
Az ICMA zsûrije által Az év mûvészének választott 
Andreas Staier Haydn-szimfóniákat vezényelt és Haydn-
szonátákat játszott fortepianón 2013 augusztusában, 
Fertôd-Eszterházán. Kutató szellemét így a magyar közön-
ség is megismerhette. A híres egyetemi városban, Göttin-
gen ben született az 59. évében járó mûvész. Zongora és 
csembaló tanulmányait Hannoverben és Amszterdamban 
végezte. A hannoveri régizenei stúdió is hozzájárult, hogy 
zenei érdeklôdése a historikus elôadás felé forduljon: húszas 
évei végén a Musica Antiqua Köln csembaló-szólistája lett. 
Három esztendeig, 1986-ig kötôdött szorosabban az együt-
teshez. Ezután szólókarrierje kiteljesedésével párhuzamo-
san a klasszikus, korai romantikus zeneszerzôk munkássá-
gának tanulmányozásával foglalkozott.
Különleges, kreatív projekteket talált ki, például A disszo-
nancia gyönyörûsége vagy Hamburg 1734 címmel. Új szemlé-
lettel közelített Haydn és Schumann mûveihez, ugyanakkor 
kiszélesítette a fortepiano és csembaló repertoárt, mû  sorára 
tûzte Carl Philipp Emanuel Bach,  Hummel, Mattheson, 
Böhm, Field, Telemann, Clementi és Dussek mûveit. Tanul-
mányozta a csembalóépítés és -építôk történetét; vizsgálta, 
hogy milyen hangulatú alkotások milyen mûhelybôl szár-
mazó instrumentumokon szólaltathatók meg leghiteleseb-
ben. Csaknem egy évtizeden át tanított Bázel ben, a Schola 
Cantorum Basiliensisben. Emellett híres pályatársaival – 
Anne Sofi e von Otterrel, Pedro Memelsdorffal, Alexej 
Lubimovval, Christine Schornsheimmel, Daniel Sepec-kel 
– kamarazenei partnerként rendszeresen pódiumra lépett. 
Rangos zenekarok hívják meg szólistájuknak: a Concerto 
Köln, a Freiburger Barockorchester, az Akademie für Alte 
Musik Berlin, az Orchestre des Champs-Elysées Paris. A 
nemzetközi fesztiválok a kitüntetett vendégek között tart-
ják számon; köztük a La Roque d’ Anthéron-i, illetve a 

Montreux-i Fesztivál, a grazi Styriarte, a schwarzenbergi 
Schubertiade, a Schleswig-Holstein Fesztivál, a lipcsei 
Bach-Fest, a Kissinger Sommer.
A historikus pengetôs hangszereken – gitáron, lanton, 
teorbán, vihuélán – játszó muzsikus, José Miguel Moreno 
és brácsamûvész fi vére, Emilio Moreno alapította az idei év 
hanglemezkiadóját, a Glossát. A „kaland” 1992-ben kez dô-
dött – néhány általuk újra felfedezett régizenei ritkaság fel-
vételével. Együttmûködtek pár anyag rögzítésében Jordi 
Savallal és a Hesperion XX-szal is, de hamar kialakították 
saját arculatukat és mûvészkörüket. A Glossa nem a spa-
nyol közigazgatás centrumában, bár ahhoz közel, egy törté-
nelmi városban egzisztál: az uralkodók – Habsburgok és 
Bourbonok – kedvelt pihenôhelyén, a festôi San Lorenzo 
de El Escorialban tartja fenn irodáját. Az ICMA elismeré-
se mintegy két évtizednyi elmélyült szerkesztôi munkájukat 
jutalmazza – az ibériai régizenei kutatások legjobbjainak 
eredményeit adják közre Valentín Iglesiastól és az Ofi cina 
Tresminutostól kezdve Martin Bertaun át Fabio Biondi és 
az Europa Galante nemrég megjelent lemezéig. A Glossa 
körül kialakult „udvar” tagja Fabio Bonizzoni, aki az olasz 
színeket képviseli; a fantasztikusan sokoldalú francia Hervé 
Niquet, azután Paolo Pandolfo, Enrico Gatti, Frans 
Brüggen és még sokan mások, akik számos elfeledett mûvet 
hoztak felszínre.  ■

KLASSZIKUS ICMA 2014

A disszonancia gyönyörûsége 
2014. április 12-én, Varsóban, a Nemzeti Filharmónia termeiben rendezték meg az International 
Classical Music Awards (ICMA) idei díjkiosztóját. A zsûri munkájában idén már tizenkettedik 
alkalommal vett részt lapunk fôszerkesztôje, Retkes Attila zenetörténész. Tavaszi számunkban 
közöltük a díjazottak teljes listáját, és bemutattuk az idei életmûdíjast: Charles Dutoit karmes-
tert. Ezúttal Az év mûvésze és Az év hanglemezkiadója kategóriák gyôzteseivel foglalkozunk.

✒ Gramofon

Andreas Staier

José Miguel Moreno, a Glossa alapítója

A varsói díjkiosztó ünnepségrôl és gálakoncertrôl készített, vetített képes 
bemutató (slide show) megtekinthetô az interneten, az alábbi címen: 
http://www.icma-info.com/icma-2014-award-ceremony-gala-concert-slide-shows
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Gramofon: Jól csengô német név hordozója, s a Freiburghoz 
tartozó Breisgauban született. De ön ugyanolyan választéko-
san beszél magyarul, mint azt az olvasóról feltételezhetjük, 
lévén magyar szülôk gyermeke. Néhány éve jelen van a ma-
gyar zenei életben is, ehhez képes szerények az ismereteink az 
itteni tevékenységérôl. 
Christian Schumann: Nem számítva a rokonlátogatáso-
kat, muzsikusként a Pannon Filharmonikusokhoz jöttem 
elôször, pedig a magyar zenével már korábban kapcsolatba 
kerültem – igaz, nem Magyarországon. A Bajor Állami 
Operaházban 2010-ben részt vettem Eötvös Péter Az ör-
dög tragédiája címû operájának ôsbemutatójában. Eötvöst 
azonban már 2007 óta ismertem, mert a Luzerni Fesztivá-
lon az asszisztense voltam, Stockhausen: Gruppen címû 
mûvének megszólaltatásában. Tavaly pedig a varsói Teatr 
Wielkiben vezényeltem a Lady Sarashina címû operáját. 

G.: A zeneszerzô nagyon elégedett volt a produkcióval, rend-
kívül elismerôen nyilatkozott az elôadásokról. Ön hová sorol-
ta ezt a munkát? Teljes mértékben megvalósultak az elképze-
lései? 
C. Sch.: A Lady Sarashina utolsó elôadásain nemcsak én, 
hanem a muzsikusok és a közönség is azt érezte, hogy közel 
járunk a száz százalékhoz, ami szerintem operában nem 
mindennapos. Fantasztikus esték voltak, amiért elôzôleg 
nagyon megküzdöttünk, a Wielki muzsikusai nem talál-
koztak még Eötvös fi nom és gazdag hangzásvilágával. A 
rendezô, Ushio Amagatsu pedig szokatlan kihívások elé 
állította a szólistákat. A pálya szépsége, hogy adódnak 
ilyen elsöprô erejû társas élmények. 

G.: A 2013-as budapesti, operaházi Richard Strauss premier, 
az Ariadne Naxosban elôkészítésében Héja Domonkos mellett 
dolgozott zenei asszisztensként. Két fi atal muzsikus – bizo-
nyára jól megértették egymást. 
C. Sch.: Jó és tanulságos háttérmunka volt. A zenés szín-
ház bonyolult intézmény; a zenei asszisztens – Németor-

szágban legalábbis ezt szûrtem le – igen fontos fi gura. Ah-
hoz, hogy eredményesen mûködhessen a rendezô, a 
se gédrendezô, a díszlettervezô, az énekesek – mindenki 
részérôl teljes nyitottság szükséges. Az Ariadne esetében 
Héjával és Anger Ferenccel együtt próbáltuk megtalálni a 
lehetô legjobb változatokat. Az operában feltétlenül együtt 
kell mûködni, nem egymás ellen. Ez pedig nagyon sikere-
sen állt össze Budapesten.  

G.: Szintén asszisztens karmesterként foglalkoztatta a Buda-
pesti Fesztiválzenekar is… 
C. Sch.: Nem csodálom, hogy a világ legjobb zenekarai 
között tartják számon az együttest és produkcióit. Remek 
pillanatokat éltem át velük A kékszakállú herceg vára és 
A csodálatos mandarin elôadásaira készülve. Nemrég be-
szélgettem Fischer Ivánnal, és bízom benne, hogy lesz visz-
szatérésem hozzájuk. Dolgoztam a Bajor Rádió Zeneka-
rával is: náluk is, ahogy a BFZ-nél is, a szólókürtöst nem 
„rávenni” kell valamire, hanem csak inspirációt kínálni.

G.: Térjünk vissza Pécsre, hiszen mégiscsak a Pannon Filhar-
monikusokkal kezdôdtek a magyar kapcsolatai, egyre fajsú-
lyosabb programok részese.  
C. Sch.: Egy Liszt-koncertet vezényeltem elôször, Fülei 
Balázs volt a szólista, késôbb fi lmzenei koncerteket ad-
tunk.  Idén már a Valentin-napra idejöttem, amikor lá-
gyan hullámzó vizekre eveztünk. De nem „olcsóságokat” 
játszottunk: egyebek között Sosztakovics Jazz szvitjébôl, 

Adódnak elsöprô erejû élmények
Találkozás Christian Schumann karmester-zeneszerzôvel

A koncertezés, a színházi munka és a zeneszer-
zés egyaránt fontos elem a mindössze 31 éves 
karmester, Christian Schumann tevékenységé-
ben. Hogy a három közül melyik kerül éppen 
elôtérbe, az aktuális felkérések szerint alakul. 
Tavasszal a Pannon Filharmonikusok vendége 
volt – ekkor adott interjút a Gramofonnak. 

✒ Albert Mária

Christian Schumann: 
„Pécsett szólampróbákkal kezdtük – szeretek aprólékosan dolgozni”
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Elgar Enigma-variációiból, A hattyúk tava balettzenébôl 
szólaltattunk meg részleteket és Prokofjev Szkíta szvitjét. 
Nemcsak a különlegességeket, hanem ezeket a népszerû 
darabokat is szeretem. Hamburgi zenekaroknál is Csaj-
kovszkij- és Glinka-kompozíciókat fogok dirigálni, kíván-
csi vagyok, hogy ezeket a sokszor hallott mûveket hogyan 
lehet fölemelni, az interpretációjukat eredetivé tenni. 
A Bálint-napi koncert után csak egy pihenônapot tartot-
tunk, és nyomban hozzáfogtunk a Richard Strauss–Wag-
ner koncert próbáihoz. Nem kis falattal kellett megbirkóz-
ni. Strauss Don Juan címû szimfonikus költeményének 
elôadásában a ritmizálás jelenti a fô nehézséget. Gondol-
junk csak Solti Györgyre, aki éppen ennél a darabnál – 
még a legjobb zenekaroknál is – mindig elôvette a metro-
nómot, és elvárta, hogy abszolút pontosan és ritmikusan 
játsszanak. Mahler IV. szimfóniájában más feladattal talál-
koztunk, jelesül: mi módon rajzolhatjuk meg ezzel a hatal-
mas zenekari apparátussal a melódiák fi nom ívét? Szólam-
próbákkal kezdtük, szeretek aprólékosan dolgozni. A pécsi 
együttes hangszertudását, az irántam való bizalmukat na-
gyon megbecsülöm, és nagyon szeretek velük dolgozni.  
Hatalmas élmény és komoly felelôsség volt Rost Andreát 
kísérni: a világhírû szoprán elôször énekelte Wagner 
Wesendonck-dalait, és a negyedik tétel szólóját a Mahler 
szimfóniában. Azt hiszem, az együttmûködésünk harmo-
nikus és ihletett volt.

G.: A fi lmzene az érdeklôdésének homlokterében áll. Felvette 
a Pascal Schumacher L’énigme címû fi lmjéhez készített kísérô-
zenét, valamit a kölni WDR Zenekarral egy másik fi lmzenét, 
amelyet Murnau 1921-es Nosferatuja alá komponált egyik 
mestere: Michael Obst. 
C. Sch.: Pécs elôtt Portóban, a Casa de Músicában a 
Remix Ensemble-lal részben fi lmzenéket, részben kortárs 
mûveket szólaltattunk meg. Az együttes a ház rezidens ze-
nekara, öröm velük játszani: a legbonyolultabb mûveket is 
abszolút precizitással és páratlan affi nitással adják elô.

G.: Idén februárban mutatták be a Tonhalle Zenekar számára 
komponált hat és fél perces darabját. Ne feledjük, az ön másik 
hivatása: zeneszerzô. 
C. Sch.: A zeneszerzés mostanában háttérbe szorult; sokat 
utazom, és szállodában nem tudok olyan eredményesen 
dolgozni, mint otthon, Párizsban. A Lady Sarashina sike-
rének köszönhetôen a varsói Teatr Wielkivel egy Korngold-
premierrôl, A halott városról tárgyalunk. A Theater an 
der Wienben a 2015/2016-os évadban egy kortárs darab 
került szóba. Szeretném, ha valamiféle rend, egyensúly 
alakulna ki az életemben. Van egy tüneményes kisfi am, a 
társam a görög származású Daphné Touchais nemcsak re-
mek szoprán, hanem kiváló ember. Októberben szeret-
nénk Budapesten, a tágabb család itt élô részével eltölteni 
néhány napot. Nos, ha a vágyott egyensúly létrejön, több 
energiám marad a komponálásra. ■

A karmester-zeneszerzô honlapja: www.christian-schumann.com
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A Wagner-napok elsô produkciója 2006-ban a Parsifal volt; 
2007-ben A Rajna kincsét és a Walkürt; 2008-ban a Sieg-
friedet és Az istenek alkonyát láthatták a külhoni és hazai 
Wagner-rajongók. Hartmut Schörghofer szokatlan techni-
kát alkalmazott a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem-
ben: egy nagy, mindkét oldalról megvilágítható, vetíthetô, 
részeiben nyitható üvegfelület adta a színpad képet – a terem 
adottságai hívták elô képzeletébôl az izgalmas megoldást. 
„Olyan operaelôadásokat akartunk létrehozni, amelyek ha-
dat üzennek az unalomnak, az elô adó mûvészet legnagyobb 
ellenségének” – mondja Fischer Ádám.
A  karmester-mûvészeti vezetô nagyon bízik benne, hogy a 
2014-es elôadások jobbak lesznek, mint a két évvel 
ezelôttiek. „Mindkét produkciókban készülünk különbözô 
mértékû módosításokra. Az ugyanis az alapfi lozófi ánk, 
hogy ami jó volt, azt megtartjuk, és amit lehet jobban csi-
nálni, azt megváltoztatjuk. Egyébként Bayreuthnak is ez 
az ideológiája az utóbbi évtizedekben – különösen azóta, 
hogy erôs rendezôk kerültek be a szent falak közé. Az elsô 
elôadásokat rendszerint kifütyüli a publikum, azután a 
következô évben már elfogadja, megszereti és ünnepli az 
adott produkciót. Nem tudom, de nem is akarom meg-
mondani, hogy mi lesz más. És lehet, hogy a közönség ész-
re sem veszi, miben van változás, csak az egész darabot érzi 
jobban átélhetônek – ez a cél. Annyit elárulhatok, a 
Tannhäuser lehetôséget kínál arra, hogy a koncertterem 
erkélyeit a színpadi zene megszólaltatásában több fantáziá-
val használjuk. Ezt akarom idén jobban kiépíteni.” 
A Budapesti Wagner-napok egyik nehézsége, hogy a felké-
szülés viszonylag rövid idôre koncentrálódik, hiszen a világ 

minden tájáról érkezô sztárvendégeket nem lehet itt „állo-
másoztatni” heteken át. Ha a Ring kerül mûsorra, nem 
könnyû vele párhuzamosan jól beosztani a másik produk-
ció próbáit – sem annyi hely, sem akkora személyi appará-
tus nem áll rendelkezésre. Hiszen a Mûvészetek Palotája 
multifunkcionális kulturális intézmény, de nem repertoár-
színház. „Ha ellenben nagy szünettel játsszuk a másik da-
rabot, az a közönség számára elônytelen, mert annyi idôt 
csak kevesen töltenek Budapesten. Jövôre még megismétel-
jük a tetralógia jelenlegi verzióját, de valószínû, hogy utána 
új rendezést készítünk elô. A kanonizált, Bayreuth ban is 
játszott Wagner-operák közül csak A bolygó hollandi val 
vagyunk adósok. Terveink szerint ezt 2015-ben pótoljuk, a 
színpadra állításra Kovalik Balázst kértük föl” – teszi hozzá 
a mûvészeti vezetô. 
Az idei Wagner-napokon ismerôs kedvencekkel és az adott 
szerepben bemutatkozó hírneves vendégénekesekkel egy-
aránt találkozhat a publikum. Christian Franz már 2006 
óta kedves a budapesti közönség szívének, az elsô perctôl 
„érzi” a terem adta színészi lehetôségeket. Nemcsak 
A walkür Siegmundját és Az istenek alkonya Siegfriedjét 
alakítja, hanem A Rajna kincse karakterfi guráját, Logét 
is. A Siegfriedben címszereplôként elôször énekel Buda-
pesten az amerikai Jay Hunter Morris, bár a New Yorki 
Metropolitan Operából közvetített Ring-ciklusban már 
láthatta ebben a szerepben a magyar publikum. Petra Lang 
viszont volt Ortrud és Kundry is a Wagner-napokon; ezút-
tal a Siegfried Brünnhildéjeként mutatkozik be. A walkür 
és az istenek alkonya Brünnhildéjét Irene Theorin szemé-
lyesíti meg, aki szintén volt már a fesztivál szólistája. Debü-
tál Budapesten az olasz származású német drámai szoprán, 
Anja Kampe, aki Barcelona után a Mûvészetek Palotájá-
ban áll be számára friss Ring-rendezésbe, Sieglinde szere-
pében. Új Wotant ismerhet meg a hallgató 2014-ben. A 
lett basszbariton,  Egils Silins 1988-ban Boito Mefi sto-
feléjében énekelte elsô fôszerepét a Nemzeti Operában, 
Rigában. Nemzetközi karrierjét több énekverseny meg-
nyerésével alapozta meg. Mára az egyik legfoglalkoztatot-
tabb énekes Wagner- és Richard Strauss-operákban. 
Egy másik balti állam szülötte a fi atal bariton, az észt Lauri 
Vasar, aki szintén komoly népszerûségre tett szert Buda-
pesten a Parsifalban és a Tannhäuserben – az utóbbiban 
ismét Wolfram von Eschenbachként lép színpadra. 2002 
óta osztrák és német operaházakban énekel. 2006-ban pél-
dául a Hamburgi Állami Operaházban Eötvös Péter Há-
rom nôvérében játszott.  Hans-Werner Henze Phaedrájában 
a Minotauruszt alakította a berlini Staatsoper Unter den 
Linden világpremierjében; Leonardo Balada spanyol kom-
ponista Faust-Baljának németországi bemutatóján pedig 

Ismét játsszák a teljes Ringet 
Budapesti Wagner-napok a Mûvészetek Palotájában 

Kilencedszer szólalnak meg június 12. és 22. 
között a fanfárok minden elôadás és minden 
felvonás elôtt a Mûvészetek Palotájában, a Bu-
dapesti Wagner-napokon. Tavaly – Richard 
Wagner születésének 200. évfordulóján – szán-
dékosan mellôzték A nibelungok gyûrûjét.  
Fischer Ádám, a fesztivál mûvészeti vezetôje 
ugyanis úgy vélte, a bicentenárium alkalmával 
Bayreuthon kívül is több helyen emlékeznek a 
tetralógiával a zeneszerzôre. Idén azonban 
megint elôveszik a budapesti Ringet, és felújít-
ják  a 2012-ben bemutatott Tannhäusert. 

✒ Albert Mária
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Mefi stofelest személyesítette meg.  A belcanto és klasszikus 
baritonszerepek – Belcore, Marcello, Silvio, Guglielmo, 
Don Giovanni, Figaro, Anyegin, Escamillo, Papageno – 
mellett 20. századi mûvekben is sikert aratott: Dallapiccola 
A fogoly címû darabjának fôszerepét 2010-ben, Amszter-
damban Peter Stein rendezésében, Fischer Ádám vezény-
letével énekelte.
A dalnokverseny fôhôsét, az opera címszereplôjét idén az 
egyik legjobb Wagner-tenor, Stephen Gould játssza. Az 
amerikai énekes a közeljövôben a Siegfried és Az istenek 
alkonya Siegfriedje lesz Münchenben, Amszterdamban és 
Bécsben; Trisztánt énekel Londonban és Zürichben. Re-
pertoárján más hôstenor-szerepek is sorakoznak: a 
Lohengrinben és a Fidelióban a hamburgi dalszínházban 
lép fel, Berlinben a Filharmonikusokkal Schönberg 
Gurreliederében hallható, Sir Simon Rattle vezényletével. 

2016-ban az új linzi operaházban izgalmas feladat várja: az 
amerikai komponista, William Bolcoms operájának 
fôszerepe. A McTeague címû darab egy szintén amerikai, 
azonos címû kultuszregénybôl, Frank Norris munkájából 
készült. Stephen Gould bayreuthi és genfi  Tannhäuserét 
(2008, 2009) egyöntetû elismeréssel fogadta a német sajtó, 
korunk legjobbjának nevezték.  „Kezdetben egyszerû, ro-
busztus, erôs fi gurát teremtett. A harmadik felvonásra 
elképesztô tartalékokat mozgósított, a Római-elbeszélés-
ben a kifejezés gazdagságával bilincselte le a közönséget, a 
pianóban megszólaltatott fohász – Szent Erzsébet imád-
kozz értem! – szinte megbénította a hallgatóságot.” ■

A 2014. évi Budapesti Wagner-napok teljes és részletes programja 
megtalálható a Mûvészetek Palotája honlapján: www.mupa.hu 

Hangszercsodák, sztárok, 
remekművek

B u d a f o k i
D o h n á n y i

Z e n e k a r

Budafoki Dohnányi Zenekar

CClassical  Discoveries
2014. október 3. péntek 19:30

Brahms, Mozart, Csajkovszkij
Kolonits Klára – ének
Mandel Róbert – szöghegedű, tekerőlant
Vezényel: Dinyés Dániel

2014. november 21. péntek 19:30

Klosé, Vivaldi, Mozart
Szentpáli Roland – ophicléide
Bará� Kristóf – hegedű
Vezényel: Hollerung Gábor

2015. február 6. péntek 19:30

Bach, Albrechtsberger, Beethoven 
Albin Paulus – trombula
Szabó István – mandora
Hangversenymester: Berán Gábor

2015. március 20. péntek 19:30

Mozart, Haydn
Malcolm Bilson – fortepiano
Vezényel: Vashegyi György

A Budafoki Dohnányi Zenekar új ismere�erjesztő sorozata a Budapest Music Centerben
(1093 Budapest, Mátyás utca 8.)

Részletes bérletprogram: www.bdz.hu

Hárman a Wagner-napok fôszereplôi közül: Anja Kampe, Jay Hunter Morris és Lauri Vasar
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Az operaíró pályázat nyerteseit a zsûri szinte egyhangúan, 
mindössze egy tartózkodás mellett juttatta a döntôbe. Az 
Athénban született, nemcsak zeneszerzôi, hanem karmes-
teri oklevelet is szerzett Eugenia Manolides A pizzai leány 
címû darabját,  a lengyel Andrzej Karalow Keplerjét és a 
magyar Szüts Apor A hallei kirurgus címû mûvét teljes 
verzióban, zongorakísérettel, mintegy felolvasó-színház-
ként is megismerhetik az érdeklôdôk. Kesselyák Gergely 
ügyvezetô, mûvészeti igazgató hosszú távú elképzelése egy-
re gyümölcsözôbben teljesül: a fesztivál egyik kiemelkedô 
feladata, hogy új, a közönség számára szerethetô alkotások 
létrejöttét inspirálja. 

Kesselyák a más társu-
latokkal való együtt-
mû ködésekre is súlyt 
helyez. A teljes költség-
vetésük idén 190 millió 
forint; a miskolci azok 
között a kiemelt ese-
ménysorozatok között 
van, amelyek számára 
három évre szóló támo-
gatást garantál a Nem-
zeti Kulturális Alap. De 
emellett és a városi for-
rásokon túl a többféle 
koprodukció teszi lehe-
tô vé, hogy tíz napra tar-

talmas, vonzó és sokrétû programot állítsanak össze. A 
debreceni Csokonai Nemzeti Színház például egy ritka-
sággal, Korngold: A halott város címû operájának sikeres 
elôadásával lesz jelen Miskolcon. A produkció érdekessé-
gét növeli, hogy a férfi  fôszerepben, Paulként a világhírû 
amerikai Wagner-tenor, Robert Dean Smith lép fel. Smith 
2012-ben a Tannhäuser címszerepét énekelte a Budapesti 
Wagner-napokon.
A Jégcsarnokban mutatják be Verdi Aidáját. Idén ez a zene-
 dráma az Ezrek operája elnevezésû kezdeményezés darabja; 
a premiert két beavató-elôadás elôzi meg. A Magyar Álla-
mi Operaház 2015 tavaszán veszi át az elôadást, amelyet 

Mohácsi János visz színre – az el-
ismert színházi rendezô itt debütál 
a mûfajban –, míg a díszleteket 
Khell Zsolt tervezi. Már láthatta 
(zongorakísérettel) a közönség 
Dubrovay Lász ló Kossuth-díjas ze-
ne  szer zô, a Ma gyar Mûvészeti 
Akadémia zenei tagozata vezetô-
jé nek Váltságdíj címû egyfelvoná-
sos vígoperáját, a Budapesti Ope-
rettszínház Raktárszínházában. 

Mégis ôsbemutatónak ne vezhetô a miskolci verzió, mert itt 
szólal meg a kompozíció elôször teljességében, zene kari kí-
sérettel. A darab 1992-ben, több mint húsz éve készült el, és 
még sosem merték mûsorra tûzni, mert Baranyi Ferenc lib-
rettójának cselekménye egy „nagyfônök” elrablása körül 
forog. A Váltságdíjjal egy estén, új változatban látható 
Vidovszky László: Nárcisz és Echo címû operája.   
Idén „pihentetik” Bartók három színpadi mûvét. A nyitó-
koncert a fi atal, romantikus Bartók képét rajzolja meg. A 
MÁV Szimfonikus Zenekar a Kossuth „szimfóniai költe-
ményt” és az I. zenekari szvitet játssza, Mladen Tarbuk ve-
zényletével; a III. zongoraversenyt pedig Martina Filjak 
szólaltatja meg. Elhangzik még egy ritkaság is, a végsô for-
mát nem kapott Esz-dúr szimfónia egyetlen kidolgozott té-
tele, a Scherzo.  

Nagyszabású vállalkozás június 14-
én a Bizánc ôs be mu tatója a Nyári 
Színházban, amely ugyancsak kop-
rodukció – a Kolozsvári Magyar 
Ope rával. Selmeczi György Herczeg 
Ferenc 1453-ban játszódó drámájá-
ból írt két felvonásos operát. A sok 
szerep lôt, hatalmas kórust és zene-
kart foglalkoztató darabot az erdé-
lyi Zakariás Zalán rendezi. „Az elsô 

számú érdekesség az író. A jog örö kös tôl tudom, hogy az 
1904-beln keletkezett darabot ma is sok helyen játsszák 
külföldön, fôként német nyelvterületen. A legendás ren-
dezô és színigazgató, Hevesi Sándor azt állította, hogy a 

Ôsbemutatók 
a Bartók Plusz miskolci operafesztiválon
Tíz nap alatt – június 13. és 22. között – két teljes mû ôsbemutatója, illetve egy magyarországi be-
mutató hangzik el a Bartók Plusz miskolci operafesztiválon. A záróhangversenyen pedig további 
újdonságok fültanúja lehet a közönség: az operafesztivál által kiírt 2014-es operaíró verseny há-
rom döntôbe jutott mûvének részletei csendülnek fel – zenekari kísérettel. 

✒ Albert Mária

Az amerikai tenorista sztár, Robert Dean 
Smith A halott város címû Korngold-
opera fôszerepében lép színpadra

Dubrovay László

Selmeczi György

Fo
rr

ás
: G

ra
m

of
on

-a
rc

hí
v

Fo
rr

ás
:  

M
M

A
Fo

rr
ás

: G
ra

m
of

on
-a

rc
hí

v



KLASSZIKUS

25GRAMOFON2014. NYÁR

Bánk bánt és Az ember tragédiáját is beleértve ez a legjobb 
magyar dráma. Hevesi talán túlzott, de a mû tömény te-
het ségrôl tanúskodik. Meghökkentô, hogy Herczeg már 
1904-ben milyen tisztán látta, hogy a kö vet kezô másfél év-
században mik lesznek Európa legégetôbb, legjobban két-
ség beejtô alapproblémái” – hangsúlyozta a Gramofon kér-
désére a komponista. 
A Bizánc az árulás és az áldozatvállalás drámája. „Keresz-
tények árulják el egymást, hogy ezzel lehetôséget teremtse-
nek arra, hogy a muzulmánok meghódítsák és birtokba ve-
gyék Bizáncot. Tanmese pazarul megírt tipikus fi gurákkal, 
a jelenben is felismerhetô alakokkal: a hivatalnokkal, a 
pénzemberrel, és a Don Quijote-i fôhôssel, egy hivatásos 
szélmalomharcossal, Konstantin császárral.” A mû nyelve 
tagadhatatlanul pátoszos, ezért prózai színpadon ma már 
nem él meg – véli Selmeczi György. A fi gurák karaktere, a 
jellemábrázolás azonban megzenésítésért kiáltott. „Az 
olasz nyelvû Spiritiszták után magyar nyelvû és praktikus, 
könnyen tanulható operát akartam írni, összecsengô dal-
lamokkal, ahol az egyik szereplô a másik melódiájából 
kaphat támogatást. És nem utolsó sorban megtalálni a bi-
zánci és a török zenei koloritot.” A terjedelmes drámát ter-
mészetesen rövidítenie kellett – a fi lozofi kus részeket, a 
cselekmény fô vonalától való kitérôket mellôzte. Konstan-
tint Nyári Zoltán, a többi fôszerepet Kele Brigitta, 
Wiedemann Bernadett, Balla Sándor énekli, az elôadást 
Kesselyák Gergely vezényli.

Lehár Ferenc operai igényû operettjét, A víg özvegyet a 
2014/15-ös évadban a Miskolci Nemzeti Színház is reper-
toárjára veszi; a fesztiválon egyetlen alkalommal a világjá-
ró mezzo, Vizin Viktória személyesíti meg Glavari Hannát. 
A Milliomos Nápoly címû darab magyarországi bemutató-
ját a luccai Teatro del Giglio vendégjátékában láthatja a 
fesztivál közönsége. Az olasz szólistákat a Miskolci Szimfo-
nikus Zenekar kíséri. Az Eduardo de Filippo komédiájából 
készült operaváltozat zenéjét az Oscar-díjas Nino Rota 
írta; ôsbemutatója 1977-ben a Spoletói Fesztiválon volt. 
Magyarországon elsôként a Bartók Plusz Operafesztiválon 
találkozhat vele a közönség.  ■

A Bartók Plusz fesztivál honlapja: www.operafesztival.hu

Az Oscar-díjas Nino Rota 1977-ben komponálta a Milliomos Nápoly címû darabot
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Gramofon: Az anyagi ne-
hézségek miatt az utóbbi 
években gyakran táncolt 
borotvaélen a fesztivál. 
Hogyan sikerült nagyobb 
támogatáshoz jutniuk, rá-
adásul több évre elôre? 

Turjányi Miklós: Úgy 
tûnik, a rendezvény az 
utóbbi években is bizo-
nyította a döntéshozók 
elôtt, hogy komoly és 
hiány pótló feladatot lát 
el a zempléni térségben. 
Olyan jelentôs támoga-
tást kaptunk a központi 

forrásokból, mint a korábbi években soha. Ráadásul a 
programsorozatot kiemelten kezelik, tagjai lehetünk a ga-
rantált fesztiválok rangos, összesen 21 tagból álló társula-
tának. Így az idei mellett már a következô két esztendôre is 

jelentôs összeget nyertünk el. Jó tudni, hogy a 25. Zemplé-
ni Fesztivált is megrendezhetjük! Tavaly vendégünk volt a 
kultúráért is felelôs tárca vezetôje: Balog Zoltán több hely-
színt meglátogatott, és minderrôl nagyon elismerôen nyi-
latkozott, ezért a miniszteri keretbôl is kaptunk támoga-
tást. A Zempléni Fesztivál az egyetlen, a rendszerváltozás 
után született zenei rendezvény, amely nem tartott kény-
szerszünetet, minden évben várta a vendégeket, és ez óriási 
eredmény. Az idei, emelt összegbôl pedig végre megint szí-
nesebb és gazdagabb programot szervezhetünk.

G.: Mennyire számíthatnak a térség önkormányzataira?
T. M.: Ideje volt új alapokra helyezni a kapcsolatunkat, 
hiszen az eltelt huszonkét esztendôben sok minden válto-
zott. Egy kerekasztal-beszélgetést rendeztünk, amelyen ösz-
szegeztük az elmúlt éveket, és magunk is megdöbbentünk 
a számokon. Kiderült, hogy a fesztiválnak köszönhetôen a 
térség szolgáltatói kiemelt bevételekre tesznek szert. Bár 
tudjuk, hogy a zempléni önkormányzatoknak szûkösek az 
anyagi lehetôségeik, de elengedhetetlen egy emelt szintû 
hozzájárulás. Mióta a nagyvonalú fôtámogatónkat elveszí-

A nyitókoncert hagyományos helyszíne, a sárospataki Rákóczi-vár

Turjányi Miklós
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Zempléni Fesztivál – töretlen lelkesedéssel
Turjányi Miklós tervekrôl, támogatásról, programról

Az eddigi legnagyobb állami támogatást kapta az idei, 23. Zempléni Fesztivál, de Turjányi Mik-
lós fesztiváligazgató hozzáteszi, ezzel is csupán a 2008-as költségvetési szintjüket érték el. Így 
azonban gazdagabb kínálattal várhatják az érdeklôdôket, mint az elmúlt években, s új helyszín, 
rangos vendégmûvészek, különleges koncertek fémjelzik a programot. Már tervezik a következô 
fesztiválokat is, hiszen nagy öröm számukra, hogy végre három esztendôre nyertek garantált 
támogatást. 

✒ Réfi  Zsuzsanna
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tettük, nehéz éveket éltünk át. Szerencsére tavaly már mu-
tatkozott némi javulás, de még így is – e jelentôs állami tá-
mogatásnak köszönhetôen is – csak a 2008-as idôszak 
költségvetését értük el. 

G.: Mi mindent kínálnak a 23. esztendôben? 
T. M.: Idén is lesznek ingyenes rendezvények, hiszen fon-
tos, hogy azok is kulturális élményhez jussanak, akik nem 
tudják megfi zetni a belépôt, és a zempléni régióban sajnos 
sokan vannak ilyenek… Új helyszínnel is gazdagodunk, 
a tokaji Fesztiválkatlannal. Festôi díszlet a volt kôbánya, 
ahol egy 2500 férôhelyes nézôtér épült. A megnyitón, 
augusz tus 9-én az István, a király hangzik fel. Az elôadás a 
békéscsabai színház produkciója, a címszerepet Feke Pál 
alakítja, és már számos helyszínen adták elô sikerrel. A 
rock opera koprodukcióban kerül színre, de lesz itt saját 
rendezvényünk is: egy nemzeti est. A Dohnányi Zenekar-
ral régi, kedves partnereik lépnek pódiumra: Havasi Ba-
lázs, Lajkó Félix, Roby Lakatos és a Duna Mûvészegyüttes 
táncosai. Népzenei gyökerû gálaest lesz, amelyben szeret-
nénk megmutatni a Kárpát-medence minden színét, virá-
gát. Újdonság az is, hogy hagyományteremtô szándékkal 
zenekari akadémiát indítunk, amelyen részt vehet bárki, 
akit érdekel a nagyzenekari mûhelymunka. 

G.: Milyen lesz a mádi nap? S mit emelne még ki a programból?  
T. M.: A mádi borászok külön minôsítési rendszerrel vé-
dik kiemelkedô színvonalukat. Egésznapos programsorozat 
kertében lehet ismerkedni a pincészetekkel, a nívós gaszt-
ronómiai kínálattal. Öröm, hogy minden évben fellép az 
alapító Liszt Ferenc Kamarazenekar; idén a nyitókoncer-
ten Michael Collins lesz a szólista. Vendégül látunk egy 
kiváló osztrák és egy tajvani kórust, a fi nnországi Saimaa 
Sinfoniettát, Balog József zongoramûvész pedig Tolcsván, 
az Oremus-szalonban ad szólókoncertet. A programban a 
társmûvészetek is szerepet kapnak: fellép az Experidance, a 
Magyar Nyelv Múzeumában Karinthy és Rejtô mûveibôl 
hangzik fel irodalmi összeállítás. A Crescendo Nyári Aka-
démiával együttmûködve több tehetséges fi atalnak is be-
mutatkozási lehetôséget adunk, és gyerekprogramok is 
lesznek: a tavalyi sikeren felbuzdulva ismét meghívtuk a 
Csavar Színházat. 

G.: S a jazz mellett idén a rockzene felé is nyitnak... 
T. M.: Sajnos elmarad idén a Hegyalja Fesztivál, ezért két 
olyan együttest is meghívtunk, akik a jazz mellett a rock 
mûfajának is jeles képviselôi. Fellép Kristin Korb Triója és 
a Modern Art Orchestra is. Május közepe óta már árusít-
juk a jegyeket, s ebben szintén akad újítás, hiszen elô vé-
telben 30 százalékos kedvezménnyel kaphatók a be lépôk. S 
tervezzük már a következô éveket, jövôre például operát 
szeretnénk a Fesztiválkatlanban... ■

ZENEKARI AKADÉMIA – 
NULLADIK ÉVFOLYAM 

Hollerung Gábor karmester, a Budafoki Dohnányi Zenekar zene-
igazgatója, a Zempléni Fesztivál mûvészeti vezetôje kreatív 
muzsi kus, aki mindig elszánt újdonságok bevezetésére. Az egyik 
legfontosabb idei innováció a zenekari akadémia elindítása. 
„A fesztiválnak néhány éve nincs mottója; ha szükségét látjuk, 
hogy valamilyen jeles évfordulóról megemlékezzünk, megtesz-
szük. Idén nem gondoltunk ilyesmire, viszont biztosan belevá-
gunk a zenekari akadémia elindításába. Ha nem is lesz teljesen 
olyan, ahogy eredetileg elterveztük, a kísérleti, nulladik évfolya-
mot meghirdetjük” – mondja a mûvészeti vezetô. Alapvetô szán-
dékuk, hogy fi atal muzsikusoknak lehetôséget adjanak: játszhas-
sanak együtt a Budafoki Dohnányi Zenekar (BDZ) tagjaival, akár 
kamaramûvekben, akár szimfonikus nagyzenekari darabokban. 
„Úgy hisszük, hogy a BDZ most a legerôsebb példája Magyaror-
szágon a szisztematikus zenekarépítésnek.  Az együttes teli van 
olyan muzsikusokkal, akik igen magas színvonalon értik és mû-
velik a zenekari játékot. Nem egyszerûen a hangszerek megszólta-
tásának minôségérôl van szó, hanem az egymás közötti rendkívül 
intenzív kommunikációban, az egymáshoz és a karmesterhez 
való alkalmazkodásban is példaszerûek. Bizonyos mechanizmu-
sok mélyreható ismerete, ami az együtt-játékot gördülékennyé és 
a közönség számára hatásossá teszi, szintén birtokukban van. 
Akad néhány kérdés, amirôl az oktatásban sosem vagy igen ritkán 
esik szó; a lámpaláztól kezdve az egészséges ülésig és a helyes 
légzésig. Ezek nálunk egyáltalán nem tabutémák, mindegyiket 
megbeszéljük a jó cél érdekében. Magyarországon sajnálatos mó-
don olyan a zenekari képzés, amilyen – ezt most nem részlete-
zem. Mi azonban nagyon komoly tapasztalati tôkét halmoztunk 
föl, ezt szeretnénk megosztani a következô nemzedékkel.”
Elsôsorban a konzervatóriumi korosztály számára hirdetik meg az 
akadémiát, de nyitva lesz az egyetemi hallgatók számára is, noha 
közülük sokan gondolják – persze tévesen –, hogy már mindent 
tudnak. Hollerung Gábor szerint a Zempléni Fesztivál kiváló alka-
lom, hogy elkezdjék e virtuális akadémia felépítését. Bôvebb információ és a fesztivál teljes programja: 

www.zemplenfestival.hu

Fo
rr

ás
: G

ra
m

of
on

-a
rc

hí
v



KLASSZIKUS 23. ZEMPLÉNI FESZTIVÁL – 2014. augusztus 8–17.

28 GRAMOFON 2014. NYÁR

Klarinétmuzsika a Rákóczi-várban

Káprázatos virtuozitásának, 
zenei érzékenységnek kö-
szön hetôen a legkeresettebb 
szólisták közé tartozik 
Michael Collins, aki elké-
pesz tô biztonsággal uralja 
hangszerét. A klarinét mû-
vész – aki az utóbbi években 
már karmesterként is gya-

korta pódiumra lép – a világ vezetô zenekaraival koncerte-
zik rendszeresen, s kamaramuzsikusként szintén nagyon si-
keres. Számos lemezfelvétele született, roppant gazdag a re-
pertoárja, s munkássága nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 
a mai szerzôk is minél több mûvet komponáljanak erre az 
instrumentumra. Michael Collinst régi kapcsolat fûzi a 
Liszt Ferenc Kamarazenekarhoz, többször muzsikáltak már 
együtt. Most a Zempléni Fesztivál nyitókoncertjén, au-
gusztus 8-án, a sárospataki Rákóczi-vár udvarán lépnek 
közönség elé. A klarinétmûvész-karmester a fesztivál elôtt, 
júliusban a londoni Wigmore Hallban kamarázik; ott 
Messiaen-mû szerepel a programban, szeptemberben pedig 
már Mozart-mûveket játszik és vezényel Melbourne-ben.

A klarinétmûvész honlapja: http://www.michael-collins.co.uk/

Lappföldi sámánrituálé

„Nagyon megtetszett Füzér, amikor a feleségemmel elôször 
erre a településre vetôdtem – meséli Bogányi Tibor. – Ma-
gával ragadott a hegyen magasodó vár és a környék külön-
leges energiája. Több nyarat is ott töltöttünk, így számos 
Zempléni Fesztivált hallgathattam végig, és mindig élvez-
tem a színes, gazdag és nívós kínálatot. Örülök, hogy eny-
nyi éve töretlenül mûködik a rendezvény, mert valóban 
kedvezôen hat az egész térség életére. Az utóbbi években 
koncerteztem is itt, s emellett Turjányi Miklóssal már azt 
is régóta terveztük, hogy elhozzuk a fesztiválra a fi nnországi 
zenekaromat. Ez az elképzelés idén végre megvalósul, és a 
sárospataki Rákóczi-várban adunk hangversenyt, augusz tus 
10-én. A Saimaa Sinfonietta Lappeenranta város együt-
tese; a társulatot 2008 óta irányítom mûvészeti vezetôként, 
karmesterként. Mi vagyunk Finnország legkisebb szimfo-

nikus zenekara, hiszen az alapfelállásban csak 24 tagú az 
együttes. Ennek ellenére minden évben rengeteg koncertet 
adunk, kibôvülve a régió több, kisebb-nagyobb zenekará-
val. S persze a nagy szimfonikus repertoár mellett nagyon 
gazdag a kamarazenei palettánk is. Sajnos a folyamatos 
büdzsé-nyirbálás, forráselvonás bennünket is sújt, miköz-
ben olyan lemezfelvételeink születnek, amelyeket a közön-
ség és a nemzetközi kritika egyaránt magasztal...” 
A Saimaa Sinfonietta színvonalát az is jelzi, hogy sokan ki-
mondottan számukra komponálnak mûveket. Közéjük tar-
tozik Kalevi Aho, az egyik legnevesebb fi nn zeneszerzô, aki 
az együttesnek írta „Rituálék” – Szimfónia nr. 14 címû mû-
vét, ami rendhagyó darab. Kalevi hosszan tanulmányozta 
az afrikai, indiai és arab hangszereket, s ebben a kompo-
zíció ban is a djembe és a darbuka játssza a fôszerepet. Az 
afrikai és az arab ütôhangszerekkel megidézi a lappföldi sá-
mánok rituáléját. Ezekben a szertartásokban ugyanis szin-
tén elmélyült. „Sôt, egyszer engem is elvitt egy útra – me-
séli Bogányi Tibor –, amelyen megismerkedhettem ezekkel 
a ceremóniákkal, s azóta másképp dirigálom ezt a darabot. 
Több turnén is játszottuk már a Rituálékat, Pécsett is ha-
talmas tetszést aratott. Bízom abban, hogy a zempléni kö-
zönségnek szintén tetszik majd! S mivel egy fi nn zenekar 
nem léphet fel Sibelius nélkül, így a programban szerepel a 
Pelléas et Mélisande, amit a szerzô színházi kísérôzeneként 
komponált. A mûsorunk harmadik darabja pedig Mozart 
A-dúr hegedûversenye, amit egy tehetséges, fi atal mûvésszel 
mutatunk be: Jovana Raljic a tavalyi Crescendo Nyári 
Akadémián szerepelt sikerrel. Két nappal késôbb pedig lesz 
még egy koncertünk a fesztiválon: a Sinfonietta Füzéren, a 
várban muzsikál. Erre a programra vidám nyári meg le pe-
tésmûsorral készülünk, amelyben részletek hangzanak fel 
fi nn, valamint magyar kompozícókból.

Bogányi Tibor honlapja (életrajz, képgaléria, cikk- és videó-
gyûjtemény): www.boganyitibor.com

Zempléni ízelítô – mûfaji határok nélkül
Az elôzô oldalpáron (26–27. oldal) Turjányi Miklós fesztiváligazgató és Hollerung Gábor mûvészeti 
vezetô nyilatkozott az idei, 23. Zempléni Fesztivál programstruktúrájáról, mûvészi koncepciójá-
ról és pénzügyi hátterérôl. Ezt követi szubjektív programajánlónk, amelynek keretében Bogányi 
Tibor és Spányi Miklós nyilatkozott a Gramofonnak, valamint a fesztivál nyitókoncertjét, illetve 
két jazz-rock legenda, Tátrai Tibor és Török Ádám produkcióját vesszük górcsô alá.

✒ Réfi  Zsuzsanna

Michael Collins klarinétmûvész-karmester

Bogányi Tibor és fi nn zenekara

Forrás: Chandos
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Ensemble Mimage: egy különleges trió

Spányi Miklós életében elôször tavaly játszott a Zempléni 
Fesztiválon. Együttesével, a Concerto Armonicóval a sá-
rospataki református templomban adtak nagyon jó hangu-
latú, emlékezetes hangversenyt. Szenzációsnak tartja a 
programsorozat helyszíneit, így kíváncsi a füzérradványi 
Károlyi-kastélyra is, ahol ebben az esztendôben az 
Ensemble MIMAGE-zsal muzsikál, augusztus 16-án. Az 
együttes tagjainak nevébôl született a mozaikszó: a trióban 
Spányi Miklós mellett Ábrahám Márta és Schweigert 
György játszik. A trió spontán módon alakult; Spányi 
Miklós olasz darabokat és Bach-szonátákat próbált a 
hegedûmûvésznôvel, amikor felvetette, hogy csatlakozzon 
hozzájuk Márta férje, a nagybôgôs és barokk csellista, 
Schweigert György is, akit a Concerto Armonico tagja-
ként jól ismert.

„Így a basszus szólamot kettôztük” – mondja a világ egyik 
legelismertebb Carl Philipp Emanuel Bach kutatója, a 
2013-ban Gramofon-díjjal kitüntetett Spányi Miklós. „Az 
ötlet onnan ered, hogy amikor ezek a mûvek születtek, 
mindegy volt, hogy egy-egy szólamot hányan játszanak. 
Az elôadáshoz a szólistákon kívül más hangszeresek is 
nyugodtan csatlakozhattak. Megragadtuk az akkori zené-
lésnek ezt az opcionális jellegét. Ráadásul jobban szeretem 
azt a dús, mély hangzást, rezonanciát, ami a nagybôgô sa-
játja. Érdekesebb és egy nagytermet is sokkal jobban betölt. 
Arról nem is beszélve, hogy így az ismert mûvek új, izgal-
masabb oldalát tudjuk megmutatni. A közönség is értékeli 
a rendhagyó hangzást, a triónk eddig mindenütt tetszést 
aratott. Széles repertoárunkból igyekeztünk érdekfeszítô 
programot összeállítani a Zempléni Fesztiválra is. Olasz 
darabokkal kezdünk: Locatelli és Vivaldi egy-egy szonátá-
jával, majd német zeneszerzô következik: Johann Joachim 
Quantz, aki azért eléggé olaszos stílusban komponált. Ezt a 
szonátáját eddig csak egyszer adtuk elô, de igazán értékes 
darab. Befejezésül pedig Johann Sebastian Bach G-dúr 
szonátáját szólaltatjuk meg.”

Spányi Miklós, Ábrahám Márta és Schweigert György triójának 

honlapja: http://www. ensemblemimage.com

Tátrai Trend és Ôs-Mini

Tokajban, a Kossuth téren 
zenél augusztus 11-én a 
Tátrai Trend, az Esti jazz 
sorozat keretében. A kiváló 
rockgitáros a jazz mû fa-
jában is otthonosan mo-
zog. Glaser Péter bôgôssel, 
Pintér Tibor gitárossal és 
Czibere József ütôssel egy 
örömzenélés hozta össze 
ôket, és 2008 ôszétôl már 
ez a négyes – elektromos és 
akusztikus gitár, nagybôgô és ütôhangszerek – alkotja a 
Tátrai Trendet. „Remek partnerekre találtam, a próbák so-
rán kiderült, hogy a srácok mindent el tudnak játszani, s 
képesek vagyunk együtt lélegezni a zenében” – mondja 
Tátrai. A Trend mindig izgalmas és sajátos kamaramuzsi-
kával lép pódiumra. Jazzfesztiválon éppúgy visszatapsolják 
ôket, mint egy nagyobb rockrendezvényen. Hiszen – ismét 
Tátrait idézve – „kellemes, érthetô és szerethetô zenét” ját-
szanak.  
Néhány nappal késôbb, augusztus 14-én szintén különle-
ges koncertnek tapsolhatnak az érdeklôdôk, hiszen Török 
Ádám és az Ôs-Mini lép fel Sárospatakon, a Szabadtéri 
Színpadon. A legjelentôsebb rock-blues-jazz fuvolistának 
tartott, énekesként és zeneszerzôként is jól ismert mûvész 
azzal a csapattal muzsikál, amelyet számos hazai rockszakíró 
minden idôk egyik legjobb magyar együtteseként emleget. 
A zempléni koncerten Török Ádám énekel, fuvolázik, s is-
mét az 1971-es társulat játszik: Papp Gyula (billentyûk), 
Németh Tamás (dob) és Nagy István (basszusgitár).

Tátrai Tibor honlapja: www.tatraitibor.hu
Török Ádám honlapja: www.torokadam.hu

Bôvebb információ és a fesztivál teljes programja: www.zemplenfestival.hu

Az Ensemble Mimage: Spányi Miklós, Ábrahám Márta és Schweigert György

A Tátrai Trend

Az Ôs-Mini – a fotók 1971-ben és 2012-ben készültek
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Forrás: Zempléni Fesztivál

Fo
rr

ás
: Z

em
pl

én
i F

es
zt

iv
ál



KLASSZIKUS FESZTIVÁL

30 GRAMOFON 2014. NYÁR

Új rendezvénnyel köszöntötte a nyár kezdetét a Filhar-
mónia Magyarország, hiszen lapzártánk után, június 1-jén 
mindenütt a hangszerek királynôje, az orgona állt a fi gye-
lem középpontjában. Az OrgonaPont Fesztivál négy ki-
emelt koncertje Budapesten, Debrecenben, Pécsett és 
Harkán hangzott fel, de szinte az ország minden szegleté-
ben orgonamuzsika szólt ezen a napon, ugyanis csatlakoz-
ni lehetett a programhoz, és rengeteg mûvész élt is ezzel a 
lehetôséggel. Errôl a tévénézôk és a rádióhallgatók is 
meggyôzôdhetnek, hiszen az MTVA is rögzített több 

elôadást. Szamosi Szabolcs azt mondja, orgonistaként ko-
rábban azt tapasztalta, hogy a templomokban örömmel 
fogadják a koncerteket. Ezért is vették fel a kapcsolatot a 
katolikus, evangélikus, református és izraelita egyházzal, 
és mindenki szívesen csatlakozott a programhoz. A feszti-
vál remek beharangozót jelentett az OrgonaPont nyári 
rendezvényeihez is, hiszen a sorozat folytatódik. Sok új 
város csatlakozott, például Debrecen, Békéscsaba, Gyôr, 
Szolnok és Miskolc. 

Unicum-bérlet

Nagy érdeklôdést keltett másik újdonságuk is, amelyre 
már tavasz óta árulják a belépôket. „Filharmónia Unicum-
bérletnek hívják a sorozatot” – meséli Szamosi Szabolcs. 
– Szeptember 4-én indul, mégpedig a Zeneakadémián, 
ahol a Nemzeti Filharmonikusokat Kocsis Zoltán diri-
gálja, s az est szólistája Perényi Miklós lesz. Januárban az-
tán az Orosz Nemzeti Zenekar lép pódiumra, Mihail 
Pletnyovval az Erkel Színházban, áprilisban pedig a West-
minster Katedrális Kórusa érkezik, Martin Baker veze-
tésével. Az utolsó két koncertet a Mátyás-templomban 
rendezzük; megújul addigra az ottani orgona, és a MÁV 
Szimfonikus Zenekar, a Nemzeti Énekkar ad ezen a hely-
színen hangversenyt, Vásáry Tamás vezényletével.”
Az ügyvezetô igazgató arról is örömmel számol be, hogy az 
ország 16 városában 21 bérletsorozattal vannak jelen. 
Ifjú sági programjaikkal 200 településre jutnak el, és az 
ennek keretében adott ezer koncertet több mint 250 ezer 
diák hallgatja meg. Szinte nem múlik el nap fi lharmóniai 
hangverseny nélkül. A tavaly indult összeolvadás, a há-
rom korábbi nonprofi t kft. eggyé alakulása szépen halad, 
bár teljesen még nem elégedett. De a munkatársak végre 
megfelelô eszközökhöz jutottak, telefonos hálózatot alakí-
tottak ki, hogy jól tudják mûködtetni az egész országban 
mûködô céget. S végre már az összes irodájukban lehet 
kártyával fi zetni. A náluk dolgozók száma elérte a negy-
venet, és változott a struktúra: a pécsi iroda nôtt, míg a 
budapesti létszáma csökkent. Ráadásul a Filharmónia 

Nyári fi lharmóniai programok – jubileumi fesztiválok
Különleges bérletsorozat – hazai és külföldi sztárokkal; orgonanap temérdek helyszínnel és 
elôadóval, valamint két jubiláló fesztivál – születésnapos mûvésszel, együttessel. A Filharmónia 
Magyarország idén nyáron is izgalmas és sokféle programot kínál, s a tavalyi átalakulást követôen 
megújult honlappal, irodákkal, és még több munkatárssal várja az érdeklôdôket. Koncertjeik szá-
ma egyre nô: szinte nincs olyan nap, hogy valahol az országban ne hangozzék fel fi lharmóniás 
elôadás. Szamosi Szabolcs ügyvezetô igazgató arról is beszélt, a minôség mellett fontosnak tart-
ják, hogy a produkcióik élményt adjanak – kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

✒ Réfi  Zsuzsanna

Szamosi Szabolcs: „A magyar hangversenyélet motorjaként több mint ezer 
elôadót foglalkoztatunk”
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Magyarország támogatása jelentôsen megnövekedett, 
majdnem a duplájára. „Nagy öröm számunkra, hogy a kul-
turális kormányzat így döntött – mondja Szamosi Sza-
bolcs –, hiszen ez azt jelzi, tisztában vannak az általunk 
végzett feladat fontosságával. A következô esztendôkre 
akadnak is jócskán stratégiai terveink: szeretnénk a ko-
molyzenei életben betöltött pozíciónkat megerôsíteni, 
orszá gosan piacvezetôi szerepre törekszünk az ifjúsági 
koncertek terén. Jelenleg is – a magyar hangversenyélet 
motorjaként – több mint ezer elôadót foglalkoztatunk. 
Nagyon fontos, hogy rendezvényeink mindig magas 
minôségûek legyenek, emellett a vidéki koncertjeink is 
jelentôs hangsúlyt kapnak. Szeretnénk ifjúsági sorozata-
ink jelenleg is tekintélyes nézôszámát növelni, hogy tény-
leg minden diák eljuthasson élôzenei koncertekre. Lénye-
ges az is, hogy a mûvészek számára presztízzsé váljon, hogy 
nálunk szerepelnek. Fontosak az innovatív formák is, 
amelyek a minôség mellett az élményt növelik. Az egy-
házzene közvetítésében pedig továbbra is szerepet válla-
lunk, mert azt látjuk, az egyházak szívesen veszik, hogy 
képviseljük a muzsikájukat. Emellett a klasszikus zenei 
ügynökségeknél, külképviseleteknél – elsôdlegesen a ko-
molyzenében – szeretnénk, ha a Filharmónia a legfôbb 
együttmûködô partnerré válna. Terveink szerint kilé-
pünk a határon túlra is, folytatjuk a brandépítést, s ennek 
lényeges eleme az új logó, arculat és honlap.”

Fertôd és Szombathely

Nyáron pedig az ismert fesztiválokkal várják az érdek-
lôdôket, hiszen június 21–28. között rendezik meg a Régi 
Zenei Napok sorozatát. Évfordulóhoz érkezett a program, 
hiszen ez már a harmincadik régi zenei seregszemle lesz. 
Fertôdön közönségcsalogató toronyzene indítja, a kiseb-
beket táncba hívó mese, a nagyobbakat várfoglalás is vár-
ja. A nyitókoncert egybeesik a Múzeumok éjszakájával, 
így különleges programot kínálnak az érdeklôdôknek, s 
lesz orgonaest, tánctörténeti elôadás és Szent Iván-napi 
koncert is a fertôdi kastély pálmaházában. Szintén három 
évtizedes jubileumot ünnepel a szombathelyi Bartók 
Szemi nárium és Fesztivál, július 10–19. között rendeznek. 
A sorozaton köszöntik a hetvenesztendôs Eötvös Pétert, s 
kiemelt szerepet kap a harmincéves Amadinda Ütô-
együttes is. A fesztivál nulladik nappal indul július 9-én; 
a tényleges megnyitóra pedig 12-én kerül sor, amikor 
Eötvös-mûvek hangzanak fel magyarországi bemutató-
ként, a Savaria Szimfonikus Zenekar tolmácsolásában, 
Madaras Gergely vezényletével. A kurzusok, elôadások 
mellett gyerekprogramok, népzenei koncert, kirándulás 
és Eötvös-zenére született, új kortárstánc bemutató is sze-
repel a kínálatban.  ■

Bôvebb információ és a fesztiválok teljes programja a Filharmónia 
Magyarország honlapján: www.fi lharmonia.hu 

MINIATÛRÖK 
„Az 1980-as években szinte min-
den nyáron ott voltam Szombathe-
lyen – meséli Szokolay Balázs 
zon goramûvész –, mivel kerestem 
azokat a rendezvényeket, ahol iga-
zán magas a szakmai színvonal. Né-
hányszor fel is kértek kamarakoncer-
tekre: például Rohmann Imrével, 
akivel legutóbb Bartók kétzongorás 
szonátáját is játszottuk. Idén no-

vemberben ugyanazokkal a partnerekkel – Jean Effl am Bavouzet, 
Rácz Zoltán és Holló Aurél – adom elô ezt a mûvet a Zeneaka-
démián. Tavaly kértek fel elôször arra, hogy tartsak mesterkur-
zust is, de sajnos nem tudtam elvállalni, ugyanis weimari kötele-
zettségeim nem engedték. Idén szerencsére sikerült megszer-
vezni,  hogy jöhessek. Mindig kérdés, hogy mire elég néhány 
nap egy kurzuson: lehet-e többet adni, mint bizonyos mûvek 
megértéséhez, megszólaltatásához némi segítséget, inspirációt 
vagy esetleg általános érvényû üzeneteket is? Július 11-én lesz 
szólóestem is, amelynek mûsorát nagy élvezettel álmodtam 
meg, csiszoltam ki. Az alapötlethez – Kurtág Játékok és Bartók 
Mikrokozmoszának részleteihez  – hozzávettem Debussy Gyer-
mekkuckó címû mûvét, valamint néhányat édesapám, Szokolay 
Sándor békéstarhosi gyerekdarabjaiból. Felhangzanak tôle még 
– bemutatóként – miniatûrök is, amelyek nem gyermekeknek 
szólnak: a Hamlet-opera motívumaiból álló darabot elsô taná-
romnak, Czövek Ernának komponálta. Majd Bartók Vázlatok 
címû ciklusa következik, és a zárószám: Debussytôl A boldog 
sziget.”

JÁTÉK A KASTÉLYBAN
Vashegyi György is jubileu-
mot ünnepel az idei Régi Ze-
nei Napokon: két évtizede 
muzsikált elôször a program-
sorozaton, 2000-tôl kezdve 
pedig minden évben pódium-
ra lépett az Orfeo Zenekarral 
és a Purcell Kórussal.  Az 
utóbbi években tanított is a 

kurzusokon. S abban, hogy (Sopron után) a fertôdi kastély adjon 
otthont a fesztiválnak, komoly szerepet játszott, ugyanis az öt-
let az ô fejébôl pattant ki. Most már harmadik alkalommal várják 
itt az érdeklôdôket, s a fesztivál záróestjén Vashegyi György ve-
zényletével Bach h-moll miséje hangzik fel. A dirigens azt mond-
ja, örül, hogy ezt a mûvet adják elô, hiszen túl keveset játsszák 
a kompozíciót Magyarországon, pedig rendhagyó darab, csupa 
rejtély és rejtvény. Mostani elôadásukra biztosan hatással lesz 
a René Jacobsszal folytatott munka, akitôl rengeteget tanultak. 
A fertôdi elôadás után egy hónappal Norvégiában adják majd 
elô a h-moll misét, akkor maga Jacobs lesz a dirigens. 
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A kutatás alapján végül ugyanarra jutottak, mint általá-
ban a fesztiválvendégek, beleértve a „hivatásos” közönsé-
get, tehát a szakmai újságírókat is. Óriási fordulatra nincs 
szükség, de azért újdonságok, új hangsúlyok az ötödik Ka-
posvári Kamarazenei Fesztiválon is várják az érdeklôdôket. 
Kimozdulnak például a városból, és egy különleges térben, 
a közeli Kassai-völgyben hungarikum napot rendeznek, 
ahol Bakfark Bálinttól Kurtág Györgyig és Veress Sándo-
rig kap áttekintést a hallgató a magyar zene történetébôl 
– meséli Bolyki György fesztiváligazgató. De az eddigi 
alapelv érvényes: ez az egy hét a választékos ízlésû, igényes 
közönség fesztiválja. Kísérleteztek ugyan popzenei kísérô 
programokkal, de ez nem vált be; szolidabb esti szórakozást 
vár a vendég, koncert után inkább „megnézné magának” a 
híres fellépôket, esetleg szót váltana egyikkel-másikkal. 
Mert már tudják, hogy akik Kokas Katalin és Kelemen 
Barnabás hívására a városba jönnek, azok a világ legna-
gyobb koncerttermeiben szoktak muzsikálni. 
Minden ellenkezô híreszteléssel szemben ugyanis létezik 
olyan hazai publikum, amelyik magas színvonalat vár – és 
nem csak Budapesten. A kaposvári és a környékbeli kö-
zönség rákapott a jó zenére, amire bizonyíték, hogy a fesz-
tivál indulása, 2010 óta a koncertévadban is megsokszoro-
zódott a fi lharmóniai sorozatokra jegyet vagy bérletet vál-

tók száma.  Hatalmas adatbázis van a fejében, hogy kiket 
invitálna Kaposvárra – mondja Kokas Katalin. Nem is egy 
visszatérô vendég tûnik fel a programban: a hegedûs Alina 
Ibragimova például minden évben eljött; a szintén hegedûs 
Alina Pogostkina két évet kihagyott, de idén újra hallható. 
Joshua Bell az elsô fesztiválon hódította meg a hallgatókat. 
„Többször megírta, elmondta, mennyire sajnálja, hogy 
idén sem szabad ebben az idôszakban. A híres csellista, 
Nicolas Altstaedt négyszer lépett fel nálunk, de idén nem 
jöhet, mert a menedzsere nem engedte. A normál ügyme-
net szerint a fesztiválokra az ügynökségek több évre elôre 
lekötik a mûvészeket.  Érdekük, hogy a nagy gázsit, követ-
kezésképp magas százalékot ígérô helyekre menjenek. Mi 
pedig közvetlenül, kollegiális alapon hívjuk ôket. Ez az 
erôs ségünk, de a kockázatunk is – véli a mûvészeti vezetô 
– Egyik zenész barátunk ajánlja, hívja a másikat, így ala-
kult ki a kör, amelynek tagjairól szinte lehetetlen lemon-
dani. A brácsamûvész Maxim Rysanov segített becserkészni 
a világ legjobb trombitását, Szergej Nakarjakovot.” Nagy 
esemény idén Steve Reich Tehillimjének elôadása; kopro-
dukcióban a Zsidó Nyári Fesztivállal. A kompozícióban az 
idén harmincéves Amadinda Ütôegyüttes is közremûködik 
– ahogy az Kaposváron lenni szokott, másként, gazdagab-
ban. A zenemû egyes részei között Fekete László kántor az 
eredeti zsoltárokat is elénekli. 
Az elsô, 2010-es fesztivál nyitóestjén  Mendelssohn Ok tett-
je és Stravinsky A katona története címû mûve hangzott 
el. 2014-ben ismét hallható mindkét darab: a Stra vinsky-
mûben ezúttal négy színész mûködik közre. Új vendég lesz 
a norvég hegedûs, Vilde Frang, aki néhány éve, beugróként 
váratlan és átütô sikert aratott Budapesten. Ez némi fejtö-
rést is okozott a mûvészeti vezetônek, hiszen ki kellett talál-
nia, milyen feladatot adjon számára. „Nem egy szép, har-
monikus programhoz keresünk elôadókat, hanem az 
elô adókhoz szabjuk a mûveket és programösszeállításokat. 
Az egyik legkeresettebb fi atal zongoramûvész ma Kirill 
Gernstein – mégis rendszeresen vesz órákat nagyszerû 
mesterünktôl, Rados Ferenctôl. Páratlan élményt ígér, ha 
ôk ketten együtt ülnek majd a zongorához Kaposváron. 
Nemcsak A katona történetével, hanem a Kreuzter-szo ná-
tá val is kikacsintunk a dráma mûfaja felé. Beethoven 
A-dúr hegedû-zongora szonátája mellett Tolsztoj írása, a 
Kreutzer szonáta részletei is elhangzanak.” A Kelemen Vo-
nósnégyes – túl egy nemzetközi kvartett-versenyen – idén 
pihen, de a tagok egy-egy alkalommal pódiumra lépnek. A 
Nemzeti Filharmonikusok tavaszi hangversenyén nem vé-
letlenül ült Kelemen Barnabás a koncertmesteri pultnál: 
Richard Strauss ritkán hallható, pompás mûve, Az úrhat-
nám polgár kísérôzenéje a fesztivál mûsorában is szerepel.
 ■

Ipolytól Hubáig – hét fantasztikus nap a Kaposfesten

Bôvebb információ és a fesztivál teljes programja:  www.kaposfest.hu 

Az elmúlt évek alatt jelentôs tapasztalatot sze-
reztek, akár hátra is dôlhetnének. A kényelmi 
pozíció azonban sem a Kaposfest – Kaposvári 
Kamarazenei Fesztivál kigondolóját és mû vé-
szeti vezetôjét, Kokas Katalin hegedû mû vészt 
nem jellemzi, sem Bolyki György fesztiváligaz-
gatót. Közvélemény-kutatást készíttettek, mit is 
szeretne a közönség, miben változzon az idei, 
ötödik Kaposfest, amit augusztus 13–19. között 
(azaz Ipoly napjától Huba napjáig) rendeznek.

✒ Albert Mária

Ketten a fesztivál fôszereplôi közül: 
Kokas Katalin mûvészeti vezetô és Kirill Gerstein zongoramûvész
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„Az elsô fesztiválra 
azért választottunk 
Cseh országot, mert Ma-
gyarországhoz hasonló 
méretû, a nemzetközi 
zenei életben betöltött 
szerepe is nagyjából 
azonos jellegû, és az 
euró pai zenetörténet-
nek szintén számos 
nagyságot adott az el-
múlt kétszáz évben – 
mondja az ügyvezetô 

igazgató. – A több területen megfi gyelhetô hasonlóság 
mellett a másik egyszerû ok az volt, hogy Fischer Iván ze-
neigazgató szorosan kötôdik a cseh zenéhez: több Dvořák-
szimfóniát is lemezre vett vagy adott elô koncerten; a Szláv 
táncokból készült lemez referencia-értékû. Kihívás is egy 
olyan kultúrát bemutatni, amely Magyarországhoz hason-
lóan olvasztótégelyként mûködik, és a népzene szerepe 
benne rendkívül fontos. Természetesen annak is számos 
oka van, hogy idén Németországot választottuk. Éppen a 
fesztivál idején lesz huszonöt éve, hogy Magyarország 1989. 
szeptember 11-én megnyitotta a határait az NDK polgárai 
számára, kelet-németek ezreinek lehetôvé téve a Nyugat-
Németországba települést. Honfi társaim ma is szívesen 
gondolnak erre a baráti gesztusra. A döntés mûvészi hátte-
re, hogy a német zene mindig is nagyon hangsúlyosan volt 
jelen az európai zenetörténetben, de itt is van személyes 
kapcsolat: Fischer Iván egyik kedvenc zeneszerzôje 
Brahms, akinek két szimfóniáját is vezényli a fesztiválon.”

Mûfajok, korok, stílusok

A fesztivál programján öt hangverseny szerepel; mind-
egyik más típusú zenét mutat be, és mindegyik az elsô 
Euró pai Hidak fesztivál koncerttípusait követi. Idén is lesz 
például gyerekopera: Kurt Weill alkotása, amely Elisabeth 
Hauptmann és Bertolt Brecht tandrámájára íródott. A 
Novák Eszter rendezésében látható, Aki igent mond (Der 
Jasager) címû operából a következô évadban tíz elôadást 

terveznek fôvárosi és vidéki iskolákban. A karmester az a 
Jankó Zsolt lesz, aki túlnyomórészt Kolozsvárott és Nagy-
váradon dolgozik, emellett a BFZ asszisztens karmestere, 
és akit minél szélesebb körben szeretnének megismertetni 
a közönséggel. Fischer Iván berlini együtteséhez, a 
Konzerthaus Zenekarához is meghívta vezényelni. A kor-
társzenei programmal kapcsolatban az ügyvezetô igazgató 
így fogalmaz: „Célunk, hogy egy ország zenei kultúráját 
lehetôség szerint minél több oldalról mutassuk be. Ennek 
megfelelôen azt is meg kell ismertetni a közönséggel, hogy 
napjainkban mi zajlik. A koncertmûsorokat látva gyakran 
az az érzése az embernek, hogy a zene története megállt a 
20. század elején; ami késôbb íródott, az ritkán szólal meg. 
Nekünk mint zenekarnak felelôsségünk és feladatunk ját-

szani ezeket az alko-
tásokat; arról nem be-
szélve, hogy izgalmas 
vállalkozás is. Arra is 
szeretnénk használni ezt 
a koncertet, hogy meg-
mutassuk, milyen sok-
színû tud lenni a kor-
társ zene. Ebben a prog-
ramban a mai német 
zene három prominens 
képviselôjét mutatjuk 
be – a kortárszenei spe-
cialista, Franck Ollu 

francia karmester vezényletével, aki a frankfurti Ensemble 
Modernnel is gyakran dolgozik együtt. Hans Werner 
Henze, Wolfgang Rihm és Jörg Widmann mellett Manfred 
Trojahn egyik darabját is mûsorra tûzzük, amelyet Henze 
emlékére komponált. Az est szólistája az egyik vezetô fran-
cia kortárszenei csellista, Sonia Wieder-Atherton lesz, aki-
nek Henri Dutilleux, Georges Aperghis és Pascal Dusapin 
is komponált darabot.”
A barokk est sztárvendége a Jos van Immerseel vezette 
Anima Eterna zenekar, illetve a berlini Akademie für 
Alte Musik koncertmestere, Midori Seiler lesz, aki a ré-
gizenét elképesztô fantáziával szólaltatja meg – ôt a Fesz-
tiválzenekar barokk zenei együttese kíséri. A fesztivál 
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Európai hidak – 
A középpontban Németország
Második alkalommal rendezi meg a Budapesti Fesztiválzenekar – a Mûvészetek Palotájával kö-
zösen – a Bridging Europe elnevezésû koncertsorozatot, amelyben egy ország kultúráját állítják 
középpontba, elsôsorban az adott ország zenéje tükrében. Szeptember 10. és 16. között Németor-
szág lesz a fôszereplô. Az eseménysorozatról a zenekar ügyvezetô igazgatója, Stefan Englert nyi-
latkozott a Gramofonnak.
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Franck Ollu francia dirigens, 
a kortárszene specialistája



jövôjérôl Stefan 
Englert elmondta: 
2015-re és 2016-ra is 
már megvan a tema-
tika, de tovább is ter-
veznek, mert óriási 
lehetôséget látnak a 
kezdeményezésben. 
„A zene összeköt em-
bereket, kultúrákat – 
fogalmaz az ügyvezetô 
igazgató –, de a mû-
vészek és a zene szer-
zôk is összekötnek 
kultúrákat. Hány meg 
hány német rene-
szánsz és barokk kom-
ponista ment Itáliába 
tanulni?! Magyaror-
szágnak emb le ma ti kus 
alakja Liszt Ferenc, 
aki szintén szerte 
Euró pában, minden 
kultúrában otthon 
érezte magát.”
 

Visszahozni az emlékeket

Az idei nyár három projekt jegyében telik – mindegyik a BFZ 
a közösségért elnevezésû program része. A Legyen a zene 
mindenkié mottó jegyében az együttes célja, hogy a lehetô 
legtöbben hallhassák élôben a zenekart – azok is, akiknek 
egyébként nem lenne lehetôségük ellátogatni a koncer-
tekre. A zenekar kamaraegyüttesei idôsotthonokba láto-
gatnak júniusban, és ott ingyenes hangversenyeket adnak. 
Szintén júniusban szólaltatnak meg Bach-kantátákat 
különbözô templomokban – értelemszerûen a zenekar 
régizenei együttesének közremûködésével. A harmadik 
projekt a magyar zsidó múlthoz kapcsolódik. „A második 
világháború elôtt gazdag és színes zsidó kulturális élet volt 
Magyarországon – folytatja Stefan Englert ügyvezetô igaz-
gató. – A zsinagógák azonban a holokauszt tragédiája után 
más funkciót kaptak, hiszen fôleg vidéken nem maradt 
senki, aki eredeti rendeltetésének megfelelôen használhat-
ta volna azokat. A zsidó kulturális élet ma is gazdag, de 
szinte kizárólag a fôvárosra koncentrálódik. Vidéki város-
okba uta zunk, ahol beszélgetésekkel egybekötött, ingyenes 
hangversenyekkel idézzük fel az adott város második világ-
háború elôtti zsidó közösségi életét. Célunk: visszahozni az 
emlékeket. A kezdeményezést novemberben folytatjuk.”

Név és aura

Stefan Englert úgy fogalmaz: a harminc év alatt fantasztikus 
utat járt be a Budapesti Fesztiválzenekar, hiszen mindenütt 
elbûvölve fogadják, és óriási siker övezi fellépéseit szerte a 

világban. Olyan karakterisztikumai vannak, amelyekkel 
más zenekarok nem rendelkeznek. A muzsikusok elkötele-
zettek, számukra a zenekari játék mûvészet és hivatás. 
Fischer Iván és csapata keményen megdolgozott azért, 
hogy elérje a világszínvonalat. „Kiterjedt kapcsolatrend-
szerünknek köszönhetôen rendszeresen járunk a világ leg-
nagyobb zenei központjaiba: New Yorkba, Londonba, 
Amszterdamba, Bécsbe. Ezt a hálót még inkább szeretnék 
kiterjeszteni a jövôben, de tervünk, hogy kevesebb vá-
rosban forduljunk meg, azokban viszont hangsúlyosabban 
legyünk jelen. Tehát koncentráltabbá, intenzívebbé sze-
retnénk tenni a kapcsolatainkat. Az élvonalban lenni ko-
moly és állandó próbatételt jelent, hiszen a legnagyobb 
zene karokkal vagyunk egy kategóriában. Némelyiknek 
gazdagabb a múltja, ilyen például a Bécsi vagy a Berlini 
Filharmonikus Zenekar. A közönség azonban ugyanazt a 
színvonalat várja el tôlünk is, mint azoktól. Míg a Bécsi 
Filharmonikusok nevének említésekor – a zenekar 150 
éves múltja miatt – az ember öntudatlanul is egy bizonyos 
bécsies hangzásra asszociál, addig a BFZ esetében – noha 
megvan az ismerôs érzés és határozott mûvészi profi l – a 
névnek még nincs ilyen aurája, ami ezt az asszociációt ki-
válthatná. Azon dolgozunk, hogy 15-20 év múlva ugyan-
olyan csengése legyen a BFZ nevének, mint a nagy múltú 
európai zenekarokénak.”  ■

KLASSZIKUS
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A Budapesti Fesztiválzenekar honlapja: www.bfz.hu

Midori Seiler hegedûmûvész Muffat és 
Händel mûveit játssza Budapesten

Sonia Wieder Atherton a kortárszenei est szólistája lesz
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„Egy produkció betanulási idôszaka hozhat hullámvölgye-
ket. Attól, hogy valaki nagyon jól és sokat készül, még 
nem biztos, hogy a koncertre kerül csúcsformába – mond-
ja Keller András. – Pár éve még elôfordult, hogy annyira 
biztosan tudta a zenekar a darabokat, hogy a koncerten 
már nem volt meg az a rizikófaktor, ami elengedhetetlen az 
izgalmas elôadáshoz. A karmestert edzônek tekintem, aki 
csak a koncertpódiumon válik alkotómûvésszé, de a pró-
bateremben hidegfejû tréner, aki elôre meghatározott terv 
szerint vezeti végig csapatát a felkészülés folyamatán.”
Javítani mindig lehet – tér át Keller András az elmúlt évad 
értékelésére. „Például a piano tartományban lehetne sok-

kal finomabb és több 
rétegû hangzást kiala-
kítani. Ha a karmester 
azt mondja: piano, akkor 
a zenészek általában alig 
érintik hozzá a húrhoz a 
vonót, az eredmény pedig 
testetlen, kifejezéstelen 
hang lesz. Hiába halk, ha 
nem beszél! Úgy kell hal-
kan játszani, hogy attól 
borsóddzon a hátunk, ez 
pedig ugyanolyan teljes 
szellemi-fi zikai részvételt 
igényel, mint a forte – 
aminek pedig a nemessé-
gén van mit javítanunk. 

A másik terület, ahol elôrelépési lehe tô séget látok, az a ze-
nekar önállósága. Arra gondolok, hogy jelenleg túl sokat 
hagyatkozik a zenekar rám; mondván, majd én megmon-
dom, hogyan képzelem el a zenét. Azonban azt tartom jó 
együttmûködésnek, amikor erôs véleménnyel találkozik 
össze az én elképzelésem, és a kettôbôl kialakul egy érde-
kesebb, jobb dolog. Csak akkor tud az ember fejlôdni, ha 
más hatások is érik; és nem vagyok abban biztos, hogy az 
én elképzelésem a legjobb. A mestereim úgy neveltek, 
hogy minden pillanatban próbáljam meg keresni a zené-
nek a jelentését, igazságát. Azt viszont olyan sokféle mó-
don lehet keresgélni, hogy mindig van tovább, a végtelen-
ségig lehet egy mûvet csiszolni, cizellálni. Az egész tulaj-
donképpen nem is annyira a Concerto Budapestre, mint 
inkább a zenei neveltetésünkre jellemzô. Nincsenek elég-
gé kimunkálva bizonyos dolgok, és ha az egyes zenészeknél 
meg is vannak a fi nomságok, a zenekari együtt-játéknál 
ezek hajlamosak eltûnni.”
A zenekar nyári programjáról a mûvészeti vezetô elmond-
ta: a harmadik évadot kezdik júliusban a Pesti Vármegye-
háza nyáresti koncertsorozatával. Ezúttal nagyobb appará-
tusú bécsi klasszikus mûsorral jelentkeznek, középpontban 
a hegedûvel, négy kimagasló fi atal mûvész – Banda Ádám, 
Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás és Lendvai József – 
közremûködésével. Haydn, Mozart és Beethoven köz-
érthetô, nem elcsépelt mûveit választották; olyanokat, 
amelyek jól illeszkednek a helyszínhez. Emellett a zenekar 
játszik a Margitszigeti Szabadtéri Színpad nyári nyitó elô-
adásán, június 13-án, Snétberger Ferenc koncertjén. Június 
27-én a Visegrádi Négyek találkozója alkalmából Mahler I. 
szimfóniáját adja elô az együttes, továbbá Eszterházán és a 
franciaországi Sisteroni Fesztiválon is fellépnek – Brahms 
és Dvořák mûveivel. ■

A Concerto Budapest honlapja: www.concertobudapest.hu

A piano fi nomsága, a forte nemessége
Szakmai és közönségsikerekben egyaránt gaz-
dag évad áll a Concerto Budapest mögött. So-
kat fejlôdött az együttes, de mindig van mit 
javítani, csiszolni, hiszen a zene és a zenélés 
lényege: soha nem mondható, hogy egy mû „ké-
szen van”. Keller András mûvészeti vezetô errôl 
az aspektusról, a formába hozásról, valamint 
az elmúlt évad tapasztalatairól és a nyári fel-
adatokról is beszélt a Gramofonnak. 

ÚJRA ZENEHÁZIKÓ
Július 28. és augusztus 1. között ismét Zeneházikóvá alakul a 
Concerto Budapest székhelye, a Páva utcai Zeneház. A napközis 
zenetáborban a zenekar muzsikusai, zenepedagógusai segítségé-
vel színvonalas, szórakoztató elfoglaltságot kínálnak a 6–12 éves 
gyerekeknek. Elsôsorban azoknak, akik eddig nem kerültek köze-
lebbi ismeretségbe a hangszerekkel. A Zeneházikóban ki is lehet 
próbálni a hangszereket – akár egy késôbbi hangszerválasztást 
megkönnyítendô. A Zeneházikó reggel fél 8-tól várja a gyerekeket, 
az elsô foglalkoztató blokk 9 órakor kezdôdik. Tavaly a hangszere-
ket ismerhették meg, idén ehhez új tematika társul: ellentétpá-
rokon keresztül ismerkednek meg a gyerekek a dinamikával, rit-
mussal, hangmagasságokkal, zenemûvekkel. A tábor csúcspontja 
a péntek délután, amikor igazi koncerten mutathatják be a tábor-
lakók a tanultakat.

Keller András

A Zeneházikó címû program idén július végén is várja a gyerekeket 
a Páva utcai Zeneházban

Fo
rr

ás
: G

ra
m

of
on

-a
rc

hí
v

Fo
rr

ás
: C

on
ce

rt
o 

Bu
da

pe
st



KLASSZIKUS

37GRAMOFON2014. NYÁR

A zenekar június 11-én Fertôd-Eszterházán lép fel, ahol a 
Visegrádi Négyek külügyminiszteri találkozóján ad ünne-
pi hangversenyt. Tavaly döntött úgy a visegrádi országok 
miniszteri tanácsa, hogy a 2004-ben, Sárospatakon alapí-
tott V4-ek díjat ez alkalommal az NFZ kapja. A díjjal azon 
személyek és intézmények közép-európai kulturális és tu-
dományos tevékenységét kívánják elismerni, akik sokat 
tesznek azért, hogy a politikai-földrajzi közösség tagjai mi-
nél jobban szót értsenek egymással.
„Utána indulunk Dél-Koreába és Japánba – tájékoztat Ko-
vács Géza. – A suwoni fesztiválon lépünk fel, az út apropó-
ja pedig az, hogy huszonöt éve vettük fel Dél-Koreával a 
diplomáciai kapcsolatokat. Young-Jo-Lee koreai zeneszerzô 
ebbôl az alkalomból komponált egy szimfonikus mûvet 
A hajnal üdvössége címmel; ezt mutatja be a zenekar június 
19-én. Japánban – többek közt a tokiói Suntory Hallban 
– öt hangversenyt Kocsis Zoltán, hármat pedig Kobajacsi 
Ken-Icsiró vezényel. Utóbbi mûvészt nemrég ünnepeltük 
Magyarországon abból az alkalomból, hogy negyven éve 
nyerte meg a Magyar Televízió Nemzetközi Karmesterver-
senyét. A japán dirigens Ferencsik János halála után tíz 
évig vezette az NFZ jogelôdjét. Mindannyian tudjuk, mi-
lyen sokat tett azért, hogy még többen kedveljék meg a ko-
molyzenét Magyarországon.”
A zenekar számára rendkívül összetett feladatkört ír elô az 
alapító okirat: lehetôség szerint a világ vezetô mû vé szeit 
kell meghívnia, nem megfeledkezve a magyar mû vé szekrôl. 
Fel kell karolnia a fi atal generációt, teret kell adnia a kor-
társ zenének. Az együttes minden paraméternek megfelelt 
az elmúlt évadban, és ez nem kis feladatot jelentett. Folyta-
tódott a Richard Strauss-sorozat – A hallgatag asszonnyal 
és Az úrhatnám polgárral. Februárban spanyolországi tur-
nén, majd Isztambulban járt az együttes. „Ugyanakkor iz-
galmakban sem volt hiány – folytatja a fôigazgató. – A 
megszaporodott fôvárosi koncerthelyszínek feladják a lec-
két a hangversenyrendezôknek is, hiszen egyazon közönség 
kegyeiért küzdünk. Május elején indítottuk el különleges és 
új bérletsorozatunkat, amelynek lényege és üzenete, hogy 
»Ön választ!« Ennek értelmében mindenki kiválaszthatja 
a neki legmegfelelôbb koncerteket a következô évad káprá-

zatos kínálatából, és maga alkothat belôle bérletet. Aki 
interneten állítja össze a csomagot, olyan progresszív ked-
vezményben részesül, ami szándékaink szerint arra inspirál-
ja, hogy minél több hangversenyre jegyet váltson elôre.”
A zenekar mintegy félszáz alkalommal járt vidéken a 
2013/2014-es évadban is, azonban ez a hagyomány és misz-
szió néhány éve kibôvült, gazdagodott. A Nemzeti Ének-
kar ismét határon túli városokba – Szatmárnémeti, Ko-
lozsvár, Nagyvárad – látogat, és a „Közös otthonunk, a 
zene” elnevezésû sorozattal szolgálja a magyar és nem ma-
gyar anyanyelvûek együttélését. Kovács Gézától megtud-
tuk azt is, hogy tavaly szeptember óta HD minôségben 
nézhetôk a zenekar és az énekkar koncertjei a Mûvészetek 
Palotája honlapján, élô közvetítésként; továbbá a közszol-
gálati televízióban is rendszeresen látható az együttes. A 
Bartók Új Sorozatban beállt kényszerû szünet után, a ter-
vek szerint idén a vegyeskarok kerülhetnek a a lemez-
gyûjtôk polcára, a következô naptári évben (de még a 
2014/2015-ös évadban) pedig mindenképpen szeretnének 
olyan kimagasló remekmûveket is megjelentetni, mint 
A kékszakállú herceg vára és A csodálatos mandarin. ■

A Nemzeti Filharmonikusok honlapja: www.fi lharmonikusok.hu

Nemzeti Filharmonikusok: svédasztal a közönségnek

A Nemzeti Filharmonikusok mögött sikerekben 
gazdag évad áll, de a nyár is tartogat kiemelkedô 
eseményeket: a zenekar június második felében 
a Távol-Keletre utazik. Közvetlenül elôtte kü-
lönleges kitüntetést is átvehet az együttes fô-
igazgatója, Kovács Géza, akivel az új bérlet-
struktúráról, az elmúlt évad tanulságairól és a 
következô szezon terveirôl is beszélgettünk.
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„A négy hangversennyel a Budapest Music Centert kíván-
juk birtokba venni; a sorozatot három karmester jegyzi: 
Dinyés Dániel, Vashegyi György és jómagam, illetve egy 
alkalommal dirigens nélkül áll ki az együttes, kamaraze-
nekari produkcióban – mondja Hollerung Gábor. – A bér-
let különlegességét az adja, hogy mindegyik koncerten egy 
nem hétköznapi hangszer is megszólal. Az elsô esten a 
szöghegedûé és a tekerôlanté lesz a fôszerep, amelyeken 
Mandel Róbert játszik. Szentpáli Roland a Mendelssohn-
korabeli rézfúvós basszushangszert, az ophicléide-et szólal-
tatja meg, de hallhatjuk a trombulát is, amit magyarul 
egyszerûbben dorombnak neveznek, és amelyre a Beetho-
vent is tanító Johann Georg Albrechtsberger komponált 
izgalmas versenymûvet. Pontosabban kettôsversenyrôl 
van szó, mert a doromb mellett lant is játszik. Ezt Szabó 
István kezeli, míg a trombulát a német Albin Paulus, aki 
számos hangszer-ritkaságon játszik bravúrosan. A sorozat 
utolsó koncertjén a fortepianóé a fôszerep – azé a hangsze-

ré, amely többek között Vashegyi Györgynek köszönhetôen 
ugyan már rendszeresen hallható hazai koncerteken is, de 
még mindig érdekesség, ha ezen az instrumentumon hall-
hatunk egy Mozart-zongoraversenyt. Például ebben a soro-
zatban, a világhírû Malcolm Bilson elôadásában.” 
A zeneigazgató az elmúlt évadot összegezve nagy sikerként 
értékeli, hogy a Zeneakadémiára nemcsak együttese, ha-
nem az a közönség is visszatért, amely a kisebb be fo ga dó-
képességû helyszínekre is követte a zenekart. A Budafoki 
Dohnányi Zenekar mindkét sorozata, a Megérthetô zene 
és a Dohnányi nevével fémjelzett esti bérlet is telt házakat 
vonzott. Nagy siker övezte a Zene plusz… bérlet tematikus 
programjait is, amelyek keretében különleges alkotások is 

elhangzottak, illetve amelyekben Hollerung Gábor veze-
tésével végigkalandozták a zenetörténetet. „Jól példázza 
ezt a sokszínûséget a sorozat záróestje, amelyen Thomas 
Tallis reneszánsz szerzô 40 szólamú motettája után Mozart 
utolsó szimfóniája, Bach híres hegedû-chaconne-ja zene-
kari átiratban, valamint Mahler 8. szimfóniájának elsô ré-
sze csendült fel. Mindez egyetlen koncerten, amelyen 
egyetlen témát jártunk körbe: a lehetetlen birtokba vételé-
nek örökké bennünk élô szándékát – mondja a zeneigazga-
tó. – A következô szezonban az új sorozat mellett meg ôriz-
zük hagyományos bérleteinket, folytatjuk fontos és sikeres 
együttmûködésünket a Mûvészetek Palotájával, ahol tánc-
társulatok közremûködésével hirdetünk sorozatot, és ahol 
nagyobb igényû, nagyobb volumenû programokat valósít-
hatunk meg a 2014/2015-ös évadban is, A szerelem arcai 
címmel. A zeneakadémiai Dohnányi bérletet kiváló 
vendégmûvészekkel rendezzük meg, a szintén itt helyet ka-
pott Megérthetô zene családi sorozattal pedig a nagy ma-

gyar elôadómûvészeket állítjuk középpontba. Ennek apro-
póját a Fischer Annie-centenárium adta, így minden kon-
certre választottunk egy nagy magyar muzsikust, aki a 20. 
században a legjobb hazai elôadói hagyományokat képvi-
selte a nagyvilágban. A legendás zongoramûvésznô mel-
lett névadónk, Dohnányi Ernô; a páratlan basszus, Székely 
Mihály, valamint két olyan dirigens – Fricsay Ferenc és 
Kertész István – szerepel, akik számomra és sokak számára 
etalont jelentenek, és akik nem a tengerentúlon, hanem 
Európában öregbítették a magyar elôadómûvészi hagyo-
mány hírnevét.” ■

A Budafoki Dohnányi Zenekar honlapja: www.bdz.hu

Nagy elôdök nyomdokain a Dohnányi Zenekar
A következô évadban új bérletsorozattal jelentkezik a Budafoki Dohnányi Zenekar. Az együttes 
négy hangversenyt rendez a BMC-ben, mindegyiken más-más hangszerritkaság szólal meg – 
neves szólisták és karmesterek közremûködésével. Hollerung Gábor zeneigazgatóval nemcsak 
errôl, hanem az elmúlt évadról is beszélgettünk.

 Szöghegedû, tekerôlant, ophicleide – hangszerritkaságok a Dohnányi Zenekar új bérleti sorozatában
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A zenekar – kiterjedt nemzetközi kapcsolatainak kö szön-
hetôen – viszonylag gyakran vendégszerepel rangos külföl-
di eseményeken, és maga is vendégül lát neves mûvészeket. 
Több évtizedes hagyományokra tekinthet vissza tehát a 
miskolci együttes európai jelenléte, amelyet ez a turné is 
gazdagít. A zenekar életében kiemelkedônek értékelhetô 
az áprilisi koncert a világ egyik legrangosabb helyszínének 
számító, amszterdami Royal Concertgebouw nagytermé-
ben. A magas mûvészi színvonalú munkát a miskolciak 
huszonhét tagú kamarazenekari együttese látta el, kiegé-
szülve a KCOV Excelsior énekkarral – mondta el lapunk-
nak Mannheim Viktória, a zenekar ügyvezetô igazgató-he-
lyettese. A holland kórus nevében a rövidítés a Koninklijke 
Christelijke Oratorium Vereniging Excelsior rövidítése, 
azaz Királyi Keresztény Oratórium Egyesület – a jobbnál 
jobb holland énekkarok egyik légrégebben alapított szer-
vezete. Mint neve is mutatja, oratóriumok elôadására spe-
cializálódott; a zeneirodalom legjelentôsebb oratorikus al-
kotásait – Verdi, Mozart, Cherubini, Beethoven, Bach, 
Brahms, Puccini, Dvořák, Poulenc, Verdi mûveit – tartja 
repertoárján. 
A Miskolci Szimfonikus Zenekarral Bach János-passióját 
adta elô, az énekkar karnagya, Wim van Herk vezényleté-
vel. A mûvet ugyanez az elôadógárda már nagy sikerrel 
szólaltatta meg Miskolcon, 2013 novemberében; a hollan-
diai út is ennek a gyümölcsözô cserekapcsolatnak a kö-

vetkezô állomása volt. A dirigens a historikus elôadásmód 
nemzetközileg is meghatározó holland ágának egyik 
jelentôs képviselôje; ezért is vett részt kisebb létszámú ze-
nekar a produkcióban. A koncertet megelôzô próbákat, 
valamint a fôpróbát két amszterdami templomban, a 
Willem de Zwijgerkerkben, illetve a Pelgrimskerkben tar-
tották. A zenekar idejébe az intenzív próbaidôszakot 
követôen és a fellépést megelôzôen kulturális és turisztikai 
programok is belefértek. A muzsikusok hajókiránduláson 
vehettek részt a holland kórus tagjainak szervezésében és 
kíséretében, angol nyelvû idegenvezetés és fi nom ebéd 
mellett. Továbbá részletesen szemügyre vehették – nem 
csak a színpad felôl – a Royal Concertgebouw hatalmas 
koncerttermét, amelyben megannyi világhírû karmester 
dirigált már az elmúlt százhuszonöt évben. 
Az ötvenedik évforduló kapcsán arculatában, mûvészi 
profi ljában, megjelenésében és programjában is megúju-
lásra törekvô Miskolci Szimfonikus Zenekar, valamint a 
több mint száz éve mûködô holland oratóriumkórus közös 
produkcióját standing ovationnal ünnepelte a holland kö-
zönség a telt házas, patinás koncertteremben. A hangver-
senyen Sümeghy Gyula, rendkívüli és meghatalmazott 
hollandiai magyar nagykövet is megjelent, aki az elôadás 
után köszönetet mondott a Miskolci Szimfonikus Zenekar 
mûvészeinek és a holland kórus tagjainak. ■

A Miskolci Szimfonikus Zenekar honlapja: www.mso.hu

A Miskolci Szimfonikusok sikere 
a Concertgebouw-ban
Néhány hete sikeres hollandiai turnén vett részt a hivatásos együttessé válásának ötvenedik év-
fordulóját ünneplô Miskolci Szimfonikus Zenekar. A koncertkörút csúcspontjaként az együttes az 
amszterdami Royal Concertgebouw-ban lépett fel, Wim van Herk holland dirigens vezényletével. 
A miskolci zenészek produkcióját standing ovation fogadta.

ÚJ ÜGYVEZETÔ IGAZGATÓT KERESNEK
Újra vezetôt keresnek a Miskolci Szimfonikus Zenekar élére; a 
2013 júliusában megválasztott Horváth Ádám ügyvezetôi munka-
szerzôdése ugyanis közös megegyezéssel megszûnt – jelentette 
be május elején Kiss Gábor, Miskolc kultúráért felelôs alpolgár-
mestere. Kiss Gábor szerint „a zenekar körül kialakult feszültség 
azt a meggyôzôdést erôsítette, hogy a városvezetés nem tud azo-
nosulni az ügyvezetés gyakorlatával. Az egyik utolsó mozzanat 
az volt, hogy a Horváth Ádám által mûvészeti vezetônek felkért 
– a zenekar nagy többségének támogatását is élvezô – Hamar 
Zsolt visszalépett a szerzôdéskötés elôtt. A nemzetközileg is elis-
mert karmester és a menedzsment ugyanis nem tudta kialakítani 
a megfelelô együttmûködést.” A város közgyûlése átmenetileg 
megbízta Szászné Pónuzs Krisztinát az együttes vezetésével és 
rendelkezett az új ügyvezetôi pályázat kiírásáról. Kiss Gábor el-
árulta, hogy Gál Tamás karmesterrel indított el tárgyalásokat arról, 
vállalja el a zenekar mûvészeti irányítását.

A Concertgebouw patinás hangversenyterme
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Carl Orff Carmina Buranája meg-
osztja a zenész-szakmát, ha azonban 
felmérést készítenénk a laikus zene-
hallgatók között, biztos, hogy a né-
met zeneszerzô oratóriuma az él me-
zôny ben végezne. „Orff régi, veretes, 
értékes irodalmi szövegeket zenésí-
tett meg nagyszerû zenében. Szeret-
tük volna, ha Debrecennek is lenne 
egy hasonlóan értékes, népszerû, él-
vezetes és szerethetô alkotása – fogal-
maz Somogyi-Tóth Dániel igazgató, 
mûvészeti vezetô. – Az ötlet Kósa La-
jostól, Debrecen polgármesterétôl 
származik, a magva pedig az volt, 
hogy szülessen egy olyan zenemû, 
amely a cívisváros egyik jelképének számító Debreceni 
Református Kollégium több száz esz ten dôs könyvtárában 
található kulturális kincsekbôl merít. A könyvtár a ma-
gyar irodalomban meghatározó remekek tár háza, szépiro-
dalmi igényû versekkel, diákversekkel és egyéb írásokkal, 
amelyek ráadásul több esetben a református énekeskönyv 
zsoltárainak és dicséreteinek a dallamaira épülnek.”
Vajda mintegy hetvenperces, Cantus fi rmus – A megtartó 
ének címû alkotása gyerekkarra, vegyeskarra, szimfonikus 
zenekarra íródott, bariton és tenor szólistával; Pálóczi 
Horváth Ádám, Csokonai Vitéz Mihály, Fazekas Mihály, 
Nagy István és ismeretlen debreceni diákköltôk verseire. 
„Azért éppen Vajda Jánosra esett a választás, mert ô olyan 
hatású zeneszerzô, akit már most a legnagyobb magyar 
klasszikusokkal együtt említhetünk” – mondja Somogyi-
Tóth Dániel. „Debrecenbe kerülésem elôtt vezényeltem a 
Mario és a varázsló címû operáját Budapesten és Pécsett, 
amely munka szakmailag és emberileg is meghatározónak 
bizonyult számomra. Ennek a közös vállalkozásnak folyta-
tásaként mutattuk be – a Csokonai Nemzeti Színházzal, il-
letve a Bartók Plusz operafesztivállal közösen – Miskolcon 
és Debrecenben Vajda két másik egyfelvonásos operáját, a 
Don Perlimplint és a Don Cristobalt. Ezek után már-már 
természetes igényként fogalmazódott meg, hogy ôt kérjük 
fel az új mû komponálására is – erre sikerrel pályáztunk a 
Debrecen által alapított, a város hírnevét öregbítô mûvek 
ösztönzésére szánt Kölcsey Ferenc ösztöndíjra. Vajda János 

ráadásul erôs szálakkal kötôdik Debrecenhez: az operák 
elôtti egyik legutóbbi ôsbemutatója a debreceni intézmé-
nyes zeneoktatás 150. évfordulójára rendezett koncerten 
hangzott el, nemrégiben pedig teljes életmûvének meg-
ôrzését a Debreceni Református Kollégiumra bízta.”
A mû születésének hátterérôl Somogyi-Tóth Dániel 
elmond ta, hogy konkrét elképzeléssel kereste meg Vajda 
Jánost, aki rögtön „ihletet fogott”. A szövegek összeállítá-
sában, a mû szerkezetének kialakításában szabad kezet ka-
pott a zeneszerzô, végeredményben pedig szép ívet adó, a 
42. zsoltártól a 42. zsoltárig tartó, profán témákat is érintô, 
jellemzôen vajdai megoldásokkal tarkított muzsika szüle-
tett. A Kodály Filharmónia ritkán engedheti meg magának, 
hogy maga kérjen fel prominens szerzôket olyan alkotá-
sokra, amelyek késôbb az együttes repertoárjának gerincét 
képezhetik – fogalmaz a karmester. „Ugyanakkor szeren-
csés helyzetben is vagyunk, hiszen a város a Bartók Béla 
Nemzetközi Kórusverseny keretében minden második év-
ben új darabokat, a cappella kórusmûveket, illetve egy-egy 
oratóriumot rendel, és ezeket a Kodály Filharmónia együt-
tesei mutatják be. Az idei kórusverseny alkalmából Tallér 
Zsófi a oratóriumát, Sáry Bánk, Huszár Lajos és Tóth Péter 
kórusmûveit adjuk majd elô elsôként, augusztusban pedig 
újabb Vajda-ôsbemutató várható a Kodály Filharmoniku-
sokkal és a Kodály Kórussal.” ■

Cantus fi rmus – A megtartó ének
A magyar kortárszenében igen nagy jelentôségû eseményt kezdeményezett a debreceni Kodály 
Filharmónia. Somogyi-Tóth Dániel igazgató-mûvészeti vezetô Vajda János zeneszerzôt kérte fel, 
hogy írjon oratorikus mûvet a Debreceni Református Kollégiumban ôrzött kulturális kincsek, így 
a Református Énekeskönyv dallamainak felhasználásával. A Cantus fi rmus – A megtartó ének 
címû mû ôsbemutatóját április 11-én, a debreceni Csokonai Nemzeti Színházban, egy nappal 
késôbb pedig a budapesti Zeneakadémián tartották.

A Kodály Filharmónia honlapja: www.kodalyfi lharmonia.hu

Vajda János mûvének kiindulópontja a 42. zsoltár, amely képünkön Benczédi Székely István reformátor 
fordításában (1548) olvasható
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„Hazudnék, ha azt állítanám, hogy könnyû helyzetben va-
gyunk, hiszen az ország második legnagyobb, legnépesebb 
zenekaraként rengeteg a tennivalónk. Különbözô korosz-
tályok számára szerkesztett bérleteinket az elmúlt évadban 
is tízezrek hallgatták. Játszottunk operát, operettet, zenés 
játékot és musicalt, közremûködtünk fesztiválokon, több-
ször is jártunk a fôvárosban és az ország más nagyvárosai-
ban. Szereztünk kellemes órákat Somogyban, Baranyában 
és Békés megyében, zajos sikert arattunk a Zsidó Nyári 
Fesztiválon. Egy hét alatt tizennégy koncertet adtunk 
Bács-Kiskun megyében, ahol összesen ötezer gyermek él-
vezhette mûsorunkat. Nem szeretnék megfeledkezni saját 
közönségünkrôl sem: a szegediekrôl, akik az év minden 
szakában találkozhatnak velünk a város különféle elô-
adóhelyein, a Nemzeti Színháztól a Szabadtéri Játékok 
színpadáig” – mondja Lukácsházi Gyôzô. 
Az elmúlt évad nagyzenekari koncertjei közül az igazgató 
ki emelkedôként említi Rossini Mózes címû operáját, 
Verdi Requiemjét Pál Tamás vezényletével, illetve a 
Brahms-estet Ligeti Andrással. Fontosnak tartja a Bács-
Kiskun megyei, tizennégy elôadásból álló ifjúsági sorozatot 
is, amelynek karmestere Gyüdi Sándor, mûsorvezetôje pe-
dig ô maga volt. „A zenekar jó teherbírású – folytatja az 
igazgató –, mûvészeink a próbákkal és utazásokkal járó 
fáradalmak ellenére is képesek nagyszerû elôadásokat pro-
dukálni, munkájukat az átlagosnál több mosollyal, jó han-
gulatban végezni. Úgy érzem, partnernek tekintjük egy-
mást, az elmúlt esztendôben nem merült fel olyan zavaró 
tényezô, amelyet ne tudtunk volna közösen, mindenki 
megelégedésére rendezni. A mi dolgunk a kulturált szó-
rakoztatás, amit a lehetô legmagasabb szinten kell mû-
vel nünk, hogy hitelesek maradhassunk. Akit ez a törek-
vésünk megérint, támogatni fog bennünket a jövôben is 
fellépési lehetôséggel, pénzzel vagy egyszerûen azzal, 
hogy ellátogat a koncertjeinkre.”
Lukácsházi Gyôzô úgy érzi, a kinevezése óta eltelt szûk egy 
évben nem érte kudarc. Tisztában van a helyi lehe-
tôségekkel, így nem is szôtt olyan terveket, amelyeket ne 
tudna megvalósítani. A Gramofonban legutóbb azt nyilat-
kozta, hogy bôvítené a nyári szabadtéri mûfajt kamaraze-
nével, térzenékkel, mert millió gyönyörû helyszín találha-
tó a városban. „Azt szeretném, hogy ütközzenek belénk” 
– fogalmazott akkor. Idén nyáron meg is valósítja ezt az el-
képzelést: júniusban sok helyen lehet majd találkozni a ze-
nekarral, például lesz Szent Iván éjszakája Mendelssohn-
nal és nagyzenekari utcabállal, amelyhez természetesen a 

zenekar szolgáltatja a zenét. Kamaraegyütteseik a város 
parkjaiban, terein tûnnek fel, a rézfúvós együttes a város-
nézô kisvonaton játszik. Ugyanakkor a célok között szere-
pel a több mint 30 ezer szegedi egyetemista megszólítása: a 
zenekar jelen lesz a nyár végi SZIN fesztiválon, valamint 
ôsztôl Kis Éjjeli Zene címû késô esti sorozaton, amely 
elsôsorban a szórakozni vágyó fi atalokhoz szól.
Nem könnyû kiemelni pár produkciót a 2014/2015-ös évad 
kínálatából, hiszen – mint Lukácsházi Gyôzô mondja – 
minden fellépésre nagy gonddal, lelkiismeretesen készül-
nek.  „Megemlékezünk a száz éve született világhírû, szegedi 
származású dirigensrôl, Fricsay Ferencrôl, és a Gramofon 
nyári lapzártája elôtt nem sokkal állt össze két bérleti soro-
zatunk a Filharmónia Magyarországgal közös szervezés-
ben. Ennek köszönhetôen a gyerek- és ifjúsági elôadásokon 
is új programokkal jelentkezünk. Kiváló vendégmûvészeket 
várunk: tárgyalunk Vashegyi Györggyel, Kocsis Zoltán-
nal, Medveczky Ádámmal. Nem lesz eseménytelen tehát 
az új évad, amelynek arculatába már nekem is jóval na-
gyobb a beleszólásom.” ■

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

Lukácsházi Gyôzô: „Képesek vagyunk az átlagosnál több mosollyal, jó han-
gulatban végezni a munkánkat”

Szegedi Szimfonikusok: kulturált szórakoztatás
A Szegedi Szimfonikus Zenekar igazgatójaként lassan egy esztendônyi múlt áll Lukácsházi Gyôzô 
mögött. Ez az idôszak egyaránt szolgált élményekkel, tapasztalatokkal és olyan ötletekkel, ame-
lyeket a következô években kíván megvalósítani – ezekrôl is kérdeztük az igazgatót.

Fo
rr

ás
: G

ra
m

of
on

-a
rc

hí
v



– minôségi folyóirat igényes zenerajongóknakGramofon Klasszikus és Jazz

Fôszerkesztô és felelôs kiadó: Retkes Attila

– internetes folyóirat kuriózumokkal és háttérinformációkkalGramofon.hu

– 2014-ben is folytatjuk minôségi zenei könyvsorozatunkatGramofon-könyvek

– évente rangos szakmai elismerés a klasszikus zene 
és a jazz legjobbjainak

Gramofon-díjak

    1996 ÓTA A KLASSZIKUS ZENE ÉS A JAZZ SZOLGÁLATÁBAN

KÖNYVEK

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

Gramofon
1996 óta a klasszikus zene 
és a jazz szolgálatában!
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Népi együttes lévén számos zenei stílusban kell a hat mu-
zsikusnak helyt állnia. A zenekar összetétele vegyes: van 
benne erdélyi és felvidéki zenész, s valamennyien játsza-
nak más hangszereken is. Az autentikus népzene a fô irány, 
de ennél jóval sokoldalúbbak, mindenre nyitottak. A Nap-
szédítô címû elôadás zeneszerzôje, Kelemen László például 
azzal az érdekes és szokatlan ötlettel állt elô, hogy – elru-
gaszkodva az autentikus stílustól – friss (gyors) népzenei 
alapra lassú énekeket kellett tenni. Ezt meg is valósították. 
Nyáron rockoperában is közremûködnek: a Dózsa-féle pa-
rasztfelkelés 500. évfordulója alkalmából, erdélyi városok-
ban, illetve a Margitszigeten és az Erkel Színházban adják 
elô a felújított Székely Dózsa Györgyöt, Zsuráfszky Zoltán 
mûvét. Ebben nemcsak népzenét, hanem reneszánsz ko-
rabeli zenét is játszanak, népi és reneszánsz hangszereken. 
A Csárdás! – A kelet tangója címû elôadáson autentikus 
népzenét adnak elô; ez a táncszínház egyik legkedveltebb 
mûsora. A zenekar végigmuzsikálja az elôadást, több ön-
álló száma is van. A produkcióban nemcsak csárdás szól, 
hanem sok más tánctípus is, köztük magyar, eredeti román 
és szlovák zene. „Mindig arra törekszünk, hogy ugyanab-
ban a zenekari felállásában játsszunk, mint amiben a 
gyûjtésekbôl ismertek az adott zenék – mondja Gázsa. – 
Ha például cimbalom játszott a hegedûvel és bôgôvel, ak-
kor akként, ha pedig csak hegedû és gardon, mint a gyimesi 
csángóknál, akkor úgy. Minden vidéknek megvan a maga 
jellegzetes hangszer-összeállítása.”
„Az alkotói folyamat fô része a próbateremben zajlik: a 
tánc és a koreográfi a együtt születik a táncszínházi produk-
cióban, de ezt részünkrôl elôtanulmányok, stílusgyakorlat-
ok elôzik meg. A mûvészeti vezetô által kívánt stílust, dia-
lektust kiválasztjuk, és összegyûjtjük a dialektusterület 
jellemzô zenei repertoárját – veszi át a szót Szabó Dániel, 
aki a táncszínház zenei vezetôjeként segít az új mûsorhoz 
vagy új koreográfi ához zenei anyagot összeállítani. Emel-
lett a zenekari számok készítésében is aktív szerepet vállal, 
némileg a zenekar munkáját is szervezve. Dani Székesfe-
hérváron kezdett zenélni, elsô cimbalomtanára a Kalamaj-
ka zenekarban muzsikált, s ô terelgette a népzene felé. 
Néptáncolt is – több mint tíz évig, Székesfehérváron, az 
Alba Regia Táncegyüttesben; sokáig hódolt egyszerre a 

néptáncnak és a népzenének, a táncegyüttest néha kísérte 
is cimbalmosként. Érettségi után az ELTE néprajz szakára 
jelentkezett, amelynek befejezéseként szakdolgozatában a 
kôrispataki cigányzenészek szociológiai vizsgálatát végezte 
el. Akkor indult be Vácott a népzene szak, így azt OKJ-s 
képzéssel elvégezte, pár évvel késôbb pedig a Zeneakadé-
mia népzene tanszakán diplomázott, kiváló eredménnyel.
Gázsát már bemutattuk egy korábbi Gramofon-cikkben, 
de azt még nem kérdeztük meg tôle, hogy miért így hívják. 
„A Mezôségben, Magyarszováton nôttem fel, ahol hét 
Csete nemzetség, vagyis hét olyan család él, amelynek tag-
jai nem rokonok, mégis azonos a vezetéknevük. A mi 
nem zetségünkben a Gázsa volt a megkülönböztetô név. Így 
én is ezzel a ragadványnévvel mutatkoztam be egy lakoda-
lomban, ahol gyûjteni voltunk, mondván, Gázsa Sándor 
Ilonkájának vagyok a fi a. A kollégáim elkezdtek játékosan 
így csúfolni, ugratni, azóta használom ezt a nevet.” ■

A Honvéd Táncszínház Zenekara: 
autentikus sokszínûség
Nem lehet tôlük olyan zenét kérni, amit ne tudnának megszólaltatni. Egyenként is sokoldalúak, 
de mindegyikôjük valamely terület és hangszer szakértôje, így bámulatosan sokszínû az általuk 
bemutatott zenei paletta. Ez a Honvéd Táncszínház Zenekara. Az önállóan Hegedôs Együttes néven 
fellépô, hattagú formáció vezetôjével, Papp István Gázsa hegedûmûvésszel, valamint a táncszín-
ház nemrég kinevezett zenei vezetôjével, Szabó Dániel cimbalommûvésszel beszélgettünk.

A Honvéd Együttes honlapja: www.honvedart.hu

Papp István Gázsa és Szabó Dániel
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„Rögtön a fôiskola elvégzése után, 1974-ben fél évig ját-
szottam ebben a zenekarban, utána az Interkoncert révén 
elkerültem Venezuelába, ahol több zenekarban is dolgoz-
tam szólamvezetôként – meséli Baráti András. – Nekem ez 
a fajta munka ma is szívügyem, mert sokrétû a feladat, le-
het mellette szólózni is, például zenekari mûvekben vagy 
akár önálló közremûködôként. Így játszhattam el például 
fi ammal, Kristóffal Brahms a-moll kettôsversenyét, de Ve-
nezuelában szinte az összes nagy csellóversenyt megszólal-
tathattam. Tizennégy évet töltöttünk kint – 1981 és 1994 
között. A Sistema már akkor is nagyon jól mûködött, de 
nem volt ilyen fejlett. Kristóf és a lányunk a Kossuth-le-
származott Emil Friedman magánzeneiskolájában tanult 
Caracasban, ahová 1988-ban költöztünk. Egy idô után úgy 
gondoltuk, jót tenne a gyerekeknek egy kis váltás Európá-
ban vagy az Egyesült Államokban, végül Kristóf két év 
múlva hazajött, hogy a Zeneakadémia különleges tehetsé-
gek osztályába járjon. Magyarországon akkor zajlott le a 
rend szerváltás, valamint idôközben Venezuelában elkez-
dett romlani a politikai helyzet, így mi is visszatértünk. 
Azt követôen sokat játszottam a Budapesti Fesztiválzene-
karban és a Nemzeti Filharmonikusoknál, illetve a Ma-
gyar Virtuózok Kamarazenekar tagja lettem, és majdnem 
húsz éve dolgozom a Duna Szimfonikusoknál.”
„Én szintén diplomám megszerzése után, 2006-ban kerül-
tem a Duna Szimfonikusokhoz – veszi át a szót Demeter 
László. – Édesapám is fuvolás, a Honvéd Központi Zene-
karban játszott mintegy harminc évig, így soha nem is 
tudtam elképzelni magamnak mást, mint a fuvolát. And-
ráshoz hasonlóan mindig is zenekari zenészként gondol-
tam magamra, aki szívesen vállal szóló-feladatokat is. Az 
elsô fuvolista lét egyébként is folyamatos szólistaságot je-
lent, hiszen a fuvola-szekción belül mindenki külön szóla-
mot játszik. Emellett zenekari kísérettel is sokszor léphetek 
fel szólistaként. Sokat fejlôdtem, mióta ide kerültem; a 
fafúvós kollégák mellett például Andrástól is rengeteget 
tanultam. Mert hiába a különbözô hangszer, formálásban, 
kifejezésmódban el tudunk lesni egymástól dolgokat. A 
fuvolistáknál mást jelent a szólamvezetés; nekem a frazeá-
lás, a dinamika, a hanghosszúságok egységére kell fi gyel-
nem. A csellószólam azonban népes szólam, így ha a kar-
mester beint, a szólamvezetô a felelôs azért, hogy egységes 
attitûddel kezdjen mindenki játszani, és ne a saját elképze-
lése szerint.”
„Szeretek fúvósokkal kamarazenélni; az segít az intonáció-
ban, hiszen egy fúvóshoz igazodni biztos alapot jelent – 
mondja a gordonkamûvész. – Szinte minden megvalósult, 
amit elterveztem, és amire vágytam, de egy valami még 

hátravan: felvettem Bach összes csellószvitjét, de ez a lemez 
még nincs kiadva. Ez a munka életmûnek is beillik…” „Ne-
kem van pár megvalósulatlan elképzelésem – teszi hozzá 
László –, például Hacsaturján vagy Ibert fuvolaversenyét 
szívesen megszólaltatnám, illetve az operairodalomban is 
szeretnék jobban elmélyülni. Azonban én sem panaszkod-
hatom: sok versenymûvet eljátszottam már, egy osztrák 
szer vezésû zenekarral négy alkalommal jártam Kínában az 
utóbbi években, és a zenekari repertoár is sok szépséget kí-
nál a fuvolistának. Minden koncert kihívás, minden mû-
sor ban megtalálom a feladatot. Félállásban fuvolát tanítok 
a dorogi zeneiskolában, valamint hobbim a Duna Szimfo-
nikusok honlapjának a gondozása, amit én is terveztem és 
kiviteleztem. A közeljövôben megújuló honlapot is én jegy-
zem. Ez a tevékenység másfajta gondolkodásmódot igényel, 
pihentet is, jól kiegészíti a fuvolázást.” ■

KLASSZIKUS
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A Duna Szimfonikusok honlapja: www.dunaszimfonikusok.hu

Duna Szimfonikusok: minden koncert kihívás
Két zenekari muzsikussal ültem le beszélgetni szakmai múltjukról és az ôket foglalkoztató felada-
tokról. Sokban különböznek, de sok mindenben hasonlítanak is: például abban, hogy a Duna 
Szimfonikusok szólamvezetôi. Baráti András gordonkamûvész és Demeter László fuvolamûvész.




