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A Gramofon címû folyóirat szerkesztôsége és kiadója idén 
már tizenharmadik alkalommal ítéli oda a Gramofon Ma-
gyar Klasszikus Zenei Díjat és a Gramofon Magyar Jazz 
Díjat (mint fôdíjakat), illetve az év legkiválóbb hangfelvé-
teleinek járó elismeréseket (kategóriadíjakat). 
A szavazásban ezúttal is Retkes Attila fôszerkesztô (a zsûri 
elnöke), Bércesi Barbara fôszerkesztô-helyettes, valamint 
fômunkatársaink és néhány állandó szakkritikusunk vesz 
részt. Nemzetközi tanácsadó testületként most is segítette 
munkánkat az International Classical Music Awards 
(ICMA) zsûrije, amelynek tagjai: Remy Franck elnök (Lu-
xemburg), Serhan Bali (Törökország), Bernadette Beyne 
(Belgium), Björn Woll (Németország), Martin Hoffmeister 
(Németország), Stephen Hastings (Olaszország), Andrea 
Meuli (Svájc), John Allison (Nagy-Britannia), Irina 
Geraszimova (Oroszország), Guy Engels (Luxemburg), 
Pierre-Jean Tribot (Franciaország), Aarno Cronvall (Finn-
ország) és Luis Sunén (Spanyolország).

Az idei díjkiosztót  2013. december 13-án, pénteken este 
7 órától rendezzük meg a belvárosi Duna Palotában 
(1051 Budapest, Zrínyi utca 5.). A díjkiosztót a Duna Szim-
fonikus Zenekar koncertje követi, amelyen  Kara Karajev 
azerbajdzsáni zeneszerzô A hét szépség címû szvitje, vala-
mint Bogár István Tubaversenye és Beethoven I. szimfó-
niája hangzik el. Közremûködik Bazsinka József tuba-
mûvész, vezényel: Deák András.

A GRAMOFON MAGYAR KLASSZIKUS ZENEI 
DÍJ 2013. ÉVI KITÜNTETETTJE: 
Spányi Miklós és a Concerto 
Armonico  
(interjúnk a 20–23. oldalon)

A GRAMOFON MAGYAR JAZZ DÍJ 
2013. ÉVI KITÜNTETETTJE: 

Binder Károly 
zongoramûvész, zeneszerzô, 
a Liszt Ferenc Zenemûvészeti 
Egyetem tanszékvezetô 
egyetemi docense 
(interjúnk az 56–59. oldalon) 

A GRAMOFON 2013. ÉVI KÜLÖNDÍJASA – a zenei 
ismeretterjesztésben és az új koncertlátogató közönség ne-
velésében játszott kiemelkedô szerepéért – Deák András 
és a Duna Szimfonikus Zenekar

AZ ÉV MAGYAR KLASSZIKUS HANGLEMEZE 
KATEGÓRIA JELÖLTJEI
• Hidden Treasure (Rejtett kincs) – brácsa mestermûvek. 

Rivka Golani (brácsa), Michael Hampton (zongora). 
Rubinstein, Vieuxtemps, Enescu, Bowen, Mendelssohn, 
Pártos Ödön és Sarasate mûvei. Hungaroton, kataló-
gusszám: HCD 32721-22

• Johann Sebastian Bach: Das Wohltemperierte Clavier. 
Schiff András – zongora. ECM Records – Hangvetô, 
katalógusszám: ECM 2270-73

• Carl Philipp Emanuel Bach: Billentyûs versenymûvek, 
19. rész. Spányi Miklós – csembaló, fortepiano; Concerto 
Armonico. BIS – Karsay és Társa, katalógusszám: CD 
1957

AZ ÉV KÜLFÖLDI KLASSZIKUS HANGLEMEZE 
KATEGÓRIA JELÖLTJEI
• Smetana: Az eladott menyasszony. Tomás Juhás, Dana 

Buresová, Jozsef Benci, Svotapluk Sem.  BBC Szimfoni-
kus Zenekar és Kórus, karmester: Jiři Bělohlávek. 
Harmonia Mundi – Karsay és Társa, katalógusszám: 
HMC 902119-20

• Johann Sebastian Bach: Hegedûversenyek. Petra 
Müllejans, Gottfried von der Goltz (hegedû), Freiburgi 
Barokk Zenekar. Harmonia Mundi – Karsay és Társa, 
katalógusszám: HMC 902145

• Mozart: Az álruhás kertészlány (La fi nta giardiniera). 
Sophie Karthäuser, Nicolas Rivenq, Jeremy Ovenden, 
Alex Penda, Marie-Claude Chappuis, Freiburgi Barokk 
Zenekar, karmester: René Jacobs. Harmonia Mundi – 
Karsay és Társa, katalógusszám: HMC 902126

AZ ÉV DVD PRODUKCIÓJA KATEGÓRIA 
JELÖLTJEI
• Dietrich Fischer-Dieskau Schubert- és Schumann-est-

jei. Bruno Monsaingeon fi lmjei. NVC Arts – Warner 
– Magneoton, katalógusszám: 2564 65646-1

• Richard Strauss: Ariadne Naxosban. Renée Fleming, 
Sophie Koch, Robert Dean Smith, Jane Archibald, 
Staats kapelle Dresden, karmester: Christian Thiele-
mann. Decca – Universal, katalógusszám: 074 3809

Az év magyar jazzlemeze, valamint Az év külföldi jazzle-
meze kategóriában a szavazás lapzártakor még nem zárult 
le; a jelöltek listája internetes folyóiratunkban (www.gra-
mofon.hu) várhatóan december 10-én lesz olvasható.

A kategóriagyôztesek listáját 2014. március elsô munka-
napján megjelenô tavaszi számunkban közöljük. 

Spányi Miklós és Binder Károly Gramofon-díjas
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Harminc év Fesztivál
Zenekar hitbôl, lelkesedésbôl és dacból építve

A publikum és az egész hazai zeneélet felfi gyelt arra az 1983. december 26-án rendezett kon-
certre, amelyen a hazai muzsikusok legjavát felvonultatva bemutatkozott a Budapesti Feszti-
válzenekar. A társulat az azóta eltelt évtizedek alatt újfajta zenekari formákat, játékmódot 
honosított meg itthon, hatalmas törzsközönséget épített, a legrangosabb hangversenytermek 
ünnepelt vendégévé vált, és ma már a világ tíz legjobb zenekara közé tartozik. Az együttes 
frissessége, fl exibilitása, játékának intenzitása, érzelmileg magával ragadó volta, a minden-
napokra való odafi gyelése teszi annyira különlegessé, kiválóvá a harmincéves jubileumát 
ünneplô BFZ-t. 

✒ Réfi  Zsuzsanna
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„Ki kell jelentenünk hangosan és habozás nélkül, hogy 
kedden és szerdán nem volt jobb zenekar a földkerekségen 
a Budapesti Fesztiválzenekarnál” – írta róluk 2011-ben a 
The New York Times. Az együttes azonban nem csak ki-
váló koncerteket ad. Fischer Iván zeneigazgató irányításá-
val – akit a német Klassik Radio ebben az évben a világ tíz 
legjobb karmestere közé választott – számos különleges 
kezdeményezést indított útjára. Ezek közé tartoznak pél dául 
az Egyforintos és a Kakaókoncertek, a zenei maratonok, 
valamint a nemzetközi fesztiválsorozat a Müpában. A BFZ 
nagy fi gyelmet fordít a közönségnevelésre: a kicsiknek 
„hangszerkóstolót” tart, gyerekoperával járja az országot, 
fi lmes pályázatot hirdet fi ataloknak, akiket éjszakai kon-
certjeire is vár. Az együttes részt vesz a nemzeti tehetség-
kutató programban, és a sérült gyermekekre ugyancsak ki-
emelten fi gyel. Minden évben újabb és újabb ötletekkel áll 
elô, hogy még jobban megoszthassa a publikummal a zene 
örömét.

Mindez Glinka, Mozart és Rahmanyinov mûveivel kez dô-
dött 1983. december 26-án, a Zeneakadémián. Hatalmas 
várakozás elôzte meg a Fesztiválzenekar bemutatkozó est-
jét, s a pódiumon helyet foglalók elhivatott zenélése remek 
belépôt jelentett. A jó koncertekre kiéhezett közönség alig 
várta a folytatást. Az együttmuzsikálók ugyanis mind lel-
kes, vállalkozó szellemû és kiváló zenészek voltak, akik 
örömmel csatlakoztak a két alapítóhoz, Fischer Ivánhoz és 
Kocsis Zoltánhoz. Ôk pedig – vállalva az irigységet és a 
konfl iktusokat is – az itthoni gyakorlattól teljesen eltérôen 
mûködô zenekart hívtak életre. Az elsô idôszakban csak 

NÁDAI ÉVA: 
HUSZONNYOLC FELEJTHETETLEN 

ESZTENDÔ
„Csoda. Talán ezzel az egyetlen szóval jellemezhetem az elsô kö-
zös muzsikálásomat Fischer Ivánnal” – meséli Nádai Éva hegedû-
mû vész, a Budapesti Fesztiválzenekar egyik alapító tagja. „Hiszen 
az általa dirigált Don Giovanni minden hangjában benne rejlett 
Mozart, s az Erkel Színházban bemutatott elôadás után azt érez-
tem, vele szeretném folytatni a muzsikus életemet. Végre jött egy 
olyan karmester, aki áttörte az érdektelenség, a rutin falát, s azért 
küzdött, hogy a zenében szólaljon meg mindaz, amit a muzsikus 
érez. Így természetes volt, hogy elmentem az Olasz Intézetben 
rendezett próbazenélésre. Hihetetlen lelkesedéssel készült min-
denki a Fesztiválzenekar bemutatkozására, az 1983-as koncertre. 
Nem törôdtünk a támadásokkal: kicsit dacból is meg akartuk mu-
tatni, lehet másként is zenélni. Olyanok voltunk, akár egy nagy 
család,  amelynek minden tagja  óriási lelkesedéssel küzdött a kö-
zös célért. Iván mindig azt kérte, ne csak azt játsszuk el, ami a 
kottában szerepel, s a hitét, érdeklôdését át tudta adni mindenki-
nek. Ahogy azt is érzékeltette a tagokkal: mindegy, hogy ki hánya-
dik pultnál ül, ugyanannyira szükség van rá, mint a koncertmes-
terre. Az elsô idôkben demokratikus szellem uralkodott, minden-
ki elmondhatta a véleményét, ami általában meghallgatásra talált. 
S bár állandóan érzékelhetô volt a szakma féltékenysége, sok tá-
madás érte a tagokat, semmiért se mondtunk volna le a Fesztivál-
zenekar évi néhány koncertjérôl. Késôbb – a bizonytalan helyzet 
ellenére – az Operaház helyett ezt az együttest választottam, s az 
itt töltött huszonnyolc, felejthetetlen esztendô mindent megért. 
Az elsô idôszak felfokozott hevülete késôbb átalakult, az egyre 
jobban összecsiszolódó társulat profi , folyamatosan koncertezô, 
turnézó zenekarrá vált. Sok fi atal érkezett, akikkel külön foglalkoz-
tunk, néhányunknak lett egy-egy mentoráltja, akinek átadta a ta-
pasztalatait. Amikor aztán 1992-ben végre állandósult az együt-
tes, ezzel megint egy másik korszak köszöntött be. Nem tudom 
felsorolni a temérdek emlékezetes koncertet, hiszen minden hang-
verseny más és más miatt nyújtott felejthetetlen élményt. 
Elôfordult, hogy sírtam a koncerten: egyszer A kékszakállú herceg 
vára londoni elôadásán, Komlósi Ildikóval és Polgár Lászlóval. 
Azon az estén a zenekar is csodát tett; különleges élmény volt az 
együttes tagjaként muzsikálni, s nagy öröm annak az értô, csillo-
gó szemû publikumnak játszani, amely az elsô koncerttôl végigkí-
sérte a zenekar történetét.”
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évi három-négy hangversenyt adtak, ezek azonban a kü-
lönlegesen igényes próbáknak és az átlagosnál magasabb 
követelményeknek köszönhetôen valóban a hazai zeneélet 
ünnepi pillanataivá váltak. Egyre jobban alakult az a di-
namikus, fi atalos hevületû zenekar, amely kreatív, és érzel-
mileg is átéli a zenét. Majd sor került az elsô külföldi kon-
certre is, amelyet 1989-ben, Londonban adtak, hatalmas 
sikerrel. 

A Fesztiválzenekar egészen 1992-ig alkalmi formában 
mûködött, akkor azonban a további fejlôdéshez már szük-
ség volt az együttes állandóvá tételére. A Fôváros vállalta 
a bérek kifi zetését, ha az együttes minden egyéb mûködési 
kiadását más forrásból fedezi. Fischer Iván ötlete pedig az 

volt, hogy a koncertek költségét fi zesse az ekkor születô 
Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány, amelyhez alapító-
ként azonnal 15 magyar, illetve multinacionális nagyvál-
lalat és bank csatlakozott. Az együttes felvette a Budapesti 
elônevet, s megkapta a korábbi Óbuda Mozit is a Selmeci 
utcában, amely a zenekar próbatermévé vált. A társu lat-
építô munka meghozta gyümölcsét: az együttes egyre 
kiválób ban játszott, kezdett kialakulni a több mint tízezres 
törzsközönség, és a bérletvásárlóik száma több ezerre nôtt. 
Népszerûek lettek a kávé- és a gyerekeknek szóló kakaó-
koncertek, valamint a déli, egyforintos fôpróbák. Eközben 
a zenekar körül kialakult a civil támogatói kör is. Egyre 
rangosabb külföldi felkéréseket kaptak: 1993-ban szerepel-
tek elôször a Salzburgi Ünnepi Játékokon, egy évvel késôbb 

Negyedszázada muzsikál a Fesztiválzenekarral Fejérvári 
Zsolt, aki ma már a nagybôgô szólam vezetôje. Zeneakadé-
mistaként játszhatott elôször a társulattal, s rengeteg em-
lékezetes turné, koncert részese volt az eltelt évek alatt. 

Gramofon: Hogyan lett a Fesztiválzenekar tagja?
Fejérvári Zsolt: Elsôéves zeneakadémistaként, 1988-ban az egyik 
nagybôgôórámon váratlanul megjelent Tibay Zsolt, a Fesztiválze-
nekar akkori szólamvezetôje, és szó nélkül végighallgatta az órát. 
Másnap felhívott, s közölte, hogy a zenekar következô periódusá-
ban számítanak rám; persze, hogy a boldogságtól madarat lehetett 
volna fogatni velem… Akkoriban a Fesztiválzenekar évente csak né-
hány ünnepi koncert, illetve lemezfelvétel erejéig gyûlt össze. A 
következô években igazi mesteriskola volt Zsolt mögött ülni a szó-
lamban; nagyon sokat tanultam tôle a szólamvezetésrôl, a szimfo-
nikus zenekar játékmódjairól.

G.: Huszonöt esztendeje ismeri az együttest. Mi volt a legemlékeze-
tesebb turné, koncert ezen évek alatt? 
F. Zs.: Nagyon nehéz a temérdek világklasszis szólista, emlékeze-
tes koncert közül akár csak néhányat is kiválasztani. Eszembe jut az 
elsô turném a zenekarral, Kocsis Zoltán lenyûgözô Bartók III. zon-
goraversenyével a bécsi Musikvereinben. Képek villannak be Schiff 
András Bach-Bartók sorozatából: a közönség négyes sorokban állt a 
Zeneakadémián. Felejthetetlen marad a Mozart-operasorozat: a 
Così fan tutte, a Figaro házassága és a Don Giovanni eljátszása óta 
a Fesztiválzenekar szerintem egészen másként nyúl Mozart zeneka-
ri mûveihez is. Eszembe jut John Tomlinson és Petra Lang kettôse a 
londoni Barbicanben: A walkür zárójelenetében, Wotan búcsúja 
közben jó néhányan sírtunk a színpadon… 

G.: Ön nemcsak a nagybôgôszólam vezetôje, hanem szólistaként 
is koncertezett már a BFZ-vel. Ebbôl a nézôpontból milyennek talál-
ja az együttest? 
F. Zs.: Mindig különleges élmény egy versenymû eljátszása; külö-
nösen egy olyan, szólószerepben jóval kevésbé megszokott instru-
mentum játékosaként, mint a nagybôgô. Minden alkalommal meg-

indító volt az, hogy kollégáim mennyi odafi gyeléssel, óvatossággal, 
empátiával, szeretettel kísértek, egy pillanatra sem elnyomva a vi-
szonylag nazálisabb, visszafogottabb hangú hangszert.

G.: Sok más együttesben is kipróbálhatta már a tudását. Mitôl 
más a BFZ? Van olyan szólamvezetôi feladat, ami csak a Fesztivál-
zenekarra jellemzô? 
F. Zs.: Az általam megismert nyugati zenekarok többsége csak rit-
kán vagy egyáltalán nem szólampróbázik. A Fesztiválzenekar sike-
rének egyik titka biztosan az, hogy a próbaheteink elsô napját külön 
vonós/fúvós próbával kezdjük, majd a vonós szólamok „elvonul-
nak” szólampróbázni. Nagyszerûen lehet ilyenkor az intonáción, a 
közös játékmódokon, az artikuláción dolgozni. A munka légkörének 
szerintem az is jót tesz, hogy a szólamunk tagjai maguk is gyakran 
javasolnak ujjrendet, vonást, zenei megoldást. Nagyon kreatív, kí-
sér letezô órák ezek.

G.: Belülrôl nézve hogyan változott az együttes az elmúlt két és fél 
évtizedben?
F. Zs.: A zenekar tagjainak nagy részét még a Zeneakadémiáról is-
merem. Nyugodtan mondhatom, hogy együtt nôttünk fel, és tanul-
tuk meg a szakmát. Ma már mosolyogtató, de az elsô években még 
külön felelôse volt a kazettamásolásnak: a „csecsemônek” szinte 
minden mûsorra került darab újdonságnak számított, együtt tanul-
tuk meg az alaprepertoárt. Arra, hogy milyen óriásit lépett elôre az 
együttes az elmúlt két évtizedben, jó példa a néhány évvel ezelôtti 
londoni koncertünk a Royal Albert Hallban, ahol 6-7 ezer ember egy 
egészen hajmeresztô vállalkozás tanúja lehetett. Miután az esti 
koncerten telt ház elôtt eljátszottuk Mahler I. szimfóniáját, letöröl-
tük a gyantaport a hangszerekrôl, és egy második koncerten a kö-
zönség választhatott a több száz zenedarabból álló listából, hogy 
mit szeretne hallani. A „blattkoncert” óriási siker lett: a londoni 
sajtó ban volt, aki az egész Proms-fesztivál legszínvonalasabb ese-
ményeként emlegette aznapi két hangversenyünket. A londoni ze-
nekarok egyébként közismerten nagyon keveset próbálnak; lapról 
olvasós koncertet itt megszervezni nagyjából olyan, mint a sivatag-
ban sikeresen eladni több tonna homokot…

FEJÉRVÁRI ZSOLT: MESTERISKOLÁTÓL A BLATTKONCERTIG
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pedig sor került az elsô tengerentúli turnéra, amelynek ke-
retében az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában 
mutatkoztak be. Írországi vendégszereplésükôl 1997-ben 
így számoltak be a kritikusok: „A Budapesti Fesztiválzene-
karból sugárzik a tehetség és az odaadás. A muzsikusok 
csak játszani akarnak, mindegy nekik, hogy 30 fontos jegy-
gyel érkezô, estélyi ruhás közönségnek, vagy egy csapat, a 
zene üzenetét tágra nyílt szemekkel csodáló gyereknek…”

Az elismerések ellenére akadt némi gond is. A zenekaron 
belül személyes ellentétek támadtak, és Kocsis Zoltán ki-
vált az együttesbôl. Miután megnyugodtak a kedélyek, a 
BFZ tagjai igyekeztek minden koncertet egyszeri és külön-
leges eseménnyé tenni. Megérkezett az elsô Gramophone-
díj is: Bartók A csodálatos mandarin címû mûvének 1998-
as felvételéért.  Az ezredfordulón kialakított új, több lábon 
álló zenekari modellel pedig folytatódott a sikertörténet. 
A következô évtized munkájával az együttes elérte, hogy 
2008-ban a Gramophone zenei szaklap a világ tíz legjobb 
zenekara közé válassza a BFZ-t. Az együttesrôl tanulmá-
nyok születnek, sokan kísérik fi gyelemmel a náluk folyó, a 
mindennapokra hangsúlyt helyezô munkát. Azt a fajta 
muzsikálást, amelyben a zenészek egész lelkükkel, alkotó 
módon vesznek részt. Idén, Mahler I. szimfóniájának lemez-
felvételéért már Grammy-díj jelölést is kaptak, a közel-
múltbeli angliai turnéjukról megjelent kritika pedig a zene-
kar „senki máshoz nem hasonlítható játékáról” számolt be. 

„Sikerének titka a virtuozitás és a muzsikálás mélysége. E 
sza vakkal gratulált Louwrens Langevoort, a Kölni Filhar-
mónia intendánsa a 30. születésnaphoz. A jubileumot pe-
dig ismét egy különleges, általuk meghonosított kívánság-
hangversennyel ünnepelik december 26-án, a Budapest 
Kongresszusi Központban, ahol a mûsor a közönség szava-
zatai alapján dôl el. A jelenlévôk ezen az esten is meg-
gyôzôdhetnek majd Fischer Iván hitvallásáról, amelyrôl 
egy német lapnak így nyilatkozott: „ahhoz, hogy zenénk-
kel boldoggá tudjuk tenni az embereket, egyetlen út vezet: 
nekünk is szeretnünk kell a zenét, amit játszunk, és meg 
kell osztani ezt az örömöt a közönséggel.”  ■

GULYÁS EMESE: 
SZÓLISTAKÉNT MUZSIKÁLVA

Egy meghallgatás mindig nagyon stresszes; Gulyás Emesét megle-
petésére mégis remek hangulat fogadta a Fesztiválzenekar próba-
termében, amikor hat esztendôvel ezelôtt meghívták egy megmé-
rettetésre. Azonnal magával ragadta a Selmeci utcai helyszín 
miliôje, és boldoggá tette, hogy a zenész kollégák megtapsolták 
produkcióját, hiszen már zeneakadémistaként is az volt az álma, 
hogy egyszer a Fesztiválzenekarban játszhasson. Fél évvel késôbb 
kapta meg az elsô felkérést, és ettôl kezdve a hegedûmûvész fo-
lyamatosan koncertezett az együttessel, amelynek ma már tagja. 
De még most is emlékszik arra, mennyire torkában dobogott a szí-
ve, amikor elôször próbálhatott a zenekarral. A gyakorlások inten-
zitásától, a megfeszített koncentrációtól az elsô idôben annyira 
elfáradt, hogy a próbák után aludnia kellett… Az elsô turnét sem 
felejti el: az amszterdami Concertgebouw-ban elôadott szimfó-
niák ma is közel állnak a szívéhez. Szívesen idézi vissza, hogy a 
szólamtársai mennyire segítôkészek voltak, gyorsan befogadták, 
rengeteg tanácsot kapott tôlük a mûvekkel és Fischer Iván elvárá-
saival kapcsolatban. De a Carnegie Hallban adott est és a kínai tur-
né minden pillanata is örök emlék. 
Gulyás Emese nagyon élvezi, hogy az együttes tagjaként részt vehet 
az alkotó folyamatban, szólistaként muzsikálhat, és hogy minden 
egyes hang megformálásakor megjelenhetnek az önálló gondola-
tai. Örül annak, hogy tudása legjavát adhatja, hogy felszabadultan 
játszhat egy olyan közegben, ahol a muzsikusok egymást inspirál-
ják. Ahol folyamatosan jelen van a frissesség és ihletettség, és so-
sincs két ugyanolyan hangverseny. Ahol valóban ünnep minden 
koncert, s a muzsikusok lelkesedése – függetlenül attól, hogy 
hány éve tagjai az együttesnek –  változatlan, és még mindig csil-
logó szemmel játszanak.
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Három ôsbemutató, öt operaprodukció, zsûrizés, kurzusok. Zsúfolt programnaptár 2013-ra, és 
már a következô két évre is sûrû elôjegyzés. Költözés a Budapest Music Centerbe a Nemzetközi 
Eötvös Intézettel és a Kortárszenei Alapítvánnyal. A 2014 januárjában hetvenedik születésnapját 
ünneplô Eötvös Péter aktivitása, kapcsolatrendszerének kiterjedtsége és mobilitása lélegzetelállító. 

✒ Albert Mária

„Az idôbeosztás 
a legnehezebb”

Eötvös Péterrel
Beszélgetés a

 hetvenéves 
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Gramofon: Olyan sebességgel követik egymást az esemé-
nyek, hogy a kronológiának nincs sok értelme, inkább csoporto-
sítsuk a történéseket. Az 1991-ben alapított Nemzetközi Eötvös 
Intézet, valamint a 2004-ben létrehozott Eötvös Péter Kortárs-
zenei Alapítvány több évi hontalanság után beköltözött a 
márciusban megnyílt Budapest Music Centerbe (BMC). Az in-
tézet és az alapítvány – amely lényegében azonos a spiritus 
rectorral, azaz Eötvös Péterrel – nyomban bekapcsolódott a 
magyar kortárszenei életbe. 
Eötvös Péter: Fiatal zeneszerzôk részvételével már április-
ban különleges workshopot rendeztünk a BMC-ben: 22 
országból 38 jövendô operakomponista dolgozott négy na-
pon át. Ötvenen jelentkeztek, harmincnyolcan eljöttek, 
ami meglepôen magas szám. Volt, aki 40 órát repült Auszt-
ráliából vagy Brazíliából, hogy itt töltse ezt a négy napot 
– ez fényesen igazolta a projektünk fontosságát. Egy kama-
raopera létrehozását hirdettük meg: Mrozek Nyílt tenge-
ren címû, mulatságos abszurd drámájából Almási-Tóth 
András írta az Out at S.E.A. librettóját. Csupán a helyszín 
változott – tenger helyett egy valóságshow-ház –, ám azo-
nos a konfl iktushelyzet (kényszerû összezártság). Mivel ka-
maradarabról van szó, csak három hangszert határoztunk 
meg: egy brácsát, egy csellót és egy klarinétot. A kurzus 
után a résztvevôk otthon önállóan folytatták a munkát.  
Visszaküldték az anyagot, Horváth Balázzsal pedig kivá-
lasztottuk a hat legjobb munkát. Ez a hat szerzô csak egy-

egy szerepet dolgozott ki a három elôadó számára (egy te-
nor, egy mezzo és egy bariton), így jött létre két, egymást 
követô elôadásra való zenei anyag. Ollóval, ragasztóval 
passzítottuk, ki kihez illik. December 19-én majd hallgas-
sák meg milyen érdekes lett az eredmény! Hat tehetséget 
tudok így bemutatni Budapest után majd Párizsban, az 
IRCAM fesztiválján. Ott éles fülû szakemberek ülnek, 
akik tudni fogják, kikkel lehet tovább tervezni. Ez a cé-
lunk.

G.: Az Új Magyar Zeneszerzô Fórum zeneszerzô-versenyének 
fôzsûrijét is vezette, és idehozta a Goethe Intézet által kezde-
ményezett nemzetközi komponistaverseny nyerteseit. 
E. P.: A fórum  Ligeti György emlékének szentelte a 2013-as 
versenyt, de nemcsak ezért vállaltam az elnökséget, ha-
nem mert az egész fi atal alkotói nemzedék érdekel. Úgy 
látom,  hogy nemzetközi mércével mérve is megállják a he-
lyüket. Egy saját díjat is felajánlottam: vállalom az egyik 
nyertes egy éven át tartó mentorálását, egy év után pedig 
megrendelek tôle egy darabot, amit 2015-ben egy külföldi 
fesztiválon bemutatok. Az Eötvös Péter Kortárszenei Ala-
pítvány is kiadott egy-egy különdíjat, ezeket Tornyai Péter 
és Bella Máté nyerte el. Ami a Goethe Intézet kezdemé-
nyezését illeti, a nemzetközi projekt zenei védnökségére és 
a mûvek bemutatására kértek fel. A Honnan? Hová? – mí-
toszok, nemzet, identitások címû zeneszerzôi pályázat 

Jelenet a Paradise reloaded (Lilith) címû, a közelmúltban Bécsben bemutatott új Eötvös-operából
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elôzményeihez tartozik, hogy az intézet és az Ensemble 
Modern meghívására, 2011 májusában 27 fi atal kelet-euró-
pai zeneszerzô vett részt azon a frankfurti workshopon, 
amely a nemzeti identitás kérdésével foglalkozott. A zsûri 
tagjai egymástól függetlenül választották ki a pályázat má-
sodik fordulójába került fi atal alkotókat; senki sem szavaz-
hatott a saját országából jeligésen beküldött pályamûre. Itt 
is izgalmas felállás alakult ki: a nyolcas mezônybe három 
lettországi komponista került. Ez érdekes jel, mert azt mu-
tatja, hogy a szabad gondolkodás a letteknél jól mûködik. 
A nemzeti öntudat vagy önmeghatározás természetes do-
log, de folyamatban kell megjelennie. Nem idônként 
elôbukkanni, mert akkor mindig a kirekesztéssel párosul, 
és ha az mutatkozik, akkor kell megálljt mondani. Sajnos 
ebben az évtizedben efféle jelenségek tanúi vagyunk. Kí-
váncsi voltam, vajon a kelet-európai országok fi atal in-
tellektuális rétegei számára miként tükrözôdik a téma. 
Benne lehetett volna a pakliban, hogy egyikük azt mond-
ja, rovásírással írom a kottámat. Kiderült, hogy ez a gene-
ráció még a kérdést is elutasítja – nem az ô problémájuk, és 
szerintem ez így jó, így egészséges. A kompozíciók hol iro-
nikus-szellemes, hol elemi módon világították meg a míto-
szok, nemzetek és identitások témáját. A pátoszról azon-
ban minden esetben lemondtak a mûvek alkotói. Nem 
akadt közöttük senki, aki a nemzet nagy költôire vagy netán 
a nemzeti mûvészet fellengzôsségére akart volna hivatkoz-
ni. 2014 májusában, Tokióban a Toru Takemitsu Zene szer-
zôverseny egyszemélyes zsûrije leszek, és vagy 100 darabot 
kell elolvasnom. Takemitsu igen bölcsen úgy rendelkezett, 
hogy az elôzô év legtöbbet nyújtó zenei személyisége, alko-
tója egyedül döntsön. Legutóbb Sir Harrison Birtwistle 
zsûrizett.  A személyes felelôsség vállalásával elkerülhetôk 
a viták, a favoritokkal kapcsolatos megfontolások, az em-
bernek csak önmagával kell elszámolnia.  

G.: A három 2013-as világpremier közül az elsô egy he-
gedûverseny volt, DoReMi címmel, amit a Los Angelesben élô 
japán hegedûmûvész, Midori mutatott be – ott, az angyalok 
városában. 

E. P.: Idén és a következô esztendôben több olyan feszti-
vált rendeztek/rendeznek, amelyek úgynevezett portré-
fesztiválok, a programjuk középpontjában az én munkássá-
gom áll. A januári Focus on Eötvös is ilyen volt. DoReMi 
címû második hegedûversenyemet egyébként a Los Ange-
les-i Filharmonikusok, a Gewandhaus Leipzig és a BBC 
Proms közösen rendelte meg Midori számára. A fókusz ke-
retében játszották a Schiller, energische Schönheit címû 
kompozíciómat; a Korrespondenz címû vonósnégyesemet 
és az Angyalok Amerikában címû operámat félig szcení-
rozva – hasonlóképp, ahogy David Gately rendezésében 
ment a londoni Barbicanben. A produkciót Pablo Heras 
Casado fi atal spanyol dirigens vezényelte, aki a 2007-es 
karmester-kurzusomon tûnt fel a luzerni fesztiválon, ahol 
Stockhausen Gruppenjét dirigálta. Azóta meredeken ível 
felfelé a karrierje, az egész világon a legkeresettebb kar-
mesterek közé tartozik, s gyönyörûnek találtam az elôadást. 
A Los Angeles-i Filharmonikusoknál 1999, 2007 és 2010 
után ez már a negyedik alkalom volt, hogy komponista-
ként önálló programot szerveztek nekem. 2014-ben a New 
York-i Filharmonikusokkal Alan Gilbert, majd Kölnben 
és Párizsban az én vezényletemmel szólaltatja meg Midori 
a versenymûvet. Idén szeptember végén a Monte Carlói 
Filharmonikus Zenekar és Daniel Ciampolini ütôs – 
Andrej Borejko vezényletével – mutatta be a legújabb 
hangszeres mûvemet, a Speaking drums címû darabot, 
amelyet Weöres Sándor fantasztikus lüktetésû nonszensz 
verseire írtam. Egyszerûek és világosak a ritmusok, ezért 
véleményem szerint az elôadók és a közönség számára is 
könnyen megfogható a darab. Az elôadásban a karmester 
nem a közönségnek háttal áll, hanem a közepes méretû ze-
nekar mögött, szemben a publikummal. Így a pódium 
elôterében a szólista tágas területen, kis csoportokban he-
lyezheti el a hangszereit. A versek eredetiben hangzottak 
el; így szeretném játszani késôbb is a Speaking drumst. Az 
érthetôségnek ugyanis nincs jelentôsége, hiszen nonszensz 
versekrôl van szó, ezek a nyelvi kultúránk ritmusban 
jelentkezô esszenciáját adják. Az ütôs mondja a verset, 
hozzájátssza a ritmusát, majd egyszercsak abbahagyja a 
verset és marad a ritmus, ami azután a zenekarban átmegy 
a melódiába, tehát a közönség tanújává válik a szöveg 
transzformációjának. Valahogy úgy, ahogy az indiai ütôsök 
játszanak, akik a zene fölött mondják a szöveget. Nem azt 
mondják, amit játszanak, hanem azt játsszák, amit monda-
nak. Ezen a tradíción alapul a darab. Kivételesen jó inter-
pretációnak éreztem Daniel Ciampolini elôadását. Mint-
hogy azonban a sokoldalú fi atal osztrák ütôsnek, Martin 
Grubingernek komponáltam, 2014 februárjától vele visz-
szük turnéra – Dortmundtól Tokióig több helyre.

G.: Nemcsak az Angyalok Amerikában volt mûsoron ebben 
az évben: mindenfelé játsszák az operáit. 
E. P.: Zürichben sikerrel mutatták be a Három nôvért. Ze-
neileg rendben volt, jó kritikákat kapott az elôadás; a 
jelmeztervezô, Victoria Behr elnyerte az Opernwelt fo-
lyóirat kritikusainak díját, de a rendezés nem tartozik a 
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GÔZ LÁSZLÓ: 
A HIVATÁSUNK ÚJ MÛVEKET 
INSPIRÁLNI 

„Kurtág György 75. születésnapjának apropóján, 2001-ben volt egy személyes 
találkozó, ahol jelen volt a Kurtág család mellett Ligeti György és Eötvös Péter 
is. Akkor már formálódott a gondolat, hogy szeretnénk a BMC-nek egy új épü-
letet építeni. A BMC Kortárs Zenei Központ elsô tervét Bachman Gábor készí-
tette el, de a helyszín közben megváltozott, ezért ez a terv nem valósulhatott 
meg. Ezen a találkozón beszéltem nekik elôször az elképzeléseimrôl. Eötvös 
Péterrel lemezkiadóként már kapcsolatban álltunk, ugyanis 1998-ban, a BMC 
Recordsnál jelent meg az Atlantis címû Eötvös-lemez, amit máig 13 CD köve-
tett, amelyeken Eötvös Péter szerzôként vagy karmesterként szerepel. Amikor 
2006-ban közel kerültünk ahhoz, hogy valóban megépítsük a Budapest Music 
Centert, mindkettônkben kész volt a gondolat, hogy az 1991-ben alapított 
Nemzetközi Eötvös Intézet nálunk találjon otthont. Pontosabban nekünk 
megtiszteltetés, hogy itt mûködjön az intézet, illetve a kortárszenei alapít-
vány. Péter több száz fi atal zenésszel érintkezett a több mint két évtizedes in-
tézeti munkában, ami valljuk be: mostanáig egy fantasztikusan eredményes 

„táskairoda” volt. Vitte magával a zenészeket, karmestereket, zeneszerzôket, kurzusokat tartott nekik, egyénileg is foglalkozott velük, fi nan-
szírozta a képzésüket, követte a fejlôdésüket. A mi feladatunk – amellett, hogy helyet adunk egy irodának – az, hogy a kurzusokhoz szüksé-
ges infrastruktúrát (termek, hangszerek, szállás, gyakorlási lehetôség) biztosítsuk. Az intézet projektjei így jóval könnyebben lebonyolítható-
ak, akár odáig is, hogy a kurzusokon létrejövô mûvek elôször itt szólalnak meg. A márciusi megnyitót követô elsô napokban lezajlott az elsô 
kurzusunk, mindössze fél esztendônyi mûködés során három másikon vagyunk túl, és 2013 végéig még kettônek adunk helyet. Az Új Magyar 
Zeneszerzô Fórum harmadik zeneszerzôversenye után már pontosan látjuk, hogy a BMC hivatása az, hogy új mûveket inspiráljon, és ehhez 
megfelelô kondíciókat kínáljon fel. A BMC, valamint az alapítvány céljai szervesen összekapcsolódnak. A bázeli Zenemûvészeti Fôiskola és a 
Christoph Delz Stiftung évvégi, nálunk tartandó karmesterkurzusán például – Matthias Krüger fi atal svájci komponista mellett – Bella Máté 
fi a tal magyar zeneszerzô kifejezetten Eötvös Péter ajánlása alapján vesz részt. Berg, Webern, Delz mûvei után az ifjú alkotók darabjai is meg-
szólalnak, s hangfelvétel is készül. A közös munka a Budapest Music Centerben élôben közvetített online koncerttel, a bázeli Zeneakadémián 
hagyományos hangversennyel zárul.
Büszkék vagyunk rá, hogy a ház jó híre szájhagyomány útján egyre jobban terjed. Az Ensemble Modern két koncertet adott nálunk. A muzsi-
kusok itt laktak, reggel nyolckor megszólalt a ház, mert mindenki elkezdett gyakorolni. Azt mondták, hogy ilyen összetett intézmény nincs 
még egy Európában. Ezek a vissza-
jelzések sokat érnek: szó van róla, 
hogy az Ensemble Modern vissza-
tér és kurzust rendez nálunk. A 
szakmai reputációnk – úgy érzem 
– hibátlan, a közönség számára a 
határozott arculatunk lehet vonzó. 
Nem tartunk a konkurenciától: a 
BMC alapvetôen a modern zenével 
és jazzel foglalkozik, de megszólalt 
már nálunk Händel is. Azt hiszem, 
az a bizonyos nyolcezer hely, 
amely esténként rövidesen várja 
majd a budapesti jegyvásárlókat, 
nemcsak azért nem fenyegetés 
számunkra, mert mi vagyunk a 
legkisebbek (háromszázötvenen 
férnek el a koncertteremben), ha-
nem azért sem, mert mi is elkezd-
tük a saját közönségünket a ma-
gunk karakterére szabott ifjúsági 
sorozattal felnevelni.” 

Meghiúsult tervek (például Gödöllô) és 

hosszú vándorévek (Hollandia, Németor-

szág) után, 2013 tavaszán valódi otthonra 

lelt a Nemzetközi Eötvös Intézet. Beköl-

tözött a Budapest Music Center (BMC) új 

épületébe, amelynek már a terveit is úgy 

alakították, hogy alkalmas legyen az inté-

zet, illetve a 2004-ben alapított Eötvös Péter 

Kortárszenei Alapítvány befogadására, mû-

köd tetésére. Az elôzményeket Gôz László, 

a BMC alapító igazgatója idézi fel. 
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Gôz László (balra) és Eötvös Péter 2012-ben, a Budapest Music Center építkezésén
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kedvenceim közé. Nagy és kellemes meglepetés volt ellen-
ben a Lady Sarashina Varsóban, amit egy magyar szár-
mazású fi atal karmester, Christian Schumann néhány pró-
bával kiváló színvonalra hozott. Tavaly Wroclawban, a 
kortárs fesztivál programjában ment az Angyalok Ameri-
kában koncertváltozata. Úgy látszik, a darabhoz kedvet 
kaptak, mert jövô októberben Almási-Tóth András rende-
zésében, a gyönyö rûen felújított klasszicista operaházban 
mutatják be. Az én színházi favoritom most a Paradise 
Reloaded, amit a Neue Oper Wienben Johannes Erath ál-
lított színpadra. 

G.: Az ôsbemutató – a fent említettek sorában a harmadik – 
az 1988-ban alapított Wien Modern kiemelkedô eseménye 
volt. Ennek a fesztiválnak a középpontjában is Eötvös Péter 
munkássága állt. Matthias Losek, a fesztivál mûvészeti ve ze-
tôje azt mondta, szinte szerelmes a mûveibe. Nos, a nyitó-
hangversenyen Cornelius Meister vezényelte a The Gliding of 
the Eagle in the Skies címû darabot, majd másnap került sor 
az operapremierre. Korábban Lilith lett volna az opera címe. 
E. P.: A cselekmény motorja Lilith, de mégis címet változ-
tattam, mert ráébredtem, hogy elcsépelt az egyetlen névbôl 
álló cím: Márta, Norma és a többi. Az ördög tragédiája 
címû operám librettóját Albert Ostermaier írta, a kiin-
dulópont Madách drámája, Az ember tragédiája volt. 2011 
januárjában mutatta be a Bajor Állami Operaház, Kovalik 
Balázs rendezésében. Ebben már fontos szerepet kapott 
Lilith, mint Éva ellenlábasa. Nagyon szeretem Ostermaier 
veretes, poétikus szövegét, de éreztem, hogy maradtak kö-
vetkezetlenségek, aránytalanságok az elkészült darabban. 
A feleségemmel, Mezei Marival fölállítottunk egy új kap-
csolatrendszert, amelynek öt szereplôje van, de csak négy 
jelenik meg a színen – Ádám, Éva, Lilith és Lucifer –; az 
ötödik pedig az Isten, aki fi zikai valójában nincs jelen. Az 
operában három férfi  és három nô adja az angyalok karát, 
illetve a mellékszerepeket. Ahogy a szövegkönyvön dol-
goztunk, kiderült számunkra, hogy a két konfl iktus-sík 
gyújtópontjában mégiscsak Ádám áll. Lucifer és az Isten, 
valamint Éva és Lilith közötti állandó vita kérdése, ki tud-
ja a maga oldalára állítani Ádámot. Éva és Lilith is váran-
dós, mindkét nô új nemzedéket akar teremteni, de ennek 

a vágynak Ádám csupán mellékszereplôje. Amikor elké-
szültünk a vázlattal, megnéztük, hogy mit tudunk felhasz-
nálni Ostermaier szö ve gébôl. Azt tapasztaltuk, hogy na-
gyon sokat, csak más sorrendbe kellett helyezni a részeket. 
Ahogy a Három nô vérnél: minden sor Csehové, de nem 
ugyanabban sorrendben. Ha hiányzott valamilyen lánc-
szem, Ostermaier két-három új szöveggel kipótolta. A zene 
azonban teljesen új, ez egy másik opera, amit félig, sôt ta-
lán háromnegyedig szcenírozott változatban a budapesti 
közönség a bécsi szólistákkal ismerhet meg, a Mûvészetek 
Palotájában. Bécsben az Amadeus Ensemble-Wien játszott 
Walter Kobéra vezényletével – rendkívül harmonikusan 
dolgoztunk együtt. Kobérát különben is nagyra becsülöm. 
Nem csak kitalálta ezt a remek színházat, a megszállottsá-
gával tartja életben, amit csak támogatni lehet. Budapes-
ten, ahol a Müpa vezérigazgatója, Káel Csaba igen követ-
kezetesen kiáll a kortárszenei programok mellett, az MR 
Szimfonikusokat Vajda Gergely vezényli. 

G.: Elképzelhetônek tartja, hogy egy színház Az ördög tragé-
diáját és a Paradise Reloadedet is eljátssza? 
E. P.: Igen érdekes lenne, ha egymás után adnák elô a két 
mûvet, de ahhoz Az ördög tragédiáját mindenképp javíta-
nom kellene. Nem a zenét, hanem a darab szerkezetét. A 
nézô szinte zenetörténeti kontextusban tapasztalhatná 
meg, hogy mibôl mi lett. 

G.: Bármily kedves önnek Lilith, nem feledheti egy másik ked-
ves „leányát”, Sierva Mariát. Néhány hete jelent meg CD-n a 
Szerelemrôl és más démonokról címû operája. Gabriel García 
Márquez kisregényébôl, a Glyndebourne-i Fesztivál megrende-
lésére komponálta. 2008-ban, Vladimir Jurowski vezényleté-
vel mutatták be, Silviu Purcarete volt a világpremier rendezôje. 
Azóta ez a mû is „repertoárdarabbá” lépett elô. Edward Kemp, 
a Royal Academy of Dramatic Art igazgatója alapos és tanul-
ságos elemzést írt a kísérôfüzet számára. Ô is rámutat, meny-
nyiféle aktivitás kapcsolódik az ön nevéhez. 
E. P.: Megtisztelô számomra, hogy a Love and Other 
Demons felvételét felvették a fesztivál saját kiadványainak 
sorába. Az ôsbemutató és az azt követô elôadások legjobb 
pillanataiból kevertük az anyagot, Sébastian Chonion 
hangmérnökkel. Ami a sokféle tevékenységet illeti, való-
ban az idôbeosztás a legnehezebb. A fi atal karmesterekkel 
és zeneszerzôkkel való foglalkozást, vagyis az intézet és az 
alapítvány munkáját kell összehangolnom a karmesteri 
felkérésekkel és a komponálással. Ahogy Kemp is kiemel-
te, az operáknál a hangokból, a szereplôk adottságaiból in-
dulok ki. Már elkészült a Frankfurti Operaházban, június 
29-én bemutatandó darabom, Az aranysárkány alapkon-
cepciója. Tizenhat tagú kamarazenekar kíséri az öt éne-
kest.  Roland Schimmelpfennig magyarul is játszott, azonos 
címû drámájából írtuk a librettót. Mindenki több szerepet 
játszik: bennszülötteket és bevándorlókat, abszurd fi gurákat. 
Az operaház és az Ensemble Modern közös megrendelését 
teljesítem, s mivel a kereteket már ismerem, munkához lát-
hatok. ■
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MVM Koncertek – A Zongora 2014

2014. február 26. (szerda), 19.30 – 

2014. október 22. (szerda), 19.30 – 

2014. március 12. (szerda), 19.30 óra – 

2014. szeptember 18. (csütörtök), 19.30 óra – 
2014. november 6. (csütörtök), 19.30 óra – 

2014. január 26. (vasárnap), 19 óra – 
2014. március 30. (vasárnap), 19 óra –  
2014. december 5. (péntek), 19 óra – 

 Nyikolaj Luganszkij Mitsuko Uchida Grigorij Szokolov



Értelem és érzelem

harmóniája
Találkozás Spányi Miklóssal

A Bach-fi úknak megvolt az a szerencsétlensége, 

hogy ôket is Bachnak hívták: az utókor szerint volt a 

nagy Johann Sebastian, és voltak „a gyerekek”. Tény, hogy 

az igazán nagy mesterhez nehéz bárkit is hasonlítani, de éppen 

Carl Philipp Emanuel az, aki megállja a helyét az édesapja mellett 

– méghozzá két lábon. Spányi Miklós, a 300 éve született „hamburgi 

Bach” mûveinek világszerte elismert tolmácsolója, a Concerto Armonico 

vezetôje újra többet tartózkodik Magyarországon. Nemrég fejezte be a zene szerzô 

concertóinak lemezösszkiadását, a svéd BIS gondozásában. A történetnek azonban 

nincs vége, sôt… A Gramofon szerkesztôsége és kiadója 2013-ban Spányi Miklósnak és a 

Concerto Armonicónak ítélte a Magyar Klasszikus Zenei Díjat. 
 ✒ Várkonyi Tamás



A nemzetközileg is jegyzett billentyûs mûvész nemrég új 
életet kezdett Mannheimben, ahova több mint két évtize-
des fi nnországi tartózkodás után költözött. A mannheimi 
zeneakadémián tanít, de „átjár” Amszterdamba is órákat 
tartani, valamint kéthetente a budapesti Zeneakadémián 
is oktat. Régizenei érdeklôdése már zeneakadémista korá-
ban kialakult; talán éppen ezért merül fel a kérdés, hogy 
miért Finnországot választotta célpontként 1990-ben. 
„Ismerôsökön keresztül sokfelé érdeklôdtem, merre kap-
hatnék állást külföldön – meséli Spányi Miklós. – Szimpa-
tikusnak tûnt északon eltölteni kis idôt; még ha kissé túl 
északira sikeredett is ez a letelepedés, a Helsinkitôl hatszáz 
kilométerre északra fekvô Oulu városában. Régizenész 
szemmel valóban periférikusnak tûnhet, de például fan-
tasztikus hangszerpark állt a rendelkezésemre, amit Ma-
gyarországon, a kádári idôk végén nehéz lett volna ma-
gamnak elôteremteni. Az anyagi hátterem megvolt, hogy 
beszerezzek klavikordot, csembalót, orgonát, illetve egy 
olyan intézmény állt mögöttem, a késôbb fôiskolává ala-
kult helyi konzervatórium, amelynek mindez fontos volt. 
Azért is szívesen mentem Finnországba, mert orgonista is 
vagyok, és az országnak érdekes az orgonaparkja. Ez akko-
riban vonzott, hiszen itthon nemigen lehetett elfogadható 
állapotú orgonával sem találkozni – pláne nem historikus-
sal.”

Rendszeres periodicitás

Az, hogy távol került a régizenei központoktól, nem jelen-
tett akadályt, hiszen Európa-szerte koncertezett. Az utób-
bi években azonban – mint mondja – szûkültek a fellépési 
lehetôségek, csökkent a piac; mindehhez hozzájárult, hogy 
Finnországban sem éppen pozitív módon alakították át a 
zeneoktatást. „Olyan döntések születtek, amelyekrôl ma 
már mindenki látja, hogy rosszak voltak. Engem is hátrá-
nyosan érintettek a reformok, ezért kezdtem más lakhely 
után nézni. Nem vagyok annyira öreg, hogy ne tudjak új 
életet kezdeni” – vallja. Annyiban azonban életmódvál-
tást is jelentett a költözés, hogy mostanában már Budapes-
ten is rendszeresen megfordul, s így zenekarával, a Concer-
to Armonicóval is intenzívebben tud foglalkozni. A 
2013-as Zempléni Fesztiválon nagysikerû hangversenyt 
adtak, december 29-én pedig a Zeneakadémián lépnek fel. 
A 300 éve elhunyt és 360 éve született Arcangelo Corelli 
mûvei mellett Bach, Vivaldi és saját alkotásai szerepelnek 
– de errôl majd késôbb. A Concerto Armonico a nyolcva-
nas évek végén alakult, pusztán a zenélés öröme végett, 
majd jöttek sorra a koncertek, amiben nagy szerepe volt 
annak, hogy Spányi Miklós a nyolcvanas években két 
franciaországi csembalóversenyt is megnyert. „Rendszere-
sen koncerteztünk, de periodikusan mûködtünk – fogal-
maz. – Ez a zenekar olyan, mint egy márka: többször 
cserélôdött a tagság, de a profi l megmaradt. Tagságát te-
kintve a Concerto Armonico már harmadik generációs 
együttesnek nevezhetô. Amikor nem vagyok Magyarorszá-

gon, Ábrahám Márta koncertmester vezeti a próbákat, és 
ez vonós játéktechnikai szempontból igen szerencsés. 
Egyelôre nincs olyan sok koncertünk, de remélem, ez a 
közeljövôben változni fog. Jelenleg szponzorokat és fenn-
tartót keresünk, mert nemcsak magunkra vagyunk utalva, 
hanem magunkra is vagyunk hagyva. Kezdetben a Hun-
garotonnál készítettünk lemezeket, majd a svéd BIS kiadó-
nál vágtunk bele a több évtizeden átívelô vállalkozásba: 
rögzítettük Carl Philipp Emanuel Bach zenekarra és 
billentyûs hangszerre írt valamennyi versenymûvét, vala-
mint tizenkét zenekar-kíséretes billentyûs szonatináját, 
azaz összesen hatvankét mûvet. Ennek a sorozatnak az 
utolsó darabjait (néhány CD erejéig egy fi nn együttessel 
is) ismét Budapesten vettük fel. Az utolsó, huszadik album 
nemrég jelent meg. Emellett zajlik a szóló billentyûs mûvek 
felvétele: a negyven lemezesre tervezett sorozatból már 
csak tíz-tizenkét lemez hiányzik.”

KLASSZIKUSPORTRÉ
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KLASSZIKUS PORTRÉ

Beethovennek is rokona

Carl Philipp Emanuel Bach születésének 2014-ben ünnep-
lik a háromszázadik évfordulóját. Az Egyesült Államok-
ban már elindult a kotta-összkiadás, ennek kötetei jelenleg 
körülbelül százhúsz centimétert foglalnak el a polcon – 
mutatja Spányi Miklós. A tervek szerint jövôre kellett vol-
na teljessé válnia, de ez nem fog megvalósulni. „Philipp 
Emanuel Bach a maga korában billentyûs virtuózként és 
specifi kusan billentyûs zeneszerzôként vált ismertté – foly-
tatja a mûvész –, de más mûfajokban is alkotott: például az 
akkori gyakorlat szerint triószonátákat írt, maréknyi szim-
fóniát, amivel szokás volt megnyitni vagy lezárni egy ün-
nepélyes alkalmat. Ô Hamburgban olyan tisztséget töltött 
be, mint az édesapja Lipcsében: egyházzenei igazgató lett 
– keresztapja, Telemann utódaként. Ennek megfelelôen 
egyházzenei mûveket is komponált – pontosabban összeál-
lított, ez érdekes kérdés. Abban az idôben az eredetiség 
nem számított követelménynek; a lényeg az volt, hogy va-
lami elhangozzon vasár- vagy ünnepnapon az istentisztele-
ten, illetve az ünnepélyes keretek között megrendezett 
hamburgi lelkész-beiktatásokon. Kantátái és passiói sok 
saját anyagot tartalmaznak, de keresztapjától, édesapjától 
és másoktól is vett át tételeket. Ezeket a mûveket lehetne 
akár összeállításoknak, pasticcióknak is nevezni. A közön-
ség talán még szívesen is fogadta a meglepetésszerûen fel-
bukkanó ismerôs dallamokat, tételeket. Ezzel szemben a 

koncertpódiumra írt mûvei – a billentyûsök mellett pél-
dául a tizenegy oratórium és passiókantáta – 100 százalékig 
saját szerzeményei.”
Spányi Miklós ma Philipp Emanuel Bach egyik szak-
értôjének számít. Személyes érdeklôdése még tanulóéveire 
nyúlik vissza, de az is e mellôzött életmû felé terelte, hogy 
1988-ban ünnepelték a zeneszerzô halálának kétszázadik 
évfordulóját, az akkor újonnan alakult Concerto Armo-
nico pedig rendszeresen kapott felkérést, hogy játsszák a 
mûveit. „Akkor még nehéz volt kottákat szerezni, de nagy 
fáradsággal sikerült összegyûjtenünk, amiket szerettünk 
volna. Ezek a felkérések lendületet adtak az együttesünk-
nek, és természetesen ma is mûsoron tartjuk a mester alko-
tásait. Igaz, hogy egyre több mûve hangzik el világszerte, 
de úgy látom, a billentyûs mûvészek legtöbbször ugyanazt 
a négy-öt szonátát játsszák a mintegy másfélszáz közül, 
mintha a többi nem is létezne. Hogy miért szép a zenéje? 
Ezt nem könnyû megmagyarázni. Korai romantikus modor, 
szélsôségekre való törekvés jellemzi, és szívesen használt 
erôteljes effektusokat. Zenéjében egyfelôl az Empfi nds-
amkeit és a Sturm und Drangként ismert irodalomtörté-
neti hatás csapódik le, másfelôl egyik fô ismertetôjegye a 
szervezettség. Minden zenei sejtnek, motívumnak megvan 
a maga helye, természetesen nem függetlenül az apai 
örökségtôl. Philipp Emanuel Bach világa érzelemgazdag és 
strukturált, stilárisan leginkább Beethovennel rokon. 
Mint testvéreinek, sajnos neki is kijutott abból a »sze ren-

A Concerto Armonico – 1988 óta többször cserélôdött a tagság, de a profi l változatlan maradt

Fotó: Szesztay Csanád



csétlenségbôl«, hogy ôt is Bachnak hívták. A 19. század-
ban szárba szökkent, egyfelôl rendszerezô, másfelôl sok 
mindent romantikus füstfelhôbe burkoló zenetörténet-írás 
úgy interpretálta, hogy volt Johann Sebastian Bach, és 
voltak a többiek, a Bach-fi úk, akik kevésbé jó zenét írtak. 
Tény, hogy a nagy Bachhoz nehéz bárkit is hasonlítani, de 
éppen Carl Philipp Emanuel az, aki megállja a helyét az 
édesapja mellett. Méghozzá két lábon.”

És a kísérletezô szellem?

Akik hallották a Concerto Armonico koncertjét a Zemp-
léni Fesztiválon, új oldaláról ismerhették meg Spányi Mik-
lóst: együttesével ugyanis saját mûvét, 18. századi stílusban 
írt szvitjét is megszólaltatta. „Már hatévesen komponál-
tam, a zongora mellett zeneszerzést tanultam a Bartók 
konziban, illetve a Zeneakadémián is elvégeztem egy évet 
Szokolay Sándornál. Úgy éreztem, hogy a régi korok zené-
je kitölti minden idômet, ezért abbahagytam a zeneszer-
zés-tanulást. Utólag sajnálom, de valószínûleg nem lett 
volna más megoldás. Bár nem vagyok diplomás zeneszerzô, 
ma is szívesen komponálok. Ha már egy régizenei profi lú 
együttessel zenélek, miért ne lehetne komponálni ebbe a 
profi lba illeszkedôen? Inspirál, hogy itt egy zenekar, itt egy 
koncert, és a közönségnek eljátszhatjuk a darabomat. A 
decemberi estünkre újat írok, amivel akaratlanul is a 18. 

század elsô felének gyakorlatához kapcsolódunk: egy adott 
mûvet ritkán adtak elô kétszer.”
Elbeszélgettük az idôt, így Spányi már csak röviden szól a 
mai régizenei gyakorlatról, amirôl újabb oldalakat lehetne 
megtölteni izgalmas olvasnivalóval. Spányi Miklós el-
mondja: eltûnt az a kutató, újraértelmezô attitûd, ami az 
1960-as és az 1970-es években meghatározta a historikus 
elôadásmódot, és ez akkor is baj, ha a negyven-ötven évvel 
ezelôtti interpretációk nemegyszer téves elgondoláson ala-
pultak. „Ma már nem nagyon találkozom kísérletezô szel-
lemmel. Noha akadnak szubjektív, a szélsôségekre nyitott 
interpretációk, ezek inkább egyéni intuíciókon, mintsem 
történeti kutatásokon alapulnak. Nem hiszem, hogy a 
korhûnek nevezett zenélés minden mozzanatát kordoku-
mentumokkal kellene alátámasztani, de ha belelapozunk 
18. századi tudományos jellegû zenei könyvekbe, akkor azt 
látjuk, hogy ami ma történik például hangszerválasztás te-
rén, annak 70-80 százaléka ellentmond mindannak, ami 
azokban olvasható.” ■

KLASSZIKUS

23GRAMOFON2013–2014. TÉL

A Concerto Armonico téli koncertje: 
2013. december 29., Zeneakadémia. Bach, Corelli, Vivaldi, Spányi mûvei

A Concerto Armonico honlapja: www.concertoarmonico.com

Spányi Miklós honlapja: www.miklosspanyi.de

A Carl Philipp Emanuel Bach-kottaösszkiadás hivatalos oldala: 
www.cpebach.org
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„A Mûvészetek Palotájában különleges, modern program-
mal veszi kezdetét a sorozatom – meséli Fülei Balázs –, hi-
szen a Dohnányi Zenekarral játszom Dubrovay László III. 
zongoraversenyét. A darabot a 2011-es ôsbemutatón is én 
adhattam elô. Szeretem hallgatni, játszani azokat a 
mûveket, amelyeket a jelenkor szerzôi komponálnak. 
Dubrovay felkérését szívesen vállaltam: a mû Liszt Ferenc 
születésének 200. évfordulójára készült, szerkesztésében is 
tiszteletadás a magyar zeneszerzôk atyja elôtt. Azaz a négy-
tételesség egyszerre mûködik egytételességként is: a ver-
seny mû részei nem szakadnak külön tételekre, a különbözô 
részek egységként és külön is értelmezhetôk. A darabot át-
szövik ugyanazok a motívumok, s mindig más megfo-
galmazásban bukkannak elô. Izgalmas kortárs szerzôkkel 
dolgozni, Dubrovay Lászlóval pedig különösen, mert a pró-
bák során mindig elôadóként közelíti meg a mûvét. A III. 

zongoraversenynek ez lesz a negyedik elôadása – örülök, 
hogy ilyen sokszor színre kerül, már repertoárdarabnak 
mondhatom. 
A karácsonyi készülôdés, az ünnepre hangolódás jegyében 
lépek fel két olyan decemberi matinékoncerten, amelye-
ken a Hull a pelyhes fehér hó dallamára készült variációk 
szerepelnek. Bár az eredeti francia gyermekdal, az Ah, 
vous dirai-je Maman nem a Mikulásról szól, nálunk mégis 
így lett ismert. Az elôadás elsô felében szóló-zongoramûvek 
kapnak helyet: Johann Christoph Friedrich Bach, Mozart 
és Liszt variációi erre a témára, a szünet után pedig Doh-
nányi: Változatok egy gyermekdalra címû kompozí ciója 
hallható. Azért is különleges számomra ez a két koncert, 
mert nemcsak zongorázom, hanem a mûsort is én vezetem. 
Már harmadik esztendeje veszek részt a Müpa sorozatában, 
s a muzsikálás mellett mesélek az elôadott darabokról. 
Máskor is szoktam beszélni az elhangzó mûvekrôl; iskolá-
soknak is tartottam már vetítéssel egybekötött koncerte-
ket. Talán ez is hozzásegíti az ifjúságot ahhoz, hogy szíve-
sebben hallgasson komolyzenét. 
Végül decemberben még Brahms következik: Kocsis Zol-
tán vezényletével játszhatom el a d-moll zongoraversenyt. 
Izgalmas téli kirándulás lesz, hiszen ez fi atalkori szerze-
mény, s nagyon várom már, hogy ezt a lángoló, energikus 
fi atalembert, a szenvedélyes Brahmsot hogyan tudjuk a 
Nemzeti Filharmonikusokkal megidézni. Ez a zongoraver-
seny hatalmas szimfónia, igazi csapatmunka a karmester-
rel és a zenekarral. Ezért is kitüntetett feladat, hogy Kocsis 
Zoltán mellett adhatom elô a grandiózus darabot, amely az 
egyik legmonumentálisabb a versenymûvek közül.

(2013. december 8. Szimfonikus felfedezések – Szimfo-
nikus megjelenések – Fülei Balázs és a Budafoki Doh-
nányi Zenekar, Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem. 
Vezényel: Hollerung Gábor. 2013. december 15., 11 és 
15 óra, Matinékoncertek – Hull a pelyhes fehér hó  Té-
mák és változatok, Fesztivál Színház. Zuglói Filharmónia 
– Szent István Király Szimfonikus Zenekar, vezényel: 
Záborszky Kálmán. 2013. december 18. Nemzeti Filhar-
monikusok – Téli esték Brahmsszal. Bartók Béla Nemze-
ti Hangversenyterem. Vezényel: Kocsis Zoltán)

Puccini-hangulatú Korngold

„Rendszeresen fellépek a Hospice Alapítvány javára ren-
dezett jótékonysági esteken” – meséli Rost Andrea, aki 
nagyon fontosnak tartja a szervezet feladatát, így amikor 
csak teheti, szívesen segíti szereplésével is munkájukat. A 
világjáró szoprán a december végi hangversenyen, a Dívák 

Téli koncertek kicsiknek és nagyoknak 
a Müpában
A Mûvészetek Palotája téli koncertjein több 
olyan nagyszerû muzsikus is pódiumra lép, aki-
vel nem csupán egyetlen estén találkozhat a 
publikum. Rost Andrea két elôadásban énekel, 
Fülei Balázs négy produkcióban zongorázik, 
Baráti Kristóf pedig az egyik koncerten hege-
dül, a másik esten szólistaként és karmester-
ként egyaránt szerepel. A Gramofon megkér-
dezte a „feladathalmozó” mûvészeket.

✒ Réfi  Zsuzsanna
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karácsonyán kedvenc 
ope ra áriáiból válogat. 
Örül, hogy olyan kedves 
partnerei szerepelnek a 
gálaesten, mint Wiede-
mann Bernadett, Rálik 
Szilvia vagy Rácz Rita. S 
különösen készül a má-
sik, januári koncertre, 
hiszen azt mondja, rop-
pant izgalmas programra 
kérte fel Kesselyák Ger-
gely és a MÁV Szimfo-
nikus Zenekar. A diri-
gens ötlete az volt, hogy 
adja elô Marietta dalát 

Korngold operájából, A halott városból. Rost Andrea pe-
dig boldogan mondott igent, mert úgy véli, nagyon szép, 
Puccini-hangulatú ária ez. S bár nem hiszi, hogy a teljes 
szerepet elénekelné, ezt a részletet szívesen vette repertoár-
jára. A másik mûsorszámot, Alban Berg zenekarkíséretes 
dalait pedig régen már énekelte, amikor egy fi nnországi 
énekversenyre kellett egy komplett dalciklust megtanulni. 
A sorozattal nagy sikert aratott, megnyerte a megmérette-
tést, és eközben meg is szerette a kompozíciókat. Rost 
Andrea szerint meglepô, hogy sok év után éppen most ka-
pott Berg ciklusára felkérést, hiszen nemcsak a Müpában, 
hanem máshol is fogja énekelni ezeket a dalokat, zongora-
kísérettel és zenekarral egyaránt. Várja már, hiszen a ver-
seny óta nem énekelte a hét korai dalt. „Nagyon hallgat-
ható, élvezhetô zene, gyönyörû szövegekkel, s a közönség 
számára is érdekes lehet romantikus hangvétele – meséli. 
„Bár kicsit könnyebb most újratanulni ezeket a dalokat, de 
szinte ugyannyi munkát jelentenek, mint egy ismeretlen 
mû, hiszen az eltelt évek tapasztalatának, élményeinek 
köszönhetôen most más arcát, szépségét látom a darabok-
nak. Újraértékelem az egész ciklust, beleépítem az eddig 
szerzett tudásomat, és ez élvezetes folyamat. Néhány rész, 
amelyekért régen meg kellett küzdenem, könnyebben 
megy, de akadnak olyan nehézségek is, amit korábban ész-
re sem vettem… Szóval, várom a januárt!”

(2013. december 29. Dívák Karácsonya – Operagála a 
Magyar Hospice Alapítvány javára. Bartók Béla Nemze-
ti Hangversenyterem. Közremûködik: Óbudai Danubia 
Zenekar, vezényel: Héja Domonkos. 2014. január 16. 
Rost Andrea és a MÁV Szimfonikus Zenekar, Bartók 
Béla Nemzeti Hangversenyterem, vezényel: Kesselyák 
Gergely)

Gyerekkori kedvencek

„Mindig óriási öröm olyan zenei nagyságokkal muzsikálni, 
mint Kocsis Zoltán vagy Perényi Miklós, s a csellómûvésszel 
most elôször játszhatok együtt” – mondja Baráti Kristóf a 
decemberben színre kerülô Brahms-estrôl. „Nagy tisztelôje 

vagyok gyerekkorom óta: az elsô CD-im egyike Perényi 
Miklós albuma volt. Ráadásul Brahms a-moll kettôs ver-
senyét játsszuk; egy olyan mûvet, amelyben személyes szá-
lak is megjelennek. Nem tudom, mennyire anekdota, de 
állítólag azért született ez a darab, hogy kiengesztelje 
Joachim Józsefet, ugyanis korábban, a hegedûmûvész válá-
sa miatt megromlott a kapcsolatuk. A Brahms-házaspár a 
volt feleséggel ápolt jó kapcsolatot. A kompozíciót aztán 
Joachim és kor ünnepelt csellómûvésze, Robert Hausmann 
mutatta be… A kettôsversenyt korábban már sokszor ját-
szottam, de most nagyon várom Perényi Miklóssal. Kocsis 
Zoltán pedig régi, kedves partnerem, vele rengetegszer 
koncerteztem. Az ô tehetsége tényleg unikális, minden 
közös fellépésbôl sokat lehet tanulni. Kocsis szereti meg-
mutatni a struktúrát, a hierarchiát a darabokban, ahogy 
én magam is. S mint a szólistákból lett karmesterek több-
sége, ô is nagyon jól kísér. 
A februári koncert 
pedig azért óriási ki-
hívás, mert nemcsak 
szólistaként lépek 
pó diumra, ha nem 
dirigálok is. Akár-
mennyire tapasztalt-
tá válik egy hangsze-
res mûvész a vezény-
lésben, min dig is 
jobban fogja kezelni 
az instrumentumát, 
mint a pálcát… De 
szeretném azokat a 
gondolatokat, kon-
cepciót, hangzást 
megmutatni, amit 
fontosnak tartok 
egy-egy mû kapcsán. 
A mûsor színes és ki-
egyensúlyozott. Bach mindennek az alapja, Mozart He-
gedûversenye is jól illik a programba, Dvořákot pedig na-
gyon szeretem, ezért is választottam befejezésként a VIII. 
szimfóniáját. Ez a mûve gyerekkori kedvencem. Igyekez-
tem úgy válogatni a karmesteri repertoáromat, hogy olyan 
kompozíciókat vezényeljek, amelyeket jól ismerek. Élveze-
tes egy ilyen fi atal és lelkes együttessel dolgozni, mint a 
Szent István Zenekar. Záborszky Kálmán olyan zeneszere-
tetre, alázatra neveli ôket, hogy öröm velük a közös játék. 
S így most már Budapesten nagyzenekarral is bemutatkoz-
hatom karmesterként. Bár azért azt hiszem, mindig 
elsôsorban hegedûs leszek, és a dirigálás csak a hangszer 
után következik.     

(2013. december 11. Nemzeti Filharmonikusok – Téli es-
ték Brahmsszal, Bartók Béla Nemzeti Hangversenyte-
rem. Vezényel: Kocsis Zoltán. 2014. február 16. Zuglói 
Filharmónia – Szent István Király Szimfonikus Zenekar, 
Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem, vezényel és 
hegedûn játszik: Baráti Kristóf)
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Salzburg, a sztár sohasem élt elefántcsonttoronyban. Affé-
le szabadtéri színházul szolgált azoknak, akiket legalább 
annyira érdekeltek a színfalak mögötti események, mint a 
nézôtérnek szánt produkciók. De az istenek kegyeltjeinek 
még a bulvárosodás is javára válik. Sikerült mindig a nem-
zetközi fi gyelem fókuszában maradva, „többsávossá” vál-
toztatni ezt a folyamatot. Tehát nemcsak titkokra derül 
fény, hanem idôrôl-idôre értesülhet az érdeklôdô a színfalak 
mögötti munkáról, szándékokról, célokról. És csakhamar 
kiderült: ez a csatorna izgalmasabb anyagokkal szolgál, 
mint a pletykarovatok. A vezetés idôrôl-idôre kerekasztal-
beszélgetéseket is életre hív, amikor a különbözôképp 
vélekedô szakmabeliek számára nyílik lehetôség nézeteik 
konfrontálására. Ily módon a múlt tapasztalata jelenidejû 
élményanyaggá válik a fi atalabb generációk számára. Né-
hány éve egy rádiós fórum keretében nem kisebb személyi-

ség, mint Christa Ludwig idézte plasztikusan az egykori 
Ünnepi Játékok másfajta arculatát: amikor kiválasztott-
nak érezhette magát, aki elôadóként eljutott ide, s amikor 
a közönség számára afféle zarándoklatot jelentett Salzburg.
Mára tökéletesen megváltozott a helyzet – ez a fesztivál is 
alkalmazkodik a megváltozott világ lehetôségeihez. A di-
rektórium (amelynek harmadik tagja jelenleg a színházi 
programok felelôseként Sven-Eric Bechtolf) innovatív 
szemléletû: mer és tud kísérletezni, kockáztatni. S mivel 
mindezt a környezet alapos ismeretében teszi, az eredmény 
mindig pozitív. Vagy sikerként vagy tanulságként, ami 
elkövetkezô sikerek biztosítéka. Az idô igazolta a kopro-
dukciós gyakorlat hasznát. Bebizonyosodott, hogy koránt-
sem veszít értékébôl egy produkció azáltal, hogy valamikor 
máshol is látható lesz. Nem teljesült be azok jóslata, akik a 
fesztivál különleges rangját veszélyeztetve látták a progra-
mok sokféleségétôl. Végtelen az érdeklôdés, s a következe-
tes mûsorpolitika eredményeképp az egykori kísérletek kö-
zül több a struktúra alappillérei közé sorolódott. 
És mindig vannak új ötletek. Kitalálták például, hogy kez-
dôd jék az Ünnepi Játékok A Teremtéssel (itthon is is merôs 
ez az ötlet a Müpából). De ha már lúd… – Harnoncourt ne 
csak ezt vezényelje, hanem további Haydn-oratóriumokat 
is. Az elsô, kísérleti jellegû Ouverture spirituelle sorozat 
(melynek keretében távol-keleti vallási zenék kerültek mû-
sorra, esetenként régi európai egyházzenével társítva) vá-
rakozáson felüli sikere további kísérletekhez adott inspirá-
ciót. Világlátásra, egyszersmind zenén túli elgondolkozásra 
is késztetô gesztus volt, amikor Barenboim béke iránt elkö-
telezett, közel-keleti zenekarát ismerhette meg a fesztivál-
közönség. Idén – miután Gustavo Dudamel révén világ-

Sztárnézôben Salzburgban
„Der Star ist Salzburg” – ez a sommás (idézhetô 
és nagy PR-értékkel terjeszthetô) megállapítás 
a Salzburgi Ünnepi Játékok egykori legendás 
elnökétôl, Bernhard Paumgartnertôl szárma-
zik. Mindez azonban 2013 óta tényszerûen is 
dokumentált: idén vette át Londonban a világ 
legjobb fesztiváljának járó díjat az elnöki tisz-
tet 1995 óta betöltô Helga Rabl-Stadler és a bú-
csúzó intendáns, Alexander Pereira. 

✒ Fittler Katalin / Salzburg

Az idei salzburgi program középpontjában állt a világhírû venezuelai zeneoktatási rendszer, amelynek arca, utazó nagykövete Gustavo Dudamel
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szerte ismertté lett az El Sistema – különbözô venezuelai 
együttesek szerepeltetésével irányították a fi gyelmet arra, 
hogy milyen szerepe lehet a zenei nevelésnek az életmód-
változásban. S hogy nem öncélú projektrôl van szó, annak 
bizonyítéka, hogy nem kisebb karmester, mint Sir Simon 
Rattle irányításával szólaltatta meg a Venezuelai Nemzeti 
Szimfonikus Gyermekzenekar Mahler I. szimfóniáját. Az 
El Sistema elsô világhírû neveltje, Gustavo Dudamel a 
VII. szimfóniát vezényelte a Simón Bolívar Szimfonikus 
Zenekar élén, viharos közönségsikerrel. Éneklô és muzsi-
káló gyermekek és fi atalok százai lehettek részesei az Ün-
nepi Játékok sajátos légkörének. 
Évfordulótól független sorozatként került elôadásra Mah-
ler befejezett kilenc szimfóniája, más-más elôadóval. Mi-
ként egykor az M22 projektnél – amikor a Mozart-évben a 
szerzô valamennyi színpadi mûve különbözô rendezésben 
került színre –, úgy most sem valamiféle összkiadás-igény 
munkált. Nyilvánvalóan összemérhetetlen a venezuelai 
fi a talok és a Bécsi Filharmonikusok (Zubin Mehta vezé-
nyelte) vagy a Bajor Rádió Ének- és Zenekara (Mariss 
Jansons vezényelte) Mahler-interpretációja, de nem is ez 
volt a cél. A publikum tetszésnyilvánításától sem várható 
el egyfajta objektív értékítélet. Magától értetôdô, hogy 
ahol a zenei értékekhez különbözô szubjektív élmények, 
meglepetések társulnak, ott impulzívabb lesz a tetszésnyil-
vánítás. Mindenesetre a venezuelai fi ataloknak életre szóló 
élmény lehetett, hogy a világelsô fesztivál közönsége állva 

tapsolt nekik. S hogy milyen kamaramuzsikus lehet a 
Bolívar-zenekar négy vonós szólamvezetôje – e kérdésre a 
Mozarteum nagytermében rendezett estjük adott választ. 
Volt a bicentenárium alkalmából Verdi és Wagner, ismét 
mûsorra kerültek a Mozart Woche, illetve a Pünkösdi 
Fesztivál keretében nagysikerû operák (Lucio Silla, illetve 
Norma). Más évfordulókra egy-egy koncert emlékeztetett. 
Anna Netrebko évtizedes sikersorozata új Verdi-lemezt 
eredményezett. Visszatérô sztárok és felfedezésre váró fi a-
talok mellett a felejthetetlen Herbert von Karajan is jelen 
volt a fesztivál programjában: a Karajan – a második élet 
címû fi lm idézte meg a legendás dirigens alakját. 
A sztársághoz persze elengedhetetlen a közönség, a rajon-
gótábor. A fesztivál-elôadások boldog résztvevôit – akik-
nek idônként egy-egy extrém rendezés feletti szörnyülkö-
dés is osztályrészül jut – évrôl évre mágnesként visszavonz-
za a mindig gazdag program. És mind többen vannak, akik 
élni akarnak a Siemens Fest>Spiel>Nächte egészen kivé-
teles lehetôségével, amikor esténként remek minôségben 
élvezhetik a Kapitelplatz óriási kivetítôjén az idei évad 
kiemelkedô produkcióit és az elmúlt évek idôtálló sikerda-
rabjait. Salzburgban az élôzene adta élmény együtt jár az 
élmény megôrzésének vágyával. A sztárok felvételei más 
mûsorral hasonlóképp kelendôk, mint a hallott mûveké 
más interpretációkban. A fesztivál idején mindig hallgat-
nak a vészharangok, amelyek máskor a hanglemezipar al-
konyát hirdetik. ■
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A tizenkét napos operaünnep idén is ritkaságokat kínált. 
Az elsô számú szenzáció a Verdi-kortárs itáliai Jacopo 
Foroni (1825–1858) Krisztina, Svédország királynôje címû 
háromfelvonásos történelmi-lírikus drámája volt. Élénk 
érdeklôdés övezte Jules Massenet két rövid operáját 
(Thérese, A navarrai lány), valamint a Fellini-, Visconti-, 
Zeffi relli-, Coppola-fi lmek zenéjével világhíressé lett Nino 
Rota: A fi renzei szalmakalap címû négyfelvonásos operáját 
is, amely igazi „farsa musicale”, azaz 20. századi opera buffa.
A 2005-tôl David Agler karmester mûvészeti igazgatása 
alatt mûködô fesztivál rangja a legnagyobbakéhoz mérhetô. 
Az operákat neves énekmûvészek és rendezôk meghívásá-
val prezentálják, de állandó fellépési lehetôséget kínálnak 
a fi ataloknak is, akik Wexfordot ugródeszkának tekintik 
énekesi karrierjük elindításához. A több mint hat évtize-
des sikertörténetben Donizetti az ász 15 operával, Rossini 
10, Massenet 9, Verdi pedig 7 operával szerepelt, ôket 5-5 
darabbal Mercadante és Mozart követi.
„Sem Foroniról, sem operájáról nem tudtam semmit, amíg 
fel nem kértek, hogy vezényeljem el Wexfordban. Utána-

kerestem, de sem a Grove lexikon, sem a nagy Opera 
Guide nem említi Foroni nevét” – meséli a Gramofonnak 
Andrew Greenwood angol dirigens. A darabot 1849-ben 
a stockholmi Mindre színházban mutatták be; Hans 
Christian Andersen dán meseíró is jelen volt, és lelkesen 
számolt be a premierrôl önéletrajzában. Aztán a kézirat 
több mint 150 évig hevert Stockholmban az állami zenei 
gyûjteményekben, míg valaki fel nem fedezte. Elôször 
2007-ben, koncertszerûen adták elô Svédországban, majd 
a göteborgi társulat Tobias Ringborg vezényletével, 2012-
ben lemezre is vette. De az operaszcéna csak most ismer-
kedhetett a mûvel. 
Hogyan keveredett a veronai muzsikuscsaládba született 
Foroni Svédországba? Nos, amikor az 1840-es évek végén 
a skandináviai turnékra induló Vincenzo Galli operatár-
sulata dirigens nélkül maradt, Foroni csatlakozott hozzá-
juk és gyorsan a svéd királyi udvar karmesterévé avanzsált. 
Beethoven és Schumann szimfóniái mellett olasz operákat 
vezényelt, és bemutatta a maga 23 évesen komponált 
Cristina, Regina di Svezia címû operáját is. Hat nyelven 
kommunikált, svédül is gyorsan megtanult. Mindenkit 
megdöbbentett azonban váratlan halála, amikor 1858-
ban, 33 évesen elvitte a kolera. Kiváló hangszerelés, csoda-
szép dallamok, grandiózus kórustablók, remek együttesek, 
köztük mívesen formált duettek alkotják az opera legfôbb 
értékeit – említi Greenwood. A zene több helyen Donizet-
tire emlékeztet, de Verdi középsô periódusának drámaisá-
ga is felcsillan benne. Anders Wiklund svéd zenetudós 
a wexfordi bemutatóhoz írt tanulmányában azt feszegette, 
mi lett volna, ha Foroni úgy dönt, hogy az 1850-es évek-
ben visszatér Itáliába. Szerinte Verdinek komoly vetélytár-
sa lehetett volna. Ezzel Greenwood is egyetért.
A darab sebezhetô pontja a librettó. Ha a komponistának 
sikerült volna vérbeli szövegkönyvírót találnia, még több 
és jobb operát írhatott volna. Már az alapsztori, a 30 éves 
háború befejezésében fontos szerepet játszó Krisztina 
királynô váratlan lemondása sem különösebben izgalmas; 
hiába vannak a mûben kusza szerelmi szálak és összeeskü-
vés, a valódi dráma hiányzik belôle – teszi hozzá a produk-
ciót jól kézben tartó angol karmester. A címszerepben az 
ausztrál Helena Dix mutatkozott be, aki legalábbis alakját 
tekintve Montserrat Caballéra emlékeztetett. A fi atal 
szopránban hatalmas vivôerejû hangja miatt sokan máris 
a jövô nagy Wagner-énekesét sejtik, amit ô azzal akart iga-
zolni, hogy sztentori hangon próbálta túlénekelni a többi-
eket. Az elsô felvonásban azonban az önkontroll hiánya 
miatt a hallgató úgy érezhette, hogy kiabál. Amikor 
késôbb visszafogta elementáris hangerejét, már gyönyörû 
részekkel ajándékozott meg. Akárhogyan is, Dix vitatha-
tatlanul komoly ígéret. Az énekesi gárdából rajta kívül a 
két bariton szereplô, az Axel Oxenstjerna kancellárt alakí-
tó angol David Stout és a Carlo Gustavót megformáló 

Operaritkaságok Wexfordban
Ki gondolná, hogy az operajátszás egyik Mek-
kája Írországban van? Itt rendezik 1951 óta 
a különleges repertoárjával egyre nagyobb kö-
zönséget vonzó Wexfordi Operafesztivált. A vi-
kingek alapította tündéri kisváros igazi zarán-
dokhely: nagy számban érkeznek ide Dublinból, 
Corkból és Londonból is a nézôk, de sokat köl-
tenek a Wexford Festival Opera jegyeire az Egye-
sült Államokban is, ami a fesztivált támogató 
amerikai operabarátok kampányának köszön-
hetô. 

✒ Lindner András / Wexford

A Verdi-kortárs Jacopo Foroni elfeledett operájának (Krisztina, Svédország 
királynôje) fôszereplôi: David Stout és Helena Dix
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orosz Igor Golovatenko, a Bolsoj vendégszólistája emelke-
dett ki. Az újabban sokat foglalkoztatott angol rendezô, 
Stephen Medcalf viszont nem tudott mit kezdeni a stati-
kus librettóval, kivéve a zárókép gondolatát. Amikor a 
királynô közli, hogy megbocsát az összeesküvôknek, le-
mond és távozik a színrôl, Medcalf azt fundálta ki, hogy 
még mielôtt legördülne a függöny, hirtelen katonák lepik 
el a színt, és fütyülve Krisztina végakaratára, lefogják a 
magukat már szabadnak hitt konspirálókat. 
Bár sem a Manon, sem a Werther drámaiságához nem ér 
fel a nôi lélek nagy ismerôjének tartott Massenet két da-
rabja, az 1894-ben komponált A navarrai lány és az 1907-
es Thérese, összekapcsolásuk egy estére mesteri ötletnek 
bizonyult. A premiereken kiváló szopránok vitték sikerre a 
darabokat: Emma Calvé A navarrai lányban, Lucy Arbell 
pedig Thérese szerepében. Ezúttal a legendákhoz aligha 
mérhetô francia-kanadai mezzoszoprán, Nora Sourouzian 
énekelte mindkét szerepet, és a több európai színpadon 
máris sikeres fi atal énekes kiváló hangi diszpozícióban, 
megkapó színészi alakítást nyújtva tolmácsolta Massenet 
zenéjét. Számomra a szerelméért mindent vállaló Anita-
ként volt meggyôzôbb, mert hiteles jellemrajzot tudott for-
málni a rövid szerepben is. De Philippe Do francia-vietna-
mi tenort és még inkább a legutóbbi Belvedere énekverseny 
gyôztesét, az amerikai-ír baritont, Brian Mulligant ugyan-
csak lelkesen megtapsolták. A francia rendezôpáros, 
Renaud Doucet és André Barbe ezúttal festményeken ke-
resztül kívánt hatni a nézôk érzelmeire. A francia sztorit 

egy 21. századi múzeum képekkel zsúfolt restaurációs 
mûhelyébe helyezték, a spanyol történethez pedig Pablo 
Picasso: Guernica címû festményét kapcsolták, és végig a 
legendás alkotás adta a cselekmény színpadképét.
Wexfordban idén Nino Rota operája képviselte a humort. 
A száznegyvennél is több fi lmzenét alkotó komponistáról 
alig ismert, hogy írt 11 operát is számos nagyzenekarra, il-
letve zongorára írt darab és kamarakompozíció mellett. 
Legismertebb operájában, A fi renzei szalmakalapban Rota 
görbe tükröt tart a párizsi arisztokrácia elé. Az opera 
Eugene Labiche bohózatán alapszik, a szellemes olasz lib-
rettót pedig a komponista és édesanyja, Ernesta írta. Bár a 
mû már 1945-ben megszületett, csak tíz évre rá mutatták 
be a palermói Teatro Massimóban. Végig sziporkázó hu-
mor jellemzi: Rota ugyanis fontosnak tekintette, hogy örö-
met szerezzen hallgatóinak. Agler a 20. század jelentôs 
zeneszerzôjének tartja Rotát, és a librettót is kiemelkedônek. 
Az operát Wexfordban vezénylô spanyol Sergio Alapont 
szerint nehéz meghatározni a mû stílusát: van benne egy 
adag Rossini, Puccini és Verdi is. A lényeg, hogy nem sza-
bad túl komolyan venni. A fôszerepben a négyfelvonásos 
darabot – Andrea Cigni remek rendezésében – végigszá-
guldó Filippo Adami brillírozott, de kimagaslót nyújtott az 
áriaesten is bemutatkozó fi atal török mezzó, Asude 
Karayavuz is, Baronessa di Champigny szerepében. Mind-
három estén remekelt a fesztivál tavaly életre hívott ön álló 
kórusa, és végig jól helytállt a 2006 óta mûködô saját zene-
kar is. ■

Eleanor Lyons, Filippo Adami és Owen Gilhooly A fi renzei szalmakalap címû Nino Rota vígopera elôadásában
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„Nagyon elégedett vagyok az idei fesztivállal, mert az ösz-
szes elôadás különlegesre sikerült, mindegyik produkcióban 
akadtak emlékezetes megoldások. Annak pedig különösen 
örülök, hogy végre meg tudtuk mozdítani a diákokat. Az 
egyetemmel folytatott együttmûködés keretében hatalmas 
jegyárkedvezményt kaptak a fi atalok, és óriási volt az 
érdeklôdés. Rengetegen nézték meg a produkciókat, így 
úgy vélem, ezt a kezdeményezést a jövôben is folytatni kell. 
Bízom benne, hogy ezzel valóban kinevelhetünk egy 
operaszeretô, a kortárs darabokra is kíváncsi publikumot” 
– mondja Havas Ágnes igazgató. „Az idei fesztivál újdon-

sága volt az is, hogy a nemzetközi zsûri mellett egyetemi és 
civil grémium bírálta el a produkciókat. Az elôbbiben ta-
nárok és egy hallgató kapott helyet, a másikban pedig 
olyan prominens szegedi személyiségek döntöttek a díjak-
ról, akik ugyan nem zenészek, viszont nagy rajongói a 
mûfajnak, és fi gyelemmel kísérik a nemzetközi operavilág 
történéseit. Ez a két grémium is elismeréseket osztott, a 
nemzetközi zsûri pedig a legjobb férfi  és nôi alakításról, va-
lamint a legjobb produkcióról döntött. A közönségdíjról 
ismét az Arte csatorna nézôi döntöttek, a weboldalon sza-
vazva, s ôk a Britten-operára voksoltak. Nem volt könnyû 
a végsô döntés sem, hiszen a nemzetközi zsûri egyaránt ki-
válónak tartotta A csavar fordul egyet címû mûvet és a 
Lajkát is. Sok vita után a legjobbnak azonban az új, lon-
doni produkciót választották, így a Lajkát láthatták 
Avignonban az érdeklôdôk december 4-én. Egyébként azt, 
hogy mennyire jó volt a Britten-elôadás is, jelzi, hogy mi-
lyen sok díjat kapott. Megérdemelten, hiszen teljesen mo-
dern, hatásos színrevitellel, remek szereplôkkel. Volt, aki 
A csavar fordul egyet elôadása után azt írta a Facebook-
oldalunkon, hogy az ilyen élményekért lett Armel-ra jon-
gó… Hogy mégis a Lajka, az ûrkutya vitte el a pálmát, annak 
köszönhetô, hogy a rendezés és a színészi játék is fantaszti-
kusra sikerült. Azért is örülök ennek, mert a produkcióban 
magyarok is részt vettek: több muzsikus játszott az együt-
tesben, és harminc gyerek szerepelt a színpadon. Sajnos a 
kicsik nem utaznak Avignonba, hiszen a rendezôi koncep-
ció szerint ott is helyi gyerekekkel kerül színre az opera.”
A 2013-as operaversenyen a Legjobb nôi elôadó Jelena 
Končar lett, aki Miss N.N.-t alakította A nyár utolsó virá-
gában; a Legjobb férfi  elôadónak pedig Sebastien Ob rech-
tet választották, aki Peter Quintet énekelte A csavar for-

Lajka, az ûrkutya diadala
Teltház, rengeteg fi atal az Armel Operaversenyen 

Világos narancssárga kockákkal lett tele Sze-
ged október 5–15. között: az Armel Operaver-
senyt és Fesztivált hirdették az installációkkal 
a színház környékén. A sorozat sok érdeklôdôt 
és fi atalt vonzott, táblás házak elôtt kerültek 
színre az elôadások, amelyek nagy tetszést 
arattak, sok-sok díj talált gazdára. A szervezôk 
most a gyôztes produkcióval az avignoni ven-
dégjátékra készülnek, s decemberben kihirdetik 
az operaíró pályázat eredményét is. Akkor de-
rül ki, hogy melyik mû szerepelhet a 2014-es 
megmérettetésen. Az idei rendezvénysorozat 
tapasztalatairól és az Armel további ese mé-
nyeirôl Havas Ágnes igazgató mesélt. 

✒ Réfi  Zsuzsanna

Russell Hepplewhite kortárs operája, a Lajka, az ûrkutya nyerte el a nemzetközi zsûri fôdíját
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dul egyet elôadásában. Az egyetemi zsûri kollektív díját a 
Lajka kapta, az egyéni elismerésüket pedig Ilyas Seçkin – 
Miles szerepében, a Britten-operában. A civil zsûri díját 
Pál Tamás, Molnár Zsuzsa és Toronykôy Attila kapta a Si-
mon Boccanegráért. 
Az igazgatónô beszélt arról is, hogy minden évben más lesz 
a fesztivál színe. Tavaly bordó, idén világos narancssárga 
volt, jövôre pedig új árnyalatot választanak. Számos érde-
kes kísérô programmal igyekeztek idén is felhívni a fi gyel-
met a fesztiválra: a Lajka bemutatója kapcsán például – az 
Orfeusz állatvédô egyesülettel együttmûködve – kiskutyá-
kat fogadhattak örökbe az érdeklôdôk. Az Oedipus Rex 
francia tenorja pedig elment egy iskolába, hogy a fran ciául 
tanuló osztálynak meséljen az operáról. Olyan lelkesítôen 
beszélt, hogy a gyerekek a Stravinsky-opera mellett más 
produkciókat is megnéztek. S nem csak a helyszínen vol-
tak sokan, a VI. operafesztivál a televízióban is sikert ara-
tott. Az Arte csatornán az internetes látogatások alapján 
ismét a top 12-be kerültek három produkciójukkal. Aki te-
hát lemaradt az elôadásokról, az még áprilisig megnézheti 
az operákat a neten. 
Az egy esztendeje meghirdetett operaíró-versenyükre négy 
pályamû érkezett; az eredményt decemberben hirdetik ki. 
S még egy szerep kiadó a jövô évi tízbôl, az áprilisi váloga-
tón lehet rá jelentkezni, akárcsak a 2015-ös versenyfelada-
tokra. Az Armel a fesztivál befejeztével még számos más 
projekten dolgozik. December közepén Európa csúcsán 
címmel indítanak nemzetközi turnét, amely a legfonto-
sabb koncerttermekben, rangos szólistákkal és a Pannon 
Filharmonikusokkal zajlik. E sorozatban lépnek fel a ver-
senygyôztes énekesek is. Jelena Končar és Sebastien 
Obrecht díja, hogy december 31-én, a genfi  Victoria Hall-
ban koncertezhetnek a pécsi zenekarral. ■

A száz éve született Benjamin Britten dalmûve, A csavar fordul egyet komoly 
szakmai sikert aratott Szegeden

A folytatásban bízva
Nemcsak diákokkal, hanem tanárokkal is 
tele volt a nézôtér az Armel elôadásai alatt. 
Az egyetemi zsûri munkájában részt vevô 
Dr. Gyenge Zoltán, a SZTE BTK Társadalom-
elméleti Intézet Filozófi a Tanszékének veze-
tôje a Gramofonnak elmondta: nem volt 
könnyû dolguk a díjazásnál, hiszen jobbnál 
jobb produkcióknak tapsolhattak. 

Gramofon: Mennyire kísérte korábban fi gyelemmel az 
Armel fesztiválját, s hogyan vélekedett a sorozatról?
Gyenge Zoltán: Rendkívül jó kezdeményezésnek tar-
tom, s örvendetes az is, hogy a budapesti zenei kínálat 
mellett Szegeden szintén megjelent valami újdonság. A 
korábbi években viszont azt láttam, a programsorozat 
nem integrálódott igazán, viszonylag kevesen tudtak 
róla, és szûk kör volt rá kíváncsi. Idén azonban radiká-
lis változtatást hajtottak végre a szervezôk, így sokkal 
nagyobb lett az érdeklôdés és a nézôszám, ebben pedig 
jelentôs szerepet játszott az egyetemmel való együtt-
mûködés is. A diákok komoly árengedményt kaptak. 
Úgy vélem azonban, a marketingen még lehet javítani. 
A saját növendékeim közül többen nem tudtak a soro-
zatról, tôlem értesültek errôl a lehetôségrôl. De így is 
szinte minden elôadáson telt ház volt, az pedig a jövôre 
nézve mind a fesztivál, mind a színház érdeke, hogy mi-
nél nagyobb közönség verbuválódjon.

G.: Úgy tûnt, az egyetemisták a kortárs operára is kíváncsiak…
Gy. Z.: Nem könnyû megszólítani a fi atal generációt, 
de tapasztalataim szerint e téren segítséget nyújthatnak 
az oktatók, akik hetente több száz hallgatóval találkoz-
nak. Miután meséltem például a zsûriben szerzett élmé-
nyeimrôl, több növendékem indult jegyet venni. S 
egyébként nemcsak a hallgatók tömegeit láttam szín-
házban, hanem az oktató kollégáimat is, akik családos-
tul sok elôadáson részt vettek.

G.: Zsûritagként hogyan vélekedett az idei fesztivál kínála-
táról?
Gy. Z.: Érdekes és színvonalas sorozatnak lehettünk ta-
núi, így egyáltalán nem volt könnyû helyzetben a zsûri. 
A modern darabok jól követhetô, emészthetô formában 
jelentek meg, azok számára is érdekesen, akik nem igazán 
operabarátok. Számomra roppant élménydús volt a fesz-
tivál. A grémiumban pedig olyan szempontok alapján 
döntöttünk, hogy melyik produkció alkalmas a közön-
ségnevelésre. De abból is megmutatkozott a konszenzus, 
hogy az egyetemi és a nemzetközi zsûri ugyanannak a 
két elôadásnak adta a díjat, egymástól függetlenül.
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Egy fárasztó próba után ülünk 
le beszélgetni az öltözô sarká-
ban. Közben Tatyjana legalább 
háromszor kimegy kávét fôzni a 
többieknek, jóllehet ez nem 
tartozik koncertmesteri felada-
tai közé. Mindketten egyetér-
tenek abban, hogy ez a zenekar 
összetartó együttes, az emberek 
itt szeretik egymást, baráti tár-
saság, amely remek produk-
ciókra képes. Bár Attila csak 
2013 májusában csatlakozott – 
a Nemzeti Filharmonikusokat 
hagyta ott húsz év után –, úgy 
jött ide, mintha hazaköltözött 
volna, hiszen sokat turnézott ezzel a csapattal, még amikor 
a Kobajasi-féle Állami Hangversenyzenekarban muzsikált. 
Tatyjana több mint húsz esztendeje zenél a Duna Szimfo-
nikusoknál, s majdnem ugyanennyi ideje koncertmester. 
Az ô anyanyelve az orosz, egy észak-ukrajnai nagyváros-
ban, Csernyigovban nevelkedett. 
„Ha nincs fejlôdési lehetôség, akkor unalmassá válik a 
munka, és az ember máshol keresi a kihívásokat – mondja 
Tatyjana. – Itt azonban sokrétû a tennivaló, így valami 
mindig leköti az embert. Sokféle zenét játszunk, nagyszerû 
karmesterekkel dolgozunk, a változatosság jegyében tel-
nek az évek. A mûvészetben nincs befejezettség, nincs elé-
gedettség, de a kollégák sem engedik, hogy kiengedjünk, 
mindig jobbnak kell lenni.”  A koncertmesteri feladatok is 
kellô izgalmat adnak munkájuknak. Elô kell készíteni a 
szólamanyagot, még a próbaidôszak elôtt beleírni a voná-
sokat, hogy mindenki egyféleképpen játsszék. A koncert-
mester a karmester és a zenekar között áll, ô felel a szólam 
egységéért, ô vezeti a szólampróbákat. Ha kell, szólózik, és 
testmozgással irányít, ad jelt például a belépésre. Tatyjana 
a sikeres próbajáték után, hosszú éveken át szerezte meg a 
jó koncertmesteri munkához szükséges tapasztalatokat. 
Például azt kell jól tudni, hogy mibe nem szabad beleavat-
kozni. „Olyan ez a feladat, mint a szánhúzó kutyáké: van 
egy falkavezér, aki elöl fut, de ha nem elég gyors, akkor a 
mögötte futók leharapják a lábát – mondja nevetve. – 
Együtt futnak, de az elsônek mégis a legerôsebbnek és a 

leggyorsabbnak kell lennie. A csapat rögtön megérzi, ha 
nem vagy kellôen felkészülve, ha rossz a hangulatod, ha 
gyenge vagy.”
Tatyjana és Attila Kijevben, az Ojsztrah-tanítvány Olga 
Parkomenkónál tanultak, zenei értelemben tehát Ojsztrah-
unokák. Azokban az években még csak ismerôsökként kö-
szöntötték egymást, aztán Attila visszakerült szülôvárosába, 
az Ungvári Filharmónia Kamarazenekarába, majd pár év-
vel késôbb leendô felesége is ott zenélt, akkor találtak egy-
másra. Egy idôre megint elváltak útjaik, mert Tatyjana 
elszegôdött a nagy hírû Leopoldinum Kamarazenekarába. 
„Mivel félig lengyel, félig sváb származású vagyok, szinte 
hazatértem az egykori Breslauba, a mai Wrocławba” – 
mondja. „Sokáig mérlegeltünk, én menjek-e hozzá, vagy ô 
jöjjön-e ide – veszi át a szót Attila –, de mivel mindketten 
Magyarországon érezzük itthon magunkat, itt telepedtünk 
le. Régen közönség elôtt is sokat kamarazenéltünk, hiszen 
Tatyjana zongorázik, brácsázik, gitározik, most az orosz 
harmonikán, a bajanon tanul, valamint a Bartók Konzer-
vatórium hivatásos zongorahangolója. Kislányunk, okulva 
szülei nehéz, sanyarú sorsából – teszi hozzá ironikusan –, 
eddig távol tartotta magát a zenétôl, de most, tizennégy 
évesen mégis elkezdett gitározni.” ■

A Duna Szimfonikusok honlapja és koncertjei:
www.dunaszimfonikusok.hu

„Olyan ez a feladat, mint a szánhúzó kutyáké”
A sors úgy hozta, hogy a kijevi fôiskolán egy tanárhoz jártak, majd késôbb – nyolcszáz kilomé-
terrel nyugatabbra – egy kamarazenekarba kerültek. Rövid idôre szétváltak útjaik, de ma ismét 
egy zenekarban zenélnek, sôt egymás mellett ülnek, az elsôhegedû szólam elsô pultjában. 
A Boniszlavszky házaspár nôi tagja, Tatyjana a Duna Szimfonikusok koncertmestere; a férj, 
Attila a helyettese.
 ✒ Várkonyi Tamás

Boniszlavszky Tatyjana Boniszlavszky Attila
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Kilenc esztendôsen vették fel a Magyar Állami 
Operaház Gyermekkarába, így a tanulást az Erkel 
Ferenc Általános Iskolában folytatta. Szebellédi 
Valéria, Gupcsó Gyöngyvér és zongoratanára, 
Teleki Lajos tanítványaként már kilencévesen fel-
lépett gyerekszereplôként a Toscában. Tanulmá-
nyai idején második otthona az Operaház volt, és 
manapság is az, hiszen a Honvéd Férfi kar gyakori 
közremûködôje az ottani elôadásoknak. A Leövey 
Klára Gimnázium ének-zene tagozatán is aktívan 
kivette a részét a kóruséletbôl és a közösségi alko-
tómunkából. A magánének szakot a Weiner Leó 
Konzervatóriumban végezte el, és már tanulmá-
nyai kezdetén, tizenkilenc évesen a Honvéd Férfi -
kar tagja lett. Az azóta eltelt tizenöt évben szinte 
valamennyi produkcióban – külföldi turnékon, 
nyári szabadtéri elôadásokon is – részt vett, a bari-
ton szólamot erôsítve. Fontosnak érezte más terü-
leten is kamatoztatni tudását és érdeklôdését, 
ezért a Berzsenyi Dániel Fôiskola mûvészeti menedzser sza-
kát is elvégezte, így 2008-tól az éneklés mellett a Honvéd 
Férfi kar menedzseri feladatait is ellátja. A Gramofonnak 
most ebben a minô sé gében mesélt az együttes évadjáról.
Novemberben mutatta be a Nemzeti Színház Honegger 
Johanna a máglyán címû drámai oratóriumát, a teátrum 
vezetô színészeivel, kiváló énekes szólisták közremû kö dé-
sé vel, Vidnyánszky Attila igazgató rendezésében. Az ere-
detileg egy elôadásra tervezett produkcióból huszonegy 
elôadásos sorozat lett, amelyben a Honvéd Férfi kar is 
közremûködik; karnagyuk, Strausz Kálmán pedig karmes-
terként is jegyzi a produkciót. „A férfi kar csapatként dol-
gozik, ha tehát a karnagy vagy egy kórustag jó ötlettel áll 
elô, azt megbeszéljük. A Johanna is így született, de kez-
detben csak egy elôadással számoltunk” – avat be Bodó 
Levente a részletekbe. „A felkért rendezônknek annyira 
megtetszett a mû, hogy úgy döntött, felveszi a Nemzeti 
Színház repertoárjára. A feladat hihetetlenül izgalmas, 
noha a zenés színpadi szereplés nem ismeretlen számunkra. 
A kórust is rendezik, tehát kotta nélkül énekeljük végig a 
hetvenperces mûvet, jelmezben, maszkokban, mozgással.”
Emellett a Honvéd Férfi kar ebben az évadban is meghir-
dette önálló bérletét. Mivel Magyarországon ez az egyetlen 
hivatásos énekkar, amely nem rendelkezik saját játszóhely-
lyel és saját szimfonikus zenekarral, olyan programot kel-
lett összeállítani, amely lehetôleg zenekar nélkül, a 

cappella vagy zongorakísérettel megszólaltatható. Ebben a 
szezonban a bérlet elsô elôadása közel került Halottak 
napjához, ezért az MTA Dísztermében – rendhagyó mó-
don – zenekari kísérettel, az Óbudai Danubia Zenekar 
közremûködésével adták elô Cherubini Requiemjét. A 
bérlet második koncertjét ugyanitt rendezik február 7-én; 
ekkor Matthias Brauer, a Párizsi Rádiókórus német karna-
gyának vezényletével szólaltatnak meg német romantikus 
férfi karokat, Szilasi Alex zongoramûvész közremûködésével. 
Március 7-én 20-21. századi mûveket énekelnek; utóbbi 
mûsort Riederauer Richard karnagy dirigálja.
A mûvészi és a menedzseri munka összehangolása nem 
könnyû. „Nincs hivatalos munkaidôm, elôfordul, hogy 
napi tizenhat órát dolgozom, de ez így van rendjén. Ha az 
ember ésszel csinálja, akkor minden megoldható – mond-
ja Levente –, de sokat segít ebben író feleségem is. Sokat 
olvasok a fô kikapcsolódást jelentô kertészkedés mellett. 
Amióta kertes házban lakunk, magaságyásokat építünk, 
konyhakertet csinálunk, szépítjük a környezetünket. Sze-
retek kertészkedés közben szerepet tanulni: feléneklem a 
dallamokat a telefonomra, és miközben hallgatom-tanu-
lom, elültetek valamit a kertemben.” ■
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A Honvéd Együttes honlapja: 
www.honvedart.hu

Jó mulatság, férfi munka, csapatjáték
Bodó Leventét, a Honvéd Férfi kar bariton szólistáját és menedzserét hatévesen egy általános isko-
lai hangszerbemutató indította el a zenei pályán. A zongorázás mellett a sport is fontos volt szá-
mára, de egy ujjsérülés miatt a birkózást végérvényesen a zongorára és az éneklésre cserélte.
 ✒ VT

Bodó Levente – énekmûvész és menedzser egyszemélyben
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Kották
a kulisszák mögött
Minden elôadómûvészeti együttes kétlaki életet 
él: az egyik pillanatban a refl ektorfényben áll, 
a másikban pedig a nyilvánosságot kizárva, el-
mélyülten próbál. Ennek a „hátsó”, titokzatos 
világnak van egy még titokzatosabb szeglete: a 
Nemzeti Kottatár. Eldugott hely, de a Nemzeti 
Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar 
mûködéséhez elengedhetetlen fontosságú.

Az állomány jelenleg 8-10 ezer tételbôl áll – attól függôen, 
hogy ide számítjuk-e a felkészülést szolgáló zongorakivona-
tokat és a csekély számú kamaramûvet. „A zenekari szó-
lamanyagokat nagypartitúrák és kispartitúrák egészítik ki, 
amelyek részben a betanulást, részben a hangverseny-köz-
vetítések rendezését, illetve a videó- és hangfelvételek el-
készítését szolgálják” – tájékoztat a kottatár vezetôje, 
Kaizinger Rita zenetörténész, aki a Bartók Új Sorozat CD-
összkiadásában is közremûködött szerkesztôként. – A ze-
nekari anyagok között ritkaságnak számítanak Bartók, 
Kodály és Weiner mûveinek egykorú kiadásai, amelyeket a 
zenekar az egész világon legálisan használhat. Ugyanilyen 
különlegesség Dohnányi Ernô Ünnepi nyitánya, amelyet a 
világ valamennyi zenekara csak az NFZ-nél ôrzött kottá-
ból játszhat. Magának a zenekarnak a kottaállománya 
egyébként zárt, ami azt jelenti, hogy a zenekar mûvészeinek 
kizárólagos használatára szolgál. Ennek oka, hogy ezek a 
kották értékes bejegyzéseket tartalmaznak, elsôsorban a 
vonásnemek és az elôadási gyakorlat tekintetében. 
A Nemzeti Énekkar – a zenekarral ellentétben – nem ren-
delkezik zárt állományú kottaanyaggal, ezért az énekkari 
mûvészek által használt kottákat az ország egész területé-
re kölcsönzik; hivatásos és amatôr együtteseknek egy-
aránt, csekély térítési díj ellenében. Távlati cél azonban, 
hogy az énekkar is rendelkezzen önálló kottaállománnyal, 
legalább a repertoár gerincét alkotó mûvek vonatkozásá-
ban. A kottatár polcain olyan ritkaságok is megtalálha-
tók, amelyeket Virány Gábor zenetörténész hagyott 
végren deletében a Nemzeti Kottatárra. Ebbôl a hagyaték-
ból tavaly restauráltattak számos értékes darabot: a többi 
között egy kô     nyomatos, Artaria kiadású Hummel-
zongoramûvet, egy szintén bécsi kiadású vonósnégyes-
szólamanyagot, egy el sô kiadású Liszt-zongoramûvet, va-
lamint Puccini néhány operájának elsô kiadású, díszes 
zongorakivonatát.
Kaizinger Ritától megtudjuk: a kottatári munka összetett 
feladat, hiszen gondoskodni kell az évad valamennyi mû-

so rának kottájáról, emellett jártasnak kell lenni a szerzôi 
jogban, ismerni kell a mûvek esetleges eltérô változatait 
vagy mások általi feldolgozásait. Azzal is pontosan tisz-
tában kell lenni, hogy melyik szerzô vagy mû melyik ki-
adóhoz tartozik. „A legegyszerûbb eset, amikor a meglévô 
állományból elôkészítjük a megfelelô zenekari vagy ének-
kari szólamanyagot, de ilyenkor is nagy gonddal kell eljár-
ni: nem sérült-e vagy hiányos-e az anyag – folytatja a kot-
tatár vezetôje. – Ennél bonyolultabb a helyzet akkor, ha 
nincs meg az elôadandó mû kottaanyaga. Ilyenkor több-
nyire a kiadótól kell bérelni, hiszen ezek a kották nem sze-
rezhetôk be kereskedelmi forgalomban, a kiadó tulaj donát 
képezô közreadásokról lévén szó. A zenekarnak évadon-
ként csak néhány esetben vásárolunk, hiszen az együttes 
kilencvenéves fennállása alatt felépített óriási repertoárjá-
nak kottái többnyire megtalálhatók. Az új szólamanyagok 
ára 25 ezer forinttól hatszázezerig vagy akár egymillió 
forintig is terjedhet – attól függôen, hogy régi kiadás 
reprint jé rôl vagy a legújabb kutatásokon alapuló, szöveghû 
kottáról, úgynevezett Urtext-kiadásról van-e szó.” ■

A Nemzeti Filharmonikusok honlapja:
www.fi lharmonikusok.hu

Az NFZ jogelôde, a Székesfôvárosi Zenekar 1923-as megalakulásakor, egy 
hallei zenekari egyesület által ajándékozott Richard Strauss-kotta, a Halál és 
megdicsôülés zenekari anyagának egy oldala

Fo
rr

ás
: N

em
ze

ti 
K

ot
ta

tá
r



A Müpa támogatója az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma.

Jegyek kaphatók a Müpa jegypénztáraiban (1095 Budapest, Komor Marcell u. 1., tel.: 555-3300 és 
1061 Budapest, Andrássy út 28., tel.: 555-3310), valamint az ismert jegypénztárakban. Online jegyvásárlás: www.mupa.hu
ISO 9001:2000

S T R A T É G I A I 
M É D I A P A R T N E R E I N K

S T R A T É G I A I
P A R T N E R E I N K

Élmény! Minden tekintetben. www.mupa.hu

Hosszu-Legocky Géza

SZIMFONIKUS FELFEDEZÉSEK
HOMMAGE À BEETHOVEN
Hosszu-Legocky Géza és a Kodály Filharmonikusok
2014. január 19., 19.30
Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

01-2896-01_HommageABeethoven_HosszuLG_KodalyFil_Gramofon_167x118_2.indd   1 11/15/13   3:33 PM

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

www.bdz.hu

Hangversenyek a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben

2014. február 19. szerda

UNGARESCA
Haydn: G-dúr trió - Rondo all’ungherese

Berlioz: Rákóczi-induló • Erkel: Ünnepi nyitány
Kodály: Kállai kettős • Dohnányi: Ruralia hungarica

Bartók: Magyar parasztdalok, Román népi táncok
Binder: Concerto• Kodály: Galántai táncok

Vezényel: Hollerung Gábor
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Kevesen részesülnek abban a megtiszteltetésben, hogy az 
egyik legnagyobb kortárs zeneszerzô dicséri elôadó mû vé-
sze tüket. Márpedig Ligeti György azt nyilatkozta: ha csak 
egy felvételt vihetne magával egy lakatlan szigetre, Koroljov 
Bach-lemezét vinné, A fúga mûvészetét. Az 1949-ben szü-
letett, 1978 óta Hamburgban élô orosz mûvész a Hilliard 
Ensemble lemezét vinné magával, amelyen Gesualdo 
Nagy heti responzóriumai szólnak. Nem zongorázik rene-
szánsz mûveket, de ez kedvenc zenéinek egyike. „Ha zenét 
hallgatok, majdnem mindig reneszánsz vokális mûveket 
választok” – mondja. És ha már itt tartunk, megkérdeztük, 
milyen kottát, milyen könyvet vinne magával a képzelet-
beli lakatlan szigetre. „Ha fel lehetne állítani egy zongorát, 
akkor a Wohltemperiertes Klavier kottáját vinném, mivel 
jó nagy gyûjtemény, negyvennyolc gyönyörû tétel. Renge-
teg kedvenc könyvem van, de talán a Bibliát vinném, mert 
az a leggazdagabb és leghosszabb olvasnivaló, az embernek 
pedig bôven van ideje a pálmafák alatt.”
Ligeti Györggyel a hetvenes években kerültek egy tantes-
tületbe a hamburgi zeneakadémián. Valószínûleg  neki kö-
szönheti Koroljov, hogy meghívást kapott a fi nnországi 
Kuhmo Fesztiválra, ahol A fúga mûvészete és más darabok 
mellett Ligeti-mûveket is elôadott. Ezt követôen hívta ôt 
fel Ligeti telefonon, és kérdezte meg, van-e kedve elô-
játszani neki. „Természetesen örömmel elfogadtam a meg-
hívást – emlékszik Koroljov –; a Musica ricercatát és néhány 
etûdöt vittem hozzá. A közös munka hatott a gondolkodá-
somra és a játékmódomra, de akkor már felnôtt voltam, 
nehezebben nevelhetô” – meséli nevetve.
Koroljov mindig csak azokból a mûvekbôl készít lemezfel-
vételt, amelyek lelkileg is megérintik, s bensôjének kifeje-
zésére ösztönzik. A koncertek esetében azonban kielégíti, 
ha a mûvek örömet okoznak számára, a program pedig ér-
telmes egészet alkot. Koroljovot elsôsorban Bach-elô adó-
ként jegyzik, és kevéssé ismert, hogy 20. századi és kortárs 
zenéket is ugyanolyan elmélyültséggel szólaltat meg. 
„Schönberg, Webern, Prokofjev, Sosztakovics alkotásait is 
rendszeresen mûsorra tûzöm, Bartóktól a kétzongorás 
Szonátát a feleségemmel adtam elô, valamint a Mikrokoz-
moszból is játszottam tételeket, továbbá az 1. és a 3. zongo-

raversenyt is repertoáromon tartom. A 20. század második 
felébôl és a 21. század elejérôl valóban ritkábban válogatok, 
de ennek részben az az oka, hogy kevesebb zongoramû szü-
letik. Elôfordulhat, hogy találkozom szép zongorazenével, 
de ez önmagában még nem jelenti azt, hogy fel is kelti az 
ér deklôdésemet. Az utóbbi idôben ismerkedtem meg 
Kurtág György csodálatos világával: Hamburgban adtam 
elô a Játékokból, szólódarabokat és négykezeseket a felesé-
gemmel.”
A januári zenekari koncerten – a Keller-kvartettel Koroljov 
kamaraestet is ad – egy Mozart- és egy Bach-zongoraver-
senyt játszik. Kérdésünkre így foglalja össze röviden a két 
szerzôhöz fûzôdô viszonyát: „Mozart zenéjébôl végtelen 
életöröm sugárzik, ugyanakkor nincs olyan mûve, ami ne 
tekintene be a lélek legmélyebb bugyraiba. Ami Bachot il-
leti: kompozíciói a rend világába visznek, én pedig szeret-
nék ilyen rendezett világban élni. Akkor jó egy Bach-fúga 
elôadása, ha minden szólam minden pillanatban jelen 
van, és tisztán artikulált. Bach zenéje annyira összetett, 
hogy mindig van mit gyakorolni, megérteni rajta. Keveset 
gyakorolok hangszernél, annál többet fejben, például séta 
vagy vonatozás közben. Ha elôveszek egy számtalanszor 
játszott fúgát, mindig úgy kezdek neki, mintha még soha-
sem játszottam volna, mintha új életet kezdenék.” ■

A Concerto Budapest vendége: Jevgenyij Koroljov

Januárban ismét világhírû mûvész, Jevgenyij 
Koroljov lesz a Concerto Budapest vendége. 
A Hamburgban élô, köztudottan zárkózott zon-
gorista alig-alig ad interjút. Ezért is megtisztelô, 
hogy a tanítás, koncertezés és gyakorlás között 
a Gramofonnak elmondta gondolatait többek 
között Mozartról, Bachról, lemezkészítésrôl és 
koncertezésrôl.

A Concerto Budapest honlapja:
www.concertobudapest.hu

Jevgenyij Koroljov: keveset gyakorolok hangszernél, annál többet fejben, 
például séta vagy vonatozás közben
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Szerencsés csillagzatú együttmûködés tartja mozgásban az 
együttest, hiszen a Dohnányi Zenekar adminisztrációjá-
ban, menedzselésében olyan személyek vesznek részt, akik 
korábban muzsikusként is a zeneigazgató keze alá dolgoz-
tak. Hollerung Gábor szabad teret enged nekik az ötletek 
megvitatásában és kidolgozásában, hiszen az iroda minden 
tagja ismeri azokat a mechanizmusokat, amelyekrôl a zene-
kari vagy énekkari próbákon szó van. Másképpen fogal-
mazva: az együttesek szellemisége mindannyiuk számára 
is merôs. „Értelmetlen lenne korlátozni munkatársaim szár-
nyalását, hiszen ha nem hagynám csírázni a saját magam ál-
tal elvetett magot, akkor semmi értelme nem lenne a mun-
kámnak – fogalmaz Hollerung Gábor. – Elôtérbe he lyezem 
a kamarazenélést is, mert célom az önbizalomra nevelés, 
ami egy elôadómûvésznél rendkívül fontos. Az ön bizalom 
ugyanakkor nem jelenti azt, hogy nem hibázhatunk. Az 
önbizalom mellett tolerancia is van bennünk: nálunk nem 
jár fegyelmi egy gikszerért vagy rosszul meghúzott hangért, 
hiszen mindenkinek lehet rossz napja, emberek vagyunk. 
Mégis, az erônk abban rejlik, hogy ami ben nünk van, azt 
merjük megmutatni. Csendes kreativitás nincs. Amit nem 
tudunk megmutatni, arról senki sem szerez tudomást.”
A zeneigazgató szerint a kreativitás attitûd kérdése is. Na-
gyon büszke például arra, hogy soha semmilyen elôadásáról 
nem ôrzött meg vázlatot, partitúrába sem írt bele, hogy 
késôbb ezek az észrevételek ne befolyásolják. Kreativitás az 
is – mondja –, amikor a régi tudás birtokában újat fede-
zünk fel. A kreativitás fokmérôje pedig nem az, hogy ze-
nészként valaki jobb-e a másiknál, hanem hogy mennyire 
képes a fejlôdésre, önmaga megmutatására. „Lehet, hogy 
száz ötletbôl csak tíz lesz kiváló, de az a tíz talán nem szü-

lethetett volna meg a kidobott kilencven ötlet nélkül. A 
kilencven fel nem használt ötlet kimondásához pedig 
szük séges az önbizalom és a biztatás.”
A kerek évfordulón felmerül a kérdés, hogy mire a legbüsz-
kébb Hollerung Gábor az elmúlt idôszakból. Az 1990-es 
évek elején – keserû tapasztalatok birtokában – elhatá-
rozta, hogy kiszáll a zenekari szakmából. Addigra számos 
zenekarral dolgozott együtt, és az volt az érzése, hogy a ve-
lük való kommunikáció kilátástalan, meglátása szerint 
magába facsarodott hangulat jellemezte az akkori zeneka-
ri társadalmat. „Éppen ezért arra vagyok a legbüszkébb – 
folytatja –, hogy sikerült jó hangulatú, motivált fi atalokból 
álló együttest létrehozni, amelyet mindig a közös akarat 
visz elôre, és amelynél sohasem kell a fenyegetés, a stressz 
és a hatalmi hierarchia túltengését bevetni ahhoz, hogy 
mûködôképes legyen. Természetesen voltak és vannak 
konfl iktusok, és én sem vagyok könnyû ember, de ide még 
akár más zenekarokból is szívesen jönnek az emberek mu-
zsikálni. Nálunk a tagok nem versengenek egymással, 
hanem segítik egymás munkáját, aminek köszönhetôen 
meg te remtôdött közöttük egyfajta termékeny zenei együtt-
mûködés. A zenészek nálunk nem érzik jobban magukat 
attól, hogy a másik gikszert fújt, nem a másik vérén át 
akarnak elôbbre jutni, hanem a közös produkciót tartják 
szem elôtt. Arra vagyok a legbüszkébb, hogy a szeretet, 
egymás segítése, az ügy szeretete nem tudott kiveszni ebbôl 
a nagyon nehéz, sokszor megalázó körülmények között 
mûködô együttesbôl.” ■

A Budafoki Dohnányi Zenekar honlapja:
www.bdz.hu

„Csendes kreativitás nincs”
A Budafoki Dohnányi Zenekar két évtizedes történetét áttekintô cikksorozatunk befejezô részé-
ben kreativitásról, az emberi tényezô és az önbizalom fontosságáról kérdeztük Hollerung Gábor 
zeneigazgatót; valamint a kerek évforduló kapcsán arról, hogy mire a legbüszkébb az elmúlt 
idôszakból.

Az elmúlt húsz évben sikerült jó hangulatú, 
motivált fi atalokból álló együttest létrehozni
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ZENEKARI KÖRKÉP – Várkonyi Tamás összeállítása

Sir László 1981 és 2007 között volt a 
zenekar igazgatója, de nyugdíjas-
ként legalább annyira elfoglalt és 
tevékeny, mint azokban az évtize-
dekben volt. Úszni jár, kertészkedik 
és természetesen ebben az évadban 
is megvásárolta a zenekar mindhá-
rom bérletét; feleségével együtt 
minden egyes hangversenyt meg-
hallgat. Mint mondja, életmóddá 
vált a koncertre járás. „Ha koncert 
van, megyünk.” Az utóbbi három 
évet a háromszáz oldalas kötet 
anyagának összegyûjtésével, meg -
írásával töltötte. Nem volt segít-
sége: a zenekar múltját rajta kívül 
senki nem kutatta, és aligha is-
meri jobban. Más zenekar-
történetektôl el térôen nem 
sztorizós-anekdotázós kon cert-
nap lót képzelt el, hanem fej lô-
déstörténetet írt. Azt szerette 
volna bemutatni, hogy miként lett a sa-
ját életét megszervezni nem tudó, de nem is kényszerülô 
formációból vállalkozó szellemû, önálló együttes. A súlyt a 
tagság és a hangszerpark alakulásának, a szakmai fej lô-
désnek, a koncertrendezésnek és a gazdálkodásnak a be-
mutatására helyezte. „Minden területet felölelve próbál-
tam megírni ezt a krónikát. Nem lehetett elkerülni az 
elôtörténetet sem, muszáj volt érzékeltetni, hogy nem a 
semmibôl alakult a zenekar.”
Az elmúlt fél évszázad történetének fordulópontjairól, sza-
kaszairól szólva Sir László megemlíti, hogy az elsô húsz év 
az Országos Filharmónia gyámsága alatt telt el – neves 
karmesterekkel, szólistákkal. A zenekar nem rendelkezett 
önálló otthonnal és költségvetéssel, nem rendezett hang-
versenyeket, nem kötött szerzôdéseket, albérletekben 

megtûrt formációként mûködött, az intézményesülés ala-
csony fokán. 1984-ben történt az elsô jelentôs változás: a 
zenekar önálló székházat kapott, ekkor az önállósodási fo-
lyamatok is elindultak. Együttmûködés kezdôdött a Pesti 
Vigadóval is: kezdetben egy-egy koncert, majd három éven 
át önálló bérletsorozat keretében. Elmélyültek a külföldi 
kapcsolatok, ekkor alakult ki a másfél évtizedig tartó, nem 
csak operaturnékra korlátozódó kapcsolat a bécsi zeneaka-
démiával. Wolfgang Gabriel professzor több mint száz kon-
certen vezényelte a zenekart, ebbôl nyolcvan alkalommal 
külföldön. Az együttes ekkor kezdett hangversenyezni az 
olaszországi Riva del Garda városában is, saját költségve-
téssel gazdálkodhatott, elôrébb tudott lépni a hangszer-
park, a létszám tekintetében.
Sir László úgy fogalmaz: a zenekar a kilencvenes években 
lépett felnôtt korba, képesnek bizonyulva hosszabb távú 

kapcsolatok kibontására, na-
gyobb projektek megvalósítá-
sára is. A volt igazgató ki-
emelkedô mozzanatként emlí-
ti Jurij Szimonov nemzetközi 
karmesterkurzusát, a televízió 
karmesterversenyének miskol-
ci kö zép döntôit, a kiszélesedett 
bérlet kínálatot, a meg nö ve-
kedett nézôszámot. „Ekkor 
kezdtünk lemezeket is készíte-
ni: Veress Sándor mûveibôl há-
rom CD jelent meg, Rózsa Mik-
lós mûveit egy francia kiadónál 
vettük fel, és elindult a Weiner 
Leó-életmûsorozat megvalósítá-
sa is a Hungarotonnál. A negy-
venedik évfordulóra, 2003-ban 
reprezentatív programot állítot-
tunk össze: egyetlen évadban 
olyan mûvészek léptek fel az 
együttessel, mint Ágoston And-
rás, Frankl Péter, Jandó Jenô, 
Marton Éva, Pauk György, 
Perényi Miklós, Vásáry Tamás. A 
saját hangversenytermet és méltó 

koncerthelyszínt jelentô Mûvészetek Háza 2006-os birtok-
ba vétele szintén fordulópontként értékelhetô, bár ennek 
üzemeltetési jogát 2013-ban elvették a zenekartól. A mis-
kolciak azóta is idôrôl idôre neves szólistákkal jelzik, hogy 
ma már az európai zenei élet részei. Ezt tették többek kö-
zött Piotr Anderszewski és Lilya Zilberstein zongora-
mûvészek, a hegedûs Patricia Kopatschinskaja, Abe Keiko 
ütôhangszeres mûvész és Szergej Nakarjakov trombitavir-
tuóz meghívásával is.”  ■

A Miskolci Szimfonikus Zenekar honlapja:
 www.mso.hu
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Fél évszázad 
fejlôdéstörténet
Vaskos jubileumi kiadványt jelentetett meg 
fennállásának ötvenedik évfordulójára a 
Miskolci Szimfonikus Zenekar. A kötet anya-
gát az együttes munkáját igazgatóként több 
mint negyedszázadon át irányító Sir László 
írta és szerkesztette.
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A Pannon Filharmo-
nikusok együttese ré-
gebben – még Pécsi 
Szimfonikus Zenekar 
korában – évente há-
rom-négy hónapot töl-

tött külföldön. Ezek a fellépések kis presztízsû megjele-
nések voltak, hiszen a felkérôk jó színvonalon játszó, de 
alacsony gázsit igénylô közép-kelet-európai zenekart keres-
tek. Az együttes megújulásával azonban a társulat szakí-
tott ezzel a gyakorlattal, mert minden területen az élvonal-
ba szeretett volna tartozni. Ehhez elôször a magyarországi 
– pécsi, régióbeli és fôvárosi – pozícióit erôsítette meg. „A 
Kodály Központ rezidens zenekaraként évente negyvenkét 

koncertet adunk a pécsi hangversenyteremben – mondja 
Horváth Zsolt. – Mivel Pécs nem olyan fesztiválváros, 
amely csak egy adott idôszakban nyújt kiemelkedôt az 
odalátogatóknak, a mi zenekarunk a felelôs azért, hogy a 
mindennapok tükrözzék: annak a zenei világnak, ami az 
európai kulturális életet jellemezi, Pécs is részese.”
A zenekar most jutott el oda, hogy mindazt, amit a ma-
gyar zenei életben elért, a nemzetközi színtéren is megvaló-
sítsa. A külföldi megnyilatkozás egyrészt komoly szakmai 
feladat, másrészt egy stratégia része – fogalmaz az igazga-
tó. Az együttes december közepétôl két és fél hetes sváj-
ci-németországi turnén vesz részt, amelyen tizenhárom 
hangversenyt ad Európa élvonalbeli koncerttermeiben. 
Játszik a többi között a berlini Konzerthausban, a lipcsei 
Gewandhausban, a hamburgi hangversenyteremben, to-
vábbá Genfben, a zürichi Tonhalléban, a luzerni KKL-
ben, amelynek rezidens fesztiválzenekarát Claudio Abbado 
vezeti. A turné zárásaként, január 5-én a Berlini Filhar-
móniában koncertezik a zenekar, Bogányi Tibor vezényle-
tével. A pécsi együttes 6500 kilométert utazik, miközben 
négy különbözô mûsort „tart kézben”. A potenciális nézô-
szám pedig elérheti a húszezret. Ilyen volumenû külföldi 
úton még nem vett részt a zenekar, és érthetô, hogy áttö-
rést várnak a nyugat-európai turnétól. „A hihetetlenül 
koncentrált idôszakban nemcsak Pécset, hanem Magyar-
országot is képviseljük” – jelzi az igazgató a felelôsség nagy-
ságát. Az úton három nemzetközi hírû szólista csatlakozik 
a Pannon Filharmonikusokhoz: Andrej Gavrilov zon go ra-
mûvész (lásd keretes írásunkat), Ilya Gringolts hege dû-
mûvész és a trombitás Max Sommerhalder. Eközben bel-
földön is gôzerôvel zajlik az évad. Amellett, hogy a zenekar 
februárban ismét fellép a Budapesti Fesztiválzenekar 
Müpa-beli Bach-maratonján, tizenegyedik bérletét hirdet-
te meg Budapesten, ahol rendre telt házak elôtt játszik. Ez 
komoly fegyvertény egy olyan városban, ahol a számítások 
szerint naponta hétezer fô hallgat zenét, csak a legismer-
tebb koncerthelyszíneken. ■

Német-svájci turné elôtt 
a Pannon Filharmonikusok

Három hét, 6500 kilométer, tizenhárom koncert, négy mûsor, három 
világsztár. Ezek a számok és adatok sokat elmondanak a Pannon Fil-
harmonikusok téli nyugat-európai körútjáról. A turné stratégiai fon-
tosságáról, a zenekar pécsi szerepérôl, felelôsségérôl beszélgettünk 
Horváth Zsolt igazgatóval.

A Pannon Filharmonikusok honlapja: 
www.pfz.hu

BREZSNYEV FOGSÁGÁBAN
Andrej Gavrilov zongoramûvész 
– akit decemberben a pécsi kö-
zönség is megismerhet – rendha-
gyó pályát futott be. Mindössze 
fél év felsôfokú zenetanulás után, 
1974-ben megnyerte a moszkvai 
Csajkovszkij Versenyt, röviddel 
azután pedig szakmai pártfogója, 
Szvjatoszlav Richter helyett ug-
rott be a Salzburgi Fesztiválon. 
Öt évvel késôbb Karajan ajánlot-

ta fel neki, hogy vegyék fel mindhárom Rahmanyinov-zon go ra-
versenyt. Nem kis meglepetésre Gavrilov nem jelent meg a pró-
bákon. Utóbb kiderült, hogy a KGB vezetôje – Leonyid 
Brezs nyev közvetlen jóváhagyásával – bevonta útlevelét, vissza-
tartotta repül ô jegyét, lekapcsolta telefonvonalát. Gavrilov házi 
ôrizetbe került, és öt évnek kellett eltelnie, hogy 1984-ben, Mi-
hail Gorbacsov közbenjárására újra útlevelet kapjon. 1989-ben 
Németországban telepedett le, de 1993-ban visszavonult. Ekkor 
úgy érezte: anyagi biztonságban él, elért karrierje csúcsára, de 
nem önálló mûvész, a zeneipar szolgája. Két évet tervezett ki-
hagyni, nyolc lett belôle. Elmerült a vallási és fi lozófi ai témák-
ban, fél évet a Fidzsi-szigeteken élt, és teljesen átdolgozta zon-
goratechnikáját.
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Két éve a helyi Bartók Béla Zeneiskola zongoratanára, 
Kardos Éva és férje, a Savaria Szimfonikusok kürtmûvésze, 
Vlasits Gábor a legfi atalabbakra gondolva ismeretterjesztô, 
interaktív, tematikus koncerteket kezdtek rendezni a zene-
kar zenészeinek bevonásával, akik ingyen vállalták a 
közremûködést. „Ha az ember valamit nagyon meg akar 
csinálni, arra szakít idôt – mondja Kardos Éva. – Nem 
unatkozunk, de boldogan vágtunk ebbe a nem kis feladat-
ba. Nekünk is vannak gyerekeink, és nem nagyon tudjuk 
olyan helyre vinni ôket Szombathelyen, ahol élô zenei él-
ményben részesülhetnének. Az óvodás-kisiskolás rendkí-
vül fogékony: nem érdekli, hogy komolyzene vagy sem, 
nincsenek elôítéletei; ami tetszik neki, annak tapsol. Lel-
kes kis közönségre találtunk ebben a korosztályban. A ze-
nekari kollégák pedig – igazgató és muzsikusok egyaránt 
– mindenben mellettünk álltak, a szervezéstôl a kottabe-
szerzésig. Az internetnek köszönhetôen pillanatok alatt 
híre kelt a kezdeményezésnek, a jegyeket elkapkodták.”
A siker nem maradt el. A legkritikusabb és legôszintébb 
réteg körében kedvezô fogadtatásra talált a rövid zene-
számokból szerkesztett, kérdésekkel, megénekeltetéssel, 
mû ismertetéssel, hangszerbemutatóval egybekötött, inte-
raktív elôadás. „Nem az a cél, hogy a gyerekek pisszenés 
nélkül üljék végig a koncertet, sôt! – mondja Mérei Tamás 
igazgató. – Fontos, hogy legyenek kérdéseik, hogy ôk is ré-
szesei legyenek a zenének. Világossá vált, hogy Szombat-
helyen ezekre a zenei eseményekre nagy az igény, ezért úgy 

döntöttünk, hogy bérletsorozat keretében bevesszük a kí-
nálatunkba. Így a bérletstruktúránk már minden kor-
osztályt lefed. Ebben az évadban négy programot foglal 
magában a Zenemanók sorozat. Az Ôsz az erdôben címû 
elôadást novemberben tartottuk, télen a karácsonyi témá-
jú Ünnepvárás, februárban a Farsangi mulatság, májusban 
pedig a Tavaszváró címû mûsort rendezzük meg. A nagy 
érdeklôdésre való tekintettel mindegyik programot négy-
szer adjuk elô: hármat hétközben – erre az oktatási intéz-
mények által szervezett formában jönnek a gyerekek, akik 
meg is töltik a Bartók Terem nézôterét –, szombaton pedig 
egyéni, családtagokkal érkezô résztvevôknek.”
A célkitûzés régi, de új elem a zenekar mûködésében a jó-
tékonyság. A megyében két olyan intézmény mûködik, 
amely fogyatékkal élô gyerekek oktatásával foglalkozik. A 
Hollywood Classics fi lmzenés koncertjeire úgy fogytak el a 
jegyek, hogy plakát sem készült. Ezt a bizalmat és ér dek lô-
dést használták fel a jó cél érdekében, hiszen a jótékonyság 
is része a hollywoodi szuperprodukcióknak. Az est elôtt 
sajtó falat állítottak fel, amelynél a közönség Shrek, illetve 
az új James Bondot alakító Daniel Craig fi gurájával fotóz-
kod hatott. A fényképek az elôadás után már papírképeken 
várták gazdáikat, akik megvehették azokat; ezt a bevételt 
fordították az egyik intézmény javára. „Minden fi llérnek 
nagyon örülnek – folytatja az igazgató –, így olyan egyéb 
pluszprogramot is tudnak szervezni a gyerekeknek, amelyre 
egyébként nem lett volna mód.” Az évad során fogyaték-
kal élô gyerekek lépnek majd fel a Bartók Terem színpadán 
zenés-táncos produkciókkal, ezekben a Savaria Zenekar 
zenészei is részt vesznek. Mérei Tamás kérdésünkre el-
mondta: a következô évben a tervek szerint megválasztják 
új vezetô karmesterüket, aki Vásáry Tamás elnök-karnagy 
mellett tevékenykedik majd a zenekarnál. Mérei Tamás-
nak 2014 elsô felében jár le öt évre szóló megbízatása – sze-
retné folytatni a komoly fejlôdést hozó munkát, sorsáról a 
közgyûlés dönt. ■

A Savaria Szimfonikus Zenekar honlapja: 
www.sso.hu

Szombathelyi Zenemanók

Öt éve alakult át a Savaria Szimfonikus Zene-
kar bérletstruktúrája. A felnôtteknek szóló 
szimfonikus koncertek és operaelôadások 
mellett – a Filharmónia Magyarországgal 
együtt mûködésben – a fi atalabb korosztályt 
is elérték: nemcsak Vas, hanem a környezô 
megyékben is indítottak ifjúsági bérleteket. 
Valami azonban hiányzott: a célközönség-
nek nem voltak részei az óvodások és a kis-
iskolások. 
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Nem példa nélküli, hogy egyetlen személy áll egy zenekar 
mû vészeti vezetôi és igazgatói posztján, valamint a városi 
színház zenei életét is igazgatja. Ez a megoldás azonban 
nem is gyakori. A harminckét esztendôs orgonamûvész és 
karmester, Somogyi-Tóth Dániel 2011 óta vezeti e hármas 
minôségben a Kodály Filharmóniát, illetve zeneigazgató-
ként a debreceni Csokonai Színházat. A debreceni zenei 
élet olyan mértékû megújítást igényelt, ami nem engedte 
meg, hogy ez a három pozíció „vitatkozzon egymással” a 
fejlesztés mikéntjérôl – mondja. „Ez természetesen óriási 
fe lelôsséget ró rám, de azt hiszem, jó irányba haladunk. 
Nyilvánvaló, hogy néha rendkívül megterhelô a feladat, 
de nem ért felkészületlenül. Amikor viszont elôrébb jutunk 
egy lépéssel, mindig eszembe jut, hogy ezt máshogy csak ne-
hezebben vagy egyáltalán nem tudtuk volna elérni. Remé-
lem, hogy ezek az eredmények a várt támogatások növeke-
désével még inkább éreztetni tudják majd a hatásukat.”
Az elmúlt két évben megvalósult strukturális fejlesztésekrôl 
a dirigens elmondja: a Filharmónia Magyarországgal kö-
tött együttmûködéssel és a bérletezési rendszer megújításá-
val sikerült telt házassá tenni a Kodály Filharmónia kon-
certjeit, megduplázni az együttesek fi zetô nézôinek számát. 
„Most jutottunk el odáig, hogy tovább tudunk lépni a kö-
vet kezô szintre, amelyen legfôbb feladatunk a zenekar, a 
kórus és a színház – értve ez alatt a színház énekkarát is – 
együttmûködésének hatékonnyá tétele. Nem titkolom, 
ezen a téren a zenekar helyzete a legaggasztóbb, hiszen a 
Kodály Filharmonikusok a maga hetvenegynéhány fônyi 
állományával jelenleg egyszerre szolgálja ki a koncert- és 
operaéletet – úgy, hogy a közalkalmazotti bértáblát sem-
milyen egyéb juttatással nem tudjuk kiegészíteni. Ez az or-
szágban példa nélküli helyzet emberfeletti teljesítményt 
vár el mûvészeinktôl, ezért szeretném kialakítani a mû vé-

szeti-szakmai és a mennyiségi munkát is fi gyelembe vevô 
bérpótlék-rendszert. Reménykedünk abban, hogy a minisz-
tériumi támogatásunk valóban megemelkedik, ez jelent-
heti a fedezet egy részét.”
Céljai közül a zeneigazgató kiemeli az együttesek szakmai 
fejlôdésének elôsegítését. „A szakmai fejlôdés azonban 
nem valósulhat meg megfelelô mértékû anyagi motiváció 
megteremtése nélkül. Ez a pedagógus bértábla erôsödésével 
már most drámai mértékben érezteti hatását országszerte 
– mondja. – Ezért elsôdleges feladatomnak érzem, hogy se-
gítsem a hivatásos zenészi bérek konszolidációját. Ennek 
tükrében szeretném, ha közép- és hosszú távon a debrece-
ni muzsikusi hivatást magas mûvészi színvonalú, izgalmas 
és sokszínû pályaként tudnánk vonzóvá tenni a legtehet-
ségesebb zenészek számára is. Ehhez természetesen szükség 
van jó hangulatú, összetartó társulat építésére is – talán ez 
a legkönnyebb feladat, hiszen remek kollégákkal dolgozom 
együtt Debrecenben, akikkel azonosak a céljaink. Ugyan-
akkor szeretném, ha a Kodály Filharmonikusok neve már 
a közeljövôben a korábbinál jóval szélesebb körben lenne 
ismert. Ennek érdekében minél több és minél rangosabb 
belföldi és külföldi meghívásnak szeretnénk eleget tenni, 
de szerencsére a 2013-as év elôrelépést hozott ezen a téren is. 
A Kodály Filharmonikusokkal és a Kodály Kórussal kon-
certezik decemberben José Carreras, a kórus Edita Gru be-
ro vával aratott nagy sikert Kassán, a zenekar a télen a ter-
vek szerint német és kínai turnéra utazik. Akkor leszek 
elégedett, ha Debrecen neve a kiemelkedô és változatos 
zenei élettel kapcsolódik össze a köztudatban.” ■

Somogyi-Tóth Dániel: hármas felelôsség

A Kodály Filharmónia honlapja: 
www.kodalyfi lharmonia.hu

Két év telt el azóta, hogy Somo-
gyi-Tóth Dániel irányítja a debre-
ceni Kodály Filharmonikusokat. 
Ez idô alatt az együttes arculata 
megújult, hangversenyei telt há-
zassá váltak és né  zôszáma meg-
dup  lá zódott. A fi atal dirigens 
nem csak a külsô átalakulás mö-
götti változásokról és az elért 
eredményeirôl, ha nem aggodal-
mairól, valamint közelebbi és tá-
volabbi céljairól is beszélt.
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ZENEKARI KÖRKÉP – Várkonyi Tamás összeállítása

Gyüdi Sándor több mint egy évtizedes karigazgatói pálya-
futása után, 1999-ben lett a Szegedi Szimfonikus Zenekar 
igazgató-karnagya, majd 2008-tól a Szegedi Nemzeti Szín-
ház fôigazgatójává nevezték ki. Mikor Szegedre került, 
megkönnyítette helyzetét, hogy építhetett mindarra, amit 
a legendás karmester, Vaszy Viktor – a város zeneéletének 
motorjaként – évtizedeken át létrehozott. Ezek az értékek 
a város operaéletében, a színházban, a zenekarban és a 
kon zervatóriumban (ma: Szegedi Tudományegyetem 
Zenemûvészeti Kara) máig felismerhetôk. „Vaszy munkás-
sága, törekvései természetesen ma is fontosak számomra, 
de a kor igényeihez, elvárásaihoz, a megfelelô célokhoz iga-
zítva. Lényegesnek tartom továbbá, hogy egyetlen szegedi 
gyerek se nôjön föl úgy, hogy tíz- és húszéves kora között 
nem hallja élôben az operai, illetve zenekari repertoár 
klasszikusait” – mondja Gyüdi Sándor, akitôl a zenekarnál 
2008-ban Baross Gábor vette át az igazgatói feladatokat, 
míg ô máig megmaradt vezetô karmesternek és mûvészeti 
vezetônek. 2013-ban ismét új igazgatót neveztek ki az 
együttes élére, Lukácsházi Gyôzô személyében – ô a Gra-
mofon 2013 ôszi számában nyilatkozott. 
A színházi és a szimfonikus zenekar 2007-ben egyesült: így 
jött létre a mai Szegedi Szimfonikus Zenekar, mely kilenc-
venkilenc fôs létszámával az ország egyik legnagyobb 
együttese. Több funkciót lát el – a szimfonikus koncertek 
mellett a zenés színházi elôadások közremûködôje is –, és 
több korosztályt szolgál ki: két nagyzenekari bérlet, négy 
kamarabérlet, továbbá családi Matinéhangverseny és a 
legkisebbeknek szóló Zenés meseóra is szerepel az évad-
programban. Számos kortárs mû magyarországi bemutató-
ja fûzôdik a Gyüdi Sándor vezette együttes nevéhez – pél-

dául Lendvay Kamilló, Madarász Iván, Kocsár Miklós, 
Vántus István, Huszár Lajos alkotásai. Ezeket a két szimfo-
nikus bérletben, valamint a Vántus István Kortárszenei 
Napok keretében tûzték mûsorra. A zenekar szorosan 
együttmûködik a Szegedi Tudományegyetem Zene mû vé-
szeti Karával. „Magunk is részt vettünk a zenekari gyakor-
latok képzési tervének összeállításában, számos zenekari 
muzsikusunk tanárként van jelen az oktatásban. A legte-
hetségesebb hallgatók számára 2000 óta lehetôséget bizto-
sítunk arra, hogy diplomahangversenyeiken verseny mû-
veket adjanak elô a zenekar közremûködésével. Hasonló 
módon a kar által létrehozott két zenei versenyen, a Bar-
tók Béla Nemzetközi Zongora- és a Simándy József Nem-
zetközi Énekversenyen is szerepet szoktunk vállalni.” Vidéki 
(Békéscsaba, Kecskemét, Kalocsa, Pécs stb.), valamint 
fôvárosi vendégszereplései révén a zenekar régióbeli és or-
szágos jelentôsége vitathatatlan. Az sem kétséges, hogy a 
Vaszy Viktor nevét viselô, a zenekarhoz tartozó és Gyüdi 
Sándor által irányított énekkar – a régió egyetlen orató-
riumkórusaként – különleges szerepet tölt be Dél-Magyar-
ország zenei életében.
A tervekrôl szólva Gyüdi Sándor elmondja, fel szeretnék 
eleveníteni a kilencvenes évek sikeres határon túli kon-
certkörútjainak gyakorlatát: erdélyi, partiumi valamint 
vaj dasági nagyvárosokban lépnének fel. Az önálló szim-
fonikus koncertek és színházi operaelôadások mellett foly-
tatják az együttmûködést az Armel Operafesztivállal, va-
lamint a Szegedi Szabadtéri Játékokkal.  ■

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

Szeged szimfonikusainak színterei
Gyüdi Sándor matematika-fi zika 
szakos egyetemistaként került 
Szegedre. Bár a reáltárgyakból ta-
nári diplomát szerzett, mégis in-
kább a zenei pálya – ezen belül a 
dirigálás – vonzotta. Huszonöt 
éve áll a szegedi zeneélet szolgá-
latában, így nem könnyû most 
egy oldalon összefoglalni mind-
azt a szerteágazó tevékenységet, 
amit a Szegedi Szimfonikusok mû-
vészeti vezetôjeként és a városi 
színház fôigazgatójaként végez.
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Channel Classics

 Magyarországon forgalmazza a Karsay és Társa Kft.
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Channel Classics – Karsay és Társa
CCSSA 34213

ECM Records – Hangvetô
ECM 2294-95

Odradek Records
ODRCD 307

MAHLER: V. SZIMFÓNIA

Budapesti Fesztiválzenekar, 

karmester: Fischer Iván

● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●

Fischer Ivánt mindig is az egyik legérzékenyebb 

Mahler-dirigensnek tartottam. Mahlert sokan vezé-

nyelnek relatíve jól, de ô képes egyéni pluszra is – 

az V. szimfónia esetében is. Már a kezdet ezt mu-

tatja: a bevezetô trombitaszóló nagyon egyéni. 

Nem Csajkovszkij IV. szimfóniájára emlékeztetô, 

egybevett, erôs fanfár, hanem felépített, világos 

utat bejáró vonal. Lassan kikristályosodik, ami vé-

gig alapvetô jellegzetessége az elôadásnak: a fô 

hangsúly nem a tuttiké, nem a nagy kitöréseké. Nem 

mintha ezek nem volnának hatásosak, de talán ép-

pen azért, mert azok, nem kell még jobban kiemelni. 

Fischer a csendesebb részekre helyezte a hang-

súlyt, s ezekben ritka fi nomságokat tudott elô-

hozni. Ahogy esik a dinamika, nô a felbontás, az él-

mény. A lemez megmutatja, mennyi részletgazdag 

lírai megnyilvánulás rejlik a darab csendesebb sza-

kaszaiban, melyek nem a kitörések elôkészítései, 

hanem hasonló intenzitású részek, csak éppen az 

intenzitás milyensége más. Az interpretáció érde-

kes összefüggést vet fel, címe akár a korai Mahler-

opuszé is lehetne: A panaszos dal. Az Adagietto 

kényes pont: legyen bár népszerû, nem könnyû jól 

elôadni, sokszor összefolyik. Fischer elôadása ötvö-

zi a tiszta formát és a fi nomabb megközelítést. A 

felvétel további erénye az abszolút transzparencia, 

az arányok fi nom elosztása. Nem egy szín úgy 

bom lik ki, hogy egész visszafogottan jelenik csak 

meg. A tempók kimértek, s valami még Stravinsky 

balettjeire is emlékeztet, lergalábbis Fischer Tavaszi 

áldozat-bejátszására. Fischer Iván nem a bombasz-

tikus hatásra koncentrál, hanem a nagy tömeget 

össze adó zenei hangok lehetôség szerinti fi nom 

felbontására, és a zenei folyamat természetes hul-

lámzásának követésére.  Zay Balázs

BEETHOVEN: C-MOLL SZONÁTA (OP. 111), 

DIABELLI-VARIÁCIÓK, HAT BAGATELL

Schiff András – zongora, fortepiano

 ★★★★★

Schiff mûvészete lenyûgözô; folyamatosan alakul, 

fi nomodik. E Beethoven-lemezrôl olybá tûnik, 

mintha Bach terén szerzett tapasztalatait, ott kiala-

kított sajátos stílusát vinné át valamelyest Beetho-

venre. Azt az egyenletes, nyugodt, nagyon tiszta, 

strukturális szemléletû, de nem nagy dinamikai ki-

lengésekkel operáló, a zenei folyamatot szem elôtt 

tartó megközelítést, mely Bach-játékát kiemel ke dô-

vé teszi. Az op. 111-es szonátán is mintha csak szé-

pen végigmenne; ízlelve, kijátszva minden hangot. 

Nem egyszeri ideális formát mutat, hanem az ezer 

lehetôségbôl egy éppen mostanit – a szükséges 

stilisztikai, zenetörténeti szempontok fi gyelembe 

vételével. Schiff végigvezet a darabon. Megvan a 

magam elôadási preferenciája, ami ezúttal eszembe 

sem jut. A dupla albumon kétszer szerepel a 

Diabelli variációk: Bechstein zongorán és Broad-

mann fortepianón. Ez is nyugodt, végigélvezett, a 

kettô nem egyforma persze, s azt súgja, nincs még 

egyszer ugyanaz. Schiff nyugodtsága ellenére sok-

szor kifejezetten karakteres megoldást alkalmaz, hi-

szen ez mégsem Bach már. A mûsort a Hat bagatell 

zárja. A Nádas Péter fotóival fotóival illusztrált ki-

advány a mûvészet ritka fi nomságát mutatja. Sze-

retnék gyakrabban ilyen „többhangszeres” megol-

dást, akár egy mûvön belül – mint egykor Daniel 

Chorzempa Bach Wohltemperiertes Clavierja –, 

vagy így, ugyanazzal a mûvel, mikor a két megszóla-

lás egyáltalán nem ugyanaz. A legszebb az egész-

ben az, hogy a muzsikának van maradandó, emlé-

kezetes arca, ugyanakkor mindig új arcot mutat, 

ahogyan a körülöttünk élô emberek, a szeretteink 

is, avagy a Nádas fényképezte fák a borítón, a tasa-

kokon, a füzetben. Igen, Beethovennél Bach: a 

zene patakként csörgedez. Zay Balázs

SPLINTERS

20. SZÁZADI MAGYAR ZONGORAMÛVEK

Marczi Mariann – zongora

● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●

Az Odradek számára készített debütáló lemezén 

Marczi Mariann 20. századi magyar alkotásokból 

válogatott. Bár a cím – Splinters (Szálkák) – a négy 

kis darabból álló Kurtág-opuszra utal, átvitt érte-

lemben a korong többi kompozíciójára is ráillik. Rö-

vid, tömör, szeszélyes, a hagyományostól leváló 

mû vekbôl épül fel a lemez anyaga, melyek az elô adó 

meghatározó mûvészi élményeit tükrözik. Például a 

Kurtág György-, Jeney Zoltán- és Csapó Gyula-

mûvek hiteles hangzásvilágának aranyfedezetét a 

szerzôkkel közös, többszöri, elmélyült munka biz-

tosítja. Bartók Béla Három burleszkjének elô adá-

sáért különdíjjal jutalmazták a mûvésznôt egy 

Pilzenben rendezett zongoraversenyen, 2006-ban. 

Tudós, kutató elôadói attitûdöt mutat meg az, hogy 

Marczi Mariann nemcsak játssza, hanem elemzi is 

repertoárjának darabjait. Kodály és Lajtha zongora-

mû veirôl több nemzetközi konferencián beszélt, 

DLA-disszertációját pedig Ligeti etûdjeirôl írta. Ám 

nemcsak az elôadó és a mûvek közt áll fenn szoros 

kapcsolat, hanem – ahogy erre a lemez kísérôben 

felhívja fi gyelmünket – a választott mû sor „hidak és 

átnyúlások szövevényes hálózatát rejti magában. 

Két idôbeli pillér: a darabok egy része 1907–1918 kö-

zött keletkezett, másik része 1976–1989 közt, tehát a 

20. század magyar zongorairodalmából a század két 

szélérôl emel ki több mint egy-egy évtizedet.” 

Játéká ban minden hang, szünet jól átgondolt, semmi 

sem történik véletlenül. Megkapó Kodály Székely ke-

servesének zokogása, szórakoztató a második Bar-

tók-burleszk, a Kicsit ázottan szarkasztikus humora; 

rácsodálkozhatunk Ligeti Fém címû etûdjének hideg 

csillogására és a szünetek lüktetô, a hangzó anyagot 

tovább éltetô voltára Jeney Arthur Rimbaud a siva-

tagban címû kompozíciójában. Kovács Ilona
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Hungaroton
HCD 32731

Hungaroton
HCD 32727

Hungaroton
HCD 32726

J. S. BACH: CSELLÓSZVITEK (NOS 1, 3 & 5)

Rohmann Ditta – gordonka

● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●

A Hungaroton új felvételen ezúttal nem az európai 

zenetörténet valamely felfedezésre váró, ritkaság-

értékû alkotása szólal meg, hanem a standard re-

pertoárhoz tartozó remekmûvek: Johann Sebastian 

Bach csellószvitjei közül három; a fi atal generáció 

kiemelkedô hazai csellistája, Rohmann Ditta tolmá-

csolásában. Sokan talán a borító apróbetûs infor-

mációjából értesülhetnek arról, hogy az elôadó a 

lipcsei Bach-verseny díjazottja (érdemes pontosí-

tani: 33 versenyzô közül lett II. díjas, ráadásul a 

Frankfurt am Oderben mûködô C. Ph. E. Bach Tár-

saság különdíját is elnyerte). De a Junior Prima díjas 

mûvésznô neve önmagában – a külsô elismerésektôl 

függetlenül – is értéket sejtet; errôl számos kon-

cert-szereplése során meggyôzôdhetett mindenko-

ri hallgatósága. Talán a nemzetközi versenysiker is 

jótékonyan hozzájárult ahhoz, hogy olyan mûvek-

bôl készítsen felvételt, amelyeknek igencsak terje-

delmes diszkográfi ájuk van. Miközben megérthetô 

a lemeztársaságok óvatossága még a komolyzenei 

örökzöldek esetében is, óriási veszteség, hogy 

megörökítés híján lehetetlenné válik majd korunk 

interpretációs ízlésvilágának utólagos áttekintése. 

Ezért a Bach-szvitek új rögzítésének ténye már ön-

magában is örvendetes. Ráadásul különlegesség, 

hogy Rohmann Ditta modern hangszeren, ám ba-

rokk vonóval és hangolással szólaltatja meg a 

mûveket, így interpretációja félig historikus. Rend-

kívül szimpatikus megoldás, hogy a mûvekkel kap-

csolatos gondolatait az élôbeszéd közvetlenségé-

vel adta át, s így azok sokkal közvetlenebb hangvé-

tellel jutottak el az érdeklôdôkhöz, mintha az írásos 

rögzítés szigorúbb kritériumainak tett volna eleget. 

Ugyanakkor szavaiból az az átgondoltság sugárzik, 

amely áthatja játékát is. Fittler Katalin

IGNACE JOSEPH PLEYEL: FUVOLANÉGYESEK 

Németh Pál, Vitárius Piroska, 

Balázs Gergely, Karasszon Dénes

● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●●

A 29 éves zeneszerzô eredetileg vonósnégyesre 

szánt mûveibôl készített átiratok ezek. Hallgatásuk 

során idôutazás résztvevôi lehetünk, s tanúi egy 

olyan kornak, amelyben mindennapos gyakorlat volt 

a házimuzsikálás. Az ilyesfajta zenét kellemes idô-

töltésnek szánták, kikapcsolódásnak, egyszersmind 

szórakozásnak. Azok a mûvek számíthattak tehát 

népszerûségre, amelyek nem igényeltek professzio-

nális hangszertudást, ugyanakkor képesek voltak le-

kötni a hallgatóság fi gyelmét. Ezeket a kvartetteket 

hallgatva érthetô, hogy Pleyel mûvei rendkívüli nép-

szerûségre tettek szert. A két- és háromtételes ciklu-

sok feszültség-eleme csekély, karakter- és színvilága 

viszont annál gazdagabb. Az elôadók nagy érdeme, 

hogy nem akarták túldimenzionálni ezeket a kom-

pozíciókat, többnek-súlyosabbnak sejtetve ôket. Jó 

érzékkel megtalálták, hogy milyen mértékig érde-

mes elemzôen kidolgozni a részleteket, s hol hatá-

sosabb a léptékváltás. A primárius szerepében a fu-

vola-szólam gyakran él mosolyogtató gesztusokkal, 

kiváltképp a variációs tételekben. A vizuális típusú 

hallgatónak megannyi asszociációra nyílik lehetô sé-

ge. Épp az erôs karakterizáló szándékkal indokolha-

tó, hogy a vonós-gesztusok némelyike „karcosra” 

sikeredett – feltehetôen tudatosan. A repertoár bô ví-

tô elôadói aktivitásnak köszönhetôen nemcsak a 

hallgatnivalók kínálata bôvül, hanem az idôk folya-

mán elfeledett mûvek felidézésével differenciáltabb 

képet alkothatunk a zenetörténeti múlt egy-egy kor-

szakáról. Kiváltképp hasznos, ha ily módon azok a 

szerzôk kerülnek ismét a fi gyelem refl ektorába, akik 

nagy hatásúak voltak a maguk korában. A hangula-

tos elôadás talán tud követôket toborozni – a szóla-

mok nehézségét tekintve akár a muzsikáló fi atalok 

körében is. Fittler Katalin

VÉGH JÁNOS: VONÓSNÉGYESEK

Authentic Quartet

● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●

A hazai zenetörténet-írás egyik nagy adóssága, hogy 

a XIX. század végének és a századfordulónak vibráló 

magyar zenei közéletét nem térképezte fel értékének 

és jelentôségének megfelelôen. Emblematikus zene-

szer zôit – pl. Mihalovich Ödönt vagy Moór Emá-

nuelt –, akiknek nevét is szerfelett ritkán, mûveiket 

pedig szinte sohasem halljuk, csaknem elfeledte a 

múlt század magyar muzikológiája; lett légyen sze-

mélyük „céhes” vagy „céhen kívüli”, hivatásos vagy 

félprofi  muzsikus. Ifj. Végh János nevével sem lehe-

tett találkozni eleddig, holott a jogászból lett kom-

ponista aktív közremûködôje volt a korszak zeneéle-

tének, bensôséges nexust ápolt a kortárs zenei és 

politikai potentátokkal és Liszt Ferencnek is országos 

cimborájául szegôdött. Kéziratban maradt vonósné-

gyesei most lemezen váltak hozzáférhetôvé, hála a 

re mek erôkbôl álló Authentic Vonósnégyes kutató 

szor galmának és vállalkozókedvének. A koncert-

mester ként és szólistaként egyaránt kiemelkedô tel je-

sítményre képes Kalló Zsolt vezette együttes ezúttal 

újabb fehér foltokat színez szivárványosra. Végh 

darab jai alapvetôen a Brahms muzsikáján kinevelt 

akadémista-utóromantikus iskola termékei, ám a 

forrás vidékük annál szélesebb horizonton mozog: 

nyomokban a kor szórakoztató muzsikájának, az 

operettnek, a kuplénak, a magyarnótának is jut hely. 

Persze sohasem jól felismerhetô módon, inkább egy 

gondosan átesztétizált, „domesztikált” formában, 

de mindig ügyesen szôve a mérsékelt invencióval 

font, de gazdagon harmonizáló, vitathatatlan mes-

terségbeli tudással megszerkesztett darabokat. A 

kvartett lelkesedése és ügyszeretete végig tetten 

érhetô: a négyes játéka odaadóan pontos és inten-

zív, mellyel ezeket az inkább érdekes, semmint izgal-

mas darabokat tolmácsolja. Balázs Miklós
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Harmonia Mundi – Karsay és Társa
HMC 802156-58

Decca – Universal
478 5336

Decca – Universal
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J. S. BACH: MÁTÉ-PASSIÓ

Énekes szólisták, RIAS Kamarakórus, 

Berlini Régi Zene Akadémia, 

karmester: René Jacobs  ● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●●

Jacobs Máté-passiója a historikus felvételek legigé-

nyesebbjei közé tartozik. A nyitókórus ígéretes, a 

tempó adekvát, az orgona szokatlan szépséggel 

polírozza az amúgy is kiegyenlített hangzást. 

Meggondolt, ugyanakkor végig eleven, inspirált 

megszólaltatás. Jacobs autentikusságra törekvése 

ihletett zeneiséggel párosul. Jó ízlés, fi nom ará-

nyok, szép hangzás. Mindezek elismerése mellett 

azonban vannak fenntartásaim. Jézus szólama el-

sikkad. Weisser nem rossz, de egyáltalán nem 

átütô, kísérete történetileg hû, de redukált. Güra 

elevenebb Evangélista, lant kíséri. Én a kitartott, 

lassú tempó mellett vagyok, lehetôleg kitartott ak-

kordokkal, de lehet röviden is, ha az énekes érvé-

nyesíti a dallamíveket. Jézus ezen a lemezen egész 

észrevétlen marad, a nagy opus drámaisága ezáltal 

csorbát szenved. A másik gondom az áriák elsie-

tettsége. Jók a szólisták, de Jacobs legtöbbször na-

gyon siet, s ha mellette esztétikus marad is, nem 

érzem tökéletesen meggyôzônek. Így ez a Máté-

passió gyönyörû, de nem drámai, szépen megje-

lenik, de nem üt át az opus magnissimum. 

Klemperer nagyívûsége, Gönnen wein erôs hangjai, 

Rilling elsô lemezének expresszív Jézus-megfor-

málása, Karajan vagy Solti kiegyensúlyozott elbe-

szélése ezúttal hiányzik. Ha nem errôl a kimagasló 

mûrôl volna szó, hanem egy átlagos barokk egyhá-

zi darabról, minden nagyon rendben volna, de itt 

mégiscsak egyrészrôl Jézus szenvedéstörténetérôl, 

másrészrôl egy korlátokon túlmutató drámai alko-

tásról van szó. Hacsak úgy nem értelmezzük, hogy 

szegény Jézus itt már süllyedt a kontextusba, a tö-

megbe, egyre kevesebben és egyre kevésbé vették 

észre. Siet az Evangélista is, mert tornyosulnak az 

események.   Zay Balázs

STEFFANI: STABAT MATER

Bartoli, Behle, Fagioli, I Barocchisti, 

Diego Fasolis

 ★★★★★

Nem csodálkoznék, ha az Agostino Steffani mû vei-

bôl összeállított lemez díjat nyerne, akár több ka-

tegóriában is. Hat, lemezen mindeddig nem hallható 

darab szerepel a CD-n. A lemez címét adó kompozí-

ció felfedezésszámba megy: a Stabat Mater csodála-

tos, éteri, mégis emberközeli zene. Az 1654-ben 

született Steffani neve nem közismert, zenei mun-

kássága rejtve maradt egészen Cecilia Bartoli 

Mission címû lemezéig. A mozgalmas életû, fôleg 

az egyház szolgálatában álló zeneszerzô számos 

operát is írt az egyházi és kamarazenei darabok mel-

lett.  A világpremierként feltüntetett mûvek közül 

nehéz kiemelni bármelyiket is. Izgalmas a három 

kétkórusos mû (az egyik a palestrinai stile anticót 

követi), van a concerto grossók szólóegyüttes-tutti 

felépítését idézô darab is. A mûvek egytôl egyig 

Steffani kifi nomult és a jövôbe mutató, invenciózus 

zeneszerzôi stílusát példázzák. Hallunk vissz hang-

szerû effektusokat, fúgát, remek ívû dallamvezetést. 

A szerzô halála elôtt egy hónappal készült el a 

Stabat Mater (1727), ez volt Steffani utolsó kompo-

zíciója, melyet maga is a mestermûvének tartott. 

Megfoghatatlan szépség hatja át a rövid számokból 

álló mûvet, sokszor a lélegzet is eláll egy-egy dal-

lamív, hangszerelési fi nomság hallatán. Az elôadók 

közül Cecilia Bartoli és Franco Fagioli hihetetlen pil-

lanatokat szereznek duettjeikkel; a két hang homo-

genitása, kifejezôereje bámulatos, és a többi énekes 

is a zenéhez illô minôséget hoz. A kórushangzás 

csodás, a hangszín mindig más és más, a zenekar 

meg hitten szól, játékuk leginkább természetesnek 

nevezhetô. Diego Fasolis irányításával megkerülhe-

tetlen lemez született. Alázat, áhítat járja át a zenét 

és az elôadást, lélekemelô a kiadvány, mindenkinek 

hallania kell.  Lehotka Ildikó

VERDI: REQUIEM

Harteros, Garanca, Kaufmann, Pape, Scala 

Ének- és Zenekar, Daniel Barenboim

● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ● ● 

Barenboim mestertôl most is temperamentumos 

elô adásra, nagyvonalú, de fi gyelmes formakezelésre 

számíthatunk. A sohasem megingó struktúra biz-

tonságára, a vokális és hangszeres szólamok izgatot-

tan pulzáló kontrasztjára és összjátékára. De itt nem 

ô a fôszereplô, nem tolakszik elôtérbe. Korábbi, chi-

cagói Verdi Requiemje (1993) inkább a darab lírai 

csengését és epikus ívét emelte ki; a most megjelent, 

CD-n és DVD-n egyaránt kapható friss verzió már a 

drámai-operás gesztusokat állítja az értelmezés 

homlokterébe. A két rögzítés között eltelt csaknem 

húsz esztendôben Barenboim komoly tapasztalatokat 

szerzett az operadirigálás, kivált a Verdi-játszás te-

rén, s ez a gazdagon gyümölcsözô rutin jól látható, 

érezhetô is a jelen elôadáson. Ezúttal a milanói Scala 

Operaház Ének- és Zenekara a közremûködô – ért he-

tô hát a teátrálisabb, mozgalmasabb, megkockázta-

tom: dagályosabb olvasat, hisz a jelenkor legkereset-

tebb énekes-egyéniségei állnak a mikrofonok és a kö-

zönség elôtt. Olyan mûvészek, mint a Lohengrin El-

zájaként rendre brillírozó Anja Harteros, a világszerte 

ünnepelt mezzo, Elı-na Garanča, a szupersztár stá-

tuszba kéredzkedô Jonas Kaufmann és a jó ideje a 

legmegbízhatóbb basszistaként excelláló René Pape. 

Kaufmann maníros és szenvelgô, de így is lenyûgözô, 

intonációja és artikulációja Franco Corelliét idézi, an-

nak minden ércességével és „borostás” férfi asságával. 

Az elôadás így egy érzelmektôl erôsen átfûtött, moz-

galmasan romantikus, kendôzetlen pátosszal terhes 

tolmácsolást kínál – a bevett nagyszabású, sztárhal-

mozó produkciók minden fôúri pompájával, elô nyé-

vel és visszásságával. Ragyogó énekhangok, maga-

biztos, vaskos kórus és sûrû zenekari hangzás. Nem 

fi nom mûhelymunka, hanem reprezentatív kirakat-

produkció. Balázs Miklós
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BEETHOVEN: 

HEGEDÛVERSENY, VII. SZIMFÓNIA

Alexandre da Costa, Taipei Szimfonikusok, 

karmester: Johannes Wildner

● ●  ● ●  ●  ●  ●●  ●●

Inkább halk dicséret, semmint gáncs vagy fi tymáló 

kézlegyintés illesse a Taipei Szimfonikus Zenekart, 

amiért elkészítették ezt a dupla CD-t. Nem gyakran 

jutnak el hozzánk információk sem a Kínai Népköz-

társaság, sem a Kínai Köztársaság (Taiwan) zeneka-

ri kultúráját illetôen, így örülünk minden kísérletnek. 

Az osztrák Johannes Wildner személyében törzsö-

kös európai dirigens dolgozik most már rendszere-

sen ezzel a zenekarral, ahol nemrégiben még Ligeti 

András volt a zeneigazgató. A hangzásuk ugyan kis-

sé bátortalan, s valamiféle megfelelési kényszer bék-

lyózza, de az összjáték csiszolt és egyenletes, az 

into náció többnyire tiszta, a játék alaptónusa kelle-

mesen meleg. A Hetedik szimfónia elôadása persze 

távolról sem veszélyezteti a sztárzenekarok és a 

múlt századi karmester-titánok örökbecsû etalonjait, 

de vállalható produkciót kínál. Erôt len és drámaiatlan 

ugyan, a tempók is komótosak, de a zenekar meg-

szólalása imponálóan fényes. Wildner inkább a 

klasszikus kiegyensúlyozottságra, a szekciók közötti 

hangzásarányok megtartására helyezi a hangsúlyt, s 

elmossa a drámai kontrasztokat. A Hegedûverseny 

elôadása ugyancsak érdektelen – ezen nemigen vál-

toztatnak Airat Ichumouratov egyébként ötletes 

„klezmer cadenzái” sem. A magánszólamot vállaló 

kanadai he gedûmûvész, Alexandre da Costa hízelgô 

hangon, de különösebb mondanivaló nélkül húzza 

el a szólót, Wildner és zenekara pedig készségesen, 

meg bízhatóan kísér. Jogosan mi nô síthetnénk „sokad-

osz tályú” elôadásoknak a Taipei Szimfonikusok Bee-

thoven-produkcióit, de szívesebben emelném ki az 

interpretációk erényeit: a józan zenekari hangzást és 

a tragikum kibontása helyett a klasszicista kedélyes-

ség keresését. Balázs Miklós

CSAJKOVSZKIJ: II. ZONGORAVERSENY, 

SZÓLÓ ZONGORADARABOK

Boris Berezovsky – zongora, Sinfonia 

Varsovia, karmester: Alexander Vedernyikov

● ●  ● ●  ●  ●  ●●  ●●

Aki látta Berezovskyt játszani, észrevehette, hogy 

alig mozog, nyugodtan ülve éri át a klaviatúrát. Fur-

csamód ez ezen a felvételen az interpretáció síkján is 

megmutatkozik. Csajkovszkij G-dúr zongoraverse-

nyé nek elôadása örvendetes, hiszen nagy, méltatlanul 

mellôzött mû. Nem könnyû, és Berezovsky könnye-

dén lejátssza. Ám kicsit túl könnyedén. Technikai fö-

lénye nem vitás, ám némi egykedvûség érezhetô 

benne. Pazar virtuozitásához nem társul elragadta-

tottság. Az elôadás elég gyors, de nem annyira, mint 

Donohoe és Barshai elôadása, mely az elsô tétel sodró 

irama révén kimagasló. A nyitótétel lassabb megkö-

zelítése mélyebbre vezet, ugyanakkor Posztnyi ko va, 

Leonszkaja és Suh sokkal intenzívebben érzik át a 

mû hevületét, melankóliáját. A kadencia elsô hangja-

it Berezovsky is szépen játssza, de a többieknél van 

érzelmi megjelenítés is, ritmikai és dinamikai változ-

tatásokkal. Meg kell hagyni viszont, hogy a lassú té-

tel szép, bár itt nem a zongoristáé a fôszerep, ez tu-

lajdonképpen csehovi hangulatú hármasverseny. Az 

Alexander Vedernyikov dirigálta Sinfonia Varsovia 

pedáns, de nem túl involvált és romantikus kíséretet 

nyújt. Valahogy senki nem vezet: sem a zongorista, 

sem a karmester. A szólózongorás részletek hason-

lóan fi nomak, de mérsékelt érzelmi kilengésûek. Rit-

kaság a két csellóra és zongorára írt átirat, a Valse 

sentimentale és az Andante cantabile. Különös le-

mez, mert Berezovsky kiváló pianista és a nehéz 

mû vet fölényes könnyedséggel játssza, de túl köny-

nyedén; nem járva végig Csajkovszkij érzelmi völ-

gyeit és csúcsait. A hangmérnöki rész sem ideális: 

sima., harmonikus a hangzás, a mélység nem elég 

pregnáns. Az orosz zongoraiskolához hangsúlyo-

sabb basszus illenék.  Zay Balázs

ELGAR: CSELLÓVERSENY, CSAJKOVSZKIJ: 

ROKOKÓ VARIÁCIÓK

Jean-Guihen Queyras, BBC Szimfonikus

Zenekar, karmester: Jiř í Bělohlávek

● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●

Jiř í Bělohlávek és a BBC Szimfonikus Zenekar majd’ 

két évtizedes együttmûködése során számtalan em-

lékezetes közös hangverseny és lemezfelvétel szüle-

tett. A cseh dirigens – aki 2006–2012 között vezetô 

karmesteri posztot töltött be az együttesnél – több-

ször vezényelt az angolok egyik legnépszerûbb 

nyári zenei fesztiválján, a híres Promenád-koncer-

teken, sôt annak nyitó- és záróhangversenyein is. 

2012 óta tiszteletbeli dirigensként továbbra is rend-

szeresek a közös fellépések. Kinevezett karmester-

ként Bělohlávek egyik utolsó megnyilatkozása a szi-

getországban óriási népszerûségnek örvendô Elgar 

Gordonkaversenyének, két kisebb csellószólós 

Dvořák-kompozíciónak és Csajkovszkij Variációk 

egy rokokó témára címû darabjának felvétele volt. 

Mindez igen bátor tett; tekintve, hogy az Elgar-

koncert a zeneszerzô alkotásai között is – legendás, 

nagy elôadók közremûködésével – az egyik legtöbb-

ször lemezre vett, és Csajkovszkij népszerû mûvét is 

– szinte kötelezô penzumként – minden jelentôs 

csellómûvész diszkográfi ájában megtaláljuk. Az iga-

zi felfedezés a két szerényen meghúzódó Dvořák-

mû, melyek szerzôjük amerikai útja elôtt születtek, 

cselló-zongora letétként. A mûvek olyan sikert arat-

tak, hogy csakhamar hangszerelt változatuk is elké-

szült, így pedig már az Újvilág-szimfónia kortársai 

lettek. Mindkettônek parádés a hangszerelése, ahol a 

szólóhangszer mellett a kísérô hangszerek is jelentôs 

feladatokat kapnak. Bělohlávek – korábban maga is 

kiváló csellista – nemcsak honfi társa mûveiben, ha-

nem a két csellóversenyben is nagyszerû támaszt ad 

fi atal kollégájának, Jean-Guihen Queyrasnak, akinek 

játékát a színek és a dinamika sokfélesége teszi iga-

zán érzelemgazdaggá. Kovács Ilona



KLASSZIKUS

49GRAMOFON2013–2014. TÉL

Warner Classics – Magneoton
50999 9 84524 2

Warner Classics – Magneoton
50999 9 84519 2

SACRED VERDI

Maria Agresta, Szent Cecília Akadémia 

Ének- és Zenekara, 

karmester: Antonio Pappano  

 ● ●  ● ●  ●  ●  ●●  ●●

A korong kínálata: koncertfelvételrôl a Quattro pezzi 

sacri, valamint két tétel ínyenceknek. Ave Maria 

1880-ból (a Lombardok és az Otello után az imaszö-

veg harmadik megzenésítése) és a Rossini-gyász-

miséhez komponált Libera me. Az egyházi mûvek 

eme gyûjteménye méltán számíthat érdeklôdésre Ver-

di születésének bicentenáriumán. Talán a túlságosan 

nagy elvárás miatt kell csalódnia az ér dek lô dô nek – az 

elôadás részletszépségei ellenére. Felfi gyelünk kü-

lönleges, néha ihletetten szép megoldásokra, le bi lin-

cse lô a dinamikai skála szélessége. A kórus hang-

színvilága érzékenyen árnyalt, tónusa képlékenyen 

változtatható. A hangfelvétel arányaira sem lehet pa-

naszunk. De mindazt, ami a zeneileg kétségkívül 

perfekt megvalósításban felcsendül, a szakralitás 

személytelensége hatja át. Hideg profi zmus? Nem 

több, mint a rangos koncertélet kiragadott részlete? 

Vagy pedig épp arról van szó, hogy a túlzott teatra-

litást kerülendô döntött Pappano a visszafogott (a 

szélsôségeket csak a dinamikában ér vé nyesítô) kon-

cepció mellett? Hiszen az inter pretáció stiláris egysé-

géhez nem férhet kétség. Vélhetnénk: talán csak az 

Itáliától távol élô hallgató képzelete igényelné az ér-

zelmi-indulati átfûtöttséget a romantikus komponis-

ta mûveinek elôadóitól. Sok a kérdés – nehéz lenne 

kielégítô választ találni rájuk. Ami önmagában még 

nem is lenne baj – az viszont igen, hogy mindezek a 

zenehallgatás közben óhatatlanul is foglalkoztatják 

a hallgatót. Mert ezúttal sem a korábban ismert, sem 

a ritkán hallható tételekbe nem lehet belefeledkezni. 

Romantikus elvárás? Meglehet. De hol máshol lenne 

indokoltabb, mint épp Verdinél? Akinek zenéje ily 

módon csupán „csökkentett üzemmódban” tudja 

kifejteni hatását. Fittler Katalin

RAHMANYINOV: A HARANGOK, 

SZIMFONIKUS TÁNCOK

Berlini Filharmonikusok, Berlini 

Rádiókórus, karmester: Sir Simon Rattle

● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●●

Ritkán kirándul a szélsôséges emóciókat mozgató 

szláv zenék mezsgyéjére Sir Simon Rattle. Nem 

vélet lenül – nem ez az ô igazi terepe. Korábbi kísér-

leteit a Sosztakovics- vagy Prokofjev-repertoárban 

vegyes benyomásokkal fogadta a közönség, nemrit-

kán vitatta a hivatásos kritika. A posztromantikus 

stílust ragaszkodóan ôrzô Rahmanyinov élet mû vé-

ben sem merült el kifejezetten, jóllehet a „kötelezô” 

Második szimfónián túl éppen a Szimfonikus tán-

cok volt az a zenedarab, melyet zsenge ifjúkorában 

egyszer lemezre vett. Harminc évvel késôbb, egy ki-

rakatzenekar élén persze már más a mérce: a Berlini 

Filharmonikusokkal úgyszólván mindent lehet. Az 

elôadás nem kifejezetten lendületes, de igen tartal-

mas. A dirigens egészen mélyen ássa bele magát a 

zenei szövetbe, s a partitúra olyan helyeit is precí-

zen megvilágítja, amikre eddig kevesebb fény esett. 

Kérdés, hogy Rahmanyinovot csakugyan analizálni 

vagy – szelíd határozottsággal – deromantizálni 

kell-e, ahogyan Rattle teszi. Az eredmény minden-

esetre egy kicsiszolt, bár nem kifejezettem muziká-

lis vagy emlékezetes olvasat. A harangok címû kan-

táta ennél többet kínál, s kellemesebb impressziókat 

hagy: itt megvan a Szimfonikus táncokból olykor 

hiá nyolt muzikalitás. Ennek a sokszor túlinterpre-

tált, túldimenzionált darabnak kifejezetten jót tesz 

Rattle hûvösebb, objektívebb megközelítése, logi-

kus, pedáns és szabatos építkezése. Olyan kifi no-

mult kórus dolgozik a keze alá, mint a Berlini Rádió 

Énekkara, valamint a jó ízléssel válogatott szólista 

trió (Luba Organášová, Dmytro Popov és Mikhail 

Petrenko), akik magvas szláv vokális kultúrájukkal 

hozzájárulnak egy összességében elismerésre érde-

mes összteljesítményhez. Balázs Miklós
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J. S. BACH:  

HEGEDÛ-ZONGORA SZONÁTÁK

Michelle Makarski, Keith Jarrett

ECM Records – Hangvetô

ECM 2230-31  ● ●  ● ●  ●  ●  ●●  ●●

Keith Jarrettet mint jazz-legendát is-

merik (el), de ô az a kíváncsi alkat, 

aki a komolyzene területét is meg 

akarja hódítani. Többek között Bach-

lemezekkel, de hallhatjuk Mozart 

ver senymûveinek (egyik) szólistája-

ként, sôt Arvo Pärt-darabban. Part-

nere a jazzt is játszó hegedûmûvész, 

Michelle Makarski. Jarrett játéka kel-

lemes, de újat nem mond, a szép ze-

nei megoldások sem sorjáznak. Ke-

vés agogikával, kiemeléssel, alig-fe-

szültséggel szólalnak meg a mûvek, 

a vehemencia is kevés. Makarski elô-

adása sem tökéletes: megingások, 

kiegyensúlyozatlan, néha karcos, ki-

ugró hangok, belesietések, hajszállal 

késôbbi belépések, nem lezárt han-

gok tarkítják a szonátákat. A lemez 

nagy erénye, hogy népszerûsíti a 

klasszikus zenét a jazzt kedvelôknek. 

A kísérôfüzetben csak képeket látunk 

Jarrettrôl és Makarskiról, a szonáták-

ról semmiféle elemzés nincs. LI

J. D. HEINICHEN: 

LA GARA DEGLI DEI

Énekes szólisták,  

C. P. E. Bach Kamarazenekar, 

Hartmut Haenchen

Berlin Classics – Karsay és Társa

0300544BC  ● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●

Hetvenedik születésnapját ünnepli 

az itthon kevéssé ismert, de jelentôs 

életmûvet magáénak mondható né-

met dirigens, Hartmut Haenchen. 

Egykor Bayreuthban Karajan asszisz-

tense volt, majd Halléban, Zwickau-

ban és Berlinben dolgozott. Drezdá-

ban egyetemi tanár, s emellett 

1986-tól a Holland Opera és a Hol-

land Filharmonikusok zeneigazgatója 

volt. A kerek születésnapra a Berlin 

Classics – együttmûködésben a 

Deut schlandradio Kulturral – egy 

2003 novemberi koncertfelvételt je-

lentetett meg, amelyen világpremier-

ként hallható a Bachnál két évvel idô-

sebb drezdai barokk mester, Johann 

David Heinichen La gara degli Dei 

(Az istenek versenye) címû sere na tá ja. 

Szép és ihletett elôadás; kitûnô éne-

kesi teljesítményekkel és Haenchen  

saját együttese, a Carl Philipp Ema-

nuel Bach Kamarazenekar avatott 

közremûködésével.  ReA

CHOR FANTASIE

Beethoven, Barber, Elgar,  

Berlioz stb.

Warner Classics – Magneoton

50999 61534421 ●  ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●

Szereti ön a kórusmuzsikát? Szeret jól 

ismert mûveket új köntösbe öltöztet-

ve újra felfedezni? Ha mindkét kérdés-

re igennel válaszolt, akkor sok öröme 

telik majd a Chorfantasie cí mû lemez-

ben. Beethoven, Schubert, Barber, 

Elgar, Vaughan Williams, Berlioz, 

Fauré és Csajkovszkij eredetileg is kó-

rust foglalkoztató vagy kórusra átírt 

mûvei hallhatók a lemezen, illusztris 

nevekkel a karmesteri pulpituson. A 

mû sorszerkesztés átgondolt, szép 

prog ramot kínál. A nyitódarab Bee-

thoven Karfantáziájának az a részlete, 

amiben már hallható a 9. szimfónia 

Örömódájának egyik korai megfogal-

mazása. A lemez utolsó darabja pe-

dig az ebbôl kinövô „végleges” ver-

ziót is megmutatja. Az így kifeszített 

ív között pedig olyan kincsekre lelhe-

tünk, mint Samuel Barber Adagiójá-

nak éteri szépségû megszólaltatása a 

cambridge-i King’s College Chapel 

fi úkórusával. KI

BEETHOVEN:  

ZONGORAVERSENYEK

Emil Gilels, Philharmonia Zene-

kar, Leopold Ludwig

Warner Classics – Magneoton

50999 9 93721 2 5  

Csodás lemez, de megint ugyanaz. 

Gilels néhány romantikus versenyt 

keményen, mechanikusan játszott, 

Beethovent azonban nagyon szenzi-

bilisen. Még ezek közül is kimagaslik 

ez a két bejátszás. A G-dúr egyik leg-

érzékenyebb tolmácsolása – Pollini 

és Böhm mellett – élenjáró, s az Esz-

dúrt is poétikusan játssza, olykor 

persze jól belehúzva. Rendkívül 

szen zibilis, éneklô, fi noman zengô, 

költôi megszólaltatások. Nem értem 

ugyanakkor, miért nem jelenik meg 

soha Gilels e sorozatából – összesen 

három van – a Vandernoot és Cluytens 

kísérte másik három versenymû is? 

Egyébként Leopold Ludwig kísérete 

is remek, a Furtwängler árnyékában 

maradt dirigens nagyon szubtilis 

kísérô, legalábbis a bécsi klasszika te-

rén. Amúgy itt az elsô lemezcég 

vége: nemcsak Nipper kutya, a ba-

rázdáló angyal, hanem immár az EMI 

név is eltûnt.  ZB

CHOPIN: ZONGORA 

MESTERMÛVEK (3 CD)

Warner Classics – Magneoton

2564 65147-9  ● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●●

2010-ben, Chopin születésének bi-

cen tenáriumán a lemezkiadók nem 

gyôz ték egymást túllicitálni: hihetet-

len mennyiségben jelentek meg az 

ünnepelt mûveit tartalmazó lemezek. 

Az évforduló dömpingje után általá-

ban a hallgatás évei következnek. 

Chopinnél, a zongora poétájánál per-

sze nem nyúlhat hosszúra ez az idô-

szak; a mû veit tartalmazó CD-k év-

fordulók nél kül is toplistások. A 

Warner Classics máris egy három le-

mez bôl álló Best of Chopin-szerû vá-

logatással jelentkezett. Bár minden 

ilyen jellegû kiadvány szubjektív 

(más nak esetleg nem ezek a mûvek a 

kedvencei), mégis furcsa, hogy az 

élet mûvön átívelô mazurkák – Cho-

pin bensôséges vallomásai – például 

teljesen hiányoznak. Az elôadói gár-

da parádés, többnyire a hetvenes-

nyolcvanas évek sztárjai (pé l dául 

Maria-João Pires, Cyprien Katsaris, 

Elisabeth Leonskaja). Jó volt köztük 

olvasni Sebôk György nevét is.  KI

BEETHOVEN: 

ZONGORAVERSENYEK

Anda Géza, Camerata 

Academica Salzburg, 

SWR Szimfonikus Zenekar

Hänssler Classic – Karsay és Társa

94 223

Fantasztikus felvételek kerülnek elô 

oly kor. A C-dúr zongoraverseny 1960-

ból kiemelkedô; Anda Mozart-beját-

szásainak méltó párja. Maga vezényel 

– ez még korábbi, mint a DG Mozart-

sorozata. Tiszta, fi nom, csen gô bil-

lentés, abszolút helyes arányok. Anda 

fô erénye az elegáns, nemes zongorá-

zás, melyben piano és forte nem esik 

messze egymástól, ugyanakkor hatá-

sában kellôképpen karakteres. S ez az 

arányosság a zenekari volument ille-

tôen is fennáll. Tulajdonképpen máig 

nem sikerült ezt a kvalitását túlszár-

nyalni. Az Esz-dúr ver senymû 1956-

ból való, Hans Rosbaud vezényel. 

Len dületes, imp rovizatív; a hangzás 

elég esetleges, így nehéz eldönteni, a 

kavargó jelleg honnan is ered. De az 

elôadás izgalmas: Anda említett kvali-

tásai a rögtönzött jelleg mellett is ér-

vényesülnek. Egyszerre eseti és mara-

dandó.  ZB  
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naïve

Az év legjobb hangfelvétele 
(Recording of the Year)
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PHILIPPE JAROUSSKY: FARINELLI

PORPORA-ÁRIÁK

 ★★★★★

Három név fémjelzi a lemezt, a kíváncsi hallgató-

ra bízva, melyik mûvészt részesítse elônyben. 

Porporát, az elfeledett zeneszerzôt; Farinellit, akit 

különleges képességû castratónak ismertek vagy 

Jarousskyt, a mai kontratenorok egyik legkiválóbbi-

kát. Porpora – a korszak egyik legnevesebb énekta-

nára –, miután megismerte a tehetséges, még gyer-

mek Carlo Broschit, könyörtelenül nekilátott a 

fi úcs ka képzésének. A gyümölcsözô együtt mû kö-

désnek köszönhetôen Broschi – immár Farinelli né-

ven – vezetô énekes lett, Porpora szebbnél szebb 

szerepeket írt számára. Farinelli legendája ma is él, 

fi lm készült életérôl, most pedig egy árialemezt íz-

lelgethetünk. Nicola Porpora zeneszerzôi pályafu-

tása nagyon jól indult, kortársai elismerték, a dal-

lam fôpapjának nevezték. Utolsó operája azonban 

megbukott, a közönség már nem az opera seriát 

várta, a mûfajnak leáldozott. Philippe Jaroussky 

nem keveset tett a barokk vokális mûvek újrafelfe-

dezéséért: most Porpora hét operájából választott 

ki kilenc áriát és két duettet. A hegedûsbôl lett éne-

kes hangja különleges, technikája és zenei elgondo-

lása tökéletes. A gyors passzázsokat fölényesen, 

minden hangot kiénekelve sorakoztatja, mégsem 

válik elsôdlegessé a virtuozitás. A lassú áriákban 

csodálatos hangulatot teremt, olyan kifejezôerôvel, 

mely rabul ejti a hallgatót. A több mint tízperces 

Alto Giove egyetlen pillanatig nem válik unalmassá; 

egy-egy hang dinamikája egészen valószínûtlen, a 

mély érzelmeket Jaroussky bensôségesen, minden-

féle allûr nélkül adja át a hallgatónak. A duettekben 

Cecilia Bartolit is halljuk, a két énekes hangja szin-

te egybeolvad. Az Andrea Marcon vezette Venice 

Baroque Orchestra hangzása is igazán szép. Csak 

elragadtatással lehet a felvételrôl szólni.

Lehotka Ildikó

ECM Records – Hangvetô
ECM 2328

BOROS ZSÓFIA: 

EN OTRA PARTE

● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●

Boros Zsófi a gitármûvész második szólólemezének kí-

sérôfüzetét Roberto Juarroz argentin költô egyik verse 

indítja. Ennek elsô sora (Todo comienza en otra parte 

– Minden valahol máshol kezdôdik) szolgált a korong 

mottójául. CD-jéhez olyan kortárs mûvekbôl váloga-

tott (többek közt Francisco Calleja, Vincente Amigo, 

Dominic Miller, Ralph Towner és min de nek elôtt a 

nagy inspiráló, Leo Brouwer alkotásaiból), melyek 

hangjegyei az elôadó számára egyet jelentenek az 

emberrel. Saját hangjuk és élettartamuk van, amely 

azonban csak egymással összefonódva mutatja meg 

igazi karakterét. A mûvésznô a hangzások, életérzé-

sek sokaságát vonultatja fel; legtöbbször elgondolko-

dó, kissé melankolikus hangvétellel társítva. Elô adá sá-

nak legnagyobb értéke az a személyes mondanivaló, 

amit e darabok segítségével hallgatóival közölni akar. 

Érdemes ízlelgetni, értelmezni, továbbgondolni. KI 

Tom-Tom Records
TTCD 191

PICK UP THE PIECES!

Szabó Csaba, Accord 

Quartet, Simon Dávid

● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●●

A korongon Vivaldi, Sor, Pujol, Bartók, Dyens és Fauré 

darabjai sorjáznak, kétségkívül remek elô adás ban. 

Merész vállalkozás egy olyan korban, amikor általá-

nos az aggódás a hangfelvételek eladhatóságát ille-

tôen. Vajon ki az, aki „kosárba tesz” egy ilyen patch-

worköt? Vélhetôen nem az eladhatóság szempontjai 

vezérelték a nemzetközi megmérettetéseken sikeres 

hangszereseket, amikor kitalálták ezt a „zsák ba-

macska” programot. A hangszertudás és a játék-

öröm hatja át a felvételt. Kellemes idôtöltést jelent e 

CD hallgatása, s korántsem eretnekség, ha valaki hát-

térzeneként alkalmazza. Mert akkor is megvan az 

esély arra, hogy kedvenceket fedezzen fel. Rá éb reszt-

heti azokat, akik korábban nem ér dek lôd tek a ko-

molyzene iránt, hogy különösebb felkészülés nélkül is 

élvezhetôek a magaskultúra értékei. És közben meg-

tanulhatja a tehetséges muzsikusok nevét. FK

Warner Classics – Magneoton
50999 0 19162 2 5

THE SOUND OF 

ALISON BALSOM

● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●

A popiparban régóta dívik, hogy egy elôadómûvész 

öt vagy hat nagylemez után elôáll egy úgynevezett 

Best of vagy egy Greatest Hits címet viselô korong-

gal. Kár volna tagadni: ez a kétes úzus létezik a klasz-

szikus zenei lemezek piacán is. Alison Balsom angol 

trombitamûvész nyolc önálló stúdióalbumot publi-

kált az elmúlt tizenegy évben; dukál neki egy váloga-

táslemez – ezúttal The Sound of… bevezetô címmel. 

S mivel a mûvésznô a barokk muzsika terén mozog a 

leginkább otthonosan, az ô Best of-lemeze a 17.-18. 

századba kalauzolja a hallgatót. A mûsorban persze 

megszólal fél tucatnál is több különbözô hangszer, 

ennél fogva a darabok vagy mûrészletek egyenként is 

rendelkeznek önálló hangszínnel, arcéllel. Ám ami en-

nél lényegesebb, végig kiütközik rajtuk Balsom kris-

tálytiszta hangszeres játéka: makulátlan elegancia, 

könnyed formálás, lenyûgözô játékbiztonság.  BM 

Harmonia Mundi – Karsay és Társa
HMC 902154

SCHUBERT: 

III. ÉS IV. SZIMFÓNIA

Freiburger 

Barockorchester, 

P. Heras-Casado

● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●●

Életörömtôl duzzad Schubert III. szimfóniája, a IV. 

alcíme viszont „Tragikus”, amit a c-moll hangnem és 

a mûvet nyitó Adagio molto komorsága is alátá-

maszt. A két remek, bár keveset játszott mûvet 

Schubert nagyon fi atalon írta, erôteljesen érzôdik 

még Haydn, de érdekes módon kevésbé Beethoven 

hatása – az egyedi hang nyilvánvaló. Ez a Freiburger 

Barockorchester játékában is hallható: nemcsak a ko-

rabeli hangszerek színe, de a meglepô hangsú lyok, 

erôteljes timpaniütések, a helyenként berobbanó fú-

vósok miatt is. A sok remek megoldás mellett – pél-

dául a IV. szimfónia Adagio tételének vallo más szerû 

hangja, a záró Allegro zakatolása, vagy a D-dúr nyi-

tó tételének elgondolásai – érzôdik egyfajta fésület-

lenség a zenei ívekben, de ezt ellensúlyozza a fi ata-

los lendület, a pillanat varázsának is engedô tolmá-

csolás.  LI
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harmonia mundi

MOZART: COSÍ FAN TUTTE

Persson, Brower, Villazón, Plachetka, 

Erdmann, Corbelli, 

Európai Kamarazenekar, 

Yannick Nézet-Séguin

● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●●

Nem a nagy operalemezek korszakát éljük – hogy 

fi noman fogalmazzak. Nézet-Séguin Cosí fan  

tuttéja a Baden-Badeni Fesztivál produkciója, az 

Európai Kamarazenekarral. A kanadai dirigens ala-

pos, de nem olyan vérbeli mozartiánus, mint 

mondjuk Krips, Karajan, Böhm, Marriner, Tate. 

Ritmusban hatott rá a historizmus, hangzásban 

azonban inkább hagyományos úton jár. Ugyanak-

kor egyáltalán nem vezényel rosszul, és az egész 

újat, korszerût mutat. A Cosí par excellence 

ensemble-opera, s ezt ez az elôadás különösen 

hangsúlyozza. A régi nagy felvételek jóval egyé-

nibbnek mutatják a szereplôket: hangilag is, beállí-

tásban is. Hat külön szín. Itt mintha egymáshoz 

közelebb lennének. Mind így csinálja – ezt az ope-

ra eredetileg a két lányra értette, de igazából a há-

rom férfi  és a velük paktáló Despina rángatja be 

ôket, s ez az elôadás is ilyen, egy hatos csoportról 

szól. Elevenek a recitativók, a zene folyamatossá-

ga töretlen. Nézet-Séguin fô érdeme a kidolgo-

zottság és a zene lendülete, egységessége. 

Erdmann fantasztikus – talán a legjobb hangilag. 

Corbelli jó ideje a legkeresettebb Don Alfonso, 

tényleg laza fi lozófus. Persson szintén vezetô 

Fiordiligi – a szólam megformálását tekintve ez 

érthetô, bár hangja feljebb kissé fátyolos. Brower 

meleg, barnás árnyalatú jó mezzo. Plachetka 

hangja kifejezetten szép, éneklése olykor kissé mí-

ves még, de ígéretes bariton. Nagy öröm Villazónt 

neki való szerepben hallani. Szegényt már-már 

tönkreteszik rossz szerepekkel, erôsebb éneklés 

forszírozásával, manírok erôltetésével. Pedig lírai 

tenor, csodálatos hanggal, ha épp nem akar más 

lenni, mint ami. Itt nagyon jó. Baritonális hangja 

révén Ferrandója nem válik ugyan el annyira 

Guglielmótól, mint régen egy-egy világosabb 

hangszínû lírai tenor esetében. Ugyanakkor ez az 

imént vázolt általános képhez illik. Szeretném 

Villazónt többször hallani így, adekvát helyzet-

ben. Nagy mexikói tenor elôdje, Araiza szép kar-

riert futott be, ôt nem erôltették balga módon. 

Muti salzburgi, ugyancsak élô felvételének – 

amely kombinálja a két utat, a régi, individuálisabb 

és a pergôbb, kollektívebb megközelítést – színvo-

nalát ugyan nem éri el ez az elôadás, de igényes, 

jó produkció.

Zay Balázs

Deutsche Grammophon – Universal
0289 479 0641 4
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BRITTEN: LUKRÉCIA MEGGYALÁZÁSA

Kirchschlager, Bostridge, Gritton, 

Purves, Aldeburgh Festival Ensemble, 

Oliver Knussen ● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●

Benjamin Britten méltó ünneplését – 100 éve szüle-

tett – sajnálatos módon beárnyékolják a két bi cen te-

náris szerzôhöz, Verdihez és Wagnerhez fûzôdô 

események. A nagy (és gondos) házak azért felké-

szültek: 655 elôadásban 158 különbözô produkciót 

mutat a világstatisztika. Ahol nem premierrel ünne-

pelnek, ott a meglévô, sikeres elôadásokat újítják fel. 

Aldeburghban természetesen minden évben pará-

dés mûsort adnak – különösképpen a Britten alapí-

totta nyári fesztiválon. A 2011-es sorozatban hang-

zott el koncertszerûen a The Rape of Lucretia (Luk-

récia meggyalázása). A hajdani malátaraktárból a 

zeneszerzô iniciatívájára létesült Malting Concert 

Hallban tartott élô elôadásokból készült a felvétel. 

Felavatása, 1967 óta az Aldeburgh Fesztivál színhe-

lye ez a csarnok is, amelynek a lemezrôl hallhatóan 

remek az akusztikája. Az árnyalt, ahol szükséges ro-

busztus, másutt meghitt hangzás Steve Portnoi 

munkáját dicséri. A Lukrécia meggyalázásához két 

ízben lehetett szerencséje a magyar hallgatónak: 

egyszer Szegeden az Armel-versenyen és egyszer a 

Miskolci Operafesztiválon.  Csekély összehasonlítá-

si alapunk tehát lehetne, de méricskélni ezúttal nem 

érdemes. A CD-n a szó nemes értelmében vett sztá-

rok énekelnek: Lukréciát telt, érzéki hangon a salz-

burgi Angelika Kirchschlager; a férfi  kórust a Britten 

zenei nyelvét tökéletesen beszélô Ian Bostridge. 

Hajszálra ez jellemzi a nôi kórust, Susan Grittont, 

aki a Peter Grimesben is szenzációs volt. Christopher 

Purves Lukrécia férje, Collatinus nem túl terjedelmes 

szólamában szikár jellemzését adja a tragédiának. 

Az opera 12 tagú kamarazenekart foglalkoztat, a 

karmester zongorán kíséri a recitativókat. Oliver 

Knussen odaadóan tölti be e feladatot. 

Albert Mária

Deutsche Grammophon – Universal
00440 073 4939

WAGNER: PARSIFAL

Botha, Schuster, 

Koch, Milling, 

Staatskapelle Dresden, 

Christian Thielemann

● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●

A Herbert von Karajan által 1967-ben alapított Salz-

burgi Húsvéti Ünnepi Játékok történetében idén for-

dult elô elôször, hogy a zenekari árokban nem a Ber-

lini Filharmonikusok foglalnak helyet. A drezdai 

Staats kapelle, a Bayreuthban is népszerû Christian 

Thielemann vezényletével, méltó utódnak bizo-

nyult. A szereposztás remek, és a rendezô, Michael 

Schulz a wagneri összmûvészeti eszmény tisztelet-

ben tartásával varázsolt gondolatébresztô látvány-

világot. Talán nem túlzás azt állítani, hogy a legala-

posabb mû is merettel rendelkezônek is tud újat 

mondani, többlet-élményt adni. A videófelvétel 

nézôje többet lát a Festspielhaus-beli közönségnél. 

A közelképek ellesett pillanatai alapján konkrét ada-

lékokhoz jutunk az aprólékosan kidolgozott szerep-

formálásokat illetôen – közelebb jutva a „Salzburg-

varázs” titkához. FK

Erato/Warner – Magneoton
50999 93412124

REJOYCE – THE BEST 

OF JOYCE DIDONATO

● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●●

Tizenöt CD anyagából válogatták össze a Grammy-

díjas Joyce DiDonato dupla lemezét, mely a közön-

ség szavazatai alapján a ReJoyce (Örüljünk) címet 

kapta. A válogatás az amerikai DiDonato szinte ösz-

szes oldalát megmutatja: halljuk barokk operák hô-

seként, énekel Mozartot, Rossinit, de Rómeóként és 

Orfeuszként is megjelenik. Kevéssé ismert szerzôk 

(Porta, Orlandini, Giacomelli) áriái is helyet kapnak a 

lemezen, szerepelnek duettek nagynevû énekesek-

kel, miserészletek, Monteverditôl eljutunk Richard 

Strausson át a musicalekig; castrato szerepektôl a 

mesehôsig. DiDonato hangja olvadékony, hajlékony, 

a magas régióban csodálatos színû. Virtuozitása két-

ségtelen (bár helyenként nem pontosak a hangok), a 

trillák pörögnek, kifejezôereje végtelen. Ugyanolyan 

jól jeleníti meg az indulatot, mint a lágyságot, a drá-

mát, a könnyedséget. LI

Profi l – Karsay és Társa
PH 10034

WAGNER: 

A NIBELU NG 

GYÛRÛJE (14 CD)

Énekes szólisták,

Grosses Symphonie or-

chester, Hans Swa ro wsky

Az idôsebb zenerajongók bizonyára jól emlékeznek a 

magyar származású osztrák karmester, Hans Swa-

rowsky (1899–1975) nevére és mûvészetére. A szá-

zad elôn Schönberg, Webern és Richard Strauss ta-

nítványa volt; Karajan hívására lett a Staatsoper egyik 

legtöbbet foglalkoztatott dirigense. Késôbb pedig 

maga is tanított: növendékei között volt Fischer Iván, 

Claudio Abbado, Zubin Mehta és Giuseppe Sinopoli. 

E néhány adatból a fi atalok számára is nyilvánvaló, 

hogy Swarowsky nem akármilyen muzsikus volt. 

Ezért is fontos hangrögzítés-történeti dokumentum 

az 1968 nyarán, Nürnbergben felvett teljes Ring, 

amely eredetileg német-olasz koprodukció volt, a ze-

nekari muzsikusok többsége pedig Csehszlovákiából 

érkezett. Kiemelkedô Rolf Polke (Wotan) és Nadezda 

Kniplová (Brünnhilde) teljesítménye; az egész pro-

dukció viszont roppant hullámzó színvonalú.  ReA

NVC Arts/Warner – Magneoton
2564 64391-7

PUCCINI: 

MANON LESCAUT

Nitescu, Denniston,  

Londoni Filharmonikusok, 

John Eliot Gardiner

● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●●

A videó-audiofi lek kedvéért blue-ray lemezen is 

meg jelent a Glyndebourne Operafesztivál 1997-es 

Manon elôadása. Két dolog ebben a verzióban is fel-

tû nik. Graham Vick rendkívül puritán színpadképben 

játszatja a darabot. A monumentális falsíkokon (ki-

véve a sivatagi záróképet) ajtók, fi ókok nyílnak, csu-

pán a ruhák utalnak a korra, amelyben a mû játszó-

dik. A másik lényeges, máig ható eleme ennek a több 

mint másfél évtizeddel ezelôtti produkciónak John 

Eliot Gardiner zenekarvezetése. A szimfonikus nagy-

zenekar nem cirkuszként harsog, hanem árnyalt, kar-

csú, mintha egy kamarazenekar játszana az árokban. 

A lírai fordulatok így is megindítók, a drámai részek 

mégis erôteljesek, hangsúlyosak. Adina Nitescu kor-

rekt, bár szürke Manon. Patrick Denniston amerikai 

tenor is a megbízhatóságával tûnik fel, aztán a pá-

lyáról el, ma nyoma sincs.  AM



KLASSZIKUS

55GRAMOFON2013–2014. TÉL

ROSSINI: MATILDE DI SHABRAN

Peretyatko, Flórez, Goryachova, Bordogna, 

a Teatro Communale Bologna 

Ének- és Zenekara, Michele Mariotti

● ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●●

Rossini cseles zeneszerzô. A primadonnát csak a 

darab 67. percében hozza be a színpadra, addig fe-

szülten várakozunk: ki lesz a kibírhatatlan várúr, 

Corradino meghódítója? Lehet, hogy Rossininek 

Bolognából nem sikerült a zene Athénját faragni, 

de a közönség érdeklôdésének felcsigázásához jól 

értett. És a bolognai Teatro Communale együtte-

sei becsülettel helytállnak a Pesarói Színházban, a 

Rossini Fesztivál 2012-es elôadásán – élô produk-

ció felvételét látjuk. Ez abból is kiviláglik, hogy a 

képek egy része sötét, nem derítették föl a világí-

tást a rögzítés kedvéért. A sokszereplôs jelenete-

ket bizonytalanul, kapkodva közvetítik. A zene 

ereje és humora  azonban elsöprô erejû. A mûsor-

füzet Rossini utolsó semiseria operájának nevezi a 

Matilde di Shabrant. 1821 telén mutatták be Ró-

mában; a szerzô nyolc év múlva, a Tell Vilmos 

után teszi le a tollat. A szövegkönyvet a Hamu-

pipôke librettójának szerzôje, Jacopo Ferretti írta, 

korabeli színmûvek alapján.

A történet központi alakjáról, a zord Corradinóról 

ma mélylélektani drámát írnának, vajh’ szeretetlen 

anya vagy más gyermekkori sérülés tette ôt ily 

macsóvá. Juan Diego Flórez ezúttal negatív hôs-

ként mutatkozik be; túlzások nélkül, ám mégis-

csak karikírozva hozza a fi gurát, áriái pedig éppoly 

virtuózan szólnak, amint más, líraibb szerepek-

ben. A cselekmény motorja Isidoro, a költô. Kom-

mentálja az eseményeket, és ahogy Figaro, ô is 

ide-oda hízeleg. Célja, hogy kombinációival happy 

endhez segítse a hôst és a hôsnôt. Paolo Bordogna 

baritonja nem túl szép, de zeneileg hibátlanul 

énekli és fôként játssza Isidorót.  A címszereplôre 

érdemes volt egy órát várni: a tûzpiros ruhában 

megjelenô Olga Peretyetko ideális Matilde.  Ária-

lemezérôl korábban azt írtuk: kicsit aggódva hall-

gatjuk, vajon nem vibrálja-e túl Donna Fiorilla szó-

lamát? A továbbiakban megnyugodhatunk, ez a 

lány tudja, mit csinál.” Valóban tudja, nem csak a 

belcanto operákban énekel fölényes technikával. 

Októberben anyanyelvén debütált a berlini Staats-

oper Unter den Lindenben A cári menyasszony 

címû Rimszkij-Korszakov-mû bemutatóján.  Mario 

Martone rendezô hitt Rossiniben és hitt az operá-

ban, így ízléstelenségektôl mentes, remek elôadást 

láthatunk.

Albert Mária

Decca – Universal
074 3813
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