
Brácsamûvész, festô, tanár – feleség és anya. A kortárszene elkötelezettje, ami egyben eszköz 
számára, hogy felhívja az emberek fi gyelmét a világ súlyos problémáira. Kettôszázötvennél 
több mûvet írtak zeneszerzôk kifejezetten neki, köztük a magyar Hollós Máté, akihez régóta 
tartó barátság fûzi. Rivka Golanival legutóbbi budapesti látogatása alkalmával beszélget-
tünk.

✒ Könyves-Tóth Zsuzsanna

Találkozás Rivka Golanival

„A mûvészet nem választás kérdése”
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Gramofon: Rengetegszer járt már Magyarországon koncert-
jei, mesterkurzusai kapcsán. Hogyan alakult ki ez a rendkívül 
szoros kapcsolata az országgal?
Rivka Golani: Valóban, nagyon különleges a kapcsola-
tom Magyarországgal. Izraelben nôttem fel, így zenei 
tanul mányaimat is ott folytattam. Abban az idôben a má-
sodik világháború miatt rengeteg fantasztikus zenész, köz-
tük sok magyar is menekült Izraelbe. A legtöbb kelet-
európai muzsikus Bronisław Hubermannak, a fantaszti-
kus lengyel-zsidó hegedûmûvésznek a biztatására került 
ide, így az én tanárom, Pártos Ödön is. Úgy is hívták ak-
koriban az ottani zeneakadémiát, hogy „Kis Liszt-
Akadémia” – az iskolánk a két világháború közt, sôt még 
ma is jelentôs zenei központnak számít. Tanáraimon kí-
vül a magánéletben is fontos számomra Magyarország: 
többször voltam már házas, és kétszer is magyar férfi hoz 
mentem hozzá. Elsô férjem, Erdész Ottó egy olyan fantasz-
tikus hangszert készített nekem, amely végigkísérte eddi-
gi karrieremet.

G.: Legutóbbi magyarországi látogatása egy Bársony Péter-
rel közös mesterkurzus csereprogramhoz, illetve egy Zene-
akadémián adott koncerthez kötôdött. E hangversenyen egy 
Hollós Máté-mû ôsbemutatójára is sor került. Hogyan ala-
kult ki ez a hosszú múltra visszatekintô szakmai együt t-
mûködés Hollós Mátéval, illetve általában véve a magyar 
muzsikusokkal?
R. G.: 1983-ban találkoztunk elôször Torontóban, a kö-
vet kezô évben pedig bemutattam Magyarországon Hollós 

Máté egy rövid darabját, amit nekem komponált – tehát 
igen régre nyúlik vissza az ismeretségünk. Említettem 
már Pártos Ödön nevét – fantasztikus muzsikus volt, aki 
Kodály és Weiner tanítványaként magával hozta a magyar 
zeneoktatás hagyományait Izraelbe. Mikor belépek a Liszt 
Ferenc Zeneakadémiára, úgy érzem, szinte mindenki itt 
van, aki számít a zene világában. Éppen ezért szerettem 
volna, hogy tanítványaim, a londoni Trinity College diák-
jai találkozzanak az itteni emberekkel, tanuljanak a ma-
gyar brácsásoktól. Egyébként csak egy angol tanítványom 
van, a többiek mind külföldiek: akad köztük japán, de ma-
gyar is. Az itteni oktatás egy teljesen más világ számukra, 
sokkal inspirálóbb a környezet. Fantasztikus volt megta-
pasztalni, hogy a magyar együttesek és zenekarok akár éj-
félig is hajlandók próbálni, és nem pattannak fel, ha lejárt 
a munkaidejük.

G.: Meséljen kicsit Hollós Máté mûvérôl (Preludes to Peace – 
Kettôsverseny brácsára, zongorára és zenekarra), amely a már 
említett koncert mûsorán szerepelt.
R. G.: Két éve adtam Bársony Péterrel közösen egy kon-
certet, amelyen három magyar zeneszerzô, köztük Hollós 
Máté kettôsversenyét játszottuk – ez a darab a békérôl 
szólt. Ezután felvetettem az ötletet, hogy írhatna még egy 
mûvet, ami a világ aktuális eseményeire, a béke keresésére 
refl ektál. Úgy gondolom, hogy mi, mûvészek nem hunyha-
tunk szemet a világ borzalmai felett, hanem küzdenünk 
kell ellene a magunk eszközeivel – ez az egyik legfontosabb 
feladatunk. Arra kértem Hollós Mátét, hogy a brácsa mel-

Mesterkurzus a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetemen
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lett a másik szólóhangszer a zongora legyen, mert bár már 
kilenc versenymûvet írtak nekem, ilyen összeállítású eddig 
nem volt köztük.

G.: Rendkívül gyakran játszik kortárszenét. Tudom, nehéz 
megmondani, de mit gondol, mely zeneszerzôk nevére emlé-
keznek majd száz év múlva is a most élôk közül?
R. G.: Azt hiszem, ezt nem tudhatja senki. Más volt a 
helyzet a 20. században, amikor a zeneszerzôk minden sza-
bályt, minden falat lebontottak maguk körül. Például 
Cage – de az inkább fi lozófi a volt, mint zene. Ez az idôszak 
véget ért, az útkeresés, újrafelfedezés korába érkeztünk. 
Annyi féle stílusirányzat él ma egymás mellett, hogy egy 
élet is kevés, hogy mindet megismerjük. Az emberek néha 
azt kérdezik tôlem, miért játszol ilyet, neked tényleg ez tet-
szik? Természetesen ha valami nagyon nem tetszik, azt 
nem vállalom el; elôadóként az a feladatom, hogy akármit 
játszom, az az elképzelhetô legmagasabb színvonalat érje 
el. Azt pedig, hogy mi mestermû, és mi nem az, csak az idô 
tudja megmondani.

G.: Mikor legutoljára találkoztunk, Szombathelyen, a Bartók 
Szemináriumon tartott egy mesterkurzust saját diákjainak. 
Észrevettem, hogy míg a többi hangszeres kurzus záró kon-

certjét rutinból oldották meg a legtöbben, a brácsások nagyon 
komolyan vették a fellépést, ami a mûsorösszeállításon is 
megmutatkozott. Hogyan éri el, hogy diákjai mindig a maxi-
mumot akarják és tudják is nyújtani? Legyen az egy félévi 
vizsga vagy egy jelentôs koncert.
R. G.: Sok olyan hallgatóval találkozom, akiknek min-
den rôl megvan a határozott véleményük, és úgy érzik, 
mindent megtehetnek. Ilyenkor megkérdezem tôlük: azért 
jöttél, hogy tanulj vagy azért, hogy te taníts engem? Mikor 
még diák voltam, úgy éreztem, hogy egy óriási muzsikus a 
tanárom, és én nem érhetek fel hozzá; ittam minden egyes 
szavát. Néha nehéz volt, mert rengeteg tapasztalattal és tu-
dással a háta mögött nem értette, miért nem tudunk meg-
valósítani egyes dolgokat úgy, ahogy ô. Ma teljesen más a 
hozzáállásuk a diákoknak, fôleg a Nyugat-Európából jöt-
teknek. Ha nem érzek egyfajta alázatot valakiben, nem ta-
nítom, bármennyire is tehetséges.

G.: Hogyan egyezteti össze a tanítást és a koncertezést?
R. G.: Rengeteget tanítok, sokszor napi öt-hat órát. Na-
gyon kíváncsi és lelkes vagyok, egyszerûen imádom ezt 
csinálni; olyan ez számomra, mint egy terápia. Ha azt 
mondaná nekem valaki, hogy soha többet nem kell kon-
certeznem, nem bánnám. Master tanulmányaim alatt az 

MAGYAR KAPCSOLATOK

Ahogy az interjúban is olvasható, Rivka Golani rengeteg szállal 
kötôdik Magyarországhoz –  családi, szakmai és baráti kapcsolatai 
révén. Hollós Mátéval való barátsága egy 1983-as szólóbrácsa mû, 
az Ének, hajolj ki ajkamon bemutatásától számítható, amelyet a 
komponista 2007-ben megjelent, azonos címû szerzôi CD-jén le-
mezre is vettek. Ezen kívül a mûvésznônek még három lemeze je-
lent meg a Hungarotonnál: 2009-ben Encores címen felvett egy 
közös anyagot Michele Levin zongoristával – többek között 
Brahms, Kreisler, Paganini és Rahmanyinov mûveibôl válogatva. 
Következô, 2010-es lemezén Csapó Gyula két mûve, a The Great 
Initial és a Concerto for Viola and Changing Environment szerepel. 
Az interjúban említett Hidden Treasures – amelyen Rubinstein, 
Vieuxtemps, Enescu, Bowen, Mendelssohn, Pártos és Zimbalist 
mûvei szerepelnek – után tavasszal várható a következô, orosz 
zeneszerzôk mûveit tartalmazó kiadvány.
Legközelebb Magyarországon 2015 nyarán hallhatjuk Rivka 
Golanit, aki ismét meghívást kapott a Bartók Szeminárium brácsa 
mesterkurzusára. Újra egy tanítványaival közös, igen komoly kon-
certet tervez a kurzus zárásaként, amelynek alkalmából három da-
rabot kért magyar zeneszerzôktôl: egyet Tihanyi László, egyet 
Bánkövi Gyula, egyet pedig Hollós Máté fog megírni a tervek sze-
rint. E két utóbbi zeneszerzô felé az volt a kérése, hogy a mûvek 
tartalmilag kapcsolódjanak a kanadai Alberta állambeli ôslakosok, a mûvésznô kifejezésével élve: a First Nation sorsá-
hoz. A képen – amelyet maga Rivka Golani festett – egyik történelmi alakjuk szerepel, A festményrôl a következôket mond-
ta kérdésünkre: „Ezt a képet ajándékként festettem a Crowshoe család részére, 2013 decemberében. Jelenleg a Blackfoot Kulturális Központ 
múzeumában, Észak-Albertában van kiállítva, címe pedig Head Smashed In Buffalo Jump. Óriási megtiszteltetésként ért és mélyen meg-
érintett, hogy lehetôségem nyílt találkozni és megismerkedni, illetve együtt dolgozni a Blackfoot közösséggel a kanadai Albertában.”
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Izraeli Filharmonikus Zenekar tagja is voltam egy ideig, 
ami rengeteg pluszt adott a tudásomhoz – olyan karmeste-
rek is dirigálták az együttest, mint Solti György vagy 
Leonard Bernstein. Mikor Izraelbôl Kanadába költöztem, 
megismerkedtem, illetve volt alkalmam együtt is játszani 
Glenn Goulddal. Rengeteget tanul az ember már csak az-
zal is, hogy egy ilyen óriás közelében lehet.

G.: 2013-ban megjelent a Hungarotonnál egy izgalmas CD, 
Hidden Treasures címmel. A Gramofon szerkesztôsége és ki-
adója ezt tavaly Az év hazai klasszikus zenei hanglemezének 
választotta. Hogyan jött létre ez a lemez?
R. G.: Szerettem volna a brácsásoknak megmutatni, meny-
nyi repertoárdarab létezik még, amit nem ismernek. A le-
mezen olyan nagy zeneszerzôk mûvei szerepelnek, mint 
Mendelssohn, Vieuxtemps vagy Rubinstein. Különösen 
fontosnak éreztem a Sarasateana felvételét, amelynek brá-
csa változatát eddig egyedül Primrose vette fel. Óriási ki-
hívás volt ez, mert Primrose nagyon virtuóz módon játszik 
a felvételen.

G.: Ha jól tudom, a zene mellett rendszeresen fest is. Családi 
örökség ez a sokrétû mûvészi tehetség?
R. G.: Rengeteg mûvész van a családban, például a fi am is 
a vizuális mûvészet területén dolgozik, alkot. Persze ezt 
nem csak tôlem örökölte, hiszen az édesapja is hihetetle-
nül tehetséges mûvész. Én azt szerettem volna, ha inkább 
valami hétköznapi hivatás mellett dönt, mert nem könnyû 
út a mûvészeké; de sokszor nem mi választjuk a mûvészetet, 
hanem fordítva. Én egyébként mindig azt tanácsolom a fi -
ataloknak, hogy legyenek nyitottak; említettem korábban, 
hogy fontosnak tartom azt, hogy egy mûvész foglalkozzon 
a világ problémáival. Tíz éve részt vettem egy kanadai fesz-
tiválon, ahol több zeneszerzôt is felkértem, hogy írjon da-
rabot az ôslakosokról, az Elsô Nemzetekrôl vagyis például 
az indiánokról (ôk maguk az elôbbi kifejezést preferálják 
inkább). Az egyik mûvet egyébként éppen Hollós Máté 
írta, és az Amadindával adtuk elô. Errôl a témáról még 
mindig senki sem beszél, pedig óriási tragédia, ami velük 
történt. Amikor ezeket a mûveket játszom, azok, akik részt 
vesznek a koncerten, elgondolkodnak a hallottakon – ez 
nagyon fontos számomra. Rácz Zoltán együttese fenome-
nális elôadásának óriási sikere volt.

G.: Milyen nagyobb projekten dolgozik most?
R. G.: Rengeteg dologgal foglalkozom párhuzamosan, de 
ami talán a legfontosabb pillanatnyilag számomra, az egy 
releváns szólóbrácsa repertoár összeállítása. Olyan zene-
szerzôk mûveit gyûjtöttem össze, mint Regel, Hindemith, 
Penderecki, Stravinsky vagy Ernst. Akadnak olyan mûvek 
is, amelyeket kifejezetten erre az új lemezre írnak a szerzôk; 
remélhetôleg mindez a Hungarotonnál fog megjelenni. 
Ezen kívül nemsokára elkészül szintén a Hungarotonnál 
egy orosz szerzôk mûveit tartalmazó lemezem is. Ennek 
különlegessége, hogy élôben vettük fel a Glenn Gould 
Stúdióban. ■

A brácsamûvésznô 1946-ban született Izrael fôvárosában, Tel-
Avivban. Varsóban született édesapja egész családját elveszítette a 
holokausztban, így galíciai származású feleségével, Golani édes-
anyjával Izraelbe menekültek. Mindkettôjükre jellemzô volt az erôs 
mûvészi beállítottság, így nem meglepô, hogy nôvére csellózni, ô 
pedig hétévesen brácsázni kezdett. Tanárai Izraelben Alexander 
Moskowsky és a Magyarországról menekült Pártos Ödön voltak – 
utóbbi az Izraeli Filharmonikus Zenekar tagjaként is mûködött. A 
mûvésznô férjhez ment Erdész Ottóhoz, akivel 1974-ben Kanadá-
ba költöztek. Elsô férje készítette neki azt a hangszert, amely még 
ma is hû társa a koncertpódiumon. Válásuk után Golani újraháza-
sodott és Londonba költözött. Itt él ma is jelenlegi férjével, Jeremy 
Foxszal. A brácsázás mellett a mûvésznô professzionális szinten 
fest is – kiállított már az Egyesült Államokban, Kanadában, Izrael-
ben és Nagy Britanniában.
Eddigi karrierje során olyan zenekarokkal játszott már együtt, mint 
a Bostoni Szimfonikus Zenekar, a Royal Concertgebouw, a BBC 
Szimfonikusok, az Izraeli Szimfonikusok vagy a Torontói Szimfoni-
kus Zenekar. Kortárs zeneszerzôk eddig több mint 250 mûvet, 
köztük nagyjából hatvan versenymûvet komponáltak számára. 
Harmincat is meghaladja lemezeinek száma, amelyeken a teljesség 
igénye nélkül Bartók, Bach, Brahms, Berlioz, Prokofjev, Schumann, 
Weill és Elgar mûvei szerepelnek. Tanárként a világ minden részérôl 
érkeznek hozzá diákok a londoni Trinity College-ba, ahol állandó 
professzorként mûködik. Korábban tanított a birminghami konzer-
vatóriumban, a torontói egyetemen és a londoni Royal Academy of 
Musicon is. „A modern viola-játszás csúcsán áll Rivka Golani. Játé-
ka a végletekig szenvedélyes, hangszíne a kaleidoszkóp összes szí-
nét felsorakoztatja, ritmikája felvillanyozó, magától értetôdô inspi-
ráció a zeneszerzôk számára” – írta róla a Financial Times 
mûvészeti melléklete.

RIVKA GOLANI PÁLYAKÉPE
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Szirmay Márta egy postaigazgató és egy énektanárnô lá-
nyaként, 1936. október 9-én, Kaposvárott látta meg a nap-
világot. A vele készült interjúkban gyakran említette, 
hogy tehetsége már csecsemôkorában megmutatkozott. 

Már a bölcsôben…

 „Állítólag már a bölcsôben felfedezték a hangomat. Olyan 
erôsen és szépen tudtam sírni, hogy az egész család úgy vél-
te, operaénekesnônek születtem” – nyilatkozta az Opern 
Weltnek 1987-ben. Ennek ellenére karrierje eleinte más 
irányba mutatott. Még nem tudott írni-olvasni, mikor már 
ismerte a kottát: ötévesen kezdte el zongoratanulmányait, 
nyolcévesen pedig már önálló zongoraestet adott Haydn és 
Mozart mûveibôl. Bár sokan csodagyerekként tekintettek 
rá, már gyerekkorában tudta, hogy nem szeretne zongoris-
ta lenni. „A [Bartók Béla] Konzervatóriumban, ahová ti-
zennégy évesen nyertem felvételt, már nem a klasszikus 
zene, hanem – mint a legtöbb kortársamat – valami szóra-
koztatóbb érdekelt. Szívesen hallgattam és táncoltam az 
akkori tánczenére. Így aztán automatikusan a jazz-zel 
kezdtem el foglalkozni, ami azonnal magával ragadott.”

A jazzénekesnô 

Nem sok idônek kellett eltelnie, hogy befutott jazz-sztár 
váljék Magyarországon Szirmay Mártából, az 1960-as évek 
közepén. A mûfaj közelébe úgy került, hogy meg akart szó-
lalni a Magyar Rádióban, így megtanult néhány táncdalt 
és jelentkezett – ettôl kezdve villámgyorsan ismertté vált 
a neve. Rengeteg koncertet adott, minden héten hallani 
lehetett a hangját a rádióban, sôt még a televízió kép-
ernyôjén is feltûnt néhányszor. Erre az idôre a kö vet ke-
zôképp emlékszik vissza az énekesnô: „A konzervatórium-
ban végeztem, de már tanulmányaim közben elkezdtem 
jazzt énekelni. Volt olyan, hogy Ella Fitzgerald-számokra 
improvizáltam! Akkoriban angolul nem lehetett elôadni, 

így amikor bekerültem a rádióba, Bágya András, Gyulai 
Gaál János, Fényes Szabolcs valami újat akartak írni ne-
kem. Sorra készítettem a könnyûzenei felvételeket a rádió-
ban. Aztán indult a Jazz-presszó sorozata a televízióban. 
Erdélybôl átjött Kôrösi Jancsi jazz-zongorista, s ô is írt ne-
kem improvizációkhoz témákat” (Esti Hírlap, 1996).  Egy 
rövid szerepben fi lmszínészként is kipróbálhatta magát: a 
Lopott boldogság címû fi lmben egy jazzénekesnôt alakított.
Ezzel egyidôben elkezdôdött külföldi karrieje is, így például 
részt vett a legelsô Monte Carlói jazzfesztiválon, illetve fel-
lépett Varsóban és Nyugat-Berlinben is. A minisztérium 
még az 1965-ben létrejött konzervatóriumi jazz tanszék ta-
nárának is felkérte Szirmayt, ezt azonban nem vállalta az 
énekesnô. Ugyanebben az idôben több Qualiton-lemez-
felvételen is közremûködött: hallhatjuk hangját egy 1964-
as szólólemezen, amelyen örökzöldeket, musical-témákat 
és magyar slágereket adott elô; illetve a Modern Jazz címû 
hanglemezsorozat legelsô kiadványán. Ez utóbbi felvétel 
kapcsán a következôket írta Pernye András a Muzsika ha-
sábjain: „[…] Szirmay Márta ma már vitán felül Európa 
egyik legjobb (ha nem a legjobb) jazz éne kesnôje. Hatal-
mas terjedelmû, érzelmileg és mûvészileg egyaránt maxi-
málisan kitöltött és átlelkesített hangja van, és egyben bá-
mulatos improvizációs készséggel rendelkezik.” Mikor a 
Film Színház Muzsika címû folyóirat hangterjedelmérôl és 
zenei tanulmányairól faggatta, a következôket mondta el 

Jazzdívából operaénekes – Szirmay Márta emlékezete

Sajnálatosan kevesen ismerik itthon a közel-
múltban elhunyt operaénekes, Szirmay Márta 
(1939–2015) nevét – pedig nem mindennapi 
hangja mellett karrierjét sem a megszokott úton 
járta be. Zongorista csodagyerekként indult, a 
hatvanas években jazzénekesnôként ismerte 
meg az ország, majd egy merész váltással egy-
szer csak betört az opera világába. Cikkünkben 
Szirmay Márta emléke elôtt tisztelgünk.

✒ Könyves-Tóth Zsuzsanna

Fiatalkori portré (1960-as évek)



KLASSZIKUS

17GRAMOFON2015. TAVASZ

az énekesnô: „Alsó f-et és felsô b-t énekelek. Ez csak a 
könnyû mûfajban csoda, Wagnerhez például – sajnos – 
még kevés. Jazzt? Soha nem tanultam sehol, csupán érzem 
– úgy, mint a magyar népdalt. Véleményem szerint min-
den muzsikára lehet improvizálni annak, aki harmóniát 
érez. Egy-egy pillanatnyi disszonancia? Még érdekessé is 
válhat.”

Hirtelen ugrás az Opera színpadára 

Befutott jazzénekesnôként 1964-ben úgy döntött: végre 
követi régi álmát, hogy operaénekesnô váljék belôle. A 
dolgok meglepôen könnyen, szinte mesébe illôen alakul-
tak, ami részben annak is köszönhetô, hogy neve akkorra 
már széles körben ismertté vált. „Egyszerûen besétáltam az 
Operaházba, és azt mondtam: »Az Operánál szeretnék 
énekelni!« Mire azt válaszolták: »Rendben van, ha tud 
énekelni, bizonyítsa!« Így tettem hát, és fel is vettek. Min-
denesetre azért elôbb még szereztem egy énektanári diplo-
mát is.” El kellett azonban telnie egy kis idônek, mire az 
opera világában is nevet szerzett magának a mûvésznô. 
Elsô alakítása Ulrica szerepe volt az Álarcosbálban, majd 
nem sokkal késôbb az Anya szerepét énekelhette Szokolay 
Sándor Vérnász címû operájának bemutatóján, amely 
relevációnak számított akkoriban. Jazzénekesi múltja mel-
lett kezdetben némi elôítélettel fogadták. „A jég akkor tört 
meg, amikor a harmadik évben Kodály Székely fonójának 
bemutatójára készültünk. A próbák során a hátam mögött 
nagyon nagy volt a sustorgás, hogy így jazz meg úgy jazz! 
Kodály Zoltán volt az, aki feljött a színpadra, megütögette 
az arcomat és azt mondta: »Maga csak nyugodtan énekel-
jen jazzt! Biztos, hogy amit a jazzbôl profi tál, az a klasszikus 

zene hasznára válik!« Akkor egy ideig csönd lett! Pedig ez 
nevetséges dolog volt, mert én már gyerekkoromban kon-
certeztem, mint klasszikus zongorista. […] Az, hogy a 
könnyûzenében karriert tudtam csinálni, azt jelentette, 
hogy klasszikus tanulmányaim közepette már sikeres vol-
tam. De hát nálunk nem szeretik, ha valaki több mûfajban 
is tehetséges, azt szeretik, ha mindenkinek van egy fachja, 
és nem eszi el más kenyerét…” (Esti Hírlap, 1996).
1966-ban megkapta a Liszt-díjat, majd 1968-ban Bécsben 
is megismerhették nevét – mint mezzoszoprán- és alt-éne-
kes. Nem sokkal késôbb már olyan városok operaszínpa-
dán énekelt, mint Basel, Köln, Hamburg, Frankfurt, Mün-
chen, Genf vagy Barcelona. Ezen idôszakban énekelte az 
említetteken kívül Azucena szerepét A trubadúrban, Mrs. 
Quickly-t Verdi Falstaffjában vagy Bizet Carmenjét, 
amelyhez a hetvenes években társultak a Wagner mezzo- 
és alt-szerepek: Erda, Waltraute és Fricka, illetve Richard 
Strauss Elektra és Salome címû operáinak mezzo szólamai. 
1972-ben került elôször kapcsolatba a kölni Operával – 
Kertész István karmester meghívására. 1978-ban férjével, 
Mánfai Csaba költôvel az akkori NSZK-ban telepedett le. 
„Budapesten azt éreztem, hogy a bölcsôm szûk. Ahogy Ka-
posvár, ahol születtem, egy idô után szûknek bizonyult, 
ugyanúgy itt is. Bennem van egy dinamizmus, és úgy érez-
tem, mennem kell. Úgy éreztem, ki kell próbálnom ma-
gam. A másik döntô ok az volt, hogy a családom német 
származású, ezért számomra természetes volt, hogy nem 
New Yorkban, nem Párizsban, hanem Németországban fo-
gok élni. Kölnben telepedtem le, de ennek semmi 
jelentôsége nem volt, mert mindig úton voltam. Az életem 
úgy telt, hogy egy évbôl tíz hónapot mindig utaztam.”(Esti 
Hírlap, 1996).

A Trubadúrban Azucena szerepét alakítottaSzirmay Márta nagy sikert aratott Szokolay Sándor 

Vérnász címû operájának ôsbemutatóján

Jelenet Richard Strauss Salome címû operájának 

egy dél-afrikai elôadásából (1987)
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A befutott énekesnô 

Az 1970-es évek végétôl Szirmay Márta nem szerzôdött 
egyetlen operaházhoz, társulathoz sem, így alkalma nyílt 
rengeteg rendezésben, különbözô karmesterek keze alatt 
dolgozni. Egyik legjelentôsebb alakítása a londoni Covent 
Garden színpadán, Richard Strauss Elektrájában Klütaim-
nesztra szerepe volt, amelyet Carlos Kleiber vezénylete 
alatt énekelt. „A Covent Garden egész biztosan nem látott 
még jobb Klütaimnesztrát, mint Szirmay Márta. Minden 
egyes hangot elénekelt – tisztán, mindenféle túlzás nélkül. 
A játéka királyi és méltóságteljes volt” – írta a London 
Opera Diary az 1977-es elôadás után. Késôbb a Walesi 
Nemzeti Operával elôadott Trubadúr-elôadásról írt kriti-
kában a következôképpen említik nevét: „Szirmay kisasz-
szony bristoli debütálása során emlékezetes hangjáról tett 
tanúbizonyságot – nem különösebben csinos, de erôteljes 
és a színskála minden fokát képes megmutatni énekével.” 
Emlékezetes alakítást nyújtott a Ringben a Solti György 
vezényelte BBC Szimfonikusok koncertjein, amelyekre 
szintén jó szívvel gondolt vissza. „Anglia a második ha-
zámmá vált. Rengeteg ottani nagyvárosban jártam már 
egy-egy vendégszereplésem kapcsán, illetve olyan zenei 
fesztiválokon, mint például az edinburgh-i Stravinsky 
Fesztivál.” (Opern Welt, 1987).

Operaszerepei mellett 
önálló dalesteket is 
adott; repertoárja 
Händel oratóriumaitól 
Schuberten, Saint-
Säens-on és Mahleren 
át Gershwinig és 
Stravinskyig terjedt. A 
budapesti Magyar 
Nemzeti Galériában 
adott dalestjérôl írt re-
cenzióban – amelyen 
Brahms és Kodály 
mûveit adta elô az éne-
kesnô – a kö vet kezôket 
olvashatjuk: „Szirmay 
Márta kiegyenlített 

hangon, at mosz fé ra teremtô erô vel, a jellegzetes brahmsi 
hangütésekre biztonsággal rátalálva tolmácsolta a dalokat. 
[…] A három árvát, a Kádár Katát, A rossz feleséget és a 
Kitrákotty mesét a stílus, a zenei nyelv értésének olyan 
anyanyelvi szintjén teremtette újra Szirmay Márta, a balla-
da-hangvételt olyan tökéletes azonosulással idézte fel, 
mintha ezek a mûvek neki készültek volna.”

Túl az operán

Szirmay Márta életmûvéhez hozzátartoznak az aránylag 
ritkán készített, de annál értékesebb lemezfelvételek. Ösz-
szesen kilenc klasszikus zenei lemez – köztük hat a Hunga-
roton gondozásában – és az említett két Qualiton-lemez 
mellett még egy 1989-ben, a nagyszerû klarinétossal, Du-
dás Lajossal közösen készített jazz CD-je jelent meg. A 
hosszú, egyenes hajú énekesnô nemcsak hangjával, de 
megjelenésével is felkeltette a sajtó érdeklôdését. Egy ma-
gyar nyelvû magazincikk például beszámol nem éppen 
hétköznapi stílusáról. „A szokástól eltérôen öltözködöm, 
ez sokakat meglep. De tiszteletben tartom azt az elvet, 
hogy mindenki úgy öltözködjék, ahogyan szeret, nem kri-
tizálok másokat. […] A rendszerességet csak a hivatásom-
ban, az éneklésben kedvelem. Ott szigorú fegyelem köt, a 
zenében megengedhetetlen a pontatlanság. A divat, az öl-
tözködés a feloldódás, a rendszertelenség – a rendben.”
Az elôadómûvészet mellett fontos volt számára a tanítás is, 
amelyrôl a következôket mondta el az Esti Hírlapnak: „Ze-
nepedagógiai munkásságom lényege: az énekesnek meg 
kell adnom mindent, ami a karrierje szempontjából szük-
séges. Értem ezen a lelki nyugalmat, az egyéni stílus meg-
alapozását, a technikai tökélyt. Mert ma már nem lehet 
egy gyereket tizenöt-húsz évig azzal áltatni, hogy fi am, egy-
szer majd nagy énekes leszel. Átugrani bizonyos dolgokat 
nem kell, nem is lehet. De úgy gondolom, öt év az alapo-
zásra elegendô. Ennyi idô alatt sínre kell tenni egy énekest. 
A zenepedagógusi munka nagyon sok örömet jelent szá-
momra, az jelenti nekem a boldogságot. És én boldog em-
ber vagyok!”  ■

Jelenet Respighi: A láng (La fi amma) címû operájából

Portré az 1980-as évekbôl
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Az 1980-as évek vé-
gén, Tiszay Andor 
halála után özvegye 
eladta a gyûjteményt, 
amely köz remûkö dé-
semmel került Pécsre, 
nevezetesen a Pécsi 
Nyári Színház könyv-
tárába. A színház fel-
számolása után az ere-
deti, özvegyi akarattal 
ellentétben a Tiszay 
Gyûjteményt ket té-
szakították. A papír-
anyag a Ságvári Endre Mûvelôdési Házban (ma: Pécsi 
Harmadik Színház) talált otthonra, míg a hanghordozó-
kat csatlakozó gyûjteményként átvette a Pécsi Hangtár 
(Marton-Bajnai Alapítvány). A Csorba Gyôzô Megyei és 

Egy polihisztorra emlékezve – 

Tiszay Andor emlékszoba Pécsett

A Tiszay Andor Emlékszoba a pécsi Csorba Gyôzô Könyvtárban nyert méltó elhelyezést

Az 1960-as évek második felében ismerked-
tem meg Tiszay Andorral, amikor – kezdô 
lemezgyûjtôként – nap mint nap találkoz-
tam vele a budapesti Zenei Antikvárium-
ban, valamint az akkor még 78-as fordulatú 
lemezeket és használt nyugati mikroleme-
zeket is forgalmazó Rózsavölgyi Zene mû-
boltban. Tiszay igen jelentôs, szerteágazó, 
sok népzenei – afrikai, ázsiai és európai – 
hanganyagot tartalmazó, elsô sorban sellak-
lemezekbôl, kisebb részben mikrolemezekbôl 
álló hang gyûjteménye egészen különleges 
és egyedi volt. Sok tekintetben kiegészítette 
az általam akkoriban ismert, mára már 
részben elfelejtett könnyûzenei gyûjtôk 
anyagát. Nem kisebb jelentôségû volt a pa-
pír alapú dokumentációja.  

✒ Simon Géza Gábor
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Városi Könyvtárban mûködô kollégáknak vé-
gül 2012 nyarán sikerült az anyagot újraegyesí-
teni, és annak a Dél-dunántúli Regionális 
Könyvtár és Tudásközpont zenei részlegében 
önálló Tiszay Andor szobát biztosítani. Ennek 
hivatalos megnyitójára az Országos Könyvtári 
Hét keretében került sor. 2012 októberében, a 
Tiszay Andor-esten részletesen bemutattam a 
mûvész munkásságát. A Pécsi Hangtár (Marton-Bajnai 
Alapítvány) a hozzákerült hangzó anyagokat térítésmen-
tesen átadta a könyvtárnak és így a Tiszay-gyûjtemény 
2014 tavaszától jogilag is ismét teljesen önálló kollek-
cióként szerepel a Tudásközpont negyedik emeleti helyi-
ségében. 
A zenei gyûjteményi állomány fôleg szabadpolcokon, il-
letve tömör raktárban helyezkedik el. 22 lehallgatóhely 
szolgálja a használókat. A zeneszobában helyezték el a 
muzeális értékû Tiszay Andor gyûjteményt, amely 78-as, 
33-as és 45-ös fordulatszámú hanglemezeken klasszikus ze-
nét, valamint ragtime-okat, jazz-, tánc- és szórakoztató-

zenei felvételeket tartalmaz. A gyûjtemény 
legjelentôsebb kincse az egzotikus népzenei 
felvételek gyûjteménye, amely Magyarorszá-
gon az egyetlen ilyen jellegû komolyabb gyûj-
temény. A Tiszay Andor szoba alkalmas ka-
marahangversenyek tartására, kutatásra vagy 
épp oktatásra is.
A polihisztor Tiszay Andor (Gyôr, 1900. jú-
lius 5. – Budapest, 1986. február 19.) rendkí-
vül sokoldalú kulturális tevékenységét hosszú 
oldalakon keresztül lehetne sorolni. A hat-
éves korában gyermekszínészként indult 
Tiszay harmincesztendôsen az Operaház se-
géd rendezôje lett, 1945-ben ugyanott fôtitkár 
volt. Napilapokba, irodalmi és színházi folyó-
iratokba – Színészek Lapja, Színházi Magazin, 
Délibáb – írt. Munkatársa volt a Színészeti 
Lexikonnak (1930), a Magyar Színmûvészeti 
Lexikonnak (1929-31). Az 1930-as években 
szerkesztôje volt a rövid gramofonlemez-re-
cenziókat is közló Új Magazinnak. 1944-ben 
Falk Gézával együtt szerkesztôként jegyezte a 
mindmáig alapmûnek számító kétkötetes 
Magyar rádióhallgatók lexikonát. 1945 ôszé-
tôl egészen 1961-ig a Fôvárosi Szabó Ervin 
Könyvtár bibliográfi ai osztályát vezette. 
Nyugdíjasként még negyedszázadon keresztül 
lankadatlanul gyûjtötte a színház-, zene- és 
hanglemeztörténeti anyagokat. Gyûj te mé-

nyé bôl sokat profi tált a 
Magyar Rádió, ahol 
szin te folyamatosan te-
vékenykedett, de készí-
tett tanulmányokat a 
Ma gyar Tudományos 
Akadémia Zenetudomá-
nyi Intézete részére is. 
Az évek folyamán szá-
mos regényt fordított. 
Külön megemlítendô A 
néger is ember. Ameri-
kai-néger költôk antoló-
giája címû, 1948-ban 
megjelent kötet, amely-

ben több jazzvers is szerepelt – Langston Hughes és mások 
tollából.. 
Tiszay Andor bejárta Európát, Észak-Afrikát, Kis-Ázsiát. 
Többek között volt világjáró újságíró és varietében artis-
ta. Azt tudnunk kell, hogy ez utóbbi szó nemcsak a mai 
cirkuszi artistavilágot foglalja magában, hanem annál lé-
nyegesen szélesebb értelmû volt. Artisták voltak – és mint 
ilyenek, a Magyarországi Artista Egyesület (M.A.E.) tag-
jaiként, annak tagsági igazolványával szerepelhettek – a 
különbözô rendû és rangú szórakozóhelyek, mulatók 
táncmûvészei is. A szólóban, duóban, trióban, néha ezek-
nél jóval nagyobb formációkban is fellépôk az eredeti népi 
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táncok és a hagyományos keringôk mellett a századfordu-
lón elôretörô elsô szalontáncok (tangó, cake walk, ragti-
me, two step, one step, foxtrott, azaz a jazztáncok) hírhívôi 
voltak a helyi közönségnek. 
A hagyaték különösen értékes egyedi darabjai azok a nép-
zenei felvételek, amelyeket elsôsorban világjáró útjain 
szerzett be Tiszay Andor. Ezeket a hangfelvételeket a gra-
mo fonlemez-készítô expedíciók rögzítették, Európán kívül 
elsôsorban Ázsiában és Afrikában. A terjesztés az után 
az egész világon megkezdôdött –  hol több, hol kevesebb 
sikerrel. A színes katalógusokból való rendelés viszont 
gyakorlatilag mindenhol lehetséges volt, s így amikor 
huzamosabb ideig Budapesten tartózkodott, akkor Tiszay 
Andor is megrendelhette bármelyik 78-as fordulatú gra-
mofonlemezt, amely a kiadók/kereskedôk népzenei ka-
talógusában szerepelt. Ezeket igen rövid idô, általában 
maximum egy hét múlva(!) már be is illeszthette gyûj-
teményébe.
A Tiszay-gyûjtemény jeles darabjai azok a hangfelvételek, 
amelyek közvetlenül is kötôdnek Pécshez, illetve a kör-
nyezô vidékekhez. Az egykori Monarchia-beli Császári és 
Királyi „Frigyes fôherceg” 52. gyalogezred zenekara stáb-
helye Pécsett volt, és Scharf Károly karmester vezetésével 
több tucat hangfelvételt készítettek az Elsô Magyar Hang-
lemezgyár (EMH) saját lemezmárkája részére. Ezek tölcsé-
res hangfelvételi technikával, átlagosan három perc alatt 
készültek el az EMH budapesti, Práter utcai stúdiójában, 

amely az elsô, állandó, folyamatosan mûködô magyar 
hangfelvételi stúdió volt. Az illusztráción szereplô Ari 
keringôt és a szerzôt, a bajor Franz Strausst (1822–1905) 
mára már elfeledték. A maga korában viszont a darabnak 
csak ebbôl a katonazenekari felvételébôl minimum négy 
különbözô kiadása volt, többek között az EMH hangfelvé-
teleket felhasználó Premier lemezmárkán. 
Szintén Budapesten, az Odeon helyi stúdiójában készült, 
de immár egy mikrofonos hangfelvételi technikával 
Kalmár Pál, valamint Magyari Imre és cigányzenekara 
kíséretében a Mecseki csárdás.Az Ormánysági népdalok 
Zakál Dénes-féle feldolgozása igazi unikum. Egy igen rö-
vid ideig mûködött magyarországi vezérképviselet, 
Marnitz Frigyes alapvetôen hangszerkereskedelemmel 
fog lalkozó cége Budapesten, a frissen beérkezett német 
hangtechnikával készíttette a világszínvonalú Imperial 
felvételeket. Ezeket a sellak alapanyaggal Magyarország-
nál sokkal jobban ellátott német birodalomban, rendkí-
vül jó minôségben gyártották, és végtermékként szállítot-
ták Budapestre. Itt már csak a hanglemezek papírtasakja 
készült, és természetesen itt is csomagolták és készítették 
elô a szállítmányokat a kereskedelem részére.
A Tiszay-gyûjtemény papíralapú anyagai között könyvek, 
plakátok és színlapok találhatók. Ezek – a részben már di-
gitalizált hangfelvételekkel egyetemben – még hétvégén 
is várják az érdeklôdôket Pécsett, az Universitas utca 2/a 
alatti gyönyörû, modern épületben.  ■
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Babos Gyula, a jazz kategória fôdíjasa két nappal koráb-
ban, Makrokozmosz címû koncertjével összekötve, a 
Mûvészeket Palotájában vette át díját. A klasszikus zenei 
fôdíjat a Duna Palotában megrendezett koncert karmes-
tere, Medveczky Ádám kapta. Az öt lemezdíjkategória 
nyertese: Baráti Kristóf és Würtz Klára, Alexander 
Melnikov, Isabelle Faust és Jean-Guihen Queyras lemeze, 
Philippe Jaroussky, a Grencsó Open Collective és Gregory 
Porter. A díjazottakról ezúttal is egy jól bevált, alapos, 
háromlépcsôs rendszerben született meg a döntés: elsôként 
a Gramofon 18 szakkritikusa tette meg javaslatát a jelöl-
tekre, majd az International Classical Music Awards 
(www.icma-info.com) zsûritagjai (összesen tizenhét fô, 
köztük Retkes Attila) választották ki a döntôbe jutó ne-
veket. Közülük Retkes Attila fôszerkesztô, Bércesi Barbara 
fôszerkesztô-helyettes, a Gramofon fômunkatársai és né-
hány szakkritikus választották ki végül a nyerteseket.
Az év magyar klasszikus hanglemeze díjat Baráti Kristóf 
és Würtz Klára Brahms: Hegedû-zongora szonáták címû 
lemeze kapta. „E mûveket sok nagy hegedûs és zongorista 
játszotta fel, de így sosem. […] Mindkét muzsikus különlege-
sen fi noman és kidolgozottan játszik, így az interpretációk 
annak is folytonos meglepetéssel szolgálnak, aki jól ismeri 
ezeket a darabokat.” – írja Zay Balázs a Gramofon hasáb-
jain. Az év külföldi klasszikus hanglemeze – instrumentá-
lis kategória gyôztese Alexander Melnikov, Isabelle Faust 
és Jean-Guihen Queyras CD-je, amelyen Beethoven-triók 
hallhatók. „Élvezet hallgatni Melnyikov restaurált Graf-
fortepianójának egybefonódását Faust »Csipkerózsikának« 
nevezett Stradivarijával és Queyras 17. század végi csellójá-
val. Ám nem csupán a különleges hangszerek teszik egyedivé 
e lemezt, hanem ahogyan formálnak, tagolnak, ahogyan 
együtt lélegeznek.” – írja Kovács Ilona. Az év külföldi 
klasszikus hanglemeze – vokális gyôztese Philippe 
Jaroussky kontratenor énekes lett Farinelli – Porpora áriák 
címû CD-jével. Lehotka Ildikó a következôképpen mél-
tatja Jaroussky-t: „A lassú áriákban csodálatos hangulatot 
teremt, olyan kifejezôerôvel, mely rabul ejti a hallgatót.”
Az év magyar jazzlemezéért járó kitüntetést a Grencsó 
Open Collective Síkvidék címû kiadványa kapta. „[…]a 
szaxofonosról ugyanis mindig megjósolhatatlan, mi lesz a 
következô akciója, a dekonstruktív hip-hop világába kalando-
zik, vagy épp a jazz modális/avantgárd/free hagyományaihoz 
tér vissza ironikus kerülôkkel. Soha nincs tehát »folytatás«, 

csak új állomások léteznek, amelyek egyszerre mutatnak va-
lamit a már ismert és a még ismeretlen muzsikusból. […] 
Grencsó egyaránt eredeti és egyedi mindhárom most használt 
hangszerén, mégis a szaxofon-basszusklarinét-fuvola hármas 
Eric Dolphyt idézi, miközben a Nesztor Ivánnak dedikált 
Iván gyermekkorában inkább Roland Kirk vidám álomvilág-
ára emlékeztet a basszusklarinéton játszott melódia.” – ol-
vashatjuk Máté J. György recenziójában. Az év külföldi 
jazzlemeze 2014-ben Gregory Porter Liquid Spirit címû 
korongja lett. „Soul-töltetû, de attól még színtiszta jazzt hal-
lunk új, harmadik szerzôi lemezén, ami egyértelmûen, és egy-
ben a Blue Note legmerészebb reményeinek megfelelôen a be-
érkezés albuma, amúgy hôsünk most negyven, szóval nincs is 
ezzel semmi gond.” (Zipernovszky Kornél)
Az adventi díjátadó ünnepi hangulatát biztosította a 
Duna Palota hangversenyterme és a Duna Szimfonikus 
Zenekar koncertje, amely teltház elôtt zajlott. A Gramo-
fon szerkesztôsége és kiadója ezúton is gratulál ez évi díja-
zottainak. Az egyes kategóriák döntôbe jutott felvételeirôl 
született egy cikksorozat a Gramofon.hu internetes olda-
lunkon, ahol a korábbi Gramofon-díjazottakról is talál-
hatók információk. 2015-ben pedig már arra készülünk, 
hogy 15. alkalommal adhatjuk át szakmai elismeréseinket 
– a klasszikus zene és a jazz arra méltó, hivatott kép-
viselôinek.  ■

Átadtuk a 2014-es Gramofon-díjakat
Az ünnepélyes díjkiosztóra – amelyet a Medveczky Ádám vezette Duna Szimfonikusok hangver-
senye követett – december 12-én került sor a Duna Palotában. A két fôdíjon kívül öt kategória 
gyôztesei vehették át a kitüntetést. Büszkék vagyunk arra, hogy 2001-ben alapított díjunkat nem-
zetközi szinten is egyre komolyabban veszi a szakma és a közönség.

✒ Gramofon-összeállítás

A klasszikus zenei fôdíjat lapunk fôszerkesztôje, Retkes Attila adta át 
Medveczky Ádám karmesternek
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Az International Classical 
Music Awards (www.icma-
info.com) egy olyan ran-
gos szakmai díj, amelynek 
nemzetközi zsûrije össze-
sen tizenhét fôbôl áll. 
Olyan klasszikus zenei fo-
lyóiratok, rádiók, interne-
tes portálok fôszerkesztôi 
hozzák meg a döntést, 
mint az Andante, a Cres-
cendo, a Fono Forum, a 
Kultura, a Musik & 
Theater, a Scherzo, vagy a 
Gramofon, amelyet fô szer-
kesztônk, Retkes Attila 
képvisel. Összesen huszonhárom kategóriában osztják ki 
évrôl évre a díjakat, amelyeket idén március 28-án, Anka-
rában vehetnek át a gyôztesek. Rémy Franck, a luxembur-
gi Pizzicato magazin fôszerkesztôje a következôket mondta 
a Gramofonnak az idei eredményrôl: „A mi feladatunk, 
hogy támogassuk a hanglemezkiadást és azokat a mû-
vészeket, akik megfelelnek az általunk felállított magas 
szakmai elvárásoknak. A 2015-ös eredmény nagyon szoros 
versenyben született, jelzi a zsûrink sokszínûségét, és meg-
mutatja olyan irányú törekvéseinket, hogy ne pusztán az 
eladási adatok alapján döntsünk, hanem a hanglemez-
szakma mélyére tekintve kutassuk fel az igazán különleges 
felvételeket.”
Az életmûdíjat Dmitrij Kitajenko orosz karmester nyerte 
el 2015-ben. Kitajenko olyan zenekarok állandó vendége, 
mint a Berlini Filharmonikus Zenekar, a Lipcsei Gewand-
haus Zenekar, a Müncheni Filharmonikus Zenekar vagy a 
Budapesti Fesztiválzenekar. Évtizedeken keresztül a Kölni 
Gürzenich Zenekarral áll szoros kapcsolatban, 2009 óta 
pedig tiszteletbeli karmestere az együttesnek, amellyel 
számos sikeres lemezfelvételt készített – többek között 
Sosztakovics, Prokofjev vagy Csajkovszkij mûveibôl. A 
karmester Szentpétervárott született, ahol a Rimszkij-

Korszakov Konzervatóriumban tanult. Késôbb Hans 
Swarowsky és Karl Österreicher legendás karmesterosztá-
lyába járt Bécsben. 1969-ben megnyerte a Nemzetközi 
Herbert von Karajan Karmesterversenyt, amely hozzá-
segítette elsô állandó karmesteri posztjához a Moszkvai 
Filharmonikusoknál. 1990-ben Nyugat-Európába költö-
zött, ahol hamar nemzetközi hírnévre tett szert. Rémy 
Frank így nyilatkozott a dirigensrôl: „Dmitrij Kita jen kó-
ban egy olyan karmestert tisztelhetünk, akinek háta mö-

gött rengeteg elsôrangú le-
mez, köztük Sosztakovics, 
Pro kofjev, Szkrjabin és 
Csajkovszkij összes szimfó-
niájának felvétele áll. Úgy 
vette lemezre e mûveket, 
mint az elmúlt évszázad 
legnagyobb dirigensei.”
Az év mûvésze díjat 
Christian Tetzlaff német 
hegedûmûvésznek ítélte 
oda az ICMA zsûrije. 
Tetzlaff Hamburgban szü-
letett amatôr zenész szülôk 
gyermekeként. Hatéves 
korában kezdett hegedûn 
és zongorán tanulni, felsô-

fokú tanulmányait a Musikhochschule Lübeckben, késôbb 
pedig a Cincinatti Egyetemen végezte. Neve huszonkét 
évesen vált nemzetközileg ismertté, amikor Schönberg 
Hegedûversenyét játszotta a Clevelandi Szimfonikusokkal 
és a Müncheni Filharmonikusokkal. Lemezre vette többek 
között Beethoven hegedûre és zenekarra írt mûveit a zü-
richi Tonhalle zenekarával vagy Schumann zongorás trió-
it, amellyel 2012-ben Gramophone-díjat is nyert. Egy 
2014-es kritikában a következôket olvashatjuk mû-
vészetérôl: „Tetzlaff fenomenális: úgy játszott, hogy azt lát-
ni kellett élôben, hogy az ember elhiggye, amit hall. 
Lenyûgözô a technikája, csakúgy, mint kitartása a mû 
egész ideje alatt.”
A további három fôbb kategória nyertesei a következôk: 
Az év fi atal vokális mûvésze Jodie Devos huszonhat éves 
belga énekesnô; Az év fi atal instrumentális mûvésze pedig 
Yury Revich huszonhárom éves orosz hegedûs. Az év ki-
adója a német Accentus lett, amelyet öt éve alapítottak 
Lipcsében. A fôdíjasokról egy cikksorozatban olvashatnak 
majd bôvebben a Gramofon.hu oldalon.  ■

Az ICMA 2015. évi fôdíjasai: 

Dmitrij Kitajenko és Christian Tetzlaff

 Dmitrij Kitajenko      Christian Tetzlaff

Január 20-án megszületett a döntés az 
International Classical Music Awards (ICMA) 
ez évi díjnyerteseirôl. Dmitrij Kitajenko karmes-
ter életmûdíjat, Christian Tetzlaff hegedûmûvész 
pedig Az év mûvésze kitüntetést veheti majd át 
március 28-án, Ankarában.

✒ Könyves-Tóth Zsuzsanna
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A díjazottak teljes listája megtalálható a következô linken: 
http://www.icma-info.com/winners-2015
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„Régóta foglalkoztatott már a Vinas, minden tanítványom 
szerette volna ugyanis ott megmérettetni magát. Vajon mi 
teszi annyira vonzóvá? Most, hogy itt lehettem, talán sike-
rült megfejtenem a titkot. Hihetetlenül erôs a kisugárzása 
az egész városra, a lelkes közönség, de a szponzorok, a poli-
tikusok, a versenyt mesterien lebonyolító gárda egyformán 

abban érdekelt, hogy ez a nagy hagyományú verseny szin-
te lángoljon” – osztotta meg érzéseit a Gramofonnal Fran-
cisco Araiza. Lelkesen dicsérte a szervezést Raina 
Kabaivanska is, mondván: az egész világból Barcelonába 
hozták a tehetségeket. Ugyanakkor arra is rámutatott, 
hogy alig volt mezzoszoprán és kevesen képviselték a bari-
ton, illetve basszus szólamot is. Sok szoprán indult (274), és 
feltûnôen nagy számban jelentkeztek tenorok is (133), de 
az is meglepô volt, hogy a 61 ország közül Korea dominált 
(157) és csak utána következett Oroszország (63), Olaszor-
szág (43), illetve Spanyolország (34 fô). Az elhangzó áriák 

A Vinas Énekverseny fôdíjasai: 
Benjamin Bliss, Olga Kulchynska és Anatoli Sivko

Jelentés a legendás Liceuból
Január végén rendezték Barcelonában az 52. 
Francisco Vinas nemzetközi énekversenyt, 
amelybe – a Metropolitantôl a Scaláig a világ 
nyolc nagy operaházában tartott – elôválogatók 
után a legjobbak jutottak. A versenyre 61 or-
szágból 607 fi atal jelentkezett, közülük 336-at 
engedett a zsûri Barcelonába. A 25 ezer eurós 
nagydíj mellett idén még öt díjat és tizennyolc 
különdíjat is kiadtak. A 13 fôs nemzetközi zsûri 
rangját nagyban emelte, hogy tagja volt a vi-
lág hírû bolgár szoprán, Raina Kabaivanska és 
a kiváló mexikói tenor, Francisco Araiza. Az el-
nök pedig a Liceu új mûvészeti igazgatója, 
Christina Scheppelmann volt. 

✒ Lindner András / Barcelona

Gramofon: Milyennek ítéli a Vinas mûvészi színvonalát?
Raina Kabaivanska: Nem igazán szeretem a versenyeket. 
Az éneklés ugyanis rendkívül személyes dolog, mindenki 
másként énekel, másképpen formálja a hangokat. Három 
helyen tartok mesterkurzusokat: Sienában, Modenában és 
Szófi ában, így alkalmam van sok jó énekest hallani. Legis-
mertebb tanítványaim – Maria Agresta, Veronica Simeoni 
és Andrea Caré – mind nagyszerû énekesek, utóbbi most 
lép fel majd a Liceuban, a Normában. A Vinason is szép 
számban hallottam tehetségeket, a nagy operás vocék 

azonban hiányoztak. Ugyanakkor sokan rendkívül von-
zóak voltak, de hát a szép külsô már követelmény, az ope-
ra olyan manapság, akár egy revü.

G.: Mintha jó ideje valóban nem a hangi szépség lenne a leg-
fontosabb…
R. K.: Én még egy nagy énekes nemzedék tagjaival éne-
keltem együtt. Partnerem volt Mario del Monaco, Franco 
Corelli, Richard Tucker, Piero Cappuccilli… Hatalmas 
hangok! A mai nemzedék más, megnôtt ugyanis a 
rendezôk szerepe, akik a formás alakot, a mûvészi játékot 
részesítik elônyben. Az én idômben, ha valakinek szépen 
szárnyaló hangja volt, már biztosítva is volt számára a nagy 
karrier. Ma más a helyzet.

G.: 23 évesen Itáliába indult tanulni, és pár évre rá, 1961-ben 
már a Scalában is fellépett Bellini Beatrice di Tendájában. 
Szép startot vett.
R. K.: Hamar megtaláltam azt a tanárnôt, aki felkarolt. 
Zita Fumagalli nagy szoprán volt, de nála is legendásabb 

Találkozás a híres primadonnával, Raina Kabaivanskával
A közelmúltban az egész zenei világ megün-
nepelte a világhírû bolgár szoprán, Raina 
Kabaivanska 80. születésnapját. Az idei Vinas-
verseny zsûritagja, aki közel ötven évvel ezelôtt 
Desdemonaként és A végzet hatalma Leonórá-
jaként óriási sikerrel mutatkozott be Budapes-
ten is, rövid interjút adott a Gramofonnak.
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Glucktól Korngoldig átfogták szinte a teljes operairodal-
mat, de persze Mozart, Verdi, Puccini dominált. Végig 
zongorán kísérték az énekeseket, a gálán azonban már a 
Liceu zenekara játszott, Geraszim Voronkov vezényletével.

Születik-e igazi új sztár?

A hosszabb idôt a washingtoni operánál, aztán pedig ve-
zérigazgatóként az Ománi Királyi Operaháznál eltöltô, és 
onnan öt évre most a Liceu élére emelt Christina 
Scheppelmann kiemelte, hogy sok volt a szép énekhang, 
de jóslásokba nem bocsátkozott, hogy születik-e igazi új 
sztár – azt csak az idô fogja eldönteni. A siker elengedhe-
tetlen feltételei között a szép hang és jó technika mellett a 
muzikalitást, intelligenciát, a sugárzó személyiséget és a 
szinpadi szereplésre vágyó akaratot említette. 
A stuttgarti zenemûvészeti egyetemen Hamari Júlia mel-
lett professzorként oktató mexikói tenor két esetet vett 
górcsô alá annak igazolására, hogy voltak résztvevôk, aki-
ket noha különleges tehetségnek érzett, mégsem kerültek 
a legjobban premizált énekesek közé. Az USA-ból érkezô 
Lauren Michelle szoprán például csak egy különdíjjal gaz-
dagodott, bár az elôdöntôben remekelt. „Ô volt a favori-
tom” – árulta el Araiza, de ahhoz tartania kellett volna a 
színvonalat a fi náléban is. Pedig megvan benne minden, 
ami a szép karrierhez kell: jó hangi adottságok, erô, ener-
gia, remek színpadi jelenlét. Ahogyan a 4. díjas koreai te-
nor, a 24 éves Beomjin Kim esetében is. Aki ha az utolsó 
fellépésén, a gálaesten mutatott színvonalat a döntôben 
hozta volna, megnyerhette volna a versenyt – hangsúlyoz-
ta Araiza. Ha le tudja gyôzni félelmeit, ha nem akarja sö-

tétíteni a hangját, és ha nem fog újabb kilókat magára 
szedni, hanem inkább még lead a súlyából, amivel kar-
csúbbá teheti a tenorját, a nagy operák intendánsai is szá-
molhatnak vele. A Liceu után most a Teatro Realt igazgató 
Joan Matabosch a többi gyôztessel együtt már meg is hív-
ta vendégfellépésre Madridba.  
Noha csak 5. díjat nyert a 29 esztendôs amerikai tenorista, 
Matthew Grills, már az elôdöntôben is nagy sikert aratott 
Tonio áriájával Donizetti Az ezred lánya címû operájából. 
Jó a technikája, amit a fi náléban Rossini Hamupipôkéjébôl 
a népszerû ária könnyed tolmácsolásával újra bizonyított. 
Énekelt a Szöktetésbôl és a Don Giovanniból is, és jó Mo-
zart énekesnek is elkönyvelhettük. A legjobb Mozart éne-
kesnek járó külön díjat mégsem neki, hanem egy másik 
amerikai tenornak, Benjamin Blissnek ítélték, aki az egyik 
második díjat is hazavihette (a 3. díjat nem adták ki). Ô 
volt a nagy rejtély számomra, mert egyik produkciójával 

Jelenet Montsalvatge operájából, középen Ángeles Blancas

Rosa Ponselle, akivel 1962-ben, New Yorkban hozott ösz-
sze a sors, késôbb pedig belépett az életembe Rodolfo 
Celletti is. Mindhárman segítettek, és hálás lehetek, hogy 
az autentikus régi nagy éneklési módot elsajátíthattam.

G.: A számos sztártenor közül ki maradt meg leginkább az 
emlékezetében?
R. K.: Számomra Jon Vickers volt az ideális partner. Sok 
Otellóban léptünk fel együtt, de a Bajazzókban is 

Karajannal. Vickers különösen nagylelkû volt, nem mel-
lesleg kimagasló képességû színész. De szívesen emlékszem 
Pavarottira is, mert rendkívül tisztességes volt. Remek me-
móriával és hihetetlen énektechnikával rendelkezett, 
vagy is korántsem csak hangjának szépségével ragadta meg 
az embert.

G.: Ön legtöbbször talán a Tosca és a Pillangókisasszony cím-
szerepeit énekelte, bár repertoárján Glucktól Spontinin át a 
nagy Bellini- és Verdi-szerepekig sok fôhôsnô szerepelt. 
R. K.: Toscát utoljára Parmában, a Pillangókiasszonyt 
pedig a veronai Arénában alakítottam. Utóbbi helyen 
ötezer nézô elôtt éreztem igazán, mennyire szeretnek az 
emberek.

G.: Ma énekiskolája és alapítványa is van, amellyel a tehetsé-
geket támogatja.
R. K.: Nehéz idôk járnak. Minden fi atal énekes az opera-
színpadra vagy tévés szereplésre vágyik. Nem szerencsés, 
ha a fi atalok a sikerhez vezetô könnyebb utat keresik. A 
Vinason is több mint hatszázan indultak, és mindegyikük 
nyerni akart. A paradox az, hogy mindenkibôl bizony nem 
születhet sztár.
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sem tudott meggyôzni, kivéve az elôdöntô zarzuela áriájá-
val. Bliss mellett a 27 éves belorusz basszista, Anatoli Sivko 
lett a másik második díjas (szerintem az egyenlôk között ô 
volt az elsô). Mesterien tolmácsolta a gálán Rahmanyinov 
Aljeko címû operájából a kavatinát, és a fi náléban még 
Verdi Ernanijából is elôadott egy áriát. Januárban a londo-
ni Covent Gardenben is debütált Verdi Az álarcosbáljának 
Samuel szerepében – Hvorostovsky, Monastyrska és Calleja 
partnereként. Amszterdamban hamarosan Stravinsky A 
csalogányában szerepel, míg Rómában Csajkovszkij Pikk 
dámájában Narumovot énekli. Repertoárján az orosz ope-
rák és Verdi darabjai dominálnak. 
Sivko mellett kimagaslott a mezônybôl a nagydíjas, 24 
esztendôs ukrán szoprán, Olga Kulchynska, aki a dön-
tôben Rimszkij-Korszakov és Stravinsky egy-egy operájá-
ból adott elô részleteket, majd a gálaesten Gounod Ró-
meó és Júliájá nak slágeráriáját és Bellini Puritánokjából 
Elvira nagy áriáját tolmácsolta magabiztosan. „Moszkvá-
ban élek és a Bolsoj szólistája vagyok” – mutatkozott be a 
Vinas gyôz tese, és elárulta, hogy a nagyszínház társulatá-
val Rimszkij-Korszakov A cári menyasszony címû darabjá-
ban már Bécsben és New Yorkban is fellépett. Hangja lírai 
koloratúr szoprán, de „inkább lírai, mint koloratúr”.Az uk-
rán énekesnô két mesterkurzuson tervezi csiszolni a tudá-
sát, a 81 éves Renata Scottónál, illetve Mariella Deviánál, 
aki 67 évesen még ma is szerepel.
A sok tenorinduló Araiza szerint csupán szerencsés vélet-
len. A tenor most is hiánycikk – a kiváló tenor még in-
kább. Ezért is volt jó hallani az ominózus koreai énekest, 
akinek architektúráját tekintve remekül képzett a hangja. 
Érdekes volt az is, amit a koreaiak dömpingjével kapcsolat-
ban mondott. „Manapság ôk exportálják a legtöbb opera-
énekest a világnak”. Szeretik a nyugati zenét, amit sikerült 
is a magukévá tenni, „áldott” gégefôvel rendelkeznek, szé-
pen formálják a hangokat a kerek magánhangzókkal, rá-
adásul biológiailag is erôs felépítésûek. A hetvenes-nyolc-
vanas években sok fi atal koreai indult útnak Európába, 
hogy ott tanuljanak. Legtöbbjük visszatért Koreába és 
most otthon tanít. Hihetetlenül jó énekes iskola született 
abban az országban, ahol a karaoke „nemzeti sport”, s ez is 
segíthet a rejtett hangi kincsek megtalálásában.

Montsalvatge és Poulenc

Az énekversennyel egyidôben, egy estén két egyfelvoná-
sos kortárs operát is elôadtak itt. A katalánok nemzeti 
szerzôjének számító Xavier Montsalvatge (1912–2002) 
Egy hang a távolból címû romantikus operáját, illetve 
Francis Poulenc Magyarországon is játszott lírikus tragé-
diáját, Az emberi hangot. A francia opera 1959-ben Jean 
Cocteau, az 1962-es katalán miniopera pedig a komponis-
ta szövegére készült. A szinte teltházas nézôteret pásztáz-
va feltûnt, hogy sokan nem öltöttek elegáns ruhát, bár az 
ilyesmi lassan mindenütt megszokott már. Helyi szokás 
ugyanakkor, hogy elôbb tíz, majd öt perccel az elôadás 
elôtt fi gyelmeztettek a kezdésre, amit pontosan be is tar-
tottak. 
A két 20. századi opera szokatlannak tetszô egybefûzését 
több dolog igazolhatja. Mindkettônek egy nô a fô sze rep-
lôje, és mindkettôben egy távol lévô férfi  mozgatja a cse-
lekmény szálait. A 40 esztendôs, barcelonai szü letésû 
Paco Azorín rendezte a két operát, amelyeket elsôsorban 
a két jeles szoprán, Ángeles Blancas és María Bayo rend-
kívüli feszültséggel teli színészi és hangi produkciója vitt 
nagy sikerre. (Blancas annak a világhírû Ángeles Gulin 
szopránnak a leánya, aki 45-50 évvel ezelôtt Pesten is fel-
lépett óriási sikerrel.) Montsalvatge darabjában Angela, a 
vak özvegy férje, Claudio halála elôtt rögzített hangüze-
netét hallgatja szalagról, míg Poulenc elhagyott asszonya 
kétségbeesetten kapaszkodik a telefonba, mert abban re-
ménykedik, hogy a vonal végén lévô volt szerelme talán 
mégsem szakít vele. Azorín az operaház Obertura címû 
magazinjában arra a közös vonásra is rámutat, hogy itt 
mindkét nô vesztes. A színpadkép is tulajdonképpen azo-
nos, de a katalán darabban a színpad fölött régi fi lm-
jelenetek pörögnek, amelyeken a még élô férj látható 
szemrehányó panaszkodás közben, hogy az asszony soha 
sem szerette. Más kérdés, hogy a vak nô ezt nem látja, csu-
pán a szalagról hallja. Ebben a darabban a zenekar az 
árokban foglal helyet; Poulencnél viszont a rendezô a kis 
orkesztert a színpad hátuljába helyezte, így a zene ott vé-
gig távolról szól. Elôbbinél a fôszereplô mintha kelepcé-
ben lenne a nézôk és a lelkiismeretének hangját meg je le-
nítô kórus között, míg a La voix-ban közel kerül a nézôhöz. 
Azorín szerint ugyanis hallani kell a nô lihegését és érez-
ni, ahogy a háttérbôl szóló zene szinte felénk taszítja.
A sokszor dallamos, ám néha modern, atonális Mont-
salvatge-zene, amely akár a bel canto karikatúrájának is 
tûnhet, végig lebilincsel. Angela szeretôt tart, de a darab 
drámai zárójelenetében már szinte az ôrület határán ordít-
ja a fi atal Mariónak: „nézz a vak szemembe, magadévá te-
hetsz, de én nem kívánlak”. A fi ú otthagyja, a nô pedig 
szinte beleszerelmesedik halott férje hangjába. Poulenc 
mûve formabontóan nem azzal ér véget, hogy a magára 
maradt nô megfojtja magát a kezében tartott telefon zsi-
nórjával. A tragikus vég helyett Azorín olvasatában a záró 
hangok közben egyszerûen csak kisétál a színrôl. 

■

María Bayo a Poulenc-darabban
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A vonósnégyest gyakran a zeneirodalom csúcsaként, a leg-
koncentráltabb, legintenzívebb, legnagyobb szellemi telje-
sítményt igénylô mûfajként szokták említeni. Csak a legki-
válóbb zeneszerzôk képesek akár egy nagyzenekari anyagot 
mindössze négy hangszerre redukálni – úgy, hogy nem ma-
rad az embernek hiányérzete. Ahhoz, hogy egy vonósné-
gyes minden fi nomsága és tartalma elénk táruljon, egy 
olyan együttes elôadására van szükség, amelynek tagjait 
hosszú és mély kapcsolat köti össze. Ilyen szempontból óriá-
si elônnyel indul a salzburgi Hagen Quartett, amelynek 
alapítói családtagok. Bár korábban is gyakran összeültek 
egy-egy örömzenélésre, 1980 körül döntöttek úgy, hogy 
professzionális szintre emelik „családi vállalkozásukat”. Az 
eredeti felálláshoz képest mindössze egy tagcsere történt az 
elmúlt huszonöt évben: Angelika Hagen helyét Rainer 
Schmidt vette át a második hegedûben. Repertoárjuk az 
egész vonósnégyes-irodalomból válogat, amit bizonyít áp-
rilis 23-ai koncertjük mûsora is. Két népszerû Mozart-mû 
közt a klarinétmûvész-zeneszerzô Jörg Widmann II. vonós-
négyesét adják majd elô, amely Haydn: A Megváltó hét 
szava a keresztfán címû oratóriumából merített ihletet.
A Brahms-lemezével 2014-ben Gramofon-díjat is nyert 
Baráti Kristóf és Würtz Klára május 15-én arra vállalkoz-
nak, hogy két nap alatt három koncerten adják elô ugyan-
csak nemrégiben lemezre vett anyagukat, vagyis Beethoven 
összes hegedû-zongora szonátáját. Az, hogy e két nemzet-
közi hírû mûvész rendszeresen együtt játszik, tulajdonkép-
pen egy véletlen mûve. „Kristóffal 2010-ben ismerkedtem 

meg a Müpa pódiumán. Az a hegedûmûvész, akivel ere-
detileg egy Beethoven-szonátát adtam volna elô egy 
Beethoven-maraton keretében, nem tudott idôben odaér-
ni. Kezdeni pedig kellett, telt ház és egy rádióstáb várako-
zott a teremben. Kristóf, bár hallgatóként volt az épület-
ben, egy próba miatt a hegedûjét is magával hozta. Az, 
hogy végül is együtt álltunk a pódiumra, véletlen egybe-
esések és egy adag vakmerôség eredménye. A közös fellé-
pés azzal a kellemes meglepetéssel szolgált, hogy bár elôtte 
soha nem játszottunk együtt, nem is ismertük egymást, 
mégis egy nyelvet beszélve, egymás zenei gondolataira 
azonnal reagálva muzsikáltunk.” Így emlékszik vissza 
Würtz Klára elsô találkozásukra a hegedûmûvésszel. „A 
véletlen hozta sikeres kamarázást Beethoven összes szoná-
tájának felvétele követte, majd a Brahms-összes. Jelenleg 
egy francia album van készülôben, és ki tudja, lehet, hogy 
még Schubert összes hegedû-zongora mûve is felvételre ke-
rül majd” – folytatja a mûvésznô. A maratoni Beethoven-
koncertsorozatot nem csak a fanatikus rajongóknak ajánl-
juk; a zeneszerzô minden szonátája külön univerzum egy 
adott forma keretei közt. „Ha kell, provokál, felráz, újra és 
újra elhalmoz bennünket meglepetésekkel és szépséggel: 
invenciója, gazdagsága kimeríthetetlen. Beethoven folyto-
nos készenlétre és intenzitásra kényszeríti elôadóját és 
hallgatóságát egyaránt.” – zárja mondandóját Würtz Klára.
Bár több ízben volt már lehetôsége a magyar közönségnek 
Jordi Savall elôadását élôben meghallgatni, május 19-én 
elsô ízben játszik Bach-zenét a katalán karmester, gamba-
játékos és csellista Budapesten. A szintén Gramofon-díjra 
jelölt, világszerte elismert Savall egy magyar koncertje 
után adott interjúban a következôket mondta: „Azt gon-
dolom, hogy a zene nem régészeti jelenség. Természetesen 
minden zenének megvan a maga története, de ezek a 
mûvek ma is elevenen élnek. Lehet, hogy történeti érte-
lemben régizenét játszunk, de minden zene kortárs, ameny-
nyiben kortársak játsszák.” Tavaszi zeneakadémiai kon-
certjére ennek megfelelôen egy olyan mûvet választott, 
ami maga is improvizációból született. A Musikalisches 
Opfer a zeneszerzô Nagy Frigyes porosz királynál tett ber-
lini látogatásának eredménye, amelyen Bach az uralkodó 
által adott témára improvizált. Mivel a dallam nagyon is 
alkalmas volt több barokk mûfaj kiindulópontjának, haza-
érve egy nagyszabású mûvet komponált Bach, amelynek 
minden darabjában ezt a témát használta fel.  ■

Vonósnégyes és szonátaest
A Zeneakadémia gazdag tavaszi programkínálatából ezúttal a salzburgi Hagen Quartett; a sok-
szoros díjnyertes Baráti Kristóf és Würtz Klára; illetve Jordi Savall budapesti koncertjére hívjuk fel 
a fi gyelmet. Összeállításunkban megszólal Würtz Klára zongoramûvész, akit külföldön sokkal 
jobban ismernek, mint szülô ha zájában: hosszú ideje Hollandiában él, de gyakran koncertezik 
Kanadában és az Egyesült Államokban is.

✒ Könyves-Tóth Zsuzsanna

Baráti Kristóf és Würtz Klára – termékeny együttmûködésük egy véletlennek 
köszönhetô
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„Nem szeretnék egy primadonna lenni, aki csak a saját el-
képzelései alapján hajlandó énekelni, arra vágyom inkább, 
hogy kihívások elé állítsanak. (…) Annyi gyönyörû mû 
van, amelyet még nem énekeltem soha. És egyébként is, 
mezzoszopránnak lenni jó móka: mi játsszuk az összes bo-
szorkányt és ribancot!” Nem mindennapi énekesnô a lett 
származású Elı̄na Garanča – ezt jól mutatja az idézett in-
terjúrészlet is. Nemzetközi sikerei 2003-tól számíthatók, 
amikor egy Harnoncourt vezényelte elôadással debütált a 
Salzburgi Ünnepi Játékokon. Azóta világszerte olyan ope-

raházak színpadán fordult meg, mint a Metropolitan, a 
Royal Opera, a Bajor Állami Opera és a Bécsi Staatsoper. 
Legkedvesebb szerepe a Carmen, április 17-ei budapesti 
koncertjén azonban nem egy operát, hanem operarészlete-
ket ad majd elô a férje, Karel Mark Chichon által vezényelt 
Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekarával. A mû soron 
olyan ritkán hallható mûvek részletei szerepelnek majd, 
mint Glinka: Ruszlán és Ludmilla nyitánya, Csajkovszkij: 
Az orléans-i szûz címû operájából Johanna áriája, két rész-
let Saint-Saëns Sámson és Delila címû mûvébôl és egy ária 
Gounod Sába királynôje címû operájából.

Ashkenazy és a Philharmonia Orchestra

Vladimir Ashkenazy és a Philharmonia Orchestra Sibelius 
és Csajkovszkij mûveivel érkezik a Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyterembe. Az elsô Sibelius-mû a Valse triste 

lesz, amely magyarul annyit tesz: szomorú keringô. A rö-
vid zenekari darab eredetileg a komponista sógorának 
Kuolema (Halál) címû drámájához készült kísérôzene ré-
sze, amely késôbb nagy népszerûségre tett szert önálló 
koncertdarabként. Az ezután következô Csajkovszkij 
D-dúr hegedûverseny szólóját Julian Rachlin litván he ge-
dûmûvész játssza majd. A mû a Genfi -tó partján született, 
ahol a katasztrofálisan sikerült házassága utáni depresszió-
tól szenvedô komponista kereste lelki békéjét. A versenymû 
sikertörténete korántsem indult zökkenômentesen. A bé-
csi bemutatót követôen Eduard Hanslick, a nagy befolyású 
zenekritikus a következôket írta a darabról: „Csajkovszkij 
orosz zeneszerzô […] ízléstelenül alkot. […] Egy ideig mér-
tékletesen, muzikálisan 
és nem is minden szelle-
messég nélkül halad, de 
hamarosan felülkereke-
dik benne a durvaság […] 
Itt már nem hege dû-
játékról van szó, hanem a 
hegedû összekócolásáról, 
széttépésérôl és püfö lé-
sérôl. Nem tudom, hogy 
ezeket a hajmeresztôen 
nehéz részeket lehet-e 
egyáltalán tisztán játsza-

Tavaszi élményvadászat a Müpában
A Mûvészetek Palotája saját produkciói, illetve a Budapesti Tavaszi Fesztivál idei elôadásai közül 
ezúttal négyet válogattunk a Gramofon 2015 tavaszi ajánlójába (a Gramofon.hu oldalon folytat-
juk a tallózást). Ezek a mûvészek akár hagyományos programot kínálnak (mint Vladimir 
Ashkenazy és a Philharmonia Orchestra), akár formabontó estre készülnek (mint a DanteXperience), 
mindenképpen új és izgalmas élményt ígérnek a hazai közönségnek. 

✒ Könyves-Tóth Zsuzsanna 

Vladimir Ashkenazy

Elı̄na Garanča
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ni, csak annyit tudok, hogy Brodsky úr megkísérelte, s ez-
zel nem kevésbé kínzott bennünket, mint önmagát.” Az 
idô szerencsére nem a híres kritikust igazolta, így ma már 
minden valamire való hegedûmûvész repertoárjában 
fellelhetô e virtuóz darab. Zárásként – a hagyományos 
nyitány-versenymû-szimfónia koncertfelépítésnek megfe-
le lôen – Sibelius szintén D-dúr hangnemû II. szimfóniáját 
hallhatja majd a közönség. A darab utolsó tételét sokan 
Finnország függetlenségével azonosítják, bár a zeneszerzô 
ezt az állítást tagadja. A világ vezetô zenekarai közé tarto-
zó brit Philharmonia Orchestra elôadásában, Vladimir 
Ashkenazy orosz karmester vezényletével biztosan nem fog 
csalódni a közönség április 20-án.

A Dante-élmény

Egyre gyakrabban találkozunk olyan összmûvészeti pro-
dukcióval, amely a zene befogadásához segítségül hívja a 
vizuális mûvészeteket, az irodalmat vagy a táncmûvészetet. 
E kezdeményezések természetesen nem azt feltételezik, 
hogy a zene önmagában nem állja meg a helyét, hanem 
szervezôik többletélményt szeretnének nyújtani a hallga-
tóságnak. A DanteXperience eleve olyan zenemûveket 
vesz alapul, amelyek ihletô forrása egy irodalmi mû: az 
Isteni színjáték. A produkció megálmodója Vittorio 
Bresciani, aki a Tavaszi Fesztiválon a MÁV Szimfonikus 
Zenekart vezényli majd. Az elsô hasonló produkció 2002-
ben jött létre, Liszt, Dante és Doré – az Isteni színjáték ze-
nében, versben és festészetben címel, amelynek vizuális 
rendezôje Paolo Micchichè volt. A mostani elôadást már 
teljes egészében Bresciani viszi véghez – egyben megújítva 

is azt. Csajkovszkij: Francesca da Rimini – Zenekari fantá-
zia Dante nyomán címû mûve és Liszt Dante-szimfóniája 
alatt Gustave Doré, a 19. századi francia festô, szobrász és 
illusztrátor Dante-sorozatán követhetik a nézôk a zene és 
dráma történéseit. Az, hogy éppen Doréra esett a karmes-
ter választása, korántsem a véletlen mûve. Liszt eredeti 
tervei szerint a Dante-szimfónia premierjén Bonaventura 
Genelli illusztrációi tették volna teljessé a koncertet, ame-
lyek azonban végül nem készültek el. Pár évvel késôbb 
Saint-Saëns és Liszt éppen Doré lakásán adták elô a szim-
fónia kétzongorás változatát – így a festô kötôdése és Liszt 
eredeti szándékának megvalósulása is garantált lesz.

Julia Fischer, a klasszikus kuriózum

A jazz világában gyakran találkozunk olyan muzsiku-
sokkal, akik egy koncert alatt váltogatják hangszereiket. 
A klasszikus zenészek közt azonban ritka, hogy valaki egy-
formán virtuózan tudjon játszani két hangszeren, pláne ha 
ezek a legnehezebbek 
közé tartoznak. Julia 
Fischer német mûvésznô 
épp ezért számít igazi kü-
lönlegességnek, mivel 
egy formán jól játszik 
zongorán és hegedûn is. 
Május 5-ei koncertjén 
he gedûtudásáról gyô zôd-
het meg a pesti közönség: 
a Szentpétervári Filhar-
monikus Zenekarral 
Brahms D-dúr hegedû-
ver senyét adja majd elô. 
A multi-instru men talista Julia Fischer négyéves kora körül 
kezdte hegedû- és zongoratanulmányait is – ez utóbbit 
édesanyja kezei alatt. Arról, hogy miként döntött két 
hangszer mellett is, a következôket nyilatkozta: „Édes-
anyám zongorista, így 
én is szerettem volna 
zongorázni, de mivel a 
bátyám is ezen a hang-
szeren játszik, úgy gon-
dolták a szüleim, jó 
lenne, ha még egy 
hangszeren tudna vala-
ki játszani a családban. 
Beleegyeztem, hogy ki-
próbálom a hegedût, 
ami mellett máig meg-
maradtam” Brahms he-
ge dûversenye egy ma-
gyar he gedûmûvész, Joachim József számára íródott, aki 
aktívan részt vett saját szólamának kialakításában is. 
Elein te szkeptikusan fogadták Budapesten, de – csakúgy, 
mint Sibelius D-dúr hegedûversenye is – fokozatosan nagy 
népszerûségre tett szert a hegedûsök körében a képességei-
ket próbára tevô darab. A koncert második felében Orosz-
ország legrégebb óta mûködô zenekara, a Szentpétervári 
Filharmo nikus Zenekar Beethoven III. „Eroica” szimfóni-
áját játssza majd, amelyet szükségtelen bemutatni a ko-
molyzene kedvelôinek. A nyolcvanadik életéve felé kö-
zelítô Jurij Tyemirkanov karmester már huszonhét éve áll 
az együttes élén. Elismertsége nem korlátozódik a szigorú 
értelemben vett szakmára, amit az is bizonyít, hogy egy 
1975-ben felfedezett aszteroidát róla neveztek el.  ■

Bôvebb információ és a tavaszi szezon teljes programja: 
www.mupa.hu

Jelenet a DanteXperience címû elôadásból

Jurij Tyemirkanov

Julia Fischer 
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„Családi hagyomány, hogy odafi gyeljek 
a kortárs mûvekre – meséli Szabó Péter 
–, hiszen Édesapám zeneszerzô, népzene-
kutató és zenetudós volt, így már na-
gyon korán a mindennapjaink részét je-
lentették ezek az alkotások. Magam is 
arra buzdítottam a kortárs zeneszerzôket, 
hogy írjanak minél több mûvet hangsze-
rünkre, a csellóra. Számomra mindig 
öröm, kihívás új alkotá sokat elôadni. 
Nagyon örülök, hogy megszületett ez a 
BFZ-sorozat, óriási ugyanis a hiány e té-
ren, ezek a koncertek pedig szerkesztés-
ben, elôadásban valóban példamutatók. 
Most elôször játszom majd a fi atalabb 
zeneszerzô generáció mûvét, Bella Máté 
Chuang Tzu’s Dream címû alkotását. Érdekes kompozíció. 
Még a koncert elôtt konzultálok a szer zôvel, ezt fontosnak 
tartom a felkészülésben. Amíg egy darabnak kialakul az 
elôadói hagyománya, addig ez az együtt mûködés egyaránt 
hasznára válik a komponistának és a muzsikusnak. Szeret-
tem ezt a munkát Kurtággal vagy Tihanyival, akik jelentôs 
energiát fektettek abba, hogy mélyebben megértessék az 
elôadást. Sok esetben ugyanis a szólista is bátoríthat 
különbözô játékmódokat, tempókat.” 
„Talán azért is más a viszonyom a kortárs darabokkal, mi-
vel én magam is tanultam zeneszerzést. Szeretem ezeket a 
felfedezéseket, azt, hogy rengeteg arcát mutathatom meg 
egy darabnak. Egy ilyen elôadásnak minden hangja fon-
tos” – vallja Szabó Péter. „A kortárs mûvek mellett régi 
zenemûveket is felkutatok. Ezt missziónak tartom, úgy vé-
lem, hogy a zenetörténetnek akadnak jócskán olyan 
mûvei, amelyek méltatlanul merültek feledésbe. A Haydn-
tanítvány Pleyelrôl nálunk keveset tudunk, tizenöt éve iz-
galmas feladat volt felkutatni, kiadni, eljátszani a mûveit, 
akárcsak Moór Emánuel darabjait, aki Kecskeméten szüle-
tett, s mégis alig ismerik. Kettôsversenyét lányommal, Ildi-
kóval vettük lemezre. Ezek olyan szép és érdekes alkotások, 
amelyeket meg kell mutatni a közönségnek. Az alapreper-
toár számomra egyfajta sablonosságot jelent, azon kívül is 
szükség van mûvekre. Felkutatni, közkinccsé tenni ismét 

ilyen kompozíciókat, mindig nagy kihí-
vás. Egyébként is a hitvallásom, hogy az 
egyik mûvészi tevékenységgel „kipihe-
nem” a másikat… Ha kimaradna Bartók 
Concertója vagy bármi, amit szólistaként 
nem lehet eljátszani, akkor nekem egy 
idô után hiányozna az a fajta teljesség, 
amelyet egy szimfonikus zenekar meg-
szólalása jelent. Más mûvészi élmény, 
ami kor az embert szólistaként kísérik, 
mint amikor maga is játszik a zenekar-
ban.” 
„Változatosan, kell élni. Édesapám is re-
neszánsz ember volt, zeneszerzéssel, nép-
zenekutatással, zenetudománnyal foglal-
kozott, valamint fôiskolai tanár volt. Ez 

a sokszínûség otthon nálunk mindig természetes volt. A 
lányomat is ebben a szellemben neveltem. Egy vérbeli mu-
zsikusnak ezernyi arca van. Ildikó a Zeneakadémián a ki-
vételes tehetségek osztályában végzett, három éve pedig 
már Berlinben folytatja a tanulmányait. Ahogy idônk en-
gedi, mindig nagy örömmel muzsikálunk együtt. A sikerei 
fantasztikusak, büszkék vagyunk rá, hogy a Casals-ver se-
nyen második díjat és közönségdíjat nyert. Nagy öröm szá-
momra, hogy az a fajta tûz, ami bennem ég, benne is lán-
gol. Figyelem, ahogyan dolgozik, s támogatom mindenben. 
Mindemellett az Édesapámnak emléket állító Szabó Csaba 
Nemzetközi Társaság ügyeivel is foglalkozom, amelynek 
munkájában jeles zeneszerzôk, zenetudósok vesznek részt. 
Kiadtunk nemrég egy emlékkötetet, Üvegszilánkok között 
címmel, a Magyar Mûvészeti Akadémia támogatásával, 
valamint folyamatosan jelentettem meg Édesapám mûveit. 
Akad tehát tennivaló bôven, nem panaszkodhatom!” 

Csuang-ce álma – bemutató a BMC-ben
Szabó Péter csellómûvész a kortárszenérôl és az apai örökségrôl

Szabó Péter csellómûvész pályafutásának kezdete óta tudatosan játssza a magyar szerzôk mûveit, 
de ugyanilyen lelkesedéssel kutatja és mutatja be elmúlt korok elfeledett alkotásait. Élvezi a zene-
kari játékot, emellett szólistaként is szívesen lép színpadra, vezényel, kadenciákat ír, és azt vallja, 
egy igazi muzsikusnak minél színesebbnek kell lennie. A csellómûvész most ismét új mûvel gaz-
dagítja repertoárját, hiszen április 10-én, a Budapesti Fesztiválzenekar Kortárs est-sorozatában, 
a BMC-ben Bella Máté mûvét (Csuang-ce álma) adja elô.

A Budapesti Fesztiválzenekar kortárs estje
2015. április 10. 19:45, Budapest Music Center
Mûsor: David Lang: These broken wings; Steven Mackey: Slide 
(szvit); Bella Máté: Chuang Tzu’s Dream; Pierre Boulez: Le 
marteau sans maître. Karmester: Rácz Zoltán; km.: Szabó Péter 
(cselló), Károlyi Katalin (alt)
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Komolyzenei és jazz mesterkurzus

 Szóló hangszeres órák
Kamarazene
Operajelenetek és dalkurzus
Barokk kurzus
If júsági szekció

2015. május 15.

Hallgasson Ránk ... és foglaljon helyet!
BÉRLETAKCIÓ 2015‐2016

BÉRLETFOGLALÁS 
Az előzetes helyfoglalás időpontja: 2015. március 16‐április 6.
A fennmaradó helyeket 2015. április 7‐16‐ig lehet lefoglalni.
Interneten (www.bdz.hu 0‐24 óráig), vagy telefonon (061‐322‐1488)
munkanapokon 9:00‐12:00 közö�  

BÉRLETVÁSÁRLÁS
Átutalás: Átutalás esetén bérleteit személyesen, vagy 300 forint
hozzáadásával postai úton is megkaphatja őket.
Személyes kifizetés és/vagy átvétel: 2015. április 20‐április 24‐ig
Hé�ő, Csütörtök 14:00‐18:00, Kedd, Szerda, Péntek 9:00‐12:00;
Művésze� Titkárság, 1087 Budapest, Kerepesi út 29/b. (Stadionok
metrómegálló)
2015. április 25. szombat 10:00‐13:00
Klauzál Ház, 1222 Nagytétényi út 31‐33.

B u d a f o k i
D o h n á n y i

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

Budafoki Dohnányi Zenekar
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„Az NFZ elôdje, a Székesfôvárosi Zenekar megalakulásától 
kezdve komoly fi gyelmet szentelt az ifjúság zenei nevelésé-
nek – meséli Kovács Géza. – Annak idején a híres állat-
kerti koncertjeik, késôbb a Károlyi-kerti hangversenyeik 
egy része kimondottan a fi ataloknak szólt. Az Állami 
Hangversenyzenekar ugyancsak rendszeresen fellépett 
ifjú sági koncerteken. Ma is követjük ezt a hagyományt, s 
az elmúlt néhány évben példamutató, ahogy a Nemzeti 
Énekkar olyan ifjúsági hangversenyeken is fellép, ame-
lyeknek sokszor izzadtságszagú tornatermek adnak ott-
hont. Hiszen a cél az, hogy a fi atalok közelebb kerüljenek 
a komolyzenéhez. Amióta a Nemzeti Filharmonikusok a 
Müpa rezidens együttese, rendszeresen tart ifjúsági kon-
certeket a Fesztivál Színházban, s olyan programokon is 
muzsikál, mint például a karácsonyi Diótörô. De mi mind-
ezt kevésnek tartottuk. Úgy gondoltuk, hogy a magyar ze-
neoktatás általános és középiskolai színvonala sajnálatos 
módon közelében sincs annak, amit annak idején Kodály 
Zoltán megálmodott. Pedig az ô elképzelése tudományos 
megfontolásból fakadt. A zene a maga titokzatos fi zio ló  giai 
és pszichológiai hatásrendszerével olyan szegleteibe jut el 
az emberi léleknek, ahová más nem. S Kodály azt is érzé-
kelte, hogy azok a gyerekek és fi atalok, akik aktívan zenét 
tanulnak, muzsikálnak, más területeken is sokkal jobban 
teljesítenek. Ezt a hipotézist igazolták azon zenei általános 
iskolák, gimnáziumok, amelyek még Kodály életében nyíl-
tak meg. Sajnos azonban ezeknek az intézményeknek a 
száma az elmúlt évtizedekben jelentôsen csökkent. Ahogy 
az iskolai ének-zeneoktatás óraszáma is…” 
A magyar zenekarok, amelyek felelôsséget éreznek az ifjú-
ság – úgyis, mint a jövô koncertlátogató nemzedéke – 
iránt, mind-mind szerveznek saját gyermekkoncerteket. 
Mert remélik, hogy ha valaki az élô zene értékes élményé-
ben részesül, az megszereti a mûfajt.  „Ezért döntöttünk 
úgy, hogy ettôl az évtôl erôsebbé tesszük az edukációs 
programunkat” –mondja Kovács Géza. „Az eddigi mun-
kánkat folytatjuk, s emellett kis zenei különítményeket 
hozunk létre zenekarunk és énekkarunk tagjaiból. Ôk 
azokba a városokba, településekre látogatnak el, ahol ép-
pen koncertezünk – hiszen közismert, hogy közel ötven vi-
déki hangversenyen lépünk fel, térítésmentesen, többnyire 
a Filharmónia szervezésében. Ezeknek a különítmények-
nek az lesz a feladatuk, hogy elôzetes egyeztetés alapján el-
látogassanak általános és középiskolákba, valamint zene-

iskolákba, s kamaraegyüttessel, szólistaként megismertes-
sék a gyerekekkel az instrumentumokat, a zenélés örömét. 
A zeneiskolákban kis mesterkurzusokat tartanak, s olyan, 
többnyire hátrányos helyzetû településekre is elláto-
gatnak, ahol nagy valószínûséggel ez lesz az egyetlen 
élôzenei élménye a kicsiknek. Annak ellenére, hogy a je-
lenlegi hírek szerint a költségvetési támogatásunk 200 
millió forinttal, mintegy 10 százalékkal csökken, mi még-
is úgy gondoljuk, hogy erkölcsi és szakmai kötelezettsé-
günk ezt a programot végrehajtani – természetesen térí-
tésmentesen.” 
A helyszínek iskolák lesznek, de mûvelôdési házakba, klu-
bokba is elmennek. A muzsikusok önkéntes alapon jelent-
keznek erre a programra, s a fôigazgató szerint nagyon 
megható, hogy rengetegen feliratkoztak már. Ez azt is jelzi, 
hogy az NFZ muzsikusai is tudják, mennyire fontos az ifjú-
ság zenei nevelése, s nemcsak azért, mert közülük sokan 
tanítanak különbözô intézményekben. Remélik, hogy egy 
év múlva sikerekrôl tudnak majd számot adni. „A legna-
gyobb elismerés persze az lenne, ha a mi edukációs progra-
munk során is egyre többen jelentkeznének zeneiskolákba, 
és egyre nône a fi atalok száma a koncerteken” – mondta 
befejezésül Kovács Géza fôigazgató. 

Közönségnevelés a Nemzeti Filharmonikusoknál
A Nemzeti Filharmonikusok nagy hangsúlyt helyeznek a gyerekeknek szóló programjaikra. 
A Meztelen igazságok – derûs koncertek komoly témákról címû, 8-12 éveseknek szóló sorozatuk 
mellett zeneszerzô-pályázatot írtak ki kicsiknek. Most azt tervezik: ellátogatnak vidéki iskolák-
ba, hogy a gyerekeket megismertessék a hangszerekkel, a muzsikálás örömével. Az ifjúsági 
rendezvényekrôl, közönségnevelésrôl Kovács Géza fôigazgató beszélt. 

A Nemzeti Filharmonikusok honlapja: 
www.fi lharmonikusok.hu

Ismerkedés a rézfúvósokkal – átadják a kisiskolásoknak a zenélés örömét
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www.concertobudapest.hu

Új Dimenziók
A Concerto Budapest 
és az UMZE Kamaraegyüttes közös sorozata
Zeneakadémia, 2015.03.25. 19:30
HANGVERSENY A 90 ÉVES PIERRE 
BOULEZ TISZTELETÉRE

Vezényel: Rácz Zoltán

Thomas Adès 
és a Concerto Budapest
Művészetek Palotája, 2015.03.31. 19:30
PROKOFJEV • CSAJKOVSZKIJ • ADÈS
Vezényel: Thomas Adès

Bogányi Gergely, 
Boldoczki Gábor 
és a Concerto Budapest
Zeneakadémia, 2015.04.25. 19:30
BACH • SOSZTAKOVICS • FAZIL SAY
Karmester: Medveczky Ádám

Khatia Buniatishvili 
és a Concerto Budapest
Zeneakadémia, 2015.05.16. és 17. 19:30
CHOPIN • BEETHOVEN
Közreműködik: Rácz Rita, Meláth Andrea, 
Megyesi Zoltán, Cser Krisztián 
Nemzeti Énekkar (Karvezető Antal Mátyás)

Vezényel: Keller András

Mahler és Schubert
Művészetek Palotája, 2015.05.26. 19:30
Közreműködik: Komlósi Ildikó, Fekete Attila
Vezényel: Keller András

CB_2015_02_GRAMOFON_167x118.indd   1 04/02/15   09:37
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„Nem is tudom, melyik darabnak örüljek jobban ezen a ze-
neakadémiai koncerten – mondja Boldoczki Gábor –, hi-
szen Sosztakovics Zongoraversenyét (amelyben kiemelt 
szerep jut a trombitának) most elôször adom elô kedves, 
régi kamarapartneremmel, Bogányi Gergellyel. Szeretem a 
mûvet, többször eljátszhattam már, Gergellyel azonban 
még soha. Bízom benne, hogy ezen az április 25-i hangver-
senyen kiváló, új zongoráján muzsikál majd, amelynek na-
gyon kíváncsi vagyok a hangjára. Szintén kedves darab 
számomra Fazil Say Trombitaversenye, amelyet öt évvel 
ezelôtt az én felkérésemre komponált. A Mecklenburg-
Vorpommern fesztivál rezidens szólistája voltam abban az 
esztendôben, s a rendezvénysorozaton tizenhat különbözô 
mûsorú koncert keretében bemutathattam többek között 
Dubrovay László két trombitaversenyét, emellett felkér-
hettem a híres török zongoramûvész-zeneszerzôt, Fazil 
Sayt, hogy egy versenymûvet komponáljon számomra. 
Izgal mas mû született: bravúros, virtuóz nyitótétellel, 
orien tális hangulatú lassútétellel, s a török népzenét idézô, 
lírikus zárótétellel. Sokfelé elôadhattam már ezt a darabot, 
de ez a mostani koncert lesz a mû magyarországi bemuta-
tója – Medveczky Ádám dirigálásával.” 
A trombitamûvész várja a közös munkát a Concertóval, 
hiszen ôsszel már szerepelt Heavy Metal-sorozatukban (a 
BMC-ben), és az együttes nagyon kedvesen fogadta. Élvez-
te az új koncerthelyszín atmoszféráját, s azt, hogy jó han-
gulatban zajlottak a próbák, valamint az elôadás is, ame-
lyen Devecsai Gábor barátjával muzsikálhatott. Boldoczki 
Gábor a zeneakadémiai tanítás mellett – ahol növendékei 
egyre-másra nyerik a nemzetközi versenyeket – fontosnak 
tartja, hogy rendszeresen pódiumra lépjen. Az itthoni 
koncertek mellett járja a világot: idén áprilisban az amsz-
terdami Concertgebouw-ban muzsikál, elôtte pedig ô is 
Kínában vendégszerepel, ahol a Concerto Budapest kezd-
te az esztendôt. 
A Keller András vezette társulatnak nem az idei volt az 
elsô kínai turnája. Két évvel ezelôtt már vendégszerepel-
tek Kelet-Ázsiában; akkor a Zaha Hadid által tervezett 
operaházban léptek fel több alkalommal. Akkora sikert 
arattak, hogy ennek köszönhették a tavaly december 
végétôl január 3-ig tartó újabb meghívást. A turné során 
a Concerto Budapest Guanghzouban, Xiamenben, 
Zhuhaiban és Sang hajba lépett pódiumra. A vendégsze-

replés dirigense Keller András volt, s olyan mûveket ad-
tak elô, mint Beethoven VII. vagy Dvořák IX. szimfóniá-
ja. Ismét nagy tetszést arattak, az utolsó koncerten pél dául 
ötször tapsolta vissza a közönség a zenekart. Így már most 
a következô kínai turnéjukat tervezik: 2015 ôszén Rost 
Andreával és az ifjú virtuózzal, Boros Mihállyal térnek 
vissza. 
A külföldi fellépések sora folytatódott, hiszen január 24-tôl 
a franciaországi Folle Journée Fesztiválon szerepelt az 
együttes. A rendezvény neve Beumarchais Figaro házassá-
ga címû darabjára utal, amelynek alcíme La Folle Journée. 
A fesztivált René Martin 1995-ben azzal a szándékkal ala-
pította, hogy rövid idô alatt zenei koncertek egész sorát 
mutassa be. Egy-egy elôadás nem tart tovább 45 percnél, s 
a megszokottól eltérô struktúrával új érdeklôdôket is sike-
rült megszólítania. A fesztivál akkora sikert aratott, hogy a 
kezdeti egyetlen napról ma már többszörösére nôtt. A 
Concerto Budapest Bach, Berg és Schönberg mûveibôl vá-
logatott; a zenekarvezetô, Keller András pedig szólistaként 
is fellépett Gidon Kremerrel és zenekarával, a Kremerata 
Balticával. A Concerto 13 teltházas koncertet adott, ebbôl 
hatot a legnagyobb, 2000 fôs teremben. Január 31-ei kon-
certjüket – amelynek Kaczander Orsolya, Klukon Edit és 
Ránki Dezsô volt a szólistája – az Arte TV is közvetítette.

Francia fesztivál – török bemutató
A Concerto Budapest tavaszi programjaiból

Kínai vendégszerepléssel kezdte az idei esztendôt a Concerto Budapest, majd január végén Fran-
ciaországban vett részt egy különleges rendezvénysorozaton. A Folle Journée Fesztivál ugyanis a 
komolyzene iránt kevéssé érdeklôdô publikumot is nagy sikerrel szólítja meg. Az itthoni koncert-
jeik szintén izgalmas programokat tartogatnak; áprilisi hangversenyükön például magyarországi 
bemutató (Fazil Say: Trombitaverseny) is elhangzik, Boldoczki Gábor elôadásában. 

A Concerto Budapest honlapja: www.concertobudapest.hu

Boldoczki Gábor és Bogányi Gergely: április 25-én a Concerto Budapesttel 
muzsikálnak
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A hármas kórusünnepet március végén a Budapesti Nem-
zetközi Kórusverseny és Fesztivál nyitja. Hollerung Gábor 
azt meséli, a rendezvénynek remek a híre, s mindig temér-
dek együttest vonz a világ különbözô pontjairól. A március 
29-tôl április 2-ig tartó seregszemlére közel hatvan kórust, 
1500 énekest várnak. A megmérettetést elôször 1988-ban 
rendezték meg, s ezen vezették be azt az új szisztémát – azaz 
két nehézségi fokot, ami a kórusvilág elitje mellett a derék-
had számára is lehetôvé tette a részvételt egy külön kate-
góriában –, ami teljesen megváltoztatta a kórusversenye-
ket világszerte – és Musica Mundi néven vált ismertté. 
Hollerung Gábornak az volt a célja, hogy öröm- és él-
ményforrás legyen a kóruszene mind a résztvevôk, mind a 
közönség számára. Új értékelési rendszert vezettek be, 
melyben nemcsak elsô, második, harmadik helyezettet 
hirdettek, hanem mindenki egyfajta minôsítést, és ezáltal 
visszajelzést kapott a teljesítményérôl arany, ezüst és bronz 
diploma formájában. Így tényleg nyertesként távozott min-
den együttes. 
„Megnyitottuk ezt a megmérettetést a derékhad számára. 
Nemcsak a legjobbaknak akartunk lehetôséget biztosíta-
ni, hanem olyan kórusokat is be akartunk vonni a kórus-

élet vérkeringésébe, amelyek kevésbé voltak tapasztaltak. 
A budapesti versenyen szeretnénk megôrizni mindazt az 
értéket, ami okán egykor ez a rendezvény született. Meg-
tartani a mûvészeti üzenetét, a szerkezetét, de mindezt mo-
dernizálni is. A 2015-ös verseny ismét mérföldkô lesz, hi-
szen ezen debütál az új értékelési szisztémánk, amely 
megôrzi az általam kialakított, jól ismert értékelési kon-
cepció valamennyi elônyét, de új szempontok bevezetésével, 
áttekinthetôbb, részletesebb értékeléssel segíti a kórusok 
fejlôdését. A zsûri ezentúl a technikai és mûvészi szem-
pontok mellett a program dramaturgiájáról, összeállításá-
ról, a darabok nehézségérôl is visszajelzést ad. A fôszerepet 
pedig a kulturális eszmecsere, egymás megismerése, vala-
mint a közös zenei élmény megerôsítése játssza. Hangsú-
lyosabb lesz a közös éneklés is. Emellett új kategóriákkal, 
például a Musica Sacrával vagy a Jazz-zel is gazdagodik a 
választék. Hiszek abban, hogy az amatôr zenét támogatni 
kell, mert az ezt mûvelôk zeneszeretete hihetetlen erôs bá-
zisát jelenti a komolyzenei életnek” – mondja a Gramofon 
kérdésére Hollerung Gábor.
„A Budafoki Dohnányi Zenekar kiterjedt közönségbázisa 
is a muzsikálás örömének köszönhetô. Az együttes nevé-
hez fûzôdô hatalmas kórusprojektek, mint pl. az Énekel az 
ország – az aktív éneklésnek köszönhetôen – nagymérték-
ben hozzájárulnak ehhez. Kodály zseniálisan vette észre, 
hogy az amatôr éneklés hozzájárul a zene szeretetéhez. S 
akik énekelnek, azok mindnyájan egy nagy család tagjai-
nak érzik magukat” – folytatja a gondolatsort Hollerung 
Gábor. A kórusverseny nyitó- és záró rendezvényének a 
Mûvészetek Palotája ad otthon; a nyitóesten Mendelssohn 
Lobgesangja hangzik fel, a zárón pedig a legjobbak verse-
nyeznek a nagydíjért. Az egyes kategóriaversenyek a ter-
vek szerint a BMC-ben zajlanak majd. 
Az Énekel az ország szintén különleges lesz idén, hiszen 
harmincadik alkalommal várja a jelentkezôket. A prog-
ramban Szentpáli Roland Magnifi cat címû kompozíciója 
és Carl Orff Carmina buranája kapott helyet. Káel Csaba, 
a Müpa vezérigazgatója azt javasolta, szervezzenek közösen 
olyan programot is, amelyen külföldi kórusok is részt ve-
hetnek. Így az Énekel az ország kiegészül a Nemzetközi Kó-
rusünnep fesztivállal (május 23-25). Ennek keretében 
workshopokat, közös éneklést, próbákat, tematikus, gála- 
és barátság-koncerteket, éjszakai fellépéseket is rendeznek. 
A Müpa színpadán így Orff Carmina buranája a magyar 
kórusok mellett több száz, a világ különbözô országaiból 
érkezett énekes elôadásában hangzik majd fel – természe-
tesen a Budafoki Dohnányi Zenekarral, Hollerung Gábor 
vezényletével.

Az önfeledt muzsikálás öröme
A Budafoki Dohnányi Zenekar kórusprojektjei

Budapesti Nemzetközi Kórusverseny és Feszti-
vál; Énekel az ország; Nemzetközi Kórusünnep. 
Számos különleges program várja a tavaszi idô-
szak ban is a vokális muzsika kedvelôit. Temér-
dek külföldi és hazai együttest várnak a sereg-
szemlékre, s az a cappella produkciók mellett 
sok koncert kísérôje a Budafoki Doh ná nyi Zene-
kar lesz. A részletekrôl Hollerung Gábor zene-
igazgatót kérdeztük, akinek a vokális zene, a 
kóruséneklés iránti elkötelezettsége közismert.

A Budafoki Dohnányi Zenekar honlapja: www.bdz.hu
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Horváth Zsolt igazgató azt meséli, a 
Pannon Filharmonikusok életében 
mindig is fontos szerepet játszott az 
ösztönzés, a sugallat, s már az 2003-
ban megjelent Bartók-albumuk is az 
Inspirációk címet viselte. Azóta is 
erre az ihletettségre törekszenek a 
program-összeállítással, a mûsor vá lo-
gatással, a vendégfellépôk meghívá-
sával. Több mûvészeti ágtól kaptak, 
kapnak inspirációt, tavaly például a 
képzômûvészet játszotta budapesti so-
rozatukban fôszerepet, hiszen minden 
hangversenyük egy-egy színhez, vala-
mint egy kortárs produktumhoz kap-
csolódott. Sôt az egyik koncertre új 
festményt is készített Zászkaliczky 
Ágnes. A közönség érdekelôdését fel-
csigázta, hogy a két mûvészeti ág ho-
gyan inspirálja egymást, más szem-
mel néztek a mûvekre és másképpen 
hallgatták a muzsikát is – vélekedik 
az igazgató. Rendszeresen felteszik 
maguknak a kérdést, mi a szerepük, a 
szakmai felelôsségük a fôvárosi zenei 
életben, hiszen a budapesti sorozatuk 
koncepciója jelentôsen eltér a pé-
csiétôl. Míg városukban átfogó zenei 
képet kell adniuk minden korról és minden korosztálynak, 
a fôvárosban nincs rajtuk ilyen teher, így a közönség és ön-
maguk kedvére kalandozhatnak. Mûsorra tûzhetnek bár-
mit, amivel minél jobban meg tudják mutatni azt az egyé-
ni hangot, amelyet a Pannon Filharmonikusok képvisel. 
E gondolat mentén fogalmazódott meg bennük az idei so-
rozat mottója, mely szerint megfûszerezik Budapest zenei 
életét. S mivel egy társmûvészetet is szerettek volna ismét 
bemutatni, itt született meg az ötlet, hogy válasszák a 
gasztronómiát. 
Horváth Zsolt hosszas válogatást követôen talált rá Segal 
Viktorra, a nemzetközi hírû séfre, gasztronómiai tanács-
adóra, aki a saját hivatásának a mûvésze. Temérdek beszél-
getés után született meg a koncepció, mely szerint a séf a 
hangversenyektôl nyer inspirációt, a hallott zenemûvek 

alapján hoz létre egy új receptet, egy 
rendhagyó ételt, s így a következô 
koncerten már egy falatnyi gasztronó-
miai különlegességet is megkóstolhat 
a publikum. Segal Viktor ugyanis a 
Müpában, a hangverseny elôtt az elô-
térben szól majd néhány szót arról, 
hogy milyen ízeket ihlettek a zene-
mûvek, ebbôl milyen étel született, s 
mindezzel meg is kínálja az érdek-
lôdôket… 
Az ismert séf így vélekedik az egyedül-
álló sorozatról: „A gasztronómia és 
zenemûvészet közös vonása a kitalá-
lás, az alkotás folyamatában rejlik, il-
letve abban, hogy a végeredménynek 
impulzus jellegû, rövid utóélete van. 
Nagy izgalommal várom az együtt-
mûködés adta feladatokat. Ez a koope-
ráció sok újat hozhat azok számára, 
akik mind a gasztronómia, mind a 
zene iránt éreznek kötôdést, de a 
kettôt együtt még nem próbálták.” 
Horváth Zsolt hozzáteszi, mennyire 
fontos, hogy egy professzionális társu-
lat is idôrôl idôre újabb és újabb ihle-
tet kapjon, hogy mûsorról mûsorra 
megôrizzék kíváncsiságukat, nyitott-

ságukat, hogy lendületet nyerjenek. A gasztronómiai ka-
landot már nagyon várja az együttes, különösen a Pannon 
Filharmonikusok mûvészeti vezetôje, Bogányi Tibor, aki 
maga is nagy gourmet hírében áll. Az igazgató végezetül 
elmondja, az együttes azt tervezi, hogy ôsszel megjelenteti 
az idei tavaszi sorozat valamennyi koncertjét hangleme-
zen. Mindez egy olyan kötet része lesz, amelyben a hang-
versenyekhez kapcsolódó ételek is helyet kapnak. Zene-
gasztro kiadvány, hangoskönyv születik. Novemberben 
mutatják be egy vacsorás-zenés estén, melyen az összes étel 
megkóstolható, hiszen ezek a Segal Viktor által készített 
fogások teljes menüsorrá állnak majd össze. 

Pannon-koncertek – fôvárosi gourmet-knak 
Íz-élményekkel is gazdagodnak azok, akik ellátogatnak a Pannon Filharmonikusok következô 
budapesti koncertjeire, hiszen zenemûvek inspirálta étkeket kóstolhatnak. Az együttes ismét 
rendhagyó kezdeményezésbe fogott, ami nemcsak a hazai zenei életben, hanem világviszonylat-
ban is egyedülálló. Ötvözik a zenét és a gasztronómiát; Segal Viktor séf készíti el a hangversenyek 
ihlette, izgalmas fogásokat, a közös alkotásból pedig ôszre egyedi étkekkel és zenei felvételekkel 
teli hangoskönyv születik. 

A Pannon Filharmonikusok honlapja: www.pfz.hu
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és Segal Viktor séf – zenemûvészet 
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A fi atal muzikológus, zenemûvész-tanár azt meséli, renge-
teg gratuláló e-mailt kap, mióta a sorozatok elindultak. A 
miskolciak nagyon örülnek annak, hogy végre az ô város-
ukban is van babáknak és mamáknak szóló zenei program. 
Bukáné Kaskötô Marietta mindig is fontosnak tartotta, 
hogy átadja a gyerekeknek a zene szeretetét, már akkor is, 
amikor még csak készült a zenei pályára. A Varga Károly 
által vezetett, általános és középiskolás diákoknak rende-
zett zenetörténeti vetélkedôknek volt zsûritagja, s lektorálta 
a diákok számára készült felkészítô anyagokat. Több zene-
iskolában is tanított már zeneirodalmat, emellett zenetör-
téneti témájú, ismeretterjesztô elôadásokat tartott álta-
lános iskolásoknak. Ezért is véli úgy: nagy fi gyelmet kell 
fordítani arra, hogy úgy adják át az ismereteket, hogy azt a 
befogadó ne is vegye észre, azaz játszva sajátítsa el a zene-
értés tudományát. Hiszen tudja, a zeneileg mûvelt közön-
ség kinevelése mindannyiunk közös érdeke és feladata. 
A miskolci együttessel tavaly nyáron kezdôdött a kapcso-
lata, amikor felkérték arra, hogy a zenekar mûsorfüzetéhez 
készítse el a hangverseny-ismertetôket. Akkor szóba ke-
rült, mi mindennel foglalkozott korábban, s megemlítette, 
hogy már mûsorvezetôi feladatokat is ellátott kicsiknek 
szervezett koncerteken, a gyerekeket rendhagyó formában 
megismertetni a zenével. Tsaját programjait. A zenekar ve-
zetése ekkor fi gyelt fel rá, s az egyeztetések nyomán felkér-
ték a készülô két új sorozat szakmai hátterének kidolgozá-
sára. A cél az volt, hogy az aktuális szakmai és tudományos 
ismeretek és tapasztalatok alapján a miskolci zenekar is 
egy saját, egyedi sorozattal jelentkezzen.
„A Szív-hang a kismamáknak szól, és az a cél, hogy kisza-
kítsuk ôket a hétköznapi rohanásból, a nyugalom szigetén 
érezhessék magukat arra az egy órára” – mondja a Gramo-
fon kérdésére Kaskötô Marietta. „A teremben kényelmes 
székeket helyezünk el, teát kortyolhatnak, s relaxáló mu-
zsikákat hallhatnak a szimfonikus zenekar elôadásában. A 
koncerten mesélek arról, milyen kutatási eredmények szü-
lettek, mi mindent hall a baba a várandósság idôszaka 

alatt. Kimutatták például, hogy a baba felismeri az édes-
anyja szívhangját, és akkor is szívfrekvencia-változás 
fi gyel hetô meg nála, ha anyja csak gondol rá vagy a belsô 
hangján beszél hozzá. A zenehallgatást mindig igyekszem 
interakciókkal összekötni. A feladat lehet például az, hogy 
egy-egy adott zenei résznél próbálják magukban megszólí-
tani a babát, képzeljék azt, hogy fogják a kezét. Vagy hogy 
a Virágkeringô alatt ringatózzanak a székben… Hiszen azt 
is igazolták, hogy ha fi zikai cselekvés kíséri a zenehallga-
tást, az sokkal hatásosabb. S a programot mindig közös 
éneklés zárja. Ugyancsak interaktív-élményeken alapula 
Ciróka-sorozat, amelyre a néhány hónapostól hároméves 
korig várjuk a csecsemôket, kisgyermekeket. S éppen ezért 
nem könnyû ennek összeállítani a tematikáját, hogy a 
karonülôk és az egy-két éves örökmozgók is jól érezzék ma-
gukat. Ezért vannak ölbéli játékok, körjátékok, s persze a 
galérián akad csúszda, játékszerek, hogy még kötetlenebb 
legyen a hangulat. A koncertek végén a gyerekek lehe tô-
sé get kapnak arra is, hogy megismerkedjenek a hangsze-
rekkel. Remekül püfölték például az ütôhangszereket… Él-
ményt szeretnénk nyújtani, amely magával ragadja ôket, 
mindenféle kötöttség és elvárás nélkül. Fel kell kelteni a fi -
gyelmüket, és olyan zenei ingerekkel körülvenni ôket, 
amelyeket egy hivatásos szimfonikus zenekar tud biztosíta-
ni. Nagy örömünkre a Ciróka iránt is olyan sokan ér-
deklôdnek, hogy duplázni lehetne az elôadásokat, s a Szív-
hangra sem fért be mindenki… Legközelebb áprilisban 
várjuk a kicsiket!”

A Szív-hangtól a Cirókáig
Vidáman kacarászó, játszadozó babákkal, lel-
kes anyukákkal és persze apukákkal telt meg 
zsúfolásig a miskolci Mûvészetek Házának ga-
lériája. A kismamáknak rendezett koncert pe-
dig akkora érdeklôdést keltett, hogy nem is fért 
rá be minden érdeklôdô. A Miskolci Szimfoni-
kus Zenekar új sorozatai nagy tetszést arattak: 
a Szív-hangot és a Cirókát vezetô Bukáné 
Kaskötô Marietta pedig már tervezi a következô 
elôadásokat. 

A Miskolci Szimfonikus Zenekar honlapja: www.mso.hu 

A Ciróka címû sorozat koncertjeire néhány hónapos csecsemôket és három-
éves kisgyermekeket is várnak
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„Bár már tíz programmal dolgoztunk együtt az elmúlt év-
ben, a következô hónapokban is várnak rám jelentôs kihí-
vások a debreceni együttessel – mondja Kovács László –, 
hiszen május 21-én francia mûsort adunk elô a Bartók Te-
remben. Reprezentatív darabok ezek, amelyeket nagyon 
régen dirigáltam: Debussytôl A tenger, a Faun, s örülök, 
hogy most ismét lesz rá lehetôségem. Delibes-tôl a 
Coppelia-szvitet is eljátsszuk; nemrég az Operaházban a 
teljes darabot vezényelhettem. Örülök a Dukas- és a Bi-
zet-darabnak is, mert eddig viszonylag kevés francia 
mûvet dirigáltam. Nagyon izgalmas kompozíciók, és más-
fajta játékmódot igényelnek, hiszen a zenével képeket kell 
festenünk. Emellett egy olyan fi lmzenei koncerten is fellé-
pek még Debrecenben, aminek a különlegessége az, hogy 
gyerekeknek szól, így a mûsora jelentôsen eltér a megszo-
kottól.”

A karmester azt meséli: érdekes módon – hiszen a debrece-
ni konzervatórium hallgatója volt – több évtized kihagyás 
után csak tavaly vezényelte ismét a Kodály Filharmoni-
kusokat, de nagyon gyorsan megtalálták a közös hangot, 
remekül tudtak együtt muzsikálni. Az elsô jelentôsebb kö-
zös munkájuk Vajda János Cantus fi rmus címû darabjának 
bemutatója volt, amelyben a Kodály Kórus is szerepelt. A 
kórust egyébként az elmúlt években is rendszeresen vezé-
nyelte, amikor korábbi együttesével, a Miskolci Szimfoni-
kusokkal koncerteztek. „Remek társulat a Kodály Kórus, 
amit az is igazol, hogy februárban Ennio Morricónéval in-
dulhattak ismét európai turnéra. A vendégszereplés be-
tanító karnagya ugyancsak dicsérte szép, pontos intoná-
ciójukat, és az azonnali reagálásukat a dirigens minden 
kéréseire. Ez a fl exibilitás jellemzô egyébként a Kodály Fil-
harmonikusokra is. Úgy vélem, ez annak is köszönhetô, 
hogy rengeteget játszanak a színházban, a szolgálatuk felét 
ez a munka teszi ki, s ott számos, váratlan szituációra kell 
folyton-folyvást reagálni.”
Kovács Lászlót tavaly év végén hívta meg a Kodály Filhar-
móniát irányító Somogyi-Tóth Dániel vezetô karmester-
nek, s szívesen mondott igent a felkérésre. Februártól tölti 
be a posztot, s a következô szezon programjában már érvé-
nyesültek az elképzelései. Úgy véli, bár a zenekar folyama-
tosan bizonyítja, hogy remek teljesítményekre képes, még 
vannak tartalékok, amelyeket a közös munka során kiak-
názhatnak. „Most, hogy már a Kodály Filharmonikusokat 
a saját együttesemnek tekinthetem, más a felelôsségem, 
mint korábban. Vége annak a kellemes vendég-karmesteri 
állapotnak, amikor még nem ismertem a muzsikusok prob-
lémáit, és a próbákon csak elmondtam a kéréseimet. Ezen-
túl a megoldás is a feladataim közzé tartozik.”
A következô szezon tervének összeállításakor három évti-
zedes tapasztalatából merített, hiszen számos programot 
kipróbálhatott már – tudja, milyen mûvek szólnak jól egy-
más mellé társítva. S természetesen a rá jellemzô, rendha-
gyó mûfaji párosításokat is hozza majd Debrecenbe. A 
nagyerdei helyszínen szintén több hangversenyt szeretne 
rendezni. Hozzáteszi, elôbb-utóbb megoldást kell találniuk 
a koncerthelyszín kérdésére, hiszen a közönség nagyon sze-
reti az Aranybika Szállóban lévô termet, azt az épületet 
azonban sürgôsen fel kellene újítani. Nagy tervekkel, el-
képzelésekkel látott hát neki a debreceni munkának Ko-
vács László, s különlegesen jónak tartja speciális tandem-
jüket Somogyi-Tóth Dániellel, hiszen kölcsönösen segítik 
egymás munkáját. A debreceni tennivalói mellett persze 
továbbra is dolgozik az ELTE mûvészeti együtteseivel, s 
rendszeresen dirigál más zenekarokat is. 

Zenével festett francia képek
Új vezetô karmester áll februártól a Kodály Fil-
harmonikusok élén. Kovács László az utóbbi 
hónapokban sokszor vezényelte a zenekart, 
megismerte és megszerette az együttest, s már 
az ô elképzelései is megvalósulnak a következô 
szezon tervében. Igyekszik mindenben segíteni 
Somogyi-Tóth Dániel igazgató munkáját, a jó 
társulatot még jobbá tenni, s úgy véli, izgalmas 
évek elé néznek a következôkben.

A Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus honlapja:
www.kodalyfi lharmonia.hu Kovács László örömmel és nagy tervekkel kezdte meg debreceni munkáját
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„Nagyon meglepett bennünket a kínai hangversenyek 
során, hogy milyen nagy sikert aratott Bartók Este a szé-
kelyeknél címû mûve” – mondja Kecskés György. „A 
publikum fogékonyabb volt iránta, mint a Johann Strauss-
darabokra. A fi lmrészletek pedig akkora tetszést keltettek, 
hogy általában standing ovation-be torkollott a koncer-
tünk: állva tapsolt és több ráadást is kikényszerített a kö-
zönség. A Radetzky-indulót mindenhol hatalmas lel-
kedeséssel fogadták, ezt a darabot a kínaiak is jól ismerik. 
Ennél is nagyobb elismerést aratott a két kínai ráadás-da-
rabunk: a Tavaszi fesztivál és az Üdvözlet Pekingbôl címû, 
tradicionális mû. Már az elsô taktusok után iszonyatos 
ôrjöngés tört ki a nézôtéren.”
A kürtmûvész arról is mesélt, hogy a kínai hallgatóság kul-
turáltan fogadta a koncerteket, bár talán kicsit máskép-
pen, mint ahogy az európai publikum szokta. Amikor a 
karmester feléjük fordult, akkor tapsoltak, amikor vissza-
fordult, szinte varázsütésre elhallgattak. „Kellemes meleg-
ben, a déli Kantonban kezdtük a turnét, de a koncertsoro-
zat során a tibeti határ vidékén is felléptünk, ahol iszonya-
tos volt a hideg”– folytatja Kecskés György, aki szerint a 
zenekar fegyelmezetten, jól viselte a hosszú vendégszerep-
lést. Mert azért akadtak idônként más nehézségek is: a 
csodás, nemrég épült koncerttermekben elôfordult, hogy a 
fûtést nem sikerült 18 Celsius-foknál magasabbra állítani, 
és megesett az is, hogy a vadonatúj épület falai között ujj-
nyi rések tátongtak... „A társulatunk mindenhol jó kriti-
kákat kapott, és olyan együttesekkel felváltva léptünk fel, 
mint a London Philharmonic Orchestra vagy a Hamburgi 
Szimfonikusok. Muzsikálhattunk az Isozaki Arata és 
Yasushisa Toyota tervei alapján épített, csupán néhány 
hónappal ezelôtt megnyitott, de máris világhírû, különle-
ges Shanghai Symphony Hallban is, ahol mindkét mû-
sorunkat nagy sikerrel játszottuk.” Akadt sajnos azonban 
egy roppant szomorú élményük is. December végén töb-

ben jártak közülük Sanghaj belvárosában azon a helyen, 
ahol a szilveszteri rendezvényen, 36 embert agyontaposott 
az ünneplô tömeg. A tragédia megrázta a muzsikusokat. 
Ács-Sánta Katalin, a zenekar prímhegedû szólamának 
tagja útinaplót vezetett. „Mindenki izgatottan érdeklôdik 
az iránt, hogy milyen Kína. A szmog, a szélsôségek és a 
végletek országa. Lenyûgözô, ám egyben ijesztô is” – írja. 
Érdekes élményként említi, hogy több muzsikus mesélte: 
megállították ôket az utcán, hogy fényképeket készíthesse-
nek európai emberekkel. S egy idô után a zenészek is be-
szereztek szájmaszkokat, ami legalább a por belégzését 
megakadályozta. A hegedûmûvész úgy látta, a gyors hala-
dás, fejlôdés országa Kína, ahol Szeged nagyságú városré-
szek épülnek, a legalacsonyabb új építésû ház is minimum 
húszemeletes, s a tetejük a tradicionális háztetôt imitálja. 
Melléjük olyan kulturális központ is épül, ahol három te-
rem van, és a legkisebb koncertterem is nagyobb, mint a 
Müpa. A koncertek kapcsán pedig így fogalmaz: „az együt-
tes a legnagyobb sikerét a Radetzky-induló, a kínai Tavaszi 
fesztivál és az Üdvözlet Pekingbôl címû mûvekkel aratta. 
Ez utóbbiaknál gyakran láttuk, amint a közönség énekli-
vezényli az eredetileg kínai, tradicionális hangszerekre írt 
számokat. Az elôtérben pedig külön viselkedési kódexek 
voltak elhelyezve. Ami az európai közönség számára 
egyértelmû, az a kínaiaknak még új…”

Kínai képek – szegedi szemmel
Tíz teltházas koncertet adott tizennyolc nap 
alatt a Szegedi Szimfonikus Zenekar Kínában. 
A hatalmas tetszést arató téli turné során bejár-
ták az országot Kantontól Sanghajig. Kovács 
László dirigálásával, két programmal vendég-
szerepelt az együttes: fi lmzenéket és bécsi, új-
évi hangulatú mûveket játszottak. Mindarról, 
hogy milyen élményeket szerzett a különleges 
turné során az együttes, Kecskés György kürt-
mûvész, mûvészeti fôtitkár, valamint Ács-Sánta 
Katalin, a zenekar prímhegedû szólamának 
tagja mesélt. 

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

Az együttes újévi koncertjének plakátja (Guangzhou)

Visekedési kódex kínai koncertlátogatóknak
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Nagyon sok az utóbbi idôszakban az együttes külsô felké-
rése. Különösen a gyerekkoncertek száma nôtt meg, hiszen 
már három sorozatban vesz részt a Duna Szimfonikus Ze-
nekar. Saját szervezésû családi matinékat rendeznek vasár-
nap délelôttönként a Duna Palotában, emellett a Filhar-
mónia budapesti és vidéki felkéréseinek tesznek eleget. 
Márciusban például Veszprém megyében huszonhat 
koncertbôl álló ifjúsági sorozatban lépnek fel. A Filharmó-
niával közös szervezésben pedig az V. kerületi iskolások-
nak is elôadásokat rendeznek. Szklenár Ferenc örül, hogy 
remek új helyszíneken szerepelhetnek, és ezáltal olyan kö-
zönségréteg is megismeri az együttest, amely egyébként 
aligha jutna el a Duna Palotába. 
Nemcsak a jövô publikumát igyekeznek kinevelni, hanem 
szólistagárdáját is. Szintén fontosnak tartják, hogy minél 
gyakrabban muzsikáljanak fi atal tehetségekkel. Március 
végén például Bencze Csaba nemzetközi versenygyôztes 
harsonamûvész játszik velük. Azért hívják meg az ösztön-
díjasokat, a zenei megmérettetéseken kimagaslóan teljesítô 
fi atalokat, mert bíznak abban, hogy ha kapcsolatba kerül-
nek, akkor a tehetségek neves mûvészként is visszatérnek 
hozzájuk. Még akkor is, ha nem tudnak jelentôs fellépti dí-
jat fi zetni… Ugyanis a mûvészeti vezetô hozzáteszi azt is, 
hogy az állami fi nanszírozásuk meglehetôsen szerény, ép-
pen csak a bérekre elegendô. A Duna Palota karbantartás-
ára, fenntartására is nekik maguknak kell elôteremteniük 
a pénzt. De ebben a helyzetben is próbálják a lehetôségeiket 
maximálisan kihasználni, fejleszteni a szakmai mûhe-
lyüket. Szklenár Ferenc szerint „Kodály országában nem 
szabad engednünk a kulturális értékeinkbôl és a szakmai 
színvonalból. Az elismert zenemûvészeink a világ szinte 
összes  szimfonikus zenekarában, hangversenypódiumán 
bizonyítják a magyar muzsikusok nemzetközileg is értékes 
tudását. Sajnos a külföldön dolgozó mûvésztársak megbe-
csülésének mi csak töredékét élvezhetjük, amíg a mûvészet-
fi nanszírozást nem rendezik a törvényalkotók. A mû vész-

társadalom jelenleg sajnos nem foglalhatja el azt a helyet a 
társadalom egészében, amit speciális és keveseknek meg-
adatott kvalifi kációja alapján érdemelne…”
Mindezek ellenére teszik a dolgukat, és örülnek annak, 
hogy egyre többen keresik meg az együttest. A Klebelsberg 
Kultúrkúriával is önálló sorozatot terveznek, néhány kon-
certjüket ugyanis ezen a budai helyszínen ismétlik meg. 
Májusban például egy Beethoven-est kerül ott is színre. 
Emellett tavasszal japán vendégmûvészek is muzsikálnak a 
zenekarral, s ez az együttmûködés is több évre nyúlik visz-
sza. Szintén jó kapcsolatot ápolnak a Marczibányi Téri 
Mûvelôdési Központtal. Az egyik legizgalmasabb felkérés, 
amelyben az együttes a következô idôszakban részt vesz, 
egy titokzatos kortárs zeneszerzôtôl, a Col Legno mû-
vésznevû alkotótól érkezett, aki jótékony célú elôadásához 
keresett együttest. A Fedél Nélkül címû újságban talált 
írások, versek alapján készítette el a hajléktalanokról szóló 
opera szövegkönyvét, és az ôsbemutatónak a Duna Palota 
ad otthont, május 29-én. Az elôadás dirigense Antal Má-
tyás lesz. Pánczél Tamás Zongoraversenye is felhangzik a 
Duna Szimfonikusok elôadásában. A zenekar számára 
ugyanis fontos, hogy támogassák a kortárs mûveket. Mind-
ezt igyekeznek azonban olyan köntösbe csomagolni, ami 
nem elriasztja, hanem érdeklôdôvé teszi a zeneszeretô kö-
zönséget. 

Tavaszi koncertözön a Duna Szimfonikusokkal

Három gyereksorozat, vidéki fellépések, opera 
ôsbemutató. Csak néhány abból a temérdek 
fellépésbôl, ami a következô hónapokban a 
Duna Szimfonikus Zenekarra vár. Ahogy 
Szklenár Ferenc mûvészeti vezetô beszámol 
róla, a szerény állami fi nanszírozás ellenére 
igyekeznek lehetôségeiket a legteljesebb mér-
tékben kihasználni, fejleszteni a szakmai 
mûhelyüket, s egyre több és több hangverse-
nyen a közönség elé lépni. 

A Duna Szimfonikusok honlapja: www.dunaszimfonikusok.hu 

Szklenár Ferenc fuvolamûvész, a Duna Szimfonikusok mûvészeti vezetôje
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„Mi szinte mindannyian gyerekkorunk óta vagyunk tagjai 
különbözô néptáncos közösségeknek, így az természetes 
számunkra, hogy népzenére táncolunk és népdalokat éne-
kelünk.” – mondja Fekete Zsuzsanna. – „Így az is, hogy 
ezeket színpadi kifejezési formaként használjuk. Amit kü-
lönlegesnek tartok, hogy a darabjainkban úgy kerül bemu-
tatásra az eredeti néptánc és a népzene – amit mi annyira 
szeretünk –, hogy azt bárki magáénak érezhesse, és meg-
tapasztalhassa az erejét. Vagyis azt, hogy például ezek a 
dalok a legmélyebb érzelmek kifejezésére alkalmasak. 
Együttesünk repertoárján számos olyan darab akad, mint 
a Székely Dózsa György táncjátékunk is, ahol az írott ze-
nék között az elôadás egyik csúcspontját épp egy népdal 
jelenti.”
 „A népzene szeretetébe és ismeretébe valóban belenôttünk 
a táncházi közösségekben, az amatôr együttesekben – teszi 
hozzá Appelshoffer János. – Ráadásul a népdaloknál nem 
kell küzdenünk azzal, hogy hogyan formáljak, mely résznél 
vegyek levegôt, hová kerüljön a hangsúly. Ezt valóban ter-
mészetesen tudja az ember, no meg adja a tánc lüktetése, 
ritmusa is. De azért így sem könnyû táncosként szólót éne-
kelni, hiszen amikor kórusban énekelünk, együtt húsz fi ú, 
akkor húzzuk egymást, viszont amikor egyedül kell elôadni 
egy nótát, az nagyon nehéz. A legnyomasztóbb az, amikor 
elôször hallja magát az ember, s a próbateremben, a többi-
ek elôtt egyedül elénekel egy dalt. Utána a pódiumon, a 
nézôk elôtt már nem is jelent akkora nehézséget mindez… 
S persze amikor felkerül a mikroport, akkor derül ki iga-
zán, ki mennyire nyeli el a szavakat, hangsúlyoz jól vagy 
rosszul. Szerencsére tudunk egymásnak segíteni. ” 
Rémi Tünde azzal folytatja, hogy amikor pályája kezdetén 
csak énekelnie kellett, de nem táncolhatott mellette, szin-
te három lépést alig tudott megtenni a színpadon. Persze 
ma már bármilyen helyzetben képes elôadni egy szólószá-
mot. „A társulatunk valamennyi tagja énekel – ki jobban, 
ki gyengébben, de a népdalokban rejlô érzelmeket min-
denki kiválóan közvetíti, hiszen ezek a nóták az örömrôl, 

bánatról, szerelemrôl mesélnek. Azokról az alapérzésekrôl, 
amelyeket mindannyian átélünk nap mint nap, de ahogy 
ezekben a dalokban benne rejlenek, annál jobban mindezt 
nem lehet kifejezni. A nép által írt szöveggel, a mondan-
dóhoz illô dallamokkal. Ezért érti olyan jól ezeket a dalo-
kat a közönség, és ezért is hatnak olyan erôsen. Ahhoz, 
hogy az ember jól énekeljen népdalt, nagyon sok zenét, sok 
tájegységre jellemzô dallamot kell meghallgatni. De ter-
mészetesen elengedhetetlen hozzá a tánc is.”
Mindhárman egyetértenek abban: egy-egy néptánc együt-
tes re általában jellemzô, hogy milyen zenéket, dalokat vá-
laszt az elôadásaihoz. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes 
Ma gyarország legnagyobb hivatásos néptánc-együttese, 
amely mûsorait a Kárpát-medence népdal- és néptánc-
kincsébôl meríti. Ahogy táncban, úgy zenében is rend-
kívül sokszínû a repertoár a gyimesitôl a kalotaszegiig. 
„Hiába fakad azonban belôlünk ösztönösen a tánc és a 
népdal –meséli Rémi Tünde –, a szövegmondás többnyire 
ne hezen megy egy táncosnak, ez ismét egy újabb feladatot 
jelent, amit el kell sajátítanunk. Különösen akkor, ha szí-
nészek mellett szólalunk meg…”
A Magyar Nemzeti Táncegyüttes tagjai most ezt az elô-
adás módot is gyakorolhatják, hiszen februárban mutatták 
be a Nemzeti Színházban a Körhinta címû mûvet. A Sar-
ka di Imre novellájából született, különleges produkció 
ren dezôje Vidnyánszky Attila; koreográfusa és társ ren de-
zôje Zsuráfszky Zoltán, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes 
mûvészeti vezetôje; forgatókönyv-írója és dramaturgja pe-
dig Vincze Zsuzsa, az együttes mûvészeti fômunkatársa.

Táncos énekhang – lélekhang
A Magyar Nemzeti Táncegyüttes (a volt Hon-
véd Táncszínház) nemcsak produkcióiban, ha-
nem zeneválogatásaiban és elôadóiban is kü-
lönleges. A társulatban több elismert táncos 
szólista dolgozik, közülük hárman – Rémi Tün-
de, Fekete Zsuzsanna és Appelshoffer János – 
meséltek a Gramofonnak arról, hogyan rejlik 
benne a zenében a tánc, s mi kell ahhoz, hogy 
megszólaljon a lélekbôl, lélekhez szóló ének-
hang. 

A Honvéd Együttes honlapja: www.honvedart.hu

Fekete Zsuzsanna, Appelshoffer János és Rémi Tünde

Fo
tó

: V
ár

ad
i L

ev
en

te




