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Kedves kitartó közönségünk!

Hát itt vagyunk megint. Elindul az évad. Önök tudják a legjobban, hogy a
BDZ végig jelen volt a korlátozásokkal teli időkben is. Tettük a dolgunkat,
kerestük önökkel az online kapcsolódási lehetőségeket. De az egyértelműen
megerősítést nyert, hogy az előadóművészet bizony igényli a személyesen
jelen lévő közönséget. Önök pozitív energiával töltik meg a hangversenyter-
met. Önök, az önök velünk lélegzése és tapsa nélkül igazán nehéz „felszív-
nunk” magunkat. 

A kényszerpihenő időszakát mindenki máshogy élte meg. Lapunkból is
kiderül, hogy van, akinek az élete kifejezetten kedvező fordulatot tudott
venni. De a családunk, a barátaink, a megszokott zenekarunk és persze
közönségünk nélkül mindannyian félkarúak vagyunk, voltunk egy kicsit.
Reméljük, önök is testileg, lelkileg épen, egészségesen, mentálisan nyitottan
keveredtek ki a bezártság időszakából, és ott folytathatjuk együtt, ahol más-
fél éve tavasszal abbahagytuk. 

Tartsanak velünk a következő évadban is! Lapozgassák friss lapszámunkat,
amelyben több BDZ-szólista is megszólal, kiderül, milyen kerülőutakon jut-
nak el néhányan ahhoz, amit végül szívvel-lélekkel csinálnak; lehet, hogy a
hegedű karmesterséghez vezet, a színészet rendezéshez, a gyermekori
lendület tizenéves világsztársághoz, vagy épp a korai zenetanulás végül
közgazdászathoz. 

Ami azonban jó ideje biztos már: a BDZ útja önökhöz vezet! Bérleteken,
egyedi produkciókon, személyes találkozásokon, no és persze a tini korát
taposó Hangolón keresztül.

Várjuk önöket! Reméljük, most már főleg élőben…!

Czingráber Eszter
főszerkesztő



TARTALOM

BDZ határok nélkül ........................................................................4
Szuperprodukcióink

A világ legkiválóbb orgonistája ......................................................6
Camille Saint-Saëns portréja

Fussak? Inkább gyakorolok!...........................................................8
Vendégünk: Danielle Akta csellóművész

Szergej Nakarjakov, a nem csodagyerek ......................................10
Decemberi vendégünkről

„Világgá akartam kürtölni!” .........................................................16
Szentpáli Roland: Magyarokhoz c. művének ősbemutatója

„A legfontosabb, hogy jó emberek”..............................................24
Beszélgetés Kotroczó Szabolccsal és Monoki Attilával, zenekarunk művészeivel

A kürtös karmester........................................................................29
Vendégünk: Ondrej Vrabec

Grúz karmester grúz tradíciókkal .................................................31
Vendégünk: Vakhtang Kakhidze

Mentális közelség, összecsengő szívverés....................................33
A Gurfinkel-ikrek

Az éneklés felszabadít! A karnagy pedig pszichológus................34
Beszélgetés Balassa Ildikóval, a BAK régi-új karnagyával

„Küzdelmes éveim kezdenek beérni!”…......................................40
Interjú Boncsér Gergely énekessel

2



3

TARTALOM

Ragyogó hölgyek ragyogó zenéje….............................................43
Stephanie Childress és Kinga Wojdalska a Müpa Felfedezések műsorán

„Izgalmas mű. Jó show lesz!”…...................................................44
Szente Vajkkal az Eladott menyasszony színrevitele kapcsán beszélgettünk

„Kimagasló évad volt!” ...............................................................48
Gyöngyösi Levente az idén bemutatandó kortárs művekről beszél

A tárogató klarinétos.....................................................................50
Beszélgetés Horváth Marcellel, zenekarunk klarinétművészével

„Amíg felismer, mellette maradok”..............................................52
Interjú Gáspár Judittal és Szekeres Csabával, a Hűség c. film alkotóival

Angyali zene, démoni sorok .........................................................57
Dan Brown zeneműve a BDZ műsorán

Szimfonikus sulikoncertek............................................................60
A sorozat márciusban folytatódik

Emancipált filmzene .....................................................................62
Rachel Portman, az Oscar-díjas zeneszerzőnő

„Együtt lélegzünk. Barátok is vagyunk” ......................................64
20 éves a Corpus Harsona Kvartett

BDZ-hírek, érdekességek, büszkeségek .......................................66
BDZ-hírek a nagyvilágból

Kitekintő .......................................................................................68

Hangversenynaptár .......................................................................72



4

Zenekarunk nagy örömmel és izgalommal készül
a 2021-22-es évadra, bízva abban, hogy ze né -
szeinknek és közönségünknek is újra személyes
találkozásokban, valódi koncertél mé nyekben lesz
része az egész évadon keresztül. A hosszú online
koncertélet, a sok változás és kiszámíthatatlanság
időszaka, reményeink szerint, lassan véget ér.

Egy Nap HollEruNg gáBorral éS a BDZ-
VEl – SZEptEmBEr 26.

A 2021-22-es évad elején a tavaly útjára indított
hagyományt követve zenekarunk ismét a BDZ-
NAP keretében szeretne találkozni közönségével,
együtt élvez ni a zenét és az em-
berközelséget, az érzékelhető inter-
aktivitást, soha nem látott
kapcsolódási lehetőséget kínálva
színpad és hallgatóság között. A
BDZ-NAP folyamán az érdeklődők
kisebb és nagyobb apparátusú kon-
certeken, alkotói beszélgetéseken
keresztül nyer hetnek bepillantást a
zenekari műhelymunkába.
A szeptember végi vasárnap a
Megért hető zene sorozat Biblia című koncertjével
kezdődik 11 órakor a Zeneakadémián. A koncert
első felében Händel Messiásának második, Passió
részét magyarázza Hollerung Gábor, a szünet után
pedig felcsendül a teljes Passió rész. 
Az ebédszünetre hagyott idő után családi prog -
ramra várjuk az érdeklődőket. 15 órától Családi
koncert nem csak kicsiknek. Saint-Saëns: Állatok
farsangja című művének vidám és szórakoztató,
igazán egyedi előadása lesz hallható, egy olyan
tehetségkutatóról szóló, kollégánk, Turcsányi
Ildikó által kifejezetten erre az alkalomra írt
mesébe ágyazva, amelyben a zsűri elnöke az
orosz lán, a versenyzők pedig lelkes, muzikális ál-
latok. További kiemelkedő érdekesség, hogy az
előadás a témához illeszkedő zenei részletekkel is
kiegészül, többek között a következő művekből is:

Rimszkij-Korszakov: Dongó, John Williams:
Jurassic Park, Dan Brown: Wild Symphony
A sok zene között találunk időt a beszélgetésre is.
Hollerung Gábor, a BDZ ügyvezető zeneigaz-
gatója és Gyöngyösi Levente a BDZ rezidens
zeneszerzője beszélget egymással és a közön-
séggel, kötetlenül, fontos és – Hollerung Gábor
klasszikus megfogalmazását idézve – „fontatlan”
kérdésekről a 17 órakor kezdődő Műhelybeszél-
getés során.
18:30-kor Ütőbemutatóra várjuk közönségünket.
A BDZ ütősei akár „versenyre kelhetnek” a híres
magyar ütőegyüttesekkel. A változatos, izgalmas
és vérpezsdítő félóras koncerten hallható lesz re-
neszánsz zene két marimbán, Bach, Debussy és
Joplin ütőhangszereken, sok izgalmas, áthangsze -

relt remekmű, tanúi lehetünk továbbá egy valódi
kuriózumnak: egyszerre négy ütőhangszeres fog
zenélni egyetlen marimbán! A koncert végén
pedig a kalandvágyóbbak még akár ütőhangszer
megszólaltatási kísérletre is adhatják fejüket. 
20 órakor pedig, az Esti Nagykoncerten visszaka -
nyarodunk a szó legszorosabb értelmében vett
klasszikus zenéhez. Mendelssohn: I. szimfóniája
és Mozart: Linzi szimfóniája, e két letisztult, ötven
év különbséggel született zenemű egymással teljes
harmóniában és könnyedségben vezeti a hallgatót
a felemelő kikapcsolódásban. 
A bdz.hu/koncertek/bdz-nap2021/ oldalon további
részletek és jegyvásárlási lehetőség található. 
A Műhelybeszélgetés ingyenesen látogatható. A
Megérthető zene koncertre a jegyárak 2.500 Ft-tól,
a többi koncertre egységesen 500 Ft-ért kaphatók.

BDZ-szuperprodukciók

BDZ határok nélkül
Hagyományos bérletsorozataink, önálló koncertjeink mellett egyedi formációkkal és pro-
dukciókkal készülünk az idei évad során is. Írásunkban rövid keresztmetszetét adjuk
családi, karácsonyi és báli terveinknek. 



IgaZáBól karácSoNy – 
DEcEmBEr 12.

2018 decemberében indítot-
tunk útjára, hagyo mány te -
rem tő célzattal egy
nagyszabású szimfonikus
koncert-show-t. Eddig két al-
kalommal merülhettünk
karácsonyi hangulatba a két
ünnep között az érdeklődők
ezreivel közösen. Idén
először nyílt módunk rá, hogy
már a kará csonyi hangolódás
időszakában, december 12-én
a szimfonikus zene és egyéb
műfajok segítségével érez -
hessük a kará csonyi dal-
lamok, a tánc, a látvány, és a
show karácsonyra hangoló erejét. A Papp László
Sportarénában várjuk közönségünket a klasszikus
zene és a pop világából merített,  legnépszerűbb
nemzetközi karácsonyi dallamokkal, igazi
látványshow-val, légtornászokkal, tánccal és
vetítéssel. 
bdz.hu/koncertek/igazabolkaracsony2021

araNyBál éS BDZ BIg BaND
2022. fEBruár 12.

A szintén hagyománnyá vált, hiánypótló, a színvo -
na las zenét, a csodálatos helyszínt és a valódi
bálozás lehetőségeit ötvöző rendezvény ez alka-
lommal is a Pesti Vigadóban várja a bálba vá-
gyókat. Most is nyitókoncerttel, nyitótánccal,
kamarazenei formációkkal, ajándékokkal, ízletes
vacsorával készülünk. Aranybálunk mindig

kiemelkedő színfoltja, a BDZ Big Band ez alka-
lommal is színpadra lép. 
A virtuóz játék elengedhetetlen a klasszikus
zenekarban és a big band zenében is. Eltérő tech-
nikai követelmények vonatkoznak minden stílus
megszólaltatására, mely stílusok élvezetes el-
sajátítása a különféle hangszereken több évtizedes
tanulást igényel. A BDZ rendkívül széles reper-
toárral rendelkezik, a BDZ Big Band pedig a
Glenn Miller-i hagyományokon alapuló számokat
játszik elsősorban, mert a klasszikus zenészekből
álló zenekar erre a legalkalmasabb. Olyan
zenészek játszanak a BDZ-ben, akik a köny -
nyűzenében is hangszerük kiváló mesterei. A BDZ
Big Band zenészeiből a négy szaxo fonos közül
három évtizedek óta együtt muzsikál a szim-
fonikus zenekarban, ahol a négy klarinétosból
három szaxofonon is játszik. Ilyen szerencsés

együttállas világviszony-
latban is ritka. És nem is
tudunk több olyan
szimfo nikus zenekarról,
amely nek saját big band
együttese volna…
Büszkén hirdetjük tehát,
hogy legyen szó akár bál-
ról, akár családi napról,
akár a karácsonyról, iz-
galmas, egyedi és kima-
gasló produkciókkal
várjuk kedves közön-
ségünket. 

BDZ-szuperprodukciók
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BDZ Big Band

Igazából karácsony



A világ legkiválóbb orgonistája

Hosszú a francia zeneszerzők sora, de talán nem olyan hosszú azoké, akiknek a nevére
is emlékszik a kevésbé edzett zenehallgató. Camille Saint-Saëns bizonyosan ez utóbbiak
közé tartozik, ha nem is vitatott kiejtésű neve miatt, de az olyan művek miatt, mint az
Állatok farsangja, vagy a Sámson és Delila miatt biztosan.

Camille Saint-Saëns 1835-ben született
Párizsban, és 1921-ben egy szívroham
végzett vele Algírban, ahol téli pihenőjét
töltötte. Életét egyrészt a zene iránti
elköteleződése töltötte ki tanítás, kom-
ponálás, zongorázás, orgonálás for-
májában, melynek révén a 19-20. századi
francia zeneirodalom egyik vezető
egyéniségévé válhatott, másrészről azon-
ban családi tragédiák sorozata árnyékolta
be már születésétől kezdve. 

gyErEkkor

Földi léte rögtön egy tragédiával indult:
kormányhivatalnok édesapja néhány hó-
nappal fia születése után meghalt. Innen-
től kezdve az egyedül maradó édesanyát
az anya nagynénje támogatta anyagilag,
és segítette a kisfiú nevelésében. A nagy -
néni intenzív jelenléte a család életében
sorsfordító erejű volt a kis Camille
számára, ugyanis ő vezette be a zene
világába és tanította zongorázni az éppen
csak járni, beszélni tudó gyermeket.
Ennek köszönhetően hamar megmu-
tatkoztak csodagye rekhez méltó
képességei: Camille még csak a harmadik életévét
taposta, amikor megírta első zongoradarabját. In-
nentől kezdve zenei fejlődése szárnyalni kezdett:
hétévesen már zeneszerzést tanult, 11 évesen
pedig első zongorahangversenyét adta Párizsban,
Mozart és Beethoven műveiből válogatva a reper-
toárt, melynek minden darabját fejből játszotta.
Hogy zenei tanulmányait magasabb szinten foly-
tathassa, felvételizett a párizsi Conservatoire-ba,
ahová 13 évesen fel is vették. Itt zongorát és
zeneszerzést tanult immár iskolai keretek között.
Kivételes adottságai azonban nemcsak a zenében
nyilvánultak meg, de tanulmányai több területén

is magasfokú tudást szerzett: francia irodalomból,
botanikából, csillagászatból és matematikából. Je-
leskedett továbbá latinból és görögből is.

ÚtkErESéS

Zeneszerzőként első elismerését még tanulmányai
alatt szerezte meg a Société Sainte-Cécile által
szer vezett versenyen, ahol az Ode à Sainte-Cécile
című művével a zsűri egyhangúlag neki szavazta
meg az első díjat. A tanulmányok befejeztével or-
gonistaként helyezkedett el – komoly megméret-
tetés után – a Saint-Merri templomban, ahonnan

BDZ-nap

6



később átkerült a még rangosabb St. Madelaine-
be. Az életrajzírók szerint itt hallotta őt Liszt Fe -
renc orgonálni, s a játékát hallva kijelentette, hogy
Saint-Saëns a legkiválóbb orgonista a világon.
Ekkor még mindig a megélhetésének biztosítása
kötötte le energiáit, a zeneszerzést még nem tudta
élete középpontjába állítani. Az orgonista állás
mellett pedagógiai tevékenységbe kezdett, 1872-
től az Egyházi zeneiskolában vállalt tanítást, ahol
öt éven át szolgált. 
Negyvenes éveit elérve a magánéletében is nagy
döntésre jutott. Mindenkit meglepve hirtelen meg-
nősült, és feleségül vette a nála több mint 20 évvel
fiatalabb Marie-Laure Truffot-t, akitől hamarosan
két gyermeke is született. Három évvel később
azonban súlyos tragédia pecsételte meg
házasságukat, mindkét gyermeküket elvesztették
két hónapon belül, amit aztán Saint-Saëns sosem
tudott megbocsátani a feleségének. További három
együtt töltött év után elváltak útjaik, bár a
házasságukat sosem bontották fel, de életük
végéig nem látták többé egymást.
Egyrészt a családi tragédiák miatt, másrészt a
szak mai elismerések miatt 1877-től kezdtek úgy
alakulni Saint-Saëns életkörülményei, hogy úgy
döntött, fokozatosan feladja különböző pénzkere-
seti lehetőségeit és véglegesen a zeneszerzésnek
és a művészeti pályának szenteli figyelmét. Hang-
versenykörutakat kezdett szervezni, sok helyre
eljutott Európában, ahol egyrészt karmesterként,
másrészt zongoristaként lépett fel, illetve ezeken
a körutakon mutatta be saját darabjait is. Összesen
nagyjából 180 utat tett Európába és Afrikába, il-
letve eljutott Amerikába is. Zenei elfoglaltságai
főként Németországba és Angliába szólították, de
szabadságát szívesen töltötte Algírban, hogy a
hideg párizsi téli hónapokat itt vészelhesse át. A
halál is itt érte 1921. december 16-án, ahonnan a
holttestét Párizsba szállították. A Montparnasse
temetőben helyezték végső nyugalomra.

élEtmű

Több mint 500 művet komponált, ezek közül 169-
et látott el opus-számmal. Művei között találhatók
operák, szimfonikus művek, zongoradarabok, ka-
marazenei darabok, illetve oratorikus művek. Fi-
atal korában lelkesen rajongott kora modern zenei
hangzásáért Liszt, Schumann és Wagner darab-
jaiban, de mindvégig hűséges maradt klasszikus
zenei neveltetéséhez, és igyekezett elkerülni a

modern zenei hangzást műveiben. Gazdag reper-
toárja és hallgatható hangzású zenéje ellenére
mégis kevés műve hangzik el a koncerttermekben,
ezek közül is a leggyakrabban az Állatok
farsangját hallhatja a közönség. 
Talán maga Saint-Saëns is csodálkozott volna, ha
tudta volna, hogy egyik legismertebb műve éppen
ez a mű lesz, ugyanis a mű előadását még rögtön
egy szűkkörű bemutatója után letiltotta, és meg -
hagyta, hogy csak a halála után lehet majd pub-
likálni és hangversenytermekben játszani. Így a
mű hivatalos első bemutatója 1922-ben volt, 16
évvel a mű megírása után.
A mű megírásának ötletét egy németországi turné
alkalmával találta ki azzal a céllal, hogy egy paro -
disztikus művet komponáljon. A mű látszólag ál-
latábrázolások sorozata, de valójában ismert
párizsi személyiségeket pellengérez ki.

állatok farSaNgja

14 tételből áll, és az „igazi” állatok (oroszlán,
tyúkok, kakasok, vadszamarak, teknősök, elefánt,
kenguru, halak, hattyú, stb.) mellett egy tételben
megjelennek a zongoristák is, mint egy egyedi ál-
latfajta képviselői. A darab két zongorára és ka-
marazenekarra íródott. A darab humora egyrészt
annak köszönhető, hogy az egyes állatfajták jól
mutatják be és karikírozzák a különböző emberi
tulajdonságokat, másrészt az időnként felbukkanó
zenei idézeteknek, melyek kiragadva eredeti
környezetükből más kontextusba kerülve tudják
mosolyra fakasztani a hallgatót. Ilyen Offenbach
Orfeusz az alvilágban c. operettjének híres
kánkánja negyedtempóban „táncolva” a teknősök
tételben, vagy a „Szilfek tánca” Berlioz Faust
elkárhozása c. művéből az Elefántok tételben. A
könnyed humor mellett megjelennek a mélységek
is: a zongorakísérettel szólócsellóra írt Hattyú tétel
a csellóirodalom egyik gyöngyszeme lett, maga
Saint-Saëns is ezt az egy tételt engedte publikálni
életében.
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BDZ-nap

a BDZ-Nap programja

11:00    megérthető zene 
Händel: Messiás 2. rész (Passió)

15:00     családi koncert – nem csak kicsiknek
BDZoo FAKToR – ÁllATI TEHETSÉgKUTATó

17:00 műhelybeszélgetés gyöngyösi leventével
18:30 Ütőbemutató 
20:00    Esti Nagykoncert / Mozart/Mendelssohn



Az izraeli csellóművésznő 2002-
ben született zenészcsaládban.
Zenei tanulmányait négyéves ko-
rában kezdte, miután hallotta
Jacqueline du Pré játékát egy
felvételről. Szülei trombitán sze -
rették volna taníttatni, de Danielle
kitartó volt, és a cselló mellett
köteleződött el. A Raanana Music
Conservatory-ban kezdett csel-
lózni, majd 2015-től a berlini
Barenboim-Said Akademie hall-
gatója.
Tizenévesen már olyan neves
zenekarok kísérték játékát, mint
az Izraeli Filharmonikus Zenekar,
vagy az Orosz Nemzeti Filhar-
monikusok, játszott a világhírű
hegedűművésszel, a nem régiben
a BDZ-vel a Müpában koncertező
Vadim Repinnel, és turnézott az
Amerikai Egyesült Államokban a
Jeruzsálemi Szimfonikus Zene -
kar ral. Fellépett a világ nagy kon-
certtermeiben, többek között a
New York-i Carnegie Hallban, a
moszkvai Tchaikovsky Concert
Hallban, a londoni The Barbican-
ben, a New York-i Lincoln Centerben. Tehetségét
különböző díjakkal ismerték el: 2016-ban a The
Daily Gazette beválasztotta őt a 10 legjobb
klasszikus zenei előadó közé. Tudását zenei
versenyeken is megmutathatta: 2013-ban meg -
nyerte az izraeli nemzeti csellóversenyt, 2014-ben
a Párizsban rendezett FLAME nemzetközi
versenyt, 2014-ben és 2015-ben az athéni Muse
nemzetközi zenei versenyt. A kritikusok elismerő
szavakkal nyilatkoznak tehetségéről. Korát meg-
hazudtoló érzelmi érettségét, technikai virtuozi -
tását, zenei érzékenységét, muzikalitását, meleg
hangú játékát dicsérik.

Danielle a sikerek és elismerések ellenére azt nyi -
latkozta, hogy szeretné mélyíteni technikai és
zenei tudását, és nem csak a koncertezésre akar
fókuszálni. 
És hogy hogy telik egy tizenéves csellista élete a
gyakorláson és fellépéseken túl? Szeret tanulni,
utazni, a barátaival lenni a szabad idejében, és
futni a családjával, ha épp sportolni támad kedve.
Danielle Akta csellójátékát 2021. november 12-én
élvezheti közönségünk Budafoki Hangversenyesték
sorozatunkban. A koncerten felcsendül: Elgar:
Csellóverseny, Rachmanyinov: I. szimfónia.
Vezényel: Yeruham Sharovsky.
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fussak? Inkább gyakorolok!
Danielle Akta alig 19 éves hölgy, és elmondhatja magáról, hogy világszerte számos
nagy szimfonikus zenekar vendége volt szólócsellistaként, a világ legnevesebb koncert-
termeiben léphetett fel, és zenei elismerések, versenydíjak birtokosa.



VILÁGSAJTÓ KRITIKÁK

„Az est szólista vendége a 14 éves izraeli csel-
lófenomén, Danielle Akta volt. Max Bruch Kol
Nidrei op. 47 darabját játszotta. Micsoda tehet-
ség! Nemcsak egy virtuóz technikai tudásával
rendelkezik, hanem páratlan muzikalitással is;
bármit is játszik, a legtökéletesebb, legmelegebb,
legsimogatóbb énekhangokat csalogatja elő a
hangszeréből. Nagyon tetszett a zenélés féktelen
öröme, ami tisztán leolvasható volt Danielle ar-
cáról. Csupa élvezet volt hallgatni őt.”
Review by Joseph So, Musical Toronto

„Bruch Kol Nidrei darabja még gazdagabbá vált
azáltal, hogy a zenekarhoz csatlakozott a 14 éves
izraeli csellista, Danielle Akta. Pazarul szólt
maga a zenekar is, de az igazi sztár Akta kisasz -
szony volt. Az ember elvár egyfajta virtuozitást
az olyan fiatal zenészektől, akik ilyen jelentős
zenekarral turnéznak, de nem feltétlenül vár el
olyan mélységet, amit Aktától kaptunk. Életkorát
messze meghazudtoló élettapasztalatot árasztott
játéka.”
Review By OperaRamblings

„A színpadra kijött egy 14 éves lány.
Játékának érzelmi intenzitása szinte
sokkolta közönségét. Néztem a négy
másik csellistát a színpadon, ahogy fi-
gyelik őt. Kettő közülük legalább két-
szer annyi idős volt, mint ő, mégis teljes
figyelemüket Aktának szentelték. Ért -
hető, hogy miért: egysze rűen egy másik
szintre emelte a zenélést.”
Review By Ron Reis, Buzz news
Chicago

„Az est legfőbb szóló darabja
Csajkovszkij: Változatok egy rokokó
témára című műve volt, mely sok-
színűségével nagyszerű lehetőséget biz-
tosít a szólistának arra, hogy művészete
minden arcát megmutassa. A
megdöbbentően fiatal Danielle Akta a
korát meghazudtoló biztonsággal ját-
szotta el a darabot és vezette végig
közönségét a művön. Jobb karja olyan
hajlékony, hogy lehetővé teszi a teljes
mértékben kiegyenlített, ugyanakkor

mérsékletes hangszínt, míg bal keze csodálatos
intonációs alaposságról, pontosságról tanús -
kodik.” 
Review: DEON IRISH, At The City Hall, Cape
Town, WeekendSpecial

„A következő számot egy 13 éves cselló tehetség
adta elő. Valójában olyan volt, mintha csellója és
a zenekar beszélgetne egymással. És milyen bá-
mulatos beszélgetés volt ez! Csodálatosan
sokoldalú, technikailag pontos, bámulatosan
muzikális, mindig könnyed, természetes előadót
ismerhettünk meg.” 
BY GERALDINE FREEDMAN/For The Daily
Gazette

„Ez a tehetséges, többszörös versenygyőztes csel-
lista nemcsak bámulatos technikával játszott a
koncerten, hanem rendkívüli muzikalitással és
érzékenységgel, ami ritka az ilyen fiatal
zenészeknél. Jegyezzék meg a nevét, mert még
sokat fognak hallani róla, akárcsak példaképéről,
Jacqueline du Pre-ről, akit Danielle négyévesen
hallott lemezről. Ez az élmény indította el őt a
csellózás útján.”
By Marsha Wagner, Island Reporter
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Ha az ember csak annyira érzékeny,
mint egy postaláda, már akkor is 
könnybe lábad a szeme a bevezető
képkockák láttán, pedig jószerével
még el sem kezdődött a film. Egy
szelíd arcú fiatalember fehér pólóban
zötykölődik Nyizsnyij-Novgorod
utcáin egy öreg orosz buszon. A háttér-
ben Csajkovszkij I. vonósnégyesének
2., Andante cantabile tétele szól. (Ter-
mészetesen szárnykürtre írva.) A zöty -
kölődő busz említett utasa teljesen
hétköznapinak tűnik, lehetne a szom-
széd sportpályáról egy tollaslabdaedző
vagy a sarki gyógyszer tár munkatársa,
de mi, akik ezt a filmet nézzük, tudjuk,
hogy a „trombita Paganinijét” látjuk.
Azt az embert, akit tizenhárom éves
kora óta emlegetnek így.

INDul a fIlm

Szergej Nakarjakov szülővárosáról mesél,
miközben a tájat, a lakótelepeket, a régi orosz
házakat figyeli az ablakból. Nyizsnyij-Nov-
gorodot a XIII. században alapították. Szentpéter-
vár volt a feje az országnak, Moszkva a szíve,
Nyizsnyij-Novgorod pedig a zsebe, mivel ide
érkeztek a kereskedők adni-venni a világ minden
szegletéből. A szovjet időkben zárt város volt,
melynek neve 1932 és 1990 között Gorkijra vál-
tozott, az író Makszim Gorkij után. Zárt város,
azaz idegenek nem mehettek be, a bentlakóknak
pedig rettenetesen nehéz volt kijutni. Ide született
bele 1977 májusában Szergej, és innen költözött
el családostul 14 év múlva.

A snittek között újabb zene csendül fel, Maria
Mejerovics orosz kamarazenész-zongoramű vész -
nő kíséretével Schumann op.73-as Fantázia -
darabok című művét adják elő.
Vita Nakarjakova, az édesanya a családjukról
mesél egy kertben üldögélve gyermekeivel. 1969-
ben házasodtak össze a szülők, kilenc hónapra rá
született meg Vera, Szergej nővére. Míg férje Misa
– Mihail Nakarjakov – egy zeneiskolában zon-
gorát tanított, addig ő egy nagy gyárban dolgozott.
Az édesapa egy kicsit arrébb, a Valerij Cskalov
emlékmű alatt ücsörögve folytatja a család
történetét. Szergejnek van egy nővére, aki hét és
fél évvel idősebb nála, és a két szülő már a legele-
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Szergej Nakarjakov, a „nem csodagyerek”
„Isten trombitást keresett, Szergej Nakarjakovot választotta.” – lelkesedik Jean-
Jacques Roth, francia zenekritikus. Bárki legyen is ez a Jean-Jacques, a lelkesedése
hamar átragad az emberre, amint néhány felvételt meghallgat, vagy videót megtekint
az 1977-es születésű orosz-izraeli trombitaművész zenélésével. Én is fejest ugrottam
rögvest a világhálóba, a róla fellelhető mindenféle cikkek, interjúk közé. A népszerű
online fordítóprogrammal és az orosz nyelvű interjúkkal való tragikomikus küzdelmem
után rábukkantam egy 2004-ben készült, német gyártású filmre. „No more Wunderkind”
a címe, ami körülbelül annyit tesz, „Nincs több csodagyerek”.



jén elhatározta, hogy a kislányból zenész lesz.
„Vera nagyon sikeres volt a zeneiskolában. Fiatal
kora ellenére nagyszerű zenészeknek játszott
már.” – vélekedik az anyuka. „Szergej is zon-
gorázni kezdett, ugyanabban az iskolában,
ugyanannál a tanárnál. De az eredmény picit más
lett, mivel Szergej tele volt türelmetlenséggel, a
zongorázáshoz pedig türelem kell. Ez sok ne-
hézséget okozott számára.” – mélázik édesapja. -
És aztán megtörtént a baj…. Nagy tragédia
történt, komoly sérülés érte Szergej gerincét.
(Fára má szott a barátaival és leesett.) Három hó-
napot töltött kórházban. Utána megengedték neki,
hogy egy picit álljon, picit sétáljon, feküdjön, de
ülni nem lehetett még hat hónapig. Így aztán a
zongorázást abba kellett hagynia.” (Egy vele
készült interjúban Szergej azt mondta, hogy
eléggé örült neki – már nem a gerincsérülésnek,
hanem a zongorázás végének.)
Az édesanya veszi vissza a szót: „Szergej papája
mindig is trombitálni akart, erről álmodott. Fiúnk
balesete után aztán úgy döntöttünk, a trombita
megfelelő hangszer lenne számára. Ez a hangszer
számomra addig csupán zaj-élményt adott, a ka-
tonaság hangszereként gondoltam rá. De mikor
Timofei Dokschitzer – szovjet-orosz trombita-
művész, a Bolsoj Színház szólótrombitása –
felvételeit meghallottam, arra gondoltam, hi-
hetetlen, hogy így is lehet rajta játszani.” Az édes -
apa folytatja: „Timofei Bach-átiratokat játszott a

Wohltemperiertes Klavierből. Vett pár prelúdiumot
és átírta trombitára és orgonára. Szergej is hal-
lotta ezt a felvételt. És láttam, ahogy a kisfiam
szeméből elkezdenek potyogni a könnyek. – „Sose
fog ez nekem így menni!” – mondta Szergej. És
ekkor született meg a nagy elhatározása: már-
pedig ő klasszikus trombitaművész lesz.”

kIStromBItáS

Moszkva, 1990., Szergejt bemutatják befolyásos
zenészeknek, zenetanároknak. Hidegtől piros arcú
kisfiú áll bojtos sapkában családjával az állami
konzervatórium épülete előtt. Időnként a
kamerába mosolyog. Odabent az édesapa
Vladimir Spirakov hegedűművész-karmesterrel
beszélget, tőle kapta Szergej első jó trombitáját. A
kisfiú csak mosolyog. Édesapja így beszél:
„Dokschitzer inspirálta Szergejt és engem is, hogy
a trombitás vonalat kövessük. Mondtam is a gye -
reknek, s ő meg is értette rögtön, hogyan emeljük
a trombitát egy egyszerű katona-ébresztő hang -
szer nél magasabb szintre. Aztán hamarosan jöttek
is az eredmények. Tízévesen már a legnehezebb
trombita-darabokat játszotta.”
1989-es felvételt láthatunk; egy moszkvai kon-
certen Szergej a Szovjetúnió Védelmi Minisztéri-
umának Zenekarával játszik. Sok komoly,
egyenruhás katona, és előttük a kisfiú fehér
nadrágban, fehér fodros ingben Arban Velencei

karnevál című darabját játssza.
Szó szerint szemrebbenés nélkül.
A karmester úr néhány kérdést
tesz fel neki. „Hány éves vagy és
mióta trombitálsz?” „12 éves
vagyok, és három éve trom-
bitálok.” – érkezik a válasz.
Karmester bácsi szava egy pil-
lanatra elakad. „Tanultál valami
mást előtte?” „Igen, zongorát
három évig.” „Én húsz éve trom-
bitálok, nagy tapasztalattal ren-
delkezem, de amiket te játszol, az
valamennyi trombitásnak ne-
hézséget okoz. Sokat gyako-
rolsz?” „Igen, nagyon sokat.”
Ismét 2004-ben vagyunk. Az ál-
lami bank impozáns épülete előtt
folytatódik a beszélgetés, Szer -
gej, az édesapa, és a jóbarát
Jevgenyij D. Galkin trombita-
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művész részvé telével. „Akkoriban mindenki pénzt
akart csinálni valahogy – meséli Misa, az apuka.
– Mi temetéseken játszottunk, a barátom Jevgenyij
trombitán, én pedig tubán. De tovább kellett lép-
nünk.  Egyszer azt mondtam Jevgenyij nek, mutatni
akarok neki valamit. Szergejt mutattam neki.”
„Szergejnek nem volt szüksége órákra. Ha volt is
valami, amit nem tudott, és az apja, aki egyébként
nem trombitás, nem tudott neki segíteni, nekem
csak egyszer kellett megmutatni. Egyből megra-
gadta és működött a dolog.” – meséli Jevgenyij.
„A tanárok próbálták ráerőltetni a hagyo mányos
módszereket. De ő nem volt rájuk vevő. Konfliktu-
sok támadtak, és azt kellett mondjam az édesapjá-
nak, hogy hadd csinálja úgy, ahogy ő akarja.
(Szergej mosolyog a napszemüvege alól.) Itt egy
fénykép egy tévéműsorból, amin a karmester, Szer -
gej és én vagyunk rajta. Szer gej mindössze 22 kiló
volt, a legkisebb az osz tályában.”
1990-es felvétel, Szergej nővérével, Verával
gyakorol, az édesapa foglalkozik velük. A kisfiú
elakad. „Nyugodj meg és játszd el újra! Ne akarj
új sebességrekordot felállítani! Kis virtuozitás jó,
de csak egy kicsi. Figyelj inkább a minőségre, és
zeneileg tedd érdekesebbé! Játszd olyan hangulat-
ban, amilyenben vagy! Nagyon jó volt úgy.”
Boehme Tarantelláját gyakorolják, később egy
koncertfelvételen is ez hallható, és egy újabb
vágással már 2004-ben járunk, ahol a már koráb-

ban említett Maria Mejeroviccsal is ezt játsszák.
„Amikor 12-13 éves voltam, a szüleim abba-
hagyták a munkát, én kezdtem el pénzt keresni
koncertezéssel. 1990-ben Dmitrij Szitkovetszkij
(szovjet-orosz hegedűművész, karmester)
meghívott egy finnországi fesztiválra. Ekkor lát-
tam életemben először kapitalista országot.
Jevgenyij Kiszinnel játszottuk Sosztakovics I. zon-
goraversenyét.”
„Mivel Moszkván keresztül intéződött – veszi át a
szót Misa – , nem volt semmi gond. Kaptunk en-
gedélyt Gorkijt elhagyni – ami akkor még zárt
város volt, idegeneket nem engedtek be, a sok ka-
tonai gyár, sok katonai titok miatt. A fesztivál után
Szergej rengeteg meghívást kapott és sok nehézsé-
gen keresztül kaptunk mindig engedélyt. Sok hang-
verseny meghiúsult, mivel csak az indulás
másnapjára érkezett meg a hivatalos engedély az
utazásra Moszkvából. Rájöttem, hogy ha itt
maradunk, a fiam sose fogja látni a világot. Be
lesz zárva egy kalickába. Mint az én szüleim, mint
én is. Szóval eldöntöttük, hogy elmegyünk.”
„Izraelbe költöztünk – folytajta Vita, az édesanya
Én zsidó vagyok, de nem cionista. Ez volt az
egyetlen esélyünk: elköltözni, koncertezni.” „A
honvágy persze nehéz – fűzi hozzá Misa –. Ezért
is jövök haza minden évben, hogy lássam ezt a
gyönyörű várost, ezt a gyönyörű folyót. És néha
bizony nagyon szomorú vagyok.”
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táVol aZ ottHoNtól

Szergej Poulenc „C” című művét adja elő
szárnykürtön. Ennek a darabnak a különlegessége,
hogy Poulenc Louis Aragon egy versét zenésítette
meg, melynek címe Cé hídjai, és amely a rég
elmúlt napokról szól, és az országról, melyet el-
hagyott, mikor átkelt Cé hídjain. 
1993-as tévéshow felvétel, a 15 éves Szergej már
nagyfiú, öltönyben érkezik édesapjával a szín-
padra. Párizsban vannak, a gyermek még nem
beszél franciául, csak a papa. Grigoras Dinicu
Hora Staccato című virtuóz művének trombitára
készült átiratát adják elő. Képkocka képkockát
követ, s egyszer csak arra leszek figyelmes, hogy
Szergej japánul mutatkozik be egy fiatal hölgynek,
„Nyikolaj vagyok.” Egy pillanatra elbizonytalano -
dom, hogy tán elszenderedtem és lemaradtam
valamiről, még a jegyzeteimet is átnézem, hogy
esetleg nem sikerült volna cikkünk főhősének
nevét megjegyeznem?!  Szergejtől tudom meg,
hogy mi is történt kronológiailag. „Egy japán
filmes cég keresett orosz akcentussal rendelkező
trombitást. Nem sikerült találniuk senkit, így koc -
káztattak, és engem tanítottak meg inkább japánul.
(A film címe: Taiga no itteki – magyarul: Kis
csepp egy nagy folyóban.) Az egyik producer eljött
egy koncertemre, utána egy aláírásosztásra, szó-
val megfigyeltek egy kicsit távolról, majd megke -
restek, és elmesélték ezt a projektet. Izgalmas volt
számomra ez az egész, természetesen. Elmentem
Japánba a forgatásra, de semmit sem tudtam,
hogy mi hogy merre, egy szót nem beszéltem
japánul, így kellett mindent megjegyeznem. Idővel
elvesztettem az otthon érzését. Annyit költöztünk,
először Izraelbe, azután Franciaországba (ahol a
párizsi konzervatóriumban tanultam), hogy végül
úgy gondoltam, nekem az az otthonom, ahol az
édesanyám van.”
És ha eddig nem sírták el magukat a kedves
olvasók (filmnézők), akkor most itt a nagy
lehetőség, hiszen ismét Csajkovszkij I. vonósné-
gyesének Andante cantabile tétele csendül fel,
miközben tovább figyeljük a nyizsnyij-novgorodi
utcákat, házakat a buszból. De zsebkendőket el-
dobni, Szergej szerényen arról mesél tovább, hogy
neki van a világon a legjobb hangszere.
„Azt hiszem, illetve biztos vagyok benne, hogy
nekem van a világon a legjobb szárnykürtöm, és
elég büszke vagyok rá. – vallja Szergej. – Ez egy
négydugattyús, egyáltalán nem átlagos szárny -

kürt. Kibővített hangterjedelme van, ami segít a
különböző átiratokat előadni, például kürt-
versenyeket vagy csellóversenyeket. Mikor olyan
darabokat játszom, amiket olyan fúvóshangsze -
rekre írtak, mint például a kürt vagy a fagott,
próbálom elképzelni, hogyan szólhatnának bi-
zonyos részek vonóshangszereken, csak hogy egy
másik megközelítést is találjak. Persze nekik is kell
lélegezni, de náluk ez nem olyan korlátozott, mint
a fúvósoknak. Körlégzés-technikával megpróbálok

A SZÁRnYKÜRT ÉS A KÖRlÉgZÉS

a szárnykürt egy nagyobbacska trombitának tűnik
ránézésre. neve a XVIII. századi „Flügelmeister”
szóból ered – Flügelhorn. A szól által jelölt illető a
harcmezőn a különböző hadsereg-szárnyakat volt
hivatott koordinálni kürtszó segítségével. Manapság
kevésbé drámai szerepben tündököl ez a hangszer,
lágy balladákat és jazz dallamokat szólaltatnak meg
vele inkább. nagyjából ugyanúgy kell rajta játszani,
mint a trombitán, az alaptechnika, az ujjrend, a
kulcs ugyanaz, de kicsit több levegő kell hozzá,
mivel a belsejében található kúpos furat nagyobb. 
Szergej így nyilatkozott: „Egyszer elmentem egy
fúvóshangszergyárba és megláttam ezt a szárny -
kürtöt. Szerettem volna játszani rajta egy kicsit.
Azonnal beleszerettem a hangjába. Egyedi, nagyon
puha, ugyanakkor bársonyos és mély. Valahol a har-
sona, trombita és kürt között van.” (Szergej
szárnykürtje az Antoine Courtois – gyárból szár-
mazik.)

a körlégzés a szájból való kilégzés és az orron
történő szimultán belégzés (és mindeközben nem
megfulladás) technikája, amely  folyamatos fújást
tesz lehetővé.  Szer gej egy interjúban így mesél róla:
„Ez elsősorban koncentráció és fegyelem kérdése.
Maga a technika alapja abban rejlik, hogy a szájon
folyamatosan fújjuk ki a levegőt, ezzel egy időben
az orron keresztül szívjuk is be a tüdőbe. Ehhez szin -
te az egész arcizomzatra szükség van, hiszen a
felfújt pofazacskóba összegyűjtött levegőt az izmok
összehúzásával „fújjuk ki”. Miközben az orron
keresztül újra teletöltjük a tüdőt levegővel. Ez csak
úgy lehetséges, ha elzárjuk a levegő útját a
toroknál, azaz megszűnik a száj és tüdő közötti
átjárás. Így biztosítjuk a szabad áramlást az orrból
egyenesen a tüdőbe. Valamint nagyon fontos még,
hogy kitapasztaljuk, melyik az erre legmegfelelőbb
időpont is, hiszen közben folyamatosan fogy a leve -
gőnk. Maga a technika elsajátítása hosszú évek
munkája, de ha egyszer valaki kitapasztalja, akkor
érezni fogja, hogyan lehet igazán játszani egy fúvós
hangszeren.”
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 „vonós-módra” játszani. Azt is mondhatjuk, hogy
a szárnykürt az egy „fúvós-cselló”.

átIratok

„Mielőtt elkezdek átiratot készíteni, meg kell hall-
gatnom a zeneművet és figyelnem kell nagyon,
hogy a darab a részemmé váljon. Utána már nem
kell a kottával üldögélnem, elmehetek akár sétálni
is. Már el tudom képzelni, hogy szólna ez a darab
trombitán vagy szárnykürtön. És arra is kell fi-

gyelni, hogy például csellózni vagy hegedülni
sokkal könnyebb fizikálisan, mint trombitálni. Kell
hagynom „ártatlan” helyeket, ahol nem kell
semmi extrát játszani, maximum csak hosszú, ki-
tartott hangokat.”– meséli az édesapa.
„Akkor lett ez az egész kockázatos – veszi át a szót
Szergej –, mikor a különböző koncertszervezők
már komoly zenészként tekintettek rám és nem,
mint fiatal tehetségre, aki virtuózan tud játszani.
De ennek az időszaknak véget kellene érnie!
Amikor például A velencei karnevált játszom egy
koncerten, előtte pedig mondjuk Mozart egyik
kürtversenyét, a hangverseny után odajönnek
trombitások köszönni és el vannak ámulva, hogy
hihetetlen, milyen gyorsan, virtuózan játszom –
utalva ezzel a Velencei karneválra. De a Mozart-
darab már nem olyan érdekes számukra. És ez
nagy kár, ezt sajnálom, hisz nem ezért csinálom.
Egyébként sosem éreztem magam csodagyereknek.
Csak szerencsés vagyok, hogy korán megtaláltam
önmagam – persze édesapám segítségével, aki egy
rendkívül tehetséges ember.” 
Édesapja így folytatja e gondolatot: „Ő nem
„wunder” és egyáltalán nem „kind”.
A film végén egy vonatállomáson vagyunk, Szer -
gej elköszön a papától, vonatra száll. Hogy merre
viszi az útja, az nem derül ki.  De az biztos vi -
szont, hogy idén decemberben Budapestre tart.

Legyen Ön is vendégünk 2021. december 9-én este
19:30-kor a Müpában, ahol Hollerung Gábor
vezényli a BDZ-t és Szergej Nakarjakovot. Mű-
soron: Verdi: Szicíliai vecsernye – Nyi tány, Arban:
Velencei karnevál, Ponchielli: F-dúr concerto,
Respighi: Róma fenyői. 

rivaldafényben
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VIlÁgSZTÁRUnK BDZ-S TRoMBITÁS SZEMMEl

És, hogy a mi trombitás fiaink hogyan vélekednek
hangversenyünk szólistájáról?

„Szergej méltán világhírű trombitaművész. Páratlan
muzikalitással és technikával rendelkezik, amiről
legtöbbünk csak álmodhat. Nagyon szeretem
játékát és szerény személyiségét.” (Monoki Attila)

„Zseniális fickó, a kedvencem! Nem száraz technikai
csoda, hanem egy hiperszuper muzikális, virtuóz
művész. Cselló- és hegedűátiratokat is játszik,
szerin tem a Haydn C-dúr Csellóversenyt jobban
játssza, mint egy vezető csellista.” (Csatos Ferenc)

„Én is nagyon várom a Nakarjakov-koncertet, ő egy
olyan világklasszis, aki nem a management-nek
köszönheti a karrierjét, hanem egyedülálló tudásá-
nak. (Természetesen hatalmas gárda van mögötte,
minden nagyobb országban van koncertszervezője.)
Virtuozitás, muzikalitás elképesztő szinten. Igazi
kuriózum, amit művel, és miközben az ember hall-
gatja, eszébe sem jut, hogy nehéz, amit csinál. Szá-
momra ez a leglenyűgözőbb benne.” (nagy Antal)

Nyizsnij Novgorod
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Szinte a liftből lépek be a tágas, üde ott -
honba, ahol rögtön lehet tudni, kinél is
jár az ember. „Rezek” mindenütt: hatal-
mas tuba áll a padlón, kisebb-nagyobb
rézfúvós hangszerek garmadája köny -
ves polcokon vagy a falakra függesztve.
Fő helyen egy remekmívű, kacskarin -
gózó, szépséges szerpent és ‒ biztos,
ami biztos ‒ egy pianino is, a sarokban,
hátha mégis kell a komponáláshoz…
Kényelmes, hatalmas kanapén telep-
szünk le vendéglátómmal.

Júliusban, amikor beszélgetünk, még
nem található sem a BDZ, sem a
Müpa programjai között a kantáta
ősbemutatója. Biztosan meglesz,
ugye? 
Bízom benne, hogy előadásra kerül, de ahogy a
mű megszületésének, az ősbemutatónak is szinte
hónapról hónapra változtak a körülményei. Ez a
Berzsenyi-szöveg engem már nagyon régóta
foglalkoztatott, sőt ezen a darabon ‒ amivel a
Müpa 2020-ban, a pandémia alatt kiírt pályázatán
nyer tem is ‒ már régóta dolgoztam. Nagyon sze -
rencsés egybeesés volt! 2020-ban, azaz tavaly
felvételiztem a Zeneakadémia zeneszerzés mester
szakára, s ide vinni kellett két darabot, egy
zenekari darabot és egy vokális kompozíciót. A
zenekari művel nem volt probléma, mert viszony-
lag sok ilyet írtam. Bár van két oratorikus művem
is ‒ a Magnificat és a Beatus vir, amit a BDZ ren-
delt kb. 20 éve ‒ amiben ének szólisták és kórus
is van, mindkettő jazzes hangvételű, ezért ezeket
nem találtam alkalmasnak a felvételire. Akkor jött
az ötlet: hogy itt a jó alkalom befejezni a

Berzsenyi versre írt művemet, melyen idestova
12-13 éve dolgoztam…
Ez érdekes: Berzsenyi is hosszan érlelte műveit,
Horatius elvét követve: „Egy műalkotás
megéréséhez kilenc esztendő szükségeltetik”…
Igen, ez is igaz. De be kell vallanom, hogy én nem
az érlelés miatt, hanem mert mindig volt valami
más komponálni valóm, ami miatt nem értem rá
befejezni ezt a művet.
A zeneszerzőszakos hallgató zeneművet visz a
felvételire, ahogy egy zongorista zongo-
raműveket?
Igen, hiszen előtte már van három év BA-képzés,
és oda is vinni kell saját darabot. Sőt, ha valaki
szakközépiskolába jelentkezik, már ott is kérnek
saját szerzeményt. Úgy gondoltam, hogy ez a
művem megfelel mint vokális darab, hiszen van
benne bariton énekes szólista és kórus is, ezért jó

Ősbemutató

„Világgá akartam kürtölni!”
Amikor egy alkotáshoz tizenhárom esztendő szükségeltetik

Szentpáli Roland tubaművész, zeneszerző Berzsenyi Dániel A magyarokhoz című köl-
teményére írt kantátáját 2021. október 23-án, szombaton, hallhatja közönségünk a
Müpában. S mert ősbemutató lesz, igyekszünk minél többet megtudni a darabról, még
akkor is, ha szavakkal valószínűleg aligha írható le egy még soha fel nem csendült
zene mű.



lesz a felvételire. A Müpa pályázatára viszont nem
felelt meg a vokálszimfonikus kategóriában, mert
14-15 perces volt, a kiírás sze rint pedig min. 20
perces, maximum 70 perces művel lehetett pá-
lyázni. Tehát hiányzott legalább öt perc. Új
darabot nem is lett volna időm írni a rendelkezésre
álló fél év alatt, így kézenfekvő volt, hogy ezzel a
darabbal dolgozzak tovább.
Hogyan fogtál hozzá az átíráshoz?
Elkezdtem úgy gyúrni az eddig megírtakat, hogy
egy picit szellősebb legyen a szerkezete, de meg-
maradjon az intenzitása és a feszessége. Azt gon-
dolom, hogy jót tett neki! Bár azt is gondolom, ha
most kezdenék neki, már másképp írnám meg a
darabot, ha nem is szerkezetében, de zeneesztétika
szempontjából mindenképp.
Igen? Miért? Milyet?
Az eredeti darabot 2007-2008-ban kezdtem írni,
ezért problémát is okozott, hogy úgy bővítsem ki
négy-öt perccel 2020-ban, hogy zeneileg ne essen
szét, ne legyen eklektikus. Akkortájt ‒ pl. a Rap-
szódia klarinétra és kamarazenekarra c. művem is,
amit Szepesi Bencének, a BDZ klarinét
szólamvezetőjének írtam ‒ a zenéim középkelet-
európai, népzenei alapú, crossover-szerűek voltak:
még nem jazz, de már nem klasszikus zenék. A
kettő közti mezsgyén mozogtak. Ez a fajta
zeneszer zői technika nem illett a Berzsenyi-vers -
hez. Számomra a szöveg – attól függetlenül, hogy
mondanivalójában ma is aktuális – sugároz egy-
fajta archaikusságot. Ezen a vonalon indultam el
2007-ben, amikor elkezdtem írni a darabot. 2020-
ban amikor hozzáírtam a négy-öt percet és befe-
jeztem a kantátát, akkor számomra az volt a
legnehezebb, hogy megmaradjon ebben a
hangzásvilágban úgy, hogy közben jó pár éve már
inkább a folyamatzene érdekel. 

Megkérdezhetem, mi az a folyamatzene?
A folyamatzene motívumokból, hangzásokból
építkezik, nem tematikus anyagokra. A hallgató
nem hall témákat, amivel a szerző a darab
folyamán dolgozik, hanem elindul a darab egy
hangzó felülettel, ami folyamatosan alakul, áta-
lakul. Ugyanúgy vannak csúcspontok, fel van
építve a dramaturgia, de másfajta elemekből
építkezik. 2019-ben a Montreaux-i Stravinksy Au-
ditoriumban bemutatott Kataklizmák című
darabom is ilyen. A három kataklizma (Tsunami,
Tornádó, Vulkán kitörés) természeti folyamatok,
amik felépülnek. Tökéletes folyamatzene anyag! 
Nehéz lehet egy adott időpontban már befe-
jezett műhöz hozzáírni egy más alkotói korsza-
kban, noha ez általános a zeneszerzői
életművekben: a legnagyobbak is átdolgozták,
javították műveiket, akár évekkel a megjelenés
után is. A kortársak pedig, akik a próbafolya-
mat során jelen vannak, még könnyebben
javíthatnak, átírhatnak.
Igen, abszolút így van. Így volt ez már Brahms,
Bach korában is; változtattak a darabjaikon, akár
zenei, akár formai, akár hangszerelési okok miatt.
Abban a korban ők is kortárs zenét írtak, jelen
voltak a bemutatóikon és még utána is változ-
tathattak. A legnehezebb nekem az volt, hogy
2007-ben még épphogy 30 éves voltam, míg
2020-ban már 43, ami hosszú idő. Ennyi idő alatt
az ember rengeteget változik. Gondoljunk csak
bele, hogy 30 évesen mi érdekelt minket, mit gon-
doltunk a világról és aztán hogy állunk mindezzel
43 évesen?! Ez szerzőként is számottevő,
rengeteget fejlődik, változik az ember ízlése, gon-
dolkodása.
A Berzsenyi-vers megzenésítéskor a pótlás
hogyan történt?

Ami ténylegesen új zene, az talán
másfél percnyi. A maradék
három és fél percet másként
sikerült hozzákomponálnom a
darabhoz. A Berzsenyi szöveg
önmagában is nagyon erős:
megmondó, sorsszembesítő,
szemkinyitó, ezért azt találtam
ki, hogy egyáltalán nem tenne
rosszat a műnek, ha ezt a
szöveget egy narrátor elmon-
daná az adott zenei egység előtt.
Persze ez nem ilyen egyszerű,
hogy valaki elverseli Berzse -

Ősbemutató

17

NéVjEgy: SZENtpálI rolaND TUBAMűVÉSZ, ZEnESZERZő

Született: nyíregyháza, 1977. május 8.
A XIX. sz.-i mély rézfúvós hangszereket (pl. ophikleid, szerpent) kon-
certeken, saját darabjaiban is megszólaltatja, a hangszeren jelentős újítást
vezetett be, mely annak megszólaltatását megkönnyíti. Világszerte kon-
certező művész, számos nemzetközi verseny győztese. Mesterkurzusokat
tart, zsűrizik, zenét szerez, a Zeneakadémián tanít, együttest is vezet.
Műveit előadta és azokból felvételt készített az MR Szimfonikus Zenekara,
a győr Symphonic Band, a Hong Kong Young Musicians’ Wind orchestra,
a Sydney Camerata és a Budafoki Dohnányi Zenekar is. Szólista és
zeneszer zői elfoglaltságai mellett a nemzeti Filharmonikus Zenekar

tubása.
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nyit, aztán a zenekar eljátssza. A szöveg bele van
komponálva a darabba, ki van találva, mikor mi
szóljon a szöveg alatt.
Akkor tehát van zenekarunk, énekkarunk,
bariton szólistánk ‒ és narrátorunk...
…és van egy kürt szólistánk, és (mivel a zenekari
hangszerelésemben nincs kürt) három „külső”
kürtszólam van, akik majd a közönség között
lesznek elhelyezve, elszórtan. Ennek is van oka.
Kihagytam a versből a történelmi példázatokat,
mert azt gondoltam, hogy a zene szempontjából
nem releváns. Ha valaki azt mondja, hogy „ez itt
a baj”, az már szerintem elég, nem kell alátámasz-
tania történelmi példákkal... legalább is számomra
zeneileg ez nem volt fontos. 
Akkor bizonyára elhangzik majd a „Mi a ma -
gyar most?” költői kérdés is. 
Igen, természetesen. 
A kürtök elhelyezése igazán szerves egységet
képez akkor e műben: nem egyszerűen arról van
szó, hogy pl. az oldalerkélyre fel lehet tenni az
érdekesség kedvéért zenészeket. Itt funkciója van,

hisz valaha így, szájról szájra vagy harangszóval,
fénnyel szállt a hír, vártól várig, templomtól tem-
plomig.
Az úgynevezett „színpadi zenének” van
előzménye a zenetörténelemben. Pl. Mahlernél
van postakürt {III. szimfónia – Szerk.}, Berlioznál
van oboa {Fantasztikus szimfónia – Szerk.}, de ál-
talában a színpad mögött, rejtve, láthatatlanul,
hogy visszhangszerű hatást keltsen, de mindig
szinkronizáltan a zenekarral együtt szólal meg,
vagy a zenekartól függetlenül egyedül. Én teljesen
más hatást akartam elérni: több kürtös lesz, akik
egymástól függetlenül, szinkronizálatlanul fogják
játszani ugyanazt, mint a szólókürtös. A közönség
között elhelyezett három kürtszólam ‒ azért mon-
dok három kürtszólamot, mert adott esetben lehet
hat vagy akár kilenc kürtös is, de a három szólam
már adott ‒ pedig azért fontos, mert a versnek
olyan erős mondanivalója van, hogy szívem sze -
rint szétkürtölném azt az egész országban, az
ország összes szegletében! Ezért írtam egy
kürtkadenciát, nem négykürtös kadenciát: a szóló

kürtös elkezdi a kadenciát a színpad
közepén, s a többiek, tetszőlegesen,
rendezetlenül elkezdik ugyanazt a
kadenciát játszani a terem sarkaiban.
Mint az életben: a hírt egyik hírvivő
ilyen, a másik hírvivő olyan tempóban,
más-más időpontban kezdve, másként
mondja, de ugyanazt mondja! A kantáta
elején kürtök felhívják a figyelmet min-
den sarokban, minden szegletben, majd
elhangzik a narráció, majd a kürtök szó
szerint szétkürtölik mindenhol. 
A sok kürt mellett, gondolom,
nagyzenekar fog megszólalni.
Igen, ez egy nagyzenekari mű, mely
mellett ve gyes kar, tehát férfi- és nőikar
fog megszólalni, a Budapesti Akadé -
miai Kórustársaság és a Nyíregyházi
Cantemus Kórus tolmácsolásában. 
Még térjünk vissza a vers kihagyott
részeihez. Ha nem is énekhangon, de
a narrátor hangján miért nem
halljuk a teljes verset?
Itt a kedves Olvasónak elárulom, hogy
a verset, amit kinyomtattam, hosszan
nézegetjük, elemezzük. Mikor felé aka -
rom fordítani, hogy ő lássa jól, sza bad -
kozik, hogy nem kell, tud fejjel lefelé is
olvasni…

Ősbemutató



Nem akartam történelmi példázatokkal zeneileg
foglalkozni. A darab mondanivalójának szempont -
jából számomra zeneileg és formailag sem volt in-
dokolt. Berzsenyi elmondja a darabban, mi a baj,
nekem ez a fontos. Majd mond rá több történelmi
példát, melyik néppel, mi hogy történt. Ez nekem
zeneileg nem volt fontos.  
De visszatérnék még a szövegértéshez és a vers
ritmusához. Berzsenyi A magyarokhoz (II.) c. ver-
sét, a Forr a világ bús tengere, ó magyar! kezdetűt,
Kodály is megzenésítette. Sokat hallgattam, és bi-
zony sokszor nem értettem az énekelt szöveget.
Ezért is gondoltam, hogy ha nekem gondom van
a megértéssel, akkor másnak is lehet, ezért alkal -
maztam narrációt. A vers ritmusa igen erőteljes
lüktetésű, könnyen ritmizálható, de nem akartam
dalszerű, énekelt anyagot írni, vagy dallamos
lenni, igyekeztem tartani a szöveg ritmusát és tem-
póját is, hogy szövegszerű és ne „bel canto”-s
legyen. Volt olyan költő, mint pl. József Attila,
akinek az általam való megzenésítése nem dal lett,
hanem hangszeres darab. Számomra a legnagyobb
feladat az énekelt magyar szövegnél az, hogy
amikor énekelünk, akkor szétesik a szöveg eredeti
tempója. A zenében időhöz kell kötni a ritmust,
ezért a beszédet a természetes ritmusától fosztjuk
meg az éneklés miatt. (Egy ‘a’ vagy egy ‘á’ hang
a zenében tarthat egy másodpercig is meg négy
másodpercig is.) Ahogy pl. Latinovits elmondja
József Attila Ódáját, azt szerintem nem lehet jól
megírni énekelt zenében. Másfajta idők lépnek
működésbe.
A narráció mindenképpen segíti a mű meg -
értését, megkedvelését, különösen, ha modern
hangzású művet hallunk majd, nem „fü-
työrészhető”, Verdis dallamokat…
Hát, nem olyat fogunk hallani… Nem lesz köny -
nyen befogadható a zene sem, de Berzsenyi köl-
teménye sem az. Súlyos szavakhoz sújtó zene
társult. 
Sikergyanúsnak gondolom a művet a hallottak
alapján: érthető, világos szerkezetű, változatos
hangzású, sokféle eszközt felsorakoztató zene -
mű lesz, amelyben érthetően, gyönyörű
nyelvezettel szól a régi szöveg a ma emberéhez.
Hollerung Gábor most is mondhatja majd a
kedves közönségnek, hogy hallgassák nyugod-
tan a zenét, mert szép lesz?
Szép? Ehhez a jelzőhöz muszáj idetennem pár
gondolatot. Nem minden szép a világunkban. Egy
villamossín pl. nem az a legtöbbünk számára.
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Berzsenyi Dániel: a magyarokHoZ

Romlásnak indult hajdan erős magyar!
nem látod, Árpád vére miként fajúl?
nem látod a bosszús egeknek
ostorait nyomorúlt hazádon?

nyolc századoknak vérzivatarja közt
Rongált Budának tornyai állanak,
Ámbár ezerszer vak tüzedben
Véreidet, magadat tiportad.

Elszórja, hidd el, mostani veszni tért
Erkölcsöd: undok víperafajzatok
Dúlják fel e várt, melly sok ádáz
ostromokat mosolyogva nézett.

nem ronthatott el tégedet egykoron
A vad tatár khán xerxesi tábora
S világot ostromló töröknek
napkeletet leverő hatalma;

nem fojthatott meg Zápolya öldöklő
Századja s titkos gyilkosaid keze,
A szent rokonvérbe feresztő
Visszavonás tüze közt megálltál:

Mert régi erkölcs s spártai férjfikar
Küzdött s vezérlett fergetegid között;
Birkózva győztél, s Herculesként
Ércbuzogány rezegett kezedben.

Most lassu méreg, lassu halál emészt.
nézd: a kevély tölgy, mellyet az éjszaki
Szélvész le nem dönt, benne termő
Férgek erős gyökerit megőrlik,

S egy gyenge széltől földre teríttetik!
Így minden ország támasza, talpköve
A tiszta erkölcs, melly ha megvész:
Róma ledűl, s rabigába görbed.

Mi a magyar most? - Rút sybaríta váz.
letépte fényes nemzeti bélyegét,
S hazája feldult védfalából
Rak palotát heverőhelyének;

Eldődeinknek bajnoki köntösét
S nyelvét megúnván, rút idegent cserélt,
A nemzet őrlelkét tapodja,
gyermeki báb puha szíve tárgya. –

oh! más magyar kar mennyköve villogott
Atilla véres harcai közt, midőn
A fél világgal szembeszállott
nemzeteket tapodó haragja.



Nincs benne az első ezer dologban, amit szépnek
tartunk. Akkor, amikor Berzsenyi a fejünkre
olvassa, hogy mit csinálunk rosszul, hogy őt mi
aggasztja, akkor az belső feszültséget kelt. Ez a
feszültség disszonancia, ami a zenében is disszo-
nanciaként jelenik meg. Tehát nem várhatunk egy
megszokott, vidám vagy szomorú hangzást, és
nem is lehet mindent kifejezni dúr vagy moll
akkordokkal. Az egész zenetörténelem, harmóniai
vonatkozásban – kis túlzással élve – arról szólt,
hogy a szeptim hang (ami a disszonanciát okozza,
ami után akár jöhet egy oldás is) hogyan változ-
zon. Wagner Trisztán és Izolda előjátékában a
szeptim szeptimre old, ami megint csak disszo-
nancia. Sokszor felvetődik a kérdés, hogy miért
kell „csúnya” zenét írni, vagy miért kell „csúnya”
képet festeni, vagy „érthetetlen” (pl. szim-
bólumokkal tűzdelt) verset írni. A megfelelő
időben, megfelelő feszültséget kelteni tudni kell
ahhoz, hogy hatást tudjunk gyakorolni. Fontos,
hogy indokolt legyen a disszonancia és ne öncélú.
Mondják, hogy a közönség szórakozni, kikap -
csolódni jár a koncertterembe, de az nem azt je-
lenti, hogy relaxációs zenét akar hallgatni. Alkotó-
és előadóművészként is azt gondolom, hogy a
közönség feltöltődni jár koncertekre, és ebben
benne van az is, hogy úgy megy haza, hogy a zene
letaglózta, vagy felemelte, vagy elgondol kodtatta.
A tartalom a fontos, az esztétika már ízlés kérdése.
Hagyni kell a közönséget, meg tud majd birkózni
a hallottakkal.
Ismét egy versre utalnék. Illyés Gyula ugyanezt
fogalmazza meg Bartók című versében. „Pi-
casso kétorrú hajadonai,/ hatlábú ménjei/
tudták volna csak eljajongani,/ vágtatva kinye -

ríteni,/ amit mi elviseltünk, emberek,/ amit nem
érthet, aki nem érte meg,/ amire ma sincs szó s
tán az nem is lehet már,/ csak zene, zene, zene,
olyan, mint a tietek… Hangzavart”? – Azt! Ha
nekik az,/ ami nekünk vigasz!” Igen, ilyen kor-
ban élünk: már elég sok csúnyát láttunk, éltünk
meg, és kezdjük ennek „csúnya” kifejezését
megszokni a műalkotásokban. Visz szatérve a
műre, ami, gondolom, nem lesz „csúnya”: hall-
hatnánk a 20 perc felépítéséről?
Úgy komponáltam meg a darabom, hogy az első
részben az énekes szólista maga Berzsenyi, aki
felkelti figyelmünket. Bizonyos szövegrészeket,
amikkel – úgy gondoltam –, hogy a tömegnek, az
embereknek kellene azonosulni, azokat a kórus
szólaltatja meg. A zenekar állandó szereplő:
folyamatosan játszik, még a narráció alatt is. Meg-
próbáltam az apparátus minden tagjának grammra
kimérni azt a feladatot, amit a szöveg dra-
maturgiája indokol. 
Mesterséges effektus, pl. szélzúgás is van a
műben?
Nincs…[elmosolyodik]. Kizárólag hangszerek
szólalnak meg. Szeretem az effektusokat, de
inkább azokat, amiket a hangszerekből lehet ki-
hozni. Külső bejátszással, vagy programozott
elektronikával is lehet sáfárkodni, de az nem az én
asztalom. Érdekes tud lenni, de nagyon hamar el
is tud avulni egy-egy ilyen hangzás. Úgy érzem,
ezek nélkül is meg tudom oldani a darabjaim
hangszereléseit. 
Hogyan képzeljük el zeneszerzés közben?
Ötvonalas, árkus papírokkal, zongora fölé
görnyedve? Vagy zenei szoftverekkel, számító -
gépekkel körülvéve?
Én a kettő között vagyok. Azzal kezdtem, hogy
nagyon-nagyon sokszor, naponta többször elolvas-
tam a verset, akkor is, ha csak 10 percem volt. Ele -
meztem, értelmeztem. Kialakult bennem az
alapvető szerkezet, a struktúra, amikről úgy gon-
doltam, hogy tartópillérként funkcionál majd a
darabban. Ez volt a gondolkodásos része. Utána
papírt vettem elő, összegeztem ezeket a gondola-
tokat, majd közé jegyzeteltem, hogy mi mit követ,
vagy hogy a következő rész hogyan kontrasztál az
előzővel.
Mikor jelenik meg a zene a gondolatok-sorok
között?
Van, hogy már erre a papírra felírok egy-egy zenei
ötletet, hogy el tudnám képzeli ide és ide ezt és
ezt, egy hangszínt, egy hangszerelésbeli
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Más néppel ontott bajnoki vért hazánk
Szerzője, Árpád a Duna partjain.
oh! más magyarral verte vissza
nagy Hunyadink Mahomet hatalmát!

De jaj! csak így jár minden az ég alatt!
Forgó viszontság járma alatt nyögünk,
Tündér szerencsénk kénye hány, vet,
Játszva emel, s mosolyogva ver le.

Felforgat a nagy századok érckeze
Mindent: ledűlt már a nemes Ílion,
A büszke Karthágó hatalma,
Róma s erős Babylon leomlott.”



elképzelést, mint pl. a kürtkadenciát. Az igazság
az, hogy zongorázni csak annyira tudok, ameny -
nyire a Zeneakadémián tudni kellett a 21 évvel
ezelőtti zongora kötelező záróvizsgámon.
Elkezdek ügyetlenkedni, és automatikusan olyan
dolgokat kezdek el játszani, amik kézre esnek,
amit kb. le tudnék játszani. De ez már rossz, mert
akkor már nem azokat kezdeném leírni, amiket
egyébként leírnék! Ezért nem zongoránál kom-
ponálok, hanem fejben, viszont akkor már rögtön
számítógépbe írom be a zenét. 2008 körül a trom-
bitaversenyem komponálásakor jöttem rá arra,
hogy jobb a zongorát kijjebb tolni a dolgozó -
szobámból... csak útban van. 
Emellett a fejben megkomponált, előre végig-
gondolt módszer mellett előfordul, hogy javí-
tasz a partitúrában?
Hát persze. Mindig tanulságos a próba és az, hogy
mi hogy áll össze, mi hogy működik a megírt
darabban. Szeretek tanulni az előadóktól, a
zenekari zenészektől is. Amikor panaszkodnak,
hogy valami nehezen játszható, vagy nem
úgy van leírva, ahogy az számukra a
legkönnyebben olvasható, akkor kérni
szoktam őket, hogy magya rázzák el,
hogy hogyan lehetne jobban leírni, vagy
hogyan lenne könnyebben játszható.
Egyébként Bartókról is tudni lehet, hogy
egy befejezett műből adott eset ben kihú-
zott pár ütemet, mert úgy jobbnak érzete
az arányokat, vagy éppen beleírt még egy
tételt... Szerintem a legtöbb zeneszerző
megpróbálja kívülről hallgatni a darabját
már komponálás közben is. Olyan ez,
mint egy ház terve. Megtervez valamit az
építész, de még az építés alatt is alakulhat
a kiviteli terv.
Természetes, hisz a házat nem az
építész lakja majd, hanem a megren-
delő. Ahogy a zene művet is előadja,
dirigálja valaki, tehát nem ér véget a
mű élete ott, hogy a szerző befejezi, sőt!
Szinte ekkor kezdődik az élete, hisz új
színeket kap a sokféle és másféle
művészi értelmezéstől, de a közönség
reagálása is képes egy-egy koncertet
befolyásolni értő zenehallgatásával
vagy épp értetlenkedésével.
Végezetül hallhatnánk a BDZ-vel,
Hollerung Gáborral való szakmai
kapcsolatodról? Noha közönségünk

előtt személyed és műveid már nem is-
meretlenek…
A 2000-es évek elején vitt be Hollerung Gáborhoz
a BDZ klarinét szólamának vezetője, Szepesi
Bence, a Budapest Szaxofon Kvartettnek írt
versenyművem kapcsán. Ettől kezdve szoros az
együttműködés Gáborral: szinte folyamatosan ren-
del tőlem műveket, vagy bemutatja az újakat.
Hollerung Gábor egy rendkívül kreatív és inno-
vatív zenész-művész egyéniség. Szereti és tiszteli
a zenészeit, és ez abszolút kölcsönös. Létrehozott
egy zenekart rendkívül rövid idő alatt, amely hi-
hetetlen mennyiségű anyagot el tud játszani,
nagyon jó minőségben. Mindezt úgy, hogy az
ország talán legkevesebb állami támogatást kapó
fővárosi zenekara. Gábor úgy tudja megszólítani
a közönséget koncertről koncertre, hogy a zenéhez
közel kerüljenek, és így nem „külsősként”, hanem
beavatottként térjenek haza. Olyan programokat
tud összeállítani szezonról szezonra, hogy a
legkülönbözőbb zenei érdeklődésű hallgató is
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megtalálja a számára izgalmasat. Megmondom
őszintén, hogy viszonylag ritkán élek át klasszikus
zenei koncerten katartikus élményt, de párszor
megtörtént már. Ebből kettő a BDZ koncertjén…
Ahhoz is bátorság kell, hogy darabokat rendel, be-
mutat, így adva lehetőséget a kortársaknak a be-
mutatkozásra, és egyben „tanítja” közönségét.
Fontos a kortárs zene, és fontos új darabokat rendelni
és bemutatni. Minden, magára kicsit is adó szim -
fonikus zenekarnak követnie kellene ezt a példát,
hogy rezidens zeneszerzője legyen és új műveket
rendeljen. Soha nem lehet tudni, mikor születik egy
új, Bartók Concertójához, vagy zenéjéhez hasonló
mű! Három éve írtam a dokto rimat, és abban érin-
tettem a magyar és a külföldi zenekarok abban a sze-
zonban játszott repertoárját is. Nem lepett meg, hogy
a BDZ játssza a legtöbb kortárs művet nyilvános
koncerten Magyarországon. 
Hollerung Gábor és a BDZ a jövőt is építi,
hiszen gyerekeknek szóló, sokszor díjmentes
előadásokat is tart.
Nagyon fontos a fiatal generációk bevonzása a
koncerttermekbe. Egyre több dolog vonja el a fi-
atalok figyelmét, úgyhogy nagy a küzdelem a jövő
közönségéért. Fontos, hogy a klasszikus zene –
nem szeretem azt a kifejezést, hogy komolyzene,
sehol nem hívják így a világon... – ne úgy legyen
kommunikálva, hogy ez egy kevesek számára be-
fogadható dolog, hanem hogy ez az európai
kultúránk része, azaz a miénk. Gábor ezt nagyon
jól csinálja, érthetően, egyszerűen és színesen tud
beszélni a közönséghez. A Hangoló, a BDZ saját
maga zinja, amely számára a jelen interjú is készül,
ebben is fontos szerepet játszik: egy ilyen interjú
alkalmával sokkal mélyebb betekintést nyer a hall-
gató, hogy pl. most én milyen gondolatok mentén
kezdtem a komponálásba, és hogy építettem fel a
darabot. Azzal, hogy közelebbi információt kap és
belátott a szerzői kulisszák mögé lehet, hogy még
inkább kíváncsi lesz, hogy ez hogyan valósul meg,
hogyan hangzik! ‒ és eljön a koncertre. De ha csak
annyit olvas egy plakáton vagy a social mediában,
hogy Szentpáli Roland: A magyarokhoz ‒ kan-
táta... nem biztos, hogy annyira bevonzza, hogy
eljöjjön. Nagyszerű, hogy Gábor és a BDZ tudja,
hogy fontos a magazin és fordít is rá pénzt. Otthon
bármikor megnézheti az ember a Hangolót,
kiboga rászhatja, milyen darabokat tűzött műsorára
a BDZ, kik lesznek a vendégei, és előre eldöntheti,
mit akar meghallgatni, mi érdekli. Általában a
zenekarok csak programfüzeteket készítenek. Az

egy más koncepció. Redukált tartalom, kisebb for-
mátum. Nem olyan személyes, nem enged rész -
letes betekintést, ezért nem érzi a közönség, hogy
közel engedték a zenéhez. Nem több, mint egy
reklám. A Hangoló magazinnal a BDZ közönsége
nem „csak” közönség, hanem közösség is!
Ha már a Hangoló szóba jött, és megosztottad
velünk gondolataid a magazinról (amiről tán
nem is mertelek volna kérdezni), akkor
megkérdezem: van más is, amit még megosz-
tanál olvasóinkkal?
Talán annyit, hogy épp egy hegedűversenyt írok
Oláh Vilinek {Oláh Vilmos, korábban a BDZ, je-
lenleg az MR zenekarának koncertmestere ‒
Szerk.}. A mű a jelenések könyvéből, Isten utolsó
hét csapása alapján készül, tehát történetet mesél
el, nem a szokott versenymű formát követi. Nem
vagyok vallásos, engem ez azért fogott meg, mert
megtaláltam az analógiát a történet és napjaink
között. A fekélyek, a halott tengerek, a mérgezett
édesvizek, perzselő nap, a keletről beözönlő em-
berek mind lefordíthatók napjaink történéseire.
Remélem, a két utolsó csapás nem fog betel-
jesülni. A komponálási munkában már túl vagyok
az értelmezésen, a gondolkodási fázison, most
kezdem a struktúrát felépíteni. Az bizonyos, hogy
ez egy brutálisan absztrakt darab lesz, amiben a
hegedű lesz a történet szerinti angyal(ok), aki a
kely hekből a világra (zenekarra) zúdítja majd a
csapásokat, azaz lesz olyan is, hogy a szólóhegedű
egyes anyagai terjednek el majd a zenekaron. Nem
kétséges, hogy drámai darab lesz. Igyekszem a
történethez méltóan zeneileg és hangzásképben is
megrázó és rendkívüli hatású versenyművet írni.
A sötét gondolatok után zárjunk azzal, hogy
van-e számodra a zenén túl más? Sport?
Olvasás? Más művészeti ág?
Építkezem Szentendrén. Ez nem hagy unatkozni
egy pillanatra sem, és nem is hagy már időt a
teendőim mellett másra. Egyébként sok minden
érdekel: jövőkutatás, természetvédelem, antropo -
lógia, paleantropológia. Ezekről olvasok szabad
perceimben, de egy finom bor is elég nekem egy
tartalmas nap után ahhoz, hogy kikapcsolódjak. 
Kedves közönségünk Szentpáli Roland: A magya -
rokhoz c. művét október 23-án hallhatja a
Müpában a Szabadság hangjai elnevezésű hang-
verseny keretében.. Műsoron még:  Liszt: Les
préludes, Bartók: Kossuth. Közreműködik: Cser
Krisztián – ének, Budapesti Akadémiai Kórustár-
saság, Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar. 
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Hány éve zenéltek a zenekarban?
Szabi: 2010 októbere óta
Attila: Állásban 22 éve vagyok (1999
szeptembere óta), de 23-24 éve játszom a
zenekarban.
Milyen itt játszani?
Szabi: Szeretek itt dolgozni, és ez főleg a
kollégáknak köszönhető!
Attila: Alapvetően nagyon jó. Mindig van
valami kihívás, de adódnak könnyebb
időszakok is. A zenekar rengeteget fejlődött
az itt töltött időm alatt, és jó ennek tanúja
lenni.
Milyen a szólamotok?
Szabi: Remekül kijövök a lányokkal.
Mindig van miről csevegni velük. Vagy
csak hallgatom, ahogy nevetgélnek valami
csajos dolgon…
Attila: A legjobb! Mindig számíthatunk
egymásra. 
Milyen volt annak idején a próbajáték?
Emlékeztek még rá?
Szabi: Izgalmas volt és nehéz is! Rosszkor
volt, mert éppen csak lediplomáztam, és ki-
hagytam az egész nyarat fagottozás szempontjából
(pihentem). Gyorsan kellett felkészülni, ami
mehetett volna jobban is...  A légkör nagyon barát-
ságos volt a próbajátékon, ez sokat segített. És
Hollerung Gábor is nagyon kedves volt.
Attila: Bekerülésemkor nem volt meghirdetve
próbajáték. 1-2 éve kisegítettem már a zenekar-
ban, és mivel elődöm, Nemes Kriszta elment
szülni, gyorsan kellett őt pótolni. Így az akkori
szólamvezető Spitzer Zsolt úgymond kezességet
vállalt értem Gábor előtt. Később persze nem
„úsztam meg”, mert volt egy belső próbajáték, ami
függöny mögött zajlott.
Mit javasolnátok a fiatal zenészeknek, hogyan
készüljenek fel egy próbajátékra?

Szabi: Hagyjanak időt a felkészülésre, és hall-
gassák meg a zenekari állásokat, hogy ne
játsszanak más tempókat!
Attila: A próbajáték egy nagyon nehéz műfaj,
amire nem elég az adott alkalom előtti gyors
felkészülés. A zenekari részleteknek állandóan
kézben kell lenniük és természetesen a verseny -
műnek is. A trombitán ez adott: Haydn Esz-dúr
trombitaversenye. Természetesen egy próbajáték
közeledtével sokkal intenzívebben kell gyakorolni
ezeket, de túlzásba sem szabad esni, mert a
legjobb formában kell megjelenni az eseményen.
Nagyon fontos a mentális felkészülés is. Erre sok-
féle módszer létezik, én az agykontrollt prefe -
rálom.
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kulisszák mögül

„a legfontosabb, hogy jó emberek”

A különböző nyári elfoglaltságok miatt távirati stílusban elkövetett beszélgetés a
Budafoki Dohnányi Zenekar két fúvós szólamából Kotroczó Szabolcs fagottművész és
Monoki Attila trombitaművész életébe enged bepillantást. Mindkét muzsikus egy-egy
versenyműben csillogtathatja meg tudását a következő évadban, ennek apropóján is-
merhetjük meg őket közelebbről.



Hogyan gyakoroltok, fejlesztitek magatokat?
Szabi: Hát igazán sok időm nem jut mostanában
sajnos gyakorlásra a két állás mellett... De amit
csak lehet, meghallgatok, és ha mást nem is, akkor
szemmel verem a kottát. Az nekem nagyon
hasznos, mert ha utána leülök a fagottal, akkor
sokkal hamarabb meg tudok tanulni bármit.
Attila: Rengeteg metódus létezik, de ezek annyira
szakmaiak, hogy nem untatnék vele senkit. Azon-

ban próbálok mindig hibátlanságra törekedni.
„Úgy kell gyakorolni, mintha közönség előtt ját-
szanál, és úgy kell koncerten játszani, mintha ott -
hon gyakorolnál.” – mondta sokszor konzis
tanárom, Huszár Gábor.
Kik hatottak rátok zeneileg?
Szabi: Elsősorban tanáraim. Kerekes Teréz a
konziban (Békéscsabai Bartók Béla Zene -
művészeti Szakközépiskola), Keszler György és
Hartenstein István a fősulin (Liszt Ferenc Zene -
művészeti Egyetem Tanárképző Intézet), és
Lakatos György a Zeneakadémián.
Attila: Rengetegen. Azonban ebből a sorból talán
Maurice Andrét (legendás francia trombitavirtuóz,
2012-ben hunyt el) és Rolla Jánost (Kossuth-díjas

magyar hegedűművész, a Liszt Ferenc Kama-
razenekar alapítója) tudnám kiemelni. Volt sze -
rencsém sokat játszani a régi Liszt Ferenc
Kamarazenekarral, és mindig hatalmas élmény
volt.
Mit szerettek hallgatni?
Szabi: Leginkább könnyűzenét hallgatok. Vagy
azokat a műveket, amiket meg kell tanulnom.
Igazából ritkán hallgatok komolyzenét, csak úgy

szórakozásból (ezt lehet inkább titkolni kel-
lene...)
Attila: Mindenevő vagyok ebből a szem-
pontból. A klasszikustól a jazzen át a köny -
nyűzenéig mindenben van számomra jó
zene.
Mit csináltok, amikor nem a zenekarban
muzsikáltok?
Lassan két éves a kisfiúnk, Gergely. De
nagyon szeretek úszni, kirándulni, és dart-
sozni is (erre mostanában nincs időm,
sajnos).
Attila: Természetesen a családommal
vagyok. Kisfiúnk, Ádám két és fél éves.
Kvin tettünkel, a Brass in the Five-val is jár-
juk az országot. Ezenkívül fotózással is
foglalkozom. Ez gye rek kori szenvedélyem,
de komolyra igazán 2007-ben fordult,
amikor elszegődtem Glázer Attila fotóshoz
asszisztensnek. Ez afféle barter volt
köztünk: ő tanított, én pedig segítettem
cipelni a nehéz felszerelést, beállítani a
fényeket, és eskü vő kön másodfotósként is
volt szerencsém kipróbálni magam. Főleg
portrékat és esküvőket vállalok, de szeretek
koncerteken, előadásokon fotózni és
utazási-, tárgy-, és ingatlanfotókat is

készíteni.
Mit tanácsoltok azoknak a szülőknek, akik
fagottra vagy trombitára szeretnék íratni a
gye reküket?
Szabi: Hajrá! Fagottozni jó!
Attila: Mindenképp tegyék! Nagyon fontosnak
tartom, hogy továbbadjuk a zene szeretetét és
kine veljük nemcsak a jövő zenész generációját, de
a jövő műértő közönségét is. Ebben nagy szolgála-
tot tesz Gábor és a BDZ a Megérthető zene című
bérletsorozattal. Feri (Csatos Ferenc) kollégám a
Szt. István, én pedig a Weiner Leó Zeneiskolában
vagyok megtalálható.
Hogyan csinálnátok kedvet gyerekeknek, hogy
fagottozni vagy trombitálni tanuljanak?
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Szabi: Jöjjenek a Megérthető zene sorozat hang-
versenyeire a szüleikkel! Hátha kedvet kapnak
hozzá.
Attila: Jöjjenek el a koncertjeinkre! Legtöbbször
nagy szerepe van a trombitáknak, különösen a
filmzene koncerteken.
Szabi, hányszor kellett már eljátszanod a TV
Maci zenéjét életedben?
A teljes művet (Pécsi József Dörmögő Dömötör
Istók gazda udvarán című műve) csak néhányszor,
de a kiragadott kis tévés részletet rengetegszer. 
És neked Attila, Lusta Dick trombitaszólóját a
Macskafogó című rajzfilmből (zenéjét szerezte
Deák Tamás)?
Még egyszer sem volt alkalmam. De ami késik… 
Attila, hogyan inspirálod a tanítványaidat?
Próbálom megértetni velük, hogy a befektetett
munka végül mindig megtérül, és természetesen
küldöm, hívom őket koncertekre, javaslok nekik
jó felvételeket, zenéket meghallgatásra.
Mit szeretsz legjobban a tanításban?
Amikor sikerül rávezetni a tanítványokat egy
bonyolult feladat könnyebb megoldására. Ilyenkor
jó látni rajtuk a felismerés örömét, vagy egy-egy
fellépés után a sikerélményt. És a legfontosabb:
mikor megtisztelnek a bizalmukkal, és fontos gon-
dolataikat, féltve őrzött titkaikat megosztják
velem.
Mi a legemlékezetesebb élményed a tanítással
kapcsolatban?
Egyet nem tudok kiemelni, mert szerencsére sok
volt. Büszke vagyok a növendékeimre több okból
is. Jól trombitálnak, szép eredményeket érnek el
versenyeken, és eddig még minden végzős növen -
dékemet fölvették felsőoktatási intéz ménybe, ám
a legfontosabb, hogy jó emberek. Nagy élmény az
is, mikor egy-egy volt növendékemet elhívjuk
kisegíteni a trombitaszólamba, és szépen beil -
leszkednek mind szakmailag, mind emberileg.
Van „legemlékezetesebb” előadás számotokra
a BDZ-vel?
Szabi: Nem nagyon tudnék kiemelni egy-egy
koncertet. Minden évben van valami, ami nagyon
meghatározó. Azért Csajkovszkij IV. és a VI.
szim fóniáját eljátszani igazán felemelő élmény
volt. Előbbit Vlagyimir Verbitsky orosz-ausztrál
karmester, utóbbit Hollerung Gábor vezényletével
adtuk elő.
Attila: Nagyon sok jó koncertünk volt, amire
szívesen emlékszem vissza. Az egyik ilyen még
az ősidőkben volt: Michael Stern vezényelte

Richard Strauss Rózsalovag-szvitjét, egy másik
alkalommal Roberto Paternostro vezényelte
Mahler III. szimfóniáját, és 2018-ban volt szeren -
csém eljátszani a zenekarral Joseph Haydn Esz-
dúr trombitaversenyét kétszer is, egyik este Guido
Mancusi, majd másnap Gábor vezényletével. A
Verbitsky koncert valóban emlékezetes volt!
Egyik fő instrukciója a trombitákhoz ez volt: Full
power!!!  Mindent beleadtunk Ferivel. 
Kérnék szépen egy-egy kedvenc művet, amit
már játszottatok vagy szeretnétek eljátszani?
Szabi: Ilyenem nincs sajnos. Ami jön a naptárban,
én annak örülök!
Attila: Nagyon szeretem Bach oratorikus műveit,
valamint zenekari szvitjeit, Mahler szimfóniáit és
Richard Strauss szimfonikus költeményeit.
Mahlertől a VII., IX. és X. szimfónia kivételével
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monoki attiláról...

„Attila céltudatos, magabiztos, versengő, keresi a kihívá-
sokat, imádja és érti a mai technikai kütyüket,
együttműködő, kollegiális, jó apa.”
Csatos Ferenc szólamvezető

„Attilával és Ferivel közel két évtized közös munka során
nagyon szoros kapcsolat alakult ki. Elég jól kiismertük
egymást, könnyen alkalmazkodunk egymáshoz, és
számíthatunk is egymásra. Ezt a kis közösséget jól
kiegészíti Somorjai István, Somi bácsi, büszkék vagyunk,
hogy szólamunkban tudhatjuk. Attilának nagyon jó a ter-
mészete, tele van pozitív energiával. Minden feladatot ki-
hívásnak él meg, és úgy vág bele mindenbe, hogy az
sikerülni fog. Így valóban sikerül is minden, amit eltervez.
Azt hiszem, ez az egyik legszerencsésebb tulajdonsága egy
fúvósnak, hiszen minden eljátszott hang szóló, hiszen egy
szólamban egyedül vagyunk. Attila a zenekarban mindig
teljes erőbedobással játszik, és élvezet vele együtt dolgoz -
ni. Emellett szereti a különleges dolgokat is, neki köszön-
hető, hogy barokk trombiták is vannak a zenekarban.”
nagy Antal Endre (Anti)

„Ha már Anti megemlített, akkor én is hozzászólnék Attila
méltatásához. Körülbelül négy éve kerültem a zenekarhoz
Anti ideiglenes külföldi tartozkodása miatt. Attila szemé-
lyében egy nagyon segítőkész kollégát ismertem meg
tökéletes szakmai felkészültséggel és precizitással. A kon-
certeken, ha elsőt fúj, kitűnően vezeti az egész rézkart, és
mint szólista is kiváló minőséget nyújt. Ferivel és Antival
egy nagyon jó, megbízható csapatot alkotnak mind em-
berileg, mind szakmailag.”
Somorjai István („Somi bácsi”) 



már volt szerencsém mindet
eljátszani, Richard
Strausstól pedig nagy bá-
natomra egy betegség miatt
lemaradtam az Alpesi szim-
fóniáról.
Zenéltek a zenekaron kívül
más formációban?
Szabi: Tag vagyok még a
Concerto Budapestben is.
Attila: Igen, a fentebb em-
lített Brass in the Five
rézfúvós kvintettben játszom
lassan 10 éve. Velük és
Méhes Csaba pantomim
művésszel karöltve vannak
gyerekek és felnőttek
számára egyaránt szórakoz-
tató színházi előadásaink,
melyeken garantált a könnyezős, hasfájós nevetés. 
Meséljetek egy kicsit a családi hátteretekről!
Szabi: Feleségem Kotroczó-Kádár Csenge, aki
sokáig fuvolázott, de végül más pályát választott,
így közgazdász lett. Édesapám hobbiból gitározik
és énekel, nővérem oboista, édesanyám nem
zenél, csak szereti hallgatni, amit mi játszunk.
Csenge szülei és bátyja is hegedisták. Csengével
egy svájci turnén ismerkedtünk meg. Nem sokkal
később össze is házasodtunk, és született egy
gyönyörű kisfiunk, Gergely, aki épp most kétéves.
A vírus miatt az elmúlt időkben rengeteget voltam

otthon, ami azt eredményezte, hogy olyan dolgo-
kat láthattam Gergő fejlődésében, amit általában
csak az anyukák láthatnak. Ott voltam az első
kúszásnál, mászásnál, lépésnél, szónál.., szóval
mindennél.
Attila: Párom, Ildi a bankszektorban dolgozik,
most épp gyesen van kétéves kisfiunkkal, Ádám-
mal. Édesapám csellóművész, pár éve ment
nyugdíjba a Rádiózenekarból, Édesanyám pedig
klarinéttanár a Weiner Leó Katolikus Zeneis -
kolában. Húgom, Orsi is tanult zenét, csellózott,
de az élet másfelé terelte, dietetikus lett.
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kotroczó Szabolcsról (Szabiról)...

„Szabival együtt jártunk a Zeneakadémiára, és egyszerre nyertünk próbajátékot a zenekarba. Mint tanszaktárs és kolléga is,
mindig nagyon könnyű volt vele jól kijönni. Kedves, segítőkész, és ami nagyon jól jön a zenekarban: minden körülmények
között nyugodt, kiszámítható és megbízható. Szakmailag mindig felkészült, ritkaság, hogy valaki minden poszton ugyanolyan
magas színvonalon tudjon játszani: legyen szó első, második, vagy akár kontrafagott szólamról. Az egyetlen szívfájdalmam,
hogy mivel váltótársam első fagotton, csak nagy ritkán játszunk együtt. Remélem, nem csak növendékként és pályafutásunk
első tíz évében, hanem még nagyon sokáig leszünk kollégák!” Bazsinka Ivett szólamvezető

„Ugyan nemrégen dolgozom a BDZ ben, de amit tapasztaltam Szabival kapcsolatban, és amiért szeretek vele fújni, az a nyu-
godtsága. Egy kedves, kiegyensúlyozott srác, aki éneklő hangon, természetesen és tisztán fagottozik.” Keszera Éva

„Kedves Szabi! Ahogy ismerlek, te leszel a legnagyobb zavarban, mikor kezedbe veszed a Hangoló következő számát, és a
fagott „görlök” néhány sorát olvasod. Én mégis örülök, hogy felkértek erre, mert szerintem fontos, hogy néha (minél többször)
az emberek kifejezzék a mások iránti érzéseiket. Így tiszta szívből mondom, hogy nagyon jó kolléga vagy, csuda egy muzsikus,
aki mindig őszinte, mégsem bántó, és nagyon örülök, hogy veled együtt ebben a szólamban játszhatok. Vicces, amikor bal
lábbal kelsz fel, és minden IS nyűgös, és bámulatos, ahogy (látszólag) rezzenéstelen idegekkel játszod le a legnehezebb
zenekari szólamot is. Maradj mindig ilyen! Szeretettel: Niki” Korda nikoletta



Mit kell tudni a versenyműről, amit játszani
fogtok?
Szabi: Ott Rezső Fagottversenyéről – amit 2022.
február 11-én fogok játszani a Budafoki hang-
versenyesték koncertjén – annyit tudok, hogy ál-
lítólag klarinétversenynek készült, de közben
fagottversennyé változott. A 2018 nyarán szerzett
mű négy különböző karakterű tételből áll, az első,
kissé folyondárosabb jellegű tételt a második tétel
feszesebb karakterisztikája ellensúlyozza. A har-
madik, lírai, inkább mélyebb érzelmi vizekre
evező tételt pedig a zárótétel könnyed táncossága
oldja fel.
Attila: Október 30-án, a Dohnányi bérletsorozat
hangversenyén fogom játszani Guido Mancusi,
zenekarunk első vendégkarmesterének Trombita-
versenyét.  Úgy tudom, egyik legjobb barátjának,
Joseph Hofbauernek komponálta. Kis adalék,
hogy a mű bemutatója előtt pár nappal Joe eltörte
a bal kezét, ezért egy kézzel kellett játszania a be-

mutatón. Nem irigylem szegényt…
Ha jól tudom, itthon még nem ját-
szotta senki ezt a darabot, úgyhogy
magyarországi ősbemutató lesz. Aki
nem sze reti a modern zenét, annak
sem kell elrettennie, mert szép, dal-
lamos, ugyanakkor technikás művet
írt Guido.
Hogy telik a nyár, hogyan kapc-
solódtok ki?
Szabi: Mármint az a kicsi, ami nem
munkával telik? Családlátogatás.
Grillezgetés. És végre el tudtunk
utazni, és bejártuk Krétát. Imádom
Görög országot!
Attila: Balatonoztunk. Szerencsére
van lehetősé günk sok időt tölteni a
magyar tengernél, így idén is ki-
használtuk, hogy szinte helyiek
vagyunk már Lellén.
Mit kérdeznétek egymástól?
Attila Szabitól: Gyermeked
születése óta mennyit tudsz gyako-
rolni? És aludni? 
Szabi: Az az igazság, hogy nagyon
lefoglal minket Gergő, úgyhogy
nem jut túl sok idő a gyakorlásra, de
azért igyekszem szinten tartani
magam. Éjjelente azért felkelt min-
ket egyszer-kétszer, de ilyenkor
Csenge szokta visszaaltatni. Szóval

alvás szempontjából nincs okom panaszra!
Szabi Attilától: Mi a hosszú élet titka? 
Attila: Mondhatnám, hogy az elengedés, a nyu-
godtság, az egészséges életmód, stb. De ezek
helyett inkább egy rövidke történettel válaszolnék:
Egyszer egy erdélyi bácsitól megkérdeztük: Mi-
lyen idő lesz ma, Józsi bácsi? Mire a fineszes öreg
ezt válaszolta: Maaaajd este megmondom! Ennek
analógiájára: remélem majd a végén meg tudom
mondani én is, mi a hosszú élet titka.
Monoki Attila trombitajátékát 2021. október 30-án
hallhatja közönségünk a Zeneakadémián. A kon-
certen elhangzik: Strauss: Rózsalovag – Kerin gő
szekvenciák, Mancusi: Trombitaverseny, Bruckner:
VI. szimfónia. Vezényel: Guido Mancusi.
Kotroczó Szabolcs fagottszólóját 2022. február
11-én hallhatják a Budafoki hangversenyesték
koncertlátogatói. A koncerten elhangzik: Dvořák:
Karnevál-nyitány, Ott Rezső: Fagottverseny, Mar-
tinů: VI. szimfónia. Vezényel: Ondrej Vrabec.
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VEZÉNYEL: Ondřej Vrabec

Február 11-i hangversenyünk pulpitusán a
cseh zenei élet egyik legszínesebb
egyénisége fog állni.

Ondřej Vrabec karmester, kürtös, pedagógus, kortárs
darabok megihletője. Legújabban főleg karmester -
ként találkozhat vele a közönség, de az igen gazdag
zenei tapasztalatát kürtösként szerezte: szólistaként,
kamarazenéléssel, illetve zenekari játékosként. A
prágai Konzervatóriumban kezdte meg hangszeres
tanulmányait, a vezénylést pedig az Akademie múz-
ických umění v Praze (Prágai zeneakadémia)
karmester szakán tanulta. Zenei karrierje viszonylag hamar kezdődött: 17 évesen ült be először a Cseh
Filharmonikus zenekar kürtpultjába, és két évvel később ugyanitt már szólistaként játszott. A későb-
biekben londoni és francia mesterkurzusokon bővítette hangszeres tudását, illetve vezénylést tanult
olyan nagy egyéniségektől, mint Sir John Eliot Gardiner, Jiří Bělohlávek, vagy Benjamin Zander.
Szóló hangszeresként rendszeresen játszott a legnevesebb cseh és külföldi zenekarokkal a legelis-
mertebb karmesterek, többek között Sir John Eliot Gardiner és Vladimir Ashkenazy vezénylete alatt.
A koncertezést pedagógiai tevékenységgel egészítette ki, s a tanítás terén is sikerült elismertséget sz-
ereznie: mesterkurzusokat tart Csehországon kívül Japánban, Kanadában és Angliában, és rengetegen
járnak hozzá kürtöt tanulni külföldről a prágai Rudolfinumba. Karmesterként legtöbbet a Cseh Fil-
harmonikusok élén láthatja őt a közönség, de időnként külföldi zenekarok élére is felkérik vezényelni.
Amikor nem vezényel, koncertezik vagy tanít, lemezfelvételeket készít, több, mint 20 CD készült
vele, emellett DVD-  és lemezfelvételek örökítették meg játékát.  Külön érdekesség, hogy hangszer-
tudása több kortárs zene szerzőt is megihletett, s külön Vrabec számára írt két angol zeneszerző is
darabokat (Peter Seabourne, Robin Holloway). Hangszeres játékát megdöbbentő felkészültség, precíz
technikai tudás jellemzi,  melynek segítségével a közönség azonnal érezheti az előadásában megjelenő
kreatív energiákat, lendületet, inspirációt. Talán ezért is tartják számon a világ egyik legjobb
kürtöseként.





Grúzia bővelkedik tehetséges
zenészekben, kicsi a bors, de erős
alapon, hiszen az országnak alig
négy millió lakosa van. Ez egyfelől
a magas színvonalú zeneoktatásnak
köszönhető, másfelől annak is,
hogy a népi hagyományok és velük
a grúz népzene a hétköznapokban is
nagy szerepet játszanak. Grúziában
kivétel nélkül mindenki énekel.
Olyannyira, hogy a grúz éneket az
UNESCO a világörökség részének
nyilvánította. Annál is fontosabb ez
a tény, minthogy meglehetősen
nagy nyo más nehezedik ma is
Oroszország felől Grúziára, amely
próbál a Nyugattal is kapcsolódási
pontokat találni, miközben szeren -
csé re a Szovjetunió égisze alatt is
megtarthatta saját írásképét és
betűkészletét. Ez a „politikai küz -
de lem” része az ottani életnek,
hiszen „nem lehet egyik pillanatról
a másikra elköltöztetni az országot”
– ezt a mondatot egy grúz zon-
goristától hallottam egyszer, és
nagyon megtetszett. 
Ebben a furcsa világban nőtt fel az
1959-ben született grúz karmester
Vakhtang Kakhidze, aki világhírű
édesapja, Djansug Kakhidze
nyomdo kaiba lépett. A koncerten,
amelyet az ő vezény letében hallgathat meg közön-
ségünk, nem ő lesz az egyetlen, aki folytatja a
családi tradíciót, hiszen a Duo Garfinkel ikerpárja
is édesapjuk és nagyapjuk nyomán lett klarinét-
művész. Micsoda véletlen. Vakhtang Kakhidze
szin tén egy éneklő-zenélő családban nőtt fel. „Egy
grúz család asztalánál egy Supra (ünnepi étkezés)
alkalmával az ember megtapasztalhatja, hogy
mindenki énekel. Mi is nagyon sokat énekeltünk
otthon, így a későbbiekben a klasszikus zenében
is sok minden egyszerűbb lett számomra.” –

meséli a karmester egy interjúban. A grúz ének
különlegessége ugyan is a komplex polifón
hangzás, ami egy zenekar esetében alapvető
ugyan, de az énekesi kultúrában ritka hagyomány.
Stravinsky egyenesen a nyolcadik világcsodának
nevezte a grúz énekkarok, elsősorban férfikarok
polifón hang zását. 
A grúz zenetörténetről Vakhtang Kakhidze így
mesélt egy alkalommal: „A 10. század előtt a zene
elsősorban a templomok falain belül zajlott,
csakúgy, mint a bor irodalma és kultúrája. {Grúzi -
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grúz karmester grúz tradíciókkal
Vakhtang Kakhidze a Zeneakadémia színpadán



ában több évezredes a borkultúra hagyománya,
amelyre a grúzok rendkívül büszkék – Szerk.} A
második században ez megváltozott. Az egyház
demokratikusabb lett, népdalok születhettek a
munkáról, a szerelemről, és az élet más témáiról.
Így alakult ki a népművészet kultúrája, amelyet
minden egyes családban egyedi vonások jelle-
meztek.”
A zene és a tradíció, a népművészet és a minden-
napok nagyon mélyen gyökereznek a lelkekben,
behálózzák a grúz mindennapokat, elválaszthatat-
lanok egymástól. Ilyen szemmel érdemes figyelni
a Tbiliszi születésű karmestert, aki hatéves ko-
rában kezdett zongorázni, majd a tbiliszi
zeneiskolában tanult bele a kórusvezetés rej -
telmeibe. Ezután – még a Szovjetunió éveiben – a
moszkvai Állami Zeneművészeti Egyetemen
végezte zeneszerzés és hangszerelés tanulmányait.
Nikolai Sidelnikov és Edison Denisov voltak híres
tanárai, majd saját édesapjától tanulta a karmester-
séget 1988-89-ig. Szülővárosához hűséges, hiszen
1993 óta karmestere, majd 2002 óta vezető
karmestere a Tbiliszi Szimfonikus zenekarnak, és
zenei vezetője a családjáról elnevezett és alapított
Djansug Kakhidze Zenei és Kulturális központ-
nak. Komponistaként különböző zenei ágazatok-
ban dolgozik, szerzeményeit bemutatták Európa
szinte minden országában, de Indiában, Izraelben,
az Amerikai Egyesült Államokban és Japánban is.
Filmzenék, drámai előadások aláfestő dallamai,
jazz és pop dalok is színesítik a repertoárját. A
Grúz Filmakadémia a legjobb filmzenéért járó
díját neki ítélte 1997-ben, a Színház Egyesület
legjobb drámai előadásokhoz komponált zenéjéért
több évben is ő kapta az első díjat. Emellett több
neves grúz állami kitüntetés tulajdonosa.
Közönségünk a Zeneakadémián egy igazi színes,
nemzetközi, a grúz, az izraeli és a zeneszerzők
révén közép-európai és orosz lelki és zenei
kavalkád tanúja lehet, utazást téve a klasszikus
zene és a jazz világában is.
Vakhtang Kakhidze grúz zeneszerzőt és karmestert
a Budafoki Dohnányi Zenekar koncertjén, 2022.
február 20-án a Zeneakadémián láthatja a közön-
ség munka közben. Az esten 19:30-as kezdettel
felcsendül Levitas Remembering Benny Goodman
című műve, amelyet a szerző két klarinétra és
szim fonikus zenekarra írt. A hangversenyen el-
hangzik még Dvořák IX. szimfóniája és Stravinsky
Tűzmadár szvitje. Az esten klarinéton
közreműködik a Duo Gurfinkel.
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gurfINkEl Duó – róluk írták

„Virtuozitás és elegancia dupla példányban.” 
(Donau Kurier) 

„Szuverén és humorteli előadás olyan zenészektől, akik
klarinéttel az anyaméhben születtek.” 
(Stadtzeitung Bad neuenahr-Ahrweiler)

„Egész biztosan már az anyaméhben is egyszerre
lélegeztek. A két klarinét hangja ugyanabban a század
másodpercben lengi be a teret, ér véget, minden hajlítás
és frázis olyan hihetetlenül egyszerre ér össze, mintha
egyetlen zenész játszana két hangszeren” 
(lausitzer Rundschau)

„Játékos és testbeszédükben harmonikus örömzenélés,
szinkronizált légzéssel egybekötve.” 
(Merkur Stadanzeiger)

„Mindegy, hogy halkan suttogva, vagy vulkanikus kitörés-
sel, a minőség ugyanaz.” 
(Rheinzeitung)



A Gurfinkel-család fiúgyerme kei -
nek nem kellett különö sebben a
pályaválasztás kérdésének rögös
útját járnia, alanyi jogon járt a klari -
nétművészi cím. Természetesen a
kemény munka nem maradhatott el
náluk sem. A fiúk mindenesetre,
hallva az édes apjuk, Michael
Gurfinkel és nagypapájuk, Arkady
Gurfinkel játékát, közös gyakorlá-
sait, maguk is klarinétművészek
lettek. „Nagyon inspirált minket,
amikor édesapánk és nagypapánk
gyakorolt. Nem is volt kérdés szá-
munkra, hogy szeretnénk folytatni a
családi tradíciót.” – nyilatkozta
Alexander. Édesapjuk, aki többek között az Izraeli
Filharmonikusok szóló klarinétosa, kicsi koruk óta
tanáruk és menedzserük. Már 11 évesen meghívást
kaptak Zubin Mehtatól, aki azóta is mentorálja
őket, így időről-időre szólistaként játszanak az
Izraeli Filharmonikusokkal. Daniel így emlékszik
a legelső találkozásra: „Nagyon-nagyon izgultunk,
pedig édesapánk is a zenekarban játszott… Zubin
Mehta átölelt és bátorított minket, ami óriási ön-
bizalmat adott mindkettőnknek.” Ma nézve és
hallgatva őket, úgy tűnik, erre a bátorításra talán
nem is igazán volt szükségük.  28 éves korukra be-
járták az egész világot, koncertjeik hangulata
pedig minden alkalommal olyan, mintha nem is
akarnák soha abbahagyni a játékot. 

„Egy lélEk két fElE”

„A közönség öröme ránk is átragad. Külön em-
lítésre méltó a kínaiak ragaszkodása. Csupa lelkes

arc nézett velünk szembe kínai koncertünkön. Úgy
tűnik, európaiságunk ott még eggyel fokozta
érdekességünket.”– mesélte Alexander egy inter-
júban. Testvérek esetén mindig van egyfajta
közös, titkos tudás, ikreknél ez bizonyára még
inkább felerősödik. „Tökéletesen kiegészítjük
egymást. Amikor együtt állunk a színpadon, érez-
zük a másikat.” Mindketten úgy gondolják, hogy
ez valamiféle titkos tudás, amikor az egyik bi-
zonyos trükkökkel el tudja fedni a másik hibáit,
zenei tévedéseit. „Mentális közelség, összecsengő
szívverés.” – fogalmazta meg Alexander.
Amennyire hasonlítanak egymásra, olyannyira
vannak természetesen különbségek is közöttük: az
interjúk során mindig Alexander válaszol elsőként,
Daniel megfontoltabb, Alexander inkább focizni
szeret, míg Daniel a Salsa szerelmese. A szín-
padon persze csak a kettejük közti erős kapocs
számít, és ez minden mozdulatukban, hangszerük
hangjában érezhető.  
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mentális közelség, összecsengő szívverés
Gurfinkel-tradíció: a klarinétharmóniák iker-mesterei

Bevallom, az egyik kedvenc hangszerem a klarinét, bár tulajdonképpen minden fúvós
hangszerbe szerelmes vagyok. Egy klarinét hangzása is csoda, de rögtön két klarinét
teljes szinkronban való megszólaltatása egyenesen varázslat. A Gurfinkel ikrek, Alexan-
der és Daniel egészen biztosan klarinéttal jöttek a világra, olyan harmonikus a játékuk.
Összhangjáról híres örömzenélésük végre Magyarországon is hallható – a BDZ kon-
certjén. 



A Budapesti Akadémiai Kórustár-
saságban (BAK) mindig is sok
ambiciózus egyetemista énekelt,
Ildikó lendületén, pörgésén rögtön
láttuk, hogy ez nem csupán fiatal
korával összefüggő hevület.
Egyszer Hollerung Gábor kar-
nagy a zongorához ültette, hogy
kísérjen a próbán, amit ő hegedűs
létére is hibátlanul oldott meg,
pedig a zongorakíséret különös
képességet igényel még a zon-
goristáktól is. Gábor a tőle
megszokott nagyvona lú sággal
odavetette: „Tanulj meg zongo-
rakísérni!” És Ildi, miközben
néha próbák előtt hegedűvizsgáira
is gyakorolt, egyre többször ült a
zongorához. Igazi tehetség! Hisz egyszemélyben
képes megfelelni a zongorakísérői, a hegedű-
szolfézstanári és a karvezetői pálya követel -
ményeinek.

Hogyan határoztad el, hogy zenész leszel?
Hatéves koromban döntöttem el, hogy hegedűs
leszek. Ebben nagyon nagy szerepe volt első
hegedű tanáromnak, Marosi Lászlónak. Eléggé
zárkózott kisgyerek voltam, ő pedig egy vérbeli
pedagógus személyiség. Emlékszem, hogy az első
találkozáskor csak fogócskáztunk a teremben,
addig nem kezdtünk el hegedülni, amíg tökélete-
sen nem hangolódtunk egymásra. Sokszor hátat

fordított nekem miközben játszottam, azért, hogy
a hangra tudjon koncentrálni. Így is meg tudta
mondani, hogy konkrétan mi a baj a technikám-
mal. Imádtam gyakorolni és koncerten játszani, 12
évesen bejutottam egy Országos Hegedűverseny
döntőjébe is. Marosi László később a pécsi
főiskolán is a tanárom lett, és különleges kapcsolat
szövődött közöttünk, ami egész pályafutásomat
meghatározta. Tőle tanultam meg, hogy jobb, ha
a tanár időt szán a munka légkörének
megteremtésére, ha közösséget formál, egész em-
bert nevel.
Hosszú évekig úgy tűnt, hogy a hegedű mellett
egy életre elköteleződtél.  A Pécsi Tanárképző
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az éneklés felszabadít! a karnagy pedig
pszichológus

Balassa Ildikót egyetemista diákként ismertem meg 1992-ben, amikor berobbant a
kórus (értsd: a Hollerung Gábor által vezetett Budapesti Akadémiai Kórustársaság)
Rottenbiller utcai próbatermébe. Azt, hogy hegedűs, mindenki tudta, mert a hangszerrel
a kezében érkezett, és attól soha nem is vált meg. Kiderült, hogy pécsi lányként kétlaki
életet él; a Pécsi Tanárképző Főiskola hegedű tanszakának és a budapesti Zene aka -
démia szolfézs-zeneelmélet-karvezetés szakának hallgatója. Csaknem húsz évig
töretlenül tagja volt a kórusnak, majd rövid kitérő után nemrég visszatért, másodkar-
nagyi szerepkörben. 



Főiskolán hegedűtanárként diplomáztál is.
Mindezközben hogyan kerültél a Zeneaka -
démiára?
Sajnos a „konzis” évek nem úgy alakultak szá-
momra, ahogyan szerettem volna, mivel eléggé
sze rencsétlen tanár-diák kapcsolat részese voltam.
Valószínűleg Laci bácsit kerestem az akkori
hegedűtanáromban is. Úgy éreztem, hogy
megfeneklett ez a hegedű dolog, és nyitni kell
másfele. Nem volt kétséges, hogy maradok a zene
mellett, csak más formában. Ugyanis a pécsi Má-
tyás király utcai Általános Iskolából hoztam a
kórus szeretetét, ahol nagyszerű énektanáraim,
egyben fantasztikus karnagyaim voltak. Élénken
élt bennem a kóruspróbák, kórustáborok, a
kórustalálkozók hangulata, az Éneklő Ifjúság sze -
replések. Ezért úgy gondoltam, hogy megpró -
bálom a szolfézs-zeneelmélet-karvezetés szakot a
Zeneakadémián. Nagy meglepetésemre sikerült a
felvételi. Persze a hegedülést sem tudtam abba-
hagyni, így végül két városban, két szakon egyide-
jűleg teljesítettem. Ez nem volt egyszerű időszak
az életemben, de mindig valahogyan megoldot-
tam, hogy eredményesen zárjak egy-egy évet.
Akkor rengeteg energiám volt, ezért nem éreztem
soknak, és mindig is szerettem tartalmasan tölteni
az időmet.
Rohantál, vonatoztál, szervezted az óráid, vizs-
gáztál és betoppantál a Rottenbiller utcai pró-
baterembe, ahol a BAK „hőskorában” a
rendkívül igényes, magas színvonalú munká -
ban is részt vállaltál.
A Pécsi Főiskolától azt kaptam, amit vártam; jó
tanárok és körülmények. Sajnos a
zeneakadémiai tanulmányokban
viszont csalódtam. A karvezetés
oktatás nem azt adta vissza, amit
általános iskolás koromban, vagy
később a Budapesti Akadémiai
Kórustársaságnál a kórusvezény -
léssel kapcsolatban megtapasztal-
tam. A Zeneakadémián leginkább
elbizonytalanodtam: megfelelő a
tudásom a választott pályához, jól
választottam? Ekkor jött a for-
dulópont, ugyanis egy váratlan in-
díttatásból elmentem a Hollerung
Gábor által szervezett és vezetett
karvezetés kurzusra Tahitótfaluba.
A kilencvenes évek első felében
ezek az alkalmak rendkívüli in-

spirációt, szakmai fejlődést jelentettek több, azóta
már világszínvonalon is eredményes, tehetséges
karnagy számára. Életem meghatározó élménye
volt a találkozás Gáborral, rendkívüli hatást váltott
ki az ő zenei gondol kodása és a kórus megis-
merése, vezénylése. 
Értsük ezt úgy, hogy Gábor világította meg szá-
modra a zene lényegét?
Óriási siker volt számomra, hogy Gábor a zene
logikáját feszegető fifikás kérdéseire milyen köny -
nyedén tudok válaszolni. Akkor rájöttem, hogy
Gáborral nagyon hasonló a gondolkodásunk. A
zenei megközelítésnek van egy objektív része,
amit nem lehet másképpen értelmezni, s amely az
adott mű keletkezési idejéből és felépítéséből
következik. Ez a felismerés nagyon nagy önbizal-
mat adott. A mai napig is sok időt töltök el a
darabok értelmezésével, és érzem, ahogyan tisztul
a kép, és egyre magabiztosabb lesz a zenei
elképzelésem. Kialakul a jó tempó, a zenei meg-
formálás, a hangsúlyozás, és egyszer csak minden
rész a helyére kerül. Igazából Tahiban értettem
meg azt, hogyan kapcsolódnak össze a Ze-
neakadémián tanult tantárgyak különböző szeg-
mensei egy nagy egésszé.
A Hollerung Gábor-féle kurzus vezetett el a Bu-
dapesti Akadémiai Kórustársasághoz. Mi adott
neked a kórussal való találkozás?
Gábor személyiségén túl a másik hihetetlen
élmény valóban a Budapesti Akadémiai Kórustár-
saság vezénylése volt. Meglepődve tapasztaltam,
hogy a Zeneakadémián rossznak minősített
vezény lésem mégiscsak érthető és inspiráló, s az
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általam közvetített zenei szándék könnyen meg-
valósítható a kórus számára. Érdekes, hogy a
kórus nemcsak a mozdulatokat figyelte, hanem
számukra legalább olyan fontos volt a vezénylő
személyi sége. A gyakorlatban derült ki, hogy
mennyi re összetett, finom és speciális tevékenység
a karnagy munkája. Csodálatos érzés egy nagy
zenei apparátus irányítása, a különböző felkészült-
ségű, adottságú énekesek kifejezésmódjának har-
monizálása és a zenemű megszólaltatása,
vezénylése. Ez óriási sikerélményt jelentett.
Örökké tartó sze relem szövődött közöttünk. Gábor
és a kórus visz szaadta a hitemet önmagamban, a
zenélésemben. Tulajdonképpen ekkor kezdődött a
pályám.
Mi volt a feladatod a Budapesti Akadémiai
Kórustársaságban?
Húsz évig dolgoztam a BAK-nál korrepetitorként,
majd 1998-tól másodkarnagyként. Mindent, amit
a kórusvezetésről tudok, azt itt tanultam meg a
rengeteg próba, koncert, turné alatt. Az oratóri-
umkórusban az én munkám egyfajta betanító-kar-
nagyi tevékenység, vagyis a művek blattolásától
eljuttatni a kórust az első zenekari próbáig. Sze -
retem ezt a munkát, mert nagyon látványos és
eredményes, amelyben az amatőr, kottát kevésbé
olvasó emberek nagyon hálásak mindenfajta segít-

ségért. Ez a tevékenység engem is nagyon mo-
tivál, s tudom, hogy ennél nemesebb ügy kevés
van a világon. Mindig jó érzés a koncerteken hal-
lani a kész produkciót, nézni azt az örömöt, ami a
hobbiból éneklők arcáról visszatükröződik. 
Ugyanakkor a 2012. év fordulópontot hozott a
szakmai életemben, mert egyre erőteljesebb lett az
érzés, hogy nem elég számomra már a betanítás,
szeretném a zenei felkészülés teljes folyamatát
végigvinni egészen a koncertig. Az élet rögtön két
lehetőséget is kínált, a fő munkahelyemen, a
Weiner Leó Zeneművészeti Szakgimnáziumban
megkaptam az iskola nagy vegyeskarának a
vezetését, és felkértek az Eötvös Gimnázium
Öregdiákjaiból alakult kórus irányítására is. Mivel
elvállaltam mindkettőt, így abba kellett hagyni a
BAK-nál folyó betanítói munkát. Nagyon fájt ez
a döntés, hiszen ezer szállal kötődtem az
énekkarhoz, de megléptem, mert úgy éreztem,
hogy ha meg akarom összességében, teljes folya-
matában is tanulni a szakmát, akkor ez törvénysze -
rű. Tulajdonképpen a kórusban vannak a
gyökereim és nem szüntettem meg a kapcsolatot
végérvényesen.
Hogyan találtál vissza a BAK-hoz?
2020 augusztusában csörgött a telefonom, Gábor
hívott, hogy lenne-e kedvem visszajönni. „Szük-
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Az énekel az ország próbáján a zongoránál



sége van rád a kórusnak és nekem is”– mondta.
Nagyon jól esett!  Mivel a gyerekeim már felnőt-
tek, s nagyon hiányzott az elmúlt nyolc évben a
régi társaság, a barátok, így igent mondtam. Biz-
tosan nem lesz egyszerű ismét második embernek
lenni egy ilyen jellegű feladatban, de azt gondo-
lom, hogy nagyszerűen kiegészítjük majd
egymást. Mivel a zenei elképzelésünk a kezdetek-
től fogva hasonló, így nem esik nehezemre Gábor
keze alá dolgozni. A kórus intonációs
képességeinek a fejlesztése is a feladatom lesz,
ami hosszú, összetett, és nem könnyű folyamat.
Nagyon örültem a lehetőségnek, hogy a kórus
évente egyszeri zenekari kíséret nélküli koncertjeit
a Vigadóban én vezényelhetem. Amiért hálás
vagyok, hogy a karnagyokra háruló szervezési
munkától megszabadulok, mert itt a szakmai
munkára kell csak koncentrálni, próbát tartani és
vezényelni!
Zenetanárként milyen lehetőségeid voltak a
közös muzsikálás irányítása terén?
Szakmai sikereket klasszikus értelemben a fiata -
lokkal értem el, ez érthető is, hiszen ők a profi
zenészi pályára készülnek, ha nem is énekesként,
hanem többnyire hangszeresként. A zene iránti
fogékonyság, igényesség mindenféleképpen közös
nevező, így nagyon könnyen megtaláltam velük a
hangot. Egy hirtelen ötlettől vezérelve egyszer
megkérdeztem a hegedűvizsga után a kollégákat,
hogy lenne-e kedvük zenekarba tömörülni és
kísérni az énekkart. Legnagyobb meglepetésemre
boldogan igent mondtak. Sokan közülük régebben
aktív zenekari tagok voltak, így boldogan ültek
újból a pultok mögé. Megnyílt előttünk a világ!
Kisebb Mozart-miséket, Bach-kantátákat, Saint-
Saëns Karácsonyi oratóriumát mutattuk be a
vezetésem alatt. Az új zenei apparátus óriási szer -
ve zést igényelt, és óriási élményt adott mind  an y -
nyi unknak. Sokszor a fél iskola együtt muzsikált
a színpadon. Ez így volt egészen a Covid-
járványig. Közben alakítottam egy kamarakórust
is az iskola legjobb hangú növendékeiből, és
2019-ben megnyertük az Országos Szakkö zép -
iskolai Kórusversenyen az I. díjat! A közeljövőben
egyedüli magyar kórusként másodszor fogunk
részt venni a németországi Ochsenhausenben ren-
dezendő kórustalálkozón.
Sikerült eredményeket elérni az amatőr kóru-
soddal is?
Az Eötvös kórussal kisebb magyarországi
versenyeken indultunk, sok-sok koncertet adtunk

különböző templomokban, mindig valamilyen
jótékonysági céllal. Más kórusokkal összefogva
Schubert G-dúr misét énekeltünk a Bazilikában,
kórustalálkozókat szerveztünk az Eötvös Gimná -
zi umban. Sajnos a lehetőségek, financiális gondok
miatt messzebb nem jutottunk. Amire különösen
büszke vagyok, hogy összetartó közösséget sike -
rült létrehoznunk a zene erejével. Nagyon sok
türelem kell az amatőr kórusokhoz, amit tökélete-
sen kárpótol a végigküzdött próbák után a kon-
certen hallható eredmény, a színvonalas, sikeres
előadás. A kulcs az, hogy eszközöket adjunk az
énekesek kezébe, ami legtöbbször nem a hang
nemesítése, képzése, hanem inkább az egységes
zenei artikuláció. Nagyon nagy szerencse, hogy
általában mérnökökkel, közgazdászokkal, or-
vosokkal dolgozhattam, mert így könnyű volt a
zenei elképzelés megértése és megvalósítása.
Mindig is csodáltam azt a fajta lelkesedéssel páro-
sult ember feletti koncentrációt, amire a nem
zenész emberek képesek a fellépések alkalmával.
Mindenre emlékeznek, amiről szó volt a
próbákon, hihetetlen igyekezettel meg is valósítják
azokat, és ebből az együttes koncentrációból létre-
jön a csoda! Úgy szólalnak meg a darabok, aho -
gyan a próbákon sose, sokszor még a hangszíne is
más a kórusnak. Szoktam is kérdezni utána, hogy
ezt a gyönyörű, érzékeny hangot honnan vettétek,
miért nem hallottam korábban. Ez az, amire nincs
magyarázat, de azt hiszem, nem is kell keresni,
éppen az a lényege, hogy megfoghatatlan, meg-
magyarázhatatlan. Amikor az előadáson hozzájön
még valami, amit valószínűleg nem mi tettünk
hozzá, hanem kaptuk, talán jutalmul az erőfeszíté-
seinkért. Ezt az élményt, ha egyszer megtapasz-
talja az ember, örökre rabja lesz és minden
koncerten ezt keresi, ezt várja! 
Jól értem, hogy az amatőr énekesek
lelkesedéséből fakadó eredmény még jobban
inspirálja a karnagyot, s ettől lesz igazán jó az
előadás?
A koncertélményhez természetesen a kóruson
kívül még két összetevő is meghatározó, még-
pedig a karnagy személye és a közönség. Fan-
tasztikus az érzés, ahogyan belépsz a közönség
elé, megtapasztalod azt az óriási pozitív energiát,
ami árad belőle, amit végig érzel a hátadon,
miközben vezényelsz. Ez segít abban, hogy a
maximumot hozd ki magadból. Továbbadod ezt az
energiát a kórus felé, hozzáteszed a saját
egyéniségedet, érzéseidet, habitusodat, ezt
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érzékeli a kórus is, és ez még tovább lelkesíti őket.
A minőségi zenélést hallva a közönség tovább ger-
jed, és kezdődik az egész energiaáramlás elölről. 
Nekem nem adatott meg, hogy online koncertet
vezényeljek, de kollégák elbeszélése szerint
nagyon nehéz „felszívni” magadat önállóan,
közönség nélkül, s eljutni abba a bizonyos másál-
lapotba, amit érzünk a koncert közben. 2019-től
egy új világ következett. A kórusok bezártak, a
tanítás megmaradt, csak más formában, próbáltam
átszokni, megszeretni az online munkát, több-
kevesebb sikerrel.
Mi a véleményed a karnagy személyiségéről és
a kóruséneklésről az amatőr énekkari mozga-
lomban?
Ahogy már többször említettem, nagyon fontos a
szakmai tudáson túl a karnagy személyisége.
Erősnek, határozottnak, magával ragadó egyéni -
ségnek kell lennie, ez adja a tudással együtt a hite-
lességet. A kóruséneklésről azt gondolom, hogy
óriási közösségformáló erő, legalább akkora, mint
a foci. Kodály pontosan tudta, hogy egy kórusban
megtanulja az ember még gyerekkorában a tár-
sadalmi beilleszkedés szabályait. Különböző
egyéniségek olvadnak össze, s van, aki többet ad
bele, van, aki kevesebbet. Megtanít arra is, hogy
mikor kell előtérben lenned, mikor kell hátra
húzódnod. Csak annyira kerülhet előtérbe az
egyén, hogy a közösség egészébe még beleolvad-
jon. Mindenkire szükség van, bármilyen is a
hangja. 
Az éneklés felszabadít, gyógyít, ehhez meg -
határozó a próbák légköre. Nagyon fontos, hogy
senki ne legyen frusztrált, és mindenki merjen

énekelni! Itt óriási szerepe van a karnagynak, mint
pedagógusnak, pszichológusnak. Érezni kell, hogy
mikor lehet poénkodni, s mikor kell teljes
erőbedobással próbálni.
Családanya is vagy. Újtára indítottad három
csodálatos gyermeked. Most mivel tervezed
eltölteni a felszabadult időt?
Szükséges, hogy különválasszuk a magánéletün-
ket a munkahelyünktől. Folyamatos időzavarban
éltem, s úgy éreztem, hogy ízekre szét vagyok
szaggatva, és igazából egyik feladatomra sem
tudok teljes egészében koncentrálni. Ezért is szük-
séges egy kis idő az áthangolódásra családanyából
tanárrá, karnaggyá. Nem kis feladat mindenütt
helytállni és közben a családdal is minőségi időt
tölteni. Nagyon örülök annak, hogy a két nagy-
fiam zenész. Egész nap muzsikától zeng a ház,
gyönyörű és teljes életük van. A lányom a
tolmács-fordító pályát választotta, de ő is hegedül.
A fiúk brácsa, cselló játékával éppen megvan a
családi vonósnégyes, és igyekszünk is időt találni
a közös zenélésre. Egyik ismerősömtől Mozart,
Beethoven, Schubert, Brahms, Dvořák vonósné-
gyes kötetet kaptunk ajándékba, így jó sokáig lesz
mit játszanunk. A lányom az Angelica Leánykar-
ban is énekelt, de mindannyian jöttek velem az
összes kóruskoncertre, s együtt is énekelünk, ha -
csak lehet. Például az Énekel az ország kon-
certeken.
A gyermekek felnőttek, kezdődik az önálló életük,
a lányom külföldre megy, fiaim pedig vidéki
főiskolán fogják folytatni hangszertanulmá -
nyaikat. Kicsit furcsa lesz a csend, ritkábban
találkozunk, de talán több időm lesz magamra.

Németül jól beszélek, s nagyon
szeretném az angol nyelvben
levő hiányosságaimat végre
bepótolni. Mondhatni, létele-
mem a mozgás, kocogok a
Dunaparton a kutyával, jógá-
zok, két éve aktívan pingpongo-
zom, úszom, kirándulok.
Sze ret nék sokkal többet olvasni,
többfajta meditációt tanultam,
most talán lesz idő az alkalma -
zásukra. Fontos a lelki egyensú-
lyunkhoz, hogy megáll junk
néha, s hagyjunk magunknak
időt arra, hogy megéljük az
életet. Erre és a kóruskarnagyi
feladataimra készülök.
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Gergővel egy júliusi délelőttön
találkoztam a BDZ művészeti
titkárságán. Eredeti terveim szerint a
darabról és a hozzá fűződő viszo -
nyáról faggattam volna, azonban jó
szokás szerint a kellemes beszélgető-
partner és a fel-felbukkanó különböző
témák teljesen más mederbe sodorták
a beszélgetést.

Hogyan indult a karriered?
Tulajdonképpen 2008 óta vagyok Bu-
dapesten. Szinte a karrierem kezde-
tétől fogva párhuzamosan szerepeltem
az Operában és az Operettszínházban.
Sűrű időszak volt, hiszen akkoriban
még Szegeden is folyamatosan éne -
kel tem. Ha most visszatekintek az
elmúlt 12-13 évre, akkor azt kell mon-
danom, hogy végig nagyon húzós
volt, sok minden történt velem szak mailag azok-
ban az években. Talán egy-két lazább hónap akadt
csak, de egyébként tényleg rettenetesen feszített
munkatempóban dolgoztam végig. Mélyvíz volt
ez a javából, szinte az elejétől kezdve. Végig
próbáltam a felszínen maradni. És ez legbelül
borzasztó nehéz volt. Hál’ Istennek most ezek a
küzdelmes évek kezdenek beérni. Úgy tűnik, hogy
végig jó úton voltam, és azon vagyok jelenleg is.
Nagyon színes is volt ez a lassan elmúlt 13 év.
Minden volt benne: a veretes operától kezdve a
musicalen át a modernig, a hatalmas nemzetközi
koncerteken át a pár fős templomi koncertig, ahol
ott ül tőled fél méterre a közönség. Mindegyik a
maga nemében embert próbáló dolog. Nagyon
büszke vagyok rá, hogy ennyi idő után még ép
vagyok. Hangszalagilag, hanganyagilag, ideg -
rendszerileg.

Ez alatt a 13 év alatt találkoztam a BDZ-vel és
Hollerung Gáborral. Ez a kapcsolat is legalább hat
éves múltra tekint vissza már. Sokféle műfajban
dolgoztunk már együtt: voltak újévi koncertjeink,
csináltunk operettet, videófelvételeket, és most
úgy tűnik, hogy végre elérkezünk egy komplett
opera-előadáshoz.
Smetana Eladott menyasszonya egy igazán izgal-
mas kihívás lesz számomra. Érdekes, hogy any -
nyira hatalmas ez az egész klasszikus műfaj, hogy
hiába énekeltem már rengeteg féle dolgot, még
mindig van, amit nem. Ez a vígoperai szerep
például olyan. Így hát valóban nagy debütálásra
készülök. Ráadásul felkészítő tanárommal, Bartal
Lacival, úgy fogalmaztunk, hogy Jeník karaktere
remek szerep, cserébe azonban nagyon nehéz is.
Gondolom eredeti nyelven fogtok énekelni.
Igen, csehül fog menni a darab, emiatt is mondom
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„küzdelmes éveim kezdenek beérni!”

Boncsér Gergelyt, a Magyar Állami Operaház magánénekesét a Müpával közös bér-
letsorozatunk, a ZenePlusz harmadik előadásában láthatja-hallhatja majd közönségünk
Smetana Eladott menyasszony című operájában. A friss motortulajdonos és kutyara-
jongó tenor még sohasem énekelt csehül, úgyhogy Jeník összetett karakterének meg-
formálása nyelvi szempontból is izgalmas kihívás elé állítja majd a felkészülési szakasz
során.



azt, hogy nagy kihívás lesz. Nem is könnyű sze -
rep, úgyhogy mi már a nyáron elkezdtünk vele
foglalkozni. Egy szerepnek bőven kell idő, hogy
beérjen. A legideálisabb az, hogyha valamit meg-
tanulsz, aztán félreteszed, kicsit el is felejted, aztán
egyszer csak előveszed. A szerep akkor már ön-
magában is ért valamennyit. Akár egy kilenchó-
napos folyamat is lehet ez. Eleinte felületesen
foglalkozunk vele, aztán egyre inkább beleássuk
magunkat. A darabbal kapcsolatban várakozással
teli ez az időszak számomra. Szente Vajkkal, a
darab rendezőjével {vele készített interjúnkat lásd
lapunk 44. oldalán! – Szerk.} nem dolgoztam még,
de láttam néhány rendezését. Ezek mind nagyon
tetszettek, úgyhogy minden bizonnyal ez is egy
gyümölcsöző együttműködés lesz.
Milyen munkáid vannak még a nyáron, mikre
készülsz?
Ezen a nyáron valahogy úgy alakult, hogy pont
elég munkám van. Most sikerül a nyarat jól
megélnem. Korábban nem nagyon tudtam magam
átadni a pihenésnek, de idén valahogy nagyon el-
határoztam magam. Most leginkább csavargással
és pihenéssel telik a nyár, és van közte egy-két
koncert. Voltunk például Olaszországban a Hun-
garikum Gálakoncerttel, operettet vittünk
Triesztbe. A hangversenyt kiegészítette egy
utazókiállítás is. Fantasztikus élmény volt! Jó volt
a koncert is, és az olasz közönség is ki volt éhezve
az ilyen fajta szórakozásra. A Hungarikum
Gálakoncert itthon is folytatódik majd, stadionok-
ban fogunk vele fellépni. Ha minden jól megy –
és a pandémia sem szól közbe – akkor a pápaláto-
gatás alkalmával pedig egy nagyszabású Budavári
Te Deumban is közreműködöm majd. Úgyhogy
vannak jó munkáim, amiket szeretek, de annak
örülök a legjobban, hogy a nyár pihenés részét
sike rül most egy kicsit jobban megélnem.
Merrefelé szoktál csavarogni?
Nem nagyon szeretek otthonról elszakadni. Sze -
retek otthon lenni, otthon aludni. Egy-két éjszaka
még belefér. Persze megpróbálok ebben is fej -
lődni. Csavargás alatt inkább azt értettem, hogy
elindulok reggel, aztán valamikor este hazame -
gyek aludni. Nyilván ennek most része a mo-
torozás, amit körülbelül egy éve kezdtem el.
Rengeteg gyönyörű hely van Magyarországon, és
amióta motorozom, ezt még inkább meg tudom
élni. Valahogy az embernek a látómezeje is kitágul
ezen a járművön. Nagyon szeretek strandolni is.
Ha más nem fér bele, akkor leugrom a Balatonra,

eszem valamit, közben kirándulgatok. A kislá -
nyom mal is rengeteget csavargunk, nagyon sze -
retünk társaságban lenni. Hál’ Istennek sok
barátunk van, hasonló korú gyerekkel, velük szok-
tunk gyakran összejönni. Próbáljuk itthon eltölteni
a nyarat, nincsenek nagyívű külföldi terveink.
Egyedül szoktál csavarogni, töltekezni, vagy ez
egy társas tevékenység?
Akár egyedül is, volt már rá példa. Az iskolapad-
ból rögtön a színpadra kerültem; megszoktam,
hogy mindig van nyári szünet. A nyár nekünk,
színpadi embereknek mindig a pihenésről szól: az
ember pedig vagy vállal munkát, vagy nem, ez
tőle függ. Nekem nagyon sok „civil” – tehát nem
szakmabeli – ismerősöm van, akik viszont
ilyenkor is dolgoznak. Ha úgy tartja kedvem,
akkor megtehetem, hogy akár egy hétköznap
délelőtt leugrom a Balatonra inni egy kávét. Hát
van ennél nagyobb luxus…? Amíg mások, mond-
juk, ülnek egy irodában… 
Hát igen, ez elég menő. 
(nevet) Pont neked mondom, mindjárt megdobálsz
itt valamivel.
Amúgy én is szabin voltam, most jöttem haza
vasárnap délután, Noszvajon voltunk.
Az is mennyire jó hely!
A pandémiát amúgy hogyan élted meg? Szak-
mai, mentális, anyagi szempontból is érdekel.
Hirtelen nem volt mire készülni, én pedig fel-
lélegeztem. Egy kicsit jó volt ez a kényszeredett
pihenő.  Persze nem ment könnyen az átállás, mert
rögtön elkezdtem olyan dalok után nyúlni,
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tuDta?

Boncsér gergely édesapja, Boncsér Árpád tiszadadai Holló
lászló-díjas, Brassai Művészeti-díjas, Miskolc város
nívódíjas szobrászművész. Alkotásai Kazincbarcika,
Miskolc oktatási intézményeiben, közterein találhatóak.
legutóbb Újfehértó városa kérte fel, hogy készítse el
egykori földbirtokosa, Dr. Mezőssy Béla mellszobrát. Az
egykori földművelésügyi miniszter nagy tiszteletnek és
megbecsülésnek örvendett Újfehértón. Személyéhez több
helyi anekdota is kapcsolódik, amelyekből kiderül, hogy
közvetlen és empatikus ember volt. A településen három
kúriával is rendelkezett a jellegzetes megjelenésű földbir-
tokos. Újfehértóra házasság révén került Tolcsváról, a re-
formátus Szunyoghy gabriella jóvoltából. Születésének
150. évfordulójára avatták fel a helyi szoborpark részeként
a mellszobrát, amelynek posztamensét Török József helyi
kőfaragó készítette, rajta pedig egy Krúdy gyula idézettel:
„A lángelméjű politikus, akit ellenfelei is tiszteltek.”



amikkel előtte nem volt időm foglalkozni. Ezekbe
a dalokba annyira belelovaltam magam, hogy
készítettem is egy dalválogatást. Bevonultam a
stúdióba, és felénekeltem a kedvenc dalaimat
magyar szöveggel. Úgy gondoltam, hogy ezzel
megajándékozom a közönséget, egy kis nyoma -
tékot adok a magyarságnak, a szép magyar
nyelvnek. Ebből lesz egy önálló koncertem is az
I. Debreceni Ünnepi Játékokon 2021. augusztus
14-én. Tehát a pandémia első időszaka így telt.
Utána pedig örültem, hogy jött a tavasz, a jó idő,
mentem biciklizni, kimozdultam a természetbe,
megpróbáltam szabadságként megélni az egészet.
Mentálisan és lelkileg profitáltam ebből az idő -
szak ból. Anyagilag viszont nagyon nehezek voltak
ezek a hónapok. Az Operaház igyekezett bennün-
ket segíteni, voltak online koncertjeink, amik
nagyon fontosak voltak, ahhoz, hogy „edzésben
maradjunk”, de hát messze nem volt ugyanaz,
mint amikor „rendesen” dolgozunk. Ennek a
hatását még most is nyögjük. De kellett ez a kis
megállás nekem, és szerintem jópár embernek
hasznára válik. Most meg már reméljük, hogy
vég leg visszarázódunk a rendes kerékvágásba. Bár
lehet, hogy ez már csak idézőjelesen történhet
meg. 
Volt azóta fellépésed közönség előtt?
Az Operaházban már vannak újra olyan előadá-
sok, ahol közönség előtt játszhattak a kollégák, de

én azokban az előadásokban nem szerepelek.
Tehát operaházi környezetben még nem tudtam
kapcsolatba kerülni a közönséggel, de ezekkel a
nyári koncertekkel – amikről meséltem már –,
igen. Érdekes, hogy ez az átállás se ment zökkenő-
mentesen, volt egyfajta drukk az emberben, nehéz
volt visszarázódni. Szóval azért érezhető volt ez
az egy év kihagyás. De hát ezek a dolgok is kel-
lenek ahhoz, hogy az ember megbecsülje azt,
amije van, és azt, hogy színpadon állhat.
Van-e szerepálmod?
Nem szívesen határozok meg egyet. Inkább úgy
mondanám, hogy az egyik legkedvesebb szerepem
Puccini Manon Lescaut-ból Des Grieux lovagja.
Kedvenc zeneszerződ?
Puccini.
Kedvenc ételed?
Parmigiana di melanzane, vagyis parmezános
padlizsános tészta. Most volt alkalmam Olasz -
országban enni, nagyon szeretem.
Kedvenc könyved?
Az az igazság, hogy nem vagyok nagy olvasó. Ez
is a nyugtalanságomhoz köthető; sose tudtam
leülni és csendben betűket nézegetni. Volt olyan
időszak is az életemben, amikor rá voltam kény -
sze  rítve, például amikor kézilabdáztam és lesérül-
tem. Otthon feküdtem hetekig. Abban az
idő szakban nagyon szerettem olvasni. Most az
utóbbi hónapokban vettem rá magam újra, hogy

olvassak. Kaptam egy
könyvet, amit nagyon
sze retek: Benedek
István: Csineva című
regényét. Ő egyébként
Benedek Elek unokája,
és többek között orvos,
író, művelődéstörténész,
polihisztor is
egyszemélyben. Engem
valahogy nagyon el-
varázsol, ha valaki ennyi
mindenhez ért.
Kedvenc filmed?
Wind River.
Ha nem énekes lennél,
mi lennél?
A Miskolci Egyetemen
elkezdtem a környezet -
mérnöki szakot, úgyh-
ogy szerintem az lennék.
Környezetmérnök.
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VEZéNyEl: StEpHaNIE cHIlDrESS

Stephanie Childress hegedűsként kezdte pálya-
futását. Most, a húszas évei elején, immár
karmesterként olyan jelentős pályatársakhoz ha-
sonlítják, mint Sir John Eliot Gardiner vagy Sir
Simon Rattle. Rendkívüli muzikalitásának és
széleskörű repertoárjának köszönhetően világszer -
te szimfonikus zenekarokkal, kortárs kamarae-
gyüttesekkel és operaházakkal dolgozik együtt.
2019-ben megalapította saját együttesét, az Or-
chestra Rheia-t, mellyel ugyanez év májusában
debütált Brahms Német requiemjével. Több ran-
gos versenyen is részt vett, legutóbb például má-
sodik díjat kapott a 2020-ban debütáló párizsi La
Maestra karmesterversenyen. Számos nagyrabe -
csült karmester mesterkurzusán is részt vett már.
Hegedűs karrierjét illetően 2016-ban és 2018-ban
döntős lett a BBC Az év fiatal zenésze versenyen.

A 2019-es BBC Proms bemutató videójában is
sze repelt, mielőtt debütált volna a Royal Albert
Hallban. Egy róla írt kritika szerint elragadó
vonótechnikával és finom árnyalatokkal játszik.
Nemcsak nagyszerű hegedűművész és karmester,
de a zenei nevelés lelkes támogatója is. Számos
ezzel kapcsolatos programon vesz részt
zenészként vagy épp előadóként. •

kINga WojDalSka, BrácSaműVéSZ

Ifjú kora ellenére
már társalapítója a
Kameralna N-Har-
monia együttes-
nek, a Musicians’
C o m p a n y
jótékonysági szer -
vezet tagja és a
Hattori Alapít vány
ösztöndíjasa. 17
különböző szó lis -
ta- és kamara-
verseny díjazottja. 
Kinga Wojdalska
Lengyelország-
ban. A varsói
Zenon Brzewski

Gimnáziumban érettségizett 2017-ben és jelenleg
a londoni Royal College of Music falai között
tanul Nathan Braude osztályában. 
Már számos rangos helyszínen muzsikált, úgy,
mint a bécsi Musikverein, a bostoni Jordan Hall
vagy a londoni Kings Place. 2019-ben debütált a
Royal Festival Hall-ban Londonban. 
Több fesztiválon illetve mesterkurzuson vett részt,
ahol neves művészekkel zenélhetett és fejlődhetett
együtt. A közelmúltban felvették az Európai
Akadémia Kamarazenekarának tagjai közé, illetve
a  Brompton Quartethez is csatlakozhatott. 

A két ifjú hölgy és a BDZ közös koncertje 2021.
jan. 23-án lesz a Müpában, a Felfe dezé sek sorozat
ke  re tében. Műsor: 
Korngold: Blood kapitány-szvit
John Williams: Brácsaverseny 
Nielsen: I. szimfónia.
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müpás felfedezések

ragyogó hölgyek ragyogó zenéje
Érdekes és mindig sajátosan izgalmas helyzet, amikor zenekarunk élén külföldi, vagy
női, vagy igen fiatal, adott esetben pedig igen fiatal, külföldi női karmester áll vagy
szólista zenél. 2022 januárjában a minden fenti felsorolásnak eleget tevő Stephanie
Chidress vezényli zenekarunkat, szóló brácsajátékát pedig Kinga Woljdalska tárja
közönségünk elé.  



A Müpával közös ZenePlusz
sorozatunk februári előadását,
Smetana: Az eladott menyasszony
című darabot Szente Vajk rendezi.
Nevéhez több zenés darab ren-
dezése és színészi alakítása kötődik,
de a BDZ-vel csak közvetve dolgo-
zott eddig. 

Mivel foglalkozol éppen?
A Kőszívű ember fiain dolgozunk a
Puskás musical csapatával. Egy
nagyon korszerű produkciót sze -
retnénk színpadra állítani. Nekem
már gye rekkoromban is tetszett
Jókai regénye. Egyszer huszon -
évesen is elolvastam, akkor
különösen a 19. század lázas romantikája, a haza -
fias harcok miatt szerettem bele. A mostani
olvasásnál viszont kifejezetten arra kellett kon -
cent rálnom, hogyan lehet komoly sűrítéssel fel-
dolgozni azt a rengeteg szót. Tehát most a vágás a
nagy feladat. Kész sze rencse, hogy az egyik első
dolog volt, amit az írásban megtanultam, hogy
nyugodtan „kill your darlings”. Azaz bármennyire
is beleszerettél egy-egy szövegrészletbe, nem baj,
hogy tetszik, nyugodtan húzd ki. A Csoportterápia
című darab a bemutatón még 21:55-ig tartott, pár
előadás után annyit húztam belőle, hogy most már
csak 21:25-ig tart.
Más projekteken is dolgozol?
Az Elisabethet most kezdem rendezni a Kecs -
keméti Katona József színház fennállásának 125
éves jubileumára, itt a technikai előkészületek
legvégénél járunk. Ennek a darabnak a gondolata
2019 decemberében merült fel, tehát két éve érik.
A Kőszívű ember fiait szeretnénk ebben az évben
tető alá hozni, ezen is már jó ideje dolgozunk.

Még a Puskás musical is fut az Erkel színházban,
és csináltam, csinálunk, illetve összerakunk,
össze raktunk (vírusidőszámítás miatt mondom
így) a Játékszínben egy szenzációs előadást, a
Nagyvárosi fényeket (a Chaplin film alapján),
amelyben egyetlen hang sincs. 
Mikor érezted először azt, hogy megérkeztél az
életedbe, a hivatásodba? 
A színészet nagyon korán „bekattant”, hat vagy
hétévesen. De hozzá kell tennem, hogy a
színészmesterséggel mindig úgy voltam, hogy az
„csak” egy lépés számomra ahhoz, hogy színház -
csináló legyek. Ezt az utat mindenképpen végig
kell járni, mert rendezőként nagyon sokat tudok
építkezni abból, hogy álltam a színpadon. Tudom
– illetve remélem, hogy tudom –, milyen monda-
tok kellenek ahhoz, hogy a színész jobban át tudja
adni magát, mik a színészi átélés módszerei. 
A színészmesterséget a Debreceni Csokonai
színházban kezdted. Szerinted könnyebb egy
vidéki színházban indulni ebben a szakmában? 
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„Izgalmas mű. jó show lesz!”

A történelem a pihenése, az írás a lételeme, a színház maga az élete. Szente Vajk
színész, rendező, „színházcsináló” minden projektjénél, rendezésénél, egyáltalán bár-
milyen munkájánál a legmagasabb igényeket támasztja, elsősorban önmagával szem-
ben. Cseke Péter mondta róla, hogy szerinte a résztvevőknek még a születési dátumát
is tudja. Saját bevallása szerint maximalista. Munkáiban minden porcikájával jelen
van. Szerinte csak így érdemes. 



Nem tudom, hogy könnyebb-e, de jobb, az biztos:
sok feladatot lát az ember, jóval több kihívás jön
szembe, mint Budapesten, jóval színesebb,
sokoldalúbb a munka. Szerintem nagyon beszűkíti
a fiatalok színészetét az a törekvés, hogy saját
magukat egy független társulattal fogalmazzák
meg. Ez csak hobbi lehet. Szerintem így kevésbé
lesznek képesek a sokféle színház-játszásra – már-
pedig a színészet erről szól. Aki vidéken játszik,
inkább megadatik neki a sokféleség. 
Mi történik akkor, ha színészként más a
véleményed, mint a rendezőnek, és fordítva?  
Már elég sok éve vagyok rendező, a színész
oldalán már ritkán állok. Amikor még utoljára így
volt, akkor pedig szerencsém volt, mert nem-
régiben Cseke Péter rendezett, aki a legkiválóbb
színházi szakemberek egyike. Illetve úgy alakult,
hogy a Legénybúcsúban is játszottam, ott pedig
önmagamat rendeztem, úgyhogy nem keveredtem
konfliktusba a rendezővel. 
Mit teszel, ha azt veszed észre, hogy a színész
tehetsége hagy némi kívánnivalót maga után?
Kétféle projekt van: az egyik, amikor száz száza-
lékban én készítem a szereposztást. Itt igyekszem
úgy választani, hogy fel se merülhessen az általad
feltett kérdés, sem tehetség, sem technikai vagy
éppen lélektani szempontból. A másik lehetőség,
hogy adott egy színház a saját színészeivel, és az
igazgató alakít ki egy szereposztást. Ez utóbbi
eset ben a megbeszélt, lefixált szereposztáson soha
nem változtatok. Úgy gondolom, egy színházigaz-
gatónak legyen meg a joga ahhoz, hogy maga
építse, formálja a társulatot; ő tudja, kit akar
„helyzetbe hozni”, kit akar kipróbálni. Ezt
tiszteletben tartom. És az a dolgom, hogy ezt a

legjobban szolgáljam. Vannak természetesen ren-
dezői trükkök: egy főszereplőt lehet olyan szituá-
cióba helyezni, úgy köré tenni a dolgokat, hogy
nem veszed észre a hiányosságait. Akár még az is
elképzelhető, hogy szerencsésen jönnek össze a
dolgok, hiszen a rendezéseimnél nagyon sok min-
den történik. Asszociációdús, szinte a szürrealiz-
mus határán mozgó és rettentő gyors színház ez,
így könnyebben tudok olyan pillanatokat
teremteni, amikor eszedbe sem jut, hogy hiányzik
valami.
Rátérve a Smetana-darabra, amit Hollerung
Gábor felkérésére rendezel a BDZ számára a
Müpa színpadán 2022 februárjában; akkor
neked Az eladott menyasszony pont egy testhez
álló feladat a maga eseménydús jellegével, tem-
pós zenéjével…
Igen! Nagyon izgalmas mű, szituációgazdag. Jó
show lesz!
Hogyan kezdődött az együttműködésed
Hollerung Gáborral és a BDZ-vel? 
Történt egy napon, hogy felhívott az Operaház,
hogy rendezzem meg a Mester és Margaritát, amit
Gyöngyösi Levente zenésített meg. Meghallgat-
tam a zenét, de attól függetlenül is igent mondtam,
már csak azért is, mert egyetértettem Almássy
Tóth Andrással és Ókovács Szilveszterrel, hogy
igazán nekem való ez a mű, mert mindenfajta
műfaj között evez. Hollerung Gábor volt a zenei
vezető, és ekkor kezdődött el egy nagyon szoros
kapocs közöttünk. Maximalista művésznek is-
mertem meg őt, amilyennek magamat is tartom.
Szenzációs volt számomra, hogy ugyan Gábor
minden sejtjében ismerte az operát már az első
lépésektől, és bizonyára volt is elképzelése róla,

eggyel hátrébb tudott lépni, és
nem szólt bele az én rendezői
elképzeléseimbe. Egyszer elő-
fordult, hogy megkérdezte, nem
lehetne-e, hogy az énekes előre
jöjjön. Mivel azonban a szituá-
ció nem ezt adta, ezért mond-
tam neki, hogy a legnagyobb
tisztelettel, de a válaszom: nem.
Elfogadta. Jómagam végig
ámultan néztem, ahogy a 75 fős
zenekart irányítja. Elképesztő
volt, amikor három nappal a be-
mutató előtt először hallottam a
teljes művet a zenekartól.
Addig csak remélni tudtam,
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NéVjEgy: SZENtE Vajk 
SZÍnÉSZ, REnDEZő, DRÁMAÍRó, MűSoRVEZETő

kedvenc rendezése: „Mindig az utolsó, de a Puskás musical, amit ötven-
ötven százalékban Szabó lászló és én találtunk ki”
kedvenc helye: „london, mert remekül ötvöződik a kultúra és a futball.”
kedvenc magyarországi úti célja: Balaton.
kedvenc zeneszerzője: Mozart.
kedvenc sportolója: Puskás, Bozsik.
kedvenc sportja: foci, „Arsenal drukker lennék…”
kedvenc pillanata: „Amikor együtt látom az összes családtagomat
Békéscsabán”
kedvenc itala: „Csak a víz.”
kedvenc étele: Sushi

kedvenc vasárnapi ebédje: „Édesszájú, palacsinta evő srác vagyok.” 



hogy szombatig összeáll a bonyolult együtt mű -
ködés. Olyan fantasztikus minőségben játszották
el elsőre, hogy nem volt több aggályom. Bámu-
latos volt. Ennek az együttműködésnek a kapcsán
kért meg Hollerung Gábor, hogy legyek szíves
érdeklődést mutatni a Smetana megrendezésére.
Én pedig boldogan igen mondtam. 
Szerencsés helyzet, amikor az ember sok szín-
vonalas produkcióban vesz részt, nekem ilyen
az általad vezetett, Magyarország, szeretlek
című műsor is a tévében. Tíz éve megy, nem
unod?
Nem, mert még mindig vannak olyan játékosok,
akiket nem ismertem korábban. Harsányi Leven-
tével, műsorvezető társammal jó barátok is
vagyunk, ezért külön jó volt együtt dolgozni. De
a következő évadban már nem folytatjuk. 
Hogy viszonyulsz a televíziózáshoz?
Örülök, hogy részt vettem a klasszikus televízi -
ózás utolsó éveiben. A tartalomgyártó oldalak las-
san kiszorítják sajnos, hiszen ott is lehet már tv
műsorokat nézni előfizetéssel. 
Én ezt nagyon sajnálom! Van olyan érzésed,
hogy nem a kultúra felé megy a világ? 
Hát van… Sírni nem kell miatta, de küzdenünk
kell ellene. De szerintem nem csak rajtunk, kultúra
csinálókon múlik ez. Talán három legfontosabb
résztvevő van: akik csinálják, akik finanszírozzák,
és akik hirdetik. A második szerintem jól
működik, mert a magyar állam sok pénzt költ
kultúrára. Mi, akik a kultúrát csináljuk, pedig
sajnos sokkal többet foglalkozunk például egymás
nem szeretésével, mint a kultúrával. A média jelen

pillanatban sajnos szélesíti az ellentétek platform -
ját, szítja őket. A befogadónak, kultúrafogyasztó-
nak a kultúrából a kultúrát kellene látnia, és
nekünk is csak ezzel kellene foglalkozni. 

Így háttérbe is szorul-
nak olyan informá-
ciók, hogy mit
érdemes megnézni…
Nem tudunk róla, mert
azok a csatornák, ame-
lyek hírt adnak a
kultúráról, sokszor
pénzért hirdetnek bi-
zonyos előadásokat,
ráadásul sokszor a jó
kritika is pénzért van. A
Puskással szemben
tapasztaltam ezt.
Érdekes volt látni, hogy
elvileg nem lehetett
volna sok rosszat írni
róla, mert igazán szép
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SZENtE Vajk

1981. április 5-én, orosházán született. Édesapja, Szente
Béla 1982 óta a békéscsabai Csabagyöngye intézmény
vezetője, helyi képviselő. Édesanyja, lantos Éva. nővére,
Szente Éva előadóművész, öccse Szente Áron. gyer-
mekkorát orosházán töltötte, középfokú tanulmányait a
békéscsabai Rózsa Ferenc gimnáziumban végezte. 1999-
ben került Budapestre, a nemzeti Színház Színi-
akadémiára, ahol 2002-ben végzett. Diplomáját
filmesztétika szakon szerezte. Első színházi szerződését a
debreceni Csokonai Színházzal kötötte, ahol 2007-ig sze -
rezte sokoldalú tapasztalatait, évente négy-öt szerepet
játszott. 2005-ben mutatta be a Madách Színház a Volt
egyszer egy csapat című musicalt, melyben Daniel gillen
szerepét játszotta el. Ezután a Madách színházban több
szerepet is kapott, a Madách TV szerkesztője és mű-
sorvezetője lett. 2007-ben szerepelt a Casting Minden
című zenés filmben, majd 2008-ban a Made in Hungaria
című zenés filmben is. A legsokoldalúbb magyar művészek
egyike. 2011. június 9-én mutatta be a Madách Színház a
Csoportterápia című darabot, melynek társszerzője és sze -
replője is. Ugyanitt 2012. február 10-én volt az Én, József
Attila című darab bemutatója, melynek társrendezője
volt. ő vezeti az M1 csatornán 2011-es indulása óta a
Magyarország, szeretlek! című vetélkedőműsort is. 2017-
ben a Honfoglaló nevű internetes játék alapján készült
kvízműsor műsorvezetője lett a Duna TV-n, a Magyar -
ország, szeretlek! is ide került át 2015 márciusában. 2020-
tól a kecskeméti Katona József Színház főrendezője. 

Mester és Margarita
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előadás volt, tisztességesen megcsináltuk, nem
volt megosztó, és tényleg politikamentes volt.
Mégis, valahogy pont úgy jött ki, hogy a
művészetünk olyan arányban aratott tetszést vagy
nem tetszést, amilyen arányban megoszlik a jobb
és bal oldal. Pedig mi nem csináltunk mást, mint
egy előadást Puskás Ferencről. És ez a név
magáért beszél. De valami miatt a focit
elkönyvelték jobb oldalinak… 
A lényeg mégiscsak az, hogy egy sikeres előadás
lett. Szerinted hogy kezeled a sikert? 
Hát nem nagyon tudom megélni, ezzel van még
dolgom. Tudok örülni annak, hogy a többieknek
sikere van. Az én működésem pedig ez: megcsi -
náltam, nagyon jó, mehetünk tovább. 
Hogy pihensz? 
Kikapcsolódás volt számomra, hogy a Puskás
nyo mán sokat foglalkoztam az ötvenes-hatvanas
évek történelmével, az Elisabeth esetében pedig a
19. század második felével. De a Mester és Mar-
garita kapcsán már nehéz volt rászánni magam a
történelmi háttér kutatására, az orosz realizmusban
való elmélyedésre, az inkább nyomasztott. Ha
olyan a téma, akkor az abban való jártasságomnak
a növelését kikapcsolódásnak érzem. 

Azért az Operaház színpadán állva, nézve a
saját előadásodat, volt benned valami
megrendültség, büszkeség, meghatottság féle? 
Abban az adott pillanatban ezt nem tudod átélni,
mert akkor nem tudod rendesen végezni a dolgo-
dat. Végzed a dolgod; megoldást kell találnod 250
helyzetre, döntened kell éjjel-nappal, másod-
percenként. De azért a Szegedi szabadtéri
játékokon, azzal a fantasztikus kulisszával, tele
nézőtérrel egy Apácashow-n vagy a Puskás musi-
calen, na, akkor érzek valami ilyesmit.

Budapest nagyvárosi fényei izgatottan várják a
Kőszívű ember fiai musical bemutatóját, és
remélem, a Müpa színpadát nézve közönségünket
Smetana: Az eladott menyasszony láttán is elra-
gadja valami fent említett hasonló érzés.  Szente
Vajk az ötleteiből szerencsére kifogyhatatlannak
tűnik, így remélhetőleg más nagy történelmi
regény, szívünknek kedves hős, író, költő, sportoló
is helyet kap majd a musical színpadon.
Szente Vajk rendezésében Smetana Az eladott
menyasszony című operájának előadását 2021.
február 26-án láthatja, hallhatja közönségünk a
Müpa színpadán. Vezényel: Hollerung Gábor.
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Puskás, a musical
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Idén kiemelkedően erős pályázati
anyagok érkeztek – mondja –, sok
volt a jó darab, amelyekből
következő évadunk ban sajnos
csak kettőt tudunk bemutatni  (így
e két műről fogunk most beszél-
getni), de őszintén remélem, hogy
a későbbiekben újabb alkotások is
a BDZ palettájára kerülhetnek
ebből a 46 műből, amelyeket
most megkaptam.
Hogyan jutnak el hozzád a
művek? 
Körlevelet és Messenger üzene tet
küldök az általam ismert szer zőknek, valamint
megkérem őket, hogy aki esetleg ismer olyas-
valakit, aki érdeklődhet e lehetőség iránt, az küldje
tovább a felhívást. Szívesen jelentkeznek, hiszen
Magyar országon ez szinte egyedülálló lehetőség.
Partitúrát kérek tőlük és hangzó anyagot, ezek
alapján választom ki az általam legjobbnak tartot-
takat: hét-nyolc művet, amelyekről úgy gondolom,
illenek a BDZ stílusához. Ezután ezek közül

választ a zenekar vezetősége, az aktuális évad
koncepciójának megfelelően: néha többet, néha
kevesebbet. Én értesítést kapok a döntésről, a
kiválasztott művekről, majd tájékoztatom a
zeneszerzőket az eredményről. 
Milyen zeneszerzői összetétel jellemezte a
mostani pályázókat?
A pályázók gerincét ezúttal a középgeneráció
képezte. Több olyan oratorikus művet is kaptam,
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„kimagasló évad volt!”
Gyöngyösi Levente zenekarunk rezidens zeneszerzőjeként minden évben izgalmas fe-
ladatot tudhat magáénak: a hazai „friss” kortárs zene pásztázása, begyűjtése és BDZ-
kompatibilitásának megvizsgálása az ő hatásköre.

tárogató
A töröksíp régi elnevezése. 2014-ben hungarikummá minősítették.
„A tárogató a magyar történelem kísérője a honfoglalástól napjainkig. Az évszázadok során a hangszer felépítése, hangja,
hangszíne kisebb nagyobb változásokon ment át. A tárogató a török hódoltság idején, a 16. században különösen közkedvelt
lett. Szívesen mulattak rá a végvári katonák, de felhangzott hangja a különböző főúri udvarokban és lakodalmakban is. A
tárogató megbecsült hangszer volt a Rákóczi szabadságharc idején. Éles hangja parancsokat közvetített a katonák számára,
máskor pedig tábori énekek, táncok elengedhetetlen kísérő hangszere volt.
A tárogató mai formáját a 19. század végén Budapesten a Schunda és Stowasser hangszergyárakban nyerte el. A történeti
tárogatókhoz képest a hangszer testét megna gyobbították, klarinétszerű fúvókával szólaltatták meg és az évek során egyre
több billentyűvel szerelték fel. A tárogató a klasszikus hangszerek rangjára emelkedett. A tárogatót magyar hangszerként
tartják számon az egész világon. Történelmi zenét, népzenét, klasszikus és jazz zenét egyaránt játszanak rajta.”
Forrás: hungarikum.hu/hu/tarogato
„A tárogató a klarinéttal rokon, mindkettő szimplanádas fafúvós hangszer. Ezen túlmenően a tárogató kónikus furata és ok-
távváltó billentyűzete inkább a szaxofonéhoz közelít, de itt is vannak eltérések, főleg magas hangok megszólaltatásánál.
Klarinétosként megszólaltatni a tárogatót szinte ugyanolyan, az eltérő fogástáblázat hamar megszokható, ugyanakkor egy
tradicionális tárogatón sokkal kevesebb billentyű van, technikailag általában korlátozottabb a hangszerre írt repertoár. Nem
így Zarándy művében. Ezért is örülök, hogy egy Tóth József hangszerkészítő mester által készített Böhm-rendszerű modern
tárogatón játszhatom el a Rákóczi-concertót.” – nyilatkozta az est szólistája, Horváth Marcell.



amelyek a kétévente megrendezett Debreceni
Bartók Béla Kórusverseny felkérésére készültek:
Kovács Zoltán, Tóth Péter és Tallér Zsófia műveit. 
Tallér Zsófia… 
A legszomorúbb és legdrámaibb aktualitása azért
is van az ő művének, mert Zsófi nemrég,
mindössze 50 éves korában elhunyt. Az általa
beküldött mű annyira megragadott, hogy utána
rögtön fel is hívtam, lelkesen gratuláltam neki.
Nagyon örült! Fogalmam sem volt róla, hogy
beteg… két hónap múlva már nem volt az élők
sorában. Halálával tragikusan nagy veszteség érte
a magyar zeneszerző társadalmat. Hollerung
Gáborral közösen úgy gondoltuk, emlékkoncerttel
tisztelgünk majd előtte.
Mesélnél egy kicsit Zsófia tevékenységéről úgy
általában? 
Ő is, mint ahogyan Kovács Zoltán, Petrovics
Emil-tanítvány volt, és ez érződik mindkettőjük
zenéjén; magasan képzett, remek zeneszerzők
mindketten. Zsófi kimondottan sok alkalmazott
zenét, filmzenét, kísérőzenét írt, de természetesen
folyamatosan művelte a kortárs zenét is. Tanított
a Filmművészeti Egyetemen és a Zeneakadémián.
Milyen művet kaptunk tőle?
Egy oratóriumot, amelyet az Egyiptomi Halot-
taskönyv szövegeire írt. A Debreceni Bartók
Kórusversenyen mutatták be 2014-ben Szabó
Sipos Máté vezényletével, Budapesten most
csendül fel majd először. A mű címe óegyip-
tomiul: Pert Em Heru, magyarul: Kilépés a
fénybe.  Szülei emlékére írta, a kottán is szerepel,
hogy nekik dedikálja. A sors fanyar fintora, hogy
most pedig az ő emlékére adjuk elő… 
Nagyon érdekes darab, erőteljes indulása szinte
„belepasszíroz” a székbe. A szerzőnek sikerült tel-
jes mértékben megragadnia a téma grandiozitását
és misztikumát. Tulajdonképpen egy egyiptomi
halotti szertartást követhetünk végig, amely
egyébként is halottak napjára készült. Fontos
üzenete lehet számunkra az európaiságtól szintén
távol álló attitűd, a halállal való egyfajta meg-
békélés: a halál, mint kilépés a fénybe. Nagyon
nehéz énekelni a kórusnak és szólistáknak is, de
ha megszólal, rendkívül hatásos a hangzás.
Amikor először meghallgattam, akkor azt éreztem,
hogy pont ilyen művek kellenek a BDZ-be,
ilyeneket kell játszani és megmutatni a világnak.
Másik kiválasztottunk Zarándy Ákos műve, a
Rákóczi-concerto tárogatóra és zenekarra.
Ez egy igen hálás mű, a közönség nagyon fogja

szeretni, ugyanis néha viccesen, néha kissé nosz-
talgikusan mégis sikerül finoman megidéznie a
Rákóczi-kor stílusát és hangulatát – ez nem kis tel-
jesítmény egy, a saját stílusában komponáló
zeneszerzőtől. A mű mai zenei nyelven beszél, de
mégis ügyesen használja egy másik kornak a zenei
sémáit, eszközeit, amely korra a zene mintha némi
vágyakozással gondolna... Az egész mű szeretni-
való, jól játszható, könnyen érthető. Nagyon
különleges a tárogató és a cimbalom szóló kettőse
is. Igazi sikerdarabnak ígérkezik, öröm lesz a
közönségnek, a  zenekarnak és a BDZ tárogató
szólistának, Horváth Marcellnek egyaránt. 
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tallér ZSófIa

Tallér Zsófia 1970-
ben született Doro -
 gon. Zeneaka dé miai
tanulmá nyait Bozay
Attila és Petrovics
Emil irányítása alatt
vé gezte, 1992-ben
zeneelmélet-tanári, 1994-ben zeneszerzői diplomát szer -
zett. A noVUS Kávéház Zenei Műhely  alapító tagja, majd
a nemzeti Színház zenei vezetőjeként dolgozott. 1999-től
az Színház- és Filmművészeti Egyetem, 2000-től a liszt
Ferenc Zenemű vé szeti Egyetem tanára, az alkalmazott
zeneszerzés szakirány társalapítója volt.
Kompozíciói rendszeresen szerepeltek hazai és
nemzetközi koncertpódiumokon, komolyzenei feszti -
válokon, illetve számos színházi és filmes produkció
kötődik nevéhez. 2004-ben megnyerte a Balassi Bálint
Zeneszerzői Pályázatot a Balassi Bálint nevére című újre-
neszánsz nagyzenekari kantátájával. Mundruczó Kornél
több filmjéhez és színházi rendezéséhez is írt kísérőzenét,
melyek közül A 78-as Szent Johannája című rövidfilm
zenéjéért elnyerte a Magyar Tévé- és Filmkritikusok Díját,
a Johanna című operafilmet pedig 2005-ben meghívták
Cannes-ba, ahol az „Un certain regard” szekció keretében
mutatták be.
Számos színpadi művet komponált, pl. 2006-ban a
Bogármese című gyermekbalettet, 2011-ben a A herceg
lova, 2017-ben az Aprószentek című operákat, valamint
2019-ben a Mátyás király vándorúton című meseoperát.
leánder és lenszirom című, 2015-ben bemutatott op-
eráját a Magyar Állami operaház egyedülálló módon
három évadon keresztül műsorán tartotta, így több mint
15 000 néző láthatta; és CD-n és DVD-n is megjelent.
Munkásságát 2011-ben Erkel Ferenc-díjjal, 2016-ban
Bartók–Pásztory-díjjal ismerték el. 2011-ben Boribon
muzsikál című gyereklemez zenéjéért „Az év gyer-
mekalbuma” kategóriában Fonogram-díjat, 2015-ben
Pert Em Heru című művéért Artisjus-díjat vehetett át.



Beszélgetésünkkor a legaktuálisabb téma a
Wizzair Budapest Félmaraton, amelyen
belüli részversenyen, a Varázsfutodán
nevezettek között volt interjúalanyunk is. Az
egyéniben és váltóban is induló fiatal
muzsikust pályája indulásáról, BDZ-hez és
az előadandó concertóhoz fűződő kapcso -
latáról, szabad idejéről kérdezgettük. 

Mikor kerültél kapcsolatba zenekarral?
Konkrétan emlékszem erre a tulajdonképp
vélet len pillanatra. Szepesi Bencével (a BDZ
klarinét szólamának vezetője) futottam össze
a Zeneaka dé mia lépcsőjén és megkérdezte,
ráérek-e kisegíteni a BDZ-ben. Petrovics
Emil egyik művében kellett basszusklariné-
tozni; természetesen elvállaltam. Ez 1998-
ban volt…  tehát több, mint huszonhárom
éve játszom itt. Próbajáték akkoriban még
nem nagyon volt ebben a zenekarban. Akko-
rtájt jóval kisebb létszámban működött a
zenekar, mint az utóbbi években. 
Szeretem ezt a közösséget, hiányzott a karantén
alatt is. Ráadásul több lehetőséget is kaphatunk
zenészként, mint kizárólag a zenekari szólam
eljátszása. 
Erről beszélnél bővebben?
Például arra a koncertre gondolok, amely
apropóján most beszélgetünk, nevezetesen
Zarándy Ákos: Rákóczi-concerto című, tárogatóra
és szimfonikus zenekarra írt alkotásának megszó -
lal tatására, melyre a nyár folyamán kért fel
Hollerung Gábor, zenekarunk igazgatója. De
említ hetném azt is, hogy egy alkalommal én ját-
szottam Gershwin: Rhapsody in Blue című mű
részletének zongoraszólamát. {Marcell zongora
szakot is végzett – Szerk.}
Melyik volt az eddigi legemlékezetesebb
előadás számodra a zenekarral?
Richard Strauss: Hősi élet a Müpában, 2009-ben,
vagy Mozart Don Giovannija tavaly Sárospatakon

{Amit budapesti közönségünk lapzártánkat
követően, idén, szeptember 4-én láthatott a
Müpában – Szerk.}.
Van olyan mű az életedben, amit mindeképpen
szeretnél eljátszani?
Klarinétosként nincs lehetőségem játszani Bartók:
Zene húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára
című művében, de remélem, egyszer valamelyik
billentyűs szólamot megszólaltathatom. 
Milyennek látod a BDZ klarinétszólamát?
Még a 2000-es években is volt fluktuáció, de
Bencével 1998 óta játszom itt együtt, és mostanra
egy állandó, erős, összetartó szólamot hoztunk
létre, melyben minden pozícióra megvan a
megfelelő ember. (A szólam tagjai még Ablonczy
Keve és Sándor Balázs.) 
Milyen karakterű zenésznek tartod magad?
Szeretem tágítani a határaimat, illetve nehezen fo-
gadom el a korlátaimat. Azt vallom, hogy vagy
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a tárogató klarinétos
Zarándy Ákos: Rákóczi-concertójának tárogató szólistája Horváth Marcell lesz, a BDZ
klarinét szólamának és a BDZ egyik Varázsfutoda félmaraton-csapatának (valamint a
futóverseny egyéni induló gárdájának) oszlopos tagja. 



fej lődünk, vagy visszaesünk. Nem hiszek a stag-
náló állapot eredményességében. Két éve zongo-
ratanári diplomát szereztem a győri Széchenyi
István Egyetemen, és bár ezen a hangszeren van-
nak lemaradásaim, a klarinét és szaxofon gyakor-
lása mellett igyekszem kiélvezni a
zongorairodalom sokszínűségét. 
Kik hatottak rád zeneileg?
Zeneszerzők közül Bach, Wagner, Richard
Strauss, modern magyar, cseh és orosz kompo -
nisták. És szívesen hallgatom Richter, Arcadi
Volodos, David Ojsztrah, Ian Bostridge
előadóművészetét, vagy Pierre Boulez Sztravin-
szkij-felvételeit a Cleveland Orchestrával. 
Milyen műfajt hallgatsz még szívesen?
A rockzenéig bezárólag mindent, különös tekin-
tettel a big-band műfajra az 1940-es évektől. 
Mit csinálsz, amikor nem a zenekarban játszol?
Nagykovácsiban tanítok klarinétot, zongorát és
szaxofont, valamint tagja vagyok a Budapest
Saxo phone Quartetnek. Szabadidőmben pedig
sokat kirándulunk, kutyázunk, kerékpározom,
futok és olvasok. 
Mi vonz legjobban a tanításban?
Amikor a növendék megtalálja a saját
hangját az adott hangszeren, és elkezdi
élvezni a zenélést. 
Szerinted miért fontos egy gyermek
számára a zenetanulás?
A zene segít a gyerekeknek kibon-
takozni, a hangszeren való jártasság is
egyfajta önkifejezési lehetőség, és a
kamarazenélés ennek a csúcsa. Mint
egy drámajátékkal egybekötött csap-
atépítő tréning. 
Ha egy tanítványod zenei pályára
készül, hogyan készíted fel egy
próbajátékra, mir kell a leginkább
ügyelnie?
A zene egy szubjektív műfaj, nem
lehet például időhöz mérni, így olykor
igazságtalannak is érezhető egy
verseny, vagy próbajáték. A jelent kező
legyen képességeinek teljesen bir-
tokában, emellett a rugalmasság és az
alkal maz kodó képesség az, amit el-
sőként figyelembe veszünk a próba-
játék során.
A saját gyermekeid nevelésében is
szerepet kap a zene?
Két csodálatos gyermek boldogítja

életünket, a szó szoros értelmében. Mindkét gyer-
mekem zongorázik, de Zsombort a dzsúdó mellett
a biológia és a kémia érdekli, Mira pedig – jelen-
leg – állat orvos szeretne lenni.
Mit kell tudni a versenyműről, (Zarándy Ákos:
Rákóczi-concertoja) amelyben szólistaként
állsz a BDZ előtt?
Izgatottsággal vegyes izgalommal tölt el ez a
lehetőség, mert, bár játszottam már korábban táro-
gatón, ez a mű komoly kihívások elé állítja az
előadót; nem elégszik meg a megszokott, a
hangszeren könnyen megszólaltatható dallamok -
kal. Bátran feszegeti a hangszer technikai határait.
A műben fontos szerepet kap egy másik, szintén
népzenében népszerű hangszer, a cimbalom. 

Horváth Marcell tárogató játékát 2021. november
24-én 19.30 órakor hallhatja közönségünk a Ze-
neakadémián, Dohnányi-bérletsorozatunk má-
sodik hangversenyén. A koncerten elhangzik:
Haydn: 82. C-dúr (A medve) szimfónia, Zarándy
Ákos: Rákóczi-concerto, Mozart: Prágai szimfó-
nia KV 504. Vezényel: Halász Péter
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A BDZ irodájában talál -
kozunk. A tervezett félórás
beszélgetésnek nehezen ve -
tünk véget másfél óra el-
teltével. Magával ragad
minket az ügy, illetve annak
felismerése, hogy itt nem
csak az ijesztő, az emberi
méltóságot alaposan kikezdő
betegség bemutatásáról,
közelebb hozásáról van szó,
hanem a szerelem és az em-
lékezés viszonyának boncolgatásáról is. Az már
csak hab a tortán, hogy az alkotópáros összetar-
tozása, szakmai és emberi elhivatottsága,
összhangja és harmóniája nehezen enged minket
vissza hétköznapi ügyeink intézésébe. Szinte meg
sem lepődünk, amikor kiderül, hogy vendégeink
férj és feleség, két nagy gyermek közös szülei.
Mióta dolgoztok együtt?
Judit: 14 éves korunk óta...
Csaba: ...de akkor még nem dolgoztunk együtt... 
J: (nevet) Igen. Akkor ismertük meg egymást,
kezdtünk együtt járni, és álmodoztunk egy vidéki
kisvárosban arról, hogy egyszer majd Budapesten,
a Magyar Televízióban dolgozunk. 
Cs: Pontosabban én a legkevésbé sem a tv-re
vágy tam. Juditnak a beszéd miatt – gyerekkorától
logopédus akart lenni – ez óriási álom volt. Akkor
még voltak bemondók, és ő is közéjük akart tar-
tozni. Engem viszont a színház és a film vonzott.
De aztán az élet mindig összeterelt bennünket. Így
történt, hogy a diploma után mindketten az MTV-

ben (Magyar Televízió) találtuk magunkat. Ráadá-
sul munkatársakként.
J: Később pedig a Duna Televízióban indítottunk
közösen egy szociális témájú dokumentumfilm-
sorozatot „Felelet az életnek” címmel. Azt majd-
nem 15 évig csináltuk együtt.
Pontosan mi is a munkaköre egyikőtöknek,
másikótoknak? A film kapcsán is kérdezem, il-
letve a filmtől függetlenül is.
J: Hú, én erre mindig aszerint válaszolok, éppen
ki kérdez, mert az én esetemben ez nagyon
összetett. De szoktam mondani, hogy tulajdonkép-
pen minden munkám egy irányba mutat.
Végzettségemet tekintve gyógypedagógus-lo-
gopédus/beszédtechnika tanár vagyok. Több mint
20 éve tanítok a Kodolányi János Egyetemen
beszédtechnikát, pár éve óraadóként a Pázmányon
is. Mindemellett speciális kommunikációs és sze -
mélyiségfejlesztő tréningeket tartok pl. a fogya -
tékos és ép emberek kommunikációját segítendő.
Mindezek mellett múlt év szeptemberétől a
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fontos ügyünk

„amíg felismer, mellette maradok”
Film és zene: Antal, Anna és az Alzheimer története

Ez év őszén, szeptember 28-án, az Alzheimer világnapja alkalmából zenekarunk is
fontos összetevője lesz egy sajátos előadásnak. Hűség címmel dokumentumfilm készült
egy Alzheimer-kórral élő idős hölgy utolsó hónapjait, de még inkább az ő hűséges pár-
jának a végső kudarc tudatában is működő kitartását, aggódását, gondoskodását, az
önként vállalt segítőszerep törékenységét a néző elé tárva. Az alkotók, Gáspár Judit és
Sze keres Csaba, ismeretlenül kértek fel minket a hivatalos premiert megelőző, film-
bevágásokból és kapcsolódó zenékből összeállni készülő produkció kapcsán az
együttgondolkodásra, a közös előadás összeállítására. De azóta sokat megtudtunk
róluk, filmjükről és szeptemberi terveikről is.



„Jószol gálat-díj”(lsd. joszolgalatdíj.hu)  szóvivője
vagyok. E díj a szociális területen kiemelkedő
munkát végzőket ismeri el. És ehhez jön még a
filmezés, amelyben számomra titulust definiálni
szintén nem könnyű. Anno ugyanis a Duna
Televízióban műsorvezető-szerkesztő voltam, je-
lenleg a dokumentumfilmjeinkben ha kell,
alkotótárs vagyok, ha kell, gyártásvezető vagy ri-
porter vagy producer. Így volt ez a Hűség című
filmnél is. A fentebb felsoroltak közül minde-
gyiket végeztem. Hozzáteszem, nagy örömmel.
Cs: Nálam ez talán rövidebben összefoglalható.
Számomra mindig a kreatív kihívások voltak
fontosak, amelyek mögött erősen megjelenik a
valóság, az ember, az egyéni sorsok – miközben
erősen foglalkoztat mindennek a szakmai, tu-
dományos része is. Ezért rendezőként az olyan
filmek létrehozása érdekel, amelyekben az élet
elemi működését van alkalmam megfigyelni.
Olyan történeteket keresek, amelyek a maguk
egyszerűségében túlmutatnak az egyéni élethely -
zeteken, ugyanakkor mégis végtelenül egysze -
rűek, hozzám közeliek. És itt jön képbe a szakma,
mert a fentiekhez a történetmesélés működése a
kulcs számomra. Az ehhez kapcsolódó tudomány -
nyal régóta foglalkozom, és többek között ezt taní-
tom egyetemen.
Hogyan született meg a film ötlete? 
J: Alapvetően Csaba találta a témát. 
Cs: Fontos elmondani, hogy nincs érintettségünk.
Tisztelem azokat, akik úgy készítenek filmet, hogy
az indíttatásnál a személyes élmény a kiindu -
lópont. Az én esetemben ez mindig, más filmjeim-
nél is hiányzott. Sokkal több lehetőséget kínál fel
számomra egy olyan történet, élethelyzet, amelyet
nem éltem meg, mert a kíváncsiságom, és ezen
keresztül az alkotói empátiám sokkal erősebben
tud érvényesülni. Ezek teremtik meg azokat a pil-

lanatokat, amelyek egy film szempontjából a néző
számára is alkalmat adhatnak az átlényegülésre. A
Hűség esetében is ez volt a helyzet. Az alapprob-
léma, ami foglalkoztatott az volt, hogy miként tud
megélni egy férfi egy olyan helyzetet, amelyben a
gondoskodó, női attribútumokat neki kell bir-
tokolni és működtetni. Hogyan érint ez egy olyan
kapcsolatot, amely életre szóló? Mi történik, ha
esetleg elfogy az erő, a türelem? Mi van azután,
amikor üresség költözik oda, ahol addig az élet
lüktetett? És talán a legfontosabb kérdés: mi az,
ami két embert a legerősebben összeköt? Ahogy
ezeket a kérdéseket végiggondoltam, úgy vált vilá-
gossá, hogy az emlékezés felől érdemes
megközelíteni a problémát, és így vált világossá
az is, hogy az emlékek elvesztése, így közvetve az
Alzheimer-kór áll majd a történet hátterében.
Ezután kezdődött meg a kutatás, a lehetséges sze -
replők keresése, és így találtunk rá mesébe illő
módon Annára és Antalra, a Hűség főszereplőire.
Mi a célotok a filmmel? Kiket akartok elérni
vele?
J: Mi nagyon sokszor készítettünk már olyan fil-
met, amelyet talán úgy is lehetne nevezni, hogy
ügy-film. Forgattunk sok-sok filmet fogyatékos
emberekről, mélyszegénységben élőkről, hajlék-
talanokról. Készítettünk filmet „drogrehab”-on,
börtönben, pszichiátrián. Ezek közül valamennyi
helyszín olyan volt, ahol egyszerre találtunk tár-
sadalmi, egészségügyi, családi megoldandó
helyzeteket. Ezek közül valamennyi felkiáltás is
egyben: vegyük észre őket, segítsük szakértelem-
mel és szeretettel. Itt is hasonló a cél, talán annyit
tennék még hozzá: nagy a baj, mert a szakemberek
szerint 2050-re megháromszorozódik a demens
emberek száma szerte a világon. Kiket akarunk
elérni a filmmel? Mindenkit, akit érdekel a
valóság és nem bújik el előle. 
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Cs: Annyival egészítem ki Juditot, hogy Anna és
Antal történetén keresztül két fontos dolog kerül
előtérbe. Az első, és talán legfontosabb, hogy
abban a világban, amelyben élünk, folyamatosan
a teljesítmény, a siker, a pozitív visszacsatolás és
a mielőbb megszerzett eredmény jelent értéket. A
türelem, a kudarc, a kitartás – főleg az a fajta ki-
tartás, amiről sejteni lehet, hogy mindenképp ku-
darccal végződik – értelmezhetetlen fogalmak,
nincs helyük az életünkben. Ha valami elromlik,
nem megjavítjuk, hanem kidobjuk, és veszünk
helyette másikat, hisz megtehetjük. Anna és Antal
élete arra bizonyíték, hogy ma, 2020-ban is van
helye az ember életében a kudarcnak, a külső
szemszögből értelmetlennek tűnő gondoskodás-
nak. Szóval ez az egyik fontos eleme, amiért ez a
film elkészült. A másik pedig a segítő szerep
újragondolása. Hajlamosak vagyunk ugyanis úgy
tekinteni azokra az emberekre, akik a szeretteiket
gondozzák, hogy ez az ő sorsuk, ami elől nem
menekülhetnek el. És bár igaz, hogy mindannyi-
unk számára az az ember jelenti a sorsunkat,
akivel az életünket összekötöttük, és valóban nem
futamodhat meg senki, mégis fontos azt látni,
hogy ezeknek a segítőknek az ereje és az élete is
véges. Elfogynak egy idő után. Megszűnnek
létezni, hacsak nem áll melléjük, ha nem áll mel-
lém valaki. Vagyis ez közös sors, közösségi sors,
amiben támogatnunk, segítenünk kell egymást.
Ennek módja persze összetett, de ha el tudna in-
dulni egy erről szóló közös gondolkodás, az már
nagy eredménye lenne a film létrejöttének.

Az előzetesből nem derül ki,
hogy Alzheimerről van szó
(sejteni persze lehet). Ez
szándékos? 
J: Nagyon örülünk, hogy ezt a
kérdést ilyen módon felvetet-
ted, mert fontos szempont volt
számunkra, hogy ne csak egy
Alzheimer-filmet lásson a néző.
Éppen ezért ha valaki végignézi
a teljes filmet, és megkérdezzük
tőle, ki a főszereplője, biztosan
tudja is rá a választ: Anna férje,
vagyis Antal, aki ápolja a fe-
leségét. Ahogy Csaba az előbb
utalt rá, fontos szempont volt
számunkra a filmkészítés során,
hogy az Alzheimer-kór prob-
lematikán túl a méltóságteljes

betegápolás, segítségnyújtás is erőteljes szerepet
kapjon a filmben.
Hogyan kezdtetek neki a film készítésének?
Cs: Tulajdonképp az írással kezdődött. Ez
egyrészt azért is furcsa, mert dokumentumfilmről
van szó, ahol ez nem megszokott módszer. Miután
rengeteg egyedi esetet, tanulmányt olvastam a
témában, megpróbáltam összegezni és leírni,
miről is szólna egy ilyen történet. Még egyszer
hangsúlyoznám, hogy nem kizárólag az
Alzheimer-kór, sokkal inkább az emlékezés és a
szerelem viszonya érdekelt. Az egyéni és
kisközösségi emlékezet megtartó ereje izgatott.
Kant írja, hogy az emlékezés nem más, mint a fan-
tázia és tudatosság elegye. Ez a kettős meghatáro-
zottság, a tudatosnak és a képzeletnek az együttes
jelenléte hozza létre az identitásunkat. Ezt az iden-
titásképző erőt szerettük volna megtalálni a
szerep lőinkben.
J: A szereplők felkutatása nem volt könnyű,
hiszen volt egy erős elképzelésünk, amiben az
egyik meghatározó elem az volt, hogy a feleség él
Alzheimerrel, ami azért is problémás, mert az ese -
tek többségében a férfiak érintettek ennél a
betegségnél. Nem volt könnyű találni olyan sze -
rep lőt, aki beengedett abba az életszakaszba, ame-
lyet igazából a család is nehezen visel, és inkább
elfedni szeretne, mint megmutatni. Fájdalmas és
felemelő volt egyszerre az a folyamat, azok a
találkozások, amelyek során megismertünk házas -
párokat. De meglepő módon előfordult, hogy a
humor sem hiányzott bizonyos helyzetekből.
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kedvenc filmje: Ken loach valamennyi filmjét nagyon szeretem. Közülük
legjobban talán az Én, Daniel Blake-et.
kedvenc dokumentumfilmje: Ember a magasban (James Marsh)
kedvenc zenéje: Rusalka áriája (Antonin Dvořák)
mit csinál pihenésképpen?: Hallgatok másokat...  na jó, én is beszélek. A
legfőbb pihenés számomra a kommunikáció, minden szempontból,
nagyon különböző emberekkel. 
mottója: Soha nem érdekeltek a mottók. Tanulságos történetek annál
inkább. Én azokat szoktam előhívni a gondolataimból, amikor mások talán
mottókat. 
kedvenc étele, itala, étkezése: Bármi, ami nem hal vagy tökfőzelék. A
lényeg, hogy többen üljük körül az asztalt, és hosszú ideig tartson.
legfurcsább szokása: Jómagam ugyan egyáltalán nem tartom furcsának,
de még egyetemi éveim alatt csodálkozva kérdeztek rá a kollégiumi tár-
saim, hogy én mindig mosolyogva ébredek-e. látva a körülöttem élőket,
most már tudom, hogy ez talán valóban furcsa szokás. Én azonban azóta

sem szoktam le róla.
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Rendkívül sok és összetett hatás ért bennünket.
Végül egy orvos barátunkon keresztül jutottunk el
Anna kezelőorvosához. Dr. Arató Géza, aki nem
mellesleg Annának, a filmünk főhősének egykori
tanítványa, nagyon empatikusan segített nekünk.
Ennek köszönhetően Antal, Anna és a család elfo-
gadott bennünket. Antal mondta azt a forgatás
megkezdése előtt, biztatásul: „Ha így segíthetünk
másoknak, akkor legyen.” Így már az első pár órás
ismerkedés után forgathattunk.  
Mikor tudatosult bennetek, hogy ez valójában
mekkora munka lesz? 
J: A forgatás elején Anna még megismert bennün-
ket. Ezt jó volt tudni, már csak azért is, mert így
együtt egyeztek bele a forgatásba. A mosolya
alapján, amit az érkezésünkkor kaptunk, úgy
hiszem, megszeretett bennünket. Ahogyan mi is őt. 
Cs: A forgatás kettős tehertétel volt. Az első ne-
hézség a jelenlétből fakadt. Nem csupán az
érzelmi részére gondolok, hanem arra, hogy egy
ennyire intim és személyes történetben a filmes je-
lenlét nem válhat tolakodóvá, nem hozhatja
kiszolgáltatott helyzetbe a kamera elé kerülő em-
bereket. Mindenképp a szereplők védelme és biz-
tonsága volt a fontos. Ezért csak olyan
hely zetekben voltunk jelen, amelyeket vállaltak,
és vállalhatóak voltak. Ha átléptünk volna egy
határt, akkor azt bárki azonnal jelezhette. De erre
nem került sor. Ezt a jelenlétet szolgálta az is,
hogy a forgatási helyzetekben csak én és a hang-
mérnök, Zalányi Laci voltunk jelen. Még Judit is
egy külön térben várt, figyelt bennünket. A má-
sodik nehézség az utómunkában rejlett. Egy
gyönyörű történet bontakozott ki a szemünk lát-
tára, amit érintetlenül, ugyan akkor a szereplőket
védve szerettünk volna megmu-
tatni. Hihetetlen erő koncent -
rálódott némelyik jelenetben.
De voltak olyanok, amelyek
mégis fájóak voltak, vagy
egyszerűen csak félreérthetőnek
számítottak. Ezekről hosszas,
másfél éves vágási folyamat
során igyekeztünk helyes dön-
tést hozni. Ezek között szerepelt
például a történet kimenetele.
Megrázó volt. Mégis ezekben a
pillanatokban, ahol úgy tűnik,
hogy a betegség már mindentől
megfosztotta Annát, a sze -
mélyi ségének lényege, a fel tét -

len szeretete és odaadása ott volt. Velünk volt, fi-
gyelt. Méltósággal. Csodálatos volt.
Mennyire volt nehéz befejezni? 
Cs: Szerintem egy filmet nem lehet befejezni. A
vele való törődést, a folyamatos gondolkodást
abba lehet hagyni. De ha őszinte akarok lenni, én
még nem fejeztem be ezt a filmet. De ezt Juditnak,
az az a film producerének nem merném elárulni.
(nevet)
J: Egy filmet produceri szempontból kötöttségek
terhelnek. Hiába vagyok magam is érzékeny a
téma iránt, hiába érzem minden művészeti szem-
pontból meghozott döntésnek a súlyát, pl. a
határidőket nem tudjuk figyelmen kívül hagyni.
Ahogy az is adott volt, hogy meddig forgathatunk.
Bár az én engedékenységemet és befolyásolhatósá-
gomat is jól jelzi az az eset, hogy már hivatalosan
befejeztük a forgatást, és már elkezdtük vágni a fil-
met, de további események történtek, amelyek
miatt mégis visszamentünk forgatni. Végül persze
a gyakorlati munkálatok véget értek. Most már
azért dolgozunk, hogy minél többen láthassák a
Hűséget. Tulajdonképpen én még nem fejeztem be
saját munkámat a filmmel kapcsolatban…
Cs: Hál’istennek a producer is átéli néha, amit egy
rendező. Judit is nehezen enged el egy-egy filmet.
Talán ezért is dolgozunk együtt. (nevet) 
J: Ez azért kicsit másabb… De azért valóban
fontos, hogy producerként is a lehető legmesszebb
kísérje az ember a film sorsát.
Az idős úr, aki a film egyik főszereplője, látta
már a filmet? 
J: Igen. A dokumentumfilmek esetében az az első,
hogy a szereplőknek megmutatjuk. Így volt ez itt
is. Amikor az első verzió elkészült, azt még Anna

NéVjEgy: SZErEkES cSaBa FoRgATóKÖnYVÍRó, FIlMREnDEZő

kedvenc filmje: Dalok a második emeletről (Roy Andersson filmje)
kedvenc dokumentumfilmje: Salesman (Albert és David Maysles filmje)
kedvenc zenéje: Maria (Sopra la Carpinese) – Christina Pluhar
előadásában
mit csinál pihenésképpen?: Focizom. Ha labda van a közelemben, majd-
nem annyira elvarázsol, mintha forgathatnék. 
mottója: Soha ne add fel, de gondold meg, meddig mész el!
kedvenc étele, itala, étkezése: Alkoholt nem iszom, mert talán még nem
értem meg rá. leragadtam a lecsónál, ahogy nagyanyám gyerekkoromban
csinálta – sok szalonnával és kolbásszal, és a végén ráütött tojással, hozzá
friss fehér kenyérrel.
legfurcsább szokása: Bármilyen testhelyzetben el tudok aludni. Egyszer
a kalauz költött fel a vonaton, ahogy a peronon ácsorogtam.
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is látta. A férje, Antal mindvégig nagyon alázatos
volt a filmkészítés során is, és végül, amikor meg-
nézte, gratulált, és elmondta, hogy őt is meglepte
az eredmény, az, ahogyan valódi filmmé tudott
összeállni a sok együtt töltött idő. 
Két nagy gyermeketek is van. Ők hogyan viszo -
nyultak, viszonyulnak a nagy, közös, bizonyára
lelkileg is megterhelő munkátokhoz? 
J: A nagyobbik fiunk, Zsombor 22 éves, megfer-
tőződött a munkánkkal, életstílusunkkal. Filmes
akar lenni, és nagyon érzékeny a szociális
ügyekre. Már régóta jár velünk forgatni, a
Hűségnél is velünk volt néhányszor, annak el-
lenére, hogy abban az időben épp Angliában
önkénteskedett egy értelmi fogyatékosokkal
foglalkozó közösségben. Domonkos más típus, de
őt is kiskorától beavattuk a munkáinkba, szerep -
lőink életébe. Ez a film a tizenhétéves Domonkost
is mélyen megérintette, „kibillentette”, hiszen ő
most abban az életszakaszban van, amikor első-
sorban nem a gondoskodáson, elmúláson, hűségen
gondolkozna…   
Sajátos bemutatót terveztek. Kisfilmekkel,
elővetítések utóéletével, zenével tarkítva. El-
mondanátok a szeptemberi rendezvény kon-
cepcióját? 
J: Mivel ez valóban egy sajátos bemutató,

(részben) a könnyebb kommunikációs lehetőség
miatt címet is adtunk neki: FELEJTHETETLEN
PROJEKT. Lényege, hogy a film forgalmazása
előtt, 2020 tavaszán 20 különböző helyszínen be-
mutatjuk a filmet, és a nézőktől a film után
FELEJT HETETLEN TÖRTÉNET-eket kérünk.
Vagyis megkérjük őket arra, osszák meg tapaszta-
lataikat, élményeiket, érzéseiket a méltóságteljes
betegápolással, segítségnyújtással, Alzheimer-
betegséggel kapcsolatban. Ezeket kamerával vagy
írásban rögzítjük, és egy ún. GÁLAEST keretében
mutatjuk be (az írásos történeteket színészek in-
terpretálásában). Ezen történetek kiegészítéséhez
kértük meg a BDZ-t, hogy zenével kösse össze
(vagy éppen válassza el) azokat, teljesebbé téve
ezzel az élményt.
Lesz-e folytatás? Akár Alzheimer, akár más
témában? 
J: „Soha ne mondd, hogy soha”…..de alapvetően
nem tervezünk ebben a témában folytatást. Szám-
talan filmtervünk van, melyet most érlelünk és
próbálunk a megfelelő pályáztatási rendszerbe
eljuttatni, ami nem könnyű, hiszen ezekből viszont
kevés van. De reménykedünk, és nem panaszko-
dunk, mert egyelőre még tudunk együtt alkotni,
egymásra figyelni, és egy ilyen témájú film után
ezek az értékek is felértékelődnek.  
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Csodás élete lehet annak az
alkotó embernek, aki folyama -
tosan valamilyen izgalmas
világba kalauzolja el követőit.
Dan Brown esetében ez még
tetéződik azzal, hogy maga is egy
ilyen világban él. A háza és
könyvtára olyan, mint regényei
hangulata, tele rejtélyes,
titokzatos sarkokkal, könyvespol-
cok és festmények mögött meg-
bújó kuckókkal, sőt az egyik
elforgatható festmény mögött egy
saját stúdióval. Itt születnek új
gyerek könyvének dallamai és
szép egymásutánban izgalmas,
fordulatos regényei, melyek több mint 50 nyelven
olvashatóak. Persze nem volt ez mindig így. 

kyrIE, mEtrIc éS a ZENEcSINáláS

Dan Brownt a világ akkor ismerte csak meg,
amikor megjelent A Da Vinci kód című regénye
2003-ban, ami elég kényes témát boncolgat, mégis
– vagy pont ezért – hihetetlen, váratlan és páratlan
sikert aratott. Pedig már ezelőtt három évvel meg-
jelent az Angyalok és démonok, amit később meg
is filmesítettek. A könyvek főszereplője, Robert
Langdon (a filmben Tom Hanks) tehát 2000-ben
látta meg a napvilágot. Több regényének főhőse a
Harvard Egyetem vallási szimbólumok és
ikonológia professzora, aki több helyszínen,
különböző kalandokba bonyolódva kutat valami-
lyen titok és rejtély után. Dan Brown az
összeesküvés elméletek nagymestere, könyvei
egyébként hatalmas port kavartak, mert megle-
hetősen érdekes történelmi következtetésekre jut
bennük. A címben említett kettősség volt jellemző
az író gyerekkorára, ahol ez a fajta érdeklődés és
világszemlélet kialakult. Egy előadásban mesélt
arról, hogy édesanyja mélyen vallásos volt, oly -
annyira, hogy az autójának a rendszámtábláján a

KYRIE szó volt látható. Édesapja matema -
tikusként rendszámán a METRIC felirattal autó-
zott. Így már elég korán megfogalmazódott benne
a kérdés, hogy a teremtéstörténet vagy az evolú-
ciós elmélet igaz-e. Fel is tette már gyerekként a
kérdést a család ismerős papjának. A válasz ez
volt: „Nice boys don’t ask those questions” – A jó-
fiúk nem tesznek fel ilyen kérdéseket. Dan Brown
azonban soha nem volt jó fiú, de legalábbis annál
sokkal érdeklődőbb, izgatottabb volt a világ dolgai
felé, mintsem hogy megválaszolatlanul hagyja ezt
a kérdést. Művészettörténetet tanult, innen a tudás,
amit a könyveiből visszaköszön.  A materiális –
immatierális, evilági – földöntúli kettősség ott van
a történetekben, de a történelemben is. Dan Brown
pedig megírta, és nagy sikere lett vele.
Íróként ismeri a világ, de zeneszerzőként is bemu-
tatkozott a Vad szimfónia (Wild Symphony) című
könyvének kísérőzenéjével. A zene már egész
kicsi korától fogva jelen volt az ő és családja
életében. Testvére Gregory Brown zeneszerző,
édesanyja minden vasárnap játszott a templomi or-
gonán, ahol a kis Dan lapozta a kottát, de édesapja
is énekelt egy kórusban. Így már nem meglepő,
hogy kiderült, neki is van zenei oldala. Hiszen már
ötévesen komponált saját dalocskákat, szerette 
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angyali zene, démoni sorok
Az amerikai bestseller író, Dan Brown és az ő zeneszerzése



Bachot, Csajkovszkijt, Bartók Bélát, és tanult is
zeneszerzést. Dilemma is volt számára, hogy író
vagy zenész legyen, elsőre a „zenecsinálás” mel-
lett döntött, mert az több mókával kecsegtetett.
Aztán mégis inkább író lett elsősorban…

cSaláDI EgyÜttálláS; ErEDEt éS DarWIN
pINty

Dan Brown úgy fogalmaz, hogy két különböző
nyelven meséli el ugyanazt a történetet. „Könyvet
írni olyan, mint zenét írni. Jó történetek, jó
bekezdések ugyanúgy rendelkeznek feszültséggel
és feloldással, mint ahogy a zene is feltesz egy
kérdést és ad rá egy választ.  Az írásban is tartani
kell a megfelelő tempót, egy nagy szimfóniának is
vannak gyors és lassú részei, változik a hangsze -
relése, a tempója.” Egy beszélgetésben a zene lét-
szükségleti szerepéről mondja, hogy „gye rekként
(…) titkos menedék volt számomra. Megnyugta-
tott, amikor feszültnek éreztem magam, hűséges
barátom volt, amikor egyedül éreztem magam,
segített kifejezni az örömömet, amikor boldog
voltam, és ami a legjobb, felébresztette a kreativ-
itásomat és a képzelőerőmet. Még most is minden
nap zongorázom, általában egy írással töltött
hosszú nap után.” Pedig a zene foglalkozás szintű
művelése nem igazán hozott áttörést számára. Dan
Brown – ahogy korábban említettük – zeneszer -
zőnek készült, és az egyetem elvégzése után Los
Angelesbe költözött, ahol zenészként és zeneszer -
zőként is kipróbálta magát. Nyilat ko za taiban vic-
cesen meséli, hogy leginkább az éhenhalás szélén
álló zeneszerző volt. A kilencvenes években haz-
aköltözött, és édesapja nyomdokaiba lépve tanári
állást vállalt egykori gimnáziumában. Az írás
aztán sikeresnek bizonyult, de csak majdnem ne-
gyvenévesen jött el a világhír.
Testvérét, Gregory Brownt pedig aztán ő segítette
hozzá az ismertséghez. Történt ugyanis, hogy Gre-
gory megkomponálta Craig Philipps basszus
énekes ötlete nyomán a Missa Charles Darwin
című zeneművet (2013-ban). Az alapötlet egy
olyan mű megírása volt, amely a keresztény val-
lásos gondolkodást és a modern tudományos
világképet állítja egymás mellé (vagy egymással
szembe). Teszi ezt úgy, hogy a középkori mise
szövege helyett Charles Darwin: A fajok eredete
című művének szövegét énekelteti el a kórussal.
A Kyrie tétel dallama a vegetáriánus Darwin pinty
genetikai kódja alapján íródott, és kifejezetten ter-

mészetesnek hat. Ebben a műben tehát szintén
megjelenik az a jópofa dilemma (Dan Brown ski-
zofrénnak nevezi), amit a testvérek gyerekkoruk-
ban megéltek. Kyrie és Metric. A zenemű tehát
attól lett ismert, hogy az Eredet (Origin) című
regény megírására ihlette Dan Brownt. 

HÚSZ állat VaD SZImfóNIája

Könnyedebb muzsikát kínál a Vad szimfónia, amit
az író komponált az általa írt versek zenei alátá-
masztásaként. Igazi összetett történetmesélés,
amelyben összekapcsolódnak a különböző szintek
és szálak. Három nyelv párhuzamos alkalmazása:
a grafikáé, a zenéé és a költészeté. Nagyon szép,
összetett, jól hallgatható zene, játékos és tudatos
is egyben, csakúgy, mint a hozzá kapcsolódó
könyv. A mű első zenei részlete állítólag úgy
született, hogy megihlette Brownt a különböző
békák kuruttyolása. Egy fugát vélt belehallani,
amit le is írt. Mindezt még 19 másik állathoz köt -
hető zenemű és vers követte. „Akár jópofa és
vidám, mint a Pattogó Kenguruk, megfontolt és
nyugodt, mint a Bámulatos Bálna, vagy bolondos
és lökött, mint a Táncoló Vaddisznó vagy a Szor-
gos Bogarak.”
A zenei anyag manapság már könnyen elérhető
különböző zenei szolgáltatókon keresztül, így a fi-
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Dan Brown 1964. június 22-én született new Hampshire
államban, egy aprócska városban, Exeterben. Édesapja
matematikát tanított, édesanyja íróként dolgozott. A
családban nem volt tv, inkább sokat olvastak, zenét hall-
gattak, színházba, koncertre jártak. 1982-ben los Ange-
lesbe költözött, hogy zeneszerzőként, zenészként
próbáljon szerencsét. 1993-ban azonban visszatért
szülővárosába, és angolt és kreatív írást tanított egykori
iskolájában, a Phillips Exeter Academy-n. Hamarosan
megismerte későbbi feleségét, aki festészettel és
történelemmel foglalkozott. A kilencvenes években
kezdett az írással komolyabban foglalkozni, a
művészettörténet mellett első könyvének megírásába is
belefogott, ami 1998-ban jelent meg Digitális erőd cím-
mel. Az Angyalok és démonok c. művében már
egyértelműen megjelent a valláskritika, ami leghíresebb
művében, a Da Vinci kódban mutatkozik meg leginkább,
amiért sokszor és sokan támadták. Az Inferno és az origin
című könyvek, a már említett művekhez hasonlóan, szin-
tén Robert langdon főszereplő kalandjaival foglalkoznak.
Az író Exeterben él egy olyan házban, amelyik bármelyik
regényében megállná a helyét. 



atalok bárhol és bármikor kedvük szerint hallgat -
hatják. „Ideális esetben a könyv segítséget nyújt
abban, hogy egy új generációval megszerettesse a
komolyzenét” – nyilatkozta egy kiadói interjúban.
De Dan Brown tovább is megy ennél. Minden
versben elrejt egy üzenetet, bölcsességet, ami
olyan viselkedésmintákra utal, amiket becsülünk.
Előkerül a részvét, türelem, tisztelet, magabiz-
tosság, csakúgy, mint a tudatos jelenlét, lelassulás,
közösség. De mindenek feletti üzenet, hogy
legyünk hűek érzéseinkhez. „Egy olyan digitális
világban éljük mindennapjainkat, ahol már
kényszernek érezzük, hogy kütyüinken keresztül
folyamatosan kapcsolatban legyünk másokkal. A
Hattyú például a ködben csendesen emlékeztet
arra, hogy képesek legyünk magunkkal, ma-
gunkban időt tölteni.” És végül személyes ked-
vence a Szorgos Bogarak üzenete, ami arra
emlékezteti, hogy bár fontos keményen dolgozni,
de időt kell szakítani a játékra is. 
Sokan törik a fejüket, sőt rosszallóan szemlélik,
mekkora az igazságtartalma a Da Vinci kódnak,
mennyi valóság van az Angyalok és démonok
megfejtéseiben, holott talán nem is ez a fontos
kérdés. Dan Brown elkalauzol egy világba, ami
kiszakít a valóságból, megérint, izgalmakat tarto-
gat, és az örök dilemma között lebeg, szó szerint
ég és föld között. Talán mindegy, mennyi az igaz
belőle és mennyi a fikció; a hangulat, a kisza-
kadás, a megélés a lényeg. A zenéje pedig egész
biztosan igaz, amit mi sem bizonyít jobban, mint
hogy kicsi gyermekek csendesednek el, ha
megszólal a sok kedves, vidám dallam. Hallgassák
örömmel!
2021. szeptember 26-án, a BDZ-nap keretében 15
órakor a BDZoo-Faktor – Állati tehetségkutató c.
családi ismeretterjesztő hangversenyünkön sok

„állati” zene csendül fel, Dan Brown művének
részletei mellett többek között  hallható lesz még
Rimszkij-Kor szakov: Dongó, John Williams:
Jurassic Park, és Saint-Saëns Állatok farsangja c.
műve. Közreműködik a Budafoki Dohnányi
zenekar, vezényel Hollerung Gábor.
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érdekességek Dan Brown életéből, mindennapjaiból
Minden nap hajnali négykor ül le asztalához írni egy olyan
helyen a házban, ahol nincs térerő. Elmondása szerint
ennek nagy előnye, hogy nem zavarja senki és csak az
írásra tud koncentrálni. Ennek megfelelően a mottója a
Protect the process – Védd a folyamatot!  
lehetőség szerint nem olvassa el, amit előző nap írt, mert
persze ott a kísértés a változtatásra, szerkesztésre. Kellő
időbeli távolság nélkül azonban ez nem szerencsés, ezért
azt a trükköt alkalmazza, hogy kék háttér előtt fehér
betűkkel ír, és ha azon kapja magát, hogy visszaolvasgatja
a leírtakat, akkor kékre változtatja az írást is, így az
láthatatlanná válik. 
Szeretett volna zenész, zeneszerző lenni, de az éhenhalás
szélén tengette életét, ezért inkább másik munka után
nézett. 
Minden nap felfüggeszti magát fejjel lefelé, óránként
fekvőtámaszozik és labrador kutyájával erdei túrákra
indul. Ezek mind az agy kiürítését támogatják, amitől
aztán sokkal jobban helyet találnak maguknak az új, friss
ötletek, gondolatok. 
Soha nem hagy ki egyetlen napot sem. Ezt a szigorú
munkarendet még nyaraláskor, ünnepekkor is tartja. Segít
a reggeli energiabomba, áfonya, spenót, kókusztej, chia
és egyéb magok keveréke.
A tanári hivatást tartja a világ legnemesebb foglalkozásának. 
A Da Vinci kód filmváltozatát a louvreban forgatták, de
kizárólag éjszakánként. A Mona lisa festményből öt má-
solatot használtak a film során. 
Dan Brown tagja a Mensa nevű szervezetnek, amely a
világ legmagasabb IQ-jával rendelkező embereit tömöríti. 



Zenekarunk budafoki születésű,
részben budafoki fenntartású, ma
is erős budafoki kötődésű. Így,
amikor felmerült bennünk az
igény egy iskolásokat célzó, is-
meretterjesztő koncertsorozat
megszervezésére, első körben a
budafoki iskolásokat vettük
„górcső” alá. Egyeztettünk, szer -
veztünk, terveztünk, és az lett a
vége, hogy 2019. október 16. és
22. között, öt hétköznap során
valamennyi budafoki iskolásnak
– legyen kisiskolás vagy
középiskoláját elhagyni készülő kamasz –
lehetőséget adtunk arra, hogy iskolaidőben, ingye-
nesen, Hollerung Gábor gye re kekre, azon belül is
a különböző korosztályokhoz kicsit eltérően –
igazított magyarázataival fűsze rezve közelebb
kerülhessen a klasszikus zenéhez. Szimfonikus
koncerteket, amolyan Megérthető zene junior
különkiadásokat tártunk a budafoki gyerekek elé,
rájuk szabott zeneszámokat, vagy azok részleteit
megszólaltatva. 

magyaráZó maEStróNk SZEméVEl

Hollerung Gábor, a sulikoncertek megálmodója és
magyarázója így foglalta össze hagyomány te remtő
kezdeményezésünkkel kapcsolatos gondolatait.
„A Budafoki Dohnányi Zenekar elsődleges külde-
tése éve óta, hogy minél szélesebb kört szólítson
meg. Ezen belül is kiemelten fontos számunkra,
hogy eljussunk a szűkebb otthonunk, Budafok
ifjúságához, de ha a későbbiekben lesz rá kapaci -
tásunk és lehetőségünk, mind koncertszámban a
kerületen belül, mind földrajzilag tovább ter-
jeszkednénk a sulikoncertekkel. Az „Ez most ko-
moly?” – szimfonikus sulikoncertek keretén belül
háromnegyed órában adtunk élményt a fiatalok-
nak. Ügyeltünk arra, hogy tovább növelje az
élmény-érzetet számunkra a ráismerés érzése,
tehát olyan zeneszámokat is műsorra tűztünk,
amelyekkel már biztosan találkoztak korábban. A
koncertek tematikája alapvetően ugyanaz volt, de
természetesen igazodtunk a különböző korosztá-
lyokhoz; picit más összeállítást és természetesen

Háttér

Szimfonikus sulikoncertek Budafokon

Az „Ez  most komoly?” elnevezésű, a Libri által a gyerek- és tini-közönség minden
tagja számára egy-egy egyedi ajándék-könyvjelzővel támogatott szimfonikus sulikoncert
sorozatunk keretében több mint hatezer budafoki iskolást hoztunk közelebb a klasszikus
zenéhez tavaly októberben. Helyszíni és karmesteri beszámolók, valamint fényképek
segítségével sze retnénk önnek is hírt adni erről a jól sikerült, új kezdeményezésünkről,
amely re fenn tartó kerületünk és mi magunk is igen büszkék vagyunk. Asorozat
legközelebb március első hetében várja majd a butafok-tétényi iskolásokat.

gyErmEkI SZEmmEl

A koncertek után kérdezgettük kicsit a gyerekeket is, még
ott a helyszínen. Összefoglalónk végén álljon itt két gon-
dolat a leglényegesebb reakciókból!

„Nekem a Harry Potter film zenéje tetszett a legjobban!”
(Vajda nóra)

„Amikor az ember zenét tanul, zongorázni vagy furulyázni
próbál, az felszabadító érzés. Olyan, mintha repülne.”
(Bányai Maja)
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más szövegi megközelítést adtunk a 10 év alatti-
aknak, a 10 év felettieknek és a középiskolásoknak.
Nagyon fontos volt, hogy a fiatalok ne zene tör -
téneti előadásra készüljenek! A zene élvezetéhez
sze rettünk volna kulcsot adni a gyerekek kezébe,
hogy rájöjjenek, milyen izgalmas dolog a
klasszikus zene is. Azt szerettük volna elérni, hogy
megértsék azokat a zenei alapfogalmakat, ame-
lyektől a zene befogadása teljesen más, mint
bármely más művészeté.
Úgy gondolom, terveink, elképzeléseink nagyon
nagy mértékben meg is valósultak. Kezdemé nye zé -
sünk fogadtatása várakozáson felüli volt. A fiata lok
reakciója nagyon jó és izgalmas volt számunkra. A
legkisebbek, akik sokkal köz lé ke nyeb bek idősebb
sorstársaiknál, mertek véleményt mondani!
Elárulták, ha valamit unalmasnak találtak, vagy
éppen „tök jónak”. Mindenféle módon képesek
voltak visszajelezni a koncert alatt is. A középiskolá-
sok kommunikációs nyitottsága termé szetesen más,
sokkal visszafogottabb ilyen helyze tekben, de ott is
éreztük, amikor nagyon hatott valami.
Szeretném kiemelni a kerület művészeti iskolájá-
nak szerepét és fontosságát. Érezhető volt az
iskola kisugárzó ereje. Sok olyan gyerek volt jelen,
aki zenét tanul, aki képes reagálni zenei dolgokra.
Sok gyerek odajött hozzánk a koncert után, érdek-
lődött bizonyos dolgok iránt, sokan elmesélték, mi-
lyen hangszeren tanulnak. Egyik fő célunk, a
zeneszeretet és zenetanulás összefüggése érez -
hetően létrejött. A XXII. kerület, Budafok-Tétény
büszke lehet magára, hogy olyan zenei oktatása
van, amely a gyerekek számára élvezhetővé teszi
a klasszikus zenét. A kerület elköztelezettsége

látható, mérhető, tapintható. Megerősítést kaptunk
ahhoz az elképzelésünkhöz, hogy kezdeménye -
zésünkből hagyományt lehetne teremteni. Bízunk
abban, hogy jövőre talán már maguk a gyerekek
fogják követelni a folytatást. Minden visszajelzést,
kérést, ötletet szívesen fogadunk!”

Háttér

taNárI SZEmmEl

Körmendiné Kóber Judit, a Budafoki Herman ottó Ál-
talános Iskola tanítója, igazgató helyettese egyike volt
azon pedagógusoknak, akik fontosnak érezték, hogy visz -
szajelzést adjanak számunkra. Judit a koncertsorozat után
írt nekünk köszönő és elismerő e-mailt, most pedig pár
nap alatt eleget tett azon kérésünknek, hogy foglaljon
össze a Hangoló számára néhány gondolatot a sulikon-
certjeinkkel kapcsolatban. 
„Több évtizedes pedagógusi munkám során sokszor
eszem be jutott, hogy gyermekkoromban mekkora hatást
gyakorolt rám a televízióban látott sorozat, amelyben
Leonard Bernstein ragyogó személyiségével magyarázta
a fiatalok számára a muzsika rejtelmeit. A BDZ nagyszerű
kezdeményezése ezért különösen nagy öröm volt szá-
momra. Úgy gondoltam, tanítványaink is, akik nagy több-
ségében nem hallgatnak szimfonikus zenét, megízlelhetik
a zene olyan mélységét, ami eddig nem sokuk számára
volt ismert. Az előadások felülmúlták várakozásainkat.
Hollerung Gábor minden szaván és mozdulatán
átérződött a zene és gyermekek iránti szeretete. Magával
ragadó magyarázatai, energikus mozdulatai, melyekkel a
zenekart irányította, lebilincselte a közönséget. A hangsze -
rek csodálatos világa is testközelbe került. A program
összeállításánál figyelembe vették a tanulók életkori sajá-
tosságait, de felnőttet és gyermeket egyaránt elbűvölt
bármelyik előadás. Hálásak vagyunk a csodálatos
élményért, és kíváncsian várjuk az ígért folytatást.”
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Filmzene koncertjeinkre járó közönségünk sem
hallhatott még sem a fent említett, sem más női
filmzeneszerzőktől műveket BDZ-koncerten,
ezért senki ne ostorozza magát, ha elbukott a
fenti találós kérdésen. Alkotásaik alapján azon-
ban méltán megérdemlik e hölgyek, hogy
legközelebb már ön is tudja hova tenni őket
nevük hallatán, ezért úgy gondoltuk, itt az ideje
a Hangolóban is figyelmet szentelni nekik. A
bevezetőben említett hölgyeket azért emeltük
ki az egyébként mostanra már elég nagy -
számúra duzzadt, tehetséges filmzeneszerző
nők sorából, mert ők hárman nyertek eddig
Oscar-díjat filmzenéért. Marilyn Bergman fér-
jével együtt a legjobb eredeti betétdalért kapta
meg a szobrot 1983-ban, Rachel Portman az
Emma című film legjobb eredeti filmzenéjéért
1996-ban, és Anne Dudley egy évvel később
ugyanebben a kategóriában lett kitüntetett. E
felsorolás is mutatja, hogy létezik olyan jelen-
ség, hogy női filmzeneszerzés. És ha min-
denáron toplistát sze retnénk készíteni ezen a
téren, valószínűleg Rachel Portman kerülne az
első helyre. Ezt nemcsak kitüntetései, díjai tá-
masztanák alá, de eddigi életműve is, amelyben
rengeteg ismert film szerepel. Mostani cikkünk
tehát vele foglalkozik, róla szól. 

ZENEI pályafutáSáNak kEZDEtEI

Rachel Portman egy sokgyermekes családban
született 1960-ban, Angliában. Zenei tanulmányait
tizennégyéves korában kezdte, zongorázni,
hegedülni és orgonálni tanult, s emellett próbálko-
zott a komponálással is. Egyik interjújában hálával

említi meg zeneszerzői mentorát, Benedict Ma-
sont, a család barátját, aki első zeneszerzői
próbálkozásait segítette. Hála a fiatal Masonnak,
Rachel így jobb iskolába jutott be, ahonnan már
egyenes út vezetett Oxfordba, a főiskolára, ahol
zenei tanulmányokat végzett. 

SZárNypróBálgatáSok

Portman első műveit színpadi előadásokhoz írta
zenei aláfestésként. A filmhez, és így a
filmzenéhez egy felkérés vezette: a BBC számára
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filmezenszerzők

Emancipált filmzene

Valószínűleg a klasszikus zene világával még csak ismerkedő olvasónk is tudja, hogy
amikor John Williams-t, Hans Zimmert vagy Ennio Morriconét említjük, akkor korunk
legismertebb és legsikeresebb filmzeneszerzőiről beszélünk. De mi a helyzet akkor, ha
Rachel Portman, Marilyn Bergman, Anne Dudley nevét halljuk? Kedves olvasónk
valószínűleg zavarba jön, nem tudja, hol is keresgélje agyában az elhangzott hölgyekkel
kapcsolatos ismereteit. És lehet, hogy nem is lenne mit keresgélni. Kik ők és miért kel-
lene ismernünk őket? Három közös vonásukból kettő miatt mindenképpen megemlítjük
itt őket: filmzenét szereznek, mely tevékenységükért még Oscar-díjat is kaptak, és nem
mellesleg nők. Vagyis filmzeneszerző nők. Van ilyen? Úgy tűnik, igen….



kezdett dolgozni. Első
filmzenei alkotása a
Privileged 1982 című
film zenéje volt. A
BBC elégedett volt
Portman alkotásával,
így a továbbiakban
több sorozat zeneszer -
zői feladatát bízták rá.
A Storyteller című so -
ro zat hozta meg szá -
mára az első nagyobb
elismerést, a filmhez
komponált zenéjéért
megkapta élete első
filmzeneszerzői díját a
British Film Insitute-
tól.

a Nagy forDulat

Pályája innentől kezdve egyenesen ívelt felfelé. A
90-es években számtalan olyan felkérést kapott és
teljesített, mellyel méltán írhatta be magát a
legjobb filmzeneszerzők közé. A nagy áttörést
1996-ban élhette meg: az Emma című film
zenéjéért átvehette a filmes szakma által leginkább
nagyra tartott díjat, az Oscart. Így ő lett az első
arany szobrocskával kitüntetett filmzeneszerző
hölgy eredeti filmzene kategóriában. Azóta még
kétszer jelölték a díjra, 2000-ben az Árvák hercege
című filmért, 2001-ben pedig a Csokoládé című
film zenéjéért. A női mezőnyben szintén
egyedülálló e számos jelölés. Rachel Portman
azonban nemcsak Oscar-díjjal büszkélkedhet,
hanem az Emmy-díj boldog tulajdonosának is
mondhatja magát. Jelölésekben sem szűkölködik,
összesen tizenkilencszer jelölték a legnevesebb dí-
jakra a filmes szakmában. Ezek közül a
legkiemelkedőbb munkája a Csokoládé című film
zenéje, melyért az Oscar–díj mellett Grammy-
díjra és Golden Globe-díjra is nevezték.

ZENEI StíluSa, műVEI

Ha zenei stílusát szeretnénk jellemezni, szem-
betűnő, hogy kifejezetten szimfonikus hangsze -
rekkel dolgozik, és kerüli az elektronikus zenei
hangszerelést. Ő maga egy interjújában azt nyi-
latkozta, hogy ő inkább a drámai hangvételű, il-
letve komikus filmek zenéjében érzi otthon magát,

és nem a romantikus témájú filmekben. A kom-
ponálásnál a film vezeti őt, az elkészült filmzenét
a film szerves részének tartja, és nincs meg-
győződve arról, hogy a filmzenének a filmtől
független életet kellene élnie. 
Portman több mint 100 filmzenét komponált
eddig, ezek közül a legismertebb munkái: Belle,
Ne engedj el, Twist Oliver, A mandzsúriai jelölt, A
hercegnő, Csokoládé, Emma, Hullámok hercege,
Mona Lisa mosolya, Kis Herceg. Elismertségét
mutatja, hogy nagynevű rendezőkkel dolgozhatott
együtt, többek között Roman Polanskival, Mike
Newell-lel, Jonathan Demme-mel, Lasse Hall-
strömmel, akik mind nagy tisztelettel és megbe -
csü léssel adóztak munkája iránt.
A filmzene világából való kitörés kísérleteként
Portman más műfajok felé is fordult, és 2003-ban
komponált egy gyermekoperát The Little Prince
címmel, illetve egy oratóriumot a klímaváltozás-
ról, The Water Diviner’s Tale címmel.

Ha sikerült felkeltenünk az érdeklődést Rachel
Portman zenéje iránt, biztatnánk a kedves olvasót,
hogy ne álljon meg itt, hanem bátran kalandozzon
a többi filmzeneszerző hölgy művei között:
Shirley Walker, Pinar Toprak, Julia Newman,
Deborah Lurie, Anne Dudley munkái mind
örömteli frissülést fognak hozni a John Williams,
Hans Zimmer, Ennio Morricone zenéiben
megszokott motívumok után.
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Mindig büszkeség szá-
munkra, amikor zenekarunk
tagjai kisebb-nagyobb, a
BDZ tevékenységétől
független formációkban lép-
nek fel. Hát még az mekkora
büszkeséggel tölt el minket,
amikor egy ilyen együttes je-
lentős világsikerekkel a tar-
solyában fennállásának 20.
évébe lép! A Corpus Harsona
Kvartett két BDZ-s alapító
tagja Sütő And rás és
Pálinkás Péter, harmadik
BDZ-s tagja basszus har-
sonán (tíz éve) Hegyi Gábor,
a harmadik szólamot fújó negyedik tag pedig
Gáspár Olivér. A két alapító taggal beszélgettünk.

Ma már rengeteg hazai és nemzetközi sikeren
vagytok túl. De emlékeztek-e az első pillanatra,
amikor megszületett a kvartett ötlete?
Sütő András: A kamarazenélés ötlete főiskolás
korunkban fogalmazódott meg bennünk. Mind -
annyian úgy gondoltuk, élvezetesebb együtt
gyakorolni, mint egyedül. Így tudtuk egymást poz-
itív irányba húzni és inspirálni. És nem utolsó sor-
ban heti hat nap próbával, napi többórás közös
gyakor lással jó ütemben fejlődtünk is a hangsze -
rünkön. Az összeállásra a fő motiváció pedig az
első nemzetközi versenyre való benevezés volt,
Passauba. 
Pálinkás Péter: Időszámításunk tehát ekkor, a
passaui versenyre való benevezéskor kezdődött,
2001-ben. Ez volt életünk első nemzetközi
versenye, ahol rögtön különdíjat is kaptunk. Az
ötlet maga már pár évvel korábban megszületett
bennünk, de sajnos a tagcserék miatt 2001-re vált
csak biztossá, hogy komolyan bele is tudunk vágni
az intenzív közös zenélésbe.
Mikor, mi volt az első hivatalos fellépéseket?
P.P.: 2001. október 23-án játszottunk a Magyar
Rádió Pollack Mihály téri épületében az ‘56-ban

elhunyt rádiós dolgozók emléktáblájának koszo -
rúzásán.
Milyen hangszereken játszotok?
P.P.: Egy zenész életében a legnagyobb öröm,
amikor ajándékba kapja a hangszerét. Nekünk ez
megadatott, ugyanis 2005 őszétől Michael Rath brit
hangszerkészítő mester támogatását élvezzük, azóta
játszunk a kézzel készített mesterhangsze rein.
Mivel érdemeltétek ki ezt az óriási elismerést? 
P.P.: Valószínűleg a világszerte adott sok sikeres
koncertünkkel. Ráadásul mi vagyunk a világon az
egyetlen harsona kvartett, amely négy különböző
nemzetközi kamarazenei versenyt is megnyert. 
S.A.: Bár a passaui versenyt „csak” 2010-ben
sike rült megnyernünk, de azért közben másik
három világversenyen állhattunk a dobogó
legfelső fokára. Lemezeket vettünk fel, bejártuk a
világot. Így figyelhetett fel ránk a hangszerkészítő
nagymester. 
A sok siker ellenére máshogy csinálnátok
valamit, ha most kezdenétek?
P.P: Az időt nem lehet visszaforgatni, de nem is
akarjuk. Minden úgy volt szép és jó, ahogy
alakult.
S.A.: Én akkor sem csinálnám nagyon másképp,
ha újrakezdhetnénk. Kikerülhetetlen a rengeteg
munka ahhoz, hogy összecsiszolt legyen a
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„Együtt lélegzünk. Barátok is vagyunk”
20 éves a Corpus Harsona Kvartett



hangzás és hogy együtt lélegezzünk, egy hul-
lámhosszon rezonáljunk. És persze nagyon fontos,
hogy emberileg is egyféleképpen gondolkodjunk.
Barátok vagyunk a magánéletben is. 
Lesz jubileumi koncert?
P.P.: Természetesen lesz. 2021. október 24-én dél -
után 4 órakor ünnepeljünk meg magunkat a Szent
István Konzervatórium Nagytermében, remélhető-
leg szép számú érdeklődővel egyetemben. Ezen a
koncerten szeretnénk levetíteni egy, az ismerő-
seink, barátaink és egykori tanáraink
videóüzeneteiből összeállított csokrot is.
Reméljük, hogy nem lesznek addig újabb, covid
miatti lezárások, és méltóképpen tudjuk megün-

nepelni fennállásunk 20 éves jubileumát.
S.A.: Igazság szerint tavasszal már terveztünk ün-
nepelni, de a vírushelyzet miatt csak kamerák előtt
tudtuk megrendezni a „Corpus 20 – együtt a szer -
zőkkel” című kortárs koncertünket.
Az együttes számára komponált darabokból állítot-
tunk össze egy egyórás anyagot, amely azóta is
megtekinthető a YouTube-on. A Peti által rész -
letezett, remélhetőleg valódi jubileumi koncerten
túl a BDZ Újévi koncertjén is lesz alkalmunk ját-
szani a Müpában. Ott Vinicio Meza, Costa Rica-i
szerző latinos, háromtételes darabját fogjuk előadni,
amit eddig öt szimfonikus zenekarral játsz hattunk
már, mindig, mindenhol óriási sikerrel.
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A Budafoki Dohnányi Zenekar az EMMI-től
kapott támogatás egy részéből a legjobb koncert-
termekkel összevethető akusztikájú hangver seny -
termi funkcióval gazdagította a Klauzál Ház
színház termét.
A  terem hangpróbája magát a zenekart is

meglepte. Minden hangot jobban
lehetett hallani, és a nézőtéren is
megsokszorozódott a hangzás -
élmény. Az akusztikai funkciójú
hátsó támfal, valamint a színpad
felső részére és oldalára telepített
mobil akusztikai elemek olyan hang-
minőség javulást eredményeztek,
ami minden várakozást felülmúlt.
Egyúttal egy terében is kitágult,
gyönyörű hangversenytermi látvány
is fogadja a közönséget. Egy
csodálatosan megszólaló, dinamikus,
jelentős hangzástartalékokkal ren-

delkező, multifunk cio nális terem született. 
A BDZ és a Klauzál Ház örömmel és jó szívvel
ajánlja Budapest új hangversenytermét a fővárosi
és a főváros környéki művészeti együttesek
számára, amelyek produkciói igényes hangzású
hangversenytermet igényelnek. 

A 36. Wizzair Budapest Félmaratonon
a Budafoki Dohnányi Zenekar öt
váltócsapatot is indított, melyek mind-
egyike nagy lelkesedéssel vágott bele a
21,1 km-es távba a fantasztikus hangu-
latú rendezvényen. A befutó után be-
gyűjtött és jól megérdemelt érmek
gazdái:
BDZ-RunBo csapat: Horváth Marcell
(klarinét), Tóth Péter (ütő), Ablonczy
Keve (klarinét)
BDZ-Fiszkiri csapat: Korda Nikoletta
(fagott), Horváth Zsombor (Horváth
Marcell egyik gyermeke), Bánki Berta
(fuvola)
BDZ-Xtra csapat: Turcsányi Ildikó
(management), Cser Krisztián (gyakori
vendégünk, basszus opera énekes), Gyöngyösi
Levente (rezidens zeneszerzőnk).
És BDZ színekben még:
BDZ-All-in csapat: Vankó Dániel (állandó kon-
certhelyszínünk, a Müpa főszcenikusa), Árva
Nóra (díszlettervező, a Don Giovanni előadásunk

képi világának megálmodója), Zemlényi Mihály
(ügyelő, a Don Giovanni előadás egyik elenged-
hetetlen segítője)
BDZ-STRINGendo: Nemesi Judit (brácsa -
művész), Kéri Zsuzsanna (csellóművész, gyakori
kisegítő zenekarunkban), Ablonczy Raposa
Krisztina (Ablonczy Keve felesége)
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BDZ hírek, érdekességek, büszkeségek

futottak még…

Új HaNgVErSENytErEm BuDapEStEN



A februári online bemutató után közön-
ségünk végre élőben is megtekintheti rezi-
dens zeneszerzőnk, Gyöngyösi Levente a
BDZ felké résére írt opera-musical-jét!

„Moszkvában megjelenik a Sátán egy bár-
mire képes, beszélő macska és egy furcsa,
hórihorgas alak társaságában, s felborítja
az emberek addig megszokott kerékvágás-
ban zajló életét. Egyesek rejtélyes módon
eltűnnek, a levegőben boszorkányok repked-
nek, mi pedig egyik pillanatról a másikra
bibliai időkbe csöppenünk. Bulgakov A
Mester és Margarita című regényének szürreális
története csodákkal, mágiával, hatalmas idő- és
térbeli ugrásokkal van tele – mi sem lehet in-
spirálóbb egy opera megírásához! Gyöngyösi
Levente számára a könnyűzenei hangszereket al-
kalmazó opera-musical, vagyis a különböző mű-
fajokkal és stílusokkal való játék különleges zenei
kísérlet volt: „Régóta szerettem volna írni egy
olyan darabot, amelyben a kortárs és könnyűzene
különböző stíluselemeket felmutató egységgé szin -
tetizálódik. Amiben a különböző stílusok valami -
féle közös nevezőre jutnak. Ami közérthető,
alaposan kidolgozott és korszerű is: kísérlet a
határok lebontására, eltüntetésére.” Az alkotás
Hollerung Gábor ösztönzésére és támogatásával

készült el. Gyöngyösit már ismeri az operaközön-
ség, hisz 2005-ben bemutattuk első színpadi
művét, A gólyakalifát (amelyben szintén helyet
kapott egy bárénekesi betétszám), A Mester és
Margarita pedig először a miskolci Bartók Plusz
Operafesztiválon szólalt meg koncertszerű
előadásban. A krisztusi szenvedéstörténetet is fel-
dolgozó mágikus regény operaváltozata cirkuszi
formában teljesedett ki: az előadás artisták
közreműködésével jött létre a zenés színházban
színészként és rendezőként egyaránt otthonosan
mozgó Szente Vajk irányításával.”
A bemutató alkalmára készített Megérthető zene
epizódunk pedig megtekinthető zenekarunk
youtube-csatornáján. / youtube.com/bdzbudapest
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A 2022. január 8-i újévi kon-
certünkön a zenekar vendége
lesz a jövő két nagy tehetsége, a
Virtuózokban megismert Edu -
ard és Richard Kollert. A

hegedűfenomén testvérpár
zenész családba született,
szüleik is zongoraművészek.
Zenei tehetségüket mutatja,
hogy Richard hatévesen, fél év
hegedűtanulás után már Vivaldi
verseny mű veket játszott, Ed-
uard pedig egy koncerten belül
eljátszotta Bach egy hegedű-
versenyét, és Beet ho ven zongo-
raversenyét is. Ifjú koruk
ellenére már számtalan neves
zenekar partnereként léphettek
fel hazájukban, Csehországban,
és a világ legrangosabb koncert-
termeiben. Újévi koncer tün kön
egy közös produkcióval is
elkápráztatják közönségünket.

És ha zenei utánpótlásról beszé -
lünk, örömmel mutatjuk be a
BDZ utánpótlásának leg ifjabb
tagját, Borbély Blankát, aki au-
gusztus ötödikén látta meg a
napvilágot. Édesanyja zeneka -
runk hegedűse, édesapja pedig
kürt szólamunk vezetője. Re -
mél jük, hamarosan sorainkban
köszönthetjük Blankát  is!

a mEStEr éS margarIta aZ EIffEl műHEly HáZBaN októBEr 9-tŐl

ZENEI utáNpótláS a NagyVIlágBól BDZ-BaBa



1192‒1195: Ha nincs is írásos
emléke, de biztosan zenélt,
dalolt, táncolt minden nép, így
honfoglaló őseink is. Pentaton
zenénkbe vándorlásunk során
türk, bizánci, szláv elemek ve -
gyültek, majd (a kereszténység
felvételét követően) megjelent a
nyugati egyházi zene is, így
szin te biztos, hogy a sok nép is-
meretlen fiai is jelen voltak
zenei életünkben a kezdetektől
fogva. Az viszont teljesen biz-
tos, hogy a latin/magyar nyelvű
Pray-kódexben már látható az
ún. neumaírásos lejegyzési
mód, vagyis a zenei élet már
„szervezte” magát: már volt
kotta; voltak Európát járó,
cazno, chanson, canzone típusú
dallamokat játszó trubadúrok;
lejegyzett dallamok; gregorián

dallamok; hangszerek (duda,
lant, hárfa, harsona, trombita,
kürt, orgona, furulya, fuvola,
líra, psaltérium, fidula); utaz-
gató hangszeres együttesek és
nyilván „közönség” is…

1458: Mátyás király (1443.
febr. 23.–1490. ápr. 6.) királlyá
választását (1458) követően
főleg Galliából és Germániából
szer ződtetett remek udvari
zené szeket és kitűnő kórusához
énekeseket. Amikor Beatrix
királyné 1476-ban Budára
érkezett, ő is hozott magával
olasz zenészeket, így a két
„kör” között nemes versengés
alakult ki. 

1588: Az erdélyi zenei élet
fénykora Báthori Zsigmondnak
(1572. márc. 20.–1613. márc.
27.), a zene nagy mecénásának
idejére esik: udvarában tizen -
nyolc idegen zenész tevékeny -
kedett. 1588-ban, fejedelmi
beiktatásán, még nagybátyja,
Báthori István olasz zenészei
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„Örömmel jövök gyönyörű városukba!” – I. 

A kényszerű bezártság napjaiban képzeletben körülnéztem Európában: volt-e egyálta -
lán olyan külföldi muzsikus, aki nem volt vendége Pest és Buda, majd Budapest (1873)
zenekedvelő közönségének az elmúlt századokban. A válasz egyszerű: nemigen… Csak
akikről tudunk, azok is sokan vannak: végigjárták Európa, így hazánk fejedelmi ud-
varait, egyházi központjait, templomait: itt-ott megálltak, ha szerződtették őket, majd
továbbálltak. Sokakról nincs híradás, mert a céhlegényekhez hasonlóan vándoroltak,
itt-ott muzsikáltak, kórusokban énekeltek, fejedelmek gyermekeit (főleg leányait) taní-
tották hangszeres zenére. A főúri-királyi udvari zenei életet felváltotta a (nagy)polgári
szalonok zenei élete, majd megjelentek a zenei élet csodás intézményei, mint a pesti Vi-
gadó (1865. jan. 15.), a Magyar Királyi Operaház (1884. szept. 27.), a Zeneakadémia
(1907. máj. 12-14.), melyek csak úgy vonzották a híresebbnél híresebb muzsikusokat.
Az elmúlt évtizedek forgatagára nem is tekintünk, hisz azt ki-ki megtapasztalhatja ‒
reméljük, rövidesen, ismét. Nézzünk vendégeink közül párat, időrendben ‒, ahol lehet,
a szabadkai születésű író, orvos, apja által hegedűművésznek szánt, zenei kapcsolódása
okán zenekritikusnak is kiváló Csáth Géza (1887. febr. 13.–1919. szept. 11.) szemüvegén
keresztül, aki 1908-tól írta a Nyugatnak „kis tanulmányait” zenei élményeiről, mert
szorgos, szakértő füllel hallgató koncertlátogató is volt.

„Ha kiviheted, hogy a magyarok meghívjanak néhány hangversenyre, tedd meg!”
Beethoven Brunszvik Ferenc grófnak Budára 1806 körül



(trombitások, dobosok) szere-
pelnek, de Zsigmond idejéből
név szerint is ismerünk néhány
olaszt: énekest, orgonistát s
közelebbről meg nem határozott
„zenészeket”. Itt működött a
neves velencei madrigálszerző,
Giovanni Battista Mosto, a szin -
tén velencei orgonista és
zeneszerző, Antonetto Venetus,
a bresciai Pietro Busto. Gio-
vanni Pierluigi da Palestrina
(1525/1526–1594. febr. 2.), a
reneszánsz templomi zene
kiemelkedő képviselője Báthori
András bíborosnak (1563–
1599. okt. 31.) ajánlotta motet-
táinak 5. kötetét ‒ ők bizonnyal
Páduából ismerték egymást.

1613: Bethlen Gábor (1580–
1629. nov. 15.) fejedelemként
„nagyon is szorgalmazza, hogy
követei, megbízottjai zenésze ket
szerezzenek számára, mégpedig
a legjobbakat: hallunk lengye -
lekről, német hegedűsről,
spanyol gitárosról, cseh gamba-
játékosról.”

1728: Gregor Joseph Werner
(1693. jan. 28.– 1766. márc. 3.)
osztrák zeneszerző, Haydn
mentora volt, egyben elöljárója
is mint karmester, mivel az Es-
terházy családnál állt szolgálat-
ban 1728 és 1766 között. Kevés
művet szerzett, és még

kevesebb jelent meg kottafor-
mában, de a mára szinte teljesen
elfeledett szerző művei közül,
2016-ban, egy művének világ-
premierje volt Kismartonban: a
Debora c., 1760-as oratóriumá-
nak épen maradt egyetlen kézi-
rata alapján, amelyet az OSzK
őrzött meg. Ma „elfeledett
zseniként” említik.

1761: Joseph Haydn (1732.
márc. 31.–1809. máj. 31.) oszt -
rák zeneszerző, karmester 1761-
ben másodkarnagyként, majd
(Gregor Joseph Werner halála

után) első karnagyként az Ester-
házy-udvar alkalmazottja lett.
Haydn vezette az udvari
zenekar mellett az udvari opera -
társulatot, valamint ő írányította
a herceg napi kamarazenéléseit
is. Csáth Géza így állítja elénk:
„Kora reggel kelt. Kissé méláz -
va mosdott, reggelizett, ezután
elefántcsont gombos pálcáját
magához véve sétára indult.
Hamarosan a nagy hercegi park
valamelyik messzi ösvényén
rótta a lépéseket, teli tüdővel
szíva magába az üde reggeli
levegőt, a napfényt, a növények
édes illatát. Mire a herceg
reggelijénél ült, már Haydn az
előszobában bebocsáttatását
vár  ta, hogy a napi zenélésre vo -
natkozó parancsokat átvegye.”

1762: Mozart (1756. jan. 27.–
1791. dec. 5.) „1762 decem-
berében, egyetlen alkalommal
járt Magyarországon: nagy
valószínűséggel a híres felvi déki
nemesi család, a Pálffyak,
valamint a gáláns kalandjairól
bravúros és súlytalan rokokó
versekben beszámoló költő-ka-
tona-filozófus, Amadé László
gróf meghívására érkezett apja
és nővére társaságában Po -
zsony ba, ahol két hétig vendé -
ges kedett, és legalább egy
privát koncertet adott a műértő
magyar főúri társaságnak.”
„Nem elhanyagolható mel-
lékkörülmény, hogy a kis
Mozart ekkor még korántsem
számított Európa-szerte ünne-
pelt csodagyereknek, így po -
zsonyi koncertje nemcsak a
hazai arisztokrácia jó ízlését
dicséri, hanem a trendérzé keny -
ségét is.” Mozart művei ben
később megjelentek magyaros-
verbunkos motívumok, melye -
ket a szerző török eredetűnek
vélt. Számos magyarral került
Bécsben is közelebbi, nem
ritkán szívélyes baráti viszony -
ba később is: Batthyányakkal,
Zichyekkel, Nádasdyakkal,
Szapáryakkal, akik előszeretet-
tel hívták meg szalonjaikba, és
támogatták pénzzel vagy
kisebb-nagyobb ajándékokkal
őt. Érdekesség, hogy Kazinczy

69

kitekintő



Ferenc (1759. okt. 27.– 1831.
aug. 23.) részt vett a Figaro
házassága 1786. március 1-jei,
bécsi bemutatóján, amelyről
„emlékirataiban szűkszavúan,
de igen lelkesen Írja, hogy a
szer ző egyszerre vezényelte a
zenekart, és játszott a fortepi-
anón”, ami emlékezetes volt
számára.

1818: Franz Schubert (1797.
jan. 31.–1828. nov. 19.) osztrák
zeneszerző egy alkalommal biz-
tosan járt Magyarországon:
1818 nyarától, amikor Ester-
házy János gróf két leányát taní-
totta a Garam-parti Zselízen
(ma Szlovákia), egészen a tél
beálltáig. Másodjára talán 1824
májusában, szintén az Esterházy
család hívására Zselízre utazott,
de lehet, hogy betegsége miatt
nem Zselízre, hanem Bu-
dapestre készült, de az is lehet,
hogy „erre már nem került sor,
mert 1828 novemberében tí-
fuszban megbetegedett, és né -
hány nap alatt magával ragadta
a halál.”

1863: Richard Wagner (1813.
máj. 22.–1883. febr. 13.) német
zeneszerző, karmester, esztéta 2
alkalommal járt Magyarorszá-
gon. A magyar közönség ekkor
már ismerte zenéjét, hisz 1853.
dec. 8-án hallhatta először Wag-
ner Tannhäuser-nyitányát a

Nemzeti Múzeum szalonjában,
Erkel Ferenc vezényletével. Ő
maga először csak 1863-ban járt
Pesten, amikor július 23. és 28.
között több önálló koncertet

adott a Nemzetiben. Másodjára
1883-ban, amikor Liszttel
együtt adott koncertet a Vigadó -
ban. Wagner levelet írt Liszt-
nek: „A magyarok, számomra
abszolúte hihetetlenül élénken
fogadták Nibelungom, Trisztá -
nom és Mesterdalnokom min-
den részletét”. Csáth Géza így
idézi őt: „Hetven esztendőt élt.
Azok után, hogy művészi szélhá-
mosnak, bolondnak, tehetségte-
lennek, unalmasnak tartották,
érezhette és láthatta, hogy a
művészete meg fogja hódítani a
világot.”

1879: Johannes Brahms (1833.
máj. 7.–1897. április 3.) német
zeneszerző 1867 és 1891 között
24 ízben hangversenyezett
Pesten. Magyaros dallamokat
jegyzett fel, és ezeket a Magyar
táncokon kívül más műveiben is
feldolgozta. „Első budapesti fil-
harmonikus fellépésére 1879.
dec. 10-én került sor a Duna-
parti Vigadóban. Erkel Sándor
és a zeneszerző vezényelt. A mű-
soron Berlioz, Brahms és Liszt
művei hangzottak el.” Tizen-

hétévesen ismerkedett meg
Reményi Ede hegedűmű vész -
szel, majd Joachim Józseffel,
aki Liszt Ferencnek is bemu-
tatta. E kapcsolatoknak is
köszönhető, hogy Brahms több
művét személyesen is előadta
Pesten, pl. Erkel Sándor
vezényletével, amikor a Viga -
dó ban B-dúr zongoraverse nyé -
nek ősbemutatója volt, 1881
novemberében. E művet, mint
rendszeresen hangversenyező
pianista, saját magának írta.

1892: Pietro Mascagni (1863.
dec. 7. – 1945. aug. 2. ) olasz
zeneszerző, karmester. Magyar -
országon először 1892-ben járt,
hosszabb tanulmányutat tett,

melynek során a cigányzenét is
tanulmányozta. 1935 augusz-
tusában a Szegedi Szabadtéri
Játékokon vezényelte a Paraszt-
becsület három előadását. Ope -
ráin kívül írt még operetteket,
egyházzenei alkotásokat, szim-
fonikus és kamarazenei műve -
ket, kantátákat, kórusműveket,
valamint – életében többségük-
ben kiadatlan – dalokat is.

1899: Antonin Dvořák (1841.
szept. 8. – 1904. máj. 1.) zene -
szerzőt is Erkel Sándor fedezte
fel a magyar közönség számára.
1879. nov. 12-én bemutatta a
Filharmonikusokkal a cseh
zeneszerző III. szláv rapszó di -
áját. Ez volt a Magyarországon
megszólaltatott első zenekari
Dvořák-mű, és ő hívta meg a
zeneszerzőt, melyre az így
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válaszolt (Prága, 1882. okt.
17.): „Igen tisztelt Uram! Szíves
ajánlatát, hogy szimfóniámat
vezényeljem Pesten, hálás kö -
szö nettel ezennel elfogadom. Ha
a viszonyok lehetővé teszik és a
szezon során semmiféle akadály
nem zavar meg, a legnagyobb
örömmel jövök, hogy gyönyörű
városukat ebből az alkalomból
is megismerjem. Később akkor
még írok Önnek. A különleges
megtiszteltetést, melyet művem
és személyem iránt tanúsít, is-
mételten szívből köszönöm és
vagyok teljes tisztelettel híve
Ant. Dvořák.” Végül 1899. dec.
20-án teljesült Erkel Sándor régi
kívánsága: Dvořák eljött Bu-
dapestre és vezényelte a Filhar-
monikusokat. Három művét
szólaltatta meg: a Hősi dal című
szimfonikus költeményt, a Gor-
donkaversenyt és a Karnevál-
nyitányt.

1906: Giacomo Puccini (1858.
dec. 22. – 1924. nov. 29.) több-
ször járt Magyarországon, így a
Pillangókisasszony c. operája

budapesti bemutatóján, 1906.
máj. 12-én, de pl. 1912 február-
jában is eljött, hogy személye-
sen felügyelje műve színpadra

állítását. Érdeklődve tanulmá -
nyozta a magyar kultúrát, és
szívélyes barátságot kötött a
magyar zenei élet képviselőivel.
Csáth Géza szerint: „Ő ma a
világ legnépszerűbb élő zene szer -
zője. Ki először hall Puccini-
muzsikát, az az impressziója,
hogy ez a zene merőben külön-
bözik mindattól, amit eddig
mások írtak. Mikor az Ope rá -
ban három év előtt a Pillangó -
kis asszony premierjén az
izgalomtól piros és tüzelő em-
beri arcokat és megzavarodott
szemeket néztem, és a tekintetek
szemérmetes szégyenkezésében
a megindultság titkolózását fi-
gyeltem, valóban be kellett lát-
nom, hogy a függöny előtt
hajlongó „komédiás” nagysze -
rű és ritka művész. Ma a leg-
nagyobbak közül való. És hogy
holnap is nagy lesz, vagy hol -
nap után – minek ezzel törődni.”

1910: Claude Achille Debussy
(1862. aug. 22. – 1918. márc.
25.) francia impresszionista
zeneszerző, akinek életműve új
színt hozott a muzsikának
csaknem valamennyi műfajába,
„hosszú órákat töltött a zon-
goránál új hangzások keresé -
sével”. Nevét az Egy faun
délutánja (1894) tette ismertté.
Zenéje hatással volt Bartókra és
Kodályra is. Az volt a véle -
ménye, hogy: „Senki sem szer -
zett zenét Bach után.” 1910.
dec. 5-én saját műveit játszotta
a pesti Vigadóban, mely 1865.
jan. 15-én nyitotta meg termeit
„fényes és nyilvános táncviga-
lommal” akkori néven a Redout
helyén, amely 1849-ben kigyul-
ladt és leégett. Csáth Géza:
„Strauss Richard után ma
Claude Debussy is »beérkezett«
Budapestre. Végre színről színre
láthattuk a mestert, a sápadt

hangulatok és melankolikus
érzések költőjét, a paraesthenák
(furcsa érzékletek) muzsikát. A
pódiumon egy széles, alacsony
termetű úr jelent meg. Csodá -
latos frakkban, fekete kecske -
szakállal, lakkcipőkben. Szemei
sötétek, a feje sajátságos csú -
csos alakú. A homloknál széles,
nagy, erősen előredomborodó,
hátrafelé elfogy, mintegy lecsa -
pott. A mozdulatai kissé határo -
zatlanok, szélesek. Nyugodt,
leül a zongorához, játszik
néhány egyszerű akkordot,
tonikát, dominánsot és újra
tonikát. Azután elkezdi az ő zon-
gorára írt gyerekdarabjait, a
Childrens Cornert. Szalon zene
ez. Elegáns, elfinomult, par-
fümös, különc. Csupa hiszté riás
érzés, vibrálás. Claude De-
bussy, aki ma tapsok és éljenek
között mutatkozott be személye-
sen is a budapesti közönségnek,
a modern muzsika úttörői közé
tartozik. Nagyobb a modern
francia iskola akármelyik
mesterénél. És mint mindenki-
hez, aki akár új, akár újító,
hozzá is egész sereg követő,
utánzó szegődött, belőle is
iskolát csináltak, és őt is kikiál-
tották forradalmárnak. Pedig,
ha van valaki, aki a saját for-
radalmisága ellen tiltakozik, és
aki megcáfolja az úgynevezett
Debussy-forradalom legendá -
ját, akkor maga Claude De-
bussy az.”
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2021. szeptember 24., péntek

19:00 Klauzál Ház

BUDAFOKI

Vezényel: Hollerung GáborTelemann: Burlesque de Quixotte Suite

Korngold: Sok hűhó semmiért – szvit 

Saint-Saëns: II. szimfónia

2021. szeptember 26., vasárnap

11:00 Zeneakadémia

MEGÉRTHETő

Balogh Eszter – mezzoszoprán

Szerekován János – tenor

Cser Krisztián – basszus 

Budapesti Akadémiai Kórustársaság 

(karigazgató: Balassa Ildikó)

Vezényel: Hollerung Gábor

BIBLIA

Händel: Messiás

2021. szeptember 26., vasárnap

17:00 Zeneakadémia

BDZ-NAP

Gyöngyösi Leventével Hollerung Gábor

beszélget

MűHELYBESZÉLGETÉS

2021. szeptember 26., vasárnap

15:00 Zeneakadémia

BDZ-NAP

Vezényel: Hollerung GáborBDZoo Faktor – Állati tehetségkutató

Saint-Saëns: Állatok farsangja

2021. szeptember 26., vasárnap

18:30 Zeneakadémia

BDZ-NAP

Kiss Helga, Nagy Zsolt, Tóth Péter, 

Kovács Péter, Tóth János

Ütőbemutató

2021. szeptember 28., kedd

19:00 Uránia Filmszínház

FILMBEMUTATó

BDZ A’la Carte

Corpus Harsona Kvartett

Hűség – felejthetetlen gálaest

2021. szeptember 26., vasárnap

20:00 Zeneakadémia

BDZ-NAP

Vezényel: Hollerung GáborMendelssohn: I. szimfónia 

Mozart: Linzi szimfónia KV 425

2021. október 15., péntek

19:00 Klauzál Ház

BUDAFOKI

Gál-Tamási Anna – hegedű

Vezényel: Werner Gábor

Schubert: III. szimfónia – 4. tétel

Wolf Péter: Utazás

Csajkovszkij: Olasz capriccio

Hugo Wolf: Der Corregidor Suite

2021. október 30.

19:30 Zeneakadémia

DOHNáNyI

Monoki Attila – trombita 

Vezényel: Guido Mancusi 

Strauss: Rózsalovag – Keringő szekvenciák

Mancusi: Trombitaverseny

Bruckner: VI. szimfónia

2021. október 23., szombat

19:30 Müpa

A SZABADSáG HANGJAI

Cser Krisztián – ének

Bakos-Kis Gábor – próza

Cantemus Vegyeskar (karigazgató:

Szabó Soma)

Budapesti Akadémiai Kórustársaság

(karigazgató: Balassa Ildikó)

Budafoki Dohnányi Zenekar

Vezényel: Hollerung Gábor

Liszt: Les Préludes

Bartók: Kossuth-szimfónia

Szentpáli Roland: A magyarokhoz – ősbemutató
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2021. október 31., vasárnap

11:00  Zeneakadémia

MEGÉRTHETő

Előad és vezényel: Hollerung GáborHAZAFIASSÁG

Bartók: Kossuth-szimfónia

2021. november 12., péntek

19:00 Klauzál Ház

BUDAFOKI

Danielle Akta – cselló 

Vezényel: Yeruham Sharovsky

Elgar: Csellóverseny

Rachmanyinov: I. szimfónia

2021. november 13., szombat

19:30 Müpa

CINEMUSIC 

Budapesti Akadémiai Kórustársaság

Vezényel: Hollerung Gábor

Filmzene koncert

2021. november 24., szerda

19:30 Zeneakadémia

DOHNáNyI

Horváth Marcell – tárogató 

Vezényel: Halász Péter

Haydn: 82. C-dúr (A medve) szimfónia

Zarándy Ákos: Rákóczi-concerto

Mozart: Prágai szimfónia KV 504

2021. november 29., hétfő

19:30 Müpa

PLANET BUDAPEST 

2021. december 5., vasárnap 

19:30 Vigadó

áDVENTI KONCERT

Budapesti Akadémiai Kórustársaság

Vezényel: Hollerung Gábor

Csajkovszkij: Diótörő-szvit

Christopher Rouse: Karolju

Bach: Magnificat

2021. december 9., csütörtök 

19:30 Müpa

ZENEPLUSZ

Szergej Nakarjakov – trombita 

Vezényel: Hollerung Gábor

Verdi: A szicíliai vecsernye – nyitány

Ponchielli: F-dúr concerto trombitára, op. 123

Arban: Velencei karnevál

Respighi: Róma fenyői

2021. december 12., vasárnap 

19:00 Papp László Bp. Sportaréna

KARáCSONy

Sztárvendégekkel

Vezényel: Hollerung Gábor

Igazából karácsony

2021. december 17., péntek 

19:00 Klauzál Ház

BUDAFOKI

Kőházi Edit és Villányi Péter – oboa

Koncertmester: Berán Gábor

Mozart: A-dúr szimfónia KV 201

Albinoni: Versenymű két oboára és zenekarra

Debussy: g-moll kvartett op.10

2022. január 8., szombat

19:30 Müpa

ÚJÉVI

Eduard és Richard Kollert – hegedű

Corpus Harsona Kvartett

Vezényel: Hollerung Gábor

Újévi koncert

2022. január 14., péntek

19:00 Klauzál Ház

BUDAFOKI

Vezényel: Hollerung GáborÚjévi koncert

2022. január 16., vasárnap

11:00 Zeneakadémia

MEGÉRTHETő

Előad és vezényel: Hollerung GáborTÖRTÉNELEM

Respighi: Róma fenyői

2022. január 23., vasárnap

19:30 Zeneakadémia

MüPA FELFEDEZÉSEK

Kinga Wojdalska – brácsa

Vezényel: Stephanie Childress

Korngold: Blood kapitány-szvit

Williams: Brácsaverseny 

Nielsen I. szimfónia



74

a Budafoki Dohnányi Zenekar hangversenyei 2021. szeptember - 2022. február

2022. február 5., szombat

19:30 Pesti Vigadó

EMLÉKKONCERT

Budapesti Akadémiai Kórustársaság

Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar

Vezényel: Hollerung Gábor

Tallér Zsófia: Pert Em Heru (Kilépés a fénybe)

Mozart: Jupiter szimfónia

2022. február 11., péntek

19:00 Klauzál Ház

BUDAFOKI

Kotroczó Szabolcs – fagott

Vezényel: Ondrej Vrabec

Dvořák: Karnevál-nyitány

Ott Rezső: Fagottverseny

Martinů: VI. szimfónia

2022. február 12., szombat

18:00 Pesti Vigadó

ARANyBáL

Vezényel: Hollerung GáborAranybál

2022. február 20., vasárnap

19:30 Zeneakadémia

DOHNáNyI

Duo Gurfinkel – klarinét 

Vezényel: Vakhtang Kakhidze

Stravinsky: Tűzmadár szvit (1919)

Levitas: Remembering Benny Goodman

Dvořák: IX. (Újvilág) szimfónia

2022. február 26., szombat

19:30 Müpa

ZENEPLUSZ

Krusina: Hábetler András

Katinka, a felesége: Fodor Beatrix

Márzsenka, a leányuk: Balga Gabriella

Tobias Micha: Bátki Fazekas Zoltán

Ágnes, a felesége: Megyesi Schwartz Lúcia

Vasek, kettőjük fia: Megyesi Zoltán

Jenik, Micha fia: Boncsér Gergely

Kecal, Micha ügyvédje: Cser Krisztián

Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar

Debreceni Csokonai Színház Énekkara

Vezényel: Hollerung Gábor

Rendező: Szente Vajk

Smetana: Az eladott menyasszony



BDZ 

Ügyvezető, zeneigazgató
Hollerung gábor

karmester
Werner gábor

Első vendégkarmester
guido Mancusi

rezidens zeneszerző
gyöngyösi levente

Első hegedű
Berán gábor – koncertmester
gazda Bence – koncertmester
Harsányi Elina – koncertmester
Balog Barbara
Baranyai gábor
Kristó-Varga nikolett
nagy Szilvia
Pánczél Tamás
Remenyik gabriella
Sass Magdolna
Sawada Aya
Szilágyi Péter
Szilágyi-gárdián Rita
Véghelyi Márk

második hegedű
Bánhegyi Tünde – szólamvezető
Kalla-Tóta Hajnalka – szólamvezető
Bajmóczi Tünde
Bánfalvi-Kaizler Sára Alexandra
Fábiánné Fellegi Anna
Füzesséry Attila
gáblik Judit
Horváth Anita
H. Kovács Emese
lajhó Barbara
nádasdi Szilvia
Puskás Marica, dr

Brácsa
Kusz Viktória – szólamvezető
Markó János – szólamvezető
Amirás Kinga
Bakay Viktória
Konrád Barnabás
Megyes Krisztina
Skripeczky-Buzás Beáta
Tuza Boglárka

cselló
Helecz Dániel – szólamvezető
Kószás Ágnes – szólamvezető
garami Eszter
nagy Veronika
Simkó-Várnagy Mihály
Słodkowska Kamila
Szabó Anna
Szontagh Márton
Török Beáta

Nagybőgő
Budai Krisztián – szólamvezető
lázár gyula – szólamvezető
Baranyi Roland
Bartányi Réka
Bóni Andor
Botár Bence
lombos Pál

fuvola
Kára-Sepsi Etelka – szólamvezető
Bánki Berta
Bene Hajnalka
Kanyó Dávid
Márfi Eszter
Réman Zsófia

oboa
Kőházi Edit – szólamvezető
Czápos Benedek
Rajnai Marianna
Villányi Péter

klarinét
Szepesi Bence – szólamvezető
Ablonczy Keve
Horváth Marcell
Sándor Balázs

fagott
Bazsinka Ivett Éva – szólamvezető
Keszera Éva
Korda nikoletta
Kotroczó Szabolcs

kürt
Borbély Balázs – szólamvezető
Börzsönyi Máté
Flammer István
Mészáros Bence
Südi Bálint
Szokola János

trombita
Csatos Ferenc – szólamvezető
Monoki Attila
nagy Antal
Somorjai István

Harsona
Sütő András – szólamvezető
Pálinkás Péter
Hegyi gábor

tuba
Kovács Péter

Hárfa
Roskó Bernadett

Ütő
nagy Zsolt – szólamvezető
Kiss Helga
Kovács Péter Zoltán
Tóth Péter

alapító igazgató, tanácsadó
nemes lászló

művészeti titkárság
ortutay Réka – cégvezető
Czingráber Eszter – kommunikciós vezető
Borbély linda – kommunikációs menedzser
Drucker Zsuzsa – zenekari titkár
Pásztor Viktor – berendező
Kurta Klaudia – kottatáros
Turcsányi Ildikó – produkciós menedzser
Varga Ágnes – produkciós menedzser

gazdasági iroda
Szatur Márta – gazdasági vezető
ódor lajos – intendáns
Behofsits Zsuzsa – gazdasági ügyintéző
Mácsainé Blahó Franciska – pénztáros



Csodagyerekek koncertje
Hollerung Gábor három olyan szerzőtől választott
művet idei évadunk első budafoki koncertjéhez,
akik a maguk idejében csodagyerekeknek számí-
tottak.
Elsőként Georg Philipp Telemann Burlesque de
Quixotte Suite-jét játsszuk. A német zeneszerző
zenei oktatásban nem részesült, azonban korán
megmutatkozó tehetségét a szülői tiltás ellenére
tanárai mindig segítették. Tízévesen már több
hangszeren játszott, tizenkét évesen megírta első
operáját. A mai napig a legtermékenyebb zene -
szer zőként tartják számon, több, mint 3000 művet
komponált. A mai estén élete utolsó évében írt
művét, a Burlesque de Quixotte Suite-et hallhatja
a közönség. A mű alapjául Cervantes Don Quijote
de la Mancha című regénye szolgált, melynek
főhőse – vándorló lovagnak képzelve magát –
elindul kalandokat keresni. A Burlesque szó gú -
nyo lódást, tréfát, bohózatot jelent, s Telemann
azért ezt a címet adja művének, mert ezzel utal a
prózai valóságot a lovagi világ eszményeivel fel-
ruházó figura helyzetkomikumaira. A vonóskarra
írt mű egy francia nyitánnyal indul, amit hat
további tétel követ, melyben találkozhatunk Dul-
cineával, Sancho Panza-val és a Szélmalmokkal is.
Az est következő csodagyereke Erich Wolfgang
Korngold. A Brno-i születésű zeneszerző négyé -
vesen már négykezest játszott édesapjával,
hétévesen komponált, tizenhárom évesen pedig
első műveit mutatta be. Zenei karrierje akkor vett
nagy fordulatot, amikor a világhírű amerikai ren-
dező, Max Reinhardt felkérte őt, hogy készülő
filmjéhez, – az 1935-ben bemutatott – Szen-
tivánéji álom című filmhez filmzenét írjon. Korn-
gold annyira jól látta el ezt a feladatot, hogy
ezután több más filmhez is komponált kísérő
zenét, új műfajt teremtve ezzel, a szimfonikus
filmzene műfaját. Később három Oscar-jelölés és
két Oscar-díj tulajdonosa lett ebben a műfajban. A

ma este elhangzó Sok hűhó semmiért szvit a szer -
ző egy korai darabja, melyet 1918-ban komponált
a schönbrunni Schlosstheater társulata számára a
shakespeare-i darab kísérőzenéjeként. A ma este
elhangzó szvit négy tételből és egy nyitányból áll.
Koncertünket Camille Saint-Saëns II. szimfóniájá-
val zárjuk. A francia zeneszerző szintén csodagye -
rekként látta meg a napvilágot 1835-ben. Még
járni és beszélni is alig tudott, amikor háromé -
vesen már túl volt első zongoradarabjának
megkomponálásán, hétévesen zeneszerzést tanult,
11 évesen zongoristaként koncertezett, 13 évesen
a Párizsi Konzervatóriumba nyert felvételt, ahol
végül zenei tanulmányait végezte. A ma este el-
hangzó II. szimfóniáját 1859-ben komponálta,
melyet még ugyanebben az évben Lipcsében be is
mutattak. A Párizsi bemutatóra egy évvel később
került sor, ahol a művet Jules Pasdeloup karmester
vezényelte, akinek egyébként maga Saint-Saëns a
szimfóniát dedikálta. Egy rövid bevezetés után
fúgával indul a mű, melyet egy rövid adagio tétel,
majd egy rendhagyó scherzo követ, végül pedig
egy tarantellával zárul a szimfónia.

Hangersenyünkön Georg Friedrich Händel máig
legnépszerűbb művét, egyben a világ egyik leg-
gyakrabban játszott oratóriumának, a Messiásnak
a második, Passió részét hallgathatják meg. Első
alkalommal 1742. április 13-án Dublinban szólalt
meg, s az alkotás diadalmenete a következő évi
londoni koncertekkel folytatódott. Händel
számára az általa irányított koncerteken rendkívül
fontos volt, hogy minden szöveg elhangozzék,
mivel – a zenetörténetben talán egyedüliként –
kizárólag a Bibliából vett, szó szerinti idézeteket
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BUDAFOKI HANGVERSENyESTÉK

2021. szeptember 24., péntek
19:00 Klauzál Ház

Telemann: Burlesque de Quixotte Suite
Korngold: Sok hűhó semmiért – szvit 
Saint-Saëns: II. szimfónia

Vezényel: Hollerung Gábor

BDZ-NAP / MEGÉRTHETŐ ZENE

2021. szeptember 26., vasárnap
11:00 Zeneakadémia

BIBLIA

Händel: Messiás – II. rész (Passió)

Balogh Eszter – mezzoszoprán
Szerekován János – tenor
Cser Krisztián – basszus 
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Vezényel: Hollerung Gábor



dolgozott fel (a szövegkönyvet barátja és
munkatársa, Charles Jennens állította össze). Ezen
a délelőttön a Budafoki Dohnányi Zenekar állandó
partnere, a Budapesti Akadémiai Kórustársaság
tolmácsolásában hallgathatja meg a közönség.

A program részletes leírását lásd a 4. oldalon.

A mai estén egy utazásra hívja meg a BDZ kedves
közönségét. A pandémia időszaka alatt sokaknak
nem volt lehetőségük arra, hogy töltődésként elu-

tazzanak kedvenc tájaikra, vagy új tájak
felfedezésére induljanak. Ezért Werner Gábor, a
BDZ karmestere erre az estére olyan műveket
tűzött programra, amelyek valamilyen módon fel -
idézik a távoli tájak hangulatát, vagy éppen magá-
nak az utazásnak a csodálatos élményét. 
Elsőként Franz Schubert III. szimfóniájának 4.
tétele hangzik el. Schubertet a bécsi klasszika
utolsó mesterének, és a romantika egyik első
zeneszerzőjének tekintik. Rövid élete ellenére
gazdag életművet hagyott maga után, a mai estén
elhangzó darabot is lényegében 10 nap leforgása
alatt írta meg. A szerző életében a teljes mű sosem
hangzott el, a teljes szimfónia bemutatására 1881-
ben került csak sor. Ezt megelőzően, 1860-ban
Bécsben elhangzott a negyedik tétel, a mai kon-
certen is ez a tétel csendül fel, mely vidám,
örömteli hangulatú fináléja a III. szimfóniának, és
Rossinira emlékeztető stílusával, tarantella rit-
mikájával Szicília napfényes tájait fogja felidézni
a hallgatóban.
Utazásunkon Wolf Péter hegedűversenye kísér
tovább minket a világ különböző városaiba vagy
tájaira. A szerző ezt a művét Baráti Kristóf és a
Budapesti Vonósok felkérésére komponálta, majd
később elkészítette a mű teljes szimfonikus
zenekari változatát is hat tételben, melyben hat
tájat vagy várost látogatunk meg.
A jókedvű utazás egy tánccal indul a francia
kikötőváros, Le Havre nevét viselő első tételben,
melyben az indulás, útrakelés izgalma fogal-
mazódik meg. A következő állomás Andalúzia
latinos, spanyolos tájaira vezet minket, majd innen
Liverpoolba, a Beatles városába repülünk. Utazá-
sunk itt egy hirtelen fordulattal a rengeteg
történelmi és kulturális értéket őrző Jeruzsálembe
visz, a béke megtalálásának reményében, majd
Bihar tájait, és főleg az itt élő embereket láto-
gatjuk meg, míg utolsó állomásunkon, Dublinban
beülünk egy kocsmába, és élvezzük az ír zenét és
ír kocsmai hangulatot.
Wolf Péter nagy ívet bejáró utazása után újra visz -
szatérünk Itáliába, és Csajkovszkij Olasz capric-
cio-jával újra élvezhetjük a napfényes tájak lelket
melengető élményét, hallhatunk érzelmes szerená-
dot, utcai mandolinzenélést, beállhatunk újra
tarantellát táncolni, miközben élvezhetjük az
itáliai dalok fülbemászó motívumait.
Utolsó állomásunk a spanyol táj, latinos világ
hangulatával ajándékoz meg minket, Hugo Wolf
Der Corregidor szvitjében. Hugo Wolf osztrák
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BDZ-NAP 

2021. szeptember 26., vasárnap

11:00    megérthető zene 
Händel: Messiás 2. rész (Passió)

15:00     családi koncert – nem csak kicsiknek
BDZoo FAKToR – ÁllATI TEHETSÉgKUTATó

17:00 műhelybeszélgetés gyöngyösi leventével
18:30 Ütőbemutató 
20:00    Esti Nagykoncert / Mozart/Mendelssohn

FILMBEMUTATÓ 
HűSÉG - FELEJTHETETLEN GÁLAEST

2021. szeptember 28., kedd
19:00 Uránia Filmszínház

Közreműködik: 
BDZ A’la Carte
Corpus Harsona Kvartett

BUDAFOKI HANGVERSENyESTÉK

2021. október 15., péntek
19:00 Klauzál Ház

Schubert: III. szimfónia – 4. tétel
Wolf Péter: Utazás
Csajkovszkij: Olasz capriccio
Hugo Wolf: Der Corregidor Suite

Gál-Tamási Anna – hegedű
Vezényel: Werner Gábor



zeneszerző az 1800-as évek második felében élt,
és főként dalairól volt ismert. 1895-ben írta Der
Corregidor című vígoperáját, melynek szöveg-
könyve Pedro Antonio de Alarcón y Ariza A
háromszögletű kalap című elbeszélése alapján
készült. A mai estén a szvit változatot szólaltatja
meg a BDZ. A történetben igazi mediterrán
bonyo dalmakkal találkozunk: nagy felfordulást
okoz a faluban, hogy a molnár azt hiszi, hogy fe-
lesége vi szonyt folytat a falu bírójával. Mindehhez
az andalúziai táj és az andalúziai falvak minden-
napjai adnak hátteret.
Szeretettel várjuk kedves közönségünket erre az
utazásra, jöjjenek el, dőljenek hátra lehunyt szem-
mel, és érezzék a tenger illatát, a napfényt és
élvezzék az új, esetleg ismeretlen tájak csodálatos
világát.

Bartók Béla első alkotói korszaka erős szálakkal
kötődik a 19. század világához, különösen Liszt
Ferenc zenéjéhez. Kossuth alakját középpontba ál-
lító szimfonikus költeményében ahhoz a liszti
kezdeményezéshez kapcsolódott, melyet olyan
művek fémjeleznek, mint a Magyar történelmi
arc képek zongorasorozat, illetve a szimfonikus
költemények hősi tematikájú darabjai, a Mazeppa,
a Hamlet vagy a Prométheusz. De Liszt nemcsak
eszmei, hanem zeneszerzés-technikai útravalóval
is bőséggel ellátta a fiatal Bartókot, a Les Préludes
motivikus szervezettsége bizonyosan inspirálta az
ifjú zeneszerzőt, így különösen izgalmas lesz meg-
figyelni e két darabot egymás szomszédságában.
A koncerten felhangzó ősbemutató, Szentpáli

Roland kantátája a Müpa 2020-as zeneműpályáza-
tának egyik díjazottja. A mű szövege Berzsenyi
Dániel szavait idézi, a komponistát a vers ereje és
aktualitása fogta meg. A műben egyszerre használ
narrációt és szólóéneket, valamint szólókürtöt, il-
letve térben elhelyezett további kürtöket.

Mai esténken három bécsi zeneszerző művei
csendülnek fel. 
A Rózsalovag Richard Strauss Hugo von Hof-
mannsthal librettója alapján írt operája, mely egy
letűnt kort (Mária Terézia korát) idéz meg némi
nosztalgiával, fanyar és néhol pajzán humorral.
Strauss a kor nosztalgiáját a valcerrel érzékelteti,
mely a cselekmény idején még nem is létezett. Az
operában felcsendülő keringő-dallamokat fűzte
össze Strauss két keringősorozatban, melyek –
akár csak maga az opera – az örök nosztalgia
szim bólumává váltak. Strauss a hangszerelés
nagymestere volt, és ebbéli tudása megmutatkozik
a zenekari hangzás pazar színeiben, virtuóz és
élvezetes dallamaiban. 
Ezt követően az est karmestere, Guido Mancusi
trombitaversenyét hallhatják. A darab dallamos -
sága, virtuozitása könnyen Hummel trombita-
versenyeit, vagy Arban Velencei karnevál című
művét juttatja eszünkbe. Záró tétele igazi
bravúrszám a szólista számára, melyet egy köny -
nyed, virtuóz zenekari anyag kísér.
Az est második felében Bruckner VI. szimfóniája
csendül fel, melyet a szerző nem hallhatott teljes
egészében életében, hiszen az 1883-as bemutatón
csak a két középső tételt játszották, mert ne-
hézsége miatt a Bécsi Filharmonikusok nem vál-
lalkoztak a teljes mű bemutatására. Azóta is a
Bruckner-repertoár legritkábban játszott darabja,
bár maga Bruckner úgy vélte, ez a műve a
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A SZABADSÁG HANGJAI

2021. október 23., szombat
19:30 Müpa

Liszt: Les Préludes
Bartók: Kossuth-szimfónia
Szentpáli Roland: A magyarokhoz – ősbemutató

Cser Krisztián – ének
Bakos-Kis Gábor – próza
Cantemus Vegyeskar (karigazgató: Szabó
Soma)
Budapesti Akadémiai Kórustársaság (karigaz-
gató: Balassa Ildikó)
Vezényel: Hollerung Gábor

DOHNÁNyI BÉRLET

2021. október 30., szombat
19:30 Zeneakadémia

Strauss: Rózsalovag – Keringő szekvenciák,
No 1. & 2.
Mancusi: Trombitaverseny
Bruckner: VI. szimfónia

Monoki Attila – trombita 
Vezényel: Guido Mancusi



legszemtelenebb, mely könnyedebb hangvétele,
áttetsző hangszerelése miatt könnyebben befogad-
ható a közönség számára.  Robert Simpson, angol
zeneszerző szerint „a szimfónia témái rendkívül
kifejezők és plasztikusak, harmóniái kifinomultak
és rafináltak, a hangszerelés pedig talán a legin-
venciózusabb valamennyi szimfónia közül. A
klasszikus formálási elvek természetesen és
magától értetődően épültek be a szimfónia
nyelvébe, a két bécsi mester – Brahms és Bruck-
ner – soha ilyen közel nem volt még egymáshoz.” 

Mai előadásunkon Bartók Kossuth-szimfóniáját
vesszük górcső alá, melyről Hollerung Gábor így
nyilatkozott:
„Bartók fiatalkori műve, mely az 1900-as évek ele-
jén született, még az előtt, hogy Bartók a magyar
népdalkinccsel megismerkedett volna. A té-
maválasztása is romantikus, egyfajta nemzeti
elkötelezettséget jelenít meg. A hangszerelése,
zenei gondolkodása még Brahms és Richard
Strauss hatását mutatja. A darab felépítése hason-
lít a programzenéhez, melyben a történetben sze -
replőket egy-egy témával jelenítik meg.
Esetünkben Kossuthot egy verbunkos jellegű zene,
míg a vele szemben állókat a Haydn által írt
császári himnusz torzult verziója szimbolizálja. És
bár a szerző nem adott neki opus-számot – és így
az iránta érzett kegyeletből ritkán játsszák –,
mégis azt kell mondanom, hogy a mű a magyar
nemzeti romantika, azaz Liszt, Erkel, Mosonyi és
Goldmark vonalának egyik legzseniálisabb
alkotása.”

A mai estén olyan darabokat szólaltat meg a BDZ,
amelyek a maguk korában nem tudták kivívni a
közönség elismerését, s több évtizednek kellett el-
telnie ahhoz, hogy ezek a művek méltó helyükre
kerüljenek a zeneirodalomban.
Először Edward Elgar egyetlen csellóversenye
csendül fel a mai estén. Elgar brit zeneszerző je-
lentősebbnek tartott darabjai közül ez az egyik
utolsó, melynek alapdallamát egy mandulaműtét
után jegyezte le állítólag a szerző, több napi
szenvedés és fájdalomtűrés után. Később ebből a
dallamból bontakozott ki a csellóverseny, melynek
1919-es ősbemutatója kudarcba fulladt a kevés
próbának, és a karmester ellenszenvének köszön-
hetően. Jó néhány évtizeddel később, a legendás
csellista, Jacqueline du Pré játszotta a darabot kon-
certen, mellyel sikerült a zenemű elismerését
kivívnia. Mai koncertünkön a fiatal cselló feno -
mén, Danielle Akta tolmácsolja nekünk a darabot.
Koncertünkön ezután Rachmaninov I. szimfóniája
szólal meg. Az orosz szerző bár kivételes adottsá-
gokkal rendelkezett zongorajátéka terén, fiatal ko-
rától kezdve foglalkoztatta a komponálás.
Zenetanára kifejezetten ellenezte zeneszerzői am-
bícióit, ezért Rachmanyinov végül elhagyta
tanárát, aki így már nem akadályozhatta fej -
lődését. Első operájával, melyet 1892-ben kom-
ponált, nagy szakmai elismerést vívott ki
magának, így felbátorodva folytatta a kom-
ponálást. Pár évvel ezután írta meg I. szimfóniáját,
melyet akkori szerelme iránti lelkesedése inspirált.
Ám a mű bemutatója hatalmas bukás volt – ál-
lítólag a rosszul felkészült zenekar miatt –, amit
Rachmaninov éveken át nem tudott kiheverni. Az
idő azonban igazolta tehetségét, ma az egyik
legjobb műveként tartják számon.
A Budafoki Dohnányi zenekart a mai estén
Yeruham Sharovsky, izraeli karmester vezényli.

79

kalendárium

MEGÉRTHETŐ ZENE

2021. október 31., vasárnap
11:00 Zeneakadémia

HAZAFIASSÁG

Bartók: Kossuth-szimfónia

Előad és vezényel: Hollerung Gábor

BUDAFOKI HANGVERSENyESTÉK

2021. november 12., péntek
19:00 Klauzál Ház

Elgar: Csellóverseny
Rachmanyinov: I. szimfónia

Danielle Akta – cselló 
Vezényel: Yeruham Sharovsky



A BDZ-től megszokott látványos, fergeteges
hangversenyen a legnépszerűbb és legszebb
filmzenék csendülnek fel.

Mai hangversenyünkön Halász Péter vezetésével
egy klasszikus programot hallgathatnak meg. El-
sőként Haydn Medve névre keresztelt szimfóniája
csendül fel, mely annak a hat párizsi szimfóniának
egyike, melyet a szerző a Concert de la Loge
Olympique felkérésére írt 1786-ban. A darab mel-
lékneve nem Haydntől származik, hanem az
utókor akasztotta rá a zárótételben felhangzó
brummogó bőgő-dudabasszus hallatán, mely egy-
fajta medvetánc hatását kelti. 
Zarándy Ákos a fiatal zeneszerző generáció egyik
kiemelkedő képviselője. Rákóczi-concertója – bár
modern stílusú – mégis korhűen idézi a Rákóczi-
kor hangulatát, időnként viccesen, időnként egy
csipet nosztalgiával fűszerezve. A mű különleges
pillanata a tárogató és a cimbalom szólókettőse.
Mozart Prágai szimfóniája az 1787-es prágai
utazásának ihletében született. Szokatlan módon
három tételes – Mozart a menüett tételt elhagyta.
Az első tétel a Don Giovanni izgatott hangvételét,
míg az andante második tétel az opera baljós, dé-
moni hangulatát idézi. A harmadik tétel a Figaro
házassága cselszövő mozgalmasságát eleveníti fel,
egy oldott hangvételű, izgalmas zenei anyagban.

Ezzel a hangversenyünkkel szeretnénk egy kis
bensőséges, szeretetteljes, igazi ádventi hangulatot
csempészni a kedves hangversenylátogatók
életébe. Népszerű, az ádventi időszakot idéző dal-
lamokat hallhatnak a barokktól napjainkig.

A világhírű trombitaművész, Szergej Nakarjakov
az 1990-es évek elején robbant be a nemzetközi
zenei életbe. A legnagyobb karmesterekkel ját-
szott, többek között Sir Neville Marriner, Kent
Nagano, Mihail Pletnyov, Sakari Oramo, Jaap van
Zweden, Valerij Gergijev, Vlagyimir Szpivakov,
Christoph Eschenbach, Vladimir Ashkenazy és
Jiří Bělohlávek koncertjein működött közre. Ti-
zenötnél is több CD-felvételt készített, melyeket
a legjelentősebb lemeztársaságoknál rögzített. A
legfontosabb hangversenytermekben lép fel,
versenyművek szólistájaként éppúgy, mint kama-
razenészként. Állandó zongorista partnere a belga
Maria Meerovitch, illetve nővére, Vera Ohot-
nyikova.
Zenekarunk  közreműködésével az olasz roman-
tika pompás hangversenydarabját, Amilcare
Ponchielli trombitaversenyét, valamint a korszak
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DOHNÁNyI BÉRLET

2021. november 24., szerda
19:30 Zeneakadémia

Haydn: 82. C-dúr (A medve) szimfónia
Zarándy Ákos: Rákóczi-concerto
Mozart: Prágai szimfónia KV 504

Horváth Marcell – tárogató 
Vezényel: Halász Péter

CINEMUSIC

2021. november 13., szombat 
19:30 Müpa

Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Vezényel: Hollerung Gábor

ÁDVENTI KONCERT

2021. december 5., vasárnap
19:30 Pesti Vigadó

Csajkovszki: Diótörő-szvit
Christopher Rouse: Karolju
Bach: Magnificat

Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Vezényel: Hollerung Gábor

ZENEPLUSZ

2022. december 9., csütörtök
19:30 Müpa

Verdi: A szicíliai vecsernye – nyitány
Ponchielli: F-dúr concerto trombitára, op. 123
Arban: A velencei karnevál
Respighi: Róma fenyői

Trombita: Szergej Nakarjakov
Vezényel: Hollerung Gábor



rák, versenyművek, szimfóniák, szonáták és szóló
kantáták színesítik életművét. Albinoni az elsők
között  írt darabokat oboára, több versenyművet
is, melyek közül a mai estén a két oboára írt C-dúr
versenymű szólal meg a BDZ előadásában.
Az este záró darabja Debussy egyetlen vonósné-
gyese, a g-moll kvartett. 1893-ban, 31 éves ko-
rában írta a művet, hagyományos négytételes
vonósnégyes formában: szonáta, scherzo, lassú
tétel, majd gyors finálé, a zenei hangzás azonban
teljesen új. Egzotikus futamok, szokatlan akkor-
dok, egyedi harmóniák, ciklikusan visszatérő
főtéma teszi izgalmassá a darabot. Műve nagy si -
kert aratott, annyira, hogy Ravelt is megihlette egy
saját vonósnégyes komponálására.

Ha újév, akkor BDZ Újévi koncert! Ünnepelje
velünk az új esztendőt, és ünnepelje velünk ezen
a koncerten a Corpus Kvartett 20 éves jubileumát,
csodálja meg a Virtuózok produkcióban megis-
mert cseh hegedűs testvérpárt, és oldódjon fel a
sokszínű, virtuóz dallamokban, amit a BDZ tradi-
cionális koncertje kínál.

A BDZ hagyományos újévi koncertje szűkebb
pátriájában, a budafok-tétényi Klauzál Házban,
sok zenei csemegével és meglepetéssel.
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egyik legjelentősebb francia trombitavirtuóza,
Joseph Jean-Baptiste Laurent Arban nápolyi nép-
dalra írt variációsorozatát, A velencei karnevált
adja elő.

Ha karácsony, akkor legyen „igazából karácsony”.
Hallgassa meg a legismertebb karácsonyi dalokat,
zenéket, a legnépszerűbb előadóktól, a leglát vá -
nyosabb karácsonyi szimfonikus show keretében!

Mozart rövid élete alatt a tradicionális nyilván-
tartás szerint 41 szimfóniát írt. Az A-dúr szimfónia
a 29. ebben a sorban, melyet a szerző alig 18
évesen, vagyis 1774-ben komponált. Éppen egy
bécsi útjáról tért haza, ahol apjával volt láto-
gatóban. Valószínűleg itt hallhatta Haydn legújabb
műveit, melyek nagy hatást gyakoroltak rá, s az új
benyomások hatására jó néhány darab született
ezután. Az A-dúr szimfónia is ezek közé tartozik,
érződik rajta a fiatalos lendület és báj. Az első tétel
allegro moderato, feszültséggel teli témával indul,
majd egy csodálatos dallamú andante tétel követi,
a harmadik tétel egy menüett, míg végül egy brili -
áns fináléval zárja Mozart a darabját.
Tomaso Albinoni velencei kereskedő családban
született, a zeneszerzést eleinte csak kedvtelésből
művelte. Amikor gondtalan élete a család anyagi
tönkremenetele miatt véget ért, folytatta a
zeneszer zést, hogy megélhetését biztosítsa. Ope -

ÚJÉVI KONCERT

2022. január 8., szombat 
19:30 Müpa

Eduard és Richard Kollert – hegedű
Corpus Harsona Kvartett
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Vezényel: Hollerung Gábor

IGAZÁBÓL KARÁCSONy

2021. december 12., vasánap 
19:00 Papp László Budapest Sportaréna

Sztárvendégekkel
Vezényel: Hollerung Gábor

BUDAFOKI HANGVERSENyESTÉK

2021. december 17., péntek 
19:00 Klauzál Ház

Mozart: A-dúr szimfónia KV 201
Albinoni: Versenymű két oboára és zenekarra
Debussy: g-moll kvartett, op. 10.

Kőházi Edit és Villányi Péter – oboa
Koncertmester: Berán Gábor

BUDAFOKI HANGVERSENyESTÉK

2022. január 14., péntek 
19:00 Klauzál Ház

Újévi koncert

Vezényel: Hollerung Gábor



82

kalendárium

MüPA FELFEDEZÉSEK

2022. január 23., vasárnap
19:30 Müpa

Korngold: Blood kapitány – szvit
John Williams: Brácsaverseny
Nielsen: I. szimfónia, op. 7

Kinga Wojdalska – brácsa
Vezényel: Stephanie Childress

EMLÉKKONCERT

2022. február 5., szombat
19:30 Pesti Vigadó

Tallér Zsófia: Pert Em heru (Kilépés a fénybe)
Mozart: Jupiter szimfónia

Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar
Vezényel: Hollerung Gábor

Egy koncert, amelynek műsorán minden és min-
denki felfedezés. Korngoldot alig hallunk, holott
izgalmas szerző, Blood kapitány-szvitje pedig is-
meretlen a magyar zenekedvelők előtt. A világhírű

Ezt a hangversenyünket a hosszas betegség után,
fiatalon elhunyt, rendkívül tehetséges zeneszerző,
Tallér Zsófia emlékének szenteljük. A Kilépés a
fénybe című oratóriuma halottak napjáéra készült,

Respighi ma felcsendülő műve a képszerű kom-
ponálási technika egyik jellegzetes példája. A szer -
ző a mű valamennyi tételében Róma egy
jellegzetes helyéhez egy képet, hangulatot vagy
történelmi jelenetet társít. Az első tételben Róma
egyik legnépszerűbb parkja, a Villa Borghese
hatalmas kiterjedésű kertje adja a hátteret a gye -
rekek játékának, csúfolódásának, illetve az általuk
keltett zűrzavar zenei megfogalmazásához.
A második tétel a Fantasztikus szimfónia és az
Egy kiállítás képei hangulatára emlékeztet. A
katakombák titkát szerzőnk ezúttal gregorián dal-
lamok felidézésével jeleníti meg.
A harmadik tételben a Gianicolo fenyői egy fülledt
éjszakai kép hangulatát idézik meg, melynek a
végén a csalogány dala jelzi a hajnal érkezését.
Az utolsó tételben egy történelmi emlék képe kör-
vonalazódik, amint a győztes és dicső római had-
sereg a Capitolium felé vonul.

MEGÉRTHETŐ ZENE

2022. január 16., svasárnap 
11:00 Zeneakadémia

TÖRTÉNELEM

Respighi: Róma fenyői

Előad és vezényel: Hollerung Gábor

filmzeneszerző, John Williams Brácsaversenye iz-
galmas kalandot ígér, Nielsen ritkaságnak számító
I. szimfóniája nemkülönben. Felfedezés a külön-
leges tehetségű ifjú lengyel brácsás és a koncert
hasonlóképpen fiatal, brit karmestere is, aki a női
dirigensek számát gyarapítja örömteli módon.
A Blood kapitány (Captain Blood) valójában egy
sikeres amerikai film volt 1935-ből, amelynek
muzsikáját az emigrációját követően sikeres hol-
lywoodi filmzeneszerzővé vált Korngold írta. Ezt
igyekezett átmenteni a hangversenypódiumra,
amikor koncertszvitté alakította át. 
E mű után különösen frappáns választás egy másik
filmzene-komponista alkotása, amely azonban
eredetileg is a koncertgyakorlat számára készült:
a Jurassic Park, a Harry Potter és számtalan más
világsikerű film nagyszerű zenéjének komponis -
tája, John Williams hetvenhét évesen, 2009-ben
komponálta Brácsaversenyét. 
A dán Carl August Nielsen vi szont jóval fiatalabb
volt, amikor I. szimfóniáját befejezte: a dán népi
motívumokat is feldolgozó négytételes mű par-
titúrája végén huszonkilenc évesen, 1894-ben
húzta meg a kettősvonalat. 
Az est szólistája Kinga Wojdalska, számos
verseny győztese,  a londoni Királyi Zeneaka -
 démián tanul. A koncert karmestere, Stephanie
Childress hegedűsként kezdte pályafutását, jelen-
leg a St. Louis Symphony asszisztens karmes -
tereként bontogatja szárnyait.
Az Európai Unió Klasszikus Európa Jövője és
Kreatív Európa programjainak támogatásával.
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BUDAFOKI HANGVERSENyESTÉK

2022. február 11., péntek
19:00 Klauzál Ház

Dvořák: Karnevál-nyitány
Ott Rezső: Fagottverseny
Martinů: VI. szimfónia

Kotroczó Szabolcs – fagott
Vezényel: Ondrej Vrabec

A karneváli időszakban egy igazi karneváli hangu-
latot idéző darabbal köszönti közönségét a BDZ.
A cseh zeneirodalom egyik legismertebb szer -
zőjétől, Antonin Dvořáktól hallgathatja meg
kedves közönségünk a Karnevál-nyitányt. A mű
1891-ben született a szerző egyik legter-
mékenyebb időszakában, abban az időben, amikor
műveit sokfelé játszották, és mindenhol elismerés-
ben, nagy sikerekben részesült. Elismertségét mu-
tatja, hogy meghívást kapott a New York-i
Nemzeti Zenei Konzervatórium igazgatói
posztjára, melyet örömmel el is fogadott. A
Karnevál-nyitány az elutazása előtti utolsó darab,
melyet Prágában mutattak be 1892-ben. Eredetileg
három nyitányt komponált Dvořák Természet, Élet
és Szerelem címmel, melyek egy szimfonikus köl-
teményt alkottak. Csak később, a partitúrák ki-
adásakor – 1894-ben – kaptak külön opus számot
és új címet: A természetben (op.91), Karnevál
(op.92) és Othello (op.93). Dvořák a műhöz prog -
ram-ismertetést is adott: egy magányos vándor
érkezik alkonyatkor a város karneváli fergetegébe.
A műben megjelennek a szerző számára oly
kedves, szláv tánczenét idéző népies dallamok,

és a szerző eredetileg szülei emlékének ajánlotta.
A mű az egyiptomi halottaskönyv megzenésítése
a szerző saját fordításában és szekesztésében. A
grandiózus és misztikus téma feldolgozása szin te
a székbe szegezi a hallgatóságot.
Hangversenyünk második felében már a fényben
vagyunk. Mozart, akit Wagner csak így aposztro -
fált: Der Licht- und Liebesgenius (a fény és a sze -
retet zsenije) Jupiter szimfóniája a zenetörténetben
a lehetetlen egyfajta birtokba vétele. Csupa
pompa, tobzódás, magával ragadó zenei szer -
kesztés jellemzi ezt a művet, melynek végén a
szer ző még egy grandiózus fúgával is mega-
jándékozza a hallgatóságot.

hallhatjuk a karneváli tömeg örömujjongását,
érezhetjük a mulatozók vidámságát, amit a darab
közepén jól ellenpontoz a magányos vándor
merengését megjelenítő rész, míg a darab végén
visszatérünk a zajos karneváli hangulathoz, és
örülhetünk a vidám zárásnak.
Köztudott, hogy a BDZ rendszeresen játssza kor -
társ magyar szerzők műveit, hogy minél szélesebb
körben megismertethesse és megszerettethesse a
mai kor zenejét. A mai estén Ott Rezső műve
hangzik el. Ott Rezső a Zeneakadémián diplomá-
zott fagottból, majd zeneszerzésből. S bár „ko-
molyzenészként” végzett, a könnyűzene is szerves
része életének fiatalkorától kezdve, még rock ze -
nekart is alapított. Ezt mutatja, hogy a komponálás
mellett gyakran vállal hangszerelési feladatokat is-
mert könnyűzenei együtteseknek, művészeknek.
Komolyzenei, zeneszerzői munkásságának elis-
merését pedig több díj is bizonyítja. A mai estén a
szerző Fagottversenye hangzik el Kotroczó Sza -
bolcs, zenkarunk fagottművésze előadásában.
Az este utolsó műveként a cseh kortárs zeneszer -
ző, Bohuslav Jan Martinů VI. szimfóniája hangzik
el. Eredeti végzettségét tekintve hegedűművész,
de fiatal éveiben tanult zeneszerzést is. Termékeny
zeneszerzőként tartják számon, hiszen operák,
balettek, zenekari, kamarazenei művek, énekes és
hangszeres darabok alkotják életművét. Martinů
romantikus zeneszerzőként kezdte, majd 1923-ban
kivándorolt Franciaországba, ahol Párizsban új
zenei stílusokat ismerhetett meg, később neo -
klasszicista stílusban komponált. 1941-ben emig -
rált Amerikába, itt kezdi el írni szimfóniáit. A ma
este elhangzó VI. szimfóniát 1951-ben kezdte
komponálni, és három évvel később fejezte csak
be. A művet Charles Munch-nak, a Bostoni Szim-
fonikus Zenekar karmesterének ajánlotta, a
zenekar fennállásának 75. évfordulójára Fantaisies
symphoniques címmel. A három tételes mű eltér
korábbi szimfóniáitól, a szerző maga is úgy nyi-
latkozott róla, hogy ez a szimfónia egy forma
nélküli szimfónia.

A BDZ hagyományos báli programja koncerttel,
élő zenével, finom ételekkel, táncmulatsággal.

ARANyBÁL

2022. február 12., szombat
18:00 Pesti Vigadó



Koncertünk első darabjaként a 20. század egyik
legnagyobb hatású orosz zeneszerzője, Igor Sz-
travinszkij Tűzmadár c. balettjének szvit változa-
tát hallgathatjuk meg. A történetet egy orosz mese
ihlette, melyben a címadó madár történetét követ -
hetjük végig a jó és a rossz közötti harcban. Az
1911-es bemutató után a szerző egy csapásra is-
mertté vált, a zenéjében megjelenő orosz népdalok
dallamvilága, a szokatlan hangszerelési ötletek és
a váratlan zenei fordulatok teszik igen hatásossá a
művet.
A következő műsorszám egy különleges élményt
tartogat közönségünk számára. Eugene Levitas,
izraeli zenszerző művét hallhatjuk, melyben a
múlt században élt amerikai jazz klarinétosra,
Benny Goodman-re emlékezik. A Swing
királyaként emlegetett Benny Goodman a 30-as
évek egyik vezető zenei egyénisége volt, a szeg -
regáció idején az elsők között alakított jazz
együtteseket fekete zenészekkel együtt. A fiatal
izraeli zeneszerző az ő emlékének szenteli darab-
ját, melyet a Gurfinkel Duo, vagyis Daniel és
Alexander Gurfinkel ad elő a Zeneakadémia szín-
padán.
Az este utolsó műveként Dvořák IX. szimfóniája
szólal meg, melynek utólag az „Újvilágból” címet
adta, s mely már az első bemutatóján is hatalmas
sikert aratott. Dvořákot 1891-ben nevezték ki a
New York-i Nemzeti Zenei Konzervatórium igaz -
ga tói posztjára, így jutott el Amerikába, az
Újvilágba. Három évig élt itt, közben tanulmá -
nyozta a helyi indián népdalokat és a spirituálékat.
Valószínűleg ez is hatott utolsó szimfóniájának
megkomponálására, hiszen az első két tételben
ezekhez hasonló dallamok szólalnak meg. Ter-
mészetesen nem hiányzik a közép-európai dal-
lamvilág sem, mely vidám polka formájában
jelenik meg a műben.

Smetana operái közül leginkább Az eladott
menyasszony (Prodaná Nevesta) tartozik bele a
cseh nemzeti klasszikus kánonba. Más nyelvekre
– The Bartered Bride – az elcserélt szinonimával
szokták fordítani, ami még jobban kidomborítja
Smetana operájának komikus, mesebeli jellegét.
A falusi szerelmi történet nagyon egyszerű:
Mařenka szereti Jeníket, de a szülei a helyi gazdag
Micha másik fiát, Vaseket szánták neki férjül.
Jeník megállapodik a házasságközvetítővel, hogy
lemond a Mařenkával tervezett frigytől egy hatal-
mas összegért, de azzal a feltétellel, hogy Mařenka
a Mícha legidősebb fiához menjen feleségül.
Jeniken kívül senki sem tudja a faluban, hogy ő
maga is Mícha elveszett fia. Az alku tehát létrejön,
ami sok-sok bonyodalmat, szerelmi cívódást okoz.
De a végén, mint Molière vígjátékaiban is, egy
nem várt fordulattal minden a helyére kerül. Min-
den jó, ha a vége jó: a falu népe is boldog, és
vidám dalra és táncra perdül. Smetana annyira el
volt bűvölve a mesés történettől, hogy gyönyörű
prelúdiumot komponált: az opera nyitánya később
önálló koncertdarabként szerepelt.
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ZENEPLUSZ

2022. február 26., szombat
19:30 Müpa

Smetana: Az eladott menyasszony

Krušina: Hábetler András
Katinka, a felesége: Fodor Beatrix
Mařenka, a leányuk: Balga Gabriella
Tobias Micha: Bátki Fazekas Zoltán
Ágnes, a felesége: Megyesi Schwartz Lúcia
Vasek, kettőjük fia: Megyesi Zoltán
Jenik: Boncsér Gergely
Kecal, házasságközvetítő: Cser Krisztián

Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar
Debreceni Csokonai Színház Énekkara
Vezényel: Hollerung Gábor
Rendező: Szente Vajk

DOHNÁNyI BÉRLET

2022. február 20., vasárnap
19:30 Zeneakadémia

Stravinsky: Tűzmadár-szvit (1919)
Levitas: Remembering Benny Goodman
Dvořák: IX. (Újvilág) szimfónia

Duo Gurfinkel – klarinét
Vezényel: Vakhtang Kakhidze



ArAnybál

2022

Várjuk önöket 2022. február 12-én a Vigadóban!




