
Sívó József – 
Ahogy Martha Argerich látta

A Gramofon decemberi számában egy csodálatos hegedűskarriert vázoltam fel, Sívó József 
(1931–2007) életpályáját, aki Aradon született, Budapesten diplomázott, majd ’56-os disszi-
densként a Karajan-érában a Bécsi Filharmonikusok koncertmestere lett. Többhavi budapesti, 

bécsi, salzburgi levéltári kutatás és a művésztársakkal, egykori növendékekkel folytatott 
beszélgetések alapján rajzolódott ki a rendkívüli pálya. A beszélgetések egyik legfontosab-
bikát közlöm itt: Sívó Bécsben ismerte meg az akkor alig tizenhat éves Martha Argerichet, 

akihez azután évtizedes barátság kötötte. A művésznő, napjaink zongorista-legendája több 
havi szervezés után hajlandó volt interjút adni nekem, és elmesélni Sívó Józseffel  

kapcsolatos élményeit. Kiegészítésképpen egy váratlanul felbukkant fotósorozattal, Sívó és 
Leornard Bernstein közös emlékeivel tesszük teljessé a hegedűs portréját.

Gyenge Enikő

Karajan koncertmestere – 2. rész
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I. Sívóról

A beszélgetésre Bécsben került sor 2017. november végén, 

a művésznő koncertjei közötti szünnapon a Bécsi Filharmo-

nikusok csendes irodájában, ahova bebocsátást nyertünk. 

Háromra beszéltük meg a találkozót, pontban háromkor 

meg is jelent, lerázta népes kíséretét, röviden a lift felé 

sandított ugyan, de azután ruganyosan fellépcsőzött a 

második emeleti helyiségbe. Sokat elárul Argerich személyi-

ségéről, hogy előző este, miután a Filharmonikusokkal és 

Barenboimmal briliánsan lejátszotta Liszt Esz-dúr zongora-

versenyét, tomboló közönségét hátra hagyva átsietett a 

Konzerthausba, hogy még elcsípje Daniil Trifonov zongora-

estjének második felét… 

Az argentínai születésű Argerich 1955-ben, 14 évesen 

érkezett Bécsbe; szülei a bécsi argentin nagykövetségen 

dolgoztak, miközben az ifjú zongorista-fenomén Friedrich 

Guldánál kezdett tanulni. Sívóval, aki a forradalmat követően, 

1956 decemberében disszidált, a művésznő emlékezete 

szerint a bécsi argentin nagykövetség egyik rendezvényén 

találkoztak – valószínű, hogy a friss disszidens, zene-

akadémiai tanárával, a szintén argentin kötődésű Ricardo 

Odnoposoffal együtt kapott meghívást az estre.

Bevezetésképpen, és az emlékek előcsalogatására elővettem 

egy pár fotót a fiatal Sívó Józsefről. Nosztalgikus pillanat: 

Argerich, Nelson Freire zongoraművész és Sívó 1988-ban 

láthatóan vidáman beszélget, fotózkodik. Egy másik képen 

Sívó elmélyült arccal hegedül a bécsi zeneakadémia tanter-

mében, Odnoposoff figyelő tekintete által kísérve. 

Ilyen volt, amikor 1957-ben megismertem – akkor még elég 

sok haja volt… (Nevet, majd minden további nélkül témát 

vált:) Együtt voltunk, én kísértem az 1960-as genovai 

Paganini hegedűversenyen, és korábban 1958-ban a genfi 

versenyen is. És mindkettőt megnyerte!1

Alig egy évvel az után, hogy a művésznő 17 évesen szintén 

megnyerte a genfi versenyt, és alig pár héttel korábban 

a Busoni-versenyt is.

Igen, az jó év volt! A genovai versenyen Szigeti József is 

benne volt a zsűriben. A verseny idején egyszer be-

kéredzkedtem gyakorolni a Casa Ricordiba, Szigeti odajött, 

és vagy 20 percet játszottunk együtt, minden előkészület 

nélkül. Csodálatos volt. Őt még Argentínából ismertem, 

gyerekkoromból, játszottam is neki akkor. Szigeti Nikita 

Magaloff veje volt, én meg Magaloff növendéke voltam.

Sívóval kezdetben többször játszottunk, szonátáztunk együtt, 

1958-ban Genfbe is jó pár versenydarabbal készültünk, 

köztük Saint-Saëns Rondo capricciosójával. Máig em lékszem, 

nagyon illett hozzá az a darab, fantasztikusan játszotta. 

Később a feleségét, Zsófit is megismertem – viharos kapcso-

lat volt az övék, az egész házasságuk. Őszintén kedveltük 

egymást, anyám imádta őt. Együtt mentek a templomba 

imádkozni, amikor Józsi a Bécsi Filharmonikusokhoz 

próbajátékot játszott!  Nem volt könnyű bekerülnie oda.2

Éppen ezért foglalkoztat engem Sívó pályája: ismerve 

az utat, amelyet bejárt, egyszerűen tündérmesébe illő 

a kar rierje. Egy cigányzenész családból, egészen más zenei 

világ ból és környezetből érkezve képes volt elfogadtatnia 

magát és művészetét, amint láttuk, a legmagasabb körök-

ben is. 

Igen, okos volt, élénk szellemű, jó megfigyelő. Kik voltak 

a tanárai Magyarországon?

Idősebb Sívó, aki igen szigorú apa-tanár volt, Országh 

Tivadar és Rados Dezső. Állítólag Rados mondta egykor, 

hogy Sívót nem lehetett, nem kellett különösebben 

tanítani. Disszidálását sokan véletlen felbuzdulásnak 

tartják, amit a forradalmi helyzet tett lehetővé, de figyel-

mesebb kutatással észrevehetők a jelei, hogy az ötvenes 

évek közepe táján számos hazai sikere 

ellenére a magyarországi zenei világ 

nem volt számára elég tágas, és 

tudatosan készítette elő a disszidálá-

sát.  

Ez az, a tudatosság! Az volt a szavajárá-

sa, hogy „langsam aber sicher!” És ezen 

mindig nevetett. Sokat nevetett, elég jó 

humora volt, meg ragyogó, barátságos 

természete. Nem beszélt tökéletesen 

németül, de nagyon gazdag szókincse 

volt – elég, ha annyit mondok, hogy 

német szójátékokra is képes volt. Nagy 

nosztalgiával gondolok rá, jó energiákat 

sugárzott maga körül.

A játéka ugyanakkor inkább tudatosnak 

és kontrolláltnak volt mondható, minden 

elemét, az emocionális és a technikai 

aspektusát egyaránt tökéletesen uralta. 

Klasszikus típusú hegedülés volt –  
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kivéve, amikor cigány zenét játszott… Micsoda hatással volt 

rám az, amikor megismertetett a magyar cigányzenével!  

Ő maga játszott nekem, majd egy kávéházban is hallhattuk, 

zseniális volt. Liszt zenéje sok szállal kapcsolódik a magyar 

cigányzenéhez – egy könyvet is írt a cigányokról, mint 

tudjuk – szóval nekem egy reveláció volt megismerkednem 

ezzel a világgal. 

Volt alkalmuk a versenyeken kívül is együtt koncertezni?

Sokszor. A salzburgi Mozarteumban volt egy emlékezetes 

estünk egyebek mellett Mozart B-dúr hegedű-zongora-

szonátájával, majd itt Bécsben a Konzerthausban játszottunk 

Schumann, Debussy és Franck műsort,3 Franciaországban 

a Roque d’Anthéron fesztiválon Schumann kvintettjében 

játszottunk együtt, aztán… arra nem emlékszem, hogy mikor 

és mit, de Párizsban a Champs-Élysées Színházban Ivry 

Gitlisszel együtt léptünk fel. Régen volt. 

Az évek során majdnem folyamatosan kapcsolatban voltunk. 

Legutoljára Bécsben találkoztunk Dora Schwarzberg4 

lakásán; egyik pártfogoltját, Hosszú Gézát ajánlotta a 

figyelmembe, akit én is nagyon kedvelek. Érdekes, hogy sok 

hegedűst kedveltem, többet, mint zongoristát. (nevet) 

II. „(zene)irodalomról és más ily fontos emberi lomról” 

Feltűnt, hogy a művésznő most először koncertezik a Bécsi 

Filharmonikusokkal. Ön, aki tanulmányévein, mesterein 

keresztül ezer szállal kapcsolódik Bécshez, hogyhogy nem 

kapott mostanig meghívást az együttestől?

Nem tudom. (nevet) Vagyis: annak idején egyszerűen nem 

akartak női szólistákat meghívni. Majd lassanként enyhültek 

a nézetek, és most Daniel Barenboim javaslatára már nem 

tudtak nemet mondani. Ezzel szemben a Wiener Symphoni-

kerrel sokszor játszottam.

Huszonnégyszer.

Tényleg? Hihetetlen! Bécsben inkább más zenekarokkal 

játszottam, például a drezdai Staatskapellével, újabban 

a Kremerata Balticával, vagy kamarazenét Maiskyval, 

kétzongorás esteket, korábban szólóesteket is. Emlékszem 

még a Tonkünstlerorchesterrel egy pár Ravel- és Poulenc-

zongora verseny koncertre is. 

Az interjúra készülve találtam rá, hogy márciusban a Car-

negie Hallban Itzhak Perlmannal Bach hegedű-zongora-

szonátáival lép fel. Méltatlanul ritkán hallott művek, önök 

egyet CD-re is felvettek, a c-mollt (BWV 1017), zongorán és 

modern hegedűn, és a kritikusok mégsem kövezték meg, 

sőt. Mit gondol arról, hogy a szakosodott régizene-előadó-

kon kívül szinte senki sem mer barokk szerzőkhöz nyúlni? 

Ez így igaz. De az is igaz, hogy amit Perlmann és én a Bach- 

szonátával csinálunk, az „politikailag nem korrekt”, „nem 

barokk” (nevet). Bár igyekeztünk stílusban maradni és 

egyúttal jól érezni magunkat. Perlmannal különleges 

kapcsolatom van, jól emlékszem a saratogai koncertre, ahol 

a Kreutzer-szonátát, a Franckot és a Schumann a-mollt 

játszottunk, amiből a Schumann került a CD-re, és mellé 

a Bach-szonáta, egyebek mellett. Nagyon várom ezt 

a koncertet, meglátjuk, mit hozunk ki belőle. (A hangver-

senyt időközben lemondta a művésznő.) 

Ha már zeneszerzőkről beszélünk, azt olvastam, szívesen 

játszik Schumannt, talán a legszívesebben. 

Meg Beethovent, Prokofjevet. Sok mindentől függ. Kedvenc 

zongoristámról, Fischer Annie-ról is ezt mondogatták, hogy 

Schumann-zongorista. Pedig hát micsoda sokoldalú művész 

volt! Nagyon szerettem Annie-t. Egy róla szóló magyar 

nyelvű könyvben van egy közös fotónk: mindketten füstö-

lünk, mint egy gyárkémény.5 Akkoriban sokat szívtam.  

Cziffrát is ismertem, mindketten játszottunk Ivry Gitlis 

fesztiválján, Vence-ban. Sívó és Cziffra unokatestvérek voltak 

– Jóska így mesélte, vagy „testvérek”? Azt hiszem, ezt a szót 

használta. Érdekes, hogy Cziffra, az exhibicionista zongorista 

mennyire visszahúzódó volt emberileg, még a fiával 

bekövetkezett tragédia előtt is. Az övé is egy mesebeli 

karrier volt, nem igaz? Sok deprimáló fordulattal. Igaz, hogy 

abba akarta hagyni a zongorázást?

Igen, orosz fogság, börtön, lokálzongorázás – ezek közül 

az egyik is elég lett volna, hogy tehetsége vakvágányra 

kerüljön. 

A beszélgetésnek ezen a pontján csatlakozott hozzánk a 

Bécsi Filharmonikusok elnöke, a hegedűs Daniel Froschauer. 

Kiderült, hogy Argerich még gyakorolni szeretne egy 

későbbi kétzongorás fellépésére Barenboimmal, ezért soron 

kívül zongorát, kottát szerveztek neki. Megkapta a kottát 

(Debussy Lindaraja), belelapozott: „Oh-la-la, de sok hang…! 

Neki kell kezdenem.” Szerényen, és póztalanul, az interjú 

észrevétlenül fordult át általánosabb, és a művésznő 

múltjával-jelenével foglalkozó témákra. A gyakorlás várha-

tott, Argerich elemében volt: megfeledkezve szerény 

sajtójelenlétemről, egyik történetszilánk a másikat követte, 

művészekről, darabokról, koncertekről. Mindent tudott, 
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mindenre emlékezett: beszélt a japán Yuzuko Horigome és 

az albán Tedi Papavrami hegedűművészekről, akikkel 

korábban volt alkalma játszani az említett Bach-szonátát, 

Gidon Kremer másnapi Konzerthaus-beli maratoni szóló-

hegedűs műsoráról (Bach, Luigi Nono művek), Sura Cser-

kaszkij zongoraművész egyik emlékezetes mexikói koncert-

jéről, és ennek kapcsán az előadóművész magányáról. 

A szereplés pillanatainak magányosságáról és a hangverseny 

utáni hotelszoba-magányról, frivol oldalvágással a karmeste-

rek irányába, akiknek szerinte ez utóbbi magánnyal – a női 

rajongóknak hála – soha nem kell megküzdeniük… Előjött 

a Barenboimmal közös hangverseny témája, Daniel Fro-

schauer gratulált neki a szombati Liszt-zongoraverseny miatt.

Milyenek voltak a kritikák? Nem rosszak? (válasz: Nagyon 

jók!) Keveset játsszák ezt a zongoraversenyt 

Bécsben. És egyáltalán Lisztet. Pedig milyen 

csodálatos újító! Mahlert előlegezi. És milyen 

sokat köszönhet neki például Wagner.

Meg Budapest! (Ezt már Froschauer tette hozzá, 

felém fordulva.) Liszt tőlünk, Bécsből hívta át az 

általa alapított budapesti Zeneakadémiára 

a csellista Popper Dávidot, aki olyan zseniális 

csellóiskolát alakított ki Buda pesten, hogy ma a 

Bécsi Filharmonikusok mindhárom szólócsellis-

tája magyar.

Budapestről szólva szóba kerültek még a Bécsi 

Filharmonikusok újbóli rendszeresnek mondha-

tó koncertjei a Müpában, a hálás, remek 

magyar közönség, a magyar vastaps, Bartók 

Concertója… A cigányhegedűsök. Enescu, aki 

Sívót is tanította, és istenien zongorázott is. 

Majd Argerich hozzám fordult: 

Hogy látják ma Kodályt Magyarországon? (fordult hozzám 

Argerich) Megvan még a híres zeneiskola- rendszer? A fiata-

lok is járnak koncertre?

Nehéz kérdés… még talán érezhető a hatása a Kodály- 

kezdeményezte kiterjedt zeneoktatásnak, de a folyamatok 

nem kedvezőek.   

A közönség ma sokkal kevésbé tud azonosulni egy hangver-

seny zenei-tartalmi történéseivel, az emberek nem koncent-

rálnak, megszokták a sokféle benyomást, vizuális ingert. 

Nincs idejük. 

Guldán kívül melyik mestere volt meghatározó hatással 

a művészi indulására? 

Bruno Scaramuzza, Maria Curcio, Stefan Askenase… de 

a legnagyobb hatással Friedrich Gulda volt rám. Ő egészen 

különleges volt, a legnagyobb zenei tehetség, akivel valaha 

találkoztam, pedig sokat ismerek. Billentése csodás, 

zongora hangja jellegzetes, állítólag még a növendékeinek 

zongorázásán is felismerhető, az enyémen is. (nevet) Még 

Argentínában játszottam neki először, anyám nyomására, 

tízévesen, gondolhatja… Semmi kedvem nem volt hozzá, 

neki sem, nem kedvelte a csodagyerekeket. Másodszor már 

kicsit idősebb voltam, és az, ha lehet, még rosszabb ötlet 

volt. De Gulda valami jóra emlékezhetett, és nagyon 

empatikusan arra kért engem, a 12 évest, hogy hallgassam 

meg őt egy Beethoven-szonátával, és mondjak véleményt. 

Le voltam nyűgözve, és persze utána zongoráztam én is. 

Akkor hívott meg Bécsbe (ahogy mondta, mi egy családból 

származunk), hogy az ő tanárától, Bruno Seidlhofertől 

tanuljak. Gulda ugyanis akkor még nem tanított sehol. 

Egy évvel később levelet kaptam az impresszáriójától, hogy 

nyáron Gulda Salzburgban kurzust tart, és hogy egyetlen 

növendékkel akar komolyabban foglalkozni, velem. Aztán 

Bécsben másfél évig jártam hozzá. Sívónak is jó barátja volt, 

egyszer egy Beethoven szonátát játszottak együtt a salzbur-

gi fesztiválon, és képzeljék, Guldának támadt egy kósza 

ötlete és egy improvizált bevezetéssel kezdett, szegény 

Jóska nem tudta, mikor kell belépnie. Valamikor a hetvenes 

években Sívó mutatta be Gulda Wings című hegedű-

versenyét.6 A koncertet meg kellett ismételni, mert a közön-

ség megostromolta a pénztárakat. Igen, az még egy más 

közönség volt. 

Már a búcsúzásnál tartottunk, amikor hirtelen hozzám 

fordult: „Rettenetes Iván”, mondta magyarul, szépen 

ropogtatva a ”r”-t meg a „t”-t (és rögtön utána németül és 

angolul is a híres Eisenstein-film címét). „Ezt Jóskával láttuk 

a moziban, azóta is emlékszem a címére: Rettenetes Iván…”

1 Sívó az 1958-as genfi versenyen 2. díjat nyert (az 1. díjat nem adták ki), az 1960-as a 
genovai Paganini-versenyen pedig 6. díjat (az 1. és 5. díjat nem adták ki).

2 1959-ben tuttistának, 1963-ban koncertmesternek vette fel a nagyhírű zenekar.
3 1972. november 28., 1974. január 29.
4  A bécsi Zeneakadémia hegedűprofesszora.
5 Fischer Annie, Klasszikus és Jazz Kiadó, Budapest, 2002, 202. o.
6 1974. március 23., Bécs (Konzerthaus) .
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III. Leonard Bernstein és Sívó József

Sívó interjúiban és kortárs visszaemlékezések egész sorában 

hallhattunk/olvashattunk a két muzsikus kiváló művész-

kapcsolatáról és kedélyes barátságáról. Nemrég váratlanul 

hozzájutottam a családi fotóarchívum kettejüket ábrázoló 

különleges darabjaihoz1, közlésük nemcsak Sívó személyi-

ségrajzát teszi teljesebbé, de egyben a Gramofon első 

tisztelgése lehet a 100 éves Leonard Bernstein emléke előtt.

Bernstein többször nyilatkozott arról, milyen sokat köszön-

het magyar mestereinek, Reiner Frigyest, Szirmay Albertet, 

Ormándy Jenőt említve.2 Ugyan Budapesten mindösszesen 

háromszor koncertezett3, de Bécsben, Sívó városában 

nagyon sokszor. Három kedvenc városának egyike volt 

a császárváros New York és Tel Aviv mellett – erről 1984-

ben film is készült The Love of Three Orchestras4 címen, 

benne a karmester megnyilatkozásai a családjaként szeretett 

zenekarokról és zenekari muzsikusokról.

Sívó József már az operaház és a Filharmonikusok koncert-

mestere volt, amikor Bernstein 1966-ban Bécsben debütált5. 

Meghívása a Staatsoper Luchino Visconti által rendezett 

Falstaff-előadására szólt – a címszerepet Dietrich Fischer- 

Dieskau énekelte. Bernstein azonnal megtalálta a hangot 

a zenekarral: „felszabadultunk, repültünk… az első három 

taktus után már senki nem érhetett a nyomunkba, és tudtuk, 

hogy ez egy életre szóló kapcsolat lesz” – emlékezett vissza 

később.6 A következő években rendszeresen dirigált az 

operában: a Falstaffból öt előadást vezényelt, híres opera-

produkciója volt a Rózsalovag felújítása (1968–1971 között 

nyolcszor játszották a vezetésével), a legemlékezetesebb 

pedig a Beethoven-bicentenáriumra felújított Fidelio, 

amellyel 1970–1979 között tizennyolcszor lépett a pulpitus-

ra.7 Persze ezen kívül többször vezényelte az opera együtte-

sei élén saját műveit is (A Quiet Place, Mass).

Különleges dedikált fotója a Rózsalovag koncertmesteri 

szólójára utal, amely Sívó egyik nagyra értékelt zenei 

megnyilvánulása volt. Egy híres Rózsalovag-produkcióról 

van szó, számos zenészanekdota tárgyáról, amely a bécsi 
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operában 1968 óta napjainkig ugyanabban a rendezésben 

(Otto Schenk) van műsoron.

Noha az operazenekar és a Bécsi Filharmonikusok gyakorla-

tilag egy társulat, az operavezénylések száma eltörpül a 

Filharmonikusokkal összehozott zenekari produkciók száma 

mögött: Bernstein 1967 és 1990 között 167-szer lépett fel a 

zenekarral Bécsben és rövidebb-hosszabb külföldi turnékon.

Sívó egykori növendéke, Gerald Schubert8 közlése alapján 

tudjuk, hogy a két művész szinte folyamatosan tartotta a 

kapcsolatot, és Bernstein többször szólt elismeréssel Sívó 

hegedüléséről, biztatva az önálló szólistakarrier kialakítására. 

1972-ben aztán Sívó valóban megvált operaházi és filharmo-

nikus koncertmesteri, illetve kvartett-primáriusi tisztségétől, 

hogy zeneakadémiai tanári állásának és szólista feladatainak 

szentelje idejét. Számos hangverseny szólistájaként volt 

hallható, kortárszenei ősbemutatók, jegyzett lemezfelvételek 

fűződnek a nevéhez (Schubert, Schumann, R. Strauss, 

Glazunov, Prokofjev, Brahms műveiből).9 Bernstein szóló-

hegedűre, hárfára, ütősökre és kamarazenekarra írott 

Szerenádját (1954) is játszotta.10

1967 júniusában Bernstein sokéves Mahler-projektjének első 

előadását, a 2. c-moll szimfóniát vezényelte a zenekar élén, 

két bécsi híresség, a Mozart-Strauss szoprán, Hilde Güden 

és Christa Ludwig közreműködésével. A fenti fotó a próba 

vagy előadás utáni pillanatok egyikét örökíti meg.

 1 Hálás köszönet dr. Csík Adriánnak.
 2 Egy Juhász Előddel Bécsben készült interjúban részletesen beszél a magyarokkal való 

szakmai-emberi kapcsolatairól. In: Juhász Előd, Bernstein és Budapest (Szabad Tér 
Kiadó, 1988, 15–16.).

 3 1948 (a Székesfővárosi Zenekar élén: Schumann, Bartók), 1983 (a Bajor Rádió 
Zenekarával: Bartók, Bernstein), 1985 (az Európai Ifjúsági Zenekarral: Bernstein).

 4 TV-film, majd VHS (Kultur Video, rendező: Humphrey Burton, 1984-1995).
 5 Bécsben igazából 1948-ban dirigált először a Wiener Symphoniker meghívására, de az 

intrikus légkör (a „karmesterek háborúja”) és a zenészek ellenséges közönye miatt a 
hangverseny (Bernstein meglátása szerint) művészileg botrányosra sikerült. Soha 
többet nem vezényelte a Symphonikert, és csak mintegy két évtizeddel később 
fogadott el, vonakodva, bécsi meghívást. (Humphrey Burton: Leonard Bernstein. Faber 
and Faber, 1994, 178).

 6 Humphrey Burton: Leonard Bernstein (Faber and Faber, 1994, 353. o.).
 7 A bicentenáriumra Bernstein társalkotóként jegyzi a Beethoven’s Birthday: A 

Celebration With Leonard Bernstein című kétórás TV-filmet, amelyben narrátorként és 
három Beethoven-mű (a C-dúr zongoraverseny, a Fidelio részletei, és a IX. szimfónia) 
karmestereként is szerepel.

 8 A bécsi zeneakadémián Sívó növendéke, asszisztense, majd professzor, az operaház 
és a Bécsi Filharmonikusok hegedűse, a Wiener Hofmusikkapelle tagja.

 9 Lásd: Josef Sivo lejátszási lista (www.youtube.com).
10 Gerald Schubert közlése.
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