik meg a programot” – 
mondja Havas Ágnes. – 2014-ben az Armel Opera verseny 
és Fesztivál mûsorán öt ôsbemutató kap helyet. Ezek a da-
rabok annyira frissek, hogy zömük most készül el, köztük 
Sir Harrison Birtwistle: Punch and Judy-ja, Csapó Gyula: 
Phaedra – Az árulás címû operája, amelyet Alföldi Róbert 
állít színpadra, valamints Christian Henking Figaró¿ (sic!) 
címû mûve, ami – bár az eredeti szín mû alapján készül – 

Oedipus Rex és Lajka, az ûrkutya
Négy évre elôre tervezik a fesztiválprodukciókat

A bécsi Opera Europa találkozón nagy elismerést kapott az Armel Operaverseny és Fesztivál, hiszen 
az Arte tévé a sikeres együttmûködés példájaként emlegette a rendezvényt, amihez több opera-
igazgató is gratulált. Az elismert kulturális tévécsatorna ebben az évben is közvetíti a produkció-
kat, nyár elején pedig a Mezzo televízión szintén elindul szokásos kampányuk. Idén már egyszerre 
két év programját hirdették meg; az ez évi fesztivál újdonságai közé tartozik az is, hogy backstage-
túrákat szerveznek, illetve az egyetemisták és a tanárok díját is átvehetik a legjobb mûvészek. 

2 Réfi  Zsuzsanna

Jelenet Zoran Juranic A nyár utolsó virága címû operájából, amely a szerzô rendezésében és vezényletével lesz látható Szegeden
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teljesen a feje tetejére lesz állítva. S emellett Zakaria 
Paliashvili Absalom and Eteri, illetve Marco Tutino Le 
Braci címû darabja is elôször kerül színre. Nagy örömömre 
most már a 2015-ös, 2016-os és 2017-es  program is szinte 
teljesen összeállt, hiszen az Opera Europa konferenciáján 
több dalszínház vezetôjével sikerült az együttmûködésben 
és a darabokban megállapodni. Havas Ágnes annak is 
örül, hogy ettôl az esztendôtôl együtt mûködnek a Zene-
akadémiával, s nemcsak helyet kaptak a válogatáshoz, ha-
nem a verseny meghirdetésében, megszervezésében ugyan-
csak jelentôs segítséget nyújtott az intézmény. S idén még 
egy felsôoktatási intézménnyel, a Szegedi Tudományegye-
temmel is megállapodást kötöttek. „Mindez tavaly, egy 
egyszerû együttmûködéssel kezdôdött, amikor közös pályá-
zatot írtunk ki. Az elsô díj pénzjutalom volt, de mindenki, 
aki tízoldalas esszét írt az operáról, ingyenjegyet kapott a 
fesztiválra. Megható volt látni, hogy milyen sokan hajlan-
dóak ennyit dolgozni egy-egy belépôért. Ezért hirdettük 
meg idén A diákok évét, s új elismeréseket is alapítottunk, 
a hallgatók és az oktatók szakmai zsûrije is odaítélhet egy-

egy díjat.” Az egyetemi hallgatók speciális kedvezménye-
ket kapnak a belépôk árából, játé kokon nyerhetnek a 
feszti válra szabad bérleteket, s közönségtalálkozókon, 
backstage-túrákon is részt vehetnek, hogy jobban meg-
ismerkedjék a mûfajt. De az Armel facebook-oldalán a di-
ákokon kívül is várnak minden játékos kedvû érdeklôdôt.
Havas Ágnes elmondta azt is, az Arte kulturális tévécsa-
torna ismét közvetíti interneten az elôadásokat, s azok a 
fesztivált követôen újra több hónapig elérhetôek lesznek. 
A Mezzo tévén pedig nyáron indul a kampány, s az opera-
versenyt és fesztivált hirdetô kisfi lmeket gyakran sugároz-
zák majd az Intermezzóban. S akad az Armel háza táján 
más újdonság is, hiszen a verseny mellett elsô alkalommal 
szervezik meg a Nemzetközi Opera Menedzsment Kurzust, 
augusztus 21-tôl 27-ig, Balatonfüreden. „Az Opera Euro pá-
val közös ez a projektünk, s a huszonnégy hallgató már 
majdnem mind operaigazgató. Többek között Gerard 
Mortier, illetve a Covent Garden vezetôi foglalkoznak ve-
lük. Remélem, tôlük is úgy tudok majd elköszönni, hogy 
jövôre folytatjuk…” n

Pál Tamás karmester jól ismeri az Armel Operaverseny és Fesztivált, 
hiszen az elsô év óta vagy az elôzsûri munkájában vesz részt, vagy 
a második fordulóban kíséri a versenyzôket, s emellett még a 
versenyzô produkciókat is dirigálja. Ebben az esztendôben a tavaszi 
elsô fordulóban zsûrizett Gyüdi Sándorral, az ôszi versenyen pedig 
a Simon Boccanegrát vezényli Szegeden. 

„A tavalyi megmérettetéshez képest idén sokkal több jó énekes je-
lentkezett, s a Budapesten bemutatkozó, közel hetven mûvész fele 
magyar volt. A világ minden tájáról érkeztek most is aspiránsok, 
köztük japánok, kínaiak, argentinok is. S ha nem is minden hangfaj-
ban, de tényleg találtunk kiemelkedô tehetségeket. Akadtak olyan 
magyar mûvészek is, akiknek korábban csak a nevét ismertem, most 
hallottam elôször énekelni, és rácsodálkoztam, milyen kiválóak. 
Meglepô biztonsággal és jól énekeltek, ráadásul a hangjuk is na-
gyon szép. Az pedig ismét bebizonyosodott, milyen nehéz és ingo-
ványos terület az éneklés, hiszen hiába van valakinek remek techni-
kája, zenei tudása, átélôképessége, ha nem olyan szép a hangszí-
ne… Van, aki csak a vocéjával csatát tud nyerni. Zsûritársam, Gyüdi 
Sándor, a Szegedi Nemzeti Színház igazgatója régi barátom – vele 
nagyon hasonló a szempontrendszerünk, szerencsére azonban az 
ízlésünk eltérô. Így sok vita árán, de végül egyezségre jutottunk a 
továbbjutók személyében. Bízom benne, hogy a most kiválasztott 
magyar énekesek közül néhánnyal majd a döntôben is találkozom.  
Annak is örülök, hogy az idei válogatónak – elsô alkalommal – a Ze-
neakadémia adott otthont, mert azt jelzi, jelentôsnek tartják a meg-
mérettetést. Különleges ez a verseny, hiszen a kortárs operára 
igyekszik felhívni a fi gyelmet. Az Armel hátára vette a modern 
mûveket, ami fontos küldetés, bár néha a zsûrit nehéz feladat elé ál-
lítja, hiszen a kortárs zene nehezebben hozzáférhetô, mint a klasz-
szikus vagy a romantikus repertoár, s egy-egy ismeretlen ária 

elôadóját sem olyan könnyû megítélni. Vannak persze kedvencek: 
Bernstein Candide-jából vagy Sugár Rezsô Hunyadijából is szívesen 
hoznak részletet a jelentkezôk, de az idén is akadt olyan tizenöt 
perces darab, ami teljesen új mûbôl származott...  A másik nehéz-
séget a közönség jelenti, hiszen nem egyszerû ismeretlen mûvekre 
becsábítani a hazai publikumot. Az Armel e téren is mindent meg-
tesz, hiszen a verseny célja éppen az, hogy az opera mint mûfaj le-
gyen népszerûbb, és ehhez izgalmas, rendhagyó produkciókra van 
szükség. Érdekes egyébként az is, hogy a résztvevô operaházak mi-
lyen elôadásokkal érkeznek, hogy az ô közegükben milyen mûvek 
számítanak kortársnak, rendhagyónak. Az utóbbi éveket végignéz-
ve egyébként sajnos azt kell mondjam – s ez az összes megméret-
tetésre érvényes –, hogy a fi atal magyar énekesek motiválatlanok, 
lusták. Elenyészô számban jelentkeznek, miközben mindenkinek, 
aki él és mozog, egy ilyen versenyen el kellene indulnia. Nem feltét-
lenül a gyôzelemért, a díjért, hanem azért, mert egy ilyen megmé-
rettetés, amelyben a színpadi alakítás is lényeges, olyan lehetôség 
egy pályakezdô számára, amit vétek kihagyni.”

PÁL TAMÁS AZ IDEI VERSENYRÔL ÉS A ZSÛRIZÉSRÔL

Pál Tamás és Gyüdi Sándor ezúttal is együtt zsûriztek a tavaszi válogatón



A Lipótvárosi Kaszinó néven megnyílt palotában, a 19. szá-
zad utolsó éveiben díszterem, táncterem, klubhelyiségek, 
könyvtár, kártyaszoba, biliárdterem, cukrászda, ebédlô, 
vívó- és tornaterem várta a felüdülni vagy társasági életet 
élni vágyókat. A Falk Miksa elnökletével megnyílt kaszi-
nóban általában ebéd után kezdôdött az élet: a legfrisseb-
bek egy gyors fekete után egy zamatos szivart vagy cigaret-
tát szívtak el, majd megkezdôdött a játék: alsós, lórum, 
bridzs folyt az asztaloknál. Késô délutánra megtelt a társal-
gó is: kisebb csoportok alakultak, akik megtárgyalták a 
nap eseményeit; politikát, társadalmi életet érintô kérdé-
seket, a mûvészeti élet kulisszatitkait. A kaszinó estélyei, 
hangversenyei, elôadásai, matinéi jelentôs eseménynek 
szá mítottak – többek között Mark Twain és Antonín 
Dvořák is tiszteletét tette itt Az intézmény a kezdetektôl 
jelentôs támogatást nyújtott jótékonysági célokra, vala-
mint a mûvészetpártolásra is áldozott. Mûködtetôi festé-
szeti díjat alapítottak, operapályázatokat írtak ki. Ezek 
egyikére jelentkezett 1911-ben Bartók Béla is, A kéksza-
kállú herceg vára címû operájával, amit azonban a kaszi-
nótagokból álló zsûri bemutathatatlannak (azaz túlontúl 
modernnek) ítélt.

Zavartalan mûvészi munka

Mindezt azért érdemes felidézni, mert az intézmény – a 
megváltozott kulturális közeghez alkalmazkodva – ma is 
hasonló feladatokat lát el. Sôt, még a szocializmus év ti ze-
deiben is hasonló céljai voltak, amikor az épület 1948-ban 
a Budapesti Rendôr Egyesületé, majd a Belügyminisztériu-
mé lett, és kultúrotthonként, tiszti házként, illetve mû ve lô-
 dési házként mûködött. A széles nyilvánosság elôtt 1991-
ben nyitotta meg kapuit; elôbb BM Duna Palota, majd 
Duna Palota néven. Az intézmény mûködteti az 1957-ben 
alapított Duna Mûvészegyüttest és az 1961-ben létrehozott 
Duna Szimfonikus Zenekart is.
„Amikor átvettem 2011. január 3-án a Duna Palotának 
és vele a két mûvészegyüttesnek a vezetését, nehéz gazda-
sági állapotokat találtam, így elsô és kiemelten fontos fel-
adatomnak a gazdasági helyzet normalizálását tekintet-
tem – mondja Bíró Ildikó ügyvezetô igazgató. – A 
mû vész együt te sek fellépései és a Duna Palota egyéb kul-

turális ren dez vé nyei, 
kép zô mû vé szeti kiállí-
tások, könyv be mu ta-
tók, színházi elô adá sok, 
szakmai konferenciák 
egymást erôsítik, a Du-
na Palota ezek révén 
jelenhet meg a fôvárosi 
élet markáns kulturális 
központjaként. Erre 
pre desz ti nálja elhelyez-
kedése is, Budapest 
tör ténelmi vá ros köz-
pontjában. Ab ból a 
szempontból is fontos 
szerepet tölt be, hogy 

kedvelt célpontja a külföldi turistáknak, akik a színvonalas, 
tartalmasan szórakoztató mûsorok által bepillantást nyer-
hetnek a magyar néptánc- és komolyzenei kultúr kincs be. 
Nagy öröm számunkra, hogy 2012 nyarán új kiállító- és 
rendezvény-termet avathattunk egy addig használaton kí-
vüli raktárhelyiség felújításával és átalakításával. A régi 
dohányzó helyiségnek is új funkciót adtunk a rendbetétel 
után. A két mûvészegyüttes 250 millió forint költségvetési 
támogatást kap a Belügyminisztériumtól. 2008-ig a támo-
gatás mértéke nagyságrendekkel nagyobb volt, a jelenlegi 
összeg a nonprofi t kft. által kifi zetett béreket sem fedezi. 
Sajnos mûvészeink hosszú évek óta nem kaptak béreme-
lést, és forrás hiányában egyéb, béren kívüli juttatást sem 
tudunk részükre biztosítani. A mûködéshez szükséges to-
vábbi fedezetet vállalkozói árbevételbôl próbáljuk elôte-
rem teni, a szakmai és mûvészeti programokra pedig rend-
szeresen pályázunk. Az elmúlt évtizedek során elhalasztott 
karbantartási, épület- és állagmegóvási, valamint felújítási 
feladatok sajnos most minket terhelnek, ezért is kényszerü-
lünk folyamatosan megtakarításokat célzó intézkedések 
meghozatalára. Mindezek a feladatok további források be-
vonását igénylik, noha köztudottan forráshiányos idô sza-
kot élünk. Azonban ügyelünk arra, hogy a mûvészeti munka 
zavartalanul folyhasson. Minden nehézség és megtorpanás 
ellenére nagy lendülettel és ügyszeretettel végezzük felada-
tunkat.”

KLASSZIKUS KÖRKÉP
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Duna Palota: kulturális központ a város szívében
Áll a Nádor és a Zrínyi utca sarkán egy háromemeletes, neobarokk épület, amelyet – Freund Vilmos 
tervei alapján – Márkus Géza építômester alkotott, és lett a Belváros egyik gyöngyszeme 1897-ben. 
Ez az épület ma a Duna Palota nevet viseli, és a fôváros kulturális életének egyik fontos, jellegze-
tes színhelye. Nagy múltú együttesei, a Duna Mûvészegyüttes és a Duna Szimfonikus Zenekar a 
koncertévad során és nyáron is több tízezer magyar és külföldi érdeklôdônek nyújtanak tartalmas 
kikapcsolódást.

2 Várkonyi Tamás

Bíró Ildikó ügyvezetô igazgató
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A Duna Szimfonikusok helyzete és tervei

A Duna Szimfonikus Ze-
nekar mûvészeti ve ze tô je 
1994 óta Szklenár Fe-
renc, aki 1984 óta a ze-
nekar fuvolamûvésze is. 
Az együttes kis létszámú: 
negyvenöt, státuszban 
foglalkoztatott muzsikus 
alkotja. Ez a szám egy 
szimfonikus zenekarhoz 
kevés, kamarazenekar-
hoz pedig sok, de tökéle-
tesen illeszkedik a Duna 
Palota színpadához és há-
romszáz fôs nézôteréhez. 

A zenekar fellépett a Müpa Szimfonikus felfedezések címû 
sorozatában, új helyszíne pedig a Klebelsberg Kultúrkúria, 
ahol évente három-négy koncertet tart, illetve hasonló 
külsô helyszín a Marczibányi téri közösségi ház is. „A zene-
kar több feladatot lát el egyszerre – mondja a mûvészeti 
vezetô. – Nem sokkal az együttes alapítása után kezdôdött 
péntek esti komolyzenei ismeretterjesztô sorozatunk, és 
ma már nemcsak gyerekekhez szólunk, hanem vasárnap 
délelôttönként családi matinét is tartunk. Ezzel arra az 
idôsödô közönségrétegre gondolunk, amelyik a közle kedés 
vagy a napszak miatt nem szívesen jár esti koncertre. Ezek-
nek a sorozatoknak, valamint az évközbeni zenekari bér-
letnek a fô jellemzôje, hogy változatos, színes mûsorokat 
kínál, elsôsorban népszerû mûvekkel. A fi ataloknak is sze-
retnénk megnyilvánulási lehetôséget nyúj tani, legyenek 
ôk hangszeres elôadók (Fischer Annie-ösztöndíjasok), kar-
mesterek (például Madaras Gergely, Ménesi Gergely, Hor-
váth Gábor) vagy zeneszerzôk. Tavaly zeneszerzôversenyt 
hirdettünk, amelyre Dohnányi Ernô Szimfonikus percek 
címû mûvére rímelô, maximum tízperces, a konzervatív 
közönség ízlését szem elôtt tartó alko tásokat vártunk. 
Több hangversenyt, sorozatot a Filharmónia Budapest 
Nonprofi t Kft.-vel együttmûködésben rendezünk, kon-
certjeink felét Deák András vezetô karmesterünk dirigál-
ja, de rendszeresen megfordul nálunk Kocsis Zoltán, 
Medveczky Ádám és Ligeti András is.”
Szklenár Ferenc úgy fogalmaz: a nagy zenekarok farvizén 
eveznek, hiszen létszámban, költségvetésben egyikkel sem 
tudják felvenni a versenyt. „Többszörös áttétellel alakult ez 
így – folytatja a mûvészeti vezetô. – Az elmúlt évtizedben 
több olyan törvény született, amely az önkormányzati 
fenntartású együtteseknek kedvezett, s mivel mi nem eb-
ben a körben vagyunk, jelentôs állami támogatástól estünk 
el. Hála Istennek azon kevés zenekar közé tartozunk, ame-
lyek saját koncertteremmel rendelkeznek, így itt tudjuk 
megtartani hangversenyeink nagy részét. Tizenöt éve létre-
hoztunk egy olyan turisztikai programot, amelyet tavasztól 
ôszig Duna Koncert címmel hirdetünk meg, ez évadon-
ként 30-40 elôadást jelent. Ebben összeválogatjuk a ma-

gyar zene klasszikusait (Erkel, Liszt, Kodály mûveit) vagy 
a magyar és magyaros zenével összekapcsolható örökzöl-
deket (Monti-csárdás, Rákóczi-induló, Éljen a magyar-
polka, Coppélia-csárdás stb.). A rendre nagy sikert arató 
mûsorok szórakoztatóak és könnyedek, sajátos magyar 
színt képviselnek, belôlük megérezheti az ide látogató kül-
földi azt a sajátos légkört, amelyben ezek a darabok kelet-
keztek.” n
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A kulturális központ és a zenekar honlapja:
www.dunapalota.hu, www.dunaszimfonikusok.hu

MAGYAR ANZIX

A Duna Mûvészegyüttes kiemelt céljának tartja, hogy a közön-
ség széles rétegeiben felkeltse az érdeklôdést a néptánc iránt, le-
döntse a mûfajjal kapcsolatos sztereotípiákat, és ráébressze a 
nézô ket annak sokarcúságára, mûvészi kifejezôerejére. A társu-
lat a hazai néptánc-hagyomány hiteles, de újításokra nyitott 
tolmácso lására törekszik, produkcióit egyszerre jellemzi a ha-
gyo mány ôrzés és a mû vészi kísérletezés. „Mindig is az érdekel-
te az alkotókat, elô adó kat, hogy a néptánc hogyan jelenhet meg 
a szín házban, a szín padon, korszerû nyelvezetben – mondja 
Juhász Zsolt koreográfus, mûvészeti vezetô. – Természetesen 
az alkotók néptánchoz való viszonya is sokat változott az évek 
során; ma már jóval többet tudnak errôl a csodálatos kincsrôl, 
amit a Kárpát-medencében fennmaradt táncok jelentenek. Ezt az 
utat járjuk mi is, és sokszor rácsodálkozunk: mennyire sok rétû 
és kimeríthetetlen lehetôséget magában rejtô a magyar néptánc-
kultúra, hiszen mindig újabb és újabb mûvészi elgondolásokra 
ihlet. Magyar táncrapszódia címmel adjuk elô sorozatunkat a 
Duna Palotában, a Hungária Koncert rendezésében, valamint 
évente egy önálló bemutatót tartunk. Idén májusban mutattuk 
be a Mûvészetek Palotájában a Magyar anzix címû produkciót, 
amelyben a paraszt világ és a városi élet szabadságeszménye 
közti különbséget helyezzük a középpontba, szórakoztató, de 
elgondolkodtató hangnemben – az autentikus néptáncvilágot 
szembeállítva a modern táncnyelvvel. Az együttesrôl bôvebb 
információ a www.dunatancegyuttes.hu honlapon található.

Szklenár Ferenc, a Duna Szim fonikusok 

mûvészeti vezetôje
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Riederauer Richárdnak másodkarnagyként az a feladata, 
hogy a betanítás során segítse az énekkari tagokat a mûvek 
elsajátításában. Mivel azonban professzionális együttesrôl 
van szó, amelyben szinte valamennyi mûvész kiválóan ol-
vassa az elé tett kottát, a másodkarnagy fô tevékenysége 
elsôsorban arra irányul, hogy egységes hangzást alakítson 
ki a hangerô, a hangszín, a formálás tekintetében. Ha a 
koncerten nem ô, hanem Strausz Kálmán mûvészeti vezetô 
vagy vendégkarnagy dirigálja az együttest, akkor a közös 

próbát mindig konzultáció elôzi meg. „A karnagyoknak az 
a feladata, hogy olyanná tegyék a kórust, mintha az egyet-
len hangszer lenne, az egyéniségeket eggyé kell forrasztani 
– mondja Riederauer Richárd, aki 2001-ben énekesként 
került a Honvéd Férfi karhoz. – A 2009-es vezetôváltás ide-
jén az akkori igazgató azt szerette volna, ha én veszem át a 
kórus irányítását – amellett, hogy énekes is maradok. Nem 
voltak kórusvezetôi ambícióim, nagyon jól éreztem ma-
gam énekkari tagként. A mûvészeti vezetés teljes embert 
kíván, ez az elfoglaltság nem is fért volna bele az életembe 
a hangszerelés és a zeneszerzés mellett. Mégis elfogadtam a 
megbízott karigazgató posztot a pályázati eredmények ki-
hirdetéséig, mert úgy láttam, akkor cselekszem helyesen, 
ha vállalom az átmeneti idôszakban a kórus egyben tar-
tását. Végül azonban megtetszett az a lehetôség, hogy má-
sodkarnagyként is folytathatom a munkát, így ilyen 
minô ségben maradtam a gyôztes pályázatot benyújtó 
Strausz Kálmán mellett.”
Szabadúszó zeneszerzôként Riederauer Richárd 2007 óta a 
Pécsi Baletthez is kötôdik, amelynek azóta minden évben 
ír darabot. Legutóbb A jó és a rossz kertjébôl címmel mu-
tatta be mûvét a neves együttes, az Erkel Színház újbóli 
megnyitása alkalmából. Riederauer Richárd karvezetôként 
végzett a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zenemûvészeti 
Intézetében, és soha nem tanult zeneszerzés szakon, noha 
hamarabb kezdett el komponálással foglalkozni, mint az 
énekléssel. A magyar zenei életbôl tevékenyen kiveszi a ré-
szét: könnyûzenészként is, zongorista zenei munkatársként 
is – például az Operettszínházban – vagy hangszerelôként. 
„Elsôsorban könnyûzenei produkciókban dolgozom hang-
sze relôként – olyanokban, amelyekben szimfonikus zene-
kar is részt vesz. Ilyen volt például az MR2 Symphonic Live 
2.0, amelyben 2012-ben közremûködtem. A szimfonikus 
hangszerelés mindig közel állt hozzám, bár hangszerelést so-
sem tanultam. Sok ilyen muzsikát hallgattam, és lestem el 
a szakmai kulisszatitkokat, így a könnyûzene szimfonikus 
zenekarra való átültetése alakult ki tevékenységemben fô 
profi lként.”  n
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A Honvéd Együttes megújult honlapja: 
www.honvedart.hu

MAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJ – MÁSODSZOR
A Honvéd Együttes 1999. évi elismerését követôen a Honvéd Fér-
fi kar idén márciusban immár második alkalommal vehette át a Ma-
gyar Örökség-díjat. Mint a laudációban elhangzott, a díj a világ-
szerte – Velencétôl Amszterdamig, Jeruzsálemtôl Pekingig – adott, 
nagy sikerû koncerteknek is szól, valamint annak, hogy a Honvéd 
Férfi kar mûsorán tartja a férfi kari zeneirodalom jelentôs hányadát, 
a középkortól napjainkig; beleértve az a cappella és a zongorakísé-
retes mûveket, operakórusokat, oratóriumokat. Számos kortárs 
magyar zeneszerzô komponált mûvet az együttesnek, így az 
utóbbi évek ôsbemutatói Tolcsvay László, Vajda János, Gyöngyö-
si Levente, Szakcsi Lakatos Béla, Orbán György nevéhez fûzôdnek.

Egy sokoldalú muzsikus: 

Riederauer Richárd
A kórus olyan formáció, amelyben az egyének 
mûvészi kvalitásai csoportosan nyilvánulnak 
meg. Ha azonban nagyítóval vizsgáljuk ezt a 
gyönyörû képzôdményt, amelyet énekkarnak 
neveznek, nem egy olyan egyéniségre buk-
kanhatunk, akiknek nevéhez komoly egyéni 
teljesítmények is fûzôdnek. Ilyen mûvész a 
Magyar Örökség-díjas Honvéd Férfi karban 
Riederauer Richárd másodkarnagy, szólam-
vezetô, zeneszerzô és hangszerelô, aki az 
idén megkapta a Magyar Ezüst Érdemkereszt 
polgári tagozat kitüntetést.

2 Várkonyi Tamás

Riederauer Richárd: A karnagyoknak az a feladata, 
hogy olyanná tegyék a kórust, mintha az egyetlen 
hangszer lenne
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„Martonvásár az életem része lett – mondja Antal Mátyás –, 
hiszen az ötvenes-hatvanas években, amikor elkezdôdtek 
a Beethoven-koncertek, édesapám, Antal István zongora-
mûvész több ízben is fellépett itt szólistaként. Én fi atal 
zenekari muzsikusként, az Állami Hangversenyzenekar 
fuvolistájaként 1968-tól, azaz huszonhárom éves korom 
óta minden évben zenéltem a Brunszvik-kastély parkjá-
ban, egészen 1990-ig, amíg a zenekarban játszottam. 
Késôbb karigazgatóként körülbelül harmincszor jártam itt, 
karmesterként pedig idén nyáron nyolcadik alkalommal 
lépek fel.”
Antal Mátyás úgy fogalmaz, Martonvásár valóságos zarán-
dokhely lett, amely ezer szállal kötôdik Beethovenhez, a 
zenéhez és a természethez. „Ez az egyetlen olyan hangver-
seny-helyszín, amely kifejezetten egy szimfonikus zenekar-
hoz kapcsolódik, hiszen kezdettôl fogva az Állami Hang-
versenyzenekar játszott itt, ma pedig jogutóda, a Nemzeti 
Filharmonikusok, illetve ennek a testületnek a fontos ré-
sze, a Nemzeti Énekkar is. Ami számomra különösen 
kedvessé teszi Martonvásárt, hogy a hatvanadik és a hat-
vanötödik születésnapi koncertemet is itt dirigálhattam. 
Miután július 31-én születtem, e nap körül mindig van 
Beethoven-est, így remélem, hogy két év múlva esedékes 
hetvenedik születésnapomat is ebben a környezetben ün-
nepelhetem.”
Idén a második, július 27-i hangversenyt vezényli Antal 
Mátyás. „A mûsort a C-dúr és c-moll hangnem jegyében 
állítottuk össze. A Coriolan-nyitány heroikus küzdelmei, 
energikus drámaisága után két olyan Beethoven-opus 
hangzik el, amely a zeneszerzô világának derûsebb oldalát 

képviseli, noha azok 
sincsenek híján a 
drámai pillanatok-
nak. Az I. szimfóniát 
a hangverseny máso-
dik részében a C-dúr, 
úgynevezett Kismar-
toni mise követi a 
mûsorban, amelyrôl 
úgy vélem: ha fényét 
nem homályosítaná 
el a Missa solemnis, 
bizonyára a ze ne szer-
zô legnépszerûbb da-
rabjai közé tartozna. A mise szólistái Váradi Zita, Schöck 
Atala, Alessandro Codeluppi (Magyarországon élô olasz 
tenor), valamint Blazsó Domonkos fi atal basszista lesz-
nek.” Az ezt megelôzô, július 20-i hangversenyt Antal 
Mátyás karigazgatóként jegyzi. Ekkor egy valódi különle-
gesség hangzik el: a bécsi kongresszus tiszteletére kompo-
nált Dicsôséges pillanat címû kantáta. A mûsort Kocsis 
Zoltán dirigálja, szólistaként pedig Ránki Fülöpöt hallhat-
juk a B-dúr zongoraversenyben. A Klukon-Ránki házaspár 
fi atalabbik gyermeke számára ez lesz a harmadik szóló-
versenymû, amit nyilvános koncerten megszólaltat. Mint 
mondja, a hangszerrel három-négyéves kora körül kezdett 
el foglalkozni, és nyolcévesen döntötte el, hogy zongora-
mûvész lesz. Rendhagyó módon nem jár konzervatórium-
ba, hanem ma is Becht Erika növendéke a II. kerületi Jár-
dányi Pál Zeneiskolában, illetve 2011 nyara óta Hambalkó 
Edittôl is tanul; idén érettségizik az Eötvös József Gimná-
ziumban. „Szüleim természetesen gyakran meghallgatnak, 
és adnak segítô tanácsokat egy-egy koncert elôtt, de hagy-
nak egyedül dolgozni – mondja Ránki Fülöp. – Nem teher, 
hogy elismert zongoramûvészek, sôt megkönnyíti az uta-
mat: így egészen kiskoromtól kezdve szoros kapcsolatban 
lehettem a hangszerrel, a zongorával együtt nôhettem fel. 
Kocsis Zoltánnal már dolgoztunk együtt, szüleimmel több-
ször játszottuk az ô vezényletével Mozart háromzongorás 
versenymûvét, valamint keze alatt részt vehettem 
Stravinsky Menyegzôjének elôadásában is.” n
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A Nemzeti Filharmonikusok honlapja és további információ 
a martonvásári Beethoven-estekrôl: www.fi lharmonikusok.hu

Martonvásár, a zenei zarándokhely
A Nemzeti Énekkar karnagyát, Antal Mátyást a kezdetektôl szoros, már-már családi kötelék fûzi 
a Nemzeti Filharmonikusok nyári Beethoven-koncertjeihez. Kezdetben – zongoramûvész édesapja 
révén – mint hallgató, késôbb a zenekar fuvolistájaként lépett fel a Brunszvik-kastély parkjában, 
majd kóruskarnagyként és zenekari karmesterként jelent meg neve a plakátokon. Idén is mindkét 
minôségében jelen lesz.
 2 Várkonyi Tamás

Tamási Eszter tévébemondó, Antal Mátyás és Fischer Annie zongoramûvész 
1988-ban, Martonvásáron

Ránki Fülöp
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KLASSZIKUS ZENEKARI KÖRKÉP – Várkonyi Tamás összeállítása

„A zene hídkent összeköti a nemzeteket. Bartók is írt errôl 
egy cikkében, amikor azt taglalta, hogy határmenti terü-
leteken a népdalok »átvándorolnak« a határon: néha le-
fordítják, majd visszafordítják a szövegüket, és így gazdag 
dallamváltozatok születnek, míg egy ország közepén szegé-
nyebb marad a dallamkincs. A zene tehát közelebb hozza 
egymáshoz az embereket, és erre most nagy szükség van” 
– világítja meg Fischer Iván a fesztivál létrejöttének gon-
dolati hátterét. Mint mondja, a Mahler Ünnep gyönyörû 
emlék marad, hiszen rendkívüli siker övezte minden év-
ben, de nem szoktak a babérjaikon ülni; mindig újítani, 
változtatni kell. A rajongókat megnyugtatja: a zenekar 

nem fogja elhanyagolni Mahler zenéjét. Folytatódik a 
Mahler-sorozat a Channel Classics kiadásában, továbbra 
is minden szezonban egy Mahler-szimfóniát terveznek 
elôadni és rögzíteni, sôt más hagyományokat is megôriznek, 
amelyek a Mahler Ünneppel indultak. „Az Európai Hidak 
fesztivál esetében azért esett a választás a cseh zenére, mert 
különlegesen gazdag – mondja a zeneigazgató. – A sokrétû 
programból kiemelendô a fantasztikus 18. század korszaka. 
Nem véletlen, hogy Mozart Csehországban mutatta be 
több operáját! Ha csak Zelenkára, a Benda családra vagy 
késôbb Vanhalra, Koželuchra gondolok, egyértelmû, hogy 
Prága az európai zene központjaként mûködött akkor. Ér-
dekes lesz továbbá körülnézni a mai cseh zeneszerzôk köré-
ben is, sok felfedezésre számíthatunk. A fesztiválon azt 
mutatjuk be, amivel az adott ország hozzájárult az európai 
kultúrához. Európán belül mindig nagy mozgás volt, ha-
tottak egymásra a nagy tehetségek. Mozart cseh kapcso-
latai mellett említhetném azt is, hogy Mahler is onnan 
származott, ugyanazt a folklórt hallhatta gyerekkorában, 
mint korábban Smetana vagy Dvořák.”

Középpontban a Dvořák-életmû 

A fesztivál Hans Krása cseh zsidó zeneszerzô a terezíni lá-
ger lakói számára írt, Brundibár címû – egyszerre tra gikus 
és gyermekien tiszta – operájával nyílik, majd négy napon 
keresztül a fesztivál kiemelt zeneszerzôje, Antonín Dvořák 
mûveié a fôszerep. A bô másfél órás, Birmingham város 
felkérésére született, majd ott 1891-ben bemutatott 
Requiemet kétszer adja elô a Budapesti Fesztiválzenekar, 
kiváló énekes szólisták, valamint a Cseh Filharmónia 
énekkara közremûködésével, Fischer Iván vezényletével. 
„Gyönyörû darab, ritkán játszott, már régen tervezem a 
mûsorra tûzését” – nyilatkozta a zeneigazgató. A szoprán 
szólamot a világhírû Juliane Banse viszi, aki számos alka-
lommal dolgozott már Fischer Ivánnal, például a 2010-es 
budapesti Don Giovanniban, a washingtoni Nemzeti 
Szimfonikus Zenekarral elôadott Mahler II. szimfóniában 

Bridging Europe – 
Európai Hidak

A Budapesti Fesztiválzenekar 
új kezdeményezése

Új koncertsorozat váltja szeptemberben a Mahler 
Ünnepet: a Budapesti Fesztiválzenekar és a Mû-
vészetek Palotája elsô alkalommal rendezi meg 
szeptember 11. és 19. között a Bridging Europe – 
Európai Hidak elnevezésû fesztivált. A kezdemé-
nyezés lényege, hogy minden évben egy-egy euró-
pai ország kultúrája kerüljön refl ektorfénybe a 
mûfaji és stiláris sokszínûség jegyében, ízelítôt 
adva egy nemzet gazdag zenei múltjából és 
jelenébôl. Idén Csehországé a fôszerep: a rendez-
vény kiemelt zeneszerzôje Antonín Dvořák lesz, 
de hallhatunk barokk és kortárs estet is.

Fischer Iván
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– de muzsikált Sinopolival, Abbadóval és Rattle-lel is. A 
mezzoszoprán szólista a kiváló szlovák énekes, Jolana 
Fogašová lesz, a tenor pedig Peter Berger, aki a 2012-es 
glyndebourne-i operafesztiválon, a Rusalka címû Dvořák-
opera tenor fôszerepében debütált. Basszusként Alejandro 
Marco-Buhrmestert üdvözölhetjük, aki a Bayreuthi Ün-
nepi Játékok ünnepelt mûvésze, a Pierre Boulez-féle 
Parsifal Amfortasa, és olyan további neves karmesterekkel 
lépett fel, mint Daniel Barenboim, Szemjon Bicskov, 
Valerij Gergiev, Eliahu Inbal, Fabio Luisi, Esa-Pekka 
Salonen és Christian Thielemann.

Két kéz, négy oktáv

A két másik Dvořák-esten az életmû további reprezentatív 
darabjait hallhatjuk; például a Szláv táncok sorozatból két 
tételt, a méltatlanul keveset játszott g-moll zongoraver-
senyt, valamint a gyönyörû VIII. szimfóniát, amelyet a 
zeneszerzô 1891-ben Cambridge-ben is dirigált, a patinás 
egyetem díszdoktori címének átvételekor. A zongoraver-
seny szólistájaként Garrick Ohlsson lép pódiumra, aki alig 
tizenhárom évesen lett a New York-i Juilliard School nö-
vendéke; tanárai között találjuk többek között Claudio 
Arraut is. Nemzetközi karrierje 1966-ban indult, amikor 
megnyerte a Bolzanóban megrendezett Busoni versenyt – 
a második helyezett a Fesztiválzenekarral szintén szoros 
kapcsolatban álló Richard Goode lett –, majd 1968-ban 
a montreali nemzetközi zongoraversenyt; 1970-ben pedig 
– elsô amerikaiként – a világ másik legrangosabb zongora-
versenyét, a varsói Chopin-versenyt. (Itt Mitsuko Uchida 
elôtt végzett, s gyôzelmével Maurizio Pollinit, illetve 
Martha Argerichet követte a dobogó legfelsô fokán.) 
Ohlssont jó kapcsolat fûzi a legkiválóbb magyar muzsiku-
sokhoz: korábban a Takács Quartettel is turnézott. Továb-
bi érdekesség, hogy néhány éve az ô koncertjével nyílt meg 
a Mostly Mozart fesztivál New Yorkban (lásd keretes írá-
sunkat); lemezre vette Chopin teljes zongorás életmûvét, 
Christoph von Dohnányi vezényletével Ferruccio Busoni 

öttételes zongoraversenyét a Cleveland Zenekarral, de 
Ohlsson abban is különleges, hogy repertoárján több mint 
nyolcvan versenymû szerepel, valamint hatalmas kezeivel 
a zongorán majdnem két oktávot ér át! A koncerten el-
hangzik Dvořák ritkán hallható, eredetileg zongora négy-
kezesre írt tíz legendája közül az utolsó, amely a zenekari 
repertoár gyöngyszeme.

Múlt és jelen

És akkor következik az Európai Hidak fesztivál két 
kuriózum-értékû hangversenye, amelyeken a cseh zenei 
múlt és jelen kevésbé ismert oldalát ismerhetjük meg. A 
cseh barokknak szentelt esten olyan zeneszerzôk mûveit 
hallhatjuk, akiket kismestereknek gondolnánk, de akik 
bizonyára közvetlenül hatottak a kor nagy zeneszerzôire is. 
Ilyen például a Benda család, amelynek több tagja is kép-
viselteti magát a mûsorban, vagy ilyenek Zelenka mûvei, 
amelyek közül egy szimfóniát is hallhatunk. A programba 
került Pavel Josef Vejvanovský (1633–1693) Harmonia 
Romana címû alkotása is – az ô tekintélyes életmûvét a 
kelet-morvaországi Kroměřiz kastélyának levéltárában, il-
letve a prágai Nemzeti Múzeumban ôrizték meg. A kon-
certet a magyar historikus mozgalom kiteljesedésében 
fontos szerepet játszott Nicholas McGegan vezényli, aki 
majdnem három évtizede a San Franciscó-i Philharmonia 
Baroque Orchestra vezetôje, de húsz évig igazgatta a 
göttingeni Händel Fesztivált is. A koncert közremûködôje 
az a Dominique Labelle, aki a BFZ-féle 2009-es Figaro há-
zasságában a Grófnét alakította óriási sikerrel. A másik 
kuriózum-esten a cseh kortárs zenérôl ad izgalmas kereszt-
metszetet a Peter Vrábel vezette Berg Zenekar. n

A Budapesti Fesztiválzenekar hivatalos honlapja:
www.bfz.hu

MOSTLY MOZART
Augusztus 11-én, 13-án és 15-én a Budapesti Fesztiválzenekar a 
New York-i Filharmonikusok otthonában, a Lincoln Centerben lép 
fel, a Mostly Mozart fesztiválon. A Figaro házasságát adják elô há-
rom alkalommal, Fischer Iván rendezésében és vezényletével, má-
sok mellett a világ egyik legjobb Mozart-énekesének tartott 
Hanno Müller-Brachmann (Figaro) közremûködésével. A szereplôk 
között van a keresett szoprán, Laura Tatulescu (Susanna), a BFZ 
koncertjeirôl és felvételeirôl is ismert Miah Persson (Grófné), vala-
mint a hosszú pályafutás után is nagyszerû formában lévô, legen-
dás Ann Murray (Marcellina). Mint ismeretes, 2011-ben ugyanitt a 
Don Giovannit adta elô az együttes, szintén zeneigazgatójának 
félig szcenírozott rendezésében. „Sokkal megragadóbb, fantázia-
gazdagabb és színpadilag merészebb produkció, mint sok más, 
teljesen színpadi elôadás” – írta arról a produkcióról a New York 
Times kritikusa, így érthetô, ha a Figaro házasságát is óriási 
érdeklôdés elôzi meg a New York-i közönség részérôl. További in-
formáció a www.mostlymozart.org honlapon olvasható.

 Garrick Ohlsson
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A Pesti Vármegyeháza díszudvara a kevés jó akusztikával 
rendelkezô szabadtéri helyszín egyike. Ez tetszett meg a 
Concerto Budapest zenészeinek, köztük Kaczander Orso-
lyának, az együttes fuvola szólamvezetôjének, aki vállalta, 
hogy a négy egymást követô csütörtök koncertjeinek gaz-
dája és mûsorszerkesztôje lesz. Mint a Gramofonnak el-
mondta, az este nyolc órakor kezdôdô hangversenyekkel 
kellemes nyáresti zenei élményt kívánnak nyújtani az 
érdeklôdôknek; legyenek azok külföldi turisták vagy hazai 
zenebarátok. A sorozatot már tavaly is megrendezték, így 
nyugodt szívvel állítja, hogy a közönség és a muzsikusok is 
rendkívül jó hangulatú esteken vehetnek majd részt. A ki-
váló akusztikai adottságok mellett a hely további elônye, 
hogy a Belvárosban található, könnyen megközelíthetô, 
de csendes. Kaczander Orsolya népszerû, könnyen befo-
gadható mûveket válogatott össze – két zenekari és két ka-
marazenei program várja az érdeklôdôket. Két koncert 
mûsora a zenekar azon korszakát idézi fel, amikor a szak-
mai építkezés jegyében a bécsi klasszika állt a repertoár 
középpontjában. A július 11-i esten az évad során nagy si-
kerrel megrendezett Concerto Stúdió bérlet mûsorából 
egy Mozart-zongoraötös, valamint Poulenc fúvósokra írt 
szextettje hangzik el. Július 18-án Vashegyi György vezé-

nyel Haydn-programot, július 25-én Weiner, Kodály, 
Doppler és Ligeti magyaros mûvei szólnak, az augusztus 
1-jén hallható hangverseny Mozart-mûsorát pedig Berkes 
Kálmán dirigálja.
A Concerto Budapest jú-
lius elsô hetében rendezi 
meg zenei táborát a Páva 
utcai Zeneházban, a ze-
nekar mûvészeinek aktív 
közremûködésével. A Ze-
neházikó elsôsorban a 
6-14 évesekre számít, és 
rendkívül gazdag zenei és 
társasági programokkal 
várja a gyerekeket. Július 
1-5. között így olyan tevé-
kenységekre nyílik lehetôség, amelyekre évad közben, a 
„rendes” ifjúsági vagy gyerekhangversenyen legtöbbször 
nem. Például ki lehet majd próbálni a hangszereket, be le-
het ülni a próbaterembe. Megtudhatják a gyerekek, hogy 
milyen érzés a szólamvezetô helyén ülni, vagy akár a kar-
mester helyén állni. A hangszerbemutatókon, illetve zene-
elméleti alapokat, kottaolvasási ismereteket is nyújtó fog-
lalkozásokon természetesen játékos és interaktív formában 
sajátítják el az ismereteket a kalandvágyó táborozók. Meg 
lehet ismerni a hangszerek történetét és a zenekari próba 
kulisszatitkait; szét lehet nézni a kottatárban, a hangszer-
tárban. Gyakorlatilag birtokba lehet venni azt a területet, 
amely évad közben a professzionális zenészek munkahelye, 
nagy komponisták és zenemûvek otthona, és a koncert-
látogatótól elzárt világ. A háromszori étkezést magában 
foglaló tábornapok alatt a gyerekek részt vehetnek imp-
rovizációra, zenei kreativitásra épülô tevékenységekben, 
közben maguk is felfedezhetik képességeiket, élvezhetik a 
„zenecsinálás” örömét, sôt hangszerkészítéssel is megpró-
bálkozhatnak. Külön elôny, hogy a Páva utcai Zeneháznak 
udvara is van, így jó idô esetén a szabadban lehet tartani a 
foglakozásokat. A belsô-ferencvárosi zeneház könnyen 
elérhetô közelségben található a szülôk és a gyermekek 
számára, autóval és tömegközlekedéssel egyaránt. A 17 
ezer forint összköltségû tábor öt napon át izgalmas, színes 
elfoglaltságot nyújt a nyári szünetüket töltô iskolás gyere-
keknek, és még tíz százalékos testvérkedvezmény is igény-
be vehetô. n

A Concerto Budapest honlapja:
www.concertobudapest.hu 

Zeneházikó és könnyed nyáresti koncertek
Két új, izgalmas kezdeményezéssel is jelentkezik a nyári hónapokban a Concerto Budapest. 
A zenekar a Pesti Vármegyeháza udvarán népszerû mûvekkel, könnyed mûsorokkal, kellemes 
nyáresti koncertekkel várja a közönséget; a 6–14 éveseknek pedig zenei tábort rendez a Páva utcai 
Zeneházban – Zeneházikó címmel.

Kaczander Orsolya
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Hallgasson Ránk!

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

Bud a f o k i
D o hn án y i
Z e n e k a r

Hangversenyek a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben

201 3. október 27. vasárnap

Liszt:  Haláltánc
Orff: Carmina burana

Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar
Budapesti Akadémiai Kórustársaság

Vezényel: Hollerung Gábor

2 0 1 3 .  december 8 .  vasárnap

Philipp Glass: Concerto fantasy
Dubrovay: Zongoraverseny

Berlioz: Fantasztikus szimfónia
Vezényel: Hollerung Gábor

További információ: www.bdz.hu
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Legutóbb (Gramofon 2013 tavasz, 37. oldal) a fokozatosan 
kiépült adminisztratív és szervezeti háttérrôl volt szó, de 
ezzel párhuzamosan természetesen elsôsorban a szakmai 
fejlôdés vezetett a zenekar „felnôtté”, azaz professzionálissá 
válásához, 1993-ban. „A stabilabb béreknek köszönhetôen 
a 2000-es évek elején a magyar zenei élet élvonalbeli fi atal 
muzsikusaiból válogathattunk, akiknek nagy része azóta is 
itt játszik – meséli Hollerung Gábor. – Egyrészt azért ma-
radtak, mert versenyképesebbek lettünk, másrészt pedig 
megszerették azt a mûhelymunkát, aminek itt részesei le-
hetnek. Egyre komolyabb repertoárt játszottunk, egyre ko-
molyabb munkát végeztünk. Ennek köszönhetôen alakult 
ki az az egységes hangzáskultúra, amely lehetôvé tette, 
hogy a zenekar egyetlen hangszerként szólalhasson meg. 
Nem elég ugyanis a hangszerjáték technikai részét tökéle-
tesen elsajátítani, olyan mechanizmusokra van szükség, 
amelyek segítik az egymásra fi gyelést. Egy olyan vonóskar-
ban, amelyben mindenki egyformán ötven decibellel ját-
szik, a vonós-hangzás megsokszorozódik. Ellentétben az 
olyan vonóskarral, amelyben egyenként ugyan hangosab-
ban játszanak a tagok, de az összhangerô mégis veszít az 
értékébôl. Magyarországon azért vagyunk nehéz helyzet-
ben, mert nincsenek közös diszciplínák. Abban az idôben, 
amikor a Zeneakadémiára jártam, körülbelül öt hegedû-
tanár tanított, és sok mindenben nem értettek egyet. Ön-
magában mindegyik zseniális volt, de nem voltak közös 
tradícióik. Simon Albert például – akit a hatvanas-hetve-
nes években a zenekari összjáték legnagyobb tudójaként és 
mestereként tiszteltek Magyarországon – rendszeresen 

Drezdá ból hozott ide professzorokat, akik mind szóról 
szóra ugyanazt tanították, mert náluk a zenekari muzsiká-
lás egységes múltra, egységes hagyományra tekinthetett 
vissza. Több száz éves tradíció állt mögöttük, de ugyanez 
igaz a bécsiekre vagy a londoniakra is. A magyar zeneka-
rok legnagyobb problémája a zenei fegyelem, a közös rend 
hiánya. A magyar zenészek annyira különbözô módokon 
tanultak hegedülni, csellózni! Ráadásul a zenekari képzés 
nálunk sokáig háttérbe szorult a szólistaképzés mellett. A 
ze nekari muzsikálás lényege és egyben szépsége, hogy itt a 
tömeg része vagy, nem pedig a tömegbe kényszerített 
egyén. Ha valaki az alkalmazkodási készséget – mint a kö-
zös siker alapfeltételét – képes elsajátítani, az élvezni fogja 
a közös zenélést.”
A zeneigazgató ismét Simon Albertet említi: „Két évig le-
hettem az asszisztense, bogaras fi gura volt, de óriási tudású 
muzsikus, aki mindenre választ tudott adni, zeneit és tech-
nikait egyszerre. Ha például egy hegedûs megkérdezte tôle, 
hogy ez vagy az a zenei megoldás miért nem kivitelezhetô, 
ô rögtön rá tudta vágni, hogy ez itt hangsúlyos és rövid, és 
a vonó mely részét használva érhetô el a kívánt hatás. Saj-
nos azonban a zenekari képzés nálunk sosem tartozott a 
legmegbecsültebb diszciplínák közé. Simon Albertet elle-
hetetlenítették, Fricsay Ferencet, a valaha élt egyik legna-
gyobb magyar karmestert elüldözték – aztán Berlinben 
köztiszteletben álló dirigensként dolgozhatott. Ugyanak-
kor ifjúkoromban ámulva hallgattuk a Liszt Ferenc Kamara-
zenekart, a csodálatos, egységes zenekari összjátékot, a 
diszciplínákból adódó virtuozitást. Ezt a sokunk által cso-
dált perfekciót Sándor Frigyesnek és Rolla Jánosnak kö-
szönhette a nagy múltú együttes. De ki tudja manapság, 
hogy ki az a Sándor Frigyes vagy ki az a Mihály András?! 
A legnagyobb magyar zenekarnevelô egyéniségekként em-
lékezem rájuk, pedig sohasem kerültek igazán refl ektor-
fénybe.” n

Diszciplínákból virtuozitás

Cikksorozattal elevenítjük fel a hazai zenei 
életben húsz éve hivatásos zenekarként 
jelen lévô Budafoki Dohányi Ernô Szimfo-
nikus Zenekar történetét. Ebben a részben a 
szakmai háttérrôl – a zenekari játék kulisz-
szatitkairól, metodikáról, a zenekarnevelés 
jelentôségérôl és fortélyairól – kérdeztük 
Hollerung Gábor zeneigazgatót.

A Budafoki Dohányi Zenekar honlapja: www.bdz.hu
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BENY  VSZKYÉljen!  Vivat!  Nech žije!

B E M U T A T Ó

2013 / 08 / 10 / 19.00
K A S S A / KO Š I C E ,  A M F I T E ÁT R U M

GHYMES KONCERT

HONVÉD TÁNCSZÍNHÁZ
SZARKA – VINCZE – ZSURÁFSZKY:

BENYOVSZKY – TÁNCJÁTÉK

A forgatókönyvet írta  » VINCZE Zsuzsa
Díszlettervező  » TÓTH Kázmér
Zeneszerző és a dalversek írója  » SZARKA Tamás Kossuth-díjas

Benyovszky Móric » KASZÁS Gergő Jászai Mari-díjas / ZÁMBÓ István Junior Prima-díjas

A zenész-énekes szerepében » SZARKA Tamás
Hanszky Zsuzsanna »  FEKETE Zsuzsanna
Közreműködnek:
ŽELEZIAR NÉPI EGYÜTTES (SK); SZILÉZIAI “PATRIA” TÁNCEGYÜTTES (PL); 
GABRHEL EGYÜTTES (CZ); VALAMINT AFRIKAI TÁNCOSOK ÉS FELVIDÉKI GYERMEKEK

Rendező-koreográfus  » ZSURÁFSZKY Zoltán Kossuth-díjas, kiváló művész

A produkció fővédnöke: BALOG ZOLTÁN, az emberi erőforrások minisztere
A produkció védnöke: MUDr. RICHARD RAŠI MPH., Kassa város főpolgármestere

Magyarország Kassai Főkonzulátusa által támogatott és szervezett produkció

Támogatók » Partnerek » » 
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A május utolsó napján rendezett FeelHarmonic Love címû 
koncert annyiban nem egyedi a zenekar történetében, 
hogy Kovács László együttese eddig is a közönség egyre 
szélesebb körét próbálta megnyerni a zenének – szép siker-
rel –, a hagyományos értelemben vett komolyzenén kívüli 
mûfajok bevonásával. „Mára megszokottá vált a tagok szá-
mára, hogy nemcsak a szimfonikus repertoárt játsszuk, ha-
nem estjeinken például népzenei, jazz vagy akár pop- és 
rockegyüttes is közremûködik, a mûsorainkban eseten-
ként fi lmzene és jazz szól, de a muzsikusaink ugyanolyan 
nyitottsággal fogadják a kortárs zenét is, mint a hagyomá-
nyos Brahms–Beethoven-programot – mondja a mûvészeti 
vezetô. – Ilyen nagyszabású vállalkozásba azonban még 
nem fogtunk ötven év alatt: a FeelHarmonic Love címû 
szuperprodukciót a majdnem kétezer embert befogadni ké-
pes Miskolci Városi Szabadidôközpontban rendeztük meg 
– nagy nézettségû tévémûsorokból ismert énekesek, Radics 
Gigi, Király Linda és Király Viktor, László Boldizsár, 
Majsai Gábor és a miskolci Pál Dénes közremûködésével. 
Mi voltunk felelôsek a produkció minden egyes eleméért: 
a látványtechnikáért, a hangosításért, a marketingért; ha-
talmas erôket megmozgatva dolgoztunk rajta több hónapon 
keresztül. A megszólaló dalok tónusát egy rock-formáció 
biztosította, vagyis egy dobos, két gitáros és egy billentyûs. 
A kétszer egyórás koncerten a szimfonikus zenekar aktív 
szereplôként vett részt, és nem háttérként, ahogyan az 
ilyen produkciókban gyakori. Ez nem véletlenül történt 
így, hiszen tudatosan törekedtem a zenekar kellô súllyal 
való szerepeltetésére, amikor elkészítettem a dalok egyedi, 
kifejezetten erre az estre szóló feldolgozásait, hangszerelé-
seit. Nem érzem megalkuvásnak, hogy a szimfonikus zene-
kar ilyen mûsort ad, mert ha kellôen magas színvonalon 
tudunk valamit megoldani, akkor annak van értéke és ér-
telme. Ha a kiváló énekeseket kísérve jól játsszuk Whitney 
Houston, Celine Dion, Paul Anka, Tom Jones, Beyonce, 
Michael Buble vagy az Aerosmith dalait, továbbá ha a 
fény és a hangosítás is tökéletes, akkor egy ilyen mûsor 
olyan komplex koncertélményt nyújt, ami semmi mással 
össze nem hasonlítható.”
A Miskolci Szimfonikus Zenekar 1963-ban alakult hivatá-
sos együttessé. A következô évad az ünneplés jegyében telik; 

évadnyitó promenád-koncerttel, a szezonon belül pedig a 
fi nomságokra helyezve a hangsúlyt – ahogyan Kovács 
László fogalmaz. „Nem lesz ünnepibb az évad, mint az ed-
digiek, hiszen mindig is próbáltunk minôségi mûsorokat 
összeállítani. Az évad különlegessége abban áll, hogy a fô 
koncerteken kívül különbözô, szélesebb kört megszólító 
megmozdulásokat is tervezünk, bôvítjük a zenekar repre-
zentálásának lehetôségeit. A zenekari fesztivál keretében 
tervezünk játékos zenei vetélkedôt a város különbözô hely-
színein, a miskolci társintézmények együttmûködésével 
pedig olyan helyszíneken is meg szeretnénk jelenni, ahol 
korábban nem találkozhatott velünk a közönség. Fontos-
nak tartjuk, hogy a zenekar a lakosság köztudatába minél 
inkább beépüljön, és megmutassa, micsoda ereje is van a 
zenének, ezen belül a komolyzenének. Az ünnephez kap-
csolódóan ismét új lemezzel készülünk, mely a korábbi le-
mezekkel ellentétben nem kerül kereskedelmi forgalomba. 
Az elmúlt tizenöt évben mi mindig a »nagy, szent« feladatot 
teljesítettük méltatlanul félretett magyar zeneszerzôk mû-
veit rögzítve – Dohnányitól Weineren keresztül, Kodály 
isme retlen darabjaiig. Most azonban ráadás-számokat ve-
szünk fel: olyan klasszikusokat, örökzöld tételeket, amelye-
ket szakértô és laikus egyaránt szívesen hallgat, és amelyeket 
mindenki boldogan fogad el tôlünk ajándékként.” n
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Érték és értelem –
jubileum elôtt a Miskolci Szimfonikusok
Fél évszázados jubileuma küszöbén áll a Miskolci Szimfonikus Zenekar. A szeptemberben kezdôdô 
ünnepi évad azonban nem tér el döntôen az eddigiektôl, hiszen ha a rangos vendégmûvészek, 
nagyszerû és különleges mûsorok tesznek egy koncertszezont ünnepivé, akkor az eddigiek is azok 
voltak. A nyarat viszont egy olyan produkcióval nyitotta az együttes, amely saját történetében, 
valamint az észak-magyarországi régió életében is egyedülálló. Errôl is kérdeztük a mûvészeti 
vezetôt, Kovács Lászlót.

Egy szép pillanat a közelmúltból: Patricia Kopatchinskaja, a világhírû hegedû-
mûvésznô Bartók Béla versenymûvét játszotta Miskolcon

A Miskolci Szimfonikus Zenekar honlapja:
www.mso.hu
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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

Helmuth Rilling

J. S. Bach: 
h-moll mise
A karmester: Helmuth Rilling
Közreműködik:
Julia Sophie Wagner, Bakos Kornélia, 
Kálmán László, Tobias Berndt – ének
Kodály Kórus Debrecen (karigazgató: Pad Zoltán) 
Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényel: Helmuth Rilling

2013. június 8., 19:30 
Református Nagytemplom

Évadzáró koncert



A hangversenyek ezúttal is a hagyományos ritmusban kö-
vetik egymást: a novemberi, úgynevezett bérlet-beharan-
gozó koncert után, január és május közepe között játszik a 
Bogányi Tibor vezette együttes a Mûvészetek Palotájában. 
„Eddig is szívügyünknek tekintettük jelenlétünket a fô-
város zenei életében, de most, hogy a zenekar nemzeti 
minôsítést kapott, ez különösen fontossá vált számunkra 
– mondja Horváth Zsolt. – A minôsítés rang és felelôsség, 
a budapesti bérlet szakmai munkánk esszenciáját nyújtja.”
Az évtizedes hagyományhoz híven a következô évadban is 
péntekenként rendezik a budapesti koncerteket; az elsôt 
november 15-én, rögtön egy ôsbemutatóval. Ekkorra 
készül el a zenekar rezidens zeneszerzôjének, Gyöngyösi 
Leventének az új versenymûve, a Sinfonia concertante, 
amelyet az Amadinda Ütôegyüttes közremûködésével ad 
elô a zenekar – Pécsett is. Az esten hallhatjuk Stravinsky 
száz éve bemutatott Tavaszi áldozatát is – a remények sze-
rint a két mû remekül illeszkedik majd egymáshoz. Ez a 
hangverseny nemcsak bérletnyitó koncert, hanem a Szim-
fonikus felfedezések sorozatnak is része a Mûvészetek Palo-
tájában. A Pannon Filharmonikusok már a harmadik 
olyan budapesti koncertet rendezi meg a következô évad-
ban, amelynek keretében a Bogányi testvérpárt köszön-
hetjük együtt a színpadon. Bogányi Gergely tavaly 
Rahmanyinovot, idén Bartókot játszott a zenekarral, 2014. 
január 24-én pedig Csajkovszkij b-moll zongoraverseny-
ében hallhatjuk. A mûsorban helyet kapott Sibelius I. 
szimfóniája is; a Finnországhoz való kötôdése révén 
Bogányi Tibor nagy szeretettel és szakmai alázattal gon-
dozza a Sibelius-életmûvet, s ennek a munkának a gyü-
mölcsét a magyar közönség is élvezheti. 

A március 7-i programba szintén bekerült egy kuriózum: 
Terényi Ede marosvásárhelyi zeneszerzô Jazz-hárfaverse-
nye, amely Vigh Andrea közremûködésével csendül majd 
fel, Mozart kis g-moll szimfóniája (K. 183) után és Schu-
mann III. (Rajnai) szimfóniája elôtt. Április 11-én a zene-
kar állandó karmestere, Vass András lép pódiumra, hogy 
eldirigálja többek között Beethoven Hármasversenyét. A 
mû szólistái közül – Várjon Dénes mellett – ketten is pécsi 
kötôdésûek: Várdai István itt született, Baráti Kristóf pe-
dig a Pécsi Tudományegyetem tanára, valamint a Kodály 
Központ rezidens szólistája. Azé a Kodály Központé, 
amely nek rezidens zenekara a Pannon Filharmonikusok. 
A két fi atal mûvésszel egyre szorosabb az együttmûködés; a 
következô évadban közös lemezfelvételt is terveznek. Stra-
vinsky Tûzmadár-szvitje elôtt Várdai István egy Dvořák-
raritást is megszólaltat: a Klid (Erdô-csend) címû alkotást, 
amely a Cseh erdôk szimfonikus költemény-sorozat egy da-
rabja, és maga a szerzô írta át csellóra és zenekarra. 
A bérletzáró hangversenyen ismét kortárs magyar szerzô 
mûve csendül fel, Orbán György 4. szerenádja, majd Doh-
nányi Ernô gordonkára és zenekarra írt Koncertdarabját 
hallhatjuk. Dohnányi mûvészete szintén rendszeresen jelen 
van a zenekar életében: a szeptemberben harmadik pécsi 
évadját kezdô Bogányi Tibor az ô mûveit is koncepciózusan 
építi be a zenekar repertoárjába. A 20. század elsô éveiben 
komponált alkotást Fenyô László közremûködésével adják 
elô, és ha már sikerült megnyerni a Németországban is 
szép karriert befutott nagyszerû szólistát, mûsorra tûzik 
Richard Strauss Don Quijotéját is. n
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A Caput mortuumtól az Aranyokkerig
A Pannon Filharmonikusok új fôvárosi bérlete

Tizenegyedik alkalommal hirdeti meg fôvárosi bérletét a Pannon Filharmonikusok. A Mûvészetek 
Palotájában rendezendô öt hangverseny tematikája a következô évadban ezúttal a színek világával 
kapcsolódik össze, és három magyar kortárs szerzô alkotása kapott benne helyet. Az öt hangver-
seny számos kuriózummal, jól ismert, kiváló magyar mûvészek közremûködésével várja a zene-
barátokat.

Várjon Dénes, Baráti Kristóf és Várdai István, a Pannon Filharmonikusok vendégszólistái
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2013. augusztus 25. - szeptember 2.

www.zsidonyarifesztival.hufacebook.com/zsnyf
INFORMÁCIÓ: Fesztivál Jegyiroda, 1074 Budapest, Dohány u. 2.
(a Dohány utcai zsinagógánál) Telefon: 413-5531 I Fax: 462-0478 - E-mail: zsikk@aviv.hu
A Zsidó Nyári Fesztivál rendezője: Budapesti Zsidó Hitközség Idegenforgalmi és Kulturális 
Központja. A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

Budapest Klezmer Band: Hászene 
Vendég: Dunai Tamás

 augusztus 25. 19.00 
Dohány utcai zsinagóga 

Evergreen - válogatás Barbra Streisand dalaiból 
Közreműködik: Stúdió 11 Zenekar, 

Náray Erika, Polyák Lilla, Szulák Andrea
 augusztus 28. 19.00

Dohány utcai zsinagóga

Bornai Tibor és barátai - 
Tesztoszteron

 augusztus 25. 19.30

Uránia Nemzeti Filmszínház

Molnár Dixieland Band 
vendég: Berki Tamás

 augusztus 27. 19.30

Uránia Nemzeti Filmszínház

Swinging Amy - 
Szűcs Gabi  estje
 augusztus 31. 21.00

Uránia Nemzeti Filmszínház

Budapest Ragtime Band
Vendég: Szőke Nikoletta és Kovács Ferenc

 augusztus 25. 19.30

BMC

...és még sokan mások!

JEGYEK KAPHATÓK:  vagy www.zsidonyarifesztival.hu



Hagyomány 
új köntösben

Több szempontból is kiemelkedô a debreceni 
zenei együttesek idei éve. A zenekar 2013-ban 
ünnepli fennállásának kilencvenedik évfor-
dulóját, és az intézmény elnyerte a város által 
alapított Kölcsey-ösztöndíjat. Június 8-án, a Re-
formátus Nagytemplomban a Kodály Filharmo-
nikusok és a Kodály Kórus élén napjaink egyik 
legelismertebb régizenei dirigense, Helmuth 
Rilling vezényli Bach h-moll miséjét. 

Debrecen háromszázhúsz éve, 1693. április 11-én kapta 
meg I. Lipót német-római császártól és magyar királytól a 
szabad királyi város címet. A cívisváros azóta ünnepel 
ezen a napon, így hagyományosan a város napján, azaz 
idén is április 11-én adták át a Kölcsey-ösztöndíjakat. A 
város, pontosabban a Debreceni Református Kollégium 
neveltjérôl elnevezett támogatás mûvészeti alkotások lét-
rehozására fordítható, amatôr és hivatásos mûvészek, 
mû vé szeti együttesek részére írták ki. Olyan témákra szólt 
a deb receni önkormányzat felhívása, amelyek kötôdnek a 
helyi tradíciókhoz, ugyanakkor innovatív jellegûek, a múlt 
értékeit korszerû nyelvezettel, a ma emberének mutatják 
be. Idén a tizenkét pályázó közül a Debrecen zenei együt-
teseit összefogó Kodály Filharmónia került ki gyôztesen, 
elnyerve ezzel a bruttó kétmillió forintos összeget. 
Somogyi-Tóth Dániel igazgatótól megtudtuk: összmûvészeti 
produkcióval pályáztak, amelyben a tervek szerint a zene 
mellett hangsúlyosan szerepelne a tánc és az irodalom is. 
A bemutatót természetesen a Kodály Filharmonikusok, a 
Kodály Kórus és a Csokonai Színház jegyzi majd. A szín-
padi-oratorikusra elgondolt alkotás zenéjét Vajda János 
írná, és 2014. április 11-én mutatnák be. A mû a Debreceni 
Református Kollégium levéltárában fellelhetô, a kollégium 
diákjai által a Református Énekeskönyv dallamaira írt 
szövegekre készülne, valamint felhasználná a debreceni 
forrásokban fennmaradt, nagy hagyományú, eredeti pro-
testáns dallamokat és énekeket is. A Kodály Filharmónia 
pályázati szövege szerint a tervezett mû olyan egyedülálló 
feldolgozása lenne a református énekeknek, amely egyrészt 
zenetörténeti szempontból jelentôs, másrészt erôsíti a 
Refor mátus Kollégiumhoz és Debrecen városához kapcso-
lódó kálvinista zenei tradíciókat. Vajda Jánossal amúgy is 
szorosabbra fûzték a szálakat, hiszen a népszerû kortárs 
zeneszerzô Federico García Lorca mûveinek ihletésére ké-
szült két egyfelvonásos operáját – a Don Perlimplint és a 
Don Cristobalt – ôk adják elô június 18-án, a Miskolci 
Nemzetközi Operafesztiválon (lásd cikkünket a 30. oldalon). 

Az operafesztivál és a Csokonai Színház koproduk ciójában 
részben a debreceni színházhoz kötôdô énekesek – Haja 
Zsolt, Bódi Marianna, Bátori Éva, Böjte Sándor, Tóth János 
és Hábetler András – alakítják a fôszerepeket. Az együtte-
seket Török Géza vezényli, aki szintén Debrecen neveltje. 
A terveknek-hagyományoknak megfelelôen 2014-ben is 
tervezik a debreceni együttesek közremûködését a Bartók 
Plusz operafesztiválon.
Szintén kiemelkedô júniusi esemény a legendás Bach-
specialista, Helmuth Rilling vendégszereplése a Reformá-
tus Nagy templomban, ahol Bach h-moll miséjét dirigálja a 
Kodály Filharmónia együttesei élén. Somogyi-Tóth Dániel 
elmondta: Rilling már tavasszal elküldte az általa „pre-
parált” partitúrát, a zenekar és az énekkar tehát felkészül-
ten várja a német karmestert, aki éppen a nyolcvanadik 
születésnapja utáni napokban utazik Debrecenbe, hogy 
három napon át próbáljon a város hivatásos együtteseivel. 
A június 8-i évadzáró hangversenyt természetesen világ-
sztárnak kijáró, óriási érdeklôdés elôzi meg. A zenekar a 
2013–2014-es szezont jubileumi évadnak hirdeti meg, hi-
szen a zenekar kilencven éve alakult. A kerek évforduló-
nak kö szönhetôn számos ünnepi megmozdulás várja a he-
lyieket és a Debrecenbe látogatókat: például gálakoncert, 
amelyen népszerû mûvekkel–mûrészletekkel kedvesked-
nek a közönségnek. Ezen a születésnapi koncerten – ame-
lyet október 1-jén, a Zene világnapján tartanak – a tervek 
szerint a zenekarhoz különbözô formában és minôségben 
kötôdô karmesterek állnak majd a pulpitusra.  n
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Somogyi-Tóth Dániel a Kölcsey-ösztöndíjjal, a város napján
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A siker receptje talán az, hogy az eseménysorozat ötvözi a 
város történelmi és zenei adottságait. A római város törté-
nelmi emlékeit képes összekapcsolni a Savaria Szimfoni-
kus Zenekar magas színvonalú mûvészetével és kiemelkedô 
közremûködôkkel. Mérei Tamás szerint ennek kö szön-
hetôen vált lehetôvé, hogy új fejezet kezdôdjék a város kul-
turális életében. Egy olyan korban, amikor – a gazdasági 
válság miatt – a kultúra területén inkább a fenntartás, a 
megmentés a cél, mintsem új kezdeményezések megszilár-
dítása. „Azt szoktam mondani, hogy ha kidobnak az ajtón, 
akkor ahelyett, hogy visszamásznék az ablakon, átpréselem 
magam a falon. Mindezt úgy, hogy észre sem veszem, mert 
nekem így természetes – mondja Mérei Tamás. – Amikor a 
szabadtéri játékok ötlete felmerült, sokan óvatosságra in-
tettek: vigyázzak, nem kell ez a közönségnek, egy 

operaelôadásra lehetetlen eladni pár száz jegynél többet. 
Nem törôdtem ezekkel a hangokkal… Szombathelyrôl so-
kan mondják azt, hogy a magyar kultúra egyik fellegvára. 
Ez adott nekem erôt, bíztam a közönségben. Ráadásul a 
két éve felújított Isis-szentély a hatvanas években sem oko-
zott csalódást: Mozart Varázsfuvolája kultikus programmá 
vált – nem csak a városban élôknek. Ha errôl az operáról 
van szó, aligha találunk még egy ilyen autentikus helyszínt 
az országban. Tavaly két produkciót láthatott a közönség: a 
Figaro házassága címû Mozart-operát Káel Csaba rendezé-
sében, valamint az Evita címû musicalt, amelyet Gajdos 
József vitt színre. Szerénytelenség nélkül mondhatom, 
hogy kirobbanó siker volt, az Evitából még pluszelôadást is 
kellett rendezni, akkora volt az érdeklôdés. A tavalyi siker-
nek köszönhetôen a rendezvény márkanév lett Szombat-
helyen.”
Mint Mérei Tamás mondja, a szakmai siker mellett gazda-
ságilag is sikerült szilárd alapokat teremteniük, folyamato-
san érkeznek támogatók, akik fi nanszírozzák a költségeket. 
A tervek szerint 2013 augusztusában három produkciót 
láthat a közönség. Verdi születésének 200. évfordulója al-
kalmából az Aidát tûzik mûsorra, Kürthy András rendezé-
sében. Mivel az Iseumi Szabadtéri Játékokkal mára össze-
fonódott a musical is, így idén szintén képviselteti magát a 
mûfaj: Silló Sándor rendezésében egy klasszikust, a Jézus 
Krisztus Szupersztárt láthatjuk, a helyi Weöres Sándor 
Színház mûvészeinek közremûködésével. Mivel a zenekar 
tiszteletbeli elnök-karnagya, a világhírû zongoramûvész-
dirigens, Vásáry Tamás éppen idén augusztusban lesz 
nyolcvanéves, nagyszabású születésnapi gálát rendeznek a 
tiszteletére, Vásáry 80 címmel.
A Savaria Szimfonikus Zenekar helyzetérôl az igazgató el-
mondja: tavaly ünnepelték megalakulásuk ötvenedik év-
fordulóját, ami már egy emberélet léptékeivel mérve is 
hosszú idônek számít. Bár két éve még a megszûnés fenye-
gette az együttest, „kiemelték” ôket, nemzeti besorolást 
kaptak. „Ez azt jelenti, hogy elismerték azt a több évtizedes 
munkát, amelyet a zenekarunk végez – mondja Mérei. – 
Saját bevételeink folyamatosan növekednek, és a közönsé-
günk is rendületlenül hûséges hozzánk. Csak két apró pél-
da a múltból. Amikor a zenekar élére kerültem, a saját be-
vételünk 34 millió forint volt, ez 2012-ben 179 millióra nö-
vekedett. Áprilisban megtöltöttük a város legnagyobb 
kulturális színhelyét, az AGORA Mûvelôdési és Sporthá-
zat, ahol Radics Gigi Symphonic live címmel egész estés 
koncertet adtunk – ezerháromszáz ember elôtt. Akkora 
volt az érdeklôdés, hogy pótszékeket kellett betenni. Pozi-
tívan látom a jövôt, és büszke vagyok arra, hogy Szombat-
helyen ilyen nagyszerû csapattal dolgozhatom.” n
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Pár éve még csak tervek voltak, s mára Szom-

bathely egyik legnagyobb tömegrendezvényé vé 

nôtte ki magát az Iseumi Szabadtéri Játékok. 

A több ezer embert mozgató augusztusi fesz-

tiválon idén három produkciót tûznek mû-

sorra. A részletekrôl Mérei Tamás cselló-

mûvészt, a szabadtéri játékok fôszervezôjét 

és mûvészeti vezetôjét, a Savaria Szimfonikus 

Zenekar igazgatóját kérdeztük.

Visszatért a zene az Isis-szentélybe
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ELTE Eötvös Kiadó, 2012. 
266 oldal

Harmat Kiadó, 2012.
152 oldal

Rózsavölgyi és Társa, 2013.
260 oldal

HELTAI GYÖNGYI: 

AZ OPERETT METAMORFÓZISAI 

1945–1956

Egy ízig-vérig közép-európai, sokszor alábecsült, de 

fontos értékeket is hordozó mûfaj, az operett 1945 

és 1956 közötti metamorfózisait tekinti át Heltai 

Gyöngyi új kötete. Bár a címadás önmagában rend-

ben van, a metamorfózis (azaz átváltozás) helyett 

szerencsésebb lenne torzulásról, vakvágányról be-

szélni. Mint cseppben a tenger, úgy tükrözôdik a 

kommunista hatalomátvétel után létrejött, bor-

zalmas Rákosi-diktatúra abszurditása az operett al-

kotó- és elôadómûvészeivel, intézményeivel kap-

csolatos intézkedésekben. Jól mutatja ezt a könyv 

második fejezete, amely az operett szocialista „ere-

detmítoszait” boncolgatja; vagyis azt vizsgálja, ho-

gyan fosztották meg módszeresen az operettet 

mindazoktól a toposzoktól, amelyeket Kálmán Imre, 

Lehár Ferenc és kortársaik megteremtettek. Máskép-

pen fogalmazva: hogyan „szabadították meg” az 

operettet mindazoktól a hagyományos értékektôl, 

amiket 1945 elôtt hordozott, és hogyan aggatták rá 

a giccses szocreál ma már megmosolyogtató, de a 

maga korában véresen komoly, rettene tesen ízléste-

len kellékeit. Önálló fejezet foglalkozik a bulvárszín-

házi kulturális örökség egyik elsô számú letéte-

ményesével, Fedák Sárival; illetve Lata bár Kálmán 

jellegzetes játékmódjának szakmai és politikai érté-

kelésével. A rendkívül gazdag, eddig publikálatlan 

levéltári és minisztériumi forrásanyagra támaszkodó 

kötet második része a színházesztétika felé mozdul 

el: a szocreált „kulturális transzferként” értelmezi, 

majd megkísérli bemutatni a szocialista realista ope-

rett interkulturális modelljét. Tanulságos az utolsó 

fejezet is, amely a kommunista Románia magyar 

színjátszását, nemzeti témáit-motívumait vizsgálja. 

Összességében Heltai Gyöngyi (aki ebbôl a téma-

körbôl francia nyelven doktorált) hiánypótló és ha-

talmas munkát végzett el. Retkes Attila

TRANSZCENDENS ETÛDÖK

Hegedûs Endre zongoramûvésszel 

beszélget Ferenczi Andrea  (CD-melléklettel)

Figyelemfelkeltô borító, sokat ígérô cím – a címlap 

adataiban sok igazság van, mégsem teljesen adek-

vátak a tartalommal. Várnánk „szakmaibb” köny-

vet, amely Liszt beígért remekeire fókuszál, akár 

szubjektív megközelítésben, beszélgetés formájá-

ban. Ehelyett (mint a hátoldal borítója is tudósít) a 

„Hegedûs a zongoránál” címû kiadvány jelentôsen 

bôvített verzióját kapjuk kézhez. Barsi Balázs atya 

elôszavát és a Ferenczi Andrea által írt elôhangot 

követôen kilenc fejezetre tagolódik a beszélgetés-

sorozat. Különleges portré ez Hegedûs Endrérôl, a 

maga által legjellemzôbb, legfontosabbnak tartott 

témák körüljárásával. Nem felesleges a családi 

múlt felemlegetése sem, hogy annál inkább tudjuk 

értékelni a „beérkezést”. És nem kevésbé izgalmas 

végigkísérni – a legavatottabb idegenvezetôvel – a 

valahonnan-valahová jutás útját. A fejezetek nem 

válnak el mechanikusan, utalások szövevénye há-

lózza, ok-okozati kapcsolatokra derül fény. S arra, 

milyen tartalmas életet lehet élni, összeegyeztetve 

a hivatást a családdal, a földi dolgokat hívôként 

súlyozva. Hegedûs Endre azon kevés muzsikus 

egyike, akik szépen-szabatosan beszélnek, felépít-

ve mondandójukat – ez összefügg azzal, hogy 

rendkívüli gyakorlatra tett szert, különbözô nagy-

ságú közönség megszólításakor. A beszédszerûség 

gördülékenysége teszi olvasmányossá a könyvet; 

aki ismeri a zongoramûvészt, belsô hallással a 

hangját is képes „hozzáhallani”. Ez az érzet teszi 

ôszintévé a leírottakat, s éppen ezért, a meghit-

tebb mondandó, a pillanatnyi kitárulkozás szinte 

beavatottsággal avatja bizalmasává az olvasót. S 

az elmondottak hitelét növeli a CD-melléklet, ahol 

többségükben olyan mûvek csendülnek fel, 

amelyekrôl szó volt a beszélgetésekben.

Fittler Katalin

GÁRDONYI ZSOLT – HUBERT NORDHOFF: 

ÖSSZHANG ÉS TONALITÁS

Lehet-e zeneelméletet élvezetesen tanítani és élve-

zettel tanulni? A würzburgi Zenemûvészeti Fô is ko-

la két professzorának, Gárdonyi Zsoltnak és Hubert 

Nordhoffnak Összhang és tonalitás címû könyve 

egyértelmû igennel válaszol a kérdésre. Bármely 

tan tárgy sikeres elsajátításában meghatározó a ta-

nár személyisége, de óriási szerepe van a jól megírt 

és haszonnal forgatható tankönyveknek is. Ez az új 

ki advány a zene harmóniai szerkezetének megérté-

séhez ad hasznos és világosan felépített segédesz-

közt. A két szerzô munkájának aranyfedezetét 

hosszú évek során szerzett pedagógiai tapasztala-

tuk adja, de nem egyszerûen szabályokat akarnak 

az érdeklôdô olvasók fejébe sulykolni. Természete-

sen benne vannak a könyvben a törvény sze rû sé gek, 

a fogalmak is, de nem száraz vagy éppen megdönt-

hetetlen kinyilatkoztatásként. Az olvasó mindig a 

zene sajátosságaiból leszûrve kapja meg azokat, 

melyek olykor eltérhetnek a „szabályostól”. A kot-

tapéldák bôségesek és lényegre törôek (355 sze-

melvény és számos ábra gazdagítja a kötetet), 

négy évszázad zenéjébôl válogattak a szerzôk. Két 

nagy zenetörténeti korszak kapott megkülönböz-

tetett fi gyelmet: az egyik a barokk kezdete, a dúr-

moll tonalitás kialakulásának idô szaka, mely egye-

nesen vezet Bach korál-harmonizálásaihoz, a másik 

pedig a 19-20. század harmóniavilága. Utóbbiból 

kiemelkedik Olivier Messiaen harmóniakezelésének 

és Claude Debussy Három noktürnjében a tonali-

tás és a forma összefüggéseinek tárgyalása, me-

lyeknek külön fejezeteket szenteltek a szerzôk. A 

könyvet a német eredetibôl Terray Boglárka fordí-

totta, gondosan, körül te kin tôen, gördülékenyen. A 

szerzôpáros munkája élve zetes ol vasmány a zene 

összefüggéseit mélységeiben meg érteni szándéko-

zók számára. Kovács Ilona
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J. S. BACH: DAS WOHLTEMPERIERTE CLAVIER 

Schiff András – zongora

 ★★★★★

Schiff András negyedszázaddal elsô lemeze után 

újra felvette Bach Wohltemperiertes Clavierját. Ezzel 

nem kis konkurenciába ütközött. A hatalmas opust 

felvette többek közt Edwin Fischer, Feinberg, Richter, 

Tureck, Gould, Gulda, Barenboim, Ashkenazy. Ám a 

legfôbb konkurencia saját maga. Schiff az egyik 

leg nagyobb Bach-játékos, játéka egyenes, egyenle-

tes, eléggé lágy, de nem összefolyó. A tiszta struk-

tú rát és a pontos ritmust nem tiszteli kevésbé, mint 

Gould, a mélységet nem tartja kevésbé fontosnak, 

mint Feinberg vagy Richter, csak kevesebbet konk-

retizál, többet hagy a zenére. Mintha konvergens 

függvényrôl volna szó: az érték, melyhez a függ-

vény tart, csak megközelíthetô, nem érhetô el, s az 

értéket nagyon megközelítve már alig lehet emel-

kedést elérni. Schiff új lemeze azért nem jobb a ré-

ginél, mert már azzal a Bach-játék maximuma táján 

járt; legalábbis egy ilyen nagy opus egészét ille-

tôen. Megközelítése alapjában véve nem változott. 

A tempó- és dinamikai választások sosem tûnnek 

esetlegesnek. Az ECM-lemez hangzása direktebb, 

hangszer-közelibb, mint a régi felvételé. Ennek elô-

nye a teljesebb rálátás, hátránya azonban, hogy 

minden erôs, minden közeli, s nem biztos, hogy 

ezzel valóban közelebb jutunk. Speciális kiinduló-

pont ezúttal a színekhez való kapcsolódás: a hang-

nemek a mûvész számára színekhez kapcsolód-

nak, a fehértôl kiindulva sárgán, narancson, okkeren 

és a több más színen keresztül egész a feketéig. 

Vajon a csomagolás miért nem vette ezt alapul, s 

maradt megszokott minimalizmusánál? Schiff 

Bach-lemeze érdekes adalék az égô csipkebokor és 

a levetendô saru kérdéséhez. Van egy küszöb, amit 

a földi életben nem lehet átlépni. Schiff minden 

feltûnôtôl, erôstôl tartózkodó stílusával mintha el-

érte volna ezt a küszöböt.  Zay Balázs

J. S. BACH: JÁNOS-PASSIÓ

Dunedin Consort, karmester: John Butt

l l  l l  l l  l l  ll

Korunk embere számára szinte természetes, hogy 

koncertteremben hallgat olyan mûveket, amelyeket 

eredetileg másfajta környezetbe szántak. Számom-

ra meglepô volt Haydn-misét hallani istentisztelet 

keretében; amikor a koncerten vagy felvételen egy-

más után sorjázó tételekbôl megismert ciklikus mû 

részekre tagoltan csendült fel. Hasonló élmény ré-

szesei lehetnek e felvétel hallgatói: az erôteljesen 

drámai hatású passió a Lipcsében használatos 

nagypénteki szertartásrendbe ágyazottan szólal 

meg. Korálelôjáték, majd énekelt korál vezeti be (az 

elôbbi Bachtól, az utóbbi Scheintôl), majd rövid 

orgonaelôjáték a passióhoz (Buxtehude mû bôl). A 

két rész között hasonló három tétel, s a passiót 

kö vetôen részei vagyunk a szertartás lezárásának. 

A közösségi korálokban a Dunedin Consort éneke-

seihez a Glasgow-i Egyetem templomi kórusa csat-

lakozott. A Dunedin Consort kifejezetten barokk 

mûvek elôadására specializálódott, az elmúlt évek-

ben felvételei szép elismerésben részesültek. Mû-

vé szeti vezetôje, John Butt könyv-publikációival is 

a barokk iránti elkötelezettségérôl tanúskodik. Át-

gondoltság a koncepciót illetôen, perfekcióra tö-

rekvés az interpretációban – mégis, a hallgatóban 

valamiféle hiányérzet támad. Pedig ráadásul a szö-

veg is remekül érthetô. De a szöveg – szöveg marad; 

amelyet korántsem mindig értelmeznek az éneke-

sek. Néha az az érzésünk, hogy a struktúra fonto-

sabb a számukra. Valószínûleg a felvétel ké szítôk 

koncepciójából adódóan, „élet-idegen” a szó listák 

akusztikus-dinamikai aránya. Néhány – hangszín-

arányaiban érzékenyen árnyalt – részlet pedig szinte 

intermezzóként ékelôdik a folyamatba. Elmarad a 

megrendülés – s ezért csak részlegesen kárpótol a 

szertartást záró közösségi korál himnikus meg-

emelése: Nun danket alle Gott. Fittler Katalin

J. S. BACH: CSELLÓ SZÓLÓSZVITEK

William Butt – cselló

l l  l l  l l  l l  l

Megírásuk után nem sokkal teljesen feledésbe me-

rültek, majd jó másfél évszázad múltán keltek is-

mét életre. Igen, J. S. Bach hat csellószvitjérôl van 

szó. Újjászületésük folyamata 1889-ben kezdô-

dött, amikor egy 13 éves kamaszfi ú egy használt 

kottákat árusító barcelonai zenemûbolt legeldu-

gottabb zugában rálelt a nem sokkal korábban 

(nyomtatásban elôször) megjelent remekmûvekre. 

Az ifjú csellista – akit késôbb Pablo Casalsként is-

mert meg a világ – azonnal felismerte, hogy zenei 

drágaköveket tart a kezében. Addig, ha egyáltalán 

foglalkozott is valaki e darabokkal, legjobb eset-

ben is csak ujjgyakorlatoknak tekintette a szvite-

ket, és egyáltalán nem foglalták el azt a helyet a 

muzsikusok körében, ami valóban megillette vol-

na ôket. Még a 19. századi Bach-reneszánsz egyik 

meghatározó alakja, Robert Schumann is zongora-

kíséretet írva akarta érdekesebbé tenni a „csu-

pasz” gordonkaszólamot. Casalst azonnal le-

nyûgözte e darabok szépsége és egyedisége: attól 

kezdve minden áldott nap gyakorolta és tanulmá-

nyozta ôket. Ám több mint két évtizednek kellett 

eltelnie, míg végül 1911-ben kiállt velük a pódiumra. 

Még további huszonöt évig érlelte, hogy 1936–39 

között lemezre vegye a Bach-szviteket, melyet az-

óta számos felvétel követett. A legújabbat William 

Butt jegyzi, aki kétszeresen is bátor. Egyrészt vál-

lalja a megmérettetést a legendás nagy elôdök 

felvé teleivel, másrészt hangversenyen készült elô-

adást hallunk, nem stúdióban összevágottat. Butt 

játéka ugyan nem hat a reveláció erejével, ám telje-

sítménye elôtt mégis fejet hajthatunk: tévedhetet-

lenül rajzolja meg a tételkaraktereket, ben sô sé ge-

sen énekel vagy éppen fi lozofi kusan szem lélôdik. 

CD-je többszöri meghallgatás után is érdekes és 

lebilincselô. Kovács Ilona
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BEETHOVEN ÖSSZES VONÓSNÉGYESE – 

1. RÉSZ

Quartetto di Cremona

l l  l l  l l  l l  ll

Nem is volt olyan régen, mikor egy – nevében is – 

színtiszta olasz vonósnégyes oktatta a nagyvilágot, 

hogyan kell igazi mediterrán szenvedéllyel Beetho-

vent játszani. A Quartetto Italiano Beethoven vo-

nósnégyes-összkiadása sokak számára máig etalon 

értékkel bír. Nem véletlen, hogy e viszonylag friss 

kamara-formáció, a Quartetto di Cremona borostás-

mosolygós talján amorózói bevallottan a nagy 

elôdök nyomdokait kívánják követni. S ha valakinek 

kétsége támadna, hogy egy viszonylag ismeretlen 

vonósnégyes mekkora érdeklôdésre tarthat számot 

egy független kiadónál elkészítendô, komplett Bee-

thoven-kiadással – ennek legelsô etapja ugyanis e 

CD –, az gondoljon csak bele, hogy a Quartetto 

Italiano az Amadeus, a Melos, a Végh vagy a Juilliard 

Kvatettel konkurált a maga idejében. Az Audite friss 

SACD-je bátran, skrupulusok nélkül szól, minden 

oktalan visszafogottságot mellôzve, s a kvartett az 

elvárt délies hevülettel, drámai nekilendüléssel nyúl 

a német szerzô darabjaihoz. Ennek a kissé nyers, de 

szerfelett ôszinte és merész játékmódnak leginkább 

a korai B-dúr kvartettben érezni a hozadékát. A 

középsô korszak terméke, az f-moll vonósnégyes 

már nem igényli a „vagány”, rátarti attitûdöt – itt a 

Quartetto di Cremona muzsikusai is valamelyest ne-

hezebben találják meg a klasszikus egyensúlyokat. A 

kései F-dúr, a mester egyik utolsó befejezett munkája 

pedig egészen más világ, s ezt az elôadók is tudják. 

Szinte félve, az opus ultimumnak kijáró tisztelettel-

jes óvatossággal közelítenek a darabhoz, s a játékuk 

is ennek megfelelôen komolyodik, s válik töp reng ô vé, 

tépelôdôvé, már-már fi lozofi kussá. A lemez, lévén 

Beethoven mindhárom „arcát” képes hûen megjele-

níteni, ígéretes kezdést jelez, s egy fi gyelemre érde-

mes ciklust vetít elôre. Balázs Miklós

MOZART: SINFONIA CONCERTANTE, 

CONCERTONE

Pierre Amoyal – hegedû, 

Camerata de Lausanne  l l  l l  l l  l l  ll

Érdekes pár: Mozart egyik legihletettebb mûve a 

Sinfonia concertante hegedûre és zenekarra, míg a 

Concertone szerényebb, bár megítélésem szerint bá-

jos – és úgy, ahogy van, remek. Pierre Amoyal régi, 

megbízható hegedûmûvész, nagy karmesterek part-

nere. Soltival, Karajannal, Dutoit-val dolgozott; 

ugyanakkor sosem tartozott a legünnepeltebb he ge-

dû sök közé. Öröm látni, amikor újra feltûnik valaki 

ebbôl a kategóriából, hiszen sok jeles zenész hosz-

szabb-rövidebb tündöklés után teljesen eltûnik. 

Hová tûnt például az Amoyallal egyidôs, részben 

azonos pályát bejárt, és részben azonos mûvek le-

mezeivel ismertté vált Borisz Belkin? Amoyal jó 

évtize de kamarazenekart alapított (Camerata de 

Lausanne), amellyel a Warner elkezdett felvételeket 

készíteni. Mozart-korongjuk lenyûgözô. Igazi kama-

ramuzsikálást hallunk hagyományos stílusban. Üdí tô 

magas szintû, de nem perfekcionista zenélést hallani. 

Amoyal nem akar mindenáron valami újat mondani. 

Mégis mond. Egyik hegedûs kettôsverseny nyitóté-

telében sem kíván különösebben kiemelkedni part-

nerével. A Sinfonia concertante szólamait – különö-

sen a brácsaszólamot – hallani ennél tisztábban is. 

Jó néhány részleteket ki lehet ennél szebben fejezni, 

viszont itt a természetes együttzenélésen a hang-

súly. A lemezen semmi természetellenes, erôltetett 

nincs. Amikor sok perfekt, de erôltetett interpretáció 

vesz közül bennünket, hihetetlen öröm hallani ezt 

az elôadást. A lágy „Koncertáló szimfónia” után meg-

csap a Concertone szándékosan sokkal vidámabb, 

pattogósabb elôadása. Mindkét darabhoz nagyon il-

lik a választott alapkarakter, s mindkét mû esetében 

ki emel kedô a lassútétel fi nom, atmoszférikus meg-

szólaltatása.   

 Zay Balázs

SCHUBERT: LICHT UND LIEBE

Petersen, Vondung, Güra, 

Jarnot, Berner

l l  l l  l l  l l  l

Franz Schubertrôl, a muzsikusról és emberrôl általá-

ban két szélsôséges kép él bennünk. Az egyik – ta-

lán legszívbemarkolóbban – a Winterreise címû dal-

ciklusban is megénekelt magányos, meg nem értett 

alkotó alakja, ahol a mûvész a sorozat utolsó dalá-

ban (voltaképpen a saját) szomorú sorsát tárja elénk. 

A másik pedig a Schubertiádák kedélyes központi fi -

gurája, aki idilli környezetben – költôk, képzô mû vé-

szek és zenészkollégák körében – osztja meg zseni-

jének legújabb megnyilatkozásait. A Harmonia 

Mundi Schubert-lemezén, a zeneszerzôi életmû ke-

véssé ismert duettjei, tercettjei és kvartettjei által a 

zeneszerzô személyiségének „fi nomított” változa-

tait ismerhetjük meg. A korongon szereplô darabok 

felölelik a teljes alkotói pályát. A legkorábbit, egy-

ben az egyik legszomorúbbat (Begräbnislied) tizen-

nyolc évesen alkotta meg Schubert, míg a halála 

elôtt fél évvel keletkezett Der Tanz címû dal a szó 

legnemesebb értelmében vett szórakoztató zene. A 

négy énekes – Marlis Petersen, Anke Vondung, 

Werner Güra és Konrad Jarnot – a daléneklés legne-

mesebb hagyományait viszi tovább. Mindegyikük 

énekel egy-egy szólóhangra írt dalt is, együttesen 

pedig a kamaraéneklés magasiskoláját mutatják be: 

szó szerinti és átvitt értelemben is együtt lélegez-

nek. Dinamikai skálájuk érzékeny – lenyûgözô a 

szerzô által elôírt háromszoros piano a Gebet-ben 

vagy a Des Tages Weihe „mit halber Stimme” (fél-

hangon) való megvalósítása. A kiváló énekesi telje-

sítményt Christoph Berner zongorakísérete teszi tel-

jessé. Játékával egyenrangú zenei jelenlétet vívott ki 

hangszerének, amivel hozzájárul a Schubert-dalok 

fi nomságainak megrajzolásához; érvényre juttatva a 

mûvek hátterében megbúvó karakterek gazdag tár-

házát.  Kovács Ilona
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SCHUBERT: VI. ÉS VIII. SZIMFÓNIA

SWR Szimfonikus Zenekar (Stuttgart), 

Roger Norrington

l l  l  l  ll  l  ll  l

Mifelénk az a szólás járja: ha nem tudsz olyat mon-

dani, ami igényt tarthat a hallgatóságod fi gyelmére, 

inkább maradj csöndben. Értem én, hogy a nagy 

mu zsikusok világa egészen más, és rosszul veszi ki 

magát, ha egy Harnoncourt, Gardiner vagy Norrington 

kaliberû dirigens nem rögzít lemezre minden, az elsô 

vonalba sorolandó zenekari mûvet, mely elvileg ku-

tatási területének fô csapásirányán tenyészik. De 

bármennyire közhelyes is: a legjobb körökben is tud-

ni kellene nemet mondani. E lemez alapján nem tu-

dok felhozni semmit Norrington mentségére: a jeles 

brit kutatónak és karmesternek ezen felvételek tanú-

sága szerint semmilyen eredeti közlendôje sincs 

Schubertrôl. A VI. szimfónia dadogós, görcsös, sán-

ta hangsúlyokkal terhelt produk ciója után egy nem 

csupán bántóan semmitmondó, de helyenként kife-

jezetten amuzikális, tartalmatlan h-moll (Befejezet-

len) szimfónia következik. A Stuttgarti Rádiózenekar 

játéka persze pedáns és kellôen kontrasztos is; nyil-

ván igába vonja ôket a német precizitás ôsi parancsa 

és a régizenés megfeleléskényszer kötelezôen bema-

golt leckéi. Az elôadás azonban így is kimondottan 

„ügyetlen”, vagyis ideges, kapkodó és botladozó, 

nyomát sem hallani a schuberti biedermeier bájnak 

és a kora romantika legendás, kisfi ús sármjának. 

Norrington és a stuttgartiak nemcsak újat nem tud-

nak hozni, de már régi stíljükben sincs semmi zeneileg 

kalandos. Valósággal kilúgoznak a zenébôl mindent, 

ami Schubertet Schubertté tehetné. Ami valaha pi-

maszul izgalmas, szokatlanul merész volt, az mára 

unott, üres, rossz ízû rutinná torzult. Ha valakinek 

az egyik legragyogóbb ember alkotta zenemû kapcsán 

csupán ennyi jut az eszébe, talán csakugyan jobban 

tenné, ha meg sem szólalna. Bármilyen gonoszul is 

hangzik: kár a mûanyagért.  Balázs Miklós

MENDELSSOHN: HEGEDÛVERSENY, 

OLASZ SZIMFÓNIA

Kalló Zsolt, Capella Savaria, 

Nicholas McGegan  l l  l l  l l  l l  l

Mendelssohn ezerszínû életmûve nem csupán azok 

számára kínál már-már kimeríthetetlen kincsestárat, 

akik a gyermekzseni ifjúkori zsengéit tûzik mû o ruk ra, 

de azon felfedezô kedvû muzsikusok is bôven me-

ríthetnek belôle, akik az örökzöld szerzemények ôs-

verzióit vagy átdolgozott változatait fürkészik és tárják 

az egyszeri lemezvásárló elé. Legyen bár a verziók 

közti különbség mégoly csekély, egy eltérô autográf 

szövegváltozat fölbukkanása ma már cáfolhatatlan 

indokul szolgálhat újabb lemezfelvételekhez. Sem az 

e-moll hegedûverseny eredeti, 1844-es változata, 

sem az A-dúr (Olasz) szimfónia 1834-es, revideált 

variánsa nem különbözik jelentôsen a standard kon-

certváltozatoktól. Pár ütemnyi betoldott átvezetô 

szakasz, egy-két eltérô modulációjú passzázs, s né-

hány hangszerelési módosítás mindössze, amely 

meg különbözteti ôket az „Urtext” felirattal kapható 

partitúráktól. Az már inkább örömteli, hogy Nicholas 

McGegannek és a Capella Savariának valóban van 

mondanivalója ezekrôl az agyonjátszott, mégis 

megunhatatlan darabokról – méghozzá nagyon is 

eredeti és fontos mondanivalója. Pompásan szól ez 

a zenekar a 19. század második harmadában szüle-

tett kompozíciók tolmácsolásakor is. A szombathe-

lyiek összhangzása tömör és masszív, a szólamok 

együttmozgása kiváló, artikulációjuk a szoros, gyors 

tempók ellenére is kifogástalan. Kalló Zsolt szólója a 

hegedûkoncertben elsô hallásra tartózkodónak, né-

hol bátortalannak tûnhet, ám a nyitótétel kadenciája 

és az utolsó, scherzo-jellegû tétel fényében ez az be-

nyomás elpárolog, s inkább a kamarahanghoz képes-

ti alacsonyabb hangolás (A=430 Hz) lehet zavaró a 

fülünk számára. Példás mûvészi és hangminôséget 

kínáló korong ez, mely bármely patinás lemeztársa-

ságnak becsületére válna. Balázs Miklós

ELGAR: HEGEDÛVERSENY, SALUT 

D’AMOUR, OFFERTOIRE

Catherine Manoukian, Weimari Állami 

Zenekar, Stefan Solyom  l l  l l  l l  l l  l

Elgar Hegedûversenye méltatlanul mellôzött késô 

romantikus remekmû. A még gyerek Menuhin és 

a fi atal Kennedy lemezei tették igazán híressé, s 

feljátszották olyanok is, mint Heifetz, Perlman, 

Zukerman. Ez a lemez óriási meglepetés. Az elô-

adók felénk eddig nem voltak ismertek: Catherine 

Manoukian kanadai hegedûs és férje, a magyar gyö-

kerekkel rendelkezô Stefan Solyom, Janos Solyom 

zongorista unokaöccse. Ugyanígy a Staatskapelle 

Weimar sem gyakori szereplôje lemezeknek. A fi atal 

pár lemeze alternatív, cseppet sem követik a nagy 

elôdök útját. Ha egymástól jócskán eltérô módon is, 

a mû említett jeles elôadóinak szinte mindegyike 

nagyromantikus, áradó hangú interpretációt kap-

csol Elgar alkotásához. Solyom bevezetése elég 

visszafogott, kicsit fád, de nem negatívan, hiszen 

szépen elôhoz mindent, afféle nyugodt felvezetés-

képpen. S aztán belép Manoukian, egészen más-

képp, mint a többiek. Nota bene: Elgar nagy, karak-

teres belépést írt, amit Brahmséhoz hasonlóan nem 

könnyû megformálni, s már itt sok minden eldôl. 

Manoukian erôs, tónusos, de nem túláradó, inkább 

befelé forduló. Az egész mûnek így valamilyen külö-

nös kamarajellege van, és sokkal közelebb áll a jel-

legzetes, Anglia mellett fôképpen Észak-Európában 

virágzott késô romantikához, mint a többi felvétel 

esetében. Ezzel új arca lett az Elgar-mûnek, s a fel-

vétel megérdemelné, hogy Kennedy elsô lemezéhez 

fogható sikere legyen. A lemez egyúttal jó példa 

arra, hogy nem a hangszeres tudás fi togtatása fon-

tos, hanem az elôadásra kerülô darabban való elmé-

lyülés. Ez ebben az esetben meglepôen jól sikerült. 

Koncertfelvételrôl van szó, amit két, zongorával kí-

sért darab stúdiófelvétele követ. Reméljük, a lemezt 

is követi újabb.  Zay Balázs
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LALO: SPANYOL SZIMFÓNIA, 

NAMOUNA, SCHERZO

Alexandre da Costa, Spanyol Rádiózenekar, 

Carlos Kalmar l l  l l  l l  l l  l

Édouard Lalo szerzôi lemeze igazi nemzetközi 

produkció. Kanadai születésû a hegedûmûvész 

(Alexandre da Costa), és osztrák szülôk Uruguay-

ban született gyermeke a karmester, Carlos Kalmar 

(nevét olvasva még magyar gyökerek is sejthetôk). 

Gyümölcsözô együttmûködésüknek köszönhetôen 

szólal meg a francia – ám spanyol felmenôkkel ren-

del kezô – komponista mediterrán hangulatú he ge-

dû versenye. Lalo számos mûvére – nyilvánvalóan a 

családi származás miatt is – jellemzô a spanyolos íz, 

ritmus és dallamvezetés, ami a 19. század derekán 

kezdett igazán divatos lenni Párizsban. Nehezen in-

duló alkotói pályáján 1874-ben érkezett meg a várva 

várt siker: a szerzô éppen az e CD-t nyitó Spanyol 

szimfónia címû hegedûversenyével vált végre elis-

mertté, és máig ez a leggyakrabban elôadott mûve. 

A Zakhar Bron tanítványaként Madridban is tanuló 

da Costa – fi atal kora ellenére – hosszú listát tud 

már felmutatni eddig elkészített lemezeirôl. A leg-

újabbal, Lalo concertójával bizonyságot tesz arról, 

hogy – bár mindent tud a hegedülés technikai ré szé-

rôl – nem korának egyik üres virtuóza. Olvasatában 

nem a tempók hajszolása áll a középpontban, ha-

nem a zenekarral folytatott párbeszéd. Eléggé érett 

ahhoz, hogy nem rohan végig az elsô tételen, hanem 

komolyan veszi az Allegro non troppo jelzést. Így 

van ideje felépíteni a csúcspontokat, és igazi spanyol 

szenvedélyt vinni a mû egészébe. A zárótétel tán-

cossága sem vész el a más elôadóknál sokszor túl 

gyorsra vett tempó miatt. A zenekar esz ményi társa 

a szólistának: az egyetemes nyugalom és a mediter-

rán szenvedély ellentétébôl adódó izgalmas kettôség 

nem csak itt, de a lemez további három darabjában 

– a két Namouna balett-szvitben és a d-moll scher-

zóban – is tetten érhetô. Kovács Ilona

PICTURES/KÉPEK

Alice Sara Ott – zongora

l l  l l  l l  l l  l

Meglepôen igényes koncert a szentpétervári Fehér 

Éjszakák Fesztiválról, a fi atal német zongoristától. 

Sokáig lassú Muszorgszkij Egy kiállítás képei címû 

darabja, a billentés viszont fi nom és tiszta. Szépen 

lágy és az alsó szólam tekintetében sajátosan hul-

lámzó az Ódon kastély; egyenletessége mellett 

mindig mintha emelkedne a balkéz dinamikája, ami-

kor magában szól. A Bydlo kevésbé ihletett, ugyan-

akkor egyenesebb vonalával, kicsit népiesen erôs 

billentésével és sûrû pergésével újszerû Schmuyle 

beszéde, s nagyon atmoszférikusak, egyre különö-

sebbek a promenádok. Ott Baba-Jaga kunyhóját te-

szi dinamikai csúcsponttá, és egészen érdekesen 

oldja meg A kijevi nagykaput. Nem patetikusan, 

pompázatosan adja elô, hanem relatíve visszafogot-

tan, majd – az elôadás megkoronázásaképpen – 

részben visszatér a lassú tempóhoz, részben pedig 

egyre erôteljesebben variál; idôvel egész alternatív, 

újszerû olvasattal, a struktúra rejtett összefüggéseit 

mutatva, kicsit „schumannosan”. A lemez különle-

gessége, hogy Schubert D. 850-es D-dúr szonátája 

szorosan Muszorgszkij mûve szellemében szólal meg. 

Ott az elsô tételt rendkívül gyorsan adja elô, kiemelve 

ezzel a darabnak az életmûben ritka jellegzetessé-

gét. A hangsúlyt itt is – kiváltképp pedig a ké sôb-

biekben – egyes szakaszok, egyes epizódok világos 

elkülönítésére helyezi. Nem a késôi klasszikától, ko-

rai romantikától esetleg idegen, túlzott színezéssel, 

hanem mérhetôen nem nagy, de egy ér tel mûen 

érez hetô váltásokkal. Azt az érzést keltve, mintha 

az elôzô darabhoz hasonlóan Schubert gasteini 

szonátája is képek sora volna. Alice Sara Ott szépen 

kapcsolja össze annak a két szerzônek a darabjait, 

akik egyébként karakterüket tekintve sokban hason-

lítottak egymáshoz.  Zay Balázs 

PAGANINI: 24 CAPRICES – OP. 1

Seres Dóra – fuvola

l l  l l  l l  l l  ll

Ismét bebizonyosodott, hogy varázshangszer a fu-

vola. Ezúttal Seres Dóra kezében, aki arra vállalko-

zott, hogy saját átiratában szólaltatja meg Paganini 

híres sorozatát. Mint a felvétel kísérôszövegében 

írta, elsôdleges célja az egyes caprice-ok karakterének 

megôrzése volt. „Nem próbáltam a hegedû oktávjai-

ra és kettôsfogásaira fuvolás alternatívákat találni, 

mert ez befolyásolta volna a tempókat és ellenkezett 

volna hangszerem természetével.” Felemás-furcsa 

helyzet alakult ki: a virtuóz hegedûdarabok tehát 

nem arra inspirálták ezúttal a fuvolistát, hogy hang-

szere ismeretlen (vagy legalábbis általa kihasználat-

lan) lehetôségeit kutassa. Finoman adagolt speciális 

effektusok alkalmazásával megmaradt a hagyo má-

nyos fuvolahangzás keretei között. Hallhatóan jól 

érzi magát ebben a hangzásvilágban, hihetetlen biz-

tonsággal közlekedik benne. Elképzeléseit perfekt 

módon valósítja meg, s ettôl a hallgatónak is olyan 

biztonságérzete támad, hogy természetesként, már-

már magától értetôdôként fogadja el mindazt, amit 

hall. Mondhatni, mennyei nyugalommal játssza, s 

hasonlóképp fogadjuk fuvola-verzióban az ördög he-

ge dûsének eredetileg lebilincselô, elkápráztató bra-

vúros darabjait. Tény, hogy a komponálás óta eltelt 

két évszázad sok változást hozott: elég arra gondol-

nunk, hogy Liszt transzcendens etûdjei is beépültek 

a közép- illetve felsôfokú oktatás tananyagába. De az 

elôadói gesztus örök – a virtuóz privilégiuma: a kü-

lönlegességre való rácsodálkoztatás. Akár koncertte-

remben, akár a potenciális közönséget elvarázsolan-

dó, stúdióban. A korábbi Gramofon-díjas Seres 

Dórát, a Dán Nemzeti Kamarazenekar szólófuvolá-

sát, a gyakorló kamaramuzsikust korántsem az ilyes-

fajta csillogás vonzza. Teljesítményéért elismerés jár, 

nem pedig lelkes elragadtatás. Fittler Katalin
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WOLFGANG RIHM: 

„NÄHE FERN” SZIMFÓNIA

Luzerni Szimfonikusok, James Gaffi gan

l l  l l  l l  l l  l

Szerzôi szándék és megvalósulás ritkán fedi egy-

mást annyira, mint Wolfgang Rihmnél. A ze ne-

szerzô, aki mûveivel hatni akar közönségére, meg-

érthetô zenét szándékozik írni. Számára a mûvészet 

nem valami légüres térben létezik, s tudatosan keresi 

a régi korok zenéjére való refl ektálás (kommentár, 

válasz) lehetôségét. Rihm azon kevés kortárs szerzô 

közé tartozik, aki állandó kapcsolatban áll számos 

elôadóval, tehát rendszeresen bemutatásra kerülô 

mûveinek elôkészítô munkálataiban aktívan részt 

vesz. Tanulságos ez a mûvészeknek, hiszen elsô 

kézbôl kapnak többletinformációt a kottaképhez ké-

pest. A Luzerni Szimfonikusokkal való közös, inten-

zív munka eredményezte a felkérést, amelynek kö-

szön hetôen megszületett az új opus. Olyan zenekar 

játssza a mûvet, amely korábban már jártasságra 

tett szert Rihm partitúráinak értô olvasásában. A 

Luzerni Fesztivál Brahms/Rihm ciklusának kereté-

ben felcsendült Brahms négy szimfóniája, s utána 

kétségkívül ínyencségnek hatott a Nähe fern négy 

tétele, amelyek rendre refl ektálnak a Brahms-szimfó-

niákra. Az elsô két tétel között felcsendülô zenekari 

dal Goethe-szövegébôl való a ciklus címe – felvéte-

lünkön Hans Christoph Begemann énekli. Rihm vé-

leménye szerint a zene energiafolyam, s ezt jól pél-

dázzák mûvei. A jelenleg több mint 400 darabot tar-

talmazó oeuvre elsôsorban nem azt sejteti, hogy 

Rihm könnyû kézzel komponál, hanem hogy a meg-

szólaltatások tanulságai az elméleti továbbgondolá-

son túl rendre új mû megírására inspirálják a szerzôt. 

A szimfónia elôadásában olyan stiláris biztonság ér-

zô dik, amely a kortárs mûvet mintegy beemeli a 

törté neti mûvek sorába. A korong nem csupán do-

kumentáció. Újrahallgatható zenét kínál, ami rövi-

den így jellemezhetô: szép. Fittler Katalin

VAJDA GERGELY: BARBIE BLUE, 

GULLIVER IN FAREMIDO, 

CONVERSATIONS WITH CHILDREN

l l  l l  l l  l l  l

Vajda Gergely szerzôi albuma három érdekes, izgal-

mas kompozíciót tartalmaz. Egy közülük már 

megmé rettetett: az öt hangszeresre komponált Be-

szélgetések gyerekekkel 2008-ban, a Bresciában 

megrendezett Camillo Togni Nemzetközi Ze ne szer-

zô versenyen a zsûri különdíját kapta. Felvételünkön 

a verseny-elôadás szerepel, a darabot a dèdalo 

ENSEMBLE szólaltatja meg, Vittorio Parisi vezényle-

tével. A Gulliver Fárémidóban címében Karinthy 

Frigyes novelláját sejteti – ám a szerzô a több évig 

Magyarországon élt amerikai költôvel, David Hillel 

„újraírta” a történetet. Ennek eredményeképp Gulli-

ver fi gurája napjaink embere, a szöveg pedig mai 

„amerikai nyelven” szól. Narrátor (akinek néha éne-

kelnie is kell) és kamaraegyüttes szólaltatja meg. Fel-

vételünkön Szervét Tibor remekel, az UMZE Kama-

raegyüttest a szerzô vezényli. A Pécsi Egyetemen 

rögzített elôadás minden szava érthetô – a tájékozó-

dást szövegkönyv-melléklet is biztosítja. Mûfajilag 

melodráma-utód, egyszersmind rádiójáték-érzetet is 

kelt; a frappáns hangszeres anyag több funkciót tölt-

ve be, többlet-dimenziót ad a történet szövegének. 

A legizgalmasabb kétségkívül a Barbie Blue, amelyrôl 

a szerzô megkockáztatja, hogy A kékszakállú herceg 

vára „párdarabja”. Intellektuális élmény azok számára, 

akik „veszik” az utalásokat, az asszociációs le he tô-

ségek kínálatát – de azt is leköti Vajda Gergely operája,  

aki nem ismerné a Bartók-mûvet. A szövegkönyvet, 

Almási-Tóth András munkáját Anatole France elbe-

szélése, A kékszakállú hét felesége is ihlette. Telitalá-

latnak bizonyult a szereplôválasztás: Érsek Dóra és 

Rezsnyák Róbert minden szava érthetô, ugyanakkor 

énekükön nem érzôdik a kényszeredett „szövegmon-

dás”, hanem már-már láttatóan, színpadot sejtetôen 

életteli.  Fittler Katalin

KÓSA GYÖRGY: 

KAMARAZENE BRÁCSÁVAL – I.

Dirk Hegemann, Michael Hsu, Simone 

Riniker Maier, Renie Yamahata l l  l l  l l  l l  ll

Dirk Hegemann korábban Weiner László mûveibôl 

készített felvételt a Hungarotonnál – most ismét 

neki köszönhetôen kel hangzó életre értékes ma-

gyar kamaramuzsika. Az SWR Szimfonikus Zeneka-

rának tagja két kollégájával, a hegedûs Michael 

Hsuval és a hárfás Renie Yamahatával, valamint az 

Új Stuttgarti Vonósnégyes tagjaként ismert Riniker 

Maierrel kezdett Kósa György brácsás kamarazené-

jének rögzítésébe. Kéziratból szólaltatta meg az In 

memoriam címû szólódarabot, s a hárfakíséretes 

Hat új miniatûrt – értékes információ, erôteljes felhí-

vás a kottakiadóknak! A hegedûre és mélyhegedûre 

fogalmazott Duó; a közelebbi apparátus meghatáro-

zása nélkül komponált, itt brácsán és hárfán 

felcsendülô Miniatûrök; valamint a két hegedûre és 

brácsára szánt Trió hangképe pedig (nyomtatott 

kottából) remélhetôleg a hazai brácsásokat inspirál-

ja majd repertoár-bôvítésre. Mert a hangfelvétel 

elsôsorban fi gyelemfelkeltô funkciójú. A mûvek iga-

zi feltámasztását a minél többek általi játszottság je-

lentené, amelynek során akár többé-kevésbé eltérô 

felfogások konfrontálódhatnának. Élvezet hallgatni 

a többségükben rövid lélegzetû tételeket, s a 20. 

századi (magyar) zenében némileg járatosak számá-

ra különleges idôjáték is ez, mert a keletkezési dátu-

mok ismeretében kissé „elrajzolódik” a negyvenestôl 

a hetvenes évekig tartó idôszak szerzôi világa, nyel-

vezete. Az egyidejûleg élô különbözô gondolatisá-

gok, stiláris törekvések sokszólamú kórusában köny-

nyen eltûnhetett egy-egy halk, személyes hangvétel 

– de most, külföldi elôadóknak hála, lehetôvé vált a 

megismerés. A felvételtechnika minôsége, a mikro-

fonozás apró kívánnivalót hagy: a Miniatûrökben 

zavaróak a hárfajáték elengedhetetlen kísérôzörejei, 

például a pedálváltások. Fittler Katalin
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J. S. BACH: HEGEDÛ VERSE NY E K

Freiburgi Barokk Zenekar

Harmonia Mundi – Karsay és 

Társa

HMC 902145   ★★★★★ 

A 25 éves együttes két koncertmeste-

re játssza a szólót a hegedû ver senyek-

ben: az a-mollban Petra Müllejans, az 

E-dúrban Gottfried von der Goltz. Ôk 

a d-moll kettôsverseny szólistái, s 

hozzájuk csatlakozik harmadikként a 

háromhegedûs D-dúr versenymûben 

Anne Katharina Schreiber. Ez a tavaly 

áprilisban, a frei  burgi Paulussaalban 

készült felvétel elementáris hatású: 

olyan koncentrátumát mutatja fel ér-

téknek és szépségnek, hogy hallatán 

megtapasztaljuk Bach istenhitét, a 

materializálódott szakralitást. Ritkán 

lehet ilyen plasztikusan érezni a jó 

zenész Kodály-megfogalmazta krité-

riumait: a kimûvelt hallás, kimûvelt 

értelem, kimûvelt szív és kimûvelt 

kéz együttesét. Nincs helye szak-

sze rû-részletezô elemzésnek, dicsé-

rô értékelésnek – egyikkel sem kerü-

lünk közelebb a Titokhoz –, csupán 

a megrendült alázatnak, e váratlan 

ajándékért.  FK

THE SCARLATTI RESTORED 

MANUSCRIPT 

Andrea Bacchetti – zongora

Sony Classical 

887654252  l l  l l  l  l  ll  ll

A díszes kivitelezésû Scarlatti-kéz-

iratot – amely  a velencei Szent Márk 

könyvtár tulajdona – restaurálták, s 

anyagát Andrea Bacchetti és Mario 

Marcarini közreadásában megjelen-

tették. Maguk a szonáták nem jelen-

tenek újonnan felfedezett többletet 

Domenico Scarlatti gazdag oeuvre-

jé ben, hiszen mindegyik szerepel 

Kirkpatrick mûjegyzékében. A forrás 

tudományos értéke sem rendkívüli, 

hiszen nem autográfról, hanem 

máso latról van szó. A 30 Scarlatti-

szo náta elsô harmada csendül fel – 

Bacchetti elôadásában. A Fazio li-

hang szeren rögzített felvétel aligha 

szerez új rajongókat Scarlatti mu zsi-

ká jának; a modern hangszer lehe tô sé-

geit nemigen használja ki az inter pre-

táció, amely puritánságra törekszik 

– mondhatni, steril. Annál is fel tû-

nôbb ez, mivel a korong négy bonus 

trackjén szereplô Soler szonáták vi-

tálisak, élvezetes(ebb) hallgatnivalót 

kínálnak.  FK

J. S. BACH: 

ZONGORAVERSENYEK 

Maria Joao Pires, Gulbenkian 

Zenekar, Michel Corboz

Warner Apex – Magneoton

2564 652191-6 

Bach három zongoraversenyének 

elsô ízben 1976-ban megjelent elô-

adá sai csodálatosak. Bár a ma ural-

kodó ízlés más, nem járt el felettük 

az idô. Maria Joao Pires tisztasággal, 

nemes egyszerûséggel fejez ki érzése-

ket Bach zenéjében. Játéka puritán, 

ugyanakkor érzelmekben gazdag. 

Lágy billentésû, ugyanakkor ezzel a 

barokk zene struktúráját nem sérti, 

sôt kiemeli. Gazdag árnyalású, ám 

ezzel a barokk muzsika faktúráját 

sem sérti, épp ellenkezôleg: kiemeli. 

Ebben remek partnere a Gulbenkian 

Zenekart dirigáló Michel Corboz, 

akinek szokott lekerekítettsége és fe-

gyelmezettsége puha, meleg tónusú 

zenéléssel párosul. Pires introvertált 

Bach-játéka Chopin költôiségét viszi 

Bach zenéjébe, melyet ugyanakkor 

nem terhel meg semmi oda nem illô-

vel. Igazi zongorás elôadások: olyas-

mit hoznak elô, amit csembalón nem 

lehetne.  ZB

BEETHOVEN: ZONGORASZO-

NÁTÁK, EROICA VARIÁCIÓK

Emil Gilels

Hänssler Classic – Karsay és 

Társa

CD 94 221

Emil Gilels az életmûve koronáját 

jelen tô Beethoven szonáta-sorozat 

be fejezése elôtt nem sokkal hunyt el 

váratlanul. A ludwigsburgi kastély-

ban rögzített koncert teljes anyagát 

felvette stúdióban is. A három szo-

náta (op. 10 no. 3, op. 79, op. 81a) és 

az Eroica variációk elôadására teljes 

joggal mondhatjuk, hogy letisztul-

tak, kikristályosodottak. Gilels mint-

ha iskolák fölött állna, megközelítve 

az ideális Beethoven-interpretációt 

(aminek persze sok formája van). A 

szonáták lassú tételei kiváltképp 

cso dálatosak, fi nomak. Egyedül az 

Eroica variációkban túl direkt néha 

Gilels, ám ez elfogadható a mûfaj, il-

letve annak egyik lehetséges megkö-

zelítése szempontjából. A hangmi-

nô ség is mindvégig kiváló. Milyen 

kár, hogy nem az op. 111-es c-moll 

szonátát játszotta Gilels, amit várat-

lan halála miatt már nem tudott fel-

venni!  ZB

SCHUMANN ÉS LEÁNYAI

Florian Uhlig – zongora

Hänssler Classic – Karsay és 

Társa

CD 98011  l l  l l  l l  l l  l

Florian Uhlig hihetetlen tempót dik-

tál magának: a Schumann összes 

zon goramûvét magában foglaló, há-

rom éve elkezdett nagyszabású vál-

lalkozásának immár ötödik lemezé-

vel is elkészült. A tizenöt lemezre 

tervezett sorozat legfrissebbje a 

Schumann és leányai címet viseli. 

Robert és Clara Schumann házassá-

gából nyolc gyermek (négy lány és 

négy fi ú) született, közülük az elsô-

szülött Marie-nak, Elise-nek és Julie-

nak ajánlott alkotások hallhatók a 

CD-n, számos közülük fi rst re-

cording. Az elsôsorban kis karakter-

darabokat tartalmazó korong nem-

csak Schumannt, mint gondos apát 

hozza közelebb a hallgatóhoz, ha-

nem kirajzolódik a három leánygyer-

mek zenei portréja is, a nekik ajánlott 

mûvekbôl pedig pianisztikus képes-

ségeik is felsejlenek. Uhlig érzékeny 

játékának segítségével mintha a 

Schumann-család gyerekszobájába 

tekintenénk be. KI

MENDELSSOHN: FIATALKORI 

KAMARAMÛVEK

Prosseda, Pieranunzi, Fiore 

Decca – Universal

476 5190  l l  l l  l l  l l  ll

Ma már nem evidens, hogy Men-

delssohn szerteágazó zenei munkás-

sága a 17 esztendôsen komponált 

Szent ivánéji álom-nyitánnyal veszi 

kez detét. A zenetörténet és a hang-

lemezkiadás immár az idilli gyermek-

korig merészkedik vissza, hogy a 

cso dagyerek Felix elsô befejezett 

kompozícióit is a hallgató elé vezes-

se. A Universal Music olasz divíziója 

által publikált CD például három, 

1821 és 1824 között született ka ma-

ra mûvet mutat be, mely az oeuvre 

egészen korai szakaszáról kínál színes 

és tanulságos keresztmetszetet. A két 

zon goranégyest és egy zongorás triót 

tartalmazó kiadvány tehetséges, fi atal 

olasz muzsikusok produkcióját rögzí-

ti, mely ha élénkebb, bátrabb, lendü-

letesebb muzsikálást nyújtana, a le-

nyû gözô dallaminvenció és a klasszi-

kus formakultúra magabiztos keze lése 

mellett talán még emlékezetesebb fel-

fedezésekkel szolgálhatna.   BM
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DVOŘÁK: ZONGORAÖTÖS 

(OP. 81), „AMERIKAI” 

VONÓSNÉGYES (OP. 96)

Carmina Kvartett, Teo Gheorgh iu

Sony Classical 

8672547982  l l  l l  l  l  ll  ll

Jó elôadók? Igen. És tetszik az elô-

adásuk? Nem. A Zongoraötös szépen 

indul, aztán egyenesen szenzációs, 

ahogy robbanásszerûen, „Carlos 

Kleiber-i” feszültséggel törnek elôre. 

Lelkesítô, ígéretes. Ám aztán sokszor 

hûvös, kiszámított. A régen „Néger-

nek” nevezett vonósnégyes hideg, 

hiányzik a kedvesség, a melegség, a 

szépség, a lélekkel való átitatottság, 

ami Dvořák esetében kiemelten fon-

tos. A csodálatos lassú tétel egy sze-

rûen idegen. Szépsége odaveszett az-

által, hogy elkezdték manírosan, 

mû vinek tetszô variálásokkal módosí-

tani. A Carmina Vonósnégyes igazán 

remek együttes, csak éppen sokszor 

erôltetetten játszik. Teo Gheorghiu 

ugyancsak tehetséges pianista, de sze-

mélyi sé gé bôl hûvösség jön át. Magas 

szintû zenélés, csak az emberi aspek-

tus hiányzik belôle. Kár, mert az elô-

adók nincsenek tehetség híján. ZB

DVOŘÁK, SMETANA: 

VONÓSNÉGYESEK

Tokyo Kvartett

Harmonia Mundi – Karsay és 

Társa

HMU 907429  l l  l l  l  l  ll  ll

Nehéz elhinni, pedig az egykori 

Juilliard-növendékekbôl alakult Tokyo 

Vonósnégyes immár negyvennégy 

éve létezik. Jóllehet, csupán a mély-

hegedûs Isomura Kazuhide maradt 

meg hírmondónak a legendás „alapí-

tó atyák” közül. Legújabb lemezükön 

a cseh romantikus vonósnégyes-mu-

zsika hagyományának legmélyére 

ereszkedtek Dvořák F-dúr (Amerikai) 

és Smetana e-moll kvartettjével. Gyö-

nyörûen megmunkált, pedáns, ma ku-

lát lan-tiszta az együttes megszó lalá sa, 

egészen fi nomra csiszolt összhang-

zással, azonban a túlzott fi nomság 

örvén elvész e mozgalmas és szemé-

lyes hangú darabok eredeti varázsa. 

Így ezek az olvasatok több ízben sót-

lannak, enerváltnak, úgy is mond-

hatnám: arctalanul nemzetközinek 

hatnak. Nem érezni bennük a kö zép-

euró pai szláv lendület vagy a ruszti-

kus kedélyesség bumfordi báját, ez 

pedig sokat elszív az elô adá sok 

hatóerejébôl. BM

BARTÓK ÉS RICHARD STRAU S  S

Karmester: Rudolf Kempe

Hänssler Classics – Karsay és 

Társa

CD 94220 

Hiánypótló kiadvány Rudolf Kempe 

és a Stuttgarti Rádiózenekar archív 

(1961-es) lemeze. A csodálatos man-

darin szvit a nagy német karmester 

egyetlen Bartók-felvétele, amit Strauss 

Imígyen szóla Zarathustrája követ. Ez 

már otthonos talaj, lévén szó Strauss 

egyik legfôbb tolmácsolójáról. Jó pá-

rosítás: Bartók fi atalon nagyra becsül-

te, majd modernségben hamar túllépte 

az ôt késôbb túlélô, a késô romantikát 

csodálatosan kiteljesítô Strausst. 

Kem pe meg le pôen jól dirigálja Bartók 

balett-szvitjét: egyenletesen, kimér-

ten, nem a darab drámai oldalát emel-

ve ki, hanem a zenei struktúrára kon-

centrálva. Nincsenek nagy kitörések, 

viszont szépen tárulkozik ki a mû. A 

Zarathustra bevezetése nem hat iga-

zán a gyenge hangminôség miatt, ám 

Kempe vezénylése utána hamar ma-

gával ragadja az embert. Itt együtt ér-

vényesül a kikristályosodott struktúra 

és az erôs érzelmi töltés.  ZB

ALBÉNIZ: IBERIA I-II., ESPAÑA 

Daniel Barenboim – zongora

Warner Apex – Magneoton

2564 65178-5  l l  l l  l l  l l  ll

Albéniz élete utolsó éveiben írta 

fô mûve, az Iberia négy könyvét. 

Baren boim eredetileg 2001-es leme-

zére az elsô kettôt vette fel. Kiváló 

stílusérzékkel ragadja meg a Liszt: 

Vándorévek ciklusának magasságá-

ban járó, zsánerképbôl induló, de 

mé lyebb érzéseket kifejezô darabo-

kat. Jobbára lassabb tempókkal, vilá-

gosan elkülönülô regiszterezéssel 

játszik. A kicsit egykedvû kezdet a 

zeneszerzô depressziójára emlékez-

tet, aztán erôsödnek a dinamikai 

kontrasztok, jól érvényesülnek a szí-

nes karekterek. Egyfajta kimértség, 

egyenletesség végig jelen van az elô-

adásokban. Barenboim sajátos elô-

adói modora mellett jól érvényesül a 

spanyol kolorit. Kár, hogy a ciklus 

második felét elhagyta, mert elô adá-

sa – ha kevésbé fi nom rezdülésû is 

– megállja helyét Alicia de Larrocha 

három kiváló felvétele mellett is. Jó 

kiegészítés az op. 165-ös España al-

bumlap-sorozat. ZB

SZIMFONIKUS VADÁSZAT

Kovács Gergely, MÁV Szimfo-

nikus Zenekar, Gyôriványi Ráth 

György

Vox Artis l l  l l  l l  l l  ll

VA 012

Kürt és vadászat a mai napig elvá-

laszthatatlanul összetartoznak, és en-

nek számos zenemû is példáját adja. 

Kovács Gergely három kürtös kollé-

gájával és a Gyôriványi Ráth György 

vezényelte MÁV Szimfonikus Zene-

karral, illetve az ebbôl alakult alkalmi 

vonósnégyessel olyan mûvekre „vadá-

szott”, melyeknek fô sze replôje a kürt. 

A lemezen sze replô legismertebb kom-

pozíció Mozart Esz-dúr ver senymûve 

(K. 495), de hallhatjuk – szintén tôle 

– az Esz-dúr kürt kvin tettet (K. 407), 

Haydn két kürtre írt concertóját, 

Anton Richter hat kürt kvartettjét, a 

lemez nyitódarabjaként Bruckner 

Desz-dúr andantéját, zárásként pedig 

Mozart édesapjától, Leo poldtól a 

lemez tematikáját ihletô F-dúr Va-

dász-szimfóniát. Ez utóbbi mutat rá 

a leglátványosabban a vadászatkor 

hasz nált kürt szerepére: a hang szer 

szárnyalását kutyaugatás és puskaro-

pogás teszi még élvezetesebbé. KI

ROXANNA PANUFNIK: 

LOVE ABIDE

Warner Classics – Magneoton

2564 65720-6  l l  l l  l l  l l  ll

A kísérôszöveg személyes hangú be-

ve zetésébôl megtudjuk: elsô gyer-

meke születésekor mérte fel a zene-

szer zônô, hogy milyen világ veszi 

körül. Misszióként vállalta, hogy ze-

néjével hidat épít a különbözô vallá-

sok hívei között. Afféle vallásos 

világzenérôl van tehát szó, amelynek 

központi gondolata a szeretet. En-

nek megfelelôen zenei anyagát a leg-

különbözôbb forrásokból meríti, úgy 

a dallamvilágot, mint a felhasznált 

hangszereket illetôen. A két „missa 

de angelis” jóvoltából a gregorián 

ismerôihez talál legkönnyebben utat. 

A kísérôfüzet angol fordításban is 

tartalmazza a szövegeket. A koron-

gon szereplô mûvek létrejöttéhez 

külsô körülményként felkérések, élô 

megszólaltatási lehetôségek járultak 

hozzá. Szponzoroknak kö szön he-

tôen jöhetett létre a nagy elôadói ap-

parátust foglalkoztató mûsor felvéte-

le. A hallgatnivaló harmonikus, ki-

egyensúlyozott, akár meditációra is 

késztetô. FK




