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„Temérdek különleges, személyes apróságra 
lehet bukkanni egy-egy hagyatékban” –
mondja a zenetörténész. „Akadnak család-
tagoknak ajánlott mûvek, például megtalál-
juk a feleség nevét kódolva a kottában, vagy 
épp a gyermek neve szerepel a kéziraton” 
Most egy hihetetlenül gazdag és nagyon szé-
pen rendezett hagyatékkal foglalkozhatnak, 
hiszen idén adta át Farkas András karmester 
édesapja teljes életmûvét az Országos Szé-
chényi Könyvtárnak. A hagyaték legiz-
galmasabb darabjait sorakoztatta fel az a 
ka ma ra kiállítás, amelynek megnyitójául 
konferenciát is rendeztek Farkas Ferencrôl a 
könyvtár dísztermében.
„Nagy érdeklôdést váltott ki ez az esemény, 
és korántsem csupán zenetörténészek jöttek 

el, hanem gyakorló muzsikusok 
is, köztük a Farkas-tanítvány 
Kurtág György” – idézi fel 
Mikusi Balázs. „A konferencia 
egyben arra is alkalmat adott, 
hogy az OSZK fôigazgatója, 
Tüske László köszönetet mond-
jon az adományozónak e külön-
legesen értékes gyûjteményért. 
Farkas András gondosságának 
(és egyúttal felesége könyvtáros 
végzettségének is) köszönhetô, 
hogy a hatalmas anyag példás 
rendben érkezett a nemzeti 
könyvtárba. Minden kompozí-
ciónak megvan a maga mappá-
ja, amelyben megtalálhatóak az 
ahhoz tartozó források: a vázla-
tok, a szerzôi kézirat, valamint a 
különbözô nyomtatott kiadá-
sok. Ilyen szépen rendezett ha-
gyaték eddig talán még nem is 
került hozzánk, s ennek kö-
szönhetôen viszonylag gyorsan 
kutathatóvá tudjuk tenni a do-
kumentumokat. Farkas Ferenc 
fennmaradt magyar, angol, né-
met, francia, spanyol nyelvû le-
velezése is olyan terjedelmes és 
izgalmas, hogy ebbôl szándéka-
ink szerint egy kötetnyi váloga-
tást közre is ad majd az OSZK. 
Visszatérve a konferenciára: el-
sô ként a szintén Farkas-növen-
dék Jeney Zoltán idézte fel a 
mesterével kapcsolatos emléke-
it. Farkas legendás tanár volt, 
aki ugyan szigorúan megköve-
telte a klasszikus stílusok isme-
retét, de a szabad kompozíció-
ban már valóban szabad kezet 

Farkas Ferenc és Goldmark Károly emléktárlat 
az Országos Széchényi Könyvtárban
Saját tervezésû, míves ex libris, látványos, szintén saját készítésû plakát. Az Országos Széchényi 
Könyvtár A feladatmûvész címû Farkas Ferenc-kamarakiállítása a lemezborítók, koncertmûsorok 
mellett számos értékes dokumentummal szolgált, és most ugyanilyen különleges darabokkal vár-
ja az érdeklôdôket a Goldmark Károly-tárlat is. A kiállítások rendezôjével, Mikusi Balázs zene-
történésszel, az OSZK Zenemûtárának vezetôjével a zeneszerzôi hagyatékok feldolgozásáról, ku-
tathatóságáról beszélgettünk. 

2 Réfi  Zsuzsanna

Farkas Ferenc névnapi köszöntôje felesége nevének zenei kódolásával

Az idôs Goldmark Károly portréja
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adott tanítványainak. Én magam is tartottam egy elôadást, 
amelyen Farkasról, a menedzserrôl beszéltem a fennma-
radt üzleti levelei alapján. Ezekbôl kiolvasható, alkotóként 
hogyan képviselte érdekeit, miként próbálta elérni, hogy a 
mûvei külföldön is megszólalhassanak, s hogy maga is el-
juthasson ezekre a bemutatókra, a szûkös devizaviszonyok 
ellenére. Úgy éreztem, Farkas rendkívül sikeres pályáját 
csak akkor érthetjük meg a maga sokoldalúságában, ha 
egy kifejezetten az ô életmûvének szentelt konferencián ef-
féle praktikus kérdésekrôl is szó esik. S hasonló okból ke-
rült a ka ma ra kiállítás címébe a feladatmûvész szó, hiszen 
Farkas fi atalkorában fôképp alkalmi felkérésekre kompo-
nálhatott, a szükségbôl azonban utóbb erényt kovácsolt, és 
magának is kitalált különféle feladatokat. Például ügyelt 
arra, hogy mindenféle hangszerösszeállításra komponáljon 
darabot, s hogy versmegzenésítéseinek sorából se marad-
jon ki egyetlen számottevô magyar költô sem. Az 
életmûnek errôl a polihisztor-jellegérôl beszélt a konferen-
cián Gombos László, a zeneszerzô Weöres Sándorral való 
találkozásait pedig Kelemen Éva idézte meg. A Csinom 
Palkó címû operettjének forrásai alapján Bozó Péter szá-
molt be néhány érdekességrôl, Farkas és a novecento kap-
csolatáról s különösen az Egy úr Velencébôl címû operáról 
pedig Tallián Tibor számolt be.”
Az OSZK Zenemûtárának vezetôje szerint bôven lesznek 
hasonló érdekességek a Farkas-kiállítást felváltó Goldmark 

Károly-tárlaton is, amely december 4-tôl egészen márciusig 
lesz látható. Idén, az évfordulónak köszönhetôen – hiszen 
a zeneszerzô éppen száz esztendeje hunyt el – megnôtt az 
érdeklôdés Goldmark hagyatéka iránt. Legismertebb 
mûvérôl, az egyik legtöbbször játszott magyar operáról, a 
Sába királynôjérôl is sok sz ó esik ebben az esztendôben, s 
a darab végre újra színpadra került az Erkel Színházban is.
Goldmark szerencsére gondosan megôrizte saját kéziratait, 
s így a Zenemûtárban ôrzött hagyatékának gerincét ma-
guk a kompozíciók jelentik: csaknem a teljes életmû erede-
ti kéziratait itt találjuk. Ezeket nemcsak azoknak érdemes 
tanulmányozniuk, akik a mûvek nyomtatott kiadásai és az 
elsô Goldmark-lejegyzés közötti különbségeket szeretnék 
megismerni, hanem a zeneszerzô méltán híres hangszerelô-
mûvészetének titkai iránt érdeklôdôknek is. De akad a ha-
gyatékban számos fénykép is, továbbá különféle iratok (a 
zeneszerzô útlevelei, bizonyítványai, kitüntetései), illetve 
egy-egy számára különösen fontos hangverseny programja. 
Mikusi Balázs emlékeztet: a maga korában, Bécsben 
Goldmark volt a legsikeresebb operaszerzô, a Sába ki rály-
nôje pedig igazi világsiker lett, s játszottsága Budapesten 
nemritkán a Mozart-mûvekével vetekedett. n

Az OSZK Zenemûtárának honlapja:  http://www.oszk.hu/zenemuvek



KLASSZIKUS GRAMOFON-DÍJAK

Gramofon-díjak fi atal tehetségeknek
A Gramofon címû folyóirat szerkesztôsége és kiadója tizenötödik alkalommal adja át a Gramofon 
Magyar Klasszikus Zenei Díjat és Magyar Jazz Díjat (mint fôdíjakat), illetve az év legkiválóbb 
hangfelvételeinek járó elismeréseket. A díjkiosztó gálakoncertet 2015. december 11-én, pénteken 
19 órai kezdettel rendezzük meg a Duna Palota színháztermében (Budapest V., Zrínyi utca 5.). 
A fôdíjasok kiválasztásánál ezúttal az volt az elsôdleges szempont, hogy kiemelkedôen tehetsé-
ges fi atal mûvészeket részesítsünk rangos szakmai elismerésben. Az alábbiakban megismertetjük 
olvasóinkkal az idei eredményeket.

Magyar Jazz Díj 2015:
Gayer Mátyás, Olák Krisztián és Tálas Áron 
jazz-zongoramûvészek, a 2015. évi Montreux-i 
Jazz Fesztivál zongoraversenyének döntôsei

Magyar Klasszikus Zenei Díj 
2015: Balázs János zongoramûvész 
– Liszt, Chopin és Dubrovay László 
mûveinek kimagasló színvonalú tol-
mácsolásáért

Fôszerkesztôi különdíj 2015: 
Pecek Lakatos András jazzdob-
elôadómûvész – egy zenész dinasztia 
legszebb hagyományainak folytatá-
sáért, elôadói és zenekarvezetôi te-
vékenységéért

A 2015. évi Gramofon-díjakról, a jelöltekrôl, a szavazás folyamatáról, a szakmai zsûrirôl 
és a nyertesekrôl bôvebb információ található honlapunkon: www.gramofon.hu

Az év magyar jazzlemeze: 
Babos: Balance. Hunnia Records, 
HRCD 1414 

Az év külföldi jazzlemeze: 
Charles Lloyd: Wild Man Dance. 
Blue Note – Universal
06025 47125989 

Az év magyar klasszikus 
hanglemeze: Schubert: Zongora-
szonáták (D. 894, D. 960) és más 
zongoramûvek. Schiff András – fort e-
piano. 
ECM Records – Hangvetô, 481157 

Az év külföldi klasszikus 
hanglemeze – instrumentális:
Mendelssohn: Skót szimfónia, Heb-
ridák-nyitány, Schumann: Zongora-
verseny. Maria Joao Pires (zongora), 
Londoni Szimfonikus Zenekar, Sir 
John Eliot Gar-
diner. 
LSO –  Mevex, 
LSO 0765 

Az év külföldi klasszikus 
hanglemeze – vokális: Bizet: 
Carmen. Vesselina Kasarova, Jonas 
Kaufmann, Isabel Rey, Michele Per-
tusi. Philharmonia Zürich, Zürichi 
Operakórus, Franz 
Welser-Möst. 
Decca – Universal, 
074 3881 (DVD) 
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Fotó: © Ryan AndersonFerruccio Furlanetto dalestje
2016. január 12. kedd /  19.30

Hélène Grimaud és 
a Bázeli Kamarazenekar
2016. január 17. vasárnap  /  19.30

Ton Koopman orgonaestje
2016. február 19. péntek /  19.30
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Jegyek kaphatók a Müpa jegypénztáraiban, valamint online a www.mupa.hu oldalon. További információ: +36 1 555 3300, +36 1 555 3310 ISO 9001:2000

A Müpa támogatója az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Stratégiai partnereink Stratégiai médiapartnereink

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Élmény!
Minden
tekintetben.

mupa.hu
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„A következô hónapok kiemelkedô rendezvénye lesz a Ko-
dály Központ öt esztendôs jubileuma” – meséli a program-
menedzser – „s ennek szervezésében oroszlánrész jut a Fil-
harmóniának. Nemcsak a ház, hanem Kodály Zoltán szü-
letésnapja elôtt is tisztelgünk a december 16-i, egész napos 
programsorozattal. Délelôtt Ilyen a jazz címmel három, 
pécsi születésû zenész lép pódiumra: Horváth Krisztián, 
Balázsi Szabolcs és Bágyi Balázs. Délután háromtól pedig 
a kicsiket várjuk, a gyerekeknek szóló sorozat moderátora 
Lakner Tamás. Majd rangos nemzetközi versenyek – Fil-
harmónia által díjazott – gyôzteseinek programja követke-
zik, s ezen a tajvani Ting-Wei Chen fuvolamûvész, vala-
mint a lengyel Marcelina Beucher szoprán lép pódiumra. 
A két fi atal elôadó aztán a kórusok napjának koncertjébe 
is bekapcsolódik. S bár az esti hangversenynek nem mi va-
gyunk a rendezôi, elmondhatom, szintén szép programot 
állítottak össze a Pannon Filharmonikusok, akiknek szó-
listája Baráti Kristóf lesz.”
A Filharmónia ünnepi sorozata már ezt megelôzôen 
elkezdôdik, hiszen december elején Sebestyén Márta és 
muzsikusbarátai járják az országot adventi koncertjükkel. 
„Az énekesnôvel Andrejszki Judit csembalómûvész, vala-
mint ifjabb és idôsebb Szerényi Béla lép pódiumra. Apa 
és fi a régi magyar hangszereket szólaltat meg, tekerôn és 
tárogatón játszik, a mûsor pedig karácsonyi mûvekbôl 
válogat. Négy koncertjük során négy nap alatt Egertôl 
egészen Nagykanizsáig utaznak.” Szilágyi Lajos hozzáfûzi, 
a Filharmónia Magyarország fontos célja, hogy az ország 
mind több pontján minél szélesebb publikummal szeret-
nék megosztani azt az élményt, amit ezek a hangverse-
nyek jelentenek. Ezért decemberben például Bach kará-
csonyi oratóriumát a Müpát követôen a pécsi közönség is 
hallhatja. Ennek jegyében az országban több helyen fel-
lép a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, s a Budapesti 
Fesz tiválzenekar, az Orfeo Zenekar vidéki hangverse-
nyei nek is ôk a szervezôi. A nagy vidéki zenekarokkal is 
folyamatos az együttmû kö désük, az idei évadban is part-
nerük több ezer zenész. S bár eddig fôleg a nyári és az ôszi 
fesztiválokkal foglalkoztak, most már a téli idôszakban 
is számos rendezvényre várják az érdeklôdôket. A televí-
zióból megismert Virtuózok mû vészeit is a Filharmónia 
turnéztatja, decemberben Sopronban és Nagyatádon sze-
repelnek az ifjú tehetségek. A publikum nagyon szereti a 
fi atal mûvészeket, akik ezeken a hangversenyeken kü -

lönbözô felállásokban muzsikálnak, hol szólóznak, hol 
pedig kamaráznak.
Január végén az Nemzeti Filharmonikus Zenekar szervezé-
sükben koncertezik Pécsett és Szegeden, Kocsis Zoltán ve-
zényletével és egy japán származású zongoramûvésszel, 
Hisako Kawamurával. Elôadásukban az érdeklôdôk Bee-
thoven II. szimfóniáját és Rachmaninov 3. zongoraverseny-
ét hallhatják. Februárra is marad rendhagyó hangverseny-
ük, hiszen 7-én a Müpában a Magyar Rádió Szimfonikus 
Zenekara és Énekkara ad koncertet, Kovács János dirigálá-
sával, az Unikum bérletükben. A mûsorban: Bizet: Arles-i 
lány szvitje, Janácek: Glagolita miséje kapott helyet, vala-
mint egy különleges darab, Guilmant: d-moll orgona szim-
fóniája, amelynek szólistája Hannfried Lucke. n

Bôvebb információ és teljes programkínálat: www.fi lharmonia.hu

A Filharmónia Magyarország adventi hangversenyei
 Egy újonnan megszületô, különleges zenei produkció ne csupán egyetlen alkalommal hangozzék 
fel, hanem jusson el több városba, minél szélesebb közönséghez. Ez a pécsi központú Filharmónia 
Magyarország egyik legfontosabb törekvése. A Filharmónia  eddig fôleg a nyári és ôszi fesztivá-
lokkal (Régi Zenei Napok, Bartók Szeminárium, Korunk Zenéje, Zeneszüret) foglalkozott, de most 
már a téli idôszakban is számos rendezvényre várják az érdeklôdôket. Minderrôl a szervezet 
programmenedzsere, Szilágyi Lajos beszélt a Gramofonnak.

2 Réfi  Zsuzsanna

Andrejszki Judit és Sebestyén Márta Egerben, Tapolcán, Keszthelyen és 
Nagy kanizsán koncertezik
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Uránia – a mór palota zenés kincsestára
Szívesen hallgatná Anna Netrebkót, Dmitrij Hvorosztovszkijt, Roberto Alagnát, Elina Garancát? 
Kíváncsi, hogyan dirigál Marco Armiliato, Fabio Luisi vagy James Levine? Nagyestélyire és frakkra 
nem lesz szükség, s New Yorkig sem kell utaznia. Elég elsétálni az Uránia Nemzeti Filmszínház 
pazar palotájáig, hiszen ebben a szezonban is közvetítik a MET operaelôadásait, A trubadúrtól 
egészen az Elektráig. Errôl a sorozatról, a komolyzenei koncertfi lmekrôl – és arról, hogy milyen 
társmûvészetek láthatóak még a vásznon – Buglya Zsófi a programigazgató beszélt.

2 Réfi  Zsuzsanna

Ötesztendôs jubileumot ünnepel idén az Uránia, hiszen 
2010-ben indította útjára MET-opera-sorozatát. Buglya 
Zsófi a azt meséli, 2006-ban kezdték világszerte közvetíteni 
a tengerentúli dalszínház Live in HD adásait, s ma már 70 
ország több mint 2000 játszóhelyén élvezhetik az ér dek-
lôdôk élôben az operákat. „Nyolc-tíz elôadást kínál a mo-
zik számára a MET egy évadban, változatos, világsztárokat 
felvonultató produkciókkal, melyek között akadnak pre-
mierek és felújítások is. Mi évadok közvetítésére szerzôdünk 
a forgalmazóval, és az egyes darabok ismertsége, illetve a 
nézôszámok alapján mérlegeljük, melyik produkciót hány-
szor ismételjük.”
A programigazgató hozzáteszi: a közvetítések népszerûsége 
egyrészt a kiváló kép- és hangminôségnek köszönhetô, 
amit a fi lmszínház technikája maradéktalanul képes visz-
szaadni. A másik nagy vonzerô a kameraállások változa-
tossága, amely közel hozza a szereplôket, úgy, ahogy az ope-
rában ülve sosem látnánk ôket. Az Uránia közönségének 
emellett az operalátogatás illúziójában is része lehet, hi-
szen a mór stílusú fi lmpalota belsô tere a legszebb színháza-
kéval vetekszik. De a színházi etikett is érvényesül: a késôk 
csak a szünetben foglalhatják el helyüket, üdítô, élelmiszer 
pedig elképzelhetetlen a nézôtéren. 
„Ha megnézzük, kik ülnek egy-egy elôadáson, látszik, hogy 
egyre több a fi atal. Egy mozi sokat tehet azért, hogy köze-
lebb vigye egymáshoz az úgynevezett könnyû és komoly 
mûfajokat. És nálunk tényleg keverednek a mûvészeti ágak 
és a regiszterek. Ha valaki eljön valamelyik fi lmfesztivá-
lunkra – és ilyen bôven akad, az ôszi szezonban hetente 
egy –, akkor találkozhat az operaprodukciók hirdetéseivel, 
és kedvet kaphat ahhoz, hogy jegyet váltson valamelyik 
elôadásra. Különösen akkor, ha az Operaházba pont azért 
nem jár, mert nincs kedve kiöltözni. Mi a hétköznapi ver-
ziót kínáljuk, de kiváló énekesekkel és izgalmas rendezé-
sekkel, és természetesen feliratozással, akárcsak a dalszín-
házban. A Live in HD missziója éppen az, hogy olyanokat 
is elérjen, akik nem klasszikus színház- és operajárók.” 
A fi lmszínház 425 fôs dísztermét szinte minden élô köz-
vetítésen megtöltik az érdeklôdôk, ezekre gyakran két 
nap alatt elfogynak a jegyek. Azt azért ôk is tapasztalják, 
hogy a Puccini-, Verdi-operák iránt jóval nagyobb az 
érdeklôdés, mint például Berg vagy Richard Strauss 
mûveire. Ahogy az olyan nevekre is gyorsabban fogynak a 
belépôk, mint Netrebko, Hvorosztovszkij, Kaufmann… 

Az idei szezon kínálatában A trubadúr, Otello, Tann-
häuser, Lulu, Gyöngy halászok, Turandot, Manon Lescaut, 
Pillangókisasszony, Roberto Devereux és az Elektra szere-
pel. A rendezések között pedig találni Franco Zeffi relli-, 
Anthony Minghella- és Peter Chéreau-színrevitelt is. 
Buglya Zsófi a a Bolsoj Balett elôadásait és az Uránia ko-
molyzenei koncertfi lm-sorozatát is megemlíti, hiszen ezek 
keretében vetítik az ünnepi idôszakban A diótörôt, kará-
csonyi koncertet a Három tenorral, felhangzik A varázsfu-
vola, s Pavarotti jótékonysági hangversenyét is újra láthat-
ják az érdeklôdôk. 
A vászonra kerülô társmûvészetek sorában emellett a 
Globe Színház produkciói szerepelnek, sôt, néhány éve új 
sorozatot is indítottak Múzeumi tárlatvezetések címen. 
Ebben nemcsak festményekkel ismerkedhetnek meg az 
érdeklôdôk, hanem a virtuális túrák során a múzeumok 
olyan rejtett zugaiba is eljuthatnak, ahova a valóságban 
soha. Az Ermitázsról szóló fi lm már nagy sikert aratott, s az 
impresszionistákról, Vincent van Goghról, Matisse-ról, 
Rembrandtról is láthatnak összeállítást az érdeklôdôk. n

Az Uránia Nemzeti Filmszínház honlapja:  http://www.urania-nf.hu 

„Mi a hétköznapi verziót kínáljuk, de kiváló énekesekkel és izgalmas 
rendezésekkel, és természetesen feliratozással, akárcsak a dalszínházban”
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A Müpában december 19-én felhangzó darabról Vashegyi 
György – a Gramofon kérdésére – így vélekedik: „A Kará-
csonyi oratórium valóban olyan mû, amelyet nem lehet 
elégszer játszani: a Purcell Kórus és Orfeo Zenekar utoljára 
éppen a Müpában, 2014. decemberében szólaltatta meg. 
Mostani elôadásunk különlegessége, hogy a Purcell Kórus 
ez alkalommal a Norvég Barokk Zenekar partnereként 

énekel majd – 2014 nyarán René Jacobs meghívására 
Trondheimben Bach: h-moll miséjét adhattuk elô ezzel az 
egészen kiváló, régi hangszeres együttessel, Jacobs vezény-
letével. Akkor fogalmazódott meg bennünk – a kórusban 
és a zenekarban egyaránt – annak igénye, hogy ezt az ígé-
retes együttmûködést mindenképpen folytatnunk kellene. 
Nagyon örülök annak, hogy erre már most, 2015 karácso-
nyán sor kerül – a fellépô énekes szólisták közül is ketten 
norvégok: Marianne Beate Kielland (alt) és Johannes 
Weisser (basszbariton) egyaránt részesei voltak a Jacobs-
féle elôadógárdának Trondheimben, Marianne azóta már 
a 2015-ös Tavaszi Fesztiválon is énekelt velünk. Hozzájuk 
csatlakozik a budapesti koncertre két további kiváló, kül-
földi énekes: Julia Doyle (szoprán) és Eric Stoklossa (tenor) 

– mindketten immár másodszor lépnek fel velünk Magyar-
országon. A Müpabeli hangversenyt követôen, amelyen az 
oratórium mind a 6 kantátáját elôadjuk, másnap a kiváló 
akusztikájú Pécsi Kodály Központba is elvisszük ezt a pro-
dukciót, de ott csak az 1-3-5-6. kantáta szólal meg. Büszke 
vagyok arra, hogy norvég barátainkat Magyarország két 
ilyen fantasztikus koncerthelyszínével is megismertethe-
tem. Bízom abban, hogy a magyar közönség is kiválónak 
találja majd e norvég-magyar összjátékot.”
Néhány héttel késôbb, 2016. január 13-án is szerepel a 
Müpában a Purcell Kórus; ez alkalommal már az Orfeo Ze-
nekarral, s természetesen Vashegyi György dirigálásával. 
Elôadásukban ismét felhangzik A tündérkirálynô. „Egysze-
rûen úgy éreztük, itt az ideje, hogy újra elôadjuk ezt a fan-
tasztikus mûvet: egy kórus, amely Henry Purcell nevét vi-
seli, nem énekelheti elég gyakran a ’Brit Orpheus’ zenéjét. 

Vashegyi, Furlanetto, Gergiev
Tallózás a Müpa téli klasszikus koncertkínálatából

Norvég-magyar elôadással hangolódhat a publikum az ünnepekre, hiszen a Norvég Barokk Zene-
kar és a Purcell Kórus adja elô Johann Sebastian Bach Karácsonyi oratóriumát – december 19-én, 
a Müpában. Majd ismét felhangzik A tündérkirálynô, a brit Orpheus zenéje, s emellett a téli prog-
ramok között megtalálni a világ egyik legjobb zenekarának és karmesterének fellépését, valamint 
egy világhírû olasz basszus orosz dalestjét is. 

2 Réfi  Zsuzsanna

Vashegyi György

Ferruccio Furlanetto
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A tündérkirálynô ugyanakkor színpadon elég ritkán szó-
laltatható meg: mostani, koncertszerû elôadásunkon 
2009-hez képest még inkább a zenére fogunk koncentrál-
ni, és húzás nélkül adjuk elô a partitúrát – e mû mindig ki-
váló lehetôség arra is, hogy a legtehetségesebb fi atal éne-
kes-generáció bemutathassa tudását. Így volt ez 2009-ben 
(amikor Celeng Mária egyik elsô fontos fellépése ebben a 
produkcióban volt), így lesz most is – szerintem érdemes 
lesz eljönni a Müpába.”
Egy nappal elôtte, január 12-én is különleges produkcióra 
várják az érdeklôdôket a Bartók Béla Nemzeti Hangver-
senyteremben, ugyanis a világhírû olasz basszus, Feruccio 
Furlanetto lép pódiumra. Izgalmas programmal érkezik: 
Rahmaninov és Muszorgszkij dalait adja elô. Az énekes 
2005-ben járt elôször hazánkban, s Verdi Requimjében 
és Fülöp királyként is nagy sikert aratott már. A most 
felhangzó orosz dalokat már lemezre is énekelte Igor 
Csetu jev vel, és korábban számos rangos koncertteremben 
bemutatta már. A mûvész Budapest elôtt a bécsi Staats-
operben szerepel, s a fellépései sorában megtalálni a lon-
doni Covent Gardent és a berlini Staatsoper is. 
S a tél végén egy osztrák zenekar érkezik hozzánk – orosz 
dirigenssel. A Bécsi Filharmonikusok 2016. február 23-án 
muzsikálnak a Müpában, s estjük mûsorán Wagner, De-
bussy darabok mellett Muszorgszkij–Ravel Egy kiállítás 
képei címû mûve is szerepel. A világ legjobb zenekarai 
közé tartozó társulat rendszeres fellépôje a Müpának, s 
most egy igazán kiváló karmester vezényletével muzsikál-
nak. Valerij Gergiev elsô alkalommal 2002 ôszén járt Bu-
dapesten, akkor az Operaházban vezényelte a Mariinszkij 
Zenekarát, s aratott elôadásával nagy tetszést. n

Bôvebb információ és a Müpa teljes téli koncertkínálata: 
www.mupa.hu

Valerij Gergiev

Fo
tó

: V
al

en
ty

in
 B

ar
an

ov
sz

ki
j

Diana Damrau, Francesco Demuro 
Ludovic Tézier
A Párizsi Bastille Opera Énekkara és Zenekara
vezényel: FRANCESCO IVAN CIAMPA
rendezte: Benoît Jacquot

A Párizsi Bastille Opera előadása 2014-ben

VERDI: TRAVIATA  

DVD 2564616650, BR 2564616647

Anja Harteros, Jonas Kaufmann 
Ekaterina Semenchuk 
Erwin Schrott, Ludovic Tézier
A Római Szent Cecilia Akadémia  
Énekkara és Zenekara
vezényel: ANTONIO PAPPANO

VERDI: AIDA

3 CD 2564610663

Karina Gauvin, Philippe Jaroussky 
Baráth Emőke
Il Pomo d’Oro
vezényel: RICCARDO MINASI

HANDEL:  PARTENOPE

3 CD 2564609007

Joyce DiDonato, Juan Diego Flórez  
Daniele Barcellona
A New York-i Metropolitan  
Énekkara és Zenekara
vezényel: MICHELE MARIOTTI

A Metropolitan Opera előadása 2015-ben

ROSSINI: A TÓ ASSZONYA

DVD 2564605098, BR 2564604699

ALEXANDRE THARAUX

BACH: GOLDBERG-VARIÁCIÓK

CD 2564602658, LP 2564604914

CD/DVD 2564605177

GAUTIER CAPUÇON
Mariinsky Zenekar 
vezényel: VALERY GERGIEV

SOSZTAKOVICS:  
GORDONAVERSENYEK No. 1, 2

CD 2564606973

A WARNER MUSIC KLASSZIKUS AJÁNLATA

Magyarországon terjeszti az mTon Kft.

www.warnerclassics.com     www.magneoton.hu
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Immár hagyományosnak mondható, hogy karácsony kör-
nyékén a Concerto Armonico Budapest a Zeneakadémián 
ad hangversenyt, ebben az esztendôben december 22-én 
várja az érdeklôdôket a Nagyteremben. „Ez már a harma-
dik, ünnepek idején adott hangversenyünk a Zeneakadé-
mián, de elsô alkalom, hogy énekesek is szerepelnek ve-
lünk: Megyesi Schwartz Lúcia és Megyesi Zoltán” – meséli 
Spányi Miklós, a Concerto Armonico vezetôje. „Egy ke-
véssé ismert, viszont igazán csodálatos Händel-opera, az 
Imeneo nyitányát és néhány részletét adjuk elô, emellett 
egy szintén ritkán hallható Bach-mû, az a-moll hár mas-
verseny is szerepel a programban. Ennek különlegessége, 
hogy elôadásában közremûködik Bálint János, valamint a 
Concerto Armonico alapító-koncertmestere, Szûts Péter, 
és bemutatjuk a Zeneakadémia új, kiváló hangú csembaló-
ját is. Kicsit utazás is az idôben ez a kompozíció, hiszen sok 
évvel ezelôtt, ezekkel a résztvevôkkel és ezen a helyszínen 
már eljátszhattuk ezt a mûvet… Szintén a múlt és a jelen 
érdekes kevercse a nyitódarabunk, ami az általam írt 
G-dúr szvit, amely ebben az esztendôben született. Az 
együttesnek egyébként szívesen komponálok, tavaly is be-
mutatták egy kompozíciómat. De barokk stílusban írni is 
nagyszerû szórakozás, ilyen zenemûvek abban a korban, az 
udvari szolgálat során, minden nap készültek. Nem illett 
ugyanis kétszer ugyanazt elôadni... Visszatérve a G-dúr 
szvitre, izgalmas, egyben különleges élmény barokk stílus-
ban született, mégis új mûvet játszani. S aztán január 16-
án is fellépünk az együttessel Budapesten, a Nap utcai 
baptista templomban, amelynek különösen szép az akusz-
tikája.” 
Szabadon szárnyaló dalokkal, fi nom hangzásokkal fordítja 
az esztendôt a Zeneakadémián a folkdíva, december 30-án 
ugyanis Palya Bea Mindig legyen ének címû, akusztikus, 
autentikus koncertje hangzik fel. Az énekesnô estjének 
programjában népdalok és saját szerzemények szerepelnek, 
s váltogatják egymást a szólók, a duók, a triók. A koncer-
ten közremûködô muzsikusok az egyik legújabb produkció, 
a Nô zenészei. Palya Bea leghíresebb dalai pedig még vo-
nósnégyes kísérettel – ifj. Tóth István hangszerelésében –, 
a Pannónia Quartet elôadásában is megszólalnak ezen az 
óévbúcsúztató estén.  
A Black Page Orchestra estje nyitja 2016. január 14-én az 
Átlátszó Hang Újzene Fesztivált a Nagyteremben. A tár-
sulat az osztrák kortárszenei világ fi atal együttese, s név-
ként Frank Zappa egyik darabjának címét kölcsönözték. 

Gyakran adnak elô komplex kotta- és hangképpel bíró 
darabokat, de ugyanilyen lényeges számukra a mûvek 
vizualitása, teatralitása. A zeneakadémiai koncerten töb-
bek között olyan mûveket mutatnak be, amelyek elôször a 
bécsi Wien Modern kortárszenei fesztiválon, 2015 novem-
berében hangzottak el, s a fi atalabb zeneszerzô generáció 
munkái. Ezek a darabok a vizualitást és a hangzó zenei ré-
tegeket egyaránt kompozíciós elemként használják. A mû-
sorban Alessandro Baticci, Wojtek Blecharz, George 
Brecht, Brian Jacobs, George Macunias, Brigitte 
Munterdorf, Nam June Paik, Stefan Prins, Alexander 
Schubert, Martin Schüttler, Ben Vautier, Tristan Tzara 
mûvei kaptak helyet, s ezen az estén hallhatják az ér-
deklôdôk elôször Bolcsó Bálint új, animált notációt és élô 
számítógépes improvizációt is használó darabját, amelyet a 
fesz tivál felkérésére, az együttes számára komponált. A 
Black Page Orchestra dirigense Gryllus Samu. n

Bôvebb információ és teljes programkínálat: www.zeneakademia.hu

Bach-muzsikától az Átlátszó Hangig
Bach-hármasverseny és egy barokk stílusban íródott, új mû is szerepel a Concerto Armonico 
Budapest karácsonyi elôtti hangversenyén, amelyen egy ritkán hallható Händel-operából szintén 
felcsendülnek részletek. Az óévet Palya Bea búcsúztatja akusztikus-autentikus estjén;  az Átlátszó 
Hang Újzenei Fesztivál nyitókoncertjén, januárban pedig osztrák kortárszene várja a látogatókat. 
A Zeneakadémia sokszínû téli kínálatából válogattunk a Gramofon olvasóinak.

2 Réfi  Zsuzsanna

Gryllus Samu, a Gramofon egykori állandó szerzôje az osztrák Black Page 
Orchestrát dirigálja a Zeneakadémián
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A Parasztbecsület 125 éve agyonrajongott komponistája, 
Pietro Mascagni egy kései interjújában elárulta, mekkora 
hatással volt rá még milánói konzervatóriumi éveiben 
Heine: Wilhelm Ratcliff címû horroisztikus verses drámá-
ja, Andrea Maffei olasz fordításában. Annyira magával 
ragadta a történet, hogy gondolatai sokáig kizárólag Tom 
fogadója és a megszállott Ratcliff körül forogtak. Mind-
ehhez persze saját balul végzôdô szerelmi kalandja is hoz-
zájárult: egy szép livornói leányzó ugyanis az idô tájt sza-
kított vele. Noha belekezdett a történet megzenésítésébe, 
harmincéves koráig, 1893-ig mégis inkább altatta a 
Ratcliff-sztorit. Mivel 1890-ben a Parasztbecsülettel, majd 
a Fritz barátunk, illetve a Rantzau fi vérek címû operáival 
idôközben nagy népszerûségre tett szert, a Sonzogno ki-
adó felkérte egy újabb opera megírására, és 1895 február-
jában, a Scalában Mascagni vezényletével be is mutatták 
a Guglielmo Ratcliff címû operát.  

Az Észak-Skóciában, 1820 táján játszódó történet verista 
opera-feldolgozásának fôszereplôje leginkább talán Otel-
lóhoz hasonlítható antihôs. Nem mellesleg: a legmeg ter-
he lôbb tenorszerepek egyike, mert a négyfelvonásos ope-
rában a másodiktól kezdve végig a színen van, és a szólam 
szinte kizárólag magas fekvésben mozog. Nem véletlen, 
hogy még  a Scala-premier elôkészületei közben a kor hí-
res tenoristája, a Ratcliff megszemélyesítésére kiszemelt 
Francesco Tamagno vissza is adta a szerepet. Utána a fran-
cia Emmanuel Lafarge jött szóba, végül azonban a Tamagno 
utáni leghíresebb Otello, Giovanni Battista De Negri lé-
pett színpadra Ratcliff jelmezében. Idén, Wexfordban a 
szicíliai Angelo Villari volt a címszereplô, és ha nem is tu-
dott különösebben magával ragadni tenorjának színeivel, 
állóképességben gyôzte a szerep nehézségeit. A néhol nem 
teljesen tiszta intonálást pedig szüntelenül vibráló, hiteles 
színészi alakítással feledtetni tudta. Különösen tetszett 

Jelenet Mascagni: Guglielmo Ratcliff címû operájából – a képen a címszereplô, Angelo Villari

Csábító operák Wexfordban
Akik évrôl-évre elzarándokolnak a délkelet-írországi kisváros, Wexford rangos operafesztiváljá-
ra, a ritkán fogyasztható zenei csemegékért jönnek. Az immáron 64. alkalommal megrendezett 
programsorozatban ezúttal a leginkább csak „egyoperás” szerzôként ismert itáliai Pietro 
Mascagni; a méltatlanul háttérben maradt angol Frederick Delius; valamint a nemzetközi opera-
világban mellôzött francia Ferdinand Hérold darabja vonzotta a szigetországba a mûfaj 
inyencségekre éhes, s ezek miatt hosszabb utazást is szívesen vállaló szerelmeseit.

2 Lindner András / Wexford
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viszont Annunziata Vestri mezzoszoprán, a skót kastély-
ban éldegélô és a rémtörténetek titkait egyedül ismerô ti-
tokzatos öreg hölgy, Margherita szerepében. Meggyôzô 
alakítást nyújtott Mariangela Sicilia is Mariaként. A fesz-
tivál zenekarát és kórusát biztos kézzel fogta össze 
Francesco Cilluffo, akinek a Mascagninál elmaradhatat-
lan intermezzo különösen fi nom megszólaltatását is kö-
szönhetjük.
Tény, hogy a zeneszerzô ezt az operáját szerette leginkább. 
Ez a megállapítás különösen elgondolkodtató, hiszen az 
egyfelvonásos Parasztbecsület sokkal több zenei szépséggel 
ajándékoz meg. Bár kétségkívül a Guglielmo Ratcliff is 
Mascagni zsenialitását mutatja, de mintha ebben a szere-
pek zenei kidolgozása nem lenne igazán tökéletes, fel-
tûnôen sok benne az egysíkú zenei megformálás. A hang-
zás amúgy néhol feltûnôen hasonlatos Donizetti vagy ép-
pen Verdi zenéjéhez, a librettó több részlete pedig szintén 
erôsen emlékeztet a nagy elôdökre. Fabio Ceresa rendezé-
se hagyományos (ez a legtöbb wexfordi elôadás sajátja), 
nincs benne direkt modernizálás, bár a pantomim-jelenet-
ben fi nom ötletnek véltem a színpadot beborító, hatalmas 
tükörben megjelenített balettet – a tükörképszerûen együtt 
mozgó táncos párokkal.  
Más világba repítette a nézôt Ferdinand Hérold darabja, 
amely a 19. században és azt követôen is még sokáig rend-
kívül népszerû volt francia földön. Az opera premierjére 
1832. decemberében került sor (a szerzô rá néhány hétre, 
42 évesen hunyt el), aztán 1840-ben ezzel a pazar humorral 
fûszerezett, végig rendkívül pergô komédiával nyitott az új 
Salle Favart is, és ott 1871-ig közel ezerszer adták elô. Majd 
következett az Opéra Comique, ahol pedig 1949-ig mint-
egy 1600 alkalommal játszották. A változatos zene min-
den korban elnyerte a párizsi publikum tetszését, de külö-
nösen az Opera Comique elôadásait látogató középosztály 
körében aratott estérôl-estére zajos sikert, mert azok az 
emberek nem feltétlenül a magas mûvészi produkciókat 
keresték, hanem egyszerûen csak szórakozni indultak a ze-

nés színházba. Hosszabb szünetet követôen idén március-
ban, Éric Ruf rendezésében vitték ismét színre ugyanott. A 
Gulbenkian zenekart Paul McCreesh vezényelte, és ez a 
produkció került most színre eredeti nyelven Wexfordban 
is. A koprodukció sikerében méltán osztozott a francia ze-
nei örökség újrafelfedezését segítô velencei Palazzetto Bru 
Zane társaság.
Az 1572-ben, a francia vallásháborúk idején, a Szent Ber-
talan éjszakáján történt vérengzést követôen a párbajok és 
szerelmi légyottok színhelyeként elhíresült Le Pré fogadó-
ban játszódó történet két szerelmespár, egy elôkelô nemesi 
és egy egyszerû hétköznapi (akárcsak a Don Giovanniban 
Zerlina és Masetto) párosa körül forog. A háttérben a ka-
tolikusok és hugenották háborúskodásával, párbajokkal, 
intrikával, titkos szerelmi szálakkal, de egy pompás buffo 
szereplô, a királyi udvar ünnepségeinek ceremóniameste-
re, Cantarelli révén (Eric Huchet alakította bravúrosan) 
humoros jelenetekkel is megtûzdelt vígoperában jól bo-
nyolítja a szálakat Valois Margit, Navarra királynéja.
A könnyen fogyasztható zenében különbözô stílusok buk-
kannak fel: már a nyitányban fugato passzázs és Rossinitôl 
kölcsönzött accelerando. De Héroldtól is átvettek zenei 
ötleteket: például Adolphe Adam – a három évvel Hérold 
halála után komponált A lonjumeau-i postakocsis címû 
operájában Szép duettek, tercettek, kórusok és persze áriák 
sorakoznak Hérold mûvében. Két szoprán énekli a legszeb-
beket: Isabelle, illetve Nicette. Elôbbi második felvonás-
beli nagyáriáját biztos technikával tolmácsolta Marie-Eve 
Munger, a kanadai Magali Simard-Galdés pedig több áriá-
ban is sikert aratott; a Margitként fellépô Marie 
Lenormand ugyanakkor az együttesekben tûnt ki 
mezzójával. A francia nagyoperák elmaradhatatlan kellé-
ke, a balett sem hiányzott a darabból.
A különleges hangszerelésnek köszönhetôen azonban 
Frederick Delius darabja kínálta talán a legtöbb szépséget. 
A Koanga vibráló harmóniái, a varázsos hangulatot 
árasztó vonósok vagy éppen a csillogó hárfák szüntelen 

Ferdinand Hérold: Le Pré aux Clercs – vígopera
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frissességet kölcsönöznek a partitúrának. A kórus itt 
fôszerephez jut, ezért akár „kórus-operaként” is jellemez-
hetnénk a darabot, amelyhez az ihletet a komponista a 
Floridában töltött 1890-es években szerezte. Ekkor egy 
idôre Angliából Amerikába költözött, hogy segítsen gon-
dozni apja narancsültetvényeit. Az ott dolgozó afrikai és 
bennszülött rabszolgák gyakran fakadtak dalra, és kísérték 
éneküket bendzsón. Ezek a szép afro-amerikai énekek pe-
dig annyira megtetszettek neki, hogy beépítette ôket a 
Koangába is – jóval elôbb, mint George Gershwin tette az 
operáiban.

Az operában a Koanga ellenfelét megszemélyesítô ültet-
vénymenedzser, Simon Perez szerepében fellépô fi atal ame-
rikai tenorista, Jeff Gwaltney a Gramofonnak úgy nyilat-
kozott, hogy Delius zenéje tulajdonképpen modern roman-
tikus, és egy kicsit talán Debussyhez hasonlatos. Perez alak-
ja pedig bár dramaturgiailag fontos ellenpontja Koangának, 
sokkal statikusabb annál. A Palmyrát alakító fi atal dél-af-
rikai Nozuko Teto szépen szárnyaló szopránja még a 
Koangaként színpadra lépô amerikai Norman Garrett ka-
rizmatikus szerepformálását is háttérbe szorította. Az Errol 
Girdlestone betanításában közremûködô fesztiválkórus vé-
gig magas színvonalon tolmácsolta az énekkari részeket. A 
produkciót Stephen Barlow dirigálta és a lengyel származá-
sú Michael Gieleta rendezte. James Macnamara szinte tel-
jesen lecsupaszított, kevés díszletelemmel színesített fehér 
színpadán jól érvényesült Boyzie Cekwana öt táncossal 
életre keltett, mozgalmas koreográfi ája.
A hagyományokhoz híven idén is kiegészítették az esti 
programokat a kisváros elegáns Whites szállodájának dísz-
termében, félszcenírozott rendezésben színrevitt rövid 
operák. Ilyenkor a darabok népszerû részleteit egy órába 
tömörítve, operacsalogatóként tálalják a közönségnek. 
Idén három „sûrítmény” volt mûsoron: a Jules Massenet 
1884-es Manonjából és a tíz évvel késôbb a szerzô által ké-
szített egyfelvonásos Manon portréjából kikevert egyve-
leg, továbbá Engelbert Humperdinck Jancsi és Juliskájá-
nak és Giacomo Puccini Toscájának legszebb jelenetei. 
Hívogatónak pedig már bejelentették a 2016-os fesztivál 
mûsorát is: a 19. századi francia Félicien David négy-
felvonásos Herculanum címû operája mellett elôadják az 
amerikai Samuel Barber elôször 1958-ban, a MET-ben 
színre vitt Vanessáját, továbbá a Wexfordban rendkívül 
kedvelt bergamói mester, Gaetano Donizetti 1838-ban, 
Maria de Rudenz címmel a velencei Fenicében bemutatott 
háromfelvonásos darabját. n

TARA ERRAUGHT TÜNDÖKLÉSE
Az íreknek is van kivételes tehetségû 
fi a tal énekesnôje:  ezt Tara Erraught a 
wexfordi fesztivál programjába iktatott 
dal- és áriaestjén aratott zajos sikerével 
bizonyította. A  Bécsben és München-
ben is ünnepelt, 28 eszten dôs mezzo-
szoprán többféle stílusból válogatott 
mûsorát Heine, Schiller, Victor Hugo és 
Richard Pohl szövegeire írt Liszt-dalok-
kal indította, utána Delius Hét norvég 
dal címû ciklusából énekelt kettôt, majd a 20. századi Roger 
Quilter Shakespeare, Lord Tennyson és Shelley költeményeire 
komponált dalait tolmácsolta érzelemgazdagon – az angol mellett 
hiteles francia, valamint német dikcióval. A szünet utáni hat 
Richard Strauss dal elôadásával pedig megmutatta, hogy legin-
kább ebben a német miliôben érzi magát otthon. Három operaária 
(Mozart, Bellini, Rossini) következett, és ezekben is magával ra-
gadta a hallgatóságot. A nagy ünnepléssel zárult esten méltó part-
nere volt az énekét mély átéléssel kísérô német zongorista, 
Henning Ruhe.
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Felix Kemp és Norman Garrett a Koanga címû Delius-opera elôadásában
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A szigetország – amelyet elsôsorban különleges hangulatú 
és fülbemászó dallamvilágú népzenéjérôl, valamint sztepp-
táncáról ismerünk – tartogat néhány meglepetést klasszi-
kus zenei téren is, ráadásul nem csak Dublinban. 
Galwaynek és Kilkennynek gondosan tervezett koncert-
évada, illetve fesztiválja van, az operarajongók körében 
nagy népszerûségnek örvend a Wexford Opera Fesztivál 
(ld. riportunkat a 22-24. oldalon), a kamarazene szerelme-
seinek felejthetetlen élményeket nyújthat a West Cork 
Kamarazenei Fesztivál, valamint a Festival of Great Music 
in Irish Houses, az ország délkeleti részén található festôi 
kisvárosban, New Rossban pedig minden szeptember vé-
gén a zongoráé a fôszerep egy hosszú hétvége erejéig, im-
már tizedik éve. 
A nagyjából tízezer fôs várost a Barrow folyó szeli ketté, 
ami miatt annak idején jelentôs kikötônek számított, így 
itt az egyik legfôbb látványosság a Dunbrody, egy látogat-
ható múzeummá kialakított hajó, pazar étteremmel, vala-
mint pár lépésre található John F. Kennedy szobra, aki-
nek családja errôl a vidékrôl származott, és aki nem sokkal 
halála elôtt épp Írországba utazott, hogy több városban is 
találkozzon a helyiekkel. Nagyjából ezzel az emlék mûvel 
szemben egyedülálló kis mûhelyt találunk, a Ros 
Tapestry-t, ahol tizenöt darab nagyméretû – az 1207-ben, 
William Marshal és felesége, Isabel által alapított kikötô 
történetét és legendáit feldolgozó – mûvészi gobelint talá-
lunk, amelyek elkészítése egyenként több mint tíz évet 
vett igénybe. 
A családias hangulatú, rövid, de annál intenzívebb nem-
zetközi fesztivál mûvészeti vezetôje, Finghin Collins a fi a-
tal zongorista generáció kiemelkedô tagja, akit a magyar 
közönség is ismerhet már, hiszen a Budapesti Fesztiválze-
nekar szólistájaként láthatta-hallhatta a fôvárosi közön-
ség, idén nyáron pedig a Kaposfesten mûködött közre több 
koncerten is. Fesztiváljának meghívottjai fi atal, tehetséges 
mûvészek, akik a magyarországi koncertpódiumokon még 
felfedezésre várnak, de reméljük, már nem sokáig.  
A mûsorfüzetet jó elôre lapozgatva megtudtam, hogy a 
koncertek helyszíne a St. Mary’s Church lesz, amitôl kicsit 
megijedtem, ismervén a templomi akusztikákat, de pozití-
van csalódtam. Talán – sajnos – általános jelenség, hogy a 
közönség legalább kilencven százalékát az idôsebb korosz-
tály tette ki, ami azért is furcsa, mert maguk a mûvészek 
többnyire a hetvenes-nyolcvanas években született fi ata-
lok voltak. Sôt, akadtak még ifjabbak, mivel a hivatalos 

megnyitót megelôzô este Írország délkeleti részének zongo-
ra szakos növendékei adtak koncertet, amelyen sajnos még 
nem tudtam részt venni. 
A megnyitóra szeptember 25-én került sor egy – szintén ki-
váló akusztikájú – másik templomban, a Parish Church of 
St. Mary and St. Michael-ben, ráadásul zongoraversenyek-
kel a fôszerepben, amelyekben a pianistákat az RTÉ 
Concert Orchestra, azaz az Ír Rádió és Televízió Hangver-
senyzenekara kísérte. Három zongoraverseny egymás után 
elég szokatlan koncepció, de mivel egymástól nagyon 
különbözô mûveket hallottunk, ez nem vont le semmit a 
mûélvezetbôl. Elôször Finghin Collins játszotta Beetho-
ven c-moll zongoraversenyét, amely az egész koncert egyik 
legnagyobb élményét nyújtotta. Collins a zongora mellôl 
vezényelte a zenekart, széles gesztusokkal, érzelmekkel 
tele, de ugyanakkor értelmezve a struktúrát. Az együttes 
pedig hûen követte szólista-karmesterét, kiváló arányokat, 
pazar hangzást eredményezve. Collins drámai játéka, ízlé-
ses hangsúlyozásai, feszes tempója igazán beethovenivé 
tette a hangzást, amit csak elmélyített az éneklô lassú tétel 
és a lendületes fi nálé. 
A francia zongoramûvész, Cédric Tiberghien Mendelssohn 
g-moll zongoraversenyét szólaltatta meg már-már szerte-
len szenvedéllyel. A Hyperion és a Harmonia Mundi vi-
lágjáró mûvésze gyakran tûz mûsorára különlegességeket, 
többek között Szymanowski és Boulez zongoramûveit, de 
Bartókot és Kurtágot is játszik koncertjein. A Men-
delssohn-mûben a második tétel lírája és a zárótétel pergô, 
lendületes futamai nyújtottak maradandó élményeket. A 
Londonban élô ukrán pianista, Alexei Grynyuk Szkrjabin 
fi sz-moll zongoraversenyét játszotta erôteljes hangon és ha-

Zongoraünnep a zöld szigeten
A Wexfordi Operafesztiváltól nem is olyan messze, az írországi New Ross városkában idén már 
tizedik alkalommal rendezték meg azt a nemzetközi zongorafesztivált, amelynek alapítója a 
Magyarországon (Budapesti Fesztiválzenekar, Kaposfest) is jól ismert fi atal, nemzetközi hírû 
zongorista, Finghin Collins. Idén elôször a Gramofon is meghívást kapott.

2 Tóth Endre / New Ross

Finghin Collins, a fesztivál alapítója
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talmas szabadsággal, ez utóbbi igencsak megnehezítette 
idônként Finghin Collins feladatát karmesterként, de sze-
rencsére nem történt baj, csak izgalmasabbá vált az 
elôadás, egyedül a lassú tétel hangütése lehetett volna va-
lamelyest személyesebb.
Szombat délelôtt az Ír Kortárszenei Központtal közös szer-
vezésben Finghin Collins félórás pódiumbeszélgetést veze-
tett Richard Lomasszel, a Durham University nyugalma-
zott történész professzorával, aki New Ross városának 
történelmérôl mesélt azon gobelinek kapcsán, amelyeket a 
beszélgetésen is jelenlévô kortárs ír zeneszerzôknek inspi-
rációs forrásként kellett használniuk egy-egy zongoradarab 
megkomponálásához, újabb öt tétellel kiegészítve a tavaly 
elkezdett Ros Tapestry Suite-et. Közülük az elsôt délidôben 
kezdôdô koncertjén az orosz származású, Németországban 
élô fi atal pianista, Olga Scheps szólaltatta meg. Eric 
Sweeney Ros Tapestry Suite 6: Evening: the light house at 
Hook Head címû darabja némi hullámzás után akkordjai-
val Messiaen világát idézte, képszerûen megjelenítve a fa-
likárpiton látható hullámokat, középpontban a világítóto-
ronnyal. A zongoramûvésznô puha billentése, érzékeny 
formálása ihletett elôadást eredményezett. Chopin Desz-
dúr noktürnje már lehetett volna összefogottabb és egyben 
spontánabb, a Rahmanyinov Vocalise-átirat pedig néha 
meg-megtorpant egyenletes haladásában, áradó dallamá-
ban. Ezek után Chopin h-moll szonátája lenyûgözött szen-

vedélyével és svungjával. 
Scheps gyönyörûen pergette ki 
a Scherzo futamait, ráadásul íz-
lésesen kevés pedállal, de nagy 
élményt jelentett a lassú tétel 
lírája és a fi nálé vehemenciája 
is. A ráadás csak fokozta a lel-
kesedésemet, hiszen Prokofjev 
Hetedik szonátájának utolsó 
tétele koncentráltan, ritmiku-
san és elemi erôvel szólalt meg.
Délután újabb színfolttal gyara-
podott a fesztivál, hiszen 
Cédric Tiberghien tartott rö-
vid mesterkurzust fi atal dublini 
zongoristáknak, ahol a francia 
mûvész alapos, a fi lológiát is 
szem elôtt tartó tanárként mu-
tatkozott meg, aki számára a 
kottahûség mellett fontosak az 
érzések, érzelmek közvetítése, a 
szünetek helye és ideje, vala-
mint a zenekari színekben való 
gondolkodás. A növendékek 
Debussy és Barber egy-egy 
mûvében rendre végre is haj-
tották Tiberghien kéréseit, ja-
vaslatait, aminek következté-
ben sokat javult az interpretá-
ció. 

Este két hangversenyt is hallhatott a St. Mary templom 
közönsége. Az elsôn a nyitókoncertrôl már ismert 
mûvészek mutatkoztak meg szólóban. Tiberghien Berg 
Szonátáját játszotta koncentráltan, de szenvedélyesen, 
rendkívül szenzitív billentéskultúrával, majd Linda 
Buckleytól a Ros Tapestry Suite hetedik darabját, a 
William Marshal: the Flower of Chivalry címû tételét szó-
laltatta meg. A kompozíció nem sikerült igazán érdekesre, 
a kidolgozatlanság érzését keltette bennem, de utána 
üdítôleg hatott Mozart c-moll szonátájának életteli, szeszé-
lyes értelmezése, különösen a játékos akcentusok és a 
zenekarszerû színek. A fesztivál saját szvitjének következô 
darabját, Sam Perkin mûvét (The Marriage of William 
Marshal and Isabel de Clare) Finghin Collins játszotta, 
meditatív hangulatot teremtve. A szünetekkel szinte 
pointillistává tarkított minimálzene az egyik legizgalma-
sabb kortárs alkotás volt, amely ugyanakkor erôsen emlé-
keztetett David Lang egyik zongoramûvére, a this was 
written by hand-re. A humortól sem mentes darab után 
Collins Schumann op. 111-es Fantasiestücke sorozatát 
adta elô, ami igazán emlékezetes maradt számomra, hiszen 
úgy érzem, Beethoven mellett Schumann a másik olyan 
szerzô, akit az ír zongoramûvész leginkább anyanyelvi szin-
ten ért, úgyis mondhatnám, hogy Schumann mûveit rit-
kán lehet ennél természetesebben és egészségesebb módon 
hallani, magvas hangokkal, éneklô lírával és a bennük 

Cedric Tiberghien nemcsak koncertezett, hanem mesterkurzust is tartott
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rejlô szenvedélyes ôrülettel. Megindítóan szólt a második 
tétel schumanni „költô szól” hangvétele, a harmadik tétel 
pedig testes, telt akkordjaival hatott. 
Alexei Grynyuk Schubert utolsó elôtti, A-dúr szonátáját 
játszotta, amiben akadtak szép pillanatok, de kicsit partta-
lanra sikerült az elôadás, a struktúra töredezett lett, he-
lyenként eltúlzott gesztusokkal. Rövid szünet után kez-
dôdött este tízkor a nap utolsó koncertje, amelyen a 
Schönberg-tanítvány Eduard Steuermann különleges zon-
gorástrió átiratában szólalt meg a mester híres Megdicsôült 
éje a Fidelio Trio tolmácsolásában. Az együttes Európa-
szerte koncertezik és a kortárs repertoárt is szívesen 
népszerûsítik, többek között Michael Nyman is írt már 
számukra darabot. A vonósok (Darragh Morgan (hegedû), 
Adi Tal (cselló)), stílszerûen szólva szinte vajúdtak a 
megdicsôülésig, már-már kontrasztálva a zongorista, Mary 
Dullea játékának romantikus, visszafogott színeivel. En-
nek ellenére interpretációjuk kicsit laposra sikerült, a kisu-
gárzás helyett inkább a koncentráció került elôtérbe.  
Az utolsó fesztiválnap is tartogatott még meglepetéseket, 
hiszen egy újabb rövid pódiumbeszélgetés után, ahol ismét 
a történeti tudnivalók mellett a zeneszerzôk beszéltek 
inspi rációjukról, a holland zongoramûvésznô, Daria van 
den Bercken szólaltatta meg a Ros Tapestry Suite kilence-
dik tételét, Deirdre Gribbin Ex Voto Tintern Abbey: 
William Marshal’s stormy crossing to Ireland címû, való-
ban viharos, sôt egészen félelmetes hangvételû mûvét, 
amely eklektikussága ellenére koherensnek hatott. A 
zongoramûvésznô ezután kedvenc zeneszerzôitôl, legutób-
bi lemezeinek, illetve projektjeinek fôszereplôitôl, Händel-
tôl (d-moll szvit és G-dúr Chaconne), valamint Mozarttól 
(c-moll fantázia és A-dúr szonáta) játszott, hihetetlen ter-
mészetességgel, allûröktôl mentesen. Formálásáról, agogi-

káiról idônként Schiff András hangsúlyozásaira asszociál-
tam, különösen a Händel-szvit Courante tételében. A 
Händel-chaconne-ban a lassú variáció nemessége és a 
gyöngyözô tizenhatodok ragadtak magával. Mozart-
elôadásáról az elegáns szó jutott eszembe elôször, ami pedig 
többek között különösen élôvé tette játékát, az volt, hogy 
a Török indulót sajátos, igencsak meglepô, sôt humoros 
improvizatív díszítô elemekkel tarkította, közben mindvé-
gig stílusban maradva.       
A fesztivál utolsó hangversenyére alig két óra múlva került 
sor, amelyen elôször a Fidelio Trio játszotta Beethoven 
D-dúr, úgynevezett „Szellem” trióját, amelynek fôképp 
markáns elsô tétele fogott meg, és leginkább a zongorista 
érzékenysége keltette fel a fi gyelmemet. Ezután Alexei 
Grynyuk játszotta a tizedik Ros Tapestry-darabot, Andrew 
Hamilton Hunt in the Forest of Ros címû mûvét, amirôl a 
szerzô viccesen megjegyezte a délelôtti beszélgetésen, hogy 
vegetáriánusként kapta a vadászatról szóló gobelint. A né-
hány motívumból építkezô, töredékes kompozíció remekül 
szólt az ukrán mûvész elôadásában, a közönség csodálatát 
és szájtátását pedig csak fokozta a szinte lejátszhatatlan 
mûben, Stravinsky Három tétel a Petruskából címû szvit-
jében nyújtott teljesítménye, összes erejével és színgazdag-
ságával. A zárókoncert fi náléjaként Finghin Collins és 
Cédric Tiberghien szépen összehangolt elôadásában hall-
gathattuk meg Brahms Magyar táncok sorozatát, amely 
után a közönség szinte eksztatikus állapotban hagyta el a 
templomot, és közben nem csak én dúdolgattam a negye-
dik tánc emlékezetes, édes-bús dallamát. Picivel késôbb 
arra is ráeszméltem, hogy alighogy elkezdôdött a fesztivál, 
már véget is ért, rengeteg zenei (és emberi) élménnyel gaz-
dagítva mindenkit. 

n

A New Ross-i St. Mary Church, a fesztivál fô helyszíne
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Cantemus-fa – tiszta forrásból
Találkozás Szabó Dénes 

Kossuth-díjas 
karnaggyal

Negyvenéves lett a nyíregyházi Cantemus kóruscsalád legidôsebb tagja, a Cantemus Gyermek-
kar. A nyíregyházi 4. számú Általános Iskola egykori énekkara ma már négy másik kórussal 
együtt alkot kulturális intézményt, amelynek igazgatója Szabó Dénes. A Kossuth-díjas és még 
számos magas állami elismerésben részesült alapító karnagy keze alatt eddig körülbelül kétezer 
fi atal énekelt az elmúlt évtizedekben, és több mint ötven elsô díjat hozott el hazai és nemzetközi 
versenyekrôl. Szabó Dénessel életútról, elágazásokról, fordulatokról, a Kodály-módszerrôl, elvek rôl 
és tervekrôl beszélgettünk.
 2 Várkonyi Tamás
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Gramofon: Honnan jött a zene iránti érdeklôdése?
Szabó Dénes: A családban negyedik gyerekként láttam, 
hogy idôsebb testvéreim hangszeren tanulnak. Én nem 
mutattam különösebb érdeklôdést a zene iránt, szüleim a 
zongorázást talán túl nehéznek gondolták, ezért a szom-
szédban lakó klarinétosnál taníttattak. Kötelezô penzum-
ként éltem meg a zeneórákat, bár szerettem a szép zenét. 
Akár a testvéreim gyakorlását, akár a klarinéttanárom já-
tékát szívesen hallgattam. A szív küldi szívnek címû rádió-
adást együtt hallgatta a család vasárnaponként. Amikor 
komolyzenét adtak, lehalkítottuk a konferálást, és együtt 
próbáltuk kitalálni, milyen zene szól. Sok népszerû zene-
mû vel ekkor találkoztam elôször. Feltehetôen senkinek sem 
jutott eszébe a családból, hogy belôlem valaha is zenész 
lesz, hiszen vagy fára másztam, vagy fociztam, vagy súlyt 
löktem. A szüleim reál tagozatra szerettek volna beiratni a 
makói gimnáziumba, ezzel szemben humán–orosz tagozat-
ra vettek fel. Református lelkész-család lévén a pártbizott-
ság vigyázott, nehogy humán vonalra kerüljünk. Nyol-
cadik osztályban írt is az osztályfônököm egy jellemzést ró-
lam, amelyben nem javasolta számomra a gimnáziumot, 
klerikális beállítottságom miatt. Két idôsebb testvéremet 
megakadályozták abban, hogy kitûnô tanulmányaik elle-
nére egyetemen tanuljanak tovább, mezôgazdasági irány-
ba kényszerítették ôket. Erre édesapám egyik napról a má-
sikra elvitt Szegedre, a Tömörkény István Gimnáziumba, a 
konzervatóriumnak ez volt a gimnáziuma. Ugyan Makón 
az iskola kézilabda- és tornacsapatának is tagja voltam, 
jelentôs eredményekkel a hátam mögött, sôt a focicsapat-
ba is hívtak, szüleim azt mondták, hogy te most zenét fogsz 
tanulni. Szegeden azonban nem vettek fel klarinétra az 

óriási túljelentkezés miatt (a könnyûzenében divatos 
szaxofon elôhangszereként rengetegen választották), így 
fuvolázni kezdtem. A negyedik év végén úgy váltam el ta-
náromtól, hogy szeptemberben találkozunk a tanárképzôn, 
csakhogy közben a minisztérium hozott egy olyan rendele-
tet, miszerint fuvolázni a jövôben csak Miskolcon lehet. 
Bár egy év múlva visszavonták, rám éppen akkor ez vonat-
kozott, ezért Miskolcon tanultam tovább és szereztem meg 
a fuvolatanári diplomát, valamint mellette a szolfézs- és 
ének-zene tanárit is. Már akkor megmutatkozhatott a pe-
dagógiai érzékem, mert a Tanácsköztársaság valamelyik 
évfordulója tiszteletére rendezett tanítási versenyt meg-
nyertem, így nem kellett ebbôl a tárgyból diplomáznom. 

G.: Nem volt egy szava sem a sok kényszerû változás ellen?
Sz. D.: Sosem voltak nagy igényeim; ha azt mondják, 
hogy ezt kell csinálni, akkor ezt csinálom, a tôlem telhetô 
legjobban. Protestáns lévén hiszek a predesztinációban, 
nem tiltakozom a sorsom ellen. 

G.: Hogyan került Miskolcról Nyíregyházára?
Sz. D.: Fôiskolai éveim alatt megismerkedtem feleségem-
mel, ô is a fuvola szakot végezte el, majd lett a Miskolci 
Nemzeti Színház fuvolása. Én elôször a sárospataki nem 
létezô – akkor éppen omladozó-düledezô – zeneiskolába 
kaptam fuvolatanári állást, majd meghívás érkezett Nyír-
egyházára, ahova két fuvolatanárt is kerestek. „Hát, ekko-
ra véletlen a világon nincs!” – gondoltuk. „Igaz, hogy ki-
csit messze van, de menjünk!” Amikor odaértünk, már 
csak egy fuvolatanárra volt szükség, viszont a 4. számú Ál-
talános Iskolából, ahol mind a nyolc évfolyamon tanult 
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ének tagozatos osztály, hiányzott egy énektanár. Ekkorra 
már elszántuk magunkat a költözésre, ezért ilyen konst-
rukcióban is elfogadtuk ezt a két ajánlatot. Én a nehezebb-
nek tartott tanári munkát vállaltam. Azért pikáns ez a 
történet, mert valahányszor megkérdezték fi atal korom-
ban, mi akarok lenni, furcsa dolgokat válaszoltam, de ab-
ban biztos voltam, hogy énektanár nem. Szívesebben let-
tem volna például egyéni paraszt, mert láttam a makói 
gazdákat, amint lóval, kocsikkal, kukoricával foglalkoz-
nak, aztán, mint minden gyerek, én is szerettem volna a 
füstös mozdony vezetôje lenni, majd késôbb azt gondol-
tam, futballista is lehetnék. És íme, huszonkét éves korom-
ban, 1969-ben énektanár lettem egy általános iskolában! 
Egy év alatt rájöttem, hogy ez a világ közepe, hogy kodályi 
elveken mûködô iskolában gyerekeket tanítani – ennél 
jobb feladat nincs. 

G.: Miért gondolja így?
Sz. D.: Mert akik ének-zene tagozatos iskolába járnak, 
azok más gyerekek, azokkal lehet dolgozni, azok fegyel-
mezettek. Máshogy ülnek a széken, koncentráltan, elmé-
lyülten képesek dolgozni, bármilyen tantárgyról legyen is 
szó – ennek tudományos magyarázatát Freund Tamás és 
Hámori József professzorok kísérletekkel támasztották alá. 
A „kodályos” gyerekek az országos kompetenciaméréseken 
messze az országos átlag felett teljesítenek, magyarból és 
matematikából egyaránt kiemelkedô teljesítményt nyújta-
nak. Pléh Csaba és Barkóczi Ilona nevéhez fûzôdik az a kí-
sérlet, amelyet egy lakótelepi iskolában végeztek el felvételi 
preferenciák nélkül. Az egyik osztályban mindennap volt 
énekóra, a másikban nem, de négy év után a zenei tagoza-
tos osztály sokkal jobb átlagokat ért el. Emellett a kórus-
ban éneklés a társadalmi szolidaritás edzôpályája is. Szociáli-

san is érettebbé, érzékenyebbé tesz, a közösségi összetartás 
miatt. Ez ma azért különösen fontos, mert úgy látom, ko-
runk az egyénre épül, az egyén viszont önmagában nem 
képes társadalmat építeni.

G.: Mit jelent a mai pedagógus számára a Kodály-módszer? 
Hogyan lehet naprakészen alkalmazni?
Sz. D.: Ezek az elvek kortalanok, nem kell alakítani raj-
tuk. Például ma is tiszta forrásból kell táplálni a gyereke-
ket, az értékes zene, a népdal kell jelentse a zenetanítás 

PÁLYAKÉP
Szabó Dénes 1947-ben született Makón; zenei szakközépiskolai 
tanulmányait Szegeden végezte, 1969-ben fuvola–szolfézs–általá-
nos iskolai énektanári diplomát kapott a Liszt Ferenc Zene mû-
vészeti Fôiskola miskolci tagozatán. 1969-ben Nyíregyházán, a je-
lenlegi Kodály Zoltán Általános Iskolában kezdett tanítani, ahol 
megszervezte az iskola énekkarainak jelenleg is mûködô rendsze-
rét. 1977 és 1981 között Budapesten, Párkai István irányítása alatt 
karvezetôi oklevelet szerzett, 2001-tôl a Debreceni Egyetem és 
Konzervatórium karvezetô szakos hallgatóit is tanítja. Az általa 
vezetett kórusokkal számos nemzetközi versenyen vett részt si-
kerrel: több mint ötven elsô díj és nagydíj, különdíjak, karnagyi dí-
jak fûzôdnek nevéhez, továbbá az 1996-ban elnyert Európa Nagy-
díj, a 2002-es koreai kórusolimpia négy bajnoki címe és hat arany-
érme, a BBC 2003-ban rendezett „Let the Peoples Sing” versenyé-
nek kategóriagyôzelme és nagydíja, a 2010-ben Arezzóban, a 
több évtizedes kimagasló nemzetközi sikerek elismeréséért kapott 
Guidoneum díj, 2013-ban Hong Kongban kapott Életmû díj jelzi 
munkásságának eredményességét. Énekkaraival a világ mintegy 
harminc országában koncertezett.

Szabó Dénes: „Protestáns lévén hiszek a predesztinációban, nem tiltakozom a sorsom ellen”
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alapját. Ugyanakkor a kodályi elvek összessége csak 
pream bulum, a sarkalatos törvények összefoglalása, ezek 
értô alkalmazása a tanár felelôssége. 

G.: Hogyan emlékszik vissza a kórusmunka negyven évvel 
ezelôtti kezdeteire? 
Sz. D.: Mielôtt a 4. számú Általános Iskolában nekikezd-
hettem volna a folyamatos munkának, jött egy kis közjá-
ték. Egy év után hatalmas árvíz öntötte el Szabolcs megyét, 
leszerelték azokat a harckészültséges fi atalokat, akiknek 
haza kellett menni, segíteni a családjukat. Az ô helyükre 
mindenkit behívtak, aki élt és mozgott. Bár zenész voltam, 
két évet töltöttem el a katonáságnál, fúvószenekarban. 
Nem volt haszontalan idô, mert megismertem a katonaság 
légkörét, abszurditását, és tapasztalatot szereztem a közös-
ségi élet terén is. Férfi kart alakítottunk, amellyel a Ki mit 
tud? döntôjéig jutottunk. 1972-ben visszakerültem az isko-
lába, ahol közben szörnyû dolgok történtek: az igazgató 
összeugrasztotta a tantestületet. Ha ott maradtam volna, 
én is megpörkölôdtem volna. Mire újra tanítani kezdtem, 
már vége lett ennek a történetnek, és odaküldtek egy má-
sik pártembert igazgatónak. A zenéhez nem értett, ahhoz 
azonban igen, hogyan vegye magát körül jó emberekkel. 
Megtalálta a tanárképzô tanszékvezetôjét, Tarcai Zoltánt, 
akinek a javaslata alapján átalakította az iskola rendszerét. 
Ennek eredményeként hozzám kerültek a felsô tagozatos 
gyerekek, így folyamatos munkára nyílt lehetôségem. Az 
iskola kórusa 1973-ban már a megye legjobbja volt, majd 
1974-ben is, 1975-ben már az országos kórusverseny dön-
tôjébe is bejutottunk, ezt követôen pedig egyre jöttek a 
felkérések, a díjak.
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G.: Kik segítik a munkáját?
Sz. D.: Ma már öt együttes, a Cantemus Vegyeskar, a Pro 
Musica Leánykar, a Cantemus Gyermekkar, a Cantemus 
Fiúkórus, sôt a Cantemus Ifjúsági Vegyeskar munkáját kell 
összehangolni, utazásokat, koncerteket leszervezni, a kap-
csolattartást intézni. Tizennégy álláshelyünk van, ebbôl 
hét fôállás, a többi fél- és negyedállás, a csapat valameny-
nyi tagja a kóruscsalád énekese. Tudom, hogy külföldön 
külön szakember foglalkozik a kórustagok hangképzésével, 
de ezt a területet is én látom el, ahogyan a koreográfi át is 
én találom ki. Nincs külön hangképzés óra, viszont heti 
négy énekórán találkozom a gyerekekkel, emellett heti há-
rom óra énekkar szerepel az órarendjükben. 

G.: Mi lesz a karnagy-utánpótlással?
Sz. D.: Kétségtelen, hogy megszaporodtak a feladatok. A 
folytatás azonban ígéretes, mert fi am, Soma remek kórus-
vezetô. Bizonyos alkalmakra már korábban is összehívtuk 
a régi diákokat, például az iskola századik születésnapjára, 
vagy amikor a pápához mentünk. Szóval egy nem rendsze-
resen mûködô, de boldog énekes társaság vissza-visszatért. 
Amikor viszont ezek a gyerekek már ott toporogtak az aj-
tóban, hogy mi lesz az idôsebb, régi kórustagokkal, akkor 
megalakítottuk a Cantemus Vegyeskart, Soma pedig 
öröm mel vállalta ennek vezetését. Felesége is nagyszerû 
szakember, és folyamatosan vannak nálam hospitálók, a 
környezetemben tehát rendelkezésre áll a jó folytatás. 

Soma mellett bizonyára lesz majd még valaki, aki fogja 
tudni azt csinálni, amit hosszú évekig én csináltam egye-
dül. Most hatvankilenc éves vagyok, egyszer már korked-
vezményes nyugdíjba mentem, de dolgozhattam tovább, 
noha éreztem, ez nem teljesen igazságos. Amikor 2010-ben 
dönteni kellett, hogy nyugdíjas leszek-e, vagy dolgozom, 
én a munkát választottam. Bár nyugdíjas korú vagyok, az 
én helyezetem más, mert a Kossuth-díj, a Nemzet mûvésze 

A KÓRUSCSALÁD TAGJAI
Elôször a Cantemus Gyermekkar alakult meg, és került 1975-ben 
az ország legjobb kórusai közé – megalakulását is ettôl a sikertôl 
számítja. 1978-ban Debrecenben a nemzetközi Bartók Béla-kórus-
versenyen elnyert második helyezés hozta meg számukra az or-
szágos hírnevet és az elsô külföldi meghívásokat. Ekkor vették fel 
Bárdos Lajos kórusmûve nyomán a Cantemus (Énekeljünk!) nevet. 
Szabó Dénes az 1980-as években sorra hozta létre a kóruscsalád 
többi tagját: a Cantemus Fiúkórust 1981-ben, amelyben a kicsik a 
szoprán és az alt szólamokat éneklik, a mutálók pedig a tenor és a 
basszus szólamot; a Pro Musica Leánykar a már végzett, de visz-
szajáró egykori énekkaros leányok kezdeményezésére alakult 
1986-ban, a Cantemus Vegyeskar pedig 1998-ban, az addigra már 
szülôi korosztályba került egykori Cantemus-énekesekbôl. A két-
ezres évek elején a különbözô karoknak összlétszáma elérte a két-
száz fôt.

„A kórusban éneklés a társadalmi szolidaritás edzôpályája”
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díj és még számos elismerés némi védettséget jelent. Az is-
kolában külön kérvénnyel taníthatok, óradíjért. Emellett 
elláthatom – mert nem oktatási, hanem kulturális intéz-
mény – a Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatói tisztségét. 

G.: Mi az, amit kudarcként élt meg a negyven év alatt?
Sz. D.: Nehéz válaszolni, hiszen az elmúlt négy évtized si-
kertörténet. Legnagyobb kudarcot nem tudok említeni, de 
aprókat igen. Kudarcérzés akkor érheti az embert, ha sok-
kal többet akar, mint amennyire képes. Kudarc lehet pél-
dául, ha az egyik kórussal nemzetközi világversenyen csak 
a negyedik helyen végzünk, miután korábban ötven elsô 
díjat és nagydíjak sokaságát nyertük el. Én tudom, hogy 
mikor nem mi nyertük meg a versenyt – mert volt nálunk 
jobb énekkar –, noha nekünk adták az elsô díjat, de fordí-
tott helyzet is adódott. Ha kudarc ért bennünket, az raj-
tam múlt: például olyan idôpontban vittem el a csapatot 
versenyre, amikor az érettségik miatt sok jó énekes nem 
tudott jönni. Másfelôl soha nem a legjobbakkal megyek, 
mert nem minden áron gyôzni akarok, hanem a kodályi 
elveket alkalmazva minden gyereknek megadni a zene 
örömét. Többször viszek olyanokat, akik nem a világszín-
vonalat képviselik, és ha egy magyar népdalt szólóban kel-
lene elénekelniük, akkor lehet, hogy bajban lennének. Ha 
azonban körülöttük mások jól énekelnek, akkor ôk is 
elôbb-utóbb belejönnek, hozzáfejlôdnek a színvonalhoz, 
mert pontosan tudják, hogyan kell alkalmazkodni negy-
ven emberhez. Nemegyszer kudarcként élem meg azt is, 
amikor a bennünket körülvevô kulturálisan igénytelen 
környezetben nem tudom megfelelô erôvel képviselni az 
igényességet. A gyerekek sokszor zeneileg sivár, ingersze-
gény világból érkeznek, a rájuk rakódott, az ôket–ben-
nünket körülvevô kulturális hordalék között élik életü-
ket. A világ ezen része nem értékteremtô, de a gyereknek 
meg kell adni a választás lehetôségét, és ehhez a tanárnak 
óriási erôfeszítéseket kell tennie. Nem virtuóz hegedûst 
vagy zongoristát, hanem mûvelt embereket kell formál-
nunk a gyerekekbôl. Ha olyannak hagyom a gyereket, 
amilyen, rosszabbá teszem. 

G.: Melyik esemény a legemlékezetesebb kórusvezetôi pályá-
ján?
Sz. D.: Vannak feledhetetlen pillanatok, amikor a rám bí-
zott negyven emberrel, egyetlen gondolattal, egyetlen közös 
rezdüléssel fogalmazunk meg egy zenemûvet. Elindul egy 
furcsa áramlat, és akkor már nem is kell nagyon vezényel-
ni, mert mindenkinek benne van a lelke, ami viszi elôre a 
zenét. Japánban egy fogadáson, az öthetes turné utolsó 
koncertje után, svédasztalok mellett, a vendéglá tóinkra 
nem jellemzô, már-már zavaróan harsány hangulatban jött 
egy kérés, hogy énekeljünk valamit. „Bosszúból” ellentétes 
lelkületû darabot választottam, és a lányokkal, miután épp 
ott megálltak, ahol éppen voltak, és letették a kanalat, az 
alacsony, rossz akusztikájú teremben elénekeltük Gyön-
gyösi Levente Beatus vir címû darabját. A lányok is érez-
ték választásom indítékát, az az éneklés máig feledhetetlen. 
Aztán Washingtonban, az amerikai zenetanárok – voltak 
vagy kétezren – kongresszusán léptünk fel egy szintén elég 
rossz akusztikájú teremben. Harcolnom kellett a ren de-
zôkkel, hogy tegyék szabaddá a színpadot, mert szerettem 
volna a jól bevált módszeremmel az énekkar tagjait szét-
szórva felállítani. Nem voltak hajlandóak lepakolni a kí-
nai zenekar kottatartóit és hangszereit a színpadról, ha-
nem kötötték az ebet a karóhoz: használjuk az énekkari 
dobogót. Mikor látszott, hogy hiábavaló minden, meg-
mondtam a gyerekeknek: vigyázzatok a hangszerekre, és 
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próbáljatok felállni ott, ahol helyet találtok. Én már fel 
sem fértem a színpadra. És elénekeltük a 150. genfi  zsoltárt. 
Utána a kétezer ember, felszólítás nélkül felállva tapsolt. 
De jogos volt, mert ilyen tökéletes elôadást tényleg ritkán 
hall az ember!

G.: Mik a tervei?
Sz. D.: Talán sosem volt kitûzött célom, egyik feladat hoz-
ta a másikat, közben terebélyesedett, új hajtásokat hozott 
a Cantemus-fa. Bár nem tartozik terveim közé, de a férfi -
kari ág hiányzik róla, noha alkalmi céllal, Liszt Faust-szim-
fóniájának elôadásához már összeállt egy ilyen csapat. 

Amit viszont nagyon szeretnék, hogy Kodály százéves 
álma, az Éneklô Magyarország minél elôbb megvalósuljon, 
a kodályi elvek maximális fi gyelembevételével. Kodály 
gondolatai egységes rendszert alkotnak, amelyek nem a ze-
nei szakképzést helyezik elôtérbe, hanem a görög eszmék-
hez hasonlóan céljuk a teljes és harmonikus személyiség 
megteremtése. A zenét (éneket) mint lelki táplálékot min-
dennap szükségesnek tartja, a táplálék minôségét pedig a 
tiszta forrásban jelöli meg. És csakis a tiszta forrásból me-
rítve! Talán a sok apró részlet mellett ez a kettô a legfonto-
sabb. Eljött az idô, most rajtunk a sor, de már nem lehet 
száz évig várni. n
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Jukka-Pekka Saraste úgy véli, nem könnyû elmagyarázni, 
hogy hogyan, mitôl lesz autentikus Sibelius elôadása, de 
van egyfajta természetes mélysége a fi nn zenei stílusnak. 
Fontos érezni az ívét, a muzsika áramlását. Magnus 
Lindberg darabja kapcsán pedig – amelynek az ôsbe mu ta-
tó ját is ô dirigálhatta – azt mondja, a Feria fordulópontot 
jelent a zeneszerzô muzsikájában. Elôtte ugyanis sokkal 
absztraktabb formákkal dolgozott, és ebben a kompozíció-
ban kezdett olyan felismerhetô motívumokat alkalmazni, 
amelyek segítséget nyújtanak a hallgatóságnak abban, 
hogy jobban követhessék a darabot. Ez a mû – sajátos 
struk túrája révén - könnyebben megragadható. Persze hoz-
záteszi, Lindberg semmilyen tekintetben sem köt kompro-
misszumot azért, hogy netán jobban tetsszen alkotása a 
közönségnek. „Nagyon fontos mû ez a számomra, ezenfelül 
pedig nagyon jó zenekari darab és kiváló egy koncert nyi-
tányának. A muzsikusoknak is kihívást jelent, ráadásul 
megmutatja a zenekar sajátosságait. A bemutatót követôen 
nagyon sokszor vezényelhettem, egész pontosan tizenki-
lenc alkalommmal.”
Arra a kérdésre, hogy ezek a mûvek milyen játékmódot 
igényelnek a nem fi nn zenészektôl a következôket feleli: 
„Mindkét kompozíció nagyon intenzív hangot kíván. S iz-
galmas egy koncerten együtt játszani Sibeliust és Magnus 
Lindberget, mert ez megmutatja a fi nn zene folytonossá-
gát. Ahol ugyanis Sibelius abbahagyta, ott folytatta más, 
ezért is remek összepárosítani egy estére ezt a két darabot.” 
A januári koncertek programjában egyébként még egy 
harmadik mû, Dvořák a-moll hegedûversenye is helyet ka-
pott, Christian Tetzlaff közremûködésével. 
Jukka-Pekka Saraste hozzáteszi, a nagy nemzeti szerzô, 
Sibelius darabjai fontos szerepet töltenek be a repertoár-
ján, bár most, a WDR Sinfonieorchestrával sok német 

kompozíciót is játszik. „Ezzel azonban nagyon elégedett is 
vagyok, mert nem gondolom, hogy száz százalékig csak a 
fi nn zenének kellene szentelem magam. S azért is tartom 
lényegesnek, hogy találkozzunk Brahms és Bruckner mu-
zsikájával is, mert új perspektívát nyújthatnak például 
Sibeliushoz, aki maga is nagyon szerette ezeket a zene szer-
zôket. Természetesen, amikor a Finn Rádiózenekarral dol-
goztam, rengeteget turnéztunk Sibeliussal, különösen az 
elsô idôszakban. Elég tipikus a fi nn együtteseknél, hogy az 
elsô, nemzetközi fellépéseiken Sibeliust tûznek mûsorra.”
Jukka-Pekka Saraste hegedûmûvészként kezdte a pályáját, 
s azt mondja, hangszeres tudása abban segít, hogy egy-
értelmûen és pontosan megfogalmazza a vonósoknak, mit 
szeretne hallani tôlük, és hogy kihozza belôlük mindazt, 
amit a mû elôadásakor kíván. A Fesztiválzenekar kapcsán 
pedig elmeséli, néhány évvel ezelôtt már az együttessel ad-
hatta elô Nielsen IV. szimfóniáját, s kellemes emlékeket 
ôriz errôl a fellépésrôl, nagyon tetszett neki, ahogy a zene-
kar mûködött. Arra a kérdésre pedig, hogy generációjának 
kiemelkedô karmestereként, aki a legnevesebb hangver-
senytermekben, a legjobb együtteseket vezényli, mi az, 
amire még vágyik, azt feleli: neki csak a zene számít, és az, 
hogy hogyan tehetné az interpretációját minél teljesebbé. 
„Mostanság sokat dolgozom Brahms-szimfóniákkal, és úgy 
érzem, a zeneszerzôvel való kapcsolatomban egyszerre elju-
tottam valahová. Ez ugyanis egy folyamatos utazás… S 
vannak még operák, amelyeket szívesen kipróbálnék, ed-
dig ugyanis még nem sok zenedrámát vezényelhettem. Ke-
resem hát a lehetôségeket ilyen produkciókra, és bízom 
benne, hogy sikerül is minderre elegendô idôt szakíta-
nom.”

A Budapesti Fesztiválzenekar honlapja: www.bfz.hu 

fi nn maestro
Izgalmas hangversenyre várja január közepén 
az érdeklôdôket a Budapesti Fesztiválzenekar: 14-én, 
15-én és 16-án Jukka-Pekka Saraste dirigálásával adják 
elô Sibelius II szimfóniáját és Lindberg Feria címû mûvét 
a Müpában. A világhírû karmester – aki rövid interjút 
adott a Gramofonnak – azt vallja: az ezer tó országának 
zenéi ugyanolyan sajátos megközelítést és 
elôadásmódot igényelnek, mint például a 
magyar zene remekmûvei.

Finn mûvek – 

Jukka-Pekka Saraste
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Az Hommage à Stravinsky-
sorozat 2016. január 13-án kez-
dôdik, s az elsô esten Frank Zappa 
három darabja csendül fel, majd 
egy Bob Becker-mû. Ravel D-dúr 
zongoraversenyét bal kézre Fülei 
Balázs adja elô, s befejezésként 
hangzik fel Stravinsky Zsoltár-
szimfóniája. A következô Hom-
mage-ra február 25-én kerül sor, 
ez alkalommal Varèse Arcanáját 
Bartók I. zongoraversenye követi, 
s ismét zárásként hallgathatják 
meg az érdeklôdôk Stravinsky Ta-
vaszi áldozatát. Ennek az estnek a 
szólistája Balog József. A harma-
dik hangversenyen, március 30-
án is akad zongoramû, mégpedig 
a Zongoraverseny, amelyet Fejér-
vári Zoltán játszik, aki legelsô, hi-
vatalos koncertjét is a Concerto 
Budapesttel adhatta a Zeneaka-
démián, 2008-ban. Akkor Mozart-zongoraversenyek szere-
peltek a programban. De tavaly is szerepelt a társulattal, 
Bartók ritkán hallható mûvét, a Scherzót adta elô, a kar-
mester pedig Kocsis Zoltán volt. 
Fejérvári Zoltán gyakori vendég a Concerto kamarazenei 
sorozataiban is, s azt meséli, nagyon élvezi, hogy ennél a 
társulatnál a zenészek mindig nyitott füllel hallgatják, s 
velük valóban együttmuzsikálásra van lehetôség. „Stra-
vinsky Zongoraversenye teljesen új a darab a számomra, 
márciusban fogom elôször játszani. Szerencsére az orosz 
zeneszerzôtôl már elôadhattam néhány mûvet, fôleg ebbôl 
a stíluskörbôl, így van elképzelésem arról a – nevezzük így 
– antiromantikus játékmódról, amelyet ezek a fajta zenék 
megkövetelnek. Tavaly kétszer is játszhattam a Capricciót 
– elôször éppen a Stravinsky-maratonon – ami néhány év-
vel a Zongoraverseny után született. Régi formák és gesz-
tusok, s persze emellett mindkét darab ízig-vérig Stravinsky. 
Az Hommage-sorozat mindhárom hangversenyének Rácz 
Zoltán a dirigense, vele is dolgozhattam már korábban, 
akkor Ligeti Zongoraversenyét adtuk elô. Örülök, hogy ô 
vezényli a koncertet, mert amellett, hogy pregnáns szemé-

lyiség, ütôs mivolta miatt is el-
várja a zenészektôl a ritmikai 
pontosságot, valamint azt a fajta 
objektív játékmódot, amit Stra-
vinsky igényel. A zeneszerzô 
ugyanis sosem szerette, ha túlin-
terpretálták a darabjait, számára 
az volt a fontos, hogy valóban pu-
ritán módon szólaljanak meg. 
Rendhagyónak tartom ennek a 
sorozatnak a mûsorösszeállításait, 
hiszen kortársai vagy késôbbi 
szer zôk mellé helyezve – március-
ban Boulez Tombeau-ja és Berg 
Wozzeck-részletei szerepelnek még 
a programban – sokkal inkább a 
régi formákat megtöltô új tarta-
lom lesz az érdekes. Most kezd-
tem el tanulni a Zongoraver-
senyt, nem könnyû feladat, sok 
idôt igényel… Meg fogom hall-
gatni más mûvészek felvételeit is, 

Maurizio Pollini elôadására nagyon kíváncsi vagyok. Egy 
ilyen mû esetében, amikor elég objektív a szerzô elvárása, 
akkor ez nem korlátozza az én interpretációmat, hanem in-
kább segít abban, hogy jobban megfeleljek a komponista 
szándékának. A Capricciót tanulva például rengeteget se-
gített a Stravinskyvel készült felvétel.”
A fi atal pianista örül ennek az új darabnak, hiszen most a 
repertoárépítés idôszakában tart. 
Valódi zenész családból indult a pályája, szülei muzsikusok, 
s mindkét testvére zenél, bár csak egyikük választotta ezt a 
pályát hivatásául. Fejérvári Zoltán egyre gyakrabban kon-
certezik a vezetô, hazai zenekarokkal, emellett tavasszal 
is visszavárják a tengerentúlra, ahol novemberben márt 
járt egy turnén. Itthon a következô hónapokban Baráti 
Kristóffal és Kobayashi Ken-Ichiróval is muzsikálhat majd. 
Európát pedig Várdai Istvánnal járja, a csellómûvésszel 
számos fellépése lesz Németországban, Hollandiában és 
Olaszországban.

A Concerto Budapest honlapja: www.concertobudapest.hu   

Stravinsky háromszor 
Az UMZE és a Concerto Budapest sorozata a Zeneakadémián

Hommage à Stravinsky – ezt a címet viseli az a téli-tavaszi, három koncertbôl álló sorozat, amely 
Rácz Zoltán dirigálásával hangzik fel a Zeneakadémia Nagytermében. A hangversenyek az 
UMZE és a Concerto Budapest közös produkciói, s izgalmas mûsorösszeállításokat hallgathatnak 
meg az esteken az érdeklôdôk. A koncertek mindegyikén egy-egy fi atal, tehetséges zongoramûvész 
szerepel: Fülei Balázs, Balog József és Fejérvári Zoltán.

Fejérvári Zoltán
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Remekül illik idei – a kozmikusság, a végtelen zenei pilla-
natait bemutató  – válogatásukba két, decemberi koncert-
jük is, hiszen a Zeneakadémián Dohnányi I. szimfóniája 
mellett Rahmanyinov III. zongoraversenye kapott helyet, s 
ezt a mûvet a Megérthetô zene sorozatában is elôadják. 
„Vannak darabok, amelyeket mindig szívesen tûz mûsorra 
az ember” – mondja Hollerung Gábor. „Ezek közé tartozik 
ez a kompozíció is. Bár nehéz és lelkileg is megterhelô al-
kotás, amelynek az elôadása minden alkalommal óriási ki-
hívás, a zenekar és a közönség is szereti. Ráadásul most 
olyan remek szólistával játszhatjuk, mint Balog József, aki-
vel ebben a szezonban többször is együtt muzsikálunk.” 
Ezt követôen a Dohnányi Zenekar szezonja ünnepi estek-
kel folytatódik, mindkét budafoki koncertjük karácsonyi 
hangulatban telik, ahol a zenekar egyik muzsikusa szólis-
taként mutatkozik be: „Vivaldi Glóriája mellett a Fagott-
versenye is elhangzik, mégpedig együttesünk kiváló mu-
zsikusa, Horváth Marcell elôadásában. Gyakorta lépnek 
fel szólistaként zenekari tagjaink, s öröm, hogy ilyen tehet-
séges zenészeink vannak. Marcell elôadásának érdekessé-
ge, hogy baritonszaxofonon játssza a fagottversenyt, egy 
olyan instrumentumon, amely abban a korban, amikor a 
mû született, még nem létezett… De azt gondolom, Vivaldi 
szívesen hallgatná, tetszene neki a hangszer virtuozitása. 
El kell oszlatni azt a félreértést, hogy a barokk korban egy 

versenymû csakis egyetlen, adott hangszerre lett kompo-
nálva. Bármilyen más instrumentum is elôadható.” A 
programban egy karácsonyi dalokból komponált összeállí-
tás is helyet kapott, a közismert ünnepi kompozíciókat 
Riederauer Richárd szôtte össze a zenekar és a kórus szá-
mára, s ez a darab a közönséget is éneklésre csábítja. 
A zeneigazgató hozzáteszi: szomorú, hogy a programjaik 
többsége egyetlen alkalommal hangozhat csak fel, és nincs 
olyan sorozatokra lehetôség, mint például Gyôrött, ahol az 
ottani együttes tizenkétszer játszik el egyetlen mûsort. 
Jönnek hozzájuk ugyanis az iskolák, s a társulat is ellátogat 
iskolaközpontokba. „A fôvárosban azonban valahogy ke-
vésbé érdeklôdôek az intézmények, nem könnyû elérni, 
hogy mozduljanak. Pedig a gyôrieknél azt tapasztalom, a 
gyerekek élvezik a komolyzenét. Persze olyan programokat 
kell összeállítani, ami felfogható és élvezhetô a számukra. 
El kellene jutnunk oda, hogy a fi atalok értékes koncerte-
ket hallgassanak. Talán ezen is segít a mindennapi ének-
lés… Mindenesetre rajtunk nem fog múlni.”
S ahogy már hagyomány a Dohnányinál, a januárjuk 
újévköszöntô-koncertekkel teli. „Szerintem 2016-ban re-
kordot döntünk, hiszen négy mûsort adunk elô, a tervek 
szerint öt vagy hat alkalommal. A zártkörû, Infonic esten 
három énekesnô lép pódiumra: Micheller Myrtill, Wolf  
Kati és Urbán Zsófi . Emellett koncertezünk a Müpában, 
Budafokon és az Olasz Intézetben is. Lesz tehát a progra-
mokban a nôt középpontba állító est, népdal témákra írott 
stílusparódia és Éj királynô ária is, jazz stílusban.” 
Akad még különleges koncert a téli kínálatban, hiszen 
február 27-én, Az örökkévalóság pillanatai sorozatban 
Richard Strauss Alpesi szimfóniája, Bach-Stokowski 
Chaconne és Respighi Róma fenyôi címû mûve hangzik 
fel. „A három mûnek sok közös vonása akad, s mindben – 
mérhetetlen személyességük mellett – ott rejlik a megsejtett 
kozmikusság is. Strauss darabja ritkán hallható, nehéz, 
sokrétegû, s hihetetlen együttes játékot igényel.  A Bach-
mû maga a hegedûbe zárt világmindenség, a Stokowski-
féle átirat pedig a személyes kedvencem. Respighi mûve 
pedig megrendítô történelmi tablókat fest zenéjével. Sze-
retném, ha a közönség megérezné azokat a fantasztikus, 
drámai és felemelô pillanatokat, az azt örökkévalóságot, 
amit a zene képes ezekben a mûvekben megfogalmazni. 
Hiszen az embernek – ahogy öregszik – egyre nagyobb 
kedve van kilépni a valóságból…”

A Budafoki Dohnányi Zenekar honlapja: www.bdz.hu

Újévköszöntô koncertek: rekordot dönt a Dohnányi
Kozmikus mûvek, monumentális alkotások kaptak helyet a Budafoki Dohnányi Zenekar bérletso-
rozataiban, de Rahmanyinov, Respighi és Richard Strauss mûvei mellett karácsonyi koncertek és 
újévköszöntô estek is szerepelnek kínálatukban. Hollerung Gábor, az együttes zeneigazgatója 
úgy véli: ez utóbbiból 2016-ban rekordot döntenek, ugyanis négy újévi programot adnak elô, a ter-
vek szerint hat alkalommal. 

Hollerung Gábor és együttese a Zeneakadémián
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MÜPA
2016. január 25. 19.30

Jegyek/bérletek: ZENEHÁZ, Budapest IX., Páva u. 10-12. www.concertobudapest.hu

ZENEAKADÉMIA 
2015. december 20. 19.30

KARÁCSONYI KONCERT
CSAJKOVSZKIJ-EST
Rómeó és Júlia nyitányfantázia 
Változatok egy rokokó témára op. 33 
V. (e-moll) szimfónia

Várdai István, Nikolaj Znaider 

ARGERICH /  
KREMERATA BALTICA 
MENDELSSOHN / BEETHOVEN / CSAJKOVSZKIJ

Martha Argerich
 Kremarata Baltica

HOMMAGE Á STRAVINSKY I. 
Az UMZE és a Concerto Budapest közös sorozata

 STEVE REICH / BOB BECKER / STRAVINSKY

Fülei Balázs
Rácz Zoltán

ZENEAKADÉMIA 
2016. január 13. 19.30
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A zene világnapján, október 1-jén alapította meg Dobos 
László és Vass András vezetésével a Pannon Filharmo-
nikusok a Fesztiválkórust, azért, hogy ez az együttes új és 
egyedi kórusformációt honosítson meg Pécsett, s közre-
mûködjön a zenekar fellépésein. Vass András, a PFZ állan-
dó dirigense azt meséli, szeretnék az együttes régi zenei re-
pertoárját bôvíteni, erôsíteni, s mivel eddig nem létezett a 
zenekarhoz köthetô kórus, ezért kezdtek el egy saját ének-
kar életre hívásán gondolkodni. Mellette a pécsi énekes 
élet meghatározó egyéniségét, Dobos Lászlót kérték még 
fel a mûvészeti vezetésre, hiszen ô volt az, aki megalapítot-
ta és tizenöt esztendôn keresztül vezette a Bach Singers 
együttest, sok éven keresztül az UniCum Laude együttes 
basszistájaként lépett pódiumra, s kiválóan ismeri a több-
szólamú és a kamaraéneklést.  
„Ôsszel már Dobos Lászlóval együtt tartottuk a meghall-
gatásokat, s olyan énekeseket kerestünk, akiknek a hang-
juk áttetszô, kellôen hajlékony, akik jól artikulálnak és vi-
lágos szövegkiejtéssel énekelnek, akiknek van némi stílus-
beli jártasságuk, valamint tudnak lapról olvasni.” – meséli 
Vass András. – „Olyan harminc-harminckét fôs társulatot 
szeretnénk életre hívni, amelynek az erôssége a barokk és 
a bécsi klasszikus repertoár. Ezért fókuszáltunk a válogatás 
során is egy adott, világosan behatárolható zenetörténeti 
korszakra jellemzô stílusra és hangzásra. Az etalon szá-
munkra ezen a téren a hazai társulatok közül a Purcell Kó-
rus. S azért lett az együttes neve Fesztiválkórus, mert a tár-
sulat nem állandóan, hanem a hangversenyeket megelôzô 
próbaperiódusokban próbál. A jelentkezôk egyébként már 
most megkapták a következô idôszak próbarendjét, hiszen 
decemberben az új társulat három koncerten is bemutat-
kozik. A Kodály Központ ötéves születésnapi gáláján lép 
fel elôször az énekkar, hiszen december 16-án Dobos László 
dirigálásával adja elô Kodály Molnár Anna címû kompo-
zícióját. Az a cappella bemutatkozást követôen szimfo-
nikus zenekarral is koncertezik, ugyanis december 19-én a 
pécsi Bazilikában adják elô J. S. Bach két karácsonyi kan-
tátáját, a BWV 63-ast és 110-est. Egy nappal késôbb pedig 
az eszéki székesegyházban, s ezeknek a hangversenyeknek 
én leszek a karmestere.”   
Nagyon sokan jelentkeztek a meghallgatásra, remek éne-
kesekre találtak, hiszen Pécsett sok jó énekkar dolgozik, a 

kóruséneklés komoly hagyományokkal bír. S míg eddig 
külsô kórusoknak fi zettek a fellépésekért, most ezeket az 
összegeket a saját énekkarukra költenék. Arról nem is be-
szélve, hogy így sokkal egyszerûbb lesz a próbák, koncertek 
egyeztetése, s remélhetôen a munka is hatékonyabbá vá-
lik. A Pannon Filharmonikusok Fesztiválkórus alkalman-
ként, a zenekar koncertjein, a Pannon Filharmonikusok 
által szervezett rendezvényeken lép majd pódiumra. Vass 
András szerint akkor lesz igazán sikeres, ha repertoárja 
valóban a barokkra és a bécsi klasszikusokra korlátozódik,  
vagyis az 1600 és 1830 között született mûvekre. Az a cél, 
hogy azok a mûvek, amelyeket a zenekar mûsorra tûz, a 
legkomolyabb szakmai kidolgozottsággal, magas színvona-
lon, az adott kor stílusának megfelelôen hangozzanak el.  
„A legfontosabb az, hogy a publikum mindenbôl a lehetô 
legjobbat kapja. Most például, a decemberi bazilikai hang-
versenyen olyan kiváló Bach-kantáták hangzanak majd 
fel, amelyeket – tudomásom szerint – korábban még nem 
hallhatott a pécsi közönség.”

A Pannon Filharmonikusok honlapja: www.pfz.hu

Új együttes: 
Pannon Filharmonikusok Fesztiválkórus
Új együttes születik Pécsett, ugyanis a Pannon Filharmonikusok saját kórust szervez. A társulat 
bemutatkozó koncertjét december 16-án adja az ötödik születésnapját ünneplô Kodály Központ-
ban. A próbaéneklések ôsszel zajlottak, s a társulatnak két irányítója van: Dobos László és Vass 
András. A Pannon Filharmonikusok Fesztiválkórus rendszeres szereplôje lesz a zenekar hangver-
senyeinek, s a régizenei stílusban szeretnének minél kiválóbbá válni. A részletekrôl Vass Andrást 
kérdeztük.

Vass András karmester
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Közönségkapcsolat és jegytékesítés: Tourinform Iroda (Piac u. 20.)  Kölcsey Központ (Hunyadi u. 1-3.)

Kölcsey Központ, Nagyterem

a Budapesti Operettszínház Balettkara
Kodály Filharmonikusok Debrecen

 

A zenekar tevékenységét támogatják: 
Budafok‐Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 

Bud a f o k i
D o hn án y i
Z e n e k a r

2016. február 27.
Kozmikus in�mitások
R. STRAUSS: ALPESI SZIMFÓNIA 
BACH ‐ STOKOWSKI: CHACONNE
RESPIGHI: RÓMA FENYŐI 
Feledi Project
Koreográfus: Feledi János
Vezényel: Hollerung Gábor

2016. március 20.
Most és mindörökké
BACH: JÁNOS PASSIÓ
Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar
Budapes� Akadémiai Kórustársaság
Rendező: Sylvie Gabor
Vezényel: Hollerung Gábor

2016. április 30.
Szimfonikus felfedezések
Kárhozat és megdicsőülés
CSAJKOVSZKIJ: FRANCESCA DA
RIMINI
BARTÓK: II. ZONGORAVERSENY
STRAVINSKY: TŰZMADÁR
Roman Rabinovich ‐ zongora
Duna Művészegyü�es
Koreográfus: Juhász Zsolt
Vezényel: Hollerung Gábor

A Budafoki Dohnányi Zenekar 
és a Művészetek Palotája közös sorozata 2015‐16

Az örökkévalóság pillanatai

További információ:
www.bdz.hu • www.mupa.hu

Hallgasson Ránk!
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„Remekül indult a szezonunk” – meséli az ügyvezetô. „Na-
gyon sikeresek voltak az aperitif-koncertjeink, s az elsô 
Tûz varázs-bérletes estünk is telt házat vonzott. Ugyanezt 
mondhatom el a Müpában adott októberi estünkrôl is, 
amelyen kiválóan muzsikált a társulatunk, s a fôvárosi 
pub likum lelkesen és hosszan ünnepelte a Miskolci Szimfo-
nikusokat. A budapesti koncerthelyszínre még egy lemez-
bemutató estre is visszatértünk a Djabe együttessel, ami 
szintén nagy érdeklôdést váltott ki, és tetszést is aratott.”
Követve a zenekar hagyományait, decemberben karácso-
nyi koncertre várják a publikumot a Selyemréti templom-
ba, s a 21-i, ünnepi programban a nagyzenekari mûsor mel-
lett az együttes tagjai önálló produkciókkal is meglepik a 
közönséget. Elôtte, december 17-én még Händel Messiása 
is felhangzik, Hollerung Gábor dirigálásával, a Hangforrás 
bérlet második koncertjén. Az oratórium elôadásában a 
Nyíregyházi Cantemus Kórus is részt vesz, s olyan szólisták 
lépnek pódiumra, mint Csereklyei Andrea, Megyesi 
Schwartz Lúcia, Varga Donát, Kovács István. Miskolcon 
több évtizedes tradíció, hogy koncerttel köszöntik az új 
esztendôt, ez folytatódik idén is, némi újítással. „Eddig há-
rom nap alatt adtunk három hangversenyt, most két nap 
alatt, január 8-án és 9-én három újévi koncerten muzsiká-
lunk, és ezt a programot Gyöngyösre is elvisszük. Különle-
ges ez az est, hiszen mindig hatalmas iránta az érdeklôdés, 
erre a rendezvényre még olyanok is eljönnek, akik egyéb-
ként nem járnak komolyzenei koncertekre. Korábban sok-
féle mûfaj jelent meg ezeken a gálákon, szerepeltek például 
latin táncosok, énekes szólisták is. Tavaly komolyabb és 
könnyedebb részekre osztottuk a mûsort. Fellépett az esten 
operaénekes, táncoskomikus, s mivel ez az összeállítás tet-
szett a közönségnek, ezt követjük idén is. Szendy Szilvi, va-
lamint Szabó Dávid, az Operettszínház szubrettje és ifjú 
felfedezettje érkezik, s olyan operaénekesek is színpadra 
lépnek, mint Boncsér Gergely, Lukács Anita. Táncosok is 
szerepelnek az elôadásokban, s szeretném, ha a polka és a 
keringô mellett más táncos mûfajok is megjelennének a 
pódiumon.” 
Szászné Pónuzs Krisztina kiemeli még a koncertkínálatuk-
ból januárban Halmai Katalin és Thomas Herzog estjét, 
amelyen Liszt és Mahler szerzeményeinek tapsolhat a kö-
zönség. Tánclobbanás a címe annak a februári koncert-
nek, amelyet Ajtony Csaba vezényel, s olyan mûvek hang-
zanak fel, mint Ravel tánckölteménye, a La Valse vagy 
Ajtony Csaba saját kompozíciója, a Mozgásból szôtt ária. 

A saját szervezésû koncerteken túl vendégszerepelnek Bu-
dapesten, Gyöngyösön, Kisvárdán, Nyíregyházán, vala-
mint a Filharmónia Szezonbérletében is többször muzsi-
kálnak. Az Ifjúsági hangversenysorozat résztvevôit egy 
kvízjátékkal lepik meg, ahol értékes nyeremények találnak 
gazdára. Folytatódnak a gyerekprogramok, mint a nagy-
sikerû Ciróka, a Játsszunk zenét a szimfonikusokkal, a 
Hang-ár, de Vár-szerenád és Aperitif koncertekbôl sem 
lesz hiány. 
Az ügyvezetô elégedett az együttessel: úgy érzi, egy nehéz 
idôszak után végre helyreállt a rend. Örül, hogy az új 
mûvészeti vezetôt, Gál Tamást is megszerette a miskolci 
publikum. Egyetlen dolog aggasztja: a büdzsé, ugyanis a 
2012-es költségvetéshez képest jelentôs mértékben csök-
kent a támogatásuk. S egyelôre nem tudja, hogy a jelenleg 
tervezett támogatásokból hogyan tud majd mûködni a tár-
sulat. Mindenesetre már tervezik a következô szezont, és 
folyik az ötletelés, programösszeállítás. 

A Miskolci Szimfonikusok honlapja: www.mso.hu

Miskolci Messiástól a téli Tánclobbanásig 
Kifejezetten sikeres hangversenyekkel kezdte az idei szezont a Miskolci Szimfonikus Zenekar. Téli 
programjaik sorában lesz még táncköltemény és újévköszöntô koncert is. A zenekar ügyvezetôje, 
Szászné Pónuzs Krisztina örül, hogy visszanyerte népszerûségét az együttes, s hogy a fôvárosban 
is több alkalommal fellépnek. Már a következô szezon programját tervezik – csupán a büdzsé 
miatt aggódnak.

Szászné Pónuzs Krisztina ügyvezetô igazgató
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„Nagy erôkkel folytatjuk a közön-
ségépítést és mind jobban bevon-
juk a fi atalokat” – meséli a karmes-
ter. „Nôtt a bérletvásárlóink száma 
is, büszkén mondhatom, hogy a ko-
rábbi évekhez képest több száz szá-
zalékkal vannak ma már többen.” 
Hozzáteszi azt is, hogy az idei évad-
tól a Kodály Filharmonikusok és a 
Kodály Kórus a Kölcsey Központ 
nagytermében koncertezik. „A 
Bartók Terem állapota sajnos már 
nem tette lehetôvé a hangverseny-
szervezést. Szerencsére az új hely-
szín olyan nézôtér-kialakítási és ez-
által akusztikai fejlesztéseket ka-
pott, ami jelentôsen megnövelte a 
koncertélményt. Bár azért az még 
mindig elmondható, hogy nem ki-
mondottan hangversenyterem, hi-
szen nem annak épült, mégis sok-
kal komfortosabb érzetet nyújt a koncertlátogatóknak.”
Az új helyszínen, a bérletes évadban pedig igazán különle-
ges programokat kínálnak. Nagy hangsúlyt fektettek pél-
dául a kortárs mûvek elôadására, és ezeket a darabokat 
rendre olyan, a közönség által már ismert szerzôk mûveivel 
párosítják, amelyek tematikájukban közel állnak a modern 
kompozíciókhoz. Így kerül sor a bérletes koncerteken Tal-
lér Zsófi a, Orbán György, Vajda János, valamint Dubrovay 
László mûveinek elôadására, illetve Kerek Gábor ôs be mu-
ta tójára.  „Sajnos azon igyekezetünk, hogy ezeket a mûve-
ket a budapesti közönségnek is megmutassuk, egyelôre – 
anyagi okok miatt – nem tud beteljesülni. Mind a Kodály 
Filharmonikusok Debrecen, mind a Kodály Kórus Debre-
cen nevébôl fakadóan folyamatosan mûsoron tartja Ko-
dály Zoltán mûveit, s mellette – az évforduló kapcsán – a 
következô idôszakban elôtérbe kerül Bartók mûvészete is. 
A Kodály Kórus ifjúsági sorozatokon is népszerûsíteni fog-
ja a mûveket, de a 70 éve elhunyt, 2016-ban 135 éve szüle-
tett szerzôre emlékezünk majd a Bartók Béla Nemzetközi 
Kórusverseny gálahangversenyén is.”
A debreceni együttesek turnézni is indulnak a következô 
hónapokban. A Kodály Filharmonikusok ismét Németor-
szágba utaznak a Budapesti Operettszínház partnereként, s 
a zenekar a teátrum legendás, nagy múltra visszatekintô 

müncheni és nürnbergi karácsonyi gálaestjeinek zenei 
fun damentumát adja. A vendégszereplést, amelyet Somo-
gyi-Tóth Dániel vezényel, Magyarországon szintén folytat-
ják az elôadók; január 1-jén Budapesten, majd ezután Sop-
ronban, valamint Debrecenben ugyancsak színpadra kerül 
a produkció. Az igazgató-mûvészeti vezetô beszámolt arról 
is, hogy a Kodály Kórus egyre gyakoribb szereplôje lett a 
budapesti koncertéletnek: úgy tûnik, újra felfedezték ma-
guknak a budapesti zenekarok, hiszen a társulat a MÁV 
Szimfonikus Zenekarral több alkalommal mûködik együtt, 
de az Óbudai Danubia Zenekar sorozatában szintén részt 
vesz, azon kívül, hogy részese volt a CAFe Budapest ren-
dezvénysorozatának, illetve a Mosonyi 200 emlékhang-
versenynek. S mindkét együttes részvételével valósult meg 
a Magyar Mûvészeti Akadémia nagyszabású rendezvénye, 
Liszt Ferenc: Szent Erzsébet legendája magyar nyelvû be-
mutatójának a 150 éves évfordulója. Emellett a kórus járja 
az országot, ellátogat Szegedre, Kecskemétre és Miskolcra 
is, hol a cappella hangversenyt adnak, hol oratorikus vagy 
koncertszerû operaelôadásban szerepelnek.

A Kodály Filharmónia (a zenekar és az énekkar) honlapja: 
www.kodalyfi lharmonia.hu

Tallér Zsófi a: Pert em Heru – Kilépés a fénybe címû oratóriumát a Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus 

mutatta be. A darabot az Artisjus 2015-ben az év zenemûvének választotta

Élénkülô koncertélet Debrecenben
Ebben az évadban már a Kölcsey Központ nagytermében koncertezik a debreceni Kodály Filhar-
monikusok és Kodály Kórus. Jelentôsen nôtt a bérletvásárlóik száma a korábbi esztendôkhöz ké-
pest, miközben  a megszokottól eltérô program-összeállításokat kínálnak. Somogyi-Tóth Dániel 
igazgató-mûvészeti vezetô örömmel számolt be emellett arról is, hogy a kórus egyre többször sze-
repel a fôvárosban, a zenekar pedig németországi turnéval ünnepel karácsonykor.  
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„Immár hagyományosnak nevezhetô a 
Honvéd téri református templomban 
rendezett, adventi koncertünk  – me-
séli Lukácsházi Gyôzô –, amelyre eb-
ben az évben december 17-én kerül 
sor, s ezen a Szegedi Szimfonikusokból 
alakult kamaraegyüttes muzsikál; 
olyan szólistákkal, mint Somogyvári 
Tímea Zita szoprán vagy Boros József 
trombitamûvész. A zenekart Kosztándi 
István vezeti, s a programban barokk 
mûvek – Corelli, Locatelli és Händel 
kompozíciói – kaptak helyet. Emellett 
a tradicionális est mellett szeretnénk 
azonban egy hagyományteremtô ren-
dezvényt is útjára indítani. Korábban 
rendszeresen szerveztek a színházban 
újévi hangversenyt, ez azonban az 
utóbbi években valahogyan elmaradt. 
Mi most ezt a hagyományt szeretnénk 
újra életre hívni, ráadásul egy valóban 
különleges esttel. Nagyszabású progra-
mot tervezünk január 9-én, amelyre várjuk a humort és a 
szimfonikus muzsikát egyaránt kedvelô közönséget. A 
koncert fôszereplôje a zenekar lesz, s az együttest dirigálva 
két karmester is pódiumra lép: Balogh Sándor és Gyüdi 
Sándor. Az együttes vezetô dirigense ez alkalommal új ol-
daláról is bemutatkozik, a pálca mellett ugyanis hangszert 
is vesz a kezébe… A mûsor összeállítója, Balogh Sándor 
különbözô nemzetek zenéjébôl készített nyolc-tíz percnyi 
hosszú blokkokat. Lesznek persze az esten hangszeres szó-
listák, kórus, s olyan kedvelt szegedi énekes is pódiumra 
lép, mint László Boldizsár. Az újévköszöntô koncert úgy 
kezdôdik majd, akár a némafi lmek: miközben pörögnek a 
vetített képkockák, Kontra Zoltán zongorázik. A konfe-
ranszié én magam leszek, s rengeteg míves zenei paródiával 
szeretnénk megörvendeztetni a közönséget, s felejthetet-
lenné tenni a hangversenyt. Szinte mindenütt a világon 
ilyenkor Strausst játszanak, mi abban is hagyományt kívá-
nunk teremteni, hogy inkább más darabok közül váloga-
tunk. Többet nem akarok elárulni, legyen meglepetés. 
Mindenesetre remélem, lesz folytatása 2017-ben is!”
Gyüdi Sándor elmondta: a következô hónapokban emel-
lett operabemutató is vár az együttesre, hiszen január 15-
én Donizetti Szerelmi bájitalát mutatják be a Szegedi 

Nemzeti Színházban. Majd Mozart-estre készülnek, Vas-
hegyi György dirigálásával koncertáriákat és a g-moll 
szimfóniát hallhatja elôadásukban a publikum. A 19-i est 
szólistája Kolonits Klára. Még egy balettpremierben is 
részt vesz a társulat, az viszont már a fôvárosban lesz: ja-
nuár 24-én délelôtt ugyanis a Fából faragott királyfi t kísé-
rik a Müpában, Gyüdi Sándor vezényletével. A Szegedi 
Kortárs Balett produkciója a Bartók-év elôtt tiszteleg, s ez-
zel a Balettmesék sorozatában színre kerülô elôadással is 
szeretnék a fi atalok fi gyelmét felhívni a magyar zeneszerzô 
fi lozofi kus zenéjére. „Február végén még kortárs opera-
ôsbemutatónk is lesz: Tóth Péter Árgyélus királyfi  címû, 
gyerekeknek írt darabját adja elô az együttes a Szegedi 
Nemzeti Színházban. Ennek a darabnak a keresztmetszet-
ét korábban már játszottuk néhányszor, még Kolozsvárott 
is elôadtuk, most azonban végre a teljes darab szólal meg. 
S míg eddig fôiskolások voltak a szereplôk, most professzi-
onális elôadók formálják meg az egyes fi gurákat, s a mû ál-
landó darabja lesz a repertoárunknak. Tóth Péter rendsze-
res szerzôje a zenekarnak, nagyon örülök, hogy most egy 
teljes operáját is bemutathatjuk” – teszi hozzá a dirigens.

Téli opera- és koncertkínálat Szegeden
Adventi koncertek, újévi gála, színházi premier, ôsbemutató. Számos izgalmas produkcióval várja 
a közönséget a következô hónapokban is a Szegedi Szimfonikus Zenekar. Az újesztendôt nagy-
szabású koncerttel köszöntik a színházban, kortárs meseoperát mutatnak be, a Bartók-év elôtt 
pedig balettpremierrel tisztelegnek. Minderrôl az együttes igazgatója, Lukácsházi Gyôzô, vala-
mint vezetô karmestere és mûvészeti vezetôje, Gyüdi Sándor beszélt a Gramofon kérdésére.

Tóth Péter: Árgyélus királyfi  címû gyerekoperáját február 26-án mutatják be Szegeden

A zenekar honlapja: www.symph-szeged.hu
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„Azt tapasztaljuk, hogy a közönség is nagyon szereti az ifjú 
talentumokat, akik változatossá, izgalmassá teszik a hang-
versenyeket. Ahogy mi, a zenekar tagjai megismerjük ven-
dégünket a próbák, az együttmuzsikálás folyamán, úgy a 
koncertek elôtt sort kerítünk egy rövid beszélgetésre, be-
mutatkozásra, melyet követôen, a publikum rendszerint 
nagy szeretettel fogadja a fi atal elôadókat” – meséli a mû-
vészeti vezetô. „Igyekszünk is színesíteni a fellépôk sorát 
nemzetközi versenyek gyôztes szólistáival, fi atal magyar 
hangszeres-, és énekmûvészekkel. Valamint évrôl évre 
nyomon követjük, hogy kik nyernek Fischer Annie-
ösztöndíjat, s amikor felkérjük ôket a közös fellépésre, 
akkor a mûsorválasztásnál általában fi gyelembe vesszük a 
kéréseiket – azt, hogy az adott periódusban milyen ver-
senymûvek szerepelnek a repertoárjukon. Egyébként nem 
egyszer elôfordul az is, hogy a Duna Palotában tartandó 
koncertre tanulják meg a kiválasztott darabot. Szezonter-
vünk ezáltal sokszínû, a zenekarnak és közönségének egy-
aránt óriási zenei élményt nyújtanak.”
„Az idei elsô Fischer Annie-ösztöndíjas vendégünk Nyári 
László volt, aki a Tiszta romantika címet viselô, október 
30-i koncertünkön Brahms D-dúr hegedûversenyét adta 
elô az együttessel, Horváth Gábor dirigálásával, nagy si-
kerrel. Az ifjú mûvész, aki már a Junior Prima-díjat is átve-
hette, két esztendeje végzett a Zeneakadémián, Szenthelyi 
Miklós növendékeként. Hangszere egy cremonai mester, 
Antonio Ruggieri munkája 1726-ból, amit a Zathureczky 
Alapítványtól nyert használatra. Ezen a hegedûn játszott 
egykor maga Zathureczky Ede is…” Szklenár Ferenc hozzá-
teszi: az ösztöndíjasok a zenekarral együtt szívesen látott 
vendégek más koncerthelyszíneken is, mint például a 
Klebelsberg Kultúrkúriában.
„A Fischer Annie-ösztöndíj megkönnyíti zenekarunk éle-
tét, hiszen a mindig szûkös költségvetés miatt anyagilag is 
szerencsés ez az együttmûködés. Persze a pályakezdô mûvé-
sze ket nem csak az ösztöndíj keretében foglalkoztatjuk – ha 
a késôbbiekben mód nyílik rá, az ösztöndíj lejárta után is 
visszahívjuk ôket.” Így lett a zenekar énekes mûsorainak 
rendszeres, visszatérô szólistája például Szakács Ildikó, aki 
2010-ben és 2011-ben is elnyerte a Fischer Annie elôadó-
mûvészi ösztöndíjat, döntôbe jutott az Armel operaverse-
nyen, három esztendeje pedig a Magyar Állami Operaház 
magánénekese. Szintén rendszeres fellépôjük Balog József, 
aki számos megmérettetésen gyôzedel mes kedett, s a fi atal 
zongorista-generáció egyik legtehetségesebb tagja. Ebben a 
szezonban azonban egy másik ifjú és szintén kiváló pianista 

koncertezik velük: Balázs János. A mûvész december 11-én 
a Virtuozitás és búcsú címet viselô hangversenyen szerepel, 
s az azerbajdzsáni szerzôk mûveit is felvonultató program-
ban Schumann a-moll zongoraversenyét adja elô a Duna 
Palota Színháztermében, Jelcin Adigezalov vezényletével. 
Szintén gyôzelmek hosszú sorával büszkélkedhet a fi atal 
csellista, Szabó Ildikó, aki tizenkét évesen adta elsô szóló-
koncertjét, s két évvel késôbb, 2008-ban elkészíthette elsô 
lemezét is. Tavaly a Pablo Casals-versenyen II. helyezett 
lett és elnyerte a közönségdíjat is. Ô január 15-én játszik az 
együttessel, Dvorák h-moll csellóversenyét hallgathatja 
meg elôadásában a közönség, az est dirigense Medveczky 
Ádám. Március 11-én két kiváló klarinétmûvész: Rumy 
Balázs és Szûcs Péter érkezik a Duna Szimfonikusokhoz: 
Kovács János irányításával Garai Attila kortárs zeneszerzô 
Kettôsversenyét adják elô. Az elmúlt években Szûcs Péter 
két alkalommal is elnyerte a Fischer Annie elôadó-mû vé-
sze ti ösztöndíjat, Rumy Balázs pedig nemzetközi versenye-
ken mutatta meg tehetségét. Az évad legfi atalabb köz re mû-
ködôje Boros Misi lesz, aki április 8-án szerepel a zenekar-
ral. A Virtuózok címû tehetségkutató nagy felfedezettje 
Haydn D-dúr zongoraversenyét adja elô, az együttes vezetô 
karmestere, Deák András vezényletével.

A Duna Szimfonikus Zenekar honlapja: www.dunaszimfonikusok.hu 

Boros Misi, az évad legfi atalabb közremûködôje

Fiatal tehetségek a Duna Szimfonikusoknál
Ôsszel egy friss Fischer Annie-ösztöndíjas, Nyári László hegedûmûvész muzsikált a Duna Szim-
fonikus Zenekarral, s a szezon további részében ugyancsak sok ifjú virtuózzal játszanak együtt. 
A társulat mûvészeti igazgatója, Szklenár Ferenc úgy véli: a zenekar egyik fontos küldetése, 
hogy a fi atal tehetségeknek rendszeresen fellépési lehetôséget biztosítson. 
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„Rengeteget változott a Hon-
véd Férfi kar az utóbbi két év-
tized során” – meséli Batki 
László, aki elôször 1996 októ-
berében énekelhetett az 
együttesben. „Amikor ideke-
rültem, csak a szép hang szá-
mított, különféle szakmákból 
érkeztek az énekesek, akik a 
szolfézstól kezdve mindent itt 
tanultak meg. Aztán az évek 
során egyre nôtt a diplomás, 
Zeneakadémiát végzett tagok 
száma, így ma már sokkal ha-
marabb sajátítjuk el a darabo-
kat. A gyors tanulásra pedig 
szükség is van, hiszen a kórus 
feladatai az utóbbi években 
egyre gyarapodtak. Az, hogy 
rendszeresen szerepelünk ope-
rákban, színesíti a repertoá-
runkat, arról nem is beszélve, 
hogy a színpadi fellépéseknek köszönhetôen izgalmasabbá 
válik a munkánk.”
Eleinte nem mindenki lelkesedett azért, hogy kotta nél-
kül, jelmezben, sminkben énekeljen, de hamar rájöttek, 
nem olyan ördöngôs feladat rendezôvel dolgozni és az 
éneklés mellett számos más dologra fi gyelni. „Érdekes volt 
eleinte, hogy a hangunk mellett a testünkkel is el kell ját-
szani a szerepet. De ennek köszönhetôen mostanra már 
mindenki máshogy áll a zenéhez, és koncerten sem csupán 
a kottafejeket bámulja.” László már várja, hogy a szólamá-
nak elkezdje betanítani Aribert Reimann: Lear király 
címû operáját, amelyet január végén mutatnak be az Ope-
raházban. Számos izgalmas feladat vár még az együttesre: 
februárban például – az MTA dísztermében – Ismeretlen 
Férfi karok címmel saját bérleti koncerten énekelnek, a hó-
nap végén pedig Verdi Aidájában szerepelnek.
Batki László azért is tagja ilyen régóta az együttesnek, mert 
remek társaság. „Bárhol lépünk fel, mindenütt szívesen fo-
gadják a Férfi kart, mert mindig vidámak vagyunk, sokat 
nevetünk. A társulatban nincsenek ellenségeskedések 
sem szakmailag, sem emberileg. Így a problémák is köny-
nyebben megoldódnak. Nincs olyan koncert, amelyet fél-

vállról vennénk. Az utóbbi 
húsz év tapasztalata az, hogy 
mindegyik fellépésen a maxi-
mumot kell nyújtani, a közön-
ség ugyanis azonnal észreve-
szi, ha valaki kényszeredetten 
vagy félig felkészülten megy 
fel a színpadra. Minden egyes 
hangverseny – akkor és ott – 
a legfontosabb.” Annyiban 
változtatta meg az életét a 
szólamvezetôség, hogy most 
jobban elôre dolgozik, mint 
korábban. Egyébként már a 
2000-es évek elején, az akkori 
kórusvezetô felvetette: dönt-
sék el Riederauer Richárd 
kollégájával, melyikük legyen 
a szólamvezetô. Akkor Batki 
lemondott a posztról, áten-
gedte a barátjának, aki friss 
diplomásként érkezett a kó-

rusba, de felkészült volt szakmailag, és szívesen vállalta a 
feladatot. A Four Fathers mellett ugyanis az énekesnek ak-
kor nem jutott volna sok ideje a szólamra. Most azonban 
ismét felmerült az ötlet, hogy legyen ô a szólamvezetô, s 
ez alkalommal már szívesen vállalkozott a feladatra, 
amelyben tapasztalata is akad, hiszen sokszor helyettesítet-
te Richárd barátját. 
S persze az „apukákkal”, azaz a Four Fathers-szel is dol-
gozik tovább. Ebben az együttesben szintén hosszú múlt-
ra tekinthet vissza, hiszen Debrecenben már megszületett 
a kvartett elôképe, amelynek ô is tagja volt. Mire azonban 
ô is fôvárosi lett, addigra barátai életre hívták a Four 
Fatherst. Így csak 1999-ben csatlakozhatott a négyeshez, 
amikor az egyik tagot kellett helyettesítenie. Az évtizedek 
során aztán valóban komoly apukákká váltak, hiszen né-
gyüknek összesen tizenöt gyermeke van. Batki Lászlónak 
három fi a mellé idén nyáron született meg a kislánya. A 
Four Fathers rendszeresen koncertezik, s már készülnek a 
nagy, huszadik jubileumi fellépésre, amelyre a tervek sze-
rint januárban kerül sor.

A Honvéd Együttes honlapja: www.honvedart.hu

Batki László, az ajakszaxofonos-nyelvdobos
Szájcselló, ajakszaxofon, nyelvdob – ezeket az „instrumentumokat” is képes hangjával életre kel-
teni Batki László. A Four Fathersben persze azért baritonját is használja, akárcsak a Honvéd Fér-
fi karban, ahol lassan két évtizede tag. Az együttesben ez év augusztusától új feladatot is betölt: 
a baritonszólam vezetôje lett. Zongora-korrepetitor szakon végzett mûvészként élvezi a kórussal 
való munkát, s izgalmasnak tartja azt is, hogy a társulat az utóbbi években a koncertek mellett 
operákban is rendszeresen fellép.

Batki László énekmûvész
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„Nagyon fontosnak tartom a marketing és PR-
munkát, hiszen nemcsak igényes programokat 
kell összeállítanunk, hanem azokat megfelelô 
módon kell tálalnunk is” – mondja Harsányi 
Mária. „Több évvel ezelôtt készült új honlap a 
Társaskör számára, és most ismét eljött az ideje a 
megújulásnak. Más lesz a megjelenése, kezelése, 
bízunk abban, hogy sikerül még inkább felhasz-
nálóbaráttá tenni. S egyedi lesz, ahogy a Társas-
kör is az. Az otthonosság, az óbudaiság, a magas 
mûvészetek folytonos megjelenése – ez mind-
mind jellemzô intézményünkre, s ez a honlapun-
kon is tükrözôdik majd. A programajánló mel-
lett továbbra is megtalálhatják látogatóink a 
hangfelvételeket, a videókat, a rólunk írt cikke-
ket, valamint az eddig elkészült hangos köny-
veinket. S bár azt terveztük, az új honlapon egy 
emlékfal’ is helyet kap, ez végül a Facebookra fog 
kerülni. Az Óbudai Társaskör épülete 2018-ban lesz két-
száz esztendôs, s 1945 óta folyik itt közmûvelôdési, 
mûvészeti munka. Szeretnénk összegyûjteni ezeknek az 
évtizedeknek az emlékeit. Ha valakinek fotója, újságcikke 
vagy csak egy emléke van, amit szívesen megosztana a 
házról, azon az oldalon majd megteheti.” 
A legfontosabb reklámnak egyébként azt tartják, hogy a 
látogatóik egymásnak ajánlják a Társaskört, s egy-egy 
elôadás híre szájról szájra terjed. Így vált népszerûvé és im-
már hagyománnyá a társasköri karácsonyi koncert, amely 
mindig nagyon bensôséges és családias hangulatú. Idén 
cseh ünnepi dalokkal teszik még különlegesebbé. A Kassai 
Cseh Egyesület Nôi Kara lép fel december 17-én, az Óbu-
dai Kamarakórus mellett, s nemcsak forralt bort és teát, 
hanem az est végén cseh karácsonyi süteményeket is kós-
tolhatnak a vendégek. Ezt a programot a Bohémia Baráti 
Körrel és a Cseh Centrummal közösen szervezik. Egyéb-
ként a tavalyi est végén, amikor búcsúztak a látogatóktól, 
többen megköszönték, hogy ebben az egyre szomorúbb vi-
lágban olyan estét tudtak nekik varázsolni, amely valódi 
karácsony, valódi ünnep volt… 
„S aztán a következô népszerû rendezvényünk, az újévi 
koncert” – folytatja az áttekintést Harsányi Mária. „Janu-
ár 10-én, délelôtt 11 órától Berki Sándor és a Kék Duna 
Koncert-Szalonzenekar várja az érdeklôdôket. Nagyon 
sokszínû a mûsoruk: szerepel benne operett, musical, fi lm-

zene, klasszikus zenei feldolgozás. A koncertet pezsgôs 
koccintással zárjuk. Már ez a rendezvényünk is tradicioná-
lis, hiszen 2010-ben rendeztük meg elôször. Hamar elfogy-
nak rá a belépôk, mert nagy öröm számunkra, hogy sokan 
velünk ünnepelnek, karácsonyi ajándéknak vásárolják a 
januári jegyeinket.” 
„2016 januárjában Szilágyi Enikô ad nálunk Edith Piaf-
estet. Klasszikus zenei sorozatokat is kínálunk, például 
házimuzsikát Mácsai Jánossal, s ebben a sorozatban a Páros 
triók hangzanak fel két mûvészházaspárral. Állandó év 
eleji vendégünk a Hot Jazz Band is újrav fellép. Mozart szü-
letésnapját is hangversennyel ünnepeljük 27-én, amelyen 
Rónaszéki Tamás és Hargitai Imre muzsikál. Van egy 
olyan programunk is, amelyre akkora az érdeklôdés, hogy 
folyamatosan mûsoron tartjuk: ez pedig a Seress Rezsô-est 
Fesztbaum Béla és a Kék Duna Koncert-Szalonzenekar 
elôadásában. Farsangi programból is akad jócskán: a Bu-
dapest Ragtime Band farsangi bálja mellett a Várnagy-csa-
lád ad különleges estet. A Valentin-napot pedig a Szent 
Efrém Férfi karral és Lackfi  Jánossal ünnepeljük. Ezekre a 
téli hónapra is igaz, amire egész évben törekszünk: a sok 
mûfajúság és a színvonal” – tájékoztatta a Gramofont 
Harsányi Mária.

Otthonosság és óbudaiság: a Társaskör étosza
„Óbudai Társaskör – Otthon a kultúrában” – ez a szlogen szerepel majd a Kiskorona utcai intéz-
mény megújult honlapján is. S mindezt igazolják a programjaik, ahogy arról Harsányi Mária 
igazgatónô beszámolt a Gramofonnak. A következô hetekben-hónapokban családias kóruskará-
csonnyal, vidám újévköszöntô szalonmuzsikával, farsangi bállal várják az érdeklôdôket. Emellett 
Piaf-estet, Mozart-születésnapot, Seress Rezsô-emlékmûsort is kínálnak. 

Az Óbudai Társaskör megújuló honlapja: 
http://www.obudaitarsaskor.hu

Az Óbudai Társaskör visszatérô vendége a Kék Duna Koncert-Szalonzenekar, 
Berki Sándor (középen) vezetésével
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