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Gyenge Enikő

Aki Mozarttal egy napon született
Interjú Renaud Capuçon  

hegedűművésszel
„Egyszer a tételek között tapsolókról kérdezték önt, és jót mulattam  

a válaszán: reményt keltő, mondta, mert arra mutat, hogy új zenekedvelő 
közönség ül a teremben.” Az optimista művész, napjaink egyik  

legfoglalkoztatottabb hegedűs szólistája a jövő évadban Budapesten is 
koncertezik a Fesztiválzenekar meghívására, Lahav Shani vezényletével.
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Salzburgban beszélgetünk, ahol minden Mozartról és a 

hóról szól. Hadd kezdjek egy komolytalan kérdéssel: mivel 

lazítana, ha megtehetné, kultikus Mozart-emlékhelyeket 

keresne fel, vagy síelne egy jót a környéken? 

Bevallom, inkább síelnék egyet, imádok síelni, és ezen 

a télen csak egyszer volt rá alkalmam karácsony után.

Ön napjaink egyik legtöbbet foglalkoztatott hegedűse, ma 

Salzburgban, holnapután már saját gstaadi fesztiválján 

játszik. Megengedheti magának, hogy csak azokat a 

felkéréseket vállalja, amelyekhez kedve van? Ön arról híres 

a zenei világban, hogy egy igazi fegyelmezett savoyai.

Köszönöm, ezt bóknak veszem… (nevet) Nem attól művész 

valaki, hogy délig alszik (persze az sem kizárt) vagy, hogy 

szétesik a személyisége. Persze a fegyelem nem a fegyelem 

kedvéért van, hanem, hogy többet legyek képes nyújtani. 

Azt hiszem, Schiff András (aki példaképem, régi álmom 

valósul meg hamarosan, amikor együtt fogunk muzsikálni) 

vagy Barenboim is nagyon fegyelmezettek, mert csak így 

képesek kimagasló teljesítményre. És igen, kénytelen 

vagyok a felkérések között válogatni, és azt vállalni, ami 

hegedűsi terveimet előre viszi, amitől valami újat kapok és 

én is újat tudok nyújtani. Sok tervem van még…

Sok CD-felvételt is készít. A Berg-Brahms hegedű versenyek 

füzetében leírja, hogy a német zene három nagy „B”-je 

mellett méltó negyedik „B” lenne Alban Berg is, akinek 

hegedűversenye a 20. századi zene csúcsa. Mennyiben 

árnyalta ezt a véleményét az azóta eltelt 6 év és egy újabb 

„B”, a Bartók-hegedűverseny 2018-as felvétele? 

Imádom a Bartók-hegedűversenyt, de a magam számára is 

érthetetlen módon a darab „kulcsát” sokkal később találtam 

meg, mint a Bergét. Csodáltam, de nem értettem igazán. 

Aztán amikor már közel kerültem hozzá, a megszállottja 

lettem, ahogy szólószonátának, vagy a hegedű-zongora-

szonátáknak, amit a csodálatos Martha Argerich-csel volt 

alkalmam játszani. Mindig igyekszem egy zeneszerzőt több 

oldalról, több művön, műfajon keresztül „becserkészni”. Azt 

hiszem, ma már ez a leggyakrabban játszott versenyművem, 

elsőnek ezt ajánlom fel, ha zenekari meghívásom van.

Mi magyarok úgy érezzük, kizárólag mi tudunk Bartókot 

a megfelelő hangsúlyozással, agogikával, ritmusokkal 

előadni, mert mindehhez a magyar nyelv, magyar népzene 

ismerete nélkülözhetetlen. Persze számos remek felvétel 

bizonyítja, hogy ez egyáltalán nincs így… Berg művét 

fiatalon Claudio Abbadóval volt alkalma tanulmányoznia. 

Hogyan készült a Bartók-felvételre? 

Érdekes, ez inkább egy lassú érési folyamat volt. 15 éve 

lejátszottam már egy párszor a Bartókot, érdekesnek, 

modernnek, erőteljesnek éreztem, de valahogy semmi 

személyeset nem tudtam hozzátenni… Azután jó pár 

21. századi versenyművet tanultam meg, ősbemutatókat 

játszottam, remek darabokat, amiket nekem írtak, és ezt 

követően, talán furcsa, de a Bartók új megvilágításba került. 

Szinte már klasszikus zeneként hatott rám, ráéreztem érdes 

dallamosságára, gazdagságára és sokarcúságára, remélem, 

ez átjön a felvételen is. 

Hamarosan játszani fogja a Ravel Tzigane-t, amely több 

szempontból kapcsolódik Bartókhoz, a cigányzenéhez, a 

magyarsághoz. A Bärenreiter kiadás tartalmazza függelék-

ként Arányi Jelly szólamának fakszimiléját a művésznő 

saját ujjrendjeivel és változtatásaival. Használja ezeket? 

Érdekesek ezek az ősbemutató után száz évvel is?

Megrendeltem, és éppen a napokban kapom kézhez, 

persze, hogy tanulmányozni akarom. Az előadói divatok 

jönnek és mennek, de a 20. század elejének-közepének 

hegedülését sokban ma is érvényesnek érzem. Más volt 

a hang ideál, talán több volt a glissando, de ami  

a tolmácsolás hitelességét illeti: alig van hitelesebb  

Bach-előadás Grumiaux-jénál például, bár nyilván ma már 

kicsit másképpen hegedülünk.

„Az előadói divatok jönnek és mennek, de 
a 20. század elejének-közepének hegedülését 
sokban ma is érvényesnek érzem.” 

Ravel és Arányi egyfajta szerzőtársak voltak, úgy, ahogyan 

Brahms és Joachim, vagy Schnittke és Kremer. Vagy mint 

Dusapin és Capuçon, Rihm és Capuçon, Pintcherl, Lindberg, 

Mantovani, Conesson, Attahir és Capuçon. Ez egy misszió? 

Nem hajt a népszerűségre…

Igen, misszió is, de számomra a felfedezés, az alkotás 

csodája. Ezt komolyan mondom: először önteni hangzó 

formába egy partitúra kottaképét… hát ez egyedülálló 

adrenalinforrás. Érdekes és nagyon különböző darabokról 

van szó; ami egyetlen szempontként vezérelt a művek 

kiválasztásakor, az a minőség. Nagy inspirációt jelentett 

Gidon Kremer, Anne-Sophie Mutter vagy Rosztropovics 

kortárszenei tevékenysége – anélkül, hogy össze akarnám 

hasonlítani a teljesítményemet az övékével, hiszen annál 

sokkal jobban tisztelem őket. Ami a népszerűséget illeti: 

abban van hatalmas felelősségem, hogy a darabot hogyan 

kapja meg tőlem a közönség. Ezek mind csodálatos zenék, 

igyekszem mindent fel is venni, amit nekem írtak. Ma már a 

CD-gyártás lefutóban van ugyan, nincsenek nagy eladások, 

de így is fontos, hogy nyomot hagyjunk magunk után, és ez 

mindig is fontos lesz a jövőben is, amikor valószínűleg 

technikailag más rögzítési formák lesznek. 

Gazdag repertóriumot tart kézben. De egy-egy homogén 

Bach (hegedű-csembalószonáták), vagy Mozart műsora 

az én számomra, aki évekig egy lemezcégnél dolgoztam, 

CD-felvételek terveire utal. Van ilyen terv?  

Ha van, zongorával vagy csembalóval?

Ami a Bachokat illeti: egy hónapon belül jelenik meg 

négy hegedűszonátát tartalmazó CD-nk David Fray-jel, aki 

zongorázik.
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Ez jó hír, gratulálok. A purista kritikusok már hegyezik 

a tollukat…

Tudom, hogy nem mindenkinek fog tetszeni, mert ha nem 

korabeli hangszeren játszik az ember, rögtön két táborra 

szakad a hallgatóság, s van, aki meg se hallgatja a CD-t. 

Számomra természetes dolog modern hangszeren játszani 

Bachot vagy Mozartot, mert úgy érzem, ezek a zeneszerzők 

tökéletesen felette állnak ezeknek a dilemmáknak. A mai 

tudásunk birtokában ki mondhatja meg teljes bizonyosság-

gal, hogy mi a helyes és mi a hamis? Melyik a jobb, Alfred 

Brendel vagy Pollini Mozartja? Ha rosszul játssza valaki, 

az mindjárt más. Rengeteget hallgattam Harnoncourtot, 

Gustav Leonhardtot, akik fantasztikus fejlődést hoztak 

a régizene előadásában, de számomra azok az igazi 

muzsikusok, akik megadják maguknak és meghagyják 

partnerüknek a döntés, a meggyőződés szabadságát.

Mozart összes szonátáját jövőre tervezem felvenni Kit 

Armstronggal, élőben, több hangversenyen. Benne valódi, 

ideális zongoristapartnerre találtam, akivel a közös munkánk 

olyan könnyed és természetes, mint egy beszélgetés, mint 

ez a beszélgetés önnel, ezért minek halogatni? Belevágunk.

Ön sokszor beszélt a legnagyobb szeretettel berlini 

professzoráról, Thomas Brandisról, és francia hegedűs-

ideáljáról, Christian Ferrasról. Felfedeztem, hogy érdekes 

közös „tanárfa” kötik össze őket. Ferras: Enescu –  

ifj. Joseph Hellmesberger – Bachrich Zsigmond – Böhm 

József; Thomas Brandis: Max Rostal – Flesch Károly – 

Grün Jakab – Böhm József. Másik tanára, Veda Reynolds 

a mesterein, Galamianon és Zimbaliston keresztül 

az Auer-iskolát képviselte, aki szintén a Hellmesberger – 

Böhm vonalra vezethető vissza. Úgy tűnik, minden út 

Bécsbe vezet, de nyugodtan mondhatnánk azt is, hogy 

Pestre. 

Milyen jó gondolat! Nagy, meghatározó hegedűiskola 

volt, komoly és sajátos hangi hagyományokkal, nem is 

gondoltam eddig rá ilyen összefüggésben. Brandis például 

igen sokat lovagolt a személyes hegedűhang kialakításán, 

minden módon arra ösztökélve, hogy magamnak találjam 

meg, kísérletezzem ki, ami az enyém. Ezt próbálom én is 

átadni a lausanne-i diákjaimnak, segíteni őket, hogy 

megtalálják a saját DNS-ük hangját (mert a hegedűhang 

annyira egyéni dolog, mint a géntérkép). A test  

és a szellem lazasága és a húrra gyakorolt nyomás ideális 

egyensúlyát megtalálni szinte pszichológusi munka, nem is 

tudom, hogyan vállalkozhattam rá. (nevet) Visszahallom 

a tanáraim hangját, és sokszor most értem meg, a tanításból 

hazafelé menet, hogy 30 évvel ezelőtt mit akartak tőlem 

a hegedűórán. Mondtam is a diákjaimnak, hogy négy éve, 

amióta tanítom őket, rengeteget fejlődtem…

Milyen diákok járnak Renaud Capuçon hegedűosztályába?

Hihetetlenül magas a technikai színvonal, évről évre 

magasabb, ugyanakkor a műveltségük, zenei ismereteik 

egyre felületesebbek. Nem is hallottak a közelmúlt nagy 

hegedűseiről, Christian Ferras neve semmit nem mond 

nekik. Ezek a hiányok aztán a hegedűhangban is meg-
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jelennek: amolyan „McDonalds hang”, hatékony, átüt 

a zenekaron, akár három(!) dinamikai szintje is van, de 

személyisége, személyes színe nincs, olyan, mint  

egy kétszínnyomásos nyomdai termék, fehér-fekete. 

Ez aggaszt, és a jövőre nézve is aggályos, még akkor is,  

ha a fiatalok sok olyasmit tudnak, amit az én korosztályom 

nem tudott. Az vigasztal csak, hogy divatok jönnek-mennek, 

ahogy 20 évvel ezelőtt csak barokk vonóval volt ildomos 

Bachot játszani, mára ez a kizárólagosság már a múlté. 

Ön milyen vonóval játszik Bachot? Például a szóló-

szonátákat?

Időnként több vonóval is kipróbálom, átjátszom őket, 

kísérletezgetek. De nagyon ritkán játszom koncerten a 

szólószonátákat, számomra egyszerűen a hegedűirodalom 

olyan szentségei, amelyekre még várnom, érnem kell. 

De ne túl sokáig, mondja mindig a feleségem. „Szép, szép 

az alázat, de egyszer csak bevállalósnak kell lenni” – hm, itt 

ő egy másik szót használ (nevet). Talán igaza van. 

„Ha szeretnénk a fiataloknak, sokaknak  
megmutatni a zenét, nem szabad úgy  
viselkednünk, mint egy merev, begyepesedett 
nagypapa, aki mérgesen pisszeg.” 

Egyszer a tételek között tapsolókról kérdezték önt, és jót 

mulattam a válaszán: reményt keltő, mondta, mert arra 

mutat, hogy új zenekedvelő közönség ül a teremben. 

Valóban ilyen jó a helyzet? 

Hát tudja, ha szeretnénk a fiataloknak, sokaknak megmu-

tatni a zenét, nem szabad úgy viselkednünk, mint egy 

merev, begyepesedett nagypapa, aki mérgesen pisszeg… 

mert akkor nem jönnek többet a zene közelébe. Sokszor 

az elefántcsonttoronyban élő zenészek ártanak a legtöbbet 

az ügynek, akik nem képesek szavakkal, közvetlenséggel, 

életszerűen megszólítani a közönséget. De miért ne lenne 

jó a helyzet? A koncerttermek tele vannak, igaz, sok 

ötvenessel. Már húsz éve ezen panaszkodunk, hogy 

nem jönnek koncertre a fiatalok – nos, húsz éve ezek 

az ötvenesek harmincasok voltak. Eljön mindennek 

az ideje… Én igyekszem a fesztiválokon, ahol lehetőségem 

van, Aix-en-Provence-ban, Gstaadban olcsó jegyeket 

biztosítani a fiataloknak, sokszor és kötetlenül beszélgetni 

a közönséggel, a fiatalokkal a zenéről, ez sokakat érdekel, 

és az érdeklődőből lesz a közönség. 

Gstaadban hamarosan Mozart csodálatos Sinfonia concer-

tantéjával lép fel, de január 27-én (ami Wolfgang Amadeus 

és egyben az ön születésnapja), éppen nincs koncertje. 

Hogyan ünnepel?  

Igen, ez a gondolat mindig melegséggel tölt el… Gstaadban 

leszek még, és azt hiszem, kirándulunk egyet a hegyekben 

a feleségemmel és a fiammal.

A variációk szimfóniája.
Fedezze fel Európa legnagyobb zenei szakvásárán
az újdonságok és rendezvények határtalan sokszínűségét:

+++ Zongorák, vintage billentyűs hangszerek & orgonák +++

Pengetős-, húros- és zenekari hangszerek +++ Kiegészítők és 

kották +++ Új központi helyszín a csarnokokban: körszínpadok 

lélegzetelállító élő produkciókkal, színvonalas előadásokkal, 

kerekasztal beszélgetésekkel és workshopokkal +++ SINFON-

IMA CUVÉE DARLING 2019 kiállítás és aukció április 5-től: 

csúcskategóriás vonók & -hangszerek – kipróbálási és vásárlási 

lehetőség +++

Online jegyek már 

rendelhetők akár 15 Euro

kedvezménnyel 

musikmesse.com

A zene fővárosa: Musikmesse Festival 
több mint 60 koncert szerte Frankfurtban.
Újdonság 04.06-án: Pop-up Market a 
Musikmesse Plazán – fedezze fel, élje át és vásároljon kedvére!
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Keddtől péntekig
2019. április 2 – 5.

office@bdexpo.hu 
Tel.: 1/346-0273


