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– Ön az utóbbi években elég sokat vezé-
nyel külföldön. Hogyan fogadta ezt a vá-
ratlan megkeresést, és hogyan sikerült be-
illesztenie munkarendjébe a szombathelyi
együttes koncertjeit?

– Szerencsés idôszakban kértek fel ezek-
re a feladatokra, mert bár elég betáblázott
az életem – az utóbbi idôszakban ugyanis
sokat dirigálok Olaszországban –, éppen
volt néhány üres hetem. A szombathelyi
együttest egyébként is nagyon megszeret-
tem, úgy éreztem, tartozom nekik azzal,
hogyha tudok, akkor segítek. Ez a zenekar
volt ugyanis az elsô, amely 1998-ban ve-
zénylésre kért fel. Amikor április elején
felhívtak, s elmondták, milyen gondok
adódtak az együttesnél, említették azt is,
hogy néhány hangversenyen, köztük a

Bartók-jubileum elôtt tisztelgô esten, diri-
gensre van szükségük, emellett pedig
mûvészeti vezetôként is össze kellene állí-
tani az évadtervet. Igent mondtam, és
azonnal neki is kezdtem a munkának. 

– Nem volt túl sok ideje…
– Szûk három hét. Ez alatt kellett kitalál-

nom az egész évad mûsorát, megszerkesz-
teni a koncertprogramokat, és leegyeztetni
a szólistákat. Mindezt úgy, hogy közben a
saját, külföldi fellépéseim mellett még né-
hány szombathelyi hangversenyen is be
kellett ugranom dirigálni. Az jelentett
egyedül némi könnyebbséget, hogy ko-
rábbról jól ismertem az együttest, hiszen
több éven keresztül dolgoztam már velük.
Az is nagyon jól esett, és még keményebb

munkára ösztönzött, hogy a társulati ülésen
örömmel, nagyon kedvesen fogadtak a
muzsikusok.

– Már csak azért sem volt egyszerû a fel-
adata, mert ezt megelôzôen a zenekari
igazgatói posztra kiírt pályázat is ered-
ménytelenül zárult…

– Ekkor azonban meghosszabbították a
korábbi zenekari igazgató, Horváth László
megbízatását, s ôt bízták meg azzal, hogy
nevezzen ki egy karmestert. Így hívott fel
engem is. De már ekkor szóba került, hogy
nyáron kiírják az új zenekari igazgatói pá-
lyázatot, s a következô szezon elejére már
teljesen kiegészül az együttes vezetése. A
döntést szeptember 8-ra írták ki, s ezen vé-
gül Bonecz Ervint választották, aki 5 évre
kapott igazgatói kinevezést. 

– S mennyire fér bele az életébe, a kül-
földön egyre jelentôsebb karrierjébe, a
szombathelyi zenekar?

– Amikor hívtak, akkor nem is gondol-
koztam ezen. Aztán tanulmányoztam a
naptárt, s átalakítottam kissé a koncertbe-
osztásomat Szombathelyen. Volt olyan
külföldi hangversenyem is, amelyet emiatt
át kellett adnom másnak. De nem bánom,
hiszen így majdnem a szezon felét Szom-
bathelyen tölthetem, az évadból ugyanis
23 olyan hét lesz, amikor járom a világot. 

– Hogyan néz ki most a Szombathelyi
Szimfonikusok 2006/2007-es évadja? Bele-
szólt valaki az összeállításába?

– Nem, teljesen szabad kezet kaptam,
mivel ez a gyakorlatban teljes egészében a
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Alpaslan Ertüngealp a békéért is muzsikál

A Szombathelyi Szimfonikusok új vezetôkkel kezdik
az új évadot

Nem volt könnyû a Szombathelyi Szimfonikus Zenekar számára a tavalyi szezon vége, hiszen távozott
az együttesbôl néhány muzsikus, majd a zenekari igazgatói pályázat is eredménytelenül zárult. 

Ezt követôen váratlanul lemondott az együttes mûvészeti vezetôje, vezetô karmestere, Pál Tamás.
Közben azonban az évadból hátra voltak hangversenyek, és a zenekar jövô szezonjának sem volt
még készen a mûsorterve. Ekkor kérték fel Alpaslan Ertüngealpot, aki korábban is dolgozott már

az együttessel, hogy vállalja el a zenekar mûvészeti irányítását és vezetô karmesteri posztját. 
Neki köszönhetôen az utóbbi néhány hónapban már megnyugodtak a kedélyek, s az együttes

az általa összeállított szezont kezdte el szeptemberben. 
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mûvészeti vezetô feladata és hatásköre.
Szép mûsort igyekeztem összerakni, s az
évfordulók, megemlékezések jegyében te-
lik majd a szezon, hiszen a Sztravinszkij-
és a Kodály-jubileum elôtt is tisztelgünk.
Színes, izgalmas mûveket mutatunk be az
évad során, amelyek a közönség számára
is érdekesek, emellett zenekarnevelô hatá-
súak, de mégsem terhelik meg túlságosan
az együttest. Igyekeztem olyan vendég-
mûvészeket hívni, akikkel élmény muzsi-
kálni, akik valóban inspirálóan hatnak a
zenekarra. Ennyire késôn már nem egy-
szerû szólistákat találni, de akad azért né-
hány nagyon tehetséges, versenygyôztes
fiatal, és belôlük válogattam a fellépôinket.
Lesz egy cseh csellista, Jiri Barta, aki
Dvořak csellóversenyét játssza, bemutat-
kozik egy nagyszerû hegedûs, Florin
Galati, Katerina Hebelkova pedig Mahlert
énekel velünk. Mozart-koncertet ad nálunk
ebben az évadban Marisa Tanzini, aki a ré-
gebbi zongoramûvész generációt képvise-
li, hiszen David Ojsztrah, Natalia Gutman,
Szvjatoszláv Richter iskolatársa volt, és
sokat kamarázott velük. De játszik az
együttessel Szalai Antal, Perényi Miklós
is, a Szombathelyi Szimfonikusokat két-
szer is dirigálja Petró János. Olyannyira
igyekeztem alapos munkát végezni, hogy a
szezon elejére az egész évad próbarendjét,
még a teljes szólampróba beosztást is elké-
szítettem. Persze, az sem volt egyszerû fel-
adat a számomra, hogy közben még a szol-
gálatszámokra, a szabad napokra, a kották
megrendelésére, a költségvetésre, a szerzô-
dések elkészítésére is figyeljek, ráadásul
úgy, hogy májusban és júniusban némi
idôt ismét külföldön kellett töltenem. De
végül azért szépen összeállt minden. Most,
hogy a szezon már elindult, már az érdemi
munkára, a hangversenyekre koncentrálha-
tok. Fellépésbôl pedig akad jó néhány, hi-
szen ebben az évadban tizenkét koncerten
dirigálom a szombathelyi együttest. 

– Az is nehezíti az életüket, hogy bezárt a
Bartók Terem, így más helyszínt kell a
hangversenyeiknek keresni.

– A HEMO a miénk, s emellett lesznek
templomi és sportcsarnokbeli koncertjeink
is. A közönségnek kell nagyon odafigyel-
nie arra, hogy mikor és hol lépünk fel. Ez a
2007-2008-as évadra már végleges formá-
tumot fog ölteni, hiszen akkor már a meg-
újult Bartók teremben folytathatjuk a
mûködésünket. A jövôben persze szeret-
ném, ha nagyobb PR-ral tudnánk magunk-
ra felhívni a figyelmet. Ebben az új mene-

dzser-igazgatónknak is nagy szerepe lesz.
Igyekszünk majd olyan partnereket találni,
akik ezeknek a nagyszabású elképzelések-
nek a megvalósításában is a segítségünkre
lesznek, de ez majd egy késôbbi lépés…

– Mennyi idôre szól a felkérése?
– Egyelôre erre az évadra. De jó is ez

így, hiszen ez alatt az idô alatt kiderül, ho-
gyan tudom összhangba hozni a karmeste-
ri karrierem építését a zenekarvezetéssel.
Ha pedig lesz folytatás, akkor igyekszem
majd gazdagítani a mûsort operákkal, éne-
kes darabokkal. Sok olyan mû van, amely
koncertszerûen is nagyon vonzó. S számos
más dologgal is foglalkoznom kell, hiszen
meg kell vizsgálnom például a zenekari
hangszerparkot és a kottaállományt. S per-
sze, Szombathelyen is számos nagy kér-
dést vet fel a jövô. Nem tudni még, mi lesz
a régiókkal, mit és hogyan lehet ezekkel a
zenekarokkal kezdeni. Abban kell mostan-
tól ugyanis gondolkodnunk, hogy már az
Európai Unió részei vagyunk. Ezért tettem
már több lépést annak érdekében, hogy az
együttes következô 4 évadja idén decem-
berig készen legyen. 

– Milyen egyéb feladatai vannak a szom-
bathelyi zenekar mellett?

– A négy esztendôvel ezelôtt, 2002-ben
alapított kamaraegyüttesemmel, az Aca-
dimia Kamarazenekarral sokat koncerte-
zünk a világ különbözô pontjain. A 15-40
tagú zenekarral felléphettünk már például
a Nemzetközi Isztambuli Fesztiválon is,
ahol Haydn és Mozart mûveit adtuk elô.
Egyébként, amikor Isztambulban muzsi-
káltam, a 2010-es év kapcsán éppen ott
volt a Pécsi Bizottság is. Abban az esz-
tendôben ugyanis ez a török város is Euró-
pa kulturális fôvárosa lesz Pécs és Essen
mellett. Az isztambuli bizottságnak pedig
én is az egyik tanácsadója vagyok, és ren-
geteg izgalmas tervvel készülünk erre az
esztendôre. A programsorozatunk már
2007-ben, egy mediterrán turnéval elindul,
s ennek során körbejárjuk a Földközi-ten-
gert. Egy esztendôvel késôbb a Selyem út,
Kína következik, majd 2009-ben a Fekete-
tenger körülötti országokat járjuk be. Sze-
retnénk ugyanis Kelet felé is nyitni. A
2010-es évben pedig Németországból in-
dulva, a Duna mentén utazunk Isztambu-
lig. Emellett az UNESCO keretén belül lét-
rehoztunk egy társaságot, amelynek a
neve: Mûvészek a békéért – franciául és
röviden ADAP. Magam is a tagja vagyok,
s olyan helyszíneken rendezünk koncerte-
ket, ahol társadalmi vagy politikai konflik-
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Karmester és zongoramûvész

Alpaslan Ertüngealp Isztambulban született, és hét esztendôsen kezdte zenei tanulmá-
nyait. A Liszt Ferenc Zeneakadémián 1987-tôl tanult zongoraszakon, majd 1993-ban
summa cum laude szerzett mûvészi és tanári diplomát. Zenei tanulmányait karmes-
terszakon, Lukács Ervin és Gál Tamás növendékeként folytatta, s 2000-ben mester fo-
kozattal diplomázott. 
Az elsô CD lemeze 1994-ben a Naxos/Marco Polo lemezkiadónál készült, Ildebran-
do Pizzetti kamaramûveibôl. 
Az MTV Nemzetközi Karmesterversenyén 1998-ban harmadik helyezett volt, 1999-
ben a szentpétervári Prokofjev Karmesterversenyen szintén harmadik lett. 2002-ben
pedig megnyerte az athéni, Dimitri Mitropoulosról elnevezett megmérettetést.
2001-ben három esztendôre szóló kinevezést kapott a Szombathelyi Szimfonikus Ze-
nekar állandó vendégkarmesteri posztjára.
2001-2002-ben a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zenemûvészeti Intézetének a tanára-
ként dolgozott.
2002-ben megalapította az Acadimia Kamarazenekart, amely bemutatkozó, zeneaka-
démiai koncertjét a Magyar Rádió élôben közvetítette. Az együttesnek azóta is mûvé-
szeti vezetôje és vezetô karmestere.
2006 tavaszától a Szombathelyi Szimfonikus Zenekar mûvészeti vezetôje, vezetô di-
rigense.
Alpaslan Ertüngealp rendszeresen fellép Angliában, Németországban, Görögország-
ban, Ausztriában, Törökországban, Romániában, Oroszországban, Olaszországban és
az Egyesült Államokban. Olyan zenekarokat is dirigálhatott már, mint a Wiener Kam-
merorchester, a Szentpétervári Filharmonikus Zenekar, a Royal Philharmonic Orchestra,
a berlini Komische Oper együttese vagy a Liszt Ferenc Kamarazenekar. Rendszeresen
vezényli az Isztambuli Állami Szimfonikus Zenekart is.
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tusok dúlnak. Igyekszünk ezeket a hang-
versenyeket minél inkább multinacionális-
sá tenni, s olyan mûvészeket ültetni a pódi-
umra, hogy közösen játsszanak, akik népei
között feszültség, összetûzés uralkodik.
Léptettünk már fel például iraki és ameri-
kai, izraeli és egyiptomi vagy görög és tö-

rök muzsikust is. Ezekkel a koncertekkel
igyekszünk felhívni a figyelmet a politika-
mentes, békés együttlétre. 2006 október 4-én
Budapesten lesz szlovák–magyar baráti
hangverseny, az ADAP kezdeményezé-
sére.  Ezekben a hetekben éppen az
„ADAP Közép Európát” igyekszem meg-

alapítani Budapesten. Egyébként nekem
mindenütt nagyon fontos a kiegyensúlyo-
zott, harmonikus légkör. Szombathelyen is
arra törekszem, hogy a muzsikusokkal
nyugodtan, jó hangulatban tudjunk dolgoz-
ni, s hogy összhang legyen a vezetôk, a
fenntartóink és a zenekar között. R. Zs. 
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– Egykori iskolájában, a Zeneakadémián
is pódiumra lép, hiszen a Liszt Ferenc Ka-
marazenekarral adnak október elején szü-
letésnapi koncertet.

– A hangverseny Rolla János ötlete volt,
a Liszt kamarazenekarral ugyanis szinte
megalakulása pillanatától kezdve, már har-
minchárom esztendeje rengeteget muzsi-
káltam, számos közös lemezfelvételünk is
született, és baráti viszonyban vagyunk.
Régi, nagyon kedves partnereim. S mivel
idén Bartók és Mozart elôtt tiszteleg a ze-
nei világ, ezért döntöttünk úgy, hogy ez az
ünnepi est legyen Mozart-hangverseny. A
mûsor pedig tükrözi az opera iránti rajon-
gásomat is, ezért került be a programba az
a két koncertária, amelyben ráadásul hosz-
szú hegedûszólók hallhatók. Mindig öröm-
mel koncertezem a Zeneakadémia nagyter-
mében, kedves emlékek fûznek ehhez az
intézményhez, hiszen nagyon korán, 13
esztendôsen lettem a hallgatója. Elôjátszot-
tam ugyanis Zathureczky Edének, aki
azonnal felvett az osztályába. Igazi mester,
óriási egyéniség volt, de a többi tanáromtól
is rengeteg tanulhattam, hiszen Weiner
Leó, Kodály Zoltán, Szabolcsi Bence, Mol-
nár Antal is oktatott. Zathureczky öröksé-
gét állandóan igyekszem továbbadni. A
londoni Királyi Zeneakadémián az általam
vezetett tanszéket is róla neveztem el, és a
fiatalokat az általa képviselt hegedû-

iskolára oktatom. Arra, hogy szép hangon
játszanak, hogy énekeljenek a hegedû-
jükkel, és meséljenek a muzsika segítségé-
vel. A lényeg, hogy próbáljanak meg sajá-
tos színeket, egyéniséget mutatni, és ne
csak a virtuóz technikára ügyeljenek. Ezért
kell sok énekes zenét hallgatni, operába
járni, ahogy én tettem és teszem, s persze
minél többet kamarázni.

– S 65 esztendô muzsikus tapasztalatára
is megtaníthatja ôket, hiszen Önnek már
nagyon korán eldôlt a sorsa. Két-három

esztendôsen hegedûszonáták, hegedû-
versenyek dallamait dúdolgatta, s a hege-
dût elôször öt évesen vette a kezébe.  

– Számomra is döbbenetes ez a kerek
évforduló, de úgy vélem, ha az ember jó
egészségnek örvend, akkor ez a hetven
esztendô sem más, csak egy szám, bár az
igaz azért, hogy kissé félelmetes. Egyéb-
ként tudatosan is igyekszem megôrizni a
jó kondíciómat, rendszeresen mozgok,
úszom és tornázom. S persze most is sokat
gyakorolok, hiszen ezt a hangszert nap
mint nap kézbe kell venni.

– Tátrai Vilmos mondta egyszer, hogy a
hegedülés szent rabszolgaság…

– Igen, ráadásul minél idôsebb az em-
ber, annál többet kell gyakorolnia, hogy a
hangok úgy szólaljanak meg, ahogy elkép-
zeli. A hegedülés közben természetellenes
mozgást végzünk, folyton küzdünk a gra-
vitációval. A muzsikusnak mindezek elle-
nére olyan könnyeden kell használnia a
testét, hogy a közönségnek úgy tûnjön,
semmiség az egész. A vonót is úgy kell
fogni, mintha a hegedûs karjának a meg-
hosszabbítása lenne. De persze azért a sok
fáradságos gyakorlás ellenére zenélni
mindig boldogság. A rengeteg erôfeszítés
mind-mind megtérül. A muzsikálás örö-
mére is igyekszem megtanítani a
növendékeimet…

Hetven esztendôs a hegedûsök hegedûse
Pauk György koncertekkel és tanítással ünnepel

„Következetes és lényeglátó Bartókiánus”, „gazdag és aranytónusú hangzás jellemzi”– írják róla 
a külföldi lapok. A korunk legnagyobb hegedûmûvészei között számon tartott magyar muzsikus 
roppant gazdag életutat tudhat maga mögött. Szinte a világ minden pontján koncertezett már, 

a legrangosabb együttesekkel és olyan karmesterekkel játszott rendszeresen, mint Pierre Boulez,
Doráti Antal, Cristoph von Dohnányi, Solti György, Lorin Maazel, Sir Simon Rattle vagy Bernard

Haitink. Sok zeneszerzô komponált kimondottan a számára új darabokat, s felvételeiért többek 
között Grammy-díjat, az Év lemeze kitüntetést és Cecília-díjat is kapott.  S bár Pauk György október
26-án már a hetvenedik születésnapját ünnepelheti, ma is ugyanolyan lelkesedéssel járja a világot,

muzsikál és tanít, mint a korábbi évtizedekben.
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