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Különdíjat ítéltek a SWR Szimfonikus Zenekarnak (Ba-
den-Baden és Freiburg). Rémy Franck zsûrielnök hang-
súlyozta: „A zsûri fontosnak tartotta, hogy az elismeréssel 
kifejezzük: erôsen és határozottan támogatjuk az egyik leg-
jobb német zenekart, amelyet most az eltûnés veszélye fe-
nyeget, minthogy egyesíteni akarják a Stuttgarti Rádió-
zenekarral. Reméljük, hogy ezt az érthetetlen döntést 
mielôbb visszavonják.” A speciális díjak mellett a CD- és 
DVD-kategóriában, 16 produkciót jutalmaztak. „Nagyon 
örülök, hogy idén is a független kiadók nyertek nagyobb 
számban” – fûzte hozzá Rémy Franck.
A díjazott felvételeken Sergiu Celibidache, Riccardo 
Chailly, Sir Colin Davis, Eötvös Péter, Paavo Järvi, Valerij 
Gergiev, Krzysztof Penderecki és Jordi Savall vezényletével 
hallhatók a mûvek. Olyan világhírû énekeseket ismertek 
el, mint Ian Bostridge, Matthias Goerne, Philippe 
Jaroussky, Angelika Kirchschlager, Julia Lezhneva, Anne-
Sofi e von Otter. A hangszeres elôadók között a hege dû-
mûvész Daniel Hope és Patricia Kopatchinskaja, a zon-

gora mûvész  Frank Peter Zimmermann, Andrea Bacchetti, 
Elisabeth Leonskaja és Joseph Moog – utóbbi  2012-ben 
Az év fi atal mûvésze volt – neve szerepel az elismertek lis-
táján. 
A díjakat április 12-én gálakoncerten adják át Varsóban, a 
Húsvéti Beethoven Fesztivál keretében. Az International 
Classical Music Awards az egyetlen független és nemzet-
közi klasszikus zenei díj. A zsûri munkájában professzioná-
lis zenekritikusok, nagy zenei magazinok, valamint zenei 
rádiók és online zenei tartalomszolgáltatók szerkesztôi 
vesznek részt.  Az egyetlen magyar zsûritag Retkes Attila, 
a Gramofon fôszerkesztôje; tagok továbbá: Andante 
(Török ország), Classic Radio (Finnország), Crescendo 
(Bel gium), Fono Forum (Németország), IMZ (Ausztria), 
Kultúra (Oroszország), MDR Figaro (Németország), 
Musica (Olaszország), Musik & Theater (Svájc), Orpheus 
Radio (Oroszország), Pizzicato (Luxemburg), Radio 100,7 
(Luxemburg), Resmusica.com (Franciaország), Rondo 
Classic (Finnország), Scherzo (Spanyolország). 

A rangos Genfi  Konzervatórium növendéke volt hegedû, brácsa és 
zongora, ütôhangszer, zenetörténet és zeneszerzés szakon, majd az 
Accademia Chigianán Sienában, azután Velencében és Bostonban 
folytatta tanulmányait. Elsô mentora Ernest Ansermet, a Suisse 
Romande Zenekar fénykorát megalapozó karmester volt. Még csak a 

húszas éveiben járt Dutoit, amikor Herbert von Karajantól kapott meg-
hívást: dolgozzon a Bécsi Operaházban. Bár a Római Operaházban az 
elôzô és a mostani évadban is vezényelt, mégis azt állítja: az operában 
ô csupán „hobbikarmester”. Nos, hobbiból a világ legjelentôsebb há-
zaiban fordult meg: a londoni Covent Gardenben, a New York-i Metro-
politanben, a berlini Deutsche Operben, Los Angelesben, A bolygó 
hollandi után 2003-tól teljes Wagner-ciklust indított a Buenos Aires-i 
Teatro Colónban. „Nem csináltam sok operát, de minden évben meg-
próbáltam valami új produkcióban részt venni. Ha nem élô elôadásban, 
akkor stúdióban. Sosem leszek olyasvalaki, aki rendszeresen dolgozik a 
Metben, a Covent Gardenben, a Scalában és eldirigál vagy tizenöt ope-
rát egy szezonban – ez nem az én hivatásom. De kedvelem a mûfajt, 
különösen Puccini darabjait, a Pelléas és Mélisande-ot költôisége miatt, 
a nagy drámai cselekményû Wagnereket. És persze a Mozart-operákat, 
amelyektôl kezdetben féltem, mert azt tartom, hogy az emberi civilizá-
ció legnagyobb vívmányai és mindegyiket meg kell élni egy kicsit” – 
mondta egy interjúban a karmester.
Dutoit karrierje 1977-ben Kanadában folytatódott: elfogadta a felké-
rést, legyen a Montreali Szimfonikusok zeneigazgatója, a poszton 
2002-ig állt. Az együttessel számtalan turnét vezetett.  Ezekrôl a ta-

A szenvedélyes svájci 
A svájci Lausanne-ban született, 78 éves dirigens, 
Charles Dutoit nyerte el az International Classical 
Music Awards (ICMA) idei élet mû díját. Szenvedé-
lyes, energikus és a kíváncsisága kielégíthetetlen – 
jellemzik pályájának isme rôi. Szenvedélyesen tö-
rekszik rá, hogy tökéletesre csiszolja a legkülönfé-
lébb zenei korok és stílusok jellemzôit a szólisták-
kal és zenekarokkal közös munkában. 

✒ Albert Mária

Charles Dutoit, Andreas Staier 
és Adrien Boisseau az ICMA fôdíjasai 
Az International Classical Music Awards (ICMA) zsûrije – amelynek több mint egy évtizede tagja 
lapunk fôszerkesztôje, Retkes Attila zenetörténész – az észak-spanyolországi Oviedóban tartotta 
éves közgyûlését. Február 8-án Rémy Franck elnök hivatalosan is bejelentette 2014-es díjazottjaikat. 
A neves svájci karmester, a 78 éves Charles Dutoit kapja az Életmûdíjat; a kiváló német zongora-
és csembalómûvész, Andreas Staier lett Az év mûvésze; a francia brácsás, Adrien Boisseau pedig 
Az év fi atal mûvésze. Az év hanglemezkiadója a Glossa.
 Gramofon-összeállítás



KLASSZIKUS

11GRAMOFON2014. TAVASZ

pasztalatokról így számolt be: „Azt a francia 
ízt, amit Ansermet a Suisse Romande-nál ki-
dolgozott, igyekeztem a montreali muzsiku-
sokkal is elsajátíttatni. Minden zenekarnak 
megvan a maga hangja. Bár ez bonyolult kér-
dés: a saját teremben ez a tónus rendszerint hi-
bátlanul szól, a falak és a hangok egysége évek 
folyamán alakul ki. Egy turnén azonban gyak-
ran kell az adott koncertteremnek megfelelôen 
módosítani a hangzást; az egyik nem szól elég 
differenciáltan, a másiké, például a Carnegie-é szerintem túl fényes. 
Montealban a városon kívül egy templomban készítettük a lemezein-
ket, ott drapériákkal csillapítottuk a kicsengést.”
Charles Dutoit a lemezipar egyik keresett alakja: a Decca, a Deutsche 
Grammophon, az EMI, az Erato korongjain európai és japán zenekaro-
kat dirigál. Több mint 170 felvételének felét Montreali Szimfonikusok-
kal készítette, negyvennél is több rangos elismerést begyûjtve értük. 
1980-ban debütált a Philadelphia Orchestránál, amelynél 1990-tôl a 
mûvészeti igazgatói tisztet is betöltötte. Vezette a Francia Nemzeti 
Zenekart, a tokiói NHK Szimfonikusokat. Az európai és amerikai fesz-

tiválok szívesen látott vendége mindig sza-
kított idôt a tanításra is, elôadott a híres 
philadelphiai Curtis Intézetben, dolgozott a 
New York-i Juilliard School Zenekarával, és 
az akadémiaként is mûködô svájci Verbier 
Fesztivál Zenekarával. Mûvészeti igazgatója 
volt a Sapporo Pacifi c Music Fesztiválnak és 
zenei igazgatója a kantoni Nemzetközi Nyári 
Zeneakadémiának.
A fi atalok pályakezdésérôl az a véleménye, 

hogy egy hegedûsnek vagy zongoristának könnyebb, mint egy ifjú kar-
mesternek. „Egy hangszeres bárhol és bármikor elôjátszhat, indulhat 
versenyen. Egy kezdô dirigens zenekar nélkül nem sokat ér. Ha mégis 
elindul, sokakat hamar elbódít a ’jet-set’ élet, repülnek egyik kon ti-
nensrôl a másikra és nincs idejük gondolkodni, olvasni, fejleszteni a 
kulturális-szellemi hátterüket. Akik ’üzletet’ látnak bennük, a gyors kar-
rierépítésre biztatják ôket. Úgy vélem, hogy ez nagyon veszélyes és le-
hangoló, mert a belsô üresség a zenei munkában is megmutatkozik. 
Ezt meg kell változtatni, és visszafordulni bizonyos értékekhez” – 
hangsúlyozza Charles Dutoit.

A díjak és díjazottak teljes 
listája a következô:

Életmûdíj: Charles Dutoit 
karmester (ld. keretes írásunkat)

Az év mûvésze: Andreas Staier
Az év fi atal mûvésze: 

Adrien Boisseau
Az év kiadója: Glossa
Az év klasszikus zenei honlapja: 

Metropolitan Opera Archives
Különdíj: 

SWR Szimfonikus Zenekar 
(Baden-Baden és Freiburg)

Különdíj: 
Ludwig van Beethoven Társaság, 
Krakkó (Lengyelország)

KATEGÓRIADÍJAK
(Az egyes produkciók adatait 
ezúttal is – az esetleges 
félreértések és pontatlanságok 
elkerülése okán – a zsûri által 
kiadott eredeti, angol nyelvû 
verzióban közöljük.)

EARLY MUSIC
Erasmus van Rotterdam: 
In Praise of Folly
Louise Moaty, Marc Mauillon, 
René Zosso, La Capella Reial de 
Catalunya
Hesperion XXI, Jordi Savall
Alia Vox AVSA 9895

BAROQUE INSTRUMENTAL
The Scarlatti Restored 
Manu script; Domenico Scarlatti, 
Antonio Soler: Sonatas
Andrea Bacchetti, piano
RCA Red Seal 88765417242

BAROQUE VOCAL
Giovanni Battista Pergolesi:
Stabat Mater, Laudate Pueri,
Confi tebor tibi Domine
Philippe Jaroussky, Julia 
Lezhneva, Coro della 
Radiotelevisione della Svizzera 
Italiana,
I Barocchisti, Diego Fasolis
Erato 5099931914727

VOCAL RECITAL
Franz Schubert: Erlkönig
Matthias Goerne, baritone & 
Andreas Haefl iger, piano
Harmonia Mundi HMC 902141

CHORAL WORKS
Berlioz: 
Grande messe des morts, Op. 5
Barry Banks, London Symphony 
Chorus, London Philharmonic 
Choir, London Symphony 
Orchestra, Sir Colin Davis
LSO Live LSO0729

OPERA
Benjamin Britten: The Rape of 
Lucretia
Ian Bostridge, Angelika 
Kirch schlager, Christopher 
Purves,  Su san Gritton, Peter 
Coleman-Wright, Claire Booth, 
Aldeburgh Festival Ensemble, 
Oliver Knussen
Erato 5099960267221

SOLO INSTRUMENT (megosztott 
kategóriadíj)
Maurice Ravel: Valses nobles et 
sentimentales  – George Enescu: 
Sonata op. 24/1 – Claude 
Debussy: 4 Préludes
Elisabeth Leonskaja, piano
eaSonus EAS 29237

SOLO INSTRUMENT (megosztott 
kategóriadíj)

Scarlatti Illuminated (Scarlatti – 
Scar latti/Tausig – Scarlatti/
Fried m an)
Joseph Moog, piano
Onyx 4106

CHAMBER MUSIC
Béla Bartok: String Quartet No. 
3 – Alban Berg: String Quartet 
op. 3 – Alfred Schnittke: String 
Quartet No. 3
Signum Quartett
Capriccio C5163

CONCERTOS
Béla Bartók: Violin Concerto No. 
2, Sz 112 – Peter Eötvös: Seven 
– György Ligeti: Violin Concerto
Patricia Kopatchinskaja, 
Frankfurt Radio Symphony 
Orchestra, Ensemble Modern, 
Peter Eötvös – Naïve V5285

SYMPHONIC MUSIC
Johannes Brahms: Symphonies 
Nos. 1-4, Tragische Ouvertüre, 
Haydn-Variationen, Liebeslieder-
Walzer etc.
Gewandhausorchester Leipzig, 
Riccardo Chailly
Decca 4785344

CONTEMPORARY MUSIC
Krzysztof Penderecki: 
The Complete Symphonies
Polish Sinfonia Iuventus 
Orchestra, Krzysztof Penderecki
Dux 947

BEST COLLECTION
Paul Hindemith: Violin Concerto 
– Violin Sonatas
Frank Peter Zimmermann, violin, 
Enrico Pace, piano, Paavo Järvi, 

Frankfurt Radio Symphony 
Orchestra, Paavo Järvi
BIS 2024

HISTORICAL RECORDING
Celibidache – The Berlin 
Recordings, 1945-1957
Hans Bottermund, Helmut 
Heller, Lilia d’Albore, Erna Berger, 
Margarete Klose, Gustav Scheck, 
Gerhard Puchelt, Tibor de 
Machula, Raoul Koczalski, Hans 
Peter Schmitz, Helmut 
Schlö vogt, Karl Rucht, Berliner 
Phil harmoniker, Rundfunk-Sin fo-
nie  orchester Berlin, Radio -
Sympho nie-Orchester Berlin, 
Sergiu Celibidache – Audite 
21.423

DVD PERFORMANCE
Sergey Prokofi ev: The Gambler
Sergei Aleksashkin, Tatiana 
Pav lovskaya, Vladimir Galuzin, 
La rissa Dyadkova, Nikolai 
Gassiev, Alexander Gergalov, 
Nadezhda Serdyuk, Andrei 
Popov, Oleg Sychev, Andrei 
Spekhov, Ma riinsky Orchestra, 
Valery Ger giev; Laurent Gentot, 
fi lm di rec tor
Mariinsky MAR0536

DVD DOCUMENTARIES
Refuge in Music – Terezin
A Film by Dorothee Binding and 
Benedict Mirow, with 
Anne-Sofi e von Otter, Daniel 
Hope, Christian Gerhaher, 
Bengt Forsberg, Bebe Risenfors, 
Alice Herz-Sommer, 
Coco Schumann
Deutsche Grammophon 477 
6546 2
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Gramofon: Vashegyi György és az Orfeo Zenekar meghívá-
sára jött Budapestre. Milyen tapasztalatokat szerzett a ma-
gyar zenészekkel való együttmûködés során?
René Jacobs: Vashegyi György tevékenységét korábban is 
becsültem, de most volt idônk, hogy alapos mûhelymunka 
keretében ismerjük meg egymást. Nagyon méltányolom 
azokat az erôfeszítéseket és eredményeket, amelyeket Vas-
hegyi és együttesei tesznek, illetve elértek a régizene terü-

letén. Eredetileg egy osztrák kórus lett volna Az évszakok 
közremûködôje, de utólag már kifejezetten örülök, hogy az 
Orfeo Zenekar mellett a kiváló Purcell Kórus is részt vett 
a produkcióban. Szép lenne, ha Vashegyiéknek sikerülne 
elérniük, hogy ezt az értékteremtô munkát fôállásban – és 
ne más zenekarokban való játék, illetve tanítás mellett – 
végezhessék. Ez az egész historikus irányzat megbecsülését 
is jelezné.

G.: Sokan csodálkoztak, hogy az újévi koncerten – az elmúlt 
évek hagyományát megtörve – nem A Teremtés, hanem a 
másik – monumentális, de kevésbé emelkedett – Haydn-orató-
rium hangzott el. Mi indokolta a mûsorválasztást?
R. J.: A Teremtés és Az évszakok egyaránt közel áll hoz-
zám: a Freiburgi Barokk Zenekarral és a RIAS Kamara-
kórussal szinte a legtöbbet elôadott repertoárdarabjaink. 
Szerintem tévedés, hogy Az évszakok csupán a természetrôl, 
az emberi szorgalomról, a földmûvelésrôl és a vadászatról 
szólna: megvannak a maga spirituális és fi lozófi ai mélysé-
gei. Elôadói szempontból pedig – éppen a természet-zenék 
és a mögöttük rejlô mélyebb tartalom látszólagos ellent-

Arany középút, de nem semlegesség

René Jacobs
a régizenérôl, 
elôadómûvészet 
és zenetudomány 
kapcsolatáról

December utolsó és január elsô napjait Buda-
pesten töltötte a kimagasló jelentôségû 
flamand karmester, a régizenei elôadói gya-
korlat világszerte elismert képviselôje, René 
Jacobs. A Mûvészetek Palotájának újévi kon-
certjén Joseph Haydn: Az évszakok címû ora-
tóriumát dirigálta, Vashegyi György együtte-
sei – az Orfeo Zenekar és a Purcell Kórus – élén. 
A szakma nagyon örült annak a nyilvános 
workshopnak is, amelyen Jacobs két Bach-
motettát tanított be magyar mûvészeknek. A 
67 esztendôs karmester (egykori nagyszerû 
énekes) elutazása elôtt exkluzív interjút adott 
a Gramofonnak.

✒ Retkes Attila 
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mondása miatt – még nehezebbnek is gondolom, mint 
A Teremtést.

G.: A koncertet követô workshopra viszont már nem Haydnt, 
hanem két Bach-motettát – Jesu, meine Freude, illetve Komm, 
Jesu, komm – választott. A barokk remekmûvek interpretációs 
kérdései közül melyeket állította a középpontba?
R. J.: Mindössze kétnapos kurzus volt, ami nagyon rövid, 
ezért elsôsorban egy fundamentális szemléletmódot igye-
keztem közvetíteni, nagy hangsúlyt fektetve a szövegértésre 
és a teológiai háttérre. Ezek nélkül nem lehetséges hiteles 
interpretáció.  

G.: A hanglemezkiadás elhúzódó – sôt ma már visszafordít-
hatatlannak tûnô – válsága ellenére ön sorozatban készíti a 
sikeres felvételeket; kiadója, a Harmonia Mundi számára ön 
az egyik legfontosabb mûvész. Milyen szerepe, jelentôsége 
van pályáján a stúdiófelvételeknek?
R. J.: Valóban szerencsésnek érzem magam, mert – miköz-
ben természetesen tudok a hanglemezkiadást sújtó ne héz-
sé gekrôl – a kiadó semmiben sem korlátoz: Monteverditôl 
Mozartig (sôt olykor a 19. század elejéig kalandozva) azt a 
repertoárt vehetem lemezre, amit szeretnék, és abban az 
ütemezésben, ahogyan szeretném. A stúdióban is a mû-
hely munkát tartom a legfontosabbnak; a modern digitális 
technológia lehetôségeit kiaknázva perfekcióra törekszem. 
Ez nemcsak azt jelenti, hogy nincsenek hamis hangok, ha-
nem azt is, hogy – mivel több lehetséges verzió közül vá-
laszthatjuk ki a CD-re kerülô legjobbat – az adott zene-
mûnek olykor sokkal mélyebb rétegeit lehet megragadni és 
feltárni, mint egy hangversenyen.

G.: Elôadásainak fontos sajátossága – amit karmester kollé-
gái és a zenekritikusok is rendre elismernek –, hogy maximá-
lisan támaszkodik a muzikológia legújabb eredményeire. Ze-
netudományi kutatásokkal alátámasztott, ugyanakkor nem 
„papírízû”, hanem nagyon is életteli produkciókat hoz létre…
R. J.: Valóban szeretek naprakész lenni a zenetudomány 
területén – ezt szükségesnek is tartom, ha barokk és bécsi 
klasszikus remekmûvek hiteles tolmácsolására törekszem. 
Ugyanakkor nem vagyok zenetudós, ezért nem fenyeget az 

a veszély, hogy túlságosan aprólékos részletekkel vagy az 
interpretáció szempontjából nem olyan lényeges, szekun-
der forrásokkal foglalkoznék. Ha valamilyen részletkérdés-
ben bizonytalan vagyok, ma is szívesen konzultálok egy 
mu zikológus kollégával. A zenetudomány eredményeit 
remekül át lehet ültetni a gyakorlatba – például olyan, lát-
szólag egyszerû kérdésben is, mint a kórusok elhelyezkedé-
se. Figyelembe kell venni viszont, hogy egy 21. századi in-
terpretáció semmiképpen sem lehet ugyanolyan, mint 
Bach vagy Mozart korában, mert minden megváltozott: az 
akusztikai környezet, a zenészek képzettsége, a közönség 
elvárásai. Mindezek alapján nem tartom magam elvakult 
régizenésznek: tudok értelmes kompromisszumokat kötni, 
a fontos kérdésekben viszont nem engedek.

G.: Az „elvakult régizenészekrôl” jut eszembe: ma már a histo-
rikus elôadói praxisnak is megvannak a maga korszakai, réte-
gei, irányzatai. Melyiket érzi napjainkban dominánsnak és ön 
melyikhez tartozik?
R. J.: Amikor kontratenorként elkezdtem a hivatásos ze-
nei pályát, és bekerültem a régizenei körforgásba, a világ 
vezetô együtteseit hangszeres muzsikusok irányították; 
még nem volt jellemzô, hogy karmestert foglalkoztattak 
volna. Ezt nevezem az instrumentális szemlélet korszaká-
nak, aminek voltak nagy erényei, de – fôleg az operákban 
és oratorikus mûvekben – a gyengeségek is megmutatkoz-
tak. Aztán jöttek a karmesterek, akik – tisztelet a kivétel-
nek – a saját elképzeléseiket nemcsak az elôadókra, hanem 
a zeneszerzôre és a mûre is rá akarták erôltetni. Számtalan 
produkció jutott emiatt zsákutcába – még akkor is, ha 
ebbôl a közönség keveset vett észre, és esetleg lelkesen ün-
nepelte az exhibicionista karmestert. Az elmúlt tíz-tizenöt 
évben úgy érzem, hogy egyre nagyobb szerepe van a voká-
lis faktornak – énekesbôl lett karmesterként ennek én na-
gyon örülök, és támogatom ezt a vokális megközelítést. 
Persze mindig vannak túlzások: a vibrato teljes tiltása körül 
kibontakozott szenvedélyes vitát például értelmetlennek 
tartottam. Szélsôségek helyett az arany középúton járok, 
ami nem jelenti azt, hogy semleges vagyok: szûkebben vett 
szakmai és általánosabb interpretációs kérdésekben is 
megvan a határozott véleményem.  ■

PÁLYAKÉP
René Jacobs 1946-ban született Gentben (Belgium). A helyi ka-
tedrális fi úkórusában kezdett énekelni; szülôvárosában klasszi-
ka-fi lológiát hallgatott, miközben Brüsszelben és Hágában foly-
tatta énektanulmányait. Kontratenorként a régizenei mozgalom 
olyan jelentôs személyiségeivel dolgozott együtt, mint Gustav 
Leonhardt, Philippe Herreweghe és a Kuijken testvérek. A kilenc-
venes évek elejétôl karmesterként is egyre aktívabb; legnagyobb 
sikerét a Figaró házassága (sokszorosan díjnyertes) lemezfelvéte-
lével érte el, de Bach, Händel és Haydn mûveinek elôadásával is 
maradandó értéket teremtett. 1991 és 2009 között az innsbrucki 
Festwochen der Alten Musik mûvészeti vezetôje volt.
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KLASSZIKUS KONCERTAJÁNLÓ

Márciusban ismét színre kerül az Iskoláskoncertek soroza-
ta: 10-én délelôtt A katona történetét ismerhetik meg a ki-
csik, a Fesztivál Színházban. Az elôadás karmestere és 
mûsorvezetôje Dinya Dávid, aki gyakran szerepel gyerek-
koncerteken. A fi atal dirigens azt meséli, nehéz megjósol-
ni, hogy a legifjabb publikum mire hogyan reagál, de 
Stravinsky színésszel, táncosokkal elôadott darabja általá-
ban leköti a kicsiket. Az a tapasztalata, hogy a gyorsabb té-
telek izgalmasabbak a számukra, s mûsorvezetôként sosem 
adatokat, évszámokat sorol, hanem igyekszik olyan ér dek-
feszítô információkat megosztani a gyerekekkel, amelyek 
valóban felkeltik érdeklôdésüket a darab és a komolyzene 
iránt. Az elôadások végén pedig még „szabad vezénylést” is 
rendez, amikor néhány gyerek megtapasztalhatja, milyen 
érzés karmesterként egy együttest irányítani. A Stravinsky-
darabban saját együttese, a 2007-ben alapított Divisi Ka-
marazenekar muzsikál, s a Coincidance Társulat mutatja 
be Gyulai Júlia fi atalos és lendületes koreográfi áját. A pro-
dukció narrátora és rendezôje Pintér Gábor. Dinya Dávid 
bízik abban, hogy a márciusi elôadást követôen ismét játsz-
hatják majd ezt a kesernyésen ironikus, zenés, szöveges, 
táncos mesejátékot.   

Koncert négy szólamban  

Tavasszal újra fellép Magyarországon a moldáv származású 
elôadó, Patricia Kopatchinskaja (fényképünk a 17. olda-
lon). A zenész családból származó hegedûmûvésznô hang-
szere mellett zeneszerzést is tanult Bécsben, valamint 
Bernben; többszörös verseny- és hanglemezdíj-gyôztes, s az 
elmúlt években rangos hangversenytermekben szerepelt 
nagy sikerrel. A Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében mu-
zsikál április 4-én, a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyte-
remben, és a koncerten az MR Szimfonikus Zenekarát 
Madaras Gergely dirigálja. A bátran kísérletezô, eredeti, 
karakteres hangon játszó hegedûmûvésznô idônként kom-
ponál is; fontos számára a kortárs zene, így a hangverseny 
programjában Haydn C-dúr szimfóniája és Kodály Zoltán 
mûvei mellett Eötvös Péter II. hegedûversenye kapott he-
lyet. Az est dirigense pedig szintén fi gyelemre érdemes, hi-
szen Madaras Gergely fuvolamûvészként számos versenyen 
szerzett díjat, az utóbbi években pedig karmesterként arat 
egyre nagyobb tetszést. Jelenleg az Orchestre Dijon 
Bourgogne elsô karmestere. Az ô repertoárján szintén ki-
tüntetett szerepe van a modern mûveknek.    

Eltáncolt zenétôl a jubileumi zongoraestig
Tavaszi Müpa-mozaikok

Kicsiknek, a kortárs zene és a tánc szerelmeseinek és természetesen a különleges koncertek 
kedvelôinek is izgalmas programot kínál tavasszal a Mûvészetek Palotája. Ezekben a hónapok-
ban ugyanis jubileumi estet, iskoláskoncertet, fi atal tehetségeket bemutató elôadást egyaránt 
hallhatnak az érdeklôdôk; nem is beszélve a Budapesti Tavaszi Fesztivál színes és színvonalas 
rendezvényeirôl, amelyekrôl bôvebben beszél Káel Csaba vezérigazgató, a programajánlót követô 
interjúnkban (16–18. oldal).  ✒ Réfi  Zsuzsanna

14 GRAMOFON 2014. TAVASZ
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Négy szólamban – ezt a címet viseli a Rising Stars-sorozat 
következô, május 3-i, délutáni elôadása a Fesztivál Szín-
házban. A francia vonósnégyes, a Quatuor Voce már 
több sikeres magyarországi koncertet adott. A különleges 
produkciókra is szívesen vállalkozó, nyitott és számos dí-
jat megszerzô kvartett Beethoven és Bartók vonósnégye-
seivel mutatkozik be a fôvárosi publikumak. A lassan tíz 
éve együttmuzsikáló négy mûvész igazán nívós koncert-
turné részeként lép Budapesten pódiumra, hiszen az év 
elején a londoni Barbican Centerben szerepeltek, s nyá-
rig még a Wiener Konzerthausban és az amszterdami 
Concertgebouw-ban is muzsikálnak.   

Az orgonista koreográfi ája

Az Elzenélt táncok, eltáncolt zenék címû produkció május 
6-án kerül színre a Nemzeti Hangversenyteremben. „Rég-
óta forgattam a fejemben, hogy az orgonát tánccal társít-
sam – meséli Fassang László –, hiszen erre a világ nagy 
színpadain már számos példát láttam. A Müpában a ki váló 
instrumentum mellett olyan színpad és tér áll rendelkezés-
re, amelyet egy ilyen produkcióban remekül lehet használ-
ni. Kun Attilával két évvel ezelôtt találkoztam, amikor 

Kodály Szólószonátájához készített koreográfi át. Nagyon 
megragadott a hozzáállása, az a látásmód, ahogyan belehe-
lyezkedett egy klasszikus szerzô gondolatvilágába. Ez adta a 
közös produkció ötletét is. Azt kértem tôle, hogy ismer-
kedjen meg a Mûvészetek Palotájának orgonájával, vala-
mint azokkal a mûvekkel, amelyekbôl összeállítottam a 
mûsort. Kun Attila el is készítette a koreográfi ákat, ame-
lyeket a Közép-Európa Táncszínház táncosai mutatnak be, 
s azt tervezzük, hogy két akrobata is részt vesz az elôadásban. 
Nemcsak ez a párosítás, maga a program is izgalmas, hi-
szen Rameau, Buxtehude, Bach és Mozart tánctételei so-
rán megmutatkozik, hogy a tánczene az évszázadok során 
hogyan szûrôdött az orgonazenébe. Emellett felhangzik 
a 20. század talán legkülönlegesebb orgonamûve, Ligeti 
Voluminája is. Ennek a kompozíciónak jellegzetessége, 
hogy a zenei anyag nem bontható konkrét hangmagasság-
okra és ritmusokra, hanem hullámszerû színkavalkádban 
az orgona teljes hangspektruma kibontakozik.  Az orgonis-
ta mozdulatait nézve már egy megkomponált koreográfi át 
látunk, hiszen az egész teste részt vesz a muzsikálásban; az 
ujjak mellett a tenyere, karja és lába is folyamatos mozgás-

ban van. Alain Három tánca ugyancsak különleges darab: 
a húszperces kompozíció a szerzô fô mûve, akár program-
zene is lehetne, ahogy a címek – Öröm, Gyász, Harc – is 
mutatják. Bízom benne, hogy nem ezen az egyetlen esten 
találkozhat a közönség ezzel a rendhagyó produkcióval, 
hanem lesz még folytatás.”

Prunyi Ilona jubileuma

Jubileumi est részesei lehetnek azok, akik a május 13-i 
hangversenyre jegyet váltanak a Fesztivál Színházba, hi-
szen éppen fél évszázaddal ezelôtt kezdett koncertezni 
Prunyi Ilona. A zongoramûvésznô hangversenyének elsô 
részében klasszikus mûvekbôl válogat, a szünetet követôen 
pedig Fenyô László gordonkamûvésszel kamarázik. „Össze-
sen hétszázhuszonnégy darabot játszom, és amikor kon-
certre készülök, a mûsor szinte kipattan a fejembôl” – 
mondja Prunyi Ilona. „Nem is kell gondolkodnom, az 
egyik kompozícióból következik a másik. Most sem volt 
nehéz dolgom, bár a zongora-cselló irodalom nem túl nagy, 
s én mindig szeretek újat játszani, folyton mást és mást. Így 
került a programba Borogyin és Richard Strauss egy-egy 
mûve, Fenyô László pedig régi, kedves kollégám, aki meg-
bízik a válogatásomban. A zongoradarabok közül számom-
ra Dohnányi  kihagyhatatlan. Fischer Annie is arra ösztö-
kélt, hogy tanuljam a darabjait, mert jó érzékkel játszom 
ezeket a kompozíciókat. S mióta az elsô mûvét mûsorra 
tûztem, azóta érzek ellenállhatatlan vágyat, hogy játsszam 
és játsszam. A kíváncsiság, az újdonság, a tanulás iránti 

vágy még ennyi idô után is megvan bennem. Folyton hív 
a zene és a zongora. Sosem muzsikálok rutinból. Biztos, 
hogy ez is szerepet játszott abban, hogy zeneszeretô és -értô 
zongoristává váltam...” – meséli Prunyi Ilona, aki ennyi 
esztendô elteltével is ünnepnek érzi a koncertezést. Estjé-
vel a 100 éve született Fischer Annie elôtt is tisztelegni kí-
ván, aki barátságába fogadta. „Más típusú zongorista, de 
nagyon hasonló zenész volt, mint én. Életem nagy ajándé-
ka, hogy néhány évig a barátja lehettem. Az elsô látogatá-
som végén már otthon éreztem magam nála, hiszen úgy 
tudtunk beszélgetni, hogy félmondatokból megértettük 
egymást, és tovább szôttük a másik gondolatait...” ■

Bôvebb információ a programokról: www.mupa.hu
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Gramofon: Mindkét grémiumban a korábbinál nagyobb 
szerepet kapnak a turisztikai szakma képviselôi; ez a laikus 
számára is jelzi, hogy az idegenforgalom reprezentatív 
szereplôje lesz a két fesztivál. Mi a változások lényege?
Káel Csaba: Talán az a legfontosabb, hogy sokkal nyi-
tottabb lesz a fesztivál – programjaiban és a helyszíneiben 
egyaránt. Ezt a nyitottságot a BTF általános és a kulturá-
lis turizmus területére irányuló kommunikációjára is sze-
retnénk átvinni. Erre ugyan igen rövid idônk van – de 
megjegyzem, itt a Müpában nem új az elképzelés: mi évek 
óta állítjuk, hogy a kultúrát lehet, sôt érdemes gazdasági 
húzóágazatnak tekinteni, ha megfelelô idegenforgalmi 
hátteret teszünk mögé. A Budapesti Tavaszi és Ôszi Fesz-
tivál (C.A.Fe Budapest) nemcsak a programja miatt ér-

dekes, hanem a fôvárossal összefüggésben is. Budapestet 
az európai közvélemény rendkívül izgalmas városnak 
tartja. Ezt a vélekedést nem gyümölcsöztettük eléggé, 
nem használtuk ki azokat az energiákat, amelyek beveté-
sével a fesztiválok idôszakán túl is állandósulna, leg-
alábbis megközelítôen azonos színvonalon maradhatna 
ez a fokozott érdeklôdés. Az a cél, hogy a világ fedezze fel 
újra Budapestet. Volt már a magyar fôvárosnak közfi gyel-
met kiváltó periódusa: a 19. és 20. század fordulóján az 
egyik legdivatosabb metropoliszként tartották számon. A 
mûvelt középosztály számára szinte kötelezô volt ideláto-
gatni. Létezik tehát az elôkép, most „csak” az a dolgunk, 
hogy a 21. század nyelvén és eszközeivel csillantsuk meg 
az értékeinket. Bemutatni a világhírû vagy a hírnév kü-

Káel Csaba 
a Budapesti Tavaszi Fesztivál 
megújulásáról 

„Legyen 
az egész városban
fesztiválhangulat”

Átalakult a Budapesti Tavaszi Fesztivál 

(BTF) és a C.A.Fe Budapest – vagyis az ôszi 

kortárs mûvészeti eseménysorozat – mû kö-

dési szerkezete. Továbbra is fesztiváltanács 

segíti a programszervezôk munkáját, de új-

donság, hogy a napi feladatokhoz operatív 

testületet hoztak létre, amelynek vezetô 

szereplôje a Mûvészetek Palotája Nonprofi t 

Kft. A Gramofon Káel Csaba rendezôvel, a 

Müpa vezérigazgatójával készített interjút.

✒ Albert Mária
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szöbén álló alkotókat és elôadókat, és kontextusba hozni 
a nemzetközi élvonallal. 

G.: Milyen eszközökkel? 
K. Cs.: Szeretnénk minél aktívabban jelen lenni az egész 
városban; lokális centrumokat létrehozni a hagyományos 
fesztivál-intézményektôl, a Belvárostól, a pesti Broadway-
tôl távolabb esô, eddig ki nem használt területeken. Lét-
rehozunk úgynevezett szatelit-, illetve társfesztiválokat: 
ilyen lesz idén a Madách Imre Nemzetközi Színházi Ta-
lálkozó. Alig tudunk valamit a külföldi színházakról, 
ahogy kevés a valós információnk az európai fi lmélet bel-
világáról is. Az egész várost átható fesztiválhangulatot 
kívánunk teremteni, például gasztronómiai és borászati 

mustrák bekapcsolásával. A BTF-et és a C.A.Fe Buda-
pestet prémiumfesztiválként identifi káljuk, ezért pré-
mium színvonalú partnereket keresünk – nemcsak a kul-
turális intézmények, hanem a vendéglôk, szállodák 
körébôl is. Nem kerülhet a láncolatba valami vagy vala-
ki, ami vagy aki nem üti meg a mértéket, mert a mai tu-
rista igencsak érzékeny a minôségre. 

G.: A BTF-et Kiss Imre – nem mellesleg a Müpa elsô vezér-
igazgatója és rutinos turisztikai szakember – azzal alapítot-
ta, hogy legyen ez idôben a legkorábbi fesztivál, elôzze meg 
az igazi európai idegenforgalmi szezon kezdetét. 
K. Cs.: Magyarországra akkoriban a legtöbb országból 
vízummal lehetett csak belépni. Ma más idôket élünk. 

Az idei Budapesti 
Tavaszi Fesztivál sztár-fellépôi: 
Patricia Kopatchinskaja, 
Zubin Mehta, 
Martin Grubinger 
és Simon Keenlyside
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Nem titkoljuk, hogy a Budapesti Tavaszi Fesztivál idô-
pontját szeretnénk közelebb csúsztatni a rangos Prágai 
Tavaszhoz és a sokrétû Wiener Festwochenhez. Nem csu-
pán azért, mert áprilisban már kedvezôbb az idôjárás, és 
szinte biztosan kiülhet a vendég a nyitott teraszokra, él-
vezni a panorámát vagy az utcai forgatagot. És nem csu-
pán azért, hogy engedjünk a Távol-Keleten furcsa mód 
erôsen virágzó, Osztrák–Magyar Monarchia iránti kul-
tusznak, hanem üzleti okból. Ugyanis mindnyájan profi -
tálhatnánk az „egy útiköltséggel három fesztivál” 
lehetôségbôl. A tengerentúli és ázsiai érdeklôdôk részérôl 
többször felvetôdött, hogy szívesen beneveznének olyan 
programokra, amelyek nagyobb választékot kínálnának 
– a gasztronómiától a klasszikus zenén át a kortárs szín-
házig és táncmûvészetig. Még egy nyomós érvet is felhoz-
hatok a változtatás mellett: tágabb lehetôség nyílik a 
koprodukciókra, a három város együtt hozhatna létre kü-
lönleges, új elôadásokat, amelyek esetleg évad közben is 
mûsoron tarthatók.

G.: Január végén Bécsben járt, és turisztikai újságíróknak 
mutatta be a fesztivál programját. Mi volt a mondandójának 
a súlypontja? 
K. Cs.: Bécs kiemelkedôen érdekes versenytárs, ugyan-
akkor partner is. Salzburg – ahová az ünnepi játékokra az 
osztrák polgárnak illendô idôrôl idôre elzarándokolni – 
messzebb van Bécstôl, mint Budapest. Hívjuk ôket, láto-
gassanak el hozzánk is, de ehhez a szervezésben utol kell 
érnünk a bécsiek példás tempóját. Egyelôre még idô-
zavarban vagyunk, de hát ôk is elkezdték valamiképpen, 
folyamatosan építkeztek és szerezték meg a rutint. Renge-
teget tanulhatunk tôlük. Nem titkolóznak; intézményi 
körben már sokat beszélgettünk szakmai kérdésekrôl, 
például a Konzerthaus, a Musikverein, az Operaház 
vezetô képviselôivel. Úgy látjuk, számukra is fontos, hogy 
a „közép-európaiság” érzete ismét refl ektorfénybe kerül-
jön. Ez a szellemiség rengeteget adott az emberiségnek, a 
nagyvilágnak. Színházépületeket például a Fellner és 
Helmer páros Zágrábtól és Graztól Kecskeméten át a 
Nagymezô utcáig. Az operett, amely épp annyira pesti, 
mint bécsi, máig élô mûfaj a tengerentúlon is. Tudósok és 
fi lmesek, írók és festôk születtek itt, akik Amerikában ta-
láltak nehéz élethelyzetükben egzisztenciát – Gustav 
Mahlertôl Molnár Ferencig hosszan sorolhatnánk a ne-
veket. 

G.: Sajnos az újságírónak kötelessége megkérdezni: vajon a 
fesztivál utolsó napján meghirdetik-e a 2015-ös programot  
– ahogy egy prémium fesztiválhoz méltó?  
K. Cs.: A fesztiválszervezés gyakorlatias szakma. Amel-
lett, hogy hangsúlyozom, rettenetesen kevés idô jutott a 
2014-es tavaszi fesztivál tetô alá hozására, elmondhatom: 
egyszerûen kikerülhetetlen volt, hogy ne találkozzunk 
2015-re programba illeszthetô eseményekkel. Megjegy-
zem, szeretnénk sokkal tudatosabban tervezni, hogy ki-
emeljük Budapest jellegzetességeit. Már nem elégséges 

szempont, hogy egy híres együttes, mûvész errefelé turné-
zik és átrándul hozzánk. Remélem, hogy a következô fesz-
tivál programjának gerince kész lesz a zárókoncertre. 

G.: A Müpa saját programjai „normál üzemmódban” futnak 
tovább. Tapasztalataim szerint a közönség szereti az itteni 
operaelôadásokat, amelyek változatosságukkal gyönyörköd-
tetnek. 
K. Cs.: A Mûvészetek Palotája operaprofi lja nem azért 
alakult ki, hogy versenyezzen a Magyar Állami Opera-
házzal, amely repertoárszínház. Mi a kiegészítésre, az 
együttmûködésre törekszünk. Nem véletlen, hogy ná-
lunk preklasszikus és barokk ritkaságok kerülnek szín-
padra, és hogy ezeket javarészt historikus stílusban és 
törté neti hangszereken játsszuk. A Budapesti Wagner-
napok az egyik legsikeresebb vállalkozása a Müpának. 
Fischer Ádámot – aki a New York-i Metropolitan Operá-
ban egy Denevér sorozatot vezényel – már fölkereste az 
Amerikai Wagner Társaság vezetôje, és arra kérte, részle-
tesen prezentálja az elôadásainkat. Próbáljuk azt tartani, 
hogy minden második évben egy Wagner-zenedráma 
friss bemutatójával jöjjünk ki; 2015-re tervezzük A boly-
gó hollandi elôadását. 2013-ban, a bicentenárium alkal-
mából A nürnbergi mesterdalnokokat játszottuk, idén 
felújítjuk a Tannhäusert és a Ringet. A Müpa igazán ere-
deti felfogású tetralógiája, Hartmut Schörghofer munká-
ja változatlanul az érdeklôdés középpontjában áll. Jelzi 
ezt, hogy a tavalyi fesztiválon szinte minden jegy elkelt 
már a 2014-es sorozatra. A külföldi együttmûködések 
folytatásán is dolgozunk: Verdi Attiláját a Sanghaji Nagy 
Színházban, koprodukcióban mutattuk be. Az elôadást 
– ez a partnerünk elképzelése – szeretnénk visszahozni 
arra a kontinensre, ahol a mû keletkezett. Rengeteg feltá-
ratlan zenei területet látok Kínában: a korhû hangszeren 
való játék például egyre intenzívebben érdekli ôket, de 
szinte semmit sem tudnak a kérdésrôl. Óvatosak persze, 
mert a Turandothoz hasonló, ismert darabbal a hatalmas 
játszóhelyeket, a sanghaji színházat  vagy a pekingi 
NCPA-t megtölteni nem nagy kunszt, de egy barokk ope-
ra nyilvánvalóan kockázatos. A mi közönségünket na-
gyon érdeklik a kortárs alkotások is – igazolta ezt Eötvös 
Péter Paradise reloaded címû operájának rendkívüli sike-
re. Ez már a második koprodukciónk volt a Neue Oper 
Wiennel, illetve a Wien Modern fesztivállal. Elôzôleg 
Ligeti György Le Grand Macabre-ját adtuk elô. Úgy hi-
szem, az Eötvös-mû elôadásában a zenekarral (az MR 
Szimfonikusokat Vajda Gergely vezényelte) és a techni-
kai kivitelezéssel felzárkóztunk a fantasztikus képességû, 
Neue Oper Wientôl érkezett énekesekhez. Harmadszor 
tartottuk itt az Új Magyar Zenei Fórum zeneszerzô-
versenyének zenekari döntôjét és díjátadó gálakoncertjét 
is, együttmûködve a Budapest Music Centerrel. Meg-
gyôzôdésem, hogy lehetetlen nem preferálnunk a mo-
dern zenét, hiszen a Mûvészetek Palotája kortárs épület, 
saját korunk egyik emblematikus megjelenítôje.
  ■



KLASSZIKUSRIPORT

19GRAMOFON2014. TAVASZ

A szenzációt A tüzes angyal premierje szolgáltatta: Berlin-
ben több mint negyven éve nem volt hallható. Valerij 
Brjuszov 1908-ban írt regénye 1919-ben került a New 
Yorkban tartózkodó Prokofjev kezébe, és a történet rögtön 
magával ragadta. Ôrült nô, Mefi sztó, Faust, inkvizítor, 
megszállott apácák – mi kell még? A librettót maga írta, 
ügyesen zsonglôrködik benne a szereplôkkel és antirealista 
történésekkel. A sokak szerint legjobb Prokofjev-opera 
a középkori Németországban játszódik. Az Újvilágból 
hazatérô Ruprecht lovag egy fogadóban találkozik az att-
raktív, de hisztérikus Renátával, aki elmeséli, hogy gyer-
mekként folyton látomások gyötörték, és ô beleszeretett 
az egyikbe, a Mádielnek hívott Tûz angyalába. Amikor 
késôbb a sors összehozza Heinrich gróffal, a lány Mádiel 
emberi inkarnációját véli felismerni benne. Viszonyuk 
lesz, de Heinrich hamar otthagyja a lányt, és Renáta azóta 
is ôt keresi. Ruprecht megígéri, hogy a varázsló Agrippa és 
a fekete mágia révén segít megtalálni. Sikerül is, de 
Heinrich újra ellöki magától a nôt, aki kiábrándul belôle, 
és azt kéri Ruprechttôl, hogy ölje meg, cserébe hozzá megy 
feleségül. A lovag párbajra hívja a grófot, akiben azonban 
Renáta újra a Tûz angyalát látja, ezért ellentétes parancsot 
ad. A lovag majdnem halálos sebet kap, de amikor felépül, 
hiába könyörög Renátának, hogy legyen a felesége, ô el-
menekül. Az utolsó képben egy zárdában látjuk a lányt, 

Prokofjev-ünnep
Berlinben
Az egykor Walter Felsenstein nevével fémjelzett 

Komische Operben újabban ritkán játszott 

szerzôk darabjait is mûsorra tûzik. Az új inten-

dáns, az ausztrál Barrie Kosky irányításával 

megújult a repertoár. Tavaly Kurt Weill mûveire 

szántak egy hetet, a minap Szergej Prokofjev 

életmûvébôl mazsoláztak. És miközben Kosky 

szívesen importál rendezôket és dirigenseket 

szülô hazájából, az operaház fôzeneigazgatói 

székét a magyar Nánási Henrik foglalta el.

✒ Lindner András / Berlin

Jelenet A tüzes angyal berlini elôadásából – Prokofjev ügyesen zsonglôrködött a szereplôkkel és az antirealista történésekkel
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ahol hisztérikus viselkedésével megôrjíti az apácákat. 
Az inkvizítor ki akarja ûzni az ördögöt belôle, boszorkány-
ként megégetik.                     
Benedict Andrews ausztrál rendezô a 21. századba helyezte 
a cselekményt. A jelent öltözékében is megjelenítô 
Ruprecht egy garniszállóban találkozik Renátával. Bár 
a mû ötfelvonásos, a hömpölygô zene nem enged szünetet. 
A több mint kétórás darabot egyhuzamban játszották, 
a megszakítások kizökkentették volna a nézôt a történet 
követésébôl, a közjátékok amúgyis megteremtik az átme-
netet egyik felvonásból a másikba, és a feszültséget is fenn-
tartják. Az orosz-szovjet zeneszerzô 1919 és 1927 között 
írta az operát, és bár 1923-ban elkészült a zongorakivonat-
tal, a teljes mû hangszerelésével lassan haladt. A szcenikus 
premierre végül 1928-ban sor kerülhetett volna Berlinben; 
Bruno Walter akarta bemutatni, de Prokofjev nem végzett 
idôben a zenekari szólamok leírásával, ezért elállt az ôs-
bemutatótól. Egymásra nehezteltek – írja Daniel Jaffe an-
gol zenetörténész Prokofjev monográfi ájában –, a partitúra 
ugyanis szeptemberre elkészült, a dirigens azonban hajtha-
tatlan volt, és a következô tavaszra sem vette számításba 
az elôadását. Nem is mutatták be Prokofjev életében, a 
sztálini kultúrbürokraták dekadens zenének titulálták. 
1954 végén került sor Párizsban a koncertszerû premierre, 
aztán egy évre rá, a La Fenicében játszották, Giorgio 
Strehler rendezésében.

Prokofjevet sajátos kompozíciós stílusa szinte kötelezte 
A tüzes angyal megírására; kedvelte ugyanis a szakadatla-
nul ismétlôdô zenei motívumokat, az ostinato ritmusokat 
– említi Nánási Henrik a Gramofonnak. Ezekkel a zenei 
eszközökkel ugyanis jól lehet ábrázolni a mániákusan 
visszatérô gondolatokat. Johannes Schütz végletekig lecsu-
paszított színpadképei, a könnyen változtatható modul 
díszletelemek és a forgószínpad jól segítették a gyors, 
fi lmszerû jelenetváltásokat. Rendkívül plasztikus volt pél-
dául, amikor az opera egyik csúcspontjának tekinthetô 
nagyjelenetben – miközben Renáta elmeséli, hogy mi tör-
tént vele – a színpad forogni kezdett, és a szemünk elôtt 
vált felnôtt belôle. A változást a rendezô azonos frizurával 
és ruhában ábrázolt, mind nagyobb lánnyá cseperedô ha-
sonmásokkal szimbolizálta. Jó rendezôi elgondolás volt 
még párhuzamba állítani a szûk szállodai szobákat a zárda 
celláival. Mindkettônek nyomasztó a bezártsága, és egy-
formán az epekedés szimbólumai. A darab végére a lány el-
lenség lesz, akit el kell taposni, mert a benne megbúvó erô 
a törvények szétrobbantásával fenyeget. Talán ô a tüzes 
angyal, végtére is Mádielt magában hordozza, tûzhalála 
a szentté válás tudatalatti aktusát jelentheti – morfondíroz 
a mûsorfüzetben Andrews. A fi lmszerû, szürrealista drá-
mában Mephistopheles is kap egy nagyjelenetet, amikor 
egy gyermek letépett karját rágcsálja, majd a kart hirtelen 
az álla alá rakja és ördögi hegedülésbe kezd vele.

A három narancs szerelmese a magyar származású Andreas Homoki rendezésében került színre. A produkció felújítás volt, de mégis frissnek hatott
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Az operát orosz nyelven adták elô, de a nézôk kis kép-
ernyôkön németül, angolul, franciául és törökül is olvas-
hatták a szöveget. Renátát Szvetlana Szozdatyeleva orosz 
szoprán, Ruprechtet Evez Abdulla azeri bariton, Agrippát 
és Mephistophelest pedig a szentpétervári tenor, Dimitrij 
Golovnyin jelenítette meg – valamennyien szuggesztívan, 

jó énekesi képességek birtokában. Heinrichet és az Ink-
vizítort a Komische Oper oszlopa, Jens Larsen basszista 
keltette életre. Hogy érthetô legyen a szöveg, német fordí-
tásban fele tempók kellettek volna, ráadásul Renáta mo-
nológja – így Nánási – csak oroszul lehet hiteles. Ki kell 
emelni még a David Cavelius vezette énekkart, amely ih-
letetten tolmácsolta Prokofjev zenéjét, és dicséret illeti a 
zenekart is, de legfôképp a produkciót mesterien kézben 
tartó fôzeneigazgatót.    
Amíg A tüzes angyal inkább horrordráma, a Prokofjev-
héten bemutatott másik opera, A három narancs szerel-
mese Meseországban játszódik. A depresszióba esett ifjú 
herceget Fata Morgana boszorkány azzal az átokkal sújtja, 
hogy három naranccsal kell szerelembe esnie. Ennek az 
1921 végén, Chicagóban bemutatott darabnak a szövegét 
is a zeneszerzô írta, de a Carlo Gozzi színmûve nyomán ké-
szített orosz nyelvû librettó most németül hangzott el. 
Andreas Homoki már évekkel ezelôtt megrendezte 
Prokofjev legnépszerûbb operáját; ez a produkció felújítás 
volt, mégis frissnek hatott. A pergô rendezésben csupán 
a herceg megnevettetését szolgáló, óriási papírállat-fi gurák 
ide-oda húzogatása tûnt túlságosan naivnak. Vígopera – 
mondják, stílusa azonban más, mint a hasonló karakterû 
olasz és német daraboké. Prokofjev amúgy sem szerette, ha 
zenéjének groteszk, vicces oldalát emelték ki, szívesebben 
nevezte ezt scherzo-szerûnek. A három narancs szerelme-
sében nincsenek hús-vér fi gurák, mint Mozart vagy Rossini 
mûveiben – említi Jaffe –; az opera inkább a pantomimra 
emlékeztet, amibe cirkuszi technikák alkalmazása, akro-
batika is beletartozik, és ami mögött Vsevolod Meyerhold 
orosz színházigazgató intenciói állhatnak, aki beavatta 
a zeneszerzôt saját antirealista színházi koncepciójába. 
Prokofjevnek sem elôdje, sem utóda nincsen, zenéje telje-
sen eredeti – állítja az orosz opera szakértôje, Mihail 
Jurowski dirigens. Olyan, mint egy kubista festmény: apró 
elemekbôl áll össze, a komponálás idején a zeneszerzô 
ugyanis ennek a képzômûvészeti irányzatnak volt a lelkes 
híve. A Herceg alakját a szép lírai tenort birtokló Mirko 
Roschkowski formálta meg, de kitûnt Annette Seiltgen 
(Fata Morgana), Carsten Sabrowski (Király) és a remekül 
komédiázó Peter Renz tenor (Truffaldino) is. Ezen az estén 
is fôszereplôvé emelkedett a kórus, az észt Mihkel Kütson 
vezényelt.
Egy kamarakoncert és egy némafi lmet a zeneszerzô 
zongoramûveivel kísérô este mellett a Prokofjev-hét prog-
ramjában a valódi zenei mese is megjelent: a pedagógiai 
szempontból is mestermûnek tekinthetô Péter és a farkas, 
amelyet az akkor már négy éve hazájába visszatért 
Prokofjev 1936-ban, narrátorra és zenekarra komponált. 
A kisgyermekekhez szóló kompozíció morálisan is példa-
mutató, a farkast ugyanis nem ölik meg, hanem az állat-
kertbe viszik. A nézôteret zsúfolásig megtöltô, végig fegyel-
mezetten viselkedô gyereksereg elôtt az ausztrál Matthew 
Toogood dirigálta a zenekart, és Max Hopp volt a mesélô, 
aki láthatóan nagy kedvvel regélte a szöveget.
 ■

CRUMB 
ÉS A BERLINI FILHARMONIKUSOK

Az évtizedek óta töretlenül magas hôfokon muzsikáló zenekart ja-
nuárban a végig apró gesztusokkal operáló Zubin Mehta dirigálta 
a Philharmonie-ban. A programban két mû szerepelt: elôbb a Ma-
gyarországon kevésbé ismert kortárs amerikai szerzô, George 
Crumb 1970-ben komponált Ancient Voices of Children címû dal-
ciklusa, amelyet a szerzô két énekhangra és különleges hangszere-
ket – köztük éneklô fûrészt és játékzongorát – felvonultató kis 
hangszeres együttesre írt, Federico Garcia Lorca szövegeire. A De-
bussyt és Bartókot különösen nagyrabecsülô, idén 85 esztendôs 
Crumb mûvében rendkívül bizarr hangszínekkel és effektusokkal 
él, amelyeket elsôsorban a szoprán szólista (a berlini elôadásban a 
kiváló Marlis Petersen) teremt elô a preparált zongorába hajolva. 
De egyedi hangzást produkál az elhangolt mandolin és a preparált 
hárfa is. A gyermekszoprán sokáig a háttérbôl hallatszik, de miu-
tán az elôadóktól több mûvében is ki-be mozgást követelô Crumb 
itt sem tagadja meg önmagát, a félórás kompozíció végén ô is 
megjelenik. A szünet után a zenekar Anton Bruckner befejezetle-
nül maradt IX. (d-moll) szimfóniáját tolmácsolta – ritkán hallható 
drámai erôvel. 
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„Amíg örömet szerez – 
magunknak és a közönségnek”Fo
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AMADINDA

A nyolcvanas évek elején négy fi atal elhatározza, hogy ütôhangszeres együttest hoz létre. Anélkül, 
hogy lennének hangszereik; anélkül, hogy komoly múltja lenne az ütôegyütteseknek Magyarorszá-
gon; anélkül, hogy a koncertezéshez szükséges infrastruktúra a rendelkezésükre állna; anélkül, 
hogy minderre lenne pénzük. Nem szégyenlôsek, utcazenével keresik meg az induló hangszerpark 
árát. És tehetségük is van, ezt sem titkolják. Nagytermi koncerttel kezdenek, díjat nyernek 
Darmstadtban, megnyerik az egyik legrangosabb nemzetközi kortárszenei versenyt. Ma ôk a szak-
ma egyik legnevesebb képviselôi világszerte, Cage, Ligeti, Reich írt nekik darabokat. Születésnapi 
estjüket pontosan bemutatkozó koncertjük harmincadik évfordulóján tartják. Rácz Zoltánnal idéz-
zük fel az Amadinda elmúlt három évtizedét.
 ✒ Várkonyi Tamás

30
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Gramofon: Milyen közegben alakult meg az Amadinda?
Rácz Zoltán: A megalakulásunktól a rendszerváltásig 
meg voltak azok a jellegzetes problémák, amelyekkel az ak-
kori kelet-európai országokban bárhol találkoztunk volna. 
Ennek ellenére támogató közeg vett minket körül, folyama-
tos érdeklôdéssel, nem éreztünk ellenállást. A közönség az 
alternatív kultúra körébe sorolt bennünket, aminek enyhe 
ellenzéki íze volt, de mi erre rá is tettünk egy lapáttal, az ak-
kori demokratikus ellenzékhez csatlakozva léptünk fel bizo-
nyos ügyekért. Nem óvatosan kezdtünk, hanem rob ba nás-
szerûen, de a szerencse is mellénk szegôdött. Bemutatkozó 
koncertünket a Zeneakadémia Nagytermében tartottuk 
1984. május 18-án, ezt követte még egy nagytermi koncert a 
180-as Csoporttal, ugyanebben az évben Darmstadtban 
kaptunk komoly elismerést, egy évre rá pedig az egyik leg-

rangosabb európai kortárszenei versenyt, a rotterdami 
Gaudeamust nyertük meg. Olyan híre ment ennek Magyar-
országon, az egycsatornás televízió világában, hogy a ne-
vünk egyik napról a másikra bekerült a köztudatba. Többek 
közt ezeknek a sikereknek köszönhetôen hívtak meg min-
ket az elsô európai ütôhangszeres fesztiválra, a legnagyobb 
együttesek közé, ez volt a Percussion ’88. Csodálkozva vet-
tek minket körbe, senki nem hitte el, hogy ennek a mûfajnak 
az infrastruktúráját Kelet-Európában is meg lehet teremteni.

G.: Hogyan tudtak bekerülni az európai vérkeringésbe, ami-
kor a legfrissebb mûvek kottáinak beszerzése is külön 
mûvészetnek számított?
R. Z.: Nem a nehézségekkel foglalkoztunk, hanem azzal, 
hogy mit akarunk csinálni, és ehhez milyen lépések szük-

„Az együttesnek meglehetôsen nagy hangszerparkja van, mely-
nek egy része a klasszikus értelemben vett hangszer, valamint 
olyan eszközök, és tárgyak, melyek az ütôhangszeres mûfajban 
hangszerként használhatóak. Természetesen a mûsor határozza 
meg, hogy egy produkcióhoz milyen hangszerek kellenek. A 
logisztikus gyakorlatilag az ekkor kialakuló halmazt kezeli, fel-
ügyeli, vagy a hiányzó dolgok beszerzésérôl gondoskodik a pro-
dukció végéig. Az Európán belüli koncertekre mindig a saját 
hangszereinket visszük, általában fuvarozóval, 3,5–7,5 tonnás 
autóval. Tengerentúli koncerthez igyekszünk helyben kölcsön-
kérni, vagy bérelni olyan hangszereket, melyek szinte mindenütt 
megtalálhatóak. Természetesen még ekkor is vannak olyan speci-
ális hangszerek, amik cargóval utaznak. Ez mindig izgalmas, és 
bonyolult helyzetet is létrehozhat. Egyszer az egyik cargo cég ra-
gaszkodott ahhoz, hogy a hivatalos papírra ne csak azt írjam fel, 
hogy ütôhangszerek vannak a ládában, hanem azt is, hogy pon-
tosan mi, és a jellemzôiket is. Egy hetembe telt, mire az összes 
kis hangszert egyenként összeírtam, a nevüket, méretüket, súlyu-
kat, értéküket. Otthon a konyhai mérleggel méregettem, hány 
gramm a maracas… Aztán egy excel fájlba írtam meg a listát, 
amit nem tudtam fl oppyra menteni, mert olyan nagy volt. A leg-
rosszabb élményem ezzel kapcsolatban egy lastrához, magyarul 

viharlemezhez fûzôdik. Úgy csomagoltam be ezt a fél milliméter 
vastag, nyolcvan centi széles és másfél méter magas rézlapot, 
hogy két, egyenként egy centiméter vastag rétegelt falemez közé 
tettem, a két falemezt pedig egymáshoz csavaroztam. Úgy né-
zett ki, mint egy közönséges nagy falap. A hazafele úton valahol 
elveszett, nem érkezett meg Budapestre. Nekünk viszont jött a 
következô koncert, és szükségünk lett volna a többi hangszerre, 
amit hazahoztunk Ausztráliából, és ami ezzel a »deszkával« egy 
cargóban volt. Csakhogy a vám addig nem adta ki a teljes külde-
ményt, amíg egy hiányzott belôle. Jártam a hivatalokba enge-
délyt kérni, végül, az utolsó pillanatban megkaptuk a többi hang-
szerünket, addigra már vámparancsokkal is beszéltem.
Hangszerfejlesztéssel kapcsolatban is van egy történetem: Autó 
fékdobot már régóta használtunk, mikor is egy mûben hat 
különbözô hangra lett szükség. Ezt is be kellett szerezni. A régi 
Skodák fékdobjának gyönyörû hangja volt; elmentem hát egy kala-
páccsal az autóbontóba, és elkezdtem ütögetni az egyes darabo-
kat, amíg meg nem találtam a legmegfelelôbbeket. Ezek persze 
nem olyan hangolásúak voltak, ami nekem tetszett volna, úgyhogy 
kerestem egy fémesztergályost, és mondtam neki, hogy na, akkor 
ezeket most meg kellene hangolni. Furcsán nézett. Tündéri ember, 
máig tartjuk a kapcsolatot.”
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Bojtos Károly: 
RÉZLEMEZ, AUTÓFÉKDOB ÉS EGYÉB 
EMLÉKEK
Bojtos Károly – az együttesi munka mellett – 2000-tôl a 
Dunaharaszti Városi Zeneiskola tanára is. A héten két munka-
nap, valamint szombatonként tanít. A kettôt idôben nem mindig 
lehet problémamentesen összehozni. Volt olyan év, amikor pén-
tekenként egytôl este tízig tanított, majd szombaton fél nyolcra 
jött az elsô tanítvány. Közben azért hazament… Az együttesben 
ô a hangszerfejlesztési- és kutatási program vezetôje, az 
Amadinda koncertjeinek logisztikai elôkészítôje.
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ségesek. Például hangszert szerettünk volna vásárolni, és 
kisbuszt, amivel eljuthattunk a hangszerekkel együtt a 
koncertjeinkre. Ennek érdekében 1984–85 nyarán nem 
túl ünnepélyes vállalkozásba fogtunk: külföldön utcaze-
nésznek álltunk, és egy halom pénzt kerestünk. Ebbôl fi l-
léreket használtunk a saját megélhetésünkre, viszont meg-
vettük az induló hangszerparkunkat. A másfél éves 
Amadinda már olyan hangszerparkkal dicsekedhetett, 
amit megcsodáltak a magyar kollégák.

G.: Korábban is mûködtek ütôhangszeres együttesek Magyar-
országon?
R. Z.: Mûködtek, csak nem tûztek ki olyan célokat maguk 
elé, mint mi. Zeneiskolai tanárom, Balázs Oszkár alapítot-
ta meg a Budapesti Ütôegyüttest, amelynek tagjai az Ope-
raházban, a MÁV Zenekarban és más zenekaroknál dol-
goztak. Tizennyolc éves fi atalként rendszeresen játszottam 
velük, ez nagy megtiszteltetésnek számított. Létezett to-
vábbá a Debreceni és a Gyôri Zenemûvészeti Fôiskola 
ütôhangszeres együttese, de mindig változó felállásban, is-
kolai formációkról lévén szó. Sajnálatos módon éppen a 
Zeneakadémián nem tanított olyan egyéniség, aki össze 
tudta volna verbuválni a fi atalokat hasonló tevékenységre.

G.: Milyen külföldi minták álltak elôttetek?
R. Z.: Még konzis diákként hallottam a Strasbourg-i 
Ütôegyüttest a Zeneakadémián, 1977-ben. Ez az elementá-
ris élmény nyitotta fel a szememet arra, hogy az ütô-
hangszeres mûvészetnek olyan tág perspektívái is léteznek, 

amelyeket addig nem ismertem. Érdekes módon késôbb 
mégsem a franciák, hanem a kanadai, más hangzású, fi lo-
zófi ájú, repertoárú Nexus együttes lett az etalon. Egyik 
alapító tagjuk, Bob Becker fellép a májusi születésnapi 
koncertünkön.

G.: Az Amadinda megalakulásakor már mûködött az Új Ze-
nei Stúdió, a 180-as csoport. Kapcsolatban álltatok velük?
R. Z.: Hogyne, és mindkét együttes meghatározónak bi-
zonyult a zenei fejlôdésünkben. Én már jóval az Amadinda 
indulása elôtt részt vettem az Új Zenei Stúdió produkciói-
ban, komoly szakmai támogatást is kaptam tôlük. Simon 
Albert, Dobszay László, Kurtág György, Dukay Barnabás, 
Eötvös Péter, Jeney Zoltán, Kocsis Zoltán, Sáry László, 
Vidovszky László, Wilheim András – ôk a mi apáink, ôk 
alakították a gondolkodásmódunkat olyanná, ami az 
Ama  dinda mûvészi profi ljában ma is világosan fel is-
merhetô.
Mi már egyébként 1982 ôszén elkezdtük a munkát, mint a 
Zeneakadémia ütôegyüttese, és csak másfél év után, ami-
kor életképesnek éreztük magunkat, vettük fel az 
Amadinda nevet.

G.: Miért éppen négyen alakítottatok együttest?
R. Z.: A létszám dilemmát okozott. Mivel a három 
legjelentôsebb csapat, a strasbourg-iak, a Nexus és a svéd 
Kroumata is hatfôs volt, a zeneszerzôk hat elôadóra írtak, 
a repertoár döntô része tehát ekkora együttes megalakítá-
sát indokolta volna. Én azonban azt javasoltam, és a töb-
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„A zeneszerzés 13-14 éves koromban kezdett foglalkoztatni – meséli 
Holló Aurél. – Otthon kazettás magnóra vettem fel az általam rögtön-
zött kis darabokat, melyeket Orff-hangszereken játszottam – ezek 
egyszerû, rezonátorládával ellátott, diatonikusan hangolt fa-, illetve 
fémhanglapos hangszerek voltak. Némi grafománia is szorulhatott be-
lém, mert szerettem leírni dolgokat anélkül, hogy különösebben érde-
kelt volna, hogyan szólnak. Tetszett, hogy egy általam kitalált »zene« 
papírra kerül. Azaz érdekelt a hangzó eredmény, de legalább annyira 
vonzott a kottakép is – az utóbbi gyakran általam már ismert darabok-
ra emlékeztetett. Érdeklôdni kezdtem az odahaza talált partitúrák iránt 
– elôször Beethoven-szimfóniák felvételeit kezdtem hallgatni, de ha-
marosan foglalkoztatni kezdett a 20. századi zenetörténet. Sokáig eze-
ket a mûveket éreztem a magam számára a legfontosabb inspirációs 
forrásnak. Ugyanakkor soha nem ze ne szerzôként, sokkal inkább 
elôadóként tekintettem magamra.
Az ütôhangszeres tanulmányaimmal párhuzamosan azonban mindig 
tanultam zeneszerzést is. A gyôri zenemûvészeti szakközépiskolában 
Reményi Attilához jártam, aki inspiráló személyiségként hatott rám, 
elsôsorban azért, mert darabjait, az általa képviselt, nekem avantgárd-
nak tûnô stílust érdekesnek találtam. Imponáló volt, hogy mûveinek 
kottái Lutosławski, Penderecki akkori partitúráira emlékeztettek. Ké-
sôbb, a Zeneakadémián Soproni Józsefnél tanultam, el is vé geztem 
mind az öt évet, de a zeneszerzésre mindig csupán kiegé szí tô stúdium-
ként tekintettem. 
Valójában az ütôhangszerekkel való komolyabb elmélyülés, pontosab-
ban az Amadindába való 1991-es bekerülésem terelte a zene szer zôi 
gondolkodásomat az ütôhangszeres zene irányába. Azelôtt kizárólag 
ütôhangszerekre nem komponáltam, hagyományos hangszerelésben, 
hagyományos formációkban gondolkodtam. Az együttesben aztán 
társra is találtam: Váczi Zolival 1996 körül dolgozni kezdtünk a beFORe 
JOHN címû darabsorozatunkon, melybôl ma már csupán a legelsô rész 

hiányzik. A ciklusban találhatóak általa vagy általam jegyzett darabok, 
valamint közös kompozíciók is – rengeteg izgalmas, eredeti ötlettel. 
Azt hiszem, sok friss, érdekes dolgot eszeltünk ki együtt. Annak elle-
nére, hogy ô nem tanult zeneszerzô, sokat tanultam tôle a mû hely-
munkák során.
Azt, hogy melyik mûbôl lesz átirat, az ember zenei érdeklôdése hatá-
rozza meg. Engem például gyermekkorom óta foglalkoztatott Ravel Le 
tombeau de Couperin címû hattételes zongoraszvitje. Lenyûgözött a 
Prélude tétel harmóniavilága, gyönyörûnek találtam, ahogyan Ravel a 
saját hangjaival megidézte Couperin szellemét. A szvit négy tételét vé-
gül 1995-ben dolgoztam át az Amadinda számára. Ugyanakkor érde-
keltek más dolgok is, például Stravinsky Le sacre du printemps-ja, mely-
nek az elsô képét még kamasz fejjel átírtam zongora négykezesre – nem-
rég meg is találtam ezt a kottát. A lényeg: abból a mûbôl lesz átirat, 
amelyre rácsodálkozik az ember, amit mindenáron meg szeretne szó-
laltatni a saját hangszerén. 
Bár az Amadindának készített átirataim között találhatóak Gibbons-, 
Gershwin- és Muszorgszkij-darabok is, Debussy és Ravel mûvei van-
nak többségben. Az impresszionista zene és képzômûvészet közel áll 
hozzám – a Rák jegyében született ember lévén álmodozó, a realitáso-
kat idônként fi gyelmen kívül hagyó alkat vagyok, de ez nem jelenti azt, 
hogy Debussy és Ravel kizárólag az én kedvenceim lennének az 
Amadindában: mind a négyen imádjuk játszani ezeket a zenéket.
Hogy mely hangszereket választjuk a rendelkezésre állóak közül, ha 
kreatív munkára kerül a sor, az attól függ, hogy átiratról vagy önálló 
kompozícióról van-e szó. Komponáláskor az ütôhangszerek általam is-
mert teljes spektrumában próbálok gondolkodni. Tekintettel arra, hogy 
mindig felmerülhet olyan ötlet, olyan technika, mely egy hangszert 
vagy eszközt nem a hagyományos módon szólaltat meg – szélsôséges 
példa lehet erre egy kaktusz megpengetett tüskéjének felerôsített 
hangja –, a lehetôségek végtelennek tûnnek. Egy átirat esetében más a 
helyzet. Orlando Gibbons 16–17. századi billentyûs zenéjét nyilván 
nem gamelán hangszereken képzelem el, vagy ha mégis, akkor az már 
a saját kompozíció vagy feldolgozás irányába mutat. Ilyenkor inkább a 
hagyományos dallamhangszerek (például marimba, vibrafon, harang-
játék) lehetôségeit mérlegelem; azt, hogy ezek közül mely, melyek al-
kalmasak némileg új megvilágításba helyezni az eredeti mûvet.
A legszebb amadindás emlékeim közé tartozik a Mûvészetek Völgyé-
ben többször is megrendezett Ütôsvölgy. Természetes közeg vett ben-
nünket körül, és a közönséggel is más, közvetlenebb kapcsolatba kerül-
tünk, mint a hagyományos koncerteken. Ezek az alkalmak a mai napig 
minden héten eszembe jutnak. Egyfajta paradicsomi állapotnak tûnnek 
azok a napok – hiányzik a VÖLGY. Legrosszabb emlékem egyértelmûen 
a karambolunk volt – 1994-ben, egy dunaújvárosi Amadinda-buliról 
hazafelé tartva a Mercedes kisbuszunkkal frontálisan ütköztünk egy 
sze mélyautóval.
Az együttesbôl hárman is tanítunk, három különbözô szinten: Bojtos 
Karcsi alapfokon, én középfokon, a Bartók Béla Zenemûvészeti Szakkö-
zépiskolában, Rácz Zoli pedig a Zeneakadémián. Növendékeinknél 
biztosan tetten érhetô egyfajta „amadindás” gondolkodásmód, de 
tudtommal egyik volt tanítványunk sem játszik tisztán ütôhangszeres 
formációban, azaz ütôegyüttesben. Nehéz és kalandos mûfaj ez, ren-
geteg áldozattal, lemondással jár, és idônként elképesztô nehézségek-
kel találja magát szembe az ember. Szinte konstellációszerû feltételek-
re van szükség ahhoz, hogy egy ilyen együttes létrejöjjön, és évekig, 
évtizedekig professzionálisan mûködhessen.”

Holló Aurél: ÚJ MEGVILÁGÍTÁS
Az Amadinda repertoárja négy pillérre épül: 
kortárs zene, tradicionális zene, klasszikus 
zenei átiratok és az együttes tagjainak saját 
kompozíciói. Utóbbi két területen Holló Aurél 
és Váczi Zoltán komoly eredményekkel járul-
tak hozzá a spektrum szélesítéséhez.
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biek ezt el is fogadták, hogy mi már második generá-
ciós együttes leszünk, nekünk mást kell csinálnunk: 
alakuljunk meg négyen, és ha elég jók leszünk, min-
dig fogunk találni ötödik és hatodik embert, aki szí-
vesen csatlakozik egy-egy produk cióra. Talán fur-
csán hangzik éppen tôlem, de azzal, hogy négyen 
alakultunk meg, megnyitottuk az ütôhangszeres 
mûfajnak második nagy korszakát, és komoly részt 
vállaltunk abban, hogy kialakult egy új repertoár, 
immár négy elôadóra.
Az elôzményekhez tartozik, hogy az ütôegyüttes ala-
kításának ötlete nem könnyen született meg a fe-
jemben. Zeneakadémistaként készülôdtem, mint a 
selyemhernyó, ami egyszer csak pillangó lesz, hogy 
diplomakoncertem után elhagyom az országot. Meg 
is tettem a lépéseket egy DAAD-ösztöndíj érdeké-
ben, fi atal pályatársaim, Váczi Zoltán és Sárkány 
Zsolt azonban 1982-ben olyan inspirá ciókkal gazda-
godva tértek haza egy bayreuthi ösztöndíjas tartóz-
kodásból, hogy megérezték, van egy olyan perspektí-
va, ami az ütôhangszeres kamarazene felé vinné 
ôket. Csatlakozott hozzánk a nálunk idôsebb Türk 
István, de ô nem nevezhetô az Amadinda egykori 
tagjának. Ma is fülembe cseng, mit mondott 1984 
februárjában, hallatlan becsületességgel: „Érzem, 
hogy itt valami fontos dolog kezdôdik, és érzem, 
nem fogok tudni megfelelni neki.” Akkor került Boj-
tos Károly az együttesbe, az alakuló, 1984. májusi 
koncerten már vele léptünk színpadra. Máig egyet-
len személyi változásként, 1991-ben Sárkány Zsoltot 
Holló Aurél váltotta az együttesben, aki azonban 
már addig is ötödik vagy hatodik emberként 
közremûködött a produkciókban, tehát ô a külsô 
körben már korábban is az Amadinda tagjának szá-
mított. A személyi változás általában az egész együt-
tesre kihat, megváltoztatja a bent maradó emberek 
viszonyát is, de nálunk ez nagyon jól sült el.

G.: Hogyan bírtátok együtt ennyi éven keresztül? 
R. Z.: Egy vonósnégyes megteheti, hogy a tagjai 
csak a pódiumon találkoznak, vagy hogy az elsô-
hegedûs intéz mindent, de egy ütôegyüttes nem. A 
produkciót több fázisban kell elôkészíteni, ez csapat-
munkát igényel, a csapatmunka pedig összetart, itt 
mindenki fontos. Van, aki a koncertek logisztikai 
elôkészítését végzi, másikunk az együttes több ezer 
hangszerét gondozza és ügyel azok karbantartására, 
van, aki a próbákat szervezi, én a produkciók tervezé-
séért és a mûvészi munkáért vagyok felelôs. Az óriá-
si hangszerpark és a hangszerek méretei miatt kü-
lönálló épületet bérlünk, mi vagyunk az egyetlen 
olyan magyar kamaraegyüttes, amely évi hatmillió 
forintot költ el csupán munkafeltételeinek a biztosí-
tására. A mi mûfajunk nem olcsó, de az Amadinda 
megtanult a piacról élni és egyensúlyozni. Harminc 
éven keresztül mindig tudtuk, mi az a pénz, amirôl 
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Váczi Zoltán és Rácz Zoltán 1987-ben harmincöt napot töltött 
Amerikában, ami akkor óriási dolognak számított. A repülô je gyük-
höz hat kupon is tartozott, az egyiket Alaszkára vagy Hawaiira 
szóló utazásra lehetett felhasználni. Az utóbbit választották, tud-
ván, hogy a Csendes-óceán középsô táját jelölô, mintegy ezer szi-
getet magában foglaló Polinéziának fantasztikusan fejlett az ütô-
hangszeres kultúrája. A Hawaiiról hozott szélharangocskák, ezek a 
zsinórra fûzött kagylók, most ott lógnak a próbateremben: eredeti 
funkciójuk, hogy a ház elé kilógatva, a szél által megcsörgetve 
elûzzék a rossz szellemeket.
„A tradicionális hangszer készítésének lényege, hogy mindig a 
helyszínen vagy a helyszínen szerzett élmények, adatok alapján 
készül a hangszer – meséli Váczi Zoltán. – Van, amikor ez sem 
sike rül: amikor például nem lehetett Kínából gongokat hozni, egy 
svájci cég elkezdte ezeket gyártani, de meg sem közelítették az ere-
detit – amit egyébként ma is egyszerû emberek készítenek. Az is 
ér dekes, hogy a balinéz emberek nappal dolgoznak, például 
földmû vesként vagy postásként, aztán este, a falu szélén össze-
gyûlnek, és muzsikálnak a csodálatos gongjaikkal, beszélgetnek, 
nekik ez a társadalmi érintkezésük. A postás vagy a földmûves bá-
mulatosan magas szinten tud dobolni.”
Az együttes mindig sok hang- és fi lmfelvételt hozott haza külföldi 
útjairól, de olyan is volt, hogy ha egy jelentôs tradicionális zenész 
jött koncertezni Európába, annak a koncertjére odautaztak. „A tra-
dicionális gondolkodástól idegen a kotta, apáról fi úra, mesterrôl ta-
nítványra hagyományozódik a tudás. Egyszer kaptunk amadinda-
kottát. Ez a mai Uganda területérôl származó, xilofon-szerû hang-
szer ötféle és tizenkét darab hangot képes játszani, ebben a kottá-
ban egytôl ötig tartó számsorok szerepeltek. A hangszer két olda-
lára térdepelnek a játékosok, az egyik elkezdi, a másik pedig idôben 
eltolva követi, hangjaival kiegészítve az elsô szólamot, mintha két 
fésû fogai illeszkednének egymásba. Szakrális, kultikus jelentése 
van annak, hogy az amadindajáték két egyenrangú résztvevôt fel-
tételez.”
Az ütôegyüttes a világ számos pontjáról származó zenéket szólal-
tat meg koncertjein, de Váczi Zoltán arra is felhívja fi gyelmet, hogy 

ezek a zenék az adott kultúrában mind tánchoz kötôdnek. Reper-
toárjukról talán csak az amerikai kontinens zenéje hiányzik, a ván-
dorló közösségek ütôhangszeres kultúrája ugyanis kevésbé gaz-
dag, mert vándorolnak, az ütôhangszerek nem könnyen szállítha-
tók. „Rácz Zoli volt kint Balin, és külön kocsit bérelt, hogy minél 
több helyre eljusson – folytatja Váczi Zoltán –, egy mestert kere-
sett, akit meg is talált; hangszereket is hozott, persze a bambusz-
hangszereket mi készítettük el itthon. Az együttes indulásakor 
afri kai zenébôl volt a leggazdagabb az anyagunk, jártunk is Észak-
Afrikában. Késôbb kiderült, hogy Indonéziában vagy a világ szá-
mos más pontján is gazdag az ütôhangszeres kultúra. A leggya-
koribb felfogás szerint a tradicionális ütôs zene egyenlô az önkívü-
letbe táncolással és ôrült dobolással. Azonban ugyanilyen 
je lentô séggel bír az is, amikor például egy távol-keleti templomban 
félóránként megütnek egy gongot, vagy az, hogy máshol kis pen-
getôvel siratnak halottakat, de a csendes meditációban is fontos 
szerepet játszanak az ütôhangszerek.”
A tradicionális zene a 20–21. századi mûzenét is alakította. A Holló 
Aurélral közösen jegyzett beFORe JOHN sorozatban is a tradicio-
nális ütôhangszeres magaskultúrák és a 20. század legkiemelkedôbb 
irányzatainak az összekapcsolására tettek kísérletet, bizonyos 
eredmények felismerésével, megtartásával, asszimilálásával, to-
vábbgondolásával. „Az emberi élet elôrehaladtával, a példaképek 
szükségszerû változásával a régebbi mesterek bennünk rejlô képei 
nem múlnak el – hangzik ars poeticájuk –, sôt ezek egymásra vetü-
lése révén mindenki egy olyan »arc« lenyomatát ôrzi magában, 
amely egyik mesterének arca sem. A címben szereplô JOHN jelké-
pezi ennek a belül levô mesterképnek a lenyomatát. A nemes 
gyöngy csak átereszti magán a fényt – minél tisztább, annál töb-
bet –, de ô maga nem világít.” 

Váczi Zoltán: 
TRADÍCIÓK NYOMÁBAN
Lehetetlen kiválasztani, melyik a legkedve-
sebb hangszer, hiszen az együttes két-három-
ezret ôriz belôlük a kôbányai próbateremben, 
a pontos számot senki nem tudja, mindegyik 
egyformán kedves – mondja Váczi Zoltán. 
Sok köztük az egészen picike, kosárba össze-
gyûjtve, de vannak hatalmas, fatörzsbôl ki-
vájt dobok is a szekrény tetején. Utóbbiakkal 
Polinéziában találkoztak, majd fotók alapján, 
Magyarországon készítették el, saját kezûleg. 



nemcsak nekünk, hanem a családunknak is le kell mon-
dani ahhoz, hogy az Amadinda a számunkra elfogadható 
színvonalon mûködhessen. Természetesen voltak nehéz 
idôszakok is, eddig minden évtized elsô két éve komoly 
megpróbáltatás elé állított minket, de mára ehhez is hoz-
zászoktunk.

G.: Rengeteg mûvet adtatok elô a három évtized alatt, renge-
teget rendeltetek is. Mire vagy a legbüszkébb?
R. Z.: Az egyik, amiért érdemes volt megalakítani az 
Amadindát, az a húsz év munkával elkészített, hatlemezes 
Cage-összkiadás. Minél inkább távolodunk a 20. század 
elsô felétôl, annál inkább forrás értékûnek érzem ezt a so-
rozatot, hiszen a szerzôvel is személyes kapcsolatban áll-
tunk. Amikor az ember dolgozik, nem gondol arra, hogy 
hagy-e nyomot vagy sem. Utána talán. A másik életmû, 
amivel behatóan foglalkoztam, Steve Reiché, a darabjai 
többségét elôadtam, dirigensként is, vele is közeli kapcso-
latba kerültünk, az Amadinda huszonötödik születésnap-
jára kaptunk tôle egy darabot, a Mallet Quartettet. Az ô 
zenéjéhez érzelmi szálak is kötnek: a Tehillim, amit 1984 
ôszén a 180-as csoporttal szólaltattunk meg, revelációt je-
lentett. Már az 1970-es évek végén megérintett a repetitív 
zene, és érdekes módon elôször Philip Glass, akinek a 
zenéjétôl mára némileg eltávolodtam. Reich viszont a mai 
napig érdekel, emellett Xenakis is foglalkoztat, és Messiaen, 
de nem mint ütôhangszerest, hiszen az elmúlt tíz évben so-
kat vezényeltem is. Egy lépésre vagyunk attól, hogy befe-
jezzük a Ligeti-életmûsorozatot, amelynek során az UMZE 
kamaraegyüttessel és kiváló magyar zenészek közre mû-
ködésével, hiánytalanul elôadtuk az 1956 után keletkezett 
alkotásokat.

G.: Az utóbbi idôben egyre többször dolgozol fi atalokkal, a Li-
geti-koncerten is a Zeneakadémia zenekarát vezényled. Van-
nak erre nézve hosszabb távú terveid?
R. Z.:  Szeretek fi atalokkal dolgozni, és következô tíz év-
ben a fi atalok segítése, szakmai támogatása hangsúlyosan 
lesz jelen a mindennapjaimban. Harminc év után megvan 
az a hitelem és kapcsolatrendszerem, aminek köszönhetôen 
– ha ôk is megteszik ehhez a lépéseket – olyan helyzetbe 
tudok hozni fi atalokat, amibe önerejükbôl talán nem sike-
rülne kerülniük. Az Amadinda Percussion Project költsé-
geit az Amadinda nem fogja tudni állni, ehhez pályázni 
kell majd, és kitalálni a mûködési formát, az együttmûködés 
kereteit a Zeneakadémiával, fesztiválokkal, a mindenkori 
kulturális kormányzattal. Pozitív fogadtatásra számítha-
tunk, mert akikkel eddig megosztottam a tervemet, mind 
pozitívan reagáltak.

G.: Meddig csináljátok?
R. Z.: Amíg örömet szerez – magunknak és a közönség-
nek. Amíg meg tudjuk ôrizni a lendületünket. Ha a 
Teremtô megengedi, hogy erôben és egészségben folytat-
hassam a munkámat, kedvem szerint, akkor hatvanöt éve-
sen szeretnék majd visszavonulni. Tanítani sem szeretnék 
azon túl. Elolvasom azt a sok könyvet, amire eddig nem 
volt idôm. ■
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Az ütôegyüttes hivatalos honlapja: www.amadinda.com
Tavaszi koncertek:
Május 2. Kodály Központ Pécs, Amadinda–Presser koncert
Május 7. Mûvészetek Palotája, Hommage à Ligeti
Május 18. Zeneakadémia, születésnapi koncert
Május 28. A Magyar Rádió Con tempo sorozatában
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KALEIDOSZKÓP

A karatézó korrepetitor
Seiretsu! Amikor a karate-edzésen elhangzik a 
sorakozóra felhívó vezényszó, Nagy László 
Adrián körül megszûnik a világ. Nem orgona-
mûvész többé, nem zongorakísérô a Honvéd 
Férfi karnál, nem korrepetitor az Erkel Színház 
kórusánál, nem templomi orgonista, nem front-
ember két crossover együttesben. Amikor vi-
szont az edzésnek vége, akkor mindez egyszerre.

✒ Várkonyi Tamás

„Otthoni környezetben találkoztam elôször a zenével, bár 
nem volt zenész a családban, leszámítva egy jazz-zongo rista 
nagybácsit. Illetve egyik nagyapám remekül hegedült, bár 
kottát nem tudott olvasni, neki a magyarnóta volt a zene; 
még nyolcvanéves kora felett is fantasztikusan játszotta 
ezeket – kezd mesélni a mûvész. – Húgommal együtt egé-
szen kiskorunkban kezdtek zenére taníttatni zeneszeretô 
szüleim. A Zeneakadémia zongora elôkészítô szakára jár-
tam tízéves koromtól, Keveházi Gyöngyihez, majd az egye-
temi évek alatt Falvay Sándorhoz. Azonban nem éreztem 
magam a helyemen, így abbahagytam a Zeneakadémiát, 
és elvégeztem a teológia szakot. Közben pár év után az 
egyik kedves zeneiskolai igazgató barátom, aki tudta, hogy 
autodidakta módon tizenéves korom óta orgonálok, meg-
kérdezte, nincs-e kedvem beiratkozni hozzájuk, mert most 
indul az orgona szak. Végül is miért ne? – gondoltam, és 
amikor elkezdtem, kiderült, hogy jól érzem magam, és nem 
is megy rosszul. Így kezdtem huszonnégy éves fejjel orgo-
nálni tanulni.” Ma már több mint tizenhat éve a budai fe-
rences templom orgonistája. Akkor lett az, amikor négy 
gyermeke közül a második megszületett. Felesége csellóta-
nár, nagyobbik lánya idén érettségizik a Bartók Konziban, 
és csellistaként a barokk zene érdekli. Kisebbik lánya ti-
zennégy éves lesz a nyáron, ô már tíz éve közölte, hogy 
jazzénekes lesz, és emellett azóta is kitart. Nagyobbik fi a 
– bár ôt se kerülte el a zenei tehetség – jobban érdeklôdik 
a hangfelvétel-készítés és a zenei háttérmunkák iránt. A 
legkisebb tízéves múlt, lelkesen zongorázik és dobol. Ze-
nész család tehát a javából. 
Adrián tizenkét éve a Honvéd Férfi kar korrepetitora és 
zongorakísérôje. Sokféle feladatot kell ellátnia, hiszen a 
kórus széles repertoárján oratorikus mûvek, operák is sze-
repelnek – ezeknek a próbáin a zenekari részt kell játsza-
nia, de az a cappella mûvek betanításában is fontos szerepet 
kap. A zongora- vagy orgonakíséretes mûvek elôadásában 
is értelemszerûen részt vesz; utóbbira példa Liszt Rekviem-
je, amelybôl nemrég lemez is készült. Néha kirándulnak a 
jazz, a pop irányába is, hiszen ilyen felkérések is érkeznek 
az együtteshez. Ekkor jazzes átiratok készítôjeként is kive-
szi a részét a munkából, de saját kóruskoncertekre is készí-

tett már feldolgozásokat – például Bach-mûvekbôl vagy 
operarészletekbôl. A Budapesti Fesztiválzenekar orgonis-
tája is, alkalmanként a Modern Art Orchestrában is zenél. 
Játszik Rúzsa Magdi önálló estjén, ami két éve megy a 
Pesti Színházban, tízfôs zenekar kíséretével. Nagy László 
Adrián két önálló projektben is benne van. Az egyik a 
SaxOrgan duó, amelyet egyik legkedvesebb barátjával, 
Zsömivel, azaz Zsemlye Sándor jazz-szaxofonossal alakí-
tott. Egy turnén ismerkedtek meg, és hamar kiderült, sok 
mindenrôl hasonlóan gondolkodnak. Idôrôl idôre koncer-
teznek, pár éve lemezt is készítettek, amelyre barokk 
zenéktôl a saját számokig sok minden felkerült. A másik 
formáció a Klasszikon, amit ötödmagával alapított, és 
amellyel operaáriákat adnak elô – kicsit másképp. Övé az 
alapkoncepció, ô viszi az átiratot, de aztán mindenki hoz-
záteszi a maga ötleteit.
„Sokféle dolgot csinálok, élvezem ezt a változatosságot – 
mondja. – A munkáimat legtöbbször kikapcsolódásként 
élem meg. Ami a valódi rendszeres fi zikai és szellemi rege-
nerálódást jelenti számomra, az a karate. Szülôként ragad-
tam ott az edzéseken, már csak azt bánom, hogy nem 
elôbb kezdtem…”  ■

A Honvéd Együttes honlapja:
www.honvedart.hu
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A Duna Szimfonikus Zenekar kapta 
meg 2013-ban a Gramofon Különdí-
jat. Errôl, valamint általában az 
elismerésekrôl Szklenár Ferenc el-
mondta: „A zenekar tagjai és mi, 
vezetôk is örülünk a díjaknak, mert 
visszaigazolást jelentenek, hogy jó 
úton járunk. Az elképzeléseinket és 
azok megvalósulását nemcsak a kö-
zönség értékeli tapssal és jegyvásár-
lással, hanem a szakma is értékként 
fogadja programjainkat. Különösen 
kitüntetô a Gramofon Különdíj, mert 
itt magas a mérce, és kiemelkedô 
mûvészekkel együtt kaptuk az elismerést.” Lapzártakor ér-
kezett a hír egy másik kitüntetésrôl: Deák András karmes-
ternek a kultúra és közmûvelôdés terén kifejtett kiemelkedô 
tevékenysége elismeréseként Törökbálint kultúrájáért dí-
jat adományozott Törökbálint Város Önkormányzatának 
Képviselô-testülete.
„Huszonnegyedik éve vagyok a zenekarnál – mondja Deák 
András –, és én állítom össze a bérleti programokat. Az 
egyik legfontosabb szempont, hogy a közönségnek vonzó-
ak legyenek a mûsorok. Természetesen nem lehet mindig 
Újvilág-szimfóniát és hasonló sikerszámokat játszani, de 
törekszünk úgy összeállítani a programokat, hogy legyenek 
benne a zenekar számára is érdekességek, valamint 
lehetôség szerint tarthassunk évadonként egy ôsbemutatót 
is. A másik szempont, hogy a sorra kerülô mûvek 
elôsegítsék a zenekar fejlôdését, új feladatok elé állítsák a 
zenészeket.” 
„Ennek a zenekarnak az életét, mûsorpolitikáját is befolyá-
solja az élô, gazdag kapcsolatrendszer, hiszen támogatás és 
partnerek nélkül nehéz volna változatos, nívós kulturális 
programokat létrehozni – veszi át a szót Szklenár Ferenc 
mûvészeti vezetô. – A Fischer Annie-ösztöndíjasok pél-
dául kedvezô feltételekkel léphetnek fel nálunk; ez nekik is 
rangos megnyilvánulási lehetôség, és a közönség is jól jár, 
mert újabb és újabb kiváló tehetségeket ismerhet meg. Tíz 
éve együttmûködünk az azerbajdzsáni nagykövetséggel, ôk 
közvetítik nekünk elsô számú mûvészeiket. Magasan kva-
lifi kált, Európát, világot járó muzsikusokról van szó, akiket 
önerôbôl nem tudnánk meghívni. A közönség és a zene-
kar igényeit szolgálja az évente megrendezett kamarahang-
verseny is. Gyakorló muzsikusként mondom, hogy ha az 
ember egy ilyen koncertre készül, az egész évre megadja a 

motivációt, az önképzés lehetôségét. Különleges élményt 
jelent kilépni a zenekarból, és más formációban játszani a 
színpadon.” 
Deák András a karmester szemszögébôl közelít: „A kama-
razenélés a zenekari játékra is jótékonyan hat, hiszen arra 
ösztönzi a muzsikusokat, hogy ne csak a saját szólamukra, 
hanem a zenekari szövet egészére, a szekciók közötti ará-
nyokra is fi gyeljenek. Ez azért különösen fontos, mert az 
akusztikai sajátosságok miatt másképpen szól a zenekar 
ott, ahol a fúvósok ülnek, megint mást hallanak a 
hegedûsök vagy akár a karmesteri pulpituson álló dirigens. 
A legjobb helyzetben a közönség van: a nézôtéren szól a 
legjobban a zenekar.”
Az együttes éves programjában nagy hagyománya van a 
családi hangversenyeknek is – ezek jelentik a mûködés 
másik pillérét. A Családi matiné alkalmait vasárnap 
délelôttönként rendezik, Zelinka Tamás mûsorvezetésével. 
Ebben az évadban Gál Zsuzsa Az én zeneszerzôm címû 
könyve adja a tematikát, ez alapján haladnak a barokk 
kortól a 20. századig. „Rögtön fôiskola után kerültem a 
zenekarhoz – mondja Szklenár Ferenc –, s akkor Lukin 
László tanár úr vezette a hangversenyeket. A közönség so-
raiban ma is ülnek olyanok, akik több évtizede járnak ide. 
Az esti bérletes koncerteken is van mûsorvezetés, a hallga-
tóság igényli ezt a szakmai irányítást. A nem túl nagy te-
remnek elônye, hogy a koncertek családiasak; van, hogy 
egy emberként kacag a nézôtér egy-egy zenetörténeti anek-
dotán vagy érdekességen. Ez az oldott légkör egyaránt nö-
veli a zenélés és a zenehallgatás örömét.” ■

A Duna Szimfonikus Zenekar honlapja:
www.dunaszimfonikusok.hu

A zenélés és a zenehallgatás öröme
Egész évben változatos esti koncertekkel és családi hangversenyekkel várja a zenebarátokat a 
Duna Szimfonikus Zenekar. Az együttes két vezetôjét, Deák András karmestert és Szklenár Ferenc 
mûvészeti vezetôt kérdeztük a mûvészi munka pilléreirôl, a hagyományokról, a programokat 
meghatározó elképzelésekrôl.
 ✒ VT

Szklenár Ferenc Deák András
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ZENEKARI KÖRKÉP – Várkonyi Tamás összeállítása

Mindjárt március 8-án a világ egyik legjobb fuvolamûvésze 
lép fel a zenekarral: Emmanuel Pahud Hacsaturján – Jean-
Pierre Rampal által 1968-ban átírt – Hegedûversenyét játssza 
el. A svájci mûvész különleges képességeit jelzi, hogy hu-
szonkét esztendôsen lett a Berlini Filharmonikusok elsô fu-
volistája. Sokoldalúságának köszönhetôen a komolyzenén 
kívüli stílusokba és a kamarazenébe is szívesen kalandozik 
tizennégy karátos arany fuvolájával. Egy héttel késôbb, 
már cius 14-én az a dirigens vezényli Mahler monumentá-
lis 2. szimfóniáját, aki 1987-tôl tíz évig állt a zenekar élén, 
és aki személyes hangú interpretációival máig tartó nép sze-
rû séget vívott ki a magyar közönség körében: Kobayashi 
Ken-Ichiro. Bartók Béla születésnapjának elô es té jén, már-
cius 24-én a Mûvészetek Palotájában lép fel az együt tes, a 
Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében. Ennek a kon certnek 
a különlegessége Enescu I. román rapszódiája, amelyet 
1901-ben, húszévesen írt a Párizsba emigrált ze ne szerzô. Ez 
a román táncokra, népdalokra és népies dalokra írt fantá-
zia világviszonylatban is Enescu egyik legismertebb alkotá-
sa – most Budapesten is meghallgathatjuk. Az est második 
részében a zeneirodalom egyik izgalmas, de saj ná la tosan 
keveset játszott darabja, Csajkovszkij Manfréd-szimfóniája 

hangzik el, amely a byro-
ni hôs élet útját ábrázolja 
négy képben. 
Egy héttel késôbb re pü lô-
gépre száll a zenekar, és 
április elején két kon-
certbôl álló törökországi 
turnén vesz részt, a fi atal 
generáció egyik legjobbjá-
nak tartott Baiba Skride 
hegedûmûvész köz re mû-
kö désével. Április 10-én 
ismét a Müpában találjuk 
az NFZ-t; ekkor Szkrjabin 
fi sz-moll zongoraverse-
nyét az 1946-ban, Szöul-
ban született, ma Párizs-
ban élô Kun Woo Paik 
szólaltatja meg. Paik hi-
hetetlen adottságú mû-
vész: tízévesen Grieg slá-

gerré vált zongoraversenyét játszotta, érett mûvészként vi-
szont szívesebben foglalkozik a repertoár árnyékban maradt 
részével. Wilhelm Kempff, valamint Szendy Árpád egykori 
növendéke, Kabos Ilona tanította, és ô volt az elsô dél-ko-
reai muzsikus, akit meghívtak Kínába koncertezni. Ezen a 
hangversenyen szólal meg Mozart huszonhárom évesen írt 
C-dúr miséje is, amelyet azért neveznek Koronázásinak, 
mert a bécsi udvar ünnepi alkalmain adták elô. Bô egy hét-
tel késôbb, április 18-án török vendégmûvészek közre mû-
ködésével szólal meg „a török Bartók”, Adnan Saygun 
egyik szerzeménye; Saint-Saënsnak az egyiptomi Luxorban 
komponált – szintén az Európán kívüli és az európai zene 
jellegzetességeit ötvözô – Zongoraversenye, valamint Schu-
mann 3. szimfóniája. A karmester a török zenei élet egyik 
ismert muzsikusa, Is‚ın Metin, a szólista a Berlinben élô 
Emre Elivar lesz. Május 3-án Richard Strauss születésének 
150. évfordulójára emlékezik a zeneszerzô magyarországi je-
lenlétéért egyébként is legtöbbet tevô zenekar. Ezúttal két 
ritkán hallható mûvet, Az Itáliából címû szimfonikus köl-
teményt és Az úrhatnám polgár szvitet szólaltatják meg, a 
budapesti koncert után más városokban is. Az évadot olyan 
mûsorral koronázza meg Kocsis Zoltán együttese május 15-
én, amelyen két nagyszabású alkotás hangzik el: a nyolcvan 
éve született Durkó Zsolt utolsó opusa, a János jelenéseinek 
margójára, valamint Ravel Daphnis és Chloé címû mûve 
– utóbbi a ritkán hallható balett változatban, Juronics Ta-
más koreográfi ájával, a Szegedi Kortárs Balett közre mû kö-
dé sével. ■

A Nemzeti Filharmonikusok honlapja: www.fi lharmonikusok.hu

Tavaszi színkavalkád 
a Nemzeti Filharmonikusokkal
Nyolc nagyzenekari koncertmûsort szólaltatnak meg a Nemzeti Filharmonikusok bô két hónap 
alatt, valamint törökországi turnén vesznek részt. Kocsis Zoltán együttese több nagyszabású 
zenével készül: Richard Strauss-mûvel, Mahler- és Csajkovszkij-szimfóniával, Mozart-misével, 
Ravel-balettel, Durkó-oratóriummal – no meg világsztárokkal.

Emmanuel Pahud

Kobayshi Ken-Ichiro
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Részletes műsor és bérletvásárlás: 

www.concertobudapest.hu

A Zeneakadémia 
rezidens zenekarának

tavaszi koncertjei

Partnerünk:
VízPlusz Kedvezménykártya
www.vizpluszkartya.hu

A Zeneakadémia ea
rezide s zenekaránaken
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„A Ruszalka Dvořák legszebb operája; gyönyörû, színes, lí-
rai mese – mondja Fischer Iván. – Mivel a hableány törté-
nete közismert, el tudjuk képzelni a színpadot. A mûvet 
2001-ben vezényeltem elôször Franciaországban, azóta sze-
retném Budapestre is elhozni.” Régebben a zenekar nagy 
sikerû és népszerû hangversenyeken adta elô Wagner-
operák egy-egy felvonását, részletét. A zeneigazgató a 
koncert sze rû operaelôadások koncepciójáról a követ ke zô-
ket nyilatkozta: „Az opera színpadi mûfaj, de nem csak 
egyetlen megoldás létezik. Van konvencionális rendezés, 
újító rendezés és koncertszerû elôadás is, ahol – mint egy 
lemezfelvételen – csak a zenét hallgatjuk. Ennek is van lét-

jogosultsága – különösen olyan daraboknál, amelyekben a 
zene annyira szép, hogy önállóan is sokat mond.”
Dvořák 1901-ben bemutatott lírai tündérmeséje azért is 
különleges, mert a legutóbbi évekig nem vették „ember-
számba”; a cseh zeneszerzô sokáig az Újvilág-szimfónia, a 
h-moll gordonkaverseny és a Humoreszk címû sikerszám 
alkotója maradt. A Ruszalkát ma már világszerte játsszák 
– annyira, hogy az operabase.com oldal statisztikái szerint 
a 2012–2013-as évadban a negyvenegyedik helyen állt a leg-
gyakrabban elôadott operák sorában; megelôzve például 
Richard Strauss Rózsalovagját, Puccini Manon Lescaut-
ját, Wagner Lohengrinjét, Bellini Normáját. A Fesztivál-
zenekar produkciójában összeszokott énekesgárda lép fel, 
hiszen mindannyian a cseh és a szlovák operaszcéna is-
mert alakjai. A címszerepet a Prágai Nemzeti Színház és a 
brnói Nemzeti Színház operaelôadásaiban gyakori ven-
dégnek számító Pavla Vykopalová alakítja; partnere az az 
Aleš Briscein lesz, aki 1995 óta a prágai operaház tagja. Az 
Idegen hercegnô és a Boszorkány szerepében Jolana 
Fogašovát láthatjuk, aki a Pozsonyi Nemzeti Színház ope-
ratársulatának tagja, valamint olyan karmesterekkel dol-
gozott együtt a világ számos pontján, mint Zubin Mehta, 
Fabio Luisi, Pierre Boulez. Fischer Iván vezényletével 2013 
szeptemberében, a cseh zenére fókuszáló Bridging Europe 
fesztiválon lépett fel nagy sikerrel, Dvořák Requiemjében. 
A szintén szlovák Peter Mikuláš a Vízi embert alakítja; ô a 
rangidôs, és ô is szívesen látott vendége a nagy operahá-
zaknak Rómától New Yorkig. ■

A Budapesti Fesztiválzenekar honlapja: www.bfz.hu

HANGOK PÁLYÁJA
A világhírû kortárszenei spe-
cialista és oboamûvész, 
Heinz Holliger (képünkön)
és a BFZ kap csolata régi 
keletû. Holliger többször ve-
zényelte már Fischer Iván 
együttesét, valamint lemezt 
is készített velük zeneszer-
zés-tanára, Veress Sándor 
mûveibôl. Az április 25-i 
mûsor több okból is különle-

ges. Az 1992-ben, svájci emigrációban elhunyt magyar zeneszerzô 
Orbis Tonorum (Hangok pályája) címû darabja hangzik el, amely 
Veress egyik utolsó kompozíciója – 1986-ban keletkezett. Szintén 
izgalmasnak ígérkezik Schönberg Hat kis zongoradarabja Heinz 
Holliger hangszerelésében, valamint Holliger két saját alkotása is 
megszólal. Az egyik a Camerata Bern fennállásának ötvenedik év-
fordulójára írott META ARCA, amely a neves svájci együttes hét 
vezetôjének zenei portréja. Ezt követôen a Janus címû hegedû–
brácsa kettôsverseny hangzik el, amely a Salzburgi Ünnepi Játékok 
felkérésére íródott, és 2012-ben mutatták be. A cím az emberi ter-
mészet kétarcúságára utal, az ellentétekre, a kezdetre és végre, a 
jinre és jangra. A koncert hegedûs szólistája, Muriel Cantoreggi a 
progresszív gondolkodásmódot képviselô Müncheni Kamarazene-
kar koncertmestereként szolgált tizenkét évig, korábban pedig az 
Európai Unió Ifjúsági Zenekarának koncertmestereként; például 
Giulini, Ashkenazy, Haitink keze alatt. A brácsás szólista állandó 
közremûködôje olyan neves kortárs zenei együtteseknek, mint az 
Ensemble Intercontemporain, a London Sinfonietta, a Klangforum 
Wien és az Ensemble Contrechamps.

„Nem csak egyetlen megoldás létezik”
Áprilisban, a Kortárs estek sorozat újabb állomásaként napjaink egyik vezetô elôadója és alkotó-
ja, Heinz Holliger vezényli a Budapesti Fesztiválzenekart, amely elôször lép fel a Budapest Music 
Centerben. Májusban pedig három este hallhatjuk a Mûvészetek Palotájában az operairodalom 
egyik kiemelkedô alkotását, Dvořák csodálatos dallamokban bôvelkedô Ruszalkáját.

Pavla Vykopalová a Prágai Állami Operaház Ruszalka-elôadásában
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Hallgasson Ránk ... és foglaljon helyet!
BÉRLETAKCIÓ 2014‐2015

BÉRLETFOGLALÁS 
Az előzetes helyfoglalás időpontja: 2014. március 1‐10.
A fennmaradó helyeket 2014. március 11‐23. közö� lehet lefoglalni
Interneten (www.bdz.hu 0‐24 óráig), 
vagy munkanapokon 9:00‐12:00 közö� telefonon (061‐322‐1488) 

B u d a f o k i
D o h n á n y i

Z e n e k a r Részletes bérletprogram: www.bdz.hu

BÉRLETVÁSÁRLÁS
Átutalás:
Átutalás esetén bérleteit személyesen átvehe�, 
vagy 300 forint hozzáadásával postai úton is megkaphatja őket.
Személyes kifizetés és/vagy átvétel:
2014. március 31. és április 4. közö�:
Hé�ő, Csütörtök 14:00‐18:00, Kedd, Szerda, Péntek 9:00‐12:00;
Művésze� Titkárság, 1087 Budapest, Kerepesi út 29/b. 
(Stadionok metrómegálló)
2014. április 5. szombat 10:00‐13:00: Klauzál Ház

Budafoki Dohnányi Zenekar
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Gramofon: Milyen alkalomból született az Orchestrion?
Vidovszky László: 2004-ben a Pannon Filharmonikusok 
kértek föl egy zenekari darab megírására. Akkor készült az 
elsô hat tétel, de ezek végül nem hangzottak el. Félretet-
tem a darabot, más munkák kötöttek le, de Keller András 
megkeresése jó alkalom volt arra, hogy újra elôvegyem. 
Ugyanakkor már eleve hosszabb-rövidebb zenekari mûvek 
gyûjteményeként képzeltem el a kompozíciót, és nem 
egyetlen, határozott formájú hangversenydarabként. Van-
nak tisztán vonószenekari tételek, klasszikus, romantikus 
és modern zenekari összeállítások is. Ezeket a tételeket tet-
szés szerinti számban és sorrendben lehet elôadni, ily mó-
don különbözô karakterû és mûfajú „mûveket” lehet 
belôlük szerkeszteni egy-egy elôadás alkalmával. 

G.: Miért ez a mû címe?
V. L.: Az orkesztrion (orchestrion) a 19. században elter-
jedt zeneautomata: rendszerint lyukkártyáról vezérelve 
különbözô hangszereket szólaltatott meg. Jómagam még 
az 1960-as években, a Citadella étteremben hallottam-
láttam elôször. Lenyûgözött a minden irányba mozgó-
csörgô berendezés, ami egyszerre idézte az utcai rezesban-
dák eleganciáját és az iskolai szertárak titokzatosságát. 
Való színûleg innen ered a gépzongora iránt érzett von-
zalmam is.

G.: Felkérésre komponál vagy a maga igényei szerint?
V. L.: Azt hiszem, felkérésre akkor érdemes komponálni, 
ha a felkérés már eleve a zeneszerzôi terv és szándék alap-
ján jött létre. Magyarországon ez a gyakorlat nem igazán 
elterjedt. Mi elsôsorban az alkalmakat tiszteljük: legin-
kább valamilyen évforduló vagy ünnep szolgál zenemûvek 
megrendelésére. Magam szeretném hinni, hogy egy zene-
mû bemutatása maga az ünnep. 

G.: Jelen vannak a klasszikus szimfonikus szerzôk az 
Orchestrionban – ha csak a háttérben is?
V. L.: Nem a háttérben, hanem az elôtérben. Ezalatt nem 
csupán azt értem, hogy a sorozatnak vannak olyan darab-
jai, amelyek kifejezetten hivatkoznak egy-egy klasszikus 
szerzôre vagy mûre, hanem azt is, hogy a nagyközönség 
számára a kortárs zenét a klasszikuson keresztül lehet felfe-
dezni. Amíg egy mai átlagos koncertlátogató eljut – leg-
több esetben szándéka ellenére – egy kortárs zenemûig, 

szimfóniák és versenymûvek tucatjait „fogyasztja el”. A 
hangverseny-mûsorokban a kortárs zenemûvek elkerülhe-
tetlenül a klasszikusokkal együtt, velük egyetértôen vagy 
éppen ôket tagadva jelennek meg. Nem biztos, hogy ez így 
ideális, de tudomásul kell venni. 

G.: Pár éve sokat lehetett hallani arról, hogy inkább a kama-
raegyüttes felel meg a mai zeneszerzôk igényeinek. Mi a kihí-
vás ma a szimfonikus zenekarra komponálásban?
V. L.: A 21. század zenéjének valóban az ensemble-
irodalom az igazi területe. De a régi intézmények, az ope-
ra, a fi lharmóniai társaságok, kórusok is itt élnek velünk, 
nekik is szükségük van új impulzusokra. Ezek az impulzu-
sok nem feltétlenül radikálisak, és vitathatatlan, hogy 
ezek a mû vek és mûfajok nem fejezik ki minden tekintet-
ben a kort, de a kortalan talán éppen általuk jeleníthetô 
meg a legjobban.

G.: Idén hetvenéves. Hogyan érzi: könnyebben komponál, 
mint régebben?
V. L.: Másképpen. Kevesebb az erô, több a tapasztalat. És 
talán kevesebb a hiba. ■

A Concerto Budapest honlapja: www.concertobudapest.hu

Vidovszky László – ôsbemutató elôtt
A Concerto Budapest bérletstruktúrája egyszerre épül a klasszikus repertoárdarabokra, illetve a 
20. századi és kortárs zenére. Ezt tükrözi a zenekar április 26-i koncertje is, amelyen – Ránki 
Dezsô közremûködésével – Ives, Schumann és Mendelssohn mûvei szólnak, továbbá Vidovszky 
László Orchestrion címû mûvét adja elô az együttes ôsbemutatóként. Az idén hetvenéves 
Vidovszky Lászlót kérdeztük a részletekrôl.

Vidovszky László: 
„Szeretném hinni, hogy egy zenemû bemutatása maga az ünnep”
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Március 1-jén Brahms nagyszabású 
Német requiemjével nyitotta a tavaszi 
szezont a Budafoki Dohnányi Zenekar, 
a Zeneakadémia Nagytermében. A 
bol gár dirigens, Dian Tchobanov – aki 
húsz éve még zongoristaként lépett fel a 
Seiji Ozawa vezette Bécsi Filharmoni-
kusokkal – visszatérô vendég a zene-
karnál. A produkciót a zenekar, a Bu-
dapesti Akadémiai Kórustársaság és a 
világhírû nyíregyházi kórus, a Szabó 
Dénes vezette Cantemus Vegyeskar 
együttmûködésének újabb gyümölcse-
ként élvezhette a közönség.
A nyíregyházi kórus a zenekar március 
16-i koncertjén is énekel: ekkor a zene-
irodalom lehetetlent megkísértô alko-
tásaiból szól reprezentatív válogatás, a 
Bartók Béla Nemzeti Hangverseny-
teremben. Az összeállításról túlzás nél-
kül mondható, hogy különleges, hiszen a reneszánsz, a ba-
rokk, a bécsi klasszika és a nagyromantika egy-egy 
emblematikus alkotása szólal meg. Mindegyik mû egy-egy 
zeneszerzôi bravúr, az alkotó elme és az emberi akarat dia-
dala. Hallhatjuk a 16. században alkotott angol zeneszerzô, 
Thomas Tallis negyvenszólamú Spem in alium motettáját, 
valamint Mozart Jupiter-szimfóniáját, amelynek zárótétel-
ében négy különbözô téma szól egyszerre. Izgalmas zene-
kari átiratban hangzik el Bach szólóhegedûre írt, a kor 
mértéke szerint monumentális d-moll chaconne-ja; a kon-
cert zárószámaként pedig Mahler valóságos embertömege-
ket megmozgató Nyolcadik szimfóniájának elsô része csen-
dül fel. A 9. században született pünkösdi himnuszra írt té-
tel – a szerzô szándékai szerint „új szimfonikus univerzum” 
– fél órája alatt fantasztikus csúcspontokkal részesíti katar-
tikus élményben a hallgatót.
Április 8-án egy olyan dirigens vezényli a Budafoki 
Dohnányi Zenekart a Zeneakadémia Nagytermében, aki a 
diplomaszerzés után közvetlenül a nagyok mellett – a 
milá nói Scalában Riccardo Muti, valamint a Bayreuthi 
Ünnepi Játékokon Fischer Ádám asszisztenseként – tanul-
ta ki a szakma minden csínját-bínját. Az olasz-osztrák 
karmester-zeneszerzô, Guido Mancusi kisfi úként a Wiener 
Sängerknaben szoprán szólistájaként turnézta végig a kon-
tinenseket, majd már befutott karmesterként és kórus-
karnagyként Trevor Pinnock, John Eliot Gardiner, Yehudi 

Menuhin mellett jegyzett oratorikus elôadásokat – mint a 
közremûködô kórusok karnagya. Az osztrák gyökerek 
miatt is érthetô, ha a mûsorba olyan zeneszerzôk alkotásai 
kerültek be, akik több szállal kötôdnek Bécshez, Ausztriá-
hoz – Gustav Mahlerrôl és a hollywoodi zeneszerzôként si-
keressé vált Erich Korngoldról van szó. A két zeneszerzôt 
összeköti, hogy Korngold Mahler özvegyének, Almának 
ajánlotta az 1945-ben írt Hegedûversenyt, amelyet Baráti 
Kristóf közremûködésével hallhatunk. Mahlertôl a Buda-
pesten bemutatott Elsô szimfónia szólal meg; a koncert 
nyitányaként pedig – ôsbemutatóként – a fi atal fagott-
mûvész és egykori Vajda-növendék zeneszerzô, Ott Rezsô 
új alkotása, az elle éternelle (örök ô).
Májusra is jut egy csemege: a Zeneakadémián Rahma-
nyinov örökzöld 2. zongoraversenyét játssza a zenekarral 
Roman Rabinovich, aki a 2008-as Arthur Rubinstein 
Nemzetközi Zongoraverseny gyôzteseként robbant be a ze-
nei életbe. Azóta sorra járja a patinás koncerttermeket – a 
Gewandhaustól a Wigmore Hallon át a Carnegie Hallig. 
Az est második részében – érdekes párosítással – Bartók tíz 
évvel késôbb befejezett operája, A kékszakállú herceg vára 
szólal meg; Wiedemann Bernadett és Kálmán Péter köz re-
mûködésével, Hollerung Gábor vezényletével. ■

A Budafoki Dohnányi Zenekar honlapja: www.bdz.hu

Szimfonikus és vokális kísértések
A Budafoki Dohnányi Zenekar a tavaszi idényben is új megközelítésû, izgalmasan tematizált 
mûsorokkal várja a felfedezô kedvû zenebarátokat. Lesz negyvenszólamú motetta, Ezrek szimfó-
niája, Kékszakállú-opera, Korngold és Rahmanyinov; klasszikus muzsika és kortárszene, neves 
karmesterek és remek szólisták.

Guido Mancusi Roman Rabinovich
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Palojtay János igazán különleges 
mûsorban lép fel: a Miskolci 
Szimfonikus Zenekarral Brahms 
– a B-dúrnál jóval  ritkábban 
hallható – d-moll zongoraver-
senyét játssza. Palojtay János je-
lenleg Stuttgartban, Kirill 
Gersteinnél tanul, miután 2011-
ben megszerezte diplomáját a 
budapesti Zeneakadémián, il-
letve a salzburgi Mozarteumban, 
Rohmann Imre növendékeként. 
A san tan deri nemzetközi verse-
nyen 2012-ben harmadik helye-
zést ért el, de életrajzából egyébként feltûnô módon hiá-
nyoznak a trófeák. Versenykerülônek mondja magát, in-
kább koncerteken szeret megnyilvánulni. Már huszonegy 
évesen, 2008-ban szóló estet adott a Tiszadobi Zongorafesz-
tiválon, 2012 tavaszán pedig Christopher Hogwood ve-
zényletével játszott, a Budapesti Filharmóniai Társaság Ze-
nekarának kíséretével. Mint a Brahms-mûrôl elmondta, 
szereti fi gyelni a motívumok átalakulását; ahogy ugyan-
azok a hangok más ritmus vagy tempó miatt új alakot nyer-
nek. „Egy Schubert-zene talán természetesebb, Brahmsra 
viszont inkább az emberfeletti küzdelem jel lem zô. Az azon-
ban, hogy nála minden mindenbôl ered és mindennel ösz-
szefügg, a természetre emlékeztet engem. Ahogyan egy 
nyárfa lombozata hasonlít a kínai kel levelére, vagy a folyók 
ûrbôl fényképezett vonalára. A d-moll zongoraverseny nem 
par excellence versenymû – ennek minden szépségével és 
nehézségével együtt. Ahhoz, hogy a szólista konszenzusra 
jusson a zenekarral a motívumok egységes formálásának 
tekintetében, nem elég a szóbeli egyeztetés a próbákon. A 
legtöbbet azzal lehet elérni, ha olyan egyértelmûen és olyan 
erôs jelenléttel játszom a darabot, hogy a zenekar magától 
leutánozza. Ez persze fordítva is igaz: a zenekar is hat a szó-
listára. A Miskolci Szimfonikusok ragyogó együttes, úgy 
érzem, egymást fogjuk inspirálni, a kamarazenélô sponta-
neitás tökéletesen mûködik majd.”
Palojtay János Murray Perahia és Rados Ferenc mesterkur-
zusain is részt vett, de tehetségére olyan mûvészek is felfi -
gyeltek, mint Schiff András vagy Dmitrij Baskirov. Az a 
Baskirov, aki a miskolci együttessel a közeljövôben fellépô 

másik izgalmas szólista személyiség, Michael Barenboim 
nagypapája. Michael Barenboim a világhírû Daniel Baren-
boim karmester kisebbik fi a – a nagyobbik, a KD-Supier 
mûvésznevet használó fi ú rapzenekarok szövegírója és pro-
ducere. Michael Barenboim – édesapjához hason lóan – a 
zongorával kezdte a zenetanulást, de ô már egy évvel koráb-
ban: négyévesen. Hétesztendôs volt, amikor 1992-ben apját 
a Berlini Állami Opera zeneigazgatójává nevezték ki; Pá-
rizsból átköltöztek Berlinbe, ekkor váltott a hegedûre. Hu-
szonöt éves korában az édesapja alapította és vezette 
Nyugat-Keleti Divan Zenekar tagja lett; 2013 óta pedig a 
koncertmestere. Ezzel az együttessel szólistaként is fellé-
pett: például a Royal Albert Hallban, a párizsi Théâtre du 
Châtelet-ban, a Berlini Filharmóniában, a Salzburgi Ün-
nepi Játékokon, a New York-i Carnegie Hallban. Michael 
Barenboim különösen vonzódik a 20. századi zenéhez; Mis-
kolcon Bartók 1938-ban befejezett Hegedû ver senyét szólal-
tatja meg. A modern repertoár doyenje, Pierre Boulez ve-
zényletével adta elô Kölnben Schönberg – játszani és hall-
gatni egyaránt – ördögien nehéz Hegedûversenyét, és ezzel 
az alkotással debütált a Bécsi Filharmonikusokkal is, 2012 
májusában. Persze a klasszikusokat sem veti meg: az elôzô 
évadban Beethoven Hegedûversenyét a Lorin Maazel ve-
zette Müncheni Filharmonikusokkal adta elô, de fellépett 
az Izraeli Filharmonikusokkal és a Chicagói Szimfoniku-
sokkal is. Személyében rangos mûvészt köszönthetünk 
Miskolcon.  ■

Miskolci Szimfonikus Zenekar honlapja: www.mso.hu

Brahms és Bartók – ifjú szólistákkal
A Miskolci Szimfonikus Zenekar évadának idén is egyik kiemelkedô eseménye a hagyományos bu-
dapesti koncert, a Mûvészetek Palotája Szimfonikus felfedezések címû sorozatában, május 10-én. 
A szólista a fi atal zongorista-generáció sikeres ívû pálya elôtt álló képviselôje, Palojtay János 
lesz. Mellette számos más érdekes mûvész-egyéniség járul hozzá a miskolci együttes tavaszi kíná-
latának színességéhez: például Daniel Barenboim fi a, Michael Barenboim hegedûmûvész, aki 
március 31-én lép fel a zenekarral.

Palojtay János Michael Barenboim
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A nagy sikerû nyugat-európai koncertkör-
út három hete alatt hatezer-ötszáz kilomé-
tert utazott az együttes – tizenhárom alka-
lommal lépett fel, négy mûsorral. A tavasz 
abból a szempontból hagyományos, hogy 
ekkor sûrûsödnek a budapesti bérlet kon-
certjei, ezeken kívül azonban két alkalom-
mal is muzsikálnak a fôvárosban. E cikkben 
is mindenképpen szót kell ejteni a februári 
Bach-maratonról, amely a Budapesti Fesz-
tiválzenekar és a Mûvészetek Palotája kö-
zös rendezése, és amelyen idén a házigazda 
együttes mellett egyedüli szimfonikus ze-
nekarként léptek fel a pécsiek, Vass And-
rás vezényletével. „Rendkívüli megtisztel-
tetés ez számunkra – mondja a zenekar 
igazgatója, Horváth Zsolt –, ahogyan az is, 
hogy a Pannon Filharmonikusok a kez-
detektôl részt vesz ebben a kezdeményezés-
ben, a zenei maratonok sorozatában. Nem 
kevésbé fontos, hogy a Pannon Filharmonikusok koncert-
je nyitja a Budapesti Tavaszi Fesztivált a Mûvészetek Palo-
tájában, március 21-én. Ez hagyományosan a rendezvény-
sorozat emblematikus eseménye; nem emlékszem olyan 
évre, amikor ne fôvárosi vagy külföldi zenekar játszott vol-
na. A mûsor kapcsolódik ahhoz az évfordulóhoz, amely a 
magyar zenei életet is jórészt meghatározza 2014-ben: ez 
Richard Strauss születésének százötvenedik évfordulója. A 
nyitókoncerten Bartók Táncszvitje mellett Strauss két 
szimfonikus költeményét adjuk elô, amely mûvekben egy 
szimfonikus zenekar tökéletesen meg tudja mutatni felké-
szültségét, erôsségeit. Ez a meghívás azt is mutatja szá-
momra, hogy a Pannon Filharmonikusok mára nemcsak 
elismert, hanem keresett együttes is lett. E vélekedésem-
ben erôsít meg egy másik budapesti meghívásunk, szintén 
a tavaszi fesztivál és Strauss jegyében. A Zeneakadémián 
speciális mûsorral, Batta András szerkesztésében szólaltat-
juk meg a Rózsalovag-szvit mellett a zeneszerzô ritkán 
hallható versenymûveit: az Oboaversenyt, az I. kürtver-
senyt és a Hegedûversenyt – Kiss József, Zempléni Szabolcs 
és Kelemen Barnabás közremûködésével. Azért is izgalmas 
ez a koncert, mert amióta a zenekar megújult és a Pannon 
Filharmonikusok nevet viseli, még egyszer sem lépett fel a 
Zeneakadémián.”

Horváth Zsolt felidézi: a zenekar rögtön a Mûvészetek Pa-
lotája megnyitása után stratégiai szövetséget kötött a bu-
dapesti intézménnyel. A pécsi együttes szinte az elsô pilla-
nattól fogva jelen van a Müpában, annak megnyitása után 
egy-két héttel már bérletes koncertet játszott itt. „Az évek 
alatt gyümölcsözôen alakult az együttmûködés a Müpával, 
és ez a mostani vezetéssel teljesedik ki: a saját bérleten kí-
vül közös projektekben veszünk részt, mint például a tava-
lyi Ligeti-opera vagy az idei tavaszi fesztivál.” 
A zenekar természetesen Pécsett is több alkalommal hall-
ható. Húsvéti ünnepi hangversenyen szólaltatja meg Ko-
dály Pécsett komponált Missa brevisét, valamint együtt-
mûködik a Pécsi Egyetem Mûvészeti Karával: az egyetemi 
hallgatók záróvizsgájaként megvalósuló produkcióhoz a 
ze nekar gesztor-szervezetként szakmai segítséget nyújt. Az 
egyetem szinte valamennyi kara részt vesz Weber Bûvös 
vadászának színpadra állításában; a szerzôdéseket az egye-
tem jogász hallgatói írják meg, de a rendezvényszervezôi, 
marketinges, jegyértékesítôi feladatokat, a kommunikációs 
kampányt, a közönségszervezést szintén az aktuális szakok 
hallgatói végzik. Mindezt a zenekar megfelelô szekciójának 
szakmai támogatásával.  ■

A Pannon Filharmonikusok honlapja: www.pfz.hu

A Pécs–Budapest tengely
Az évad elsô része a nemzetközi turné – a felkészülés és az utazás – jegyében telt, februártól 
pedig Pécs és Budapest kettôssége határozza meg a Pannon Filharmonikusok munkáját. Hat alka-
lommal lépnek fel a fôvárosban: háromszor saját rendezésû koncerten, háromszor külsô felkérés-
nek tesznek eleget. Az utóbbiak közül kiemelkedik, hogy az ô koncertjükkel nyílik meg a Budapesti 
Tavaszi Fesztivál.

A Pannon Filharmonikusok tavaszi koncertjeinek középpontjában áll a 150 éve született 
Richard Strauss életmûve
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ZENEKARI KÖRKÉP – Várkonyi Tamás összeállítása

Décsi Zsuzsanna 1984-ben került Debrecenbe, a Zene-
mûvészeti Fôiskola tanáraként. Már akkor is hívták a ze-
nekarba, de mivel az együttes akkor még a MÁV köteléké-
ben állt, és sok utazással járt a zenekari tagság, úgy érezte, 
nem tudja a két tevékenységet összeegyeztetni. 1990 körül 
hívta meg próbajátékra az akkori mûvészeti vezetô, 
Karolosz Trikolidisz, s akkor került be a zenekarba. Ami-
kor ô elment, Zsuzsanna kapcsolata is megszakadt a zene-
karral. Késôbb újra hívták kisegíteni, így a tanítás mellett 
zenekarozott is, és amikor brácsaszólam-vezetôre lett szük-
ség, akkor hívták próbajátékra, és vették fel erre a posztra. 
Ennek tizenegy éve. Egy idô múlva abbahagyta a tanítást, 
azóta a zenekar tölti ki minden idejét. 
A brácsát szokás mostohaként kezelni, muzsikusok köré-
ben külön típust képviselnek a brácsás viccek. Mi a szép-
sége ennek a hangszernek? – kérdezem. „A brácsának a 
hangszíne különleges – válaszol. – Van benne egy kicsi a 
cselló, és van egy kicsi a hegedû jellegzetességeibôl is. So-
káig hegedültem, késôbb lettem brácsás, de azonnal ott-
hon éreztem magam a hangszeren. A tónusa közelebb áll 
hozzám, mint a hegedûé, mert melegebb, lágyabb, bárso-
nyosabb. Aztán kaptam egy csodálatos feladatot: Erkel 
Bánk bánjában a viola d’amore-szóló eljátszását. Ez a hang-
szer másfajta kezelést igényel, mint a brácsa, hiszen hét 
húrja van, más közöttük a távolság, nem kvintekben, ha-
nem kvartokban van hangolva, és violinkulcsban olva-
sandó a szólama. Nagy örömmel végeztem ezt a feladatot, 
és kötöttem ismeretséget ezzel a ritka instrumentummal.” 
Décsi Zsuzsanna elmondja, hogy a zenekar a szolgálatok 
felét tölti a debreceni Csokonai Nemzeti Színházban, a 
másik felét pedig a szimfonikus hangversenyek adják. A 
kétféle tevékenység abban különbözik egymástól – fogal-
maz –, hogy egy szólista nélküli szimfonikus mûben a zene 
szinte viszi magával a muzsikust, és noha vannak árnyala-
tok, lassítások, gyorsítások, a zenekar önállóan mûködik. 
A zenekari árokban az együttes többnyire kísér, kiszolgálja 
a színpadon álló énekeseket, akiket tehát zeneileg követ-
nie kell. Ez a fajta többszereplôs játék más hozzáállást igé-
nyel, mint koncertpódiumon muzsikálni. 

Pár éve a Kodály Filharmonikusok repertoárjába, mûsor-
kí ná latába is bekerültek a fi lmzenék. Hogyan fogadta ezt a 
változást egy olyan muzsikus, aki több évtizede kapcsolat-
ban áll a zenekarral? „Érdekes volt az elsô ilyen koncert – 
emlékszik vissza a brácsamûvész –, és nem áll minden fi lm-
zene-részlet egyformán közel az ember szívéhez, de tudo-
másul kell venni, hogy ha új közönségréteget szeretnénk 
elérni, változtatni kell a repertoáron; a nyitás elkerülhe-
tetlen. Ha jó a zene, akkor teljesen mindegy, milyen 
mûfajba tartozik, szívesen játszom; zenéltünk már együtt 
Szekeres Adriennel, Caramellel, a Ghymes együttessel.” A 
megújulással kapcsolatban Décsi Zsuzsanna hozzáteszi: 
„Szabó László, Trikolidisz, Kollár Imre, Kocsár Balázs keze 
alatt is játszottam. Somogyi-Tóth Dániel jelenlegi igazgató 
és mûvészeti vezetô sok mindent megpróbál és megtesz a 
zenekarért. Interaktívvá alakította az ifjúsági hangverse-
nyeket, fi atal és lelkes; emberileg és szakmailag egyaránt 
szimpatizálunk egymással. Korábbi A-kategóriás, jelenleg 
nemzeti besorolást kapott zenekarként nagy számú hang-
versenyen kell játszanunk az opera-elôadásokon kívül. A 
mûhelymunkára így elsôsorban nem a szólampróbákon, 
hanem a salzburgi Mozarteumban tanító és a Salzburgi 
Kamarazenei Akadémiát irányító Bényi Tibor vezette ka-
marazenekari sorozathoz kapcsolódóan van lehetôség. En-
nek keretében kamarazenét is játszunk, élvezzük a vele 
való munkát. Továbbá azért jelent érdekes színfoltot ez a 
tevékenység a zenekari munkánkban, mert a hagyomá-
nyos kamarazenekari repertoáron kívül esô darabokat is 
rendszeresen megszólaltatunk.” ■

A brácsa 
sokszínûsége
Décsi Zsuzsanna viszonya a Debreceni Filhar-
monikus Zenekarral sokszor változott az el-
múlt évtizedekben. Tizenegy éve azonban ál-
landó és stabil ez a kapcsolat: a brácsaszólam 
vezetôje. A hangszerhez és a zenekarhoz fûzô-
dô élményeirôl, a feladatok érdekességeirôl kér-
deztük a Kodály Filharmonikusok mûvészét.

A Kodály Filharmónia honlapja: www.kodalyfi lharmonia.hu

Décsi Zsuzsanna
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Kosztándi István Bereckben született 
1963-ban. Zenei tanulmányait Ko-
lozsvárott végezte; 1986-ban szerzett 
he gedûmûvészi diplomát a Gheorghe 
Dima Zeneakadémián. Ezt követôen 
1991-ig a Nagyváradi Állami Filhar-
mónia zenekarának tagja volt, és még 
ugyanebben az évben a Szegedi Szim-
fonikusok koncertmestere lett. A Sze-
gedi Tudományegyetem Zene mû vé-
szeti Karának adjunktusa, a kar vonós 
kamarazenekarának mûvészeti veze-
tôje. Doktorandusz hallgató, doktori 
értekezését Enescuról írta. Munkássá-
gát számos díjjal ismerték el.
„Szinte véletlenül kerültem Szegedre 
– tér rá a részletekre. – Annak idején 
Acél Ervin Nagyváradon volt igazga-
tó és karmester; annál az együttes-
nél, amelynél a diplomám megszerzé-
se után elkezdtem dolgozni. 1991-ben me gpályázta a Sze-
gedi Szimfonikusok igazgatói posztját, amit el is nyert. Ô 
értesített, hogy próbajátékot hirdetnek. Elmentem a pró-
bajátékra, felvettek, úgyhogy feleségemmel – friss háza-
sokként – áttelepültünk Magyarországra. Nem politikai 
okokból jöttünk át, hanem szakmai megfontolások alap-
ján. A nagyváradi zenekar elsôhegedû szólamában ját-
szottam, szerettem az ottani munkát, de úgy éreztem, 
Szegeden szakmailag több lehetôség vár rám,  hiszen ide 
koncertmesternek vettek fel. Elôrelépést jelentett a vál-
tás.”
Az elmúlt két évtizedre visszatekintve elmondja, hogy ide-
kerülése idején az együttest inkább operazenekarként je-
gyezték, hiszen fôleg a színházban dolgozott, sok operát kí-
sért, koncertezésre pedig kevés lehetôsége adódott a Fil-
harmónia egyetlen bérletében. „Acél Ervin igazgatása 
alatt a szimfonikus élet gazdagabbá vált, a koncertek szá-
ma megduplázódott, több bérletet hirdettek, a repertoár is 
folyamatosan bôvült, egyensúly jött létre a szimfonikus 
zene és az operajátszás között – mondja. – Gyüdi Sándor 
évei alatt is sokat fejlôdött az intézmény. Közben generá-
cióváltás is történt, számos fontos posztra fi atalok kerültek, 
illetve egyesült a színházi és a szimfonikus zenekar. Most 
olyan korszakot élünk, amikor sokrétû a munka: szimfoni-

kus zene, operett, opera és musical egyaránt a tevékenysé-
günk része.”
Kosztándi István májusban Bartók Hegedûversenyét játssza 
a zenekarral. „Nagy kihívás ez, de nem tekintem magam 
szólistának; elsôsorban zenekari mûvész, koncertmester va-
gyok – mondja. –Megtiszteltetés a lehetôség, ha szólózha-
tom, ugyanakkor eszköz arra, hogy szinten tartsam, fejlesz-
szem magamat. Majdnem minden évben kiállhatok szólis-
taként – ha nem a szimfonikus zenekarral, akkor a Szege-
di Kamarazenekarral, amelynek vezetôje vagyok. Ez az 
együttes a Szegedi Szimfonikusok tagjaiból alakult; ön-
kéntes, illetve meghívásos alapon mûködik, általában kar-
mester nélkül lép fel. A mûvészi célok mellett szûkebb 
szakmai célja is van ennek a formációnak. A kamarazené-
lést vagy a kisebb létszámban zenélést ugyanis rendkívül 
fontosnak tartom egy zenekari muzsikus életében. A ka-
marazenében az ember megtanulja, hogy a többi szólamra 
is odafi gyeljen, alkalmazkodjon azokhoz. Noha a szimfoni-
kus zenekari mûvész számára a karmester pálcája az el sôd-
le ges iránytû, hallania kell legalább a környezetében el he-
lyez kedô szólamokat. A zenekari játék is nagy csapatban 
való kamarazenélés.” ■

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

Kosztándi István elismerése
A Szegedi Szimfonikusok koncertmesteri székében huszonhárom éve ül Kosztándi István. Egy szé-
kelyföldi faluban született – abban, amelyben Gábor Áron is –, de ma már nyugodtan mondhat-
juk: Szeged is az otthona. A csongrádi megyeszékhely zenei életének egyik motorja ô: koncertmes-
ter, szólista, mûvészeti vezetô, egyetemi adjunktus. Március 12-én veheti át az egyik legnagyobb 
szegedi elismerést, a Szegedért Alapítvány Mûvészeti Kuratóriumának Gregor József-díját.

Kosztándi István
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