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,,Ha a pálca beszélni tudna...
...szörnyű dolgokról mesélne. Ha egy muzsikus elront valamit hangszerén, mindenki

észreveszi. A karmester eltwssolhatja hibóit, sajnos leginkóbb éppen a közönség előtt."

RiccartJo MttÍi tnunkóssógáról nehéz újat mondani,. tttinden
ntegadatott neki, utti egv kcLnne"^ter dlma lehet. A nópolyi sziile-
tésíí muz'síkus először 7ongclró7'ni, maid hegediilni tanLllt, közép-
fokú lenei tttnulntúnyait Bariban vé?ezte. A milónói Gius,eppe
Ve rdí Konze rv cÚ ó rium növ e ndéke ké nt ze n e s Ze r zé s t é s ka rme's t e r -

séget tanuLt. Személyesen ismerte Toscaninit, BöhnLöt, Karajant,
o rmúndy t é s hcL l hat cttlctn kcLrme s t e re k, han g s ze re s e lő ad ómíív é -

szek soróÍ' ]968-tól ]1 éven cít volt a Firenzei Maggio Musicale
yezet(Í karmestere. ]97]-ben debüt(ílt a Salzburgi Üntepi Jrité-
kokon. l972-ben veftn\,elte el(íször a Londoni FilhctnnorLiktLs
Zenekart és netn 's'okkal később, otto Klemperer uÍtidjaként tí7
évre átveÍte u vezető kctrme'steri poz'íciót. Ebben az évbert debü-
túlt az Edin.bourghi Fesztivtilon, ct CoyenÍ Gttrdenben. London-
ban és a Staatsoperbcul Bécsben. ]977-belt vendégeskedett elő-
ször a Philadelphia Zeneku.nól, majd 1980 és ]992 ktjzijÍt
ormónd\, Jenő utódjaként cLruuk vezető kttrruestere lett. London-
ban és PhilctdeLphiítban egyarárLt ,,Conductor Laureate" kitíin-
tetést kapott' ]986-ban. lett a miltinói Scala Jőzeneigaz4atójct,
1987-ben tt Scalct Filharmonikus Zenekarának zenei ilazgatójó-
vó nevezték ki' Két alkalommal vez'ényeLte a bécsi újévi hangver-
senyt, szánt.os hangfelvételt készített, több egy,etem z'enei 'fakultti-
sónak dísz,doktora, httzai és nemz.etközi kitünteÍések birtokosa.
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e s' talóLkoztis rtt e gy októb e r i Trav iata- előadtis adott
alkalmctt, amelynek címszpreplője Rost Andrea volt' Infbnntició-
sz'er?'ésre ttzonban tlzóttt, apránként kerüLt sor; a hiány7ó lánc-
szemeket, életrajzi cttlatokat Helga Schttlkhciu'ser l991-ben meg-

':'::,'.,"::::::'n,'.':,,::':::1!u',,,,, ,,,,.,,,:i:. : 1,,,: :,,,, .: i:;,,r:,:. : ,3,:::,:,

EredetiLeg Buenos Airesban tervezték
előadni tl Scala társulatóvul ez't a Travia-
tát. Abbctn a sz'ínhózban' uhol. Toscclnini
is vezéD:elÍ cmnclk iclején. Most mégis Mi-
lrinóbctn szólctl meg u mű, méghozzti
hosszctbbcn, minÍ ahog\' ttzÍ ntegszoktuk.
Mirtden ári(unk nintlen verss7aka el-
hangzik. Elvb(íl v0g\ 0 megszokotÍól való
e lté ré s s ztindé kót ól v e 7é re lv e ra gas zkotlik
az eredeti verzióhoz?

- Szeretem úgy hallani, ahogy azt Ver-
di annak idején elképzelhette. Tudom,
hogy meglepő, hiszen mindig kockázatos
dolog hűnek ]enni a műhöz, magunkat az
eredetihez tartani. Kényelmesebb és sike-
resebb dolog, ha az ember a hagyomá-
nyos, ismerős interpretációt Vá]aSZtja.
Akkor ugyanis a közcinség megkapja azo-
kat a megfeleléseket, amelyeket a mű
adott pontján már előre vár'

Ennek el]enére én egyáltalán nem ra-
gaszkodom az ilyen hagyományokhoz
és tigyelrnen kívül hagyom azokat, akik
a megszokottat várják. ók ostobák, hi-

szen számukra minden változás, így az
eredetihez való visszaÍbrdulás is tragé-
dia. Aludni szeretnének, valójábiin ha-
lottak. Eddig még nem bántam meg,
hog-V nern rájuk hall_eattarn; mindig si-
kert arattam.

Egyébként éppen Toscanini Íbgalma-
zott legélesebben ezekről a gyakr_an kétes
értékű hagyományokról: .,A tradíció nem
más. mint rossz errrlék egy rosszul sike-
rült előadásról''.

- Ezt lehet akór zenei ars poeticának iS

tekinteni?
_ Az ars poetica nem aZ eszközben

(adott esetben a versszakok végigénekel-
tetésében) van. Minden alkalommal ab-
ban reménykedem, hogy előadírsommal,
vezénylésemmel, rnég e]követett hibáim-
mal is hú vagyok magához az alkotárshoz.
E'hhez tartozik, hogy Í-elismerjem azokat
az igazságokat amiket a partitúr'a rejt ma-
gában. Rosszul vagy jó1, nem fontos. Lé-
nyeg' hogy ne csak személyes sikerélmé-
nyem legyen az előuclJ:.
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_ Keclvenc:ei nyilván ctz olasz kon'Lpo-

rtisttik, sok Beethoven-, Schubert-, Schu-
nlctnn és nuis némeÍ zenéyel kupc'soltttos

lelvétele is közkézen.forog' Tudna-e rulg-
sorolni ?

Kedvence'im valóban az olaszok, de

ugyanilyen mértékben a németek is, elég
a szimÍbnikus repertoárra gondolni. Nem
egyoldalú specialista vagyok' amt az elő-
adó-művészetet illeti. Mindent a szívem-
be zfutam, kezdve a barokk komponisták-
tól a kortársakig. Úgy gondolom, ennek
így kell lennie.

Név szerint nem szívesen emelek ki
l<özlilük senkit. Ha mégis meg kell ten-

nem, Bach, Beethoven, Mendelssohn jut
eszembe, és persze Sclrumann, akihez kü-
lönös. nehezen definiálható érzékek-ér-
zelmek fűznek. Zenéjét egyszerííen mé-
lyen gyökerezónek tartom. Ez az oka an-

nak' hogy miért játszottarn rövid időn be-

1ül lemezre az összes Schr-Lmann-szim-

főnlát. Az ő romantikítjtt teljes rnélységé-
ben reprezentálja a német létet. És ha még
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mondjuk a fiatal Beethovennél érezhetőek
is olasz benyomások, Schunlannál ez tel-
jesen hiányzík' ő száz százalékosan né-
met.

- Mennyire tartja muz'sikus élete szer-
ves részének a kortórs zenét?

Teljesen. Sokak szárnár'a Wagner és

Richard Strauss az utolsó klasszikusok'
Én eztmásképp látom. Nagyon közel á1l-

nak hozzám a kortárs alkotások - Pende-
recki, Ligeti, Lutoslawski művei.

Amikor először vezényeltem vendég-
karmesterként Philadelphiában, Penderec-
kit mutattam be. Valóságos provokáció
volt ez az ottani, szélsőségesen konzerva-
tív közönség számára. Különösen a höl-
gyekre gondolok mulatva mind a mai na-
pig' akik nem tudták, hogyan viselkedje-
nek. Sokaknak azért nagyon tetszett. Na-
gyon sok levelet kaptam (az amerikaiak
szívesen írnak), amikben sok szeretettel
gondoltak rám.

- Mennyire tarÍja mttradctndó értékíí-
nek a hrlngfelvételeket ?

_ A felvételeket valahol egy stúdió-
ban készítik, egy bizonyos napon, ilyen
vagy olyan időjárásnál _ arni életernnek
csak egyetlen moZZanatát jelentheti .

Nem tekinthető tehát művészi teStamen-
tumnak, ahogy azt sokan szívesen gon-
dolják.

_ Kanlte steri tevé ken y- sé gé nek sztinlo s

csúcspotttict köziil legszuggesZtívebben
Philctdelpióról és Miltinóról be's'zél.

E g 
1- ált altín, miko r tul tilko zo Í t e l ő s z'ö r é l e -

tében zenekarral?
_ l7 éves lehettem. amikor először lát-

tam igazi zenekart. És e' egy valódi har-
madosztályú zenekar volt' Rádión már
sokszor hallhattam. de te]evízió. amivel

_ A philadelphiai pozíció olyan lehető-
séget teremtett SZámomra, amiről a leg-
többen csak álmodni tudnak. Értékes
Stradivarit tartottam a kezemben. Ilyen
értékes hangszerrel lTegszólaltatní a ze-

nét, ez az egyetlen. amire gondoltam ak-
kor. Nem a karrier^re. hanem a zenére. ami
értelmet ad az életnek, pontosabban arra,

milyen mélyre tudok merülni a muzsika
titkában'

_ És mit jelertt a Scalct?
_ A Scalával kapcsolatban csak mes-

teremet. Antonio Vottot tudom idézni,
aki azt mondta, hogy ez a színház egy
egészen sajátos csodát rejt magában' Aki
itt a pódiumra áI1' az a géniusz elődök
szellemiségét sugár ozza' Strauss. Tosca-
nini, Furtwángler és a tobbiek mind itt
hagytak Valamit mágikus szemé1yisé-
gükből.

Az, hogy én most ebben a pozícióban
itt lehetek, karmesteri létem megkoroná-
zása. Egyben komoly kötelezettséggel is
jár: A Scala nem egyszerűen egy szín-
ház, ahol az ember fellép évente két-há-
rom produkcióban. Itt olyan emberek-
nek kell megmutatni mi a zene, mi a kul-
túra, akik a világ minden tájáról igen
rnagas elvárásokkal érkeznek. A Scala a

világnak az operaháztt, aho1 a k]asszikus
olasz operának meg kell szólalnia. És ez

nem minden. A Íigyelmet a kortárs re-
pertodrra is ki kell terjes./leni.

Sokan szeretnének konkurrencia-
harcot létesíteni köztem és Abbado kö-
zött. Helytelen, mert mindketten más

úton járunk. Abbado nyolc évvel idő-
sebb nálarn, már egy ideje befejezte a

konzervatóriumot, amikor én odakerü1-

tem' Azóta is mindig a világ más he-

1yein dirigálunk. Ismerjük egyrnást,
mint kolléga a kollégát. Ennyi és nem
több. Barátságró1 azonban nem beszél-
hetünk - ahhoz mélyebb kapcsolat
szükséges.

- SokarL pesszítni.stdk cl jövő éneke'seit

i]letően. Technikai profizmusról beszél-

nek, ami yárhatóan a zenei ki.fe.jezés ro-
yásóra megv' Ön i'g ezen a véleményen

van?

- Pillanatnyilag nern vagyok pesszi-
mista, hiszen bőven van utánpótlás' külö-
nösen atni az Egyesült Ál]amokat illeti.
Ami általában nehézséget okoz, az a Wag-

ner- és Verdi-szerepekre megfelelő elő-

adót találni.
Milyen esélye vctn egy opertira is spe-

c:ializólrjclott kctrmesternek arra, hogy
nte gi sme rj e ctz op erairo dalmat'?

_Az operarepertoár olyan, mint az óce-

án. Ha az ember karmestereként egész

életében keményen dolgozik, a végén el-
mondhatja, hogy annyit tett érte, mintha

fbnó kőre egy csepp vizet löttyintett vol-
na.

Tóth Anna

ma születésüktől Íbgva cseperednek a - Személyes ismeretségben tillt núg
gyerekek, nem volt. Ahanglemezek ritka- ol.lan kcnnester-nttgystigokkttl, akik nn
ságszámba mentek. Csak elképzelni tud- mór ,,csak'' a z'erLetörténet rttgl'ogó feje-
tam addig, milyen is lehet egy igazi zene- zetei.. Ami crzonbcLn a kortórsttkttt ílleti, tÍl-

kar. lundóan sz'embetillítjítk Clauclio Abbttclo-
_ PhiLadelphia kapcsón mit érzett, ctmi val. Valóban rosszlenne ttviszottl: kette1tik

enn,-ire maracJctnckjv(l vólt? között?

1077 Budapest,
Dohány u. 86.

Tel./fax:
342-3623
Nyitva:

hétfő-péntek
9.30-tól

18.00 őrátg
Szombat

8.30-13.00

Uj éshaszná\t hangszerek vétele, eladása,
i gazs ágü gyi s zakért ő v éIemény ezése, szakbec slése.

Alkatré s zek' tarto Zékok, kie g é s zítók fol galmazás a'.

húrok, vonók, tokok, huzatok, állványok stb'
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Thomastic, Pirastro, Corelli és Jargar húrok
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