
Tizenötödik születésnapját ünnepli a Gödöllôi Nemzetközi Hárfafesztivál (2013. október 
5–13.). Másfél évtized alatt világszerte elismert, magasan jegyzett hárfás ünnep jött létre a 
Királyi Kastély falai között. Ünnep, amelyre világsztárok is szívesen látogatnak el, s amely az 
egész magyarországi hárfakultúrát fellendítette. Vigh Andrea hárfamûvészt, a fesztivál 
mûvészeti vezetôjét kérdeztük a részletekrôl. ✒ Retkes Attila

Hárfaerdô a kastélyban
Vigh Andrea 

a jubiláló 
gödöllôi fesztiválról 

és hangszerének 
lehetôségeirôl
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Gramofon: Amikor 1999-ben létrejött a Gödöllôi Nemzetközi 
Hárfafesztivál, sokan féltették önt, mert ennek a „mûfajnak” nem 
volt semmiféle magyarországi elôzménye, mások pedig a re-
pertoárt ítélték túlságosan szûkösnek. Miért vágott mégis bele?
Vigh Andrea: A kilencvenes években több koncertet ad-
tam a Gödöllôi Királyi Kastélyban, és úgy éreztem, a hely 
szelleme, a miliô, az akusztika ideális lenne egy hárfafeszti-
válhoz. Elôzménye valóban nem volt, sôt tanulmányaim és 
pályakezdésem idôszakában a hárfát Magyarországon még 
nem tekintették teljes értékû koncerthangszernek. Nagyon 
tisztelem Lubik Hédi és Maros Éva tevékenységét; fontos 
esemény volt, amikor az 1970-es években Nicanor Zabaleta 
Budapesten koncertezett. Mégis nagyon kevésnek érez-
tem, hogy évente legfeljebb egy-két alkalommal el hangzott 
a Zeneakadémián az a néhány versenymû, amit so kan is-
mernek, de egyébként a hárfa szólisztikus és ka ma ra zenei 
lehetôségeit nem használták ki. Visszaszorult a szimfoni-
kus zenekarokba és az operaházi zenekari árokba. Ezek is 
szép feladatok, de a hangszerben ennél összehasonlíthatat-
lanul több lehetôség rejlik. Ez is motivált, amikor elkezd-
tem a fesztivál mûvészeti koncepciójának kidolgozását.

G.: Tudjuk, hogy Franciaországban nagy kultusza van a hár-
fának; de a világ más részein is rendeznek komoly fesztiválo-
kat és koncertsorozatokat?
V. A.: Természetesen igen, és korántsem csak Nyugat-
Euró pában vagy az Egyesült Államokban, hanem Keleten 
is. A hárfának a volt Szovjetunió, a mai Oroszország hang-
versenyéletében is igen komoly szerep jut, és az elmúlt év-
tizedekben Ázsiában is jelentôs fejlôdés indult meg. A ki-
lencvenes évek végén úgy éreztem, itthon is elérkezett az 
idô, hogy változtassunk a korábbi helyzeten, és a hárfa 
megkapja azt a fi gyelmet, megbecsülést, amit megérdemel.

G.: Milyen célokat tûzött ki a legelsô Gödöllôi Nemzetközi 
Hárfafesztivál idején?

V. A.: Szerettem volna, hogy ne csak a szûkebb szakma, 
hanem a zenekedvelô közönség is megismerje: milyen szép 
és gazdag saját irodalma van a hárfának. Több száz eredeti 
mûrôl beszélhetünk, köztük elsô osztályú komponisták – 
Händel, Mozart, Debussy, Ravel, Fauré, Saint-Saëns, 
Glinka és mások – alkotásairól. Fontosak a „hárfás szer-
zôk” is, akik olykor kétségkívül saját hangszeres virtuozitá-
sukat élték ki darabjaikban, máskor viszont messze meg-
haladták ezt a szintet, és komoly értéket teremtettek. Az 
eredeti kompozíciókhoz társulnak az átiratok – Csajkovsz-
kij, Liszt és más kiváló szerzôk darabjaiból. A szakma ko-
rábban is tudta, de a magyar közönség sokáig nem ismer-
hette meg, hogy ezeket a remekmûveket a legnemesebb 
módon, hiányérzet nélkül lehet hárfán megszólaltatni. 
Fon tosnak tartottam, hogy – a hangszer több évezredes 
történetéhez kapcsolódva – a fesztivál bemutassa a hárfa 
népi gyökereit; a klasszikus zenén kívüli, például jazzes vagy 
„világzenés” kontextusban is érzékeltesse a hárfa szépségét. 
A világ legjobb szólistáit – Jana Bouškovát, Susanna 
Mildoniant, Marielle Nordmannt, Isabelle Morettit, 
Maria Grafot és másokat – szerettem volna Gödöllôre hívni; 
úgy, hogy a koncerteken mindenki a saját egyéniségét hoz-
hassa. És végül, de nem utolsósorban azt szerettem volna, 
hogy a magyarországi „hárfás társadalom” minden fontos 
szereplôje játsszon a fesztiválon, magáénak érezze azt, s ez-
által az egyhetes rendezvény az egész hazai hárfakultúra 
katalizátora legyen.

G.: Hol tartanak most, a tizenötödik évben?
V. A.: Talán nem hangzik szerénytelenül: úgy érzem, hogy 
szinte minden célkitûzést sikerült megvalósítani. A gö-
döllôi fesztivált ma már világszerte ismerik és jegyzik; a ré-
gebbi alapítású, patinás, nagy nemzetközi hárfafesztiválok-
hoz hasonló rangot vívott ki magának. Ahogy mondani 
szokás, „benne vagyunk a topban”. Amikor az ötödik vagy 
a tizedik évfordulón világhírû kolléganôimmel együtt ját-
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2008, Zeneakadémia. Négy világhírû hárfamûvész együtt: Jana Bouškova, Isabelle Moretti, Vigh Andrea és Marielle Nordmann
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szottunk, hajoltunk meg és álltunk a színpadon, csak néz-
tük egymást: ez egyáltalán lehetséges? Persze most sem sza-
bad elégedetten hátradôlni: minden évben ki kell találni 
valami kuriózumot, szakmailag fontos újítást, hogy 
megôrizzük a színvonalat, és fenn tudjuk tartani a fesztivál 
iránti hazai és nemzetközi érdeklôdést.

G.: Az idei, jubileumi fesztiválnak már a nyitókoncertje (októ-
ber 5.) is kuriózum, hiszen ôsbemutatóként hangzik el Fekete 
Gyula: Angus álma címû kompozíciója, amely kifejezetten a 
fesztivál és az ön felkérésére született, s amelynek tematikája 
ráadásul szoros szálakkal kapcsolódik a hárfa ír-kelta gyöke-
reihez…
V. A.: Fekete Gyula nemcsak nagyszerû zeneszerzô és ked-
ves zeneakadémiai tanár-kollégám, de a közelmúltban, a 
Törley Szalonban már szép koncertünk is volt együtt. Az 
Angus álma két hárfára és vonósnégyesre komponált, 
negyvenperces darab – egy gyönyörû ír mese, amely nar-
rátor segítségével, de túlnyomórészt a zene nyelvén eleve-
nedik meg. A másik hárfaszólamot tehetséges, Junior 
Prima-díjas tanítványom, Razvaljajeva Anasztázia játssza, 
közre mûködik az Accord Quartett. A koncert másik részé-
ben Debussy Triószonátája, valamint Fauré és Ravel mûvei 
hangzanak el.

G.: Az ír-kelta vonulatot folytatja a másnapi (október 6-i) 
egésznapos program: az I. Országos Keltahárfás Találkozó. 
Elsô hallásra egy kicsit kommersznek tûnik…
V. A.: Pedig egyáltalán nem az – garancia erre a mûvészeti 
vezetô, Gulyás Csilla személye is. A kelta hárfakultúra tár-
gyi emlékeit, hangszereit egészen a 7–8. századig vissza 
tudjuk vezetni, és szerencsések vagyunk, mert az 1600-as 
években rendezett angolszász bárd-fesztiválok alkalmával 
a hangszereket és a hozzájuk kapcsolódó zenét szisztemati-
kusan összegyûjtötték. Ez már önmagában is zenetörténeti 
kuriózum. A kelta hárfa ráadásul – kis mérete és meg fi zet-
hetô ára miatt – kiválóan alkalmas gyerekhangszernek. A 
fesztivál fontos eredményének tartom, hogy az elmúlt ti-
zenöt évben egyre több zeneiskolába, lakásba kerültek ilyen 
hangszerek. Amikor én kezdtem a zenetanulást, nem volt 
alapfokon hárfaoktatás, ezért zongorázni tanultam. Mára ez 
gyökeresen megváltozott. Sok tehetséges gyerek választja a 
hárfát, de autodidakta felnôttek is szívesen kipróbálják 
ma gukat keltahárfásként. Az október 6-i találkozón kiállí-
tást, vásárt és hangszerbemutatókat tartunk; A hárfa sok-
szí nûsége címmel délelôtti gyerekkoncertet rendezünk, 
este pedig a 2004-es Bloomingtoni Nemzetközi Hárfaverseny 
gyôztese, Nikolaz Cadoret ad hangversenyt kelta hárfán.

G.: Hogyan alakul a fesztivál további programja?
V. A.: Október 8-án Maros Éva hárfaestjét rendezzük, 
Geiger György trombitamûvész közremûködésével. Ennek 
a duónak a gyönyörû barokk tételeit, az általuk játszott 
népszerû átiratokat egykor, a televízióban sok százezer 
zene barát látta és szerette – nagyon fontos, hogy most is itt 
legyenek velünk. Október 9-én, a Régi Zeneakadémián ta-

nítványaim, a Zeneakadémia fi atal tehetségei koncertez-
nek. Tizenhét éve tanítok, és büszkén mondhatom, hogy 
– a fi atal muzsikusokat is sújtó nehéz gazdasági helyzet el-
lenére – növendékeim között nincs pályaelhagyó. Most 
pedig egészen kiváló osztály jött össze, akikkel öröm együtt 
dolgozni. Fontosnak tartom, hogy komoly koncerteket ad-
janak, rangos mesterkurzusokon vegyenek részt és világot 
lássanak. Az elôzô tanévben például – a Conservatoire-ral 
együttmûködve – Párizsban töltöttünk el egy kiemelkedôen 
termékeny hetet. Új kezdeményezésem a fi atal hárfa mû-
vészek szombat délelôtti koncertsorozata, amely október 
12-én, Gödöllôn Razvaljajeva Anasztázia – vagy ahogyan 
mindenki szólítja, Násztya – hangversenyével kezdôdik, 
majd januárban és áprilisban a budapesti Festetics-palotá-
ban, Farkas Mira és Orbán Kornélia koncertjével folytató-
dik, végül a jövô évi hárfafesztiválon, 2014 októberében 
Markovics Mónika hangversenyével zárul. Az idei prog-
ramhoz visszatérve: október 10-én, 11-én és 12-én este is-
mét nemzetközi hírû mûvészek lépnek fel Gödöllôn. El sô-
ként Marielle Nordmann, akit már a magyar közönségnek 
sem kell bemutatni; másnap a párizsi Emmanuel Ceysson, 
aki nemcsak ragyogó virtuóz, de sugárzó egyéniség és re-
mek átiratokat készít; végül a wales-i Catrin Finch, aki két 
évvel ezelôtt a teljes Goldberg-variációkat eljátszotta hárfán 
– remekül. Az október 13-i gálakoncerten Catrin a saját 
hárfaversenyét fogja játszani és Smetana, Debussy, Fauré 
mûvei is felcsendülnek – a Budapesti Vonósok köz re mû kö-
dé sével. A fesztivál második hetére a világhírû hang szer-
gyárak is megérkeznek. Alkalmanként valóságos hárfa-
erdô, 30-40 hangszer is lesz a kastélyban. A teljes program 
és minden információ elolvasható a www.harpfestival.hu 
honlapon. 
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A fesztivál 15 éve alatt a gyerekek is megismerték és megszerették a hárfát
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G.: Minden zenei fesztiválszervezônek szembe kell nézni a 
fi nanszírozási problémákkal – ez nem magyar sajátosság, 
jelentôs nyugati rendezvények is küszködnek a válság miatt. 
Hogyan tudják kezelni a pénzügyi nehézségeket?

V. A.: Kezdettôl mellettünk áll az MVM Magyar Villamos 
Mûvek Zrt. – az indulás óta ôk a fesztivál kiemelt támoga-
tói. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani támogatásu-
kért, amellyel lehetôvé tették valamennyi hangverse-
nyünk megvalósulását. Egyúttal szeretném köszönetemet 
kifejezni a Gödöllôi Királyi Kastély mindenkori vezetôinek 
és munkatársainak, akik áldozatos munkájukkal segítették 
létrehozni a nemzetközi és magyar hárfás élet évente 
ismétlôdô közös ünnepét. És szeretnék köszönetet monda-
ni közönségünknek, akiknek érdeklôdését és szeretetét 
már tizenöt éve töretlenül élvezheti fesztiválunk.

G.: Szavaiból kitûnik, hogy mennyire a szívügye a fesztivál és 
a tanítás. A Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Szenátusa jú-
niusban önt jelölte az intézmény új rektorának; várhatóan no-
vember 1-jén lép hivatalba. Mi lesz így a koncertezéssel és a 
tanítással?
V. A.: Valóban: a Zeneakadémia Szenátusa egyhangúan 
szavazott mellettem a rektori pályázat véleményezésekor. 
Megható volt a bizalom és egyszersmind az elismerés. Rek-
tor helyettesi munkámban is a legfontosabbnak tartom, 
hogy megfeleljek ennek az elvárásnak, és minden erômmel 
kollégáimért, az oktatás és a zene ügyéért dolgozzak. Ez 
azonban egy hosszú folyamat egyik állomása volt, melynek 
most sem vagyunk a végén, ezért nem szeretnék még errôl 
beszélni. A tanítás, koncertezés, fesztiválszervezés az éle-
tem része. Mindenképpen folytatni fogom.

■
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Gramofon: Most fejezte be elsô évét a Müncheni Zeneakadé-
mián mint tanszakvezetô. Mik az eddigi tapasztalatai?
Kovalik Balázs: Az oktatás örök kísérletezés. Az akadémia 
most jutott el odáig, hogy a bachelor–master rendszert kitel-
jesítse, s ehhez új programot kellett kialakítani. Idén száz-
harmincan jelentkeztek, ebbôl ötöt vettünk fel. Ausztráliá-
tól Kanadáig, Svédországtól Görögországig, Spanyolország-
tól Ukrajnáig és Belorussziáig mindenhonnan jelentkeztek. 

G.: Nyolc államilag fi nanszírozott hely van évfolyamonként. 
Hogyhogy ennyi jelentkezôbôl nem lehet betölteni egy osztályt? 
K. B.: Nem az a célunk, hogy mindenáron betöltsük az év-
folyamot. Münchenben az oktatás szerencsére nem a fejkvó-
ta-pénz hajhászásra épül. Annyi helyet töltünk be, ahány 
növendéket érdemesnek találunk, hogy ezen a szinten ké-
pezzük. Azt, amit itt az oktatás során egy növendék kap, 
nyugodtan nevezhetjük luxusnak, ráadásul mindez ingye-
nes a hallgatóknak. Ezért magasak is a felvételi követelmé-
nyek, a bizottság nagyon megszûri a jelentkezôket, hiszen ha 
a bajor állam ilyen kvalitást biztosít, akkor elvárható, hogy 
ne fû–fa–virágból állítsuk össze az osztályt, csak hogy meg-
legyen a létszám. A vizsgaelôadások nagy zenekarral, neves 
karmesterek, rendezôk irányításával, többnyire az 1200 fôs 
Prinzregententheater nagyszínpadán kerülnek bemutatásra. 
Elengedhetetlen, hogy az ott álló növendék – még ha nem 
is kész énekes – a diákseregletbôl a legmagasabb minôséget 
képviselje, és legfôképpen ne valljon kudarcot.

G.: Hány évesen kezdik meg az akadémián tanulmányaikat a 
növendékek?
K. B.: Mivel hozzánk csak a bachelor diploma megszerzése 
után lehet jönni, 22–25 év körüli a jelentkezôk többsége, 
de van harmincéves hallgató is. Ez hangfajtól is függ.

G.: Miért? 
K. B.: Ma egy lírai szopránnak rövidebb a karrierlehetôsége, 
hamarabb fel kell futnia. Egy mélyebb férfi hang késôbb 
válik éretté, és hosszabb perspektívája van: az apaszerepe-
ket ráér valaki negyvenévesen elkezdeni, és ha bírja, még 
hetvenévesen sem lesz szerepidegen. Ma már nehezen tole-
rálja a közönség, ha Susanna vagy Zerlina nem fi atal, és a 
színházak ennek az igénynek megfelelôen válogatnak.

G.: Ezt jónak tartja?
K. B.: Az ízlés változik a korral, és ezt az igazgatóknak 
nem lehet fi gyelmen kívül hagyni. Kár arról vitatkozni, 
hogy „bezzeg régen”. Akkor nem volt tévé, nem volt fi lm, 
más volt az ideál, és a színpadon mindig is fontos volt a sze-
xus, amióta világ a világ. Személy szerint hiszek abban, 
hogy az ember ellene mehet a közönségigénynek, de ahhoz 
megalapozott koncepció és bátorság kell.

G.: Hogyan zajlik az akadémiára a felvételi?
K. B.: Három különbözô nyelven, különbözô stíluskor-
szakokból kell lehetôség szerint különbözô karakterû áriá-
kat hozni a jelöltnek, valamint el kell mondani egy verset 
vagy monológot németül.

G.: Miért kell egy operaénekesnek verset szavalnia? Mert van-
nak operák, ahol beszélni is kell, például A varázsfuvolában?
K. B.: Nem ezért, hanem hogy az elôadó- és interpretációs 
készségét felmérjük. Az elsô fordulón húsz embert enge-
dünk át. Ezután egyhetes workshop következik. Itt van 
mozgás, korrepetíció, lapról olvasás, szerepgyakorlat, ide-
gen anyag elsajátítása, zenei instrukciók megértése és egy 
elméleti tájékozódás is, amelybôl próbáljuk megtudni, ki 
mennyire jártas az opera világában. Sokan képzelik az 

„Vesszen oda – attól színház!”
Találkozás Kovalik Balázzsal

Kovalik Balázs elsô évét zárta tanszakvezetô ként a Müncheni Zeneakadémián. A Németország-
ban folyamatosan dolgozó operarendezô az utánpótlásképzésre éppúgy fókuszál, mint saját 
rendezôi munkáira. Az operaénekesi pálya buktatóiról, a müncheni oktatási rendszer világszín-
vonaláról, az operajátszás jelenérôl és jövôjérôl beszélgettünk. 

✒ Kozár Alexandra
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énekesi pályát úgy, hogy elég az áriát egy ária-albumból ki-
másolni, de már az, hogy a darabban az az ária hol szerepel, 
mi a funkciója, nem érdekli ôket. Régen legenda volt, 
hogy a zeneakadémisták minden este ott ültek a kakasülôn, 
ma az énekes növendékek se nagyon járnak operába. Ezen 
a téren is megváltozott a világ. Rettenetes nyomást gya-
korolnak az elôadókra a hangfelvételek. Ma ez a mérce: a 
közönség, a kritika is ehhez méri az adott teljesítményt. A 
fi atal énekesek több mint felénél hallható, hogy melyik 
felvételt utánozzák.

G.: Ha valaki briliánsan tehetséges, de nem eléggé tájékozott 
az operák világában, akkor kiesik a rostán?
K. B.: Mindenkinek lehetnek hiányosságai, és nyilván 
nem a lexikális tudás a legfontosabb szempont egy énekes-
nél. A többnapos mûhelymunka épp arra való, hogy 
mindenkirôl kiderülhessen, 
melyek azok a készségei, 
ahol viszont sugárzik. A 
harmadik fordulóra már 
megváltoznak a felvételizôk, 
jobban kiengednek, felsza-
badultabbak, bátrabbak. De 
az is lehet, hogy épp az derül 
ki, csupán színpadi automa-
ták, és mindaz, amit eddig láthattunk, betanult, semati-
kus, üres csillogás, hiányzik az alkotókészség. Az ilyen nö-
vendék nehezen tanítható két év alatt.

G.: Miben különleges a müncheni képzés?
K. B.: Nagyon magas az óraszám, ami egy rendkívül gaz-
dag és színes tananyagot tesz lehetôvé. Ugyanakkor fel-
készülést is biztosít a színházi életre, ahol egy énekesnek 
bírnia kell a terhelést, hiszen miközben naponta egy új 
premierre próbál, esténként teljesen más elôadásokat éne-
kel, és mindeközben távolabbi feladataira is készülnie kell. 
A vizsgaelôadásainknak is kiemelt szerepe van. Évi három 
produkciót mutatunk be, neves karmesterek és rendezôk 
meghívásával, jelentôs zenekarok közremûködésével. Erre 
más akadémiákon nemigen van lehetôség. Épp ezért na-
gyon komolyan vesszük az elôadásokra való felkészítést. 
Egy növendéknek több idôre van szüksége, ezért nemhogy 
normál színházi próbalehetôséget biztosítunk számukra, 
hanem még egy kicsivel többet is. Így lehetséges, hogy oly-
kor olyan igényes munkák születhetnek, amelyek alapján a 
sajtó gyakran München harmadik operaházáról beszél, 
vagy a Naxos kiadja lemezen az elôadás hangfelvételét. 
Ugyanakkor mindez nyomasztóan is hat a növendékekre, 
és nem lenne szabad elfelejteni, hogy ôk még diákok, és 
nem kell ôket összehasonlítani Jonas Kaufmannal. 

G.: Ön mit tanít azon túl, hogy tanszakvezetô?
K. B.: Színpadi gyakorlatot és szerepelemzést. Ez ugyanúgy 
egy mesterség, amit el kell sajátítani. Az operaéneklés is 
jócskán exhibicionista hivatás, amihez át kell törni bizo-
nyos korlátokat. Annak, aki ott van a színpadon, meg kell 

tudni mutatni magát, nem szabad szégyenkezni, a saját pri-
vát életébôl kell megvalósítania szerepét. Ennek a hogyan-
ját tanítom. Az opera nagyon komplex mûfaj, ezért az ok-
tatása is meglehetôsen komplex.

G.: Mennyit számít ezen a pályán a tehetség, és mennyit az 
önmenedzselési képesség? 
K. B.: Mindkettô számít, de a tehetségre elôbb-utóbb min-
dig szükség lesz. Ha valaki csak fut a mappájával körbe-kör-
be, de nincs igazán tehetsége, az nem fog érvényesülni. De 
ez a pálya nagyon ki van szolgáltatva az aktuális korhangu-
latoknak, politikai, vallási irányzatoknak, társadalmi ízlés-
nek. Ha valaki például iszonyatosan jó édességeket tud sütni, 
de senki nem édesszájú a családban, akkor a tehetsége nem 
biztos, hogy ki tud bontakozni. A tehetség sokszor befogadó 
közeg híján elveszhet. Ugyanakkor nem biztos, hogy az 

illetô jó leveseket vagy fô ze-
lékeket tud készíteni, amire 
ott igény lenne – most ak-
kor ô tehetséges vagy tehet-
ségtelen? A piac az piac. 
Egyszer mondtam azt a pél-
dát hallgatóknak, hogy 
vannak a karfi olok, a brok-
kolik és a répák, és ha épp a 

brokkoli a divat, a többinek pechje van. Az egyikük akkor 
ezen nagyon megsértôdött, aztán évek múlva megkeresett, 
hogy már érti, igazam volt, csak sajnos ezt késôn látta be. 
Cseppet sem irigylem azt, aki erre a pályára akar menni.

G.: Az önmenedzselést tanítják a müncheni akadémián? 
K. B.: Nagyon komolyan. A második évben egy intenzív 
tréningen gyakorolják az elôéneklést, majd ezt követôen 
növendékeinket több német színházba elvisszük, ahol 
igazgatóknak és ügynököknek énekelnek elô. Mindezt 
olyan kurzusok készítik elô, ahol megismerik a színházak 
mûködését, szerzôdésformákat, az agentúrák mûködését, 
foglalkoznak a megjelenéssel, amibe öltözködés, hajviselet 
éppúgy beletartozik, mint a viselkedésnormák, a saját 
honlap, a dokumentációs anyag elkészítése, de gyakorolják 
az interjúadást is.

G.: A német sajtóban erôsebben jelen van az opera, a zene? 
K. B.: Egyáltalán a kultúra sokkal erôsebben van jelen. A 
németeknek hihetetlen színházkultúrájuk van. München 
egymillió-kétszázezres város két operaházzal, két koncert-
teremmel, színházakkal, fantasztikus múzeumokkal és 
gyûj teményekkel. 

G.: Kocsis Zoltán mondta egyszer, hogy sajnos ma Magyaror-
szágon már ott tartunk, hogy nincs zenekritika. Németország-
ban van? 
K. B.: Egyrészt van, másrészt ott az újságírás is más. Egy 
frankfurti kritikus ismerôsöm mesélte, hogy még jegyet se 
kér a színháztól, nehogy ez befolyásolja a véleményét, a lap 
megveszi neki. Magyarországon nem veszi meg. A színházak 

„Vannak a karfi olok, a brokkolik 
és a répák, és ha épp a brokkoli 
a divat, a többinek pechje van”
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pogácsával etetik az újságírókat, hogy megjelenjen valami 
beszámoló, és rosszallják, ha ennek ellenére negatív a kri-
tika. A szokásos mutyizás. Legközelebb büntibôl nem kap 
jegyet. A német sajtóban a kulturális rovat nem az utolsó 
oldalra kerül, és nem negyed oldal. Míg Magyarországon 
egyre gyakoribb, hogy mûkedvelô hobbiírókból lesznek 
kritikusok, addig az magától értetôdô, hogy a müncheni 
akadémián létezik kultúrkritikus szak is, ahol a jövô képe-
sített szakújságírói szerezhetnek diplomát.

G.: Ön az elmúlt évadban három operát rendezett Németor-
szágban. A Nürnbergi Állami Színházban egy Trubadúrt, 
Händel Agrippináját Giessenben és Michael Obst Solarisát a 
Müncheni Akadémián. Mára már nem az a kérdés, hogy 
a rendezôi színháznak van-e létjogosultsága, hanem az, hogy a 
hagyományos, „leszúrják az énekest és az mégis tovább éne-
kel” típusúnak van-e.
K. B.: Amíg van rá vevô, addig mindennek van létjogo-
sultsága. Amikor a cilinder kezdett kimenni a divatból, 
voltak, akik még hordták. És ezzel nincs is semmi baj. 
Amikor az Operaház mûvészeti vezetôje voltam, nem 
vettem le a mûsorról ezeket az elôadásokat. A harminc-
negyven évvel ezelôtti Così fan tutte rendezés éppúgy 
színre került felújítva, mint egy korszerûbb elôadás. Nem 
a stílus az elsôdleges, hanem az, hogyan van megtöltve. 
A statikusság nem azonos a gondolattalansággal. Ugyan-
akkor a „hagyományos” operajátszás fedôneve alatt sok a 
slend riánság. Elég sok növendékem van ma a pályán, 
többükkel tartom a kapcsolatot. Gyakran panaszolják, 
hogy nincs igény arra a zeneileg és színészileg átgondolt, 
kidolgozott és elmélyült munkára, amit tanultak és fon-
tosnak tartanak. Münchenben ragaszkodtam ahhoz, 
hogy heti kétszer két óra zenei együttes próbája is legyen 
a növendékeknek. Hangokat összehangolni, hallani, 
érezni egymást, együtt muzsikálni... Ma már sajnos egyre 
kevesebb karmester foglalkozik ezzel. Megérkeznek, van 
egy összpróba és kész. 

G.: Ön már küzdött karmesterrel interpretációs kérdésekben?
K. B.: Szerencsére többnyire színházban edzôdött karmes-
terekkel dolgoztam, akikkel jól együtt lehet mûködni. De 
volt, hogy úgy jött oda az utolsó próbákra a dirigens, hogy 
alig ismerte a darabot. Bár a karmesterek sokat szidják a 
rendezôket, szeretném elmondani, hogy hetven százalékuk 
nem veszi komolyan a színházi munkát. 

G.: A koncerttermit komolyabban veszik?
K. B.: Arra kevesebbet kell készülni és kevésbé kompli-
kált. Egy opera próbaidôszaka hat-nyolc hét és az a szeren-
csés, ha rendezô és karmester végig együtt dolgoznak. Egy-
re gyakrabban fordul elô, hogy a dirigens csak az utolsó két 
hétre jelenik meg. Ilyenkor jönnek a konfl iktusok, az 
erôfi togtatás, a rendezés gyalázása vagy szabályos ellehetet-
lenítése. És a közönség nem azt kérdezi, miért nem tetszett 
részt venni a közös munkában, hanem hogy miért olyan 
gyenge a rendezés, hogy az énekesek folyton a dirigenst bá-
mulják. 

G.: A ma divatos, szcenírozott koncerttermi operaelôadásokról 
mit gondol? 
K. B.: Egyfajta kényelmesség érhetô tetten bennük. Keve-
sebb a próbaidô, olyan énekeseket hívnak meg, akik már 
ismerik a szerepet, hozzák magukkal a fi gurát. A közönség 
nyugodtan olvasgathatja a szöveget, nem kell felkészülni, 
nem kell a színpadi bonyolult kódokat, helyzeteket fi gyel-
ni. A felirat egyébként is a színház halála. Lassan sokkal 
fontosabb, mint maga a színész vagy énekes. Gyakran fi -
gyelem a nézôket. Van, aki szinte már nem is néz a szín-
padra, pedig ott valaki neki énekel és játszik. Kifejezetten 
sértés, színházellenes, szentségtelen dolog. Mintha a temp-
lomokba bevezetnék a feliratot a mise alatt.

G.: Fischer Iván nemrég nagy sikerû Figarót vezényelt a 
Müpában, szcenírozott verzióban. A bemutató elôtt azt nyi-
latkozta, azért döntött emellett, mert legtöbbször vagy a ren-
dezés az erôs, vagy a zenei interpretáció, és ezúttal a kettô 
egységét akarta úgy megvalósítani, hogy a rendezés miatt ne 
csorbuljon, ne vesszen oda semmi a zenébôl. 
K. B.: Számomra az opera: zene és színház együtt, a maga 
tökéletlenségében. Valami mindig elvész, és vesszen is oda. 
Na és? Ha jobboldalt ülök, nem látom, mi van a balolda-
lon. Ez a színház egyik lényege, hogy sose kapsz teljes egy-
séget, sose látsz minden gesztust. Annak idején, amikor az 
emberek letaposták a lábukat, hogy megnézzenek egy elô-
adást a Globe Színházban, nyilván egy csomó mindenrôl 
lemaradtak. Ez a fantasztikus, az izgalmas benne, hogy a 
nézônek is dolgoznia kell az elôadás közben, nem meg-
sértôdni: elképzelni, mi lehetett ott... Errôl az izgalomról 
kezd lemondani a közönség. 

G.: Visszatérve az oktatásra: látszik-e az, hogy kibôl válhat 
világsztár? Mi kell ehhez a nyilvánvaló tehetségen túl? 
K. B.: Nyilván kell hozzá tudás, képesség és szerencse is, 
valamint egy háttérapparátus, menedzsment, marketing. 

Jelenet Kovalik Balázs egyik legfrissebb rendezésébôl, Michael Obst német 
kortárs szerzô Solaris címû operájából (München, 2013.) 
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Ez régen is így volt. Már a barokk korban is nagy szerepet 
játszottak az impresszáriók. A sztárságot bizonyos mérték-
ben tanulni, majd viselni is kell, és keményen teljesíteni 
hozzá. Cecilia Bartoli budapesti koncertje után sok okos-
kodást hallhattunk, hogy „egy kórusba se venném föl han-
gú énekesnôt” ünnepel a világ. Igaz, hogy nagy kampány-
apparátus áll mögötte, de az, hogy eljutott erre a szintre, 
nagyon sok munkájába került, és nem csak a kozmetikusá-
nak. Egyszer egy riporter megkérdezte Jonas Kaufmannt, 
nem zavarja-e, hogy ôt a nôk elsôsorban azért imádják, 
mert milyen jól néz ki, és mellesleg elismerik, hogy milyen 
jól énekel. Mire ô azt mondta, hogy nemhogy nem zavar-
ja, de nagyon sokat tesz azért, hogy jól nézzen ki. Tudja, 
hogy ez is benne van a sikerében, így hát tesz érte. Nagyon 
sokat kell dolgozni azért, hogy valaki jól eladható legyen. 
A hang nem elég: pszichésen, fi zikailag is jól kell bírni, 
hozzá kell tenni a magunkét. Ez a pálya lemondások töm-
kelegével jár, családtól, barátoktól, lakástól, támponttól el 
kell szakadni. Egyáltalán nem olyan csudaszép, mint ami-
lyennek az átlagember gondolja. Csak munkával lehet 
elôre jutni. És olyan erôsnek kell lenni, hogy ezek nélkül a 
támaszpontok nélkül is megállja a helyét az ember. 

G.: Mit rendez a következô évadban? 
K. B.: Münchenben egy ritkán játszott operát, Antoine 
Mariotte Saloméját, illetve Lipcsében az Árnyék nélküli 
asszonyt. Mindkettôt Ulf Schirmer fogja vezényelni. 

G.: Zajos sikerek a vezetô operaházakban, közben a mûfaj 
iránti teljes érdektelenség, leginkább a fi atalabbak körében. 
Mi az opera jövôje? 
K. B.: Sorra csökkentik elôadásszámukat az operaházak, és 
folyamatosan zárnak be színházakat. Az embereket nem ér-
dekli ma ez a mûfaj annyira, mint amikor nem volt televízió 
vagy internet. A szórakozási, kulturális igény egészen más 
lett, hiszen megváltozott a kommunikáció formája, mennyi-
sége és sebessége is. A hagyományos kultúrafogyasztó réteg 
tovább szûkül, amióta internet és sok millió okostelefon van. 
A lemezkiadás jóformán megszûnt, az eladási szám mélybe 
zuhant. Változik, konzumálódik a világ, eldob dolgokat. 
Amikor én húszéves voltam, sorba kellett állni éjszaka a bé-
csi Staatsoper elôtt, hogy az ember másnap bejuthasson. 
Mára nem nagy szám arról beszélni, hogy sikerült a ka kas ülô-
rôl látni Monserrat Caballét. De ez így van rendjén. A szín-
ház formája a társadalmi igényeknek megfelelôen mindig is 
változott. Pusztán az a kérdés, hogy mikor mit nevezünk szín-
háznak, és amit annak nevezünk, milyen társadalmi szerepet 
tölt be. Olaszországban, az opera hazájában, ahol ne-
vezhetnénk a mûfajt akár itali kum nak, épp ott a legnagyobb 
a válság. Amerikában a Metro poli tanen kívül nincs folyama-
tos operajátszás a többmilliós nagyvárosokban sem, nemhogy 
társulat. A legtöbb elôadás a sokszor ridegnek titulált néme-
teknél van még mindig. Az opera élô színházi mûfaj, s mint a 
világ, folyamatos változásban van. Ezt nem árt elfogadni, és 
akinek van kedve, ezen belül kibontakozni.  ■



Gramofon: Kinevezése óta hogyan haladnak az ügyek?
Szamosi Szabolcs: A hivatali átalakítás lassabban zajlik a 
tervezettnél, rengeteg a teendô, de nem bánom; hasonlóan 
szép feladatnak érzem, mint azt az idôszakot, amikor átvet-
tem a Dél-Dunántúli Filharmónia irányítását. Nem is a 
munkatársak nagy létszáma miatt nehéz az egységessé vá-
lás, hanem a 93 ezer négyzetkilométeren való elhelyezke-
désünk miatt. Ráadásul ahány megye, annyiféle mûködést 
kell szinkronizálni. Most azonban már sikerült megtalálni 
azt az irányvonalat, amit követni szeretnénk. Egyetlen iro-
da sem szûnik meg, az a célom, hogy minden megyében le-
gyen képviselônk. Örülök, hogy a decentralizálás jegyében 
Pécs lesz a központ, s bízom benne, hogy ki tudjuk hasz-
nálni annak az elônyeit, hogy most már egyetlen kézben 
futnak össze a szálak. 

G.: Mennyiben lesz más ennek az egyetlen, országos szerve-
zetnek a profi lja, mint a korábbi három Filharmóniának? 
Sz. Sz.: Az elsô helyen az ifjúság zenei nevelése áll, emel-
lett felnôtt bérletekbôl is többet szeretnénk eladni, s a fesz-
tiválokkal szintén kiemelten foglalkozunk. A terveink sze-
rint számos újdonsággal kedveskedünk a közönségnek, az 
ifjúságnevelés terén is akadnak jócskán ötleteink, ezekrôl 
azonban még nem szeretnék beszélni. Az azonban biztos, 
hogy egy-egy világhírû vendéget ezentúl az ország több 
pontján bemutatunk, s a hazai publikum mellett szeret-
nénk a külföldi közönséget is megszólítani. Példaképem-
nek tartom az osztrák komolyzenei életet, tôlük kamaraze-
nei és kortárs téren egyaránt van mit tanulnunk. Akkora 
érdeklôdést szeretnék itthon is elérni ezek iránt a mûfajok 
iránt, mint ami Ausztriában megfi gyelhetô. A zenekarok-
kal is szorosabb együttmûködésre törekszünk, akárcsak 
más szervezetekkel, például a BMC-vel, hiszen részben ez a 
központ ad otthont ôsszel a Korunk Zenéje Fesztiválnak. 
Emellett természetesen lesz budapesti zenei verseny is, 
idén a fuvolamûvészek mérhetik össze tudásukat a fô-
városban, szeptember 6–15. között. Több mint százan je-
lentkeztek, a világ harminc országából. A versenyt a Régi 
Zeneakadémián és a Mûvészetek Palotájában rendezzük. 

G.: S lesz rá pénz? Tavaly ugyanis komoly aggodalom elôzte 
meg a nagyszabású hegedû- és brácsaversenyt, a Filharmónia 
Magyarország születését beharangozó sajtótájékoztatón vi-
szont az hangzott el, hogy az összevont szervezetnek nem 
lesz több pénze... 
Sz. Sz.: Valóban elég szûkös a büdzsénk, a megmérettetés-
re azonban biztosítunk forrásokat. S én optimista vagyok, 
mint mindig. Kell hogy legyen valamilyen megoldás. Min-
denesetre levéllel, kérelemmel fordulunk a miniszter úrhoz 
és az államtitkár úrhoz, hogy az NKA segítse az új Fil-
harmónia indulását, és a továbbiakban zökkenômentes 
mû kö dését. Bízom abban, hogy pályázatokkal ugyancsak 
sikerül többletbevételhez jutnunk. A nyári programok si-
kere is jelzi, milyen fontos szerepet tölt be a Filharmónia. 
Júniusban a mosonmagyaróvári Flesch Károly Hegedû-
versenyen több mint ötven versenyzô mérte össze tudását,  

„Egyetlen kézben
futnak össze

a szálak”
Szamosi Szabolcs 
a Filharmónia Magyarország 
terveirôl

Új lendület, nagyobb ismertség és presztízs, 

kiemelt fi gyelem az ifjúság zenei nevelésére. 

E célok jegyében vált ismét egy szervezetté az 

eddig három cégként mûködô Filharmónia. 

Pécsi székhellyel, Szamosi Szabolcs irányítá-

sával született meg nyár elején a Filharmónia 

Magyarország Koncert- és Fesztiválszervezô 

Nonprofi t Kft. Az új szervezet égisze alatt 

valósultak meg már a nyári programok is. Az 

új vezetô ezek mellett terveirôl és a következô 

idôszak feladatairól beszélt.

✒ Réfi  Zsuzsanna
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a gyôztes a 14 éves német Lara Bocskor lett, aki több ma-
gyarországi koncertre kapott felkérését. A Régi Zenei Na-
pok sorozatának pedig idén ismét a fertôdi kastély adott 
otthont, s úgy látom, a településen sokat tesznek azért, 
hogy a felújított épületbôl igazi kulturális központ válhas-
son. Ez a rendezvény is segít nyitnunk Ausztria felé. Na-
gyon rangos volt az idei fesztivál, arra kell törekednünk, 
hogy az ilyen rendezvényeinkrôl minél többen tudjanak. 
A szombathelyi Bartók Szeminárium ebben az évben is 
sok érdeklôdôt vonzott. Kiemelném azt a rendezvényt, 
amelyen az alkalmazott zeneszerzésre jelentkezett hallga-
tóknak néhány perces fi lmekhez kellett zenét komponál-
niuk. Részben számítógéppel, részben akusztikus hang-
szerekkel oldották meg ezt, s izgalmas elôadás született, 
amelyet már meg is hívtam az ôszi ZeneSzüret Fesztiválra. 
Szeretném, ha minél több egyetemista látná, hallaná. A 
nyári rendezvények közül örömmel hívtunk mindenkit az 
Orgonapont-sorozatra, amelyhez idén Miskolc és Keszt-
hely is csatlakozott.

G.: Milyen fontos tennivalói vannak még ebben az évben?
Sz. Sz.: Elsô lépésnek tartom, hogy az új struktúra 
mûködjön, hiszen sajnos informatikailag sem tartunk ott, 
ahol a 21. században kellene. Az elkövetkezendô hónapok 
fontos feladata, hogy korszerûen össze tudjuk kötni a mun-
katársakat, irodákat, zökkenômentesen folyjon a munka. 
S mindenkivel, aki zenei területen dolgozik, a lehetô leg-
jobb viszonyt alakítsuk ki. ■ 

KORUNK SZÜLETÉSNAPOS ZENESZERZÔI
Ebben az esztendôben a Korunk 
Zenéje Fesztiválnak – több más 
helyszín mellett – a tavasszal nyílt 
Budapest Music Center is otthont 
ad. A Zene Világnapján, október 
1-jén kezdôdô sorozat elsôként két 
kerek évfordulós komponista, 
Krzysztof Penderecki és Henryk 
Mikołaj Górecki elôtt tiszteleg. 
Másnap, ugyanitt Jeney Zoltán 70. 
születésnapját köszöntik Meláth 
Andreával, Csalog Gáborral, Matuz 
Istvánnal, Rozmán Lajossal, Déri Györggyel, Szalai Andrással és 
Serei Zsolttal. Száz esztendeje született Benjamin Britten, Kocsár 
Miklós pedig 80. születésnapját ünnepelheti, a jubileumi hangver-
senyen az Angelica Leánykar szerepel, Gráf Zsuzsanna vezényle-
tével, Vigh Andrea hárfa- és Balasi Barnabás orgonamûvész 
közremûködésével. Az október 5-i estnek a 100 éve született 
Witold Lutosławski és a 90 éve született Ligeti György az ünne-
peltje. A tiszteletükre adandó koncerten a Rondino Kamaraze-
nekar játszik, Gémesi Géza vezényel. A Nádor Teremben, Láng 
István 80. születésnapja alkalmából az EAR Együttes lép színpad-
ra. A fesztivál kiemelkedô eseményeként Eötvös Péter világhírû 
együttest dirigál: az Ensemble Modernt. Az október 11-i és 12-i 
koncerteket az teszi még különlegesebbé, hogy fi atal zeneszerzôk 
is bemutatkozási lehetôséget kapnak. A záróhangversenyen pedig 
Dubrovay Lászlót ünneplik majd; a MÁV Szimfonikus Zenekart 
Kesselyák Gergely vezényli, közremûködik Baráti Kristóf hegedû-
mûvész.

ZENESZÜRET SZÁJHARMONIKÁVAL, ORGONÁVAL 
Még csak kétéves a pécsi ZeneSzüret sorozata, de nagyon közkedvelt az idelátogatók körében. Idén kicsit a megszokottnál hosszabb lesz 
a fesztivál, hiszen szeptember 28-tól október 10-ig tart. Ahogy Szamosi Szabolcs fogalmazott: azért, hogy legyen egy-egy szabad este is 
a sok koncert között. A Filharmónia új vezetôje a nyitónapon a Bazilikában ad orgonaestet, amelyen egy kiváló szájharmonikás, a norvég 
Sigmund Groven is fellép. A klasszikus zenében szokatlan instrumentumon játszó mûvész emellett a Budapesti Vonósokkal muzsikál, de 
a kínálatban szerepel a King’s Singers koncertje is, amely szintén a Bazilikában hallható. A fesztivál többi rendezvényének a Kodály Központ 
ad otthont.
Említést érdemel – a Zsolnay Örökségkezelô Nonprofi t Kft-vel közös 
programként – a Dán Rádió Big Bandjének koncertje, két kiváló jazzmu-
zsikus, Oláh Kálmán (zongora) és Bolla Gábor (szaxofon) fellépésével. 
Verdi születésének 200. évfordulóját több különleges programmal ünne-
pelik. Ezek egyike a szeptember 29-én, a pécsi püspökséggel közösen 
rendezendô hangverseny, a MÁV Szimfonikusok és a Nemzeti Énekkar 
közremûködésével. Elôadásukban a Quattro pezzi sacri hangzik majd fel. 
A fesztivál záró koncertjére október 10-én, Verdi 200. születésnapján ke-
rül sor, s ennek keretében Pécs város kiváló kórusai adnak át egy csokrot 
Verdi legnépszerûbb operáiból – szimfonikus zenekari kísérettel. Ismét 
megszólítják a járókelôket is, a színháztéren zongoramuzsika szól,  s 
fi lmzenéket bemutató klubot is terveznek. Idén – szokás szerint – kiállí-
tás is kapcsolódik a programhoz, amelyen az érdeklôdôk Verdi-plakátokat 
nézhetnek meg, s a tárlaton több új, a fesztivál felkérésére született alko-
tás is látható.   

A Filharmónia Magyarország új honlapja: 
www.fi lharmonia.hu 

Ismét Magyarországon a King’s Singers

Kilencven éve született 
Ligeti György
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Gramofon: Aix-en-Provence idén a korábbinál is fontosabb 
szerepet tölt be kontinensünk és az Európai Unió kulturális éle-
tében. Marseille és térsége, amelyhez Provence is tartozik, 
2013-ra elnyerte az Európa kulturális fôvárosa címet. Az idei 
fesztiválprogram is ennek megfelelôen alakult, a mottó: „A 
Mediterraneum, ôsi mítoszok, mai kihívások.” Mennyit élve-
zett ebbôl a szellemi-történelmi gazdagságból? 
Baráth Emôke: Sajnos sokkal kevesebbet, mint szerettem 
volna. Május 27-én érkeztem Aixbe, majd a július 7-i pre-
mierig naponta két hosszú próbával készültünk. A fesztivál 
különleges produkciói – és Cavalli Elenája ilyen volt – 
egyúttal speciális mûhelyként is szolgálnak. A jeles évfor-
dulókról, Verdirôl, Wagnerrôl, Brittenrôl és Poulencrôl is 
megemlékezett a program, de játszottak Richard Strauss- 
és Mozart-operát is. Nem csak az idôm volt kevés: szûken 
mérik a szakmai jegyeket. Azért láttam a Don Giovannit 
és igyekeztem bejutni a Rigolettóra, mert Sparafucilét 
Bretz Gábor énekelte. 

G.: Elena a görög mitológia Helénája. Zeusz és Léda leánya, 
akinek Parisz az aranyalmát adta, és aki miatt kitört a trójai 
háború. Cavalli operája követi az általunk ismert történetet?
B. E.: Nagy vonalakban igen, de a szövegíró, Nicolo 
Miniato igencsak megbonyolította a cselekményt, és ahogy 
barokk operákban szokás, jó sok szereplôt belezsúfolt. Az 
eredeti opera öt és fél óra hosszúságú. Háromszázötven év 
után fedezte fel egy amerikai zenetörténész, Kristin Kane, 
és készített belôle egy három óránál kissé rövidebb válto-
zatot…

G.: Amely így is prológusból és három felvonásból áll. A tör-
ténet valóban kacskaringós, de annyi talán kijelenthetô, négy 
fôszereplô körül forog minden. A központi alak Elena; Menelao 
és Teseo (Menelaosz és Tézeusz) küzd a szépséges nôért, pe-

dig Teseónak az istenek és istennôk Ippolitát, az amazont 
szánják. 
B. E.: Számomra az volt  az elsôdleges kérdés, hogy mit 
gondolunk ma Helénáról, akinek az alakja az elmúlt évszá-
zadokban és az újkorban is foglalkoztatja a mûvészeket, 
egészen a közelmúltig, amikor monumentális fi lm készült 
Brad Pitt fôszereplésével a trójai háborúról. A földi létben 
neki kell megtestesítenie a szépséget, jóllehet a szépség ab-
szolút szubjektív kategória: aki vagy ami nekem szép, ne-
ked talán csúnya. Hogy mit tartunk ideálnak, az erôsen 
függ kortól és kultúráktól, kontinensektôl. A szerep felépí-
tésében mérlegelnem kellett: vajon tudja-e magáról, hogy 
neki a mindenek fölött való szépséget kell sugároznia. Úgy 
éreztem, nem lehet ennek tudatában, mert amikor Teseo 
elrabolja, még csak tizenkét éves gyereklány. Kamaszodva 
csak szórakozik a férfi akkal. Nem kellett túl sokat agyal-
nom a fi gurán, egyszerûen a gyermek énemet vettem elô. 
Megjegyzem, a darabban az igazi nô Ippolita. A cselek-
mény bizony kaotikus, de Cavalli muzsikája csodálatos. 

G.: Jelentôs orgánumok számoltak be a produkcióról. A Fi-
nancial Times a hangja szépségérôl és a játéka intelligenciájá-
ról írt, a Le Monde mámorítónak nevezte önt, a Le Figaro kriti-
kusa szerint „Baráth Emôke a megtestesült érzékiség.”
B. E.: Teltházasak voltak az elôadásaink, és a fesztivál 
után is tovább él az elôadás. Decemberben Versailles-ban 
játssza ugyanez a csapat az Elenát. Az Aix-i elôadások ide-
jén, egyik nap kaptam egy e-mailt, Christoph Rousset kért 
fel Monteverdi Orfeójában Euridiké szerepére. Nagy vára-
kozással készülök, s nemcsak azért, mert Orendt Gyula 
kollégám lesz Orfeo, hanem azért is, mert elôször dolgo-
zom Claus Guth rendezôvel. Semmit sem tettem ezért a 
felkérésért, nagyon könnyen jött egyik érdekes és rangos 
feladat a másik után. 

Újrafelfedezett 
Cavalli-opera
Baráth Emôke sikere Aix-en-Provence-ban 

Vannak csöndben épülô karrierek – Baráth Emôkéé ilyen. Eb-
ben (rosszul esik kimondani) a média is ludas: az ingerküszö-
böt fôként a botrányok, betegségek, lemondások érik el, a tel-
jesítmény ritkábban. A fi atal énekesnôt most elsôsorban a 
jelentôs franciaországi fesztiválon, Aix-en-Provence-ban elért 
nagy sikerérôl, Cavalli: Elena címû operájának címszerepérôl 
kérdeztük, de szóba kerül a közelgô operaházi Falstaff-
premier is.
 ✒ Albert Mária  Fo
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G.: Óvatosan, mert ez nagyon álszerényen hangzik. Biztos, 
hogy a versenyeredményeivel, a fesztiválszerepléseivel keltett 
fi gyelmet. Aix-i partnerével, Valer Sabadus kontratenorral 
2011-ben megnyerte az Innsbrucki Régizenei Akadémia és 

Fesztivál Cestirôl elnevezett versenyét. A díjjal járt, hogy ta-
valy a Poppea címszerepét játszhatta fesztiválon. Utána 
Verbier-ben Paul McCreesh-sel dolgozott, idén tavasszal pedig 
a Theater an der Wienben két Händel-operában (Amadigi di 
Gaula, Arianna in Creta) is énekelt, Alan Curtis vezényletével. 
B. E.: Tagadhatatlan, hogy a régizenében fontos mesterek 
fi gyelnek rám; Vashegyi Györgytôl Alan Curtisig, aki még 
Aix-be is eljött, hogy meghallgasson. Ôt persze elsôsorban 
a világszenzációnak számító újrafelfedezés érdekelte. 
Händel Rinaldójában Riccardo Minasival énekelek, szin-
tén a Theater an der Wienben, decemberben. Az Admeto 
koncertverzióját Krakkóban és Bécsben szólaltatjuk meg 
az Il Complesso Baroccóval, Alan Curtis vezényletével. A 
Mûvészetek Palotájában Vashegyi Györggyel készülünk 
egy újabb Rameau-opera, a Les Festes de Polymnie bemu-
tatójára. 

G.: A budapesti operaházban eddig „szubrett” szerepeket éne-
kelt: Barbarinát, Zerlinát. Egy igazi lírai szerep várja az évad 
elsô premierjén, szeptember végén: Nanetta a Falstaffban.  
B. E.: A többi szereplô már az elôzô évad végén részt vett 
próbákon, én ezekbôl az Elena miatt kimaradtam. De 
Aixben szorgalmasan tanultam a szólamot, lefordítgattam 
magamnak a szöveget, hogy egészen közel kerüljek a fi gu-
rához. Remélem, korrepetitorok segítségével hamar ledol-
gozom a hátrányomat. Fel kell rá készülnöm, hogy képes 
legyek a Mozarténál nagyobb „Besetzungot” áténekelni. 
Szerencsére Nanetta áriái alatt elég áttetszôen játszik a ze-
nekar. Örülök a szerepnek, úgy érzem, nagyon nekem való. 
Azt gondolom, bár a lány aktív szereplôje a cselekmény-
nek, a lelkét az a rendkívüli szerelem tölti be, amit Fenton 
iránt érez. Majdnem jutalomjáték, hiszen az egész operá-
ban Nanettáé az egyetlen – gyönyörû – zárt ária a harma-
dik felvonásban.  ■

ELENA-KRÓNIKA
Francesco Cavalli Elenáját 1659. december 26-án mutatták be a 
velencei Teatro San Cassianóban. A témát a szövegkönyvet 
elkezdô Giovanni Faustini találta Cavalli számára – korábban a 
zeneszerzô más operáinak librettóját, köztük  a La Calistóét is ô 
írta. Ám váratlanul elhunyt, így a munkát Niccolo Minato fejez-
te be. Giovanni Faustini fi vére üzemeltette a Teatro San 
Cassianót, a darabot oda szánták. A címszerepet egy híres kur-
tizán, Lucietta Gamba alakította, akirôl azt tartották, hogy 
bensôséges kapcsolatban állt a színház igazgatójával. A Teatro 
San Cassiano egyike volt az elsô itáliai nyilvános színházaknak; 
mûsorát és a játékstílust a közönség ízlése jelentôsen befolyá-
solta. Fontosnak tartották, hogy az énekes jó színész legyen, így 
ha Lucietta Gamba hangja nem is volt tündöklô, a játéka, a meg-
jelenése megfelelt. A két szólamú basso continuóval kísért szö-
vegeket a szereplôknek jól érthetôen kellett megszólaltatniuk. 
Az  Elena – bár a címlapjára azt írták: Dramma per musica – szá-
mos komikus elemet is tartalmaz. 
A képregényszerû jelenetek fô témája a vágy mindenhatósága. 
Meneo nônek öltözik, hogy közel kerüljön Elenához, s ez sok 
félreértésre ad okot. A mulattató helyzetekben is, mint Shakes-
peare-nél, mindig feltûnik a tragikus dimenzió. Az Elena partitú-
ráját 1661-ben, Palermóban jelentették meg. Élete végén Cavalli 
készített még egy kéziratos kópiát, majd a darabot csaknem há-
rom és fél évszázadra elfelejtették. 2006-ban a Cornell Egyete-
men koncertszerûen adták elô. Az Elena igazi remekmû, itt az 
ideje, hogy újra felfedezzük – vélik a produkció alkotói.

Aix-en-Provence, 2013 nyár: a szenzációs Cavalli-produkció szereplôgárdája
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„Az idei, júniusi avignoni vendégszereplés – amelyen a Ha-
láleset a családban címû, tavalyi gyôztes produkciót mutat-
tuk be – még nagyobb közönségsikert aratott, mint a 2012-es 
vendégjáték” – meséli Havas Ágnes igazgató, s hozzáteszi, a 
francia színház vezetôjétôl még köszönôlevelet is kaptak. 
Már most dolgoznak azon, miként utaztatják majd az idei 
díj nyertes darabot, hiszen december 4-én ismét várja ôket 
Avignon. Sok idô pedig nem lesz a fesztivál után, amelynek 
október 5-tôl ad otthont a Szegedi Nemzeti Színház. A VI. 
Armel Operaversenyen és Fesztiválon Stravinsky: Oedipus 
Rex, Juranic: A nyár utolsó virága, Verdi: Simon Bocca-
negra, Britten: A csavar fordul egyet és Hepplewhite: Lajka, 
az ûrkutya címû operája kerül színre. A szegedi társulat mel-
lett lengyel, szerb, török és angol együttesek mutatják be 
produkcióikat. S persze a tíz döntôs versenyzô is pódiumra 
lép, akik között a hat francia énekes mellett olasz, szerb, ro-
mániai, valamint Belgiumból érkezett mûvészt is találni. 

„A verseny történetében ez az elsô esztendô, amikor nem 
került a döntôbe magyar” – mondja Havas Ágnes –, s ezt 
nagyon sajnálom, mert az aspiránsok között valóban akad-
tak kiváló mûvészek. Az azonban sajnos tendencia, hogy 
nem jelentkezik túl sok hazai énekes, ennek okát azonban 
ma már nem kutatom…” A 2014-es fesztiválon azonban 
ketten is részt vehetnek: Altorjay Tamás (ld. keretes inter-
júnkat) és a magát gyökerei miatt magyarnak valló 
Richard Rittelmann. A következô versenyen emellett még 
egy döntôs hely kiadó. Csapó Gyula: Phaedra címû egy-
felvonása mellett jövôre azt a darabot tûzik mûsorra, amely 
az Armel által kiírt zeneszerzôi pályázaton az elsô díjat 
nyeri el. Az operaírói verseny augusztus 31-én zárult, ôsszel 
döntenek a gyôztesrôl, s a díjnyertes opera egyik szerepére 
a következô megmérettetésen lehet jelentkezni.
Havas Ágnes szerint örvendetes, hogy jövôre már Szeged 
is kortárs operával vesz részt a fesztiválon, Marco Tutino: 

G.: Szép sikert ért el, bejutott a harmadik fordulóba, pedig az idei dup-
la válogatót, úgy tudom, csak barátai hosszas unszolására vállalta...
A. T.: Ennek több oka is volt. Eredetileg építészmérnökként végeztem, 
és késôn, 28 esztendôsen kezdtem énekelni. 34 éves voltam, amikor a 
szegedi operatársulatban elôször pódiumra léptem. Így mire énekes-
ként megmutathattam volna tudásomat a megmérettetéseken, már „ki-
öregedtem”. Szerencsére az Armelnél nincs korhatár, ezért indultam is az 
elsô két versenyen. Bár az elsô fordulón mindkét alkalommal túljutot tam, 
a következô, rendezôi válogatáson alulmaradtam a fi atalokkal szem-
ben. Azt láttam, inkább az ifjú énekesekre fókuszál, az ô pályaépítésük-

ben segít ez a megmérettetés is. Ezt követôen nem is nagyon vágytam 
arra, hogy ismét versenyezzek. Idén azonban a barátaim nagyon biz-
tattak, hiszen a kiírásban akadt több olyan szerep, amely hangban és fi -
gurában is közel állt hozzám. Ilyen volt Henrik is A parázsban.

G.: Számos klasszikus operafôszerepet énekelt az elmúlt két évtized 
során, például Sarastrót, Timurt vagy Dulcamarát. Milyen a viszonya 
a kortárs zenéhez? 
A. T.: Nagyon sok kortárs dalt, oratóriumot énekeltem, néhány év-
vel ezelôtt Lendvay Kamilló: A mennyei város címû darabjában a 

22 GRAMOFON 2013. ÔSZ

Összegzés és elôretekintés
Közeleg a VI. Armel Operaverseny és Fesztivál döntôje

Könyv, hanglemez, naptár – számos újdonsággal készül az idei operaversenyre és fesztiválra az 
Armel. A tavalyi gyôztesek árialemeze szeptemberben jelenik meg, s a megmérettetés elmúlt öt 
esztendejérôl készült kötet szintén ôsszel lát napvilágot. Október 5-re – amikor Szegeden kezdetét 
veszi a hatodik fesztivál – elkészül a rendhagyó naptár is. S végre túl vannak a duplázáson: nem-
csak erre az évre, hanem a következôre is kiválasztották a döntôsöket. A verseny mellett az 
Armel – mint cikkünkbôl kiderül – számos más, izgalmas produkcióval is foglalkozik.

✒ Réfi  Zsuzsanna

Altorjay Tamás: harmadszor sikerrel járt
Altorjay Tamás már kétszer is próbát tett az Armel Operaversenyen, de csak a 
mostani válogatáson sikerült bejutnia a döntôsök közé. A Szegedi Nemzeti Szín-
ház basszistája – aki az éneklés mellett tanít is – boldog, hogy olyan különleges 
darabban mutatkozhat be, mint Marco Tutino Márai-regénybôl született operája, 
A parázs. A mû a következô fesztiválon, 2014 ôszén kerül színre.
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Le braci címû mûvével. Mellettük osztrák, svájci, cseh, 
grúz társulatok vesznek részt a sorozatban. 2015-ben akad 
némi torlódás, hiszen hat színház is jelentkezett, s még 
dönteni kell arról, kik lesznek a végleges partnerek. Eötvös 
Péter operája pedig 2015 helyett egy évvel késôbb kerül 
színre, s Mester Tamás: Originum címû mûve is tolódik. 
„Néhány részletét már hallottam, s kiváló, valóban operai 
igényû mû – teszi hozzá az igazgató – , s éppen azért készül 
kicsit lassabban, mert Mester Tamás maga dolgozik az ösz-
szes részletén, a hangszerelésen, és mindenben maximalis-
ta. Az azonban már biztos, hogy az Originum New York-
ban kerül színre, olyan rangos helyszínen, amelyrôl koráb-
ban nem is álmodtunk.”
Az idei fesztivállal is rengeteg a teendô, hiszen a Hungaro-
ton gondozásában jelenik meg a tavalyi gyôztesek ária-

lemeze; emellett az Armel Operaverseny ötéves történetét 
bemutató kötet is napvilágot lát. Ebben kritika-részleteket, 
színlapokat talál az olvasó; képek, plakátok idézik fel az ed-
digi fesztiválokat. Havas Ágnes és munkatársai naptárral, 
a szokott armeles csokoládéval, pólóval, mûsorfüzettel, 
szórólappal is készülnek az októberi sorozatra. A fesztivál 
mellett is akad jócskán dolguk, hiszen az Armel zenekari 
turnékkal és egyéb külföldi produkciókkal, koprodukciók-
kal is foglalkozik. Az ô szervezésükben érkezett Szegedre a 
Porgy és Bess-produkció, a fôvárosi RaM-ba pedig a Los 
Vivancos. Nagyzenekari vendégszereplés, menedzsment-
kurzus, balettelôadás is bôvíti idei repertoárjukat. ■

fôszerepet alakítottam, s Vántus István Aranykoporsójában is szere-
peltem. Modern mûvek terén van tehát bôven tapasztalatom. Marco 
Tutino operáját is nagyon izgalmasnak találom, s élvezetes feladat 
részt venni egy ôsbemutatóban. 

G.: Mennyire ismeri a regényt, ami egy szerelmi háromszög kapcsán 
mesél az elveszô értékekrôl, szerelemrôl, barátságról, hûségrôl, árulásról? 
A. T.: A versenyre készülve elolvastam A gyertyák csonkig égnek  
címû regényt, majd áttanulmányoztam a szövegkönyvet, amit szin-
tén a zeneszerzô írt – olaszul. Míg a kötetben az idôskori Henrik, 
Konrád és a dada szerepel, és csak beszélgetéseikbôl sejlenek fel a 
negyvenegy évvel korábbi események, a szerzô – hogy kellôen drá-
mai helyzeteket teremtsen – megnövelte a megszólaló szereplôk szá-
mát. A fi atal Henriket baritonként, az ifjú Konrádot tenorként ismer-
hetik meg a nézôk, de megjelenik a szoprán hangú Krisztina is, a 
dada pedig mindvégig mezzo marad. A színpadon így megelevened-
nek a fi atalkori események, a végleges szakítás jelenetei is.  

G.: A szegedi operatársulat tagjaként korábban részt vett már az 
armeles elôadásokban?

A. T.: Igen, s nagyon élveztem a próbafolyamatokat, most pedig örü-
lök, hogy versenyzôként vehetek részt mindebben. Az Armel megmé-
rettetésében nagyon lényeges a színpadi teljesítmény, s én a színésze-
tet is közelállónak érzem magamhoz. A kezdeti görcs, ami a késôi pá-
lyakezdésemnek volt betudható, mára végleg elmúlt. Nagy siker, hogy 
elnyertem ezt a szerepet, ami nemcsak hangilag, hanem alakításban 
sem könnyû, hiszen Tutino operájában mélylélektani vetélkedés folyik 
a két férfi  közt. Miközben a közösen szeretett hölgy emlékét próbálják 
tiszteletben és tisztán tartani, végig versengenek. A bemutató csak 
jövô ôsszel lesz, de már elkezdtem tanulni a szerepet… Azért erre az 
évre is akadnak izgalmas, új feladatok: Fiesco, Walter és Magnifi co; 
szeptember 24-én pedig Budapesten, egy Szilágyi Dezsô téri bérház 
udvarán Bartók Kékszakállúját alakíthatom, Oberfrank Péter zongora-
kíséretével. Juditként partnerem Töreky Katalin lesz. Ebben a házban 
lakott Bartók 1920 és 1928 között. Négy éve az egyik lakó, Sugár Pé-
ter építômûvész-tanár nagysikerû hangversenysorozatot indított itt el. 
Egykori építészmérnökként azért is különleges ez a produkció szá-
momra, mert a „hely szellemének” megidézésében vetített képes hát-
tér lesz segítségünkre. Ennek diáit a Mûegyetem építész hallgatói szá-
mára kiírt pályázat nyerteseinek képeibôl válogatjuk.
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A verseny és a fesztivál hivatalos honlapja: 
www.armelfestival.org  

Az Armel Operaverseny és Fesztivál produkciói hosszas mûhelymunka után születnek meg. 
Képünk az idei második válogatóhoz kapcsolódó workshopon készült

Fo
rr

ás
: A

rm
el



KLASSZIKUS OPERAÉLET

24 GRAMOFON 2013. ÔSZ

Gramofon: Erzsébetet mikor, hol énekelted elôször?
Benza Györgyi: A nürnbergi debütálást és tizenöt ottani 
Don Carlos elôadást követôen sok helyen énekeltem: 
Svájcban, Ausztriában, Németországban, de sajnos olyan 
modern rendezésekben, amelyekben nem kap semmilyen 
színpadi karaktert ez a szerep. A zenében ott a dráma, de 
hiányzik a zene és színpad közötti harmónia. „Az operá-
nak is haladnia kell a korral” – hallom a jelszót. Milyen 
korral? Az opera annak a kornak része, amelyben kompo-
nálták. S ha történelmi a téma, arról is szól, hogyan látta 
a megidézett kort a szövegkönyv írója és a zeneszerzô. Az 
énekes pedig médium, akinek az a kötelessége, hogy meg-
ismerje és megtanulja a mûvet úgy, ahogyan az le van írva. 
Ezután lehet része abban az örömben, hogy átléphet egy 
másik korba, és ott átélheti valakinek a sorsát. Abba a má-
sik dimenzióba akarom magammal vinni a nézôt. Ehhez a 
színpadnak összhangban kell lennie a zenével és a törté-
nettel. Micsoda lehetôség erre az Erkel Színház Don 
Carlos-elôadásának Forray Gábor tervezte, komor 
szépségû díszlete és Márk Tivadar gyönyörû, korhû jelme-
zei! Nemcsak a közönségnek fontos ez, hanem az énekes-
nek is: támasz a karakter megteremtéséhez. Már mialatt 
készül a smink, fejre kerül a paróka, felölti a jelmezt, foko-
zatosan át is alakul. Már „átszállt” a szerepbe. A megadott 
keretbe illeszkedô érzelmek kifejezéséhez tükör elôtt gya-
korolom a gesztusokat. Fiatalon hallottam ezt régi nagy 
mûvészektôl, és akkor nem értettem. Azután eljött az az 
idô, amikor már vigyáztam rá, hogy pontosak legyenek a 
gesztusaim, és ne tegyek fölösleges mozdulatot a színpa-
don. A testbeszéd különösen fontos az elôadómûvésznek. 
Ezt az éjszaka csendjében gyakorolom ma is tükör elôtt 
egy-egy elôadás után, amikor órák múlva tudok csak le-
szállni a földre. Például ilyenkor kijavítom, ami az elô-
adáson nem úgy sikerült. Ez az önkontroll segít a következô 

elôadás során. A Don Carlos Erzsébetjének nagyon visz-
szafogottnak kell lennie, a kor és a helyszín szigorú keretei 
között. De az érzéseket mégiscsak el kell játszani! Ponto-
san ezeket az apró gesztusokat szoktam tükörben gyako-
rolni. Az Erkel színházi elôadás próbáin nagyszerû volt 
Mányik Alb ert és ifj. Palcsó Sándor rendezôkkel dolgoz-
ni, akik fantasztikus fi gyelemmel fordultak éppen a játék 
apró részletei felé.

G.: Bizonyára tapasztalod, hogy az énekesi pályán most in-
duló mûvészek miként élik át a napjainkban modern köntösbe 
öltöztetett, témájuktól eltávolított operákat… És milyen lépé-
sekkel haladnak repertoárjuk megteremtése felé. 
B. Gy.: Nehéz dolga van ma a fi atal énekeseknek. A 
rendezôk többsége mint marionett-fi gurákkal bánik velük, 
a megkövetelt mozgások, gesztusok miértjére nem kapnak 
magyarázatot, sôt meg sem merik kérdezni. Az pedig sú-
lyos következményekkel jár, hogy hamar jutnak nagy sze-
repekhez. Mi még kis szerepekbôl kezdtünk; én például – 
Münchenben, az opera-stúdióban – Barbarinával. Nagy 
mûvészekkel, Lucia Poppal, Raimondival, Gyaurovval áll-
hattam egy színpadon, rengeteget tanultam így szerepfor-

„Kifacsarják a fi atal énekeseket”
Benza Györgyi pályájáról, a Don Carlos felújításáról és terveirôl

A tavaszi szezonban, az újra megnyitott Erkel Színházban Budapest 
operaszeretô közönségét Verdi Don Carlosának mûsorra tûzésével örvendez-
tette meg a Magyar Állami Operaház. Méghozzá egy nagy sikerû régi elôadás, 
Mikó András rendezésének felújításával. Erzsébet szerepére a Münchenben 
élô Benza Györgyit (külföldön ismert nevén: Georgina von Benza) hívták 
meg. A beregszászi születésû, Kijevben, majd Budapesten tanult, nemzetközi 
hírû szopránénekesnôt nemcsak errôl a szereprôl, hanem pályájáról, terveirôl 
és a hagyományos operafelfogás lehetôségeirôl is kérdeztük. 

✒ Csák P. Judit

Benza Györgyi tisztelettel emlékezik egykori mestereire, 
Mikó András rendezôre és Márk Tivadar jelmeztervezôre
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málásból, karakter-ábrázolás terén és természetesen zenei-
leg. Hozzáfûzöm, hogy itt-ott mindig próbáltam egy pár 
órát is venni nagy énekmûvészektôl. Borzasztó, hogy ma 
olyan korban élünk, amelyben az énekeseket úgy használ-
ják, mint közönséges árucikket. Mint egy mobiltelefont, 
amit háromévi használat után eldobnak, mert kijött egy 
újabb. Most gyorsan felveszik a fi atal énekeseket, kifacsar-
ják, mint a citromot és jön a következô. Megkapják ideje-
korán a nagy szerepet, minden erejükkel igyekeznek meg-
valósítani, persze tönkremennek öt év alatt, de sebaj: 
újabb fi atalok érkeznek.

G.: Tapasztalataiddal segítségükre lehetnél. Szerepel-e terveid 
között a tanítás?
B. Gy.: Igen. Most már át szeretnék adni a megszerzett tu-
dásból. Látom, hogy sok fi atal nem tud gazdálkodni a 
hangjával, energiájával. Nem tudják beosztani az erejüket. 
Meg kell tanulniuk, hol kell „spórolni” egy nagy szerep-
ben. Mind gyakrabban tartok kurzusokat az interpretálás-
ról, elôadásmódról. Legutóbb Berlinben foglalkoztam diá-
kokkal, részben csoportosan, részben egyedi kérésre, 
egy-egy szerepre való felkészítéssel. Magam már megtanul-
tam, hogyan kell egymás után négy Pillangókisasszonyt el-
énekelni. Az sem könnyû. Elmeséltem már néhányszor 
Saljapin nagy trükkjét. A híres orosz basszista panaszko-
dott egy nyilatkozatában, hogy szerepének egy különösen 
magas hangját nem tudja megszólaltatni. A kritikus pilla-
natban aztán feldobta a sapkáját. A nézôk hittek a mozdu-
latnak, ami pótolta a magas hangot, mert Saljapin ez alka-
lommal „eljátszotta” azt. Meg kell tanulnia az énekesnek, 
hogy ha éppen nem jól diszponált, hát sok mindent el is 
lehet játszani. Persze ki-ki magának találja meg a módját. 
Az énekesek általában nem szívesen adják ki az ilyen tit-
kokat. Olyan híres énekesnô, mint Renata Scotto, akinél 
tanultam, technikát sosem tanított. Olyan dolgokat, 
amikre egy kezdô szopránnak szüksége van, nem mondott 
el. Az ilyesmi személyes mûhelytitok.

G.: Visszatérünk Erzsébethez. Repertoárodban a nagy szop-
rán-szerepek sorában hol foglal helyet? 
B. Gy.: A Don Carlos Erzsébetje eléggé mély szerep. Szíve-
sebben énekelem Aidát, A végzet hatalma Leonóráját 
vagy a másik híres Leonórát, A trubadúr szoprán 
fôszerepét. Az én hangomnak ez a magasság a kedvezô, 
míg Erzsébet szólamában nagyon sok középfekvés van. A 
szerep egyébként emlékeztet Aidára: a két hôsnôt vívódá-
sában egyaránt visszafogottságra kényszeríti méltóságának 
megôrzése, ha Aida szenvedélyesebb is. Mégis nagy öröm 
számomra, hogy Budapesten elénekelhetem Erzsébetet. És 
éppen az Erkel Színházban! Az Erkel színpadán volt annak 
idején a diploma-vizsgám. Innen kerültem már a következô 
évben a müncheni opera stúdiójába. A vizsga-szerepeim: 
Sophie A rózsalovagban és A varázsfuvola Paminája vol-
tak. Mikó András és Márk Tivadar tanáraim voltak a Liszt 
Ferenc Zenemûvészeti Fôiskolán, és most Mikó ihletett 
rendezésében, Márk Tivadar személyiséget hangsúlyozó, 
lelket kifejezô történelmi jelmezében léphettem színpadra, 
hogy eljátsszam Erzsébetet, a szomorú királynét.

G.: Rendszeresen hívnak a világ operaházaiba, és gyakran kon-
certezel is. Milyen mûvészi feladatok várnak a közeljövôben?
B. Gy.: A legközelebbi fellépésem egy gálakoncert Kijev-
ben, ahol Verdi-áriákat énekelek. Ezután Moszkvában és 
Szentpéterváron A Trubadúr Leonórája vár. November-
ben pedig kínai turnéra utazom.

G.: Távolabbi tervek? Szerep-álmok?
B. Gy.: Wagner. Már megbeszélés tárgya egy bajorországi 
Wagner-Verdi fesztivál projektje. Ott elénekelhetném a 
Tannhäuser Erzsébetjét, Brabanti Elzát. Nagyon szeret-
ném, ha egyszer Izoldára is sor kerülne, de Izolda még nem 
része a repertoáromnak, noha egy ideje már foglalkozom 
vele. Persze a Verdi-hôsnôk megszólaltatása ugyanúgy fon-
tos része lenne fellépésemnek. Komolyan szurkolok, hogy 
a terv megvalósulhasson. ■

Az Aida és a Tosca címszerepében
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Kiderült, hogy a fi atalkori operák jobb sorsra érdemesek; 
elô lehetne venni ôket gyakrabban is, s nehezen érthetô, 
miért is titulálta a komponista utóbb szörnyûségesnek 
ôket. Wagner ráadásul valamennyit kitiltotta a bayreuthi 
szentélybôl, azt a szigorú parancsot adva, hogy ott nem ad-
hatják elô ôket.
Az ifjú Wagner csak 16 évesen, 1829 áprilisában döntötte 
el, hogy muzsikus lesz, amikor látta a kor nagy drámai szop-
ránja Wilhelmine Schröder-Devrient alakítását Bellini 
Rómeó és Júliájában, illetve a Fidelio Leonórájaként. Az 
alakítások lenyûgözték, pár hónapra rá már elô is rukkolt 
elsô szerzeményeivel, és a B-dúr nyitányt – talán a vá ratlan 
üstdobütéseknek is hála – a publikum keblére ölelte. Így 
vesz startot egy zseni élete? – kérdi Sven Fried rich, a 
bayreuthi Wagner múzeum vezetôje Wagner operái címû 
tanulmányában. Az ekkor még felelôtlen, bohém életet 
folytató, magát autodidakta módon képzô dilettáns 18 
évesen azért a lipcsei egyetemre is beiratkozott zenész 
szakra – igaz, hamarosan már Theodor Weinlig, a Tamás 

templom jeles kántora okította, aki elsôként ismerte fel 
rendkívüli tálentumát. Elsô operatervébôl azonban semmi 
sem lett. Kompozícióinak szigorú lektora, idôsebb lány-
testvére, Rosalie ugyanis rosszalló megjegyzésekkel illette 
A menyegzô címû operaterv librettóját, mire öccse nem-
csak a szövegkönyvet, hanem a már papírra vetett több ze-
nei részletet is a szemétbe dobta. Így csak a partitúra nyitá-
nya és elsô jelenete maradt fenn. Ezt a tíz percnyi, de néhol 
máris bravúros zenei megoldásokat kínáló töredéket dalok 
és zongoramûvek társaságában adták elô májusban a lipcsei 
Zene- és Színházmûvészeti Fôiskola hallgatói, a közönség 
pedig legfeljebb azon morfondírozhatott: mi lett volna, ha 
Rosalie nem veszi el Richard kedvét?
A komponálástól azonban így sem tágított az ifjú Wagner, 
és hamarosan megírta elsô, ezúttal már teljes terjedelmé-
ben fennmaradt háromfelvonásos operáját, A tündérek 
címmel. Ebben a darabban is, mint minden operájában, 
nemcsak a zenét, hanem a szöveget is Wagner írta, ezúttal 
Carlo Gozzi La donna serpente címû színmûvét véve alapul. 

KLASSZIKUS KÖRKÉP

Jubileumi Wagner-napok Lipcsében

Terítéken az ifjúkori operák
Heinét és Schumannt idézve, „ezen a csodálatos májusi hónapon” minden Richard Wagner körül 
forgott Lipcsében. Születésének 200. évfordulóján szülôvárosában Ünnepi Wagner Napokkal 
köszöntötték a zeneköltôt, és ezúttal ritkán hallható korai operáit állították a középpontba: 
elôadták a Rienzit, A szerelmi tilalom és A tündérek címû alkotásokat, de még A menyegzô név-
vel ellátott töredéket is. 

✒ Lindner András/Lipcse

Jelenet A tündérek lipcsei elôadásából
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Az 1834-re tervezett lipcsei ôsbemutató terve azonban kút-
ba esett, mert Wagner képtelen volt megegyezni az igaz ga-
tósággal jelmez- és díszletkérdésekben. A vége az lett, hogy 
A tündéreket Wagner életében nem is adták elô, az ôs-
bemutatót 1888-ban tartották meg a müncheni Hof- und 
Nationaltheaterben; Lipcsében pedig csak 1938-ban mu-
tatták be, a 125. születésnapon. Azután 1983-ban Wolfgang 
Sawallisch dirigálta az elsô komoly produkciót München-
ben, és abban az évben lemezfelvétel is készült Wagner 
ifjú kori mûvébôl. Ezúttal, Lipcsében a már jó ideje számos 
produkciót együtt megvalósító francia páros, Renaud 
Doucet rendezô, illetve André Barbe díszlet- és jelmez-
tervezô állította színpadra A tündéreket. Az elôadásban 
remekül kapcsolódott össze a mai modern kor és Wagner 
romantikus, 1830 körüli világa, valamint a zeneszerzôt 
erôsen inspiráló középkor miliôje. A szereplôgárda is kitett 
magáért: a Gewandhausorchester ezúttal az opera inten-
dánsa és fôzeneigazgatója, Ulf Schirmer pálcája alatt végig 
ihletetten zenélt, de remekül szólt a színház kórusa is, 
Alessandro Zuppardo betanításában. Az énekesek közül 
pedig kiemelkedett a máris több európai operaházban ked-
velt berlini szopránklasszis, Christiane Libor – Adaként. 
Az Arindalt megszemélyesítô holland tenorista, Arnold 
Bezuyen énekesi képességeit azonban meghaladta a szerep. 
A Rienzit is a lipcsei Operában vitték színre, és Wagner-
nek ez a mûve – amelynek librettóját 1837-ben, Rigában 
kezdte írni Edward Bulwer-Lytton regénye nyomán – bi-
zony kimagaslik többi korai operája közül. A hihetetlen 
álló képességet és énekesi tudást követelô címszerepben tu-
lajdonképpen jól helytállt a Bayreuthban már Stolzingi 
Waltert és Trisztánt is éneklô Stefan Vinke, akitôl persze 
szenzáció aligha várható, de végig bírta és a magasságokat 

is megnyugtatóan abszolválta. Matthias Foremny az apró 
fi nomságok megjelenítésére is ügyelve vezényelte a 
Gewandhaus zenekarát; a párizsi Nemzeti Opera igazgatója, 
Nicolas Joel pedig tradicionális módon rendezte a lipcsei 
produkciót, eszköztárával azonban keverte múltat és jelent.
A Rienzi úgyszólván üres színpada mintha a rendezôi 
színháznak is új irányt szabna. Ebben persze takarékossá-
gi szempontok is szerepet játszanak, ahogy nem véletlen 
az sem, hogy egyre több operaházban félszcenírozva vagy 
simán koncertszerûen játszanak egyes operákat. Az ope-
ra buffa szellemében megírt A szerelmi tilalom címû két-
fel vonásos korai Wagner-operát is így prezentálták a lip-
csei Gewandhausban. Librettóját Wagner Shakespeare 
Szeget szeggel címû vígjátéka után írta szabadon, hihe-
tetlenül pergô vidám zenéjét pedig a mûfaj itáliai meste-
rei, Rossini és Donizetti ihlették. Az elôször 1836-ban, 
Magdeburgban színre vitt opera persze még nem képvisel 

igazi wagneri jegyeket. A legendás hangversenyteremben 
színre vitt vígoperát az MDR (Mitteldeutscher Rundfunk) 
szimfonikus zenekara és kórusa tolmácsolta, az észt-ame-
rikai Kristjan Järvi karmesterrel az élen; a fôszerepben 
pedig a Geszty Szilviánál is tanult hamburgi Melanie 
Diener jeleskedett.
Ismét csak a lipcsei operaház színpadán, de hang ver seny sze-
rûen adták elô a Rienzit követôen komponált és 1843 ele-
jén, ugyancsak Drezdában bemutatott, szerzôje által drámai 
balladának kikiáltott A bolygó hollandit. is. A zenei meg-
valósítás megkoronázta az ünnepi napokat: a Wagner-ope-
rák bariton szerepeit magabiztosan uraló Thomas J. Mayer 
(Hollandi), a Tündérekben már hallott Christiane Libor 
(Senta) és Burkhard Fritz tenor (Erik) szólista produkcióját 
megbízható köntösbe ágyazta a minden produkcióban jele-
sen teljesítô Gewandhaus zenekar és kórus. ■
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„RICHÁRD A MIÉNK!”
Heteken át a fenti, illetve a „Richárd lipcsei!” szövegû szlogen fi -
gyelmeztette óriásplakátokon a lipcsei járókelôket arra, hogy 
Richard Wagner 200 éve ebben a városban született. Wagner ne-
vét ugyanis a legtöbben ma is leginkább Bayreuthtal kapcsolják 
össze. A lipcsei városvezetés és a Wagner Szövetség – Thomas 
Krakow elnökkel az élén – azonban igyekezett kihasználni a ritka 
jubileumot, és megpróbálta az operabarátokat ily módon is né-
hány napra Lipcsébe csábítani. A Nikolaischuléban Wagner Lip-
csében töltött ifjúkori éveinek becses relikviáit állították ki korabe-
li illusztrációk és fotók társaságában. A Wagner személyiségét 
körbejáró kiállítás pedig a Várostörténeti múzeumban még többet 
markolt: a teljes életmûvet prezentálta, a zeneköltô zsidók elleni 
gyûlöletét sem elhallgatva. Az egyik tablón azért feltûnt Sir Simon 
Rattle mondata is: „csak remélhetem, hogy ezeket Wagner nem 
gondolta komolyan”. Az 1886-ban lerombolt szülôi ház közelé-
ben még szobrot is avattak. Stephan Balkenhol alkotása ritkaság-
számba megy: a nem éppen sudár termetû Wagnert ugyanis szí-
nes ruhában állítja közszemlére.

Richard Wagner – a Rienzi kivételével megtagadta fi atalkori mûveit

Fo
rr

ás
: G

ra
m

of
on

-a
rc

hí
v



A fesztivál új mûvészeti vezetôjeként 
tavaly mutatkozott be Cecilia Bartoli. 
Idei kínálatának gazdag mûfaji palettá-
ja egyszersmind a fesztivál-jellegnek azt 
a vonását erôsítette, hogy ide akár 
egyetlen programért is érdemes elza-
rándokolni. Mûvészeti áldozáshoz-járu-
lásra nyílt tehát lehetôsége az élôzene 
szerelmeseinek. Ha már a „vallásos és 
profán” címnél tartunk, eljátszhatunk a 
gondolattal, hogy a kínálat egy része 
„feltámadást” ért meg – mindenképp e 
tematikus fejezetbe tartozik a két újra-
felfedezés, a Stravinsky-balettprogram 
és Bellini Normája.
A szentpétervári Mariinszkij Színház 
együttese, Valerij Gergiev vezényletével három Stravinsky-
mûvet állított színre: az idén 100 éves Sacre-t, a 90 éve be-
mutatott Les Noces-t és az immár 103 éve halhatatlan 
Tûzmadarat. Mint a programfüzetbôl kiderült, a Sacre ere-
deti verziójának színre állítása 16 éves detektívmunkát 
igényelt – de az eredmény minden befektetett munkát 
megért. A balettprodukció önmagában is élmény volt. A 
Les Noces meghökkentett azzal a saját világ-jelleggel, 
amely az elsô pillanattól az utolsóig fogva tartotta a nézôt. 
A Sacre sokrétûségével hatott ôrületesen modernnek. 
Stravinsky kongeniális alkotó-társai adekvát látványvi-
lágot hoztak létre. Különlegességét a többrétû megterve-
zettség adja, amely ugyanúgy érvényes a látvány-vonulat 
nagyformájára, mint a speciális lépések-mozdulatok kidol-
gozottságára. A Tûzmadarat a már-már romantikus szép-

ségideáloknak és az orosz népi tónus-
nak az ötvözete tette felejthetetlenné. 
Tanúi lehettünk a „20. század születé-
se” zenei és koreográfi ai eseményének 
– s a történetileg fogékony hallgató 
számára kétségkívül vízválasztóként 
hat ez az élmény. Vérátömlesztés ez 
olyan korban, amikor a magas-mû-
vészet térvesztése kétségtelen – pon-
tosabban, amikor a léleknemesítô 
mûvészi élmények a reprezentáció pe-
rifériájára kerülnek.
Bellini Normájának (amely szerepel a 
nyári Ünnepi Játékok programján is) 
revelációként ható elôadása is részben 
a múlt-feltáró ismereteknek köszön-

hetô. Cecilia Bartoli a 19. századi stílus- és ízlésvilág isme-
retében, a korabeli hangzásigény kielégítésére alkalmas, 
speciális technikai feladatok megoldására is képes felké-
szültséggel nemcsak újragondolni, hanem újraalkotni is 
tudja a címszereplôt. Ennek a megrendítô elôadásnak per-
sze vannak elôzményei; már több éve koncertszerûen meg-
szólaltatta, Adalgisaként ugyancsak Rebeca Olverával, s 
Pollioneként John Osbornnal. A rendezô-stábbal való 
együttmûködése sem újkeletû, a Giulio Cesare in Egitto 
tavalyi sikerének folytatói (Moshe Leiser és Patrice Caurier 
– rendezés, Christian Fenouillat – díszlet), csakúgy, mint 
az Orchestra La Scintilla, s a dirigens, Giovanni Antonini. 
Interpretációjukban olyasmik valósulnak meg, amelyeket 
„elvileg” sokan terveznek, például az emberi kapcsolatok, 
érzések elôtérbe helyezése – de ezúttal ténylegesen megél-
hettünk drámai szituációkat, mély érzelmeket-indulatokat. 
Mondhatni, hirtelen többdimenzióssá lett Bellini zenéje, s 
ettôl olyasmiket is „hallunk”, amik máskor elsikkadnak. A 
luganói Coro della Radiotelevizioni Svizzera jóvoltából 
pregnáns a hazafi as érzések közösségi hangja, de mindez 
csupán a környezetet biztosítja az emberi (sors)tragédiák-
hoz. Élnek a fôszereplôk, sorsuk emberi kapcsolataik során 
elôttünk alakul – részesei leszünk életüknek, miközben 
megismerjük ôket. Drámai töltése lett így a melodrámá-
nak: a bel canto és a koloratúrák világa egzotikum vagy az 
elôadói bravúrok megcsillogtatása helyett hatásos ki fe je-
zôeszközök tárháza lett – az egész mû szolgálatában. Az 
ilyen elôadások újraírják a zenetörténetet. ■
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Szakrális és profán áldozatok
Német nyelvterületen általában nagy keletje van a „blickfangos” címadásnak, a fi gyelem felkeltô 
mottónak. Az idei salzburgi Pünkösdi Fesztivál központi gondolata az Opfer, vagyis az áldozat 
volt. A program egy része látatlanban is kitalálható, míg más kompozíciók körültekintô végiggon-
doltság eredményeképp kerültek elôadásra. Az eredmény: életre szóló élményanyag-kínálat. 

✒ Fittler Katalin / Salzburg

Cecilia Bartoli

Valerij Gergiev 
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Salzburgban még ma is sokan emle-
getik nosztalgiával a Karajan-Böhm 
aranykorszakot – és joggal. A hat-
vanas-hetvenes-nyolcvanas évek pa-
rádés énekesei mellett legendás 
rendezôk tették örök élménnyé az 
operaelôadásokat. Karajan érdemeit 
a fesztivál színvonalának megtartá-
sában mindenki elismerte, miközben 
a modern mûvészetek képviselôi – 
rendezôk, zeneszerzôk, elôadó mû -
vészek – mégis kicsit háttérbe szo-
rultak. A város kulturális értelem-
ben konzervatív stílust részesített 
elônyben.
1992-ben viszont óriási fordulat tör-
tént: mûvészeti vezetônek Gerald 
Mortier-t, a neves belga színházi 
rendezôt kérték fel. Mortier a kortárs mûvészetek rajon-
gója volt, aki mellett a hasonlóan modern zene-pártoló 
koncertigazgató, a magyar származású Hans Landesmann 
tevékenykedett. Tízéves munkásságuk a sikerek és botrá-
nyok sorozata volt, mert ragaszkodtak törekvésükhöz: 
Salzburgot a modern mûvészetek központjává akarták 
tenni – sikerrel. Egyre többen látták be, hogy nem tart-
hatók tovább a „múzeumi” elôadások.  Néhány év alatt a 
város kulturális élete levetette konzervatizmusát, pezsgô, 
színes, tartalmas zenei és prózai sorozatoknak adott he-
lyet. A fesztivált kezdete óta több tagból álló direktórium 
irányítja, amelyben meghatározó szerepet játszik Helga 
Rabl-Stadler elnök asszony. A konzervatív parlamenti 
politikus, közgazdász és egy elegáns belvárosi ruhabutik 
tulajdonosa anyagilag is egyensúlyban tartja a fesztivált. 
A mûvészeti munkába nem szól bele, kapcsolatait fi nan-
ciális területen kamatoztatja. A fesztivál „vaslady”-jének 
is hívott hölgy fegyelmezetten tudomásul veszi, hogy itt a 
sztároké a vezetô szerep. 
Mortier-nak azonban mennie kellett, mert az általa meg-
hívott rendezôk egy része „kiverte a biztosítékot”. Az ôt 
követô mûvészeti vezetô, a kortárs zeneszerzô, Peter 

Ruzicka elképzelései szinte meg-
egyeztek a Mortier-Landesmann 
idôszakkal, ezért ôt is sokan bírálták. 
A 2006-os Mozart évben bemutatta 
Mozart valamennyi színpadi mûvét, 
ami nemcsak rekord, de színvonalas 
mûvészi produkció is volt. A Szökte-
tés a szerájból rendezése elnyerte a 
„minden idôk egyik legbotrányosabb 
produkciója” minôsítést, de hiába, ô 
ragaszkodott Stephan Herheim ér-
telmezéséhez, így nem is volt sokáig 
maradása, helyére hamarosan a ne-
ves rendezô, Jürgen Flimm került. Az 
ô operarendezéseit már korábban is 
ünnepelték, igazgatói tevékenysége 
során a botrányok száma látványo-
san csökkent. Magas színvonalú kor-

társ zenei sorozatokkal, ifjúsági rendezvényekkel, a fi atal 
tehetségek felkutatásával újabb és újabb területeket, kor-
osztályokat hódított meg ez a vezetés. 
A közelmúltra a svájci Alexander Pereira mûködése nyom-
ta rá bélyegét. Legelsô választása telitalálat lett: Cecilia 
Bartolit kérte fel mûvészeti vezetônek. Már az elsô évben 
Bartoli Pünkösdi Fesztiválja nagy sikert és rekordbevétele-
ket ért el, s ez a trend azóta is tartja magát. Az idei nyári 
fesztivál újabb meglepetéseket kínált: A nürnbergi mester-
dalnokok és a Falstaff a két „ünnepelt” szerzôtôl, valamint 
ismét Bellini Normája, amely talán az év legfantasztiku-
sabb produkciója volt. A venezuelai zeneoktatási rendszer, 
az El Sistema volt az idei fesztivál másik fôszereplôje. Fellé-
pett a híres caracasi ifjúsági zenekar Gustavo Dudamel ve-
zetésével, de több kamarest, próba, beszélgetôs-program is 
elhangzott errôl a nem mindennapi jelenségrôl. Kodály 
Zoltán álma – úgy tûnik – Vene zuelában megvalósult.  A 
2013-as év azonban a hangos sikerek mellett meglepetést 
is hozott: Pereirát – miután  elvállalta a Milánói Scala 
mûvészeti vezetését is – a továbbiakban nem alkalmazzák 
Salzburgban. A jövô évi program már elkészült, de az új in-
tendáns pályáztatása még folyamatban van. ■

Alexander Pereira

Salzburg emlékezik
A Pünkösdi Fesztivál Salzburgban sok éven át a barokk zenérôl szólt. A Nyári Ünnepi Játékokat 
megelôzô fesztivál ötlete Hans Landesmanntól, korábbi  koncertigazgatótól származott. Sorrend-
ben Peter Ruzicka, Riccardo Muti, jelenleg  pedig Cecilia Bartoli mûvészeti vezetése alatt követik 
a bevált példát: valamely meghatározott koncepcióra fûzik fel az  elôadásokat. Fesztiváltörténeti át-
tekintés Mozart városából.

✒ Dr. Székely György / Salzburg

A jelen oldalpáron található, terjedelmi okokból rövidített salzburgi beszámolóink  bôvebb változata elolvasható internetes 
folyóiratunkban: www.gramofon.hu
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A most 43 esztendôs énekes 2001-ben, vagyis még igen-
csak fi atalon debütált a szerepben. Az elôadást Giorgio 
Strehler rendezte; mégsem ô, hanem Riccardo Muti kar-
mester osztotta rá, aki soha nem tudta megérteni, miért 
kell a többi nagy Verdi bariton szereppel szemben Falstaff 
alakját kizárólag idôsebb, sokszor már elhasznált hangú 
énekesekre bízni. Azóta persze öregebb vagyok, az én 
Falstaffom is érettebb és bölcsebb – magyarázta Maestri 
egy minapi interjúban. Lapunk megjelenésének idején To-
kióban lép fel kedves szerepében, majd decemberben és 
2014 januárjában pedig nyolc alkalommal a New Yorki 
MET-ben lesz Falstaff. De énekel Simon Boccanegrát, 
Amonastrót, Dulcamarát, Toniót és Scarpiát is. 

Falstaffként nincs szüksége mûpocakra – neki valódi van. 
Müncheni sikeres alakításának különleges értékét a remek 
szövegmondás adta, ami a sok parlando passzázs miatt 
rendkívül fontos ebben a vígoperában. De a szép pianóval 
indított Becsületmonológ is példásan jól sikerült. A dara-
bot a brémai Eike Gramss rendezte, ügyesen mozgatva a 
szereplôket Gottfried Pilz úgyszólván díszlettelen, lejtôs 
színpadán. Az egyre több szerepben feltûnôen szépen tel-
jesítô orosz Elena Tsallagova Nanettaként, a Becsület-
renddel is kitüntetett francia Véronique Gens Mrs. Ford 
szerepében, valamint az egyedülálló mélységû alttal ren-
delkezô lengyel Ewa Podles Mrs. Quicklyként méltó part-
nerei voltak Maestrinek, pompásan komédiáztak. Kevésbé 

tetszett a Ford szerepére Molnár Levente helyére beugró 
olasz Massimo Cavalletti, mert sem hangilag, sem színészi-
leg nem találtam meggyôzônek. Legfeljebb azt a netán tôle 
származó geget dicsérhetem, amikor levette a szemüvegét, 
és annak szárait felfelé mutatva jelezte, hogy felszarvazzák. 
Az esseni színház fôzeneigazgatói posztjáról 16 év után tá-
vozó, magyar származású Stefan Soltesz biztos kézzel irá-
nyította a Bajor Állami Zenekart.
Verdi Traviatája is egy nagyszerû baritonista alakításának 
köszönhetôen lett emlékezetes. Az öreg Germontot reper-
toárján tartó angol Simon Keenlyside hihetetlen elegan-
ciával, a szerep minden hangjának tökéletes ismeretével 
felvértezve, drámai intenzitással állította színpadra a tra-
gikus történet kulcsszereplôjét. Az angol baritonista hihe-
tetlen lágysággal énekelt; jelezve, mennyire otthonos a 
dalirodalomban is. Még a Di Provenza il mar… kezdetû 
slágeráriát is úgy tolmácsolta, mintha megindítóan szép 
dal volna. Ha kellett, megvolt a hangjában a Verdi-szere-
pek tolmácsolásához szükséges erô is, mégis mintha in-
kább a fi nom eszközök uraltak volna mindent. Az elején, 
amikor belépett a színre, meglepett, mert fáradt ember be-
nyomását keltette, de elképzelhetô, hogy ez is csupán 
Keenlyside színészi eszköztárának volt a kelléke. Az angol 
énekes az 1990-es évek elején Mozart operáiban tûnt fel, 
késôbb átnyergelt a francia operákra és Verdi darabjaira. 
Egy ideje gyakran lép fel Verdi szeretett baritonja, Felice 
Varesi kedves szerepeiben, amelyeket ô alakított az ôs-
bemutatókon. Ilyen az öreg Germont mellett a Macbeth és 
a Rigoletto is. Ez utóbbi szerepek az apáéhoz képest több 
drámaiságot követelnek.  
A rigai Marina Rebeka Violettaként most debütált Mün-
chenben. A néhol túl forszírozottan megszólaltatott, még-
is szép színekben játszó szopránhang birtokosát már a 
MET-ben és a Scalában is ünnepelték. Az embernek eszé-
be jut közben, hogy „jönnek a lettek”, hiszen a kiváló 
mezzó, Elina Garanca, vagy a karmesterek közül Mariss 
Jansons és Andris Nelsons is a balti ország szülöttei. Albán 
viszont a 32 esztendôs Saimir Pirgu tenorista, aki a lengyel 
Piotr Beczala helyett alakította Alfrédot, és a kezdeti 
bizony talanság után egyre magabiztosabban szárnyalt a te-
norja. Az Izraelben született Dan Ettinger vezényelt, aki a 
mannheimi színház fôzeneigazgatója. ■
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Lindner András müncheni beszámolója teljes terjedelmében elolvasható internetes folyóiratunkban: www.gramofon.hu

Parádés énekesek Münchenben
Már jó ideje az itáliai Ambrogio Maestri a legkeresettebb Falstaff a világon. Azzá teszi korpulens, 
mackós alkata, amihez jó színészi adottság és nem utolsósorban fölényes biztonsággal uralt, 
széles skálán mozgó, sötét árnyalatokban játszó baritonhang járul. Maestri a Müncheni Opera-
fesztiválon is ragyogó alakítást nyújtott.

✒ Lindner András / München

Ambrogio Maestri a Falstaff címszerepében
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Fülep Márk tehát mindent szeretne megmutatni, amit tud 
a hangszerérôl, annak szerteágazó családjáról, a zenetörté-
net korszakairól. Belevenni a fuvola nagyjainak felvételei-
vel összehasonlítható klasszikusokat és a kevésbé közis-
mert repertoárt; megmutatni, hogy a kortársak világában 
is otthon van, sôt – kollégái között egyediként – a nép-
zenei „fuvola-rokonokat” is 
meg szólaltatni. Mielôtt bárki 
mohóságot vélne kiolvasni e tág 
horizont felmutatásából, e sok-
rétûségnek a hallgatókra „borí-
tásából”, valami kamaszos fé-
lelmet, hogy ha most nem adok 
mindenrôl számot, nem fogják 
felismerni, mekkora érték va-
gyok, bocsássuk elôre: nem ez 
Fülep Márk alapállása. A 
„mekkora értékre” rácsodál-
koztat, de ezzel nem magára 
mutat, hanem mindarra, amit 
játszik.  
Barokkot a korhû szellembôl 
táplálkozó díszítésekkel ad 
elô, de hogy nem üveg mö-
gött mutatja meg a „mûtár-
gyat”, hanem kézbe veszi és „saját szavaival” 
magyarázza, mindjárt Boismortier h-moll szvitjének Fan-
táziájában és Gigue-jében hallhatjuk, amelynek theorba-
kíséretéhez (Tokodi Gábor) saját hangszerelésben han-
gulatteremtô ütôket (Varasdy Dávid – kasztanyetta, 
Barvich Iván – csörgôdob és dob) társít. Telemann fi sz-
moll fantáziáját pusztán basszusfuvolára álmodja át – nem 
ellentmondva a barokk hangszerválasztási szabadságának, 
de olyan hangzást létrehozva, amely a szerzôre alighanem 
meglepôen hatna. Mi azonban már annyi idô múltán min-
dent másképpen is hallunk, mint a mûvek keletkezésének 
korában. Bach a-moll partitáját követôen Mozart D-dúr 
fuvolanégyesét játssza Molnár Noémi, Móré László és 
Maróth Bálint társaságában. Az Adagio és a Rondo tétel 
közé stílushû kadenciát komponált Fülep, ezzel is bizonyítva 
e zenék anyanyelvi ismeretét. A romantikába Rahmanyi-
nov Vocalise-a révén lép át Fülep Márk, ebben hangszín-
interpretációját Varasdy Dávid vibrafonkísérete közvetíti. 
Érdekes: a hangzástól némi szentimentalizmust várnánk, 

az elôadás azonban szinte tárgyilagos. Debussy Syrinxe 
után két kortárs lép a színre. Az egyik az 1965-ös születésû 
Markus Zahnhausen furulyás-zeneszerzô Altatódal egy 
kolibrinek címû kompozíciója, amelyet Flauto dolce solo 
címû héttételes gyûjteményébôl emelt ki Fülep. Ehhez is 
hozzátett valamit: a kolibri szélsebes szárnycsapkodásához 
jobban illô piccolón szólaltatja meg. Innen az altfuvola bú-

gásába vált Láng István 1970-
es keletû Dramma brevejével.
Ezután kezdôdik a CD látvá-
nyos sajátossága. Palóc, alföldi, 
majd dunántúli fl óta- és mold-
vai tilinkódallamok csendül-
nek föl Boismortier, Mozart, 
Rahmanyinov, Láng avatott 
tolmácsolójától. Nem kirándu-
lásnak hat ez a mûsorrészlet. 
„Mint klasszikus zenészt, elsô-
sorban az érdekelt, hogy miben 
más az a hozzáállás, ami a test-
vér mû fa jok hoz, a népzenéhez, a 
jazzhez vagy akár a színjátszáshoz 
szükséges” – nyilatkozta két éve 
egy napilapnak. Az 1977-ben, a 
népzene muzealizálódása után 
született Fülep a teljes körû 

(„allround”) zenész képességével és igényességével nyúl a 
Yamaha fuvolához éppúgy, mint Pál Pista bácsi faragott 
fl ótájához. Köze van az anyaghoz. És mély köze a lélekhez, 
amely ezeken az anyagokon keresztülhangzik – az ismert és 
ismeretlen szerzôk révén. 
A „ráadásszámmal”, Rimszkij-Korszakov A dongójának – 
ugyancsak Fülep által – a Mozart kvartettre „áthangsze-
relt” változatával záruló lemeznek külön értéke a füzet. A 
mûvész ismertetôje igazán a hallgatóhoz szól: aprólékosan 
informatív, de sohasem tudálékos. A Práczky István ízlését 
dícsérô, a belívek margóján a sokféle itt hallható hangszert 
felvillantó tervezés egyszerre ismeretterjesztô és dekoratív. 
Fülep Márk jóvoltából bejárjuk a zene világát Párizstól 
Moldváig. Párizs, Moldva és a sok „közbeesô” hely és kul-
túra révén pedig feltárul Fülep Márk gazdag világa. Kettôs 
debütálás ez: nemcsak ô, a mûvész, hanem a felvételt 
készítô Phoenix Stúdió mint kiadó is elsô lemezét jegyzi. 
Mindkettejüktôl folytatást várunk! ■
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Fülep Márk, a „teljes körû” fuvolás
Párizstól Moldváig – ez a címe egy bemutatkozó lemeznek. Nyugat és Kelet 
emblematikus említése sokféleséget ígér. A CD fôszereplôje, Fülep Márk nem 
ismeretlen a hallgató elôtt, de önálló korongja eleddig nem volt. Biztosan 
meg akarja ragadni az alkalmat, hogy 73 percben mindent megmutasson, 
ami eddig zenész fantáziáját megmozgatta. 
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A zenekar szerkezete, felállása 2007-ben alakult ki, amikor 
a Honvéd Együttes jelenlegi mûvészeti vezetôje, Zsuráfszky 
Zoltán csapata, a Budapest Táncegyüttes betagozódott a 
Honvéd Táncegyüttesbe. A tánckarral együtt a zenekart is 
egyesítették, a Hegedôs együttes mai zenekar-vezetôje, 
Papp István Gázsa is akkor került a Honvédhoz. A népi 
hegedûmûvész 2009 óta vezeti rangidôsként a hatfôs zene-
kart. Fontos szerepet játszott az erdélyi táncházmozgalom 
elindításában, 1991 óta él Magyarországon, 1992 óta volt a 
Budapest Táncegyüttes zenekarvezetôje. Gázsa huszonöt 
éve a nevét viselô zenekart is vezeti, de a Hegedôs többi 
muzsikusa is számos más együttesben játszik. Legkorábban 
D. Tóth Sándor brácsás csatlakozott a zenekarhoz – 1987 
óta tagja. Liber Róbert bôgôs négy hónapja játszik itt (e 
poszton Bognár Andrást váltotta), a kilencvenes években 
a Budapest Táncegyüttes zenekarában húzta a vonót, majd 
a Gázsa Zenekarban folytatta, de közben a bankszektor-
ban töltött el tíz esztendôt. „Mindkettôben fontos a csa-
patmunka – mondja – és természetesen a szakmai hozzáér-
tés. Abban szerencsés vagyok, hogy azt a fajta stresszt, 
amit az a munka hozott, nekem a zenével, a zenében sike-
rült feloldanom.”
A táncszínházzal közös produkciók születésérôl elmond-
ják: Zsuráfszky Zoltán megtervezi a koreográfi át, valamint 

azt is vázolja, a zene hogyan illeszkedjék 
ahhoz. Aztán leül Gázsával, majd a ze-
nei és a koreográfi ai oldalt megbeszélik, 
milyen zene kapcsolódjék az elképzelt 
táncokhoz, dramaturgiához. Zsuráfszky 
Zoltán is ért egy kicsit a zenéhez, Gázsa 
is ért kicsit a tánchoz. „Mûhelymunka 
folyik a táncteremben; ha valami kész 
van, kipróbáljuk a zenével. Ha szüksé-
ges, például ismétléseket illesztünk be 
– mesélik. – Volt, hogy egy dallamot ki-
cseréltünk egy másikra, de két hét múl-
va visszaraktuk. A mûvészeti vezetô 
nemcsak azt határozza meg, hogy mi-
lyen idôtartamú és milyen jellegû tánc-
ra van szüksége egy szakaszhoz, hanem 
a tájegységet is megjelöli. Tehát például 
azt mondja, hogy kell neki egy szatmári 
csárdás, majd egy friss csárdás, eléjük 
pedig egy verbunkos. Zsuráfszky Zoltán 
alkalmanként konkrét dallamokra gon-
dol, amiket szeretne a produkcióban 
tudni. Ha felvidéki dallamra van szük-

ség, abban Takács Ádám hegedûsünk a szakértô, mert on-
nan származik. Ha pedig mezôségi dallam kell, Gázsa töri 
a fejét. Mi összeállítjuk az elképzeléseinek megfelelô zenei 
blokkot, a zenei részletek megoldása is természetesen a mi 
feladatunk, számos szempontot kell szem elôtt tartanunk 
az idôtartamtól a hangnemig és a hangfekvésig.”
Az, hogy a Hegedôs együttes tagjai a mellényzsebükbôl elô 
tudnak húzni dallamokat a mûvészeti vezetô igényei sze-
rint, több évtizedes népzenészi múltjuknak köszönhetô. 
„Mind a hatan jártunk gyûjteni fôleg Erdélybe a hetvenes 
évek végén és a nyolcvanas évek elején. Akár a nagy öre-
gekhez, Kallós Zoltánhoz, Martin Györgyhöz csatlakozva, 
akár az olyan fi atalabbakhoz, mint Vavrinecz András és 
Fekete Antal Puma – mondja Csávás Attila fúvós hang-
szeres mûvész. – A népzenegyûjtés ma is folytatódik – teszi 
hozzá Gázsa –: cimbalmosunk, Szabó Dániel például nyá-
ron Kárpátaljára ment ruszinokhoz, mert találtak egy jó 
hegedûst és egy jó cimbalmost. Bár sok zenekarban ját-
szunk, egy nyelvet beszélünk, az autentikus parasztzene az 
anyanyelvünk. Ahogyan ugyanazt a mesét vagy viccet 
más is el tudja mondani, csak legfeljebb másként mondja 
el. A csattanó viszont ugyanaz.” ■

A Honvéd Együttes honlapja: www.honvedart.hu

Hegedôs: a csattanó ugyanaz
Éppen harminc éve alakult meg a Honvéd Táncszínház Zenekara, vagy ismertebb nevén a Hegedôs 
együttes. A mostani felállásban négy éve játszik együtt a hat népzenész, akik arról is meséltek, 
hogyan születnek a Honvéd Tánckarral közös produkciók. 
 ✒ Várkonyi Tamás

A Hegedôs együttes. Balról jobbra: Csávás Attila, Papp István Gázsa, Szabó Dániel, D. Tóth Sándor, 
Takács Ádám, Liber Róbert
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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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Deák András 1991 szeptemberében került a zenekarhoz 
vezetô karmesterként. Manapság különösen ritka, hogy 
valaki ennyi idôt töltsön el egy zenekar élén – mondja. 
Úgy véli, a budapesti zenekaroknak nem egymással kell 
versenyezniük; fontosabb azzal törôdni, hogy a saját profi l-
juknak leginkább megfelelô területen a lehetô legmaga-
sabb színvonalat nyújtsák. „Ahány zenekar, annyiféle profi l. 
Ilyen szempontból a Duna Szimfonikusok is különleges 
helyet tölt be a hazai koncertéletben – fogalmaz Deák 
András. – Létszámunk az évek során egyre csökkent, s a 
legtöbb koncertünknek és próbahelyszínünknek is helyet 
adó Duna Palota méreteihez idomult. Mostanra szimfonikus 
zenekarnak meglehetôsen kicsi, de még éppen annak szá-
mító létszámmal összpontosítunk erre a helyszínre. A 
helyzet adott, és nem lévén más alternatíva, erényt kellett 
faragnunk az egyre kisebb létszámból. Két ékszer a pesti 
Belváros szívében: a Duna Palota és a Duna Szimfonikus 
Zenekar.”
„A zenekar létrejötte (1961) óta a mûfaji kategóriákat 
átívelôen a lehetô legszélesebb elôadói keretek között mo-
zog. Repertoárja ennek megfelelôen rendkívül változatos, 
színes programokra ad lehetôséget, mellyel igyekszünk élni 
is. E sokrétû stiláris és mûfaji szabadság számunkra azt je-
lenti, s egyben azt várja el a muzsikusainktól, hogy ne 
okozzon számukra gondot, ha a szimfonikus repertoárból 
kell összeállítani mûsort, vagy ha teljes operával, operettel 
találkoznak, vagy ha épp gálaszerûen, bármilyen hangfaj-
ból kiválasztott énekes számokat kell kísérnünk.” Deák 
András úgy véli, a mai körülmények között a tradíciók 
megôrzése, a jól mûködô, biztos piacok megtartása is ko-
moly feladatot és komoly eredményt jelent. „Érdekes, hogy 
együtt lettünk szakmailag sokat tapasztalt öreg rókák! – 
válaszol arra a kérdésre, mi köti a zenekarhoz. – Amikor 
idekerültem, majdhogynem én voltam az együttes legfi ata-

labb tagja, ami mára persze változott. Kicsi a fl uktuáció, de 
ennek megint csak prózai oka van: állami fenntartásban 
mûködünk, minket különösen rosszul érintenek és gúzsba 
kötnek az olyan gazdasági megszorítások, amelyek nem te-
szik lehetôvé, hogy olykor frissíthessük erôinket. Az el-
múlt tizenöt év alatt zenekari státuszaink majdnem har-
madát veszítettük el. Negyvenhatan vagyunk most, és 
olyan, kényszerbôl ránk maradt szólamarányokkal dolgo-
zunk, amelyek nagyon nehézkessé teszik a külsô piacokon 
való megjelenést. De van valami, ami mindig meghat, és 
amiért – egyebek mellett – nagyon szeretem ezt a csapatot: 
bármilyen körülmények között, bármilyen problémákkal 
szemben, kiélezett helyzetekben is képes erényt kovácsolni 
a nehézségekbôl. Elônyt faragni a hátrányból, és olyan 
szakmai és emberi lelkiismeretességgel felülkerekedni a 
helyzeteken, ami kedvet és inspirációt ad számomra újabb 
és újabb feladatokat vállalni. Legyen az koncerten vagy a 
felkészülési idôszakban, nagyszerû kis csapat a miénk. 
Fenntartani a lelkesedést, az átszellemültséget, a jókedvet, 
a nyugalmat, ez közös érdemünk, és erre büszke vagyok. 
Valahányszor kisegítôket hívunk egy-egy produkciókhoz, 
mindig visszatérô véleményük, hogy mi milyen nyugodt 
körülmények között, milyen békességben dolgozunk, jólle-
het a »külsô« életben ez nem mindennapos.” ■

A Duna Szimfonikusok honlapja és ôszi koncertjeinek listája:
www.dunaszimfonikusok.hu

Duna Szimfonikusok: 
kedv és inspiráció
Másfajta munkát jelent, amikor valaki vendég-
karmesterként áll egy zenekar élére, és másfaj-
ta feladat az, amikor hétrôl hétre kell fenntartani 
a lelkesedést, az átszellemültséget ugyanannál 
a csapatnál – mondja Deák András, aki hu-
szonkét éve a Duna Szimfonikus Zenekar 
mûvészeti vezetôje és vezetô karmestere. Nem-
csak a zenekarhoz való kötôdésérôl, hanem arról 
is beszélgettünk, milyen komoly nehézségekkel 
kell szembenézniük, és mi ezekkel szemben a 
helyes stratégia.

Deák András és zenekara: szükségbôl erényt kovácsolnak
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A hangversenysorozat kiemelt támogatója:

MVM
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MVM Koncertek – A Zongora
2013 és 2014

 

 Jevgenyij Kiszin Mitsuko Uchida Grigorij Szokolov
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Nemzeti Filharmonikusok:

mûfajok játéka
Zongoraverseny, oratórium, opera is szerepel a 
Nemzeti Filharmonikusok ôszi koncertkínála-
tában. Kivétel nélkül mindegyik estnek van va-
lami különlegessége – ezekrôl beszélt a Gramo-
fonnak Kocsis Zoltán fôzeneigazgató. 

Az évad egyik kiemelkedô jelentôségû eseményének ígér-
kezik november 21-én Britten Háborús rekviemjének 
elôadása, Howard Williams vezényletével. A száz éve szü-
letett brit zeneszerzô (ld. a Gramofon 2013 nyári Dosszié-
rovatát) Magyarországon nem tartozik a mellôzöttek közé, 
hiszen az utóbbi években a Peter Grimes, a Kis kémény-
seprô, A csavar fordul egyet címû opera is elhangzott. Ta-
valy az NFZ is megszólaltatta a Zongoraversenyt, míg a 
Purcell-variációk és a Négy tengeri közjáték repertoárda-
rabnak számít. A fôzeneigazgató szerint Britten feltétlenül 
megérdemli, hogy életmûvének nagyobb részét játsszák, 
hiszen a zeneszerzô rendelkezik a nagy alkotók tulajdonsá-
gával: azonnal felismerhetô hangja van. „A Karinthy-féle 
vidéki ország megjelölés felôl közelítve Magyarország az 
elôítéletek országa – mondja Kocsis Zoltán. – Mivel a zene-
történet során Nagy-Britannia hosszú ideig nem adott 
jelentôs alkotót a világnak, de még Purcell és Britten 
életmûvében is kevés olyan mû található, amit egyáltalán 
mûsorra tûznek, a brit komponistákat, beleértve ezt a két 
nagyságot is, rangon alul kezeljük.”
Az ôszi hónapokban három nemzetközi hírû külföldi 
zongoramûvész lép fel a zenekarral. Egyikük Yuja Wang, 
aki a szeptember 25-i évadnyitó hangversenyen szólaltatja 
meg Bartók Második zongoraversenyét. „Mint oly sok ázsiai 
mûvészét, az európaiak hajlamosak az ô mûvészetét is ba-
gatellizálni (lásd: elôítéletek országa), mondván, üres vir-
tuóz – folytatja a fôzeneigazgató. – Ez nem igaz. Rendkívül 
sokoldalú, isteni adományokkal felruházott tehetség. So-
kat beszéltek már arról, játszhat-e autentikusan Bartókot 
az, akinek nem magyar az anyanyelve. Igaz, hogy kényes az 
ízlésem ebben a témában, de a leggondosabb fi lológiai 
munkával kidolgozott olvasat is eredményezhet például az 
enyémtôl eltérô, hiteles megközelítést. Az egyik fô bartóki 
alapelv: nem szabad elzárkózni a másik egyéniség elôl, még 
akkor sem, ha száz százalékig meg vagyunk gyôzôdve a ma-
gunk igazáról – a demokráciának is ez kellene, hogy legyen 
az alapelve. Érdekes, hogy számos külföldi vendégmûvész 
Bartókot szeretne játszani Budapesten, de ez nem egy eset-
ben vezetett már kínos bukásokhoz. Amikor Lang Lang 
fellépett a 2. zongoraversennyel, az minden volt, csak 
kottahû vagy stílushû elôadás nem. De nem járt jobban 

Barenboim sem az 1. zongoraversennyel, amelynek illett 
volna jobban megnéznie a metronómjelzéseit. Yuja Wang 
esetében – Wang azt jelenti: király; Yuja: szép tollpihe – 
azért javasoltam én magam ezt a mûvet, mert hallottam 
tôle koncerten.”
Az októberi 12-i esten újabb, a magyarországi repertoárról 
hiányzó Richard Strauss-operát ismerhetünk meg. Kocsis 
Zoltán a Hallgatag asszonnyal kapcsolatban a zseniális 
szövegkönyvet emeli ki: „Ben Jonson munkássága Shakes-
peare árnyékában maradt, de mindenképpen hasonló 
nagyságrendet képvisel. A Silent woman esetében olyan 
drámát írt, amit nehéz felülmúlni – ez a szövegkönyvet 
jegyzô Stefan Zweignek is csak úgy sikerült, hogy számos 
elemet megváltoztatott. Az ô kezében az eredeti színmû 
vaskos, de nem dupla fenekû humorral átszôtt drámává 
alakult, Strauss legjobb szövegkönyvévé. Egyébként Zweig 
volt az utolsó, akinek sikerült ezzel a korban különös – a 
nemek játékával is operáló – történettel borsot törnie Hit-
ler orra alá – azzal, hogy 1935-ben mégiscsak bemutatták a 
mûvet, a színlapon az ô nevével. Ehhez a szövegkönyvhöz 
Strauss jobb zenét írt, mint sok más operájához, és ha ope-
ráinak a sorát a Guntramtól a Capriccióig hídnak tekint-
jük, akkor a Hallgatag asszony ugyanolyan pillér, mint a 
Rózsalovag. Érdekes módon mindkettô vígopera…” ■

A Nemzeti Filharmonikusok honlapja:
www.fi lharmonikusok.hu

Yuja Wang zongoramûvész. Kocsis Zoltán javasolta, hogy Bartókot játsszon 
Budapesten, mert annyira hitelesnek és értékesnek tartja az elôadásmódját
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Közönségkapcsolat és bérletékesítés: Tourinform Iroda (Piac u. 20.)
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Fischer Iván korábban azt nyilatkozta a Gramofonnak egy 
titokzatos mûrôl, hogy ha nyáron lesz ideje, mindenképp 
megírja. Mint mondja, már május–júniusban sokat dolgo-
zott rajta szállodákban, próbák között, kis szünetekben, de 
az igazi munka júliusra maradt. „Bezárkóztam csobánkai 
házunkba, szinte ki se mozdultam, írtam, írtam, és végül 
elkészült az új egyfelvonásos opera, A vörös tehén. A té-
mája a tiszaeszlári vérvád Krúdy Gyula és Kossuth Lajos 
szövegére, a verses dalszövegeket Parti Nagy Lajos írta.”

A dirigens Budapesten Sugár Rezsôhöz és Soproni József-
hez járt zeneszerzésre, majd miután tizennyolc éves korá-
ban Bécsbe költözött, Erich Urbannernél és Friedrich 
Cerhánál képezte tovább magát. Náluk jó elméleti alapo-
kat kapott, de úgy véli, a zeneszerzés autodidakta mûfaj. Az 
igazi esztétikai fejlôdés észrevétlenül, harminc-negyven év 
alatt zajlott le benne; akkor, amikor karmesterként elmé-
lyedt mások zenéjében – Monteverditôl Bartókig. Mû-
veinek megvalósulásához kell valami kiváltó ok, pél dául 
egy felkérés vagy egy különleges alkalom. Ha ez megvan, 
elôveszi a felgyülemlett ötleteit, és elkezd komponálni, de 
szigorúan csak nyáron, hiszen akkor ér rá. „A gondolatok 
bármikor kialakulhatnak, ezek nem tûnnek el az elfoglalt-
ság és a koncertezés idôszakaiban, sôt érlelôdnek – mond-
ja. – Lejegyzésre nem számítógépet használok, hanem kot-
tapapírt és ceruzát. Kell még egy radír, egy ceruzahegyezô 
és egy hamutálca a hegyezô mellé. Ingázni szoktam az asz-
tal és a zongora között, kipróbálok egy-egy akkordsort, 
modulációt vagy más megoldást, és visszamegyek az asztal-
hoz. Elô ször vázlatokat írok kis fecnikre, szalvétákra, ami 
éppen kéznél van. Utána letisztázom, ehhez már nem kell 
zongora.”
A zeneszerzést függetlenítette a BFZ-nél végzett karmesteri 
munkájától; olyasmi volt ez számára, mint egy hobbi, amit 
nem kever a munkával. De egyre többet játszották a da-
rabjait, különösen a 2005-ben írt Német–Jiddis Kantátát, 
amit már hét országban adtak elô. „Bruges-bôl, Bonnból és 
Amszterdamból kaptam felkérést – meséli –, hogy rendez-
zek a BFZ-vel szerzôi esteket. Az elsônek Bruges-ben nagy 
sikere volt, ott kértek meg sokan, hogy ismételjük meg ezt 
Budapesten is. Végül is, miért ne? De nem akartam csak 
ismételni, inkább írtam egy magyar vonatkozású darabot, 
így született meg A vörös tehén. Ezt hallhatja a hazai kö-
zönség október 13-án és 14-én, az elsô nap éjfélkor a 
Midnight Music keretében is, a Millenáris Teátrumban.”
Fischer Iván azt is elmondja, hogy szerinte miért távoldott 
el a közönség a kortárs zenétôl. „Azért, mert a szerzôk nem 
a közönségnek írtak, hanem vagy önmaguknak vagy a szak-
mának. Olyasmi ez, mintha egy kisgyereknek mese gyanánt 
Spinozát olvasnánk fel latinul. Nem fog rá odafi gyelni, 
bármennyire csodálatos is a könyv; de az se jó, ha csak a 
kedvenceit ismételgetjük. Megoldás az, ha fi gyelembe véve 
befogadóképességét, újat tudunk neki mondani.” ■

A Budapesti Fesztiválzenekar honlapja:
www.bfz.hu

MEGSZÛNIK A TÉR ÉS AZ IDÔ
„Az, hogy muzsikusként a zenekaron belül ennyiféle produkció-
ban vehetünk részt, szakmailag és emberileg egyaránt sokat jelent. 
Minél több stílust érez magáénak egy zenész, annál színesebb a 
palettája, annál nyitottabb a zenei gondolkodásmódja. Kortárs so-
rozatunkon többnyire kisebb létszámú együttes lép fel, ami kama-
razenei hozzáállást és játékmódot igényel, ez szintén fejleszti és 
segíti a zenekari munkát. Napjaink mûvészetét azért tartom külö-
nösen fontosnak, mert a mi társadalmunkban élô alkotók a mi kér-
déseinket, érzéseinket fogalmazzák meg; vagy épp ellenkezôleg, 
olyan mûvet hoznak létre, amellyel az ezekbôl való kiszakadást te-
szik lehetôvé számunkra. Ha például olyan zenét játszhatom vagy 
hallgathatok, ami ismeretlen, távoli világba visz el, és azt érzem, 
megszûnik körülöttem a tér és az idô, az nekem mindig katarzist 
okoz.” (Polónyi Ágnes hárfamûvész)

A vörös tehén – Fischer Iván új operája
A most kezdôdô évadban három kortárs programot is bemutat a Budapesti Fesztiválzenekar. 
Szeptemberben cseh mûveket hallhatunk a Bridging Europe – Európai Hidak fesztiválon, október-
ben különlegességként Fischer Iván szerzôi estjén vehetünk részt a Millenárison, áprilisban pedig 
a világhírû Heinz Holliger vezényli a BFZ Kortárs Zenei Együttest.

Fischer Iván: a kortárs szerzôk nem a közönségnek írtak, hanem saját maguknak 
vagy a szakmának
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Vadim Repin pontosan akkor került a multinacionális 
Erato kiadóhoz, mint a Keller Quartet, azaz körülbelül hu-
szonöt éve. „Kezdettôl fogva el voltam ragadtatva Repin 
hegedülésétôl, és ez az érzés azóta csak erôsödött bennem 
– mondja Keller András. – Megnyerô mûvész, közvetlen, 
jókedvû, kedves, allûröktôl mentes; óriási sztár, ugyanak-
kor kölyök, noha már ô is középkorúnak számít. Azon túl, 
hogy tökéletesen hegedül, nincs benne semmi természet-
ellenes. A természetesség tisztasága az, amit tisztelek benne, 
és amiért Isabelle Faust játéka is tetszik. Ô eddig is fantasz-

tikusan muzsikált, de az utóbbi néhány évben még jobban 
kiteljesedett a mûvészete. Egy szólistánál a személyiségnek 
az üzenete dönt: hogy az adott mûvet hogyan szûri át 
magán. Lehet valaki például arisztokratikus vagy vadabb 
típus, a professzionális szint felsô régióiban már csak ár-
nyalatnyi, fókuszbeli különbségekrôl beszélhetünk. Faust 
játékára – de Repinére is – jellemzô, hogy soha nincs ben-
ne egyetlen erôszakos hang vagy túljátszás sem. Elegáns, 
nemes és egyszerû, én ezt szeretem benne. Ezt tanultam 
mestereimtôl, Kovács Dénestôl és Végh Sándortól; ez nyil-
vánvalóan befolyásol engem is, az én játékomat, a zenéhez 
való hozzáállásomat és a másokkal szembeni elvárásaimat. 
Faust és Repin ezt az ideát képviseli, valamint a klasszikus, 
letisztult hegedülést, ami nem szépeleg, és nem ér de kes-
kedik. Ôk a remekmûvet közvetlenül, a teljes személyisé-
gükkel szolgálják.”
A Concerto Budapest fi nanciálisan is átalakul, július 1. 
óta a magyar állam közvetlen fenntartása alá tartozik. 
Keller András reméli, hogy a kezdeti buktatók ellenére az 
idei pénzügyi évet is sikerül teljesíteni a kiegészítô támo-
gatásokkal, majd a jövô évtôl reális, a zeneakadémiai re-
zidensi feladatok ellátásával, a zenekar fejlesztésével is 
arányos állami támogatás kerül bele a költségvetési ter-
vezetbe.
Mint mondja, hat éve, mióta átvette a zenekar vezetését, 
minden idejét ennek az ügynek szenteli, a zenekar irányí-
tása háttérbe szorította a vonósnégyesezést. „A Keller 
Quartetet nyilvánvalóan lehetetlen a korábbival azonos 
fordulatszámon mûködtetni, viszont több mint kétezer 
koncerttel a hátam mögött úgy gondoltam, hogy ezzel a 
zenekarral is létrehozok valami értékeset; megítélésem sze-
rint sikerrel tettem ezt. A kvartettezés mellett szólista-, il-
letve külföldi vendégtanári tevékenységemet is a zenekari 
munkától tettem függôvé. A vezetôi feladatok sok idômet 
elvonták a zenétôl, de most azt remélem, ez változni fog. 
Már az elmúlt évben sokkal többet tudtam a kvartettel 
foglalkozni, fantasztikus sorozatokat adtunk négy földré-
szen, rendszeresen visszatérünk Berlinbe, Amszterdamba, 
Párizsba, Londonba, New Yorkba, Zürichbe. Ami talán a 
legjobban hiányzott az elmúlt hat év alatt, az az, hogy nem 
tudtam stúdióba vonulni és lemezeket készíteni. Most vég-
re újra megjelent lemezünk, az ECM kiadónál, Ligeti két 
vonósnégyese és Barber népszerû Adagiója hallható rajta 
(kritikánk a 48. oldalon – a szerk.). Utóbbi mû a kiadó ké-
rése volt, de a kívülálló fülével végighallgatva a lemezt, jó 
elképzelésnek bizonyult, hogy ez a tétel hidalja át a két 
Ligeti-opust. Bár hamarosan újabb lemezünk – egy váloga-
tásalbum régi és új felvételekkel – jelenik meg az ECM-nél, 
valamint számos kvartettes tervet is dédelgetek, most szinte 
közelebbinek látom a Beethoven-szimfóniák lemezfelvétel-
ét, mint a Beethoven-vonósnégyesekét. Elôször a zenekart 
szeretném révbe juttatni.” ■

Keller András: Elôször a zenekart szeretném révbe juttatni

A természetesség 
tisztasága 
Ôsszel két világsztár hegedûs lép fel a Con-
certo Budapest koncertjein: Vadim Repin az 
évadnyitó hangversenyen, Isabelle Faust pe-
dig december elején. A több szempontból is 
átalakuló, jóformán újjászületô zenekar 
vezetôje, Keller András nemcsak róluk, ha-
nem vonósnégyesének új lemezérôl, szemé-
lyes karrierjének alakulásáról is mesélt.
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www.concertobudapest.hu



40 GRAMOFON 2013. ÔSZ

A zenekart fenntartó budafoki önkormányzattal sokáig 
volt nézeteltérése az együttesnek, de ma már a városatyák 
számára sem kérdés, hogy országos viszonylatban is komoly 
értéket támogatnak. Mint a zeneigazgató mondja, kezdet-
ben amolyan budafoki zenekarnak gondolták az együttest, 
amelynek elsôdleges feladata volt Budafokon muzsikálni. 
Ezt az elképzelést mára felváltotta a büszkeség, hiszen a 
zenekar tízezres tömeg elôtt játszott a Budapest Sportaré-
nában Stinggel, produkcióik között pedig számos olyan ta-
lálható, amely az országban egyedülálló színt képvisel. 
„Szilárd meggyôzôdésem – mondja Hollerung Gábor –, 
hogy elsôdleges feladatunk a kerületben élôk horizontjá-
nak a kitágítása, az igény- és élményteremtés. Ha úgy tet-
szik, kulturális szocializálódás részesei vagyunk. Én biztos 
voltam abban, hogy a fenntartó akkor lesz boldog és elége-
dett, ha mi országos színvonalú, vezetô együttessé válunk. 
Ezt elértük, és ezzel a kerület emblematikus együttese is 
lettünk.”
Az egyedülálló profi lt például a társmûvészetek intenzív 
szerepeltetése adja. Ez onnan ered, hogy Hollerung Gábor 
gyerekkora óta rajongója a képzômûvészetnek, érdekelték 
és érdeklik a zenén kívüli, nonverbális mûvészetek mecha-
nizmusai. „Mindig is szerettem volna a szavak nélküli nyel-
vek közötti átjárással foglalkozni – vallja. – Ebben jelentôs 
impulzusokat kaptam Földes Imre tanár úrtól, aki mindig 
igyekezett a képzômûvészeti és zenei nyelv hasonlóságaira 
rámutatni. Mivel a mai közönség nagy része már nincsen 

abban a szerencsés helyzetben, hogy ezeket a mûvészeti 
nyelveket száz százalékig birtokolja, ezért rendkívül fonto-
sak a transzferhatások, a különbözô mûvészeti ágak ugyan-
is erôsítik egymást. Ezek összekapcsolásával tehát nagyobb 
lehetôséget biztosítunk a mû, a téma megértésére. Mûvé-
szeti ágakat összekapcsoló koncerten adtuk elô például 
Honegger Johanna a máglyán címû mûvét és Berlioz Faust 
elkárhozása címû alkotását, de ilyen volt fi lmzene-projek-
tünk is. Utóbbiban igyekeztünk nemcsak felszínes hangu-
lati aláfestést kínálni, hanem lehetôvé tenni a közönség-
nek azt is, hogy megélje a zenében és a képiségben rejlô 
kapcsolatot, a pillanat feszítô voltát, az intimitást vagy ép-
pen a brutalitást. Ehhez persze szükséges az a kreativitás, 
hogy akár egy aprócska összefüggést is megtaláljunk zene 
és kép között. Hiszen ha megvan a kapcsolat, a két mû vé-
szeti forma felerôsíti egymás hatását.” ■

ÔSZI KONCERTAJÁNLÓ
Október 27-én, a Zene plusz… bérlet keretében, mûfajilag is 
sokszínû koncerten a gregorián zene ihlette alkotásokat hallha-
tunk a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. A Keresztutak 
címet viselô esten a gregorián éneken kívül lesz romantikus 
versenymû, 20. századi oratórium és reneszánsz zsoltármegzené-
sítés. Liszt Haláltáncát a kiugróan tehetséges Liszt-játékos, Balog 
József közremûködésével adja elô a zenekar. Megszólal az a mû 
– Allegri híres Misereréje –, amelyet a kisgyermek Mozart elsô hal-
lás után leírt, mert a kottáját szigorúan ôrizték a Vatikánban. A 
koncert második részében a Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar és 
Budapesti Akadémiai Kórustársaság énekli Carl Orff Carmina 
buranáját. A zeneirodalom klasszikus alkotásai kaptak helyet a Ze-
neakadémia nagytermében régi-új otthonra lelt Dohnányi-bérlet 
november 23-i, felépítésében is hagyományosabb mûsorában. 
Ahogyan az októberi koncertet, úgy ezt is Hollerung Gábor ve-
zényli. Haydn 96. (A csoda) szimfóniája után Dohnányi örökzöld-
jét, a Változatok egy gyermekdalra címû mûvet hallhatjuk Jandó 
Jenô közremûködésével, a szünet után pedig Csajkovszkij IV. 
szimfóniája csendül fel.

Transzferhatások
A húsz éve hivatásos együttesként mûködô 
Dohnányi Zenekar történetét áttekintô cikk-
sorozatunk elôzô írásában a profi vá válás 
kritériumairól, a professzionális háttér kiala-
kulásáról volt szó. Most a zeneigazgató 
Hollerung Gábor a fenntartó városrésszel, 
Budafokkal kialakult viszonyról, valamint 
arról beszélt, mi különbözteti meg „a Doh-
nányit” a többi magyar vezetô zenekartól.

Fo
rr

ás
: B

D
Z



KLASSZIKUS

41GRAMOFON2013. ÔSZ

Nagy hagyományú zenekarról van szó, amelyhez olyan ne-
ves muzsikusok kötôdtek és kötôdnek, mint Fricsay Fe-
renc, Vaszy Viktor, Oberfrank Géza és Pál Tamás. Vaszy 
Viktor idejében, 1969-ben lett hivatásos együttes, amely-
nek fenntartója a Szegedi Önkormányzat. Fô feladata pe-
dig, hogy a város, illetve a Csongrád megyei nagyvárosok 
kulturális igényeit kielégítse, valamint – amikor arra 
lehetôség adódik – országos és fôvárosi szinten is megmu-
tassa magát. „Közvetlen konkurencia híján könnyebb 
helyzetben van például a budapesti zenekarokkal szemben, 
de annyival felelôsségteljesebb is a feladata – mondja az 
igazgató. – Amit csinálunk, annak nyoma marad; ha eset-
leg nem megfelelô a színvonal, vagy nincsenek meg az el-
várt eredmények, azért csak magunkat okolhatjuk.” Errôl 
azonban nincs szó, Lukácsházi Gyôzô éppen arra szerzô-
dött, hogy dinamizálja a zenekart. Szeretné az együttest 
„kivinni” a potenciális közönséghez; a nyári idôszak meg-
szokott rendezvénye az úgynevezett Ajándékkoncert a 
Dóm téren, de az igazgató bôvítené ezt a mûfajt kamaraze-
nékkel, térzenékkel. Hiszen – mint mondja – millió gyö-
nyörû helyszín található a városban. Azt szeretném, hogy 
ütközzenek belénk – fogalmaz.
Mivel Szegednek nincs igazi hangversenyterme, a Nemze-
ti Színház ad helyet a szimfonikus koncerteknek, de az 
operaelôadásokon is a Szegedi Szimfonikusok látják el a 

zenekari szolgálatot. A szegedi teátrum egyéb-
ként is a zenekar testvérintézményének te kint-
hetô, hiszen annak igazgatója, Gyüdi Sándor 
egyben a zenekar mûvészeti vezetôje is. „Szegedi 
ténykedésem kulcsa az, hogyan fogjuk tudni 
megérteni egymást Gyüdi Sándorral – mondja 
Lukácsházi Gyôzô, aki akkor ismerte meg a több 
évtizede a zenekart irányító dirigenst, amikor 
pályázott az igazgatói posztra. „Felmerült a nagy-
nak számító, majd’ száz fôs zenekarban: nem hát-
rány-e, hogy »kívülrôl« érkezem, hiszen Buda-
pesten élek. Köztudott, hogy évtizedek óta isme-
retterjesztéssel járom az országot, ezt a missziós 
tevékeny séget, ezt az ügyet »hurcolom magam-
mal«, a felépített rendszert nem szeretném el-
hagyni. De mintha a jó sors vezérelné az utamat, 
épp az elmúlt évben tudtam kicsit hátradôlni, és 
megállapítani, hogy állnak mellettem olyan 
munkatársak, akik nagyszerûen csinálják ezt. 

Négy gyermekem közül három »kirepült«, a legfi atalabb is 
egyetemista, most már megtehetem azt, hogy családom 
mellôl eltûnök pár napra, ha Szegedre szólít a kötelesség. 
Megbízatásom öt évre szól, ez idô alatt szeretném elérni, 
hogy koncertlátogatóink átlagéletkora látványosan csök-
kenjen. Már óvodás korban látogattatnék rövid szimfoni-
kus koncerteket, interaktív fôpróbákat, mert nemcsak a 
zenei nyelvet kell megismerni, hanem a koncertlátogató 
közönség helyes viselkedéskultúráját is el kell sajátítani. 
Szerencsére nem a nulláról kell indulnom, a városban tö-
kéletesen mûködik az ifjúsági koncertek sorozata, de ki 
kell használni azt az adottságot, hogy átlagéletkorát te-
kintve fi atal városról van szó: több mint 30 ezer egyetemis-
ta tanul itt. Az ismeretterjesztô elôadá sokat természetesen 
a Filharmóniával karöltve, szervezetten lehet hatékonyan 
megvalósítani. Amivel úgy érzem, szintén segíteni tudom 
a zenekar munkáját, az kiterjedt kapcsolatrendszerem. Ezt 
természetesen nem úgy értem, hogy saját ismerôseimet ho-
zom helyzetbe, hanem tudok javasolni olyan muzsikuso-
kat, együtteseket, ötleteket, amelyek a zenekar épülését és 
presztízsének növelését szolgálják hosszú távon is. A kon-
szenzus híve vagyok.” ■

A Szegedi Szimfonikus Zenekar honlapja:
www.symph-szeged.hu

„A konszenzus híve vagyok”
Lukácsházi Gyôzô, a Szegedi Szimfonikusok új igazgatója

Júliustól új igazgató áll a Szegedi Szimfonikus Zenekar élén. A neve jól ismert, mert évtizedek óta 
a zenei élet aktív szereplôje, kiemelkedô eredményeket ért el a zenés ismeretterjesztés terén. 
Lukácsházi Gyôzôvel terveirôl, koncepciójáról, tevékenységének súlypontjairól beszélgettünk. 

Lukácsházi Gyôzô: szeretném elérni, hogy koncertlátogatóink átlagéletkora látványosan 
csökkenjen
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Horváth Ádám az ifjúsági hangversenyekre, az ismeretter-
jesztésre és a nagy klasszikus hangversenyekre, valamint a 
minôség javítására szeretné helyezni a súlyt. Az elôbbi te-
rületen olyan elképzelések alapján, ahogy azt Leonard 
Bernstein is tette, a média segítségével. „A korszerû kom-
munikációs eszközöket és a zene erejét használva jutha-
tunk csak el a fi atal generációkhoz – véli az igazgató. – 
Úgy, hogy közben hûségesek maradunk minden koncert-
látogatónkhoz. A most induló jubileumi évadot már ké-
szen kaptam, ennek mûsora az elôzô igazgatók munkáját 
hirdeti és dicséri. Számtalan újításra készülök a 2014–2015-
ös évadban, de ezekrôl még korai lenne beszélni, hiszen 
idén nyáron lettem az intézmény igazgatója.”
Az ötvenéves jubileumot többek között szeptember végi, 
négynapos fesztivállal ünnepli a zenekar. A Neked Ját-
szunk cím értelmében azokat kívánják megszólítani, akik 
talán kevésbé ismerik az együttest a városban. Az elsô na-
pon az egyik tehetségkutató versenyen megismert nyíregy-
házi tánccsoporttal, a 4 For Dance együttessel lép szín-
padra Kovács László együttese, amely bármilyen sokoldalú 
is, hasonló mûfajú produkcióban nem vett még részt. A 
második nap zenés ismeretterjesztô koncertjének házigaz-
dája a mûvészeti vezetô lesz. A Zene-Szóval címû, kötetlen, 
családias hangulatú programon a dirigens a zenekari mun-
ka kulisszatitkairól, érdekességeirôl mesél majd leginkább 
a felnôtt közönségnek. A harmadik eseményként Játékos 
VárosJárásra várják a helyieket, amely program nem új-
donság a miskolciaknak; a kulturális akadályverseny – 
amely Miskolc mûvészeti-kulturális adottságait használja 
ki és állítja a fi gyelem középpontjába – ezúttal a szimfo-
nikus zenekarra fókuszál. „Olyanfajta vetélkedô ez, ame-
lyen sok száz, esetenként sok ezer ember vehet részt, és 
csapatokba tömörülve járják be a várost. Lesznek lexikális 
tudást igénylô feladatok, de lesznek olyanok is, amelyekhez 
fi zikai erô szükséges” – mondja a jubiláló karnagy. A záró-
nap mûsorán a hat éve óriási sikerrel futó, kisgyerekeknek 
szóló koncert kap helyet, amelyet Csuka Tímea vezet. „Az 
elsô koncertet hat éve rendeztük, akkor ötven gyerek jött 
el a zenekari próbaterembe, de a program olyan rangú ese-
ménnyé nôtte ki magát, hogy legutóbb 1200 gyerek elôtt 
játszottuk el, két egymást követô alkalommal.” A zenekar 
jubileumi gálakoncertjét novemberben rendezik: a mû-
soron Oláh Kálmán Cimbalomversenyével és Weiner Leó 
f-moll szerenádjával. Olyan mûvekkel tehát, amelyek rep-
rezentálják az együttesnek a magyar zenei életben be töltött 
fontos, repertoárgazdagító és felfedezô szerepét. „Ritkaság, 
hogy valaki három évtizedet tölt el egy zenekar élén – 
mondja Kovács László –, de talán még nagyobb kuriózum, 
hogy az ötven év alatt mindössze ketten vezettük az együt-
test. Mura Péter húsz évet töltött el itt, én pedig most a 
harmincadiknál járok. De ez egy már egy másik cikk té-
mája lehet.” ■

A Miskolci Szimfonikus Zenekar honlapja:
www.mso.hu

PÁLYAKÉP DIÓHÉJBAN
Horváth Ádám operaénekes, producer, operaelôadások és koncer-
tek színpadra állítója, hangfelvételek kiadója, mely tevékenységeit 
ma is gyakorolja. 2006 és 2012 között a Magyar Állami Operaház 
szólistájaként állt rendszeresen színpadra, de vendégszerepelt 
Német országban, Spanyolországban, az Egyesült Államokban, 
Olasz országban és Ausztriában. 2010–2011-ben a Magyar Állami 
Operaház miniszteri biztosaként, majd fôigazgatójaként dolgo-
zott, 2012-ben a Magyar Rádió Zenei Együtteseinek ügyvezetô 
igazgatója lett; a Miskolci Szimfonikusok ügyvezetô igazgatói 
posztját 2013. július 1-jén foglalta el.
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Ötvenben a harminc
Kettôs évfordulót jegyez a Miskolci Szimfo-
nikus Zenekar. Az együttes megalapításának 
ötvenedik évfordulóját ünnepli, és Kovács 
László, a zenekar mûvészeti vezetôje harmin-
cadik évadját kezdi szeptemberben. Júliustól 
új ügyvezetô igazgató dolgozik a vezetô kar-
nagy mellett: Horváth Ádám, akinek a neve 
korábban operaénekesként, illetve a Magyar 
Állami Operaház fôigazgatójaként és minisz-
teri biztosaként vált ismertté.
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Zenekarhoz kötött sorsok
A ma Kodály Filharmonikusok néven mûködô 
debreceni zenekar ebben az évadban ünnepli 
fenn állásának kilencvenedik évfordulóját. A ze-
ne világnapján, október 1-jén rendezendô szü-
letésnapi gálaestre több olyan karmestert hívott 
meg az együttes, aki egykor a zenekar vezetôje 
volt. 

Közülük Szabó László a rangidôs. 1963-ban diplomázott 
Kórodi András növendékeként, de már ezt megelôzôen di-
rigálta az akkor még a MÁV kötelékébe tartozó zenekart 
– ekkor szemelte ki magának utódul Rubányi Vilmos zene-
igazgató. 1971-tôl a Csokonai Színház zeneigazgatójává és 
a Filharmonikus Zenekar mûvészeti vezetôjévé nevezték 
ki; a színházat 1993-ig, a zenekart 1991-ig vezette. Az 
együttessel szerzett egyik legszebb élményének egy mün-
cheni Bohémélet-produkciót tart, amelyet az akkor éne-
kesként már visszavonult Giuseppe di Stefano rendezett a 
Müncheni Olasz Hét keretében, olasz társulattal. Mara-
dandó élményei között említi azt a koncertet is, amelyen a 
Bartók-tanítvány Sándor Györggyel együtt adták elô Bar-
tók Béla három zongoraversenyét egy estén. Ezt követôen 
kapta meg Szabó László és együttese a Bartók–Pásztory-
díjat.

Kocsár Balázs csaknem húsz esztendeig dolgozott Debre-
cenben, a kilencvenes években színházi zeneigazgatóként, 
2005-tôl pedig a fi lharmonikus zenekar és a Kodály Kórus 
mûvészeti vezetôjeként. „A színház zeneigazgatása mellett 
életem és pályám jelentôs részét töltöttem el a debreceni 

zenekarnál – mondja. – Sok min-
den köt a városhoz, a zenekarhoz, 
ma is ott élek. Úgy érzem, a veze-
tésem alatt komoly fejlôdést ért el 
a zenekar – ezt díjak is igazolják –, 
jólesik gondolni az elsô olyan 
koncertekre, operaelôadásokra, 
amelyeken addig elképzelhetetle-
nül magas színvonalon szólalt 
meg az együttes. Emlékezetes szá-

momra például az olyan nagyszabású alkotások elôadása, 
mint Mahler II. szimfóniája vagy Liszt Krisztus-orató-
riuma, de az általam bemutatott hetven opera közül külö-
nösen szívesen gondolok vissza a Borisz Godunovra, a 
Turandotra, A tüzes angyalra és A halott városra is.”

Kollár Imre a kilencvenes évek 
közepétôl 2005-ig állt a zenekar 
élén. Mint mondja, fi atalon, hu-
szonhat esztendôsen került Deb-
recenbe, szakmai fejlôdése szem-
pontjából meghatározó idôszakot 
töltött el itt. „Még nagyon keve-
set tudtam a szakmáról, az életrôl, 
a zenei pályáról. Az, hogy én ak-
kor ott dolgozhattam, nagy elis-

merést jelentett, és rendkívül sokat köszönhetek ennek a 
bô évtizedes idôszaknak. Nem mondanám, hogy tanuló-
éveimet töltöttem itt, hiszen a Zeneakadémián rengeteget 
tanultam, de hiába van az ember kezében a diploma, még 
nagyon sok mindent nem tud. Például azt, mit jelent ve-
zetô pozícióban lenni. E téren is értékes tapasztalatokat 
szereztem Debrecenben – szakmailag mintha egy méretes 
lépcsôfokot léptem volna feljebb. Szívesen emlékszem 
arra, hogy meghívtam az akkor egészen fi atal Bogányi 
Gergelyt, aki velünk készítette élete elsô lemezfelvételét.”

A Kodály Filharmóniát 2011 óta mûvészeti vezetôként és 
igazgatóként is irányító Somogyi-Tóth Dániel koncepciója 
alapján változott meg ez együttes neve, újult meg arculata. 
„Az én munkám és felelôsségem abban rejlik, hogy a zene-
kart strukturális fejlesztésekkel olyan pozícióba hozzam, 
hogy a lehetô legnagyobb szakmai fejlôdést érhesse el a kö-
vet kezô években. Az együttessel szerzett legszebb karmeste-
ri élményeim közé tartozik Richard Strauss Zarathustrája a 
pécsi Kodály Központban, valamint a Psalmus Hungaricus 
Nyíregyházán. Azt hiszem, számos alapvetô fejlesztést sike-
rült megvalósítani, de még mindig sok a tennivalóm ezen a 
téren. Pontos céljaim voltak és vannak, azért dolgozom, 
hogy a Kodály Filharmonikusok neve már a közeljövôben a 
korábbinál jóval szélesebb körben legyen ismert és elis-
mert.” Somogyi-Tóth Dánielt arra kértük, hogy ennek rész-
leteit a Gramofon 2013 téli számában fejtse ki.  ■

A Kodály Filharmónia hivatalos honlapja:
www.kodalyfi lharmonia.hu

Sándor György zongoramûvész és Szabó László karmester:  
mindhárom Bartók-zongoraversenyt megszólaltatták Debrecenben
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A Pannon Filharmonikusok honlapja:
www.pfz.hu

A Sinfonia concertante elôször 
Pécsett csendül fel november 14-
én, majd másnap, a zenekar bu-
dapesti bérletében, a Mûvészetek 
Palotájában a fôvárosi közönség 
is hallhatja. A mû négy ütô-
hangszeresre és zenekarra író-
dott, háromtételes, hagyományos 
tételrendet követô kompozíció. 
„Elsô szimfóniám kapcsán már 
volt alkalmam behatóan megis-
merni az ütôhangszerek csodála-
tos és végtelen lehetôségeket 
rejtô birodalmát. A kiváló pécsi 
zenekarnak írt alkotásban még-
sem a sokféleség, hanem a logi-
kusan berendezett hangszer- 
összeállítás eszménye vezetett 
– meséli a harmincnyolc éves 
zeneszerzô. – Redukált hangszer-
apparátust foglalkoztatok, a dal-
lamos ütôhangszerek dominál-
nak, például marimba, vibrafon, 
xilofon, harangjáték. Az elsô és 
harmadik tételben a concerto-
elv érvényesül, tehát a zenekar és 
az ütôs blokk válaszolgat egymás-
nak. A nyitótétel érdekessége, 
hogy a lassú bevezetô idôrôl idôre 
visszatér, a harmadik pedig rend-
kívül gyors és virtuóz, itt a szólis-
ták megcsillogtathatják fantasz-
tikus hangszertudásukat. A má-
sodik tételben fontos szerepet játszik az afrikai talking drum 
(beszélô dob), amelynek az a különlegessége, hogy gyorsan 
és széles ambitust bejárva lehet játék közben változtatni a 
hangmagasságát. Ezzel a tétellel az idén elhunyt hegymá-
szó, Erôss Zsolt emléke elôtt kívántam tisztelegni. Fiatal 
éveiben, a nyolcvanas években megfordult hegy má szó edzô 
édesapámnál is Kolozsvárott, jó barátságban voltak, én is 
ismertem ôt személyesen, és rendkívül nagyra tar tottam.”
„Ez az évad különleges az Amadinda életében – veszi át a 
szót Rácz Zoltán –, mivel fennállásunk harmincadik év-
fordulóját ünnepeljük. Már korábban is számos alkalom-
mal rendeltünk kompozíciót kortárs magyar zeneszerzôktôl, 

de ezúttal arra gondoltunk, hogy 
egy kiváló fi atal alkotót kérünk 
fel. Természetesen többen is van-
nak ilyenek, nem is szeretnénk 
Leventénél megállni. Régóta fi -
gyelem munkásságát, nagyszerû, 
sokoldalú muzsikusnak tartom, 
akirôl köztudott, hogy elô adó-
mûvészként is aktív. Néhány éve, 
amikor Elsô szimfóniáját írta, 
tôlünk kért tanácsot ütô hang-
szeres ügyekben, de a Sinfonia 
concertante születését is meg-
elôz te közös konzultáció: Levente 
többször meglátogatott ben-
nünket, eljött próbáinkra, kon-
cert jeinkre.” Rácz Zoltán azt is 
elmondja, hogy kapcsolata a Pan-
non Filharmonikusokkal még  
arra az idôre datálódik, amikor 
Hamar Zsolt volt a vezetô kar-
mester; ô hívta meg a zenekar 
minôsítô próbajátékának zsûrijé-
be. Ezt érdekes közös koncert kö-
vette 2009-ben: az elsô félidôben 
az Amadinda játszott, a második 
részben a négy ütôhangszeres 
mûvész beült Stravinsky Tavaszi 
áldozatának zenekarába. „Ez a 
mû gyerekkorom óta az egyik leg-
fontosabb darabom – meséli a 
mûvészeti vezetô –, amit ráadásul 
soha nem játszottam, így azonnal 

igent mondtam a felkérésre. (Érdekes egybeesés – talán 
nem is véletlen? –, hogy a mostani koncerten is ez a 
Stravinsky-opus hangzik fel a koncert második felében.) 
Még abban az évben dirigálhattam is a zenekart, legutób-
bi együttmûködésünk pedig Ligeti György operájának 
elôadása volt idén májusban. Ez az együttes az a Budapes-
ten kívüli zenekar, amellyel úgy érzem, közös gondolataink 
vannak, és amellyel a jövôre vonatkozólag is vannak ter-
veink.” ■

Rácz Zoltán
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Gyöngyösi Levente
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Gyöngyösi Levente ôsbemutatója
Novemberben, Bogányi Tibor vezényletével mutatja be a Pannon Filharmonikusok Gyöngyösi 
Levente új mûvét, amely a zenekar és az Amadinda Ütôegyüttes felkérésére született. A zeneszerzôt 
és az ebben az évadban harmincadik születésnapját ünneplô ütôegyüttes vezetôjét, Rácz Zoltánt 
kérdeztük a részletekrôl.
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Ötödik szezonját kezdi a zenekar Vásáry Tamás tiszteletbeli 
elnök-karnaggyal, akinek nyolcvanadik születésnapja tisz-
teletére gálakoncertet adott az együttes az idei Iseumi 
Szabadtéri Játékokon. Négy évvel ezelôtt megváltozott a 
bérletstruktúra: az évadmûsor gerincét jelentô szimfonikus 
koncertekhez akkor csatlakozott az opera és a kamarazene 
mûfaj – informál Mérei Tamás igazgató. A Szimfónia bér-
let évadnyitó koncertjét Vásáry Tamás vezényli; az évfor-
duló kapcsán Wagner-operarészletek szólnak, de a dirigens 
Beethoven-estet is vezényel a szezonban, hiszen a zenekar 
vele rögzíti Beethoven összes szimfóniáját. Hosszú évek 
után látogat a szombathelyiekhez Jurij Szimonov, aki test-
hezálló orosz mûsort dirigál majd. Tavaly elmaradt koncert 
pótlásaként Kocsis Zoltán vezényli Bartók Concertóját, 
Honegger Gordonkaversenyét pedig Perényi Miklós szó-
laltatja meg. Szintén különlegességnek ígérkezik a King’s 
Singers elsô szombathelyi látogatása is – a világhírû brit 
énekegyüttes a Filharmóniával együttmûködésben meg-
valósuló Szimfónia bérletben énekel. Szintén a Fil har-
mónia jóvoltából hallhatja a bérletben a szombathelyi 
közönség a Nemzeti Filharmonikus Zenekart (szólista: 
Emmanuel Pahud), valamint a Budapesti Fesztiválzene-
kart (vezényel és közremûködik: Jos van Immerseel). 
Az Operabérletben idén is három mûvet mutatnak be: a 
Verdi-évhez kapcsolódóan A végzet hatalmát Pál Tamás 

vezényli, Mozart Così fan tutte címû 
operáját Peskó Zoltán, Csajkovszkij 
Anyeginjét pedig Alexander Rudin. 
Utóbbi két éve már járt a zenekarnál, 
csellistaként kezdte a pályáját, és ma is 
aktívan csellózik, de zongoramûvész-
ként is sikeres; a moszkvai Csajkovsz-
kij-versenyen egykor mindkét han g-
szerbôl díjazott volt. Orosz opera még 
nem csendült fel Szombathelyen – teszi 
hozzá Mérei Tamás, aki azt is elárulja, 
hogy a bérlet extra produkciójaként 
rendezik meg februárban Rost Andrea 
áriaestjét, Kovács János vezényletével.
Három izgalmas, bérleten kívüli kon-
cert kap helyet az évad programjában. 
A fi lmzene-estre már nyáron elkezdte 
foglalni a jegyeket a közönség, ez a pro-
dukció mára szinte kultikussá vált a vá-
rosban. A szilveszteri telt házas hang-

versenyek az 1960-as évek óta vonzanak tömegeket – a kö-
zönség bizalma akkora, hogy már akkor veszik a jegyeket, 
amikor a mûsor és a fellépôk személye még nem is ismert. 
Nagy produkcióra készül az zenekar az évad végén: Mahler 
Ötödik szimfóniáját szólaltatják meg, Madaras Gergely ve-
zényletével. Az Angol Nemzeti Opera ösztöndíjas dirigen-
sével a Mûvészetek Palotájában adtak nagy sikerû tavaszi 
hangversenyt, s most folytatják az együttmûködést. Mint 
Mérei Tamás fogalmaz, a fi atal mûvész mély benyomást 
tett a zenekarra, és ô is élvezte a közös munkát. „Mióta a 
zenekar szolgálatában állok, nem tûztünk mûsorra ilyen 
nagyszabású mûvet” – mondja az igazgató.
Mérei Tamás arról is beszámol, hogy az együttes negyed-
éves, saját kiadású újságot indított SSO Magazin címmel, 
valamint kibocsátották a teljesen egyedülálló Exclusive 
Kártyát. „A dombornyomott, sorszámozott, névre szóló 
kártyát bérletvásárlóink, zenekari tagjaink kapják, vala-
mint azok a vállalkozások, amelyeket meghívtunk, hogy 
csatlakozzanak, és adjanak kedvezményt a szolgáltatásaik-
ból, termékeikbôl a kártya felmutatóinak. Cserébe mi is 
ugyanennyi kedvezményt adunk számukra a jegyáraink-
ból, továbbá elôfoglalási kedvezményhez is jutnak.” ■

A Savaria Szimfonikus Zenekar honlapja: 
www.sso.hu

A Savaria Szimfonikusok újításai
Lezárult az ötvenéves Savaria Szimfonikusok ünnepi évadja – kezdôdhet az újabb fél évszázad! 
A közelmúlt és a távolabbi múlt sikerei, a jelenlegi mûködési struktúra és az együttes színes, vál-
tozatos tevékenysége méltán tölti el bizalommal Mérei Tamás igazgatót, aki a 2013–2014-es sze-
zon kiemelkedô eseményeirôl és több újdonságról is beszámolt.

Mérei Tamás változatos és sikeres évadot tervez Szombathelyen
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BIS – Karsay és Társa
CD 1957

J. S. BACH: KANTÁTÁK (20 CD)

Agnes Giebel, Helmut Krebs, Heinrich-

Schütz-Chor Heilbronn, Fritz Werner

A hanglemezkiadás elhúzódó válságából adódó 

– a rendkívül költséges új felvételeket helyettesítô – 

kompilációk megjelentetésének sokszor nincs ér-

telme. Az elmúlt években a Gramofon kritikai rova-

taiban is számtalanszor feltettük a kérdést: hány 

bôrt lehet még lehúzni, hányszor lehet profi tot rea-

lizálni ugyanabból a mûvészbôl, repertoárból, fel-

vé telbôl? A Warner húszlemezes Bach-kantáta 

válo gatását hallgatva ilyen kérdések fel sem merül-

hetnek. A karmester, a mára szinte teljesen elfele-

dett Fritz Werner (1898–1977) ugyanis egy olyan 

elôadómûvészi hagyomány letéteményese,  ami a 

20. század közepén, amikor ezek a felvételek ké-

szültek, Németországban még élô valóság volt; 

mostanra viszont – talán az egyetlen, nyolcvan-

éves Helmuth Rilling kivételével – teljesen kive-

szett. Werner nem tartozott az utazó dirigensek, 

„sztárkarmesterek” közé: kóruskarnagyként, temp-

lomi zeneigazgatóként, orgonamûvészként és ze-

ne szerzôként élte termékeny évtizedeit. 1947-ben, 

a Stuttgart melletti Heilbronn városkában hozta 

létre Heinrich Schützrôl elnevezett kórusát, amely 

nemcsak hiteles és professzionális elôadásokra 

volt képes, hanem annál sokkal többre. Döbbenetes 

erôvel tudták felidézni Buxtehude, Bach, Telemann 

és kortársaik 300–350 évvel korábbi világát. Nincs 

az a könyv, nincs az az érzékletes leírás Bach mû-

vészetérôl és Lipcse zenei életérôl, ami pótolná 

vagy legalább megközelítené ezt az élményt. 

Mindezek alapján Fritz Werner terjedelmes Bach-

albuma nem egyszerûen zene- és interpretáció-

történeti kordokumentum; hanem az Élet, a maga 

teljességében. 1950 – Konrad Adenauer NSZK-ja, 

mindössze öt évvel Hitler bukása után. És a Ta-

más-templom húszgyermekes karnagya mégis 

elismerôen bólintott volna.  Retkes Attila

J. S. BACH: PÜNKÖSDI KANTÁTÁK

La Petite Bande, Sigiswald Kuijken

● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●

Mikor Johann Sebastian Bach 1723-ban elnyerte a 

lipcsei Tamás-templom kántori állását, talán maga 

sem gondolta, milyen óriási terhet vett a vállára. 

Szerteágazó tevékenységének hétrôl-hétre meg-

újuló feladata volt, hogy a teljes egyházi év vasár-

napi istentiszteleteire és ünnepeire kantátákat 

komponáljon. Rövid idô alatt öt kantátaciklussal 

készült el – egyenként körülbelül 60 kantátával –, 

melybôl mára mintegy 200 maradt fenn. Ezek nem 

mindig voltak új kompozíciók; és nemritkán az is 

elôfordult, hogy egy korábbi mûvét igazította az 

éppen aktuális alkalomhoz. A Sigiswald Kuijken 

vezette La Petite Bande Bach-kantáta sorozatának 

legújabb lemezén felhangzó négy kantátából há-

rom éppen ilyen revideált világi – esküvôi, szüle-

tésnapi és újévi – kantáta „paródiája”, melyek pün-

kösd vasárnapját (BWV 34), második (BWV 173) 

és harmadik napját (BWV 184) ünneplik. Csak a 

negyedik teljes egészében új mû (BWV 129), mely 

a pünkösd ünnepét követô Szentháromság vasár-

napjáról emlékezik meg. Kuijken elôadói krédója 

mutatkozik meg a zenekar áttetszô hangzásában 

(a Bach rendelkezésére álló együttes nagyságát 

vette alapul), csakúgy, mint abban, hogy a szólis-

ták éneklik a kórustételeket, így ezek is légiesen 

könnyedekké válnak, részleteiben pedig akkurátu-

san kidolgozottak. Az igényes lemezkísérô-füzet 

rávilágít a kantáták zenéje és szövege közötti reto-

rikus összefüggésekre és szövegfestô effektusokra. 

Ezek a Bach korabeli gyülekezet számára még ma-

gától értôdôek voltak, a mai hallgatók számára 

azonban már korántsem. Ilyenkor – a mû eszmei 

üzenetének kibontásakor – csodálkozhatunk rá, 

mennyi mesterségbeli tudás és kifejezôerô van né-

hány gesztusban, hosszan tartott hangban vagy a 

hangszerek megválasztásában. Kovács Ilona

C. P. E. BACH: BILLENTYÛS VERSENY-

MÛVEK, 19. RÉSZ – Spányi Miklós, 

Concerto Armonico  ★★★★★

Kiemelkedô teljesítmény. Jobb historikus zenekari 

teljesítményt felidézni sem tudok. Az Ábrahám 

Márta és Spányi Miklós vezette Concerto Armonico 

precíz, fi nom; ugyanakkor nemcsak zenetudomány-

ban, nemcsak aktuális elôadói praxisban gondolkod-

nak, hanem magában a zenében mozognak, meg-

annyi színezéssel és árnyalással. Napjaink egyik va-

lóban nagy lemezprojektjének 19. darabján a ham-

burgi Bach négy billentyûs versenye szerepel: kettô 

1771-bôl, kettô 1778-bôl. Spányi okosan két hang-

szert használ. Nagyon jó a csembalón megszólalta-

tott két korábbi darab után fortepianón hallani a 

kö vetkezôt – a mûfaj fejlôdésének késôbbi állomá-

sai villannak be. S ami külön érdekes, hogy a párda-

rabot Spányi ismét csembalón adja elô, talán az így 

igen pazarul zengô cadenza miatt. Ez a váltás sokat 

megmutat a hangszer- és mûfaj-fejlôdés, az ebbôl 

adódó szép elágazások gazdagságából, mindezek 

egymásra hatásából. A hallgató a fortepiano után 

másképp érzékeli a csembalót; felsejlik, hogy ami a 

zenekaron belül hangzik, valójában részben elôtte 

van. Ezt persze egy régi, az önkényesebbtôl kevés-

bé visszariadó hangmérnöki beállítás gond nélkül 

megtenné, csak akkor éppen a korhû hangzáson 

esne csorba. Az elôadók nagy érdeme pedig az, 

hogy élvezetes zenélés közepette felelnek meg a 

zenetudományi elvárásoknak. Carl Philipp Emanuel 

Bach hatalmas billentyûs versenymû oeuvre-jét épp 

csak megismerni kezdi a világ elsôsorban e sorozat 

révén. Megjegyzem, hogy a mûvek egyediségét 

jobban kiemeli, az elôadásukban rejlô lehetôségeket 

közvetlenebb módon szemlélteti a fortepiano, így 

örülnék, ha gyakrabban esne e hangszerre a válasz-

tás. Mindenestre a sorozat bizonyítja, hogy érde-

mes lenne ezt az oeuvre-szegmenst élôben is gyak-

ran elôadni.  Zay Balázs
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Berlin Classics – Karsay és Társa
0300533 BC

A BACH NOTEBOOK FOR TRUMPET

Jonathan Freeman-Attwood – trombita, 

Daniel-Ben Pienaar – zongora ● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●

A Bach-családfa köztudottan nagy számú kompo-

nistát tartalmaz. Az 1615-ben született Heinrich 

Bachtól az 1795-ben elhunyt Johann Christoph 

Friedrich Bachig összesen 11 szerzôtôl hallunk 20 da-

ra bot/tételt. Tíztôl egyet-egyet, Johann Sebastian-

tól pedig tízet. Az ô muzsikája foglalja keretbe a 

hallgatnivalót, öt tétel egymásutánjával afféle ge-

rincet biztosít a sokmûfajú zenefolyamban, s ta-

golja az ôsök, illetve utódok muzsikáját. A zárótétel 

az egyetlen, amelynek átirata Herbert Fryer mun-

kája (a Bach Book for Harriet Cohen címû gyûj te-

ménybôl), a többi a szólistaként is jelentôs karrier-

rel rendelkezô Pienaar munkája. A trombitamûvész 

munkássága sokrétû (tôle származik a kísérôfüzet 

remek ismertetôje is), ô a Royal Academy of Music 

14. igazgatója. Az összeállítás-készítés hálátlan 

feladat, hiszen ki-ki találhat hiányolnivalót. Ezt a 

programot végighallgatva ilyesmi fel sem merül; a 

trombita-zongora letét képes felmutatni a barokk 

mûfajok-technikák tárházának gazdagságát. Teljes 

értékûnek érezzük az átiratokat, olyannyira élô-

eleven muzsikálást hallunk. Énekel a trombita-

hang, megannyi zsánert-karaktert jelenítve meg. 

Szólista, máskor a polifon szerkezet építésében vesz 

részt. Freeman-Attwood, kamatoztatva zenei ren-

de zôi tapasztalatait, nem törekszik steril per fek-

cióra, hanem annál sokkal fontosabbnak tartja a 

folyamatok, ívek gondolati végigvezetését. Az 

elsô hangtól az utolsóig lebilincselô a közlés in-

tenzitása. A hallgató könnyen megfeledkezik arról, 

hogy gyakran tételenként változik a szerzô – gyö-

nyörködik anélkül, hogy tudná, melyik Bachnak a 

mûve szól éppen. Az érem másik oldala: utána 

késztetést érez utánaolvasni a kevésbé ismert 

szerzôk életének és munkásságának.

Fittler Katalin

MOZART: KLARINÉTVERSENY, 

II. FUVOLAVERSENY, FAGOTTVERSENY

Mozart Zenekar, Claudio Abbado ● ●  ● ●  ●  ●  ●●  ●●

Abbado új Mozart-lemeze igen vegyes hatást kelt. 

A fô kérdés a fi nomhangolás, a historikus tanulsá-

gok átültetése Abbado amúgy is érzékeny zenei vi-

lágába. Az eredmény olykor csodás, máskor túlesz-

tétizált, túlsterilizált. A Klarinétverseny Alessandro 

Carbonare szólójával nagyon szép; hiányoznak per-

sze az erôsebb kontrasztok, néhol több súly, több 

merészség. Ám ez az elôadás a maga módján kivá-

ló. Kevésbé találom sikerültnek a II. fuvolaversenyt 

és a Fagottversenyt. Egyrészt ezekhez kevésbé illik 

Abbado mai lecsupaszított, nagyon visszafogott 

stílusa, maguk a mûvek megkívánják a kicsit elnyúj-

tottabb, teltebb megszólaltatást; más részt a hang-

szeres tudás terén kétségkívül meg fe le lô szólisták 

kevésbé megnyerô zenészegyéniségek. Jacques 

Zoon játékából hiányzik a lágyabb hangzás, a több 

legato, a szólam költôibb megragadása. A Fagott-

verseny szólistája, Guilhaume Santana megnyerôbb 

lenne talán egy vidámabb darabban, de ez Mozart 

egyik utolsó alkotása, és kifejezetten méltóság-

teljes, nagyszabású, kimért darab. Itt még jobban 

hiányzik a kontrasztok megjelenése, az olykor sú-

lyosabb hangzás. A magánszólam olykor elveszti 

faktúráját és díszítéssé válik, míg eredetileg inkább 

biztos alap volt. Ezek persze a barokk zene fogal-

mai, de Mozart e be te tô  zô mû ve kapcsán ezek, 

még ha áttételesen is, relevánsak. Abbado az egyik 

legjobb kísérô karmester, de te kin télye miatt olykor 

fordul a kocka, nem ô alkalmazkodik a szólistához, 

hanem jó hang szeresek al kalmazkodnak az ô már-

már túl fi nom, visszafogott modorához és folyama-

tos fi nomhangolásához. Megint barokk analógia: 

Abbado mintha a sokszólamúság esztétikája sze-

rinti tisztaságra és objektivitásra törekednék, s mel-

lette elvész a szükséges szubjektivitás és több ér-

zelem. Zay Balázs

GERMAN BRASS CELEBRATING 

WAGNER

● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●

Talán csak a legvérmesebb wagneriánusokat volna 

nehéz meggyôzni róla, hogy a német szerzô mû-

veibôl lehetséges színvonalas esztrád-mûsort szer-

keszteni. Azaz, elhagyva a dalmûvekbôl minden 

fi lozófi ai háttérgondolatot és ideológiai visszacsa-

tolást, tisztán a muzsikára koncentrálva fordulni 

felé. Kétségtelen, Wagner dalmûveirôl ma már nem 

könnyû lehántani a múlt század során rájuk rakó-

dott hordalékot, de ha pusztán a zenére fi gyelünk,  

megpillanthatjuk a zeneszerzô egy ritkán vizslatott 

arcélét. A German Brass lemeze ékes bizonyíték 

arra, milyen életképesek önmagukban is Wagner 

zenei ötletei, dallamai. A rézfúvós zenekar ugyan 

nehezen imitál vonós glissandót vagy fuvolaszólót, 

de a vendégek bevonulása a Tannhäuserbôl jottá-

nyit sem veszít ünnepélyességébôl, a Lohengrin-

részletekben hiánytalanul megjelenik a nagyroman-

tika nemes pátosza, a harmadik Wesendonck-dal 

fojtott érzékisége, a valkûrök lovaglásának harcias 

bujasága. A zarándokok kórusa vagy A bolygó 

hollandi fonódala is gyönyörû vázat kap a trombitá-

kon és a kürtökön. A lemez legszebb pillanatait 

azonban minden bizonnyal a Mesterdalnokok-rész-

letnek köszönhetjük: a harmadik felvonás kvintettje 

(Selig, wie die Sonne) fenséges, méltóságteljes és 

intim egyszerre. A German Brass – melynek törzs-

tagjai eminens német szimfonikus zenekarok meg-

becsült tagjaiból verbuválódtak – ezen a felvételen 

négy-négy trombitást és harsonást, három kürtöst, 

egy tubást és két ütôhangszerest alkalmaz, s ami 

még lényegesebb: valamennyien makulátlan tiszta-

sággal és irigylésre méltó alázattal muzsikálnak. Ha 

valakit ez a lemez sem gyôz meg arról, hogy lebírja 

az átiratokkal vagy az életmû-keresztmetszetekkel 

szemben táplált averzióit, nem érdemes tovább 

próbálkoznia. Balázs Miklós
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LIGETI GYÖRGY: VONÓSNÉGYESEK, 

BARBER: ADAGIO

Keller Quartet

● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●

Ligeti György mûveinek diszkográfi áját áttekintve 

nem lehet kétséges: a vonósnégyesek a szerzô leg-

gyakrabban lemezre vett két opusza. Többnyire 

párban szokás rögzíteni ôket; annak ellenére, hogy 

a darabok, ha idôben nem is okvetlenül, mondani-

valójukban, világról alkotott képükben, kifejezés-

készletükben markánsan különböznek, intenciójuk-

ban látványosan távolodnak egymástól. A kvartet-

tek megkomponálása között eltelt tizennégy hosz-

szú esztendô eszerint döntô változásokat hozott 

Ligeti pályáján, s ez tisztán érezhetô e szerzemé-

nyein. A két vonósnégyes így inkább élesen kont-

rasz tál egymással, semmint az életmû homogeni-

tását demonstrálná. Ugyanakkor tükrözi a mester 

korai budapesti éveinek a bartóki örökség feldolgo-

zására fókuszáló irányultságát, és a hatvanas évek 

második felének nyugati, immár posztmodern ten-

denciái felé való közeledését. Ligeti maga az öttéte-

les 2. kvartettet tartotta egyik legmeghatározóbb 

alkotásának. Jó okkal, hiszen rendkívül impulzív, 

hallatlan koncentrációval kidolgozott, szigorú, de 

mindenekelôtt tiszteletet parancsoló kompozíció. 

A Keller Vonósnégyes felkészült, fi nom hangú, el-

kötelezett együttes – ezt régóta tudhatjuk, hiszen a 

kilencvenes években fölvett Bartók-ciklusukat so-

kan ma is etalon-értékûnek tekintik. Ôszinte mû-

gond dal, szorgalommal, szakértelemmel, sôt empá-

tiával fordulnak Ligeti darabjai felé. Samuel 

Barbernek az 1930-as évekbôl ránk maradt, ken dô-

zetlenül érzelmes-patetikus, híres Adagiójának – 

mely itt eredeti formájában hangzik el – betoldása a 

két ízig-vérig újszerûnek ható Ligeti-mû közé egy 

sajátos és érdekes kísérlet a retrográd posztroman-

tika és a progresszív modernizmus alkalmi összeka-

csintására. Balázs Miklós

BARTÓK: HEGEDÛVERSENYEK

Isabelle Faust, Svéd Rádiózenekar, 

Daniel Harding

● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●

„Fing’ eine diese Faust!” Azaz:  „Ha egyet megfog-

na ez az ököl!” – énekli Alberich A Rajna kincsében, 

a három sellôvel incselkedve. Hát, egy másik Faust, 

a hegedûmûvész Isabelle most megfogott kettôt is: 

Bartók két hegedûversenyét. A Rajna kincsére való 

utalás mögött azonban nem csak a név egybeesése 

áll. E Bartók-elôadások hangzása wagneri foganta-

tású, sejtelmes, morajló, mint A Rajna kincse beve-

zetése, amihez egyébként nagy crescendójával 

mindenképp kapcsolódik az I. hegedûverseny elsô 

tétele. Ez a hang azonban differenciált, expresszív, 

így az idôközben eltelt idôszak haladása is benne 

van. A Svéd Rádió – Daniel Harding vezette – Szim-

fonikus Zenekara igényes, felkészült. Faust ihletet-

ten, egyedien közelít a darabokhoz. Az I. hegedû-

verseny expresszivitását fogja meg, szép az arány a 

látható forma és a varázslatos fátyolosság között. A 

II. hegedûverseny igen alternatív: a már említett sej-

telmesebb hanggal indul, nem a darab paraszti ka-

rakterét helyezi elôtérbe, hanem annak részben lírai 

oldalát, részben kortárs zenetörténeti párhuzamait. 

Például Alban Berg világát. Talán nem véletlenül, hi-

szen Faust az ô Hegedûversenyét is rögzítette már. 

Ugyanakkor nem olyan mûidegen, erôtlen, mint Gil 

Shaham és Pierre Boulez bejátszása. A második 

tétel gyorsabb az ideálisnál, de egészében jó. A har-

madik a sajátos, kicsit matt, de a korszak haladó ze-

néjének megfelelô objektivitás mellett folyon  dár-

szerû megszólalással tûnik ki. Míg egészében sajá-

tos, újszerû elôadások, egy pillanatig sem idegen 

akcentusúak. Alberich az idézett mondatot a librettó 

szerint „kaum seiner mächtig”, azaz alig tudva ma-

gáról mondja. Faust és Harding viszont tudatában 

van annak, amit tesz, amikor lírai-expresszív mó-

don közelítenek a két koncerthez. Zay Balázs   

BRUCH: I. HEGEDÛVERSENY, 

SARASATE ÉS BLOCH MÛVEI 

Fabrizio von Arx, Prágai Szimfonikus 

Zenekar, Christian Benda ● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●●

Fabrizio Von Arx a sok feltörekvô ifjú hegedûs egyi-

ke, akik jönnek-mennek. Lemeze érdekes. Jól öt vöz 

népszerût és ritkát. Von Arx tehetséges he ge dûs, 

biztosan intonál, ízléssel játszik. Kissé szárazon, s 

hangja is kemény valamelyest. Bruch I. he gedû-

versenye jó, de nem kiváló. Vannak benne apró szo-

katlanságok, de csak aprók. Pablo de Sarasate Car-

men-fantáziáját otthonosabban játssza, a melódiák 

magukkal ragadják, s technikailag is ügyes. Ha a be-

játszás nem éri is el a legjobbak szintjét, ízléses és 

élvezetes, és a technikai nehézségeket is jól bírja. 

Fô érdeme az elôadásnak a dallamvonalból való ki-

indulás – amire parafrázisok hangszeres elô adói 

gyakran nem fi gyelnek. Ugyanez áll Sarasate ritkáb-

ban felcsendülô Bevezetés és Tarantella címû da-

rabjára. A lemez értékét növeli a vége, két ritkaság: 

a még mindig alulértékelt Ernest Bloch két szóló-

hegedû-szvitje. Nem kimagaslóan zseniális – Bach 

vagy Bartók szintû  – darabok, de nem is rosszak, 

érdemes odafi gyelni rájuk. Oly kicsiny e re pertoár, 

hogy vétek e négy-négy tételes mûveket ignorálni. 

Az említett nagyok, valamint Paganini és Isaye után 

nem sokkal ezek jönnek – de hol maradnak az elô-

adók? Von Arx felkészülten, kicsit óvatosan, kicsit 

keményen, de abszolút megfelelôen interpretálja 

ôket. Jó lenne benne több személyesség, több ár-

nyalás. Von Arx elôtt nyitva az út, megbízható he-

gedûs, akinek még érnie kell. Ugyanakkor már most 

hitelesebb, mint néhány külseje vagy extravagan-

ciája alapján híressé vált társa. A Christian Benda 

vezette Prágai Szimfonikus Zenekar kicsit fád, nem 

elsôrangú hangszeres játékú, de ami az interpretá-

ciót illeti, megfelelô. Stílus tekintetében kicsit kama-

razenés, nem a nagy szimfonikus hagyományban 

mozgó. Zay Balázs
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DIETRICH FISCHER DIESKAU 

SCHUBERT- ÉS SCHUMANN-ESTJEI

Bruno Monsaingeon fi lmjei

 ★★★★★

Mennyi ellentmondás és dráma kötôdik a Schubert- 

és Schumann-dalok létéhez! A Schubert-mûvek 

kéz iratai olykor gyújtósként végezték (még így is 

több mint 600 maradt fenn); Schumann pedig, an-

nak ellenére, hogy élete legboldogabb szakaszában 

– a Clara Wieck-kel 1840-ben kötött házassága 

évé ben – fordult a dalok felé, döntô többségében 

mégis szomorú, sôt tragikus hangvételû költemé-

nyeket zenésített meg. Ezekben az olykor még egy 

percig sem tartó miniatûrökben minden benne van: 

az Életet ábrázolja, annak minden érzelmével, indu-

latával, örömével és fájdalmával. Nem véletlen, 

hogy a 20. század egyik legnagyobb dalénekese, 

Dietrich Fischer-Dieskau pályafutása utolsó fellépé-

seihez közeledvén (Schumann-est: 1991, Schubert-

est: 1992) e két, számára igen fontos mester dal ter-

mé sébôl válogatott. Eszményi mûvésze volt a ro-

mantikus színárnyalatok kikeverésének, az érzelmek 

drámai szembeállításának és az éles kontrasztok 

összeütköztetésének. Virtuóz énektechnikája min-

dig ezek szolgálatában áll. Elôadását hihetetlen 

szuggesztivitás jellemzi, amit a DVD-felvétel még 

intenzívebbé tesz: szemtanúi lehetünk a dalokat 

kísérô gesztusainak és mimikáinak. Annak, hogy 

né hány másodperc alatt képes átváltozni és a kü-

lön bözô karakterû kompozíciók érzelemi világára 

rá hangolódni. Bámulatos szellemi teljesítmény az 

is, hogy a 23 Schubert- és a 33 Schumann-dalt kot-

ta nélkül adja elô. Ahogy a Schubert-dalokról írott 

könyvében írja, szerinte a mû vészet lényege „a fo-

kozás, összpontosítás, tiszta formába öntött tarta-

lom”. Nála ez a legmagasabb szinten valósul meg. 

Szerencse, hogy a technikának köszönhetôen még 

mindig gyönyörködhetünk benne. 

 Kovács Ilona

POULENC, HINDEMITH, DUTILLEUX, 

MUCZYNSKI, FRANK MARTIN

Anne-Catherine Heinzmann (fuvola), 

Thomas Hoppe (zongora) ● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●

A lemez borítójának fantáziaszegénysége szeren-

csére nem jelenik meg a mûsor összeállításában. A 

gondosan megválasztott program ugyanis fél siker, 

amibôl az elôadók egyéniségére is következtethe-

tünk. Hiszen egy válogatás önmagában véve is 

mû vé szi megnyilvánulás, mely ezúttal a fuvola 

sokolda lúságát és különbözô arcait villantja fel. 

Anne-Catherine Heinzmann és Thomas Hoppe fu-

vola-zongoraszonátákból összeállított lemeze a 20. 

század valamivel több, mint húsz évét fogja át. A 

felhangzó öt mû közül az elsô, Poulenc Szonátája 

(1957) a leggyakrabban játszott, mely kiváló alkal-

mat kínál az elôadóknak, hogy hangszerük tág dina-

mikai és színskáláját vonultassák fel. A kompozíció 

francia hagyományokon alapuló formai szerkezete, 

chansont idézô melankolikus hangvétele többek 

között arra is rámutat, hogy a 19. században alapos 

technikai újításokon átesett hangszer múlt századi 

elôretörése és ugrásszerûen megnövekedett irodal-

ma Debussynek és Ravelnek köszönhetô.  A leme-

zen hallható alkotások közül a Hindemith-szonáta 

(1936) a legkorábbi, melynek szarkasztikus indulót 

idézô 1. tétele és elégikus lassúja a korong legszebb 

pillanatai közé tartozik. Központi helyet foglal el az 

idén májusban elhunyt Henri Dutilleux Szonatinája 

(1943), a szerzô korai alkotása, ami – Poulenchez 

képest egy másik úton elindulva – szintén a nagy 

francia elôdök hatását viseli magán. A két „legmo-

dernebb” mû Muczynski Szonátája (1961) és Frank 

Martin Balladája (1939). Utóbbi – a lemez kezdô da-

rab jához hasonlóan – szintén standard darabja a 

fu vola repertoárnak, melyben az elôadók hallható 

él ve zettel merülnek bele meg a 20. század furcsa 

har mó niáinak, sajátos ritmusainak és meghökkentô 

hang súlyainak gazdag kavalkádjába. Kovács Ilona

EDISON DENISOV: 

AU PLUS HAUT DES CIEUX

Brigitte Peyré, Ensemble Orchestral 

Contemporain, Daniel Kawka ● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●●

Tagadhatatlan, hogy Ediszon Vasziljevics Gyenyi-

szov orosz zeneszerzô munkássága a nálánál na-

gyobb hírnévre szert tett kortársai mellett valóság-

gal elhalványul. Gubajdulina, Schnittke vagy 

Scsedrin – akik ugyancsak a 20. század elsô harma-

dának végén születtek a Szovjetunióban – kissé ta-

lán elvették a refl ektorfényt Gyenyiszov elôl, aki így 

sohasem élvezhette azt a megbecsülést, mely az 

említett pályatársaknak megadatott. Holott zenei 

tehetség, elkötelezettség és invenció tekintetében 

nem okvetlenül volt alábbvaló náluk. Egy olyan kor-

szakban született, amikor a kulturális bürokrácia és 

annak pártállami mecenatúrája már nem tûrte meg 

a formalizmusnak bélyegzett avantgárd irányzato-

kat. Ám mûvészete már egy olyan idôszak közepet-

te teljesedett ki, amikor az „antikollektivista” vagy 

„nonkonformista” hitvallást nem büntették a terror 

sújtó szigorával. Így Gyenyiszov – aki annak ellené-

re sem emigrált hazájából, hogy 1979-ben feketelis-

tára tették – csakis egy tudatosan vállalt, mondhat-

ni „underground” stratégia, egyfajta posztavangárd 

útkeresés jegyében maradhatott a pályán. Munkái 

egy mélyen önrefl exív, befelé forduló, hiperérzékeny 

intellektusra mutatnak, aki rendületlenül keresi az 

utat a nyugati tendenciák felé, mégis megmarad 

egy sajátosan kelet-európai neurózis fojtogató, 

ezernyi apróbb-nagyobb szorongással és gátlással 

terhes világában. Gyenyiszov zenei univerzuma, 

melyet hûen illusztrál a Harmonia Mundi lemezén 

hallható két kamaraszimfóniája és két dalciklusa, 

egy valóságos, mégis a végletekig absztrahált ma-

gánmitológia kivetítése. Benne a bûntudat, a gyó-

nás, a végletekig fokozódó lelki és fi zikai teher 

kifejezôdése helyenként rendkívül expresszív im-

pulzusokban jut felszínre. Balázs Miklós
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HILDEGARD

Sinfonye, Stevie Wishart

Decca – Universal

476 5117  ● ●  ● ●  ●  ●  ●●  ●●

Napjainkban bevett gyakorlat, hogy 

– elsôsorban kamaraegyüttesek – 

egyazon mûsor keretében a legrégeb-

bi és a legújabb kompozíciókat állít-

ják egymás mellé. Fiktív párbeszéd 

jön létre ezáltal, a tér-idô dimenziók 

kiküszöbölésével. Stevie Wishart és 

az általa alapított Sinfonye a 12. szá-

zadi Hildegard von Bingennek sajátos 

módon állít emléket. Részben vagy 

egészben felhasználva néhány kom-

pozícióját, az apátnô életének meg-

határozó hangzásélményeit felidézve 

(harangok, vecsernyék) a 21. századi 

technika eszközkészletének alkalma-

zásával mintegy újrafogalmazzák az 

egykori zenei gondolatokat. Zenei 

kommentárok egy olyan történeti 

anyaghoz, amely historikus hûségû 

rekonstrukciókból (is) kevéssé ismert. 

Szent Hildegárd zenéje tehát általuk 

kiválasztott „talált tárgy”, amelyet 

saját ízlésük szerint alakítanak. A 

hangzás a kreatív elôadók zenei név-

jegye. FK

VIVALDI: 

CONCERTI DA CAMERA

Il Giardino Armonico

Warner Classics – Magneoton

2564 64662  ● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●

A historikus elôadói gyakorlat mér-

tékadó zenekara, az Il Giardino 

Armonico 1990 és 1992 között vette 

lemezre Vivaldi 24 „kamarakoncert-

jét”, amelyek most ízléses kivitelû 

dobozban (4 CD) kerültek ismét 

piac ra. A mûfajmegjelölésnél azért 

használtam idézôjelet, mert a 24 

kompozíció megformálása koránt-

sem egységes: vannak köztük zene-

kari kíséretes szonáták, „majdnem-

versenymûvek”, illetve szólista nél-

küli ripieno-concertók is. Stilárisan 

persze sokkal homogénebb a kép, és 

nem meglepô, hogy a tapasztalt itá-

liai együttes tévedhetetlen bizton-

sággal érzi Vivaldi világát; túlzás 

nélkül mondható, hogy képes bele-

bújni a komponista és a korabeli 

elôadók bôrébe. Ezért a mostani al-

bum etalon-értékû felvételek gyûj te-

ménye: valami nagyon mást, nagyon 

eredetit kell csinálnia annak, aki még 

lemezfelvételt akar készíteni ebbôl a 

repertoárból. ReA

MOZART: NÉGYKEZES  

ÉS KÉTZONGORÁS MÛVEK

Martha Argerich, 

Alexandre Rabinovitch

Warner Apex – Magneoton

2564 65168-7  ● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●●

A gyermek Wolfgang Amadeus Mo-

zart és nôvére, Nannerl egyik zenei 

játéka, a négykezesezés számos mó-

kára, például kézkeresztezésre adott 

alkalmat a kis mûvészeknek. A ze-

neszerzô életében a késôbbiekben is 

nagy szerepet játszott a kamaraze-

nélés eme formája, mely – akár nô-

vérével közös fellépéseire szolgálta-

tott játszanivalót, akár növendékei 

számára vagy megbízásra íródott – 

nála e mûfajban is túlemelkedett a 

szokásos házimuzsikálás keretein. 

Martha Argerich és Alexandre 

Rabinovitch ezúttal a kétzongorás 

D-dúr (K. 448), a négykezes C-dúr 

(K. 521) és D-dúr szonátát (K. 381), 

valamint a bájos G-dúr variációkat 

(K. 501) vette lemezre. A K. 448 nyi-

tótételének derûje magával ragadó, a 

folytatás is briliáns, bár néhány tétel 

katonaindulós hangsúlyozása olykor 

feleslegesnek tûnik.  KI

BRAHMS: 

KVINTETTEK, OP. 34 ÉS OP. 115

Tokyo Quartet

Harmonia Mundi – Karsay és 

Társa

HMU 807558  ● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●

A Tokyo Vonósnégyest azért jó hall-

gatni, mert nyilvánvalóan nemcsak a 

kezek vannak – ahogyan manapság 

mondani szokás – nagyon együtt, ha-

nem fejben is tökéletes az összhang. 

Ha valamiben, akkor e letisztultság-

ban, sallangmentességben alig akad 

párja e kvartettnek a Földgolyón. Ezt a 

kivételesen csiszolt, makulátlanul 

tisz ta, szinte túlpolírozott játékmódot 

Brahms kamaramuzsikája min den el-

lenkezés nélkül meghálálja. Tûnhet 

ugyan sterilnek, netán öncélúnak, 

néhol távolságtartónak a vonósok 

produkciója, de ekkor hol a zongora 

(Jon Nakamatsu), hol a klarinét (Jon 

Manasse) segíti tovább a muzsikálás 

élô-lélegzô lüktetését, pulzálását. 

Mind két szólista kikezdhetetlen virtuó-

za a hangszerének és ideális kamara-

partner egy vonósnégyes számára. 

Idillien szép, meghitten szívélyes és 

nem mellesleg igen muzikális elô adá-

sokkal szolgál a lemez. BM

PAUL HINDEMITH: ORATO RI KUS 

ÉS KÓRUSMÛVEK

Marcus Creed

Hänssler Classic – Karsay és 

Társa

CD 93295 ● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●●

Paul Hindemith énekkari mûveivel 

meg lehetôsen keveset foglalkozott 

eddig a hanglemezkiadás – lévén alig 

akadt mivel, hiszen a szerzô kórusra 

írt darabjai csekély számúak. Kivált, 

ha tekintetbe vesszük Hindemith 

ope rai, kamarazenei vagy zenekari 

apparátusra komponált mûveinek 

nagyszámú halmazát – a kórusdara-

bok valósággal elenyésznek az élet-

mû ben. A Hänssler kiadó lemezén 

megszólaló munkák is alig hallhatóak 

másutt; nincs tehát szó korszakos re-

me kekrôl, csupán marginális kompo-

zíciók mintegy egyórányi minoritásá-

ról. De a vegyeskari a cappella Mise a 

mes ter utolsó befejezett szerzemé-

nye, s már csak emiatt is érdemes a fi -

gyelemre. Jóllehet a végsô, felhôtlen 

nyári vakáció terméke, szó sincs arról, 

hogy áthatná azt a fenyegetô haláltu-

dat. Ahogy a többi, a pálya derekán 

(1925–47) született alkotások is 

könnyû kézzel megírt, jelentéktelen 

produktumoknak tûnnek. BM

ZÁDOR JENÔ MÛVEI

MÁV Szimfonikusok, 

Hadady László, Mariusz Smolij

Naxos – Mevex

8.572549  ● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●●

E korong a tavaly nyáron megjelent 

szerzôi album folytatása, ugyancsak 

a MÁV Szimfonikus Zenekar tolmá-

csolásában. Azt példázza: a megélhe-

tést biztosító Hollywood nem kötötte 

le Zádor Jenô energiáit, jutott be lôlük 

saját kompozíciók írására is. Ameriká-

ban született darabokat tartalmaz: az 

Elégia és Tánc, valamint a vonósokra 

szánt Divertimento az 1954-es év ter-

mése, a Studies for Orchestra 1969-bôl 

való, az Oboaverseny pedig 1975-ben 

ké szült. Az Oboaversenyt Hadady 

László hangjának szépsége avatja él-

ménnyé. Mûfajválasztásával is nosz-

tal gikus a harmóniát és optimizmust 

sugárzó, a széles közönségréteget 

megszólító Divertimento. A legélve-

zetesebb a tételenként egy-egy ötle-

tet kibontó, humoros karaktereket is 

megjelenítô Studies, amely igényt 

tart az elôadók asszociációs készsé-

gének aktivizálására.  FK
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Aparté – Karsay és Társa
AP 042

HÄNDEL: GIULIO CESARE

Lemieux, Gauvin, Basso, Baráth,  

Il Complesso Barocco, Alan Curtis

● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●

Londoni ôsbemutatója (1724) után Händel három-

szor is felújította a Giulio Cesarét, sôt hamarosan 

Braun schweig, Hamburg, talán Bécs is játszotta a 

mûvet. Aztán majd’ kétszáz év szünet következett, 

míg 1922-ben a Göttingeni Fesztiválon föl nem fe-

dezték újra. A Giulio Cesare sikersorozata ettôl 

kezdve töretlenül tart napjainkig. Mik e siker okai? – 

kérdi a jelen kiadvány kísérôtanulmánya. „A karizma-

tikus szereplôk portréja? A Hollywoodba illô cselek-

mény? A ragyogó áriák? Mindez együtt, kétségtele-

nül. Ám hangsúlyozni kell, hogy a mû szembe szökô 

kiegyenlítettsége sokkal inkább ellentétes erôktôl át-

hatott gótikus katedrálisé, mint harmonikus arányú 

görög templomé (…) Ebbôl a szempontból a Giulio 

Cesare egyike Händel leginkább barokk partitúrái-

nak. És talán egyike a legkevésbé itáliaiaknak is.” 

Alan Curtis energiától kicsattanó felvételét akkor is 

érdemes volna meghallgatni, ha egy fontos szerepet 

nem a legfi atalabb magyar énekes nemzedék egyik 

legígéretesebb tehetsége alakítana rajta. Így azon-

ban, hogy Sesto szólamát Baráth Emôke énekli (ld. 

interjúnkat a 20–21. oldalon) – még inkább érdemes! 

Az apja (Pompeo) halálát mindvégig megbosszulni 

akaró ifjú öt áriája többnyire moll hangnemû, preg-

nánsan ritmikus, a dacapo-részekben gyakran nyak-

tö rô díszítéseket igényel. De van köztük dúr hang-

ne mû, lassú tempójú, éteri szépségû is. Baráth 

mind egyiket oly üdén (ám nem üresen) csengô han-

gon, és olyan pontos muzikalitással formálja meg, 

hogy nem kétséges: Zádori Mária óta legjobb szop-

rán barokkénekesnônket üdvözölhetjük benne. A 

Romina Bassóval énekelt, siciliano-lejtésû Cornelia–

Sesto duettben közvetlenül is megtapasztalhatjuk: 

Baráth Emôke egyenrangú tagja a nemzetközi szó-

listagárdának. Mesterházi Máté

PERGOLESI: OPERAÁRIÁK

Daniela Barcellona, Concerto de’ Cavalieri, 

Marcello Di Lisa

● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●●

Valljuk meg, keveset tudunk Pergolesirôl, s fôképp 

rövid élete során létrehozott jelentôs életmûvérôl. E 

hiánypótláshoz kínál remek anyagot a felvétel, amely 

ugyanakkor zenetörténeti tanulságai miatt is érté-

kes. Négy opera seriából (L’Olimpiade, Il prigionier 

superbo, La Salustia, Adriano in Siria) tartalmaz 12 

virtuóz áriát, valamint az operanyitányokat. Felmér-

hetjük, milyen biztonsággal beszélte a korabeli zenei 

nyelvet az ifjú komponista, s azt is, milyen képzett 

énekes-elôadókra számíthatott. E mûvek ismeretében 

még meglepôbb a korszakos jelentôségû intermez-

zo, a La serva padrona – így tudjuk igazán elképzel-

ni akkori meglepetés-erejét! Daniela Bar cellona és a 

Marcello Di Lisa irányításával mûködô Concerto de’ 

Cavalieri második közös felvétele ez; az öt korongra 

tervezett barokk projekt keretében. Di Lisa par 

excellence kamaramuzsikus (klasszika-fi lológusként 

zeneszerzés, csembaló és zongora tanszakokat vég-

zett), 2003-ban alapított együttesét continuo-játé-

kos ként hangszere mellôl irányítja. Kis létszámú 

együttesek könnyen abba a kísértésbe esnek, hogy 

erôltetik a tutti-hangzást. Ilyen érzésünk támad e 

felvétel hallgatása közben is, amikor egy idô után fá-

rasztó a dinamika szûk terjedelme. Ez az elképzelés 

azonban – profi  zenei rendezô és hangmérnök által 

készített felvételrôl lévén szó – korántsem írható ki-

zárólag az elôadók számlájára. Mindenesetre cél sze-

rû olyan antológiának tekinteni a felvételt, amelyet 

nem elsôsorban végighallgatásra szántak. Részlete-

iben érdemes megismerni – úgy szép perceket sze-

rez az operakedvelôknek. A technikai nehézségeket 

semmiféle problémát nem ismerôen uralja a mezzo-

szoprán – azonban az áriák egymásutánját hallgat-

va, elôadásában leginkább azok tipikus vonásai ér-

vényesülnek.  Fittler Katalin

DAUVERGNE: HERCULE MOURANT

Foster-Williams, Gens, Gonzalez Toro, 

Les Talens Lyriques, Christophe Rousset

● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●

Már a szövegíró, Jean-François Marmontel is külön 

fejezetet érdemel a francia felvilágosodás történeté-

ben. Fiatalemberként Voltaire tanácsára ment Párizs-

ba, hogy pap helyett színházi szerzôvé váljék, mara-

dandónak azonban inkább csak librettói bizonyul-

tak. Korszerûsítette a „tragédie lyrique” mûtípusát, 

amennyiben egyes Lully-operák szövegkönyveit is 

átdolgozta: többek között elhagyta a prológust, és 

lerövidítette a recitativókat. Jóllehet az Hercule 

mourant (A haldokló Herkules; 1761) szövegkönyve 

még a glucki operareform felé mutató megzenésí-

tésre adott lehetôséget, Esszé a zene forradalmairól 

címû írásával (1777) Marmontel már Piccini oldalán 

robbantotta ki a gluckisták és piccinisták közötti vi-

tát. Merthogy – akárcsak Rousseau – Marmontel is 

az olasz ideálban érezte teljesülni a zene ön tör vé-

nyûségének feltételeit, szemben a franciás Rameau-

Gluck vonulat (kettejük összekötô „kapcsa” éppen 

Dauvergne!) elavultnak tartott mimézis-esztétikájá-

val. A forradalom kitörése után Marmontel – Ma-

dame de Pompadour egykori kegyeltje – éppúgy vi-

dékre vonult vissza, mint Antoine Dauvergne 

(1713–1797), aki az ancien régime-ben a francia ze-

neélet elképzelhetô összes vezetô posztját betöltöt-

te. A párizsi opera igazgatójaként ô döntött Gluck 

elsô ottani színrevitelérôl is, amelyet a bécsi kompo-

nista egykori tanítványa, Marie-Antoinette királyné 

különösen szorgalmazott. Dauvergne maga nem sie-

tett volna a konkurencia befogadásával, pedig az 

Hercule mourant leghatásosabb pillanatai (accom-

pagnato recitativók, szóló-kó rus váltakozásos temp-

lomi rítusok) éppen Gluckot juttatják az eszünkbe. 

A Versailles-i Barokk Zenei Központ újabb ragyogó 

felvétele a kastélyszínházban rendezett hangverse-

nyen készült. Mesterházi Máté
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ENCHANTED FOREST

Anna Prohaska, Arcangelo együttes, 

Jonathan Cohen

● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●

Anna Prohaska két évvel ezelôtti zongorakíséretes 

szólóalbuma (Sirène) szakmai elismerésben része-

sült. Most a Jonathan Cohen által alapított 

Arcangelo kíséretével ária-albummal jelentkezett, 

amelynek anya gát a 17–18. század zenéjébôl állítot-

ta össze. Az osztrák operarendezô és ír-angol 

énekesnô lánya Berlin zenei neveltje. A Hanns Eisler 

Zene mû vészeti Fôiskolán tanult, majd az Unter der 

Linden Állami Operaház társulatának tagja lett. 

Pódium énekesi repertoárja és operaszerepeinek sora 

több évszázadot ölel fel. A mindössze 30 éves kolo-

ratúrszoprán azon mûvészek közé tartozik, akik a 

szépség szerelmesei; megtalálják bármely kor zené-

jében, s hangzó valóságként képesek megosztani 

másokkal. Varázslónô – nem véletlenül vonzza az 

elvarázsolt erdô, a csodák birodalma. Életre kelti a 

nimfákat, személy szerint legtöbbször Daphnét és 

Calistót, érzô lényekként mutatva be ôket. Vivaldi 

nimfájának énekére rímel Monteverdi nimfájának hí-

res Lamentója. E két zene keretében Händel- és 

Purcell-áriák váltják egymást, majd Cavalli muzsikája 

vezet a záró Monteverdi-madrigálhoz. Anna Pro-

haska hangja éterien tiszta. Már-már anyagtalannak 

tûnik, kiváltképp, amikor oly magától ér te tô dô ter-

mészetességgel szólaltat meg technikailag igényes 

fordulatokat is. Egészen kivételes az az eszköztelen-

ség, amellyel már az elsô hangoknál atmoszférát te-

remt, s egy-egy tétel világában magától ér tetôdô 

biztonsággal kalauzolja hallgatóit. Érzékenyen követi 

a hangulatok legkisebb rezdüléseit is, a külsô és bel-

sô (cselekménybôl és lelkiállapotból adódó) történé-

seket. Mindez az alapos kidolgozottság magától ér te-

tôdô természetességgel jelenik meg, a környezetnek 

megfelelô „kisvilág” keretei között, a nagy mese-

mondók formáló ösztönével. Fittler Katalin

VERDI: RIGOLETTO

Lučić, Damrau, Beczala, Kocán 

Metropolitan Opera Ének és Zenekara, 

Michele Mariotti ● ●  ● ●  ●  ●  ●●  ●●

Az élô operaközvetítések sorozatban, a 2012/13-as 

évadban sugárzott New York-i Rigoletto elôadás 

erôsen megosztotta a nézôket. Michael Mayer egy 

21. századi Las Vegas-i kaszinó díszletét kérte 

(vagy fogadta el) színpadkép gyanánt Christine 

Jonestól. Az ötlet kevésbé mûködne, ha nem csupa 

remek énekes lenne színpadon. Željko Lučić  a cím-

szerepben, Diana Damrau Gildaként és Štefan Ko-

cán Sparafucile alakjában már 2008-ban, Drezdában, 

a Semperoperben sikerre vitte a darabot; Nikolaus 

Lehnhoff mértéktartó rendezésében. Damrau 

egyéb ként énekelte Gildát korábban is MET-ben: 

Otto Schenk ma már klasszikusnak számító kon-

cepciója több évadon keresztül mûsoron volt. Peter 

Gelb intendáns okkal gondolta, itt az ideje valami 

újjal elôrukkolni. A Rigoletto olyannyira az emberi 

viszonyokról szól, hogy semmiféle körítés nem te-

szi orvosolhatatlanul tönkre az operát. Egy amerikai 

fi lmötletet kölcsönvéve, sok évvel ezelôtt a Margit-

szigeten is játszottak egy hatalmas autókat, moto-

rokat, maffi ózókat felvonultató verziót. A kaszinó-

ötlet talán nem túl ízléses, ám alaposan végiggon-

dolt. Damrau hangja az utóbbi öt évben teltté vált, 

de nem nehezült el, a koloratúrákban éppoly kar-

csú, kristályosan csengô, mint mindig. Željko Lučić   

ma valószínûleg a világ legjobb „civil” Rigolettója. 

Fölösleges lenne púpot erôltetni az inge alá; a ki-

szolgáltatottságot, amit ez a nagydarab férfi  érez-

het, ha nyikhaj hercegecskék és udvaroncok meg-

alázzák, a szerb bariton külsôségek nélkül is haj-

szálpontosan eljátssza. Hangban, stílusban Štefan 

Kocán egyenrangú fi gurája a triónak. Hercegként 

Piotr Beczala kifogástalan, a hang szépsége nem át-

lagon felüli, de a lengyel tenor a két lábon járó meg-

bízhatóság.  Albert Mária

RICHARD STRAUSS: ARIADNE NAXOSBAN

Fleming, Koch, Dean Smith, Archibald 

Staatskapelle Dresden, Christian 

Thielemann  ★★★★★

Hugo von Hofmannstahl 1911/12-ben írt egy rop-

pant mulatságos librettót, melyhez Strauss el bû-

völô, olaszos melódiáktól csillogó muzsikát kom-

ponált. Egy rendes operaháznak, ha mûsorra tûzi, 

nincs is más dolga, mint a mûben jelenlévô – az 

operavilágot öngúnnyal ábrázoló – tartalmat bemu-

tatni mindenféle belemagyarázás nélkül. Bizonyos 

operák a lényeg sérülése nélkül kifordíthatók, mint a 

kesztyû; az Ariadne Naxosban nem tartozik ezek 

közé. A kettôs kulturális iskolázottságú és identitá-

sú – francia és német – Philippe Arlaud bölcsen tar-

tózkodik a szükségtelen bravúroktól. A 2012-es Ba-

den-Badeni Fesztiválon rögzített darab színrevitele 

egyszerû, stílusos. A színpad felépítése – ez és a 

világítás Arlaud munkája – Filippo Sanjust már el-

hunyt olasz rendezô rendkívül sikeres bécsi Ariad-

néját idézi. (Karl Böhm vezényelte azt a legendás 

produkciót, Ariadne Gundula Janowicz volt, 

Zerbinettaként pedig Edita Gruberova mutatkozott 

be akkor.) A két elôadás összevetésének pikantériá-

ja, hogy bécsiben René Kollo alakította Bacchust, a 

baden-badeniben a Háznagy karakterfi guráját adja 

tiszteletreméltó mûvészi nagysággal. A tiszta, vilá-

gos játékhoz mesterfokú énekesek szükségesek. 

René Fleming vokális intelligenciája, fi noman kidol-

gozott, könnyed játéka Ariadné fi gurájában is hibát-

lan. Robert Dean Smith fénylô, hajlékony tenorját a 

Budapesti Wagner-napok közönsége is ismeri, az 

önirónia sem hiányzik a szerepformálásból. Sophie 

Koch újra nadrágszerepet játszik: a Komponistát, 

zenei és partneri biztonsággal. Zerbinetta Jane 

Archibald, a szerepben méltó utódja Gruberovának. 

A produkciót, más szereplôkkel ugyan, de átvette a 

Hamar Zsolt zenei vezetésével mûködô Wiesbadeni 

Állami Opera.  Albert Mária
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PUCCINI: TOSCA

Domingo, Malfi tano, Raimondi

A RAI Ének és Zenekara, Zubin Mehta 

Zsilipet húzott fel Andrea Andermann producer 

1992-ben, Puccini Toscájának élô televíziós közve-

títésével. Nem egyszerû live sugárzást láthatott a 

nézô, hanem eredeti helyszíneken, a cselekmény-

nek megfelelô napszakban adták a jeleneteket, így 

a közönségnek egy teljes napot kellett rászánnia a 

mû élvezetére. Ettôl kezdve a média és az opera 

viszonya gyökeresen megváltozott. A túlzó köz-

helyet – drámaian fogy a publikum – cáfolja, hogy 

a rangos operaházak, zenekarok, koncertpaloták, 

fesztiválok sorra új operabarátokat szereznek, kü-

lönféle kényelmi eszközök bevezetésével. A 

meglehetôsen konzervatív bécsi operaház például 

októberben szintén csatlakozik az internetes köz-

vetítésekhez, elsôként A rózsalovagot adják, 

Fischer Ádám vezényletével. Az eredeti helyszí-

nen és napszakban sugárzás a világ több mint 100 

országába monstre vállalkozás anyagi és mûvészi 

szempontból egyaránt. Nyilván ezért csak 2000-

ben került sor Verdi Traviatájára Párizsból, és 

2010-ben a Rigolettóra Mantovából. Itt a Tosca 

Cavaradossija, Plácido Domingo immár bariton-

ként „debütált”, a király bolondjának szerepében. 

A Tosca és a Traviata vezetô operatôre a többszö-

rös Oscar- és egyéb díjas Vittorio Storaro volt; 

Bertolucci és Coppolla munkatársa, az Apokalip-

szis most, Az utolsó császár, az Oltalmazó ég fo-

tográfusa. Róma szépségei helikopterrôl tárulnak 

fel a nyitány alatt és a szünetben, de Storaro az ar-

cok és az apró gesztusok megmutatására is ügyel. 

Domingo karrierje hôstenor szakaszának csúcsán; 

Catherine Malfi tano is pályája egyik legkimunkál-

tabb zenei és színészi teljesítményét adja, ma már 

csak rendezôként dolgozik. Ruggiero Raimondi 

hangban és fi gurában egyaránt ideális. Jó visszate-

kinteni a kezdetre. Albert Mária

BUSONI: DOKTOR FAUST 

Henschel, Begley, Jenis, Fischer-Dieskau, 

Lyoni Nemzeti Opera, Kent Nagano

Problematikus darab. Busoni fômûve, de – hason-

lóan például a Hoffmann meséihez, a Turandothoz 

– szerzôje befejezetlenül hagyta. Nagyszabású és 

jelentôs alkotás, melynek ha nincs is abszolút ma-

gával ragadó, egyedi, az operát sikerre vinni tudó 

részlete, ihletett és igényes megoldások sora 

lelhetô benne. Az operai hagyományhûség és a 

kompozíciós modernség aránya, ezek egymásmel-

lettisége akár ideális eredményhez is vezethetett 

volna. Ám a mû töredezett, hosszú, nem olyan 

mély és ihletett, hogy igazán élvezhetô, illetve in-

tellektuálisan sokatmondó, magával ragadó le-

gyen. E kvalitások közelében jár, de e minôségek 

igazi egységének elérése a kortársak közül Bergnek 

sikerült, a Wozzeckkel és a szintén befejezetlenül 

maradt Luluval. Goethe Faustjának zenei vissza-

adása nem kis faladat. Liszt szimfóniája talán a 

legsikerültebb, méltatlanul mellôzött remekmû. 

Berlioz darabja ihletett, fontos alternatíva. Gou-

nod darabja remek, csak épp nem goethei mély-

ségben jár, egyfajta tartalomjegyzék csak. Busoni 

mûvének ez a legjobb felvétele, kívüle csak húzott 

élô élô felvételek vannak. Az elsô Jarnach-

kiegészítésen túl, alternatívaként Nagano felvette 

a Beaumont-befejezést is. Fischer-Dieskau prózai 

szereplése nem volt jó választás, az igen hosszú 

monológokhoz igazi színész kellett volna. 

Henschel Faustként, Begley Mefi sztóként felké-

szült, hihetô. Nagano igényes felkészítô és vezetô. 

Valahogy máshogy kellett volna összeráznia 

Busoninak a mûvet – avagy nekünk kell nagyon 

odafi gyelni, mert ez az opera rengeteg mélységet, 

kérdésfeltevést foglal magába, csak éppen elég 

hosszas és nehézkes. Akárcsak Liszt Krisztusa, 

végül sokkal többet hoz át, mint ahogy eleinte ér-

zékeljük. Zay Balázs

Warner Classics – Magneoton
2564 66212-5

MEYERBEER: 

A HUGENOTTÁK 

Raphanel, Leech, 

Pollet, Borst, 

Ghuiselev, 

Cyril Diederich

Mint a par excellence francia nagyopera, A huge-

nották a zenetörténet fontos állomása, mégis alig 

van róla lemez. Erôsen húzott élô felvételektôl el-

tekintve csak kettô: Diederich Erato- és korábbról 

Bonynge Decca-felvétele. Mindkét említett stúdió-

felvétel élô elôadásokhoz kapcsolódott. Diederich 

avatott tolmácsolója a mûnek, elôadása lendületes 

és összefogott. A két lemez különbségét a fôbb 

szereplôk hangvétele, súlya adja. Raphanel Valois 

Margitja itt kevésbé hangsúlyos, mint Sutherlandé, 

ugyanakkor Leech szenvedélyes szereplése kellô 

hangsúlyt ad Raoulnak. Valentine szerepében is 

sokra tartom és preferálom Arroyo-t, de Pollet két-

ségkívül idiomatikusabb. Közös szereplô Ghiuse-

lev. Bonynge lemezén több az egyéni és kimagasló 

hang, Diederiché viszont úgy, ahogy van, autenti-

kus.  ZB

Warner Classics – Magneoton
2564 64677-8

ROSSINI: ZELMIRA 

Gasdia, Matteuzzi, 

Merritt, 

Claudio Scimone

Rossini Zelmirája hullámzó színvonalú mû. Sablo-

nos részek váltakoznak benne igen szép, nagyobb 

ismertségre érdemesekkel. Két stúdiófelvételének 

egyike ez. Jó, de a nagyság szintjét el nem érô elô-

adást dirigált Claudio Scimone, melyet érdekes 

módon szintén az említett hullámzás jellemez. 

Hol kidolgozott, de átlagos elôadást hallunk, hol 

egész remek interpretációt. William Matteuzzi di-

cséretesen boldogul nehéz szólamával, s jó vá-

lasztás volt mellé a másik tenorista, Chris Merritt. 

A címszerepet alakító Cecilia Gasdia felkészült, 

odaadó lírai szoprán. A vitathatatlan felkészültség 

és magas színvonal mellett az igazi egyéni keret, a 

sodró vivôerô hiányzik sokszor. Egyénibb Virginia 

Zeani fôszereplésével Carlo Franci élô, de húzott 

felvétele. A mû megérdemelne egy igazán nagy, 

korszakalkotó bejátszást. ZB




