
Wiener Klangstil
A Bécsi Filharmonikusok titkos fegyvere 

A Bécsi Filharmonikusok régóta egyike a világ legjobb zenekarainak. Hogy elsôk (Le 

monde de la musique, 2006) vagy harmadikok (Gramophone, 2008) – az voltaképpen 

mindegy is. Egyedi, összetéveszthetetlen hangzásviláguk, gazdag zenetörténeti ha-

gyományaik és a zenekar sajátos magánegyesületi mûködési struktúrája egyként 

foglalkoztatja a zenei szakírókat. A zenekar – nem csak a földrajzi közelségbôl 

adódóan – ezer szállal kötôdik Budapesthez és a magyarokhoz.

2 Gyenge Enikô 
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A két város közelsége ellenére a zenekar eddig viszonylag 
ritkán látogatott Budapestre. Ez év áprilisa azonban áttö-
rést hozott: a Mûvészetek Palotájával megkötött állandó 
vendégegyüttesi megállapodás értelmében 2016-ig a Bécsi 
Filharmonikusok – saját kedvenc karmesterei és szólistái 
társaságában – évadonként akár többször is hallható-lát-
ható lesz. Legközelebb éppen decemberben, amikor 
Michael Tilson Thomas vezetésével és Rácz Ödön (2004-
tôl a zenekar szólónagybôgôse) szólójával Vanhal–Mahler 
programot játszanak. Hasonló szerzôdés csupán két má-
sik európai koncertteremhez, a párizsi Champs-Élysées 
Színházhoz és a londoni Royal Festival Hallhoz köti az 
együttest. 
A sajátos bécsi hangzásra („Wiener Klangstil”) és hagyo-
mányra annyira büszke Bécs és a Filharmonikusok, hogy 
több önálló intézményt hoztak létre a jelenség körül. Ilyen 
például a bécsi Zeneakadémia Wiener Klangstil Intézete, 
amely egyebek mellett a hagyományos bécsi felépítésû 
hangszerek és hangszerváltozatok akusztikai sajátosságait 
kutatja. Vagy ilyen a zenekari tagok aktív részvételével 
szervezett, professzionális ifjúsági nyári program, az 
Attergaui Nemzetközi Zenekari Intézet. Írásomban arra 
keresek választ, milyennek hallható szakmai füllel, „belül-
rôl” ez a sajátos bécsi zenekari hangzás, mit gondolnak 
errôl maguk a muzsikusok (magyarok és osztrákok). Ho-
gyan befolyásolja a mindennapi munkát ez a több mint 
170 éves egyesületi hagyomány, a zenekar sajátos mûködési 
formája, amit talán egyfajta „totális önkormányzásnak” 
nevezhetünk? Valamint, hogy a közhelyeken túl mi lehet a 
magyarázata a komolyzene hatalmas, irigylésre méltó 
presztízsének az osztrák fôvárosban. 

NAGY RÓBERT: EZ EGY ÓRIÁSI TITOK

Nagy Róbert szólócsellistát (Operaház: 1992, WPh: 1996) 
Tokióban értem utol, ahol a Küchl-kvartett tagjaként éppen 
Beethoven összes vonósnégyesének közremûködôje a 
Suntory Hall kamarasorozatában. A híres bécsi vonóshang-
zásról kezdtem faggatni.

„Ez egy óriási titok! Amikor a WPh fellép bárhol, egy pri-
vátegyesület lép fel. Úgy is mondhatnám, hogy a zenekar a 
bécsi operazenekar tagjainak önkéntes szabadidôs elfog-
laltsága. Ami az újévi koncertek miatt nagyobb publicitást 
kap, mint a fôállás. Pedig az operai tevékenység alapvetô 
jelentôségû, az operajátszás során az embernek kinyílik 
a füle, de nagyon! Míg egy koncertzenekar 3-4 próbán 
keresztül készít elô heti átlag egy hangversenyprogramot, 
nálunk naponta más opera van mûsoron, mindig más kar-
mesterrel, énekesekkel, ezért gyorsan kell reagálni – hang-
ban, tempóban, differenciált vonókezelésben… A világ 
nagy énekesei, akik tegnap még Párizsban énekelték a 
Rigolettót, ma Bécsben lépnek fel egy ismeretlen karmes-
terrel, ismeretlen zenekarral, próba nélkül. Nagyon észnél 
kell tehát lenni. Ezt tetézi, hogy a világ legelfoglaltabb 

zenekaráról van szó: a tagok gyakorlatilag két állásnak 
megfelelô munkát látnak el: az operai szolgálatot (ez kb. 
havi 40-50 szolgálat – szerk.) és a havi két-három fi lhar-
monikus projekt koncertjeit és próbáit. A hangzásról szak-
mailag fogalmazva: hangban az orosz lélek és intenzitás, 
vonókezelésben a franciásan könnyed, kissé felületes ru-
galmasság ötvözete. És mikor ezt kimondtam, már mozdul 
is a jobb kezem (nevet).”
Ezek után csak még jobban csodáljuk a zenekar tagjainak 
játékában vizuálisan is megmutatkozó lelkesedést, azt a 
testbeszédet, ami a tökéletes, koncentrált részvételt tükrö-
zi az adott zenei pillanatban. „A kamarazenén keresztül 
sokkal jobban megismerem a zenekari partneremet – a 
testbeszéd oda is kell, hogy a koncertmester vagy egy új 
kisegítô vagy a többi vonósszólam felé megfelelô üzenetet 
tudjak közvetíteni. A pillanat auráját, ha úgy tetszik. 
Harnoncourt mondta: a zenében ott a legszebb, ahol a leg-
veszélyesebb…, viszont addig a veszélyes pontig mindig el 
kell menni, mert csak így jön létre a varázs. Talán ezért is 
van nekünk 97 százalékos jegyeladásunk az Operában! A 
közönség az egyszeri élményre kíváncsi, és hosszabb távon 
nem lehet becsapni. Amikor az ember géppé válik, az már 
nem érdekes. Véleményem szerint a CD-piac nagy részét 
egyszerûen ki kellene dobni, mert nem a zenészek, hanem 
a hangtechnikusok teljesítménye. Tökéletes, de másod-
szorra már nem akarod meghallgatni” – vallja Nagy Róbert
Bécsben a komolyzenének olyan presztízse van, amit csak 
irigyelni lehet. Rengeteg hangverseny van, minden nap-
szakban, és szinte mind teltházas. Az utca emberének 
szintjén ez azt jelenti például, hogy számon tartja és 
büszke, hogy a szomszédjában egy „Herr Philharmoniker” 
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lakik. „Amikor Bécsbe jöttem, rá kellett jönnöm, hogy itt 
beszélnek a kövek… hogy ezeken az utcaköveken Mozart, 
Schubert, Beethoven, Brahms lépkedett. Na, ebbe bele-
borzongtam… Önmagáért beszél, hogy a Filharmonikus 
hangversenybérletet csak örökölni lehet. Több éves váró-
listák vannak, de persze az embereknek van is rá pénzük. 
Meg olyasmi történik, hogy odajön hozzám ismeretlenül 
egy egyetemista fi atal és megkérdezi, hogy nekem hogy tet-
szett a múlt héten ez vagy az az énekes. Az ember érzi az el-
ismerést. A Bécsi Filharmonikusok valahogy nemzeti 
szimbólummá vált, amire mindenki büszke és valamilyen 
mértékben a részese akar lenni” – vélekedik Nagy Róbert.  
„A csellózás szempontjából Budapest és Bécs összetartoz-
nak. Popper Dávid, a csellóiskolánk atyja, virtuóz karrier-
je elôtt itt volt szólócsellista, és azon a széken ült, ahol 
most a három magyar szólócsellista egyike ül. Késôbb Liszt 
meghívta a Zeneakadémiára. Ahogy a szólás tartja, ha 
gyorsan akarsz sikert elérni, ültess krumplit, ha középtávra 
tervezel, ültess diófát, de ha valóban hosszú távra tervezel, 
kezdj el tanítani… Popper tanítása mostanra kezdett el 
beérni: névsort lehetne felállítani a világ nagy zenekarai-
ban mûködô kiváló magyar csellistákkal. Mi mind a hár-
man vissza tudjuk vezetni Popper Dávidig a »tanárfán-
kat«. Ezért mondom, Budapest sokkal közelebb van Bécs-
hez, mint Innsbruck, sôt akár mint Salzburg is”.

CLEMENS HELLSBERG: 
ÁTÖRÖKÍTETT HAGYOMÁNY

Clemens Hellsberg, 1. hegedû (a zenekari egyesület a cikk 
írása idején leköszönô elnöke – Operaház: 1976, WPh: 
1980) kérdéseimre e-mailben válaszolt. Elsôsorban a csodá-
latos, homogén bécsi vonóshangzásról faggattam, amelyet 
sokan joggal egyedinek éreznek még a topzenekarok világá-
ban is. 

„Elsôsorban a zenekari játék továbbvitt hagyományának 
van nagy jelentôsége. Jó pár vezetô vonós kolléga aktívan 
tanít, a zenekari tagok jó része náluk tanult, és így a ze-
nésznemzedékek egymásnak adják át a tapasztalatokat. 
Másrészt a zenekari tagok majd mindegyike kamarazenél, 
ami mindig jól hallható minôséget eredményez a zenekar-
ban is. Harmadrészt ne felejtsük el az operajátszást: mint 
alapvetôen operazenekar, maximálisan próbálunk az éne-
kesekhez alkalmazkodni (frazírozás, légzés, dallamvezetés). 
Úgy tûnik, ez jót tesz a vonóshangzásnak… Nagyon örü-
lünk a Mûvészetek Palotájával való szorosabb együtt mû-
ködésnek, hiszen Bécs és Budapest történelmileg és zene-
történetileg mindig több szálon kapcsolódott egymáshoz. 
A konkrét programokról sajnos még semmit nem mond-
hatok, a tárgyalások még folynak, és majd az új vezetôség 
fogja ôket véglegesíteni.

CHRISTOPH KONCZ: 
MINT EGY ÉRZÉKENY MÛSZER

A magyar származású Christoph Koncz, a 2. hegedû szó-
lam vezetôje (Operaház: 2008, WPh: 2011) az együttes 
egyik legfi atalabbjaként már hat éve tag. 

A MAGÁNEGYESÜLET
A Wiener Philharmoniker mûvészei a bécsi Operaház zene-
karának tagjai közül kerülnek ki – úgy, hogy legkevesebb 3 
évi operaházi tagság után külön kérvényezniük kell felvételü-
ket a Filharmonikus Egyesületbe. A mûködés elvei az 1842-es 
alapítás óta nem változtak: az együttes független magán-
egyesületként mûködik, a döntések a tagok szavazatai alap-
ján születnek meg, a mindennapi ügyeket a zenekari tagok 
közül demokratikusan megválasztott hatttagú zenekari 
vezetôség (Komitee) viszi: elnök/mûvészeti vezetô, elnökhe-
lyettes, üzletvezetô, pénztárnok, ellenôr, jegyértékesítési 
megbízott. Az ô munkájukat tizenkét tagú mûvészeti tanács 
segíti. Az együttesnek hagyományosan nincs fôzene igaz-
gatója vagy vezetô karmestere. 1860 és 1933 között a tagság 
szavazata nyomán évente megválasztották az év bérletes 
hangversenyeinek karmesterét (Abonnementdirigent). 1933-
tól napjainkig minden zenekari projektre vagy turnéra ven-
dégkarmestert hívnak meg. Alig volt jelentôs karmestere a 20. 
századnak, aki ne kapott volna meghívást. 
A vezetôség nemcsak személyi, hanem mûvészeti kérdések-
ben is szabadon dönt: a fellépések koncepcióját és konkrét 
mûsorát, a meghívandó szólistákat, a turnék helyszíneit és 
programját szintén ôk határozzák meg. Évente ismétlôdô ren-
dezvényeken vesznek részt: az Újévi Koncerten, a Salzburgi 
Ünnepi Játékokon, a BBC Promson, Luzernben, New York-
ban. A mûsorstruktúrában kiemelt szerepet kapnak a Bécshez 
kapcsolódó zeneszerzôk, zenemûvek és elôadók; igazából a 
világ is ezt várja el tôlük. Ôk Ausztria „arca”, egy intézmé-
nyes nemzeti szimbólum.
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„Én szinte belenôttem ebbe a zenekarba. Nem Bécsben 
születtem, de itt nôttem fel, a szüleim is a bécsi zeneakadé-
miára jártak, számos mostani kollégámmal együtt, és ép-
pen ebben a szemközti épületben voltak a hegedûóráim 
már ötéves korom óta. A zenekar sajátossága, hogy zene-
kari koncerteket és operát is játszik. Nagyon sok operát – 
számos karmesterrel, jóformán próbák nélkül. Ez nagy al-
kalmazkodási készséget és rugalmasságot követel, 
rend kívüli koncentrációt és azonnali reakciókat. Mint egy 
érzékeny mûszer. Jó karmester számára ez nagy elôny, mert 
ezzel el lehet érni azt a plusz 20 százalékot, ami az igazán 
élményszerû produkciókat jellemzi. Igazából a mi zeneka-
runkban mindig benne van ennek a plusznak a lehe tô-
sége… Ezt a rugalmas egymásra-fi gyelést, ami kényszer és 
hagyomány is egyben, itt Bécsben tökélyre fejlesztettük” 
– mondja a Gramofonnak Christoph Koncz. 
„A zenekar saját magát mûködteti és igazgatja, saját veze-
tôket választ az aktív muzsikusok közül, és semmilyen fe-
lettes szerv nincs fölé helyezve. Nem lehet arra várni, hogy 
valaki fentrôl megmond vagy elintéz valamit, minden pro-
jektünk saját kezdeményezésre jön létre. Jelenlegi elnö-
künk már több éve egy hegedûs, helyettese szintén he-
gedûs, az ügyvezetô a zenekar fuvolistája, a pénztáros egy 
brácsás. Mi magunk találjuk ki a hangversenyeink mûso-
rát, mi hívjuk meg a karmestereket, szervezzük a zenekar 
nagyszámú külföldi turnéját – ha nem dolgozunk jól, saját 
magunk látjuk kárát. Ez nem csak egy munkahely (bár an-
nak sem rossz) – itt mindenkinek a legnagyobb erô-
bedobással és lelkesedéssel kell tennie a dolgát, és persze 
azonnal és közvetlenül láthatjuk ennek eredményét (vagy 
eredménytelenségét is). Ezt a mentalitást nem lehet tanul-
ni, legfeljebb egy-egy élmény hatására rádöbbenni, vagy 
hosszú évek alatt ellesni a régi öregektôl… A WPh-nek 
nincs zenekari akadémiája, ezért elôszeretettel versenyez-
tetnek meg fi atal kisegítôket, akiket arra biztatnak, hogy 
nyitott füllel és lélekkel próbáljanak beilleszkedni és azo-
nosulni hangképzés, hangszerkezelés, vonótechnika, zenei 
ízlés tekintetében. Én is így kezdtem, nehéz volt, de egyben 

csodálatos, mert fél év alatt kb. 40 operát kellett meg-
tanulnom, rengeteg kottaoldalnyi hegedûszólamot. El se 
hittem, hogy lehetséges! De hallatlan izgalmas munka, 
ami tôl újra és újra feltöltôdöm. A legjobb énekeseket van 
alkalmunk hallani, a zeneirodalom legjobb operáit játsz-
szuk napi szinten. A Berlini Filharmonikusok muzsikusa 
talán egész karrierjében kétszer, ha eljátssza a Ringet, ezzel 
szemben mi havonta kétszer…” – nyilatkozta a Gramofon-
nak Christoph Koncz.

SOMODARI PÉTER: 
TORKON RAGADJA AZ EMBERT

Somodari Péter szólócsellista két éve tagja az együttesnek, 
a Luzerni Szimfonikusok szólócsellista székét hagyta ott a 
bécsi zenekar miatt.

„Számomra nagy fejtörést okozott ennek az óriási operare-
pertoárnak a befogadása: a próbaévemben 40 új operát 
kellett megtanulnom, nem is akárhogyan, hiszen olyan 
szólamot kellett vezetnem, ahol a kollégáim ugyanezeket 
már legalább tízszer lejátszották. És persze nemcsak a han-
gokról van szó... Na meg a munka mennyisége is torkon 
ragadja az embert: talán nem köztudomású, hogy itt két ál-
lásról van szó. Nagy motiváció kell hozzá.”
A zenekarban négy magyar csellista játszik, ami igazán 
nagy megbecsülése a magyar vonósiskolának (a cikkben 
megszólaltatottak mellett Bornemissza Csaba is a cselló-
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szólamot erôsíti). „Máig emlékszem egy olyan könyvre, 
amely azon sopánkodott, hogy hol vannak a magyar vo-
nósok (Strém Kálmán könyvérôl van szó – szerk.) Nem 
mintha nem lenne min sopánkodni, sôt kell is! De biztató 
például, hogy a bécsi zenekarban jelenleg is játszanak 
kisegítôként fi atal magyar csellisták, hegedûsök, ami azt 
jelzi, hogy talán nem csináljuk olyan rosszul…” – véleke-
dik Somodari Péter.    
A szólócsellista szerint a homogén és mégis hajlékony bécsi 
vonóshangzás kialakítása már a próbajátéknál el kez dô dik: 
csak olyan embert vesznek fel, akiben látják a lehetô séget, 
hogy be tud illeszkedni a bécsi Klangstilbe. „Az Operaház 
Mahler-termének akusztikájában minden kiderül... Más-
részt még nem dolgoztam olyan zenekarban, ahol a kollé-
gák ízlése ennyire hasonló lett volna, és így könnyebb rá-
hangolódni a feladatra. Itt van például ez a titokzatos bécsi 
keringôritmus: noha a 2012-es újévi koncerten jól bedob-
tak a mélyvízbe – Welser-Möst, tévéközvetítés stb. –, Bécs-
ben ez annyira a levegôben van, hogy számomra is meg-
lepôen könnyen rá tudtam hangolódni. Egyfajta közös 
hangideálról is lehet beszélni, amin belül az egyedi hang-
szerek szépsége és sokszínû változatossága csodásan egybe-
forr. Ezt a sokszínûséget nagyon fontos, gazdagító dolognak 
tartom, a minôségnek roppant jót tesz. Amúgy szerintem 
önjáró a zenekar, azonnali alkalmazkodóképességgel, amit 
a karmesterek nagyra értékelnek, ha pedig egy recept eny-
nyire jó, akkor a szakácsnak nem kell változtatnia rajta.”

RÁCZ ÖDÖN: ELÔ A BOKSZKESZTYÛKKEL!

Rácz Ödön szólónagybôgôs (Operaház: 2004, WPh: 2008) 
a december 7-i Müpa-hangverseny szólistája lesz. Kevés na-
gyobb elismerés létezik annál, mint hogy a világ legjobb ze-
nekarával a szülôvárosában koncertezhet. 

„Csodálatos dolog és nagy megtiszteltetés. A Vanhal-
koncert amúgy is a legjobb nagybôgôverseny. Már nagyon 
régen szeretnék Magyarországon szólózni, kb. 33 éve várok 
a soromra… (a mûvész 33 éves – szerk.) De hát kis ország, 
sok zenész, nem véletlenül éreztem, hogy el kell jönnöm. 
Nekem könnyû dolgom volt. Elôtte Budapesten Járdányi 
Gergelynél tanultam, aki Ludwig Streichernél diplomá-
zott Bécsben. Két évig voltam kisegítô, ezalatt Alois Posch, 
a WPh tagja adott újabb impulzusokat. Hangilag kerek, 
homogén, tömör, telt bôgôzést várnak el – olyat, mint 
Gregor József jól megtámasztott basszusa! És persze a presz-
tízs. Az idén a milánói Scalában koncert elôtt láttuk, hogy 
a nézôtéren ott ül a Scala teljes nagybôgôszólama. Össze-
néztünk, mint a farkasok, hogy most aztán megmutatjuk, 
hogy kell megszólalnia egy bôgôszólamnak, elô a boksz-
kesztyûkkel! De ez amúgy is csodaturné volt: Riccardo 
Chailly-val kilencszer játszottuk le ugyanazt a Bruckner-
szimfóniát, és meglepô módon nemhogy kifulladt volna, 
az utolsó koncerten mindenki még rá tudott tenni egy la-
páttal” – idézi fel élményeit Rácz Ödön. 

A kiváló fi atal nagybôgôs szerint „az osztrák politika felis-
merte a komolyzene és a hagyományok jelentôségét, és az 
sem mindegy, hogy az emberek meg tudják venni a kon-
certjegyet. Külön rangot ad, hogy a politikusok minden 
jelentôsebb koncerten ott vannak. Jelenlétük nem for-
mális, igazi zenekedvelôként viselkednek, bemennek gra-
tulálni a mûvészszobába, fényképezkednek a fellépô mû-
vészekkel – aztán mindezt leadja a híradó. Kicsit ideges 
vagyok, amikor Magyarországra gondolok, és a magyar po-
litikusok viszonyára a kultúrához. Bécsben kialakulóban 
van egy sajátos sznobéria, kifejezetten sok fi a tal jön a 
Konzert haus koncertjeire. A bécsi zenekaroknak is van 
ebben munkája: rendszeresen tartunk ifjúsági programo-
kat iskolákban, óvodákban, a Musikvereinben, megfelelô 
bevezetéssel sokszor csak egyetlen tételt játszunk el. Aztán 
a gyerekek feljöhetnek a színpadra, megfoghatják a hang-
szereket. Hallatlanul élvezik, nincs hangzavar, nem dobá-
lóznak rágógumival… azt hiszem, valamiféle áhítat lengi 
körül a zenét.”
A Gramofon is részletesen beszámolt arról, hogy Rácz 
Ödönnek a közelmúltban, a bécsi Gramolánál megjelent 
egy szóló CD-je (Double Bass Fantasy), ami nagy siker 
volt. „A híre elterjedt, ezért a zenekarban megkérdeztek, 
hogy nem lenne-e kedvem Budapesten szólót játszani. Per-
sze nagyon tartok a koncerttôl, mert kollégák elôtt kell 
játszanom, ide dupla bokszkesztyû kell… Másrészt éppen 
ez a zenekari hangzás kötelez, hogy a bôgôm hangja méltó 
legyen a kísérethez. A bôgôsöknek nincs Stradivari hang-
szerparkja, nekem egy 1781-es bécsi hangszerem van, ami-
vel a zenekarban megszólaló régi olasz hegedûk, csellók 
mellett nem könnyû szólót játszani. Úgy sejtem, fel kell 
kötnöm a gatyát…” – véli Rácz Ödön.
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VARGA TAMÁS: 
NEM KÍMÉLÜNK SE HÚRT, SE VONÓT

Varga Tamás szólócsellista (Operaház: 1998, WPh: 2001) 
pár éves magyarországi zenekari munkát követôen került ki 
Bécsbe, ahol azóta a zenekar meghatározó mûvészévé 
nôtte ki magát.  

„Sokszor kérdezték magyar kollégáim, hogy milyen a bécsi 
zenekar belülrôl hallgatva, és mindig azt válaszoltam: han-
gos! Nem kímélnek se húrt, se vonót, teljes erôbevetéssel 
és intenzitással játszanak. Az elsô hónapokban külön 
öröm volt számomra, hogy a kottámból felpillantva lát-
tam, ahogyan hegedûs kollégáim, mint valami versenylo-
vak, már elôre örülnek egy-egy nehezebb futamnak…! 
Nevetni fog, az elején az aggasztott a legjobban, hogy itt 
kb. 150 nagyon komoly ember nagyon komolyan zenél, és 
vége az addigi »vicces« életemnek. De tévedtem: igazán jó 
hangulatú a társaság, öröm velük együtt lenni… A munka 
nem is ér véget az elôadások után: beszélgetünk a mun-
kánkról a kollégákkal és a családdal. A gyerekeim is töké-
letesen képben vannak. Bár nem gyakorlok rájuk nyo-
mást, nagyobbik fi am, aki csellózik, már számolgatja, hogy 
hány év után megyek nyugdíjba, mert a helyembe szándé-
kozik lépni.”
A szólócsellista szerint az osztrákok számára nagyon fonto-
sak a titulusok, ezeket mindenki használja. „A prof., mag., 
dr. titulusok sorába valahogy becsúszott a Philharmoniker 

A WIENER PHILHARMONIKER ÉS A MAGYAROK

A Filharmonikusok történelmi archívumának fennmaradt stáblistái alapján valószínû, 
hogy az elsô magyar vonatkozású név a zenekarban a Doppler-fi véreké. Doppler Ferenc 
(1821–1883) 1858 és 1879 között, Doppler Károly (1825–1900) 1862 és 1865 között 
volt a zenekar elsô fuvolása. Popper Dávid csellóvirtuóz, zeneszerzô (1843–1913), a 
buda pesti Zeneakadémia gordonkatanszakának késôbbi alapítója karrierje kezdetén, 
1868 és 1873 között töltötte be a szólócsellista állást. Mutatóban következzen még 
egy pár magyar vonatkozású név a stáblistákról: Bachrich Zsigmond (1841–1913, tag-
ság: 1869–1899) hegedûs, a Hellmesberger-kvartett brácsása; Grün Jakab (1837–1916, 
tagság: 1868–1897), a zenekar koncertmestere, konzervatóriumi tanár, Flesch Károly 
mestere; Nikisch Artúr (1855–1922, tagság: 1874–1877), hegedûs, majd a Gewandhaus 
legendás karmestere; Ruzitska Antal szólóbrácsás (1871–1933, tagság: 1895–1929), a 
Rosé-kvartett tagja. És még hosszan lehetne folytatni, Sívó József (1931–2007, tagság: 
1960–1972) koncertmesteren, zeneakadémiai tanáron keresztül napjainkig. 
1875-ben a zenekar a gyôri születésû Richter Jánost választotta meg a bérletes hang-
versenyek karmesterének. Kis megszakítással 1898-ig dolgozott a Filharmonikusokkal, 
ô mutatta be Brahms 2. és 3. szimfóniáját, a Tragikus nyitányt, Csajkovszkij Hegedû-
versenyét, több Bruckner-szimfóniát, további kortárs remekmûveket, tevékenységét 
aranykornak nevezi az együttes emlékkönyve. Magyarországra is Richter hozta elôször 
a zenekart: 1879 áprilisában a szegedi árvíz károsultjai javára két hangversenyt adtak a 
Vígadóban. A Bécsi Filharmonikusok összesen 46-szor léptek fel Budapesten; Richter, 
Weingartner, Kleiber, Furtwängler, Krauss, Walter, Toscanini, Abbado, Solti, Maazel, 
Mehta, Previn, Barenboim vezetésével. Jelenleg hat magyar tagjuk van, ebbôl négy csellista! Érdekes megjegyeznünk, hogy a hagyományosan 
férfi zenekarként mûködô és ezt a jellegét féltékenyen ôrzô együttesbe elôször 1997-ben kerülhetett állandó státuszba nôi hangszeres – a ma-
gyar hárfamûvész Lelkes Anna személyében.
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is, s ha ezt valakirôl megtudják, másképp néznek rá. Az 
operának van egy törzsközönsége, aki hetente többször is 
eljön. Ha egy héten három Toscát játszunk, a törzshallga-
tó nemcsak arra fi gyel, hogy éppen ki lesz a Tosca, hanem 
arra is, hogy a három szólócsellista közül ki játssza a nagy 
szólót. Amikor az elôadás után az utcán – ahol cselló nél-
kül lépegettem – megállított valaki és gratulált a szólóm-
hoz, bizony elállt a szavam.” A Müpával kötött szerzôdést 
Varga Tamás jó és praktikus ötletnek tartja.  „Budapest és 
Bécs annyira közel vannak, és a zenekarnak is elônyös. És 
várjuk az elemzô kritikákat! El kell mondanom, hogy a 
márciusi budapesti koncert kapcsán engem nagyon bosz-
szantott az egyik értetlen és szakmaiatlan kritika. Azt ki-
fogásolni, hogy a bécsi fi lharmonikusok kamaraegyüttes 
összeállítású darabbal jött Budapestre? Elôször is meg volt 
hirdetve a mûsor, tehát ha valakinek nem tetszik, marad-
jon otthon. Másrészt tizenöt elég jó bécsi muzsikussal, a 
100 százalékig bécsi kötôdésû Schönberggel és Zubin 
Mehtával találkozni – aki kb. 50 éve vezényli a Kamara-
szimfóniát, mert ez volt karrierje egyik elsô sikerdarabja – 
talán nem akármilyen esemény. Szóval ezt a fanyalgást 
nem értettem és végtelenül bosszantott, mert szakmai ér-
tékelés helyett felületességet és öncélú nagyotmondást vél-
tem kiolvasni belôle.”
A zenekar igyekszik nagyrészt Bécshez köthetô mûveket 
felvenni a mûsoraiba – ez a védjegyük. „Annyira várom, 
hogy bemutassunk a magyar közönségnek egy jó Bruckner-
szimfóniát…! Nekünk szinte napi repertoárdarabunk, Ma-
gyarországon azonban nincs benne a fôáramban” – mond-
ja Varga Tamás. Az önálló egyesületi formáról pedig így 
vélekedik: „150-ed részben a WPh tulajdonosai vagyunk, 
tehát felelôsségünk van abban, hogy jól menjen a bolt. Ez 
a kis cégek alkalmazottainak mentalitása: a minôségi 
elvárás nem felülrôl jön, hanem jobbról-balról. Nem a 
karmester, hanem a kollégák kényszerítik ki azt, hogy az 
ember maximálisat nyújtson. Ezek jó hagyományok, a kol-
légák segítik egymást a szólamban, majd a végén megkö-
szönik egymásnak az esti teljesítményt.”

 
JOHANNES TOMBÖCK: 

A FÖLD FÖLÖTT EGY MÉTERREL

Johannes Tomböck 1. hegedû (Operaház: 2004, WPh: 
2007) egy Philharmoniker-dinasztia legifjabb tagja, harma-
dik generációs zenekari tag (apja és nagyapja a zenekar szó-
lókürtösei voltak). Ez nem ritkaság, átlapozva az archívum 
stáblistáit, jó pár zenész-dinasztia neveivel találkoztam: 
több generációnyi Bartolomey és Schmidl nevû muzsikus 
adta-adja egymásnak a stafétabotot.  

„Én azért lettem hegedûs, nem kürtös, mert apám rendkí-
vül céltudatosan kiszámolta, hogy 20 éves korom körül 
milyen üresedések lesznek a zenekarban, és ennek tudatá-
ban hegedûsnek taníttatott. Bár tanáraim mind bécsiek 
voltak – részben zenekari muzsikusok –, úgy érzem, a híres 

bécsi vonóshangzás titkát, ha van ilyen, máshol kell keres-
nünk. A zenekar mûködési struktúrája, szellemisége olyan, 
hogy amikor valakit felvesznek, szinte automatikusan 
mintha a föld fölött egy méterrel kezdene lebegni, és úgy 
érzi, minden pillanatban meg kell küzdenie a zenekar te-
kintélyéért, s hogy minden vonóhúzás élet-halál kérdése. 
Persze a világ topzenekarainak minden tagja ezt érezheti, 
de a bécsi zenekar hangzását érzésem szerint valahogyan 
meg lehet különböztetni, be lehet azonosítani. Nem arról 
van szó, hogy minden tökéletes, de például a vonósok 
magvas hangzása elég jellegzetesnek mondható. Másrészt 
a bécsi fúvós részlegek összetéveszthetetlen sajátossága (a 
bécsi hangszerek mellett) szerintem, hogy szólóikban 
egyszerûen bevállalósabbak, többet mernek reszkírozni, 
mint más zenekarokban, ezáltal gyakran jön létre, szá-
momra sokszor szinte misztikus módon, egy-egy különle-
ges, egyedi tolmácsolás” – mondta a Gramofonnak 
Johannes Tomböck.  
A hegedûmûvész szerint „Bécsben van egy elég széles ré-
teg, amely valósággal zenefüggô! Olyanok is vannak, akik 
a Filharmonikus koncerteket nemcsak egyszer hallgatják 
meg, hanem a duplázásra is eljönnek! Hihetetlen.”   

KOVÁĆ TIBOR: 
LEKÖTNI A VEGYÉRTÉKEKET

Kováć Tibor, 2. hegedû szólamvezetô (Operaház: 1992, 
WPh: 1995) szerint a titok talán a nagy bécsi tradíció, amit 
nemzedékrôl nemzedékre sikerült megóvni. 

„Akkor tanultam a legtöbbet, amikor Substitutként beke-
rültem a zenekarba, és hátul idôs tagoktól ellestem, hogy 
milyen effektet milyen megoldással lehet jól megvalósíta-
ni, hogyan kombináljam a vonó gyorsaságát és sûrûségét, 
hogy a vonónak mely részén kell játszani, hogy a Fidelio 12 
ezer kísérô nyolcadából minden hangnak meglegyen az 
esztétikuma. A bécsi vonóshangzás lényege a »coperto« 
éneklés, a felülrôl megtámasztott a hang. Vagy egy magvas 
pp-nál… hogy csak a vonós kéz játszik fi noman, de a bal-
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kéz ff! De legfôképpen, hallgatni kell a kollégákat, ez a leg-
nagyobb titok: bécsies zuwipassen, azaz hozzásimulni, be-
leolvadni az egészbe.”
Kováć Tibor kikacsintott a klasszikus zene világából, ami-
kor kollégáival megalapította a The Philharmonics kama-
raegyüttest. „Nemcsak klasszikus kamarazenét, hanem 
népzenét, jazzt, tangót, sôt Chick Coreát is játszunk, fi l-
harmonikus minôségben. Sokat turnézunk, szeret minket 
a közönség. A vezetôség nagyon támogatja a tagok kama-
razene fellépéseit, azon egyszerû oknál fogva, hogy aki ka-
marázik, az gyakorol, aki gyakorol, az formában van a ze-
nekari árokban is… Aki formában van, annak fontos a 
szakmai presztízs és belead apait-anyait a munkájába, ezál-
tal jobban leköti a vegyértékeit, és paradox módon nem 
is fárad el annyira, inkább feldobódik! Ma is emlékszem 
Carlos Kleiber 1994-es Rózsalovagjára (küzdelmes mun-
kafolyamatban egyedi minôségû, megismételhetetlen 
produkció jött létre) vagy Lorin Maazel és Marton Éva 
Elektrájára a Carnegie Hallban… Életem legcsodálato-
sabb operapróbáját a karmester Placido Domingóval éltem 
át, aki a Puritánok énekesek nélküli zenekari próbáján el-
kezdte markírozva beénekelni az énekszólamokat, és végül 
úgy belemelegedett, hogy egy felejthetetlen egyszemélyes 
show-ban a teljes operát lejátszotta-vezényelte-énekelte 
velünk... és nekünk. Nagyszerû dolog, hogy kedvenc 
karmes tereinkkel és szólistáinkkal játszhatunk, és amikor 
a turnékat saját magunk szervezzük, a zenekar érdekeit a 
leg messzebbmenôkig respektálva utazhatunk. És tényleg, 
volt olyan turné, hogy úgy bántak a zenekari tagokkal, 
mint valami popsztárokkal…”  n
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Kováć  Tibor (balra fent) és a The Philharmonics




