
A Gramofon folyóirat szerkesztôsége és kiadója idén már tizen-
negyedik alkalommal ítéli oda a Gramofon Magyar Klasszikus 
Zenei Díjat és a Gramofon Magyar Jazz Díjat (mint fôdíjakat), 
illetve az év legkiválóbb hangfelvételeinek járó elismeréseket. 
A szavazásban ezúttal is Retkes Attila fôszerkesztô (a zsûri elnö-
ke), Bércesi Barbara fôszerkesztô-helyettes, valamint fômunk a-
tár saink és néhány állandó szakkritikusunk vesz részt. Nemzet-
közi tanácsadó testületként most is segítette munkánkat az 
International Classical Music Awards (ICMA) zsûrije. A szavazás 
menetérôl részletes információ olvasható a www.gramofon.hu 
internetes folyóiratunkban.

Az idei díjkiosztót 2014. december 12-én, pénteken este 7 órá-
tól rendezzük meg a belvárosi Duna Palotában (1051 Budapest, 
Zrínyi utca 5.). A díjkiosztót a Duna Szimfonikus Zenekar kon-
certje követi, amelyen Dubrovay László: After Mozart címû mû ve, 
Reinecke D-dúr fuvolaversenye és Mendelssohn A-dúr (Olasz) 
szimfóniája hangzik el; Héléna Macherel svájci fuvolamûvésznô 
közremûködésével, Medveczky Ádám vezényletével. 

A GrAMofon MAGyAr KlAssZiKus Zenei DíJ  
2014. évi KitüntetettJe: 

Medveczky Ádám karmester 
(interjúnk a 20–23. oldalon) 

A GrAMofon MAGyAr JAZZ DíJ  
2014. évi KitüntetettJe: 

Babos Gyula gitármûvész, zeneszerzô
(interjúnk a 42–45. oldalon) 

Az alábbiakban közöljük az egyes kategóriák 2014. évi jelöltjeit. 
A kategóriagyôztesek listáját 2015. március elején megjelenô ta-
vaszi számunkban közöljük.

AZ év MAGyAr KlAssZiKus hAnGleMeZe
•	 Beethoven:	c-moll	szonáta	(op.	111),	Diabelli-variációk,	Hat	

bagatell. Schiff András – zongora. ECM Records – Hangvetô
•	 Brahms:	Hegedû-zongora	szonáták.	Baráti	Kristóf	–	hegedû,	

Würtz	Klára	–	zongora.	Brilliant	Classics	–	Karsay	és	Társa

AZ év KülfölDi KlAssZiKus hAnGleMeZe – 
instruMentÁlis
•	 Orient–Occident	 II;	 Hommage	 á	 la	 Syrie.	 Hespérion	 XXI,	

Jordi	Savall.	Alia	Vox	–	Karsay	és	Társa
•	 Dvořák:	 Hegedûverseny,	 Románc,	 Mazurek,	 Humoreszk.	

Annie–Sophie Mutter – hegedû, Berlini Filharmonikusok, 
Manfred Honeck. Deutsche Grammophon – Universal

•	 Beethoven:	Triók,	op.	70	no.	2,	op.	97.	Alexander	Melnikov	
– zongora, Isabelle Faust – hegedû, Jean-Guihen Queyras – 
cselló.	Harmonia	Mundi	–	Karsay	és	Társa

•	 Distant	 Lights	 –	 Bach	 és	 Vasks	 hegedûversenyei.	 Renaud	
Capuçon – hegedû, Chamber Orchestra of Europe. Erato/
Warner – Magneoton

•	 Marin	Marais:	Alcione,	Suites	des	Airs	a	jouer.	Le	Concert	
des	Nations,	Jordi	Savall.	Alia	Vox	–	Karsay	és	Társa

AZ év KülfölDi KlAssZiKus hAnGleMeZe –  
voKÁlis
•	 Agostino	 Steffani:	 Stabat	 Mater.	 Bartoli,	 Behle,	 Fagioli,	

Prégardien, Vitale, I Barocchisti, Diego Fasolis. Decca – 
Universal

•	 Philippe	 Jaroussky:	 Farinelli	 –	 Porpora	 áriák.	 Philippe	
Jaroussky – ének, Venice Baroque Orchestra, Andrea Marcon. 
Erato/Warner – Magneoton

•	 Gounod:	 Faust.	 Poplavskaya,	 Kaufmann,	 Pape,	 Braun,	 a	
Metropolitan Opera Zene-, Ének- és Balettkara, Yannick 
Nézet-Seguin. Decca – Universal

•	 Behind	The	Lines.	Anna	Prohaska	–	ének,	Eric	Schneider	–	
zongora. Deutsche Grammophon – Universal

•	 Richard	Strauss:	Elektra.	Herlitzius,	Schwannewilms,	Meier,	
Pape,	 Staatskapelle	 Dresden,	 Christian	 Thielemann.	
Deutsche Grammophon – Universal

AZ év MAGyAr JAZZleMeZe
•	 Voice	 &	 Bass:	 Into	 the	 Groove.	 Lakatos	 Ágnes	 –	 ének,	

Csuhaj-Barna	Tibor	–	bôgô.	Hunnia	Records
•	 Dresch	Quartet:	Kapu	és	kert.	Fonó	Budai	Zeneház
•	 Borbély	Mûhely:	Hungarian	Jazz	Rhapsody.	BMC	Records	–	

MG Records
•	 Lukács	Miklós	Trió:	Cimbiózis.	Fonó	Budai	Zeneház
•	 Tony	Lakatos:	Standard	Time.	Skip	Records	–	Varga	István
•	 Grencsó	 Open	 Collective:	 Flat/Síkvidék.	 BMC	 Records	 –	

MG Records
•	 Szabó	Dániel	–	Peter	Erskine	–	Edwin	Livingston:	A	Song	

From	There.	Szerzôi	kiadás	(DSzabo	Music)

AZ év KülfölDi JAZZleMeZe
•	 John	 Abercrombie	 Quartet:	 39	 Steps.	 ECM	 Records	 –	

Hangvetô
•	 Mehliana:	 Taming	 the	 Dragon.	 Brad	 Mehldau	 –	 zongora,	

Mark Guiliana – dob. Nonesuch – Magneoton
•	 Gregory	Porter:	Liquid	Spirit.	Blue	Note	–	Universal
•	 Renaud	Garcia-Fons:	Beyond	The	Double	Bass.	Enja	–	Varga	

István
•	 Keith	Jarrett	–	Charlie	Haden:	Last	Dance.	ECM	Records	–	

Hangvetô
•	 Chick	 Corea	 Solo	 Piano	 –	 Portraits.	 Stretch/Concord	 –	

Universal
•	 Wolfgang	 Muthspiel	 –	 Larry	 Grenadier	 –	 Brian	 Blade:	

Driftwood. ECM – Hangvetô
•	 Brian	Blade	&	The	Fellowship	Band:	Landmarks.	Blue	Note	

– Universal

klasszikus gramofon-díjak 2014
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Medveczky Ádám és Babos Gyula Gramofon-díjas



Várjon Dénes, Simon Izabella, 
Veronika Eberle és a 
Liszt Ferenc Kamarazenekar
Vezényel: Heinz Holliger
2015. január 7.   /   19.30

SZIMFONIKUS FELFEDEZÉSEK

Palojtay János és a
Savaria Szimfonikus Zenekar
 2015. január 18.   /   19.30

Orgonapárbaj – 
új generáció
Ronny Krippner (GB) és Dirk Elsemann (D)
Műsorvezető: Tompos Kátya és Fassang László
2015. január 27.   /   19.30
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Jegyek kaphatók a Müpa jegypénztáraiban, valamint online a www.mupa.hu oldalon. További információ: +36 1 555 3300, +36 1 555 3310 ISO 9001:2000

A Müpa támogatója az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Stratégiai partnereink Stratégiai médiapartnereink

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Élmény!
Minden
tekintetben.

mupa.hu

mupa_141120_varjondenes-palojtay-orgonaparbaj_gramofon_200x282.indd   1 2014.11.20.   17:04:52
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Steven Isserlis neve ismerôsen csenghet a rendszeres kon-
certlátogatónak, hiszen múlt tavasszal teltházas koncertet 
adott a Zeneakadémián, Joshua Bell és Várjon Dénes tár-
saságában. Most ismét Budapestre látogat a világhírû brit 
csellista, akivel ezúttal két koncerten is találkozhatunk. A 
december 12-i elsô hangversenyen ismét régi kamarapart-
nerével, Várjon Dénessel lép színpadra. A zongoristával 
Cornwallban, egy mesterkurzuson ismerkedett meg 
Isserlis. „Nagyszerû barát és kamarapartner” – meséli a 
Gramofonnak a brit csellista. „Ô és felesége, Simon Izabella 
kiváló zenészek és nagyon különleges személyiségek. 
Mindketten a legkedvesebb barátaim közé tartoznak!” 
Koncertjükön	 a	 romantikus	 zeneszerzôk	 –	 mint	 Schu-
mann vagy Brahms – mûvei mellett itthon ritkaságnak 
számító darabok is elhangzanak majd. „Véleményem sze-
rint Fauré csellószonátái a 20. század legjobb, e mûfajban 
született mûvei közé tartoznak; megdöbbentô, hogy egy 
ilyen kiváló zeneszerzô ilyen kevéssé ismert Magyarorszá-
gon” – mondta Isserlis. Emellett elhangzik majd Ernest 
Bloch: A zsidó életbôl címû mûve, amely azért is különö-
sen	kedves	a	csellista	számára,	mert	ô	az	Ernest	Bloch	Tár-
saság	 elnöke.	 Végül	 négy	 Kurtág-mûvet	 is	 hallhatunk.	
„Végtelenül szerencsésnek mondhatom magam, hogy 
együtt	dolgozhattam	Kurtág	Györggyel.	Nagyon	különle-
ges élmény volt, ahogy feltárta elôttem minden egyes hang 
mélységét és jelentôségét – ezért el sem tudom mondani, 
mennyivel tartozom neki.” A kamarakoncertet követô na-
pon Steven Isserlis a Zeneakadémia rezidens zenekarával, 
a	 Concerto	 Budapesttel	 lép	 majd	 színpadra,	 Dvořák	 és	
Csajkovszkij mûveivel.
December 15-én Alena Baeva, Jurij Bashmet és a Liszt Fe-
renc	Kamarazenekar	koncertjét	hallhatja	a	nagyközönség.	
Elsôként Haydn maga által legelsônek nevezett, D-dúr 
szimfóniáját adja elô a Rolla János vezette zenekar. Ezután 
lép a színpadra a két orosz mûvész: Mozart Sinfonia 
concertantéját játsszák, amely a szimfónia és a kettôs ver-
seny egyfajta keveréke. Alena Baeva Isserlishez hasonlóan 
tavasszal járt már a Zeneakadémián, akkor a Concerto 
Budapest	kísérte	játékát.	A	Kazahsztánban	született,	hu-
szonkilenc éves mûvésznô ötévesen kezdett hegedülni ta-
nulni, majd a moszkvai konzervatóriumban szerezte meg 
diplomáját. Jurij Bashmet a moszkvai konzervatórium pro-
fesszora	1978	óta,	karmesterként	és	virtuóz	brácsa	mû	vész-
ként egyaránt ismert a neve a nemzetközi zeneéletben. Az 
angol Gramophone magazin a világ egyik legkarakteriszti-
kusabb brácsamûvészének nevezte Bashmetet. A koncert 

utolsó száma Grieg g-moll vonósnégyese lesz, amelynek 
kü	lönlegessége,	 hogy	 a	 Liszt	 Ferenc	 Kamarazenekar	 vo-
nószenekari változatban adja majd elô.
A Spányi Miklós és Ábrahám Márta vezette Concerto 
Armonico harmincegy éve alakult, akkor végzôs zeneaka-
démistákból. Repertoárjuk gerincét az idén háromszáz éve 
született C. P. E. Bach zenéje, és az úgynevezett berlini is-
kola adja, amelyet Nagy Frigyes udvarához köthetünk. 
Természetesen	december	29-i	koncertjükrôl	sem	hiányoz-
hat a preklasszika egyik legjelentôsebb zeneszerzôjének a 
mûve: Händel D-dúr Concerto grossója után a szintén 
D-dúr csembalóverseny hangzik majd el a Bach-fiútól. Ez a 
mû szerepel egyébként az együttes kiváló lemezsorozatá-
ban is, melyen C. P. E. Bach összes billentyûs concertója 
hallható. A koncert második felében marad az elôjegyzés: 
a D-dúrral párhuzamos h-moll mûvek hangzanak majd el. 
Vivaldi e hangnemben írt hegedûversenye után J. S. Bach 
h-moll szvitjét hallhatjuk, a Liszt-díjas Bálint János fuvola-
szólójával.  n

Decemberi kamaramuzsika a Zeneakadémián
Az adventi idôszak az ünnepekre való lázas készülôdés mellett a belsô béke és nyugalom kere-
sésének és megtalálásának az ideje is. Meghitt hangulat teremtésére pedig nagyon alkalmas a 
kamarazene – téli zeneakadémiai programajánlónkban ilyen koncertek közül válogattunk.

2 könyves-tóth zsuzsanna

Várjon dénes és steven isserlis

Concerto armonico
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MVM
KONCERTEK

A Zongora 
2015

Művészetek Palotája, 
Bartók Béla Nemzeti hangversenyterem
2015. január 9. (péntek), 19.30 – Piotr Anderszewski
2015. március 17. (kedd), 19.30 – Grigorij Szokolov
2015. október 28. (szerda), 19.30 – Balázs János

Zeneakadémia Nagyterem
2015. január 15. (csütörtök), 19.30 – Yulianna Avdeeva
2015. január 20. (kedd), 19.30 – Balázs János (versenyművek)
2015. január 28. (szerda), 19.30 – Fülei Balázs
2015. február 10. (kedd), 19.30 – Ramin Bahrami
2015. február 23. (hétfő), 19.30 – Fazil Say
2015. április 9. (csütörtök), 19.30 – Jevgenyij Koroljov
2015. november 21. (szombat), 19.30 – Christian Zacharias
2015. december 10. (csütörtök), 19.30 – Farkas Gábor

A jegyek megvásárolhatók a Művészetek Palotája és a Zeneakadémia jegypénztáraiban, a www.jakobikoncert.hu  
honlapon a Jegyvásárlás menüpontban, megrendelhetők a jakobikoncert@gmail.com email címen és  
a 30-257-7150-es mobilszámon, hétköznapokon 9-16 óráig.

Bővebb információ: www.azongora.hu, www.mvm.hu

A hangversenysorozat  
névadó szponzora: 

Piotr Anderszewski Fazil Say Grigorij Szokolov

Jakobi-MVM Zongora hidrdetes 200x282 Gramofon 2014 11.indd   1 2014.11.17.   12:11:07
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James Judd brit karmester híres szenvedélyes és karakte-
risztikus vezénylésérôl. December 8-án a Nemzeti Filhar-
monikusok élén láthatjuk majd – a koncerten Schönberg 
egyik ikonikus mûvét, az Egy varsói menekültet és Mahler 
2. c-moll „Feltámadás” szimfóniáját adják elô. Judd renge-
teg világhírû zenekart vezényelt már, a Berlini Filharmo-
nikusoktól kezdve a BBC Szimfonikusokig – felsorolni is 
nehéz lenne mindet. Fontos feladatának tartja Anglia 

szimfo nikus zené jének 
nép sze rû sí té sét, például 
ki emel kedô Elgar 1. 
szimfó niájáról készült 
felvétele. Emellett Judd 
mint zene kar építô is 
fontos szerepet tölt be – 
az Új-Zélandi Szimfoni-
kus Zenekar az ô kezei 
alatt vált világszínvo-
nalú együttessé. A kar-
mester híres Mah ler-
interpretátor, amelyrôl 
a zeneszerzô 2. szimfó-
niáját hallva a budapes-
ti közönség is meg gyô-
zôdhet majd. A mû a 
Feltámadás mellékne-

vet az utolsó, ötödik tételben elhangzó, azonos címû ódá-
ról kapta. A tételben kórus és két nôi szólista is szerepel, 
így hallhatjuk majd a Nemzeti Énekkart, Fodor Beatrixot 
és Wiedemann Bernadettet is a hangversenyen. A kon-
cert elsô felében Schönberg melodrámája szerepel – a do-
dekafon kompozíció a holokausztnak állít emléket. Bár 
Mahler és Schönberg mûvészete zeneileg igen távol áll 
egymástól, kulturális gyökereik ugyanonnan erednek, hi-
szen mindketten közép-európai, zsidó származású zene-
szerzôk, s mindkettôjük életmûve kiemelkedôen jelentôs.

Édességes ujjongással

Hans-Ola Ericsson hatvanéves svéd orgonista-zeneszerzô 
az In dulci jubilo 14. századi karácsonyi éneke köré szôtte 
de cember 18-i, rendkívül szerteágazó orgonaestjének prog-

ram ját. Ericsson Stock -
hol mban járt egyházzene 
szakra, majd Frei burg ban 
folytatta orgona és zene-
szerzés tanulmányait. 
Tanárai többek közt 
Luigi Nono, Klaus Huber 
és Brian Ferneyhough 
voltak, illetve a 20. szá-
zad olyan nagyságaival is 
dolgozott együtt, mint 
Ligeti György vagy John 
Cage. Koncertjén J. S. 
Bach mûveitôl kezdve a 
kortárs észt Arvo Pärt 
szerzeményeiig a legkülönbözôbb karácsonyi mûvek szólal-
nak majd meg a Müpa 6712 sípos orgonáján. Ericsson elkö-
telezett híve korábbi magántanára, Messiaen zenéjének, 
akinek összes mûvét lemezre vette – ezek közül is hallha-
tunk majd egyet a koncerten. Önálló orgonamûvek mellett 
vokális darabok is elhangzanak – a Szent Efrém Férfikar 
tolmácsolásában. Az egyik a már említett zeneszerzô, Arvo 
Pärt darabja, a De profundis – a cím Liszt életmûvébôl is 
ismerôsen csenghet, hiszen mindketten a 130. Zsoltár szö-
vegét dolgozták fel zenéjükben. Bár ez utóbbi nem szerepel 
a mûsoron, Liszt egy másik mûve igen: a Szekszárdi mise 
Gloria tétele zárja majd a koncertet. Az énekkar Bartók, 
Kodály, Rahmanyinov, Schubert és Stravinsky kó rus-
mûveiben is közremûködik majd. A néha ünnepélyes, néha 

Orgona, bábok és kamarazene
Karácsonyi és év eleji koncertek a Mûvészetek Palotájában

A Müpa decemberi és januári programját olvasgatva jó néhány olyan produkcióval találkozhatunk, 
amely évrôl évre mindig ugyanakkor hangzik el a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. 
A hagyományosan karácsonyhoz és újévhez kötôdô mûvek mellett persze újdonságokat is találni, 
így hallhatjuk majd például James Judd vagy Hans-Ola Ericsson koncertjét is.

2 könyves-tóth zsuzsanna

James Judd 

Hans-ola ericsson

Részlet a diótörô elôadásából
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kísérteties, néha nosztalgikus hangulatú hangverseny elôtt 
lehetôségünk nyílik nemcsak az orgonista zenéjét, de sza-
vakba öntött véleményét is meghallgatnunk a Mûvészetek 
Palotája Elôhang címû elôadásán.

Amit idén sem hagyhatunk ki

Karácsony este van, a hó hatalmas pelyhekben hullik a vá-
rosra. Sorra érkeznek a vendégek a Stahlbaum-házba. 
Utolsóként Drosselmeyer, a család régi barátja, hírhedt 
tréfamester. A gyerekek izgatottan várják, vajon milyen 
ajándékot hozott idén nekik a bácsi. Nagy meglepetésükre 
a babák és játékkardok mellett egy furcsa figurát is talál-
nak a fa alatt: egy diótörôt. A játék csupán Marika tetszé-
sét nyeri el, aki boldogan ringatja az ajándékot. A kislány 
a csúf egérkirályról és a diótörôrôl álmodik, ám mikor éj-
félt üt az óra, megelevenednek az óriásira nôtt játékok. 
Szerencsére ott van a daliás herceggé változott Diótörô is, 
aki végül legyôzi az egereket. Egy dióhéjból készült csóna-
kon a herceg csipkébôl szôtt palotájába utazik az ifjú lány-
nyá serdült Marika és a Diótörô, ahol szebbnél szebb tán-
cokat látnak. Reggel boldogan ébred ismét kislányként 
Marika. Ugye mindenkinek ismerôsen cseng E. T. A. 
Hoffmann meséje, amelyen Csajkovszkij egyik leghíresebb 
balettje, a Diótörô alapszik? Karácsonykor kár lenne ki-
hagyni ezt az örökzöld mûvet – pláne, ha a Kocsis Zoltán 
vezényelte Nemzeti Filharmonikusok adják elô. A már ha-
gyományosnak számító elôadás különlegessége, hogy nem 
táncosok, hanem a Budapest Bábszínház játékosai elevení-
tik meg a történetet a Müpa nagytermének színpadán. De-
cember 27-én egy modern, nem csak gyerekeknek szóló 
báb-balett részesei lehetünk.

Két zongora, egy hegedû és kamarazenekar

Várjon Dénes, Simon Izabella, Veronika Eberle és a Liszt 
Ferenc Kamarazenekar közös, január 7-i koncertjén régi és 
új kamaratársak, zenész-együttmûködések tanúi lehetünk 
majd. „Heinz Holligerhez régóta fûz szoros zenei-emberi 
kapcsolat. Rengetegszer léptem fel vele szólistaként többek 
között Liszt, Veress, Mozart, Mendelssohn és Berg ver-

seny mûveivel, valamint különbözô kamarazenei formá-
ciókban. Emellett több lemezfelvételünk is készült már, 
legközelebb Schumann Zongoraversenyét rögzítjük 2015 
márciusában. A Liszt Ferenc Kamarazenekarral szintén 
gyakran zenélek együtt, egyik legelsô zeneakadémiai kon-
certemet is velük adtam tizenhat éves koromban. A szólis-
ta vendégek közül feleségemet, Simon Izabellát nem kell 
bemutatnom, vele gyakran lépünk fel közösen; Heinz 
Holligerrel is több közös koncertünk volt már, így a mû-
sor ban szereplô Veress-mûvet is többször játszottuk. Vero-
nika Eberlével most fogok elôször együtt zenélni. Régóta 
terveztünk már közös fellépést, így nagy öröm számomra, 
hogy ez most megvalósul” – mesélte a Gramofonnak Vár-
jon Dénes. A mûsort ô és a Liszt Ferenc Kamarazenekar 
élén álló vendégkarmester és zeneszerzô, Heinz Holliger 
közösen állították össze. Veress Sándor zenéjének egyik 
legelkötelezettebb híve a zeneszerzô volt tanítványa, Holli-
ger, így nem meglepô, hogy két Veress-mûvet is elôadnak 
majd. Várjon Dénes elmondta, a karmesterrel éppen a ma-
gyar zeneszerzô mûvein keresztül ismerkedett meg: „Simon 
Izabellával együtt minden évben meghívást kaptunk a 
svájci Ittingenbe, ahol Schiff András és Heinz Holliger 
közösen szerkesztett egy egészen különleges kamarazene-
fesztivált. Ez sajnos tavaly befejezôdött, de az elmúlt tizen-
hat évben minden Pünkösdöt ott töltöttünk, és lehe tô sé-
günk nyílt egészen különleges és rendhagyó programok-
ban részt venni.” A mûsoron szerepel a Hommage à Paul 
Klee két zongorára és kamarazenekarra címû mû, amely a 
svájci festô és grafikus hét képét ábrázolja, s az összes 
fellépô nagy kedvence. Ezen ötlet nyomán merült fel ben-
nünk, hogy jó lenne egy másik kettôsversenyt is elôadni 
– így választották a Mendelssohn d-moll versenymûvét 
hegedûre és zongorára. A másik két zenekari darabot – 
Haydn e-moll „Gyász” szimfóniáját és Veress Négy erdélyi 
tánc címû kompozícióját – Holliger választotta ki. Az él-
ményt így a különleges mûsor-összeállítás és a világklasszis 
mûvészek garantálják – minden tekintetben.  n

A Mûvészetek Palotája honlapja, új digitális platformokkal: 
www.mupa.hu

Heinz Holliger

Veronika eberle
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Gramofon: A Balázs János 3 arca cím három nagyon kü lön
bözô stílusú koncertet takar. Hogyan jött létre ez az elô adás
sorozat?
Balázs János: 2014. február 14-én volt egy koncertem a 
Zeneakadémia Nagytermében, aminek az volt a címe, 
hogy A zongora három arca, majd a Budapesti Tavaszi 
Fesztiválon Lajkó Félixszel közösen adtunk egy improvizá-
ciós estet. Jakobi Lászlónak, A Zongora címû sorozat ren-
dezôjének mindkettô nagyon tetszett, így felvetette, hogy 
lehetne csinálni egy sorozatot Balázs János 3 arca címmel. 
Fontosnak tartom, hogy egy koncertnek legyen címe vagy 
valamilyen tematikája – ha megfelelô a kommunikáció a 
közönség felé, könnyebben célba ér a zeneszerzô elképzelé-
se, üzenete.

G.: A három koncert közül a második és harmadik mûsorát 
többékevésbé már hallhatta a budapesti közönség, az elsôn 
viszont olyan mûveket játszol majd fôként, amelyeket eddig 
még soha.
B. J.: Mikor elhatároztuk, hogy lesz ez a sorozat, két kon-
cert – egy klasszikus és egy improvizatív – tematikája 
adott volt, viszont kérdés maradt, hogy mi legyen a har-
madik. Akkor én már régóta gondolkodtam azon, hogy 
szeretnék egy Bach-hangversenyt. Korábban azért nem 
játszottam nyilvánosan Bachot, mert számomra Glenn 
Gould felülmúlhatatlan, így sokáig még a Wohltemperiertes 
Klavierból sem mertem semmit sem elôadni. Emellett szin-
te minden nap elôvettem egy Bach-kottát, hosszú éveken 
át dolgoztam zenéjén. Úgy érzem, most érkezett el annak 
az ideje, hogy beleugorjak a mélyvízbe. Két zongoraver-
senyt – az f-mollt és a d-mollt – játszom majd a januári 
hangversenyemen. Azért ezt a kettôt, mert ez volt szá-
momra a legalapvetôbb Bach-élmény gyerekkoromban; 
rongyosra hallgattam ôket Goulddal. A második részben 
Chopin f-moll zongoraversenyét tûztük mûsorra, aminek 
az lesz a különlegessége, hogy a Bach-mûvekhez hasonlóan 
ezt is az Anima Musicae Kamarazenekar kíséri majd. Chopin 
készített egy vonósnégyes-változatot – ennek szólamait 
fog juk megtriplázni.

G.: A második pedig az improvizációs koncert Lajkó Félixszel, 
akivel több közös koncerted is volt már. Hogyan és mikor ala
kult ki ez a barátimûvészi együttmûködés köztetek?
B. J.: Kínában találkoztunk elôször, három és fél évvel 
ezelôtt. Egy turnén vettünk részt, ahol az elsô részben ô 
játszott saját zenekarával, a második részben pedig én ad-
tam egy Liszt-koncertet – ott ismerkedtünk meg. Ô egy 
nagyon érdekes, nehezen megnyíló ember, aki nem igazán 
szereti a hagyományos klasszikus zenét, inkább a szabad és 
kötetlen muzsikálás híve. Nagyon sokáig egy hangot sem 
játszottunk együtt, eszünkbe sem jutott, hogy zenélhet-
nénk is. Aztán egyszer feljött hozzám beszélgetni – éppen 
nála volt a hegedûje és a citerája –, és elkezdtünk játszani. 
Már másfél óra is eltelt, s észre sem vettük, annyira bele-
merültünk a közös zenélésbe. Ettôl kezdve többször is ösz-
szejöttünk, hogy együtt játsszunk, de még mindig csak ma-
gunknak. Egyszer Horváth László, a Fonó igazgatója (és 
Félix menedzsere egyébként) meghallotta az egyik pró-
bánkat, és azt mondta, ez annyira jó, hogy kellene csinál-
ni egy koncertet. 
Így született a Fonó-beli koncert, majd a Tavaszi Fesztivál 
keretein belül a Zeneakadémia nagytermében is fellép-
tünk. Nagyon örülök neki, hogy az ottani prémium közön-
ség is elismerte ennek a létjogosultságát. A koncerteken 
mi tényleg improvizálunk, semmit sem beszélünk meg, 
még a hangnemet sem. Ehhez egy olyan szintû együttélés, 
együttrezgés kell, hogy az már szinte transzcendentális. 
Hatalmas feltöltôdést jelent számomra az egyéb kötött 
elôadások mellett ez a stílus. Én szeretem, ha él a zene, sze-
retem az újdonságokat, ha valaki nem teljesít, hanem 
elôad.

Bachtól a szabad 
improvizációig
A 26 esztendôs, Junior Prima-díjas Balázs 
János igazán sokoldalú zongoramûvész – a 
klasszikus virtuóz zongorarepertoár elô adá-
sa mellett képes a kötöttségektôl, mûfaji kor-
látoktól mentes, színtiszta improvizációra is. 
Új sorozatában megmutatja mûvészetének 
három, egymástól homlokegyenest különbözô 
arcát, amelyen keresztül talán a mûvek mö-
götti ember lelkébe is bepillantást nyerhet a 
közönség.

2 könyves-tóth zsuzsanna
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G.: Hallottam egy koncertfelvételeteket, amelyen Lajkó Félix 
egyik leghíresebb szerzeményét, a Madárnak címû dalt is el
játszottátok. Valamilyen közös szokásrendszeretek ezek sze
rint mégis kialakult.
B. J.: Egyedül ezt az egy fütyülôs nótát szoktuk mindig el-
játszani. Ezenkívül nyilvánvaló, hogy mindketten az euró-
pai zenekultúrában nevelkedtünk, így korábbi zenei stílu-
sok is felbukkannak játékunkban: van benne Debussy, 
Bach vagy Bartók. A múltkor a Várban játszottunk a Bee-
thoven Fesztiválon, ahol a Kreutzer-szonáta akkordjaira 
improvizáltunk. Nagyon fontos számomra, hogy minden 
koncertet felvegyünk, mert mi magunk sem tudnánk meg-
ismételni még egyszer azt, amit játszottunk. Nemrég készí-
tettünk egy lemezt, amely november végén (a Gramofon 
lapzártája után – a szerk.) kerül forgalomba. Nagy kérdés, 
hogy miképp fogunk lemezbemutató koncertet tartani – 
valószínûleg meg kell majd tanulnunk saját játékunkat.

G.: Tanultál valaha improvizálni? Klasszikus zenei koncertje
iden szoktál rögtönözni?
B. J.: Én úgy gondolom, ezt megtanulni nem lehet, csak 
fejleszteni. Én elôbb improvizáltam, minthogy tudtam 
volna kottát olvasni. A klasszikus zenei improvizálást sze-
rintem vissza kellene vezetni a koncertéletbe, persze 
megfelelô keretek közt. Ha valaki ízlésesen tudja például 
egy Mozart-zongoraversenybe belecsempészni saját mon-
danivalóját, az nagyon jól tud mûködni. 

G.: A harmadik koncerted mûsora Liszt mûveibôl, átirataiból 
áll össze. Ami ennek különlegessége, hogy két részletben el
játszod az összes Transzcendens etûdöt, ami nem kis teljesít
mény.
B. J.: Igen, ez nagy kihívás, még sosem játszottam el min-
det egy koncerten. Ha Bachot Glenn Gould, ezt Cziffra 
György miatt nem mertem eddig mûsorra tûzni – számom-
ra az ô elôadása, különösem a Mazeppa az etalon. Most 
mégis vállalkozom erre a feladatra, hiszen mikor, ha nem 
most? Ennek a koncertnek a transzcendens virtuozitás lesz 
a középpontjában, ami persze sosem öncélú. Mindez egy-
ben talán kicsit túl tömör lenne a nem szakmai közönség 
számára, ezért került a mûsorba a két átirat.

G.: Szoktál tartani hangszerbemutató koncerteket gyerekek
nek. Mesélj ezekrôl egy kicsit.
B. J.: Tavaly kezdtük el ezt a sorozatot Jakobi Lászlóval, 
amelyet azóta is rendkívül nagy érdeklôdés övez. Az in-
gyenes koncerteket 3-6, illetve 6-15 éveseknek tartom 
hétköznapi ruhában, gyereknyelven magyarázva a mû-
veket. Ilyenkor megszólal a Villa d’Este szökôkútjai vagy 
Saint-Säens Állatok farsangja, ami teljesen lenyûgözi a 
gyerekeket. Olyan pozitív visszaigazolásokat kapok a szü-
lôk tôl, amely mindig erôt és kedvet ad a következô kon-
certhez. n

Bôvebb információ: www.jakobikoncert.hu, www.azongora.hu

Kiemelt támogatónk: Partnereink:

 

Közönségkapcsolat és jegyértékesítés: Tourinform Iroda (Piac u. 20.) Belépők a koncertek előtt a helyszínen, valamint az Interticket országos hálózatában és a www.jegy.hu weboldalon is válthatók!
(52)-412-250 • info@kodalyfi lharmonia.hu • www.kodalyfi lharmonia.hu

2015. január 15., 19:30
Bartók terem
Orosz trojka

Glinka, Rahmanyinov és Sosztakovics
legimpozánsabb művei!

Vezényel: Kovács László

2015. március 12., 19:30
Bartók terem

Händel: Saul

A nagy barokk szerző oratóriuma a Savaria 
Barokk Zenekarral

Vezényel: Németh Pál

2015. március 26., 19:30
Bartók terem

Olasz triptichon

Olaszos temperamentum és érzelemvilág 
Csajkovszkij, Respighi és Rossini zenéjén keresztül

Vezényel: Kovács János
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A három koncert ára együtt 3000 Ft
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„Vegyes koszton él az ember”
Beszélgetés a Gramofon-díjas Medveczky Ádámmal

Fáradhatatlannak tûnik: tanít, vezényel, próbál, partitúrát tanulmányoz, nagy sporttáskájával 
hetvenhárom évesen is mindig úton van. Négy évtizede oktat a Zeneakadémián, negyvenöt éve 
dolgozik az Operaházban. Nem könnyû idôpontot találni az interjúra, végül este fél kilenckor 
ülünk le beszélgetni, kávét rendel a büfében. Életmûve elismeréseképpen a klasszikus zenei kate-
góriában idén Medveczky Ádám veheti át a Gramofon-díjat december 12-én, a Duna Palotában, 
az általa vezényelt koncert elôtt.

2 Várkonyi tamás
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Gramofon: Meddig dolgozik egy nap?
Medveczky Ádám: Most kicsit nyugalmasabb tempót 
erôl tettem magamra, úgyhogy este 11-kor lefekszem. Ha 
nincs este elôadás vagy koncert, otthon átnézem azokat a 
darabokat, amelyek várnak rám.

G.: Milyen arányban van jelen a munkájában szimfonikus 
koncert és opera?
M. Á.: Ma már mindkettô egyforma mértékben, de az biz-
tos, hogy az operán keresztül szerettem meg a zenét. Édes-
anyám, Érsek Mária korrepetitorként, nevelôapám, Katona 
Lajos magánénekesként dolgozott az Operaházban, ôk 
oltot ták belém a muzsika szeretetét. Gyerekkoromban ütô-
hang szereket tanultam, zongoráztam és mániákus operalá-
togatóként jártam az Andrássy útra, de focizni is szerettem. 
Tulajdonképpen 1956 után eszméltem fel, és találtam ön-
magamra: a történelem tükrében rádöbbentem, hogy az 
élet nem játék. Ebben az idôben, tizenöt-tizenhat évesen 
ér tem meg annyira, hogy tudjam, mit kell csinálnom. Ek-
kor kezdtem el tudatosan tenni azért, hogy zenész legyek.

G.: Pályája elején miért ütôhangszeresként helyezkedett el?
M. Á.: Az ok egyszerû, de utólag ebben is mennyei sugal-
latot látok: a konziba nem vettek fel zongora szakra, így 
édes anyám tanácsára megpróbáltam az ütôs szakot is – ezt 
siker koronázta. Késôbb egyre jobb zenekarokban játszhat-
tam, fokozatosan rabul ejtett a zenekari játék varázsa, ez a 
fokozódó lelkesedés vezetett a karmesteri pályához. Zongo-
rázni ma is szeretek, a munkám nagy részét zongora mellett 
töltöm, például amikor szerepeket tanítok be a Zeneakadé-
mia operaszakos növendékeinek, vagy amikor zongorás 
próbát vezetek énekmûvészekkel az Operaházban.

G.: Mikortól számítható karmesteri indulása?
M. Á.: Amikor 1968-ban felvettek a Zeneakadémia kar-
mes terképzô szakára, már évek óta az Állami Hangver-
senyzenekar üstdobosaként dolgoztam. Késôn kezdtem a 
karmesteri tanulmányokat, mert a képzés magas költségei 
miatt ritkán indítottak osztályt (és akkor is csak három-
négy növendéket vehettek fel). Az Operaházba másodéves 
zeneakadémista koromban kerültem, elôször korrepetitor-
nak, majd vezénylô korrepetitornak. Már karmesteri dip-
lomaszerzésem elôtt, huszonnyolc esztendôsen, majdnem 
napra pontosan negyvennégy évvel a Gramofon-díj átvé-
tele elôtt, 1970. december 13-án debütáltam az Operaház-
ban, Mozart Così fan tutte címû remekével. Néhány hó-
nappal késôbb pedig a Pillangókisasszony premierjének 
második szereposztását vezényeltem, így amikor 1974-ben 
második helyezett lettem a Magyar Televízió elsô karmes-
terversenyén, már néhány éves operaházi múlt is állt a há-
tam mögött. Ugyanebben az esztendôben lettem a dalszín-
ház kinevezett karmestere.

G.: Azóta hány operát vezényelt?
M. Á.: Hetven-hetvenötöt biztosan: tizenkét Verdit, hét 
Wagnert, öt Mozartot, hét Puccinit, a legjátszottabb szer-

zô ket említve. Továbbá Ponchielli, Leoncavallo, Respighi, 
Mascagni mûveit, sok Rossinit, nemcsak a Sevillai borbélyt, 
hanem a ritkábban látható operákat is. A kortárs ze nét sem 
utasítottam vissza. Általánosan fogalmazva: sosem válo-
gattam, amilyen feladattal megkínáltak, azt elvégeztem. 
Nem vert minden darabnál egyformán a szívem az örömtôl 
– akadtak hálás és hálátlanabb mûvek is –, de vegyes kosz-
ton él az ember, a mûvészeti pálya pedig az én felfogásom-
ban nem arról szól, hogy azt csinálok, amit akarok.

G.: Maradtak operavágyai?
M. Á.: Hogyne. Például a Don Carlost még sosem dirigál-
tam a nagy Verdik közül, Wagnerek közül pedig a Trisztánt 
– igaz a Lohengrint sem, de a Trisztán különösen közel áll a 
szívemhez. Amit még szívesen vezényelnék, de ritkán tûzik 
mûsorra: a két csodálatos Muszorgszkij-opus, a Borisz 
Godunov és a Hovanscsina. A klasszikus magyar operá-
kat, színpadi mûveket mind vezényeltem: a három Bartó-
kot, a Hunyadi Lászlót, a Bánk bánt, a Székely fonót, a 
Háry Jánost, az újabbak közül Bozay Attila Öt utolsó szín-
jét, Madarász Iván Az utolsó keringôjét, és ami rendkívül 
kedves volt számomra: Ránki György klasszikusát, a Po-
mádé király új ruháját.

G.: Majdnem öt évtizede a hazai operaélet sokat foglalkozta-
tott szereplôje. Milyen érzésekkel gondol vissza az elmúlt kor-
szakokra?
M. Á.: A négy és fél évtized alatt számos igazgatóval dol-
goztam együtt. Lukács Miklósék vettek fel, majd jött Mi-
hály András, Petrovics Emil, Ütô Endre, Vámos László, 

Medveczky Ádám 1978 novemberében, a frissen átvett Oláh Gusztáv-emlék-
plakettel
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Szinetár Miklós. Ezek az igazgatók különbözôképpen ha-
tottak az operajátszásra, de abban valamennyi vezetés 
szándéka megegyezett, hogy megpróbáltak igényesek lenni. 
Nem mindenkivel éreztem egyformán jól magam, de nem 
zenei-mûvészi, hanem inkább emberi különbözôség miatt. 
Közvetlenül a rendszerváltás után, 1990-ben lettem fô ze-
ne igazgató – az Ütô Endre, Nagy Viktor, Keveházi Gábor, 
Fülöp Attila alkotta igazgatóságban. Nem éreztem nekem 

való feladatnak, úgyhogy én magam mondtam fel három 
év után; mondván, jobban szeretnék a zenével foglalkozni, 
mintsem értekezletekre és megbeszélésekre járni. Bárki 
irányította is, ezt a házat mindig otthonomnak tekintet-
tem. Soha nem voltam sértett, soha nem háborodtam fel. 
Mindegyik igazgató elhalmozott darabokkal, akár kény-
szeredetten kért fel, akár nem. Most már nyugdíjas vagyok, 
a rendelet értelmében nem dirigálhatok annyit, mint ré-

pÁlyakép
Medveczky Ádám 1941-ben született, zenész család-
ban. 1955-ben vették fel a Bartók Béla Zenemûvészeti 
Szakközépiskola ütôhangszeres szakára. Öt évvel 
késôbb az Állami Hangversenyzenekar üstdobosa 
lett, ahol 1969-ig zenélt. Közben 1968-ban karmes teri 
tanulmányokat kezdett a Zeneakadémián, Kórodi 
Andrásnál, itt 1971-ben végzett. Még zeneakadémista 
korában, 1969-ben kezdte el foglalkoztatni a Magyar 
Állami Operaház korrepetitorként, késôbb karmester-
ként; az intézménynek 1990–1993 között fô-zene-
igazgatója volt, 2004-ben választották az Operaház 
örökös tagjává. neve 1974-ben, a Magyar televízió 
elsô karmesterversenyén lett országszerte ismert, itt a 
második helyen végzett Kobayashi Ken-ichiro mö-
gött. A Zeneakadémián is 1974 óta tanít, kezdetben 
zenekari gyakorlatot vezetett, 1982-tôl pedig a Ma-
gánének és a Zongora tanszéken oktat, 2005 óta a 
korrepetitor tanszakon is. 1987–1996 között a Magyar 
Posta Szimfonikus Zenekarának (ma: Concerto Buda-
pest) zeneigazgatójaként, 1997-tôl 2007-ig pedig a 
Gyôri Filharmonikus Zenekar elsô karmestereként dol-
gozott. Az interjúban említett két kortárs opera – 
Bozay Attila és Madarász iván mûve – mellett Balassa 
Sándor, Dubrovay lászló, Szokolay Sándor számos al-
kotásának ôsbemutatója fûzôdik a nevéhez.
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gen, de nem is lenne idôm, meg nem is vagyok már húsz-
éves. Ebben az évadban a 130. évfordulós gálahangver-
senyt vezényeltem, a Fricsay-megemlékezések keretében a 
száz éve született karmester Miséjének budapesti bemuta-
tóját dirigáltam a Szent István Bazilikában, továbbá én 
vezetem ebben a szezonban a Háry János, a Bánk bán, A 
Karamazov-testvérek elôadásait.

G.: Kik játszottak fontos szerepet szakmai fejlôdésében?
M. Á.: Természetesen zeneakadémiai tanárom, Kórodi 
András, és szintén evidens módon Ferencsik János, akinek 
a keze alatt 1960 és 1969 között zenéltem az ÁHZ-ban. So-
sem egyetlen tanárra koncentráltam, hanem igyekeztem 
mindenkitôl tanulni, ellesni fogásokat, praktikákat, pél-
dául mikor kell elkezdeni egy gyorsítást, mikor kell átvál-
tani az ütemenkénti négy ütésbôl kettôbe. Fontos szakmai 
segítséget kaptam például Erdélyi Miklóstól, Varga Páltól, 
Komor Vilmostól, és az az óriási megtiszteltetés ért, hogy 
két híres, már-már legendás operakarmester, Lamberto 
Gardelli és Giuseppe Patané mellett is dolgozhattam. Mi-
után láttak vezényelni, azt kérték, én tanítsak be premie-
reket, valamint amikor elmennek, én vigyem tovább az ál-
taluk bemutatott produkciókat. Norma, Ernani, A láng, 
Gioconda, Rigoletto, Traviata, Falstaff, Simon Boccanegra 
– az itáliai opera ezen remekmûveit e két olasz mester mel-
lett tanultam és ismertem meg. Franco Ferrara 1971-es ve-
lencei mesterkurzusán is az olasz vezénylési stílusban mé-
lyedtem el. Ezt a technikát kis mozdulatok, pontos, szigorú 
ütések jellemzik; ellentétben a némettel, amit lekerekített 
mozgásformák határoznak meg. Mindkettô ütéstechnika 
jó, az elôbbinek Toscanini, utóbbinak Bruno Walter, 
Karajan, Furtwängler volt nagymestere.

G.: Egyetért azzal, hogy a karmesterséget nem lehet tanítani?
M. Á.: Van benne némi igazság. Tanácsokat lehet adni, 
például az ütéstechnikát illetôen, de ami megszólal, az 
nagy ban függ a próbálási módszerektôl és a személyiségtôl 
is. Az egyértelmû, pontos, jól követhetô technika, a helyes 
zenei kifejezés, a gesztusok széles skálája, a stílusismeret és a 
jó hallás egyaránt a jó karmester ismérvei. Elônyös továbbá, 
ha a dirigens járatos a hangszerek világában, ha legalább 
egy zenekari hangszeren játszik. És mindig félre kell tennie 
egy kis pluszt az elôadásra, ami inspirálja a zenekart, ami a 
bepróbált mûveket az itt és most frissességével hatja át.

G.: A karmesterképzô mellett szerepgyakorlatot is tanít a Zene-
akadémia operaének szakán. Mi a feladata ezeken az órákon?
M. Á.: Valamelyest értek ugyan a hangképzéshez, de abba 
nem szólok bele, az a fôtárgytanár asztala. Ezeken az al-
kalmakon azzal foglalkozunk, hogy egy szerepet milyen 
árnyalatokkal, kifejezéssel, milyen színekkel kell, lehet 
megformálni. Mindenekelôtt tiszta éneklést és ritmikai 
pontosságot várok el, de a súlyt a stílusra helyezzük. Fontos, 
hogy elôször bel cantót – Bellinit, Donizettit, Rossinit –, il-
letve Mozartot tanuljanak a növendékek, és ne rögtön 
Wotan búcsúját vagy Turandotot. Betanítani egy-egy Ver-

di-, Mozart- vagy Puccini-szerepet, az maga a gyönyör. A 
Zeneakadémián elôször az iskolai zenekart vezettem Si-
mon Alberttel, és csak utána pár évvel kaptam meg ezt a 
tárgyat. Harminckét év után sem unom; ez az elfoglaltság 
olyan számomra, mint a levegôvétel.

G.: Mikor pihen?
M. Á.: Nyaranként mindig akad két-három hét, amikor 
kikapcsolok, és húsztagú szûkebb családommal kibérelünk 
egy nyaralót, akkor szigorúan nincs nálam se kotta, se más 
munkaeszköz. Év közben is van egy-egy nap, amikor ott-
hon maradok, kipihenem magam, kimegyek a kertbe, ját-
szom az unokákkal. Nem sportolok, de rendszeresen járok 
gyógytornára, mert a munkaeszközömet karban kell tarta-
ni. Muszáj az ízületekre vigyázni, mert bármilyen jó is a 
technika, egy operaelôadás komoly igénybevételt jelent.

G.: Egy karmester, egy zenekarvezetô óhatatlanul az elôtérben 
van, de ön mintha kerülné a feltûnést. Szándékosan?
M. Á.: A karmestert általában vonzza a hatalom; hogy ô 
határozhat meg személyeket, választhat darabokat, jelöl-
het ki szereposztást, alakíthat ki próbarendet. Ez engem 
mindig is taszított. Hívô lévén vallom, hogy amit kapok, 
azt kell megoldanom. Sosem zúgolódtam, például amiatt, 
hogy én csak 2011-ben kaptam meg a Kossuth-díjat, mások 
meg jóval elôbb. Vállam se rándult, csináltam a dolgom. 
Hiszek abban, hogy a türelem, odaadás és szorgalom meg-
hozza a gyümölcsét. Ha az ember állandóan oldalra néz, 
mint az úszók, hogy ki van elôttem, ki elôzött le, az csak el-
tereli a figyelmet a lényegrôl.  n
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Az operákat kiemelkedô színvonalú produkciók keretében 
tálalják, az énekes nagyságok mellett karrierjüket Pesaró
ban indító tehetségek lépnek színpadra. Bár a legtöbb ren
dezés hagyományos, találni a színpadképben és megvalósí
tásban újszerû megoldásokat is. Ezúttal két zenedrámát ál
lítottak a fókuszba: az Armidát és az ifjú Felice Romani 
librettójára komponált Aureliano in Palmirát. Az Armidát 
dirigáló olasz Carlo Rizzi egy nyilatkozatában arra hívta 
fel a figyelmet, hogy „Rossini zenéje sokkal összetettebb, 
mint gondolnánk. A kliséken – hosszú crescendók, kolo
ratúrák, secco recitativók – túl a semiseria darabokban ha
talmas pátosz uralkodik. Rossini bonyolult szerzô, sokkal 
drámaiabb, mint ami a köztudatban róla él.” 
Az Adria tengerparti városkába látogató fanatikus opera
barátokat Rossini muzsikája szinte nagy családdá egyesíti. 
A publikum soraiban barátságok szövôdnek, a késô éjszaká
ba nyúló elôadások után pedig – amikor már nem tombol a 
hôség – mód van arra is, hogy a Teatro Rossini közeli étter
mek egyikében egy pohár bor vagy korsó sör mellett bárki 
elbeszélgethessen a mûvészekkel. Itt mindent szabad – még 

pfújolni is. Mindez néha déliesen túlzó, de Itáliában – ahol 
még a patinás milánói Scalában is mindmáig gondot okoz 
a „loggionistik” folytonos bekiabálása – nem szabad csodál
kozni semmin. Tény ugyanakkor, hogy a Rossinifesztiválon 
korábban nem tapasztaltam, hogy az elôadást ily módon 
megállították volna. Ezúttal az Armida zárult kisebb hang
zavarral, többen ugyanis kifütyülték a címszerepet alakító 
spanyol szopránt, Carmen Romeut, miközben mások tapssal 
és lábdobogással ellenpontozták ezt. Hangilag a fiatal éne
kes nô természetesen nem érte el a szerepet korábban alakí
tó, nála sokkal érettebb sztárok mûvészi színvonalát, több 
nehéz részben is elbizonytalanodott, alulintonált, színészi 
alakítása azonban meggyôzô volt. Tipikus itáliai jellegze
tesség, hogy az énekesek általában jóval nagyobb figyelmet 
kapnak, mint a dirigens vagy az operát színpadra álmodó 
rendezô. Ezúttal sem a darabot rendezô Luca Ronconit, 
sem a bolognai Opera zenekarát energikusan vezénylô, a 
finomságokkal azonban adós Carlo Rizzit pécézték ki.  
Pesaróban nincs a Glyndebourneban ismert dresscode, 
semmi sem árulkodik hivalkodó pöffeszkedésrôl, mint ami 

A belcanto diadala Pesaróban
Az 1980-ban alapított és azóta évente megrendezett, kéthetes pesarói Rossini Operafesztivál a 35. 
évadját köszöntötte. Az Alberto Zedda professzor mûvészeti irányításával mûködô dzsembori 
több vonatkozásban is egyedülálló. Csak itt hallható Gioacchino Rossini mind a 39 operája, köz-
tük azok a remekmûvek is, amelyeket a nehéz szerepek miatt kevés helyen tûznek csak mûsorra. 
Továbbá az itt rendezett Accademia Rossinianán lehet igazán elsajátítani a Rossini-darabok 
hiteles tolmácsolásához szükséges énekléstechnikát, ezért érkeznek ide a világ minden tájáról 
a fiatal énekesek.

2 lindner András / Pesaro

idén az Armidát elôzte meg a legnagyobb várakozás – a hat tenorszerep, egy varázslatos tercett és a balett miatt
fo

rr
ás

: R
os

si
ni

 f
es

tiv
al

 P
es

ar
o



klasszikus

25GRAMOFON2014–2015. tél

például Salzburgot mindmáig belengi. Pesaróban kizárólag 
Rossini az úr. A fôutcán álló, múzeumnak berendezett szü
lôi ház földszintjén könyvek, Cdk, kották, librettók töm
kelege árulja magát, de vásárolhatók itt és a város számos 
boltjában különféle Rossinicsecsebecsék: szobrok, csup
rok, tollak, esernyôk és a komponista alakját imitáló dun
di babaruhák is.
Amióta a Rossinistílus kiemelkedô képviselôje, Cecilia 
Bartoli vezeti a Salzburgi Pünkösdi Fesztivált, a pesarói 
mester zenéje erôsebben van jelen Mozart városában is – 
csakúgy, mint a schwarzwaldi Wildbad Rossini fesztivál
ján, amely szintén próbál rivalizálni a szülôváros program
jaival. A gyôztes azonban vitathatlanul Pesaro. Mert a ha
gyományok mindent ehhez a helyhez kötnek, itt érezhetô 
Rossini levegôje. A város Rossini nevét viselô konzervató
riumát 1882ben alapították, elsô igazgatója Carlo Pedrotti 
veronai zeneszerzô volt. Róla nevezték el a szép Auditóriu
mot, amely a fesztivál kísérô rendezvényeinek, áriaestek
nek és más kamaraprogramoknak ad otthont. A konzerva
tóriumban jelentôs mesterek tanítottak: Pietro Mascagni, 
Riccardo Zandonai, Franco Alfano. A Fondazione G. 
Rossi ni 1940 óta ápolja a nagy zeneszerzô emlékét, 1971 
pedig azért nevezetes dátum, mert akkor kezdtek el mun
kálkodni Rossini mûveinek összkiadásán. 
A financiális nehézségek azonban ezt a zenei fesztivált sem 
kímélték. Az 1980as és 1990es években még Claudio 
Abbado és Roger Norrington is megfizethetô volt, és szen
zációszámba ment, amikor a világhírû zongoramûvész, 
Maurizio Pollini vezényelte A tó asszonyát. A hangcsodák 
közül pedig fellépett Montserrat Caballé, Marilyn Horne 
és Ruggero Raimondi. A leginkább ünnepelt énekesek kö
zül ma már csupán a Pesaro környékén villát is vásárló 
Juan Diego Flórez hallható idônként (kis gázsiért) – persze 
nem másodklasszis Daniela Barcellona, Olga Peretyatko, 
Ewa Podles és Jessica Pratt sem.    
Idén az említett, igen ritkán hallható háromfelvonásos 
Armidát elôzte meg a legnagyobb várakozás – a szu
pernehéz cím, illetve a hat tenorszerep, egy varázs latos 
tercett és a balett miatt. Az 1817 novemberében, a nápo
lyi San Carló ban bemutatott opera librettóját, a Jeruzsá
lemet ostromló keresztes lovagok találkozását Armidával 
– Torquato Tasso Gerusalemme liberata címû mûve alap
ján – Giovanni Schmidt írta. A végzet asszonyának törté
netét többen megzenésítették: Lully, Händel, Gluck és 
Haydn is, és ezeket Rossini bizonyára ismerte is. A pre
mieren az akkor 25 éves komponista késôbbi felesége, a 
nála hét esztendôvel idôsebb Isabella Colbran énekelte a 
címszereplô boszorkány szerepét, amely nemcsak hosszú
sága, hanem koloratúrapasszázsai miatt is rendkívül ne
héz. Hosszú szünet után az operát az 1952es firenzei 
Maggio Musicalén fedezték fel, Maria Callasszal a címsze
repben, de aligha volt várható, hogy mindenütt játszani 
fogják. Csak June Anderson vállalkozott rá 1988ban 
Aixen Provenceban, majd 1993ban Pesaróban Renée 
Fleming, aki késôbb a METben is bemutatkozott 
Armidaként. 

A tenoristák közül ezúttal ketten is két szerepet énekeltek: 
a szép „baritenore” hangú orosz Dmitry Korchak elôbb 
Gernandót, majd Carlót, az ugyancsak baritonális tenor, 
az amerikai Randall Bills Goffredo, illetve Ubaldo szerepét 
tolmácsolta. Rinaldo lovagként a gyakori fellépései miatt 
Pesaróban már veteránnak számító Antonino Sira gu sa lé
pett színpadra és aratott sikert szép fioritúráival, valamint 
biztos magasságaival. A hatodik tenor, Eustazio csupán rö
vid comprimario szerep. Vitathatatlan csúcspont a három 
tenor, Rinaldo, Ubaldo és Carlo tercettje, amikor a két lo
vag ki akarja szabadítani Rinaldót Armida varázslata alól. 
Talán nincs is még ehhez hasonló, csak tenorhangokra 
megkomponált együttes az egész operairodalomban. 
Rossinit az idô tájt hétéves szerzôdés kötötte a nápolyi San 
Carlo operaházat vezetô Domenico Barbaja impresszárió
hoz. Ott született kilenc operája közül az Armida volt a 
harmadik. A korszakot kutató Bruno Cagli olasz zenetör
ténész szerint azonban nincs biztos információ arról, hogy 
mi módon dolgozott együtt Rossini Barbajával. Vajon a 
zeneszerzônek minden librettóra vonatkozó ajánlatot el 
kellett fogadnia vagy szabadon választhatott? Igazából 
nem tudni, mi zajlott kettôjük között, hogy valójában ki 
befolyásolt kit?
A mostani elôadást az 1993as produkciót is jegyzô Luca 
Ronconi rendezte, aki a színpadképet kifundáló Margherita 
Pallival papírmasé sziklákból összeálló, tologatható tájat 
va rázsolt a színpadra. Magas szekrényfalakkal, amelyekben 
elôbb kereszteslovagbábuk álltak, de késôbb a valódi 
szerel mespár is helyet kapott. A lovagok pedig nem a kö
zépkort idézô kosztümöt viseltek, a fiatal keresztesek tarka 
ruházatát a pesarói közönség bármelyik tagja viselhette 
volna. Már sokkal inkább giccsesként hatott számomra az 

Az Aureliano in Palmira több részlete is felbukkan az évekkel késôbb bemuta-
tott sevillai borbélyban
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Armida és Rinaldo „turbékolására” szolgáló, fészekszerû 
építmény. 
Amíg ezt az operát a nagyobb terû Adriatic Arenában ad
ták elô, az Aureliano in Palmirát a Teatro Rossiniben. En
nek több részlete is felbukkan az évekkel késôbb bemutatott 
Sevillai borbélyban, például a nyitány. Mellette néhány 
szép dallam is ott vált dúdolhatóan híressé; Almaviva sze
renádjában, illetve Rosina nagyáriájában. Utóbbi részlet a 
darab egyik tragikus jelenetében, Arsace szólamában jele
nik meg teljesen váratlanul, a hallgatóban némi mosolyt 
fakasztva. Az operát egyébként az 1813 december végi kar
neváli szezonra komponálta a 21 esztendôs Rossini. A mi
lánói Scalabeli ôsbemutató lényegében megbukott, a pub
likum hûvösen fogadta: „Bájos zene, de hatástalan”, 
„Rossini elbóbiskolt, mint az öreg Homérosz” – efféle han
gok voltak jelen a tudósításokban. Giuseppe Nicolini ko
rabeli komponista azonban azt hangsúlyozta, hogy Rossini 
jobb fogadtatást érdemelt volna. Miután az impresszáriók 
is pozitívan vélekedtek, sokáig volt mûsoron. Giuditta 
Pasta, Domenico Donzelli és mások vitték sikerre, de 
Pasta és Giambattista Vellutti még önálló koncerteken is 
elôadott duetteket a darabból. Arsacét, Perzsia hercegét 
ugyanis Velluti alakította a premieren, és ez volt az egyetlen 
szerep, amit Rossini egy castrato számára komponált.
Ezúttal azonban nem férfi szopránra, hanem egy fiatal üz
bég mezzóra osztották a virtuóz szerepet, és a bársonyos 
hangú Lena Belkina híres áriájában (Perché mai le luci 
aprimmo), valamint az ArsaceZenobia duettben is meg 
tudott gyôzni kiváló énekesi kvalitásairól. Arsace szerel
mét, Palmüra királynôjét a nagy színpadokon is ünnepelt 
ausztrál szoprán, Jessica Pratt formálta hangban és játékban 
egyaránt szenvedélyessé. A belcantospecialista Michael 
Spyres sem keltett csalódást Aurelianóként. A Siragusához 
hasonlóan állandó vendégnek számító amerikai tenor már 
elsô cavatinájában bizonyította, hogy erôteljes hangja al
kalmassá teszi a császár szólamának megformálására, mert 
a széles spektrumban mozgó szerep nehéz ugrásait is köny
nyen megoldotta.   
Az elôadást dirigáló amerikai Will Crutchfield szorgos ku
tatómunkájának köszönhetôen a közel négyórás, teljes 
verzió szólalt meg, amelyben végig jól hatottak a csellókí
sérettel fortepianón megszólaltatott recitativók. Miután 
sokat van jelen az énekkar, a késôbbi impozáns Verdikó
rusok elôfutárainak tekinthetô, hazafias lelkületû kórusje

lenetek is fôszerephez jutnak. Mario Martone rendezô 
ugyanakkor keveset meditált az idôszámítás utáni harma
dik században játszódó nagy csaták, cselszövések után vé
gül is lieto finével záruló dráma filozofikus mélységein. 
Csak arra ügyelt, hogy mozgásban tartsa a cselekményt, 
amelyhez jó eszköznek bizonyult Sergio Tramonti mozgat
ható díszletekkel gyorsan változtatható színpadképe. A 
második felvonás kórusjelenetében (a bolognai operaház 
Andrea Faidutti vezette énekkara kiválóan helytállt) pe
dig rendezôi instrukcióra még négy kecskét is a színpadra 
hajtottak a vidéki életrôl daloló pásztorkóristák. Az egyik 
elôadáson aztán még fokozta is a hatást, amikor az egyik 
állat a közönség orra elôtt könnyített magán…
A két opera mellett A sevillai borbély Zedda által gondo
zott, a legújabb kutatások eredményeit összegzô kritikai 
kiadása is sok Rossiniimádót csábított Pesaróba. Félszce
ní ro zott produkcióként hirdették a Rossini oeuvre leg
nagyobb slágerét, végül azonban nemcsak a színpadot, 
hanem a földszinti nézôteret és a Rossiniszínház több pá
holyát is bevonta a cselekménybe az urbinói szcenográfiai 
mûhely, az Accademia di Belle Arte ifjú csapata. Hogy az 
opera vitathatatlan fôszereplôje Figaro, ezt a mostani pro
dukcióban a rendkívüli karrier elôtt álló ifjú francia ba
ritonista, Florian Sempey debütálása bizonyította. Már 
híres belépôjét is rendkívül magabiztosan tolmácsolta, 
Rosinával (a palermói Chiara Amarú alakította) énekelt 
duettje pedig az egész elôadás talán legihletettebben tol
mácsolt jelenete volt. Miközben az új kiadásban ez a szo
kottnál gyorsabbnak hatott, és Rosina cavatinájában is 
fellelhetô volt néhány apró különbség a mai gyakorlathoz 
képest, az elôadást végig fiatalos lelkesedés lengte körül. 
Kivétel nélkül mindenki magas színvonalon „hozta” a sze
repét, Juan Francisco Gatell volt Almaviva gróf; Paolo 
Bordogna a legismertebb olasz buffobasszus Bartolo, Alex 
Esposito pedig Basilio. 
Igazi szenzációszámba ment az egyedülálló hangi adottsá
gokkal rendelkezô, 62 esztendôs koloratúrkontraalt, Ewa 
Podles áriaestje is. És öröm volt a pódiumon látni az örök
ifjú nagyöreg Alberto Zeddát, aki ezúttal a Petite messe 
solennellet dirigálta, a tôle megszokott fiatalos lendület
tel. Már ismertették a 2015ös programot is: két új produk
ció lesz, a La donna del lago (A tó asszonya) mellett a La 
gazzetta (Az újság) kerül színre, és felújítják a Ciro in 
Babiloniát (Kürosz Babilóniábant) is.  n

A sevillai borbély Pesaróban. félszcenírozott produkcióként hirdették a Rossini-oeuvre legnagyobb slágerét
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Távolról a sznobok gyülekezetének vélik a publikumot – 
kö zelebbrôl feltûnik a hallgatóság heterogenitása. A za
rándoktól a „bérleti” közönségig szinte minden rendezvé
nyen minden válfajra találunk példákat. És egy idô után az 
is feltûnik, hogy – turizmus ide, turizmus oda – még min
dig elsöprô többségben vannak a németajkúak. Tehát 
amíg a városka utcáit ellepik a különbözô nációkhoz tarto
zó csoportok, a kultúra vonzásköre nem arányosan nem
zetközi. Ebbôl azt a tanulságot is le kell vonni, hogy a hely
béliek korántsem elégednek meg a plakátok látványával, a 
sajtó és az internet információival, sôt még a média sem 
elégíti ki a mûvészi élmények iránti igényüket – noha hi
hetetlenül professzionálisan tájékoztatnak az élô közvetí
tések és a késôbbi sugárzások idôpontjáról. A fizetôképes 
helyi lakosok ugyancsak kitesznek magukért – felzárkózva 
a kedvezményeik igénybevételével borsosabb jegyekhez is 
hozzájutó Baráti Kör tagjaihoz.
A programokat tekintve: az opera iránti érdeklôdés túlsú
lya szembeötlô – de csaknem valamennyi program képes 
telt házat vonzani. És hogy nemcsak a felnôttek (idôsek) 
privilégiuma a világelsô fesztivál, abban a mûvészetkedvelô 
szülôkön kívül a rendezvény vezetôsége is közremûködik. 
A fiatal felnôtt (pályakezdô) tehetségek a nekik szánt pro
jekteken túl részt vehetnek az Ünnepi Játékok elôadásaiban 
is, a gyermek operaprogramoknak pedig akár fôszereplôi is 

lehetnek. Hallhattuk ôket a Young Singers Projekt záró
koncertjén, s az énekhang szerelmesei a dalesteken túl 
idén a „Grosse Schubertiade” sztárparádéjában is gyönyör
ködhettek.
Az Ünnepi Játékok ôs és hôskorában az egyediség, mond
hatni az egyszeriség jelentette a legfôbb vonzerôt, tehát, 
ami „itt és most” láthatóhallható, az sehol, soha má
sutt… A változó idôben, a nemzetközi fesztiválok 
elszaporodá sával módosítani kellett ezen a szemléleten, és 
mára már beérett a koprodukciókban rejlô lehetôségek 
idejekorán történt felismerésének gyümölcse. Vagyis kide
rült, hogy a közös produkciók révén még tovább terjesz
kedhetnek a fesztivál gyökerei, s még erôteljesebben tudják 
vonzani a nemzetközi élgárdát. Az a folytonosság pedig 
egyenesen elképesztô, amellyel az egymást váltó veze tô sé
gek képesek figyelemmel követni a kiválasztottak pályáját. 
Akinek sikerült a bemutatkozása, arra hamarosan ráirá
nyul az érdeklôdés reflektora…
Ami kezdettôl változatlan (ebben mutatkozik meg az Ün
nepi Játékok hagyományôrzése), az a minôségorientáltság. 
És mintha az egyes mûfajok mûvészeti vezetôinek külön 
„csápjuk” lenne a közönségkedvencek kiválasztására. A 
Szólistakoncertek sorozatában visszatérô mûvészek szere
pelnek, akik rendre megtöltik a Grosses Festspielhaus 
nagytermét. Az idei zongoraestek nagy élményét jelentet

te Maurizio Pollini Chopin és Debussy
prelûdsorozatokból összeállított mûsora, 
s ezen az esten jól le lehetett mérni a 
mûsor és az elôadó iránti érdeklôdés 
kettôsségét. Chopin ismertnek tekint
he tô prelûdsorozata után Debussy pre
lûd jei I. sorozatának inkább gyö nyör kö
dô, semmint az ezerszínû hangzásvilágot 
értôn élvezô közönség jutott, amely egy
szerûen csak hagyta magát elzsongítani. 
Az ébresztô fanfárt a ráadássorozat je
lentette, népszerû Chopinmûvekbôl.
A szimfonikus zene iránti érdeklôdést 
összkiadásjellegû, tematikus sorozatok
kal elégítik ki (s fejlesztik, a zene ked ve
lôk zeneirodalomismeretét is bôvítve). 

Fesztiválszôttes avagy a pluralizmus dicsérete
A Salzburgi Ünnepi Játékok élményei évrôl-évre több tanulsággal járnak a rendszeres látogató 
számára: a figyelemfelkeltés pezsdítô légkörében mind több élmény befogadására válik alkalmassá 
az érdeklôdô. Az „elsôbálos” fesztiválközönség a boldogság révületében él, és bármire rácsodál-
kozik – aztán fokozatosan differenciálódik a kép, kitapinthatóak lesznek az erôvonalak, amelyek 
mentén a sokszínû program összeállt.

2 fittler Katalin / salzburg

Jelenet Marc-André Dalbavie holokausztra emlékezô operája, 
a Charlotte salomon salzburgi elôadásából
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Salzburgi látomáSok 2014-ben

salzburg a nyári fesztivál ideje alatt a kulturális világ közép-
pontjává vált. Nem egy, hanem négy fesztivál zajllott egy idô-
ben: opera, klasszikus zenei, kortárs zenei (amely a most bú-
csúzó Alexander Pereira intendáns idején visszaszorult) és 
színházi fesztivál. A látogató tehát válogathat a mûfajok kö-
zött, és a bôség zavara miatt csak részleges benyomást szerez-
het a fesztivál eseményeirôl. Azonban a legexponáltabb esemé-
nyek mindig az operaelôadások. Botrányok, kifütyülések, lesújtó 
és egekbe emelô kritikák döntik majd el, mi lesz a produkció 
sorsa: nagy példányszámú DvD-felvétel, vagy az örök enyé-
szet. salzburg vezetése 2014-ben igyekezett biztosra menni, 
ezért nem idegenkedett korábban már máshol kipróbált pro-
dukciók átvételétôl sem.
Az operarendezôk „látomásai” akkor érvényesültek, ha meg-
felelô zenekari produkció is alátámasztotta koncepciójukat. ez 
két operaelôadásban érvényesült tökéletesen. Az egyik a 
Richard strauss születésének 150. évfordulójára újrarendezett, 
hatalmas sikert aratott Rózsalovag elôadása volt. Az idôs Harry 
Kupfer a cselekményt az opera keletkezésének korába, a „bol-
dog békeidôk” császári városába helyezte. látványos, modern 
rendezése kihasználta a Grosses festpielhaus hatalmas szín-
padának elônyeit. A tábornagyné szerepében Krassimira 
stoyanova a nagy elôdök méltó utódaként tündökölt; sophie 
Koch a Rózsalovag szerepének jelenlegi legnagyobb „birtokosa”. 
sophie-ként Mojca erdman is feltûnô sikert aratott, míg fiatal, 
karcsú Ochsként a 38 éves Günther Groisböck a karakter egyik 
típusát lehengerlô módon hozta.

A salzburgi Pünkösdi fesztivál nagy sikere, Rossini Hamu-
pipôkéje (la Cenerentola) nyárra is átkerült: az elôadás tovább 
érett. Az ensemble Matheus korhû zenélése a korzikai Jean-
Christophe spinosi vezetésével – a korábbi, kissé hûvös fogad-
tatás után – itt már sikert aratott. Nem kevésbé Damian 
Michieletto ötletekben gazdag, operaelôadásokon szokatlanul 
gyakran hangos kacagásokat kiváltó, kitûnô rendezése. A ha-
mupipôke története ugyanis egy lerobbant 20. századi önki-
szolgáló étteremben játszódik. A gazdag herceg egy playboy, 

aki a mû végén a csalárd házanépével takaríttatja fel a szeme-
tet. Az „égbôl” ezer felmosóvödör érkezik, s a fôszereplôk bol-
dogan locsolják fel habzó Domestos-szal a színpadot. ezalatt 
Cecilia Bartoli a záró nagyáriát énekli – természetesen a tôle 
megszokott elragadó módon. A legalább tíz percen át tartó 
„standing ovation” nem maradt el. 
verdi trubadúrjának nagyon várt és csillagászati összegekért el-
kelt bemutatója a rendezés szempontjából kissé csalódást oko-
zott. A szereplôk egy képtár megelevenedô figuráiként igye-
keztek a maximumot nyújtani, ami Anna Netrebko (leonó ra) 
esetében tökéletesen sikerült. szomorúságot okozott Placido 
Domingo luna gróf szerepében, mivel már nem tudta uralni 
ezt a rendkívül nehéz feladatot. idôközben egy fertôzô beteg-
ség is fellépett nála, így több elôadást lemondott. Így jutott vi-
szont lehetôséghez a harmincas évei végén járó lengyel Artur 
Ruciński, aki parádés beugrásával egy pillanat alatt nemzetközi 
sztárrá vált, bár korábban is ért már el kisebb sikereket a világ 
nagy színpadain. 
A Don Giovanni új rendezése (sven-eric Bechtolf, a fesztivál 
színházi igazgatója rendezte) a papírformát hozta. A garniszálló-
ban játszódó események a drámai feszültséget minimumra 
csökkentették. Az elôadást a két férfi fôszereplô, ildebrando 
D’Arcangelo a címszerepben és luca Pisaroni leporellóként 
„vitte el”. Alexander Pereira külön vágya volt, hogy kedvenc 
zeneszerzôje, franz schubert egy operával is szerepeljen a 
fesztiválon. A fierabras igen statikus rendezése azonban sokak 
számára csak egy unalmas estét jelentett. A gyenge librettó is 
szerepet játszhatott abban, hogy a bemutató schubert életé-
ben elmaradt, késôbb Johannes Brahms javaslatára próbálkoz-
tak – sikertelenül. Aki mégis kíváncsi a mûre, hallgassa meg  
CD-n Claudio Abbado 24 évvel ezelôtti kiváló felvételét. ez 
volt a theater an der Wien-ben a mû osztrák ôsbemutatója, 
amely nagy sikert aratott.
A holokauszt hetvenedik évfordulójáról emlékeztek meg a fran-
cia Marc-André Dalbavie mûvével, amelynek címe Charlotte 
salomon. A mû egy Anna frank-hoz hasonló történetet mesél 
el: a fiatal házas, négy hónapos terhes festômûvésznôt Ausch-
witzban gyilkolták meg a nácik. A salzburgban is fontos és 
számon tartott szomorú évfordulóra stephan zweig kiállítással 
és egy multimédiás színházi produkcióval is emlékeztek.

Dr. Székely György / Salzburg

Jean-Christophe spinosi

Krassimira stoyanova
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Mert a Brucknerzene rajongói nemcsak kedvenc szimfó
niájukat akarják újrahallgatni, hanem lehetôség szerint 
valamennyit. Hogy is ne, amikor a Bécsi Filharmonikusok 
élén kilenc rangos dirigens irányításával csendülnek fel. És 
az külön mûvészet, hogy melyik szimfóniával milyen kom
pozíciók kerülnek egy mûsorba – s ebben megintcsak szé
les látókörûség érvényesül, mert aligha „összehasonlítás” 
vagy értékítéletalkotás a cél. Egy tanulságos és emlékeze
tes program: Muti vezényletével Schubert IV. („Tragikus”) 
szimfóniája és Bruckner Hatodikja, amely után voltaképp 
„mindegy”, hogy melyik mû jelentett nagyobb élményt.
Bruckner 190 éve született – kerekebb az évszám Richard 
Strauss esetében –születésének 150. évfordulója számos or
szág mûsorpolitikájában elôtérbe kerül. A méltán nagy 
érdeklôdéssel várt Rózsalovag új szereposztása csakúgy tet
szésre talált, mint a Bécsi Filharmonikusok matinékon
certje, amelyen Gustavo Dudamel vezényletével a Halál és 
megdicsôülés, valamint az Imígyen szóla Zarathustra csen
dült fel – s köztük ôsbemutatóként René Staarnak a feszti
vál megrendelésére komponált mûve, a Time Recycling. 
Ezúttal arra kínálkozott lehetôség, hogy elgondolkodjunk 
a „modern” meghatározás értelméntartalmán.
Az Ünnepi Játékok – dacolva a költségvetés egyre szûkülô 
kereteivel –, az intendánsnak, Alexander Pereirának 
köszönhetôen opera komponálásra is adott felkérést; 
MarcAndré Dalbavie operája, a Charlotte Salomon akkor 

is értékes kompozíció, ha – az ôsbemutató tapasztalatainak 
figyelembevételével – némi átdolgozásra szorul. Ezt az elô
adást a szerzô vezényelte (az 1994es Ünnepi Játékokon 
Dalbavie bemutatkozó mûvének dirigense Pierre Boulez 
volt). Az idén Fuvolaversenye is szerepelt a mûsorban, amely 
módot adott Mathieu Dufournak, a Chicagoi Szimfoni
kusok szólófuvolistájának (az 1991es Budapesti Nemzet
közi Fuvolaversenyen III. díjasának) nagysikerû fellépésre.
Általánosságban elmondható, hogy Salzburg sokat tesz a 
kortárs zene érdekében. A felkérések, amelyek új mûveket 
hívnak életre, a kortárs kompozícióknak a történeti 
mûsorokban való – átgondolt – elhelyezésével lehetôvé te
szik, hogy még azok a zenekedvelôk se idegenkedjenek az 
új (esetleg kísérleti) irányzatoktól, akiknek az érdeklôdési 
körébe aligha tartoznak. Teszik ezt olyan természetesség
gel, amelyen nem érzôdik a missziójelleg, de még csak az 
elkötelezettségé sem. Nagy meglepetéssel fedeztem fel több 
éve, hogy a MozartWoche programja is két pilléren nyug
szik, s ezek egyike napjaink zenéje.
A hangversenyek szünetében pedig könnyen megbizonyo
sodhatunk arról, hogy a zenekedvelôk nem vagy hang
versenylátogatók, vagy hifirajongók: szép számmal talál
tak gazdára a fellépô mûvészek felvételei csakúgy, mint a 
felcsendülô mûsorszámok, más elôadók tolmácsolásában. 
Mert emléket ôrizni jó, s attól még a változatosság is 
gyönyörködtetô lehet.  n
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Egyedi hanggal bíró instrumentum az ondes Martenot, 
amely az elektronikus hangszerek egyik legjelentôsebbje 
volt a 20. század elsô felében. „A mozgatható billentyûknek 
köszönhetôen a játékos képes vibratót, sôt negyedhangos 
csúszást is produkálni. Csúsztatható gyûrûje a jobb kéz mu-
tatóujjához kötve pedig segít abban, hogy még nagyobb ér-
zékenységgel, az emberi hanghoz hasonlóan szólaljon meg 
a hangszer” – meséli Valérie Hartmann-Claverie. Úgy véli, 
az instrumentum annak köszönheti népszerûségét a francia 
komponisták körében, hogy egyike volt az elsô elektroni-
kus hangszereknek, s a zeneszerzôket lenyûgözték a koráb-
ban nem hallott hangok és textúrák. Az ondes Martenot 
életre hívója, Maurice Martenot egész élete során fejlesztet-
te az instrumentumot, és sikerült így roppant kifejezô erôt 
kölcsönözni a hangszernek. „Úgy vélem, hogy Messiaent, 
aki magával Martenot-val követte az instrumentum fej lô-
dését az évek során, teljesen elbûvölte a hangszer.” 

A Messiaennel közös muzsikálásra pedig így emlékezik 
vissza: „Több darabjában is közremûködtem, köztük az 
Assisi Szent Ferenc címû mûvében is. Minden alkalom-
mal, amikor eljátszottuk az operát a világ különbözô pont-
jain, élete végéig mindig ott volt, s mindent meghallga-
tott. Nagyon erôsen hatott rám a személyisége, amely 
egyfelôl megnyerônek és szerénynek bizonyult, mégis 
emellett nagyon követelô és szigorú is volt. A Turangalila 
kapcsán pedig teljesen egyetértek a vélekedésével, mely 
szerint ez a szimfónia nem más, mint a szeretetnek, az 
örömnek, az idônek, az életnek és a halálnak a himnusza.” 
A mûvésznô rengetegszer játszotta már ezt a kompozíciót, 
három lemezfelvételt is készített belôle, de azt mondja, ez a 
darab annyira monumentális, hogy minden alkalommal, 
amikor elôadja, új aspektusokat, színeket és érzelmeket fe-
dez fel benne – attól függôen, hogy milyen a közremûködô 
zenekar, milyen a koncertterem akusztikája, és mi a kar-
mesternek a koncepciója. 
Bár tényleg különleges és kevéssé ismert a hangszere, sok 
nagyszerû zeneszerzô, különösen Messiaen látta meg az 
ondes Martenot erejét, e tekintetben tehát szerencsésnek 
tartja magát. „Be be kell vallanom, zenésznek lenni min-
dig is nehéz kihívás. Engem pedig nem az motivált, hogy 
ismert legyek, hanem a hangszer szeretete.” Az ondes 
Martenot-játék oktatójaként pedig megpróbálja a növen-
dékeinek átadni mindazt a technikai alapot, tudást, 
amelynek segítségével kifejezhetik a saját érzékenységüket, 
kreativitásukat és érzelmeiket, s persze segít abban is, hogy 
minél tökéletesebben tolmácsolja a zeneszerzô elképze-
léseit. „Ahányszor játszom, mindig megpróbálok teljes 
ôszinteséggel muzsikálni. Igyekszem nyitott lenni a darab, 
a zenekar, a karmester irányában, s ez abban is sokat segít, 
hogy népszerûsítsem a hangszeremet.” Bár a világ legneve-
sebb együtteseivel koncertezhetett már, a Budapesti Feszti-
válzenekarral még nem zenélt. „Arról már hallottam, 
hogy megalakulását követôen milyen hamar világhírnév-
re tett szert ez az együttes. Nem játszottam sokszor Kelet-
Európában, s azt gondolom, minden zenekar háttere meg-
határozza azt, hogy hogyan értelmezi a zenét. Ez lesz az elsô 
alkalom, hogy a BFZ-vel és Fischer Ivánnal muzsikálha-
tok, s igazán megtisztelônek érzem, hogy részese lehetek 
ennek a produkciónak. Már nagyon várom, hogy megis-
merjem az ô vízióját a Turangaliláról.”

klasszikus zenekari körkép – réfi zsuzsanna összeállítása

Modern mû, izgalmas instrumentum
Az idô, a ritmus hatalmas polifóniájának nevezte tíztételes szimfóniáját Messiaen. Ezt a ritkán 
hallható darabot a Budapesti Fesztiválzenekar elôadásában, decemberben hallhatja a publikum. 
A Turangalilát 9-én Toulouse-ban, 12-én, 13-án és 14-én a budapesti Müpában, 15-én pedig 
Dortmundban játsszák el, Fischer Iván vezényletével. A zongoraszólista Roger Muraro, s egy 
ondes Martenot hangját is hallhatják az érdeklôdôk. A különleges hangszerrôl megszólaltatója, 
Valérie Hartmann-Claverie mesélt, aki magával Olivier Messiaennel is muzsikálhatott.

Valérie Hartmann-Claverie és hangszere, az ondes Martenot
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A Budapesti Fesztiválzenekar honlapja: www.bfz.hu
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Partnerünk:
VízPlusz Kedvezménykártya
www.vizpluszkartya.hu

Steven Isserlis 
és a concerto budapest
Zeneakadémia, 2014. december 13. 19:30 / 14. 15:00
DVOŘÁK • CSAJKOVSZKIJ 
Vezényel:  Keller András

Varvara Nepomnyasaja 
és a concerto budapest
Zeneakadémia, 2015. január 17 és 18. 19:30 
BEETHOVEN • BRUCKNER
Vezényel:  Alexander Sladkovsky

Gidon Kremer 
és a concerto budapest
Művészetek Palotája, 2015. február 14. 19:30 

HAYDN • MIECZYSŁAW WEINBERG
BEETHOVEN
Vezényel: Keller András

Új Dimenziók
A Concerto Budapest és az UMZE Kamaraegyüttes közös sorozata
Zeneakadémia, 2015. február 22. 19:30
DURKÓ ZSOLT • SOLTI ÁRPÁD
SZŐLLŐSY ANDRÁS • VERESS SÁNDOR
Közreműködik: Keller Quartet, Keller András Vezényel: Rácz Zoltán
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„Bár máskor is volt már részem ilyen belsô sikerben – 
mondja Bodonyi Katalin alt énekmûvész –, amikor egy-
egy jól sikerült próba után megtapsoltak a kollégák, most 
nagyon meghatott ez a megtisztelô cím. Az pedig külön 
örömet jelentett, hogy egy zeneakadémiai  koncert elôtt 
kaptuk meg a díszokleveleket, s a nézôtérrôl és a színpad-
ról egyaránt szólt a taps…” Az énekesnô lassan már három 
évtizede a kórus szólamvezetôje. Még Pászti Miklós hívta 
az akkor alakult Állami Énekkarhoz, amelynek késôbb 
másodkarnagya lett. Gyakran lép pódiumra szólistaként 
is, s nemcsak betanít mûveket, hanem idônként dirigál is 
egy-egy ifjúsági produkciót. 
„Ez nem munka, hanem örömforrás az ember számára, és 
mindig szép feladatot jelent, ha vezényelhetek is. Ez a mos-
tani idôszak koncertekkel teli; novemberben opera elô-
adáson, a Dózsa Györgyben szerepeltünk, azt követôen 
Mozart Requiemje, Haydn Nelson miséje és sok egyéb pro-
dukció szerepel a programunkban.” Hozzáteszi, a kórusnak 
minden korszakot, stílust jól kell megszólaltania. Váltania 
kell koncertrôl koncertre a modern mûvek, az opera vagy 
épp az a cappella darabok között. Kifejezetten jónak tartja, 
ha valaki szólózik is, mert utána másképpen formál, más-
ként teljesít a kórusban is. S várja már a sokféle elôadást, 
köztük az egyik kedvencét, Mozart c-moll miséjét, amely 
februárban, Vásáry Tamás vezényletével hangzik fel.  
Gál László kürtmûvész igazi zenészdinasztia tagja, hiszen 
édesapja is ezen a hangszeren játszott, tizenhét éves gyer-
meke pedig ugyancsak ezt az instrumentumot választotta. 
Vele már gyakran együtt is pódiumra lépnek, például a Ze-
ne  akadémián, A varázsfuvola-elôadásokban muzsikálhat 
apa és fia. Nyáron együtt utaztak Londonba is, egy kürt-ta-

lálkozóra. Gál László a Budapest Fesztivál Kürt kvar tettel 
járt ott, a fia pedig szólókoncerten is bemutatkozhatott. A 
zenész 2000-ben lett a Nemzeti Filharmonikusok tagja, ta-
valy óta pedig ingázik a fôváros és Gyôr között, ugyanis az 
ottani zenekarban – Berkes Kálmán felkérésére – elvállalt 
egy félállást. Gyakran kap Gyôrben is szólófeladatokat, 
legközelebb például Fejér András barátjával egy különle-
ges kettôsversenyt adnak elô: Michael Haydn: Adagio és 
Allegro molto kürtre és harsonára a D-dúr szerenádból 
címû darabját. Nem könnyû a két zenekar közötti egyezte-
tés, de Gál László élvezi a sokféle tennivalót, ahogy 
szólamvezetôi feladatokat is.     
„Bár az Év mûvésze-szavazáson már többször értem el má-
sodik vagy harmadik helyezést, most elsô alkalommal 
nyertem el a címet. A kürtnek szinte minden koncerten 
akadnak szólóállásai, s komoly koncentrációt igényel, 
hiszen könnyû gikszert fújni, ami persze mindenkinek 
azonnal feltûnik… A Mûvészetek Palotájának remek az 
akusztikája, de a gyôri Richter-teremben is nagyon szere-
tek muzsikálni, éppen azért, mert sokkal intimebb a tér. 
A próbatermi vendégség sorozatát is épp azért kedvelem a 
Müpában, mert látni a publikumot, s az elôadásnak házi-
gazdája is van, aki beszél az adott mûrôl, így hozza köze-
lebb a darabot a hallgatósághoz, akik a muzsikusokat is 
jobban megismerik. Meghitt, családias a hangulat. A 
következô Próbatermi vendégségen, december 13-án – 
amelynek Kovács Géza fôigazgató a házigazdájam – én is 
játszom, mégpedig Wagner Siegfried-idilljét. ”

klasszikus zenekari körkép – réfi zsuzsanna összeállítása

Az év mûvészei a Nemzeti Filharmonikusoknál
A Nemzeti Filharmonikus Zenekarnál és a Nemzeti Énekkarnál szép hagyomány, hogy évtizedek 
óta a muzsikusok és a kórustagok titkos szavazással döntenek arról, ki legyen az év mûvésze.  
Idén két szólamvezetô: Bodonyi Katalin és Gál László kapta meg a kitüntetô címet. A mûvészeket 
a következô hónapokban számos koncerten hallhatja a publikum, hiszen misékben vagy épp a 
próbatermi vendégségben szerepelnek. 

Bodonyi katalin énekmûvész

Gál László kürtmûvész
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A Nemzeti Filharmonikusok honlapja: www.filharmonikusok.hu



Ha újév, akkor Újévi koncert a Budafoki Dohnányi Zenekarral!

A tánc bűvöletében
Tango • mambo • keringő • polka • afrikai tánc
bolero • kánkán
2015. január 11. vasárnap, 19:30, MÜPA
Éliás Gyula
Duna Művészegyüttes
Dunaújvárosi Bartók Táncszínház
Mustang SE Tánccsoportja
Budafoki Dohnányi Zenekar
Vezényel: Hollerung Gábor

B u d a f o k i
D o h n á n y i

Z e n e k a rwww.bdz.hu
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A Concerto Budapest szívesen 
vesz részt rendhagyó soroza-
tokban. Ezek közé tartozik a 
szabadegyetemi programokat 
tartal mazó Mesteriskola is, 
amelyet az UMZE Kamara-
együttessel és a BMC-vel közö-
sen indított útjára. A kezdemé-
nyezés célja, hogy meghívott 
vendégelôadókkal olyan terüle-
tek kulisszatitkaiba avassák be 
az érdeklôdôket, amelyek nagy 
fontossággal bírnak ugyan egy 
zenész és egy zenekar életében, 
de sem az egyetemi oktatás, 
sem a mindennapi zenekari 
munka kereteibe  – elsôsorban 
idôhiány miatt – nem férnek 
bele  – vélekedik Keller András, aki szakmai vezetônek fel-
kérte maga mellé az UMZE-t irányító Rácz Zoltánt is.  
A hegedûmûvész – aki nemcsak a Concerto Budapest ze-
nekar vezetôje, hanem a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egye-
tem egyik tanszékvezetôje is – sokéves zenekari, valamint 
oktatói tapasztalata alapján álmodta meg a Mesteriskolát. 
A sorozatnak a Budapest Music Center Könyvtára ad ott-
hont, s elsô alkalommal október 12-én várták rá a közön-
séget, amikor egy rendhagyó instrumentumé, a thereminé 
volt a fôszerep. Ez volt az elsô olyan hangszer, amelyet pusz-
tán gesztusokkal lehet megszólaltatni; anélkül, hogy a ze-
nész magát az instrumentumot megérintené. „Solo 
performance and instrument presentation” – ezt a címet 
viselte Carolina Eyck thereminmûvész elôadása. Majd az 
ifjabb generáció egyik legismertebb zeneszerzôje, Lera 
Auerbach költô-író, vizuális mûvész és zongorista video-
footage gyûjteményének prezentációját láthatták az ér dek-
lôdôk. A sorozat 18-i elôadásán Olivier Messiaen francia 
zeneszerzô, orgonista mûvészetébe vezette be a jelenlévôket 
Rácz Zoltán. Beszélgetôtársnak Vidovszky Lászlót hívta 
meg, aki Párizsban, a Conservatoire-ban Messiaen zene-
szerzés óráit is látogatta. A francia komponistát, szellemi-
ségét, másnap mûsorra kerülô darabját igyekeztek közel 
hozni a közönséghez. Az UMZE vezetôje azt meséli, izgal-
mas, érdekes, objektív és szubjektív elemekkel egyaránt 
teli eszmecserét, különbözô zenei részleteket kísérhettek 

figyelemmel az érdeklôdôk, akik biztos, hogy más füllel 
hallgatták másnap a Messiaen-koncertet. A Zeneakadé-
mián ugyanis magyarországi bemutatóként hangzott fel 
A kanyonoktól a csillagokig címû, 1971-ben született da-
rab, a Concerto Budapest és az UMZE Kamaregyüttes elô-
adá sában. 
A Mesteriskola november közepén filmvetítéssel folytató-
dott, amelyen  a The Symphony of Sorrowful Songst lát-
hatták az érdeklôdôk. Tony Palmer filmje a lengyel avant-
gárd meghatározó alakjának, a 2010-ben elhunyt Henryk 
Góreckinek állít emléket. Keller András úgy véli, ennek a 
sorozatnak a posztgraduális oktatási programokat és a mû-
helymunkát is magába kell foglalnia, s elsôsorban a ka-
marazenei, valamint a koncerttapasztalatok átadására fó-
kuszál. A vendégmûvészek személyes bemutatkozásával, a 
komolyzenén kívül más mûvészeti ágak bekapcsolásával 
adják át a kamarazenei és a koncerttapasztalatokat. Ettôl 
függetlenül nemcsak a leendô és gyakorló muzsikusokat 
várja az elôadásokra, hanem a zeneszeretô közönséget is. 
A Concerto Mesteriskolában folyó mûhelymunka során 
ugyanis az érdeklôdôk annak is tanúi lehetnek, hogy ho-
gyan születik meg egy elôadás, így biztosan másképp hall-
gatják majd a végeredményt. A sorozat programjai ingye-
nesek, a részvétel azonban regisztrációhoz kötött.

klasszikus
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zenekari körkép – réfi zsuzsanna összeállítása

Concerto Budapest: mesteriskola mindenkinek
Filmvetítés, zenei ismeretterjesztô elôadás, gyûjtemény-bemutató, beszélgetés is szerepelt már ed-
dig a Concerto Budapest új sorozatának, a Mesteriskolának a programjában. Életre hívója Keller 
Andás, aki ezzel a rendezvénnyel is szeretné az egyetemi (zeneakadémiai) képzést támogatni és 
kiegészíteni, a szakmai közönség mellett azonban várja a zenebarátokat is. A Concerto Mesteris-
kola szakmai vezetôje Keller András és Rácz Zoltán, a program társszervezôje a Budapest Music 
Center, valamint az UMZE. 

A Concerto Budapest honlapja:  www.concertobudapest.hu  

keller andrás és rácz zoltán, a Mesteriskola mûvészeti vezetôi
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Arról, hogy miként született ez a hagyományteremtô, év-
indító koncert, a karmester azt mondja: mindig is vágyott 
arra, hogy a zene komolytalan, tréfás oldalát is megmutas-
sa. S fontosnak tartotta, hogy olyan produkcióval álljanak 
elô, amelynek során a publikum is látja, mi mindenre ké-
pesek a hangszereik. A rendhagyó programokhoz kiváló 
együttes a Budafoki Dohnányi Zenekar, hiszen a technikai 
ügyesség mellett mûfaji sokszínûség jellemzi a muzsikusok 
játékát. Így a közönség olyan produkciókkal találkozhat, 
amelyek során például négy bôgôs játszik egy hangszeren 
vagy a tubás mutat be szép, virtuóz dallamokat. 
Az újévi koncertek sorozatát a Vigadóban kezdték, 2000-
ben, s ma már a Mûvészetek Palotájában is hagyományt 
teremtettek. Sôt, olyan rendezvénnyel rukkoltak elô, amely 
az üzleti szféra érdeklôdését is felkeltette. „Roppant nagy 
kihívás olyan programot összeállítani, ami még azokat is 
elvarázsolja, akik egyébként nem járnak koncertekre. S 
nálunk az egyik fô szempont az, hogy nem olcsó kliséket 
választunk, hanem mindig igyekszünk értékes és mûfajilag 
változatos mûveket csokorba szedni, és ezeken a ma már 
nagyon népszerû hangversenyeken mindig szerepel a 
mûsorban klasszikus és kortárs zenei alkotás is.” 
Hollerung Gábor szerint kiemelten fontos a jelenkor zené-
jét is állandóan játszani: a Szerelem arcai sorozat elsô 
hang versenyén a Dubrovay-mû például óriási sikert ara-
tott, és a társmûvészetekkel kombinált koncerteken még 
egy nehéz és bonyolult Bartók-kompozíciót is megért a kö-

zönség. „Tavaly az egyik újévi koncertünkön például a ma-
gyar zene történetét dolgoztuk fel, a verbunkostól kezdve 
Bartókon és Kodályon át, egészen a világzenéig. A tervek 
szerint most a populáris zene története következik, a ba-
rokk táncoktól a Queenig. Ez a legjobb út azoknak, akik 
nem rendszeres koncertlátogatók. Az évrôl évre visszatérô, 
céges meghívások azt bizonyítják, helyesen gondolkodunk 
és válogatunk. A budafoki újévi koncert pedig már társa-
dalmi eseménnyé vált: dupláznunk kell, sôt sokan ebbôl a 
közönségbôl még a Müpás hangversenyünkre is eljönnek. 
Ez utóbbi középpontjában a tánc áll majd. S mivel igen 
szép számmal akad duplázó publikum, így négy koncerten, 
három programmal lépünk a hallgatóság elé. Persze min-
dig törekszünk arra, hogy jobb és jobb legyen az elôadás, 
ezért fontos az eredetiség, az újdonság. A koncertek sikere 
az elôkészítô munkán dôl el, amikor az egész csapat ötletel.” 
A januári hangversenyek elôtt azonban lesz még ünnepi 
hangulatú elôadásuk, hiszen Budafokon karácsonyi kon-
certet is adnak. A diótörô-szvit mellett Bach 21. kantátá-
ját mutatják be, amelynek elôadása Hollerung Gábor régi 
vágya volt. „Sok évvel ezelôtt játszottuk csak ezt a mûvet, 
pedig a zeneszerzô egyik legösszetettebb és leginkább ma-
gával ragadó kompozíciója” – vélekedik a karmester. An-
nak pedig kimondottan örül, hogy így a zenekar is meg-
mutathatja, hogy milyen jól játszanak korhû hangszereken 
is, ugyanis néhány új natúrkürttel és trombitával gazdago-
dott az együttes.  
S akad egy februári elôadás is, amit az együttes vezetôje na-
gyon vár. „Régóta készülök az Offenbach-operett, az Orfeusz 
az alvilágban elôadására, ugyanis ez a darab a nagy kedven-
ceim közé tartozik. A hosszú és a rövid verzió keverékét állí-
tottam össze. Klasszikus eleganciával igyekszünk majd átad-
ni ezt a mûvet, mert erre a darabra – a szerzô szándékainak 
nyilvánvalóan ellentmondva – sok rossz elô adá si tradíció ra-
gadt. Nagyon szellemes, könnyed, szórakoztató és igényes 
darab, amely Káel Csaba rendezésében kerül színre a Müpá-
ban, s olyan énekesek mutatják be, mint Bucsi Annamária, 
László Boldizsár, Szegedi Csaba, Miksch Adrienn, Wiede-
mann Bernadett és Csereklyei Andrea. S a legszemtelenebb 
librettója van, amivel valaha találkoztam…”

Budafoki Dohnányi Zenekar: 
ünnepi koncertektôl Orfeuszig

Lassan másfél évtizede, hogy a Budafoki Dohnányi Zenekar elôször rendhagyó újévi hangver-
sennyel lépett a közönség elé. Olyan sikert arattak, hogy azóta minden esztendô elején rengete-
gen akarnak jegyet váltani a produkciójukra. 2015-öt is négy koncerttel, három eltérô mûsorral 
köszöntik, s az együttes vezetôje, Hollerung Gábor nagyon várja már a februári Offenbach-
produkciójukat is. 

A Budafoki Dohnányi Zenekar honlapja: www.bdz.hu  

Hollerung Gábor: „a koncertek sikere az elôkészítô munkán dôl el, amikor az 
egész csapat ötletel”
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Hatalmas érdeklôdést keltett az október 1-jei koncert, hi-
szen már a rendezvény elôtt két héttel elfogyott az összes 
jegy. „Komoly elôkészületeket igényelt a produkció, hiszen 
a sportcsarnokban szükség volt világításra, hangosításra, 
de mindezt remekül sikerült megoldani. Annak is örülök, 
hogy végre úgy adhattam elô ezt a mûvet, ahogy mindig is 
szerettem volna, mégpedig négy szólistával – mondja Gál 
Tamás. – Ugyanis úgy írta meg a Orff, hogy az egyik áriá-
ja annyira mély, hogy inkább altnak való, mint szoprán-
nak. Így a megszokott három énekes, a tenor, a szoprán és 

a bariton mellé felkértünk még egy mezzót is. S úgy vélem, 
nemcsak a zenekar, hanem a technikai személyzet, a 
szervezôcsapat is kiválóan vizsgázott. Ez a rendezvény is 
megmutatta, milyen jó kollégákkal dolgozom együtt, ezért 
sikerült együtt ilyen érdekes, sokakat vonzó szezontervet 
összeállítanunk.”
A tavasz végén kinevezett új vezetés számos izgalmas ötlet-
tel indította ezt az évadot. Az újdonságok közé tartozik az 
is, hogy a felújított Diósgyôri Várban, a Lovagteremben 
rendeznek sorozatot. Megújult a zenekar honlapja, s a Mis-
kolci Egyetemmel együttmûködve, az intézményben lévô 
teremben szintén rendeznek majd kamarakoncerteket. A 
sorozat tavasszal indul, s a fellépôk között van a Talamba 
Ütôegyüttes, de Pergolesi Stabat Materjét is elôadják, a 

Kodály Kórus közremûködésével. A két nagy bérlet, a 
Gyöngy és a Népszerû koncertjei mellett rengeteg gyerek- 
és ifjúsági hangversenyt tartanak. A zenei nevelést, a kö-
zönségteremtést szolgálják az iskolai kórusokkal szervezett 
fellépések is. 
Gál Tamás lelkesen mesél az újdonságokról, s elmondja azt 
is, hogy az itt töltött néhány hónap alatt megszerette Mis-
kolcot, élvezi a város hangulatát. „A zenekar pedig kelle-
mesen meglepett. Tavaly dirigáltam a társulatot, s tudtam, 
hogy jók, de még annál is sokkal jobban muzsikálnak, 
mint ahogy vártam. Régóta ismerem a Miskolci Szimfo-
nikusokat, hiszen a diplomakoncertemen is ôk játszottak 
1985-ben, az azóta eltelt idôszakban pedig rendszeresen 
muzsikáltam  velük. Az, hogy ilyen remek ez a társulat, 
természetesen az elôzô mûvészeti vezetônek is köszönhetô, 
aki harminc évig irányította a zenekart. A zenészek fegyel-
mezettek a gyakorlásban, a felkészülésben, s kiválóak a 
szakmai munkában. Több hónapos, különbözô stílusokat 
felvonultató közös munka után számolhatok be errôl. Jó a 
munkamoráljuk is, s meg tudnak oldani minden nehéz fel-
adatot. S már  tervezem a következô szezont. A Lovag-
teremben például szeretném azt az elvet követni, hogy a ze-
nekar saját zenészei töltsék be a szólista feladatokat, hiszen 
sokan szívesen kipróbálják magukat ilyen szerepkörben is. 
S azt látom, nagy értékei vannak a miskolci társulatnak. 
Bízom benne, hogy ezek az újdonságok, illetve a még szé-
lesebb repertoár is jobbá teszik az együttest. Kiváló vendé-
gek érkeznek a társulathoz a szezonban, s különlegesnek 
ígérkeznek az újévi koncertjeink is. Miskolcon ezeknek a 
rendezvényeknek nagy hagyományuk van: három alka-
lommal is fellépünk a színházban. Most állítom össze a 
mûsort, s ezeken a koncerteken a tánc, a képzômûvészet is 
megjelenik a zene mellett. Színpadra lép például egy tánc-
csoport, s  homokanimációnak, operett-blokknak is tap-
solhat a közönség – olyan fellépôkkel, mint Pitti Katalin 
vagy Berkes János. Jó a kapcsolatunk a Filharmóniával, 
így többször tartunk ismétlô koncerteket, és Miskolc mel-
lett a környezô településeken is fellépünk. Úgy érzem, 
ezeknek az elsô hónapoknak a tapasztalata nagyon jó. A 
zenekarral megtaláltam a közös hangot, igyekszem minél 
több idôt velük tölteni, jobban megismerni az együttest, 
hogy a következô évad még jobb legyen.”
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Értékôrzô megújulás Miskolcon
A zene világnapját (október 1.) nagyszabású produkcióval ünnepelték Miskolcon: Orff Carmina 
Buranáját adta elô a szimfonikus zenekar több ezer nézô elôtt, az új mûvészeti vezetô, Gál Tamás 
vezényletével. A kezdeményezés nagy sikert aratott, és lesz folytatása, ahogy a többi újdonság-
nak is. A karmester eddigi tapasztalatairól, terveirôl mesélt. 

A Miskolci Szimfonikus Zenekar honlapja: www.mso.hu

Gál tamás az elsô néhány hónapban kedvezô tapasztalatokat szerzett Miskolcon
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„Színes borsokkal teli a programfüzetünk borítója, hiszen 
zenekarunk igazi fûszere a budapesti zenei életnek” – 
mondja Horváth Zsolt, aki örömmel számol be arról, hogy 
remekül fogytak ebben a szezonban is a bérleteik, s öt al-
kalommal lépnek ismét pódiumra a Mûvészetek Palotájá-
ban. Novemberben Bogányi Tiborral és Andrej Gavrilov-
val kezdték a sorozatot. Februárban Szergej Szlovacsevszkij, 
márciusban Kelemen Barnabás lép fel az együttessel, aki 
ebben a szezonban a zenekar rezidens szólistája. Bogányi 
Gergely áprilisban muzsikál a Pannon Filharmonikusok-
kal, májusban pedig Miklósa Erikával zárják a sorozatot. 
„A budapesti bérlet szerkesztésénél szabadok vagyunk. 
Összeállíthatjuk a programot igazi kuriózumokból is, és 
olyan mûvészeket is meghívhatunk, akik kiválóak, de a 
fôvárosi publikum számára ismeretlenek.” 
Ez már a tizenegyedik évadjuk a fôvárosban, hiszen 2004-
ben, az Olasz Intézetben hirdették meg elsô budapesti so-
rozatukat. „A zenekar megújulásának az volt az alapmo-
tívuma, hogy olyan együttest kell létrehozni, amely 
minôségelvû, az ország jelentôs társulatai közé tartozik, és 
diskurzusban van a hazai zenei élettel. Ennek akkoriban 
egyetlen terepe volt: a fôváros. Úgy vélem, a budapesti 
bérletsorozat nélkül a Pannon Filharmonikusok nem vált 
volna olyan együttessé, amilyen ma. Arról nem is beszél-
ve, hogy a fôvárosi sorozat és annak a hatása a Kodály 
Központ születésében szintén jelentôs szerepet játszott. Hi-
szen az együttes nívója, közkedveltsége mind-mind kellett 
ahhoz, hogy meggyôzzük a döntéshozókat, érdemes nyolc-
milliárd forintos beruházásba kezdeni. S talán ennek a 
több mint egy évtizedes munkának köszönhetô az is, hogy 
tavasszal Pécs polgármestere, a Mûvészetek Palotája és a 
pécsi Kodály Központ aláírhatott egy stratégiai együtt-
mûködést. Természetes ugyanis, hogy a két hangverseny-
terem egymás szövetségese, s a mûvészeti közvetítô köztük 
a zenekar. Ma már szinte az összes hazai együttes játszik a 
Kodály Központban, így a zenekari párbeszéd Pécsett is 
megvalósul…”
„A pécsi  zenei decentrum kialakulása szükségszerûen hív-
ta elô mindannyiunkban az igényt, hogy újra rögzítsük a 
motivációinkat,  amiért a továbbiakban is érdemes jelen 
lennünk a fôvárosi szcénában. A sok mûvészeti érv mellett 
a leghangsúlyosabb indok a törzsközönségünk. A publi-
kum megôrzése persze számunkra sem könnyû, hiszen pár 

évvel ezelôtt veszítettünk több száz bérletest. Ôk az életko-
ruk miatt nem járnak már rendszeresen koncertre, de 
cserélôdött a publikumunk amiatt is, hogy a piacra lépés 
éveiben alacsony jegyárakkal dolgoztunk, amelyek azon-
ban a szakmai épüléssel, a produkciós érték emelkedésével 
együtt szintén emelkedtek.  S érezzük azt az óriási kulturá-
lis túlkínálatot, ami ma a fôvárosban tapasztalható. Az 
utóbbi években a Müpa után professzionális lett az Opera-
ház és a Zeneakadémia marketing és kommunikációs 
mun kája, értékesítési tevékenysége is. Olyan mértékû 
anyagi forrással, amelyhez még csak hasonló sem jelenik 
meg egyik szimfonikus zenekarnál sem. Sajnos a hangver-
senyrendezésben magasabb támogatást találunk, mint ma-
guknál az alkotói közösségeknél, a mûvészeket foglalkozta-
tó zenekaroknál, és ez valódi veszélyeket rejt magában. Mi 
nem tudunk óriásplakátokra költeni, a marketingmunká-
ban csak kreativitásban vagyunk versenyhelyzetben. Ettôl 
a szezontól már van egy fôállású menedzsment munkatár-
sunk Budapesten, hogy valamelyest lépést tudjunk tartani 
a többiekkel. A zenekarnak gyakran elmondom: minden 
hangversenyen »meg kell halni« a pódiumon, komoly 
emóciókat kell kelteni és elvarázsolni a közönséget. Szük-
ség van minden energiánkra, ôszinteségünkre, a magával 
ragadó muzikalitásunkra, mert mással nem tudjuk meg-
ôrizni a publikumot.”
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„Minden hangversenyen meg kell halni a pódiumon”
Horváth Zsolt igazgató a Pannon Filharmonikusokról

Két kiváló koncerttermet is otthonuknak nevezhetnek a Pannon Filharmonikusok,  hiszen a pécsi 
Kodály Központ mellett a Mûvészetek Palotájában már több mint egy évtizede rendeznek telthá-
zas bérletsorozatot. Idén szintén különleges program-összeállításokkal, neves, de itthon ritkán 
hallható mûvészekkel is pódiumra lépnek. A fôvárosi jelenlétrôl az együttes igazgatója, Horváth 
Zsolt beszélt a Gramofonnak.

A Pannon Filharmonikusok honlapja: www.pfz.hu

Szólista és karmester: Bogányi Gergely és Bogányi tibor

Forrás: pannon Filharmonikusok



„Temérdek ígéretes hangverseny következik – mondja So-
mogyi-Tóth Dániel – , hiszen a téli hónapokra esik az orosz 
trojkát, a német dallamokat és a magyar klasszikusokat be-
mutató estünk. A januári, Glinka, Rahmanyinov és 
Sosztakovics mûveibôl válogató hangversenyt Kovács 
László, a német koncertet pedig Jean-Pierre Faber dirigál-
ja. A luxemburgi muzsikussal már tavaly, a színházban is 
dolgozhattunk. A februári magyar program karmestere 
Szabó Sipos Máté lesz, aki korábban évekig a Kodály Kó-
rus vezetô karnagyaként dolgozott. Sôt, a Latin varázs el-
nevezésû hangverseny – amelyet rendszeresen visszatérô 
karmesterünk, Kollár Imre vezényel – szintén átkerült 
novemberrôl decemberre, mivel a zenekar a négy kanadai 
tenor (The Tenors) prágai es pozsonyi koncertjein muzsi-
kált. S lesz karácsonyi koncertünk, amelyen a Messiás 
hangzik fel Antal Mátyás vezényletével – ez a Händel-mû 
már igazán régen szerepelt a debreceni programban. A 
köz kedvelt farsangi estünkön pedig fôleg könnyedebb da-
rabok hangzanak majd fel, Bartal László dirigálásával”
A Kodály Filharmónia vezetôje arról is beszél, hogy bôvült 
a mûvészeti vezetés Debrecenben, hiszen megbízott kar-
nagy áll a kórus élén, Kovács László pedig állandó vendég-
karmester lett. „Egy olyan zenei intézmény, amely két 
együttest, zenekart és kórust foglalkoztat, akkor tud haté-
konyan és koncentráltan mûködni, ha mind a két társulat-
nak külön felelôs, a szakmai fejlôdést folyamatosan biztosí-
tó gazdája van. Amikor Debrecenbe jöttem igazgatónak, 
szerettem volna Bényi Tiborral közösen dolgozni, azonban 
ez az elképzelés egyelôre nem valósult meg, mert az ô terü-
lete a kamarazenekari munka. De errôl sem mondtunk le. 
Kovács Lászlónak nagyon örülök, hiszen hatalmas szak-
mai tudásával és tapasztalatával, emberségével olyan mû-
vész, akivel lényegesen közelebb kerülünk a Kodály Filhar-
monikusokkal megvalósítandó célokhoz. Ez egyelôre egy 
állandó vendégkarmesteri pozíció, de szeretném, ha a szá-
lakat még szorosabbra tudnánk fûzni. A Kodály Kórusnál 
pedig megkezdte megbízott karnagyi tevékenységét Kiss 
Csaba, s a munka szépen, magas színvonalon zajlik. Te-
kintve, hogy egyelôre egyik megbízatás sem végleges, vár-
juk a következô hetek-hónapok költségvetési döntéseit, 
amelyek alapján remélhetôleg 2015-tôl formálisan is meg-
újulhat a Kodály Filharmónia mûvészeti vezetése.” 
Somogyi-Tóth Dániel ebben a szezonban a bérletes kon-
certek tekintetében kevesebb fellépést vállalt, viszont a 

Csokonai Színház zeneigazgatójaként jóval többször lép a 
karmesteri pulpitusra. A szezon elsô két hónapját is a teát-
rumban töltötte a Kodály Filharmonikusokkal, remek Se-
villai borbély- és Marica grófnô-elôadásokat tartottak. 
„Mindeközben éppen megújul a városvezetés, így igazgató-
ként, a zenekar menedzsereként rengeteg feladat vár rám. 
Nagyon reménykedünk abban mindannyian, hogy sok 
áhított fejlesztést sikerül elindítanunk a következô idô-
szakban.” Arról is örömmel számol be, hogy a zenekar 
hegedû és brácsa szólamait sikerült új tagokkal erôsíteniük. 
Viszont korrepetitort még nem találtak a Kodály Kórus-
hoz, ennek pedig az is az oka, hogy az elvárásaik magasak, 
viszont keveset tudnak csak fizetni… Hiszen ahogy más 
együttesek is, Debrecenben ugyancsak anyagi gondokkal 
küzdenek. S arra a kérdésre, hogyan látja a jövôt, így vála-
szol: „Várakozással, hisz’ szerencsére alkatomnál fogva is 
bizakodó vagyok. Ahogy korábban mondtam, a városveze-
tés megújulása talán lehetôséget ad arra, hogy igazán lé-
nyeges kérdésekkel foglalkozzunk.”
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A Kodály Filharmónia újdonságai
Jelentôsen növekedett ebben a szezonban is a debreceni Kodály Filharmonikusok és a Kodály 
Kórus bérletvásárlóinak száma. Somogyi-Tóth Dániel igazgató szerint ez is jelzi, hogy a közönség 
igényli a színvonalas koncerteket. Programjuk igazán sokszínû az idei évadban, hiszen a pub-
likumot nyolc hónapon át tartó zenei utazásra invitálták. Az igazgató-mûvészeti vezetô bízik 
abban is, hogy több rég várt fejlesztést sikerül elindítaniuk a következô idôszakban. 

A zenekar és a kórus honlapja: www.kodalyfilharmonia.hu 

Somogyi-tóth Dániel (balra) és együttese

Forrás: kodály Filharmónia
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Lukácsházi Gyôzô zenekari igazgató azt meséli, háromhetes 
vendégszereplésre készülnek december közepétôl, amely-
nek során Kína nagyvárosaiban, Sanghajtól Pekingig lép-
nek pódiumra. Az együttes angliai fellépést, prágai utat is 
tervezget, s elképzeléseik szerint a távol-keleti turnék sora 
is folytatódik. A társulat emellett itthon is sok koncertet 
ad, programjukban kiemelt helyet kapnak a gyerekeknek 
szóló darabok. A zenekari igazgató egyik kiemelt célja – a 
tavalyi kinevezését követôen – éppen a legifjabb korosz-
tály megszólítása volt, s úgy tûnik, ez remekül sikerült. A 
februárban színre kerülô, Kis Tigris címû gyerekdarab hat 
elôadására már elôvé tel-
ben, két nap alatt elfogy-
tak a jegyek. A mû szerzôje 
Balogh Sándor és Lukács-
házi Gyôzô. Egyelôre any-
nyit lehet tudni a darabról, 
hogy vidám, zenés séta 
lesz, szereplôiként ismert 
mesealak-állatok jelennek 
meg, így igazán kiváló szó-
rakozást kínál a kicsik szá-
mára. A zenekari igazgató 
azt is hozzáteszi, hogy a 
felnôtt bérleteik iránt szin-
tén nagy az érdeklôdés, s 
emellett a fiataloknak is egyre több, izgalmas programot 
kínálnak, hiszen a Szegedi Egyetemmel közösen olyan es-
teket indítottak, amelyeken nemcsak a zene, hanem a kép-
zô mûvészet és az irodalom is megjelenik. Lukácsházi emel-
lett annak is örül, hogy a zenekar tagjai kamaraegyütte-
sekben is játszanak, így van két vonós- és egy kürt-kvar-
tettjük, egy fa- és egy rézfúvós együttesük, ütôegyüttesük 
és fagott triójuk. 
Az egyik vonósnégyes vezetôje Kosztándi István, akit idén 
az együttes tagjai az évad zenészének is megválasztottak. A 
hegedûmûvész – aki Kolozsvárott tanult, majd a Nagyvá-
radi Filharmónia tagja volt – lassan negyedszázada a szegedi 
együttes koncertmestere, s szinte ugyanennyi ideje mû-
köd teti vonósnégyesét. S nemcsak tanít a szegedi egyete-
men, hanem a vonós tanszék kamarazenekarának is a 
mûvészeti vezetôje, emellett a Szegedi Szimfonikusokból 
alakult kisegyüttesnél is ellátja a hangversenymesteri te-
en  dôket. Így azt az adventi koncertet is ô irányítja, amely 
december 11-én hangzik majd fel, a Honvéd téri templom-
ban, a Szegedi Kamarazenekar elôadásában. A program-

ban Händel, Mozart 
és Vivaldi kompozí-
ciói kaptak helyet. 
„Ünnepi mûsorral lé-
pünk majd a közön-
ség elé, mindig soka-
kat vonz ez a templo-
mi hangverseny, amit 
azért is élvezek, mert 
a kamaramuzsikálás 
során sokkal jobban 
kell figyelni egymás-
ra, más képp kell hall-
gatni a muzsikát. Úgy 
látom a kollégáim is 
szívesen vállalkoznak 
erre, lelkesen vesznek 
részt ezekben a kama-
raprodukciókban.”
A hegedûmûvész 
egyéb ként nemcsak a 
szimfonikus zenekar koncertmestere, hanem minden 
évadban szólistaként is pódiumra lép: legközelebb január 
13-án, Vashegyi György vezényletével. A Haydn és Mo-
zart mû veibôl összeállított hangverseny másik szólistája 
Máté Gyôzô lesz. „Nagyon érdekes számomra Mozart 
Sinfonia concertantéja – meséli Kosztándi István –, hi-
szen korábban már egy alkalommal magam is játszhattam 
a brácsaszólamát, Szecsôdi Ferenc partnereként. S várom 
már a közös munkát Vashegyi Györggyel is, akivel elôször 
dolgozhatom együtt, s ennek a korszaknak kiváló is-
merôje, így biztosan sokat tanulhatunk tôle. Annak is 
örülök, hogy kedves, régi barátom, Máté Gyôzô lesz a 
partnerem.”
S hozzáteszi, másfajta hangképzésre van szükség, ha szólis-
taként lép pódiumra, mint amikor az elsô pult mellôl irá-
nyítja az együttest. Akkor ugyanis jobban bele kell simul-
nia a zenekarba, emellett pedig sokkal jobban figyelnie a 
szólamokat. De éppen ezért élvezetes számára, hogy mind-
két területen kipróbálhatja magát, és mindig ünnepnek 
érzi, ha szólózhat. Ahogy annak is örül, hogy fellépéseire 
sokan kíváncsiak. S bár a vonósnégyesére nem jut annyi 
idô, mint ahogy szeretné, azért a kvartettel is rendszeresen 
koncerteznek. 

Szegedi Szimfonikusok: Kínától a Kis Tigrisig
Rengeteg fellépés vár ezekben a hónapokban a Szegedi Szimfonikus Zenekarra, hiszen az együttes 
hazai, ünnepi koncertjei mellett december végén még hosszabb kínai turnéra is indul. Hazaérve 
pedig már egy gyerekdarabra készülnek, amelynek hat februári elôadására már most elfogyott 
minden jegy.

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

kosztándi istván hegedûmûvész

Balogh Sándor zeneszerzô-karmester
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Már több mint két évtizede énekel a Honvéd Férfikarban 
Frech’ Zoltán, aki azt mondja, mindig is szólistanevelô 
mûhelyként mûködött és mûködik az együttes. A fiatal 
énekeseknek megerôsödik a hangja, s megtanulják, ho-
gyan kell megteremteni a színpadi jelenlétet, s ezzel a tu-
dással aztán járhatják tovább a saját útjukat. Ô maga is 
ezért szerzôdött diplomázását követôen a társulathoz, de 
aztán három énekkari társával megalapította a Four 
Fatherst – és maradt. 
Frech’ Zoltán igazi „jolly joker”. Nemcsak színészi, hanem 
prózamondó képessége is kiváló. A férfikar koncertjeinek 
állandó mûsorközlôje, s ha szükséges, lefordítja és versbe 
önti az elôadott idegen nyelvû mûvek magyar szövegét. 
Nem áll távol tôle a rögtönzés: könnyedebb hangvételû 
produkciókban a közönség reakcióit azonnal beépíti kom-
mentárjaiba. Számíthatnak rá a Honvéd Együttes más ka-
rai is: egy ízben – bravúros beugrással – a Vargánya apó 
csodái címû zenés mesejáték címszerepében helyettesítette 
Kertész Péter színmûvészt. A honvédségi ünnepi mû-
sorokban is rendre együtt dolgozik a társulat színészeivel. 
Ô a férfikar közösségépítô motorja. Nélküle nincs családi 
program, szabadtéri fôzés, évadnyitó vagy évadzáró ren-
dezvény. A kórus folyosóján elhelyezett társulati fotók 
mindegyikét frappáns négysorossal látta el, az énekesre 
leg jellemzôbb ismérvek versbe foglalásával. Ügyel a kon-
dí ciójára is: kerékpárral közlekedik – bár ezzel nincs egye-
dül a férfikarban.
A Honvéd Férfikar repertoárja az utóbbi években sok-
színûbbé vált, hiszen operaelôadásokban is estérôl estére 
pódiumra lépnek, sokféle mûfajban kipróbálhatják magu-
kat és rengeteg a munka. Mindennap próbálnak, rendsze-
resen színpadra lépnek, s bemutathatják, hogy a kórus 
mennyi színnel rendelkezik és hányféle stílusban járatos. 
Frech’ szerint ennek nagyon örülnek, hiszen korábban 
akadtak olyan idôszakok is, amikor hónapokig csak gyako-
roltak, s csupán egy-egy koncerten szerepelhettek. Az ope-
rai feladatokat szintén nagyon szeretik. Korábban is sze-
repeltek néhány darabban, négy éve azonban, amikor 
Strausz Kálmán átvette az együttes irányítását, sok min-
den megváltozott. Rendszeres szereplôi lettek az Erkel 
Színház elôadásainak, elsôként a Bánk bánban énekeltek. 
Aztán bôvült a sor a Hunyadi Lászlóval, a Carmennel, az 
Aidával, a János vitézzel, a Szerelmi bájitallal, A varázsfu-
volával. Élvezik, hogy jelmezben is felléphetnek, ráadásul 
az operai feladatok csiszolják, jobbá teszik az együttes 
hangzását. Jelenleg éppen A bûvös vadászra készülnek, 

amelynek december 14-én lesz a bemutatója az Erkel Szín-
házban. S a jövôben bôvül a színpadok száma, hiszen nem-
csak a II. János Pál pápa téren, hanem az Ybl-palotában is 
fellépnek majd. 
Folytatják az együttmûködést a Nemzeti Színházzal is; leg-
utóbb például Szentpétervárott arattak nagy sikert, ahol a 
Johanna a máglyán címû elôadást mutatták be. A téli idô-
szak emellett is sok koncertet, karácsonyi szereplést tarto-
gat az együttesnek, s közben még egy nagy produkcióra is 
készülnek az évadban. Az I. világháborút idézi meg az a 
négy koncert, amelybôl kettôt Pécsett, kettôt pedig a fô-
városban adnak. Felkérésükre öt kortárs zeneszerzô kom-
ponált kórusmûveket: Csemiczky Miklós, Selmeczi György, 
Vajda János, Orbán György és Gyöngyösi Levente. A da-
rabok mellett versek, képek is visszaidézik a száz eszten-
deje történteket. A szerzeményeket tavasz óta tanulják, a 
budapesti elôadásoknak tavasszal a Vigadó ad otthont – s 
ezzel a 150 éves épület elôtt is tisztelegnek. A többi kon-
certet pedig a POSZT-on láthatják-hallhatják az ér dek-
lôdôk. Saját bérletsorozatuk is folytatódik az MTA Dísz-
termében decemberben, majd tavasszal. A Díszteremben 
készült két új lemezfelvételük egyike is. Novembertôl kap-
ható A nemzedékek zenéje címû CD, a másik album pedig 
tavasszal kerül az üzletekbe, és romantikus kompozíciók-
ból válogat.
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zenekari körkép – réfi zsuzsanna összeállítása

Honvéd Férfikar – bôvülô repertoár
Különösen sûrû idôszak zajlik a Honvéd Férfikar életében, hiszen hagyományos koncertjeik mellett 
saját bérletsorozatot indítottak az MTA Dísztermében, és az Erkel Színházban is rendszeresen 
pódiumra lépnek. Az egyre bôvülô repertoárról, a feladatokról az együttes basszus szólamvezetôje, 
a sokoldalú Frech’ Zoltán beszélt a Gramofonnak.

A Honvéd Együttes honlapja: www.honvedart.hu 

Frech’ zoltán basszus szólamvezetô, a Honvéd Férfikar közösségépítô motorja
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A zenekarral közösen állították össze a Bécsiek címet vi-
selô est programját. Baráti Kristóf azt mondja, Haydn 26., 
d-moll szimfóniája az együttes vezetôinek választása volt, 
de örömmel mondott rá igent, hiszen úgy véli, mindegyik 
Haydn-szimfónia kiváló, és nagyon szereti Mozart G-dúr 
hegedûversenyét is. Beethoven IV. szimfóniája pedig kife-
jezetten az ô kérésére került a programba, mert ezt tartja az 
egyik legjobbnak a kilenc kompozíció közül. „Úgy vélem, 
az együttes és én – mint dirigens – egyaránt rengeteget 
fejlôdünk a darab megtanulása során. Ugyanis számos 
olyan jellegû technikai nehézséget találni a mûben, ami-
vel foglalkozni kell. A lényeg, hogy mi, résztvevôk minél 
többet kapjunk belôle, s aztán a közönség is remek elôadást 
hallhasson.”

Arra a kérdésre, hogy mennyire nehéz egy este szólista-
ként és dirigensként is a közönség elé lépni, azt feleli: a jó 
zenész definíciója magában foglalja azt is, hogy karmester 
szintjén kell ismernie a darabot. Emellett kamarazenészi 
attitûddel kell muzsikálnia. S felidézi azt a koncertet, ame-
lyen Várdai Istvánnal szólóztak és dirigálták is a Duna 
Szimfonikus Zenekart. „Különbözô, de természetesen 
összefüggô világ ez, ugyanazon a hangversenyen úgy kell 
beosztani a sokféle feladatot, hogy egyik tevékenység se 
menjen a másik rovására. Nagy öröm számomra, hogy ed-
dig a karmesteri bemutatkozásaim sikert arattak. Ennek 
ellenére nincsenek különösebb dirigensi ambícióim, vi-
szont nagyon érdekel a feladat szakmai része, a szerzôk ala-
posabb, mélyebb ismerete. Mindez remek kiegészítése lehet 
a szólista karrieremnek, hiszen – a zongoristákat kivéve – 
mindenki más korlátokba ütközik a repertoár szûkössége 
miatt. Ráadásul fontos megtapasztalni mindent; nemcsak 
a szólista, hanem a dirigens szemszögébôl is.” 
Baráti Kristófot igen régi kapcsolat fûzi a Duna Szimfoni-
kus Zenekarhoz, amelynek csellószólamát nemrég elhunyt 
édesapja, Baráti András vezette. Amikor zeneakadémiai 
elôkészítôre járt, akkor is többször muzsikált a társulattal, 
s attól kezdve rendszeresen dolgoznak együtt. „Egyébként 
minden magyar zenekarral kapcsolatba kerültem az eltelt 
évek alatt, de a Dunával – hiszen édesapám együttesérôl 
beszélünk – mindig külön öröm muzsikálni. S az utóbbi 
idôszakban azt láttam – s ez az összes hazai zenekarra 
jellemzô –, hogy mind-mind komoly fejlôdésen ment ke-
resztül. A Duna Szimfonikus Zenekar szép és jó koncepció 
mentén, mutatós arculatot alakított ki magának, s azt gon-
dolom, szakmailag szintén dinamikusan fejlôdik. Remekül 
be tud illeszkedni a budapesti zenekarok közé, mind a kul-
túra terjesztése, mind szakmai szempontból.”
Természetesen a próbafolyamat során mindig kiemelten 
foglalkozik a vonósokkal, hiszen tippeket, tanácsokat tud 
adni nekik a játékmóddal kapcsolatban, s többet is vár 
tôlük, mint más dirigens. „A karmesternek nem az a fel-
adata, hogy mindenkinek mindent megmondjon, hanem 
az, hogy harmóniát teremtsen a zenészek között; azért, 
hogy meg tudják valósítani a saját zenei elképzeléseiket. 
De az a jó, ha dirigens fejében élô, konkrét ideákat váltják 
valóra, úgy, hogy azokkal maguk a muzsikusok hozakod-
nak elô. A hivatásos karmesterek mindig fenntartásokkal 
kezelik a hangszeresbôl lett dirigenseket, akik szerintük 
hobbi maestrókként lépnek pódiumra.  A zenekarok sze-
rencsére kissé befogadóbbak…”
Baráti Kristóf azt mondja, a Duna Zenekarral közös kon-
certeknek biztosan lesz folytatása a következô évadban is. 
A hegedûmûvész egyébként 2015-öt Kölnben kezdi, újévi 
hangversenyének Jukka-Pekka Saraste lesz a karmestere, a 
budapesti fellépést követôen pedig az Egyesült Államok-
ban és Kanadában vendégszerepel. A tengerentúli turné 
során többek között a Carnegie Hallban is pódiumra lép.
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A Duna Szimfonikusok honlapja: www.dunaszimfonikusok.hu 

Baráti kristóf: a hivatásos karmesterek fenntartásokkal kezelik a hangsze-
resbôl lett dirigenseket, akik szerintük hobbi maestrókként lépnek pódiumra. 
a ze nekarok szerencsére kissé befogadóbbak...

Baráti Kristóf: 
„Harmóniát teremteni 
a zenészek között”
Karmesterként és szólistaként is pódiumra lép 
Baráti Kristóf 2015. január 9-én, a Duna Szim-
fonikus Zenekarral közös koncertjén. A mûvész 
régi, kedves partnere az együttesnek, s most 
Haydn, Mozart és Beethoven mûveibôl váloga-
tott programot mutatnak be.  A hegedûmûvész 
a Duna Palotában adott hangversenyt követôen 
indul tengerentúli turnéjára, amely során a 
Carnegie Hallban is bemutatkozik. 
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