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KÖRKÉP – Réfi zsuzsanna összeállítása

Arra a kérdésre, hogy milyen előítéleteket kellett legyőznie 
karmesternőként, s hogyan tudott ezek ellen a legeredmé-
nyesebben harcolni, Marin Alsop azt feleli: rettenetesen 
nehéz sikert elérni fiatal dirigensként – függetlenül attól, 
hogy valaki nő vagy férfi. „Lehetetlen megkülönböztetni, 
hogy mely kihívások kapcsolódnak az ember neméhez, és 
melyek erednek a szakma sajátosságaiból. Számomra ezért 
az volt a megfelelő megközelítés, hogy sosem feltételeztem, 
hogy a kihívások a nőiségemhez kötődnek. Inkább mind-
egyiket arra használtam, hogy motiváljon, hogy azáltal is 
jobb karmester lehessek.” Arra a felvetésre pedig, hogy né-
hány év múlva talán végre már nem az lesz a hír, ha női 
karmester lép pódiumra, azt válaszolja: reméli, hogy való-
ban így történik. „Ehhez több és több nőt kellene látnunk 
vezetői szerepben: a pódiumon, a társadalomban, minde-
nütt, annak érdekében, hogy valóban az egyenlőség váljon 
normává.”
Marin Alsop létrehozott egy alapítványt is női vezetők szá-
mára. „A Taki Concordia Fellowship Alapot 2002-ben hív-
tam életre, hogy a lehetőség kérdéskörével foglalkozzon. 
Ahhoz ugyanis, hogy bárki  sikeressé válhasson, sok-sok le-
hetőségre van szüksége. Arra, hogy kísérletezhessen, hibáz-
hasson vagy akár meg is bukjon… Ha valakinek csupán 
egyetlen lehetőség adatik, akkor nagyon nehézkes lesz a 
fejlődése, és nem lesz módja rá, hogy a szükséges számú 
eséllyel éljen. Tizenegy támogatottamból ma öten amerikai 
zeneigazgatók, ketten saját együttest irányítanak, négyen 
pedig neves, nagy társulatoknál asszisztensek. Tehát száz 
százalékos a siker, mindegyikükre nagyon büszke vagyok!”
Marin Alsop hegedűsként nőtt föl, a zenekari  játék része 
volt az életének, hétéves kora óta. „Tiszteletet, szeretetet és 
érzékenységet tanúsítok a muzsikusok iránt, hiszen magam 
is az vagyok. S ez a fajta megértés sokat segített nekem kar-
mesterként is.” Azt ugyanis már tízesztendősen eldöntötte, 
hogy dirigens lesz... Nagy tisztelője Fischer Ivánnak, imádja 
azt az újszerű gondolkodást, amelyet ő és zenészei képvisel-
nek a repertoár, valamint a szakma tekintetében. „A kon-
certek, amelyeket hallhattam, frissek és izgalmasak voltak. 
Ilyennek kell lennie a zenének. Izgatott vagyok, hogy az 
együttessel egy olyan monumentális darabon dolgozhatom, 
mint Sosztakovics 7. szimfóniája. A közös munka nem más, 

mint egy utazás, fontos visszatükröződése a világszemléle-
tünknek és a közös történelmünknek.”
Marin Alsopnak Sosztakovics mellett Bartók-repertoárja 
szintén nagyon jelentős, s azt mondja, szereti a magyar zene-
szerzőt zenei nyelve, a kompozícióiban megjelenő erős érzel-
mek miatt. „Lehetséges, hogy a népzene és az amerikai jazz 
iránti szenvedélyem segít abban, hogy ezen a szinten tudjak 
azonosulni Bartókkal.” Felidézi dirigensi ars poeticáját is, 
mely szerint az együttessel való munkát fantasztikus utazás-
nak tartja. „Akkor vagyunk sikeres karmesterek, ha ezen 
utazás alatt olyan tájképet festünk, ami a lehető legjobbat 
hozza ki minden zenészből, és segíti a muzsikusokat abban, 
hogy minél magasabbra törjenek, jobban játszanak. A kö-
zös célunk ugyanis az, hogy kiszolgáljuk a zeneszerzőt és a 
közönséget, és bizony ez nagy kiváltság.” 

„A karmesterség fantasztikus utazás”
A Budapesti Fesztiválzenekart dirigálja Marin Alsop

Marin Alsop volt az első hölgy, aki a BBC Proms záróestjét vezényelhette 2013-ban. Most 
a Budapesti Fesztiválzenekar első női karmestereként lép pódiumra október 4-én és 5-én a 
Müpában. A második nap éjjelén a Midnight Musicon vezényel, 6-án pedig Pécsett muzsi-
kál az együttessel. Marin Alsop talán napjaink leghíresebb női dirigense, aki jelenleg a 
Baltimore-i Szimfonikusok és a Sã o Pauló-i Szimfonikus Zenekar vezetője. A magyar sajtó-
ból elsőként a Gramofonnal osztotta meg gondolatait. 
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