
KLASSZIKUS INTERJÚ

Gramofon: Önt Herbert von Karajan fedezte fel – méghozzá 
úgy, hogy valaki elküldte a felvételeit tartalmazó kazettákat 
neki. Ez nem egy rossz mûvészkarrier-kezdet. Innentôl már nem 
bánta, hogy nem zongorista lett, aminek eredetileg készült?
Veszelina Kaszarova: Valójában már a diplomám meg-
szerzése után felhagytam a zongoramûvészi karrieremmel, 
és énekelni kezdtem tanulni. Énekes szerettem volna len-
ni, és azon gondolkoztam, vajon a hangommal is olyan 
muzsikussá tudok-e válni, mint a zongorajátékommal. Az 
éneklés a muzsikálás legnagyobb kihívást jelentô vállfaja. 
De igazából nem adtam fel a zongorázást sem. Úgy tekin-
tek magamra, mint énekesre, aki egyszersmind muzsikus 
is. Amikor a partitúrát tanulmányozom, segít, hogy vala-
ha zongorista voltam, mert könnyebben felfejtem a zene-
szerzô szándékait. 

G.: Eddigi pályája során olyan énekesekkel lépett fel, mint 
Edita Gruberova vagy Jonas Kaufmann. Milyen további 
mûvészekkel, karmesterekkel és rendezôkkel szeretne együtt 
dolgozni a jövôben?
V. K.: Gruberova és Kaufmann kivételes mûvészek, valódi 
sztárok. De számos olyan kiváló énekes mozog a zenei vi-
lágban, akik nem olyan ismertek, viszont rendkívüli 
mûvészek. Számomra nem az a fontos, hogy különleges 
énekessel lépjek színpadra, inkább azokban a produkciók-
ban érzem jól magam, ahol mindenki egyformán fontos. 
Alfredo Kraus, Sir Colin Davis, Claudio Abbado és Polgár 
László nagyon hiányoznak – mindannyian túl hamar 
mentek el közülünk. Abbadóval többször találkoztam, de 
sajnos sosem dolgoztunk együtt. Polgár László fantasztikus 
énekes és igaz barát volt, akivel többször léptünk fel együtt 
a Zürichi Operaházban. 

G.: Kik a kedvenc karmesterei és miért?
V. K.: Nikolaus Harnoncourt, Franz Welser-Möst, Ivor 
Bolton, Pinchas Steinberg, Marc Minkovski és sokan má-
sok. A nagy karmesterek nemcsak értik, de érzik is a par-
titúrát, a zene intenzitását és érzékenységeit is felszínre 
hozzák. A nagy karmesterek különböznek egymástól, de ez 
mindannyiukban közös. 

G.: Önnek mi volt eddigi pályája során az a szerepe, amely ér-
zelmileg leginkább megterhelte? 
V. K.: Rómeó szerepe Bellini operájában, a Rómeó és 
Júliá ban, Robert Carsen párizsi produkciójában. Éneklés 
közben egy lépcsôn kellett lefelé lépdelnem, miközben 
Júlia a földön haldoklik. Ez a jelenet olyan megrendítô 
volt, hogy alig bírtam tovább énekelni. 

„A bolgár népdal segített a túlélésben”
Veszelina Kaszarova pályájáról és a rendezôi színházról

Veszelina Kaszarova nemzetközileg való szí nûleg 
ismertebb, mint hazánkban, bár 2014-ben ô volt az 
Ezüstrózsa bállá keresztelt Operabál egyik sztár-
vendége. A telt hangú, bolgár származású mezzo-
szopránt – aki rendszeresen tart mesterkurzusokat 
fi ataloknak – zenei gyökereirôl, a szerepformálás 
trükkjeirôl és a rendezôi színházról kérdeztük.
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G.: Manapság nagyon divatos az operaszínpadokon a 
rendezôi színház, amikor a rendezô átértelmez, újragondol, 
sokszor egy komplett új mû születik az eredeti nyomán. Mit 
gondol errôl?
V. K.: Szerintem egy produkciónak mindenekelôtt tar-
talomgazdagnak kell lennie – akár a hagyományos, akár a 
modern operajátszást követi. Ugyanakkor nehezebb egy 
olyan modern produkciót megrendezni, mely a modernsé-
ge mellett követi vagy alátámasztja a zenei dramaturgiát is. 
Engem a színjátszás nagyon érdekel, szeretek tanulni a 
rendezôtôl. 

G.: Ön bolgár származású mûvész. Miként tudja a bolgár ze-
nei és kulturális gyökereit megjeleníteni az operajátszás során? 
V. K.: A bolgár kultúrában az éneklés fontos szerepet tölt 
be. Mi a zenével együtt növünk fel. A népdalok segítették 
a bolgár kultúra túlélését az ötszáz éves török elnyomás 
alatt. Szülôvárosomban, Stara Zagorában én is nagyon ko-
moly zenei tréningen vettem részt már zongoristaként, az-
tán a szófi ai akadémián énekesként. Tanárommal, Ressa 
Kolevával öt éven keresztül minden nap volt énekórám. 

G.: Amikor egy szerepre készül, megpróbálja kizárni a külvi-
lágot vagy épp ellenkezôleg: a mindennapok valóságát hasz-
nálja a felkészüléshez, a szerepformáláshoz?
V. K.: Inkább azt mondanám, hogy mindkét utat haszná-
lom. Elôször is, minden benne van a partitúrában. A zene 
mindent elmond. A zeneszerzô a zenén keresztül tökélete-
sen visszaadja azt, amit ki akar fejezni. De az énekes intel-
ligenciájára és legfôképp képzelôerejére is szükség van, 
ezek pedig a külvilágból érkeznek. Mások megfi gyelése so-
kat segít. Ha egy olyan karaktert kell megformálnom, aki-
nek az érzései számomra nem annyira evidensek, akkor 
megfi gyelek másokat és az inspirálhat. 

G.: Mennyire fontos a színészi játék, amikor az ember egy 
operaszerepet énekel?
V. K.: Szerintem a kettô együtt mûködik, egységet alkot. 
De a színészi játék vagy maga a produkció nem zavarhatja 
az éneklést, a zenét, hanem alá kell támasztania azt. Vi-
szont ha csak éneklés van és nincs színészi játék, akkor va-
lami hiányzik. 

G.: Milyen nyelven szeret a legjobban énekelni?
V. K.: Az olasz nyelv ideális mind az énekléshez, mind az 
énekhang számára. Németül és franciául énekelni különö-
sen nehéz, ugyanakkor a francia nyelv nagyon érzéki, segít 
a zene szépségét kiemelni. 

G.: Mostanában inkább koncerteken vagy operai produkciók-
ban szeret fellépni? 
V. K.: Az operát azért szeretem, mert játszhatok. Az opera-
énekes olyan, mint az éneklô színész. Másfelôl viszont egy 
áriaesten vagy koncerten egyedüli mûvészként vagyok je-
len a színpadon és nem zavar semmi. Szóval mindkettôt 
szeretem. 

G.: Mesterkurzusokat is tart a fi atal énekesgenerációnak. Volt 
szerencsém ízelítôt látni egy órájából. Mi a legfontosabb ön-
nek a tanításban? 
V. K.: Hogy minden információt és tapasztalatot átadjak a 
tanítványaimnak. Hogy bátorítsam ôket és együtt dolgoz-
zam velük azon, hogy a bennük rejlô lehetôségeket ki-
aknázzák. De történeteket és anekdotákat nem mesélek 
nekik, ez az idejük rablása volna. 

G.: Pályája elsô szakaszában elsôsorban Mozart- és belcanto-
énekesként tartották számon, aztán jött a barokk zene. Terve-
zi, hogy kibôvíti repertoárját a jövôben?
V. K.: Határozottan. Egy drámai potenciállal rendelkezô 
fi atal énekesnek türelmesnek kell lennie és nem kell a ne-
héz szerepeket elénekelnie mindjárt a pályája kezdetén. 
Most már készen állok egy újabb repertoárra; arra, hogy 
Verdit, Wagnert vagy az orosz zeneszerzôk mûveit énekel-
jem.  n

Veszelina Kaszarova a Zürichi Operaház produkciójában, a Carmen címszerepében
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E személyiséghez az is hozzátartozott, hogy szerette magát 
és saját életét a hangokon keresztül megörökíteni. Bár a 
szerzô által az elsô fontosabb mûnek tartott Halál és meg-
dicsôülés (op. 24) programja nem utal közvetlenül arra, 
hogy Strauss lenne a mû alanya – egy nagybeteg mûvészrôl 
olvashatunk, aki elôtt lepereg az élete –, mégis e csoport-
ba tartozhat a kompozíció. Az 1890-ben, Weimarban be-
mutatott szimfonikus költeményhez 1895-ben adott a 
szerzô szöveges útmutatót; korábban Alexander Ritter írt 
hozzá egy verses programot. Negyven év múlva Strauss 
megemlítette: a mû „tisztán a képzelet terméke”, csak egy 
pillanatnyi gondolat.
A Hôsi élet (op. 40) sem tartalmaz programjában konkrét 
adatokat arról, hogy Strauss magáról írta volna, de a szerzô 
idôs korában nem tagadta, hogy többé-kevésbé magát is 
belekomponálta a szimfonikus költeménybe. Ezt támasztja 
alá, hogy több motívummal utal korábbi mûveire, pl. szim-
fonikus költeményeire, dalaira vagy éppen elsô operájára, 
a Guntramra. A szimfonikus költemények sorában több 
elemzô szerint a Don Quixotéban és a Till Eulenspiegel vi-
dám csínyjeiben is megörökítette magát Richard Strauss. 

A Sinfonia Domestica (op. 53) ugyan szöveg nélkül, de 
már leplezetlenül Strausst és családját, Paulinét és fi ukat, 
Franzot – vagy ahogy szülei nevezték, Bubit – ábrázolja. 
„Mi lehet komolyabb, mint a házasélet?” – kérdezte 
Strauss, de ennek ellenére a mû humort is hordoz. A fele-
ségének és fi ának ajánlott „családi scherzo, kettôs fúgával, 
három témára” plasztikusan tárja föl Strauss életét, az al-
kotói magánytól a feleségével való bensôséges együttlétig. 
A partitúrában mindössze két bejegyzés szerepel: az egyik 
a csecsemôt körülvevô rokonok nagy családi idilljé bôl 
kiszûrôdô „tiszta anyja, tiszta apja” felirat, a másik a 
Bölcsôdal. Érdekes, hogy míg Bartók Béla a Zeneközlöny-
ben (1905. január) részletesen leírta a Sinfonia Domestica 
mögötti programot, az író-zenekritikus Romain Rolland a 
Strauss által felvázolt néhány szót is sokallta. Egy amerikai 
recenzens szerint pedig Straussnak „a felesége mesés ru-
hái ról is szimfóniát kellene írnia”,  nem csupán a családi 
életérôl.
„Nem látom be, miért ne szerezhetnék szimfóniát magam-
ról? Épp olyan érdekesnek találom magamat, mint Napó-
leont vagy Nagy Sándort” – írta egyszer Strauss. Az op. 72 
jelzésû Intermezzóban – amely mûfaji megjelölését tekint-
ve polgári komédia, szimfonikus közjátékokkal, két felvo-
násban – Strauss pontosan azonosítható Storch kar-
mesterrel, és Pauline is mint Christine, Bubi mint Franzl. 
A zeneszerzô kedvenc kártyajátéka, a szkat ugyanúgy he-
lyet kapott az operában, ahogy Anna, a szobalány. Paulinét 
házsártos, hirtelen haragú, duzzogó asszonynak ismerték; 
Strauss nem is fukarkodik a zenei jellemzéssel. Az 1924-es 
bemutató nagy sikert aratott, a részt vevô mûvészek várták 
Pauline véleményét, örül-e férje csodálatos ajándékának. 
„Fütyülök rá” – vetette oda az asszony. A házastársi civa-
kodást, féltékenységet leíró komédia díszlete a Garmisch 
Partenkirchen-i Strauss-ház berendezésének mása. A 
Straussra hasonlító Storch maszkja, a Pauline modorossá-
gait utánzó Lotte Lehmann tolmácsolása csak erôsítették 
a szerzô családi életébe való betekintést.
Kevéssé ismert a Függelék a Sinfonia Domesticához (op. 73) 
– ez volt az utolsó olyan mû, amelyben egyértelmû az élet-
rajzi utalás. A mû rendkívül komor, kifejezi a szerzô lelké-
ben dúló viharokat – fi a hosszas betegsége miatt aggódik. 
A Paul Wittgenstein számára komponált quasi zongora-
verseny bal kézre íródott. A Négy utolsó ének, Strauss 
hattyúdala kimondatlanul is utalás a szerzô életére. Hesse 
egy és Eichendorff három költeménye a méltóságteljes idôs 
kort és a halált ábrázolja. Néhány nappal halála elôtt 
mondta Strauss a menyének, hogy „a haldoklás éppen 
olyan, ahogyan hatvan esztendeje megkomponáltam a 
Halál és megdicsôülésben”. n

KLASSZIKUS ÉVFORDULÓ

Richard Strauss, felesége (Pauline) és fi a (Franz) 1910 körül

„Miért ne szerezhetnék szimfóniát magamról?”
A 150 éve született Richard Strauss önéletrajzi mûvei

Világszerte ünneplik Richard Strauss születésé-
nek 150. évfordulóját. Strauss ellentmondásos 
személyiség volt: olykor simulékony, máskor az 
akaratát mindenen átvivô, anyagias, aki nem 
kedvelte az érzelemnyilvánításokat. Nem hó-
dolt a szebbik nemnek, kortársai aszketikusnak 
írták le. Szinte szenvtelenül vezényelt, takaré-
kos mozdulatokkal, mindenféle teatralitástól 
mentesen.
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„Zeneakadémia már a 1920-
as években ismert koncert-
helyszín is volt, ahol a legna-
gyobb nevek fordultak meg” 
– meséli Vigh Andrea rektor. 
„Egyedisége azonban nem-
csak a kiváló akusztikában 
rejlik, hanem abban is, hogy 
a terem harangszerû elrende-
zése miatt a pódiumot körül-
öleli a közönség. A harang 
nyelve pedig maga a mûvész. 
Ezért is lett a mottónk idén a 
Zene karnyújtásnyira, hiszen 

a publikum ennyire közel kerülhet az elôadóhoz. Arról a 
miliôrôl nem is beszélve, ami csakis ránk jellemzô: a Zene-
akadémián a mûvészek és a hallgatók kölcsönösen hatnak 
egymásra. A muzsikusok a pódiumra lépést követôen azon-
nal felpillantanak a második emeletre, ahol a leendô mu-
zsikustársak töltik meg a karzatot. S már ez többletet ad a 
hangversenynek, ahogy a növendékeink is rengeteget ta-
nulnak abból, hogy találkozhatnak a legnevesebb elô-
adók kal. A koncertek az oktatásunkat is erôsítik. Termé-
szetesen a közönség igényeit is fi gyelembe vesszük, hiszen 
zeneileg képzett, igényes publikum jár a Zeneakadémiára.”
„Úgy vélem, azért is eltérünk a többi koncerthelyszíntôl, 
hogy mi a mûvészek fejével is képesek vagyunk gondolkoz-
ni. Tudjuk, mire van igényük, milyen lelkiállapotban lép-
nek pódiumra” – folytatja a gondolatsort Vigh Andrea. 
„Az ôszi, három elôadásból álló bérletek összeállításában 
magam is részt vettem, s az egyes sorozatok a Zeneakadé-
mia arcát tükrözik. Elônyünk, hogy ha meghívunk egy 
rangos mûvészt mesterkurzusra, akkor ezt a felkérést kon-
certtel is összeköthetjük, így a fi atalok nemcsak az órán ta-
nulhatnak tôle, hanem azt is tapasztalhatják, mindezt ho-
gyan valósítja meg a pódiumon. S egy-egy ilyen felkérés 
lehetôséget ad a professzorainknak is a közös kamarazené-
lésre. Kamarazene karnyújtásnyira bérletünkben például 
Steven Isserlis, Wenzel Fuchs, Perényi Miklós vagy a Ko-
dály Kvartett muzsikál. Fontos hitvallásunk, hogy az ének-
hangot, a kórusmuzsikát ismét a fi gyelem középpontjába 
állítsuk, ezért is indítottuk el az Ének karnyújtásnyira bér-

letet. Bízom benne, hogy kedvelt operahelyszínné válik a 
Solti Terem, ahol például az Armel Fesztivál darabjait is 
bemutatjuk; az Operaházzal együttmûködve kerül színre a 
Lukrecia meggyalázása, a Café Budapest keretében pedig 
Eötvös Péter Lady Sarashinája.” 
Bérleten kívül olyan sztárok látogatnak el a Zeneakadé-
miá ra, mint például Anoushka Shankar, de náluk ünnepli 
a születésnapját a 180-as Csoport is, és Kocsis Zoltán vá-
llalta, hogy dirigálja az egyetemi zenekart. „De említhet-
ném a jazz-koncerteket, a Fischer Annie-fesztivált vagy a 
versenyeket, hiszen úgy vélem, fontos feladatunk, hogy 
ezeknek a megmérettetéseknek otthont adjunk, ezek 
ugyan is kiváló ugródeszkát jelentenek a fi atal tehetsé-
geinknek. Az elsô saját versenyünket is megrendezzük. 
Büszkék vagyunk arra, hogy Marton Éva a professor 
emeritánk, s az ô nevét viselô rendezvényre rengetegen je-
lentkeztek. A szeptember 15–21. közötti megmérettetés 
fontos és jó kezdeményezés, szurkolok a résztvevô fi atalok-
nak. Örülök, hogy a kormányzat kiemelten kezeli a ver-
senyt, állami támogatást kaptunk hozzá. Áder János elvál-
lalta a fôvédnökséget, s az összdíjazása pedig 42 ezer euró, 
ami a rangját is jelzi. Úgy vélem, ismét egy olyan sorozat 
született, ami hírét viszi az iskolánknak” – mondta a Gra-
mofonnak Vigh Andrea. 
 

Lehetôséget adni a fi ataloknak

Marton Éva – aki a róla elnevezett megmérettetésen a 
zsûrielnöki feladatot is ellátja – azt meséli, rengeteg bíráló-
bizottság munkájában vett már részt, s a legfontosabbnak 
azt tartja, hogy a legelsô meghallgatást személyesen végez-
ze. Sajnálná ugyanis, ha egy fi atal, akiben van tehetség, 
azért esne ki, mert valakinek nem szimpatikus. Így az 
elôválogatásban is részt vett, Kocsár Balázzsal és Kiss B. 
Atillával. „Örültem, hogy elsô alkalommal már ilyen so-
kan és a világ minden tájáról jelentkeztek a versenyre, hi-
szen közel százötven fi atal muzsikus töltötte fel a videó-
felvételét az oldalunkra. Hetvenhét énekest (köztük tizen-
egy magyart) juttattunk tovább, ôket kell majd két nap 
alatt meghallgatnunk. Sokkal több hazai énekest vár-
tam…. Mindig az mondják, azért nem vesznek részt a meg-
mérettetéseken, mert nem megfelelô az anyagi hátterük. 

Zene karnyújtásnyira
Énekverseny és különleges koncertek a Liszt Ferenc téren

A megújult Zeneakadémia ebben a szezonban nemcsak világsztárokat és tehetséges fi atal 
mûvészeket mutat be, hanem rendhagyó bérleteket is kínál. A három hangversenybôl álló soroza-
tok a szeptembertôl december végéig terjedô idôszakot foglalják magukba. Emellett a Fischer 
Annie-centenárium elôtt is tisztelegnek, és az intézmény történetében elôször saját megmérette-
tést szerveznek: az I. Nemzetközi Marton Éva Énekversenyt.

2 Réfi  Zsuzsanna

Fo
rr

ás
: G

ra
m

of
on

-a
rc

hí
v

Vigh Andrea



19GRAMOFON2014. ÔSZ

Most kész énekesek is jöhettek volna. De úgy látom, nem 
merik vállalni azt a rizikót, amit a verseny jelent. Pedig 
mindegy, hogy ki hányadik lesz, a részvétellel is tanul, gya-
rapodik. Kiváló kollégákat hívtam meg a zsûribe: Jelena 
Obrazcovát, Vittorio Terranovát, Kocsár Balázst, Ókovács 
Szilvesztert, Sabino Lenocit, Miguel Lerínt, Peter Mario 
Katonát és Pal C. Moe-t. Nem értem, miért nem élnek ezzel 
a lehetôséggel… Nem mozdulnak, belenyugszanak a kö zép-
  szerûségbe, hogy elég lesz az is egy életre. Pedig nem az…”
Marton Éva lehetôséget szeretne adni a fi ataloknak, s eb-
ben partnerként tekint az Operaházra, a Mûvészetek Palo-
tájára és a Szegedi Szabadtéri Játékokra. Szeretné azt is, 
hogy ha a legjobbakból alakulna egy fi atal, operastúdió-
ként mûködô együttes. „Visszatérve a versenyre, most lá-
tom, mekkora és milyen összetett munka folyt a sikerért a 
háttérben. Köszönöm, hogy a megmérettetést elkezdte 
szervezni Batta András, Vigh Andrea pedig átvette tôle 
ezt a feladatot. Azt vallom, nemcsak azok a nyertesek, akik 
díjat kapnak, hanem azok is, akiket meghallgatnak…”

Világra szóló érdeklôdés

„Mindig az elsô megmérettetés megszervezése és meghirde-
tése a legnagyobb kihívás” – mondja Szabó Stein Imre 
kommunikációs igazgató, aki hozzáteszi, az idôhiánnyal és 
a szûkös büdzsével is meg kellett küzdeniük. Az elô ké szü-
letek egyszerre zajlottak a kívül-belül megújult Zeneakadé-
mia – azóta több rangos honi és nemzetközi kreatív díjjal 
elismert – intézményi arculatának újrateremtésével. A ver-
senyt a Zeneakadémia imázsához illeszkedô, mégis ön álló 
brandként pozicionálják. A kommunikációs stáb irányítá-
sával elegáns kiadványok készültek a versenyhez, s az exklu-
zív díjak is a Zeneakadémia és az énekverseny arculatát tes-
tesítik meg. A megmérettetés önálló honlapot kapott, 
amely erôs motorja lett a versenynek, hiszen a jelentkezôk 
a világ bármely részérôl pár perc alatt beküldhették vi deó-
felvételeiket. Szabó Stein Imre vezetésével a Zeneakadé-
miá nak sikerült olyan rendszert felépítenie, amelyet más 
nagyszabású projektekhez is jól használhatnak majd. A leg-
rangosabb nemzetközi szaklapok, illetve a Google, YouTube, 
Facebook és LinkedIn felületeirôl rengetegen értesültek az 
énekversenyrôl, s a Zeneakadémia valóban a nemzetközi fi -
gyelem középpontjába került. A döntôt interneten is köz-
vetítik, aztán következhet a folytatás…  n

Marton Éva és tanítványai
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A zene világnapját kamarazenei koncerttel ünnepli a 
Mûvészetek Palotája: október 1-jén két muzsikusgeneráció 
képviselôi lépnek pódiumra a Bartók Béla Nemzeti Hang-
versenyteremben. Perényi Miklós állandó kamarapart-
nerével, a Kelemen Kvartettel muzsikál; estjük mûsorán 
Purcell-, Beethoven- és Schubert-mû szerepel. A négy 
esztendôvel ezelôtt alapított vonósnégyes most a megszo-

kottól eltérô felállásban 
játszik, hiszen Homoki Gá-
bort ezen a hangversenyen 
Varga Oszkár helyettesíti. 
A fi atal elôadó jól ismeri az 
együttest, hiszen a Zene-
akadémia hallgatója, Kele-
men Barnabás és Kokas 
Katalin osztályában. Szá-
mos országban adott már 
hangversenyt és többször 
szerepelt a Kaposfesten is. 

Jonas Kaufmann dalestje

Elôször lép fel egész estés mûsorral Magyarországon Jonas 
Kaufmann, aki tavaly elnyerte az operavilág Oscarjának 
szánt díjat: legjobb énekesként megkapta az International 
Opera Awardst. A fényes hangú hôstenor ária-elôadásának 
már tapsolhatott a budapesti publikum Marton Éva szüle-
tésnapi gálaestjén, most azonban dalirodalmi repertoárjá-
ból nyújt ízelítôt október 7-én, a Mûvészetek Palotájában. 
Helmut Deutsch kíséretével a romantikus dalirodalom 
legszebb ciklusaiból válogat. 
Elôadásában Schumann kom-
pozíciói, Wagner Wesendonck-
dalai, valamint Liszt Petrarca-
szonettjei hangzanak fel. Az 
énekes nyáron Ausztráliában 
koncertezett, budapesti fellé-
pése elôtt közvetlenül pedig a 
milánói Scalában Verdi 
Requiemjét énekli. Budapesti 
dalestjének programját Barce-
lonában, Luzernben és több ja-
pán városban is bemutatja. 

„Se nem tonális, se nem atonális”

A kortárs mûvészet meghatározó produkcióit felvonultató 
CAFe Budapest Kortárs Mûvészeti Fesztivál idén október 
3. és október 19. között kerül színre, s a sorozat egyik ki-
emelkedô koncertjét adja az Amadinda és a Ju Percussion 
Group október 9-én, a Mûvészetek Palotájában. Rácz Zol-
tán azt meséli a Gramofonnak: az a megtiszteltetés érte az 
együttesüket, hogy a Müpában az évad zenekaraként mu-
zsikálhatnak. Az ünnepi sorozatnak ez az elsô koncertje, 
amelyen régi vágyaik válnak valóra, hiszen olyan mûveket 
mutathatnak be, amelyekre már sok éve készülnek. Rá-
adásul szinte mindegyik magyarországi bemutatóként 
hangzik fel. George Antheil Ballet mécanique-ja 1923-ban 
született, és ez az elsô olyan kompozíció, amely az ütô-
hangszereket a darab középpontjába helyezi. Az Amadinda 
most az 1953-ban készített változatot mutatja be. „El-
képesztô zene – mondja a mûrôl az együttes vezetôje –, 
mert négy zongorista és kilenc ütôhangszeres szükséges az 
elôadásához.” Hozzáteszi, azért következik utána Stra-
vinsky Menyegzôje, mert Antheilra nagy hatást gyakorolt 
az orosz zeneszerzô, a mûvébôl is érzôdik az akkor már ne-
ves komponista iránt érzett csodálata. Mégis teljesen más 
koncepciójú a muzsikája. S Antheilt idézi, aki szerint: „Az 
én zeném se nem tonális, se nem atonális”. Akkoriban ez 
egy újszerû gondolatnak számított… Azért is érdekes ez a 
párosítás, mert A menyegzôt szintén négy zongorista és 
ütôhangszeresek adják elô. A másik, ugyancsak régóta ter-
vezett darab az argentin Alberto Ginastera Cantata para 
América Magicája, amely a prekolumbiánus idôkbôl szár-
mazó, indián szövegekre készült. A hat tétel elôadásában 
énekesre, zongorára és tizenhárom ütôhangszeresre van 
szükség, így együtt játszanak Tajvan elsô számú ütô-
együttesével, a Ju Percussion Grouppal, akikkel több mint 
két évtizedes kapcsolatot ápolnak. A vendégtársulat is 

Petrarca-szonettek, Wesendonck-dalok
Müpa-ôsz kortárs mûvekkel, sztártenorral, CAFe Budapesttel
Izgalmas kínálattal várja az érdeklôdôket a Mûvészetek Palotája az ôszi szezonban. Világhírû 
énekes (Jonas Kaufmann) dalestje mellett kamarazenei gyöngyszemek, magyarországi bemuta-
tók, különleges kortárs és kórusmûvek is szerepelnek a programban. Sôt, a CAFe Budapest Kortárs 
Mûvészeti Fesztivál megújult formájú és arculatú elôadásainak szintén tapsolhat a publikum. 

2 Réfi  Zsuzsanna
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elô ad egy mûvet, Chang Chiung–Ying Solar Myth-jét, ami 
szintén magyarországi bemutatóként hangzik fel. „Úgy ér-
zem, ez az est szerencsés csillagzat alatt született” – mond-
ja Rácz Zoltán. – Tényleg különleges lesz: izgalmas prog-
ram, érdekes mûvekkel. Nem szeretem a skatulyákat, az 
egysíkú repertoárt. S nagyon tetszik nekem az a Stravinsky-
történet, mely szerint a zeneszerzôt az elsô amerikai útján 
megrohanták az újságírók, és arról faggattak, mit gondol a 
modern zenérôl. A komponista így válaszolt: Utálom! Én 
nem írok modern zenét, én csak jó zenét írok...”  

Kortárs kórusmûvek az I. világháborúról 

Szintén a CAFe Budapest soroza-
tának része a Body of Songs címet 
vi se lô, rendhagyó est, amelynek 
október 16-án ad otthont a Müpa 
Fesztivál Színháza. Az Európai 
Hang versenytermek Szervezete ifjú 
komponistákat kért fel arra: írjanak 
rövid kó rusmûveket az I. világhábo-
rú kitörésének századik évforduló-
jára, s ezek bôl mutat be válogatást 
az MR Énekkara, új vezetôjével, 
Pad Zoltánnal. „Öt szép debreceni 
év után úgy éreztem, szükségem van 
új kihívásokra – mondja a karnagy –, 

s ezért is pályáztam meg az MR Énekkarának vezetését. Ez 
lesz az egyik bemutatkozó koncertem az együttes élén. A 
hangverseny a Müpa felkérésére született, de az elkészült 
kompozíciók közül magam válogattam ki a legérdekesebb-
nek ígérkezô mûveket. Szép ívet alkotnak a darabok Varga 
Judit Schlummert ein-jétôl Emily Hall Gastenboek-jéig. S 
bár minden korszakot szeretek, külön örömet jelent, ha 
kortárs kompozíciókat dirigálhatok. Igazán különleges 
élmény a zeneszerzôvel közösen dolgozva betanítani, meg-
szólaltatni az új mûveket. Úgy látom, az MR Énekkar is él-
vezettel ad elô modern alkotásokat. A második rész prog-
ramját ugyancsak én állítottam össze: az esten egyes mûvek 
zongorakísérettel és hangszerekkel hangzanak fel. A dara-
bok többségének meglehetôsen komor hangvétele mellett 
elhelyeztem olyanokat is, amelyek a továbblépés lehe tô sé-
gét, a megoldást, a megbékélést, a belsô nyugalmat kínál-
ják. A produkció kidolgozottságában, az egymásra hango-
lódásban lényeges, hogy az oratorikus irodalom mellett 
legalább ugyanolyan arányban szólaljanak meg a cappella 
mûvek is. Az MR Énekkar kiváló egyéni kvalitásokra épül, 
az énekes egyéniségek a kórus szolgálatában állva le nyû-
gözô koncertélményekre képesek. Nagyon várom a közös 
munkát, biztosan érdekes szezon következik. 

Hat eltéveszthetetlen hang

Tenor, basszus, két bariton és két kontratenor – hat éne-
kes, aki egyedi hangzással, tökéletes intonációval mutat-
ják be a legkülönbözôbb stílusú darabokat. A King’s 

Singers elôadásából áradó zenei öröm mindenütt, min-
denkit magával ragad. Az együttes sokszor szerepelt már 
Magyarországon: mostani fellépésük különlegessége, hogy 
november 5-i hangversenyükön az MR Gyermekkórusával 
szerepelnek a Bartók Béla Hangversenyteremben. A 
mûsorban Saint-Saëns, Mendelssohn és Bob Chilcott da-
rabjai mellett Tóth Péter Buborékok címû kompozíciója is 
felhangzik. 

Bartók, Kodály, Dohnányi és Brahms

Kiváló partnereket hoz magá-
val Fenyô László cselló-
mûvész a nagyteremben adott 
estjére. Eduard Kunz tizenhá-
rom nemzetközi megmérette-
tést nyert meg, a norvég Vilde 
Frang pesig Anne-Sophie 
Mutterrel turnézott, s partne-
rei között Marta Argerichet és 
Gidon Kremert is megtalálni. 
Szûcs Máté három esztendeje a 
Berlini Filharmonikusok elsô 
szólóbrácsása. „Régi álmom 
válik valóra november 18-án, amikor is a kamarazene 
gyöngyszemeibôl válogathatok, nemzetközi hírû, fantasz-
tikus partnerekkel, barátokkal. Különösen nagy örömmel 
tölt el az is, hogy mindezt a Müpa szenzációs hangverseny-
termében adhatjuk elô. A ritkábban hallható Kodály Duó 
és Dohnányi vonóstriója elôtt, mintegy bemelegítésként 
és a magyar mûsorra hangolódásként Bartók 1. rapszódiá-
ját játsszuk el Eduard Kunz-cal. Majd Vilde Frang, a szünet 
elôtt pedig Szûcs Máté is csatlakozik hozzám. A koncert 
második felében Brahms g-moll, monumentális zongora-
négyesét adjuk elô, ami mestermû, s egyike a szívemhez 
legközelebb álló daraboknak. Biztos vagyok benne, hogy 
az utolsó tétel magyaros hangulatának és verbunkos idéze-
teinek köszönhetôen a közönség legszívesebben táncra 
perdülne, velünk együtt” – mondta a Gramofonnak Fenyô 
László. n

Bôvebb információ és teljes programnaptár: www.mupa.hu
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Gramofon: Az idei Zeneszüret Fesztivált Liszt születésnap-
ján, október 22-én te fogod megnyitni – lemezbemutató szóló-
koncerteddel.
Balog József: Ez tulajdonképpen egy „elôlemezbemutató” 
koncert; a hivatalos valószínûleg decemberben lesz a Ze-
neakadémián, remélem, hogy addigra a lemez is elkészül.

G.: Játszottál már korábban is ezen a fesztiválon?
B. J.: Igen, még a Liszt-évben, 2011-ben. Akkor egy zongo-
rapárbajt adtunk Borbély Lászlóval. Liszt idejében nagy di-
vat volt a zongoristák közti zenei párbaj; persze ez inkább 
vicc volt, bár a hallgatók nagyon komolyan vették. Ez a 
koncert úgy nézett ki, hogy Lacival felváltva játszottunk 
darabokat, a végén pedig elôadtuk a Mazeppa szimfonikus 
költemény négykezes verzióját, aminek elég nagy sikere 
volt. Utána még több alkalommal is játszottam a fesztivá-
lon a legkülönbözôbb helyszíneken – a bevásárlóközpont-
tól kezdve a színház elôtti lépcsôig. A Zeneszüret Fesztivál 
egyik legnagyobb ötlete, hogy a zenészek a legváratlanabb 
helyeken bukkannak fel.

G.: A mostani koncerteden Liszt Transzcendens etûdjeit ját-
szod majd végig. Ezeket a mûveket gyakran említik a virtuozi-
tás csúcsának, ami egyébként Liszt célja is volt, hiszen Paga-
ninivel szeretett volna versenybe szállni velük. Számodra mi 
jelenti a legnagyobb kihívást?
B. J.: Szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy ennél ne-
hezebb sorozatot zongorára nem nagyon írtak le. Egy zon-
gorista életében az egyik legnagyobb kihívás eljátszani 
mind a tizenkettôt, fôleg egy koncerten. Mindegyik telje-
sen másfajta játékmódot igényel. A mûvek elôadása sajnos 
nagyon elment abba az irányba, hogy mindenki minél 
hangosabban és gyorsabban igyekszik ôket lejátszani, én 
viszont ezt nem szeretném. A különbözô címû darabokat 
nagyon különbözô karakterrel akarom megjeleníteni, en-
nek kapcsán végzek most egy kis kutatást. Próbálok rá-
akadni például olyan felvételekre, amiken esetleg Liszt-nö-
vendékek játszották az etûdöket. Szeretném felkutatni az 
összes elérhetô kiadást, illetve jó lenne megszerezni a kéz-
iratot is. Ez egyelôre még nem sikerült, mivel az autográf 
Weimarban van, a Goethe-Schiller archívumban, de elvi-
leg jók az elsô kiadások is. Nagyon szeretem a kéziratot, 
mert az nagyon sok mindent elárul, amit egy nyomtatott 
kotta nem: a mû alapkarakterét, szellemiségét. Fontos, 
hogy milyen sûrûn írta Liszt a kottát; mi az, amit egészen 
picivel jegyzett le, mi az, amit kiemelt – egyáltalán nem 
minden szerepel a mai Urtext kottákban, bár azok sem 
rosszak. Én azért nagyon kíváncsi lennék az eredetire. Eze-
ket a mûveket nagyon nagy elôdök vették lemezre koráb-
ban – Lazar Bermantól kezdve Cziffra Györgyig, de említ-
hetnénk Claudio Arraut is. Viszont úgy tudom, hogy 
Jandó Jenôn kívül – aki az én tanárom volt a Zeneakadé-

Transzcendens harmóniák

A 2011-es Liszt-bicentenárium óta szinte 
nincs olyan kiváló zenész, aki ne ünnepelné 
meg – ilyen vagy olyan formában – a kom-
ponista születésnapját. Négy évvel ezelôtt a 
Filharmónia Magyarország egy jelentôs ün-
nepségsorozatot indított útjára ez alkalom-
ból: a pécsi Zeneszüret Fesztivált, amelyet 
azóta minden évben megismételnek. Az idei 
nyitóhangverseny (október 22.) kapcsán 
Balog József zongora mûvésszel beszélget-
tünk.

2 Könyves-Tóth Zsuzsanna
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mián – más magyar még nem készített felvételt a Transz-
cendens etûdökbôl, ráadásul a Hungaroton az én elô adá-
somban adja ki elôször ôket, ezért is nagy kihívás ez.

G.: Liszt kéziratait sem mindig egyszerû megfejteni, bár két-
ségtelenül megéri.
B. J.: Én a h-moll szonátát mikor már fejbôl tudtam, kifeje-
zetten a kéziratból szerettem gyakorolni. Mikor az ember 
már ismeri a hangokat, és nem azt nézi, hogy mit is kéne 
játszani, hanem az egésznek a szellemiségét próbálja elkap-
ni, akkor ez nagyon hasznos tud lenni.

G.: Az biztos, hogy Liszt kézírása nagyon expresszív, 
improvizatív.
B. J.: Igen, az is nagyon érdekes, hogy miket húzott át és 
mit írt helyette. Ráadásul ezekbôl az etûdökbôl volt egy 
még nehezebb verzió, amit aztán a zongora fejlôdésével egy 
kicsit megváltoztatott. Szerintem azért is, mert senki sem 
tudta lejátszani ôket, még a növendékei sem, csak maga 
Liszt. Végül kétszer írta át a sorozatot: az elsô változatot 
gyerekkorában komponálta – ezek az Op. 1-es Etûdök –, 
majd ennek a zenei anyagából lettek a Grand Etûdök 
(Grandes études de Paganini – a szerk.); végül ebbôl szü-
lettek a Transzcendens etûdök. A Grand Etûdöket senki 
nem játssza manapság…

G.: Talán mert lejátszhatatlanok?
B. J.: Tulajdonképpen igen, illetve zeneileg sem voltak 
ezek még annyira kiforrottak. Végül a Transzcendens 
etûdök maradtak meg a koncertrepertoárban, bár azt kell, 
hogy mondjam: nem mai zongorára íródtak ezek a mûvek. 
Én a legutolsó Liszt-lemezemet egy Érard-zongorán csinál-
tam: egy Liszt-korabeli, 1840-es évekbôl való hangszeren, 
ami fent van a Várban (Magyarországon gyakorlatilag ez 
az egyetlenegy korabeli hangszer). Azon teljesen más eze-
ket eljátszani, sokkal könnyebb a billentése, kisebb az egész 
klaviatúra, minden közelebb van. Ugyanakkor nem olyan 
hangos, sokkal differenciáltabban lehet rajta zongorázni, 
és ami nagyon-nagyon fontos: a pedálhasználat is teljesen 
más. Azon a zongorán bátran használhatjuk, mert egye nes-
húros a hangszer, így nem zúgnak össze a harmóniák. Ezen-
kívül elképesztôen gyorsan lehet rajta repetálni – ezt egy 
mai Steinway nem tudja. Kisebb a kalapácsfej, ezért szól 
kisebbet, ugyanakkor az egész mechanika könnyebb. Nem 
volt egyszerû átállnom rá, de nagyon élveztem. Egy mai 
D-modellen igazából nem lehet a Transzcendens etû dö ket 
úgy lejátszani, ahogy Liszt korában. Hogy az ember mennyi 
bátorságot vesz ahhoz, hogy ha nem is átírja, de eset leg 
egy-két helyen egyszerûsítse a zenei anyagot a hangszer 
miatt, az már tulajdonképpen a mûvészekre van bízva.

G.: Van kedvenced?
B. J.: Nem mondanám. Külön-külön is szeretem mindegyi-
ket, de fôleg így egyben – egy nagy utazás az egész. Tökéle-
tesen átgondolt a hangnemi szisztémája is, illetve mind 
harmóniailag, mind technikailag elôkészíti a 20. századi 

ÔSZI PROGRAMOK A FILHARMÓNIÁNÁL

Véget ért a nyár, és a Filharmónia Magyarországnál is elkezdôdött 
az új évad. Szeptember elsô hetében indult a Pablo Casals Nem-
zetközi Gordonkaverseny, amelynek nyitóhangversenye egyben a 
Filharmónia Magyarország új Unikum-bérletének elsô koncertje is 
volt. A versenyre rekordszámú jelentkezôt vártak: összesen har-
minchét országból százötvenhét fi atal érkezett Budapestre, hogy 
összemérje tudását szóló, kamarazenei és nagyzenekari mûvek 
elôadásában (a versenyrôl részletek a Gramofon.hu oldalon találha-
tók). Az október 1-12. között zajló negyvenedik, jubileumi Korunk 
Zenéje Fesztivál újdonsága, hogy az egész ország területén tarta-
nak majd koncerteket. A Filhar-
mónia legfi atalabb fesztiváljára, a 
Zeneszüret Fesztiválra október 
22–26. közt kerül majd sor Pé-
csen. 2011-ben az elsô Zeneszü-
ret központi témája a Liszt-évfor-
duló volt. Szamosi Szabolcs, a Fil-
harmónia ügyvezetô igazgatója 
elmondta, bár idén is szeretnék 
megünnepelni Liszt Ferenc szüle-
tésnapját, a programot nem korlá-
tozták egy zeneszerzô élet mû vé-
re. Kiemelte a Tomkins Énekegyüttes Rahmanyinov-Vesperás kon-
certjét, amelyet Kocsis Zoltán és fi a, Kocsis Krisztián négykezes 
Rahmanyinov-játéka tesz még különlegesebbé. Megjelennek a szo-
kásos programok is: úgy, mint a zenelépcsô, ahol a hangverseny-
zongorát kiviszik az emberek közé a városba, vagy a fi lmklub, illet-
ve lesz egy mûvészportrékat bemutató kiállítás is. Az eseményso-
rozatot idén a Budapesti Fesztiválzenekar koncertje zárja.

Szamosi Szabolcs

Pablo Casals, a nemzetközi gordonkaverseny névadója

Bôvebb információ a Filharmónia Magyarország 
ôszi p rogramjai ról: www.fi lharmonia.hu
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zenét. Szerintem Liszt idejében az emberek nem gondol-
ták, hogy a szerzô nemcsak a 20. század klasszikus zenéjét, 
hanem a könnyedebb mûfajok egyes harmóniáit is elô ké-
szí ti majd. Azért, mert mindenki szétüti ezeket a darabo-
kat, sokszor nem is vesszük észre, hogy mi van mögöttük, 
csak a nehézségeit látjuk meg. Ez az, amit én nagyon sze-
retnék elkerülni.

G.: Ha már 20. század és könnyûzene: szerepelnek Gershwin-
etûdök is a repertoárodban, illetve Káel Norberttel fogsz közösen 
egy klasszikus-jazz koncertet adni. Mennyire értesz a jazzhez?
B. J.: Szoktam játszani: nem igazán jazzt, inkább jazz-
ihletésû komolyzenét. Engem ez nagyon érdekel, nagyon 
sok olyan darab született, amit igazából csak azok tudnak 
jól eljátszani, akik egy kicsit a másik oldalon is otthon 
vannak. A jazz ritmusa, az improvizáció egy egészen más 
mûfaj. Én gyerekkorom óta hobbiként ugyan, de elég sokat 
játszom ilyeneket. Egyébként tervezem a Gershwin-etûdök 
felvételét is – összesen hét van belôlük, mind rettentô vir-
tuóz darab.

G.: Mit gondolsz, lehet helye az improvizációnak a komolyze-
nében is? Te szoktál improvizálni?
B. J.: Igen, akár bemelegítés-, akár levezetésképpen, akár 
azért, hogy kikapcsoljam az agyam. Én inkább jazzt szok-
tam, de azt gondolom, nagyon hasznos, ha valaki tud ko-
molyzenét is. Rengeteg olyan mû van, akár a Transzcen-
dens etûdök közt is, ami gyakorlatilag egy harmónialánc 

feletti rögtönzés. Például az Esti harmóniák, ami teljesen 
olyan, mint egy improvizáció.

G.: Úgy tudom, szoktál gyerekkoncerteket is adni. Mesélj 
ezekrôl egy kicsit!
B. J.: Igen, gyakorlatilag három-négy évestôl egészen ti-
zennyolc éves korig tartunk koncerteket a Filharmóniával, 
amelyeken Lakner Tamás karnagy a narrátor. A legutóbbi 
mûsorunk címe A virtuóz zongorista volt. Egy kicsit féltem 
attól, hogy a gyerekek képesek lesznek-e egy szál zongorá-
ra végig odafi gyelni. Végül nagyon jól sikerült a koncert – 
tervezzük is, hogy az egész országban végigvisszük ezt a 
mûsort. A tapasztalataim csak és kizárólag pozitívak: egy 
fûtetlen tornateremben reggel nyolckor ötszáz gyerek 
olyan csöndben hallgatta a zenét, hogy még a légy zümmö-
gését is lehetett hallani. Ehhez persze kell Tamás is, illetve 
nagyon jó ötlet volt, hogy egy kivetítôn közelrôl láthatták 
a kezemet. Egy ilyen koncerten mindenféle kunsztokat 
mutatok, különbözô karaktereket jelenítek meg, például 
állatokat kell felismerniük a gyerekeknek. Azt próbáljuk 
meg bemutatni, hogy a zongora mennyire összetett hang-
szer, és egy virtuóz zongoristának mennyire sok mindent 
kell ahhoz tudnia, hogy mindezt el tudja játszani. Ha csak 
egy százaléknál elérjük azt, hogy megszeressék a komolyze-
nét, már hasznos volt a koncert. n

TÖBBSZÖRÖS JUBILEUM A KORUNK ZENÉJE FESZTIVÁLON

A negyvenedik Korunk Zenéje Fesztiválon Hollós Máté hatvanadik, Vidovszky László és Eötvös Péter hetvenedik születésnapját ünne-
pelhetjük szerzôi estjeiken, illetve sok más, társmûvészeteket is bevonó produkcióban lehet részünk. A fesztivál programjai idén elôször 
nem korlátozódnak egy helyszínre: Budapest mellett Pécsen, Szombathelyen és Kaposváron is hallhatunk majd kortárszenei koncerteket 
október 1–12. között. A fesztivál egyik legizgalmasabb eseménye Vidovszky László, az Új Zenei Stúdió egyik megalapítója Le piano c’est 
doubles címû hatzongorás darabjának bemutatója lesz, amelyet Vidovszky László vezetésével adnak majd elô. Eötvös Péter több mûvét, 
köztük a Harakiri címû kamaraoperát is hallhatjuk majd a fesztiválon, illetve láthatunk egy kortárs táncprodukciót is a zeneszerzô alkotá-
saira. Békési-Marton Csaba pécsi zeneszerzô Cantus Lustralis címû kamaraoratóriumát Szombathelyen és Kaposváron hallhatjuk majd a 
fesztivál elsô napjaiban. Pécsre Hannfried Lucke német orgonista látogat el, aki Davide De Zotti osztrák zeneszerzô, Oliver Messiaen és 
Friedrich Gulda mûveit tûzte mûsorára.

Balog József zongoramûvész honlapja (életrajz, koncertnaptár, 
diszkográfi a, fényképalbum, kritikák): www.jozsefbalog.com

Bôvebb információ: www.fi lharmonia.hu

Vidovszky László Eötvös Péter Hollós Máté
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MVM
KONCERTEK

A Zongora 
2014/2015

2014. október 22. (szerda), 19.30 – 

2015. január 9. (péntek), 19.30 – 
2015. március 17. (kedd), 19.30 – 

2014. szeptember 18. (csütörtök), 19.30 óra – 
2014. november 6. (csütörtök), 19.30 óra – 
2015. január 15. (csütörtök), 19.30 – 
2015. január 28. (szerda), 19.30 – 
2015. február 10. (kedd), 19.30 – 

2015. április 9. (csütörtök), 19.30 – 

 
 

a 30-257-7150-es mobilszámon, hétköznapokon 9-16 óráig.

 

A hangversenysorozat  



„Fontosnak tartom, hogy a Nemzeti Énekkart annyit fog-
lalkoztassam, amennyit csak lehet – meséli a Nemzeti Fil-
harmonikusok vezetôje –, s magam is sokat dolgoztam kó-
rusokkal. Bár az a cappella gyakorlatom nem olyan széles, 
Bartók mûveinél ez nem jelent problémát, hiszen stílusá-
ban nem különül el élesen az anyag vokális és instrumen-
tális kezelése. A szeptember 25-i nyitókoncertünkre a rit-
kábban hallható Négy régi magyar népdalt választottam; 
azért is, mert a Bartók Új Sorozatot folytatni kell. Vállal-
koztam arra, hogy a kórusoknál én leszek az össze kötô ka-
pocs, mindet felveszem különbözô együttesekkel, s ennek 
része a mostani mûsor is. A Húsz magyar népdal ugyan-
csak izgalmas kompozíció: az eredetileg zongorára íródott 
mûvek nagy részét magam hangszereltem át, több mint tíz 
esztendôvel ezelôtt. Az általam készített változat már több-
ször, külföldön is elhangzott. Éppen ez volt az átdolgozás-
sal a célom, ugyanis ezeket a magyar népdalokat egyéb-
ként – több ok miatt – ritkán szokták elôadni. Nem 
könnyû például a pontos, szép szövegejtés, s intonációs 
szempontból is tartogat nehézségeket… Csodálom is az 
énekeseket, hogy technikájuk révén hogyan tudják ezeket 
a gondokat megoldani. A Húsz magyar népdal eredetijét 
sokszor játszottam, sokféle formációban. Legjobbnak a 
négy énekessel történô elôadást tartom, mert a különbözô 
karakterekhez, archetípusokhoz eltérô hangfajú énekesek 
illenek. Most neves mûvészekkel és díjnyertes fi atalokkal 
mutatjuk be. Érdekes, hogy Bartók milyen zseniálisan vá-
lasztotta ki éppen azt az ötöt a húszból, ami kamarazenei 
formációban is megteszi a hatását. Egyébként az ô népdal-
feldolgozásai gyökeresen eltérnek a Kodályétól. Bartók 
életmûvének ez nem elhanyagolható, kis szegmense, ha-
nem esszenciális jelentôségû, az összes mûfaji ágra kiható 
tevékenység. A másodlagos célom a darab népszerûsítése 
mellett pedig az volt, hogy felhívjam a fi gyelmet arra, amit 
Bartók maga is hangoztatott: a kelet-európai népdalkincs 
olyan gazdag és sokszínû, hogy egy élet nem elég a tanul-

mányozásához, asszimilálásához…” – mondja a Gramofon  
kérdésére Kocsis Zoltán. 
A zenekar Strauss-sorozata pedig novemberben folytató-
dik. A Japán ünnepi zene a császárság 2600 éves fennállá-
sára íródott, a németek és japánok közötti szövetség volt az 
alapja, s Richard Strauss – aki az 1936-os olimpiai himnusz 
zenéjét is komponálta – nem zárkózhatott el egy olyan fel-
kérés elôl, amelyet busásan honoráltak. Az ebben az idô-
szakban született operáinak zenéje sokkal érdekesebb, az 
ünnepi zene különlegessége azonban az, hogy különbözô 
méretû, üst alakú buddhista harangokat használ benne. 
„Mi is az eredeti, nagy kané harangokat szeretnénk alkal-
mazni – kérdés, hogy ekkora öntvényeket kibír-e a Müpa 
színpada... Az azonban biztos, hogy japános lesz a hangzás. 
Megkönnyíti a munkánkat, hogy egy felvétel – amelyen 
maga Richard Strauss vezényel – rendelkezésre áll a darab-
ból” – mondja Kocsis Zoltán, majd így folytatja: „felhang-
zik ezen az esten a József-legenda is, ami zeneileg azon a 
Strauss-mûvek közé tartozik, amelyek a korábbi kompozí-
ciókhoz képest is új, lényeges elemeket tartalmaznak, és 
tökéletesen ellehetetlenítik azokat a vádakat, amelyek sze-
rint Strauss az Elektra után már csak reprodukálta önma-
gát... A Szegedi Kortárs Baletten historikus vagy néprajzi 
szempontokat felesleges lenne számon kérni, sajátos mód-
szerekkel dolgoznak. S úgy gondolom, a Daphnis és 
Chloéhoz hasonlóan érdekes produkciót állítanak majd 
színpadra. Az a darab erôsen megosztotta a publikumot, de 
rengeteg pozitív visszajelzést kaptam, és magam is érdekes-
nek találtam az akkori »ketrecharcot« – meséli a Gramo-
fon olvasóinak Kocsis Zoltán.

KLASSZIKUS ZENEKARI KÖRKÉP – Réfi  Zsuzsanna összeállítása

26 GRAMOFON 2014. ÔSZ

Kocsis Zoltán ezúttal Bartók és Richard Strauss kompozícióiról mesélt 
a Gramofon olvasóinak

A Nemzeti Filharmonikusok honlapja: www.fi lharmonikusok.hu

Magyar népdaloktól a kané harangokig
Mára már hagyománnyá vált, hogy Bartók 
Béla elôtt tiszteleg a Nemzeti Filharmonikusok 
évadnyitó estje (2014. szeptember 25.) – még-
pedig különleges darabokkal. Folytatódik az 
együttes Richard Strauss-sorozata is. Kocsis 
Zoltán fôzeneigazgató a Gramofonnak el-
mondta: a Szegedi Kortárs Balett közre mû-
ködésével a József-legenda (november 12–13.) 
szintén rendhagyónak és különlegesnek ígérke-
zik – akárcsak a legutóbbi Daphnis és Chloé-
koreográfi ájuk. 
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Kiemelt támogatónk: Partnereink:

NYOLC HÓNAP ALATT A VILÁG KÖRÜL

2014. október 9., 19:30
Debrecen, Bartók terem
Bécsi vér
 W.A. Mozart: Varázsfuvola-nyitány K. 620
 L.v. Beethoven: V. (Esz-dúr) zongoraverseny op.73
 J. Brahms: II. (D-dúr) szimfónia op.73
Réti Balázs - zongora
Miskolci Szimfonikus Zenekar
Vezényel: Gál Tamás
 

2014. október 22., 19:30
Debrecen, Bartók terem
‘56
 L.v. Beethoven: Egmont-nyitány op.84
 Liszt F.: Hungaria S. 103
 Dubrovay L.: 1956 - szimfonikus képek versmondóra és  
  zenekarra Gyurkovics Tibor verseivel
Koncz Gábor - narrátor
Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényel: Philippe de Chalendar
 

2014. október 30., 19:30
Debrecen, Bartók terem
Divina musica
 G. Verdi: Requiem
Rálik Szilvia, Schöck Atala, László Boldizsár, Rácz István - ének
Kodály Kórus Debrecen
Csokonai Színház Énekkara
Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényel: Kovács László
 

2014. november 8., 19:30
Debrecen, Bartók terem
Nagyok kicsiben
 Ny.A. Rimszkij-Korszakov: c-moll zongorás trió

 

2014. szeptember 18., 19:30
Debrecen, Bartók terem

 

 

2014. november 20. 19:30
Debrecen, Bartók terem
A szerelem rabságában
 

Kodály Kórus Debrecen
Vezényel: Szabó-Sipos Máté
 

2014. november 27., 19:30
Debrecen, Bartók terem
Latin varázs
 Hubay J.: Carmen fantázia op.3 No.3
 C. Saint-Saëns: Havanaise op.83
 P. de Sarasate: Cigánydalok

Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényel: Kollár Imre
 

2014. október 1., 19.30
Debrecen, Bartók terem
A Zene Világnapja
 

Kodály Filharmonikusok Debrecen
Budapest Jazz Orchestra
Vezényel: Kovács László
 Regisztrációs jegy ára 100 Ft
 Regisztrálni a debreceni Tourinform irodában

2014. november 14., 19:30
MÜPA, Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem
Sir Simon Rattle és a Berlini Filharmonikusok

Kurtág György: Grabstein für Stephan, op. 15c 
Beethoven: IX. (d-moll) szimfónia, op. 125 

Sally Matthews - szoprán, Bernarda Fink - mezzoszoprán 
Christian Elsner - tenor
Hanno Müller-Brachmann - basszus 
MR Énekkar (karigazgató: Pad Zoltán)
Kodály Kórus Debrecen
Vezényel: Sir Simon Rattle

Kedvezményes bérletvásár a Zeneházban: 2014. szeptember 1-5.  •  www.concertobudapest.hu
Partnerünk:
VízPlusz Kedvezménykártya
www.vizpluszkartya.hu

2O14/2O15 bérletek
Beethoven Plusz
Concerto Heavy Metal
Concerto Studio
Manó
Dzsopatán  

Művészeti vezető:
KELLER 
ANDRÁS



„Szeretem a Haydn-Mozart Pluszt” – meséli Takács-Nagy 
Gábor –, hiszen a BFZ-ben kiváló muzsikusok ülnek, akik-
kel öröm dolgozni, s úgy érzem, az utóbbi évek alatt egyre 
jobban összeszoktunk. Félszavakból megértjük egymást, 
gyor san magas szintre jutunk, és annyira szabadnak érzem 
magam mellettük, hogy a koncerteken már improvizálni is 
merek. A zenekar olyan, akár egy hangszer, s már én is 
meg tanultam, hogy hogyan kell bánni ezzel  az instrumen-
tummal. Nem a karmester zenél, hanem a muzsikusok, 
ôket kell egységbe kovácsolni, és megfelelôen inspirálni, 
hogy mindenki az egyéni legjobbját nyújthassa. Fontos az 
él ményszerû játék, mert az valóban megemeli a hallgatók 
lelkét.”
„Ezt a sorozatot azért is élvezem, mert szólistái azok a mu-
zsikusok, akik az együttes saját, Végh Sándor Versenyén 
gyôzedelmeskedtek. Jó érzés a barátaimmal zenélni, hiszen 
korábban magam is sok éven keresztül voltam a BFZ kon-
certmestere. Azt is jó látni, hogy a zenészek milyen lelke-
sen készülnek erre a megmérettetésre. A zenében ugyanis 
nincs stagnálás: vagy fejlôdik valaki vagy visszaesik; egy 
ilyen verseny azonban kellôen inspirál mindenkit, hogy 
továbbfejlessze tudását, s hogy kamarazenei csoportokban 
gyakoroljon. A zenekari játék alapja ugyanis az, hogy nem-
csak halljuk, hanem hallgatjuk is a másik játékát. S tény-
leg a baráti hangulat jellemzô az együttesre, amelyben 
mindenki meg meri  mutatni a tudását, s együtt örülnek 
egymás sikerének. Néha a megmérettetés elôtt engem is 
megkérnek, hallgassam meg az elôadást, adjak tanácsot, 
amit örömmel teszek. Jó tudni, hogy hallgatnak rám, és a 
zenészek elôtt van hitelem.” 
Takács-Nagy Gábor szerint az is öröm, hogy most már is-
mét a Zeneakadémia ad otthont ezeknek a hangverse-
nyeknek, hiszen sokkal jobb az akusztika; arról nem is be-
szélve, hogy milyen gyönyörû helyszín. „Az ôszi  elôadásokat 
október végén lesznek a koncertteremben, majd ismét vi-
déki turnéra indulunk. A programot – amelynek Fejérvári 
Zsolt és Andrea Bressan a szólistája – Pécsett, Székesfehér-

várott és Nyíregyházán is elôadjuk. Élvezem ezeket a vidéki 
vendégszerepléseket, mert így új publikummal is találkoz-
hatom, amelynek tagjai nagyon hálásak és lelkesek. A mû-
sort egyébként Fischer Ivánnal együtt állítjuk össze, s min-
dig fontos, hogy újdonságok, ritkán hallható mûvek is fel-
hangozzanak. Volt már, hogy ugyanabban a hangnemben 
szólalt meg minden vagy Haydn elsô és utolsó szimfóniája 
szerepelt egy esten. Most egy Mozart- és egy Haydn-szim-
fónia, illetve a Német táncok mellett Rossini Fagott ver-
senye, valamint Vanhal D-dúr nagybôgôversenye kapott 
helyet a programban.”  
„Nem tudom megmondani, hogy mi a Mozart- vagy a 
Haydn-hang...” – meséli Takács-Nagy Gábor a Gramofon 
olvasóinak. „A zenére fi gyelek, az adott darabra, a mon-
dandójára, és mindig ahhoz igazítjuk a hangzást. Nem ve-
zényelek szabályok szerint. Hiszek abban, hogy ha az 
elôadó kellôen érzékeny, s ha jó az ízlése, akkor a produk-
ció is stílusos lesz. Nagy zseni volt mindkét komponista, de 
ugyanolyan érzésekkel rendelkeztek, mint mi. Így mûveik 
a mai emberrôl is szólnak, az érzéseinkrôl, a gondolataink-
ról. S ezt kell kreatívan életre kelteni. Haydn kicsit köze-
lebb van a földhöz, Mozart inkább lebeg. De amikor ezek a 
zeneszerzôk felkeltek az ágyból, nem azt mondták maguk-
nak, hogy most komponálok egy klasszikus stílusban lévô 
mûvet, hanem csak azt: írok egy darabot. Az artikuláció 
fontos. A 19. századi zene inkább fest; Mozart és Haydn 
muzsikája pedig beszél és táncol.  Ezért lényeges, hogy 
hogyan emelôdik ki a vonó a húrból. A legfontosabb azon-
ban az, hogy élô, kontrasztgazdag legyen az elôadás. A ze-
nész feladata, hogy a kottában lévô, holt hangokat elevenné 
varázsolja, s egy történetet mondjon el általa, a közönség 
pedig élménnyel térjen haza.”
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Haydn és Mozart – beszélô, táncoló zene
A Budapesti Fesztiválzenekar régi és rendsze-
res sorozata a Haydn-Mozart Plusz, amelynek 
az utóbbi években Takács-Nagy Gábor az ál-
landó dirigense. A hegedûmûvész-karmester 
úgy véli, a koncertjein felhangzó mûvek táncol-
nak, történeteket mondanak el, és rólunk, a 
hallgatóság érzéseirôl, gondolatairól mesélnek.  
Ô pedig nem szabályok szerint vezényel, hanem 
kreatívan próbálja a kottában megfogalmazott, 
holt hangokat életre kelteni. Ehhez pedig a Fesz-
tiválzenekar muzsikusai kiváló partnerek.  

A Budapesti Fesztiválzenekar honlapja: www.bfz.hu

Takács-Nagy Gábor: „Haydn kicsit közelebb van a földhöz, Mozart inkább lebeg”
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„Az együttesben muzsikáló, kiváló rézfúvós fi úk – Devecsai 
Gábor, Sztán Attila, Tóth Bálint – inspiráltak a Concerto 
Heavy Metal sorozatára. Nekik kívántam szabadkártyát 
adni, s biztos, hogy a BMC-ben, októberben kezdôdô elô-
adások roppant szórakoztatóak lesznek, különleges vendé-
gekkel, rendhagyó mûsorokkal, amelyekbôl természetesen 
a címadó heavy metal sem hiányozhat” – meséli a Gramo-
fonnak Keller András. – A Concerto Open sorozata szin-
tén szokatlan és érdekfeszítô. Mindig sokat dolgozom a 
hangversenyek mûsorával, mert úgy vélem, a program-
össze állításnak önmagában mûvészi alkotásnak kell len-
nie. Ezek ugyanis egyszeri, megismételhetetlen alkalmak. 
Egy este különbözô mûvek találkoznak, amelyek bizonyos 
szférában kapcsolatba lépnek és hatnak egymásra. A zenét 
ugyanis csak élôlényként tudom felfogni... Ezért lényeges, 
hogyan épül fel egy-egy koncert. A Müpában színre kerülô 
Open-sorozatban klasszikus mûvek és olyan kortárs dara-
bok hangzanak fel, amelyek elôadásában alkotójuk is részt 
vesz. Olyan muzsikusokat hívtam, akiknek óriási presztí-
zsük van a világban, itthon azonban még nem ismertek. 
Sajnos hozzánk még mindig általában huszonöt-harminc 
esztendôs késéssel érkeznek meg az új mûvek. Ezért szá-
momra misszió is, hogy kortárs alkotásokat játsszak, még 
ha egy olyan nagy koncerttermet is kell megtöltenünk, 
mint a Mûvészetek Palotája. Azt nem tudom ígérni, hogy 
a mostani sorozat darabjai felérnek a beethoveni szimfóniák 

nagyságrendjével, de hogy mindegyik érdekes és szórakoz-
tató lesz, azt igen. Biztos, hogy közönségbarát és élvezetes 
kompozíciók hangzanak majd el. A törzsközönségünknek 
már elmondtam, hogy ne aggódjanak, nem fog fájni.. Bí-
zom benne, hogy ezzel nem riasztom el az egyre növekvô 
számú publikumot! S tényleg csak akkor lehet eldönteni, 
hogy milyen egy adott mû, ha legalább egyszer meghall-
gatta az ember.”
Keller András kérdésünkre részletesen beszámolt a sorozat 
programjáról. „Októberi estünkön Lera Auerbach Eterni-
day – Hommage to W. A. Mozart címû mûve után valóban 
Mozart következik: a d-moll zongoraverseny, végül a poszt-
romantikus stílusú I. szimfónia. Auerbach remek kompo-
nista, kiváló zongoramûvész, emellett költônô, képzô mû-
vész, s balettjeit világszerte játsszák. A sorozatban kedves 
barátom, Gidon Kremer szintén koncertezik: elôadásában 
egy Weinberg-mû is felhangzik. Különleges zeneszerzôrôl 
van szó, aki Sosztakovics árnyékában élt, és hatalmas a 
hagyatéka. Most, ezzel a darabbal rengeteg arcát megmu-
tatja Kremer. Várom már a hangversenyt, mert eddig 
Weinberg-mûvei hiányoztak a repertoárunkról... A soroza-
tot záró esten pedig Thomas Adès dirigálja a zenekart, aki 
kiváló zongoramûvész, s felhangzó Haláltánc címû darab-
ját tavaly mutatták be nagy sikerrel. Azért is tartom jónak 
ezt a bérletet, mert a zenekar számára is fontos a szerzôi je-
lenlét. Így születnek ugyanis autentikus elôadások. A ze-
nekar is várja már ezeket a darabokat. A muzsikusok nyi-
tottakká váltak az eltelt évek alatt, s tudják, hogy mindig, 
mindenben száz százalékos teljesítményt kell nyújtaniuk.” 
A másik – kortárs mûvek szempontjából – szintén lényeges 
sorozatuknak a Zeneakadémia ad otthont, s ezen közösen 
játszanak az UMZÉ-val. „Rácz Zoltánnal régi barátok, mu-
zsikuskollégák vagyunk, s persze szoros szövetségesek is. 
Együttesébôl sokan játszanak a Concertóban, s hasonlóan 
gondolkodunk zenélésrôl, zenérôl. Az Új Dimenzók min-
den estjére jut egy-egy magyarországi bemutató, sôt a 
zárókoncertre kettô is. Messiaen mûve fél évszázad után 
jut el hozzánk, Veress Sándor darabját sem játszotta eddig 
itthon senki, ahogy Boulez Incises és Sur Incises címû 
kompozícióit sem. Örülök, hogy mindkét nagy koncert-
helyszínen ilyen erôs kortárs profi lú sorozatokkal leszünk 
jelen” – avatja be a mûhelytitkokba a Gramofon olvasóit 
Keller András.
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Közönségbarát kortárs mûvek a Concertóval
A Keller András vezette együttes, a Concerto Budapest mindig élen járt a kortárs mûvek mû-
sorra tûzésében. A következô szezonban azonban még az eddiginél is több újdonságot kínál-
nak. A Concerto Open koncertjein különleges komponisták mutatkoznak be, az Új Dimenziók 
estjein magyarországi bemutatók hangzanak fel, s még Concerto Heavy Metalra is várják az 
érdeklôdôket.  

A zenekar honlapja: www.concertobudapest.hu

Gidon Kremer és Keller András – a két kiváló hegedûmûvész-karmester ismét 
közös produkciót készít elô



A Miskolci
Szimfonikus Zenekar és
a Filharmónia Magyarország
nagyszabású produkciója
a Generali Arénában

2014. OKTÓBER 1., 19.00
GENERALI ARÉNA MISKOLC

Miskolci
Szimfonikus Zenekar

Ének: Horváth István,
Fodor Beatrix,

Wiedemann Bernadett,
Haja Zsolt

Közreműködik:
Nemzeti Énekkar,

Fazekas Gyermekkar
Vezényel:

Gál Tamás

Jegyek 2000 Ft-os áron szeptember 1-től kaphatóak
a Miskolci Kulturális Központ (3525 Miskolc, Rákóczi u. 2., tel.: 46/508-844)

és a Filharmónia Magyarország Nonprofi t Kft . irodájában
(3525 Miskolc, Kossuth u. 3., tel.: 46/505-656)

A diákok, pedagógusok és nyugdíjasok kedvezményesen,
1700 Ft-ért vásárolhatnak jegyeket. 

A Népszerű, a Gyöngy és Szezonbérlettel rendelkező hangversenylátogatóink
bérletenként egy darab 500 Ft-os árú jegyet válthatnak.

CARL ORFF:

Carmina Burana



A zenekar szinte az egész nyarat munkával töltötte: július-
ban például Lajkó Félix-szel muzsikáltak a Margitszigeten, 
augusztusban pedig fesztiválról fesztiválra jártak. A Zemp-
léni Fesztivál mellett Beremenden és a nyíregyházi 
Cantemus Kórusfesztiválon ugyancsak felléptek, emellett 
koncerteztek Mosonmagyaróvárott is. A próbák sora szep-
tember elején folytatódik, hiszen a szezont nyitó estjükön 
ôsbemutatóval lépnek a publikum elé. Szeptember 25-én, a 
Zeneakadémián Csajkovszkij Francesca da Rimini és 
Brahms II. szimfóniája mellett Hollós Máté Kettôsversenyét 
adják elô, Rivka Golanival és Virág Emesével, Yeruham 
Sharovsky dirigálásával. „Örömmel vállaltuk ezt a pre-
miert, és igyekszünk a szezon további részében szintén ér-
dekes, különleges darabokat játszani. Szinte minden hang-
versenyünkre jut egy-egy kortárs mû – folytatja Hollerung 
Gábor. – S azért arról is ejtsünk szót, hogy mára verseny-
helyzet alakult ki a zenekarok között, telítôdött a hangver-
senypiac. A program-összeállításokkal ezért át kell tör-
nünk a közönség egyre magasabb ingerküszöbét. Szeren-
csére a mi publikumunk vevô az újdonságra. Olyan hang-
versenyeket kell adnunk, amelyekkel a közönséget el tud-
juk kápráztatni. De a magunk ébrentartása, a saját feladat-
vállalási kedvünk, a tettre készségünk életben tartása is 
fontos. El kellene jutnunk egyébként oda, hogy még több 
legyen az újdonság, de úgy, hogy a publikum ne kapjon 
sokkot. Szükség van különlegességekre, de ezt sem szabad 
dömpingszerûen csinálni, hiszen a cél az, hogy több em-
bernek legyen kedve koncertre járni…”
A Dohnányi Zenekar vezetôje úgy véli, a közönségépítés-
ben segít hatalmas repertoárjuk, valamint az is, ahogy 
ezeket az újdonságokat tálalják, ahogy igyekeznek az ér-
deklôdôknek minden információt megadni, ami közelebb 
viszi hozzájuk a mûveket. Hollerung Gábor abban is hisz, 
hogy a társmûvészetek segítenek a zene könnyebb megér-
tésében, s úgy véli, az olyan produkciók, amelyekben több 
mûvészeti ág találkozik, sok izgalmas és élvezetes pillana-
tot tartogatnak a résztvevôknek is. Több ilyen elôadásuk 
született már: ôsszel a szerelem arcait járják körül a 
Mûvészetek Palotájával közös rendezésû sorozatukban, 
táncosokkal. A bérlethez három táncegyüttest nyertek 
meg: a Bozsik Yvette Társulattal az egzotikus szerelmet 
mutatják be A csodálatos mandarinnal, s az est mûsorában 
Dubrovay László Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi  

címû mûve is szerepel, amelyet Cakó Ferenc homok-
animációi illusztrálnak. A profán arcot pedig mi más mu-
tatná meg jobban, mint egy kiváló Offenbach-operett, az 
Orfeusz az alvilágban. A darab félig szcenírozottan, Káel 
Csaba rendezésében kerül színre, s az is biztos, hogy külön-
leges kán-kánt láthatnak majd az érdeklôdôk, hiszen a ko-
reográfus Horváth Csaba, a közremûködô tánctársulat pe-
dig a ForteDanse. A frivol archoz két különleges mûvet 
választottak: a ritkán hallható Orff-darabot, a Catulli 
Carminát és Petrovics Emil hatásos Lysistratéját. A Sze-
gedi Kortárs Balett lép itt színpadra, Juronics Tamás ko-
reográfi ájával. A sorozat záróestjérôl hiányzik a tánc, de 
Hollerung Gábor úgy véli, érdemes ez alkalommal már 
csak a zenében bízni, s Wagner Trisztán és Izoldájának, va-
lamint Ravel Daphnis és Chloéjának részletei mellett 
Gyöngyösi Levente I szimfóniája hangzik fel.
A BMC-ben indított sorozatuk szintén izgalmas. Az ötlet 
Szentpáli Rolandtól és Mandel Róberttôl származik, akik 
számos rendhagyó instrumentumot szólaltattak már meg. 
A négy elôadásból álló bérlet mindegyik estjén egy-egy 
hangszerritkaságot mutatnak be, neves vendégekkel.
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Újdonságok – sokk nélkül
Kétféle bérletvásárlója van a Budafoki Dohnányi Zenekarnak – meséli Hollerung Gábor, az 
együttes igazgatója és mûvészeti vezetôje, aki augusztusban ünnepelte hatvanadik születés-
napját. Az egyik vásárló azt kérdezi meg, mi lesz az újdonság, a másik pedig azt, hogy lesz-e 
megint egy korábban hallott, általa megszeretett produkció. A közönségnek nem lehet panasza 
a társulat következô szezonjára: rendhagyó produkciókat, mûveket és instrumentumokat egy-
aránt kínálnak. 

A Budafoki Dohnányi Zenekar honlapja: www.bdz.hu

Hollerung Gábor: „A társmûvészetek segítenek a zene könnyebb megértésében”
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„Hazudnék, ha azt állítanám, hogy könnyû helyzetben 
vagyunk, hiszen az ország második legnagyobb, 
legnépesebb zenekaraként rengeteg a tennivalónk. 
Különbözô korosztályok számára szerkesztett bérle-
teinket az elmúlt évadban is tízezrek hallgatták. Ját-
szottunk operát, operettet, zenés játékot és musicalt, 
közremûködtünk fesztiválokon, többször is jártunk a 
fôvárosban és az ország más nagyvárosaiban. Sze-
reztünk 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 öt-
ezer gyermek élvezhette mûsorunkat. Nem szeretnék 
megfeledkezni saját közönségünkrôl sem: a sze ge-
diekrôl, akik az év minden szakában találkozhatnak 
velünk a város különféle elôadóhelyein, a Nemzeti 
Színháztól a Szabadtéri Játékok színpadáig” – mond-
ja Lukácsházi Gyôzô. 
Az elmúlt évad nagyzenekari koncertjei közül az 
igazgató kiemelkedôként 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 pedig ô maga volt. „A zene-
kar jó teherbírású – folytatja az igazgató –, mû vé-
szeink a próbákkal és utazásokkal járó fáradalmak 
ellenére is képesek nagyszerû elôadásokat produ-
kálni, munkájukat az átlagosnál több mosollyal, jó 
hangulatban végezni. Úgy érzem, partnernek tekint-
jük egymást, az elmúlt esztendôben nem merült fel 
olyan zavaró tényezô, amelyet ne tudtunk volna kö-
zösen, mindenki megelégedésére rendezni. A mi 
dolgunk a kulturált szórakoztatás, amit a lehetô leg-
magasabb szinten kell mûvelnünk, hogy hitelesek 
maradhassunk. Akit ez a törekvésünk megérint, tá-
mogatni fog bennünket a jövôben is fellépési lehe tô-
séggel, pénzzel vagy egyszerûen azzal, hogy elláto-
gat a koncertjeinkre.”

SZEGEDI SZIMFONIKUSOK: 
               KULTURÁLT SZÓRAKOZTATÁS
A Szegedi Szimfonikus Zenekar igazgatójaként egy 

esztendônyi múlt áll Lukácsházi Gyôzô mögött. Ez 

az idôszak egyaránt szolgált élményekkel, tapasz-

talatokkal és olyan ötletekkel, amelyeket a kö vet-

kezô években kíván megvalósítani.
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Lukácsházi Gyôzô: „Képesek vagyunk az átlagosnál több mosollyal, jó 
hangulatban végezni a munkánkat”

Lukácsházi Gyôzô úgy érzi, a kinevezése óta eltelt 
egy évben nem érte kudarc. Tisztában van a helyi 
lehetôségekkel, így nem is szôtt olyan terveket, ame-
lyeket ne tudna megvalósítani. A Gramofonban leg-
utóbb azt nyilatkozta, hogy bôvítené a nyári szabad-
téri mûfajt kamarazenével, térzenékkel, mert millió 
gyönyörû helyszín található a városban. „Azt szeret-
ném, hogy ütközzenek belénk” – fogalmazott akkor. 
Idén nyáron meg is valósította ezt az elképzelést, 
mint az a Gyüdi Sándor vezetô karmesterrel készült 
Gramofon-beszélgetésbôl (ld. a 37. oldalt) is kiderül.  
Továbbra is a célok között szerepel a több mint 30 
ezer szegedi egyetemista megszólítása.
Nem könnyû kiemelni pár produkciót a 2014/2015-
ös évad kínálatából, hiszen – mint Lukácsházi Gyôzô 
mondja – minden fellépésre nagy gonddal, lelkiisme-
retesen készülnek. „Megemlékezünk a száz éve szü-
letett világhírû, szegedi származású dirigensrôl, 
Fricsay Ferencrôl, és összeállt két bérleti sorozatunk 
a Filharmónia Magyarországgal közös szervezés-
ben. Ennek köszönhetôen a gyerek- és ifjúsági elô-
adá sokon is új programokkal jelentkezünk. Kiváló 
vendégmûvészeket várunk. Nem lesz eseménytelen 
tehát az új évad, amelynek arculatába már nekem is 
jóval nagyobb a beleszólásom.”

Bôvebb információ és programnaptár: 
www.symph-szeged.hu



„A temérdek gond ellenére az évad végére már kezdett 
helyreállni a nyugalom – meséli Szászné Pónuzs Krisztina, 
aki nyáron öt évre szóló megbízatást kapott a várostól. – A 
koncertjeink kiváló szakmai visszhangot kaptak, és nagy 
tetszést arattak. A Bolsoj mûvészeivel léptünk fel például a 
Zeneakadémián, a Promenád hangversenyekbôl pedig 
hármat is adtunk, népes publikum elôtt. Szerepeltünk a 
Miskolci Operafesztiválon is, ahogy évek óta mindig, és 
szép külföldi bírálatok születtek az együttes telje sít-
ményérôl.”
„Az évad végére elkészült a következô szezon programja, és 
örülök, hogy az új mûvészeti vezetôvel, Gál Tamással sike-
rült olyan sorozatokat összeállítanunk, amely fi gyelembe 
veszi a helyi igényeket. Sokszínû mûsort hallhatnak majd 
az érdeklôdôk, temérdek kiváló vendégmûvész érkezik 
hozzánk, a hangversenyek izgalmasak és színvonalasak 
lesznek. A következô szezonban dirigálja a zenekart pél-
dául Vásáry Tamás, Izaki Masahiro, Oliver von Dohnanyi, 
Mika Eichenholz vagy Kovács János is. S olyan szólisták 
muzsikálnak velünk, mint Kertesi Ingrid, Fodor Beatrix, 
Perényi Miklós, Várjon Dénes, Fekete Attila, Banda 
Ádám vagy Várdai István.  A közönségnevelés szintén lé-
nyeges: jövôre is tartunk interaktív gyerekkoncert-soroza-
tot a 3-8 éves korosztály számára, Játsszunk zenét a szim-
fonikusokkal címmel. Biztos vagyok benne, hogy az elsô 
koncertek már arról tanúskodnak majd, hogy az átmeneti 
bizonytalanság után a zenekar háza táján minden rendben 
van. Szerencsére máris nagyon sokan vásárolták meg a 
bérleteinket, s ebbôl érezzük a közönség szeretetét, vala-
mint azt, hogy a miskolci publikum nagyon elkötelezett a 
zenekar iránt.”
A következô szezonban a Gyöngy és a Népszerû sorozatuk 
mellett újdonságot, kamarazenei bérletet is kínálnak, 

mégpedig a Zenepalotában. „Folytatjuk az együttmûködést 
a Filharmóniával, ezúttal egy nagyszabású, közös Carmina 
Burana bemutatóra készülünk, de idén az együttes saját 
rendezésében is elindítunk egy új sorozatot Mesterbérlet 
néven, amely mestermûveket és kiváló muzsikusokat vo-
nultat fel”– teszi hozzá az ügyvezetô. Aki elmondja azt is, 
Gál Tamást nagyon lelkesen fogadták a zenekar tagjai, és 
sokan alig várják az ôszt, hogy elkezdôdjön vele végre a 
közös munka. A következô évadban elôször ismét Aperitif 
koncerttel lépnek a publikum elé, szeptember 5-én, két 
alkalommal, a Nyári Színházban, az új mûvészeti vezetô 
dirigálásával. „Tavaly már sikert aratott ez az »étvágy-
gerjesztônek« szánt hangverseny, ami ízelítôt nyújt a bér-
leteinkbôl. Segíti a sorozatok népszerûsítését, emellett 
olyanok is meghallgathatják, képet kaphatnak az együttes 
évadjáról, akik egyébként nem járnak koncertekre. Jól is-
merem az együttest, hiszen korábban dolgoztam a zenekar-
ral, miskolciként pedig már húsz esztendeje tartozom a tár-
sulat bérletvásárlói közé.
Szászné Pónuzs Krisztina a következô idôszakot tekintve 
optimista, de számít persze arra is, hogy lesznek még ne-
hézségek. „Gál Tamásnak viszont nagyon örülök, mert a 
legjobb dirigensek közé tartozik, és korábban sok éven ke-
resztül kiváló munkát végzett a MÁV Szimfonikusokkal. S 
amellett, hogy roppant lelkesen látott munkához és kiváló 
évadot állított össze, kompromisszumkész és mindenben 
támogatja a munkámat. Remek személyiség, akinek habi-
tusa sokat segíthet abban, hogy a zenekar tartsa a tôle 
megszokott szakmai színvonalat, valamint az új impulzu-
sok hatására tovább fejlôdjön.”
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Új vezetés 
és kamarasorozat Miskolcon
Nehéz, személycserékkel, sok konfl iktussal teli szezo-
non van túl a Miskolci Szimfonikus Zenekar. Az új ve-
zetés azonban már kiegyensúlyozott évadot ígér. Gál 
Tamás, az új mûvészeti vezetô érdekes programot állí-
tott össze, sok vendégmûvészt is hívott, de saját kama-
rasorozatot is indítanak. S bár akad tennivaló még 
jócskán, a nemrég kinevezett ügyvezetô, Szászné 
Pónuzs Krisztina is bizakodva várja a szeptembert, hi-
szen a nyár eleji hangversenyeik nagy sikert arattak, 
ráadásul jól fogytak eddig a bérleteik.   

A Miskolci Szimfonikus Zenekar honlapja: www.mso.hu

Szászné Pónuzs Krisztina – a zenekar új igazgatója optimistán 
várja az új évadot és a Gál Tamás karmesterrel közös munkát
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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

Classical  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

– 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



Különleges az idei esztendô a tanár-énekmûvész számára, 
hiszen az elmúlt évad végén a Kodály Kórusban végzett 
munkájáért nívódíjat vehetett át, ráadásul szeptembertôl 
megbízott karnagyként ô irányítja a debreceni társulatot. 
A mûvész azt mondja, ezzel a megbízatással régi álma vált 
valóra, hiszen debreceni születésûként már gyerekkorá-
ban, egy ifjúsági hangversenyen találkozott az akkori Ko-
dály Kórussal, ahol az együttest alapító karnagya, Gulyás 
György dirigálta. Földbe gyökerezett a lába, leesett az álla, 
ahogy a társulat elôadásában elképesztô, drámai erôvel 
harsant fel a Mátrai képek, de az Esti dal végtelen nyugal-
mat árasztó lírájára, fájdalmára is a mai napig emlékszik. 
Késôbb, a diplomája megszerzése után Miskolcon kapott 
tanári állást és egy kamarakórus vezetôje lett. Szülô vá ro-
sába tizenhat esztendôvel ezelôtt tért vissza, és félállásban 
rögtön tagja lett a Kodály Kórusnak, amelynek akkor már 
Erdei Péter volt a vezetôje. Az azóta eltelt évek során több 
amatôrkórust vezetett, iskolai együtteseket irányított. Ô 
alapította 2000 januárjában a Vox Antiqua Kamarakó-
rust, amellyel két évvel késôbb, a Bartók Béla XX. Nem-
zetközi Kórusversenyen már I. helyezést és három külön-
díjat nyert. Közben lelkesen énekelt a Kodály Kórusban, s 
a társulattal több száz koncerten lépett pódiumra itthon és 
a világ különbözô pontjain, emellett lemezfelvételeken is 
részt vett. Az utóbbi idôben pedig betanító karnagyi ten-
nivalókat is kapott. Hozzáteszi, amikor készítette pályáza-
tát, maga is meglepôdött, hogy eddig már hány oratorikus 
és a cappella mû elôkészítésében vehetett részt. 
Kiss Csaba örömmel készül a szeptemberi évadkezdésre, és 
arra, hogy karnagyként próbálhasson a kollégáival. Na-
gyon örül annak is, hogy kórustársaitól sok biztatást kap; 
azt érzi, a többség bízik benne, s várják a közös munkát. S 
bár kész évadot vesz át, azt mondja, szép feladatai lesznek 
a tár sulatnak. A Kodály Kórus szeptember közepén Fer-
tôdön, az Eszterházi Vigasságokon ad elô Mozart- és 

Haydn-programot Rácz Mártonnal, erre a fellépésre már 
az ô betanításában készül az együttes. Októberben pedig a 
Kodály Filharmonikusokkal lépnek pódiumra, Verdi 
Requiem jét éneklik. S bár a mû repertoáron van régóta, 
mégis olyan, mint egy felújítás, hiszen olyan fajsúlyú és 
terjedelmû alkotás, amellyel mindig akad tennivaló. Iga-
zán különlegesnek tartja a november 20-i programjukat 
is, amelyben Stravinsky Menyegzôje és Carl Orff ritkán 
hallható darabja, a Catulli Carmina csendül fel. A 
Stravinsky-darabról úgy tudja, hogy most hangzik majd 
fel elôször Debrecenben.
Tisztában van vele, hogy a következô idôszak próbaidô, 
azonban Kiss Csaba hosszú távra tervez. Ilyen elképzelése-
ket sorolt fel a pályamunkájában is. Az együttes repertoár-
ja sokszínû, négy évszázad kórusirodalmát öleli fel. Az új 
karnagy azt szeretné, hogy ezt még bôvítsék, s Katedrá-
lisok zenéje címmel indítsanak egy sorozatot Debrecen 
templomaiban. Hangozzanak fel – többek között – a West-
minster-székesegyház, a Sixtusi-kápolna, a lipcsei Tamás-
templom számára írt alkotások. Az is vágya, hogy a Bach-
passiók mellett a komponista más mûveit is megszólaltassák 
szezononként, és az egyik leggyakrabban játszott szerzôjük 
legyen. Nem feledkezik el arról a misszióról sem, amelyet a 
magyar kortárs zene terjesztésében folytatnak. Emellett 
Kiss Csaba a szerzôk legfi atalabb korosztálya felé is nyitna, 
lemezfelvételekkel, ôsbemutatókkal.
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Kiss Csaba a Kodály Kórus élén
Az évad végén távozott a debreceni Kodály 
Kórus élérôl Pad Zoltán, így az együttesnél új 
karnagyot kerestek. A pályázat sikertelen lett, 
de végül megbízott karnagyként bizalmat sza-
vaztak az énekkar egyik tagjának, Kiss Csabá-
nak, aki már számos kórus irányítójaként tett 
szert tapasztalatra. Több mint másfél évtizede 
énekel az együttesben, és az utóbbi eszten dôk-
ben betanító karnagyi feladatokat is ellátott. 
Megbízatása egyelôre december végéig szól, de 
Kiss Csaba számos hosszú távú tervvel kezd 
munkához, hiszen bízik a folytatásban. 

A Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus honlapja: 
www.kodalyfi lharmonia.hu

Kiss Csaba: Katedrálisok zenéje címmel indítana sorozatot 
Debrecen templomaiban

Fo
rr

ás
: K

od
ál

y 
Fi

lh
ar

m
ón

ia



KLASSZIKUS

37GRAMOFON2014. ÔSZ

„Szinte folyamatosan dolgozott az elmúlt hónapokban is a 
zenekar” – meséli az együttes vezetô karmestere. „A temp-
lomi sorozatunkkal eljutottunk Nagyszentmiklósra és 
Aradra, ôsszel pedig Zenta következik. Tóth Péter gyer-
mekoperáját, az Árgyélus királyfi t játszottuk Kecskemét és 
Békéscsaba mellett Kolozsvárott is. Szegeden pedig újrain-
dítottuk egy sikeres, de néhány éve megszakadt sorozatun-
kat, a Zenés forgatagot. A város közterén felállított pódiu-
mon adott, esti hangversennyel élményt kívánunk adni 
annak is, aki véletlenül találkozik a komolyzenével, így 
hátha legközelebb már hangversenyeinkre is kíváncsi 
lesz... Ezzel Fricsay Ferenc centenáriuma elôtt is tisztel-
günk, hiszen egykori karmesterünk rendszeresen dirigált 
térzenét a fôtéren. S persze a Szabadtéri Játékokon is 
muzsi káltunk, de meg kellett szoknunk, hogy az építkezés 
miatt nincs zenekari árok, és 180 fokkal elfordult a színpad 
és a nézôtér. Mindenestre idén is négyezer fônyi közönség 
elôtt játszhattunk balettet, musicalt, a Háry Jánost, vala-
mint szimfonikus koncertet.”
Gyüdi Sándor arról is beszámolt, hogy székházuk, a Zsótér-
ház a felújítás végénél tart, s az épület ismét teljes szépségé-
ben pompázik. S bár a Szegedi Nemzeti Színház már nem 
házigazdája az Armel-operafesztiválnak, az együttmûködés 
továbbra is szoros. Már készülnek az ôszi ôsbemutatóra, 
Marco Tutino egyfelvonásosára, ami Márai Sándor A 
gyer tyák csonkig égnek címû mûve alapján született. A di-
rigens – aki hat esztendeje a teátrum fôigazgatója, s tizen-

öt éve irányítja a zenekart – hozzáteszi: kettôs meg-
bízatása is kifejezi a szegedi mûvészeti életben az 
együttmûködés alapvetô fontosságát, hiszen a szín-
ház nem lehet meg az együttes nélkül, és a zenekar 
nem dolgozhat eredményesen a teátrum nélkül. A 
tá vozó mûvészek helyére a legkiválóbbakat próbál-
ják szerzôdtetni, s világszínvonalú hangszereket 
szeretné nek a muzsikusaik kezébe adni. A teátrum-
ban különleges Macbeth-bemutatóval is várják ok-
tóberben a közönséget: a Galgóczy Judit rendezte 
Verdi-operából az 1847-es, eredeti változatot fogják 
játszani. „Hiába aratott ez a verzió nagy tetszést, 
érthetetlen okokból a késôbbi, nem is annyira sike-
res, francia változat (olaszra visszafordítva) vált álta-
lánosan játszottá. Mi az eredeti Macbeth-tel állunk 
elô, amely még nem szólalt meg Magyarországon.” 
Gyüdi annak is örül, hogy a helyi zeneiskolával és a 
zenemûvészeti karral közösen új programokat indí-

tottak: a legkiválóbb növendékek versenymûvek szólistái-
ként léptek fel a zenekarral, s az egyetemmel együtt mû kö-
désben születik az opera-ôsbemutató.
„Az elsô közös szezon után elmondhatom, új igazgatónk, 
Lukácsházi Gyôzô dinamikus egyéniségének, sziporkázó 
öt leteinek köszönhetôen megújultak gyermekprogram-
jaink, megsokszorozódott az aktivitásunk e fontos területen. 
Ebben a szezonban számos olyan vendégmûvészünk lesz, 
aki az ô javaslatára elôször lép pódiumunkra, s programja-
inkról sokkal gyakrabban ad hírt a sajtó” – mondja a Gra-
mofonnak Gyüdi Sándor. Ami viszont némileg elkeseríti: 
az állami támogatásuk 2014-re hiába emelkedett jelentôsen 
abból a célból, hogy gazdagabb legyen a mûködés, több le-
gyen a program, jobb hangszereket vehessenek, s mûvészeik 
anyagi megbecsülésére többet fordíthassanak. A fenntartó-
juk erre ugyanis úgy reagált, hogy mûködésük eddigi szintjé-
vel elégedett, nem látja, hogy a kötelezô feladataik növe-
kednének, tehát a plusz pénzt fenntartói terheinek enyhíté-
sére használta fel. Azaz a növekmény összegével kevesebbet 
kellett hozzátennie a zenekar fi nanszírozásához. „Alapvetô 
problémánk nincsen, mert a forrásaink összességében nem 
csökkentek, de szerettünk volna egy kicsit jobban élni, 
nyugodtabban gazdálkodni, magasabb szintû (drágábban 
létrehozható) programokat is kínálni a közönségnek. Ez a 
vágyunk most nem valósult meg, de bízunk a jövôben!”

Tutino-opera és eredeti Macbeth Szegeden
Fellépésekkel volt tele a Szegedi Szimfonikus Zenekar nyara. Itthon és a határon túlon egyaránt 
koncerteztek, s ez a sorozatuk ôsszel folytatódik. A Fricsay-centenárium elôtt is tisztelegtek a 
júliusi Zenés forgataggal, muzsikáltak a Szabadtéri Játékok elfordított színpadán, ôsszel pedig két 
különleges operaelôadásra készülnek. Minderrôl az együttes vezetô karmestere, Gyüdi Sándor 
beszélt a Gramofonnak. 

A Szegedi Szimfonikusok honlapja: www.symph-szeged.hu

Gyüdi Sándor: „Idén a Szegedrôl indult világhírû dirigens, Fricsay Ferenc centenáriuma 
elôtt is tisztelgünk”
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„Még a jelenleginél is több tagozattal bírt a kilencvenes 
években a Honvéd Együttes” – meséli az ügyvezetô igazga-
tó. – A népi zenekar mellett szimfonikus zenekar és önálló 
cigányzenekar is mûködött. A színészkar sokat szerepelt, 
akkoriban rengeteg prózai darabot állítottak színre. Azóta 
változott némileg az arculat, de a két fô társulat most is a 
férfi kar és a tánckar, s mindkét együttes egyedi repertoár-
ral rendelkezik. S egyre nagyobb irántuk az érdeklôdés, hi-
szen tavaly 160–160 elôadást tartottak, és akadtak persze 
közös produkciók is.” . Bolvári-Takács Gábornak így nem 
maradt túl sok szabad estéje, az ügyvezetô ugyanis fontos-
nak tartja, hogy szinte minden elôadást maga is megnéz-
zen. S azt mondja, ami igazán megterhelô, az a sok utazga-
tás. Mivel nincs saját játszóhelyük, így állandóan úton 
vannak, minden elôadásnak más és más a helyszíne. Nagy 
vágyuk hát egy színházterem, s az ügyvezetô reméli, talán 
ez is teljesül elôbb-utóbb.
A tánckarnak nyáron már valóra vált egy régi álma. Ko-
rábbi nevük, a Honvéd Táncszínház külföldi útjaik során 
több félreértésre is okot adott. Megesett az is, hogy sokan, 
akik az együttes iránt érdeklôdtek, a Honvédelmi Minisz-
tériumot hívták, miközben már lassan másfél évtizede a 
kulturális tárcához tartoznak. Ezért azt érezték, érdemes 
lenne olyan új nevet viselniük, ami a hagyományokat és az 
arculatukat is jobban tükrözi, ráadásul pontosan lefordít-
ható más nyelvekre. A Honvéd Táncszínház Novák Fe-
renchez kötôdött, az utóbbi években azonban Zsuráfszky 
Zoltán vezetésével indultak el új utakon, s talán ezt a ve ze-
tôváltást is jelzi az új elnevezés, amelyet július 1-tôl visel-
nek. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes új emblémát, logót 
kap, de természetesen továbbra is a Honvéd Együttes része 
marad. A Honvédelmi Minisztériummal az együttmûködés 
pedig folytatódik, hiszen a tárcának évente továbbra is 
nyolcvan elôadást tartanak. A táncosok nyáron már az új 
néven indultak turnézni, s tizenöt különbözô helyszínen, 
hét eltérô mûsort mutattak be. A Székely Dózsa György 
például Temesvárott, Sepsiszentgyörgyön és Kolozsvárott 
is színre került, hatalmas sikerrel. 

Az ügyvezetô hozzáteszi: az együttesen belüli szinergiák is 
lényegesek, ezért sok olyan produkció születik, amelyben 
az egyes karok együtt szerepelnek. Jelenleg A Tenkes kapi-
tánya és néhány gyerekelôadás az, amelyben egyszerre 
több társulat kap szerepet. A következô szezonban pedig 
kimondottan ilyen bemutatóra készülnek. Száz esztendeje 
kezdôdött az elsô világháború, s kortárs zeneszerzôket kér-
tek fel, hogy komponáljanak kantátákat e tárgyban. Ötbôl 
két darabhoz Zsuráfszky Zoltán készít majd koreográfi át, 
de a tánc mellett prózai részek, vetítések is helyet kapnak 
az elôadásban.
Bolvári-Takács Gábort két esztendeje nevezték ki posztjára, 
s azt mondja, sikerült azóta tökéletes összhangú ügyveze-
tést felállítani; Zsuráfszky Zoltánnal és Strausz Kálmánnal 
is eredményesen dolgoznak együtt. Sokasodnak a felkéré-
sek, s temérdek ötletet igyekeznek megvalósítani. A Férfi kar 
például ismét saját bérletsorozatot indított az MTA-ban, 
számos operaprodukcióban színpadra lép, ôs bemutatókat 
ad elô, lemezfelvételeket készít. Nagy öröm az is, hogy a si-
keres munka eredményeként sok év után végre bérfejlesz-
tésre is lehetôség volt minden karnál.  Az újdonságok közé 
tartozik, hogy magukra vállalták a Táncmûvészet címû új-
ság újraindítását. „Azt láttuk, hogy rettentô kevés a tánc-
cal foglalkozó szaklap. Mindenki azzal segít, amije van, így 
mi intézményi hátteret biztosítunk az újságnak. De a lap az 
egész szakmáé, s úgy látom, minden együttes örömmel fo-
gadta, és szívesen támogatja a kezdeményezésünket. Bízom 
benne, hogy az elsô néhány szám sikerét követôen ismét 
sok éven keresztül mûködhet majd az újság.”
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Honvéd Együttes: temérdek feladat 
Táncosok, énekesek, zenészek, színészek – a 
Honvéd Együttes saját karral (Tánckar, Férfi -
kar) rendelkezik, a társulatoknak egyre több a 
fellépése, és szinte minden estére jut valamilyen 
elôadás. Bolvári-Takács Gábor, az együttes 
ügyvezetô igazgatója ezért is örülne, ha végre 
saját játszóhellyel rendelkezhetnének. Egy régi 
vágyuk nyáron mindenesetre már valóra vált: 
azóta a táncosok Magyar Nemzeti Táncegyüt-
tes néven járják a világot. 

A Honvéd Együttes honlapja: www.honvedart.hu

Dr. Bolvári-Takács Gábor: fontosak az együttesen belüli szinergiák
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A próbajátékokról a dirigens a következôket meséli: 
„öröm mel tapasztaltuk, hogy a rendszeresen visszatérô 
próbajáték-résztvevôk mellett ezúttal új arcok is feltûntek. 
A fi atal, friss diplomások között is találtunk olyan je lent-
kezôket, akik – nem kis örömünkre – végre a zenekari 
reper toárral sem álltak hadilábon. Mindkét felvételt nyert 
hangszeres kiemelkedô teljesítményt nyújtott a próbajáté-
kon, de az igazi kihívás számukra csak ezután következik: 
milyen gyorsan képesek megismerni és elsajátítani azt a 
rendkívül széles mûfaji skálán mozgó repertoárt, amely a 
Duna Szimfonikusok igazi specifi kuma, s amely alapvetôen 
megkülönbözteti a többi szimfonikus zenekartól.”
Az együttes palettája valóban rendkívül színes, s a koncer-
tek száma sem kevés. Az önálló szervezésû bérleti hangver-
senyeiken kívül a 19 éve futó Duna Koncert-sorozatban is 
muzsikálnak. Szerencsére az állandó koncertezést jól bírja 
a társulat, hiszen a sok feladat miatt olyan szisztéma kidol-
gozására kényszerültek, amely az állandó tagoknak bizto-
sítja a nyári pihenési idôszakot, de a helyükre beálló, 
külsôs kisegítôket is szinte a zenekari mag részévé teszi. A 
szombati fellépések mellett idén az ôszi Belvárosi Mûvészeti 
Napok rendezvénysorozatának nyitó- és zárókoncertjét is a 
Duna Szimfonikus Zenekar adja, amióta egyre szorosabb 
az együttmûködésük a kerülettel. A két évvel ezelôtti sike-
ren felbuzdulva a fesztivál nyitányaként ismét Donizetti 
Szerelmi bájitalát adják elô, szeptember 19-én. Az elôadást 
egy nappal korábban a bérletes közönségük is megismer-
heti, A csodatévô bordói címet viselô estjükön. „Két évvel 
ezelôtt kereste meg zenekarunkat a Belcanto Társulat 
vezetôje ennek a darabnak az ötletével, és fergeteges elô-
adás lett a közös munka eredménye. Mindannyian – mi, 
elôadók és a közönség, amely alig fért be a nézôtérre – 
meglepve tapasztaltuk, hogy Fehér András rendezésének 
hála, micsoda óriási, eddig rejtett lehetôségekkel bír ez a 
picinyke ékszerdoboz: a Duna Palota. Már akkor arra gon-
doltunk, hogy ezt a produkciót vétek csupán egyszer be-
mutatni. Ez a fél-szcenikus darab, amely a színpad mellett 
szinte az egész Duna Palotában játszódik, bizony sokkal 
több elôadásra is hivatott. Ismerve, hogy mennyire apró a 
pódiumunk, nem is képzeltük, hogy a Donizetti-mûbôl 

ilyen frappáns elôadás születik. De szerencsére mindaz, 
ami nehézséget jelentett, a produkció hasznára vált.” 
A Szerelmi bájital után pedig három alkalommal is ver-
seny gyôztes fi atalok lépnek a pódiumra, s a hagyományos 
repertoárdarabok mellett ritkaságok és a zenekar által még 
sohasem játszott darabok is szerepelnek a mûsorban. Ven-
dégként köszönthetik ismét Medveczky Ádámot, Gál Ta-
mást, s Baráti Kristóf is vezényli majd a zenekart. „Amikor 
Kristóf 15 évesen, életében elôször lépett fel a Zeneakadé-
mia Nagytermében – még mint fôiskolás, Szenthelyi Miklós 
növendékeként –, mi adtuk a kíséretet Csajkovszkij Hege-
dû versenyéhez. Reveláció erejû volt a bemutatkozása. Az-
óta is fi gyelemmel kísérjük a pályáját, s örömünkre szolgál, 
hogy az azóta eltelt idôszakban is többször összehozott 
bennünket a sors a pódiumokon.” A szezontervek, a zene-
karépítés kapcsán Deák András még azt is hozzáfûzi: „az 
utóbbi idôben a tagokkal többször kaptuk magunkat azon, 
hogy együtt múlnak felettünk az évek. Mostanra a zenekar 
gerince nagyjából hasonló korosztályú. Mindenki  jól isme-
ri a másikat, pontosan tudja, hogy mikor mire kell fi gyel-
nie. A most érkezô fi ataloknak minden új. Mindaz, amiben 
mi, szinte észrevétlenül, jó néhány évtizede élünk, számuk-
ra kihívásokkal teli, ismeretlen világ. Szinte azonos idôben 
jutunk el annak a megtapasztalásához, hogy milyen is át-
adni a tudást az újabb generációk küldötteinek. Érdekes és 
tanulságokkal teli átalakulás elôszele ez.”
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Duna Szimfonikusok: fi atal arcok, frappáns elôadások
Új tagokkal, kürt- és fagottmûvésszel gyarapo-
dott az utóbbi hónapokban a Duna Szimfo nikus 
Zenekar társulata. Az együttes ôsszel ismét 
elôadja Donizetti Szerelmi bájitalát, több kon-
certen pedig versenygyôztes fi atalokkal muzsi-
kálnak. Az évadkezdésrôl és a zenekarhoz 
érkezô, újabb generációkról a vezetô karmester, 
Deák András beszélt a Gramofonnak. 

A zenekar honlapja: www.dunaszimfonikusok.hu 

Deák András: „Donizetti operájában megtapasztaltuk, micsoda óriási, eddig rej-
tett lehetôségekkel bír ez a picinyke ékszerdoboz: a Duna Palota”
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