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gramofon: A koncerteken magyarországi bemutatóként 
hangzik fel Erkki-Sven Tüür: Sow the wind című darabja, s a 
programban Sosztakovics és Prokofjev szerzeményei is helyet 
kapnak. Miért ezekre a művekre esett a választása?

Paavo Järvi: A műsor kapcsolódik ahhoz a régióhoz, 
amelynek a szomszédságából származom. Fontos célom volt 
az is, hogy bemutassuk az észt zeneszerző ErkkiSven Tüür 
darabját. Ezt a művet az Orchestre National de Parisval 
mutattuk be – a társulatnak én voltam zeneigazgatója –, s a 
Bécsi Szimfonikusok élén is vezényeltem. Most izgatottan 
várom, hogy a magyar közönségnek is megmutassuk. Sven
Tüür Arvo Pärt után talán a második legismertebb, még élő 

észt zeneszerző. Sosztakovics II. csellóversenye ke
vésbé ismert mű, de remek alkotás, és egy olyan 
szólistával, mint Truls Mørk akivel már korábban 
is játszhattam –, igazán hatásos lesz. Szeretem, 
hogy mély és erőteljes kompozíció. Szintén kiváló 
zenemű Prokofjev VI. szimfóniája, ami kicsit a 
híres V. szimfónia árnyékában rejtőzik. Sok elő
adó szinte nem is hallott róla, pedig megérdemli a 
figyelmet. Megindító és erőteljes alkotás, s szá
momra megmutatja, hogy Prokofjev mennyire 
mesterien komponál szimfóniát. Visszatérve Tüür 
magyarországi bemutatójára, úgy vélem, előítéletek 
nélkül, nyitott füllel és aggyal kell hallgatni.

g.: Amellett, hogy a japán NHK vezető karmestere 
és sok éve a Deutsche Kammerphilharmonie Bremen 
művészeti vezetője, az egyik legfoglalkoztatottabb 
dirigense, szüntelenül járja a világot. A folyamatos 
utazás, a vendégkarmesteri szerep, a néhány napos 
próba, közös munka mire ad lehetőséget? Miként 
építi fel egy-egy társulatnál azt a hangzásideált, ze-
nei elképzelést, amit szeretne? 
P. J.: Mindegyik zenekarnak megvan a saját szemé
lyisége, akárcsak az embereknek. Folyton figyelem
be kell venni az egyes társulatok erősségeit, tradí
cióit, és úgy kell együtt dolgozni, hogy ötvözzük az 
ő hagyományaikat mindazzal, amit a karmester a 
darabról gondol. Mindig felbukkan egy érdekes 
energia, ami működni kezd, amikor az ember meg
ismer egy új zenekart. Amit megtanultam, az az, 

hogy először alaposan meg kell érteni, mi az adott együttes 
tradíciója, és utána ennek keretein belül megpróbálni elér
ni az általam megálmodott víziót. Néhány nap gyakorlással 
elég jó eredményeket lehet elérni. S persze, vendégkarmes
terként nincs olyan szoros, meghitt kapcsolata az embernek 
a zenekarral, mintha ő töltené be a zeneigazgatói posztot. 
Viszont akadnak olyan impulzusok, ami miatt vendégként 
sokkal spontánabb lehet az ember, különösen, ha először 
találkozik egy társulattal. S ez a spontaneitás valóban pozi
tívan hathat a produkcióra. 

g.: S hogyan látja a zenekarokat, miben mások az európai 
vagy az amerikai társulatok? 

„Nem léteznek zene nélküli pillanatok”
Paavo Järvi a zenekarok személyiségéről és a dirigensi életformáról

A Budapesti Fesztiválzenekar vendége lesz januárban Paavo Järvi, aki három alkalommal, 
12-én, 13-án és 14-én vezényli az együttest a Müpában. A világjáró észt karmester a hang-
verseny programjáról, saját társulatáról, a zenekarok tradícióiról, s a dirigensi életformáról 
nyilatkozott a Gramofonnak.

Paavo Järvi 
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P. J.: Az összes zenekar és zenész kapcsolódik ahhoz a kul
túrához, amelyben él. S ez először is befolyásolja azt, aho
gyan játszanak, reagálnak, és ahogyan hallják a zenét, füg
getlenül attól, hogy a karmesternek mennyire határozott 
elképzelése van az adott darabról. Ezen kívül léteznek alap
vető nemzeti szokások, amelyek nagyon berögzültek, s ame
lyeket nem lehet – és valószínűleg nem is szabad – megvál
toztatni. Ez teszi a zenei világunkat ennyire érdekessé. Az 
összes zenekar más, de ezt előnynek tartom. Egyértelmű, 
hogy az USA együttesei másképpen játsszák Ravelt, mint a 
franciák, ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy az az 
előadásmód kevésbé lenne érvényes.

g.: Először fogja januárban vezényelni a Fesztiválzenekart. 
Mennyire ismeri az együttest? 
P. J.: Már számos alkalommal hallottam a zenekart játszani 
élőben, például a BBC Promson. Nagy csodálója vagyok 
Fischer Ivánnak, és az egész elképzelése egy különleges ze
nekar létrehozásáról inspirálóan hatott rám. Olyannyira, 
hogy a saját együttesem – az Estonian Festival Orchestra – 
amelyet nemrég hívtam életre, sokban hasonlít a BFZre. 
Nagyon szimpatikus az a gondolat, hogy próbáljuk meg a 
zenét ideális megközelítéssel megszólaltatni.

g.: Nehezebb vagy könnyebb dirigensként az út, ha az em-
ber édesapja és testvére is karmester? 

P. J.: Azt gondolom, hogy végső soron egyszerűbb, mert sok 
bennfentes információt kaptam, amelyet a karmester édes
apa átadott nekem, a fiatal zenésznek. A dirigálás valójában 
az összesített tapasztalatok művészete, nem lehet megtanul
ni könyvekből. S az, hogy egy nagyon tapasztalt karmester 
volt a háznál, igazán hasznosnak bizonyult. Végeláthatatlan 
az ismeretlen aknák sora, és gyakran az emberek komoly 
hibák és koncerteken való tévedések árán tanulja csak meg 
ezeket. Ha azonban valakinek van otthon egy olyan édes
apja, mint az enyém, aki korábban már rengetegszer vezé
nyelte a műveket, az felbecsülhetetlen értéket és inspirációt 
jelent egy ifjú dirigensnek.

g.: Azt nyilatkozta egy alkalommal, hogy a karmesterség 
nem munka, hanem életforma. Mit takar mindez?
P. J.: A karmesterségre nem lehet munkaként tekinteni, 
mert nem egy állás. Erről kell, hogy szóljon az élet, minden 
más e köré szerveződik. Nem léteznek zene nélküli pillana
tok, még akkor sem, amikor az ember nem vezényel, mert 
mindig készül, kutat, újragondol valamit. Sosem lehet félre
tenni. Nem mindig szól a muzsikáról, mégis minden része 
– a tervezés, az adománygyűjtés, a kommunikáció – a zené
hez kapcsolódik. Végső soron egy mindenre kiterjedő és 
mindent felemésztő hivatás.

A Budapesti fesztiválzenekar honlapja: www.bfz.hu
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