
Egy jókedélyû hegedûs, színes egyéniséggel

Almási Zoltánnak zeneakadémistaként

meg sem fordult a fejében, hogy késôbb majd

külföldön fog muzsikálni. Negyedikesként

azon gondolkozott a legtöbbet, mihez kezd

majd az életével, ha befejezte az iskolát. Az-

tán, még az államvizsgái elôtt, sikerült el-

nyernie a Berlini Filharmonikusok ösztöndí-

ját, s a hegedûmûvész azóta is, tizenegy esz-

tendeje a világ egyik elsô számú együttesé-

nek megbecsült tagja. A zenekari muzsikálás

mellett nagyon élvezi a fiatalok oktatását és a

kamarazenélést, Apos Kvartettjével rendsze-

resen neves fesztiválokon lép a közönség elé.

S mivel Almási Zoltán nemcsak a zenélés-

ben, hanem a mindennapi életben is szereti a

sokszínûséget, ezért szívesen foglalkozik

többféle dologgal. Mindig, mindenkor fontos

számára a játék és a jókedély.

– Hány éves volt, amikor elôször hang-

szert fogott a kezébe?

– Ötévesen kaptam meg az elsô hegedû-

met, mivel zongora nem fért be a lakásunkba.

Már az óvodában feltûnt ugyanis, hogy jó a

hallásom és a ritmusérzékem, s amikor csak

tehettem, énekeltem és pötyögtettem a szom-

szédban lévô pianínót. ìgy elvittek egy

ismerôs zenetanárhoz, aki azt ajánlotta, kezd-

jek el hangszeren játszani.  

– S mindehhez volt családi indíttatása, a

szülei is zenéltek?

– Mindössze az édesapám húga dolgozott

büfésként a Zeneakadémián. Ráadásul a csa-

ládi motivációm sem volt túl erôs, hiszen míg

édesanyám egy-egy piros ponttal jutalmazott,

ha még egyszer eljátszottam a gyakorolniva-

ló darabot, addig édesapám ötöt ígért azért,

ha csendben maradok.

– Utálta gyerekként a napi, rendszeres

gyakorlást?

– Része volt a napomnak, s tulajdonkép-

pen élveztem a hegedülést. Utálni hét éve-

sen kezdtem, amikor míg én gyakoroltam,

addig a többiek kint fociztak a téren. Aztán

feloldottam ezt az ellentmondást, s elkezd-

tem én is velük  együtt rúgni a labdát. Sike-

rült ugyanis úgy beosztani az idômet, hogy

a hangszer mellett a sportra is jusson néhány

óra, s így már szívesen csináltam mindket-

tôt.

– Ön is a megszokott utat járta végig, kon-

zervatórium, Zeneakadémia? 

– Részben, hiszen a XIV. kerületi zeneis-

kolában kezdtem tanulni, megnyertem né-

hány versenyt, majd tizenöt esztendôsen a

Zeneakadémia elôkészítô szakának lettem a

hallgatója, Halász Ferenc professzor növen-

dékeként. A fôiskolás évek alatt engem legin-

kább a kamarazene-órák motiváltak, rengete-

get tanultam Kurtág Györgytôl, Rados

Ferenctôl, Mihály Andrástól és legfôképpen

Devich Sándortól. Számomra ô roppant ka-

rizmatikus személyiség, tôle lehetett megta-

nulni azt, hogy az ember a legnagyobb termé-

szetességgel zenéljen, s felszabadultan élvez-

ze a játékot, a muzsikálást. Kiváló volt a ta-

nári karunk, rengeteg ismeretet szereztünk

tôlük, egyedül a fôiskola légköre volt kicsit

nyomasztó számunkra abban az idôben.

– Sosem gondolt arra, hogy szólistaként is

koncertpódiumra lépjen?

– Tehetséges hegedûsnek számítottam, de

nem annyira, mint amennyire erre a szólista-

ságnál szükség van. S be kell  vallanom azt

is, nem is volt kedvem napi 8-10 órát gyako-

rolni. Engem ugyanis már abban az idôben is

rengeteg minden érdekelt a világban. Éltem,

jól éreztem magam a mindennapokban,

fôiskolára jártam, hegedültem, fociztam, és

kártyáztam. IV-esként kezdtem el elôször

azon gondolkodni, mihez kezdek, mibôl élek

majd, ha megszereztem a diplomámat.

– Fôiskolásként nem játszott zenekarok-

ban, nem volt kilátása arra, hogy valahová

szerzôdtetik?

– De, hiszen a Fesztiválzenekarban gyak-

ran muzsikáltam, s emellett a fôiskola együt-

tesének én voltam a koncertmestere, s kisebb

szólófeladatokat is kaptam. Gyakran kamara-

zenéltem, a triónkkal megnyertük például a

Weiner versenyt. Valószínû, hogy az is egy

út lett volna számomra, hogy a diplomám

megszerzése után a Fesztiválzenekar zenésze

legyek, de az életem másképpen alakult. Ér-

dekes, hogy mi mindent hoz magával a sors,

hiszen annak idején fel sem merült bennem,

hogy egyszer majd külföldön fogok játszani.

Az események ebbe az irányba sodortak. A

Jeunesses Musical keretében gyakran jártam

külföldre kamaramuzsikálni, s így megfor-

dultam Belgiumban és Moszkvában is. Ez a

szervezet egyszer felvételit hirdetett az Ifjú-

sági Világzenekarba, s erre fôiskolásként

még én is jelentkeztem. A kiküldött magnó-

felvételem alapján meghívtak a meghallga-

tásra és sikerült bekerülnöm az ötven ország

muzsikusaiból verbuválódott együttesbe. En-

nél az alkalmi zenekarnál a  három hetes pró-

basorozat után kéthetes turnén mutattuk be

tudásunkat. Három esztendôn át játszottam

az Ifjúsági Világzenekarban és a második év-

ben a zenészek koncertmesterré választottak.

A harmadik szezon téli próbasorozata pedig

éppen Berlinben volt, s a Filharmonikusok

muzsikusai foglalkoztak velünk. Az egyikük,

Leon Spierer, aki még jelenleg is játszik az

együttesben, szólt nekem, hogy meg lehet pá-

lyázni a Berlini Filharmonikusoknál egy ösz-

töndíjat. Jelentkeztem a próbajátékra és ti-

zenhat muzsikus közül végül engem vettek

fel. Még a diplomám elôtt, 1989 áprilisában

megfeleltem a meghallgatáson, szeptember-

ben pedig Berlinben, az együttessel kezdtem

a szezont. Másfél évig ösztöndíjasként mu-

zsikáltam, majd ismét megnyertem egy  pró-

bajátékot és próbaidôs tag lettem. 

– Mennyire nehéz a próbajáték a Berlini

Filharmonikusoknál?

– Igazából a próbajáték nem is olyan ször-

nyû, hiszen az elsô részben egy Mozart-kon-

certet kell elôadni, ezt követôen pedig egy

szabadon választott, romantikus koncertet. A

nehézség abban rejlik, hogy az ember elérje

azt, hogy egyáltalán meghívást kapjon erre a

megmérettetésre, hiszen egy-egy helyre száz-

nál is többen jelentkeznek a világ minden tá-

járól. Ha sikerült a próbajáték, akkor pedig

halálos, két éves próbaidônek néz elébe. Ez

alatt az idôszak alatt rengeteget kell az elsô

pultban játszania. Számos kisebb szólófel-

adatot is kap és a többiek folyamatosan figye-
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Almási Zoltán több, mint egy évtizede muzsikál
a Berlini Filharmonikusoknál

MAGYAR MUZSIKUSOK A VILÁG VEZETÔ ZENEKARAIBAN
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lik, hogyan képes alkalmazkodni, megfelel-e

a napi elvárásoknak, képes-e arra, hogy egyik

napról a másikra megtanuljon egy mûvet. A

Berlini Filharmonikusok ugyanis nagyon

gyorsan dolgoznak, általában két-három pró-

bával játszanak egy koncertet, nehezebb da-

rab esetén pedig szó lehet négy próbáról. Ná-

lunk ezek a gyakorlások a jó hangulat ellené-

re feszített tempóban zajlanak, s így követel-

mény, hogy valaki ne csak jó hangszeres, jó

muzsikus, hanem nagyon gyors és alkalmaz-

kodó is legyen.

– Ön több, mint egy évtized után hogyan

látja a zenekart, mi az, ami miatt a Filharmo-

nikusok ilyen különlegesen jók?

– Az együttes világszínvonalának szá-

mos összetevôje van. Könnyebb az új tagok

kiválasztása, hiszen ebbe a zenekarba min-

denhonnan a legjobb muzsikusok jelentkez-

nek. A Filharmonikusok tagjai olyan fizeté-

seket kapnak, hogy nincs szükségük arra,

hogy mindenféle különmunkát elvállalja-

nak a megélhetésükért, ráadásul módjuk

van arra is, hogy valóban jó minôségû

hangszereket vegyenek. A Berlini Filhar-

monikusok kiváló próbateremben gyako-

rolnak és remek koncertteremekben lépnek

estérôl-estére a közönség elé. S a német

muzsikusok sajátos attitûddel zenélnek, a

játék, a muzsikálás örömet jelent mindenki-

nek, s ez a koncertdobogón is látszik rajtuk.

Az elôadásokon mindenki mindent megpró-

bál, hogy a lehetô legjobban szólaljon meg

az adott darab, nem azt nézik, mikor indul-

hatnak már haza. Ráadásul Németország-

ban sajátos zenekari kultúra létezik, amely

mindent áthat. Rengeteg az együttes és az

ottani emberek számára természetes, hogy

rendszeresen koncertekre járjanak. Mindeb-

be persze beletartozik az is, hogy a Filhar-

monikusok is több, mint száz esztendôs ha-

gyományra tekintenek vissza.

– Említette a hangszerparkot. Milyen inst-

rumentumokon játszanak Berlinben és mi-

lyen az ön hegedûje?

– Minden hangszerbôl a lehetô legjobb

minôséget találni meg a zenekarban. Jelen-

leg hat Stradivárink van, de emellett akadnak

del Gesuk és Amatik is. Én egy új amerikai

hegedûn muzsikálok, egy Guarnieri-utánza-

ton. Egyébként Németországban gyakorlat,

hogy egy-egy jelentôsebb bank megvásárol-

ja az adott mesterhangszert, majd használat-

ra valamelyik neves együttes rendelkezésére

bocsátja.

– Hány tagja van a zenekarnak, milyen

próbarenddel, elôadásszámmal dolgoznak?

– Jelenleg 108–109 státuszunk van.

Általában délelôtt, délután tartjuk a próbákat,

én egy évben átlagosan hetven-nyolcvan

koncerten muzsikálok, s ehhez jönnek még a

lemezfelvételek. Nálunk íratlan szabálynak

számít az is, hogy a nagyzenekari szereplések

mellett a tagoknak illik sokat kamarázniuk.

Rengeteg kisebb-nagyobb együttesünk van, s

ezek a szólisztikus szereplések is segítenek

abban, hogy a muzsikusok játéka megfelelô

színvonalon maradjon. 

A berlini fellépések mellett a zenekar álta-

lában kétévente indul németországi turnéra

és gyakorta szerepel külföldön is. Évente fel-

lépünk az Egyesült Államokban, ilyenkor

mindig koncertezünk a Carnegie Hall-ban, s

kétévente ellátogatunk Japánba. Az együtte-

sünk állandó szereplôje a Salzburgi Ünnepi

Játékoknak, az osztrák húsvéti fesztiválon

mindig elôadunk egy operát is, emellett pedig

visszatérô vendégei vagyunk a Luzerni Fesz-

tiválnak és a londoni koncerttermeknek. Így

aztán idôrôl-idôre mi is dolgozunk kise-

gítôkkel, de ezek is a legjobb muzsikusok, s

ha helyettest küldünk magunk helyett, akkor

velünk egyenrangú tudású mûvészt kell fel-

kérnünk erre a feladatra. Egyébként szerin-

tem mi vagyunk a legfegyelmezetlenebb ze-

nekar, egyrészt azért, mert az együttesnek én

is tagja vagyok, másrészt pedig azért, mert

kicsit visszaélünk azzal, hogy a dirigensek

nem nagyon mernek ránk szólni. Régebben a

zenekaron belül még létezett egy olyan sza-

vazás is, amelyen minôsítettük a szezonban

hozzánk látogató karmestereket, s azokat,

akik az utolsó helyeken végeztek, többször

nem hívtuk meg.

– A Berlini Filharmonikusok ugyanolyan

demokratikus szervezet, akár a Bécsiek?

– Nálunk is számos dologról a zenészek

döntenek, de mi nem a saját bevételeinkbôl

tartjuk fenn magunkat, mint a császárváros

együttese, hanem bennünket Berlin város tá-

mogat. Mi vagyunk Németország legjobban

fizetett zenekara, s ezért meghatározott szá-

mú koncerten kell fellépnünk. S ellentétben a

bécsiekkel, nekünk van állandó vezetô diri-

gensünk, 2002-ig Claudio Abbado irányítja a

munkát, ezt követôen pedig Sir Simon Rattle-t

szavaztuk meg zeneigazgatónak.

– Az együttesen belüli, „kötelezô” kama-

razenélésben ön is szívesen részt vesz?

– Igen, hiszen nagyon szeretem a kamara-

muzsikálást. Több kisebb együttes munkájá-

ban részt veszek, s hét éve létezik egy kvar-

tettem is. Az Apos vonósnégyes a tagok ve-

zetékneveinek elsô betûibôl kapta nevét, s

mindannyian a berlinieknél muzsikálunk.

Született CD- nk, játszottunk a Salzburgi Ün-

nepi Játékokon, vendégszerepeltünk Japán-

ban, rendszeresen kapunk koncertfelkérése-

ket, s ezeket az együttmuzsikálásokat nagyon

élvezem. 

– Az együttesben sok a magyar muzsikus?

Hamar befogadják a más országból érkezet-

teket?

– Jelenleg ketten vagyunk Velencei Ta-

mással, ô az év eleje óta próbaidôs nálunk.

Én egyébként sosem éreztem úgy, hogy el

kellene fogadtatnom magam, hiszen a társa-

ság valóban nemzetközi, a zenekar egyhar-

madát külföldi muzsikusok alkotják. S a né-

metek nagyon liberálisak, nyitottak. Én kár-

tyázom, futballozom velük, számos barátom

akad köztük. Ráadásul Németországban ko-

moly társadalmi elismertsége is van annak,

ha valaki a Berlini Filharmonikusok tagja, ezt

magam is nap mint nap tapasztalom.

– S azóta mióta a berlini együttesnél ját-

szik, muzsikált már itthon is?

– Nem, nem léptem hangversenydobogó-

ra, csak egy  lemezfelvételen vettem részt a

Bartók vonósnégyessel, Mendelssohn

Oktettjét játszottuk CD-re. A szezonban

nincs idôm arra, hogy itthon is koncertezzem,

nyáron pedig szívesebben pihenek, örülök,

hogy találkozhatom a régi barátokkal.

– S mi lesz a folytatás? A világ egyik

vezetô zenekara után mire vágyhat még az

ember?

– Ezen elôször 25 évesen gondolkodtam

el, akkor, amikor státuszt kaptam a Filharmo-

nikusoknál. A zenekari muzsikálás mellett az

oktatás is érdekel, de nem a hegedûtanítás,

hanem a kamarázás. Szívesen foglalkozom

zenekari muzsikálás oktatásával is, azzal,

hogy mitôl lesz jó egy együttes. A Berliniek

zenekari akadémiáján egyébként docens va-

gyok, van egy növendékem is. Nemrég fel-

kértek, hogy Pierre Boulez asszisztenseként,

a Mahler Ifjúsági Zenekar hegedûseivel dol-

gozzam, egyéb elfoglaltságaim miatt ezt a

feladatot most nem tudtam elvállalni, de re-

mélem, lesz még ilyen alkalom.

– Ez a státusz nyugdíjas állás a Berliniek-

nél. Az addig hátralévô röpke harminc évet

ott tölti?

– Úgy gondolom, nem fogok a Berlini Fil-

harmonikusoktól nyugdíjba menni. Szeretnék

még néhány dolgot kipróbálni az életben, hi-

szen engem ma is rengeteg minden érdekel.

Szeretek zenélni, de érdekel a színház, az iro-

dalom, szeretek játszani, kártyázni, lóverse-

nyezni. Szívesebben élnék idehaza, mert imá-

dom Budapestet és igazán azt élvezném, ha

nem a zenélésbôl kellene megélnem, hanem

csak akkor venném elô a hegedûmet, ha a ba-

rátaimmal egy kis örömzenélésre gyûlünk ös-

sze... Szerintem a muzsikálás is addig érde-

kes, amíg szenvedély. Réfi Zsuzsanna
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