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NYITÁNY

Huszonöt év. Most, amikor ezt a könyvet készítjük, erről szól minden a BDZ háza táján. 
Büszkeséggel és további tettvággyal átitatott évadban járunk. Büszkén tárjuk ön elé ezt 
a könyvet is, amely Hangoló Könyvek sorozatunk első darabja. Már maga a Hangoló, zene- 
karunk időszaki programmagazinja is lassan kilenc éves. Ezt, a magyar szimfonikus zenekari 
piacon egyedülálló magazinműfajt évadonként kétszer töltjük meg koncertlátogatóink 
számára interjúkkal, portrékkal, riportokkal, hírösszeállításokkal, képriportokkal – és persze 
kulisszatitkokkal.

Jubileumi kiadványunk első biztos pontja is a Hangoló magazin Kulisszák mögül című rovat- 
anyagainak csokorba szedése volt, hiszen kilenc éve lapszámról lapszámra bemutatunk 
egy-egy (néha két) zenészt, zenekari dolgozót. Mi más árulkodhatna jobban egy zenekar-
ról, mint az ilyen beszélgetések? De akkor már szeretnénk összes zenészünket, munka-
társunkat is büszkén megmutatni, egy-egy friss fotóval, rövid bemutatkozó írással. Persze 
készült néhány interjú kifejezetten huszonöt évességünk kapcsán is, amelyek szintén nem 
maradhatnak ki egy ilyen gyűjteményből. De a legizgalmasabbnak talán könyvünk utolsó 
fejezete ígérkezik; a BDZ-gyerekek rajzaiból készült összeállítás abba enged bepillantást, 
hogyan is hatja át a „bédézésség” családi életünket is; mi áll össze a gyerekek fejében, aztán 
pedig rajzlapján, amikor a megjelenítendő téma az, hogy anya, apa, nagymama, nagypapa, 
vagy esetleg a nagybácsi, nagynéni dolgozni megy. 

A BDZ 25 – Negyedszázada lendületben című, első Hangoló Könyvet önnek és persze  
magunknak készítettük. Jó így egyben látni magunkat és gondolatainkat. Reméljük, önnek 
is legalább akkora örömöt szerez kiadványunk, mint amekkorával mi készítettük és vesszük 
kézbe.

Maradjon velünk továbbra is lendületben!

Czingráber Eszter
Hangoló főszerkesztő
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Csakazértis Dohnányi!

Hollerung-tanmese 
a BDZ „fenevaddá” válásáról

Szöveg: Ortutay Réka
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Ha az ember egy épületben dolgozik a főnökével, azt gondolnánk, igen egyszerű „mik-
rofon-végre” kapni. Például, ha közös munkahelyük éppen születésnapot ünnepel. Ha ez 
a főnök azonban Hollerung Gábor, a munkahely pedig a BDZ, sokkal egyszerűbb négy-
szemközti (vagy inkább két fül közti) beszélgetést összehozni, ha a Maestro éppen Japán-
ban van… Élőszóban, telefonon és az internet adta valamennyi lehetőséget kihasználva 
Ortutay Réka, Hollerung Gábor egyik irodai jobbkeze bírta szóra mesterünket. 

Legutóbb a 20. születésnapunk alkalmából adtál nekem interjút. Mi történt azóta?

Az elmúlt öt év alatt a zenekar egy igazi „fenevaddá” változott, elképesztő a teljesítőképes-
sége, és hihetetlenül egyenletes, magabiztos a művészi színvonala. Rendkívüli sokoldalú-
ság jellemzi az együttest, és a muzsikusok minden programban igyekeznek a maximumot 
kihozni magukból. Elmondhatjuk, hogy van egy széles „bázisközönségünk”, amelynek kö-
rében kifejezetten népszerűek vagyunk, és szakmailag is az élvonalba tartozunk. 

E mögött azért nagyon kemény munka van.

Valóban. Az elmúlt évben több mint száz előadásunk volt, ami a mi esetünkben ténylege-
sen 95-96 különböző programot jelent. Rá vagyunk kényszerítve arra, hogy sok koncertet 
adjunk, mert az állami támogatásunk még mindig jelentősen elmarad a hasonló színvonalú 
zenekarokétól, így a költségvetésünk hiányzó részét kénytelenek vagyunk a jegybevételből 
pótolni. Ugyanakkor megerősödött a zenekar imidzse a szakmán belül is – itt nem feltétle-
nül a szakmai szervezetekre gondolok –, a közönség körében és az üzleti világban is. 

FOTÓ: CSIBI SZILVIA
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A kemény munka azért nem csak sok koncertet jelent, hanem egy hosszú, többévtizedes 
műhelymunkát is, melynek során kialakult az az egységes játékmód, ami a zenekart jel-
lemzi. Hogyan indult ez 25 éve, amikor még csak pár ember volt állásban és a zenekar 
zömmel kisegítőkből állt? Hogyan kell elképzelnünk a zenekar életét a 90-es években?

Az elején, és itt még a hivatásossá válás előtti időkről is beszélek {a zenekar ifjúsági zene-
karként 1975-ben alakult, 1993-ban vált hivatásossá. – a Szerk.}, nem volt kiszámítható a 
zenekar élete; rendszeres hiányzásokkal kellett szembe néznünk, mint egy amatőr ének-
karban. Azon kellett izgulnom, hogy vajon hány kürt, hány brácsa lesz az aznapi próbán.  
A mélypont az 1992-es év volt, amikor a Főváros átvette a Fesztiválzenekar finanszírozását, 
ahol a muzsikusok biztos egzisztenciához jutottak. Ennek hatására sokan elmentek tőlünk 
a Fesztiválba. Egyszóval nem volt stabil a társaság. Volt 30-40 fő, akikre mindig lehetett 
számítani, és volt rengeteg kisegítő. A művészeti titkár gyakorlatilag huszonnégy órában 
kisegítőket szervezett.

Ilyen bizonytalan személyi háttérrel hány koncertet lehetett adni, hogyan lehetett pró-
bálni?

Azért már 1993 előtt is voltak bérletsorozataink. A Budafoki bérleteink és az Universitas 
bérlet az elsők közé tartozik, mindemellett a 90-es években volt egy ún. Közszolgálati bér-

ZENEAKADÉMIA, 2007, FOTÓ: SZEBERÉNYI ADRIÁN
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letünk is, melynek a Főpolgármesteri Hivatal Díszterme adott otthont. A Megérthető zene 
97-ben indult, a Vox Humana bérletet pedig, mely eredendően a Budapesti Akadémiai  
Kórustársaság oratóriumbérlete volt (eleinte Oratóriumbérlet néven), az 1997-98-as évad-
tól vettük át. A zenekar abban az időben is évente 25-30 hangversenyt adott, elég komoly 
programokkal.

Mikor kezdett stabilizálódni a zenekar helyzete?

A 2002-es fizetésemelés hatalmas lépés volt. Ekkor lehetett először észrevenni a fizetése-
ket. Ekkortól a fluktuáció elkezdett csökkenni. Aztán 2009 őszétől, amikor beköltözhettünk 
végre a saját próbatermünkbe (a zenekar addig bérelt próbatermekben próbált), áttértünk 
a délelőtti próbákra. Addig a próbák délután négytől sokszor fél tízig tartottak, azért, hogy 
a zenészeim más zenekarokban is dolgozhassanak a megélhetésükért. De az együttes 
2009-ben nagykorúvá vált, akkortól tekintik igazi munkahelynek a zenekart, és sokan, akik 
a délelőtti próbák miatt kénytelenek voltak két együttes között dönteni, a BDZ-t választot-
ták. Végre normális, rendezett munka indult el, és így minden sokkal hatékonyabbá vált.  
A BDZ végre a magyar hivatásos zenekarokhoz hasonló mechanizmussal kezdett működni. 
Innen ívelt felfelé az életünk. Mi aztán minden apró anyagi sikerből (pl. TAO-támogatások) 
igyekeztünk és igyekszünk tovább építkezni. Folyamatosan újítjuk fel a hangszerparkot, 
javítjuk a munkakörülményeket, az elmúlt két évben pedig – többségében a saját bevé-
teleink terhére – kétszer is megemeltük a fizetéseket. És mindezek hatására a zenekar is 
egyre jobban teljesít.

A repertoár kiválasztásában volt tudatosság? A zenekar, a zenészek „tanítgatása” 
szempont volt az évadtervezéseknél?

Tulajdonképpen igen. Sok klasszikus művet játszottunk, mert ezeken keresztül vezet az 
út a zenei diszciplínákhoz, az egységes zenei gondolkodáshoz. Volt egyfajta tudatosság 
abban, ahogy minden évben egyre távolabbi vizekre kacsintottunk ki, mint pl. Brahms, 
Csajkovszkij, a nagy romantikus művek. Elmondhatjuk tehát, hogy óvatosan nyitottunk 
abba az irányba, ami nagyobb zenei tudást kívánt. Kocsis Zoltán csinált a zenekarral még 
a 90-es években egy Till Eulenspiegelt, amit ma már megmosolygunk, de akkor még meg-
küzdöttünk vele. A Mahler I. szimfónia első előadása is egy rendkívüli pillanat volt. Igye-
keztem mindig olyan zeneszerzők műveit játszani, akik egy korszakot fémjeleznek, de a 
választásaimban mindig nagy szerepet kapott a didaktikai logika is. Így a nehéz darabokat 
is lassanként birtokba vettük. A második spanyol turnéra például a Bartók Concerto már 
repertoárdarabnak számított, de mérföldkő volt az első Mandarin-szvit, vagy az első Pet-
ruska előadásunk is.
Persze a darabok kiválasztásában nem is csak a zenekar pillanatnyi tudása játszott szere-
pet, hanem az is, hogy én hol tartok. Nem játszottunk el olyan darabot, amelynek előadá-
sára nem éreztem magamat alkalmasnak, hiszen nekem is fontos volt, hogy én magam is 
értsem a darabot. 
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Egyszóval együtt fejlődtél a zenekarral?

Teljes mértékben. Egy karmestert csak egy zenekar taníthat meg a szakmára, egy zenekar 
pedig csak egy karmester munkája által válhat homogén együttessé. Persze a zenekar fej-
lődéséhez a jó vendégkarmesterek nagyon sokat adtak hozzá. Nagy hatással volt a zené-
szekre pl. a Michael Sternnel való együttműködés, hiszen óriási esély és lehetőség volt egy 
ilyen kvalitású vendégkarmesterrel játszani. Kocsis Zoltán az első perctől kezdve nagyon 
pozitívan állt a zenekarhoz, ami közös mesterünknek, Simon Albertnek (Jumi) {1926-2000, 
karmester, zenetudós, zenepedagógus, a Zeneakadémián zenekari gyakorlatot tanított, a ze-
neakadémiai zenekart vezette – a Szerk.} is köszönhető. Mert ugyan Zoli zseniális volt, de 
a zenekarépítés csínját-bínját ő is Jumitól tanulta meg. És bár Zolit mindenki egy tüzes, 
fékezhetetlen ménnek látta, a zenekarunk nagyon szeretett vele játszani, mert ugyanazon 
diszciplínákat kérte a zenekartól, amikhez mi már hozzászoktunk. Jumi pontosan tudta, 
hogy egy zenekar mitől játszik el jól valamit, ami adott esetben lehet technikai kérdés, 
de lehet artikuláció, rövid-hosszú hang viszonya, stb. Nem véletlenül szerettek meg olyan 
karmesterek minket, mint Roberto Paternostro, Guido Mancusi, Boris Brott, Yeruham Sha-
rovsky vagy Patrick Ringborg.

A Simon Albert, azaz Jumi által tartott zeneakadémiai zenekari gyakorlat tulajdonkép-
pen miből állt?

Jumiban az volt a zseniális, hogy minden diszfunkcióra rendkívül világos választ tudott 
adni. A hosszú-rövid hang kérdésében mindig meg tudta mondani, hogy adott zenekar-
nak mi vele a baja. Mikor rövid, mikor mennyire rövid, mikor mennyire súlytalan. Ha egy 
zenekaron belül a hosszú-rövid viszonyát másként értelmezik, akkor az a közös artikuláció 
tönkretevője lehet. A daktilus-anapestus (ti-ti-tá vagy tá-ti-ti) közötti különbség egy Ju-
mi-mánia volt, máig a fülemben van, ahogy ezt tanította. Így hát én is óriási hangsúlyt fek-
tetek az egységes artikulációra, és mára már eljutottunk odáig, hogy a zenekar már maga is 
figyel erre. Minden évben csinálunk egy „karmestermentes” koncertet, ahol hagyom, hogy 
a zenekar maga építse fel a műveket, maga alakítsa az artikulációt, és mindig büszkén lá-
tom, hogy mekkora tudás halmozódott fel ezekben a fiatalokban.

A játékstílus átadása mennyire önműködő folyamat? Mennyire van szükség arra, hogy 
helyenként beavatkozzál?

Transzferábilis folyamatról van szó a zenekari tudást illetően, de természetesen néha 
még én is beleszólok a dolgokba. Mindenesetre érdekes, hogy ha jön egy kisegítő, vagy 
egy új tag a zenekarba, azt azonnal „beavatják” a mi játékstílusunkba. Ugyanakkor ér-
dekes felfedezés, hogy sok muzsikuson látszik, akik esetleg más zenekaroktól jönnek 
ide kisegíteni, vagy máshol is játszanak, hogy nem minden zenekarban működnek ezek 
az egységes diszciplínák. Az utóbbi időben sokan jöttek vissza hozzánk olyanok, akik 
itt kezdtek, aztán más zenekarokban játszottak. Szinte félelemmel ülnek be hozzánk, 
mert nem tudják, hogy vajon mitől működik itt a dolog ilyen egységesen. Annyira ki-
alakult egyfajta egymásra hangoltság, egyfajta „ugyanazt gondoljuk”, hogy pár vendég-
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karmester mosolyogva megjegyezte, hogy a zenekar finoman a tudtára adta, hogy hol 
van a határ. Azaz nagyon udvariasan nem csinálják meg, amikor olyat kérnek tőlük, 
ami nem fér bele a zenekar együttműködési logikájába, játékmódjába, egy zenei kor-
szakról alkotott stílusismeretébe. Azaz abba a közös elképzelésbe, hogy éppen hogyan 
artikulálunk, hova helyezünk egy hangsúlyt stb. Ez minden vendég számára nagyon 
meglepő, és ugyanakkor rendkívüli tiszteletet vált ki. Eljutottunk oda, hogy az ország 
vezető zenekaraiból is szívesen jönnek hozzánk muzsikusok kisegíteni, és adott eset-
ben megköszönik és hálásak azért, amit itt kapnak zenei tudásban, együttjátszásban, 
kommunikációban.

Ebben a bizonyos együtt gondolkodásban mekkora szerep jut a zenekar vezetőjének?

Ha megnézzük az aktuális magyar zenei életet, láthatjuk, hogy kevesen maradtunk olyan 
karmesterek, akik évtizedek óta vezetnek egy zenekart, ahol a vezetőnek ilyen hosszú 
idő alatt van lehetősége arra, hogy egy egységes zenei gondolkodást megkövetelhessen 
a zenekarától. Ebből a szempontból mi – ha szabad ilyet mondani – a „másik” olyan ze-
nekar vagyunk, ahol egy közel háromévtizedes egységes zenei tradícióról beszélhetünk. 
A zenekarban ez a többévtizedes együttműködés – az egymásra figyelés, az azonos 
játékmód – mára tudott igazán aranyértékké válni, mert ennek köszönhetően a világ 
vezető zenekaraihoz hasonlóan rendkívül rövid idő alatt rendkívüli nehézségű műso-
rokat tudunk abszolválni. Ezek a diszciplináris mechanizmusok nagyon sok munkaórát 
tudnak pótolni. Természetesen komfortosabban érzi magát a zenekar, ha van idő egy 
darab bepróbálására, de ezeknek az egységes diszciplínáknak köszönhetően pl. nyáron 
Gyöngyösi Levente új musicaljét négy nap alatt képesek voltunk megtanulni olyan szín-
vonalon, hogy ebből a két és fél órás darabból egy nagyon is értékelhető koncertfelvé-
tel tudott készülni. Vagy Bartók Kékszakállúját is két nap alatt képesek voltunk lemezre 
venni. A múlt héten is egy ősbemutatót is játszottunk – az ősbemutatók köztudottan a 
próbafolyamat alatt válnak véglegessé, tehát nem sok idő jut az elmélyülésre –, könnyít-
ve egy kis Wagnerrel és Csajkovszkijjal, mindezt négy nap alatt összerakva, ami szintén a 
teljesítőképességünk határát súrolta.
Másik fontos dolog a zenekarban ülő muzsikusok motivációja. Nálunk a zenészek szá-
mára a jónak van egy meghatározható fogalma; tudják mi a jó, és hajlandóak valamit 
addig próbálni, amíg elégedettek lesznek a teljesítménnyel. Sőt tovább megyek; ha egy 
karmester megelégszik azzal, ami a zenekar jóról alkotott fogalmát nem elégíti ki, akkor 
képesek és hajlandóak jelezni a karmester felé, hogy szeretnék még átvenni az adott 
részt. Fontos számukra a teljesítmény, és mindezt örömmel, elszántsággal és mérhetet-
len alázattal teszik.
Somogyi Lászlótól {1907-1988, klasszikus zenekarépítő karmester, az általa kidolgozott So-
mogyi-módszerben egy páratlanul koncepciózus karmester-iskola terve rajzolódik ki. Elvár-
ta, hogy a karmester egy zenemű minden hangjáról tudja, hogy miért van ott, mi a funkciója. 
Módszere a legnevesebb magyar karmester-generációnak nyújtott támpontot a pályán. – a 
Szerk.} tanultam a Bartók Szemináriumon, hogy valami vagy jó, vagy nem jó. Sok minden 
lehet jó, de a jó ellentéte sosem lehet jó. És ezt a Dohnányi Zenekarban ülő muzsikusok 
tudják, érzik, és ez motiválja őket.
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Említetted, hogy a zenekar bizonyos esetekben határt húz bizonyos stilisztikai és játék-
módbeli kérdésekben. Elmondhatjuk, hogy minden zenekart jellemez egyfajta játszás-
mód és mentalitás? Mennyire tapasztaltad ezt a világban?

Az egyik legnevesebb zenekar, amit vezényelhettem, az Israel Philharmonic volt. És bár 
egy több évtizedes együttműködés fűzi őket Zubin Mehtához, és a zenekar összetételéből 
adódóan őket az oroszos tradíció jellemzi, mégis volt bennük nyitottság arra a klasszikus 
játékmódra, amit én a Mendelssohn-program kapcsán képviseltem. Az izraeliek nyitottak, 
de pl. azt kérni tőlük, hogy ne vibráljanak, az teljesen nonszensz. 
Vannak zenekarok, mint pl. a Wiener Philharmoniker, akik egy százéves tradícióval a hátuk 
mögött még egy Gardinerrel {John Eliot Gardiner, angol karmester, a historikus előadásmód 
egyik legavatottabb képviselője – a Szerk.} szemben is „bekeményítenek” – a legendák szerint. 
Persze egy karmesternek is tudnia kell, hogy nehéz megkövetelni egy zenekartól, hogy át-
álljon egy teljesen más vonásnem-kultúrára, egy teljesen más artikulációs mechanizmusra. 
Ugyanakkor más játékmód és más mentalitás jellemez egy amerikai zenekart, akik a ver-
bális kommunikációjukban ugyan hihetetlenül nyitottak, de alapvetően nem lehet őket 
kimozdítani a kiinduló játékmódjukból. Ott a szabályok uralják a próbákat. Amint egy ze-
nészt felvesznek egy zenekarba, gyakorlatilag semmire sem kötelezhetik, csak arra, ami 
a szerződésében van. Nem kérhető meg szólóra pl., és az egész próbafolyamat egy szak-
szervezeti, munkaadó és munkavállaló közötti ping-pong csatára emlékeztet, hogy ki mit 
csinálhat, mettől meddig kell szünetet adni – akár épp egy frázis közepén. Más kérdés per-
sze, hogy ezek a muzsikusok elképesztő hangszerekkel, remek hangszeres és technikai tu-
dással rendelkeznek. Egy ilyen együttesnél egy hanglemezfelvétel eredményeként olyan 
csodát hallunk, amit kevés helyen a világon. De a próbafolyamatot nehezítheti ez a tőlünk 
idegen működési mechanizmus, még akkor is, ha a végeredmény kitűnő lesz.

Vajon mit szólt volna ehhez a sok magyar zenekarépítő személyiség, akik az amerikai 
zenekari kultúrát tulajdonképpen létrehozták és megalapozták. Gondolok itt Reiner 
Frigyesre, Dorátira, Ormándyra vagy Széll Györgyre…

Biztos vagyok benne, hogy abban a korban a dolgok még nem így működtek Amerikában 
sem. Könnyen lehet, hogy pont az ilyen nagy hatású és sok szempontból korlátlan tekin-
téllyel rendelkező karmesterek újjászületését szeretnék elkerülni a szabályok sokaságával.

Sokat dolgozol Ázsiában is. Ott mi a jellemző?

Az ázsiaiak nagyon érdekesek; a próbán felvesznek egy maszkot, szó nélkül megcsinálnak min-
dent, amit kérsz. Majd a szünetben megrohannak, mint egy popsztárt, és autogrammot kérnek. 
Az ázsiai muzsikusokat nagyon jellemzi a tanulásvágy, nagyon hálásak, ha tanulhatnak valamit. 

A magyar zenekarok hol foglalnak helyet ebben a nemzetközi sorban?

Mi Magyarországon azért közelebb állunk a mediterrán mentalitáshoz. Egy magyar zene-
kar eredendően motiválható, örül a jó munkának, a jó teljesítménynek, tehát egy magyar 
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zenekarral könnyebb együtt dolgozni, mint mondjuk egy némettel, de egy némettel egy-
szerűbb, mint egy amerikaival. Az amerikait egyszerűen túl kell élni. 

Említetted az amerikaiaknál, hogy a szakszervezet túlirányítja a művészi folyamatokat 
is. Érdekes módon a BDZ-ben még szakszervezet sem tudott kialakulni, és amikor pró-
báltuk is létrehozni, kiderült, hogy nemigen van rá szükség.

Az első időkben a zenekar megértette, hogy felesleges velem, mint munkaadóval szem-
ben olyan követelményeket támasztani, amelyeket nem tudok teljesíteni, mert egyszerűen 
sokmindenhez nem adottak a feltételek. Hiszen a teljesíthetetlen követelések adott eset-
ben inkább szétzilálják a művészi munkát. Így a hosszú évek alatt kialakult bennem, hogy 
ami megtehető, azt meglépem, ami pedig nem, azt egyelőre elhalasztom. Nagyon ritkán 
fordul elő, hogy pár másodperccel, esetleg perccel tovább tartom a próbát. Ha óra 29-kor 
kezdünk bele egy frázisba, azt azért lezárjuk, akkor is, ha az 30 másodperccel megnöveli 
a próba hivatalos idejét. De úgy érzem, ez minden zenésznek így esik jól. A zenészeim 
pontosan megfogalmazzák, hogy nálunk, Magyarországon, a magyar körülmények között 
a munkavállalói érdekvédelemnek akkor van értelme, ha nem veszélyezteti egyrészt a mű-
vészi munkát, másrészt a munkavállaló státuszát, a munkavállaló egzisztenciáját. 

BRÉMA – GLOCKE, 2004
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Az utóbbi időben egyre nagyobb szerepet juttattunk a társművészeteknek a program-
jainkban. Vajon mi motiválja ezt?

Ennek megválaszolását messziről kell indítanom. Egy-két éve érezzük, hogy a zenekari élet 
önképe nem túl naprakész. Nem állnak olyan mechanizmusok a szakmai szervezetek és 
a minisztérium rendelkezésére, melyekkel mérhetnék a zenekarok teljesítményét. Csak 
olyan mércék léteznek, mint hogy kinek mekkora a költségvetése, kinek mekkora a hang-
ja. Persze költségvetési szempontból az elmúlt öt évben jelentősen felzárkóztunk. A BDZ 
költségvetése a harmadik legnagyobb az országban a Fesztiválzenekar és a Nemzeti Filhar-
mónia mögött. Mindez persze nem a döntéshozók jobb belátásra térésének köszönhető, 
hanem annak, hogy a bevételeinket sikerült hihetetlen módon megnövelnünk. A költség-
vetésünk 75%-a saját bevétel. Ez persze rendkívül sok kiadással jár, hiszen befektetés nél-
kül nincsen hozam. A befektetés alatt nem csak az anyagi, hanem a szellemi és a munkabeli 
befektetést is értem. 
Mindemellett – és itt most visszakanyarodnék az önképhez – nem veszünk tudomást arról, 
hogy a közönségünk kiöregszik és nincsen közönség-utánpótlás. Döbbentem veszem észre, 
amikor hallgatóként ülök be egy jól látogatott koncertre – adott esetben a miénkre is –, hogy 
a közönség átlagéletkora milyen magas. Nálunk még nagyobb számban fordulnak elő a fia-
talabb korosztályokból, de ha elmegyek egy „magas presztízsű” hangversenyre, akkor a kö-
zönség életkori összetétele nem nagyon reménykeltő a jövőre nézve. Erre valamit lépni kell.
Részemről tehát a művészeti ágak ötvözése egyfajta előremenekülés, hiszen a közön-
séget, és különösen a fiatalabb korosztályt azzal lehet leginkább megfogni, ha non-ver-

JUBILEUMI FOTÓ, 2018
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bális művészeti ágakat vegyítünk. A mi produkcióink nagy része, még akkor is, ha Peer 
Gyntöt játszunk Huszti Péterrel, elsősorban zenéről szólnak, zenéről és képről, zenéről és 
mozgásról. A legnagyobb erősségünk az, hogy bátrak vagyunk, és a kollégáim, azaz ti, az 
irodán dolgozók, olyan kreatívak vagytok, olyan jó ötleteket hoztok, amelyekből kitűnő 
összművészeti produkciók keletkeznek. Ezeknek a hatóereje óriási! Amikor a zene és a 
tánc vagy zene és kép találkozik egymással, a produkció hihetetlen hatásossá és haté-
konnyá válik. A közönség kedvét is emeli, mert a zenei katarzis szavakkal nem fejezhető 
ki, mégis, ha valaki megéli, olyan érzelmi élményhez jut, melynek jó értelemben véve a 
rabjává válik.
Ezzel csak azt akarom mondani, hogy igenis figyelnünk kell arra, hogy mi az a kulturális 
termék, ami értéket is képvisel és a közönség igényeit is kiszolgálja. Igenis gondolnunk 
kell arra, hogy a mi gyermekeink, unokáink, tanítványaink kiknek fognak majd muzsikálni, 
vagy kinek a koncertjein, kulturális programjain fognak szocializálódni. Éppen ezért nem 
szégyellem, ha néha elmegyünk populáris irányba – ami a tevékenységünk kb. 10 száza-
lékát teszi ki –, mert véleményem szerint a populáris programjaink is értéket képviselnek, 
embereket vonzanak be a többi programunkra, ugyanakkor nagy mértékben hozzájárul-
nak a működési feltételeinkhez.

A kreativitáson és innováción túl a zenekar másik nagy erőssége az a rengeteg belső 
együttműködés kisegyüttes formájában, ami a vezetés részéről is támogatást élvez.

Igen, nagyon fontos és lényeges szempont volt számomra a kezdetektől fogva, hogy 
az együttes egzisztenciáját ne féltsem a tagok egyéni motivációitól és boldogulásától. 
Hiszen hosszú távon előnyt tudunk kovácsolni ebből zenekari szinten is. A zenekaron be-
lül számos vonósnégyes, kamaraegyüttes működik, akik tevékenységét integrálni tud-
juk a saját programjainkba, az Aranybálon pl. nagy nehézséget okozott, hogy csak négy 
együttest válasszunk ki a jelentkezők közül. Szerintem nincsen még egy szimfonikus ze-
nekar, ami ennyi, nemzetközileg is elismert kisegyüttessel büszkélkedhetne (Budapest 
Saxophone Quartet, Corpus Harsona Quartet, Swing à la Django, és számos vonósné-
gyes, fúvós kamaraegyüttes), sőt, amelyik saját, nemzetközi színvonalú big band-del is 
rendelkezne.

Kellett azért ehhez egyfajta vezetői bátorság, hogy a szokásostól eltérő mechanizmu-
sok működjenek a BDZ-ben…

Valóban, de ez meghozta a gyümölcsét. A kamaracsoportok támogatásával ugyanis csök-
ken az együtt muzsikálás rizikója. Azzal ugyanis, hogy kialakult itt egyfajta közös játékmód, 
ha rámutatnék négy emberre, hogy holnapra csináljatok egy vonósnégyest, nem vállalnék 
túl nagy kockázatot.  A fúvósoknál is kialakult egyfajta magabiztosság, mert nyilvánvalóan 
a szólamvezetőknek van a legnagyobb tekintélye, de az, hogy cserélgetik egymást, azaz 
nem csak a szólamvezető fúj adott esetben első szólamot, hogy mindenki esélyt kap, növe-
li a muzsikusok motivációját és teljesítőképességét. Azzal pedig, hogy a kialakult kisegyüt-
teseket támogatom, csökkentem annak rizikóját, hogy a muzsikus a munkahelyén kívül 
keressen boldogulást.
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Akkor tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy a zenekar legnagyobb fegyvere a hátrányos 
helyzetéből fakadt, hiszen ez olyan egyéni, kreatív teljesítményekre sarkallta, ami meg-
alapozta a létezését és fennmaradását.

Ez valóban így van, hiszen ha az ember padlóra kerül, vagy padlón van, akkor dönthet úgy, 
hogy összeroppan, de dönthet úgy is, hogy „csakazértis”. És mi ez utóbbit választottuk, sőt, 
rengeteg dologban inkább a lehetőséget és nem az akadályt láttuk meg. Persze ennek is 
van határa, hiszen van egy pont, amikor már nem lehet többet dolgozni, nem lehet többet 
követelni, nem beszélve arról a bizonytalanságról, amit mondjuk a piac vagy a törvényho-
zás általi legkisebb változás okozhatna.

Visszatekintve az elmúlt 25 évre, melyek azok a koncertek, amelyekre a legszívesebben 
emlékszel vissza, amelyek talán mérföldkövet jelentettek a zenekar életében?

Minden új élmény kicsit elhomályosítja a régieket, de a legerősebb élmény számomra 
mindig egy jelentős határ átlépésével járó mű bemutatásához fűződik. A zenekar életének 
szinte minden szakaszából említhetnék ilyet, pl. az ötödik évfordulón eljátszott Concerto, 
a tizedik születésnapra betanult Sacre, de jelentős volt a Petruska, a Csodálatos mandarin, 
Mahler VIII. szimfóniája, Strauss Don Quijote és Hősi élet című művei, vagy éppen a Kéksza-
kállú első előadása. Ezek és az ehhez hasonló előadások egyúttal mindig egy új zenei uni-
verzum birtokba vételét jelentették. Elképzelhető, hogy egyes műveket talán nem tudtunk 
még hibátlanul eljátszani, talán még nem láttuk át a teljes dimenzióját, de az első birtokba 
vétel azért hihetetlenül fontos, mert választ kell keresni olyan kérdésekre, amelyeket addig 
még fel sem tettünk. És ez a tanulási folyamatnak egy nagyon fontos része. Egyébként  
a művek akkori felvételét nyugodtan ma is meghallgathatjuk.

A zenekar fennállása óta mindig is nagy hangsúlyt fektettél a kortárs művek bemutatá-
sára is. Miért tartod ezt még mindig fontosnak?

Ebben mindenképpen Földes Imre és Eric Ericson a „bűnös”. Ifjabb koromban Földes Imre 
tanítványa és segédje voltam, és az ő irányítása alatt XX. századi zenetörténetet tanítot-
tam. Így rá voltam kényszerítve, hogy megismerjem a XX. század legfontosabb irányzata-
it, képviselőit. Eric Ericson kurzusán pedig kóruskarnagyként vettem részt, ahol a kortárs 
kórusirodalom legnehezebb darabjaival ismerkedtem meg, így sohasem féltem a kortárs 
zenétől. Most már kötelességünknek tartjuk, hogy sok kortárs művet mutassunk be, és 
hogy azokba ugyanolyan kemény munkát fektessünk, mint a klasszikus repertoárba, mert 
a szerző számára fontos visszajelzés, ha a művét jól játsszák el. 

Az idei évadtól Gyöngyösi Levente személyében a zenekar már rezidens zeneszerzővel 
is büszkélkedhet.

Amellett, hogy Leventét nagyon nagyra becsülöm, úgy vélem, egy zenekarnak hasznos 
maga mellett tartani egy zeneszerzőt (ez a világban így van, Izraelben minden zenekarnak 
van rezidens zeneszerzője), aki a maga zenei habitusával segíti a zenekar vezetését abban, 
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hogy izgalmas és színvonalas kortárs zenei repertoár jöjjön létre. Segíti a munkát, ha van 
mellettem valaki, akiben zeneileg is tökéletesen megbízom, akinek a zenei gondolkodása 
közel van az enyémhez. Levinek hihetetlenül nagy a műveltsége, a tudása, a stílusismerete, 
segít észrevenni olyan darabokat, amelyek megismerésére egyedül – akár türelem és idő 
hiányában – nem tudnám rávenni magamat. Mindemellett Levire az egész zenekar is nagy 
elismeréssel tekint, szinte pályakezdése óta valamennyi művét repertoáron tartjuk, nem 
egynek bemutatója pedig a zenekar nevéhez fűződik. Annak idején mi mutattuk be ope-
ráját, a Gólyakalifát, az 1956-os forradalom 50. évfordulójára írt kantátáját, az Istenképet, 
mi írattuk vele az I. szimfóniát, és a tavaly nagy sikerrel bemutatott Mester és Margarita 
musicalt. Ezen kívül több más művét is műsorra tűztük az elmúlt évtizedben.

Nem csak rezidens zeneszerzőnk, de első vendégkarmesterünk is van ez évadtól kezdve 
Guido Mancusi, osztrák-olasz karmester, zeneszerző személyében. Honnan jött a felké-
rés ötlete?

Számomra nagyon fontos, szinte modellértékű pillanat volt, amikor a jeruzsálemiek {Je-
rusalem Symphony Orchestra – a Szerk.} elhívtak engem első vendégkarmesternek. Mivel 
a zenekaruknak abban az időben – viszonylag hosszú időszakon keresztül – nem is volt 
zeneigazgatója, így tulajdonképpen én jelentettem a folyamatosságot számukra. Valami 
hasonló biztonságérzetet akarok megteremteni a mi zenekarunkban is Guido személyé-
vel. Az ő felkérése egy újabb mérföldkő a zenekar történetében. Nagyon jó érzés, hogy 
egy nemzetközi rangú karmestert nyerhettünk meg első vendégkarmesternek. Azért esett 
rá a választásom – egyetértésben persze a zenekarral –, mert egyike azoknak, akik legin-
kább otthon érzik magukat nálunk, és közel állnak ahhoz a zenélési kultúrához és diszcip-
lína-mechanizmushoz, amelyben a zenekarunk működik. Guido személyében egy olyan 
embert nyertünk, aki nem egyszerűen vendég, hanem ide akar tartozni; tanul magyarul, 
sok kötődése van az országunkhoz, a zenei gondolkodása pedig hasonló az enyémhez. 

Ha a zenekarodra tekintesz, mire vagy a legbüszkébb?

Elsősorban arra, hogy a pozitív emberi viszonyokat sikerült megőrizni, a belső konfliktuso-
kat sikerült kezelni. Egy időben erős lett a belső rivalizálás és konfliktálás, ezért belső pró-
bajátékot hirdettem. Ekkor rend lett, megszűntek a viták és a rivalizálások. A muzsikusok 
megtanulták, hogy a belső konfliktusok nem vezetnek semmire, ezeket könnyű kezelni, ha 
megteremtik egymás megbecsülését, az összetartozás élményét, az otthonosság érzetet, 
és az egymás kölcsönös tiszteletét. Hosszú távon mindez erős potenciál és hajtóerő a to-
vábbi munkához.

Van-e, amit másként csinálnál? 

Nehéz megmondani, hogy mit csináltam volna másként. Ez a zenekar nem volt arra pre-
desztinálva, hogy életben maradjon, hogy a magyar zenei élet élvonalába kerüljön. Egy 
ilyen helyzetben csak rengeteg türelemmel, belátással, motiválással juthatunk előbbre. 
Nem hiszem, hogy ezt tudtam volna sokkal másképpen csinálni, kénytelen voltam mindig 
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az adott helyzetnek megfelelően cselekedni. Az életem más területein követtem el hibákat, 
amin talán változtatnék, ha tehetném, de a zenekarban tudtam a legjobban tanulni a hibá-
imból. És szerencsére a zenekar profitálni tudott abból, hogy az emberségből és jószándék-
ból fakadó hibáimat megértettem.

Most neveztek ki újabb öt évre igazgatónak. Mit kívánsz a zenekarnak a következő öt 
évre?

Azt kívánom, hogy a harmincadik születésnapon még beszélgessünk egymással – ennek 
minden aspektusával együtt; hogy a zenekar olyan háttérrel rendelkezzen (székház, tárgyi 
feltételek, finanszírozás), mely egyenértékű a magyar zenekari élet bármely szereplőjének 
feltételeivel, és hogy mindazokkal együtt ünnepelhessük a harmincadik évfordulót, akik a 
huszonötödiken is részt vesznek.

Megjelent: a Hangoló 2018 tavaszi számában.

JUBILEUMI FOTÓ, 2018
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A BDZ-műhely titka
Boldog zenéléssel örömöt adunk

Szöveg: Borbély Linda

Huszonöt évvel ezelőtt zenekarunk tagjainak 

legtöbbje még alig volt 15-20 éves. Mégis 

vannak az együttesben olyanok, akik már 

azóta itt és együtt zenélnek. Persze kisebb-

nagyobb mértékben változik a csapat össze-

tétele, de alapvetően megállapíthatjuk, hogy 

a zenekari tagok és a zenekar együtt nőtt fel, 

együtt vált érett zenésszé és zenekarrá, fiatal 

felnőtté. Ünnepi hangulatunk apropóján két 

alapító taggal beszélgettünk, Kószás Ágnessel, 

a cselló, és Szepesi Bencével, a klarinét szólam 

vezetőjével. 
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Ti ketten osztálytársak voltatok a Bartók konziban. Amikor 1993-ban intézményesült 
a zenekar hivatásos szimfonikus zenekarrá, hogyan kerültetek kapcsolatba vele? Hol 
zenéltetek addig? Hogyan kell titeket elképzelni ‘93-ban?

Ági: Már a középiskolai évek alatt is játszottam a zenekarban, majd az érettségi miatt erre 
kevesebb időm maradt – mivel akkor a próbák még este voltak Budatétényben. Ezután 
felvettek a Zeneakadémiára. Az első év végén, ‘93-ban volt egy próbajáték, ami jól sikerült, 
így felvettek a szólamvezetői posztra.

Bence: Én ’92-ben kerültem a zenekarba, körülbelül szeptember tájékán. Az az érdekes-
ség, hogy pont abban az évben nem Gábor volt a karmester, hanem Kollár Imre – az ak-
kori ÁHZ (most NFZ) egyik karmestere. A zeneiskolai tanárom ott az ÁHZ-ban volt szóló 
klarinétos, és szólt nekem, hogy a Dohnányi akkori első klarinétosa átmegy egy másik 
zenekarba, Kollár Imre pedig meghallgatna engem az ő helyére. Ez megtörtént, a meg-
hallgatás jól sikerült, és felvett a zenekarba – így kerültem hivatalosan ide. Ő egy év múl-
va elkerült innen, Gábor pedig visszakerült. Én akkor még nem ismertem őt személye-
sen, Gábor engem viszont igen – mivel a felesége volt az énektanárom 6 éves koromtól 
kezdve a zenei általános iskolában, és mindig beszámolt Gábornak rólam, hogy van egy 

FOTÓ: MONOKI ATTILA
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kisfiú, aki nagyon tehetséges – így Gábor gyakorlatilag kiskoromtól fogva figyelemmel 
kísért. Én ezt az egészet csak 19 éves koromban tudtam meg, amikor Gáborral beszélget-
tem. Az elmúlt negyed századot itt a zenekarban töltve nyugodtan kijelenthetjük, hogy 
a Dohnányi zenekar lett az életem.

A végzeted?

Bence: Fogalmazhatunk így is. Abban az időben a Zeneakadémia vége felé volt pár olyan 
szerencsés év, amikor minden nagy zenekarban hirdettek próbajátékot. Én sehová nem 
mentem el – emlékszem, hogy abban az időben kisebb felháborodást keltett – mert én 
itt, a Dohnányiban szerettem lenni. Gábor figyelemmel kísérte a pályafutásom alakulását, 
és mindig teret adott az egyéni lehetőségeim kibontakoztatására.  Nagyon büszke vagyok 
arra, hogy kitartottam a zenekar mellett. 

Ági: A szakma nagy részét Gábortól, illetve egymástól tanultuk meg. Az évek során per-
sze szükség volt nagyon komoly összecsiszolódásra, és ez végbe is ment. Miután ledip-
lomáztam, felvettek szólamvezetőnek a MÁV zenekarba is, így közel 17 évet dolgoztam 
párhuzamosan a két együttesben. Körülbelül 4 évvel ezelőtt éreztem úgy, hogy több időt 
kell szánnom a családomra és a két zenekar már nem fér bele az életembe. Gondolkodás 
nélkül a Dohnányit választottam. Azt gondolom, hogy ez életem legjobb döntése volt. Bár 
korábban valamennyire meg kellett osztanom magam a BDZ és a MÁV között, de amit eb-
ben a zenekarban megéltem, az egyértelművé tette a választást. Ezen sokan csodálkoztak 
akkoriban, de nekem természetes volt.  Meg sem fordult a fejemben, hogy máshogy dönt-
sek. Egyedülálló az a fajta megértés egy karmester részéről, amit itt tapasztalunk. Én sok 
zenekarban sok emberrel dolgoztam már, és azt kell mondanom, hogy sehol máshol nem 
tapasztaltam azt a fajta bizalmat, amit Gábor megszavaz nekünk. Nem éreztem sehol, hogy 
ennyire számítanának, támaszkodnának rám. Ez tényleg nagy kincs.

Látom, hogy nagy az elköteleződés. Voltak ebben a kapcsolatban hullámvölgyek az 
évek alatt?

Bence: Az irányt, a közös célt illetően sosem volt. Nyilván egy ilyen hosszú úton hullámvöl-
gyek is természetesek.

Ági: Persze voltak, mint a legjobb házasságban is. De ahogy a régi mondás tartja: csak a 
szépre emlékezem…

Minden csupa móka volt?

Bence: Azért nem egészen, mert pl. minden év eleji társulati ülésen elhangzott az a mon-
dat, hogy – az anyagi nehézségek miatt – nem tudjuk, mi lesz az adott az évben, és lehet, 
hogy megszűnünk.

Ági: Most már azért ez nincs így…
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Bence: Szerencsére ez már nincs így, vannak fiatalabbak a zenekarban, akik már nem is 
hallották ezt a mondatot. 

Régen milyen volt Gáborral együtt dolgozni? Látjátok rajta, hogy alakult, vagy finomo-
dott valamennyit a módszere?

Bence: Persze. Inkább úgy fogalmaznék, hogy az egymáshoz való érzelmi kötődés mindkét 
fél – mind a zenekari tagok, mind Gábor – részéről felértékelődött az évek alatt, ez pedig 
hatással van mindnyájunkra. Lojálisak vagyunk, Gábor pedig mindent megtesz értünk. Azt 
hiszem, ha az elmúlt 25 évet nézem, akkor Gábor még elfogadóbb lett velünk szemben.

Ági: Szerintem nagyon sokat változott Gábor módszere az idők során.

Bence: Régebben volt egy időszak, amikor még inkább maximalista lett. Fantasztikus volt 
az a fiatalos lendület, ami benne volt. Soha nem volt itt olyan felállás, hogy ő a nagy kar-
mester, mi meg a kis zenészek. De akkor ő maga volt a lendület; egy vezető, aki fiatalos 
hévvel meg akarta valósítani az álmait. Ez ugyanaz az erő, mint amikor a közönséghez be-
szél. Olyan motiváció, amivel senki más nem bír. 
Magyarországon rengeteg esetben szenvednek a zenekarok, mert nem áll mögöttük egy 
igazi személyiség. Bár Gábor sok dologhoz ért, de nyilván nem mindenhez. De amihez – 
érdekes módon – nagyon, az az intézményvezetés. Ez alatt a több évtized alatt a tisztele-
tünket is kivívta. Bármikor feladhatta volna, és azt mondhatta volna, hogy „Gyerekek, tíz 
évet adtam az ügynek, jó volt, de köszönöm….!” – és igaza lett volna. De nem mondta….

Gábort most újra megválasztották a zenekar élére.

Bence: Igen. Jelen voltam, mint a zenekar képviselője. A bizottsági tanács ellenvetés nélkül 
szavazta meg Gábort, ami nekem azért esett nagyon jól, mert olyan emberek, akikről jól 
tudom, hogy nem mindig szimpatizáltak az ő törekvéseivel, mindannyian kiemelték egy-
egy mondatban, hogy amit Gábor csinál, az egyedülálló. Ezt pedig nagyon jó volt hallani. 
Egyébként nekem az az egyik legnagyobb érték és visszajelzés a zenei életben, hogy so-
kunkat láttak felnőni a zenekarral, ismernek minket a zenekarnak abból az időszakából 
is, amikor szakmailag még nem voltunk ennyire megbecsülve. Most már, hogy látják, mi 
lett belőle, nagyon sok zenész – kimondva, kimondatlanul – elismeri ezt az egész “intéz-
ményt”, amit egyedülálló módon hoztunk létre az országban. Sok zenész szívesen játszana 
nálunk más zenekarokból is. Több zenekar zenészei úgy élik le az életüket – amely szem-
pont egyébként nekem például személyesen is fontos –, hogy sokszor nagyon kevés néző 
előtt koncerteznek. Számomra – és a BDZ számára – ez elképzelhetetlen lenne, mivel mi 
legalább 10 éve mindig mindenhol teljes telt ház előtt lépünk színpadra.

Milyen volt itt zenélni a régi időkben, és milyen most? Jól érzem, hogy meglehetősen 
leterheltek vagytok mostanában?

Bence: Ez szerintem összefügg a múltunkkal; hogy itt nőttünk fel, itt tanultuk meg a szak-
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mát Gábortól, meg egymástól. 
Huszonéves fejjel nem tudtunk 
belegondolni abba, hogy mit 
jelent majd az ország egyik leg-
jobb zenekarává válni. Tettük a 
dolgunkat és hittünk Gáborban. 
Ma az ország zenekarai között 
messze nekünk van a legtöbb 
hangversenyünk – mégpedig a 
legtöbb fajta műsorral –, mégis, 
ez a munkatempó az, amiben 
jól érezzük magunkat. Tehát azt 
gondolom, hogy a leterheltség 
relatív.

Ági: Szerintem mindenkinek az 
számít leginkább, hogy hova he-
lyezik a zenekart a zenei életben. 
Amikor fiatalok, főiskolások vol-
tunk, a Zeneakadémia mellett 
ez nem is tűnt munkahelynek, 
legalábbis számomra. Bejöttünk 
a próbaterembe, muzsikáltunk, 
csináltuk, amit kellett. Legtöb-
ben osztálytársak vagy barátok 
voltunk, így eleve jó hangulat-
ban telt az idő. Akkoriban még 
a Talentum székházban voltak a 
próbák. Az egész épület lerobbant volt, nem fértünk el, a fűtés se nagyon működött. Rozo-
ga székeken, össze-vissza dőlő kottaállványokkal próbáltunk. Nehéz időszak volt, azt kell, 
hogy mondjam, és bizonyos szempontból azokat is meg lehetett érteni, akik elmentek. Kö-
zülük szerintem sokan megbánták, pedig jó zenekarokba kerültek. Szóval voltak kemény 
pillanatok. 

Bence: Gábor mindig vitt minket előre, fanatikus volt, és ez átragadt ránk.

Ági: Akkoriban többet utaztunk, fesztiválokra, külföldi turnékra mentünk.

Van kedvenc turnétok, ami nagyon emlékezetes számotokra?

Bence: Nekem egy Spanyolországi turné még régről, ahol nagyon fiatalon nagyon nehéz 
műsort (pl. Bartók: Concerto, Kodály: Galántai táncok) vitt a zenekar és estéről estére kívá-
lóan teljesített, valamint ott csiszolódott össze bennünk a zenekari közösségi lét fogalma is 
– én így emlékszem rá. Gyakorlatilag ott tanultuk meg a szakmát. Fantasztikus élmény volt!
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 Ági: Amire szívesen emlékszem vissza, az a körülbelül 15 évvel ezelőtti Kórusfesztivál 
Grazban, ami után mentünk tovább Franciaországba. A fárasztó utazás ellenére sokat bu-
liztunk, nevettünk, jó koncerteket csináltunk.

Bence: Szerencsére azért sok turnéra tudunk visszaemlékezni (pl. Bréma, Kórusolimpia)

Ági: Olyan is volt, hogy Dohnányis farsang, emlékszel? Az Ady Endre úti művházban,  
Budafokon. 

Bence: Igen, emlékszem volt társasjátékozás is, meg ilyenek…

Ági: ...beöltöztünk, műsort csináltunk. Tényleg jó volt!

Bence: Kerti parti is volt valamikor, meg medencés buli is.

Ági: Meg a Talentumban volt mikulás buli is, én varrtam a mikulás ruhát Gábornak. Pintér 
Dóri – régi nagybőgős tag – volt az egyik krampusz, Jánosházi Peti – csellista, már ő sincs 
nálunk – meg a másik. A mostani székházunkban is voltak ilyen közösségi kezdeményezések, 
hogy legyen karácsonyi, vagy farsangi buli, vagy valami főzős-dumálós este, de ritkán jön 
össze. Most már mindenkinek rengeteg dolga van, nem érünk rá úgy, mint régen. {És mégis, e 
cikk szerkesztésekor éppen szerveződik az idei, 2018-as BDZ házi-farsang... – Szerk.}

Tudnátok nekem fejlődéstörténeti mérföldköveket említeni a zenekar életében? Ame-
lyekről azt gondoljátok, hogy megnyitottak egy ajtót, vagy változtattak a zenekar 
megítélésén?

Bence: Mindenképpen ilyen mérföldkő volt, amikor rangos helyszíneken kezdtünk el kon-
certezni. Azzal pedig együtt járt, hogy megjelentek a bérletsorozataink. Ezáltal az egész 
működésünk egyre profibbá kezdett válni.

Ági: Eleinte az V. kerületi, majd a Budafoki városházán voltak a koncertek, ami egy nagyon 
pici terem. A hely mérete a darabválasztást is meghatározta, nem lehetett akármit előadni.

Bence: Mérföldkő volt mindannyiunk életében, amikor először mentünk a Müpába, ahol 
mi játszottunk először: próbaüzem volt, mert még hivatalosan meg sem nyílt. 

Ági: Mondjuk az vicces volt, mert sokan bent ültek az öltözőben, várták a hívást, hogy 
kezdődik a koncert, de a hangosbeszélő még nem működött. Elég kínos volt; a fél zenekar 
bent ült, a fele meg kint. Végül valaki felszaladt értük, hogy gyertek már, így végre elkez-
dődhetett a koncert.

Bence: A legnagyobb változás azonban az volt, hogy idejöttünk a Kerepesi útra, hiszen 
innentől kezdve érzi azt mindenki, hogy van saját otthona a zenekarnak. Még egy nagy 
mérföldkő volt az is, hogy Gábor a legkülönbözőbb művészeti területekről hozott a ze-
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nekarhoz vendégművészeket – popzene, népzene, tehetségkutatóban feltűnt emberek, 
komolyzene, tánc, balett stb., hiszen ezáltal a zenekarunk megítélése is sokkal szélesebb 
körben vált ismertté. A vendégművészek pedig azóta is szívesen dolgoznak velünk. 

Ági: Sokféle, sokszínű az egész, és ez nekünk, zenészeknek is köszönhető. Ott van például 
Bencéék szaxofon kvartettje (Budapest Saxophone Quartet), egy harsona kvartett (Corpus 
Harsona Quartet), több vonósnégyes. Akad, aki a népzenéhez ért, illetve van egy másik 
kolléga, akinek könnyűzenei együttese van. Tehát a zenekaron belül is vannak kis együt-
tesek (pl. saját big bandje is van a zenekarunknak); ha arról van szó, be lehet őket építeni  
a műsorba, lásd Aranybál. Ott is játszik a nagyzenekar, de kell egy kvartett fogadózenének, 
kell egy big band. És erre itt vannak a saját embereink.

Bence: Gábor nyitottsága, kreativitása, fanatikussága, valamint a felénk való kollegialitása 
kifizetődött mindnyájunk számára.

Tehát ki tudtok tölteni egy egész műsort a különböző side projekt-ekkel.

Ági: Így van. És a legkülönbözőbb műfajokban fel tudunk mutatni házon belüli produkciót. 
Más zenekaroknak is vannak kamarazenekari koncertjei, kakaókoncertek, stb, de az csak 
klasszikus zene. Tehát ez a fajta nyitottság és sokoldalúság, ami a mi zenekarunkra jellem-
ző, egyedülálló.

Hozzászoktatok az évek alatt a pörgéshez. Honnan ez a sok energia?

Bence: Szokták mondani, hogy a fejétől bűzlik a hal – ez most tehát pozitívan értendő. 
Gábor egy olyan, pozitív értelemben vett fanatikus-exhibicionista, aki bár a próbák során 
sem ad kevesebbet a maximumnál, de a koncerten nyílik ki igazán. Ott gyakorlatilag olyan, 
mint egy tigris, Mi meg dupla energiával csináljuk végig az egészet. Ebből adódik az elké-
pesztő szakmai színvonal a koncerteken.

Ági: És ez szinten is tart mindenkit. Az például nagyon sok zenekarban érezhető, hogy 10-
20 évvel a diploma után megfáradnak, kiégnek a zenészek. Nincsenek terhelve, számon 
kérve. Nálunk bárkit, bármikor meg lehet hallgatni szólóban, úgy, hogy minőségi dolog 
szólaljon meg, egészen egyszerűen azért, mert hozzá vagyunk szokva, hogy állandóan ké-
szenlétben kell lenni. A fiatalabbaknak is próbáljuk átadni ezt a szemlélet. Akire átragad 
ez a fajta pozitív hozzáállás, azt magával tudja ragadni az érzés, hogy mennyire jó dolog 
ez az egész. Hiszen azért tanultunk, küzdöttünk, hogy egész életünkben azt csinálhassuk, 
amit szeretünk, és ezáltal az embereknek boldogságot, kikapcsolódást adhassunk. Akkor 
tudunk örömet adni, ha ez saját magunknak is örömforrás.

Bence: A leglényegesebb dolog, hogy egy zenész a sikerért dolgozik, a Dohányi Zenekar 
pedig szinte az egyetlen olyan szimfonikus zenekar Magyarországon, amelyik mindig telt 
ház előtt játszik. Rajtunk kívül csak a Fesztiválzenekar mondhatja el ezt magáról – ez pedig 
óriási szó.
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Bence a zenéről: A zenénél egyszerűen nincs jobb a világon. Sem más művé-
szeti ág, sem foglalkozás, semmi. Olyan érzékekre hat – főleg közösségi szinten 
–, amivel az ember sehol máshol nem tud találkozni. 

Bence Gáborról: Minden elfogultság nélkül mondhatom, hogy Gábor utánoz-
hatatlan. Olyan lojalitásra, értékrendre nevel minket, amit sehol máshol nem 
tudnánk megtanulni. Mindegy, hova nyúl, nemzedékeket kapcsol össze. 
Van karmester, aki levezényli a klasszikus repertoárt. És van az az ember, aki 
teremt. Ez Gábor. 

ÉRDEKESSÉGEK

Ha visszamehetnétek az időben, akkor melyik korba mennétek vissza 
és miért?

Bence: Lehet, hogy az 1970-es Amerikájába. Az az életérzés nekem borzasztóan 
tetszene: határtalan megvalósítás és fejlődés kora. 

Ági: 1800-as évek. Azt a fajta nyugodt életet kipróbálnám. 

Mi a hobbitok?

Ági: Vonósnégyesezés, főzés

Bence: A zene mellett focizni szerettem a legjobban, de ma már nem játszom 
rendszeresen. Biliárdozni nagyon szeretek, barátokkal, családdal lenni, és a főzés 
is kikapcsol (ha van rá időm). 
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Kisváros 
a nagyvárosban
Budapest leendő bornegyede 
Budafok-Tétény

Szöveg: Ortutay Réka

Negyedszázados fennállásunk alkalmából 

nem csak a zenekar kulisszatitkaiba pillantunk 

be lapszámunkban. Karsay Ferenccel, Budafok-

Tétény XXII. kerület polgármesterével 

beszélgettünk kicsit a zenekarunkról, többet 

róla, pályájának alakulásáról, és még többet 

Budafokról, zenekarunk fenntartó kerületéről. 
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Karsay Ferenc, négy gyermek édesapja, eredetileg 
tanári diplomát szerzett, majd tanárként dolgo-
zott. Bár a tanítást a mai napig nem hagyta abba, 
egy nemes cél politikai szerepvállalásra késztette. 
Ma már elsősorban politikusként tartjuk számon. 

Polgármester úr, hogyan vezetett az útja a pe-
dagógusi pályától a politikába?

A tanítást valójában sosem adtam fel, most is 
tanítok. Ez több egy diplománál; szeretem csi-
nálni, testnevelőként a mai napig aktív vagyok. 
A politikába úgy kerültem – ez párhuzam Hol-
lerung Gábor történetével, ha lehetek olyan 
vakmerő, hogy hozzá hasonlítsam magam –, 
ahogy Gábor zenekarmenedzser lett.  Azaz 
kényszerből. A kedvenc uszodámat akartam 
ezáltal megmenteni. Ennek az uszodának a mű-
ködését különböző gazdasági törvényszerűsé-
gek okán veszélyeztetettnek láttam. Nem csak 

az uszoda, de a művelődési ház és a művészeti iskola is érintve volt a ’90-es évek elején a 
gazdasági megszorítások okán. Az intézmény költségvetését a felére kellett csökkenteni, 
így kényszervállalkozók lettünk. Úgy éreztem, az intézmények létét úgy tudhatom bizton-
ságban, ha részt veszek a politikában. Sokat beszélgettünk az akkori művház igazgatóval. 
Ő MSZP-s volt, a helyettese MDF-es, így, mivel ez a „két pálya már foglalt volt”, én Kisgazda 
vagy FIDESZ-es színekben tevékenykedhettem volna. Mivel a FIDESZ szimpatikus volt és 
sok ismerősöm tevékenykedett a szakértői holdudvarban, tanítványaim szülei, vagy ép-
pen a volt tanítványaim, ezért ott kezdtem szakértőként, 1994-ig. Ekkor kértek fel, hogy a 
párt önkormányzati képviselő jelöltje legyek. Bár a választásokon akkor még nem jártam 
sikerrel, de egyre aktívabb lettem a kerület ügyeiben, bizottsági tagságokra kértek fel, míg 
végül 1998-ban bekerültem a testületbe, ahol egyből az alpolgármesteri megbízást kap-
tam Szabolcs Attila polgármester úrtól. 

Pontosan mi volt a feladata alpolgármesterként?

Elég nehéz területet kaptam. Én voltam felelős a költségvetésért, ami – miután én tettem 
javaslatot  azokra a gazdasági financiális határokra, amelyeken belül az önkormányzat in-
tézményei „játszhattak” – nem volt túl hálás feladat, de hozzám tartozott az oktatás, a kul-
túra és a sport, valamint az egyházakkal való kapcsolattartás is. 

Ezeket a területeket ön választotta, vagy így alakult?

Ezeket a feladatokat rám bízták, nem én találtam ki őket magamnak. Volt valamiféle vállal-
kozói tapasztalatom, a feleségem pedig értett a gazdasági dolgokhoz. Ez, hogy az ember 
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már látott valakit, aki már látott költségvetést közelről, akkoriban még elég volt. De a vic-
cet félretéve; ekkor elvégeztem a Közgazdasági Egyetemet, ahol először költségvetési ter-
vezés szakra jelentkeztem, de mivel kevés jelentkező volt, ezért átirányítottak marketing 
szakra. Szerencsére sok átfedés van a két terület között, de az önkormányzat gazdasági 
területén dolgozó kollégáktól, Gombos Katitól és Hauberl Judittól tanultam a legtöbbet. 
Az önkormányzati tisztviselőség nehézségeit, felelősségét, szépségét pedig Tevanné dr. 
Südi Annamária mutatta meg nekem, tőle tanultam a legtöbbet ezen a téren.

Egyébként jellemző önre ez az alaposság, hogy a feladatköre minden területét jó alapo-
san körüljárja, kitanulja?

Valójában igen. Hasonló motivációból – hogy ha már csinálom, akkor értsek is hozzá! – el-
végeztem a Műszaki Egyetemen a közoktatás vezetői szakot. Most már akár iskolát is igaz-
gathatnék. Lényeges, hogy ha pl. egy iskolaigazgatóval tárgyalok, akkor lássam, értsem, 
hogy miről beszél, mi lehet a problémái hátterében. Fontos tehát, hogy a kommunikáció 
kétirányú legyen, a felek értsék egymást. 

2014 óta a kerület polgármestere. A polgármesteri feladatkör miben különbözik az al-
polgármesterségtől?

A polgármester legfőbb feladata a 
döntéshozás. Most a döntéshozók 
grémiumát kell irányítanom, össze 
kell szednem minden információt, 
ami szükséges egy felelős döntés 
meghozásához. Én szeretem a csa-
patmunkát, hiszek abban, hogy több 
koponya hatékonyabb, mint egy, és 
megbízom a szakmai testületeinkben. 
Mindazonáltal a felelősség mindig az 
enyém, és előfordul persze olyan is, 
hogyha nem születik konszenzus, 
akkor nekem kell lépnem valamilyen 
irányba, és egyedül kell meghoznom 
a végleges döntést.
Az alpolgármesteri munka sokkal 
operatívabb, a napi problémákkal 
sokkal közvetlenebb kapcsolatban 
van. Egy alpolgármester sokkal job-
ban beleássa magát egy-egy szak-
területbe, így a polgármesterhez az 
egyes területekről szakszerűen meg-
szűrt információk érkeznek. Ezért fon-
tos, hogy a polgármester jól válassza 
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meg legközvetlenebb munkatársait, hogy ők felkészültek legyenek. Jelenleg Szepesfalvy 
Anna alpolgármester úrhölgy viszi a szociális ügyeket, Zugmann Péter pedig a városüze-
meltetést. Az én korábbi feladatkörömet Németh Zoltán vette át, de saját hatáskörömben 
tartottam a költségvetést, a sportot és az egyházakat. Zoltán, aki a FIDESZ-KDNP fővárosi 
frakcióját is vezette, a fővárosi képviselői pozíciómban is legfőbb támogatóm és segítsé-
gem, hiszen polgármesterként a városrész képviseletét látom el a fővárosi közgyűlésben, 
és ő segít jobban áttekinteni ezt a meglehetősen bonyolult rendszert.

Említette, hogy a kerületi sport ügyét megtartotta saját hatáskörében. A sport tehát 
egy örök szerelem. Még polgármesteri feladatai mellett is oktat csecsemőúszást és gör-
korcsolyát, a gyerekek pedig valósággal rajonganak önért. És mindezt önkéntesként 
végzi.

A jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy a polgármesterség mellett egyéb állásom le-
gyen, de a tanítás valóban nagy szerelem. Nem is beszélve arról, hogy most megválaszt-
hatom, hogy kiket és mikor tanítok. Most nyolc éveseket oktatok, ez számomra a legked-
vesebb korosztály – akik még nem olyan nagyok, hogy naponta birkózzunk a tekintélyért, 
viszont ahhoz már elég nagyok, hogy egyfajta rendet tiszteletben tartsanak. Ráadásul 
őszinték, mindig megmondják a véleményüket kertelés nélkül. Éppen ezt szeretem ben-
nük a legjobban.
Átlagban heti 16 órát tanítok, 19 órától már teljes státuszban is lehetnék. Egyébként a min-
dennapos testnevelés okán a testnevelés órájuk keretében tanítom görkorcsolyázni a má-
sodikosokat.
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A sport mellett a kerület jelentős 
kulturális intézményekkel, progra-
mokkal gazdagítja az ország kul-
turális életét. Mennyire fontos egy 
kerület életében a saját kulturális 
identitása?

A mi helyzetünk speciális. Budafok-Té-
tény XXII. kerületet 1950-ben hozták 
létre Budafok kisvárosból, Budatétény 
és Nagytétény községekből, és mind-
három település jelentős kulturális 
hagyományt hozott magával. Ez leg-
inkább sváb alapokon nyugszik. Az itt 
élők mindig is figyeltek egymásra, kö-
zösséget alkottak, őrizték hagyomá-
nyaikat, így aztán vannak száz évnél 
régebb óta működő polgári köreink, 
melyek leginkább a kultúra köré szer-
veződnek. A napokban volt pl. a 103. 
Nősök bálja. (A farsangi időszakban egyébként rengeteg ilyen rendezvény van.) Ezek a kö-
rök, rendezvények önszerveződőek, ami városi környezetben, közművelődési szempontból 
teljesen egyedülálló. Ehhez az önkormányzat biztosítja a színteret, azaz rendelkezésre bo-
csát egy létesítményt, ahol ezek a programok szerveződhetnek, valamint ezekhez anyagi tá-
mogatást is nyújt.  Az önkormányzat szempontjából ez egyrészt kifizetődő, hiszen nem kell 
külön intézményt fenntartani alkalmazottakkal. Másrészt népszerű, hiszen amit a közösség 
maga hoz létre, az nyilvánvalóan fontos és érdekli a résztvevőket. Mindemellett hihetetlen 
érték, hiszen a kerületi lakosok ez által ápolják hagyományaikat, amiben a legnagyobb örö-
münkre a fiatalok is részt vesznek. A hagyományok így apáról fiúra szállnak.
Természetesen beszélhetünk szervezett kultúráról is. Van egy kiváló adottságokkal rendel-
kező művelődési központunk, a Klauzál Ház, professzionális munkatársakkal, mely további 
alközpontokkal rendelkezik, így költségvetését és méreteit tekintve az ország egyik legna-
gyobb művelődési intézménye. Itt országos szinten is elismert színvonalú művészeti pro-
dukciók részese lehet az idelátogató érdeklődő.
A kerület kulturális életének egyik zászlóshajója a Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál, mely 
nem csak az alkoholfogyasztásról, hanem a pezsgő- és borkultúra megismertetéséről is 
szól, melyhez értékes művészeti produkciók társulnak.

Egy új kezdeményezés a Pincejárat programsorozat…

Igen, tavaly indítottuk a Pincejáratot, melynek célja a Budapest bornegyede név  pozíció 
elnyerése. Budafok 100 kilométeres pincerendszerrel rendelkezik. Ezek a pincék úgy ke-
letkeztek, hogy a XVIII. században Savoyai Jenő és Mária Terézia által letelepített német 
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őseink kőbányászatba fogtak a te-
rületen. (Az itt bányászott köveket 
egyébként olyan jelentős épüle-
tekhez használták fel, mint pl. az 
Országház.) Sokan tudják, hogy itt 
van a Törley Pezsgőgyár, és a leg-
több magyarországi borászatnak 
van itt pincéje, sokak a boraikat 
itt is palackozzák. De kevesebben 
tudják, hogy ennek több száz éves 
hagyománya van, hiszen Budafok 
volt a Monarchia borkereskedelmi 
központja. A XIX. század végéig je-
lentős szőlőtermesztés folyt, míg-
nem a filoxérajárvány kipusztította 
a szőlőket a környéken. Ezzel egy-
idejűleg az építésitelek-árak jelen-
tősen megemelkedtek, így nem 
érte meg visszatelepíteni a szőlőt. 
A környék ekkor vált borkereske-
delmi központtá, ekkor alapította 
Törley is a pezsgőgyárat. Hozzá 
kell tennem, abban az időben 
több mint 10 pezsgőgyár volt Bu-
dafokon, a települést sok vendég 

látóhely jellemezte, sőt Krúdy egyes Szindbád-helyszínei, a Macska Csárda, a Kutya Villa, 
mind itt volt ténylegesen. Leginkább a heurigerekhez {Heuriger: különösen Ausztriában el-
terjedt vendéglátóipari forma. Magán étterem, ahol a tulajdonos a saját termékeit kínálja. Leg-
ismertebb közülük Grinzing. –  a Szerk.} lehetett hasonlítani ezeket, ahol a házigazda borát és 
főztjét lehetett fogyasztani.
Egyszóval a gasztronómiának itt régi hagyományai vannak, és ez az, amit szeretnénk új-
jáéleszteni. Természetesen kocsmát bárhol lehet nyitni, de mi szeretnénk mindezt magas 
szintű kultúrával párosítani, mert hiszem, hogy a magyar bor és a kultúra két olyan prémi-
um termék, melyek egymást erősítik. Egyik kedvencem pl. a Gasztroszínház, ahol nagyon 
élvezem, amikor a színházi előadás része a borkóstolás, így a néző is a darab részesévé 
válik. Az ilyen lehetőségeket, ötleteket keressük, és szeretnénk mindezt a városrész védje-
gyévé tenni. Célunk, hogy mi legyünk Budapest bornegyede.

Az idén 25 éves Budafoki Dohnányi Zenekar hogyan illeszkedik a kerület kultúrpolitiká-
jába? Hiszen a zenekar és az önkormányzat viszonyában is voltak mélypontok és fény-
pontok. Hogyan indult ez a kapcsolat?

Az első lépésektől láttam a zenekar fejlődését. Amikor Nemes László intézményesítette 
a zenekart a művelődési központban, amely akkor a XXII. kerületi Tanács VB Úttörő Ifjú-
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sági és Művelődési Központ névre hallgatott, akkor volt nagy prüszkölés, mert mindenki 
úgy élte meg, hogy a zenekar máshonnan vesz el forrásokat. De az idő végül igazolta 
Laci bácsit, hiszen tény, hogy a zenekar eleinte az egyik legjelentősebb utánpótlás ne-
velő műhely lett a magyar zenei életben (hiszen az akkori összes jelentős zenekar innen 
merített), mára pedig az ország egyik vezető zenekarává vált. Eddig persze hosszú volt az 
út, de a kezdetekben kétségkívül növelte népszerűségét, hogy a helyi művészeti iskolák 
növendékei is itt kaptak először lehetőséget {többen közülük máig hűek a zenekarhoz – a 
Szerk}. Anyagilag is rögös utat járt be az együttes, hiszen az önkormányzatnak sem volt 
egyszerű, hogy a gazdaságilag legnehezebb időkben is kiizzadja a működését megalapo-
zó gazdasági hátteret.
Nem akarom az önkormányzatunk szerepét misztifikálni, hiszen bármelyik kerület megen-
gedhetne magának annyit, amennyivel mi támogatjuk a zenekart, de a titok nem ebben 
rejlik. Mi a tortához kis szeletet adunk, a többi támogatás jórészt állami forrásból érkezik, 
de a legnagyobb rész a zenekar kompetens vezetésének köszönhetően saját bevételek-
ből származik. A zenekar menedzsmentje, Hollerung Gábor irányításával elég sokszor ug-
rotta már át a saját árnyékát és valósított meg a kiinduláskor lehetetlennek tűnő célokat. 
Az önkormányzat adhat tehát biztos alapot és kiszámíthatóságot, de ez a színvonal, ami  
a Dohnányit jellemzi, hosszú, kemény munka eredménye, és ezt nem tudja bárki elérni.
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NÉVJEGY – Karsay Ferenc
Budafok-Tétény XXII. kerület polgármestere

Mottó: „Találjuk ki” együtt Budafok-Tétényt, a kisvárost a nagyvárosban, 
ahol szívesen élünk! Mindenki fontos!
Hobbija: motorozás utcán, pályán, terepen; helytörténet; veterán autók, 
motorok; igényes zene, színház
Kedvenc sport: jéghoki, squash
Kedvenc úticélja: Erdély
Kedvenc idézet: Minél többet edzek, annál tehetségesebb leszek!
Gyermekei: Négy gyermekem közül Attila fiam jogász, Dóri lányom a testnevelői 
hagyományt folytatja a családban és a Hajós Alfréd Tanuszodában dolgozik. 
Lilla a Budapesti Gazdaság Főiskola befejezése után Indonéziában dolgozik. 
Krisztina szintén a BGF-en végzett, most vezető munkatárs egy nemzetközi 
számviteli cégnél.
Legnagyobb büszkeségem jelenleg Hanga unokám, de hamarosan megérkezik 
a családba a kishúga is!

Polgármester úr mit kíván a zenekarnak a 25 éves születésnapján?

Két idézettel szeretnék nagyon boldog születésnapot kívánni. Az első egy jókívánság, egy 
ősi székely áldás: „Legyen előtted mindig út, fújjon hátad mögűl a szél, melegen süsse ar-
codat a nap. Az eső puhán essen földjeidre, s míg újra találkozunk, hordozzon tenyerén az 
Isten!”
A másodikat – Krúdy szavait – a  művészetért rajongó zenebarát mondatja velem: „Aki va-
lóra meri váltani az álmait, ne foglalkozzon azoknak a véleményével, akik még álmodni 
sem mernek.”
Isten éltesse sokáig a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekart!



37

„Hogy is volt ez, 
Laci bácsi?”
Lejegyezte: Zelinka Tamás

Nemes László, a Budafoki Dohnányi Ernő 

Szimfonikus Zenekar alapító igazgatója 

mesélt a zenekar alakulásáról, a zenei és 

politikai környezetről, a zenekar hivatásossá 

válásáról. 
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A Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar 25 évvel ezelőtt lett hivatásos együttes, de 
megszületése 48 évre vezethető vissza: ekkor – 1970-ben – létesült a XXII. kerületi Állami 
Zeneiskola, mai nevén a Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola. Mint frissen kinevezett alapító 
igazgatónak kiemelt céljaim között az szerepelt, hogy az új iskolának minél előbb legyenek 
zenei együttesei, zenekara, kórusa. Ezt azért tartottam nagyon fontosnak, mert kora ifjúsá-
gom és zenei eszmélésem óta tudom, hogy milyen nagy boldogság az együttmuzsikálás. 
Ezt először Pápán – szülővárosomban – tapasztaltam meg, ahol már kétévnyi gordonka-
tanulás után részt vehettem az iskola vonószenekarában. Ez az élmény olyan hatással volt 
hangszeres fejlődésemre, hogy röviddel később már a pápai pedagógus zenekarban is 
játszhattam. Amit addig csak rádióból ismertem, azt akkor már saját bőrömön is megta-
pasztalhattam: a klasszikus zene hallgatásának és játszásának varázslatát. Már akkor elha-
tároztam, hogy ha egyszer lehetőségem adódik, én is szervezek hasonló zenei együttest. 
Ez az elhatározásom gyorsan teljesült, mert a pápai Türr István Gimnázium tanulójaként 
megszervezhettem első zenekaromat, amelynek koncertmestere az irodalomtanárom, a 
nagybőgőse a testneveléstanárom, karmestere pedig a matematikatanárom volt. Az isko-
lán kívül a környező falvakban adtunk hangversenyeket.

Pápa, Győr, Budapest

1955-ben, az érettségi után a győri Konzervatóriumba nyertem felvételt, ahol rögtön az 
iskola zenekarában játszhattam, nem kisebb személyiség vezetésével, mint Lendvay Ernő 
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igazgató-zenetudóssal. Az első félévi csellóvizsgám ugyanis olyan sikeres volt, hogy a vo-
nós tanszak vezetője, vizsgaelnöke, aki egyben a Győri Filharmonikus Zenekar koncertmes-
tere is volt, meghívott az akkor még félhivatásos zenekarba. A Győri Filharmonikusoknál 
megérezhettem azt a csodát, hogy milyen fantasztikus érzés a legkiválóbb karmesterekkel 
és művészekkel együtt játszani (pl. Zathureczky Ede hegedűművész, zeneakadémiai rek-
torral, Kovács Dénes, Kocsis Albert hegedűművésszel, Fischer Annie, Tusa Erzsébet, Zemp-
léni Kornél zongoraművésszel, vagy Banda Ede gordonkaművésszel, Lukács Miklós, Erdélyi 
Miklós, Lukács Ervin, Sándor János, Carlo Zecchi karmesterekkel).

Amikor családi okok miatt Budapestre költöztem, a mai Duna Szimfonikusok gordonka 
szólamvezetője lettem. Nyaranta a Szegedi Szabadtéri Játékok zenekarában működtem 
közre. A zenekari munkámmal párhuzamosan 1965-től a Fővárosi Zeneiskolai Szervezet 
6-os körzeti zeneiskolájának budafoki tagozatán indítottam be a gordonkaoktatást, majd 
két évvel később a budafoki önálló zeneiskola szervezésére kaptam felkérést.

Megszületik a Zenekar

A budafoki önálló iskola megalapításánál, 1970-ben, legfőbb feladatként tekintettem 
egy olyan tantestület toborzását, amely segítheti egy zenekar-centrikus iskola fejlesz-
tését kiválóan képzett hangszeres növendékek felnevelésével. Az eredmények nem 
csak Pápán és Győrben követték egymást, de Budafokon is: egy éven belül már szólt 
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is a Budafoki Ifjúsági Zenekar, de mellette megszületett a szintén kiváló eredményeket 
elért Fúvószenekar és a Budafoki Kamarakórus is (alapító karnagy: Biller István). Ennek 
a fejlődésnek nagy motiváló erőt biztosított a Kertészeti Kutató Intézet, amely nemcsak 
próbahelyszint, de állandó koncertlehetőséget is nyújtott: zongorát és egyéb szükséges 
felszereléseket vásároltak számunkra, és lehetőséget teremtettek, hogy a fertődi Ester-
házy-Kastélyban működő Kutató Állomásuk révén megteremtsék az évente ismétlődő 
nyári zenei táborok és kurzusok lehetőségét. További jelentős támogatóink voltak: Buda-
foki Gyufagyár, Pannonplast, Budafoki Papírgyár, továbbá a Budapest Bank és a Fővárosi 
Önkormányzat.
 
A Zeneiskola tárgyi feltételei a XXII. kerület vezetésének jóvoltából egyre jobbak lettek, 
közben a Zenekar szakmai fejlődése is beindult: a kerületi szerepléseket egyre többször 
egészítették ki jelentős fővárosi és vidéki helyszínek. A Zenekar 1979-ben már Dániában, 
majd egy évvel később Varsóban vendégszerepelt a Nemzetközi Zenei Nevelési Konferen-
cián (ISME). Ezt újabb meghívások követték: pl. Bécs, Bonn, Pozsony, Spanyolország, Olasz-
ország, Finnország, Mexikó. Az 1984. évi bécsi Nemzetközi Ifjúsági Zenei Világversenyen 
zenekari nagydíjasok lettünk, 1985-ben pedig az Európai Zeneiskolák Szövetsége meghí-
vására részt vettünk az I. Európai Ifjúsági Zenei Fesztiválon Münchenben, ahol az Olimpiai 
Csarnokban játszhattunk a záró koncerten.

„Hivatásosodjunk!”

Ezek a rendkívüli sikerek vetették fel egyre erőteljesebben azt a gondolatot és igényt, hogy 
együtt kellene tartani ezt a rendkívül tehetséges zenei közösséget. Egyre közeledett az 
eszmélés, hogy ezt csak egy biztos pénzügyi alapokon álló, véglegesített együttessel lehet 
megvalósítani. 1985-től a Zenekar fenntartásába bekapcsolódott első láncszemként a XXII. 
kerületi új Művelődési és Ifjúsági Ház, továbbá a Közalkalmazottak Szakszervezete, amely 
korábbi zenekarát fuzionálta a mi zenekarunkkal. Így további muzsikusokat és hangszere-
ket, kottákat és koncertlehetőségeket kaptunk Budapesten, és legfőbb bázisunkon, a XXII. 
kerületben. A felnőtt és ifjúsági koncertjeinken zenei életünk olyan kiválóságait köszönt-
hettük közreműködőként, mint Fischer Annie, Kocsis Zoltán, Kovács Dénes, Lukács Ervin, 
Medveczky Ádám. Elnyertük a kerületben élő előadóművészek bizalmát is, mint például 
Csák József, Pitti Katalin, Jandó Jenő, Takács Tamara, Ötvös Csaba, Pertis Attila, Hegedűs 
Endre, Leblanc Győző, Gerdesits Ferenc stb. és zeneszerzőket is, úgy, mint Pertis Jenő, Káro-
lyi Pál, Hollós Máté, Madarász Iván stb. Fontos tényként említem, hogy ettől kezdve állandó 
résztvevői voltunk a szintén általam, 1975-ben kezdeményezett Tétény-Promontor Művé-
szeti Napoknak és a budapesti koncertéletnek (pl.: Zeneakadémia, a Budafoki és a Fővárosi 
Városháza Díszterme stb.).

Dohnányi Ernő világhírű zeneszerző, zongoraművész, zeneakadémiai professzor és kar-
mester (1877-1960) nevének felvétele újabb örömteli állomása volt a Zenekar hivatásos 
együttessé válásához vezető útnak 1989-ben. Azzal, hogy a névadó családja hozzájárult 
kezdeményezésünkhöz, nemcsak Magyarországon, de Európában is az elsők voltunk, akik 
a névfelvétellel tisztelegtek a nagy géniusz emléke előtt.
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A zenei fejlődés folyamatosságát azok a kiváló fiatal magyar karmesterek is garantálták, 
akik kezdettől fogva a zenekar mellé álltak: Bartal László, Kollár Imre, Gál Tamás, Vajda Ger-
gely, Hamar Zsolt, Vashegyi György és Hollerung Gábor.
A közös munka eredménye megmutatkozott abban, hogy a XXII. kerületi Önkormány-
zat 1993. február 9-én hivatásos együttessé nyilvánította Zenekarunkat. Így a mi ke-
rületünk lett az első Budapesten, amely a fővárosi kerületek közül – akkor még egyedül-
álló módon, de példaértékűen – intézményesítette saját zenekarát, melyhez a kulturális 
kormányzat később oly módon csatlakozott, hogy kiemelt minősítésű zenekarrá 
nyilvánította a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekart, méltó állami támogatás 
biztosításával. 

A lokálpatrióta álma valóra vált

Szinte álomszerű, hogy közel fél évszázad mennyi örömet adott valamennyiünknek és 
bebizonyította, hogy összefogással, zeneszeretettel, és nem utolsó sorban lokálpatriotiz-
mussal sok mindent el lehet érni. Nagy öröm számomra az is, hogy ebben a sikertörté-
netben, mint nevelő, mint zeneiskolai alapító igazgató-karnagy és mint a Zenekar alapító 
igazgató-karmestere részese lehettem ennek csodának. Őszinte szívvel gratulálok minden 
muzsikusnak – alapítóknak és a maiaknak –, kiemelten Hollerung Gábornak és menedzs-
mentjének az eddig elért sikerekhez. Mindezt persze a további folytatás reményében.
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A MENEDZSMENT
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Hollerung Gábor 
ügyvezető, zeneigazgató, karmester

1989-92 között az akkor még Budafoki Ifjúsági Zenekar karmestere, majd 1993-tól a már 
intézményesült Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar karmestere, majd ügyvezetője.
A kedvenc zeneszerző kérdését nehéznek találja, de az biztos, hogy legerősebben Bartók-
hoz kötődik, mert neki köszönhetően vált zenésszé. Kedvenc zeneműve nincsen, de sok 
darab kedves számára. Ám ezek száma minimum száz fölött lenne.
Hobbija is a zene, az elsődleges hobbija azonban a minőségi zenehallgatás, ami egyaránt 
utal a hangzóanyag és a lejátszó berendezés minőségére. Emögött egy gyűjtőszenvedély 
is meghúzódik, gyűjteménye közel ötezer bakelit lemezt és több mint tízezer CD-lemezt 
ölel fel, melynek legértékesebb része a klasszikus zenét legmagasabb szinten megszólal-
tatni képes SACD. 
Gyűjtőszenvedélyének másik tárgya a bélyeg, mely gyermekkora óta jelen van életében. 
Nem klasszikus filatelista, nem a ritkaság és a bélyeg értéke az elsődleges szempont 
számára, hanem a bélyeg szépsége és kultúra-közvetítő képessége. 2011 óta a Magyar 
Posta Filatélia Osztály témakijelölő bizottságának tagja. 
A tanítás is egyfajta szenvedély az életében. Az életét meghatározó tanároknak köszön-
hetően úgy véli, hogy a tanítás legfontosabb része, hogy konvertibilis tudást adjunk át 
a következő generációnak, legyen az profi zenész, kórusénekes vagy akár a közönség. 

„Nagyon jó érzés, hogy 1993-ban a zenekari tagok akaratából lettem az együttes vezetője, 
és 25 év után sem érzem úgy, hogy a pokolba kívánnak.”
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Mancusi, Guido 
első vendégkarmester, zeneszerző

2010 óta van kapcsolata zenekarunkkal, azóta rendszeres vendég együttesünk élén. 
2018 óta együttműködésünk hivatalossá vált az Első vendégkarmesteri pozíció meg-
teremtésével.
A BDZ-n kívül a Wiener Volksoper zenekarának vezetője, a Wiener Symphoniker 
vendégkarmestere és a Schönbrunn Orchester Wien vezető karmestere. 
Mindemellett zeneszerzéssel foglalkozik. 
Kedvenc zeneszerzője nincs, azt vallja, hogy csak jó és rossz zene van. Kedvenc zene-
művei Strauss: Rózsalovag, Alban Berg: Wozzeck, Wagner: Tristan és Izolda
Felesége és egy lánya van.

„Szeretek itt dolgozni, mert ezekkel az őrülten jó zenészekkel bármit meg tudunk 
csinálni. Bátrak és vállalják a kockázatot. Éppen ez az, amire a művészetnek szüksége 
van ahhoz, hogy igaz legyen.
A zenekarnak kívánok még 25 évet és sok-sok örömet a zenélésben!” 



46

Werner Gábor 
karmester, cselló

2000 óta tagja zenekarunknak. A BDZ-n kívül ott vezényel, hangszerel, játszik, ahol szükség 
van rá. A MÁV Szimfonikus Zenekar csellistája.
Sem kedvenc zeneszerzőt, sem kedvenc zeneművet nem tudna választani.
Három gyermeke és egy unokája van.
Szabadidejében természet a négyzeten!

„Minden tekintetben tökéletes ez a közösség. Szakmailag, emberileg …
Sok felemelő élményt, és mindannyiunknak legalább még 25 évet kívánok, így, együtt.”
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Gyöngyösi Levente 
zongora, csembaló, orgona

2018. január 1. óta tagja zenekarunknak, 
rezidens zeneszerzőként. Nemzetközi hírű 
zeneszerző és elismert continuo játékos.
Kedvenc zeneszerzője: Mozart. 
Kedvenc zeneműve: Mozart: Don Giovanni.
Feleségével, Nikolettával és hatéves 
kislányukkal, Hangával él.
A komponálás leglényegesebb része 
számára a próba.

„Azért szeretek a BDZ tagja lenni, mert igen 
magas színvonalú itt a muzsikálás és jóbaráti 
a hangulat. Egy kívánságom van: minél 
hamarabb vegyük lemezre a Mester és 
Margaritát! 
Ezenkívül nagy szeretettel kívánok 
a Dohnányi Zenekarnak boldog születés-
napot, még többször 25 évnyi fennállást, 
sok nagyszerű és emlékezetes koncertet 
és ennek a csodálatos baráti közösségnek 
a fenntartását.”
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Behofsits Zsuzsa  
gazdasági ügyintéző

2009 szeptembere óta dolgozik zene-
karunknál. Kedvenc zeneszerzője Mozart, 
Beethoven, Verdi, Chopin. 
Kedvenc zeneműve: minden, ami Mozart, 
Beethoven: IX. szimfónia, Verdi: Requiem.
Férje és két felnőtt gyermeke van, egy lány 
és egy fiú.
Szereti az embereket, szeret segíteni.

„A zenét mindig szerettem, jó zeneközelben 
lenni. Még sok- sok sikeres évet kívánok 
mindenkinek és jó egészséget. Szeretnék 
még sokáig itt dolgozni.”
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Czingráber Eszter 
marketingmenedzser

2010 óta tagja zenekarunknak. A BDZ-n kívül 
szerkesztéssel, újságírással foglalkozik, elhiva-
tott énekes. Zenekarunk PR magazinjának, 
a Hangolónak egyik alapítója, a kezdetek óta 
(10 éve) főszerkesztője. 
Kedvenc zeneszerzője sok van, műfajfüggő. 
Kórusénekesként kedvenc zeneművei Orbán 
György kórusművei, jazzkedvelőként 
Thelonius Monk és Keith Jarrett szerzeményei, 
valamint a Quincy Jones nevével fémjelzett 
Händel Messiás átirat. 

Pici kora óta zenésznek készült. De amikor már majdnem elkezdte a veszprémi konzerva-
tórium hegedű szakát, inkább a nyelvtanulás és a jazz-éneklés felé fordult. Nemzetközi 
kommunikáció szakos, közgazdász diplomát szerzett a Külkereskedelmi Főiskolán, közben 
pedig belevetette magát a budapesti jazz életbe, saját formációjával. Hosszú évekig tevé-
kenykedett a média világában, közben aktív jazzénekesi- és kóruséletet élt, többek között 
a Hollerung Gábor által vezetett Budapesti Akadémiai Kórustársaságban. A családi élet 
előtérbe kerülésével a munka és a jazzéneklés háttérbe szorult, pár éve azonban aktív tagja 
a Kiscsoport nevű formációnak, amellyel megalkották a „kinderground” elnevezésű, igen 
sajátos és igényes műfajt, elsősorban kisgyerekeket (és azok harcedzett szüleit) megcélozva 
zenéjükkel. 
Három égetnivaló gyönyörűség anyukája: Maja (7), Mirkó (5), Minna (3). 

„Jó érzés a zene közelében dolgozni, zene körüli ügyek szervezésével foglalkozni. Jó itt marke-
tingesnek lenni! Sokszínű a munka, egy pillanatig sem lehet unatkozni, fantasztikus érzés 
egy ilyen prémium „terméket” menedzselni, mint a BDZ. Hálás vagyok a BDZ-nek és külön 
Hollerung Gábornak, hogy hét otthon töltött év után tárt karokkal fogadtak vissza. 
Külön remek dolog, hogy mindannyiunk Gábora sok szempontból igen rugalmas főnök. 
Bár a BDZ beköltözött a családi életünkbe, de alapvetően úgy végezhetem a munkámat, 
ahogy az számomra a legmegfelelőbb. Őszintén remélem, hogy még sok évfordulós imázs 
kampányt és sajtótájékoztatót szervezhetek a BDZ színeiben!”



50

Drucker Zsuzsa 
zenekari titkár, gitár

Idén lesz 15 éve, hogy a zenekarunknál dolgozik – így ő is jubilál. 
Kedvenc zeneszerzője: Bach, Beethoven. 
Kedvenc zeneműve nincs, rengeteg féle zenét szeret.
Szűkebb családja a három felnőtt gyermeke és a kajla kutyusa, tágabb családja 
a Dohnányi Zenekar.

„Szeretem segíteni a zenészek munkáját, élvezem a pezsgést, amit ez a munka hoz 
magával. Sok nagyszerű embert ismerhetek meg itt, és ami a lényeg: rengeteg szeretetet 
adhatok és kaphatok.
Azt kívánom magunknak, hogy maradjon meg a zenekar fiatalos lendülete, muzsikálási 
kedve, a szeretetteljes elkötelezettség egymás és a közös célok iránt.”
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Geiger György 
közönségszervező, blockflöte, trombita, 
zongora, ének

2001 óta dolgozik zenekarunknál. A BDZ mellett 
tanít a Galambos János Zeneiskolában, ezen 
kívül rendezvényeket és koncerteket szervez.
Kedvenc zeneszerzője:  J. S. Bach. 
Kedvenc zenemű helyett inkább kedvenc kort 
írna. Ez pedig a barokk.
Nős. Reményei szerint, mire ezek a sorok megje-
lennek, már megszületik harmadik gyermekük.
Különböző formációkban zenél. Az egyik ked-
venc az Octovoice énekegyüttes, ebben 
énekesként, a másik a Festus Ensemble, mely-
ben hangszeresként működik közre, emellett 
énekel még a Vass Lajos Kamarakórusban is. 
Felesége és gyermekei is zenélnek. „A családi 
zenélésnél nincs jobb dolog a világon!”
Nagyon szeret tanítani; tanítványai számos 
versenyen lettek elsők, vagy helyezettek.
Szeret alkotni, legyen az szauna, kemence, 
vagy szaletli.

„Változatos, érdekes, innovatív, kreatív az itteni 
munka, és én is ilyennek tartom magam. 
Ezért szeretem még ennyi év után is.
Leginkább azt kívánom magunknak a jubileum 
kapcsán, hogy még sokszor ennyi évig legyen 
BDZ, és legyen megbecsülve mind anyagilag, 
mind erkölcsileg.”
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Kárpáti László 
hangszerszállító, berendező

A kezdetektől fogva, az ifjúsági zenekar meg-
alakulása óta segíti együttesünk munkáját. 
Tulajdonképpen ő a zenekar legrégebbi tagja.
Kedvenc zeneszerzője Bizet, Rolling Stones, 
Pink Floyd. Kedvenc zeneműve Carmen és 
minden, ami rock.
Hobbija a motorozás és lexikonok gyűjtése.

„Szeretek itt dolgozni, mert fantasztikus a 
közösség. Kívánok még legalább 25 évet 
a zenekarnak!”

Kurta Klaudia 
kottatáros

Két éve dolgozik zenekarunkál.
Kedvenc zeneszerzője: Chopin és Bach. 
Kedvenc zeneműve: Bach-Stokowski: 
Chaconne.
Azt vallja, hogy egyszer úgyis elveszi 
a Kevin Costner feleségül…

„Azért szeretek itt dolgozni, mert ez itt 
a legjobb hely a világon. Szeretetben 
eltöltött még rengeteg sok évet kívánok 
magunknak.”
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Mácsainé Blahó Franciska 
pénztáros

2014 óta dolgozik zenekarunknál. 
Kedvenc zeneszerzője Scott Joplin. 
Kedvenc zeneműve: Rosebud March.
Férje Mácsai László, gyerekei Nikolett, László, Nóra. Egy unokája van, Sándor. 

„Azt kívánom, hogy töretlen legyen a zenekar sikersorozata.”
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Ódor Lajos 
intendáns

2011 óta dolgozik zenekarunknál. Kedvenc zeneszerzője nincs. Kedvenc zenemű-
ve: Dubrovay: III. zongoraverseny. Végzettsége szerint közigazgatási szakközgaz-
dász, pénzügyi közgazdász és hadtáptiszt.
Élete párjával él csendesen, két gyermeke és egyelőre két unokája van.

Fontosnak tartja Berkes Olivér gondolatait: „A zene nyelvét – függetlenül attól, 
hogy ki milyen nyelven beszél, hol született vagy milyen kultúrából származik 
– mindenki megérti, hisz ritmusokból és hangokból áll, amik mindenkiből 
emóciókat váltanak ki. Így egy csodás közvetítő eszköze egy üzenetnek.”

„A BZD-ben érzem a törődést! Estére teljesen összetörten megyek haza a sok kimu-
tatás, átutalás, fúrás-faragás után. A zenészek viszont nagyon fel tudnak dobni, 
emberként is és a játékukkal is. Ezért érzem itt jól magam!
Az elektronika a zene közvetítésében különleges helyet biztosított a zenének. 
Egy élő zenekari hangverseny atmoszféráját egy hangfelvétel azonban sohasem 
képes visszaadni. Nem képes visszaadni a zenészek tekintetét, az összenézést játék 
közben, a lágy vagy erőteljes mozdulatokat, az arcukon megjelenő boldogságot 
vagy éppen erőfeszítést sem! Én azt látom minden koncerten, hogy ez a zenekar 
boldog! Boldog zenészekből áll, akik néha fáradságos próbákon egy kicsit meghal-
nak, de minden koncerten újjászületnek! Ezt kívánom a következő 25 évre is nektek!”
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Ortutay Réka 
művészeti menedzser, filmvágó, dramaturg

2008 óta tagja zenekarunknak, de már a ’90-es 
évektől fogva ő készítette a zenekar kiadványa-
it. Zenekarunk PR magazinjának, a Hangolónak 
egyik alapítója, tördelő szerkesztője. 
Kedvenc zeneszerzője egyértelműen Mozart.
Kedvenc zeneműve minden, ami Mozart, vala-
mint Vivaldi versenyművei. Kórusénekesként a 
régizene, valamint Bach, Händel és Mendelsso-
hn kórusművei a kedvencei. És természetesen Gyöngyösi Levente – a zenekar számára írt – 
első szimfóniája, melynek ősbemutatója talán a BDZ legihletettebb pillanatai közé tartozik.
Eredetileg német szakos tanárként végzett az ELTE-n, később laptördelő-képszerkesztői 
oklevelet szerzett a MUOSZ-nál.
A zenével már kisgyermek korától szoros kapcsolatot ápolt, nagymamájával és édesanyjával 
közös operabérlete szerettette meg vele a zenét. Tízévesen gitározni kezdett, de 15 éves ko-
rában kapcsolatba került Hollerung Gábor kórusával, és az éneklés teljesen beszippantotta. 
Szerelme a zenével azóta is töretlen.

 „A Dohnányi Zenekar egy nagy szerelem! Bár néha idegpusztító a munka, és sokszor kilá-
tástalan volt a zenekar anyagi helyzete, egy-egy legendás koncert, mint Strauss Hősi élete 
vagy Gyöngyösi I. szimfóniája minden nehézséget elfeledtetett. Szeretek itt dolgozni, mert ide 
minden nap hazajövök, ahol a Főni bizalmának köszönhetően nem csak irodistaként, de néha 
filmesként, dramaturgként is kipróbálhatom magam. Olyanok vagyunk, mint egy nagy csa-
lád, együtt ötletelünk, törjük a fejünket, és a legjobb ötleteket meg is valósítjuk! A muzsikusok 
pedig mindig felülmúlják az elképzeléseinket.
Kívánok magunknak még sok-sok ihletett koncertet, sok örömöt a munkában! Kívánom, hogy 
maradjon meg ez az inspiráló légkör, és hogy a BDZ megkaphassa egyszer a teljesítményéhez 
mért erkölcsi és anyagi elismerést.”
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Turcsányi Ildikó 
nemzetközi kapcsolatok, koncertszervező

1995 óta dolgozik zenekarunknál. Egész felnőtt 
korát itt töltötte…
Kedvenc zeneszerző: most éppen Bartók, Sztra-
vinszkij, Richard Strauss, Mozart. 
Kedvenc zeneműve hetente változik, de azért 
vannak fix pontok, pl.: A kékszakállú herceg 
vára, Don Giovanni, Seherezádé, Salome.
Három fia van, 16, 12 és 7 évesek

„Azért szeretek itt dolgozni, mert bohémság 
van, ötletelés, változatosság, emberség, renge-
teg zene és ingyen parkoló.
Nyilván lehet jobban is, de mi igyekszünk.”

Ujj Anna 
gazdasági igazgató

2008. április 1. óta dolgozik zenekarunk-
nál. A BDZ mellett aktív nagymama.
Két gyermekétől, Attilától (44) és Andreá-
tól (37) három unokája van: Richard, Mira 
és Virág Lara. 

„Büszke vagyok, hogy részese lehetek a 
zenekar munkájának. Nem unatkozom. 
Az itt töltött munka minden napja igazi 
kihívás. Arra törekszem,  hogy minden 
tudásommal segítsem a zenekar minden-
napjait.
A Zenekarnak 25. évfordulója alkalmából 
kívánom, hogy sokáig kápráztathassa 
még el közönségét, legyen a zenészeknek 
továbbra is ereje a megfeszített tempót 
tartani.”
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Varga Ágnes 
koordinációs menedzser, koncertszervező

2014 óta dolgozik zenekarunknál. A zenekar és Hollerung Gábor szerteágazó tevékenysé-
gének szervezésében vesz részt.
Eredeti végzettsége: a kulturális menedzserség mellett spanyol tanár. 
Szabadideje nagy részében a Budapesti Akadémiai Kórustársaságban énekel. Énekesként 
Bachot és Händelt szereti a legjobban.

„És hogy miért szeretek itt dolgozni? Jó, ha az ember munkaidejében is inspiráló, alkotó 
légkörben van, és munkájával hozzájárul remek előadások, koncertek létrejöttéhez. Kívánok 
a zenekarnak ehhez a munkához továbbra is erőt és az eddigihez hasonló kedvet!”
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A TÁRSULAT
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A MI VÁLASZTÁSUNK,
az ön következő kedvence

A Librinél szeretjük a könyveket. Nemcsak olvasni, belelapozni, hanem ajánlani is.

Szeretnénk Önökkel megosztani olvasmányélményeinket, kedvenc könyveink listáját, vagy éppen azt,
mit jelent számunkra az olvasás. Nézelődjön könyvespolcainkon, ismerje meg ajánlásainkat!

libri.hu/konyvszakerto

Jakupcsek
Gabriella

Beck
Zoli

Varró
Dániel
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Ablonczy Keve
klarinét, basszusklarinét

2013 óta tagja zenekarunknak.  A BDZ-n kívül 
budapesti és vidéki színházaknál zenél még. 
Három gyermeke van. Kedvenc zeneszerzője: 
Stravinsky. Kedvenc zeneműve: Le Sacre du 
printemps.

„Nagyszerű kollégák; jó hangulat; 
színvonalas, változatos koncertek. Kívánok a 
zenekarnak kiegyensúlyozott, stabil működési 
feltételeket, nívós koncerteket, szakmai megbe-
csülést, és hogy a rá jellemző fiatalos lendület 
soha ne törjön meg. Boldog születésnapot BDZ!”

Amirás Kinga 
brácsa
 
Zenekarunk alapító tagjai közé tartozik. 
Főiskolai évei alatt barátai meghívására 
csatlakozott az akkor még diák-zenekar-
hoz. A BDZ-n kívül a Budapesti Operettszín-
házban zenél még. Kedvenc zeneszerzői: 
Bach, Mozart, Verdi. Kedvenc zeneművei: 
Mozart g-moll szimfónia, Mendelssohn: 
IV. (olasz) szimfónia, Dvořák: Stabat Mater. 
 
„A szerető családom a legfőbb motiváló 
erőm ebben a rohanó világban. Azért 
szeretek a BDZ-ben dolgozni, mert szakmai 
tudásomat folyamatosan bővíthetem és 
rengeteg zenei élménnyel gazdagodhatok. 
A 25. jubileumunk alkalmából kitartást, 
energiát és jó egészséget kívánok mindany-
nyiunknak!”

A MI VÁLASZTÁSUNK,
az ön következő kedvence

A Librinél szeretjük a könyveket. Nemcsak olvasni, belelapozni, hanem ajánlani is.

Szeretnénk Önökkel megosztani olvasmányélményeinket, kedvenc könyveink listáját, vagy éppen azt,
mit jelent számunkra az olvasás. Nézelődjön könyvespolcainkon, ismerje meg ajánlásainkat!

libri.hu/konyvszakerto

Jakupcsek
Gabriella

Beck
Zoli

Varró
Dániel
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Bajmóczi Tünde
hegedű

1996 óta van zenekarunknál. Kedvenc zene-
szerzője nincs, vagy inkább úgy mondaná, 
több is van. 

„Szeretem a zenében a sokféleséget, és talán 
ezért is érzem jól magam a Dohnányi Zenekar-
ban. Hiszen itt nagyon széles a repertoár, és még 

Ambrózy Attila 
fagott, kontrafagott

1999 októbere óta tagja zenekarunknak. 
A BDZ-n kívül zenetanár és intézményvezető-
helyettes a Dohnányi Ernő Zeneiskolában. 
Felesége csellótanár, két középiskolás fiuk 
van. Kedvenc zeneszerzői: Bartók, Bach, 
Händel, Mozart, Brahms. Kedvenc zeneműve: 
Bartók: Cantata Profana.

„Rendszeresen kamarazenélek, változatos 
formációkban. A 25. évfordulóra azt kívánom 
zenekarnak, hogy a neki megfelelő helyet töltse 
be a zenei életben, és hogy a valós szakmai 
rangjának megfelelően legyen megbecsülve 
itthon és külföldön egyaránt.”



Bakay Viktória  
brácsa
 
2005 óta tagja zenekarunknak. Zenei tanulmá-
nyait édesanyja és nagymamája ösztönzésére 
kezdte el, akik, bár sose tanultak zenét, rendsze-
res koncert- és operalátogatók. Két év furulya 
után hat év hegedű következett, a középisko-
lától kezdve viszont már csak brácsázni tanult. 
Kedvenc zeneszerzői: Bartók, Bach, Richard 
Strauss, Stravinsky. Kedvenc zenedarabjai: 
Bartók: Concerto, Richard Strauss: Salome, 
Bach: h-moll mise, Stravinsky: Tavaszi áldozat. 
Két gyönyörű kisfia van, Keve (5) és Bercel (1). 
Párjával együtt egy nepáli termékeket forgal-
mazó webáruházat üzemeltet – BDZ-s munkája 
mellett.

„Bár a próbaidőszakok időnként rövidek, de 
annál nehezebbek, a végén mindig egy nagysi-
kerű, színvonalas, jó hangulatú koncertet sikerül 
adnunk. Na ezért szeretek a Dohnányi Zenekar-
ban brácsázni! A 25. évforduló alkalmából még 
sok-sok munkával teli, vidám évet kívánok 
a zenekarnak!”

mindig, 21 itt eltöltött év után is találkozom új feladatokkal, kihívásokkal. Sok kortárs zeneszer-
ző darabját játsszuk, akik közül Gyöngyösi Levente a kedvencem. Szívesen játszom ezen kívül 
itt még azért is, mert Hollerung Gábor egy igazán inspiráló személyiség, jól érthetően dirigál, 
és a zenészekhez való viszonya közel áll a saját elképzeléseimhez. A kollégáim magas szakmai 
hozzáértése és jó felkészültsége szintén megkönnyíti a közös munkát. Azt kívánom, hogy mind-
azt megtartva, ami jó, tovább fejlődjünk és olyan zenekarrá váljunk, amely az élvonalban van 
mind tudásban, mind megbecsültségben.”
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Balog Barbara 
hegedű

2014 óta tagja zenekarunknak. 2017 áp-
rilisában diplomázott a Zeneakadémián, 
diplomakoncertjén is a Dohnányi Zenekarral 
játszhatott.  Jelenleg a Zeneakadémia tanári 
képzésére jár, ahol idén tavasszal fog diplo-
mázni. Kedvenc zeneszerzője Bach 
és Beethoven. 
A családjában sokan zenélnek, szülei mind-
ketten zongorázni és orgonálni tanultak. 
Végül nem zenei pályára mentek, de őt már 
gyerekkorától kezdve támogatták ebben. 
Rábízták a hangszerválasztást, és a kezdetek-
ben minden alkalommal segítettek a gyakor-
lásban is. Hálás nekik, hogy a sokszor nehéz 
és nagy kitartást igénylő tanulóévei során 
végig támogatták és ugyanígy támogatják 
ma is céljai elérésében. 

„A zenekarunkban folyó magas színvonalú 
munka mellett nagyra értékelem az összetar-
tó közösséget is, amelyben nagy szerepe van 
a karmesterünknek, Gábornak. Számomra 
fontos, hogy mind egyénileg, mind kisebb vagy 
nagyobb csoportokban hatékonyan tudunk 
együttműködni. 
Az évfordulónk alkalmából még megszámlál-
hatatlanul sok szép koncertet kívánok 
a közönségnek és a zenekarnak egyaránt, 
valamint azt, hogy minél szélesebb körben meg 
tudjuk szerettetni a komolyzenét a hallgató-
sággal, főleg a legkisebbekkel.”
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Bangó Norbert 
nagybőgő szólamvezető

2005 óta játszik zenekarunkban. A főiskola befejezése után öt évig a Stockholmi 
Filharmónia Zenekarában dolgozott. Ezt követően kedves barátja, Dévényi Gábor 
akkori szólamvezető meghívására került a zenekarba. 2005-ben játszott itt első alkalom-
mal, akkor még kisegítőként, majd 2006-ban nyerte meg a próbajátékot és vált hivatalo-
san is a zenekar tagjává. 2015-től ő a nagybőgő szólam vezetője. Zeneszerzők és művek 
terén mindenevő, nincsenek kedvencei. De nagyon szeretné, ha egyszer lehetősége 
lenne eljátszani a BDZ-vel Bottesini h-moll nagybőgőversenyét, vagy hegedűre és nagy-
bőgőre írt versenyművét. Nős, 21 éves fia van.  

„Magyarország egyik legkiválóbb együttesének tartom ezt a zenekart. Fiatal, ambiciózus, 
szakmailag maximálisan felkészült, különleges személyiségű emberekből áll. Sok barátra 
találtam közöttük. Fontos számomra, hogy előítéletek nélkül, kizárólag emberi tulajdonsá-
gaimat és szakmai teljesítményemet figyelembe véve ítélnek meg engem. Nagyon büszkén 
mondhatom, tele vagyunk állandó izgalmas kihívásokkal, hiszen ha jól tudom, mi vagyunk 
az egyik legfoglalkoztatottabb zenekar az országban. Rengeteg koncertünk van, és reperto-
árunk széles spektrumát villogtathatjuk. Sok emlékezetes koncertet, jó hangulatú próbákat, 
neves vendégművészeket kívánok a következő évekre, és azt, hogy megmaradjon ez a csalá-
dias légkör, ami ilyen jól működik és mindenkinek feltűnik! Szeretném az 50 éves évfordulón 
is ugyanezeket elmondani, de addig is jókedvvel együtt muzsikálni és a későbbiekben innen 
nyugdíjba menni...”
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Bánhegyi Tünde 
szekund szólamvezető

2009 óta tagja zenekarunknak, öt éve a 
szekund szólam egyik vezetője.  Emellett 
tanítással is foglalkozik, kvartettjével, a 
Color Quartettel számos rendezvényen 
és koncerten lép fel, valamint színházi 
előadóművészként és más szimfonikus 
zenekar kisegítőjeként is dolgozik. Ked-
venc zeneszerzői: Bach, Verdi, Puccini. 
Kedvenc zeneműve: Verdi: Requiem.

„A BDZ-n kívül sok más zenekarban 
megfordulok kisegítőként, de sehol nem 
tapasztaltam olyan jó, családias légkört, 
ami ránk jellemző: a sok munka és néha az 
embert próbáló túlterheltségünk ellenére 
mindig odafigyelünk egymásra, segítjük 
és támogatjuk a másikat, a legnehezebb 
pillanatokban is tudjuk inspirálni egymást. 
Ezt elsősorban a vezetőnknek, karmeste-
rünknek, Hollerung Gábornak köszönhet-
jük, aki hosszú évek töretlen munkájával 
és odaadásával mindent megtett azért, 
hogy ez a zenekar Budapest egyik vezető 
színvonalú együttesévé váljon és telthá-
zas közönséggel bíró koncerteket adjon. 
Igaz, néha túlhajt bennünket, de a feszített 
munkatempó mellett időnként ad teret a 
vidámságnak és a humornak is, s emellett 
emberileg mindig fordulhatunk hozzá.
Hogy mit kívánok a zenekarnak? Még sok 
emlékezetes és színvonalas koncertet, 
vidám hangulatú próbákat, lelkes közön-
séget, neves vendégművészeket, sok jó 
turnét. No meg azt, hogy meg tudjuk őrizni 
azt a csapatszellemet, ami ilyen jól műkö-
dik és mindenkinek fel is tűnik, még ha csak 
vendégként érkezik is hozzánk egy-egy pro-
dukcióra. Jó lenne az 50 éves évfordulón is 
ugyanilyen hittel, energiával és jókedvvel 
együtt muzsikálni, és a későbbiekben innen 
nyugdíjba menni...”
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Bánki Berta  
fuvola, piccolo

2017. május 1-jétől tagja zenekarunknak, az azt megelőző időszakban pedig kisegítőként 
vett részt a zenekar munkájában. Vannak szerzők, akiknek zenéjét különösen szereti (ilyen 
többek között Bartók, Puccini, Mozart, Schubert és Ravel), de egy-egy zenei korszak is közel 
áll hozzá, mint például a francia barokk, az impresszionizmus, Steve Reich minimalista zené-
je vagy Stravinsky orosz korszaka. Most épp Keith Jarrett bűvöletében él. Időről időre válto-
zik, hogy milyen műveket érez közel magához,  ezért abszolút kedvence nincs. Ha nagyon 
triviális idézettel kellene érvelnie, akkor azt mondaná, hogy kétszer ő sem lép ugyanabba 
a folyóba. Kedvenc előadói viszont vannak, többek között Patricia Kopatchinskaja, Pekka 
Kuusisto, Brian Blade, a már említett Keith Jarrett, François Lazarevitch, az Il giardino Armo-
nico... Természetesen ők sem összehasonlíthatók, és kicsit rosszul is érzi magát, hogy annyi 
mindenkit kihagyott, azokról nem is beszélve, akiket ezek után fog megismerni...
Ha családjáról kérdezik, nem is igazán tudja, kiről vagy mit kellene írnia, ezért inkább Weö-
res Sándortól idéz egy rövid szöveget, amely érzékletesebben összefoglalja, mit is gondol: 

„Ne kívánd senki szeretetét. Ne utasítsd el senki szeretetét.
Úgy áradjon szereteted, mint a tűz fénye-melege: mindenre 
egyformán. Akik közel jönnek hozzád, azokra több essék fényedből és
melegedből, mint akiknek nincs szükségük terád. Családtagjaid, 
mindennapi társaid s a hozzád fordulók olyanok legyenek számodra, mint 
a kályhának a szoba, melynek melegítésére rendelik.”

Jubileumunk kapcsán is idézettel
találkozunk bemutatkozásában: 
„Örömöm sokszorozódjék a te örömödben.
Hiányosságom váljék jósággá benned.
Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: 
igyekezz úgy érezni,
gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek 
javára legyél.
Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: 
Alattad a föld, fölötted
az ég, benned a létra.
Az igazság nem mondatokban rejlik, hanem 
a torzítatlan létezésben.
Az öröklét nem az időben rejlik, hanem az 
összhang állapotában.” (Weöres Sándor)
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Baranyai Gábor   
hegedű

2009 óta hivatalos tagja zenekarunknak, de 1998 óta szinte folyamatosan velünk zenél. 
A BDZ-n kívül tanítással is foglalkozik a zuglói Szent István Király Szakgimnázium és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egyik zeneiskolájában. 
Kedvenc zeneszerzője mindenekelőtt Bach, de Rahmanyinov, Brahms, Dohnányi és 
Richard Strauss művei is megunhatatlanok számára. 
Kedvenc zeneművei: Bach: Goldberg variációi, Rahmanyinov, Saint-Saëns, Dohnányi 
szimfóniái, valamint az 1930-1980-as évek mainstream jazz zenéje. 
Nős, két gyermek, Laura (16) és Dániel (13) apukája.

„Úgy hiszem, igazán boldognak akkor érezheti magát az ember, ha mind a családi kötelékein 
belül, mind a hivatásának élve részesül a két lábon állás megnyugtató érzésében.  
A Dohnányiban játszva Hollerung Gábor inspirációját és barátaim szeretetét élvezve valóban 
érezhetem ezt! Kell ennél több? 
Jubileumunk alkalmából egészséget, figyelmet egymás iránt, jó zenéket, tehetséges zeneszer-
zőket, dolgos, de nyugodt hétköznapokat kívánok magunknak.”



Baranyi Roland 
nagybőgő

2014 óta tagja zenekarunknak.
Kedvenc zeneszerzője: Wagner és Mahler
Kedvenc zeneműve: Wagner: Trisztán és 
Izolda
Házas, két gyermek édesapja.

„Kedves kollégák, változatos program.” 
„Ahol a szavak elhagynak bennünket, 
ott kezdődik a zene.” (Heinrich Heine) 

Bartányi Réka 
nagybőgő

2013. április 1. óta tagja zenekarunknak. 
E mellett a Farkas Ferenc Zeneiskolában tanít. 
Kedvenc zeneszerzői Johannes Brahms,  
Gustav Mahler és Bartók Béla. Kedvenc zene-
műve nincs, főleg a Brahms és a Mahler szim-
fóniákat szereti. Jelenleg picit háttérbe szorult 
a zenélés az életében, helyette éjjel-nappal 
babázik kislányukkal. Férje Nagy Zsolt, 
a zenekar ütő szólamvezetője, kislányuk, a 
mindig mosolygós Melinda lassan 7 hónapos, 
és a családjuk fontos tagja még Rafi, az uszkár. 

„Azért szeretek a BDZ-ben dolgozni, mert na-
gyon változatos a zenekar programja, nem lehet 
unatkozni, mindig érnek meglepetések. Nagyon 
szeretnék a Dohnányi Zenekartól nyugdíjba 
menni, így azt kívánom 25 éves jubileumunk al-
kalmából, hogy az 50. évfordulót is meg tudjam 
ünnepelni a zenekarral.”



Bazsinka Ivett Éva 
fagott szólamvezető

2010 óta tagja zenekarunknak. Szereti a csa-
ládja körében eltöltött napokat, a jó hangu-
latú koncerteket. Szeret örülni az életnek és 
élvezi is, amiben él. 
Kedvenc zeneszerzője nincs, de kedvenc 
zeneművet sem tudna választani, annyira sok 
zeneművet tart gyönyörűnek. 
Férje ifj. Bazsinka József tubaművész, gyerme-
kei Bazsinka Barnabás József (4 éves), Bazsin-
ka Joel Fülöp (3 éves).

„Azért szeretek ebben a zenekarban játszani, 
mert családias hangulatban tudunk együtt mu-
zsikálni. Nagyon jó egymást inspirálni, folyama-
tos változásban lenni és fejlődni. 
A 25. évfordulónkra azt kívánom, hogy még 
nagyon sok évfordulónk legyen együtt.”

Bene Hajnalka 
fuvola

2002 óta tagja zenekarunknak.
Nincs kifejezetten kedvenc zeneszerzője, 
korszakokból a késő romantika és a szláv zene 
világa áll közel hozzá. Kedvenc zeneműve 
sincs, mindenevő, bármit szívesen hallgat. 
Vőlegénye a BDZ csellószólamát erősíti.

„A váratlanul és véletlenül elrepülő karmesteri 
pálcák miatt szeretek a BDZ-ben játszani. Eddig 
egész jól elhajoltam előlük...
25. évfordulónkra liláspirosan fogó ceruzát kívá-
nok mindenkinek.”



Berán Gábor 
koncertmester

2001 óta tagja zenekarunknak.
Kedvenc zeneszerzője: Bartók Béla. 
Kedvenc zeneműve: Beethoven: Esz-dúr 
quartet Op. 127.
A zenekar szavazatai alapján elnyerte az évad 
zenekari muzsikusa 2015-16 címet.

„Nyitott, sokoldalú együttes, barátságos légkör.
25. évfordulónkra egyre elmélyültebb felkészü-
lést, további szép koncerteket kívánok!”

Bóni Andor 
nagybőgő

2016 óta tagja zenekarunknak. A BDZ 
mellett a Liszt Ferenc zeneművészeti 
egyetemen tanul.
Kedvenc zeneszerzője igazából több is 
van: Bach, Mozart, Beethoven. 
Kedvenc zeneműve Mozart: Requiem.

„Szeretek itt játszani, mert profi a zenekar, 
jó a közösség. Azt kívánom magunknak, 
hogy a következő 25 évben is legalább ilyen 
jól működjön tovább minden, mint jelenleg.”
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Botár Bence 
nagybőgő

2010 óta van zenekarunknál, kisebb-nagyobb 
megszakításokkal. 
Kedvenc zeneszerzője: John Lennon.

„Nagyon kényelmesek a bőgőszékek.
Kívánok magunknak egy 50. évfordulót.”

Budai Krisztián 
nagybőgő szólamvezető

Körülbelül négy éve állandó tagja a 
BDZ-nek. Zenekari munkája mellett egy 
keresztény gyülekezetben szolgál, ahol 
nagy hangsúlyt fektetnek a romákkal való 
foglalkozásra is. 
Kedvenc zeneszerzője Richard Strauss, 
több kedvenc zeneműve is van: Richard 
Strauss: Alpesi szimfónia, Brahms: IV. 
szimfónia

„Szeretek a BDZ-ben játszani, mert jó a han-
gulat, és mind szakmailag, mind emberileg 
jól érzem magam ebben a közösségben. 
Kívánom, hogy zenekarunk tovább haladjon 
ezen a jó úton, és mi, zenészek, továbbra is 
élvezzük az itt zenélést.”
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Börzsönyi Máté 
kürt

2013 októbere óta játszik zenekarunkban. 
Ezen kívül foglalkozik mindennel, ami kürt.
Kedvenc zeneszerzői: Mozart, Brahms,  
R. Strauss, Dvořák és ami éppen műsoron 
van. Kedvenc darabjai: Alpesi szimfónia, Till 
Eulenspiegel, Mozart: A-dúr szimfónia 
K. 201, Brahms II. és IV. szimfóniája.

„Sok, különböző karakterű ember van ebben 
a zenekarban, mégis eggyé kovácsol min-
ket a közös cél, a Zene és hogy egy hajóban 
evezünk. Jó hangulatban telnek a próbák. 
Mindenki egy kicsit saját gyerekének is tekinti 
a zenekart, egymást serkentjük a folyamatos 
fejlődésre. Ez a mindig jobbra, magasabbra 
törekvés, a koncerteken lévő koncentráció és 
Gábor szuggesztivitása alkot egy olyan ele-
gyet, aminek az energiáját a közönség is érzi.

A BDZ-nek a magyar zenei életben van egy 
egyedi hangzása, széles dinamiai skálája, 
amit mi viccesen csak „Chicagonak” hívunk. 
Szeretem ezzel a zenekarral a koncerteket, 
a koncertek hangulatát, és a műsorok sok-
színűségét. Játszunk szimfonikus repertoárt, 
operát, filmzenét, könnyűzenét, kispartit is, 
ráadásul korabeli hangszereken.
A kollégáknak és a közönségnek is harmóniát, 
boldogságot, egészséget, sikert és külső-belső 
gazdagságot kívánok!”



Czápos Benedek 
oboa /angolkürt

2009 óta tagja zenekarunknak. A BDZ-n 
kívül a Budapesti Operettszínházban 
zenél. Kedvenc zeneszerzőt még nem 
választott, kedvence zeneműve pedig 
mindig más. 
Nős, egy gyermeke van. 

„Ami van nálunk: fiatalos légkör, válto-
zatos repertoár. Amit kívánok: további 
örömteli zenélés!”

Csatos Ferenc 
trombita szólamvezető

2001 óta tagja zenekarunknak. A BDZ-n 
kívül a Szent István Király Zeneművészeti 
Szakközépiskola és Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény a munkahelye, ott tanít. 
Kedvenc zeneszerzője Bach. 

„A rézfúvós kollégáim magas szakmai elhi-
vatottsága és persze a zene inspirál. Kívánok 
legalább még 25 évet!”
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Fábiánné Fellegi Anna 
hegedű

2012 szeptembere óta tagja zeneka-
runknak. A BDZ mellett különböző 
könnyűzenei formációkban lép fel, 
mint énekes és hegedűs.
Kedvenc zeneszerzője Bach, Mozart, 
Bartók és még sokan mások. Kedvenc 
zeneművet nem tudna kiragadni. Köny-
nyen megtalálja az aktuális darabban 
azt a pillanatot, amiért kedvenccé válik 
számára.
A művészetekhez való fogékonyságot 
szüleitől örökölte. Édesanyja hegedűta-
nár volt, Édesapja fényképészmester. 
A zene iránti szeretet és szépérzék 
– amit tőlük kapott – terelte erre a 
pályára. Férjével, aki szintén zenész és 
tanár, Budapesten él, nyolc éve háza-
sok. Kisfiuk, Huba novemberben lesz 
négy éves.

„Fontos számomra az emberi kapcsola-
tok ápolása, igyekszem sok időt tölteni a 
családommal, barátaimmal. Szabadidő-
met nagyrészt az éneklésnek szentelem. 
Ez régóta vágyam, örömforrásom, 
igyekszem ezen a területen is fejleszteni 
magam. Az alkotás nagy örömet okoz. 
Másik hobbim: alkalmi és esküvői kon-
tyok készítése.
A BDZ-ben nagyszerű művészekkel dol-
gozhatok együtt, színes a repertoár, jó a 
társaság, minden egyes koncert nagy él-
mény számomra. Örülök, hogy egy ilyen 
magas színvonalú zenekar tagja lehetek.
Jubileumunk alkalmából azt kívánom, 
hogy a mai rohanó világban minél 
többen ismerjék fel a zene gyógyító 
erejét, legyen igény a megpihenésre, a 
szépre,  a misztikus pillanatokra, mely 
a zenében lakozik, mert erre a léleknek 
szüksége van.” 
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Füzesséry Attila 
hegedű

2001 óta tagja zenekarunknak. A BDZ mellett 
zeneiskolában tanít. 
Kedvenc zeneszerzője Bach, kedvenc zene-
műve a Máté passió.
Nős és keresztény. 

„Jó itt a légkör. Kívánok magunknak sok sikeres 
szereplést!”

Gáblik Judit 
hegedű

2009 szeptembere óta tagja zenekarunk-
nak. A BDZ mellett félállásban tanít. 
Kedvenc zeneszerzői: Bartók és Wagner. 
Kedvenc zeneművei: Wagner: Ring, Bar-
tók: Concerto, és minden más, amit éppen 
játszik a zenekar. 
Nagyon szereti az ásványokat.

„A BDZ-ben az oldott légkört szeretem na-
gyon, és azt, hogy a humor minden nehézsé-
gen át tud segíteni minket. Kívánok magunk-
nak még sok-sok kerek évfordulót, sikeres 
hangversenyeket, egyre nagyobb megbecsü-
lést, további kitartást és vidámságot.”



Galla Ákos 
basszusharsona

Nős, két gyermeke van. Nincs kimondott ked-
venc zeneszerzője és zeneműve. Mindenféle 
zenét szívesen hallgat és játszik. (Majdnem 
mindenfélét...)

A zenekar életében részemről eltöltött eddigi 
pár év meggyőzött arról, hogy a Dohnányi 
Zenekarral számolni kell a magyar zenei piacon. 
Sokszor olyan zenei felkéréseket vállal el, talál ki, 
melyeket más zenekarok nem nagyon vagy csak 
nagyon ritkán tesznek meg. S teszi ezt magas 
színvonalon! Ennek köszönhetően egy nagyon 
rugalmas, borzalmasan gyorsan, bármilyen 
helyzetben alkalmazkodni tudó zenekart épített 
fel Gábor! Kívánom, hogy a következő 25 év is 
ilyen érdekes, változatos és kihívásokban gazdag 
legyen! Természetesen Hollerung Gáborral!

Garami Eszter 
cselló

2006 óta tagja zenekarunknak. 
Kedvenc zeneszerzői: Mahler, Quincy Jones, 
Dvořák, Brahms, Bruno Mars. 
Kedvenc zeneműve: természetesen Dvořák: 
h-moll Gordonkaverseny.
Férjével júniusra várják második 
gyereküket.

„Sok barátom van a zenekarban, itt van a leg-
jobbfej csellószólam kerek e világon, és a “Főni“ 
is nagyon hiányozna, ha máshol dolgoznék.”
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Gazda Bence 
hegedű

2012 őszétől tagja zenekarunknak. 
A BDZ-n kívül még a Budapest 
Klezmer Band, valamint a Swing à 
la Django zenekar tagja, melyek-
ben hegedül, énekel és alkotóként 
is részt vesz. Ezen kívül számtalan 
munkában aktív, a legkülönfélébb 
feladatokban. Tavaly például 
színészként egy hegedűművészt 
alakítva a Trió című színdarab egyik 
főszereplője volt, melyet Rohmann 
Dittával és Tallián Mariannal a mai 
napig játszanak.
Idén 20 éves a családi vállalkozásuk, 
a Tercrokon művészeti Bt.
Fontosnak tartja külön megemlíte-
ni, hogy egy csodálatos gyerekzene-
kar tagja, melyben basszusgitározik. 
A csapat neve: Kiscsoport.
Kedvenc zeneszerzője nincs. A 
radiátorzajtól a kortárs zenéig min-
denben tud szépet találni. Kedvenc 
zeneműve sincs.
Menyasszonyával, Takács Flóra 
orvostanhallgatóval lassan 7 éve 
alkotnak egy párt.

„Ilyen erős szimfonikus zenekari 
közösség biztosan nincs még egy 
az országban. A BDZ lényegében 
egy olyan család, amelyben szá-
míthatunk egymásra a színpadon, 
a próbateremben és a külvilágban. 
Mi mást kívánhatnék jubileumunk 
alkalmából, mint még 25 évet. Aztán, 
ha azt megérem, akkor még ötvenet 
fogok kívánni.”



Harsányi Elina  
koncertmester

2006 óta tagja zenekarunknak. 
Kedvenc zeneszerzői Bach és Bartók.
A zenekar szavazatai alapján elnyerte az 
évad zenekari muzsikusa 2013-14 címet.

„A lelki magasságok és mélységek érdekelnek 
az életben. Szeretek tanulni. Néha a testtuda-
tosítás felől, máskor a lélek felől, vagy szelle-
mileg közelítek a harmónia irányába. A zene, 
a hegedülés mellett tanfolyamokra járok, 
hogy értsem és elfogadjam magamat és a 
világot, és örömöt leljek benne.
Szeretetteli együttműködést kívánok minden-
kinek.”

Helecz Dániel   
cselló szólamvezető

A zenekar szavazatai alapján elnyerte az évad 
zenekari muzsikusa 2014-15 címet.
2006 óta tagja zenekarunknak. A zenekaron 
kívül a 2007-ben alakult Testore Vonósnégyes-
ben játszik még, de szívesen kipróbálja magát 
minden műfajban. Játszott már metálzenekar 
lemezén, jazz formációban, népzenei eleme-
ket elegyítő lemezen. Kedvenc zeneszerzője: 
Bartók. Kedvenc zeneműve: Concerto.

„Jó hangulat, kitűnő társaság, szakmai fejlődés. 
Bízom benne, hogy a zenekar az évek múlásával 
sem veszti el lelkesedését és fiatalos lendületét.”
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Horváth Anita   
hegedű

13 éve tagja zenekarunknak. A BDZ mellett Peter Hess hangmasszőr. A zenekari munká-
ján kívül családjával foglalkozik, illetve előadásokat tart Peter Hess féle terápiás hangtá-
lakkal a rezgések fontosságáról – elsősorban gyerekeknek, játékos formában. 
Kedvenc zeneszerzője sok van, de leginkább Mozart, Kodály, Bartók a kedvencei. Kedvenc 
zeneműve nincs, mindenevő.
Férjezett, egy kisfiú édesanyja.
Szeretné megismertetni az emberekkel a rezgések  és a minőségi zene  fontosságát, meg-
mutatni, mennyire nem mindegy, milyen minőségű hang-zaj közeg vesz minket körül, 
milyen zenét hallgatunk, milyen rezgések között élünk. Ezért kezdett hangtálazni, ami 
nagyon jól érzékelteti a harmonikus, „gyógyító” rezgéseket mind auditívan, mind testér-
zékelésen keresztül. A hangtál harmonizál, energetizál, vitalizál. Célja, hogy az emberek 
életminőségét jobbá tegye – elsősorban a hangtálak segítségével. 

„Szeretem, hogy több stílusban játszunk, repertoárunk palettája igen színes, így sosem unal-
mas a munka. Szeretem a kollégáimat és a főnökömet, mindig jó hangulatban dolgozunk.
Kívánok magunknak még sokszor 25 évet, további fejlődést, sikereket és elismerést!”



Horváth Marcell 
klarinét

1998 óta tagja zenekarunknak. A BDZ-n 
kívül a Nagykovácsi Művészeti Iskola 
tanára, illetve a Budapest Saxophone 
Quartet tagja. Ha foglalkozásáról kérde-
zik, elhivatott zenésznek nevezi magát. 
Kedvenc zeneszerzője ma éppen Richard 
Strauss, kedvenc zeneműve ma éppen 
Az árnyéknélküli asszony.
Nagyon szeret zongorázni. 

„Jó itt a hangulat. Kívánok magunknak 
több egyéni gyakorlási időt, magamnak 
még több türelmet és megértést, 
a világnak pedig azt, hogy kevésbé 
legyen mohó.”

Kaizler Sára Alexandra 
hegedű

2014 óta tagja zenekarunknak. 
Kedvenc zeneszerzője: Bartók Béla.
Kedvenc zeneműve: Bartók: Concerto 
és A kékszakállú herceg vára.

„Barátságos légkör, nyitott, figyelmes 
társak. Nagyon szeretem a filmzenéket 
játszani, ezért minden évben a cinemu-
sic koncerteket várom leginkább. Azt 
kívánom, hogy maradjon meg mindig 
ez a jó hangulat a zenekaron belül.”



Kanyó Dávid 
fuvola, pikoló

2003 óta tagja zenekarunknak. Bár a BDZ-n 
kívül „hivatalos” munkahelye nincs, rendszeres 
szólistája, közreműködője más hazai együt-
teseknek, úgy, mint a Weiner-Szász Kamara-
szimfonikusok, a Marcato Ensemble, az EAR 
Együttes, a Sounds of Babel, a BonBon Matiné 
sorozat, a Budapest Saxophone Quartet, és 
emellett gyakran szervez saját koncerteket is. 
Régebben tanított is, amit nagyon szeretett.
Kedvenc zeneszerzője – ha csak egy, akkor 
– J. S. Bach. Ha kettő, akkor Mozart a másik. 
Kedvenc zeneműve: Bach: Goldberg-variációk 
(BWV 988), de nagyon sok kedvence van…
Legfontosabb dolog számára a családi kötelék. Szerencsésnek tartja magát, hiszen fele-
sége és kislánya mellett egy nagyon összetartó nagycsalád veszi körül. Művész családban 
nőtt fel, ahol a képzőművészet ugyanolyan erős hatással volt jelen, mint kezdetektől a 
zene. Felesége révén a táncművészet is bekapcsolódott az életébe. 
Nyolc éves volt, amikor édesapja a tanára lett, később Gyöngyössy Zoltán és Matuz István 
osztályában tanult. Számos hazai és nemzetközi versenygyőzelme közül kiemelné két 
kórusgyőzelmét, melyre azért is büszke, mert azóta egykori egyetemista kórustársai a 
mai hazai kórusélet legjobbjai között vannak.  A hangszeres játék mellett karmesterség-
gel is foglalkozik, így néha e téren is kipróbálhatja és fejlesztheti magát (két nemzetközi 
karmesterverseny kategóriagyőztese lett). Több ízben dirigálhatta már – nagy örömére 
– a Dohnányi Zenekart is. Ugyanakkor életművésznek is tartja magát, aki az élet minden 
területén törekszik a tökéletesre, az igényesre. Imád utazni, sokat a természetben lenni, 
mozogni, barkácsolni, sok zenét hallgatni, főzni. 

„Ez az együttes egy igazán inspiráló közeg, ahol kezdetektől imádok játszani. Gábor nagyon 
erős személyisége és zenei tudása az, ami a kezdetektől motorja a Dohnányi Zenekarnak. 
Állandó készenlétet és flexibilitást követel meg a vele való munka, melynek hatása alól nem 
vonhatja ki magát senki. Talán ezért is tudott mára olyan sokszínű, sokrétű együttessé válni 
a Dohnányi, hogy bátran ugrálhatunk filmzene, jazz, kortárszene, opera, musical és más 
műfajok között. 
23 évesen, amikor bekerültem a zenekarba, még nem gondoltam, hogy a fuvola mellett a pi-
kolónak is igazi szerelmese leszek. Nagyszerű vendégkarmesterekkel és szólistákkal dolgozha-
tunk együtt, akik mind növelik a zenekar teljesítőképességét, színvonalát. Hálás vagyok, hogy 
többször is felléphettem az együttessel szólistaként és karmesterként is. Remélem, még sokáig 
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Kalla-Tóta Hajnalka 
szekund szólamvezető

15 éve tagja zenekarunknak. 
Kedvenc zeneszerzője: Mozart, Beethoven, 
Brahms, Bartók.  Kedvenc zeneműve: 
Bartók: A kékszakállú herceg vára.
A zenekar szavazatai alapján elnyerte az évad 
zenekari muzsikusa 2016-17 címet.
Férje informatikus, gyermekeik Peti (7) 
és Zsófi (6).

 „Nagyon szeretem a változatos repertoárunkat, 
óriási élmény e csapat tagjának lenni, és nem 
utolsósorban fantasztikus érzés folyamatosan 
teltház előtt játszani. Állandó kihívás és egyben 
rendkívül inspiráló is számomra a nehezebbnél 
nehezebb műsorok megtanulása. Még legalább 
25 évet kívánok maguknak így együtt – azaz 
innen szeretnék nyugdíjba menni!”

muzsikálhatok együtt ezzel a nagyszerű csapattal és kívánom, hogy még nagyon sok telthá-
zas koncerttel népszerűsíthessük a klasszikus zenét egy békésebb, szeretetteljesebb világban. 
Kívánom, hogy évről évre könnyebb és kiszámíthatóbb körülmények között létezhessünk, 
muzsikálhassunk. Remélem, egyre többen felfedezik, értékelik a klasszikus zene jelentőségét 
és szépségét a jövőben és törzsközönségünk gyarapodása megállíthatatlan lesz.”
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Kára-Sepsi Etelka 
fuvola szólamvezető

2006 óta tagja zenekarunknak. A BDZ-n kívül fuvolatanárként dolgozik a Kroó György 
Alapfokú Művészetoktatási Intézményben. 
A zenekar szavazatai alapján elnyerte az évad zenekari muzsikusa 2014-15 címet.
Kedvenc zeneszerzője: Bach, Mozart, Brahms. 
Kedvenc zeneműve: Brahms: I. szimfónia.
Négy éve él házasságban, kisfiuk két éves.
Nagy családban született, kilenc testvére van. Szülei nagyon szerették a zenét. Nekik nem 
volt lehetőségük zenét tanulni, ezért fontosnak tartották, hogy gyerekeik zenéljenek. 
Csak ő ment zenei pályára, bár akkor még fogalma sem volt arról, hogy ez mi is pontosan. 
A zenekari munkával a zeneakadémiai évek alatt ismerkedett meg.

„Szeretem a zenekari munkát és azt, hogy jó hangulatban telnek a próbák és a koncertek is.  
A Dohnányi zenekarban, illetve Hollerung Gábortól tanultam meg igazán, hogy mit jelent 
a zenekari munka. Még legalább 25 évet kívánok a zenekarnak! Sok, szép, közös koncertet, 
valamint Gábornak és minden kollégámnak egészséget, kitartást és szeretetet a további 
munkához!”



Kiss Helga 
ütőhangszerek

2016 januárja óta tagja zenekarunknak. 
A BDZ-n kívül a Hubay Jenő Zeneiskolában 
dolgozik tanárként. 
Kedvenc zeneszerzője: Steve Reich és 
Debussy. Kedvenc zeneművei: Steve Reich: 
Music for 18 Musicians, Debussy: Nocturnes.

„Fiatalos, lendületes csapat. Még sok szép 
koncertet kívánok!”

Konrád Barnabás 
brácsa

2008 óta tagja zenekarunknak. 
Csak a zenének él.
Kedvenc zeneszerzői közül Mozartot, Bachot, 
Brahmsot és Haydnt említené. 
Kedvenc zeneművei a teljesség igénye nélkül: 
Verdi: Requiem, Schoenfield: Zongoraverseny, 
Dukas: Bűvészinas.
Családja még nincs, de később szeretne.

„Szeretek itt dolgozni, mert egyike lehetek egy 
olyan fiatal csapat tagjainak, akik mindig a 
lehető legtöbbet próbálják kihozni magukból és 
akikre mindig lehet számítani. További töretle-
nül felfelé ívelő 25 évet kívánok magunknak.”



Korda Nikoletta 
fagott

Zenekarunk alapító tagjai közé tartozik. 
Azóta (meg még eggyel több éve) tagja zenekarunknak. Kedvenc zeneszerzőt, kedvenc 
zeneművet nem nevezne meg. Igyekszik abban örömet találni, amit épp játszik a zenekar. 
Szeret belehelyezkedni mások nézőpontjába, érdekesnek találja más „szemüvegén” keresz-
tül is szemlélni a műveket. Három fia van. Mindenki mást csinál, és szerinte ez pont így jó. 

„Először is azt kívánom a jubileum alkalmából, hogy legyen koncertélet-világ, legyen elérhető 
és értő közönség. A digitalizáció mentén félő, hogy a gyermekeim korosztálya már nem talál 
majd elég érdekesnek egy-egy „szimpla” koncertet: amin a közönség ül és az előadó vagy 
előadók pedig játszanak. Tehát, ha lehet, akkor ötletgazdagságot kívánok a zenekarnak. 
Hogy legyen erőnk úgy kitűnni a kulturális „zajból”, hogy méltók maradjunk a szerzőkhöz, 
a programhoz, a művészekhez, a helyhez és a szellemhez.”

Kószás Ágnes 
cselló szólamvezető

1993 óta tagja zenekarunknak. Kedvenc zene-
szerzője: Mahler. Kedvenc zeneműve: Mahler: 
Adagietto az V. szimfóniából. Két lánya van.

„Azért szeretek itt dolgozni mert itt váltam 
zenészből muzsikussá. A következő 25 évre is 
maradjon meg a közös zeneszeretet bennünk!”
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Kotroczó Szabolcs 
fagott

2010 óta tagja zenekarunknak. A BDZ mellett 
a Concerto Budapestben is zenél. 
Kedvenc zeneszerzője: Antonio Vivaldi és 
Bartók Béla. 
Kedvenc zeneműve: A kékszakállú herceg vára.
Szeret sportolni, hegyet mászni.

„Nagyon jó a közösség és nagyon változatos a 
zenekar repertoárja. Sok remek koncertet és még 
nagyobb támogatottságot kívánok a zenekarnak!”

H. Kovács Emese 
hegedű

1995 óta tagja zenekarunknak. 
Kedvenc zeneszerzője: Brahms. 
Kedvenc zeneműve: Brahms: Német 
Requiem.
20 éves Dávid fia az Óbudai Egyetem 
Villamosmérnöki karának tanulója és 
egyben végzett hangtechnikus és klasz-
szikus zenész.

„Még legalább ugyanennyi, a zenekarral 
együtt töltött évet kívánok!”
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Kovács Péter 
tuba

2001 óta tagja zenekarunknak. A BDZ-n kívül 
zenél a Modern Art Ochestrában (big band 
zenét és modern jazzt játszanak), illetve a 
Papajazz formációban (tradicionális jazzt ját-
szanak). Ezen kívül pedig a XVII. kerületi Bartók 
Béla Művészeti Iskolában tanít. 
Kedvenc zeneszerzője: Wagner, Miles Davis, 
Gil Evans. 
Kedvenc zeneművét nem tudja megnevezni, 
nagyon sok kedvence van.

„Sokan kérdezték már: Miért éppen a tuba? 
Annak idején Hajdúszoboszlón – talán 8-9 
éves lehettem – lagzi volt a szomszédban, és 
megjelent az utcában egy lakodalmas zenekar, 
ahol ugyan nem tuba, hanem egy helikon adta 
a basszust. Itt el is dőlt, hogy milyen hangszeren 
szeretnék játszani.”
„Szeretek a BDZ-ben játszani, mert színes, sokrétű 
a műsorpolitika, valamint a zenekarhoz közel áll 
az újdonságok kipróbálása, a nyitás a klasszikus 
zenén kívüli irányzatok, területek felé. 
Ami hiányzik, az ezek után talán furcsán hangoz-
hat, mert szintén a műsorpolitikával függ össze 
(bár nem csak a BDZ-re, hanem  általában nap-
jaink szimfonikus zenekaraira is igaz); kiveszőben 
van a klasszikus koncertműsor: nyitány, verseny-
mű, szimfónia. 
 Azt tudnám kívánni a Zenekarnak a jubileum 
alkalmából, hogy végre el tudja foglalni az őt 
megillető helyet a magyar zenei életben.”
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Kovács Péter (KoPé) 
ütőhangszerek

2007-ben játszott először zenekarunkban. 
A BDZ-n kívül zenél a Duna Szimfonikusoknál, 
tanít a XVI. kerületi Rácz Aladár zeneiskolában 
és tanul az Óbudai Egyetemen. 
Kedvenc zeneszerzője minden héten más, 
jellemzően a 20. század elejéről. Kedvenc 
zeneműve (ha nagyon muszáj választani) Stra-
vinsky: Tűzmadár.
Friss házasságban él, a legjobb feleséggel!

„A Dohnányi Zenekar az ország egyik legsokol-
dalúbb, legváltozatosabb műsorösszeállítású 
zenekara, sosem unatkozunk! Az ütős szólam-
ban mindig jó a hangulat!”

Kőházi Edit 
oboa szólamvezető

2005 óta tagja zenekarunknak.
Kedvenc zeneszerzője: Bach, Brahms és 
Bartók. Kedvenc zeneműve: Bach: h-moll 
Mise. A zenekar szavazatai alapján elnyer-
te az évad zenekari muzsikusa 2013-14 
címet. Férjével, Szepesi Jánossal van egy 
közös gyermekük, Bálint. Hobbija a Tiffany 
ólomüvegezés.

„A lelkes, jól együttműködő társaság és a 
felejthetetlen koncertélmények miatt szeretek 
a BDZ-ben játszani. A 25 éves évfordulónkra 
még nagyon sok, zenei élményekben gazdag 
évet kívánok magunknak.”



Krenedits Katalin 
brácsa

Idén negyedik éve tagja zenekarunknak. 
A BDZ-n kívül szabadúszó zenészként tevé-
kenykedik. Nincs kedvenc zeneszerzője, zene-
műve. Hangulatától, aktuális időszakaitól függ, 
ki vagy mely mű áll éppen közel hozzá.
Tavaly felmászott a Himalájában 5416 méteres 
magasságig. Mindenkinek csak ajánlani tudja, 
hogy legyenek másfajta célkitűzései a zenélé-
sen kívül is (amik máshogy töltik), mielőtt 
belefásulnának a zenekari létbe…

„Szeretem a szólamomat, jól kijövünk emberileg 
is. Nagyon nagy érték ez, ugyanis a kollégákkal 
„összezárva” töltjük életünk nagy részét, nem 
mindegy milyen a közeg. Jubileumunk alkalmá-
ból több (szülinapi) támogatást kívánok 
a zenekarnak.”

Kristó-Varga Nikolett 
hegedű

2003 óta tagja zenekarunknak. 
Kedvenc zeneszerzőjéből túl sok van. Ked-
venc zeneművei: Piazzola: Libertango, Bizet: 
Carmen, Paul Dukas: Bűvészinas.
Férjezett, egy fia (8) és egy lánya (6) van. 
Amit még fontosnak tart magáról: őszinteség, 
korrektség, alaposság, vidámság.

„Azért szeretek a BDZ-ben zenélni, mert egy-
részt sokféle stílust képvisel a zenekar, másrészt 
leírhatatlan a hangulat. Jubileumunkra azt 
kívánom, hogy legyen világbéke és sok muzsika! 
És maradjunk még együtt rengeteg sok évig 
ugyanígy „komolytalanul komolyak”!”
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Kusz Viktória 
brácsa szólamvezető

2000 óta tagja zenekarunknak, de 1998 óta 
játszik itt folyamatosan. A kezdetektől fogva a brácsaszólam vezetője. A BDZ-n kívül a 
BDZ Quartet, a zenekar tagjaiból alakult vonósnégyes tagja, amely nagymértékben segíti 
itteni munkáját is. 
Két gyermeke van, Lili és Balázs. 
Már a legelső alkalommal magával ragadta az a különleges hangulat, amilyet azóta sem 
tapasztalt egyetlen másik zenekarban sem. Hamar kiderült, hogy Hollerung Gáborral na-
gyon jól tudnak együtt dolgozni, így szinte azonnal eldőlt, hogy ezt a zenekart választja 
hosszú távra is. Ezt a döntését sosem bánta meg.
Arra törekszik, hogy megmutassa és átadja az embereknek mindazt a jó érzést, amit a 
zene és a közös muzsikálás nyújt koncertről koncertre. 

„Kihívásnak és megtiszteltetésnek érzem a mai napig, hogy a mögöttem ülő emberek elfo-
gadják a személyemet és velem együtt, egy irányba haladnak, hosszú évek óta.
Rengeteg barátság alakult ki a zenekaron belül, melyek lassan már két évtizede szövik át a 
mindennapjainkat.
Szeretem ezt a zenekart, szeretem az itt dolgozó embereket.
Jó érzéssel jövök be minden nap, és azt kívánom mindannyiunknak, hogy legyen  még lega-
lább annyi küzdelmes, de mégis örömteli évünk együtt, mint amennyi már mögöttünk van!”
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Lajhó Barbara 
hegedű

Zenész családba született, így a zene már 
kiskora óta része az életének. Alig lehetett 
tíz éves, amikor már biztosan tudta, hogy 
zenész szeretne lenni. Hálás a szüleinek és 
a sorsnak, hogy azt csinálhatja, amit szeret.
Kedvenc zeneszerzője: Mozart.
Kedvenc zeneműve: Mozart: Requiem.              

Kun Gábor 
kürt

2013 októbere óta tagja zenekarunknak. 
A BDZ-n kívül a Zuglói Filharmóniában zenél. 
Kedvenc zeneszerzője: Richard Wagner. 
Kedvenc zeneműve: Az Istenek alkonya.
Édesapja gyerekkorában elhunyt. Édesanyjá-
val, nevelőapjával és öccsével, valamint
a nagyszüleivel együtt Kiskőrösön él.

„Azért szeretek itt dolgozni, mert (bár közhely- 
nek hangzik) de ez a zenekar olyan, mint egy 
nagy család. Az itteni közösség még a nehéz 
pillanatokat is jó élménnyé tudja tenni, hiszen 
mind emberek vagyunk, előfordul, hogy rossz 
napunk van, esetleg fáradtak vagyunk, de ez a 
társaság a magas szakmai színvonalon kívül 
emberileg is olyan pozitív élményeket ad, ami 
által a munkából valóban játék lesz.
Jubileumi kívánságaimat a legkönnyebbel 
kezdem: a zenekarnak még sok ilyen évfordulót! 
Magamnak? Hogy azoknak is részese lehessek. 
A világnak? Hát nem tudom... békességet!”



Lombos Pál  
nagybőgő, elektromos bőgő

2004 óta tagja zenekarunknak. A BDZ-n kívül 
a Swing à la Django zenekar vezetője és 
bőgőse, a Heureka Music Agency ügyvezető 
igazgatója és producere.
Kedvenc zeneszerzői: Beethoven, Mozart. 
Kedvenc zeneművei: Händel-Harvorsen: 
Passacaglia. Házas, két gyermeke van. Szereti 
keverni a pop zenét a szimfonikus zenekari 
hangzással. Az utóbbi években több teltházas 
koncerten bizonyította is ezt a BDZ és több 
hazai mainstream zenekar közös koncertjén, 
producerként.

„Szeretem a próbák hangulatát, az egymás 
iránti kollegialitást, zenész társaim profizmusát 
és a zene iránti végtelen elkötelezettségüket. 
Szeretem a próbafolyamat utáni koncertdruk-
kot, ahol a teljes zenekar 120%-al jobban telje-
sít, és elképesztő zenei élményben lehet részem, 
miközben együtt muzsikálunk. Az elmúlt 14 
évben Hollerung Gábor tanításai, útmutatásai 
és vezetése alatt nőttem fel a zenekarral együtt, 
lettem ezáltal profi muzsikus. Ezt legfőképpen 
Gábornak köszönhetem és ennek a kiváló ze-
nekarnak. Minden nap, minden próbával egyre 
gazdagabbnak és boldogabbnak érzem ma-
gam amiatt, hogy itt dolgozhatok. Még kétszer 
25 ilyen szép évet kívánok mindannyiunknak!”

„Szeretem, ahogy együtt tudunk működni a zenekar tagjaival, rengeteg koncertünk van, ami 
néha embert próbáló, de a végén mindig kihozzuk egymásból a maximumot! Csodás érzés 
átélni, amikor ennyi ember inspirálja egymást a színpadon! Szerintem Gábor azért is kiváló 
karmester és tanító, mert hagy minket zenélni. Bízik bennünk, és tudja, mire vagyunk képesek 
együtt. Egy zenekari muzsikus életében ez óriási kincs! Mindannyiunknak kívánok jó egészsé-
get, hogy még 25 múlva is tudjunk ilyen jókat nevetni, sírni próbákon és koncerteken egya-
ránt! Legyen sok napsütéses „Tengerszem Klinikai” élményünk!”



Markó János Zsolt 
brácsa szólamvezető

2001 óta tagja zenekarunknak. 
Feleségével és hároméves kislányával, Lénával 
él. Ha nem zenél, akkor igyekszik minél többet 
velük lenni.

„Hogy miért is szeretek ebben a zenekarban 
dolgozni... A közhelyeken kívül azért, mert sok 
jó barátom van a zenekarban, akikkel munkán 
kívül is szívesen töltök időt.
Mit is kívánhatna az ember egy ilyen évforduló-
ra? Még sok ilyen 25 évet!
A főnökünknek pedig sok erőt, kitartást, és lelke-
sedést hozzánk!”

Megyes Krisztina 
brácsa

Nem tudja meghatározni, hogy ki a kedvenc 
szerzője, mert a lelkétől függ, épp mi esik jól. 
Ebből következik, hogy minden stílust szeret.
A vér szerinti családja két gyermekből áll: 
Laura 12 és Roland 8 éves. Természetesen, mint 
minden anyának, neki is ők a szíve csücskei.

„Nagyon szeretem ezt a közösséget, mert ők 
nem csak a kollégáim, de legtöbben a barátaim 
is. Olyanok vagyunk, mint egy nagy család. 
Amit még fontosnak tartok magamról, hogy 
nagyon szeretem az életet magát. (Legtöbb-
ször!) Imádok nevetni, akár saját magamon is. 
Elvégre vidáman szép az élet!  Hogy mit kívánok 
a világnak, zenekarnak és magamnak? 
Szeretetet, türelmet és elfogadást! Azt hiszem, 
ennél több nem is kell.”
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Mészáros Bence 
kürt szólamvezető

2008 óta tagja zenekarunknak. A BDZ-n kívül 
a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának 
tagja. Kedvenc zeneszerzője: Richard Strauss. 
Kedvenc zeneműve: Richard Strauss: II. kürt-
verseny. Felesége Zita, kislánya Panna.

„Jó a társaság, a főnök is elviselhető, télen me-
leg, nyáron hideg van.
Csak így tovább és kitartást!!!”

Monoki Attila 
trombita

1999 szeptembere óta tagja zenekarunk-
nak. A BDZ-n kívül a Brass in the Five 
rézfúvós kvintett trombitása és a Weiner 
Leó Zeneiskola és Zenei Szakgimnázium 
trombita tanára, valamint fotós. Kedvenc 
zeneszerzői: Bach, Mahler, Richard Strauss. 
Kedvenc zeneművei: Bach zenekari és ora-
tórikus művei, Mahler szimfóniái és Richard 
Strauss szimfonikus költeményei. Édesany-
ja klarinéttanár, édesapja a Rádiózenekar 
csellóművésze.

„Szerencsésnek tartom magam, hogy szak-
mailag a két fő irányt az életemben (zene 
és fotózás) hivatásomnak és hobbimnak 
mondhatom egyaránt. Jó társaságban, jó 
zenészekkel ki ne szeretne együtt játszani? 
Még sokszor ennyi évet kívánok magunk-
nak, egészségben, boldogságban, egymást 
segítve!”



Nádasdi Szilvia 
hegedű

2012 óta tagja zenekarunknak. 
2013-ban diplomázott kitüntetéssel a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetemen.
2013-ban kezdett tanítani a XVIII. kerületi 
Dohnányi Ernő Alapfokú Művészeti Iskolában.

Nagy Szilvia 
hegedű

2001 óta tagja a zenekarnak. Ez időszak alatt 
három évet a Pannon Filharmonikusoknál töl-
tött. Kedvenc korszakai vannak, mint a barokk 
vagy a romantika. Ezen felül imádja a jazzt. 
Komolyzenét ritkán hallgat, big bandet annál 
inkább. Kedvenc zeneműve: ha játszani kell, 
Brahms és Csajkovszkij szimfóniái, ha hallgat-
ni, Duke Ellington Diótörője.

„Azért szeretem ezt a zenekart, mert nagyon jó 
érzékkel összeválogatott csapat vagyunk, gya-
korlatilag egy nagy család, ahol Főni a tyúkapó, 
szeretjük és elfogadjuk egymást, ez pedig elenged-
hetetlen a minőségi együtt-muzsikáláshoz.
Még nagyon sok örömben és gyönyörű zenékben 
gazdag együtt töltött évet kívánok magunknak!”



Nagy Antal Endre 
trombita

2002 óta tagja zenekarunknak. Kedvenc 
zeneszerzői: Mozart, Wagner. Kedvenc zene-
művei: Don Giovanni, Szöktetés, Trisztán és 
Izolda, Parsifal. A zenekar szavazatai alap-
ján elnyerte az évad zenekari muzsikusa 
2015-16 címet. Két gyermeke van, Emma 
(7) és Lázár (1). A Junior Prima díjas In Medias 
Brass együttessel számos nemzetközi versenyen ért el kitűnő eredményt (öt 1. díj, két 2. 
díj, különdíjak). Japántól az Egyesült Államokig több országban is sikeres koncerteket és 
kurzusokat adtak. Szólóban is ért el eredményeket: 2004-ben 1. díjat kapott egy nemzetközi 
trombitaversenyen Németországban, 2006-ban Artisjus-díjjal tüntették ki.

„Oldott, barátságos légkör, ugyanakkor magas színvonal jellemzi a zenekar munkáját. 
A koncertjeink programja nagyon változatos, rengeteg műfajt ölel fel. Ezt nemcsak mi, 
zenészek szeretjük, hanem a közönség is. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a hangver-
senyeink jelentős része teltházas. Jó érzés ilyen sok embernek játszani, adni valamit. 16 éve 
vagyok a zenekarnál, azóta nagy utat tettünk meg. Ebben nagyon nagy szerepe volt Holle-
rung Gábornak. Kívánom, hogy még sok éven át zenéljünk együtt, és a sikerek még évtizedek 
múlva is folytatódjanak!”

Nagy Veronika 
gordonka

2000 óta tagja zenekarunknak. 
A BDZ-n kívül tanítással foglalkozik. 

„A zenekar 25. születésnapjára magamnak 
nyitottságot, lendületet, a zenekarnak sok jó 
koncertet, a világnak harmóniát kívánok!”



Nagy Zsolt  
ütő szólamvezető

1994 óta tagja zenekarunknak. A BDZ-n kívül 
a Szabolcsi Bence Zeneiskola tanára, az MH 
Altiszti Akadémia katonazenésze, valamint 
különböző produkciók dobosa, úgy mint: 
TNT, Kovács Kati, Barabás Lőrinc Qartett, 
Zolbert, Swing à la Django, Őrült Nők Ketrece, 
Oláh Ibolya, Hegyi Dávid stb. Kedvenc zene-
szerzője: Richard Strauss. Kedvenc zeneműve: 
Rachmaninov: III. zongoraverseny.

„Mit kívánok a 25. évfordulóra?  Az 50. évfordu-
lón térjünk vissza erre a kérdésre!”

Nagy Zsombor  
kürt

2018. január 1. óta tagja zenekarunknak. 
A BDZ-n kívül a Budapesti Fesztiválzenekar 
kürtművésze. Kedvenc zeneszerzője: Mozart. 
Kedvenc zeneműve a Don Giovanni.
Családja: egy feleség és három gyerek: két 
lány, egy fiú. Nagyon szereti a régi autókat.

„Azért szeretek ebben a zenekarban játszani, 
mert a zenei pályára vezető utam nagyon fontos 
állomása volt a 90-es években. Nagyon sokat 
tanultam Hollerung Gábortól, amit később zenei 
pályámon kamatoztathattam. Nagyon örül-
tem a lehetőségnek, hogy újra része lehetek a 
zenekarnak. Egy-két régi kollégával újra együtt 
zenélhetek és megismerhettem nagyon sok 
fiatal, tehetséges művészt. Az évforduló alkal-
mából még több sikert, és még több jó produkció 
megvalósulását kívánom a zenekarnak.”



Pálinkás Péter 
harsona

2008 óta hivatalosan is tagja zenekarunknak. 
A BDZ-n kívül már 15 éve tanít a zuglói Szent 
István Király Zeneművészeti Szakgimnázium 
és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben. 
Emellett alapító tagja a 2001-ben alakult, 
négyszeres nemzetközi versenygyőztes 
Corpus Harsona Kvartettnek is.
Kedvenc zeneműve mindig változik. Jelenleg 
öt éve már Csajkovszkij VI. szimfóniája, amit 
ebben az évadban újra lesz szerencséje játsza-
ni a zenekarral. Kedvenc karmestere(i): 
W. Furtwängler, V. Gergijev, Kesselyák Gergely. 
Kedvenc zeneszerző(i): Wagner, Richard 
Strauss, Liszt Ferenc és Bartók Béla.

„Örülök, hogy személyemmel erősíthetem ezt 
a kiváló zenekart is.
Véleményem szerint – és nyilván nem vagyok 
ezzel egyedül – az ország egyik legjobb hangu-
latú zenekarában dolgozhatok.
A Budafoki Dohnányi Zenekarnak kívánok lega-
lább még 100 évet, amit reményeim szerint már 
anyagi nehézségek nélkül tudunk (és tudnak 
majd az utódaink is) végigmuzsikálni.
A világnak és a Föld nevű bolygó globális vezeté-
sének azt kívánom, hogy mielőbb hangolódja-
nak rá a klasszikus zene hallgatására, szüntesse-
nek be minden háborús törekvést és élvezzék 
a zene csodálatos, lélekgyógyító hatásait.
Végezetül, de nem utolsó sorban saját magam-
nak azt kívánom, hogy fogaim épek marad-
janak (harsonázáshoz elengedhetetlen az ép 
fogsor) és a zenekar 68. évadnyitó koncertjén 
is ugyanilyen energiával és vidámsággal vegyek 
részt, mint napjainkban.”
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Pánczél Tamás 
hegedű

1997 óta tagja zenekarunknak. A budapesti Zeneakadémián végzett hegedű és zeneszer-
zés szakon. A BDZ-n kívül zeneelmélet tanár, zeneszerző és zongorakísérő. A Bornemisza 
Péter Gimnázium részeként működő Alapfokú Művészetoktatási Iskolában tevékenykedik. 
Kedvenc zeneszerzője: Bach. 
Kedvenc zeneművei: a János passió, a c-moll passacaglia, a d-moll chaconne.
23 éve házas, felesége magyar tanár, három gyermekük van. Lányuk másodéves orvostan-
hallgató, két fiuk a Bornemisza Péter Gimnázium tanulója. 
A Bibliában mint egyetemes isteni kinyilatkoztatásban hívő keresztény. Úgy véli, Bach 
művészete a hit és (a klasszikusnak nevezett) zene közti legintenzívebb találkozási pont, 
amely – szakmai értelemben vett utolérhetetlen nagyságán túl – talán épp ezért is áll 
közel hozzá.

„Zeneszerzői tevékenységem számára itt lelkes előadói bázisra találtam. Ezt köszönöm a ze-
nekarnak, amely majd egy tucatnyi darabomat bemutatta már, a zenekartól érkező bátorító 
visszajelzések pedig további munkára inspiráltak.
Évfordulónk alkalmából azt kívánom, hogy a Dohnányi Zenekar a zenei életben megszer-
zett jó pozícióját megtartani, sőt növelni tudja közép és hosszú távon is. Valamint, hogy ez a 
pozíció elsősorban a szakmai kvalitáson és csak másodsorban a popularitás megszerzésére 
irányuló technikákon alapuljon.”



Dr. Puskás Marica 
hegedű

2006 óta tagja hivatalosan is zenekarunknak, 
de korábban dolgozott itt kisegítőként. Elő-
ször 15 évesen játszott a Dohnányival. 
A BDZ-n kívül tanár és jogász. Kedvenc 
zeneszerzői: Csajkovszkij, Brahms és a többi 
orosz zeneszerző. Kedvenc zeneműve: sok 
van, nem tudna választani közülük. Házas, egy 
kislánya van, Lilla, aki 2 éves. A zenélés mellett 
2013-ban jogász diplomát szerezett az ELTÉ-n, 
kiváló minősítéssel. Ez egy komoly project volt 
számára a munka mellett, ráadásul egy tel-
jesen más jellegű tudomány. Boldoggá teszi, 
hogy sikerült. Erőt és lendületet adott 
a további kihívásokhoz. Jelenleg a kislányával 
GYED-en van, de ebben az évben már folytatja 
a munkát.

„A zenekari zenélés áll a legközelebb hozzám. 
Csapatjátékosnak tartom magam, ezért is 
gondolkodtam már tanulmányaim alatt is ilyen 
formációban. A repertoár változatos és a műfaji 
határok sem korlátozottak. Fiatal, ambiciózus 
csapatunk nyitott a különféle zenei stílusok 
előadására, ezáltal tényleg azt csinálhatjuk, 
amit szeretünk. Szeretem, hogy nem „papírt 
gyártunk”, hanem érzékelhető eredménye van 
a munkánknak; élményt adunk, ami egyben ne-
künk is az. Jó a hangulat, és bár egy-egy sűrűbb 
koncert időszakban előfordul itt is, mint minden 
más munkahelyen feszültség, végül jó látni, 
hogy a színpadon mindenki „odateszi magát” 
a legjobb tudása szerint.
25. évfordulónk alkalmából karmesterünknek, 
Gábornak, a zenekar motorjának erőt, egész-
séget és kitartást kívánok, hogy még sokáig 
a zenekar élén állhasson. Kívánom, hogy ez a 
szép hivatás elérje végre a széles körű elisme-
rést minden téren, hiszen aki zenész lesz, már 
kisgyermek kora óta erre készül, ezért gyakorol, 
nem hirtelen válik „celebbé”. Kívánok minden 
kollégámnak sok barátságot, örömteli együtt 
zenélést, további sok-sok jó koncertet!”



Rajnai Marianna 
oboa/angolkürt

2009 óta tagja zenekarunknak. 
A BDZ-n kívül a MÁV Szimfonikusok tagja.
Kedvenc zeneszerzője Bartók Béla. 
Kedvenc zeneműve a Concerto.
Kislánya Lili, kisfia Kristóf.

„A zenekar nagyon fiatalos lendületű, 
ahogy Hollerung Gábor is; szeretem ezt 
a pörgést és profizmust. Azt kívánom a 
zenekarnak, hogy kapjon sokkal nagyobb 
elismerést, mint amennyit most.”

Remenyik Gabriella 
hegedű

2002 óta tagja zenekarunknak. A BDZ-n kívül 
hegedűt tanít a pomázi zeneiskolában. 
Kedvenc zeneszerzője nincs; éppúgy szí-
vesen hallgat Beethovent, mint Brahmsot, 
Bachot, Mozartot… Leányfalun él férjével, 
két fiával és lányával, valamint négy papagáj, 
három macska, két nyúl és kb. nyolc arany-
hal társaságában. Nagyon szereti az angol 
humort és a cseh filmeket.

„Azért szeretek a BDZ-ben zenélni, mert na-
gyon változatos a munka és jó a társaság. Még 
ugyanennyi sikeres évet kívánok magunknak.”



Roskó Bernadett 
hárfa

Kedvenc zeneszerzője: Bartók, Mozart. 
Kedvenc zeneműve: A kékszakállú herceg 
vára. Családja a világon a legcsodálatosabb.

„Azért szeretek a BDZ-ben játszani, mert jó 
muzsikusok, jó emberek a kollégáim.
A zenekarnak kívánok magas színvonalú kon-
certeket, ugyanilyen szépszámú közönséget. 
A világnak pedig azt kívánom, hogy a gyerme-
kem generációja képes legyen változtatni az 
emberiség elbutulásán és önpusztításán.”

Sándor Balázs 
klarinét

2017 novembere óta tagja zenekarunknak. 
A BDZ-n kívül a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem Klarinét MA I. évfolyam hallgatója.
Zenész családban nőtt fel; édesapja klarinét-
művész, édesanyja hegedűművész, mind- 
ketten a MÁV Szimfonikus Zenekar kiváló 
művészei.

„Szeretek ebben a zenekarban játszani. 
A sokszínű repertoárnak hála, szinte az összes 
műfajban kipróbálhatom magam, ami igen 
nagy kihívást jelent számomra. A 25. évfordu-
lóra a Zenekarnak rengeteg sikeres koncertet 
és még sok gyümölcsöző felkérést kívánok. 
Magamnak csak annyit szeretnék kívánni, mivel 
igen kevés ideje vagyok még a zenekarnál, hogy 
kiérdemelhessem azt a bizalmat, amit a klari-
nét szólam, valamint a zenekar szavazott meg 
nekem, mikor felvettek.”
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Sass Magdolna 
hegedű

2000 óta állandó tagja zenekarunknak, de azt megelőzően,1992 óta rendszeres kisegí-
tőként már velünk zenélt. Részt vett a zenekar hivatásossá válásának alkalmából adott 
koncerten is.
Orosházán született. Jó hallására már 5 éves korában felfigyeltek. A város zeneiskolájában 
kezdte zenei tanulmányait csellistaként, és hétévesen váltott hegedű szakra. 13 évesen már 
a Szegedi Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola előkészítő tagozatának ösztöndíjasaként ké-
szült a zenei pályára. Halász Ferenc professzor kurzusai ösztönözték arra, hogy Budapesten, 
a Zeneakadémián folytassa tanulmányait, és 1991-ben sikeres felvételi vizsgát is tett. Kapás 
Géza professzor növendékeként tanult, de mesterei voltak többek közt Konrád György, 
Gulyás Márta, Kóté László, Kertész Ferenc, Mihály András, Batta András, Vikár László, Újfa-
lussy József is. 1996-ban végzett Summa cum laude diplomával, közben számos kurzuson 
és továbbképzésen fejlesztette tudását. Gyermekkora óta a zenekari muzsikálás állt hozzá 
a legközelebb, ennek ellenére szólistaként többször szerepelt már külföldön és Magyaror-
szágon, illetve saját szóló-estet is adott Budapesten. 1995 és 1999 között rendszeresen részt 
vett a Nemzetközi Szombathelyi Bartók Szemináriumon, ahol brácsa tudását igyekezett 
fejleszteni: együtt dolgozhatott többek között Szervánszky Valériával és Kurtág Györggyel, 
illetve Tihanyi Lászlóval is. Ezzel a hangszerrel szólistaként eljutott Európa számos országá-
ba, illetve 2013-ban a zenekar közreműködésével is fellépett.

„Az itt lévő kölcsönös kollegialitás, a tagok közötti barátság, Hollerung Gábor tudása és 
csapatösszetartó ereje az, ami mind a mai napig a zenekarhoz köt.”



Sawada Aya  
hegedű

2009 szeptembere óta tagja zenekarunk-
nak. A BDZ-n kívül magántanárként japán 
nyelvet tanít.
Kedvenc zeneszerzői Bach, Beethoven, 
Csajkovszkij, Brahms, Ravel, Debussy, 
Bartók, Kodály – és még sorolhatná. 
Kedvenc zeneművei: Beethoven IX. szimfónia, 
Diótörő, Galántai táncok, Háry János, Concerto 
zenekarra – és még ezt is sorolhatná. 
Szülei Japánban élnek, ő pedig párjával és 
kisfiával itt, Budapesten. 
A szülei – akik amatőr zenekarban zenéltek 
sokáig – nagyon szeretnek komoly zenét 
hallgatni. Így gyerekkorában ő is sok klasszi-
kus zenét hallott. Abban az időben kedvelte 
meg a Háry Jánost. „Lehet, hogy 20 év múlva 
azért kerültem ide Magyarországra….”

„Azért szeretek itt játszani, mert nem csak 
operát, nem csak komolyzenét, hanem sokféle 
zenét játszunk itt a BDZ-ben. Most épp szülési 
szabadságon vagyok, és nagyon hiányzik 
a munka! A születésnapunk alkalmából vala-
mi különleges zenei élményt kívánok a zene-
karnak. (Bár pont most, hogy szülési szabad-
ságon vagyok, sajnos kimaradnék belőle…)”
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Skripeczky-Buzás Beáta 
brácsa

15 éve tagja zenekarunknak, azt megelőzően 
állandó kisegítőnk volt. 
Kedvenc zeneszerzője Bartók és Stravinsky. 
De alapvetően mindenevő. Két kislánya van.

„Szeretek itt játszani, sokat megélt társaság 
vagyunk, most már összeszokott zenészek. 
Sokakkal már a diákévek alatt együtt zenéltem. 
Különösen a brácsa szólam összetartó, munkán 
kívül is lehet egymásra számítani!
További ilyen felfelé ívelő időszakot kívánok 
a zenekarnak. Gábornak és a társaimnak kitar-
tást és erőt az elkövetkező évekhez!”

Simkó-Várnagy Mihály 
cselló, basszusgitár

2006 óta tagja zenekarunknak. Non-stop 
zenésznek vallja magát, a BDZ-n kívül is. 
Számos stílusú zenével foglalkozik, tanít, át-
iratokat készít. Kedvelt zenei irányzata a szláv 
romantika, de vallja, hogy minden stílusban 
alkottak hatalmasat, kedvencként senkit nem 
tudna kiemelni. Kedvenc zeneművet sem 
tudna megnevezni. Minden korszaknak és 
műfajnak megvannak a nagyjai, sok kedven-
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Kamila Słodkowska 
cselló

2015 szeptembere óta tagja zenekarunknak.  
A BDZ-n kívül kamarazenéléssel és tanítással 
foglalkozik. 2016 óta játszik a Zongora Trioban, 
és lengyel kisgyerekeket tanít zenélni, saját 
anyanyelvükön. Nagy öröm számára, hogy anya-
nyelvén taníthat. A székesfehérvári Alba Regia 
Zenekar cselló szólamvezetője is egyben. 
Szülei lengyelek, ő 2015 óta van Magyarorszá-
gon, mert ide vonzotta egy magyar férfi, aki je-
lenleg a vőlegénye, hamarosan pedig a férje lesz. 

„Nagyon szeretem ezt a zenekart, mert sokféle 
zenét játszunk, nem csak komolyzenét, hanem 
akár filmzenét vagy popzenét is. Soha nem lehet 
itt unatkozni. A zenekarnak még további 25 évnyi 
évfordulókat kívánok, és azt, hogy mindig ilyen 
örömmel zenéljünk együtt.”

ce van a zeneirodalomban. Zenész családból származik; mindkét 
szülője aktív klasszikus zenész. Menyasszonyával él. 
A klasszikus zenén kívül jazz zenei képzettséggel is rendelkezik, aktí-
van foglalkozik pop és rock zenével, jazz, valamint crossover műfa-
jokkal és elektronikus zenével egyaránt. Elektromos csellón is játszik, 
valamint loop technikát használ, szóló performanszok mellett saját 
alapítású zenekara az InFusion Trio.

„A BDZ ideális környezet, szerethető atmoszféra. Kívánok még 250 évet!”



Sólyom Magdolna 
hegedű

Több mint 20 éve tagja zenekarunknak. 
Kedvenc zeneszerzője: Puccini. Kedvenc 
zeneműve: Bach János passiója. Összetartó 
kis családja Toscanától Németországon ke-
resztül Skóciáig a világban elszórva található. 
Szülei sajnos már nincsenek vele, de örökké 
hálás lesz nekik, hogy erre a pályára terelték. 
Férje az angol katedrális-zene elhivatott 
megszállottja – szeretné, ha ez szó szerint 
így is maradna. 14 éves kamaszlánya, aki 
lelkesen fedezi fel a világot, nem készül zenei 
pályára, de művészi vénával megáldott.

Sütő András 
harsona szólamvezető

2000 óta tagja zenekarunknak. A BDZ-n kívül 
a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarában 
is dolgozik, illetve alapító tagja a 2001 óta 
működő Corpus Harsona Kvartettnek. Egyik 
nagy kedvence mostanában Wagner Istenek 
alkonya című remekműve, illetve a Harsona 
Kvartett számára írt kvartett darabok.
Párja Kószás Ági, a cselló szólamunk vezetője. 
Együtt nevelik két lányukat, Annát és Ritát.

„Azért is szeretek itt dolgozni, mert egyedülállóan 
rugalmas a vezetőség, és mert a mélyréz-szólam 
(mivel a Corpusból hárman ülünk a harsonák 
mögött a BDZ-ben is) tökéletesen együtt lélegzik 
és gondolkozik mindenben! A BDZ-ben mindig 
színes a program, itt soha nem unatkozunk!!!”-
tartson még, és sok örömteli koncertünk legyen!”



Somorjai István  
trombita

2017 óta játszik rendszeresen zeneka-
runkban. A BDZ mellett egyéb zenekarok-
ban is játszik kisegítőként, illetve tanít a Galambos János Zeneiskolában, Soroksáron.
Kedvenc zeneszerzőt és zeneművet nem tudna megnevezni, de azt bátran állíthatja, 
hogy kedvenc zenei műfaja az opera.
Egy 6 éves unoka (Botond) büszke nagypapája, és három felnőtt gyermek édesapja. 
Jelenleg nyugdíjas, korábban 44 évig volt az Operaház zenekarának első trombitá-
sa. Az első években még Ferencsik János keze alatt dolgozhatott az Operaházban. 
1974-től a Modern Rézfúvós Együttes tagja, amellyel 1979-ben első díjat nyertek az 
anconai kamaraversenyen. 1978-tól a Budapesti Filharmóniai Társaság tagja, ahol 
olyan neves karmesterekkel dolgozhatott együtt, mint Ferencsik János, Lehel György, 
Doráti Antal, Solti György, Eliahu Inbal, Erich Berger és Rico Saccani. 1994-ben Komor 
Vilmos-díjat kapott, s ugyanebben az évben érdemelte ki a Magyar Állami Operaház 
legjobb zenekari művésze címet is. 2004-ben Ferencsik-díjjal tüntették ki.

„A „nyugodalmas” nyugdíj fogalma nem ismerős számomra; ha éppen nem a BDZ-ben 
trombitálok, akkor biztosan valahol máshol. De ha mégsem, akkor családi házunk körül 
tevékenykedem; szerelek, kertészkedem.”

„A Dohnányi egy különleges zenekar. 
Hatalmas a fejlődés. Nincs sok ilyen zene-
kar, ahol néhány nap leforgása alatt több 
stílusban is kiváló teljesítményt nyújtanak 
a zenészek. Rengeteget tanultam itt; kiál-
lunk egymásért, barátságok is kialakultak. 
Emlékszem egy nagyon régi koncertre: 
Kapolcsi fesztivál, patakpart, rengeteg 
szúnyog, pajtában öltözés. Ehhez képest 
hova jutottunk! Gábor kifogyhatatlan 
energiája és lelkesedése tartson még, 
és sok örömteli koncertünk legyen!”



Szepesi Bence 
klarinét szólamvezető, szaxofon

1992 óta tagja zenekarunknak. A BDZ-n kívül 
tanít, sokat szólózik és zsűrizik. 
A zene minden formában kitölti a napjait: 
több intézményben közép- és felsőfokon is 
tanít, ezek közül kiemelkedik a Miskolci Egye-
tem, ahol nyolc éve tanít klasszikus szaxofont. 
Alapítója és művészeti vezetője egy világhírű, 
23 éves együttesnek, a Budapest Saxopho-
ne Quartetnek, mely együttesre a Dohnányi 
Zenekar mellett a legbüszkébb. A Budapest 
Saxophone Quartethez életkorban, felépítés-
ben, karrier-útban és összetételben fogható kis 
kamaraegyüttes nem létezik Magyarországon 
(és nemzetközi összehasonlításban is kevés), hiszen ugyanaz a négy ember alkotja az együt-
test, akik több mint 20 éve elindították világhódító útjára, és elkezdték az addig itthon még 
hivatalosan nem létező, klasszikus szaxofon műfaj professzionális megteremtését.
Rendszeresen zenél az Operaház zenekarában, amit nagyon szeret. Több mint tíz éve 
zsűrizik hazai és nemzetközi versenyeken, több mint tíz országban tarthatott már klarinét 
és szaxofon mesterkurzusokat, olyan neves egyetemeken, mint például a „Manhattan 
School of Music, New York”, a „Los Angeles State University”, a „Conservatory of Music and 
Ballet Ljubljana, Slovenia”, a „Conservatorio Nicolini, Piacenza, Italy” stb.
Több külföldi zenekarral is szólózhatott, mint például: „Russian State Wind Orchestra”, 
„St.Petersburg State Capella Symphony Orchestra, Oroszország”, „Intercamerata Orchestra, 
Lengyelország”, „Arnhem Wind Symphony, Hollandia”.
Mindemellett szervezni is nagyon szeret: a Nemzetközi Klarinét Szövetség Magyaror-
szági Elnöke, valamint két évvel ezelőtt megválasztották a Magyar Klarinét és Szaxofon 
Társaság Elnökének, amely az első olyan országos szakmai szervezet, mely a klarinét és 
a szaxofon művészeket, tanárokat, diákokat, a klarinét és a szaxofon hangszer kedvelőit 
hivatalosan civil szervezeti formába tömöríti. Ha összefoglalná, akkor a foglalkozása a hi-
vatása és a hobbija is egyben. Ezeknek nem csak az aktivitására, hanem a sokszínűségére 
is büszke: tényleg azt csinálhatja, amit szeret. Kedvenc zeneszerzői Bach, Vivaldi, Mozart.

„Egyedülállóan sokszínű szakmai életút, egyedülállóan jó közösség, egyedülálló fejlődés 
– ezt jelenti a Dohnányi Zenekar számomra. A Dohnányi Zenekar az egyetlen olyan zenekar 
Magyarországon, amely nem a klasszikus módon lett felépítve, hanem egyfajta amerikai 
modell mintájára a sokoldalúságra, a műfaji határok lebontására épült, megteremtve a 
különböző művészeti ágak összekapcsolását – Magyarországon egyedülállóan. Arra a szak-
mai és üzleti modellre, amit a zenekar Hollerung Gábor vezetésével felépített, valamint hosszú 
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Szabó Anna 
cselló

Egy éve tagja zenekarunknak. 
Kedvenc zeneszerzője Richard Strauss. 
Kedvenc zeneműve: Strauss: Don Juan.

„Amit talán a legfontosabbnak tartok, hogy ez 
nem csak egy munkahely, ahova az ember beül, 
aztán a próba végeztével már szalad is tovább, 
egy gyors „Helló”-t dobva a kollégáinak. Itt az 
emberek jó viszonyt ápolnak egymással, sőt, 
rengeteg barátság is kialakult a próbatermen kí-
vül. Ilyen környezetben sokkal könnyebb együtt 
alkotni valamit. Remélem, még legalább ugyan-
ennyi sikeres év lesz a zenekar háta mögött, mint 
ez a 25 év, és kívánom, hogy maradjon meg a 
lelkes, hálás közönségünk, akik minden kon-
certünket vastapssal zárják és megállítanak a 
művészbejárónál, mondván: „Fantasztikus volt!”
Zenekarnak ennél szebbet – mint, hogy szeres-
sék, amit csinálunk – nem is lehetne kívánni.”

évek óta teljesen egyedülálló módon és kimagasló szinten megvalósít, mi zenészek is mind 
büszkék vagyunk. A Dohnányi Zenekar a legtöbbet koncertező zenekar az országban, és ab-
ból a szempontból is egyedülálló, hogy mindig, mindenhol telt ház előtt játszik. Erre nagyon 
büszkék vagyunk! Ez az, amiért ezt a zenekart tekintjük az otthonunknak és ez az, amiért na-
gyon sok régi tag visszakívánkozik a zenekarba. A Dohnányi Zenekar maga egy életút. Ezért 
szeretek itt zenélni, itt élni. Még 25 évet kívánok Gáborral és a zenekari tagokkal ugyanilyen jó 
közösségben, barátságban és ugyanilyen fantasztikus közönséggel minden hangversenyünkön. 
Ezt kívánom mindannyiunknak!”
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Szilágyi Péter 
hegedű

2001 óta hivatalos tagja zenekarunknak, 
de azt megelőzően már 1997 óta folyamato-
san zenélt itt. Csodálatos felesége, Rita szintén 
a Dohnányi Zenekar hegedűművésze, és van 
egy egyéves kisfiuk, Benedek.

„Már óvodás koromban próbáltam a homo-
kozólapátomból hegedűt készíteni, és – bár 
hivatásos zenészként manapság néha ennek 
a fordítottja is felmerül bennem – a jó Isten 
hatalmas ajándékának tartom, hogy muzsikus 
lehetek. Kevés ember mondhatja el magáról, 
hogy élete párjával és a legjobb barátaival is egy 
helyen dolgozhat. További töretlen lendületet és 
fejlődést kívánok a következő évtizedekre, vala-
mint olyan szakmai és gazdasági környezetet, 
amely ezt támogatni képes és hajlandó.”

Szilágyi-Gárdián Rita 
hegedű

2009 óta tagja zenekarunknak. 
Kedvenc zeneszerzője Bach.
Férje, Szilágyi Péter szintén hegedűművész, 
ő is a BDZ prímszólamában játszik. Gyerme-
kük Szilágyi Benedek egy éves, láthatóan telje-
sen odavan a hegedűért. 
Az egész családja zenész; édesanyja és nővére 
hegedűsök, édesapja csellista. A kamaraze-
nélés a mai napig nagyon fontos része az éle-
tének, legyen az vonósnégyes, kamarazenekar 
vagy bármilyen más formáció.

„Nagy boldogság, hogy a férjemmel együtt 
zenélhetek itt. Még nagyon sokszor 25 évet 
kívánok a Zenekarnak, ilyen jó hangulatban, 
összetartóan, sok koncertet, intenzív próbákat!”



Szokola János 
kürt

2017 novembere óta tagja zenekarunk-
nak. A BDZ-n kívül éppen egyetemista.
Kedvenc zeneszerzője Gustav Mahler. 
Kedvenc zeneműve: Mahler I. szimfónia.

„Nagyon jó a társaság, magas a színvonal, 
és a kollégáktól sokat tudok tanulni.”

Szontagh Márton 
cselló

1999 óta hivatalos tagja zenekarunknak, 
de azt megelőzően, 1996 óta folyama-
tosan zenélt nálunk. A BDZ-n kívül tanít 
a Weiner Leó Zeneiskolában, valamint 
könnyűzenével is foglalkozik.
Kedvenc zeneszerzőt nehezen tud megnevezni, talán Sosztakovicsot mondaná. 
A kedvenc zenemű kérdése még nehezebb számára. Talán a Kékszakállú herceg vára, 
Sosztakovicstól sok minden, Britten: Serenade (tenor, kürt, vonószenekar), Mahler: 
III. szimfónia. Szereti a madarakat, a cipőket (venni és hordani), szeret fotózni.

„Ez itt az egyik otthonom. 22 éve játszom itt. Szeretek itt zenélni, a közösség, a rendkívül 
sokféle munka miatt, ami persze időnként elképesztő mennyiségű munkával jár. Na ezt 
nem mindig imádom… Kis nyugalmat kívánok magunknak (főleg a zenekarnak), és 
hogy sok csodát muzsikálhassunk! Szerintem az a világnak sem lenne rossz.”



Tóth Balázs 
kürt

2015. augusztus 1. óta tagja zenekarunknak. A BDZ-n kívül a Magyar Állami Operaház 
zenésze.
Nincs kifejezetten kedvenc zeneszerzője. Nagyon szereti többek között Richard Strausst, 
Gustav Mahlert, Wolfgang Amadeus Mozartot, Ludwig van Beethovent és még sok-sok 
más zeneszerzőt. Talán az előbb név szerint említett zeneszerzők közelebb állnak a szívé-
hez, de mivel minden ember máshogyan komponált, ezért szinte mindegyiknél tud olyan 
dolgot mondani, amit szeret bennük.
Kedvenc zeneművei időszakonként változnak. Volt már több Mahler, Beethoven szimfó-
nia, volt már Strauss opera, Chopin noktürnje és Mozart zongoraversenye is az aktuális 
kedvenc. Ez, szerinte, függ a lelki állapottól, kortól, egyfajta „érettségi” szinttől. Most épp 
Richard Strauss Alpesi szimfóniáját és Johann Sebastian Bach cselló szvitjeit kedveli leg-
jobban, de ha egy nappal később kérdeznénk erről, lehet már mást válaszolna.
 Imádja a családját. Nem zenészek. A legjobb emberek, akiket ismer, és nekik köszönheti, 
hogy ennyi mindent elérhetett. Azzal segítették, ahogyan nevelték és amilyen példát 
mutattak. Szeretné, ha egyszer olyan jó szülő lehetne, mint amilyenek az ő szülei. 
(„Bár amilyen jól csinálják, nagyon nehéz dolgom lesz felnőni hozzájuk…”)

„Jól szoktam érezni magam, ezért is szeretek itt játszani. A zenekarnak nagyon sok boldog és 
sikerekben gazdag évadokat kívánok. Remélem, a jövőben is sok szép közös élmény és emlék 
születik majd. A világnak nagyon sok erőt és kitartást kívánok, hogy mi még sokáig élhessünk. 
Az emberiségnek kívánnám azt elsősorban, hogy figyeljünk oda a világra és egymásra! Találjuk 
meg a békét és éljünk végre egy olyan világban, ahol rend van, és nem kell félelemben élnünk. 
De az egyik legfontosabb, hogy magunkra is figyelnünk kell. Jobban ki kell használni a lehe-
tőségeket és tennünk magunkért. Igyekszem ezekre a dolgokra én is jobban odafigyelni, mert 
sokszor csak, mint egy gép, úgy „működtem”, és a fontos pillanatokat nem éltem meg igazán.”
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Tóth Péter  
ütő

2016 januárja óta tagja zenekarunknak. 
A BDZ-n kívül színházi munkákkal és tanítással 
foglalkozik, a Madách Színházban, a Zuglói Fil-
harmóniában, a Martonvásári Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézményben és a Miserium zene-
karban. Kedvenc zeneszerzője Gustav Mahler. 
Kedvenc zeneműve Mahler: II. szimfónia.

„Azért szeretek itt dolgozni, mert családias 
a munkahely, a próbák és az itt dolgozók. 
Kölcsönösen rugalmasak és megértőek a mun-
katársak. Nagyon színes és élvezetes műsorokat 
adunk elő, ami nem csak a hallgatóknak/nézők-
nek érdekes, hanem a résztvevőknek is. 
Kívánom, hogy a zenekar még nagyobb sikernek 
örvendjen, a zenekarhoz méltó munkakörülmé-
nyeket és juttatást kapjon! Örülnék, ha lennének 
külföldi turnék is!”

Török Beáta 
gordonka

1989 óta játszik zenekarunkban. A BDZ-n 
kívül a diplomája megszerzése óta a Doh-
nányi Ernő Zeneiskolában tanít Budapest 
XVIII. kerületében. Fontos számára a gyer-
mekek zeneszeretetre nevelése. 

„Szeretek itt muzsikálni, mert mindenkiben 
él a tenni akarás azért, hogy szép és értékes 
koncerteket adjunk, ami felemelő érzést okoz a 
közönségnek és a muzsikusoknak egyaránt. 
Azt kívánom, hogy az igény a magas színvona-
lú előadásokra megmaradjon, közönségünk-
nek ezután is sok szép élményt nyújtsunk!”
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Tuza Boglárka 
brácsa

2004 óta játszik zenekarunkban. Szinte 
minden műfajban talál kedvencet, de ami 
a szívéhez a legközelebb áll: Rachmaninov 
II. szimfóniája. Abban a szerző szíve-lelke 
benne van. A zene mellett egyéb társművé-
szetek iránt is vonzódik. Szívesen fest, rajzol. 
Képei a fantázia világát jelenítik meg. 
Ha pedig akad az év során pár szabad hétvé-
ge, családjával szívesen megy kirándulni. 
A hegyek és fák közt igazán fel tud töltődni.

„Nagy öröm számomra egy olyan zenekarban 
játszani, ahol a magas szakmai színvonal 
mellett jelen van az emberség és az összetartás. 
Nem csupán kollégák vagyunk, hanem barátok 
is. Rengeteg koncertünk van, melyek ugyan 
sokszor fárasztóak, de ugyanakkor sok művet 
játszhatunk és ismerhetünk meg. 
A 25. évfordulóra mit kívánok? Örömteli koncer-
teket a nézőtéren és színpadon egyaránt!”

Véghelyi Márk 
hegedű

2001 óta hivatalos tagja zenekarunknak, de 
már 1997 óta sokat játszott velünk kisegítő-
ként. Kedvenc zeneszerzője Händel és Mozart. 
Kedvenc zeneműve Händel Israel Egyiptomban 
című oratóriuma és Mozart zongoraversenyei.
Felesége Kata, lányai Anna (9) és Dóra (4).
A hegedülést ötévesen kezdte, az óvó néni 
hatására, aki ünnepnapokon hegedűn kísérte 
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Villányi Péter 
oboa

2010 óta tagja zenekarunknak. A BDZ-n kívül 
a Zuglói Szent István király Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézményben tanít és a Zuglói 
Filharmóniában játszik.  Kedvenc zeneszerző-
je Gustav Mahler. Kedvenc zeneműve most 
éppen Mahler III. szimfóniája.
A zenekar szavazatai alapján elnyerte az évad 
zenekari muzsikusa 2016-17 címet.
Felesége Barbara, három gyermekük: Zsig-
mond (5), Leila (3), Lívia (4 hónap) 

„Nagyszerű a hangulat, a zenekar pedig cso-
dálatosan játszik! Kívánok magunknak még 
legalább 100 sikeres évadot!”

az énekeket. Fuvolatanár édesapja nem tehetett mást, mint hogy elvitte egy hegedűta-
nár kolléganőjéhez…. 26 éve Táncsicsos (ma Budai Középiskola) gimnazistaként énekelt 
először a Zeneakadémián a Budapesti Középiskolák Egyesített kórusában (a mai „Énekel 
az ország” elődjében, Hollerung Gábor vezetése alatt…) 

„Szeretek itt játszani, mert két legjobb barátom is itt dolgozik. És változatosak a műsorok.
Mi mást kívánhatnék a 25. évfordulóra, mint, hogy az ötvenediket is megünnepelhessük majd 
25 év múlva.”



Viniczai Éva 
koncertmester

Huszonöt éve, 1993 óta tagja és koncertmes-
tere zenekarunknak. (Hollerung Gáborral 
egyszerre került a zenekarhoz.) A BDZ-n kívül 
1994 óta a Weiner-Szász Kamarazenekarban 
is játszik. 
Kedvenc zeneszerzői, zeneművei Bartók és  
Brahms, de általában mindig az a legkedve-
sebb, amit éppen játszik. Jelenleg Piazzolla, 
akinek Négy évszak Buenos Airesben c. mű-
vét épp e kis anyag összeállításakor adja elő 
zenekarunk. Nála különösen úgy érzi, mintha 
ezt a művét kifejezetten az ő számára írta 
volna a szerző.
A családja számára a legfontosabb. Férje, 
Horti Gábor a Nádasdy Művészeti Iskola 
tanára, s az ott működő Mozart Zenekar 
karmestere. Gyermekeik 20, 15 és 13 évesek, 
mindhárman tanulnak zenét, Zita lányuk 
egyetemista, ő több éve ír táncol is; Csanád 
a Piarista Gimnázium tanulója, s a zongora mel-
lett orgonán is játszik; a legkisebb, Lőrinc most 
lesz gimnazista, s ő is hegedül.
Talán négy éves lehetett, mikor egyik rokonuk-
nál látott egy kis játékhegedűt. Annyira megtet-
szett neki, hogy szinte elvarázsolta ez a hang-
szer. Első osztályosként „toporzékolva” követelte 
ki – pedig szófogadó, fegyelmezett gyermek 
volt –, hogy a hegedűt választhassa hangszeré-
nek a zeneiskolában. (De lehet, hogy nem is ő 
választotta a hegedűt, hanem az igézte meg őt.) 
Tíz éves korától a Budafoki Ifjúsági Zenekarban 
(a BDZ elődjében) játszott több évig, Nemes 
László irányítása alatt.

„Miért is szeretek itt játszani? Szeretek inspiratív 
karmester és zenésztársak körében muzsikálni. 
A 25. évfordulón a következő negyed századra is 
kívánok mindannyiunknak legalább annyi sikeres 
és szép koncertet, mint amennyi az elmúlt két és 
fél évtized alatt volt!”



Libri Trend
Könyvekben otthon vagyunk

A Libri Trend havonta megjelenő cikkeiből kiderül, 
hogy mi a népszerű hazánkban és a nagyvilágban, 
és hogy milyen tendenciák alakítják a magyar és 
nemzetközi sikerlistákat. Kövessen minket és legyen 
mindig naprakész a szórakoztató és szépirodalom 
legfrissebb trendjeiből!

libri.hu/libritrend



NYITÓKONCERT A ZEMPLÉNI FESZTIVÁLON, 2017, FOTÓ: NAGY KÁROLY ZSOLT
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A KULISSZÁK MÖGÜL



A dédelgetett hegedű

Szöveg: Kapin Viktória
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Volt egyszer egy pöttöm kislány egy pöttöm hegedűvel. Ez a kislány annyira szerette a he-
gedűjét, hogy naphosszat tologatta a babakocsijában és kis hercegnőnek becézte. – Nem 
akarsz most már játszani is rajta? – kérdezte az anyukája. – Nem, mert barna folt lesz tőle a 
nyakamon! – válaszolt a kislány. – De hát nem is olyan nagy az a folt… Valahogy így győzte 
meg Harsányi Elinát hegedűtanár édesanyja, hogy tanuljon meg hegedülni. 

A Dohnányi Zenekar egyik koncertmestere vagy. Ez pontosan mit jelent? 

A zenekarunkban jelenleg négyen vagyunk koncertmesterek. Ez azt jelenti, hogy négyen 
felváltva helyettesítjük a karmestert, vezetjük az első hegedű szólamát, vállalunk szólóhe-
gedű szerepet előadásainkon.

Milyen út vezetett a BDZ-hez? A Zeneakadémia után merre indultál?  

Diploma után az MR Szimfonikusoknál játszottam három évig, édesapám 30 évig volt itt 
nagybőgő szólamvezető. Majd három évig a MÁV Szimfonikus Zenekarnál voltam koncert-
mester, itt 2004-ben az év művészévé választottak. 2006-tól pedig a Budafoki Dohnányi 
Zenekar koncertmestere vagyok.

Hogyan hatott pályád eddigi alakulása Harsányi Elinára, a nőre? 

Sokat tanultam az elmúlt évek alatt. Mikor elkezdtem koncertmesterként dolgozni, úgy 
tartottam, a zene szent és sérthetetlen. Azóta rájöttem, hogy sokkal fontosabb az ember, 
és ami a lelkében van. Kemény voltam, de sokat nőiesedtem. 

Mi a helyzet a gyakorlással? Szorgalmas típus vagy?

Nem igazán. Édesapám a zeneakadémiai évek alatt szerződést kötött velem, miszerint napi 
öt óra gyakorlásért plusz heti két óra előjátszásért hetente tizenötezer forintot fizet nekem. 
Pontos részletekig kidolgozta a gyakorlásra kényszerítő tervét: napi négy óráért mínusz 
25%, három óráért mínusz 50% levonás járt. Azaz csak járt volna, mert én sosem kerestem 
pénzt ezzel a megállapodással. 

Sok időt töltesz önismerettel, önfejlesztéssel. A gyakorláson kívül hogyan készülsz egy-
egy koncertre? 

Fontosnak tartom, hogy lelkileg is ráhangolódjak az aktuális műre. Az Alexander-módszer 
oktatója vagyok. {Alexander-módszerről lásd keretes írásunkat! – Szerk.} Ezzel a módszerrel 
csökkenteni lehet a felesleges feszültségeket a testben. Azon kívül, hogy jól ismerem a 
hangszeremet, azt is szükséges megértenem, hogyan használom azt, miközben játszom. 

Megmagyaráznád, pontosan mire gondolsz?

A Concerto Semplice előadására hónapokat készültem – dolgoztam magamon és a dara-
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bon. (Elina 2009 novemberében játszotta Sárközy István művét az Olasz Kultúrintézetben 
– Szerk.) Ebben, az egyébként általam kiválasztott darabban – a sokszínűségén kívül – a 
végtelen tér és idő fogott meg, amibe csak elengedéssel, megadással lehet belehelyez-
kedni. A túlzott akarás, erőltetés kifejezetten akadályozott a felkészülésben. Volt, hogy azt 
éreztem, gyakorolnom kell, és közben tele voltam feszültséggel. Elhatároztam, hogy amíg 
ez az állapot bennem van, addig nem nyúlok a hegedűmhöz. Két napig csak csendben 
voltam, meditáltam, végül megadtam magam. És ez tett jót a darabnak. Nagy utat jártam 
be és a koncert után végtelen hálát éreztem.

A nagy hegedűszólók közül többet is játszottál már: Svájcban Rimsky-Korsakov Shehe- 
rezadéját; a Művészetek Palotájában pedig Strauss Hősi élet című művével kápráztat-
tad el a közönséget.  Mi az igazi elismerés számodra? 

A Hősi élet után rengeteg gratulációt, szeretetet kaptam a közönségtől és a kollégáktól is – 
aminél nincs nagyobb bók. Akkora tömegben jött a dicséret, hogy hirtelen nem is tudtam 
feldolgozni. Napokig azt hittem, a koncert volt rám ekkora hatással, de rá kellett jönnöm, 
hogy a felém áradó szeretet elindított bennem valamit. Rengeteget jelent egy-egy ölelés 
is. Van egy önképe az embernek, ami igenis változik. Az a legfontosabb, hogy ne skatulyáz-
zuk be magunkat. 

Alexander-módszer

A módszert az ezerkilencszázas évek elején dolgozta ki Frederick Matthias Alexan-
der (1869-1955) ausztrál származású előadóművész, akit saját hangszálproblémái 
és rekedtsége késztetett arra, hogy megfigyelje saját magát. Tükör segítségével 
fedezte fel - másként tartja a fejét, nyakát, gerincét szavalás közben, mint amikor 
spontán megnyilvánul. Ezt a felfedezést tapasztalati megfigyelések hosszú sora 
követte és végül egy tanítható, átadható módszerré vált. Londonban és Ameriká-
ban megnyitotta iskoláit, ahol elkezdődhetett a tanárképzés. A korabeli orvostu-
domány is elismerte a módszer újdonságát és jelentőségét.
A módszer lényeges eleme tehát a helyes testhasználat, ami nagyon fontos az 
előadóművészeknél. A tudatos testhasználattal jobban kontrollálhatjuk magun-
kat például akkor, amikor lámpalázunk van. A módszer rávilágít arra, hogy a hibás 
beidegződések hogyan akadályozzák a kívánt összhang elérését.

Megjelent: a Hangoló 2010 téli számában.



Színpadon 

és takarásban

Szöveg: Petró Margit

A Budafoki Dohnányi Zenekar komoly feladato-

kat kap és kiemelkedő sikereket ér el a hazai és 

külföldi zenei életben. Ehhez az elmúlt tíz évben 

jelentősen hozzájárult Werner Gábor másod-

karmesteri alkotó- és háttérmunkája. 
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Hogyan kerültél kapcsolatba a zenekarral? 

Előttem Vajda Gergő volt a felkészítő karmester, akivel együtt jártam a karmesterképzőbe. 
Amikor egyszer összefutottunk a Zeneakadémia aulájában, kezében a Don Quijote ba-
lett partitúrájával, megkérdezte, elvállalnám-e helyette az aznapi próbát a Dohnányiban. 
Mondtam: rendben. Legközelebb megint összefutottunk, akkor egy fuvolaverseny vaskos 
kötetét nyomta a kezembe ugyanezzel a kéréssel. Mivel másnap volt a koncert, ezért azt a 
művet én vezényelhettem. Így talán a véletlennek köszönhetően lehetek 2000 szeptembe-
rétől a zenekar másodkarmestere Hollerung Gábor mellett.

Köztudott rólad, hogy több olyan zenei programban is részt veszel, ahol többnyire fia-
talok működnek közre. Miért szeretsz az ifjú korosztállyal foglalkozni?

Ők még szivacsként befogadnak mindent, ami új, nincs előítéletük, vágynak önmagukban, 
önmaguknak felfedezni ismeretlen dolgokat. Ez a kísérletező kedv engem is vonz.  Azért 
szeretek a Dohnányi Zenekarral dolgozni, mert erre a felnőtt korú, fiatalokból álló zenekar-
ra még nem ült rá a közöny, a rossz rutin, ami tönkreteszi a szakmát. Képesek rendkívüli 
módon koncentrálni, ami az előadóművészetben kincs. Éppen ezért, véleményem szerint 

HÁTTÉR

Werner Gábor családjában természetes volt a zene szeretete, hegedűtanár 
édesanyja hatással volt előadói pályájára.

Gábor születésénél az orvos így szólt: Itt van egy csellista!

Ötéves korában kapta meg az első kicsi csellóját. Tanára ekkor külön metódus 
szerint, kézzel rajzolt, színes kottából tanította.

Játszott a Camerata Transilvanica, a Sonora Hungarica zenekarban, a Miskolci 
Szimfonikus Zenekart ifjúsági sorozaton és a Székelyföldi Szimfonikus Zenekart 
vezényelte, nyaranta vezette a Jeunesse Nemzetközi Vonószenekari Táborát, 
karmesterként részt vett az Óbudai Társaskör Ifjúsági Kortárszenei Estek pro-
dukciójában.

A Zeneakadémián Orbán Györgynél tanult hangszerelést, amivel komolyabban 
Hollerung Gábor indíttatására kezdett el foglalkozni.

Szeret horgászni, biciklizni, természetet járni.
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NÉVJEGY – Werner Gábor

Foglalkozása: BDZ – karmester, MÁV Zenekar – csellista
Szenvedélye: két kislányával való együttlét
Kedvence: francia és orosz zene
Hobbija: hangszerelés (éjszakánként)

Megjelent: a Hangoló 2010 tavaszi számában.

ez az együttes már régen túlnőtt némelyik profi zenekaron. Bár tudjuk, hogy nehéz a zene-
kari lét; a muzsikusok nincsenek megbecsülve sem anyagilag, sem másként, és akkor erre 
jön még a fásultság. Remélhetőleg ez ellen hat a Dohnányiban uralkodó alkotólégkör.

Másodkarnagyi feladataid mellett a MÁV Szimfonikus Zenekar csellistája is vagy. Hogyan 
lettél zenész? 

A Piarista Gimnáziumban még nem foglalkoztatott a zenei pálya, bár az ötéves koromban 
elkezdett csellózást nem hagytam abba. Megismerkedtem az ütőhangszerekkel, és zon-
gorázni is tanultam. Talán először 15 évesen, az István Gimnázium Zenekarának szólamve-
zetője, illetve Záborszky József zenekarvezető volt hatással döntésemre. A Győri Főiskola 
cselló szakán döbbentem rá, hogy többé már nem véd a régi módon a nagycsalád, a hege-
dűtanár édesanyám, az öt, szintén zenélő testvérem; eredményeimért, boldogulásomért 
nekem kell megküzdenem. Ráadásul a kimaradt konzervatóriumi ismereteket is keményen 
pótolnom kellett. Szólókarrierre azonban sohasem éreztem vágyat. A célom az volt, hogy 
a zeneirodalom, mint örökség az életemben ne vitrinbe zárt muzeális érték legyen. Mindig 
arra törekedtem, hogy fogjon meg a zene.

Hogyan éled meg mostanában a mindennapokat a Dohnányi Zenekar másodkarmeste-
reként a kulisszák mögött és a rivaldafényben? 

Különös kettős érzés van bennem, hiszen hatalmas lehetőséget kaptam azzal, hogy nem 
kiszolgáltatva dobtak a mélyvízbe. Mindennapi feladatom a zenekar felkészítése a ven-
dégkarmesterek számára, az első lépések megtétele a mű előadásához. Mire van szüksége 
legjobban a másodkarmesternek? Türelemre a próbafolyamat során. Természetesen törek-
szem rá, hogy egyéni megvalósításokat is belecsempésszek a művekbe. A felelősségérzet 
mellett örömöt és büszkeséget érzek a mindennapok során, hiszen megtanulhattam egy 
remek zenekar teljes repertoárját, ráadásul alkalmanként vannak önálló fellépési lehetősé-
geim is.



Legnagyobb feladat: 

a példa erejével hatni

Szöveg: Petró Margit

Mint az olvasóink korábbi lapszámainkból már 

tudhatják, zenekarunk abban a szerencsés hely-

zetben van, hogy négy koncertmester segíti 

munkáját. Közülük a legtöbb időt Viniczai Éva 

töltötte a zenekar kötelékében.
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Hogyan kezdődött kapcsolatod ezzel a zenei csapattal, mi is az a „budafoki példa”, ami 
Téged is elindított a zenei pályán?

Kisgyermekként a Nemes László alapította Zeneiskolában tanultam a zenélés alapjait, majd 
a Budafoki Ifjúsági Zenekarban játszottam 1976-től ’81-ig, melyet Laci bácsi hívott életre. 
A szakma ámulatát és elismerését váltotta ki az a példaértékű zenei nevelési folyamat, ami 
a művészetek szeretetét, ma is színvonalas együttesek létrejöttét alapozta meg, s aminek 
eredményeként a zenekar 1988-ban felvette Dohnányi Ernő nevét.
Kiváló hegedűtanárnőm Fodor Péterné Julika néni volt, neki köszönhetően országos ver-
senyeket nyertem. Életem meghatározó eleme a budafoki közösségben átélt muzsikálás. 
Óriási élmény volt számomra, amikor 13 évesen először jutottam el külföldre, Dániába. Va-
lószínűleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy elindultam a zenei pályán.

Fantasztikus érzés lehet a kezdetektől átélni egy művészi közösség fejlődésének útját, 
formálódását. Milyen hatással van rád szakmailag és emberileg a BDZ, melynek ’93 óta 
koncertmestere vagy?

Csodálatos dolog egy sikersorozat, amit Laci bácsi után az utóbbi 17 évben {az interjú 2010-
ben készült – a Szerk.} Hollerung Gábor karnagynak köszönhetünk. Ő tartja össze az együt-
test, amely ma is főként fiatal zenészekből áll. Jó vele dolgozni, inspiráló személyisége po-
zitívan hat rám, elősegíti az együttes folyamatos megújulását. 
A konzervatóriumi és zeneakadémiai tanulmányok, ahol tanáraim Szász József, Bánfalvi 
Béla, Perényi Eszter voltak, a Thomas Brandis professzornál töltött 4 év posztgraduális stú-
dium, aki a Berlini Filharmonikusok koncertmestere volt, és Zsigmondy Dénes professzor 
külföldi mesterkurzusainak látogatása mind hozzájárultak személyes fejlődésemhez, sike-
reimhez. A lehetőségek ellenére nem akartam külföldön maradni, így az Országos Filhar-
mónia szólistája lettem, majd visszatértem budafoki gyökereimhez. Akkor még egyedüli 
koncertmesterként rendkívüli feladatot jelentett számomra a szólam betanítása, a koncer-
tek vezetése. A három szülés utáni visszatérés jótékony személyiségfejlődést hozott az éle-
temben. Az anyaság megtanított jobban harcolni, kiállni elképzeléseimért, a zenekarért. 
Nagyon fontosak az emberi kapcsolataim, sokat tanultam és változtam az évek során. Új, 
más szemszögből látom a problémákat, a feladat közös megvalósítása foglalkoztat. Sze-
retem ezt a kihívásokkal teli sokszínű munkát. Élvezem, hogy nagyszerű darabokat tanul-
hatok meg. Természetesen vannak nehéz, megoldandó feladatok, de egyre jobban érzem 
magam. Segítő, alkotó légkör vesz körül.

Milyen a munkamegosztás a koncertmesterek között?

Különböző habitusú egyéniségek vagyunk, nagyszerűen kiegészítjük egymást és jó köz-
tünk az együttműködés. Mivel négyen vagyunk, így több idő jut felkészülésre, a feladatok-
ban való elmélyülésre, a zenekar számára pedig színesebb az élet. Több olyan koncertünk 
van, ahol mind a négyünkre szükség van. Legközelebb decemberben Vivaldi: A négy év-
szak c. versenyművében például mind a négyen szólót játszunk egy-egy évszak, azaz egy-
egy szinte önálló hegedűverseny erejéig.
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A koncertmesterség egyfajta vezetői szerep is. Ezt hogy éled meg? Szelíd modorodat, 
mosolygós tekintetedet mindig meg tudod őrizni?

Sokat küzdöttem az önbizalmam megerősítéséért, a vezetői képességek kialakulásáért. 
Mára határozottá, kritikussá váltam, de a legmélyebb élményem továbbra is a szeretetbe, 
adni tudásba vetett hitem. Ez mindig, minden helyzetben segít.

Vajon mekkora szerepe van ebben a fejlődésben a zenének, a közösségi élménynek, a 
családi harmóniának és mi fakad a személyes alkalmazkodó képességedből? 

Alapvetően hiperérzékeny vagyok, ami sokszor hátrány, mert a koncertmesterség kemény 
embert kíván. Legnagyobb feladat számomra: a példa erejével hatni. Úgy a munkámban, 
mint a családban. Az évek során megtanultam megbecsülni és elfogadni mások vélemé-
nyét. De nem lehet mindenkinek megfelelni. A család mindig meghatározó volt számomra, 
sok időt töltünk együtt, s azt jól éljük meg. Nagyon büszke vagyok a gyermekeimre, ők a 
zene szeretetében nőnek fel. Legfőbb segítőtársam a férjem, Horti Gábor. A Beethoven 
hegedűverseny szólistájaként találkoztunk, ő vezényelt. Ma a Budafoki Nádasdy Kálmán 
Művészeti Iskola tanára, a Mozart Ifjúsági Zenekar karnagya.

A már említett négy koncertmesteres Vivaldi koncerten kívül mit ajánlanál még a figyel-
münkbe a most induló évad elejéről? 

Nagy izgalommal várom a szeptember 18-ai, 40 éves Dohnányi jubileumi koncertet, a Kla-
uzál Gábor Budafok Tétényi Művelődési Központban, melyen én leszek a koncertmester. 

NÉVJEGY – Viniczai Éva

Kisgyermek korától Budafok zenei életének aktív résztvevője
Munkahelye: 1993-tól BDZ – koncertmester
1994-től hegedűs a Weiner-Szász Kamarazenekarban
Gyermekei: Zita (12) zongorázik; Csanád (7) leendő hegedűs; Lőrinc (5) néptáncos
Karizmatikus, inspiráló karnagyok pályájáról: Hollerung Gábor, Rohmann Imre, 
Takács Nagy Gábor, Keller András, Csaba Péter
Példaképei: David Ojsztrah, MaximVengerov, Gil Shaham
Hobbija: szeret utazni, olvasni, kislányával kiállításra, hangversenyre járni, 
újakat sütni-főzni

Megjelent: a Hangoló 2010 őszi számában



Mindenki hozzáad 

valamit a csapat-

munkához 

A koncertélmény megszületése 
Kalla-Tóta Hajnalka szekund 
szólamvezető szemével

Szöveg: Petró Margit
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Az együttes próbatermében találkozom a második hegedűszólam, hivatalos nevén a szekund szó-
lam vezetőjével. Hajni derűs, határozott személyiség, és hamarosan anyai örömök elé néz. Az egész 
napi megterhelő munka nyomát sem látni, boldog megelégedettséggel beszél a feladatairól.

Hegedűművész-tanári végzettséggel milyen előzmények után kerültél a zenekarba?

Kisegíteni hívtak a Carmina buranába, majd 2003 őszétől a próbajáték után lettem a zene-
kar tagja. Már négy éves koromtól énektanár akartam lenni. Zeneiskolai hegedűtanáromnak, 
Sótiné Éva néninek köszönhetem, hogy végül muzsikus lettem, ő szerettette meg velem a 
zenét. Tíz éves koromtól játszottam a Tücsökzenekarban Gyöngyösön. Szólókarrierről soha 
nem álmodtam, a közös muzsikálás lett vonzó számomra. Ez csapatmunka, melyhez minden-
ki hozzátesz valamit, s ebből születik meg a végeredmény. 

A szekund-szólamvezetés mellett zeneiskolában tanítasz. Van közös vonás a két tevé-
kenységben?

Nagyon szeretek tanítani. Kezdetben aggódtam, hogyan fogom megoldani, mennyire le-
szek türelmes a gyerekekkel, de egyre jobban élvezem. Tanítványaim 8 és 20 év közötti 
diákok a XIII. kerületi Zeneiskolában, ahol igyekszem komoly munkát követelni tőlük.
A tanítás során a saját hegedülésem is más megvilágításba kerül, számtalan ötletet merítek a 
javításra, a játék változtatására. A szólamvezetés is egy összetett betanítási folyamat, amit már 
diákként megtapasztaltam, ennek következtében 15 éves rutinnal rendelkezem. Természete-
sen teljesen más iskolai zenekarban szólamot vezetni, mint egy profi együttesben. Először is 
meg kell tudni fogalmazni a szólamtársak számára, hogy mit szeretnél hallani, el kell tudnod 
magyarázni, hogy mitől lesz jó és egységes a szólamhangzás. Ez is pedagógiai, pszichológiai 
feladat. Emberekkel foglalkozom, ismerem a problémáikat, igyekszem kezelni a konfliktusokat.

Mi a szólamvezető dolga, hogyan tanítja be a darabot? 

Ő az összekötő a saját szólama és a zenekar egésze között. Ismernie kell a művet, a karmes-
ter igényeit, egyéniségét. A kottát hetekkel hamarabb áttanulmányozza, technikai jelzé-
sekkel látja el, meghallgatja a művet, felkészül a szólamanyag nehéz részeinek betanítá-
sára. Konzultál a többi szólamvezetővel, a koncertmesterrel. A technikai felkészítés után a 
tutti próbákon a zenei kifejezés mellett begyakoroltatja a tempót is. 
Szerencsés helyzetben vagyok, mert nyolc évig zenéltem a Danubia Szimfonikus Zenekar 
prím szólamában, így mindkét oldalról ismerem a feladatot. Tudom, hogy mit vár el a tut-
tista és mit a szólamvezető. A jelenlegi munkám rendkívül változatos, sok energiát és alkal-
mazkodást igényel, melyet szakmai elhivatottsággal, a zene iránti alázattal, lelkesedéssel 
igyekszem ellátni.

Milyen érzés a szekund szólamból részt venni a zenemű megszületésében?

Rendkívül izgalmas. Belülről más a darab, jobban lehet a harmóniákra figyelni. Néha a bel-
ső szólamok anyaga sokkal nehezebb a vezető szólamnál. Nekünk úgy kell játszani, hogy 
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az segítse a többieket. Egyik tanáromtól tanultam, hogy a prím a dallammal vezeti, a cselló 
adja az alapját, de a szekund és a brácsa a „motorja” a produkciónak.

Energikus, elkötelezett ember vagy. Hogyan látod a benned fejlődő élet és a zene kapcso-
latát, a szülő lehetőségét és felelősségét ezen a téren? Hogyan készülsz az anyaságra?

Nem készülök nagyon tudatosan, de igyekszem minden pillanatot megragadni e csodálatos 
érzés megtapasztalására. A nő ebben az időben ösztönösen megpróbál befelé figyelni, rá-
hangolódni a babára. Bizonyított, hogy a gyermekre már a méhen belül hatással van a zene. 
Tapasztaltam, hogy bizonyos hangzásokra, hangszerekre másképp reagál. Egy Mozart-dal-
lamra mindig ugyannál az ütemnél szokott rugdosni. Nagyon jól viseli a zenét. Nem szeret-
nénk majd a gyerekre erőltetni a saját álmaink beteljesítését. A szülő dolga, hogy figyeljen 
és engedje, hogy gyermeke azzal foglalkozzon, amit szeret, és ami őt igazán boldoggá teszi.

Hamarosan babázni fogsz, egy időre átalakul az életed. De valamikor visszatérsz a 
BDZ-be, a jövőre vonatkozóan milyen terveid, álmaid vannak? 

Most egy időre a magánélet kerül a középpontba, de remélem, hogy vissza tudok jönni 
a zenekarba, fogok majd tanítani és a szólamvezetés is megmarad. A férjemmel, aki min-
denben támogat, most a lakásunk átalakításával, előkészítésével vagyunk elfoglalva. Az 
utóbbi időben egyre jobban érdekel a lakberendezés, és igyekszem követni a feng shui, az 
ősi kínai térrendezés tanácsait is. Számomra fontos az állandóság, de épp úgy a változatos-
ság is. Nagyon szeretek a barátaimmal lenni, beszélgetni, társaságba járni. Bármennyire is 
vannak a zenekarban a kulisszák mögött nehéz helyzetek, konfliktusok, a zene az álmom. 
Ez az életem, ezt szeretem csinálni. Tehát visszavágyok majd ebbe a fiatalos, lendületes kö-
zösségbe, ahol jó lenni. És biztosan hiányozni fog a koncert utáni feldobottság, a színpad, 
a siker, a közönség is.

NÉVJEGY – Kalla-Tóta Hajnalka 

Foglalkozása: hegedűművész, zenetanár, a szekund szólamvezetője
Kedvenc zeneszerzője: Beethoven rajongó – Bonnban lenyűgözte 
a múzeum atmoszférája.
Elve: Nevelésben a klasszikus értékeket követi, tudatosságra, 
rendszerességre törekszik.
Hobbija: feng shui

Megjelent: a Hangoló 2010 őszi számában



A brácsaszólam tyúkanyója

Szöveg: Németh Katalin

Kusz Viktória zenekarunk mélyhegedű szóla-

mának vezetője immár két kisgyermek édesanyja. 

Az otthon töltött évek után hamarosan újra 

teljes munkaidőben fog zenélni. Zenéről, 

gyerekekről, a munka és család közötti 

egyensúlyról beszélgettünk.
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Nagy változás lesz két év után újra a zenekar soraiban ülni?

Szerencsére nem. Amikor hat éve a kislányom született, már a terhesség negyedik hónap-
jától abbahagytam a munkát, s akkor kimaradt két és fél év. Most, a kisfiam születésekor 
nem volt ekkora kiesés. Bár hivatalosan most fogok teljes munkaidőben visszatérni a zene-
karba, ez alatt a két év alatt mégsem maradtam ki teljesen, egy-egy koncert erejéig azért 
részt tudtam venni a zenekar munkájában. Nekem is hiányzott a zenélés, és a zenekarnak is 
szüksége volt rám. A barátaim jelentős része is a munkatársaim közül került ki, a kapcsolat 
emiatt is folyamatos volt. A párom eddig is sokat segített, a gyerekeket gond nélkül rábíz-
hatom, úgyhogy nagyon szerencsésnek mondhatom magam.

Hogyan kerültél kapcsolatba a Dohnányi Zenekarral és mi tartott itt?

Egy régi szerelem által, 13 évvel ezelőtt kerültem ide. Azóta az a szerelem véget ért, én azon-
ban itt ragadtam. Nagyon megtetszett a csapat, a hangulat, a légkör, az, hogy sok a fiatal 
muzsikus a zenekarban, így diploma után rögtön állásba jöttem ide, s azóta is itt vagyok. 
Hollerung Gáborral is jól megértettük egymást az első pillanattól kezdve. Jól tudtunk együtt 
dolgozni, segítettük egymás munkáját. Kevés nézeteltérésünk volt az elmúlt tizenhárom év 
alatt. Mindig mellettem állt, én pedig megpróbáltam mindent megtenni azért, hogy a szó-
lam és a saját munkám is rendben legyen. Jól érzem itt magam, és nem is kacsingattam más-
felé sosem. Mindig a zenekar volt az első, minden mást ennek rendeltem alá.

A brácsa nem tipikusan szólóhangszer, és a zenekarban sem ilyen a szerepe. Miért válasz-
tottad?

Valóban nem olyan szólóhangszer, mint mondjuk a hegedű, de mindig előbukkannak kü-
lönböző szólóállások az egyes zenekari darabokon belül. 
A szakiskolában hegedű szakos voltam, és második-harmadik osztálytól mindenkinek kö-
telező volt második hangszerként a brácsa. Akkor annyira beleszerettem, hogy onnantól 
kezdve két szakos lettem, és az érettségit már brácsa szakon tettem le. Nem is akartam 
mással foglalkozni. A tanárom Ludmány Emil volt, akitől olyan lendületet és olyanfajta 
látásmódot kaptam a munkámhoz, amely a mai napig elkísér. Őt sem akartam elhagyni, 
hozzá felvételiztem a főiskolára is, ahol még négy évig tanulhattam nála. A mai napig na-
gyon hálás vagyok neki, és a legnagyobb szeretettel gondolok rá. Szerintem az ember ak-
kor tudja a legnagyobb fejlődést elérni, hogy ha a tanárában feltétlen a bizalma. Ha sosem 
kell megkérdőjeleznie azt, amit tanul, azzal rengeteg energiát meg lehet spórolni. Az élet 
később majd igazolja, hogy amit tanultál az jó-e vagy sem, hogy a tudásod, amire szert 
tettél megállja-e a helyét az életben.

A szólamvezetői munkádat mennyire befolyásolta, hogy időközben átmentél egy olyan 
változáson, amit az anyaság hoz a nők életébe?

Ilyen kérdést csak egy anya tud feltenni, hiszen aki nem élhette meg az anyává válást, nem 
tudja igazán átérezni, hogy egy nőnek a gyermekvállalás következtében mennyi minden-
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ben kell megváltoznia. Az én 
életemben a legnagyobb vál-
tozást bizony a gyerekek hoz-
ták. Nagyon sok olyan készség 
és képesség jön ilyenkor elő 
vagy erősödik fel, ami az em-
berben valahol benne van, de 
az anyává válással kerül igazán 
felszínre. Rengeteg párhuza-
mot is felfedeztem a zenész 
lét, a szólamvezetés és az anya-
ság között. Pedagógiai érzékre 
például a munkában is szüksé-
gem van, ez a gyereknevelés-
ben még erőteljesebbé válhat.  
A szólamvezetői munkám során 
gyakran vagyok ”tyúkanyó”, de 
az igazi anyaságra a gyerme-
keim tanítottak meg. Ahogy a 
szólamtársaim érdekeit is maxi-
málisan képviselem, a gyerme-
keim mellett is mindig kiállok. 
Egy-egy koncert közben pedig 
gyakran izgulok értük, hogy 
sikerül-e azt hoznunk, amit a 
próbákon begyakoroltunk. Mu-
zsikusnak lenni is nagy kihívás, 
mert a teljesítményt a pillanat-
nyi körülmények is befolyá-

solhatják; hiába sikerült valami előtte milliószor, a koncerten egyetlen perc, pillanat van, 
egyetlen lehetőség adódik jól eljátszani. A kihívás nagyságát a gyermekekkel kapcsolat-
ban pedig talán meg sem kell említenem…

Van-e a próbafolyamatnak olyan szakasza, amit a többinél jobban szeretsz?

Ez darabtól és karmestertől is függ. Minden karmesternek különböző próbálási stílusa van.  
Van, aki kezdetektől fogva teljesen koncertszerűen próbálja a művet. Más ellenben nagyon 
alaposan, aprólékosan szétszedi. Ez nem annyira élvezetes, de rettentő hasznos. Van, aki 
koncentráltan csak a gócpontokat próbálja nagy részletességgel, a többit inkább átfogó 
jelleggel. Tehát a karmester személyisége hozza magával, hogy egy próbafolyamat hogy 
zajlik. Van olyan karmester, akivel iszonyúan jó volt próbálni, de a koncert nem volt olyan 
jó, nem jött úgy át az élmény. Vannak dirigensek, akiket a koncert izgalma doppingol, és 
ott kapnak szárnyakat.
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Otthon mennyit gyakorolsz? A gyerekek mellett hogyan tudod ezt megoldani?

Ez nagyon viccesen zajlik nálunk. Nemhogy tűrik, hanem nagyon szeretik, amikor gyako-
rolok, de egyetlenegy hátulütője van: azt kell gyakorolnom, amit ők szeretnének. Ez hol a 
Thomas {a gőzmozdonyról szóló rajzfilm – Szerk.} zenéje, hol a Tavaszi szél vizet áraszt, vagy 
valami más, amit ismernek, szeretnek. Játszani tehát játszhatok, de gyakorolni otthon nem 
nagyon tudok. Ráadásul ők is játszani szeretnének. Az egyik a vonót szeretné húzogatni, a 
másik pengetni szeretne, a maguk módján kikövetelik, amit ők akarnak. Valódi gyakorlás 
úgy zajlik, hogy egy próbaperiódus idején nagyon korán érkezem a zenekar próbahelyé-
re, a fél tízes próbakezdésre már reggel nyolcra bent vagyok úgy, hogy a két gyerek már 
oviban és bölcsiben van, otthon már elpakoltam. Koránkelő vagyok, nem ritka, hogy öt 
órakor már fent vagyok. Ezért, bár korán fekszem, alapvetően szükségem van egy kis dél-
utáni alvásra, fél óra pihenőre, különösen, ha az esti koncert miatt a lefekvés ideje is tolódik. 
Ilyenkor minden teendő a páromra marad. Ő megy a gyerekekért a „munkahelyeikre”, ő 
készít vacsorát és vezényli le az esti lefekvést is. Nagyon ügyes, nem okoz neki gondot ez a 
szerepkör sem. Sajnos ritkán van lehetősége meghallgatni a koncerteket, mert az én szüle-
im Pécsett élnek, az ő szülei Fonyódon. A családunk nagy kincse dédike – akinek oly szép a 
neve, hogy muszáj leírni: Galambos Gizella – az egyetlen segítségünk, viszont ő évtizedek 
óta lelkes koncertlátogató, a legnagyobb örömöt a zene jelenti számára. Így a legtöbbször 
nem kérdés, hogy melyikük szurkol nekem a nézőtérről és melyikük cserél otthon pelenkát.

Foglalkozol-e még valamivel szabadidődben a zenén kívül?

Rengeteg időt elvesz az életemből a két gyerek. Nagyon igénylik, hogy foglalkozzak ve-
lük, és én magam is szeretnék aktívan részt venni az életükben, s nem a televízióra hagyni 
őket. Próbálok időt szakítani arra, hogy a barátaimmal, akik igazán sokat jelentenek ne-
kem, rendszeresen találkozzak. Szerencsére nagyon közel lakunk egymáshoz, úgyhogy 
egy nehéz nap után viszonylag gyakran belefér egy-egy óra beszélgetés, amit igazi meg-
váltásként élek meg. Szükségem van a feltöltődésre, mert teljes életet csak úgy élhetek, 
ha a személyiségem egyik oldalát sem hanyagolom el. Akik ismernek, tudják rólam, hogy 
nagyon szeretem a jókedvet magam körül, úgyhogy ezek a baráti beszélgetések igencsak 
hangosak és vigyorral telítettek. 

Van-e kedvenced a zenei életben – stílus, szerző vagy előadó, akit a többinél jobban 
kedvelsz?

A zeneszerzők közül nem tudnék kiemelni senkit. Mindegyiknek van olyan műve, ami na-
gyon közel áll hozzám, és van, ami nem, függetlenül attól, hogy az adott stílust kedve-
lem-e, vagy sem. A könnyűzenét is nagyon szeretem. Vagy pontosabban: a jó zenét. Mos-
tanában a kislányommal a népdalokon alapuló modernebb feldolgozásokat hallgatjuk a 
legszívesebben. Ilyenkor nagy a jókedv, mert mindkét gyermekem rögtön táncra perdül. 
Amíg a gyermekeim meg nem születtek, nem múlhatott el úgy hétvége, hogy táncolni 
ne mentem volna. Erről most már sajnos le kell mondanom, de a lányom nagyon tehetsé-
gesnek mutatkozik, ezért most keressük a hozzá leginkább passzoló mozgásformát, ami 
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NÉVJEGY – Kusz Viktória

Gyermekei: Lili és Balázs
Hobbija: olvasás, utazás
Kedvenc városai: Pécs, Prága
Hitvallása: Próbálok úgy élni, hogy a barátaim, a családtagjaim tudják, mindig 
számíthatnak rám.

az energiái levezetéséhez is nagyon szükséges lenne. Hozzám hasonlóan nagyon eleven, 
élénk személyiség. Nálunk a családban valaki mindig vagy énekel, vagy táncol, folyama-
tos a nyüzsgés. Szerencsére mindkét gyerekem nagyon muzikális és jó ritmusérzékük van.  
A néptánctól társastáncig mindenféle stílust szeretünk.

Vannak-e a jövőre nézve terveid, mit szeretnél még elérni?

Ahogy már beszéltünk róla, mint sok más nőt, az anyaság engem is nagyon megváltozta-
tott. Két gyerekem van, és ez sokat jelent nekem. Most az az elsődleges, hogy a családot 
terelgessem, és ezzel a munkámat egyensúlyba hozzam. Vannak még álmaim és vágyaim, 
de ezeknek majd később jön el az idejük. Szerintem egy nő csak akkor tud igazán kiegyen-
súlyozott lenni, ha a személyiségének egyik oldalát sem engedi túlságosan előtérbe kerül-
ni. Ha csak a két gyerekkel kéne foglalkoznom, azt ugyanúgy nem bírnám, mintha csak a 
munkáról szólna az életem. Akinek gyermeke van, az tudja, milyen nehéz ezeket a dolgo-
kat összeegyeztetni. Szerencsére a koncertek, a zenekari beosztások periodikusan követik 
egymást. Van, amikor két hetet dolgozom és egy hetet nem, így mindig tudok pótolni azon 
az oldalon, ahol szükséges. Ez számomra nagyon szerencsés élethelyzet, mert a monoto-
nitást nehezen viselem. Szeretem megélni a pillanatot, így mikor egy sikeres koncertnek 
vége, az általa kapott jóérzésből a családom is töltődik.

Megjelent: a Hangoló 2010 őszi számában



Hangadó – avagy az oboa 

hangja, nádja, hisztije

Beszélgetés Kőházi Edittel, 
zenekarunk oboa szólamának 
vezetőjével

Szöveg: Petró Margit



140

Zeneszerető laikusként elsőként az jut az ember eszébe az oboáról, hogy nagyon fontos 
hangszer lehet, hiszen hozzá hangol az egész zenekar. Mit kell tudni még az oboáról, 
zenekari szerepéről?

Az oboa az egyik legrégebbi fafúvós hangszer, amely az évszázadok során nagyon sokat fej-
lődött, mai formájában bonyolult technikával rendelkezik. Hangszíne egyedi, meghatározó.  
A zenekari hangszerek közül a legkevésbé hangolható, ezért igazítják hozzá a többi hang-
szert. Szólisztikus szerepet tölt be, „át kell fújnia” a zenekart és vezetnie egy fafúvós szóla-
mot. Kettős nádnyelvvel szólaltatják meg, a pici nádon keresztül nagy levegővel és helyes 
technikával kell fújni, ami megkönnyíti a hangképzést. A Dél-Franciaországban termő ná-
dat csövekben rendeljük, melynek feldolgozása, faragása külön tudást és sok időt igényel az 
oboistától. A nádsíp hangszínét az időjárási viszonyok is befolyásolják, sajnos hamar elhasz-
nálódik. Ezért párhuzamosan több nádat készítünk elő, sokszor a koncert előtt egy órával 
derül ki, hogy aznap éppen melyik alkalmas. Az oboa a kamarazenében is nagyon fontos 
szerepet tölt be, ez az első hangszer, amely először ingatta meg a hegedű dominanciáját.  
A XVIII. század óta a zenekari irodalom szinte minden darabjába írtak oboa szólamot. 

Mi volt az oka, hogy éppen ezt a hangszert választottad?

A szülői házban rendszeresen találkoztam a zenével, édesapám dobolt, édesanyám ének-
tanárként hatalmas kórust vezetett. Először zongorázni tanultam. Ötödik osztályos lehet-
tem, amikor egy koncerten nagyon magával ragadott az oboa hangja.  Légies, könnyeden 
szárnyaló, szinte angyali hangnak hallottam. Akkor határoztam el, hogy én is oboista leszek. 
Kezdetben nem volt könnyű megszólaltatni, amíg nem tanultam meg tudatosan használni 
az izomzatot, a helyes levegővételt és a támasztást.  Ebből a szempontból inkább férfiaknak 
való hangszer, mert ők természetes adottságokkal rendelkeznek ehhez, a nők kissé komp-
likáltabban oldják meg. Azért tetszett tehát meg az oboa, mert az énekhanghoz hasonló a 
hangszíne, tud líraian, kecsesen, drámaian, élesen is szólni. Azóta persze kiderült, hogy „ka-
csásan” is meg lehet szólaltatni. A felcsendülő hangszín nagymértékben függ a nád faragá-
sától. Ugyanakkor „hisztis” is tud lenni, meg tud viccelni. A pici lyukakban víz csapódik le, 
pára képződik, és sokszor a belépéskor csak egy trillát képes kiadni. Ez ellen úgy védekezünk, 
hogy a szóló előtt még pár ütemmel is tisztogatjuk, a billentyűk alá fújunk.

Miben különbözik a zenekari oboázás a szólisztikus megszóltatástól?

Szólistaként mindenkinek magához mérten kell fújnia a pianót vagy a fortét.  A zene-
karban viszont rendkívül nagy alkalmazkodóképességre van szükség. Hét éve játszom  
a BDZ-ben, ahol végigjártam a szamárlétrát. Bár a Zeneművészeti Egyetem Tanárképző 
szakán végeztem, majd a Debreceni Egyetem kiegészítő szakán kaptam oboaművészi dip-
lomát, a zenekari játékról mindent itt tanultam meg, sajnos erre nem készít fel az egyetem.  
A zenekari hangzásban sokszor csak a hangszíntől függ egy akkord tisztasága, s ebben 
nagy szerepe van az oboának. Mivel rendkívül kényes hangszer, ezért fokozottan oda kell 
rá figyelni. Hálás vagyok Hollerung Gábornak, hogy volt türelme a kezdetektől segíteni, tá-
mogatni, lehetőséget adva a fejlődésre. Mivel az első oboa nagyon fontos hangszerszólam 
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a fafúvós karban, ezért elengedhetetlen a tudatos gyakorlás és a jó időzítés a koncerten 
való legjobb játékhoz.  

A zenekarban két-három oboa szólam van. Mi a te feladatod zenészként és vezetőként 
egy sikeres koncert érdekében?

Az oboa egy személyiség-érzékeny hangszer, az általa megszólaltatott dallam különleges 
érzelmek, hangulatok kifejezésére képes. Az oboistának nagy a felelőssége, mert a szó-
lóban a hangereje meghatározza a zenekar dinamikáját. A zenekar egy nagyon jó játék.  
Az egyik szólam elkezdi a dallamot, majd átveszi a másik, valamelyik mindig háttérbe vonul. 
Az első oboa kezdeményezőbb, a második az alkalmazkodóbb. A harmadik szólamot több-
ször angolkürt játssza, ami egészen különleges hangszer, és amit szintén nagyon szeretek. 
Sajnos az egyetemen nem tanítják a technikáját, így ezt a gyakorlatban kell elsajátítani.
Mint szólamvezető arra törekszem, hogy segítsem a fúvósok munkáját és megkönnyítsem 
az intonációt. A partnereimet támogató, tudatos és hiteles zenész akarok lenni. Ez azzal 
jár, hogy felkészülök az adott műből, olvasok a szerzőről, elsajátítom a stílust. Fontos, hogy 
a zenét szolgálja a sokoldalú tudás. Nem szeretem az önkényes, öncélú zenélést, mert az 
elviheti a produkciót.  A sikeres koncert az apró összetevők harmonikus együtthatásából 
születik. A koncerten felcsendülő zenemű rendkívüli egymásrautaltságban és egymásra 
hangoltságban születik meg előadásról előadásra, s ebben a zenekar minden tagjának 
szerepe, felelőssége van.  A cél az, hogy izgalmas produkcióban valamennyien jól érezzük 
magunkat; a zenészek és a közönség is. 

A DOHNÁNYI FÚVÓSÖTÖS A ZEMPLÉNI FESZTIVÁLON
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Mivel töltöd az időd a szólamvezeté-
sen túl, a Dohnányin kívül?

Mivel kevés az oboista és szinte minden 
darabban van szólama, így sok lehetőség 
adódik más együttesekben is játszani. 
Nagyon szeretek kamarázni, melyre a 
Budafoki Dohnányi Zenekarban is van 
lehetőségem. Játszom a Vox Arborum 
Kamarazenei Műhely formációban, ami 
egy oboa-fagott-continuo trió. Kísérle-
tünk szerint bármilyen hangszerrel ki le-
het egészíteni. A célunk, hogy érdekes, 
jó műveket találjunk, ezzel is szélesítve 
repertoárunkat. Legutóbb a Zempléni 
Fesztiválon mutatkoztunk be.  Szintén 
szerepeltünk Zemplénben a Dohnányi 
Fúvósötössel, ami egy rendkívül érdekes 
összeállítás (oboa, fuvola, klarinét, fagott, 
kürt), bár kívülről talán nem is annyira 
mutatós, mint amennyire mi élvezzük.

Fontosnak tartom, hogy minden muzsikusnak legyen olyan elfoglaltsága is, ami kikapcsol-
ja a mindennapi stresszből és feltölti. Szabadidőmben hódolok a Tiffany díszmű üvegezés 
hobbimnak, melyet egy erdélyi házaspártól tanultam. Ez nagyon jól kiegészíti a zenész 
életemet. Ebben is megnyilvánul a pontosság, a tudatosság, a kreativitás, s természetesen 
a kézzel fogható művészi érték.

NÉVJEGY – Kőházi Edit 

Foglalkozása: oboaművész, tanár
Kedvenc zeneszerzője: Bach 
Hobbija: Tiffany díszmű üvegezés – lámpa, óra, dísztárgy
Kikapcsolódása: utazás, olvasás, kirándulás

Megjelent: a Hangoló 2011 őszi számában.



Ezermester trombitás 

– trombitás ezermester

Szöveg: Geiger György

Folytatjuk sorozatunkat, melyben zenekarunk 

szólamvezetőit ismerhetik meg olvasóink. 

Ezúttal a megsokasodott filmzene koncertek 

kapcsán igencsak előtérbe került trombita 

szólam első emberét, Csatos Ferencet mutatjuk 

be közelebbről.
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Kezdjük mindjárt a legelején! Mikor kezdtél trombitálni és ez volt-e az első hangszer, 
ami a kezedbe került? 

Nem, nem ez volt az első hangszer, ugyanis hatévesen kezdtem a zeneiskolát hegedű szakon, 
majd tízéves koromban átnyergeltem a trombitára. Két évig párhuzamosan jártam erre a két 
szakra, de akkorra már a hegedűórákat – finoman szólva – enyhe szülői nyomásra látogattam.
 
Volt-e családi indíttatás a zenésszé válásod során? Testvéred ugye fagottos, sokáig a 
BDZ-ben játszott ő is. A fafúvók nem vonzottak? 

A zenetanulás egyértelműen családi indíttatásból kezdődött, mivel édesapám és nagy-
apám amatőr szinten trombitáltak. Gyakorlatilag apám kezdett tanítgatni, így a zeneiskolát 
már némi előképzettséggel kezdtem. Bár a testvérem, akinek sokat köszönhetek a lámpa-
láz leküzdése elleni harcban, a fafúvósok felé vette az irányt, én megmaradtam a trombitás 
vonalnál. A trombita mellett leginkább a vonósok állnak hozzám közel, azon belül is a he-
gedű és a cselló hangja vonz. Rengeteg hegedűs felvételem van. Talán azért, mert a vonó-
sokra sokkal több és értékesebb kompozíciót írtak.  Meg persze az a hat év hegedűtanulás 
sem múlt el nyomtalanul. 

Mit szeretsz a hangszereden? Mik a nehézségei? 

A trombita rengeteg stílusban képviselteti magát. A komoly műfajtól egészen a jazzig. 
Természetesen ezt sok más hangszernél is el lehet mondani, de a trombita ezekben a stí-
lusokban egyértelműen tradicionálisnak számít. Nagyon élvezem azt, hogy több zenei stí-
lushoz eljuthatok a hangszerem által. Szeretem a hangját, a differenciált hangszíneket az 
éles, már-már bántó fortissimótól a lágy pianokig. Sajnos ezeket a különbségeket nagyon 

SZÓLAMTÁRSÁVAL, MONOKI ATTILÁVAL
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nehéz igényesen megvalósítani, ezért néha szakmai trükkökhöz folyamodunk, mint pél-
dául a lágy hangszín eléréséhez egy mélyebb kelyhű fúvókát használunk, ami egy kicsit 
a vadászkürtéhez hasonlít. Aztán ott vannak azok a magas hangok, amik sajnos néha ott 
is maradnak… Természetesen a magas regiszterek megszólaltatásához is szükséges a jó 
technika, de azért sok múlik az adottságokon is. Az ember például azt gondolná, hogy a fú-
vóka viszonylagos kis mérete miatt a vékonyabb ajkak megfelelőbbek a trombitáláshoz, de 
akkor rögtön jön a kérdés, hogy „és a fekete trombitások?!” Hiszen nekik sokkal vastagabb, 
teltebb a szájuk. A dolog nyitja a szájtartás; úgy kell kialakítani, hogy az ajkak beleférjenek 
a fúvókába. Nyilvánvaló, hogy vastagabb ajkakkal ez kicsit körülményesebb. A fújási tech-
nika területén rengeteg fontos szabály van, de ha valakinek más úton-módon szól szépen 
a hangszere, akkor az úgy jó. Szóval a kivétel itt is erősíti a szabályt. (Sajnos nagyon kevés 
olyan trombitatanárt ismerek, aki ért a helyes szájtartáshoz és segíteni tud a rosszul berög-
ződött technikán.)
Aztán itt kell megemlíteni az „állóképességet” is. Van egy határ – természetesen mindenkinél 
máshol –, amikor a szájizmok felmondják a szolgálatot, lévén ez az a szervünk, amelyik talán a 
legkevesebb izommal rendelkezik. Az izomzatnál is sok múlik az adottságokon, de a jó tech-
nika itt is csodákra képes, az a legfontosabb. Hiába edzünk, gyakorlunk rengeteget, hiába jók 
az adottságaink, ha rossz a technikánk. Sőt! Ilyenkor sérülések is bekövetkezhetnek, amelyek 
akár a zenei pálya végét is jelenthetik. Jómagam már többször súroltam ezt a határt. Hoz-
záteszem, legtöbbször nem volt más választásom, így maradt a kockáztatás, a túlerőltetés 
veszélye. A trombitálás ezen aspektusát nyugodtan hasonlíthatjuk a sporthoz….

Jelenleg éppen külföldön vagy. Merre jársz, milyen együttessel? 

Épp egy hathetes francia turnén vagyok. Ez egy francia-magyar produkció, amiben híres, 
ma már enyhén deres halántékú sztárokat kísérünk. Ez pontosabban úgy értendő, hogy 
adott egy hagyományos pop alap, a háttérben egy szimfonikus zenekarral. Ez néha a hang-
zás gazdagítását, színesítését szolgálja, néha pedig kifejezetten ránk épül. 

Hogy kerül egy főállású BDZ-s szólamvezető ilyen hosszú időre külföldre?

Főállású nagyzenekarosként ilyenkor általában fizetés nélküli szabadságra megy egy zenész. 
De – ahogy nálam is most éppen – sokszor keletkeznek túlszolgálatok, és ilyenkor még kapóra 
is jön egy ilyen turné. {Minden zenekarban meghatározott próba- és koncertszámot kell teljesíte-
nie a zenészeknek egy év alatt. Az ezen felüli szolgálatok túlórának minősülnek. – Szerk.}

Milyen más együttesekben fordulsz meg a BDZ-n kívül? 

Anno Magyarország szinte minden szimfonikus zenekarában kisegítettem, de manapság 
többnyire csak a BDZ-ben trombitálok. Természetesen mindig van néhány felkérés, de mi-
vel tanítok is, egyszerűen nincs időm másutt is játszani.
 
Hány éve is játszol pontosan a BDZ-ben? Miben változott meg az együttes ez alatt az 
idő alatt? 



146

Először 1989-ben játszottam 
itt, mint kisegítő, ugyanis ak-
kor kerültem Budapestre a 
Zeneakadémiára, majd 2001-
ben egy próbajátékot követő-
en állásba kerültem a zenekar-
hoz. Abban az időben a BDZ 
egy hihetetlen hatékony ug-
ródeszkája volt rengeteg, azó-
ta már neves, elismert zenész-
nek. Közben a zenekar szépen 
felcseperedett és kitüntetett 
figyelmet vívott ki magának 
a komolyzene palettáján. Szó-
lamvezetőként számos olyan 
próbajátékot hallgattam vé-
gig, ahol jobbnál jobb fiatal 
zenész küzdött az állásért. 
Valljuk be, hogy korábban 
nem ez volt a tendencia...
 
Miért jó itt játszani? 

Talán mert egy olyan szakmai 
gárda jött össze, akikkel öröm 
a munka, szakmailag és em- 
berileg egyaránt. A zenekaron 
kívül is szinte baráti kapcsolat-

ban vagyunk egymással, persze mint minden munkahelyen, itt is vannak klikkek, de öreg 
rókaként elmondhatom, hogy másutt nincs ilyen szoros összetartás, mint nálunk. Termé-
szetesen ez soha nem zökkenőmentes, de ez a szép az egészben.

Legnagyobb élmények a BDZ-vel? Gondolom Sting? 

Sting....! Stinget mindenki ismeri! Rengeteg könnyűzenei műfajban elismert, és ami szá-
momra a leginkább becsülendő benne, az a pop/rock zene vegyítése más műfajokkal pl. a 
jazzel. No nem a hagyományos értelemben, hanem olyan Stingesen. Sting Symphonicity 
turnéján egy új szimfonikus hangzást mutatott a közönségnek, ahol a zenekarnak nem csu-
pán színező szerepe van, hanem fontos alapot ad a zenéjéhez. Ezt a fontos alapot két alka-
lommal is a BDZ szolgáltatta. Többnyire komolyzenei képzettséggel rendelkező zenészek 
is könnyedén eljátszhatják ezeket, viszont a felkérésben voltak olyan dalok is, amelyeknél 
már érinteni kellett számunkra idegennek tűnő stílusokat, ugyanis a zenekarban mindenki 
klasszikus tanulmányokat folytatott, emiatt a ritmika és sokszor az artikuláció is különle-
ges feladat volt számunkra. Hárman is szólózhattunk Singgel! Jómagam természetesen a 

A HÍRES SZÓLÓ STINGGEL, FOTÓ: HORVÁTH MARCELL
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trombita szólót játszottam, ami egy 
előre megkomponált „improvizáció” 
volt. Ezt a szólót megtanultam kí-
vülről, és a világsztár mellett kellett 
lazán, felszabadultan játszanom... 
huhhhhhh... érdekes és egyben na-
gyon különleges érzés volt.  Az Aré-
nás koncert főpróbájának mintegy 
220-as vérnyomással futottam neki, 
de hál’ Istennek ezt csak én érez-
tem ennyire drámainak. Elérkezett a 
koncert, volt négy ütem bevezetőm, 
ami alatt ki kellett vágtatnom Sting 
mellé, és aztán bele a közepébe! 
Vakító reflektor, 12 ezer ember, két 
méterre Sting, mögöttem a zenekar... áááááá... nem izgultam... és tényleg NEM!!! Valahogy 
nem volt rá időm...  Nagyon felszabadultan éreztem magam a 4x8 ütemes szólóm alatt... 
Ezt kellene mindenkinek éreznie egy Mahler szimfónia alatt is, de tudjuk, hogy a két műfaj 
nem hasonlítható össze.

Nem mehetünk el szó nélkül a Filmzene koncertek mellett, melyek a BDZ legkeresettebb 
hangversenyei közé tartoznak. Rezes szemmel mekkora feladat végigfújni ezeket a ve-
títős koncerteket? 

A filmzenéket mindenki szereti, főleg John Williams zenéit. Ezek a kompozíciók hihetetlen 
nagy erővel segítik, fokozzák az érzelmeket, azt mondhatnám, hogy még egy száraz kóró 
is rögvest kivirágzik, mikor felcsendül a muzsika! Ezeket jó érzés, viszont egyáltalán nem 
könnyű eljátszani. A heroikus és a drámai pillanatok leginkább hatásos tolmácsolója a réz-
fúvós hangszer. Williams bácsi is így gondolja, ezért rengeteg rézfúvós állást írt a zenéibe. 
Ezeket a szólamokat technikailag nem túlzottan nehéz eljátszani, viszont az állandó forte, 
erőteljes hangzás hihetetlenül megerőltető egy trombitás számára. Az ehhez hasonló film- 
zenéket többnyire angol és amerikai zenekarokkal vették fel lemezre. Ezekben a zeneka-
rokban általában hat trombita, hat kürt, négy harsona játszik. No nem azért, mert ennyi 
szólamot komponáltak bele, csupán azért, mert hat trombita sokkal kevesebb erőfeszítés-
sel tud fokozottabb hatást elérni. Mi a zenekarban négyen próbáljuk megoldani ezeket a 
feladatokat, de egy-egy filmzenés koncert után a kijáratnál egy „mentő vár” bennünket... 
no ez csak vicc, de tényleg a lelkünket is kileheljük ilyenkor. Mindezek ellenére nagyon 
fontosnak tartom, hogy folytassuk ezt a filmzenés utat.

A zene mellett közismerten ezermester is vagy. Miket készítettél, mik a hobbik, mit csi-
nálnál, ha nem lennél trombitás?

Az ezermesterkedés édesapámtól fakad, hisz gyerekkorom óta mindig valamit barkácsol-
gattam. Köztudott, hogy a kultúrára nagyon keveset áldoznak, vagy csupán az egyéni 

ZENÉSZTÁRSAIVAL ÉS STING DOBOSÁVAL, FOTÓ: MONOKI ATTILA
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elbírálások miatt, szűkre szabott költségvetésből gazdálkodunk, ez érezhető a zenészek 
fizetésén is. Kézenfekvő, hogy egy muzsikusnak máshoz is kell értenie. Én a kézügyessé-
gem segítségével próbálom pótolni a pótolhatatlant. Jó pár éve építkezem, és rengeteg 
mindent voltam kénytelen saját magam csinálni. Ez egyrészt nagyon jó érzés, hiszen ma-
gamnak építem, szépítem a házamat, viszont nem hinném, hogy egy muzsikusnak ezzel 
kellene foglalkoznia. Hosszú lenne felsorolni, hogy hány kollégának is segítettem az elmúlt 
években, valamint a zenekar négy hangterelő paravánját is én készítettem. 
Mi lennék, ha nem lennék trombitás? Ebbe nem szeretnék belegondolni, de egy biztos: 
Akkor is valamilyen kapcsolatban lennék a zenével...

Céljaid? Hol látod magad 10 év múlva?

Mindennél fontosabbnak tartom a családot. Senki nem tud nyugodt körülmények között 
gyakorolni, koncertezni, ha nem megfelelő a családi háttere. Én erre szeretnék koncentrál-
ni, miközben még rengeteg teltházas BDZ koncerten szeretnék játszani...

Megjelent: a Hangoló 2012 téli számában.



Csellózás 

kézzel-lábbal

Szöveg: Kapin Viktória

Zenekarunk Sting-koncerten való közreműködése 

kapcsán valamikor a nyár derekán muzsikusokat 

kértek a Dohnányi Zenekarból egy rádiómű-

sorba. Simkó-Várnagy Mihály, a zenekar cselló 

szólamvezető-helyettese örömmel ment Stinget 

játszani a rádióba is, egyszemélyes looper-zene-

karával. Produkciója akkora sikert aratott, hogy 

még aznap felhívták, lépjen fel Pataky Attila  

hatvanadik születésnapi buliján. Bár a felkérés-

nek egy turné miatt nem tudott eleget tenni,  

ez a „loopolás-dolog” azóta is nagyon vonzza. 
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Kezdjük ott, hogy mi az a „loopolás-dolog” {ejtsd: lúpolás}. 

A looper egy olyan berendezés, amivel realtime, azaz élőben lehet felvenni dolgokat, majd 
ott rögtön visszajátszatni, így gyakorlatilag egyedül fel tudsz építeni egy zenekari hangzást 
az egymás után rögzített, majd egymásra játszott dallamokkal. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 
az ember feljátszik egy kísérő szólamot, a looper a második gombnyomásig felvesz, utána le-
játssza a felvett anyagot. Erre további sávok rögzíthetők, például basszus, vagy szóló rész, pá-
ros szólót játszhatunk saját magunkkal, és még sok minden más. A loopolás jó oldala, hogy 
egyedül tudok egy gazdag hangzásképet létrehozni. A „rossz” oldala, hogy vannak bizonyos 
határai; például loopoláskor egy, maximum két hangszeren játszom, ezáltal a hangzáskép-
nek változatosnak kell lennie, hogy hosszú távon ne legyen egysíkú. Az első ilyen feldolgozás 
pont egy éve született a keresztanyám hetvenedik születésnapjára, aki szintén csellista, és 
aki révén elindultam a zenei pályán. Gondoltam, a keresztanyákról méltatlanul elfeledkeznek 
a filmirodalomban, közben a keresztapákról meg nem. Így született meg a Godfather, azaz 
Keresztapa című film zenéjének átdolgozása, a Godmother, azaz Keresztanya. A Sting-feldol-
gozás ötlete már megvolt a fejemben, amikor a zenekar a felkérést kapta a Sting-koncert-
re. Akkor rákapcsoltam, hogy megcsináljam stúdió körülmények között, így ez lett az első  
videóm, aminél a hangot is és a képet is profi stúdióban vettük fel. 

 

Simkó-Várnagy Mihály videói a youtube-on: 

BOSS Loop Contest 2011 Simkó-Várnagy Mihály 
The Godmother (based on the theme of „The Godfather”) on cello 
The Neverending... on cello 
„Shape of Sting’s heart” on cello (based on Sting: Shape of my heart)

Az idén pedig már nemzetközi loop-versenyen indulsz. 

Ez azért érdekes, mert nem nagyon vannak irányadók, mivel ezzel nem foglalkoznak több-
száz éve. Nincsenek olyan looper-nagyságok, akiktől tanulni lehetne, csak a youtube van, 
meg az egyéni kreativitás. Most lesz a nemzetközi Loop Contest kelet-európai fordulója.  
A továbbjutottak között van, aki felváltva zongorázik, gitározik és dobol, vagy van egy figu-
ra, aki előtt mindenféle tálcák, vizespoharak és konyhai kiegészítők vannak, azzal zenél, de 
sok a beatboxer, azaz szájjal doboló versenyző is. Nekik annyi előnyük van velem szemben, 
hogy mindkét kezük és lábuk szabad. Én csellózás közben általában egy lábamat tudom 
erre a célra, azaz a looper gombjának nyomogatására használni. Baloldalt van a hangszer, 
tehát csak jobbra látok, és ott is nyújtózkodni kell, hogy elérjem a jobb lábammal a loopert 
– ez nem teszi kényelmessé a játékmódot, nem véletlen, hogy nem igen foglalkoznak csel-
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listák ilyesmivel. Lehet, hogy piaci 
rést találtam? 

Miért pont csellista lett belőled? 

Már óvodában megmondtam 
anyáéknak, hogy én csellista le-
szek. Mivel zenész családból szár-
mazom, sok zenében volt részem 
gyerekkoromban is. Akkoriban 
mindenki hegedült körülöttem, 
ezért azt sokat hallottam, de 
valahogy a cselló hangja min-
dig érdekesebb volt számomra. 
Keresztanyám, aki végigkísérte 
tanulmányaimat és eddigi pályá-
mat, szintén csellista. Szerintem 
őt hallottam életemben először 
csellózni. Ha újrakezdhetném 
hússzor, akkor is ezt a hangszert 
választanám. Az idő múlásával 
az ember átél egy-két szakmai 
mélypontot, de az elhatározás, 
hogy csellista akarok lenni, sosem 
kérdőjeleződött meg bennem.  
A cselló két okból is kiváló hang-
szer: az emberi beszédhanghoz 
a cselló hangja áll a legközelebb 
mind tónusban, mind hangfekvésben, ezért kellemes hallgatni, másrészt jazzel és könnyű- 
zenével is foglalkozom, és abban nagyon hasznos, hogy basszust, kísérő-töltőszólamot és 
szólót is lehet vele játszani. Az elektronikus és a klasszikus cselló lényegében ugyanaz, csak 
az elektronikusban nincs rezgőtest, ami továbbítaná a hangot. A gitár meg a basszusgitár 
úgy jött a képbe, hogy ugyebár mindenkinek megvan a maga lázadókorszaka… Hát én 
hatalmas nagy rocker voltam, hosszú haj, fülbevaló, és minden ami kell. Annak idején meg-
volt a saját heavy-metal bandánk is, amibe a cselló nem nagyon fért bele. Ezért úgy 12-13 
éves koromban elkezdtem basszusgitározni. A basszusgitár maradt, de lassan átálltam a 
metálról a jazz-vonalra.  

Kiterjedt érdeklődési körű zenész vagy, aki éppúgy megtalálja magát a komolyzené-
ben, mint a jazzben, vagy a pop-rock stílusban. 

Most már az elektronikus hangszerek széles tárházát tanulmányozom, de azt mondják,  
valamire specializálódni kell. Alapvető nehézség volt számomra az elmúlt pár évben, 
hogy rájöjjek, mi az én utam; elektromos csellista, azaz crossover {műfajokat, stílusokat 
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ötvöző – Szerk.} muzsikus szeretnék lenni, vagy klasszikus, nagyzenekari zenész, vagy ka-
marazenész… Na igen, ez a keresgélős korszak még nem zárult le nálam. Nem tudnám azt 
mondani, hogy otthagyom egyiket a másik kedvéért, és egyelőre nem is érzem szükségét  
a döntésnek. Nagyon szeretek zenekarban játszani és kamarazenélni. A szólistaság so-
sem vonzott annyira, hogy fanatikusan bele tudtam volna ásni magam, márpedig a klasz-
szikus szólistaságnak ez nélkülözhetetlen eleme lenne. Akkor az ember semmi másra 
nem koncentrálhat, ami valamilyen szinten egy behatároltságot jelent. A looperes szó-
listaság ebből a szempontból sokkal nyitottabb dolog.

Van olyan megkeresés, amire nemet mondasz? 

Általában reggel kilenctől este tízig úton vagyok, sajnos, vagy éppen hál’Istennek nem is-
merem föl a hétvégét meg a hétköznapot. Az utóbbi pár év eklektikusra sikerült, mivel 
igyekszem mindent elvállalni, ami beleférhet. A „vas csak egyik végének a tűzben tartása” 
nem járható út, nem túl tápláló, így igyekszem minden stílusban részt vállalni; mindent, 
ami új és érdekes, bevállalni. Mostanában inkább anyagi megfontolás a döntő – sajnos. 
Ez némileg művészetellenesnek tűnik, de sajnos a zenész is étkezik és él. Régen nagyon 
sok klubban felléptünk pár ezer forintért, induló saját zenekarokkal az ember mindenfelé 
próbálkozik. De ezt már nem engedhetem meg magamnak. Dolgozom kortárs tánccso-
porttal, rendezvényszervező irodák szervezésében közreműködöm kisebb-nagyobb céges 
rendezvényeken, több budapesti színházban játszom. Az igazi szerelemzenekarom a Fele 
Királyság. Imádom az embereket, akikkel benne dolgozom, mind emberileg, mind zenei-
leg. Ez a zene tényleg mi vagyunk. A 80-as, 90-es évek, gyermekkorunk film- és mesezenéit 
dolgozzuk fel, most készül a lemezünk, remélhetőleg januárban már kapható lesz.  (Bőveb-
ben: www.felekiralysag.hu)

Ilyen időbeosztással lassan a gyakorlásról kell leszokni… 

Nem, sajnos azt muszáj rendszeresen. Reggel vagy este, de muszáj az izomzatot frissen 
tartani. Nem értek egyet az olyan szemlélettel, hogy az ember diploma után pár évvel már 
bojkottálja a gyakorlást, mondván, hogy a diploma megvan, akkor hátra lehet dőlni. Min-
dig van mit gyakorolni, és a zenekarban a szólamvezetői széken az embernek magabiztos-
nak kell lennie. Ehhez nélkülözhetetlen a tréning.

Szólamvezető-helyettesként mi a dolgod? 

Mint a szólamvezetőnek: a vonások és a teljes hangzáskép kidolgozása. Én világéletem-
ben ragaszkodtam hozzá, hogy nem „antikolok” kottát, azaz nem írom be a vonásokat, 
hanem megjegyzem azokat. Ez működhet addig, amíg az ember szólózik, vagy kamará-
zik, de nagyzenekarban muszáj volt ebbe a kottába beleírásba is beleszokni. A nagyze-
nekari hangzásban nagyon fontos, hogy egyszerre váltsunk vonót, egyszerre legyenek a 
lélegzetvételek. Mivel mindenkinek más a kézfelépítése, esetleg máshogy esne jól neki, 
ezért kap itt nagyobb szerepet az összehangolás, hiszen a zenekarnak egységesen kell 
szólnia. 
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És a facebook-on Misi hírei már lapzárta után: 

„Szervusztok-szervusztok. Örömmel értesítem minden kedves embertársamat, 
hogy húszas éveim utolsó napján a nemzetközi Loop Contest kelet-európai 
fordulóján legjobb magyarként második helyen volt vala a végzésem. Még ahhoz 
drukkoljatok, hogy ez elég legyen a nemzetközi hathoz is márciusban! :) 
És egyetek rostosat!” 
Misi, gratulálunk neked, Isten éltessen sokáig, és sok sikert márciusban! 

NÉVJEGY – Simkó-Várnagy Mihály 

Édesapja: a Liszt Ferenc Kamarazenekar szólóbrácsistája, a Fesztiválzenekar 
alapító tagja, Príma-díjas művész
Édesanyja: a Bartók Konzervatóriumban tanít 28 éve, a Fesztiválzenekar alapító 
tagja
Nővére: angol szaktanár 
Saját zenekarok: Fele Királyság, Fugato Orchestra, Nossa
Hobbija: az is a zene
Kedvenc zenei stílusa: „Egy Bach – Bartók – Dream Theater – Infected Mushroom 
keveréket mondanék.” 
Kedvenc autómárkája: Honda Accord Kombi full
Kedvenc ételei: szenvedélyes húsrajongó

Megjelent: a Hangoló 2011 őszi számában.

Miről álmodsz, hol szeretnél lenni tíz év múlva? 

Szeretném, hogy a saját zenekaraimat egy alapvető ismertség és elismertség övezze. Sze-
retném, ha tíz év múlva elektromos cselló-hangzást, csellistát keres valaki Magyarorszá-
gon, akkor az én nevem ugrana be elsőként. Szeretném, hogy tíz év múlva a szakma által 
elismert, a nagyközönség által ismert ember legyek, aki havonta két hetet tölt Magyar-
országon… lenne egy házam, család minimum három gyerekkel, kutyám legalább egy, 
rengeteg autóm – autómániás vagyok már kisgyerekkorom óta...



Innen nézve zenekari 
zenész, 
onnan nézve karmester

Szöveg: Petró Margit

Zenekarunkban egyre nő azon zenészek 

száma, akik szólóban, kamara összeállítás-

ban, tanárként, egyéb műfajokban is jelentős 

sikereket érnek el. A zenekari tagság és az 

időszakos karmesterség furcsa ötvözetéről, 

a ritka kettősséghez vezető útról, indíttatás-

ról beszélgettünk Kanyó Dávid fuvolistával 

és Véghelyi Márk hegedűssel.
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Hogyan született az elképzelés, hogy a december 7-ei koncerten két zenekari tag, konk-
rétan ti ketten vezényeljetek? 

Véghelyi Márk: Az ötlet Dávidtól származik, ugyanis a tavalyi évadban elsősorban anyagi 
okok miatt kevesebb vendégkarmester dirigálta az együttest. Egyrészt költséghatékonysá-
gi szempontból vállaltuk a karácsonyi koncertet, másrészt a zenekarban mindenki sokfélét 
csinál, így most mi is kiélhetjük ambícióinkat, színesítve ezzel a műsort. 

Hogyan jutottatok el addig, hogy egy ilyen színvonalas zenekarban állandó taggá, sőt, 
időszakos karmesterré váljatok? 

Márk: Mivel mindig hegedülni tanultam, hegedűsnek álmodtam magam. Az óvó néni he-
gedült, ezért én is azt akartam. Fuvolatanár édesapám elvitt Gabi nénihez a Járdányi Pál 
Zeneiskolába, ahol megkezdődtek tanulmányaim. Sajnos nem vettek fel a Bartók Konzi-
ba, ezért a Táncsics Gimi legendás zenei életéből részesültem. A néhány évvel korábban 
induló Középiskolás Koncertek (a mai Énekel az ország hangversenyek elődje) szereplői-
nek meghatározó részét gimnáziumi kórusunkkal mi alkottuk Klembala tanár úr vezetése 
mellett. Kezdetben kissé bosszúsan áldoztam fel a szombatomat a próbák kedvéért, de 
megtetszettek a fellépések a Zeneakadémián. Minden évben eljöttem ezekre a hangver-
senyekre, majd elkezdtem járni a Budapesti Akadémiai Kórustársaság próbáira. Innen ered 
érdeklődésem a vezénylés iránt. Érettségi után a Szent István Zeneművészeti Szakközépis-
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kolában folytattam a hegedűt, ezután a főiskolán előbb a karvezetés, majd egy évre rá he-
gedű szakra vettek fel. Közben lelkesen látogattam Hollerung Gábor karvezetés kurzusait 
Egerben. 2001-ben léptem a zenekari tagok sorába, és többször részt vettem az énekkari 
betanítási munkában is. A szerencsés véletlennek köszönhetően úgy lettem karvezető, 
hogy saját együtteseinkben gyakorlatot is szereztem.

Kanyó Dávid: Mivel az egész családunk zenész, ezért természetes volt számomra, hogy én is 
azzá válok. Mindezt elsősorban festőművész nagyapámnak köszönhetem, aki Balassagyar-
maton a Dalegylet karnagya volt és megalapította a Zeneiskolát. Édesapám ugyanott ki-
váló tanárként fuvolát tanított, engem is ő indított el. Pár éves koromtól muzsikával éltem, 
abban nőttem fel, ami előnyt jelentett számomra a későbbiekben. A zenét lépésről-lépésre 
anyanyelvi szinten sajátítottam el. A húgom csellista, mint az édesanyám. Nehéz lett volna 
ebből a közegből kiszakadni, és én nem is akartam. Könnyen tanultam, számomra ez kez-
detben még hobbiként működött, ezért naponta csak néhány órát gyakoroltam. Amikor 

tudatosult bennem, hogy a 
zenész pályát szeretném vá-
lasztani, elhatároztam, hogy 
komolyabban fogom csinál-
ni. A szüleim áldozatvállalá-
sának köszönhetem, hogy 14 
évesen rendszeresen jártam 
Budapestre a Bartók Konziba 
előkészítőre. Itt a növendék-
társaimmal nagyon jó fülű, 
erős csapatot alkottunk és 
egymással is keményen ver-
senyeztünk. Bekerültem Fü-
zesséry Tanár Úr kiszenekará-
ba, majd a nagyzenekarban 
fuvoláztam. A főtanszakon 
Gyöngyössy Zoltán tanított, 
aki 9-10 éves koromtól is-
mert, versenyeken zsűrizett, 
végigkövette fejlődésemet 
és a példaképemmé vált. Fo-
lyamatosan képezte magát 
európai világhírű intézmé-
nyekben és zenekaroknál, a 
világ legjobb fuvolistáival ját-
szott. Kapcsolatunk több volt 
a bizalmi viszonynál, szinte 
másodapámként szerettem 
és tiszteltem. Megfelelő ala-
pozást kaptam a Debreceni 
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Egyetem Konzervatóriumába jutáshoz, ahol további neves, kiváló mesterek tanítványa 
voltam. Matuz Istvántól tanultam, aki a világon egyedülálló újfajta szemléletet és gyakor-
latot alkotott és valósított meg a multifónikus (többszólamú) játékmóddal. Több mester és 
tanítvány koncerten együtt játszottunk, és ez engem nagyon inspirált.
A 90-es évek elején én kezdetben főleg romantikusokat hallgattam CD-n, bakeliten.  
Fokozatosan alakult ki bennem, hogy az együttes játék hangzásvilága, a zenekari fuvolá-
zás, kamarazenélés fontosabbá vált a szólókarriernél. Több mint 20 éve fuvolázom, a BDZ-
nek 2003 óta vagyok tagja. A vezénylés mindig érdekelt, ez egy másfajta kihívást jelent 
számomra. A zenekari állásom mellett Debrecenben párhuzamos szakon fúvószenekari 
karnagy diplomát is szereztem. 

Dávid, ha jól tudom, egy Balatonföldváron rendezett nemzetközi fúvóskarmester ver-
senyen indultál a nyáron. Mi volt ez és milyen eredményt értél el?

Dávid: Hirtelen elhatározással döntöttem el, hogy indulok ezen a megmérettetésen, 
ami a Nemzetközi Fúvószenekarok Szövetsége szervezésében jött létre első alkalommal.  
A nemzetközi zsűri tagja volt Marosi László floridai tanszakvezető professzor is, akinek 
győri karmesterkurzusain rendszeresen részt veszek. A versenyen három kategóriában 2-2 
mű vezénylése volt a feladat. Helyszíni sorsolással döntötték el, hogy kinek melyik darabot 
kell egy 20 perces próba után hangversenyszerűen megszólaltatni. Főleg a próbafolyamat 
minőségét pontozták. Gustav Holst: Első Esz-dúr szvitjének vezénylésével a második hely-
re kerültem (1. helyet nem adtak ki). Nagyon örülök, hogy elmentem, és hogy ezekkel a 
nagyszerű darabokkal bővíthettem a repertoáromat.

Hogyan készültök föl a vezénylésre általában és a decemberi koncertre konkrétan?

Márk: A legfontosabb, hogy a betanításnál jóval korábban megtanulom a darabokat. Sze-
retek zongora mellett tanulni, de ha kell, meg is hallgatom felvételről. Ezután következik az 
aprólékos munka, a tartalmi, technikai elemek megfejtése, a részletek kidolgozása. A ka-
rácsonyi koncerten az általam vezényelt egyik mű Britten: Ceremony of Carols című kórus-
műve. Mivel ez egy 11 tételes mű hárfára, szólóénekre és kórusra, ezért kiemelten foglalko-
zom a szöveggel, a kiejtéssel. Átnézem az ó-angolból készült fordítást, hogy értsem, miről 
szól a darab. Megvizsgálom a szöveg és a zene kapcsolatát. Megkeresem az összefüggése-
ket, figyelek a kifejezésmódra, hogyan jelenik meg a zenében a szöveg. Tanulmányozom 
a szerkezetét. A darab közepén található egy hárfa intermezzo, az egész művet pedig egy 
gregorián dallam foglalja keretbe. Tudatosítom magamban, hogy mikor mi szól, mi van a 
kíséretben, milyen harmóniák csendülnek fel, mikor ki lép be, kire kell nézni. Figyelek min-
den összefüggésre, mi tartozik össze, mettől meddig tartanak a részek, milyen a frazírozás, 
a tempó, hogy fogom segíteni a levegővételt. Ez a rendkívül aprólékos munka sok rutinnal 
bizonyára könnyebb, de amíg az nincs, addig rengeteget kell tanulni. Attól függően, hogy 
mennyi próba áll rendelkezésre, időben beosztom a megtanítani valókat. A zenekar nélküli 
kóruspróbákra kell egy zongorista is, aki, gondolom, hogy mint az énekkar állandó kísérője 
most is feleségem, Joó Kata lesz. Ha ez így lesz, jönnek a családi gondok: kire bízzuk addig 
négyéves lányunkat, Annát? 
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A felsoroltakon túl azonban kiemelkedően fontosnak tartom a jó előadáshoz a karnagy/
karmester kapcsolatát a zenészekkel. A zenekar első hegedű szólamában ülve tudom, 
hogy mennyire rossz és zavaró, ha olyan karmester dirigál, aki figyelmen kívül hagyja a 
zenészeket. Ez nem működik úgy, hogy mindenki csak csinálja a maga dolgát. Szükséges 
mindkét irányból az odafordulás. Szerencsém van és előnyt jelent számomra, hogy jól is-
merem mindkét együttest, a zenekart és a kórust.

Dávid: Természetesen nekem is át kell rágnom magam a betanulás és betanítás fázisa-
in, mert ez nélkülözhetetlen folyamat. Fejben kell megtanulni, készen lenni és mindenre 
odafigyelni. Ha tudom, hogy hol mit akarok kiemelni, a mozdulat adhatja magát. Vezénylé-
sem során a Csajkovszkij: Diótörő részlet mellett el fog hangzani a Riederauer Richard által 
olykor dzsezzesre, olykor poposra hangszerelt: Christmas Medley című karácsonyi oratóri-
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um-egyveleg is. Kíváncsian várom a kórussal és a szólistákkal való munkát is, mert ugyan 
egy hangszeres játékos mindig az énekszerűségre törekszik játékában – én például mindig 
el is éneklem azt, amivel épp foglalkozom hangszeresként, és ezáltal kapok világosabb, 
letisztultabb, természetesebb zenei megközelítést –, de azért mégiscsak más énekesekkel 
dolgozni.
A koncert egyik érdekessége, és az általam vezényelt harmadik mű Pánczél Tamás szerze-
ménye lesz, melyet most először játszik a zenekarunk. A BDZ hegedű szólamában ülő ze-
neszerző igen emocionális, olykor filmzenés hangvételű műve, „A szeretet himnusza” kel-
lőképpen előkészíti a koncert időpontjához közel eső karácsonyi ünnepet. Kortárs zenével 
foglalkozni számomra mindig nagy öröm és kihívás is egyben. 
Ezen túl úgy készülök föl a karmesterségre, hogy figyelek másokat, mert a legtöbbet a ta-
pasztalásból lehet tanulni. Imádok mindenféle koncertre járni. Nem a hibákra vadászom, 
hanem néhány olyan percre, ami engem megfog, ami hatással van rám, ami miatt érdemes 
volt ott lenni.
Sokan úgy vélik – köztük én is –, hogy a karmesterség lényegi része adottság kérdése, nem 
tanulható, hogy a vezénylésben legfontosabb a személyiség, a belső indíttatás és az egy-
másra figyelés. Engem nagyon inspirál, hogy próbára tehetem ezeket a képességeimet, 
és hogy megpróbálhatom megmutatni saját elképzeléseimet. Úgy gondolom, karmes-
terként jelentős szerepe van nálam a romantikus, szentimentális személyiségemnek, és 
hogy alapvetően képes vagyok a szélsőséges érzelmek kifejezésére. Lényeges számom-
ra, hogy a zene ugyan szívből fakadjon, de közben a fej irányítson. Igyekszem alkalmazni 
a Gyöngyössy Zoltán tanáromtól tanultakat, hogy fontosabb egy pillanatot megragadni, 
mint valamit elejétől végéig eljátszani, de semmi pluszt nem adni. Tudom, hogy csak a jó 
karmestert érdemes követni, főleg ha van benne elég tűz, érzelmesség, és át is tudja adni 
az energiáit. Szerintem kockáztatni kell, eltúlozni a zenében a kontrasztokat, hogy a pilla-
natok megmaradjanak. 
Igen összetett feladatként élem meg tehát a karmesterséget, amelyre, úgy gondolom, 
komoly munka felkészülni. Bízom benne, hogy a fejben és lélekben zajló tanulás, edzés, 
készülés mellett aktív zenekari létem is sokat segít majd abban, hogy a zenészek számára 
megfelelően értelmezhető karmesteri mozdulatsorokkal dolgozzak.

Véleményetek szerint a jó karmester megítélésénél melyik fontosabb: a betanítás folya-
mata, vagy az előadás minősége?

Márk: A karnagy szempontjából a betanítás az izgalmasabb fázis. Zenészként szeretem, 
ha a karmester kiadja magát a próbán, kell a lelkesedés, a lendület, a magával ragadó kisu-
gárzás. De az a jó, ha a koncerten még fokozottabb az együttműködés, ha tud  – úgymond 
– „varázsolni”. Előny, ha ismerik egymást dirigens és előadó együttes, ha gyakrabban talál-
koznak, jobban tudnak egymásra számítani. A karmester is bízik benne, hogy figyelnek rá 
és nem csak azt játsszák, amit a próbán bebifláztak. Ez esetben biztonságosabban lehet 
az ihlet szerint az előadáson is egyedit nyújtani. A BDZ egy összeszokott zenekar, így az 
általam vezénylendő Mozart: Esz-dúr szimfónia ihletett előadása biztosan nem fog gondot 
okozni. Azért természetesen vannak saját elképzeléseim, kéréseim. Az is lehet, hogy a pró-
bán még elemezgetni is fogunk…
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Minden együtteshez más módon kell közel kerülni, erre nincs recept. Túl alapos és aggódó 
vagyok, ezért a zenekar és a kórus vonatkozásában is több lehetőségre készülök. Amíg 
nincs kellő rutinom, esetleg nem veszem észre, ha fáradnak a zenészek, ha unják a próbát, 
addig jó, ha van külső kontroll, akinek esetleges segítő kritikája nyomán változtatni tudok 
a betanítási módon. Elégedett akkor leszek, ha az egész előadó apparátus élvezi azt, amit 
csinál. A sikert pedig a közönségtől jövő tapsban mérem majd.

Dávid: Úgy gondolom, hogy mindenkor a zenei oldal, a muzikalitás felől kell értékelni a 
művel való találkozást. Nekem ez egy kihívásokkal teli állomás. Rengeteg háttértudással 
kell rendelkezni ahhoz, hogy a saját elképzelésünket bele tudjuk illeszteni a zeneszerző 
szándékainak sorába, a kor szokásvilágába. Az előző korokban nem, vagy nem úgy jegyez-
ték le a kottába a művet, hogy azt ma minden kétséget kizáróan vissza tudjuk adni. Ilyen 
például a barokkban a hangok hosszúsága. Hangversenytermekben az 1800-as évekig pél-
dául csak kortárszene szólt, az új művek megismeréséért jártak az emberek koncerttermek-
be. Ugyanakkor általánosan elterjedt a házi muzsikálás, ott játszották a korábbi mesterek 
műveit. Mindenki beszélte az adott kor zenei nyelvét, így adták át generációról generáci-
óra. A mai karmester, ha előveszi az előző évszázadok kottáit, nincsenek benne a háttér 
információk, pedig az adott kor stílusjegyeinek ismeretében kellene értelmezni a leírtakat. 
Ma az internet világában néhányan azt hiszik, hogy erre a kutató munkára nincs szükség, 
mert minden azonnal és könnyen megszerezhető, mert a darab meghallgatható. A kar-
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mesternek is dolgozni kell a nem az alapoktól építkező, beszűkült információ-halmaz ellen.
Hiszek benne, hogy úgy tudom helyesen átadni a zenészeknek és a közönségnek is a mű 
üzenetét, ha koncertre járok és képzem magam. A Konziban a Zeneakadémia kakasülőjé-
ről hallgattunk felejthetetlen koncerteket és láttunk legendás zenészeket. Kevés alkalmat 
hagytam ki ezekből, és fura madárnak néztek emiatt. Nekem természetes volt az egyszeri 
és megismételhetetlen élmény, és azóta is leköt az élő zene varázsa.  Ezen kívül, a teljes 
körű információgyűjtés céljából rengeteget olvasok, kíváncsiskodom, zenét hallgatok és 
kutatom, ami a dolgok mögött van. Honnan jutott el idáig a zeneszerző, kit követett, kit 
idézett, mi zajlott éppen akkor, a mű alkotásának idején a kultúrában? Ahhoz, hogy „meg-
szülessen a mű”, nehéz és építkezésekkel teli folyamaton kell átesni a próbák előtt és alatt, 
az előadáson azonban már mindennek együtt kell lennie. Esetemben technikailag lehet-
nek hibák, hiszen a vezénylés terén még nem vagyok elég képzett, gyakorlott, de ami a 
fejemben összeáll, annak teljesnek kell lennie.

Milyen érzés zenekari tagként vezényelni? Egyáltalán, mennyire vagytok gyakorlott kar-
mesterek?

Márk: Egész más érzés a zenekarban bent ülni, mint középen kint állni. Skizofrén helyzet, 
mert látom magam mindkét szerepben. Hegedűsként könnyebb a hibákat észrevenni, kint 
állva megosztott figyelem szükséges ahhoz, hogy felfogjam, mit és hogyan hallok. Ez fő-
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ként rutin kérdése. Karmesterként természetesen nagyobb a felelősség, és mások a lehető-
ségek. Nem vagyok főnök típus, véleményem azért mindig van, aminek bentről is hangot 
adok. Kipróbálási vágy hajt, mert azért jó irányítani is. Gábor hatására, az ő segítségével 
kezdtem el a vezénylést. Karmester kurzusán 6-7 évvel ezelőtt én vezényelhettem Kodály: 
Galántai táncok című művét. A zenekart váratlanul érte az esemény, akkor ismertek meg 
erről az oldalamról. Azóta többször sikerült a karmesteri pálcát magamhoz ragadnom. Du-
naújvárosban Kállai kettőst, az Olasz Intézet kamarazene sorozatán Honegger: Oboa-fu-
vola kettősversenyt vezényeltem. És a Müpa Megérthető zene sorozatában „A karmester” 
témájú előadáson tavaly Dáviddal ketten vezényeltük egy Beethoven szimfónia egy-egy 
tételét. Legutóbb az Énekel az ország koncert egyik próbáján egy Vajda művet taníthattam 
be. És megtisztelő, hogy amikor Gábor nem ért haza Frankfurtból, vagy elakadt az M0-s 
autópályán, akkor is engem kért a próba megtartására. 
Rendkívüli felelősség mellett megfelelően felkészültnek kell lenni szakmailag, emberi-
leg. Nagyon szép feladat, de észreveszem az árnyoldalait is. Mert aki ott kint áll, kap hi-
deget-meleget. Ehhez kellően agilis, határozott, s néha erőszakos fellépésre van szükség.

Dávid:  Én alapvetően vezető típusú, kissé egoista ember vagyok, de háttérbe vonulni is 
tudok. A zenekar előtt állni különleges érzés. Az vonz, hogy a zenét én rakjam össze úgy, 
ahogyan én képzelem, hallom.
Legjobban akkor tudom átadni a bennem áradó hangok, a lüktető ritmus magával ragadó 
hatását, ha az úgy hat rám, ahogyan a romantika hallgatása hatott. Érzelmeket ébresztve, 
inspirálva. Ahogyan megszólal egy darab, az karmester-függő. Természetesen adódnak 
nehézségek elsősorban a zenészek hozzáállása miatt. Ennek megoldásához tisztességes 
felkészülés, becsületes hozzáállás, lelkesedés, meggyőződés és elszántság szükséges.  
A mi fiatal zenekarunk némi ellenállás mellett ugyan, de a legrugalmasabb. Bennünk van 
a kíváncsiság, ehhez társulnak a kérdések és a válaszok is. Rendkívül nagy energiát igényel 
megküzdeni ekkora közösség különböző figyelmi-fegyelmi állapotával. Szerintem más-
képpen zenélne minden zenész, ha legalább egy művet el kellene vezényelnie. Megta-
pasztalná, hogy mekkora erőfeszítést igényel, ha nincs csönd, érdeklődés, közös akarat. 
A karmesterség egyfajta zenei összművészet, s a karmester feladata, hogy összetartsa az 
egészet. 
Engem mindenkor érdekel más karmester véleménye, ez ösztönöz, és sokat tanulok belőle. 
Több együttesben fuvolázom és társkarmesterként is közreműködöm. {Marcato Ensemble – 
kortárszene, Nuestro Aire – flamenco – Szerk.} Akár a szólamomban, akár a zenekar előtt nagy 
öröm számomra, hogy részese lehetek a közösen elért katartikus élményeknek.

És mit vár a zenész a karmestertől? 

Márk: Az ideális karmester jól tudja a darabot, felkészült. Jó helyen tud megállni és ja-
vítja a hibákat. Tudatos és ösztönös egyszerre. Képes háttérbe vonulni, ha szükséges és 
beavatkozni, jókor előkészíteni a pillanatot. Jó, ha nyitott és lehet tőle kérdezni, javasolni 
neki. Bízzon a zenészekben, kezelje egyenrangú félként őket! Azonban a zenekarban ülők 
és a dirigens ízlése nem mindig találkozik. A lényeg az összhatáson van, a siker fokmérője 
pedig a közönségtetszés. 
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NÉVJEGY – Kanyó Dávid 

Foglalkozása: fuvolaművész , tanár, fúvószenekari karnagy
Zenei életének érdekes momentuma: énekelt a Debreceni Canticum Novum 
kamarakórusban
Családja: Ez a legfontosabb számára; a négy generáció máig összetart. Párja 
jogász, 12 éve flamencozik és nagyszerű szakács, kislánya 1 éves.
Fuvolistaként: A Weiner-Szász Kamaraszimfonikusoknál állandó vendégművész, 
rendszeresen mutat be új kortárs magyar műveket.
Kedvenc időtöltése: minden jó, igényes zene hallgatása, kirándulás, barangolás 
új helyeken a világban, biliárd. Szereti a természetet és imád finomakat enni.

NÉVJEGY – Véghelyi Márk

Foglalkozása: szolfézs-zeneelmélet tanár, karvezető, hegedűtanár
Családja: zongoratanár felesége Kata – a kórus állandó kísérője – és 4 éves Anna 
lánya
Kedvenc karmestere: Sir John Eliot Gardiner
Kedvenc filmsorozata: 24
Hobbija: gokart, ping-pong

Megjelent: a Hangoló 2012 őszi számában.

Dávid: Minden zenész másként és mást szeret, s minden zenekar másfajta segítségre szo-
rul. A jó karmester az elején felméri a lehetőségeket és azokat a pontokat, ahol ösztönözni 
lehet az együttest. A mechanikai adottságok mellett fontos a személyiség. Legyen színes 
egyéniség, határozott karakter és jó pszichológus-pedagógus. Nagyon jó dolog, hogy a 
BDZ-ben egyre többen is a karmesteri pulthoz állhatunk és mi is dirigálhatunk.



Majdnem focista…

„Húsz éve a 

Dohnányi 

a bázisom”

Szöveg: Petró Margit

A BDZ klarinét szólamának vezetője Szepesi 

Bence, aki fiatal kora ellenére nemzetközileg is 

elismert és keresett zenész, klarinét és szaxofon 

tanár, zsűritag, különböző kamaraegyüttesek és 

zenei kezdeményezések motorja, idén húsz éve 

játszik zenekarunkban. Jubileumi évfordulója 

alkalmából szólistaként is meghallgathatjuk.
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Hogy lettél klarinétos, és hogyan emlékszel a zenekarba kerülésedre?

A családban senki nem készült zenésznek. A lakásunktól öt percre volt a zeneiskola, az 
ellenkező irányban pedig a sportiskola. Mind a foci, mind a zene már pár éves koromtól 
kezdve párhuzamosan az életem része lett. A kezdeti furulyázás után egy szerencsés vé-
letlennek köszönhetően az egyik osztálytársam édesapja, aki az Állami Hangversenyze-
nekarban klarinétművész volt, elvitt az egyik zenekari kollégájához, hogy tanuljak nála 
klarinétozni. Az eredmények már korán jöttek. Tizenegy évesen megnyertem a Budapesti 
Klarinétversenyt, s ezután a Tóth Aladár Ifjúsági Szimfonikus Zenekarral Görögországba 
utaztunk, ahol szólókoncertet adtam a zenekarral és külön is. Mindezek mellett mindig fo-
cista akartam lenni, hosszú ideig több csapatban is versenyszerűen játszottam. Majdnem 
annyi érmem van, mint a zenében. Zenészi pályám során olyan emberek vettek körül, akik 
kiemeltek és segítették fejlődésemet. Ez sokszor nem volt könnyű a mindent tudni akaró, 
egyszerre öt dolgot csináló, és elmélyülést szinte egyszerre kívánó személyiségem miatt. 
A koncentráló készségem szerencsére nagyon erős. Megtanultam jól alkalmazni a felsorolt 
tulajdonságaimat, melyek segítségemre vannak az életem minden területén.
Nagyon örültem, hogy bekerültem a nagyhírű, akkor még Kollár Imre karmester vezette 
zenekarba. Érdekes fintora a sorsnak, hogy a zeneiskolai énektanárnőm, aki megszerettet-
te velem a zenét, Hollerung Gábor felesége volt. Gábort 19 éves koromig nem is ismertem. 
Azóta azonban nagyon sokat tanultam tőle, felnézek rá. A kapcsolatunk már rég nem csak 
szakmai, hanem közeli baráti is. 

A konzervatóriumi zenetanulmányok után a Zeneakadémián szereztél klarinétművész 
diplomát. Szerinted miért érdemes ma egy kisgyereknek klarinétot tanulni, és hogyan 
lehet megszerettetni vele a zenét?

A klarinét olyan, mint a trombita vagy a szaxofon. Hangja kiemelkedik a többi hangszer 
közül, a szimfonikus zenekarban vezető szerepet tölt be. Vukán György barátom egyszer 
elmesélte nekem, hogy mi a zenetanítás alapja, aminek ő is köszönheti a zene hallatlan 
szeretetét. Amikor bemegy a gyerek az órára, úgy kell bánni vele, mintha a hangszer a 
kezében játék lenne. Ezáltal a zenetanulás egy játékos folyamat, öröm, ami később a ne-
hezebb feladatoknál is kamatozni fog. Senki, még a tanár sem tudja előre, hogy jól vá-
lasztanak-e hangszert, kinek van tehetsége, kiből válik zenész. A klarinétot azért ajánlom, 
mert nem lehet beleunni, alkalmazható szabadtéren, dixielandben, jazzben, komoly- vagy 
filmzenében, s mindig szükség van rá. Nincs műfaji határa, stílusbeli sokszínűség jellemzi, 
még a népi zenekarnak is tagja. Azt tanácsolom, hogy először olyan hangszert válasszunk 
a gyereknek, amihez ő játékként, érdeklődéssel közelít. Ha megszerettettük vele a zenét, 
és örömmel megy órára, annak nyoma marad. Ha nem is lesz belőle zenész, de a közönség-
nevelő hatás mindenképpen érvényesül. Mai tudásommal is olyan hangszert választanék, 
amivel lehet játszani, aminek mindig tud örülni az ember, amikor a kezébe veszi. Olyan, 
mint a labda egy fanatikus futballrajongónak – ha hozzá kerül, akar vele játszani. 

A klarinét alapozta meg számodra a hivatást, az elismerést. Mihez ragaszkodsz még 
ennyire? Mi tölt még be fontos szerepet az életedben? 
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A zene és az utazás alapvető dolog, nélkülük nem tudnám elképzelni az életet. A görögor-
szági szóló óta mindkettő végigkísért a konzervatóriumban, a Zeneakadémián és a zene-
karban. Szükségem van világlátásra, az új dolgok folyamatos megismerésére, az állandó 
információra.
Rendkívüli lehetőségek nyíltak azáltal, hogy a tanáraim a vezető szimfonikus zenekarok 
szólóklarinétosai voltak, így általuk én is korán játszhattam a legfontosabb zenekarok-
ban, az Állami Hangversenyzenekarban, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarában, a Bu-
dapesti Fesztiválzenekarban és később az Operaházban is. Az ilyen széleskörű zenekari 
háttér valószínűleg keveseknek adatik meg, örülök, hogy nekem így alakult. A Dohnányi 
Zenekar számomra a szabadság kiteljesedését, a fejlődést jelenti. Én is végigkísértem a 
zenekar életútját, sorsát, mint ahogyan az együttes tagjai az enyémet. Természetesen 
voltak fontos állomások, például a spanyolországi turné a 90-es években egy ilyen mér-
földkő volt. A zenekar mindig jobb lett, szakmailag és közösségileg is megerősödött. 
Gábor folyamatosan vitte előre, s hatással volt rám is az a fanatizáló erő, ami belőle áradt. 
Ezt a lendületet, ami magával ragadja a zenészeket, a környezetet, láncreakcióként mű-
ködik és mindenkit motivál, más zenekarokban nem tapasztaltam. Átvészeltünk nehéz 
időszakokat, amikor még nem volt intézményrendszer, sokszor hiányzott a pénz, az ösz-
töndíj. Rengeteget koncertezem külföldön, vannak lehetőségeim szólóban, zsűrizek is. 
Lett volna lehetőségem kint maradni, kereshetnék többet, de mindig hazatérek. A folya-
matos fejlődés, „létrehozás“ élménye, a két évtizede megélt közösségi erő, a ragaszkodás 
a barátokhoz, az együtt küzdés mindig fontosabb volt számomra. Én is azok közé tar-
tozom a Dohnányiban, akik 20 éve hallgatják a fennmaradással kapcsolatos kételyeket 
az évad elején, de mindig tudom, érzem, hogy megoldódnak a gondok, hiszen ezért 
Gábor is és a zenekar is folyamatosan mindent megtesz. Sokan elmentek már, amióta itt 
vagyok, én mégis mindig úgy éreztem, hogy nekem itt kell játszanom. Ugyanilyen fon-
tos számomra még a családom is. Szüntelenül segítették, támogatták a fejlődésemet. Ez 
követendő számomra, s többet ér mindennél.

Sajnos ma egyre nehezebb igazi művészi pillanatokat megélni, mert bajban van az ok-
tatás, minden területen csökken a kulturális támogatás. Szerinted min múlik a zene jö-
vője, a koncertélmény megteremtésének lehetősége? 

Legfőképp a példaképeken és a szülői, a nevelői és a politikai felelősségvállaláson. A szak-
mai és morális értékek helyreállítását, a jó irányú társadalmi változásokat olyan közösségek 
és személyek is segíthetik, amilyenek a BDZ-ben is megtalálhatóak. Ezt jól bizonyítja szá-
momra az elmúlt húsz év. 
Már két éve a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetében szaxofont tanítok. 
Munkám kezdetén elgondolkodtam azon, hogy a hangszeres tudáson kívül vajon mit tud-
nék adni a mostani generációnak? Talán azzal segíthetem legjobban a boldogulásukat, ha 
az élet emberi oldalát is ugyanúgy megmutatom és erősítem bennük. Ha mindig tisztes-
séggel és példamutató szeretetből tudják hivatásukat csinálni, akkor járnak helyes úton. 
Igyekszem mindezt számukra a gyakorlati példával is alátámasztani az együtteseimben 
végzett tevékenységeimmel.
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A Hangoló 2010 téli számában 
interjú készült a művészeti ve-
zetésed alatt működő, általad 
alapított Budapest Saxophone 
Quartet (BSQ) két bdz-s tagjával. 
Azóta hol tart az együttes, illetve 
az általad akkor úttörőmunkának 
nevezett hazai, hangszeres zenét 
érteni tanító Vidéki Megérthető 
Zene sorozat?

Klarinét együttesemmel a 90-es 
évek elején Párizsban együtt ver-
senyeztünk a Quatuor de Saxop-
hones de Paris zenekarral. Cso-
dálkoztunk, hogy mi ez, és miért 
nincs nálunk ilyen? Utánajártunk, 
s megtudtuk, hogy a világháború 
után a szaxofont kapitalista hang-
szernek minősítették, mert „ameri-
kai jazzt“ játszottak rajta. Mindez 
tévedésen alapult, Magyarorszá-
gon tudatlanság volt a hangszer 
körül. 1841-ben találta fel egy bel-
ga hangszerkészítő, és komoly ze-
neirodalma volt a romantikában, a 
jazz meg jóval később, 1910 körül 
keletkezett. Ekkor határoztuk el, 
hogy itthon is megalapítjuk a klasszikus zenét játszó együttest. A kvartettel a párizsi zene-
akadémián tanultunk, majd diplomáztunk. Itthon elölről kellett elkezdeni a tájékoztatást 
a hangszer iránt érdeklődőknek. Közép- és felsőfokú oktatás nálunk nem volt. Ami ehhez 
fűződik, azt mi értük el. Puskás Levente a Debreceni Egyetemen, én pedig Miskolcon ta-
nítok szaxofont. Rengeteg növendék nevelődött ki a kezünk alatt, s ma már mások is csak 
diplomával taníthatnak. A BDZ-s állásom mellett tizenhat éve igyekszem egyengetni a Bu-
dapest Saxophone Quartet útját is. A 150 éves kultúrával rendelkező országok képvise-
lőivel szemben saját tehetségünknek köszönhetően nemzetközi versenyeken nyertünk a 
„semmiből“. Ez olyan nagy jelentőségű munka, amit nem igazán lehet díjazni. 
A kvartettel közel egy évtizede a Nemzeti Filharmóniának köszönhetően a Vidéki Megért-
hető Zene sorozattal magyar eldugott falvakban iskoláskorú fiataloknak is koncertezünk. 
Órarendjükbe építve a muzsikálás mellett hangszerismertetést tartunk, s elszántak va-
gyunk a számukra meghatározó élmény-nyújtásban. Sok alázatot tanultunk ezekből a kon-
certekből. Mindannyian kreatívak vagyunk, számítunk a közönségünk együttműködésére. 
A koncert egésze, végleges formája mindenkor a hallgatósággal együttműködve jön létre, 
közös produkció, amiben reméljük, hogy mindenki jól érzi magát. Abban bízunk, hogy fia-
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tal látogatóink emiatt máskor is elmennek majd hangversenyre, hátha ott is jól érzik majd 
magukat. Mivel mi is fiatalok vagyunk, ezért a hozzánk közelebb álló könnyedebb stílussal 
is népszerűsítjük a hangszert és a zenét. Elképesztő, hogy eddig eljutottunk! Vigyázunk 
arra, hogy a show elemek mellett megtartsuk a minőséget is. Valaki egyszer azt mondta, 
hogy a cirkuszt csak komolyan szabad csinálni. Vukán Györgytől tanultam azt is, hogy ha 
csak egy pillanat van a koncerten, ami megragadta a hallgatót, akkor már megérte. Hátha 
valakinek attól a pillanattól jön meg a kedve a zenéléshez. Élvezni kell a zenét, és nem az 
a cél, hogy keresztülverjük a darabot a közönségen. S ha az ember őszinte a színpadon, 
képes elérni a célját.

Nagyon fiatal, agilis és kreatív vagy. Már több emberöltőre szóló sikerrel büszkélked-
hetsz. Mi fér még az életedbe?

Bármi! Hiszen az idő relatív! Pár éve az a megtiszteltetés ért, hogy zsűrielnök lehettem egy 
nemzetközi szaxofonversenyen Olaszországban, emellett külföldön kurzusokat is szoktam 
tartani. Büszke vagyok arra, hogy itthon az országos klarinét/szaxofon versenyen évek óta 
zsűrizhetek tanárom, Kovács Béla professzor úr mellett.
Két éve létrehoztam egy nemzetközi együttest, amely EUROSAX névre hallgat. Hatan ze-
nélünk együtt olasz, svájci, szlovén és magyar barátaimmal szaxofonon, jómagam klari-
néton is. Sokféle zenei stílusban játszunk, s ez akár egy európai hídként bizonyosság arra, 
hogy más kultúrákból származó emberek jól összehangolt csapatként is tudnak együtt 

BUDAPEST SAXOPHONE QUARTET
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alkotni. Budapesten összejöttünk és készítettünk egy felvételt. Ezzel és más műsorral is 
koncertezünk a világban. Munkáimat Gábor is támogatja, így kamatoztathatom a kreati-
vitásomat. A közelmúltban a Müpá-ban a BDZ-s koncerten a Big Band is újszerű élményt 
adott, annak a folytatását is tervezzük. 
Sok évvel ezelőtt létrehoztuk a Kreatív Art Ensemble-t a BSQ és a Creative Art Trio (Vu-
kán-Berkes-Kőszegi hármas) együttesekből. Az új formáció kihasználja a különféle hang-
szerek adta lehetőségeket és az előadók képességeit. Nagyszerű dolog az is, hogy rendsze-
resen duóban koncertezhetek Vukán Györggyel.
Néhány hónapja az a megtiszteltetés ért, hogy a Nemzetközi Klarinét Szövetség – melynek 
44 ország a tagja – magyarországi elnökévé kértek fel (National Chairman). A feladataim 
között a szervezet és a magyar klarinétosok kapcsolatának erősítése szerepel. Eddig Ba-
logh József professzor úr – aki a Zeneakadémián tanárom volt – látta el ezt a feladatot. Ő 
szintén az egyik szakmai példaképem, ezért ugyanazt az irányt képviselem. 
Szabadidőmben az együttesek és saját fellépéseimmel kapcsolatban igyekszem mindent 
dokumentálni, archiválni. Szekrénnyi mappában gyűjtöm a meghívókat, felvételeket, pla-
kátokat, feljegyzéseket, bejegyzéseket. Később érdekes lehet ezeket visszanézni. 

A jövőben bármely területen kamatoztathatod kivételes adottságaidat, megszerzett 
magas szintű tudásodat. El tudod képzelni, hogy mégis a következő 20 évet is a BDZ-
ben töltöd?

Rendkívül szerencsésnek érzem magam, mert otthonról, s a tanáraimtól ugyanazt a szelle-
miséget örököltem. Olyan emberek vettek körül, akiket tudtam követni. Gábortól nagyon 
sok mindent tanultam, legfőképpen azt, ahogyan motiválja és egyre jobb teljesítményre 
ösztönzi a zenészeket. A zene az életem, s a zenekar benne az egyik legfontosabb érték. 
Olyan hivatásom van, hogy hiányzik, ha nem csinálom. Boldog vagyok, ha játékommal örö-
met tudok okozni. Számomra a zene függőséget, a szükséges adrenalint jelenti. A mun-
kám összekapcsolódik a baráti együttléttel, amiben jól érezzük magunkat. Létrehozni va-
lami újat egyedül, vagy a barátaimmal, majd mindezt közösen magasabb szintre emelni. 
Különös szerencsét és szeretetet kaptam a sorstól. Az ember sok mindent el tud érni, és ez 
nem csak a pénzen múlik.
Úgy érzem, ide, a Dohnányiba tartozom, és ennek remek megerősítése, hogy a BDZ-ben 
eltöltött éveim jubileuma alkalmából egyik novemberi koncertünkön én játszom a klarinét 
szólót Ante Grgin: Klarinétversenyében, amely mű egyébként magyarországi bemutató is 
lesz. Biztosan érzem, hogy még sokáig itt fogok ülni a Dohnányi Zenekar soraiban. Úgy 
gondolom, hogy a zenekar mellett sokfélét fogok csinálni, mint ahogy erre eddig is volt 
lehetőségem. De ez olyan bázis nekem, ahová mindig visszajövök Gábor miatt, a barátok 
miatt és a közösségi szellem miatt.

Megjelent: a Hangoló 2012 őszi számában.



„El tudtunk jutni a csúcsra”

Szöveg: Ortutay Réka

20 éves jubileumunk alkalmából „nagyfőnökün-

ket”, Hollerung Gábort kérdeztük a zenekar létre-

jöttéről, a zenekari és zenei nevelés fontosságá-

ról, kreativitásról, nehézségekről, büszkeségekről, 

no és persze a BDZ „titkáról”. 

Amikor az elvetett mag beérik

FOTÓ: CSIBI SZILVIA
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Kérlek, mesélj nekünk a zenekar létrejöttének körülményeiről! Ha jól tudom, először 
egy klasszikus értelemben vett ifjúsági zenekar voltatok.

Valóban, egy olyan ifjúsági zenekar voltunk, amely folyton nőtt és nőtt. A zenekart Nemes 
Laci bácsi alapította a ’70-es években. A budafoki Nádasdy Zeneiskola már akkor is egy 
kitűnő intézmény volt, mely ontotta magából a tehetséges diákokat, akik konziba, majd 
Zeneakadémiára mentek. Laci bácsi ezeket a diákokat fogta össze egy zenekarban, akik 
a ’80-as évek végére már annyira „megerősödtek”, hogy átvették a Közalkalmazottak Ze-
nekara bérletsorozatát a budapesti városházán. Én egy ilyen koncerten vezényelhettem 
először a zenekart, és amikor Laci bácsi elhatározta, hogy komolyabban kell foglalkozni a 
művészeti munkával, akkor felkért engem és Gál Tamást a zenekar vezetésére. Így 1989-től 
kezdve a zenekar rendszeresen próbált, és ekkor vette fel a Dohnányi nevet is. Addig, amíg 
Gál Tamás el nem ment a MÁV Zenekarhoz, közösen dolgoztunk, aztán egyedül maradtam.  
A rendszeres, szisztematikus munkának köszönhetően aztán a színvonal egyre nőtt, turné-
kon vettünk részt. Ez persze nem véletlen, hiszen az akkori ifjúság krémje itt ült a zenekarban.

Aztán jött egy átmeneti mélypont...

Igen, hiszen a rendszerváltást követően a legtöbb fiatalnak a megélhetést kellett keresnie, 
és nem jutott már idő arra, hogy egy ifjúsági zenekarban muzsikáljanak, ahol ugyan kaptak 
némi pénzt, de nem voltak állásban. A helyzetünket jelentősen megnehezítette, hogy a 
Fesztiválzenekar abban az időben hirdetett próbajátékot éppen a célból, hogy a tagságát 
állandósítsa, és ez elszippantotta a Dohnányi legjobb erőit. Nagyon sokan mentek át akkor 
a Fesztiválzenekarba és más, állást kínáló zenekarokba. Ez nagyon nagy vérveszteség volt a 
számunkra, nagyon megnehezítette a munkát. Ekkor sok lett a nézeteltérés köztem és Laci 
bácsi között, és akkor én önként elhagytam az együttest. Laci bácsi szerencsére nem adta 
fel! Lobbi-erejének és rábeszélő készségének hála, sikerült elérnie a budafoki önkormány-
zatnál, hogy intézményesítse a zenekart, és csodák csodájára az önkormányzat belement 
ebbe. Az akkor kapott támogatás elég volt arra, hogy kb. nyolc embert és a vezetőket ál-
lásba vegyék. Hamarosan próbajátékot is kiírtak a karmesteri pozíció betöltésére, melynek 
eredményeképpen – bár én nem indultam a próbajátékon – a zenekar engem választott. 
Így indult közös pályafutásunk pontosan 20 évvel ezelőtt, ami, hát nem volt egyszerű, mert 
a kapott pénz ahhoz sok volt, hogy ne létezzünk, de ahhoz kevés, hogy létezzünk. És ez így 
maradt a mai napig.

Tehát 1993-ban megalakult a Dohnányi Zenekar, élén veled. Hogy folytatódott a történet? 

A megalakulás után egy küzdelmes időszak következett, de valahogy – azóta is – mindig 
megküzdünk a nehézségekkel. A ’90-es évek végére már egy nagy létszámú zenekarról 
beszélhettünk, ahol mindenki állásban volt. A fizetések persze még így sem voltak ver-
senyképesek, de a tagság állandó volt, és tudtunk dolgozni. A 2000-es évek elejére az ön-
kormányzat már nagyon nehezen tudta vállalni a zenekar fenntartásával járó felelősséget, 
így aztán – hosszas tárgyalásokat követően – közhasznú társasággá, azaz „céggé” alakul-
tunk, saját ügyvezetővel, amivé engem neveztek ki. Az átalakuláshoz kaptunk még egy 
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nagyobb összeget, és így lehetőségünk nyílt arra, hogy a fizetéseket átlagosan megdup-
lázzuk. Ekkor tudott igazán elmozdulni a zenekar a holtpontról: a fizetések ha nem is vol-
tak túlzottan magasak, de azért versenyképessé váltak a piacon. Ettől kezdve megemeltük 
a próbaszámot, rengeteget dolgoztunk. Hozzá kell tennem, hogy amióta megalakultunk, 
mindig igyekeztünk építkezni, a rendelkezésre álló forrásokat nem teljesen elkölteni, ha-
nem hangszereket, kottákat venni. 

A zenekar teljesítményében is éreztették hatásukat ezek a formai változások?

Igen! Nem véletlenül tartja a mondás: kis pénz kis terc... Valójában tényleg, a stabilabb 
béreknek köszönhetően a 2000-es évek elején, a próbajáték során megint a magyar zenei 
élet élvonalbeli fiatal muzsikusaiból válogathattunk, akik nagy része – hál’ Istennek – azóta 
is itt játszik nálunk. Egyrészt azért, mert versenyképesebbek lettünk, másrészt pedig meg-
szerették azt a műhelymunkát, aminek itt részesei lehetnek. Egyre komolyabb repertoárt 
játszottunk, egyre komolyabb munkát végeztünk. A zenekar nem volt átjáróház többé. 
Mára pedig már csak nagyon ritkán téved be ismeretlen arc az együttesbe. 

Mi az, ami a Dohnányit olyan különlegessé teszi? Pl. amikor tavaly az egyik hangszeres 
szólista a színfalak mögött hallgatta a zenekart, csodálattal jegyezte meg a fúvósok 
csodás összjátékát. Úgy fogalmazott: olyan egyszerre szólnak, mintha az orgonán egy 
ember szólaltatná meg az akkordokat.

Ez már egészen más téma; itt zenei diszciplínákról, nem pedig működési formákról, anyagi-
akról beszélünk. Azt kell világosan látnunk, hogy a zeneoktatásunk érzeteken, képzeteken, 
benyomásokon alapul, nem pedig konkrét tudáson. Azért persze van egy nagyon erős zenei 
oktatás; a hangszeres oktatás technikai része, hogy mit milyen vonással, milyen technikával 
kell játszani. De ez nem elegendő a zenekarban való muzsikáláshoz, ehhez tudniillik olyan 
mechanizmusokra van szükség, amelyek segítik az egymással való kommunikálást. Ez azért 
fontos, mert egy együttesben nem lehetséges, hogy mindenki másként játsszon pl. dobott 
vonót (spiccato). Annak megvan a maga technikája (mennyit húzunk a vonón, mennyit 
ütünk), hogy mindenki hangszere egyszerre és egyformán szóljon. De ehhez kommuni-
kációra, egymásra figyelésre van szükség. Ez azért lényeges, mert a funkcionális helyesség 
technikai helyességet eredményez. Ez fordítva nem feltétlenül igaz. Ha tisztában vagyok 
azzal, hogy mi a hangsúlyos vagy a hangsúlytalan, ez hosszabb, az rövidebb, ez ütés előtt, 
ez pedig ütés után van, és ezt mindenki egyformán tudja, érzi, akkor ebből gondolkodás-
módbeli, játékmódbeli azonosság származik, és ettől fog a dolog egységesen megszólalni.

Van vajon valami zenekari kézikönyv, ami alapján egy zenekar-nevelési folyamatban el 
kell járni?

Valójában nincs ilyen. Az azonos hangzás, az egyszerre megszólalás csak azonos diszcip-
línák mentén jöhet létre, ennek pedig van egy megsokszorozódó hatása. Pl. egy vonós-
karban, ahol mindenki csak 50 decibellel játszik, de azt egyformán teszi, a vonós-hangzás 
megsokszorozódik, ellentétben egy olyan vonóskarral, ahol egyenként ugyan hangosab-
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ban játszanak, de mivel különböző módon, ezért az összhangzás veszít az értékéből. Erre 
tehát nem létezik tankönyv. A szakmát kell megtanulni, a zenét jól érteni és olvasni. És ha 
az embernek szerencséje van, akkor még jó tanárai vannak.

Akkor valójában a karmesteren múlik, hogy tud vagy akar-e energiát fektetni a zenekari 
nevelésbe?

Pontosan! De kevesen vannak ilyenek. Magyarországon pl. a Kocsis ilyen {Kocsis Zoltán – 
karmester, zongoraművész, zeneszerző, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar főzeneigazgatója – 
a Szerk.}, és éppen ezért tiszteljük és becsüljük egymás ez irányú munkáját. Ő egy zseni! Egy 
percig sem akarom magamat hasonlítani hozzá, de a zenekar-építési munkában ugyanazt 
az utat járjuk. Ez azért nem véletlen, hiszen volt egy közös mesterünk, Simon Albert, aki a 
zenekari összjáték legnagyobb tudója volt Magyarországon a ’60-as-’70-es években. Egy 
nehezen elviselhető, bogaras figura volt, de azért rendelkezett nagy tudással, mert mindig 
mindenre választ adott. Mindig a dolog funkcionális logikájából fakadó technikai tanácsot 
tudott adni mindenre. Ha pl. egy hegedűs megkérdezte tőle, hogy ez miért nem jó, akkor ő 
rögtön rá tudta vágni, hogy ez itt hangsúlyos és rövid, és ha a vonó külső élén játssza, akkor 
elérheti vele a kívánt hatást. Mi Magyarországon azért vagyunk nehéz helyzetben, mert 
nincsenek közös diszciplínák. Abban az időben, amikor a Zeneakadémiára jártam, volt kb. 
5 hegedű tanár, és mindegyik olyasmiket gondolt a másikról, hogy „Na, így meghúzni a 
vonót, hát ez badarság!” stb. Pedig önmagában mindegyik zseniális volt, de nem voltak kö-
zös tradícióik. Simon Albert pl. állandóan Drezdából hozott ide professzorokat, akik mind 
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szóról-szóra ugyanazt tanították, mert náluk volt a zenekari muzsikálásnak hagyománya. 
Mögöttük egy többszáz éves tradíció áll, és ugyanez igaz a bécsiekre, vagy az angolokra is. 
A magyar zenekarok legnagyobb problémája a fegyelem, a közös rend hiánya. A magyar 
zenészek annyiféle módon tanultak hegedülni, csellózni! És ráadásul az intonációs kérdés 
is nagyon nehéz, hiszen nincsen fórum az oktatásban arra, hogy megtanuljunk egymáshoz 
intonálni. 

Nincsen tehát zenekari képzés?

Pontosan. Mi művészeket képzünk, a hangszeresek versenyműveket játszanak, zenekari 
kottát pedig nem látnak a diplomáig. Így a hangszeresek nagy része csalódottan ül le egy 
zenekarba tuttit játszani. Pl. a Berlini Filharmonikusoknál is bármelyik hegedűs eljátszik 
bármilyen hegedűversenyt, mégsem gondolja, hogy ez az életcélja. Képes és alkalmas rá, 
hogy szólista legyen, de egy komoly zenekari képzésen esett át, hiszen ezzel fogja keresni 
a kenyerét. Nálunk, amíg két évig Simon Albert asszisztense lehettem a Zeneakadémián, 
az volt a legnagyobb vívmány, hogy a hangszeres hallgatók egyáltalán eljöttek a zenekari 
órára. Akkor rendszeressé tudott válni a munka. A zenekari muzsikálás lényege, hogy itt 
egy tömeg része vagy, nem pedig egy tömegbe kényszerített individuum. Ha valaki az 
alkalmazkodást, és az egymáshoz való viszonyt tanulja meg, mint a közös siker alapfeltéte-
lét, az élvezni fogja a közös zenélést.

És miért nincsen akkor zenekari képzésünk?

Ez történelmileg így alakult. Hiszen itt volt pl. az általam folyamatosan emlegetett Simon 
Albert, de őt ellehetetlenítették. Vagy Fricsay Ferenc, a valaha élt egyik legnagyobb ma-
gyar karmester, aki kitűnő zenekarépítő volt; őt is elüldözték, pedig Berlinben aztán ő volt 
az atyaúristen. Vagy például ifjúkoromban ámulva hallgattuk a Liszt Ferenc Kamarazene-
kart, a csodálatos, egységes zenekari összjátékot, a diszciplínákból adódó virtuozitást.

És ez kinek volt köszönhető?

Sándor Frigyesnek és Rolla Jánosnak. De manapság ki tudja, hogy ki az a Sándor Frigyes 
{hegedűművész, karmester, hegedűtanár, zenekarnevelő, 1905. április 24 – 1979. június 4. – 
a Szerk.}, vagy ki az a Mihály András {zeneszerző, karmester, a Zeneakadémia háború utáni 
történetének meghatározó, karizmatikus személyisége, 1917. november 7 – 1993. szeptember 
19. – a Szerk.}. Ők voltak a legnagyobb magyar zenekarnevelő egyéniségek, aztán mégsem 
kerültek sohasem reflektorfénybe. 
 
Visszakanyarodva zenekarunkhoz: a sok hányattatás, nehézség és küzdelem meghozta 
a gyümölcsét?

Igen, bár mindig voltak nézeteltérések a fenntartónkkal, mára már ők is felbecsülhetet-
len értéknek tartják a kerület zenekarát. A kezdeti „a budafoki zenekar muzsikáljon csak 
Budafokon” elképzelést lassan felváltotta az a büszkeség, amit az okoz, amikor a zenekar 
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10 ezres tömeg előtt játszik az Arénában Stinggel, amikor a televízióban minket emleget-
nek, amikor olyan produkciókat hozunk létre, melyek az országban egyedülállóak. Szilárd 
meggyőződésem, hogy elsődleges feladatunk a kerületben élők horizontjának a kitágítá-
sa, az igény- és élményteremtés. Ha úgy tetszik, egy kulturális szocializálódás részesei va-
gyunk. Én biztos voltam abban, hogy a fenntartó akkor lesz boldog és elégedett, ha mi egy 
országos színvonalú, vezető együttessé válunk. Ezt elértük, és ezzel a kerület emblemati-
kus együttesévé váltunk. Így a Bor és Pezsgő Fesztivál mellett Budafok arca is lettünk. Húsz 
év után elmondhatjuk, hogy valóban az egyik legerősebb zenekar vagyunk, hogy valóban 
az egyik legstabilabb közönségbázissal rendelkezünk, hogy valóban rendkívül magas be-
vételeket produkálunk. De nem szabad elfelejteni, hogy emögött milyen eltökélt munka, 
elszántság és kitartás van.

Valóban sokan nevezik az együttest az egyik leginnovatívabb, a kísérletezésre legin-
kább fogékony zenekarnak. Erre tudatosan törekszel?

Ezt nem tudom pontosan megmondani. Gyerekkorom óta képzőművészetrajongó va-
gyok, és mindig érdekeltek más, non-verbális művészetek mechanizmusai. Ezért mindig 
is szerettem volna a szavak nélküli nyelvek közötti átjárással foglalkozni. Ebben jelentős 
impulzusokat kaptam Földes tanár úrtól, aki – hozzám hasonlóan – mindig igyekezett a 
képzőművészeti és zenei nyelv hasonlóságaira rámutatni. Mivel a mai közönség nagy része 
már nincsen abban a szerencsés helyzetben, hogy ezeket a művészeti nyelveket száz szá-
zalékig birtokolja, ezért borzasztóan fontosak a transzferhatások. A különböző művészeti 
ágak ugyanis erősítik egymást. Ezek összekapcsolásával tehát nagyobb lehetőséget bizto-
sítunk a dolog megértésére. Ilyen művészeti ág-összekapcsoló koncertünk volt pl. a Ho-
negger: Johanna a máglyán előadás, vagy később a Faust elkárhozása. De ilyen pl. a film-
zene projektünk is, ahol igyekszünk nemcsak felszínes hangulati aláfestést kínálni, hanem 
fontos számunkra, hogy a közönség megélje a zenében és a képiségben rejlő kapcsolatot, 
a pillanat feszítő voltát, az intimitását, vagy éppen a brutalitását. Ehhez persze szükséges 
az a kreativitás, hogy akár egy aprócska összefüggést is megtaláljunk zene és kép között. 
Hiszen ha megvan a kapcsolat, a két művészeti forma felerősíti egymás hatását. 

LEMEZFELVÉTEL AZ OLASZ INTÉZETBEN
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Ha már a kreativitást említed, muszáj megkérdeznem – amin mi magunk között mindig 
mosolygunk –, hogy vajon más cégvezetők hagyják-e ennyire szárnyalni az alkalma-
zottaikat. Ha körülötted valakinek van egy jó ötlete, azt mindig támogatod.

Nem tudom, más vezetők hogy élik meg a „kreatívkodást”, de ami minket illet itt a zenekar ügye-
it intéző irodában, ez egy szerencsés csillagzatú együttműködés. Ti mindannyian úgymond a 
zenei irányításom alatt nőttetek fel, ismeritek azokat a mechanizmusokat, amikről állandóan 
beszélek próbákon, akár zenekari, akár kóruspróbákon. {Az iroda szinte minden tagja énekelt, 
tanult Hollerung Gábor irányítása alatt – a Szerk.} Így nyilvánvaló, hogy a zenéhez való viszonyo-
tokban olyan „diszciplínákat” tettetek magatokévá, amelyeket én természetesen helyesnek vé-
lek. Így értelmetlen lenne korlátozni a ti szárnyalásotokat, hiszen ha a saját magam által elvetett 
magot nem hagynám csírázni, akkor semmi értelme nem lenne az egész munkámnak.

Én nem csak magunkról beszélek, hanem a muzsikusokról is...

Sokszor hallottam már vissza, hogy más zenekarokban esetleg nem engednek ilyen nagy 
teret a kamarazenélésnek. Valóban nem gyakori, hogy a tagjaikból alakult kisegyüttesek-
nek teret engednek, egyfajtaképpen menedzselik, ha úgy tetszik, a világnak bemutatják 
őket. Az én célom az önbizalomra nevelés, ami egy előadóművésznél nagyon fontos.  
Sokan nagyképűnek tartanak az önbizalmam miatt...

Nehéz elfogadni, ha az önbizalom mögött valós tudás van...

Ez így van. De a „valós tudás” és az önbizalom nem jelenti azt, hogy nem hibázhatunk. 
Nekem ez azért fontos, mert az önbizalom mellett tolerancia is van bennünk, nálunk sen-
ki sem fél egy gikszertől, egy rosszul meghúzott hangtól, nincsen érte fegyelmi, mert hi-
szen mindenkinek lehet rossz napja, emberek vagyunk. Mégis, az erőnk abban rejlik, hogy 
ami bennünk van, azt merjük megmutatni. Csendes kreativitás nincsen. Amit nem tudunk 
megmutatni, arról nem szerez senki tudomást. A kreativitás a bennünk rejlő attitűd kérdé-
se. Nagyon büszke vagyok arra például, hogy soha semmilyen előadásomról nem őriztem 
meg a vázlatot, vagy egy partitúrába nem írok bele, azért, hogy pár év múlva ezek az ész-
revételek ne befolyásoljanak, hogy hagyjanak felismerni új dolgokat, amiket a beírások 
nélkül esetleg észre sem vennék. Ez is egyfajta táptalaja a kreativitásnak, hogy a régi tudás 
birtokában újat fedezzünk fel. Az én olvasatomban nem az a kreativitás fokmérője, hogy 
zenészként jobbak vagyunk-e a másiknál, hanem hogy önmagunkban mennyire vagyunk 
képesek a fejlődésre, a magunk megmutatására. Lehet, hogy száz ötletből csak tíz lesz ki-
váló, de az a tíz nem születhetett volna meg a kidobott kilencven ötlet nélkül, és ehhez, 
a kilencven fel nem használt ötlet kimondásához kell az önbizalom, a bíztatás. És ebben 
nem ismerek tiltott eszközt, hiszen az a megtérülés, ha a zene eljut az emberekhez, örömet, 
élményt okoz nekik, és az életük elengedhetetlen részévé válik. Mi ehhez értünk, ebben 
hiszünk, ezt tudjuk, tehát nekünk ezt kell csinálni. Visszakanyarodva elmondhatom, hogy 
elképesztően szerencsés vagyok, hogy itt az irodában ti vesztek körül és segítitek a munká-
mat, mert éppen az előbbiek okán szinte a gyermekeim vagytok, és így nincsen okom arra, 
hogy a kezetekre csapjak, ha valamilyen ötlettel álltok elő.
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Egy utolsó kérdés: mire vagy a legbüszkébb az elmúlt 20 évből?

Ez egy kicsit személyes dolog. Amikor ’92-ben elmentem a zenekartól, elhatároztam, hogy 
abbahagyom a zenekari szakmát, mert addigra rengeteg zenekarral volt dolgom, és az volt 
a tapasztalatom, hogy a velük való kommunikáció kilátástalan. Ha valamit kértem, az volt a 
válasz, hogy ezt már játszottuk Karajannal, és ott jó volt. Egyszóval távol állt tőlem az a ma-
gába facsarodott hangulat, ami a zenekari társadalmat jellemezte. Éppen ezért arra vagyok 
a legbüszkébb, hogy sikerült egy jó hangulatú, motivált fiatalokból álló együttest létrehoz-
ni, amit mindig a közös akarat vitt előre, ahol sohasem kellett a fenyegetés, a stressz és a 
hatalmi hierarchia túltengését bevetni ahhoz, hogy a zenekar működőképes legyen. Elju-
tottunk odáig, hogy ez a zenekar ma egy top együttes, és jókedvvel próbál. Természetesen 
voltak, és vannak konfliktusok, és én sem vagyok egy könnyű ember, de ide még akár más 
zenekarokból is szívesen jönnek az emberek muzsikálni. Mindez ráadásul magas szintű 
szakmai tudással párosul. Nálunk az emberek nem versengenek egymással, hanem segítik 
egymás munkáját. Az egy szólamban ülők átveszik egymás szólamát, ha valamelyik belefá-
rad. Idegen karmesterek döbbenten veszik tudomásul, hogy egy-egy nehezebb, hosszabb 
futamban akár hárman is váltják egymást, anélkül, hogy hangszínben, ritmusban, artikulá-
cióban különbséget lehetne érzékelni. Így megteremtődött egyfajta zenei együttműködés 
közöttük. A zenészek nálunk nem érzik jobban magukat attól, hogy a másik gikszert fújt, 
nem a másik vérén át akarnak előbbre jutni, hanem a közös produkciót tartják szem előtt. 
Én azt gondolom, hogy erre vagyok a legbüszkébb: hogy a szeretet, az egymás segítése, az 
ügy szeretete nem tudott kiveszni ebből a nagyon nehéz, sokszor megalázó körülmények 
között működő együttesből. Így is el tudtunk jutni a csúcsra.

ZENEKARUNK VOLT TAGJA,  PETAR GRAFIKÁJA



„A nádamat magam 

készítem”

Szöveg: Petró Margit

A BDZ egyik „nagy játékosa” – Ambrózy Attila 

fagottművész, szólamvezető nemrégiben egy 

televíziós műveltségi játékban ország-világ előtt 

eredményesen szerepelt. A zenélés és a játék 

összefüggéseiről, a játék felelősségéről és sza-

badságáról, a fagottozásról és családjáról 

beszélgettünk vele.
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Hogy kerül egy fagottművész egy kvízműsorba?

Én nem egy fagottos vagyok, aki véletlenül nyert a műveltségi vetélkedőn, hanem valaki, 
aki szeretne értelmiségiként felelősséggel gondolkozni a világ egészéről. Főállású fagott-
művészként szeretném a rám bízott zenékben, részletekben tökéletesen megformálni az 
adott karaktert, megjeleníteni egy-egy gesztust, korszakot, érzelmet, hangulatot. A szüle-
im és a rokonaim közül is többen tanárok voltak, így gyermekkorom meghatározó élmé-
nyeként a családi ünnepeken, összejöveteleken bőven esett szó történelemről, kultúráról. 
A tévés vetélkedőket látva vágyat éreztem, hogy próbára tegyem a nagyrészt otthonról 
hozott, majd önállóan bővített, feltételezett „műveltségemet”. Számomra fontos az is, hogy 
az életben, a tanításban hozzá tudjak szólni kulturális kérdésekhez. A vetélkedő ugyan 
másfajta kihívást jelentett, azt mindenesetre le kell szögeznem, hogy talpon maradni na-
gyon jó. Ez a játék megerősített olyan dolgokban, amelyekre az élet más területein nem 
nyernék bizonyítást.

Miért pont a Maradj talpon című műsort választottad?

Korábban az interneten már próbálkoztam különböző játékokkal, kétszer jelentkeztem 
Vágó István műsorába, a Legyen ön is milliomosba. Most a Maradj talpon játékban több-
körös előszűrő, válogató után sikerült képernyőre kerülnöm. Szerettem volna bizonyítani, 
hogy tudok valamit, ezért igyekeztem jól válaszolni, és nem akartam szégyenben maradni 
azzal, hogy leesek. Az első alkalommal csak egy gyors játékba kerültem be, ahol ugyan 
csak 100 Ft-ot nyertem, de ennek köszönhetően szerencsére visszahívtak. Tisztában vol-
tam vele, hogy ott többet kell mutatni, akkor már tudatosan lassabb tempót választva  
a hét párbajt céloztam meg, ami eredményt is hozott.

Volt valamiféle taktikád a játék során?

Arra törekedtem, hogy a kérdések megjelenésének pillanatában ne gondoljak semmire, 
hogy a lehető leggyorsabban juthasson eszembe bármilyen asszociáció. Mivel az üres 
betűket is rövid idő alatt kellett kiszámolni, egy kis matematikát is alkalmaztam. Az első 
játékban azonnal rávágtam a választ, később megfontoltabb lettem. Ebben valószínűleg 
segítségemre volt, hogy zenész vagyok, hiszen a hangszeres játék közben is fontosak ezek 
a képességek. A zenekarban komoly koncentrációt igényel alkalmazkodni mindenkihez, a 
szólistához, a karmesterhez, reagálni a zene hirtelen változásaira. A vetélkedőben az álta-
lában legfeljebb 20 ütemes fagott-szólóknál hosszabb ideig voltam reflektorfényben, rá-
adásul hangszer nélkül, verbálisan kellett helytállni. És persze nagymértékben befolyásolta  
a pillanatnyi sikert, hogy könnyű vagy nehéz volt-e a kérdés, hogy éppen mennyire tudtam 
koncentrálni, működött-e az asszociáció.

Jól értem, hogy erős párhuzamot érzel a fagottozás és a vetélkedő között?

Számomra a játék lényege ugyanaz egy tévés vetélkedőben, mint egy zenemű előadásá-
ban: a kötöttségek figyelembevételével a lehető legtisztább tudattal a legnagyobb szabad-
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ságot elérni, hogy a (majdnem) végtelen lehetőség közül választani tudjunk. A teljesítmény 
szempontjából mindkét esetben meghatározó a nyugodt, vagy felfokozott lelkiállapot. 
Színpadi előadóként, vagy egy vetélkedő játékosaként mindkét szerep ugyanolyan stressz- 
helyzetet jelent. Mindenki izgul, ami bizonyos mértékig szükséges a sikerhez. Törekedni 
kell arra, hogy az izgalommal teli helyzetben a feszültség pozitív irányba hasson. Az évek 
múlásával a különböző zenék mindig újabb arcukat mutatják, s a technikai és zenei fej-
lődéssel együtt szaporodnak a kockázatokról való ismeretek is. Ez ugyan nem csökkenti  
a stresszt, viszont előrelépésre nyílik lehetőség az önismeret, a koncentráció terén. 

Hogyan hasznosítod ezeket a tapasztalatokat a munkádban?

A zenekari zenész számára egyéni kibontakozási lehetőség a szólóknál van. Lényeges, hogy 
az adott pillanatban a legjobb megoldás a zenében, a dallamban, hangmagasságban, ar-
tikulációban, a játékban megszülessen. Mindezt úgy kivitelezve, hogy kétszer egyformán 
nem akarom és nem is tudom ugyanazt játszani. A zenei játék fokmérője a muzikalitás. 
Sok ember azonban olyat akar megmutatni, ami nincs is a zenében. A művészi szabadság 
érdekében meg kell tanulni a szabályokat, mert a stílusbeli kötöttségek ismeretében lehet 
csak a valódi szabadsággal élni úgy, hogy ne károsítsuk a zene szövetét. Mindeközben az 
élő produkcióban jelen kell lenni, adott szituációban gyorsan reagálni. Ez egy nagyon bo-
nyolult, összetett folyamat.  
17 éve tanítok, jelenleg a Dohnányi Ernő Zeneiskolában. Sajnos az egyetemen kevés mód-
szertant kaptunk, így engem is a sok év tapasztalata segít abban, hogy tanítványaimnak a 
legjobbat tudjam nyújtani. Nem vagyok pszichológiailag elég tájékozott, de a gyermekek 
játékában biztosan ott van a teremtés mozzanata, ahogy a kockába belelátják a házat. Ez a 
képesség sajnos sokszor felnőttkorra elvész, sokan pont azt nem látjuk, ami a lényeg. A kis-
közösségben, ahol dolgozom, számomra fontos, amit csinálok. Mostanra már szerencsére 
a gyerekek, a szülők és én is elégedettek vagyunk az ott folyó munkával. Nem csak a hang-
szeres órákon, de tanári hangversenyeken, kiállítás megnyitón, rendezvényen rendszere-
sen játszom nekik. Eljönnek, meghallgatják, szeretik, ezáltal úgy érzem, hogy megbecsülik 
az értük végzett munkámat. Zenetanárként megpróbálom a jó kérdésekre megtalálni a 
helyes válaszokat, megoldásokat, s az eredményes zenei nevelés érdekében tanítványaim-
ban is felkelteni a közös játék iránti örömet.

Kérlek, mutasd be hangszeredet, a fagottot! Ki és mikor kezdhet el rajta játszani és ho-
gyan lehet a fagott játékhoz kedvet ébreszteni?

A fagott általában kísérő hangszer, a cselló és nagybőgő szólammal együtt a basszust játsz-
sza, vagy a fúvós akkordokat erősíti, illetve 1-2 oktávval lejjebb a magasabb fafúvós szó-
lókhoz is társulhat. A fagott zenekari alkalmazásában Ravel idejétől beszélhetünk némileg 
új korszakról, amikor az átütőbb hangzás miatt a szólókban igénybe vették a hangterjede-
lem legfelső határát is, ezzel a hangszer újabb, fényesebb, érzékibb oldalát kidomborítva.  
A hangszer sokféle hangszín és karakter kifejezésére alkalmas. A zenei hang differenciá-
lásában a hangot egy mediterrán nádfajtából faragott fúvóka adja, rezgését a hangszer 
három méter hosszú, hajlított csöve felerősíti. A fagott hangja elsősorban mély, meleg ár-
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nyalatú, a nád elülső részének finom faragásával viszont rendkívül sokat változik a kezelhe-
tősége, hajlékonysága. A durván faragott náddal nyersebben szól, kevesebb dinamikai és 
artikulációs árnyalatot lehet megvalósítani. 
A zeneiskolában szerencsére jól szervezett az élet. A jelentkezők a képességfelmérés után 
előképzőbe járnak, ezt követi (10 éves kortól) a hangszeres felvételi. Fontos szempont, 
hogy a gyerek elbírja a 2-3 kg súlyú hangszert, szabályos, ép fogazata legyen. A tanulók 
általában szeretnek fagotton játszani. A tanulmányok elején fontos a szájtartás beállítása, 
mert a dupla nádat se szorítani, sem túl elengedni nem szabad, így lehet a hangszínre is 
figyelni. Ha megtanulják, hogy a hang nem a hangszerben, hanem a testükben, elsősor-
ban a szájüregükben és a tüdejükben kezdődik, és a megfújás előtt oda kell képzelni az 
adott hangmagasságot, akkor hamar rátalálnak a megfelelő érzésre. Akadálymentes meg-
szólaltatás esetén ők maguk is jobban tudják élvezni a zenét. Én is előveszem a hangszert, 
kiemelve a fontos dolgokat eljátszom az ő darabjaikat. Sokszor együtt játszunk hangverse-
nyen, bevonom a növendékeimet is. A későbbiekben is meghatározó szerepe van a felnőt-
tekkel való közös muzsikálásnak és a zenekari játéknak.

Mennyire fontos számodra, hogy a fagott a hangszered? Egyáltalán, hogyan lettél pont 
fagottos?

Miskolcon születtem. A Zeneiskola zongora szakára nem vettek fel, mert azt egészen fiatal 
korban kell kezdeni, s én későn jelentkeztem. Szabóné Bíró Klára fagott-tanárnő viszont 
látott bennem fantáziát, így nála tanultam. A hangszerről annyit tudtam, hogy létezik, nem 
sejtettem, hogy egy életre szóló kapcsolat kezdetén állok. Középiskolában a fagott mel-
lett zeneelmélet szakra is jártam, de fokozatosan a hangszer vette át a vezető szerepet, az 
1989-es országos versenygyőzelem is ebben erősített meg.  Akkoriban komponáltam is, de 
ezt sikerült kinőni.
Bár fontos számomra a hangszer, amin játszom, mindenképpen egy eszköz, aminek segít-
ségével minél univerzálisabb, gazdagabb módon szeretném kifejezni a bármilyen zenei 
stílusban rejlő mondanivalót. Tehát számba véve és kihasználva előnyeit, tágítani, bővíteni 
kell az előadói eszközök skáláját. A szokványos zenekari feladatok között különösen szere-
tem a continuo-játékot, amikor a szólam végig logikus felépítésű, van iránya és lehet érteni 
a különböző hangok funkcióját. A kifejezés gazdagításának egyik lehetősége a repertoár 
növelése. A hangszeremen sok olyan darabot szeretnék eljátszani, amit nem csak fagott-
ra írtak. Bach csellószvit-tételeit, amelyekben nem kell sokat több szólamban játszani és 
Schubert-dalokat, amelyekben a megszokottnál finomabb árnyalatokat is létre kell hozni, 
műsorra szoktam tűzni. Sőt Bach h-moll szvitjének fuvolaszólamát is volt képem eljátszani 
(csak néhány tételt, a Badinerie-t is beleértve). Emellett élvezem a jazzes vagy latinos fel-
adatokat is.

Mióta játszol a BDZ-ben és milyen élmények tartanak itt?

A diploma megszerzése után a főállású tanítás mellett négy évig alkalmi szerződésekkel 
játszottam több együttesben és közben szólóztam. A Dohnányi Zenekarnak 1999 óta va-
gyok tagja. A fagott szólam – aminek vezetője vagyok – négy főből áll, s mindegyik kol-
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légámmal más köt össze. Korda Nikivel az első gyermekeink szinte egyszerre születtek, 
Bazsinka Ivettel másfél évtized különbséggel egy konziba jártunk, Kotroczó Szabi meg 
szintén fiú, ez sem lényegtelen. Mindenkivel igyekszem jó kapcsolatot fenntartani, s a fel-
adatokat empatikusan megosztani. Nagyon fontos szakmailag a többi fafúvós szólammal 
való együttműködés. A közös hangzás szépsége, az egységes formálás és artikuláció olyan 
védjegyünk, ami hosszú évek alatt kifejlődött sajátossága a zenekarnak. Szerintem a BDZ 
egyik erőssége az a homogén hangzás és gyors együtt-reagálási képesség, ami a fuvolás, 
oboista és klarinétos kollégáinkkal közös vívmányunk. Ezt az is érzékeli, aki alkalmanként, 
kívülről kerül be a társaságba. Ezen kívül a legjobb barátaim a távoli és egzotikus hegedű-
szólamban vannak. Érdekes emlékeim, amikor a provence-i napfelkeltét együtt néztük a 
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lerobbant busz mellett az autópályán, vagy Zágrábban a GPS két év múlva is ugyanabba a 
félkész lakóparkba vitte a zenekart a szálloda helyett. Ami fontos és építőbb jellegű, hogy 
jártunk olyan helyeken, ahova egyébként nem, vagy csak hosszú évek múlva jutottam 
volna el (Perugia, Gubbio, Padova, Sion, stb). Nem könnyű közös pontot találni egy szim-
fonikus zenekarban, ahol sokféle ember és többféle mentalitás találkozik. Jó itt játszani, 
sok barátom van, de elsősorban azokkal tudok kommunikálni, akikkel lehet zenén kívüli 
dolgokról is beszélgetni.

Ha jól tudom, részben szakmai és baráti kapcsolatnak köszönhetően jött létre a Vox 
Arborum Kamarazenei Műhely. Mi a célotok, és hogyan működik ez az együttes?

2008-ban alapítottuk Kőházi Edit (oboa), Orgován Botond (zongora) kollégáimmal, bará-
taimmal abból a célból, hogy az igényes, elsősorban az adott felállásra írott kamaraművek 
előadásával, a repertoár folyamatos bővítésével színesítsük, gazdagítsuk a hazai koncert- 
életet, minél több színvonalas zenei estéhez, délutánhoz, matinéhoz juttatva a közönséget. 
Hangversenyeinkkel minden alkalommal szeretnénk egy élő, megismételhetetlenül hely-
ben megszülető zenei produkció nyújtotta élményt átadni a hallgatóságnak. Felléptünk 
már többek között a Zempléni Fesztiválon és a Művészetek Völgyében. Fontosnak tartjuk 
a hagyományos kamarazenei kultúra ápolását ritkán játszott eredeti művek és átiratok elő- 
adásával is. Ennek keretében is nagyon élvezem, ha barokk triókat játszunk és érzem, ho-
gyan épül fel a zene szerkezete az én alsó szólamomra. Az elmúlt években hagyománnyá 
vált, hogy meghívott művészbarátaink közreműködésével mindig új színek, összeállítások, 
stílusok jelentek meg hangversenyeinken. Az együttes zenei palettája ez által a barokk és 
klasszikus zenék mellett kinyílt a 20. század irányába is. 
Mivel ebben a felállásban kevés darab született, keresem azokat a leiratokat, amelyeket kis 
változtatással le lehet játszani. Könyvtárban olyan darabokat kutatok fel, amelyek ezzel az 
együttessel technikailag megvalósíthatók, és szívesen készítek átiratokat is. A kamaraze-
nekar mellett tanítványaimnak, feleségem tanítványainak is különböző darabokat írok át 
cselló- vagy fagott-kamaracsoportokra.
A műhelymunka mindannyiunk számára elkötelezettséget, szellemi tőke ráfordítást igény-
lő tevékenység, amit szívesen végzünk. Érdekes volna egyszer beárazni ezt a munkát; 
mennyit is érhet…. De bármi lenne is az eredmény, az biztos, hogy számunkra a ráfordítás 
megtérül azáltal, hogy mi szeretjük, és a hallgatóinknak tetszik, érdeklődnek iránta.

A zenén kívül mi jelent még örömforrást számodra?

Büszke vagyok rá, hogy fiaim – Bálint (12) és Ábel (10) –, több szellemi sportban (dámajá-
ték, gó, gomoku) országos dobogós helyezéseket értek el, 2010-ben képviselték Magyaror-
szágot az ifjúsági dámajáték Európa-bajnokságon  a lengyelországi Minsk Mazowieckiben. 
Bálint dámajátékban az elmúlt két évben országos első volt. Matematikatanár édesapám 
ismertette meg vele a sakkot, miután mindketten évekig jártak Orgován Sándor nemzet-
közi mesterhez. Egy sakktábor után Köllner Ödön szakedző létrehozta az SDSE szellemi 
sport szakosztályát, amellyel számos érmet nyertek az elmúlt időszakban. Ábel jelenleg 
nem versenyez, inkább oboázik, Bálint viszont mellette csellózik. Feleségem cselló kama-
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raművész és tanár, aki jelenleg a kispesti zeneiskolában tanít. A család minden lehetséges 
felállásban szokott együtt zenélni, a fagott-cselló duókat, vagy a két csellóra, két fagottra 
írt művek közül is sokat eljátszottunk már. És rendszeresen kísérem a fiaimat zongorán.
Miközben szeretnék minél több időt a családommal lenni, nagyon fontos számunkra a ter-
mészet, az ahhoz fűződő viszonyunk. Kertes házban élünk, amit lehet, megtermelünk.  Sa-
ját barack-és cseresznyelekvárunk van, az alma, körte, szőlő, cukkini minden évben terem. 
Saját nádat 8-9 éve faragok elsősorban import anyagból, idén viszont már otthon termett 
nádon is játszottam. A hazai anyag egy barátomtól kapott gyeptéglából származik, ami 
Spanyolországból ered. A saját gyártmányú fagott-nád hosszadalmas folyamatban készül; 
áztatom, szárad, speciális szerszámokkal formára vágom, igazítom. Még a tanítványokat is 
ellátom vele!
Gondolataim jelentős részét leköti a környezetért való aggódás. Családommal próbálunk 
természetes és környezettudatos életet élni. Figyelünk arra, hogy a kertben az összes szer-
ves anyagot komposztálva tudatosan újrahasznosítsuk.
Művelődési szempontból is a régi dolgok felé vonzódom (nem véletlenül választottam latin 
nevet a kamaracsoportunknak a nagy angol-majmolás közepette) az esztelen és önpusztí-
tó fogyasztói társadalom, az önelégült technikamánia mellett is. Miközben mi is használjuk 
a technika vívmányait, nem tudnék lelkesedni egy mobiltelefon vagy bármi hasonló iránt.

Játékosként mit szeretnél még elérni? 

Ami összeköti a zenész-énemet a vetélkedőbe járó kalandorral, az a világ egésze iránti kí-
váncsiság és a játék szeretete, ami a mindennapjainkban a családomban is jelen van. Ehhez 
járul az élet feltétlen tisztelete. Nem érhetjük be kevesebbel, mint a mindenség teljes meg-
ismerése iránti vággyal, ám ez legfeljebb csak részben sikerülhet.

Megjelent: a Hangoló 2013 tavaszi számában.

NÉVJEGY – Ambrózy Attila

Tanulmányai: Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Miskolc; Zeneakadémia 
Budapest (diploma után két évig járt az Akadémia egyházzene szakára is)
Családja: Feleség: Tolnai Judit csellóművész-tanár
                    Fiai: Bálint 12 éves – csellózik, szellemi sportokat gyakorol
                    Ábel 10 éves – oboázik, mindketten taekwondóznak
Kedvenc zeneszerzői: Bach, Mozart és Bartók
Kedvenc író: Hamvas Béla, Hermann Hesse, Bohumil Hrabal
Hobbija: a kertészkedés mellett szívesen fejt rejtvényt, elsősorban sudokut



„A világon minden 

zenének megvan a helye”

Szöveg: Mácsai Ágnes

Gyöngyösi Levente 1975-ben született Kolozs-

várott. Miután a budapesti Zeneakadémia zene-

szerzés szakán Orbán György növendékeként 

diplomázott, számos műfajban kipróbálta magát: 

többek között írt már operát, oratóriumot, kórus-

művet. 2009-ben írta I. szimfóniáját, amelynek  

témája a szerelem. III. szimfóniáját 2012-ben  

mutatták be, ennek középpontjában kislánya  

születése áll. 2013 tavaszán e két művét tűzi 

műsorra zenekarunk. A közös munka apropóján 

beszélgettünk a zeneszerzővel.
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Mindig is zeneszerző szeretett volna lenni? 

Ötéves koromban kezdődött a zenével kapcsolatos viszonyom, és kivételesen szerencsésnek 
mondhatom magam, mivel akkortól kezdve egyenes út vezetett a Zeneakadémiáig. Tízéves 
koromtól zeneszerző szerettem volna lenni, fel sem merült igazán más alternatíva. Szeren-
csére soha nem volt törés a pályámon, nagy meghasonlás sem. Reméljük, ez így is marad.

Hogyan és mikor ismerkedett meg Hollerung Gáborral és a BDZ-vel?

Őszintén mondom, nem emlékszem. Az Istenkép c., 2006-os kantátám volt az első, amit 
a zenekarnak írtam, de hogy személyesen Gáborral hogyan ismerkedtünk össze… Talán 
Gábor jobban emlékszik. 

Ezek szerint 2006-ban dolgozott először zenekarunkkal?

Nem, nem ez volt az első közös munka. Emlékeim szerint 2002-ben már játszotta a zenekar 
a Gólyakalifa c. operámat két koncerten is, igaz, akkor nem Hollerung Gábor vezényelt.  
Aztán kicsit később Gábor is elvezényelte a darabnak egyes részeit. Ezek szerint biztos, 
hogy a 2000-es évek elejére tehető ez az ismeretség.

2013-ban a Budapesti Nemzetközi Kórusversenyen Orbán György Rorate coeli c. műve 
mellett az ön I. szimfóniáját is bemutatja a zenekar. Ezt a művet a BDZ felkérésére írta. 
Meséljen a mű születéséről!

Pontosan emlékszem a telefonra: Gábor fölhívott, és szeretett volna egy zenekari darabot. 
Borzasztóan örültem ennek, és megkérdeztem, milyen jellegű műre gondol. Azt mondta, 
nem tudja, teljesen mindegy, ami nekem jól esik. Gondolkoztam kicsit a dolgon, és kezdett 
körvonalazódni egy elég bonyolult terv. 

Milyen típusú szimfónia született ebből az elképzelésből?

A mondandója és a kifejeznivalója miatt egy meglehetősen különleges összeállítású darab 
lett az I. szimfónia. Nagyon sok különleges ütőhangszer van benne, két kórus: egy leánykar 
és egy férfikar, amelyek aztán a végén egy kórust alkotnak, tehát csatlakoznak egymáshoz. 
Szintetizátor is van a műben, amit én életemben először használtam, és nagyon komoly 
előtanulmányok és előmunkálatok előzték meg az alkalmazását. A mű egyébként sze-
mélyes élmények alapján beszéli el egy szerelem történetét: annak létrejöttét, elmúlását, 
majd az új szerelem születését. Ez utóbbi, nem titok, ahhoz a csodálatos hölgyhöz fűz, aki 
azóta is a feleségem.

Mit szólt Gábor ehhez a monumentális elképzeléshez?

Gábor eleinte meg volt hökkenve, de már az elején voltak részek, amelyek nagyon tetszet-
tek neki, és aztán a bemutatóra lelkes apostolává vált a műnek, amiért azóta is hálás vagyok 
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neki. Szerintem már az Istenkép is megalapozta a mi egészen különlegesen jó szakmai 
kapcsolatunkat, de azt hiszem, az I. szimfónia teljesítette ki ezt. Fantasztikus odafigyelés-
sel, idő- és energiaráfordítással csiszolgatta a kis részleteket ebben az egyébként nagyon 
nehéz darabban. Zökkenőmentes próbafolyamat volt, és mindannyiunknak végig nagy él-
ményt jelentett. A zenekar azóta is többször előadta az I. szimfóniát – ennél nagyobb öröm 
egy kortárs zeneszerzőnek, azt hiszem, nincsen. 

Hogy alakult eddig az I. szimfónia sorsa? Más zenekarok is játszották már?

Csak a BDZ játszotta mostanáig. Szerintem ennek az az oka, hogy elég költséges darab, 
olyan értelemben, hogy nagyon sok speciális kiegészítő kell hozzá. Nyilván elég sokan hal-
lották a darabot, és azért bízom abban, hogy másnak is tetszik, nem csak nekünk.

A zenekar 20. születésnapját ünneplő koncerten, áprilisban a Budapesti Fesztiválzene-
karnak írt III. szimfóniáját is eljátssza zenekarunk. Ezt a szimfóniát 2012-ben írta, közép-
pontjában a kislánya születése áll. Mi a hasonlóság, illetve eltérés a két szimfónia között?

Annyiban megegyeznek, hogy mind a két szimfónia egy bizonyos szakaszt dolgoz föl az 
életemből. Nagyon különböznek viszont abban, hogy az I. szimfónia egy szerelmi történet, 
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a III. szimfónia pedig kifejezetten a gyermek születéséről szól. Érdekes, hogy a III. szimfó-
nia közel sem igényel akkora zenekart, mint az első. Magát a zenei stílust tekintve nem 
hiszem, hogy nagy különbség van, inkább egyezéseket látok, mint különbözőségeket: pél-
dául mindkét darabnak a végén megszólal az énekhang. Ez Beethoven óta nagyon kedvelt 
fogás, mert az énekhang új minőséget adhat a zenemű addig elhangzott folyamatához.  
A zeneszerző akkor nyúl ehhez az eszközhöz – Beethoven is így tett –, amikor feljebb akarja 
emelni a művet egy magasabb régióba vagy egy más dimenzióba. A III. szimfónia utolsó, 
IV. tételében szoprán szólista énekel a zenekar kíséretével egy József Attila-verset. Vissza-
fogott, elcsendesülő hangulatban van vége a darabnak, csakúgy, mint az I. szimfóniának, 
amelynek a végén viszont a kórus lép elő főszereplővé, szintén egy József Attila-verssel.

Mi tekinthető a két mű csúcspontjának?

Az érzelmi csúcspontot a III. szimfóniában a III. tétel jelenti, a IV. tétel pedig inkább egy 
lecsendesülés. Az I. szimfóniában időtartam és hangulati terv szempontjából is feltétlenül 
a IV. tétel a leglényegesebb. Az első három3 tétel csak előkészítője az utolsónak, amely 
egyébként sokkal hosszabb is.

Hogyan és mennyit változott a művészete, munkamódszere a két szimfónia között eltelt 
három évben?
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Ezt nem igazán az én feladatom megítélni. Az egyik kritikában azt olvastam, hogy a III. 
szimfónia sokkal átgondoltabbnak tűnik. Én ezt nem érzem, sőt néha fordítva gondolom. 
Az biztos, hogy a munkamódszer nem változott. És szerintem a stílusban sem történt nagy 
változás. 

Hogyan kell elképzelni egy mű keletkezését? Milyen módszerekkel ír meg egy darabot?

A zeneszerzők nagy részénél ez úgy működik, mint bármelyik másik foglalkozásnál, ahol 
létre kell hozni valamit. Az ember készít egy tervet, végiggondolja a mű szerkezetét. Az 
nagyon fontos, hogy az ember előre lássa, milyen nehézségekkel fog szembesülni. Nálam 
nagyon gyakran előfordul, hogy története van a műnek. Ilyenkor az ember fölvázolja azt, 
és ahhoz igazítja az összes többi technikai paramétert: a zenekar méretét, a tételek számát, 
formáját, tempóit. Nagyon erősen hiszek a hagyományokban. Az a legjobb tanács, amit 
az ember egy fiatal zeneszerzőnek adhat, hogy sajátítsa el az összes szabályt, alkalmazza, 
majd végül szegje meg őket. De ahhoz, hogy az ember meg tudja szegni a szabályokat, 
tudni kell őket alkalmazni. 

Könnyen születnek meg a művei?

Meglehetősen nehezen komponálok. A zeneszerzők egy része fejben ír, még hangszer se 
kell hozzá, a mű belül készül. Mozartnak gyakorlatilag csak le kellett írnia, amit a fejében 
hallott. Én sajnos nem vagyok ilyen szerencsés: hosszú-hosszú napokig, hetekig, olykor hó-
napokig próbálkozom zongorán. Szerintem a zeneszerzésben az a nehéz, hogy végtelen 
lehetőség adott a hangok kombinálására, de minden remekműnél úgy érezzük, hogy csak 
egyetlen jó megoldás van, annak kell megszületnie. Amíg azonban az ember megtalálja 
a tökéletesnek tűnő megoldást, kész labirintus veszi körül, amelyből ki kell jutni, és ren-
getegszer eltévedhet. A szakmai rutin nagyban hozzásegít ahhoz, hogy amikor bemész 
a labirintusba, ne tűnjön minden út ugyanolyannak, hanem határozott elképzeléseid le-
gyenek, merre akarsz indulni. Így nem kell végigjárnod az összes utat, de ettől függetlenül 
előfordul, hogy utat tévesztesz, és akkor újra kell kezdeni egy formai szempontból megfe-
lelően kapcsolódó helyen.

Mit gondol a kortárs magyar zeneszerzésről? Van elég lehetőség az új művek bemuta-
tására?

Rengeteg lehetőség van, főleg amiatt, hogy Európa egyesült, a határok eltűntek, de még 
ha sok is a pályázat és kellő mennyiségű a lehetőség az új művek bemutatására, a közön-
ség java részében él egy erős ellenérzés a kortárs művészetekkel szemben. Valószínűleg 
a társadalmi és a politikai események, amelyek lezajlottak a XX. század első felében, na-
gyon erősen közrejátszottak abban, hogy a kortárs művészetek arra fejlődtek, amerre: 
meglehetősen kevéssé közönségbarát irányba. Régen az emberek egy bizonyos rétegének  
(a polgárságtól fölfelé), amely megengedhette magának, hogy zenét hallgasson, nagyon 
komoly művészi képzettsége is volt. Nagyon aktív kapcsolat volt zenészek és zeneszere-
tők között. Ez a kapcsolat mára gyakorlatilag teljesen elveszett, illetve átalakult. Szerin-
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tem a kortárs zene (ugyan jól körvonalazható, érthető történelmi-társadalmi okokból, de) 
nagyon kedvezőtlen irányba fejlődött a múlt században, különösen a ’40-es, ’50-es évek-
ben. Kissé cinikusan azt is mondhatnám, hogy amilyen a kor és benne az emberek, olyan 
a zenéjük. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy nincsen helye a kortárs zenének a nap 
alatt, mert a világon minden zenének megvan a helye, és a zenetörténetet, csakúgy, mint 
a történelmet, nem lehet megváltoztatni, visszafordítani. De elvesztettük a kapcsolatot a 
közönséggel. Ha kicsit radikálisabban akarnék fogalmazni, akkor úgy mondanám, hogy 
akkoriban, a ’40-es, ’50-es években (idézőjelbe téve) erőteljesen kiseprűztük a közönséget 
a kortárs zenei koncertekről, mert hogy a közönség buta, nem ért semmihez, és egyébként 
se fontos, és nem érdekes a véleménye. Ennek most megvan a böjtje, és visszaüt: az az élő 
kapcsolat, amely régen összefűzött zeneszerzőt és zenehallgatót (aki ideális esetben úgy 
érezte, a hallott mű, a szöveg, a zene az ő érzéseit, gondolatait tolmácsolja, mondja ki ép-
pen, mély érzelmi hatást előidézve benne ezzel), ma bizony a popzenészek és közönségük 
között létezik (bár némileg elferdítve, eltorzítva a rajongás irányába). Nem tudom egészen 
pontosan, hogy ki jár ma kortárs zenei koncertre, de kétségtelen, hogy a régi kontaktus 
nem születik meg, vagy igen ritka esetben. A kortárs zene egy jelentős része nagyon ne-
hezen befogadható még a szakmának is: sokszor magam is értetlenül állok egy új darab 
előtt. Lehet, hogy a szellemi, intellektuális élményt megkapnám, de nem érzek késztetést 
magamban arra, hogy foglalkozzam a művel, mert nem nyújtja azt a zsigeri élményt, amit 
például Bach vagy Bartók zenéje ad nekem. 

Mely kortárs zeneszerzőket hallgatja szívesen?

Orbán Györgyöt szívesen említem, aki a tanárom volt a Zeneakadémián. Elképesztően mű-
velt, széleslátókörű ember, nagyformátumú zeneszerző. De akár Vajda Jánost is mondhat-
nám. Egyébként pedig Stinget. Egyáltalán nem viccelek, Stinget én egészen kiemelkedő 
művésznek tartom. Könnyen befogadható a zenéje, de ha az ember figyelemmel hallgatja, 
és picit mélyebbre ás benne, akkor kiderül, hogy technikai fortélyokkal teli, ugyanakkor 
igen mély, kifejező művészet. Nem akárki képes ilyesmire! Sting nagyon jó példája annak, 
hogy egy egyszerű rockerből hogy válhat egy zeneileg hiperművelt, a jazzben nagyon 
képzett zenész, aki olyan emberekkel dolgozik, akiknek a rockhoz már nem sok közük van. 
Modulációkat, zenei-formai alapelveket lehet tőle ellesni. Merem állítani, hogy nagyon so-
kat tanultam tőle a zeneszerzésről.

Milyen közös együttműködés várható a közeljövőben a BDZ-vel? 

Felkérést kaptam egy musical megírására a zenekartól. A helyzet az, hogy „komolyze-
ne-szerző” vagyok, és eddig még nem próbálkoztam a másik műfajjal, amelyet könnyűze-
nének hívnak – sokszor elég igazságtalanul. Amennyire visszaemlékszem, mindig is életem 
nagy álmai közé tartozott kipróbálni magam ebben a műfajban is. Egyrészt kissé aggódom, 
mert tapasztalatlan vagyok, és úgy gondolom, hogy ilyesmit írni igen nehéz. Másrészt szá-
mot kell vetni azzal, hogy ez a műfaj igen erőteljesen a pénzről szól, ezért úgy gondolom, 
hogy az életemben ez egyszeri kitérő lesz. De mindenképpen kipróbálom magam ebben a 
műfajban is, ha már megadatik rá a lehetőség. 
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Miről szól majd a mű?

A történet Bulgakov A Mester és Margarita című zseniális, korszakalkotó regényének lesz 
a feldolgozása. A musical szónak számomra elég furcsa csengése van, zenei stílus szem-
pontjából ugye a Broadway-musicalt jelenti elsősorban, viszont biztos, hogy én nem ebbe 
az irányba szeretnék elindulni. Nagyon keskeny egyensúlyt kell megtalálnom a szakmai 
önbecsülés, illetőleg egy, az eddiginél sokkal népszerűbb hangvétel megtalálása között. 
A műnek egyszerre kell populárisnak és művészinek is lennie, és ez keveseknek szokott 
sikerülni, nagyon bízom benne, hogy nekem igen. Az biztos, hogy az utóbbi évek egyik 
legfontosabb munkája lesz. 

Az ötlet, hogy musicalt írjon, Hollerung Gábortól származik?

Tulajdonképpen mindig is vágytam erre, és ez szerencsésen találkozott Gábor ezirányú 
elképzelésével. Mivel a zenekar eléggé bedolgozta magát ebbe a műfajba – gondoljunk 
például a közreműködésükre a nagyszerű Sting-koncerten –, logikusan adta magát a kö-
vetkező lépés: próbálkozzunk közösen egy ilyenfajta együttműködéssel. A magasrendű 
irodalmi alapanyagból kiindulva – amelyből egyébként Várady Szabolcs készít szöveget –, 
remélhetőleg nem lesz annyira rossz a végeredmény sem.

Mikorra várható a bemutató?

Szerintem 2015 első felére. Ez egy 2 órás mű, azt meg is kell írni!

NÉVJEGY – Gyöngyösi Levente

Végzettsége: zeneszerző
Foglalkozása: zeneszerző, előadóművész (számozott basszus játékos)
Kedvenc filmzenéi: Howard Shore: Gyűrűk Ura-trilógia, Alberto Iglesias: 
az Almodóvar-filmek zenéi 
Kedvenc filmjei: Gyűrűk Ura-trilógia, A hobbit, Körhinta, Az Argo-akció, 
Veszedelmes viszonyok (a Milos Forman- és a Stephen Frears-rendezés is)
Kedvenc musicalje: Jézus Krisztus Szupersztár
Hobbija: filmezés, fotózás, foci
Kedvenc zeneszerzői: Mozart, Rameau, Bartók, Bach, Palestrina
Kedvenc idézete: „És ezzel olyan dolgok vesztek el ebből a világból, amelyeknek 
sosem lettek volna szabad feledésbe merülniük.” A Gyűrűk Ura – A Gyűrű szövetsége

Megjelent: A Hangoló 2013 tavaszi számában.



 „Én a szakmát Hollerung 

Gábortól tanultam meg”

Szöveg: Petró Margit

Kószás Ági befáslizott kézzel kezdte csellista-

pályafutását zenekarunkban, mindössze tizen-

öt évesen. Az elmúlt két évtizedről, a zenekari 

zenészségről, a szólamvezetőségig vezető útról 

kérdezgettük. 
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Mikor és hogyan kerültél kapcsolatba a zenével?

Mivel zenész szülők gyereke vagyok, ezért már nagyon fiatalon megtörtént a találkozás. 
Édesapám hegedült és basszusgitáron játszott, általa kerültem nagyon hamar a könnyűze-
ne közelébe. Barátja, muzsikustársa, Wolf Péter szerezte a Vuk című film főcímdalát. Közel 
laktunk egymáshoz, és én egy oviba jártam lányával, Katival. Nagyon kicsik voltunk, így 
mindketten megtanultuk a dalt, melyet végül Kati énekelt a felvételen. Ez volt az első ko-
moly felkészülés ötéves koromban. Kisiskolásként Cserháti Zsuzsa lemezén és a 100 Folk 
Celsius zenekar legismertebb dalában, a „Paff a bűvös sárkányban” énekeltem a kórussal. 
Sőt az R-GO Együttes „Ballag a katona” számában az éneklés és vokálozás mellett én mon-
dom az „Anya, anya nézd, egy mikulás!” szöveget.
Édesanyám a Rádiózenekar brácsása volt, a komolyzenével rajta keresztül találkoztam elő-
ször a matiné műsorok, a gyerekkoncertek, vagy a 6-os stúdióban rajzolással eltöltött pró-
bák során. A hangszerválasztást is neki köszönhetem.

A fentiekből nem következik egyenesen, hogy pont csellista lett belőled…

Édesanyám mindenkit megkérdezett, akit ismert a 22. kerületi zeneiskolában, kit és mit 
ajánlanának. Elsődleges szempont a jó tanár és egy jó színvonalú alapfokú oktatás volt. Így 
esett a választás hétéves koromban a csellóra és Belej Ferenc tanár úrra, aki stabil alapokat 
adott, és megszerettette velem a zenét. 1987-ben az Országos Friss Antal Gordonkaver-
senyen I. díjat kaptam. Bár a versenyről általában az a véleményem, hogy a zenében az 
érzelmek, az egyéni képességek, az ízlésvilág megmutatása a lényeg, ezért nem mérhető 
össze úgy, mint például egy sportteljesítmény.  

Hogy találtatok egymásra, te és a zenekar?

A konzervatóriumban másodikos voltam, amikor elkezdtem járni a Budafoki Ifjúsági Zene-
karba, a Dohnányi jogelődjébe. 1990 nyarán egy Nemzetközi Ifjúsági Zenei Fesztiválra ké-
szültek Valenciába, erre az útra lehetett jelentkezni. Emlékszem, Liszt: Mazeppát kellett ját-
szani, ami addig elképzelhetetlen nehézségű darabnak tűnt. Az akkori Ifjúsági Zenekarban 
nem volt állás, nem járt a munkáért pénz, de mindig komoly kiválasztás után lehetett csak 
bekerülni. Nagy esemény volt, hogy külföldre utazhattunk, annak ellenére, hogy három 
napig buszoztunk, s mindenki vitte a kis költőpénzét. Óriási kitüntetést jelentett számunk-
ra, és vonzó volt a „világlátás”, a nyaralás, s hogy kiváló darabokat játszhattunk.  A szólamot 
mindenkinek fel kellett mondania. Én voltam a legfiatalabb csellista a zenekarban, s ott 
ültek a „nagyok”. Izgultam, hogy beférjek a keretbe, ezért aztán egészen az ínhüvelygyul-
ladásig gyakoroltam. Az első napokban befáslizott kézzel játszottam. Szerencsére Gábor 
{Hollerung – a Szerk.} megdicsért, nagyon jól sikerült. Nekem nagy lehetőség volt 15-16 
évesen bekerülni egy ilyen zenekarba. Az érettségi miatt azonban akkor még nem jártam 
rendszeresen, kihagytam például a híres mexikói turnét, pedig voltak évfolyamtársaim, 
akik ezért az útért inkább a pótvizsgát választották. 1992-ben felvettek a Zeneakadémiára, 
és azóta folyamatosan játszom itt. 
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A Budafoki Ifjúsági Zenekar átalakult hivatásos együttessé, Budafoki Dohnányi Zene-
karrá. Ez bennetek milyen hatást váltott ki?

Váratlan örömöt jelentett mindenki számára, amikor 1993-ban professzionális együttes 
lettünk. Átéreztük ennek komolyságát, s reméltük, hogy valami el fog indulni a bizton-
ságosabb jövő irányába. Az átmenet szakmailag zökkenőmentes volt, de tudtuk, hogy az 
állásokért mindenkinek többet kell tennie. Eddig a zeneiskolából kinőtt növendékek saját 
elhatározásból járhattak az ifjúsági zenekarba, de ettől kezdve egy komoly meghallgatás 
után álláshelyek lettek kiosztva fizetésért. Ekkor jelentkeztem a szólamvezetői próbajáték-
ra, húsz éve vagyok a csellószólam vezetője. Az alapító tagok közül többen vagyunk még 
itt: például Viniczai Éva, Korda Nikoletta, Török Bea, Amirás Kinga, de van, akit régebbről 
ismerek, Szepesi Bence konzis osztálytársam volt. Majd ha lesz elég időm, rendszerezem 
a kezdeti években készült videofelvételeimet. Nekem megvan például az első African  
Sanctus és Creol mise koncert, amire az autentikus szólistákat, az Astoria aluljáróban zenélő 
pánsípos együttest mi találtuk meg és kértük fel. Rengeteg szép élmény köt a zenekarhoz.

Mindezeken túl miért szeretsz a BDZ-ben játszani?

Ezzel kapcsolatban a legfontosabb számomra, hogy én a szakmát Hollerung Gábortól ta-
nultam meg. Mint például a ritmikai pontosság, a hangigény, az átgondolt zenekari meg-
oldások jelentőségét. A húsz év alatt végigjátszottuk a zeneirodalom legkiemelkedőbb al-
kotásait, köztük rengeteg oratóriumot, ahol a cselló continuo szerephez jut. Ha szükséges 
volt, külön próbákon egyeztettünk, hogy az a hang meddig tart, de miért addig tart, mikor 
és hogyan kell az énekszólam alatt játszani, miben rejlik annak a két-három ütemnek a 
jelentősége. Úgy érzem, hogy ebből a szempontból tökéletesen összecsiszolódtunk. Egy 
fél szemrebbenésből is tudjuk, hogy mire gondol a másik. Nem is kell mondani, elképzelé-
sünket azonnal egymáshoz igazítjuk. Nagyon mélyen belém ivódott a zenekari együttmu-
zsikálásnak minden csínja-bínja. Szerencsésnek mondhatom magam, mert nagyon korán 
belecsöppentem ebbe a világba.  Sok fiatallal ellentétben én mindig is zenekari zenész 
pályára készültem.  Engem mindig jobban vonzott az együttmuzsikálás, a csapattal való 
összedolgozás, mint az egyéni megmutatkozás. Az akadémiai évek alatt sajnos a zenekari- 
gyakorlat-tanítás, vagy zenekari óra háttérbe szorult, elég felületes volt a zenekari muzsi-
kus életre való felkészítés kultúrája. Én már ott is szerettem és különösen érdeklődtem irán-
ta, így háromszor annyit ültem a koncerteken, mint a többség.  

Mi a legfontosabb számodra az együttzenélésben?

Nagyon fontosnak tartom, hogy a fiatalok örömmel akarják megtanulni a szakmát, a zene-
kari zenélést, s mellette tudják elfogadni az idősebbek észrevételeit. Nem értek egyet azzal 
a szemlélettel, hogy teljesítményre igazán csak a fiatal képes, s az idősebbet le kell írni. Sok 
szakmában tartják úgy, hogy biztosan a fiatal az okos, aki friss tudása miatt mindent tud. 
A zenében ez egyértelműen összemérhető, hallatszik, érzékelhető a szakmai felkészültség. 
Természetesen tenni kell érte, hogy megmaradjon az alapvető belső igény, hogy tartani 
tudjam a szintet. Dolgoznom kell azon, hogy elfogadhatónak tartsam magam, hogy úgy 
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csináljam, hogy örömömet leljem később is benne. Nekem ebben az anyukám egyik példa-
képem, aki, hogy kellően felkészült legyen, 55-60 éves korában is rendszeresen gyakorolt.
Ma kevés fiatal arcán látom az örömöt, talán mert másra vágyott, külföldre akart menni, 
szólókarriert álmodott. S összeomlik, amikor rájön, hogy „nekem csak ez jutott”.  Ezeket az 
embereket úgy tudom sajnálni! Természetesen idősek is vannak így, amikor mindennek 
csak a végét várják. Fontos, hogy találjuk meg ennek a munkának a szépségét, hogy ne 
fásuljunk bele, hogy merjünk változtatni, újítani, mindig tanulni. A zenekar egyik fontos 
feladata volt mindig a megszokásoktól eltérő, örömmel végzett, értelmes zenélés. A két 
évtized alatt értékes embereket nevelt ki Gábor, s kiváló muzsikusok kerültek különböző 
nagyzenekarokba. Szerencsére néhány éve megállt az elvándorlás, valóban kinőttük ma-
gunkat, és igazi nagyzenekarrá váltunk.

Milyen most a hangulat a szólamodban, a zenekarban?

A légkör nagyon kellemes, zenekaron belül már rengeteg kapcsolat, barátság született. 
Jó érzés körbenézni, és öröm látni, hogy ekkora társaságban őszintén lehet összemoso-
lyogni. Igaz, mi szólamvezetők sokszor külön is találkozunk, megbeszéljük, előre kitalál-
juk a vonást, vagy kamarázunk, a közös zenei ízlést csiszolgatjuk. Bizton állíthatom, hogy  
a csellószólam az országban az 
egyik legjobb, számít, hogy öt-
hat éve állandó és összeszokott 
a társaság és a munkán kívül is 
jóban vagyunk. Jó, hogy egy 
hullámhosszon vagyunk, ismer-
jük a másik minden rezdülését. 
Ez a zenekar mindig is híres volt 
a lelkesedéséről, s azt sohasem 
befolyásolták például az anya-
giak. Szeretek itt dolgozni, és 
szeretem a hangszeremet. 

Régóta használod a mostani 
csellódat?

Még zeneakadémista korom-
ban spóroltam össze az árát. 
Egy manufaktura német cselló, 
nem mester hangszer, de a hang- 
ja gyönyörű. Az előző tanuló-
csellómat a nagypapámtól örö-
költem, Dr. Mercz Árpádtól, aki 
Budafok díszpolgára. Ő a hábo-
rús hadifogság alatt egy német-
országi kis faluban cserélte egy 

SZÓLAMTÁRSAIVAL A 90-ES ÉVEKBEN
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nadrág anyagért. Örömmuzsikáltak, s a kántor még papírt is kiállított, hogy megtérítette az 
árát, nem lopta. Így hozták haza a vonaton, két százas szögön lógatva. Van egy hegedűm 
az édesapámtól, amin gyerekkori barátnőm játszik, az édesanyám brácsáját meg zenekari 
kollégám, Kusz Viki brácsa szólamvezető gondozza. Különösen fontos ez a hangszernek, és 
én is örülök, hogy az örökségem jó kezekben van.

Melyik volt a legemlékezetesebb koncertélményed a zenekarral?

A legmaradandóbb pillanat a diplomakoncertem volt, ahol Csajkovszkij: Változatok egy 
rokokó témára című művét játszottam. Együtt tartottuk Inhoff Anitával, aki akkor a brácsa- 
szólam vezetője volt. A zenekar ma is megteszi a tagjainak, hogy lekíséri a diplomáján, de 
úgy érzem, hogy különlegesebben bánt velünk Gábor, mert a bérletes esti előadás kere-
tében játszhattunk. Más érzés, amikor a rokonok beülnek negyvenen a diplomakoncertre, 
vagy tele van a Zeneakadémia. Úgy kellett odébb ültetni a nézőket, hogy helyet csináljunk 
a tanári karnak. Minden szempontból nagyon nagy élmény volt.

A csellószólam vezetője vagy a BDZ-ben és a MÁV Szimfonikus Zenekarban is, ezen kívül 
édesanya és feleség. Hogyan tudod beosztani az idődet és összeegyeztetni a szerepeket?

Mivel sok segítségem van, ezért jól. A párommal, Sütő Andrissal, aki mindkét zenekar első 
harsonása, jól meg tudjuk szervezni az életünket. Egész nap együtt dolgozunk, amit sze-
retünk, mindkettőnket inspirál, s ezen túl még tudunk miről beszélgetni. Sőt! Előny, hogy 
a munkán kívüli közös dolgokra több idő jut, s az együttléteket teljes mértékben a család-
nak szentelhetjük. Nagylányom, Anna tíz és fél éves és ugyanolyan okok miatt csellózik 
négy éve, amilyenek engem befolyásoltak. Szontagh Márton kollégám tanítja, akit kisis-
kolás kora óta szeret, ismer, és ezért szívesen játszik nála, s ha más hangszert tanítana, 
akkor is nála tanulna. Örülök annak, hogy a képességei fejlődtek, most már lelkes, belőle 
jó koncertlátogató lesz. Rita négy és fél éves, ő egész pici kora óta ámulattal figyeli a zenei 
műsorokat, kristálytisztán énekel és nagyon tehetséges. Mindketten járnak a Csillag Musi-
cal Stúdióba. Reggel én viszem őket iskolába, óvodába, a nap többi részében Andris sokat 
segít. A koncerteket megpróbáljuk úgy osztani, hogy a család ne lássa kárát. 

Mit csináltok, amikor nem rohantok ide-oda?

Zöldövezetben lakunk, és nagy játszóteresek vagyunk, hiszen ott a gyerekek felszabadul-
tan tudnak játszani. Jó időben sokat biciklizünk, kirándulunk, lejárunk a Duna-partra, azt 
tesszük, ami nekik a legjobb, mert számunkra is az a fontos. A nyarakat igyekszünk egy-
máshoz igazítani. Én úgy érzem, hogy lényegesen több időt tudunk velük tölteni, mint 
azok a szülök, akik napközben dolgoznak.

Úgy tudom, ez a második házasságod.

Igen, és szerencsére támogató, harmonikus a kapcsolat a volt férjemmel is, mert jól tudjuk 
kezelni a beismert tévedéseinket. Túl tudtunk lépni a hibáinkon, elfogadtuk egymás dön-
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tését. Ebből a kapcsolatból nem csak közös gyermekünk, a nagylányunk profitál, hanem 
mindenki. Ha Andrissal mi turnézunk, ők vigyáznak a gyermekeinkre, ami megnyugtató és 
példaértékű.
Mindkét gyermek születését követően keveset voltam otthon. Nem azért, mert az anyasá-
got tehernek éreztem volna, hanem mert hiányzott a zenélés, és mindig volt segítségem, 
ezért hamar vissza tudtam jönni. Fokozatosan be tudtuk osztani az időt és a felmerülő 
feladatokat. Azt például, hogy változatos, nagyon szeretem a munkámban. Az sem zavar, 
hogy a próba, fellépés esetleg hétvégére, estére, ünnepre esik. Én is így nőttem fel, amikor 
anyukám a Rádiózenekarral utazott, nekem két hetet a nagyszülőkkel kellett lenni, ami 
csak előnyömre vált. Ők másként foglalkoztak velem, másról beszélgettünk. Ha a gyerek 
szerető, gondoskodó környezetben van, s ez kellő módon elő van készítve, megszervez-
ve, abból mindenki profitálhat. Nagyon örülök, hogy mindkét gyermekünk hamarabb lett 
önálló, ma már teljesen megbízhatóak. A szélesebb családdal is nagyon harmonikus, jó a 
viszonyunk, mindenki segít a másiknak. S ha a családban mindenki jól érzi magát, bizton-
ságban van, könnyebb a munkát is szeretettel, s élvezettel ellátni.

Mit kívánsz a jubileum alkalmából a zenekarnak és magadnak?

Gábornak kitartást, mert tudom, hogy nem mindig könnyű. A zenekari tagoknak jó han-
gulatban eltöltött próbákat és szép élményekkel teli koncerteket a következő 20 évre!   
És sokszor gondolom azt, hogy milyen jó lenne innen nyugdíjba menni!

NÉVJEGY – Kószás Ágnes

Kedvenc zeneműve: Mahler: V. szimfónia
Említendő filmélménye: Anna és a király
Hobbija: olvasás
Kedvenc idézete: „Fordítsd arcodat a nap felé, akkor minden árnyék mögötted 
marad!” (ismeretlen szerző)

Megjelent: a Hangoló 2013 tavaszi számában.



Brácsázik, hímez, vajat köpül, 

paprikát termeszt, állatokat 

ment – de főleg hegedül

Beszélgetés Sass Magdival, 
zenekarunk örök idealistájával

Szöveg: Petró Margit
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Hogyan és mikor kezdődött kapcsolatod a zenével?

Orosházán születtem, apai ágon pedagógus dinasztiából származom. A dédapám Liszt-érmes 
karnagy volt, aki születésem után két héttel ment el közülünk. Temetésén elhangzott, hogy 
bár magával vitte tehetségét, tudását, de remélik, hogy az új jövevény folytatja, amit ő képvi-
selt. Így is lett, amire nagyon büszke vagyok. Nagypapám és édesapám is játszottak hangsze-
ren, tehát a zene, a hangszerek szeretete lényegében születésemtől jelen volt az életemben. 
Óvodás koromban rajongtam a hárfa hangjáért, nagyon szerettem volna rajta játszani, de 
ahhoz bizony előbb zongorán kellett tanulni. A kezem sajnos túl kicsi volt a billentyűkhöz, 
ezért a vonós hangszerek felé irányítottak. Így kezdtem el csellózni, majd egy év után eljutot-
tam a hegedűhöz. A kezdetektől vonzott a közösségben való muzsikálás. Egy kvartettbe brá-
csást kerestek, megkérdezték, volna-e kedvem játszani rajta. Azonnal igent mondtam, mire 
hangszer híján egy hegedűt áthúroztak számomra, s a vonzalomból máig tartó szerelem lett.  
A saját hangszerem hangjával, amely egy 1930-ban készült Prokop brácsa, nem tudok betel-
ni. Nagyon sokat köszönhetek ennek a hangszernek! Dolgozhattam együtt például Kurtág 
Györggyel, Szervánszky Valériával is, illetve többször volt lehetőségem részt venni a Szom-
bathelyi Bartók Szemináriumokon, valamint koncertezhettem szólistaként külföldön is brá-
csistaként. De zenei pályámon mindvégig a hegedűművészi diploma megszerzése vezérelt.

A Budafoki Dohnányi Zenekar hegedű szólamának szinte a kezdetektől tagja vagy.  
Miért választottad ezt a zenekart, és mi tart itt két évtizede?

Itt azt csinálom, amit szeretek, ráadásul ebben az együttesben még beszélgetni is lehet 
az emberekkel. Eleinte a Zeneakadémiai tanulmányok mellett kisegítőként vettem részt 
a zenekar munkájában. Húsz évvel ezelőtt volt egy különleges koncert, melynek tétje a 
zenekar hivatásossá válása volt. Nagyon izgatottak voltunk, mert tudtuk, hogy a jövő függ 
ettől, és az fontos volt számunkra. Készült akkor a Zeneakadémia színpadán egy fénykép. 
Gábor azt kérte, hogy csak az álljon oda, aki valóban komolyan gondolja. Én odaálltam. 
Gáborban a motiváción alapuló munka fogott meg, s ezzel nem csak egy zenekart, de egy 
közösséget is létrehozott. Egyedi stílusú pedagógiája, egyéni karrierje mindenki számára 
példaértékű, és ez itt tartja az embereket. Bizony sokszor emberpróbáló feladat a több órás 
próbákat kevés szünettel végigülni, de az ő egyénisége mindenkinek erőt ad és feledteti 
a nehézségeket. Humoros mondataiból, zenei instrukcióiból pedig már egész gyűjtemény 
létezik, melyeket „hollerizmusok” címen tartunk nyilván.
Jelenleg a hegedű prím szólamában vagyok tuttista, de felkértek a szekund szólamveze-
tő helyettesi teendők ellátására is. Ez számomra megtiszteltetés, a kollégák maximálisan 
pozitív hozzáállása pedig igazolja, hogy valóban amolyan „egy mindenkiért, mindenki 
egyért” szellemiség uralkodik a csapatban. A pozitív visszajelzések, egy mosoly, egy bíz-
tatás miatt pedig hálás vagyok nekik – ezek rengeteg erőt adnak mindenkinek. Teljesen 
más tuttistaként játszani, és más vezetni, irányítani egy szólamot, egységre törekedni, ész-
revenni, kijavítani a hibákat. A titok, úgy vélem, a kollegialitásban, a pozitív hozzáállásban, 
a segítőkészségben és a kölcsönös bizalomban rejlik. Ezek nélkül bizony nagyon nehéz az 
eredményes, közös munka. Az együttesben a színvonalas munka, a magas követelmények 
szinte észrevétlenül valósulnak meg, köszönhető ez Gábor humorának, könnyedségének. 
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A tagság úgy összekovácsolódott, hogy szinte félszavakból, mozdulatokból, pillantásokból 
is értjük egymást, s azt, hogy a karmester mit szeretne. Az együtt töltött két évtized rend-
kívül erős alapot adott, s hitvallásunkká vált, hogy a szellemi gondolkodás eszmei érték, 
mely az anyagi javak és szemlélet felett áll. Ez amolyan BDZ-idealizmus lett. 

Mennyire része életednek a zenekar?

Kószás Ági cselló szólamvezető kolléganőm egy korábbi Hangolóban megjelent mondatát 
idézve; én is innen szeretnék nyugdíjba menni. Ezért sok erőt kívánok Gábornak, hogy a ze-
nekar hosszú ideig fennmaradhasson, és még sokáig átadhassa azt a tudást, szellemiséget, 
amit képvisel. Gábor rengeteget dolgozik, próbál, és látszólag nem fárad el, nem beteg. 
Bizony sokszor felmerült már bennem a kérdés, vajon hogyan csinálja. Életem talán leg-
meghatározóbb vele kapcsolatos élménye akkor volt, amikor sok évvel ezelőtt egy Carmi-
na burana koncertre készültünk. Az első próbára beérve tudtuk meg, hogy Gábor komoly 
autóbalesetet szenvedett, melyben csúnyán megsérült a gerince. Nagyon megijedtünk, 
aggódtunk érte, s az egészségéért, vajon felépül-e, rendbe jön-e. A hangversenyt Vajda 
Gergő vezényelte helyette. A koncertre erős fájdalmai ellenére Gábor eljött, s az előadás 
után testén merevítővel lassan elgyalogolt a színpadig, és megköszönte a zenekarnak a 
munkát. Közben a közönség ünnepelt, s érezni lehetett, hogy a taps mögött valami más 
is volt, ami Gábornak szólt. Majd a színfalak mögött is külön-külön mindenkit megölelt, 
miközben végig próbálta visszatartani a könnyeit. Bizony akkor nagyon sokunk torkában 
ott volt a gombóc. Úgy vélem, hogy a veszteségben is egyek vagyunk, együtt érzünk.  
A közösen átélt katartikus koncertélményre egyik jó példa Elgar: Enigma-variációk Nimród 
tétele, melyet évekkel ezelőtt a Zeneakadémián adtunk elő. Azt hiszem, hogy zenekarunk 
titka a Gáborból sugárzó erőben rejlik.

Mi az, ami a zenekari munkán kívül örömet, élményt jelent számodra?

Sok minden érdekel. Gyermekkoromban sok időt tölthettem nagymamámnál, akinek meg-
fogott őszintesége, szellemi tisztasága. Csodáltam a pozitív hozzáállását, a kreativitását, és 
ezt próbálom én is továbbvinni. Ha kell, tudok vajat köpülni, kenyeret dagasztani és sütni, 
tarhonyát készíteni házilag, a konyhai tárolószekrényem polcain pedig saját készítésű be-
főttek, savanyúságok, szörpök sorakoznak üvegekben. Nem okoz problémát a különleges 
növények gondozása, s büszke vagyok két kis erkélyemre, melyeket virágok díszítenek, és 
apró paradicsom és paprika nő a ládákban. Kislány korom óta érdeklődöm a hímzés iránt. 
Inspirál, ahogyan létrejönnek a térbeli motívumok a fehér napszöveten. Folyamatosan szü-
letnek újabb és újabb kézimunkák, melyekkel szívesen díszítem a lakásom. Jó érzés a színes 
motívumokra nézni, s rengeteg munkám van benne. Ezen kívül nagyon szeretek nyelveket 
tanulni. Évekkel ezelőtt felmerült bennem, vajon hogyan lehet verbális kommunikáció nélkül 
kifejezni magunkat? A karmester is hasonlóképpen kommunikál, de én a hétköznapokra vol-
tam kíváncsi. Így találtam rá a jelnyelvre, mely lényegében a dolgok, történések térben való 
közlése kézjelekkel. Az agynak ehhez teljesen át kell állnia és meg kell tanulni törni a magyar 
nyelvet. Bevallom, eleinte nem volt könnyű, de idővel ráéreztem és megértettem, min alapul 
ez a nyelv. 2011-ben sikeresen letettem a középfokú nyelvvizsgát. Írással is próbálkozom, egy 
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kis könyvben gyűjtögetem a verseket. Ezt a vénámat valószínűleg nagypapámtól, Sass Ervin 
Békéscsabán élő író, költőtől örököltem. Egyben ő a legnagyobb kritikusom is. 2008-ban egy 
cikkem jelent meg a Mentor Magazinban, melyet egy törött szárnyú denevér megmentésé-
vel kapcsolatos érzéseim, élményem alapján írtam. A pozitív visszajelzések folytatásra ösztö-
nöztek, ha úgy érzem, hogy tollat kell ragadni, azonnal leírom a gondolataimat.

Köztudott rólad, hogy imádod az állatokat, az együttesben is mindenkinek segítesz, 
akinek gond van  háziállatával. Hogyan alakult ez ki, és miért fontos számodra?

Az állatszeretetem mindig megvolt, de igazából a véletlennek és az előbb említett sé-
rült denevérnek köszönhetem, hogy az állatgyógyászat közvetlen közelébe kerültem.  
A nagyon rossz állapotban lévő kis apróságot egy téli napon az utcán találtam, és azon-
nal elvittem a legközelebbi állatorvosi rendelőbe, ahol a Rex Alapítvány orvosai dolgoz-
tak. Szerencsémre éppen az alapító doktor fogadott, aki látta fokozott érdeklődésemet. 
Ő segített abban, hogy ma már asszisztensként segédkezhetek mellettük. Ehhez bizony 
meg kellett ismernem az orvosi latint, gyógyszertant, a kezelésekhez, operációkhoz 
szükséges dolgokat, az állatok különleges ellátását, speciális fogásmódokat. Emellett én 
szerkesztem a Rex Állatkórházak facebook oldalát is, melyet érdekességekkel, írásokkal 

MAGDI KÉZIMUNKÁI

MUNKA KÖZBEN A REX ALAPÍTVÁNYNÁL
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színesítek. A Rex-nek köszönhetem mentett cicánkat is, egy imádnivaló kék himaláját, 
aki bizony majdnem az „örök vadászmezőkre” költözött, olyan rossz állapotban találtak 
rá. Amint betegen, csontsoványan, tele sérülésekkel megláttam, azonnal beleszerettem, 
s tudtam, hogy a gazdája leszek. Neki csak két feladata volt: életben maradni és felépül-
ni. Mintha érezte volna, túlélte, és most már egészséges, boldog, igazi nagy zsivány.  
A boxerünk két éve császárral szült, ahol szintén asszisztálhattam. Az operáció közben a 
szíve sajnos leállt, de büszke vagyok arra, hogy szívmasszázzsal segíthettem az újraélesz-
tésében, és hálás szívvel gondolok az égiekre, hogy mind a mai napig mellettünk van. 
Az alapítványnál megtanultam sok mindent feldolgozni a születéstől a halálig, hiszen ez 
utóbbival sajnos nemegyszer szembesülnöm kellett betegség, vagy éppen az emberi 
felelőtlenség, gyarlóság miatt. Úgy vélem, a gyógyításon túl fontos, hogy kiszolgáltatott 
helyzetükben bátorítást, erőt adjunk kis barátainknak, ezáltal mi is jobb emberré vál-
junk, és ezzel talán a világ is jobb irányba változik. Egy mosoly, egy kedves szó sokszor 
mindennél többet jelenthet! Ez is az idealizmusom részévé vált.

Jelenleg nagyon érdekes, színes életet élsz. Van valami, amire vágysz a jövőben?

A kisfiam, Kristóf tíz éves, neki ugyanazt próbálom tanítani, átadni, amit én kaptam a szü-
leimtől, az őseimtől. Neki ez már természetes, hiszen abban él, hogy tiszteljük és őrizzük 
a múltat, az örökségünket, mindamellett, hogy a jövőnkért éljük a jelent. Rendkívül ér-
zékeny, finom lelkű kisgyermek. Zenei általánosba jár, jó a hallása, hangszeren is tanul, 
de rábízom, hogy milyen mélyen szeretne a zenével foglalkozni. A párom biztosítja azt 
a nyugodt hátteret, amivel meg tudom valósítani azokat a dolgokat, amelyeket a család 
után fontosnak tartok. Ezért hálás vagyok neki, s ugyanezt én is törekszem megadni szá-
mára. Szabadidőnket aktívan, együtt töltjük, mindig megyünk valahová, sokat járunk a 
természetbe. Megelégedettséggel, nyugalommal tölt el, hogy a régiségek, a hagyomány, 
az ősök tisztelete párosul az életünkkel. Igyekszem őrizni, továbbadni a múltat, s a jövőt a 
jelenben próbálom szebbé tenni, alakítani. 

NÉVJEGY – Sass Magdolna

Végzettsége: hegedűművész, tanár
Beszélt nyelvek: olasz, német, angol, jelnyelv
Hobbija: hímzés, természetjárás, állatok, növények szeretete
Kedvenc zenei korszaka: romantika
Mottója: „Őrizd a múltat, s a jelennel tedd szebbé a jövőd!” 

Megjelent: a Hangoló 2013 őszi számában.



Aki együtt rezgett 

a harangjával

Szöveg: Kurta Klaudia

Nagy Zsolttal, zenekarunk ütő szólamának 

korábbi vezetőjével a Philip Glass: Concerto 

Fantasy for Two Timpanists and Orchestra (azaz 

Fantázia concerto két timpanistára és zenekarra) 

című mű előadásának apropóján beszélgettünk.
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Zsolt zeneszerető családban nőtt fel; édesapja hobbi-szinten dobolt, édesanyja is szerette 
a muzsikát. Zsolt mindig is zenész szeretett volna lenni. Eleinte zeneiskolában zongorázni 
tanult, majd átváltott ütőzésre, de a zongora továbbra is kedves maradt számára. Sokat 
kellett gyakorolnia, de úgy érzi, megérte, mert a zongorázás pihenteti, kikapcsolja, még 
most is gyakran ül a billentyűkhöz. A Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolát és a Váci 
Konzervatóriumot egyszerre végezte szolfézs tanszakon is, amit szintén nagyon szeretett. 
Ezek után a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Tanárképző Intézetében folytatta tanul-
mányait. Nagy szeretettel emlékezik tanáraira, Schwartz Oszkárra, Kovács Miklósra, Holló 
Aurélra, B. Nagy Tündére.

Merre tovább?

Zsolt zenekari pályafutása a Budafoki Dohnányi Zenekarban indult 15 éves korában, mikor 
kisegítőnek hívták Mahler I. szimfóniájához. A Zeneakadémián megrendezett koncerten az 
ifjú ütős rettentően izgatottan, átizzadt ingében várta, hogy a negyedik tétel első hangját 
cintányérján megszólaltathassa a megfelelő intenzitással és hangerővel. Hollerung Gábor 
igen elégedett volt az eredménnyel. Zsolt aztán 14 évig muzsikált a BDZ-ben, ütött-vágott 
mindent, amit ért. Nagyon megszerette a zenekart és Gábort is, sok mindent kaptak egy-
mástól. Voltak nehezebb és könnyebb időszakok is, de mindennel megbirkóztak, segítve 
egymást. Volt, hogy egy próbateremben nem fért el az egész ütős apparátus, így több te-
rembe szóródtak szét, és az ajtót tokostul kiszedték, hogy hallják egymást. Volt, hogy a 
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koncert előtti próbán két állványt ütöttek össze cintányérok helyett, mert nem volt idejük 
kirámolni, így a hangszerek még a folyosón álltak. De ezek a helyzetek is hozzájárultak 
ahhoz, hogy eredményes és jó kedélyű közös munka jöhessen létre, mely alatt épülhet a 
kölcsönös bizalom, és mindenkinek lehetősége adódik a fejlődésre. Zsolt szólamvezető-
ként felelősséget vállalt mindenért és mindenkiért a szólamában, a kisegítőket is szárnyai 
alá vette, igyekezett a körülményektől függően mindent a legjobban megoldani. Legked-
vesebb barátja Tóth János {szintén egykori BDZ-s ütős, a zenekar állandó kisegítője – a Szerk.}, 
aki meghatározó számára mind szakmailag, mind emberileg. Máig nagyon jó kapcsolatot 
ápolnak, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy Zsolt esküvőjén János volt a tanú.

Momenti speciali per percussioni

A saját maga méretű cintányérokkal 1994-ben debütáló Zsolt megélt számos mulatságos 
esetet. Egy Mahler szimfónia közben, melyet a zenekar valamennyi tagja teljes átéléssel 
játszott, a két timpanista röhögőgörcstől szenvedve ütögetett végig, elbújni nem tudván a 
nézők szeme elől. 2004-ben a Brémai Kórusolimpián neki jutott a megtisztelő szerep, hogy 
a nagy harangot megkongassa. Igen ám, de a kongatást követően le kellett volna fognia 
a hangszert, ami mérsékelten sikerült, így jobb ötlet híján egész testével ráborult, átölelte, 
minek hatására együtt remegett a haranggal. De elmondása szerint egy koncert sem múlik 
el apróbb malőrök nélkül.
Ebben az időszakban Zsoltit a BDZ-s munka mellett többször hívták vendégszerepelni, 
többek között a MÁV Szimfonikusok, a BM Duna Zenekar, a Concerto Budapest. Gyakran 
zenél más jellegű együttesekkel is, például a Talamba Ütőegyüttessel, vagy a Fele Királyság 
zenekarral, melynek egyik alapítója zenekarunk csellistája, Simkó-Várnagy Mihály. De Zsolt 
megfordult már a TNT pop-együttesben, illetve Kovács Kati zenekarában is. 

BDZ vagy nem BDZ?

A BDZ 2009-ben saját próbaterembe költözhetett, a próbák délelőttre kerültek az addigi 
délutáni-esti időpontokról. Zsoltnak, ahogy sokaknak, választani kellett akkor két főállása 
között, és ő a biztosabb egzisztenciát nyújtó Magyar Honvédség Altiszti Akadémiáját vá-
lasztotta.  Igen, ez a barátságos képű, szőke zenész honvédként helyezkedett el főállásban.
Történt aztán, hogy Zsolt egy Talamba koncert kapcsán belátogatott a BDZ próbatermé-
be, amikor is Hollerung Gábor feltette neki a kérdést; volna-e kedve szólistaként együtt 
muzsikálni a BDZ-vel és Rácz Zoltánnal, az Amadinda Ütőegyüttes alapítójával Philip Glass 
Concerto Fantasy for Two Timpanists and Orchestra című darabjában. Mindannyiunk és 
a majdani közönség örömére a válasz igen volt. Bár Zsolt nem ismerte korábban a mű-
vet, a későbbi zenehallgatások után azonban örömmel és lelkesen nyilatkozott róla. Nagy 
izgalommal készül a koncertre, kihívásnak, jó élménynek fogja fel. Nem célja a magamu-
togatás, csak szeretne egy jót zenélni jó zenészekkel, ezáltal épülni, gazdagodni, tanulni 
a zenésztársaktól. Az alkalmi visszatérés a BDZ-be jó érzéssel tölti el, hiszen életre szóló 
barátságokat kötött itt, és most lehetősége adódik arra, hogy újdonsült feleségével együtt 
zenéljen. {Zsolt visszatérése a későbbiekben „állandósult” – 2015 óta újra főállású tagja zene-
karunknak az ütőszólam vezetőjeként. – a Szerk.}
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NÉVJEGY – Nagy Zsolt

Végzettsége: ütőhangszeres művész, tanár
Kedvenc zeneműve: Richard Strauss: Négy utolsó ének Jessye Norman előadá-
sában, Rahmanyinov: III. zongoraverseny Szvjatoszlav Richter előadásában, illetve 
Puccini, Verdi és Mozart művei
Családja: felesége Bartányi Réka, zenekarunk bőgőse, kislányuk Melinda 2017-ben 
született. És van egy kutyájuk Rafael, egy törpe ezüst uszkár 
Szabadidejében: szeret családjával minél több időt eltölteni, a gödi szülőházban a 
kertben pihenni, és persze zongorázni, különösen Chopint, Bachot és Schubertet.

Egy timpani concerto margójára

Az amerikai ütőhangszer virtuóz, Jonathan Haas mindig is timpanista szólókarrier- 
ről álmodozott. Kissé kilátástalan küzdelmei után, melyekkel bizonyítani akarta, 
hogy az üstdob egy zenét előállító hangszer és nem csak zajcsináló eszköz, rájött, 
hogy csak zenekarral van bármi esélye arra, hogy a timpani a színpad leghátsó  
zugából végre méltó helyre kerülhessen. Timpaniverseny megírására szemelte ki az 
amerikai Philip Glasst, majd 10 évnyi lelkes várakozás, győzködés és pénzgyűjtés 
után felkérte a szerzőt, aki csak ennyit mondott neki: „Emlékszem, maga az az őrült 
timpanista.” Haast meggyőzték, hogy jobban jár, ha két szólistára kéri a művet, mert 
így az eddig rejtve maradt sorstársaknak is lesz lehetőségük megcsillogtatni tehet-
ségüket. Így esett, hogy 2000 óta már több mint 54 alkalommal adta elő a művet a 
világ minden részéből származó zenekarokkal és timpanistákkal.  A nagy siker a szer- 
zőt is meglepte.

Kivonat a Hangoló 2013 őszi számában megjelent „Két férfi egy eset” című írásunkból.



Cápa, hattyú, helikopter 

Szöveg: Kurta Klaudia

Ahogy a címben foglalt, egymással első olvasatra 

nem sok közös metszetet képező dolgok sejtetik, 

írásunk főhőse, Helecz Dániel, zenekarunk ifjú 

csellistája szereti a kísérletezést, a nem hétköz-

napit. Ezen attitűdjének köszönhetően sok kihí-

vással kellett már megküzdeni életében. Febru-

ári koncertünkön a Haydn D-dúr csellóverseny 

szólószerepének nem mindennapi „megpróbál-

tatásai” várnak rá.
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Zene nélkül nem is tudna létezni. A közhelyszerű kérdésre, miszerint mit vinne magával 
egy lakatlan szigetre, az a válasz érkezik, hogy egy százezer gigabyteos winchestert tele 
zenével. Az első zeneszám Bartók Concertoja lenne rajta, melyet Liszt Les Préludes-je,  
Brahms szimfóniái követnének, és a nagy orosz zeneszerzők, például Sosztakovics. Bartók 
a nagy kedvenc, mivel egyedi és minden benne van; a romantika és mellette a modern,  
a haladás is; a hagyomány és az újítás ötvözete ő.

Attacca

A hétéves Danika gyanútlanul üldögélt az iskolapadban az I. kerületi Farkas Ferenc Ze-
neiskolában, és nem is sejtette, hogy nemsokára Oláhné, született Uhlmann Inez néni 
személyében élete csodálatos fordulópontja toppan be a tanterembe. A fiatal pedagógus 
csellista-növendékekre vadászva bukkant főhősünkre, aki boldogan jelentkezett is, holott 
fogalma sem volt róla, hogy pontosan mire is. Otthon a szülők vegyes érzelmekkel hallgat-
ták, amint kisfiuk „Csellózni akarok!” felkiáltással, választási lehetőséget nemigen hagyva 
ismertette jövőbeni terveit. A hezitáló család végül beadta a derekát. Mivel idővel kiderült, 
hogy csemetéjük mennyire szereti ezt a hangszert, ráadásul érzéke is van hozzá és igen 
gyorsan fejlődik, minden segítséget és támogatást megadtak neki. Tőlük sem állt távol a 
zene, sőt az édesapa egykor még rockzenekarban is tevékenykedett. 
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Poco a poco

Inez néni a biztató kezdet után kis idővel anyai örömök elébe nézett, így a lelkes növen-
déket Mészárosné Takács Mariann tanárnő vette szárnyai alá. Dani szeretettel emlékszik 
rá vissza, hogy mennyit segített neki, törődött vele, és rámutatott a zene fontosságára. 
Nyüstölte, de inspirálta is, és egyben megismertette a kamarazenével is. Kellett is a noszo-
gatás a gyermeknek, mert nem mindig fűlött a foga a gyakorláshoz, de szülei ebben is 
segítették.  Zeneiskolás évei nem teltek unalmasan. Az egyik koncerten a magáról teljesen 
megfeledkezett Dani csellóján az egyik húr egyszer csak megadta magát és leeresztett.  
A kis művész a malőrről tudomást sem véve játszott tovább a maradék három húron. Végül 
aztán a tanár néni beszaladt a színpadra menteni a menthetőt, úgyhogy folytatódhatott 
tovább a hangverseny. 
Az általános iskolai tanulmányok után a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépis-
kolába Oláh Miklós tanár úr segítségével felvételt nyert ifjú csellista Záborszky Kálmán 
igazgató úr tanítványa lett, aki szigorú volt, sokat foglalkozott vele, és ennek meg is lett 
az eredménye. 2000-ben megkezdhette  zeneakadémista éveit Mező László professzor úr 
vigyázó szemei előtt. Dani fantasztikus muzsikusnak és nagyon jó pedagógusnak tartja 
mesterét, aki mindamellett, hogy elképesztő technikai  és zenei tudással rendelkezik, fog-
lalkozik is az emberrel, sőt, még kezelni is tudja. Olyannyira jól kezelte Danit, hogy 2006-
ban a Budafoki Dohnányi Zenekar egy lelkes és kihívásokra éhes gordonkaművésszel gya-
rapodott személyében.
A fiatal muzsikus remekül érzi magát az együttesben, aminek egyik oka a korosztály-azo-
nosság; így a hangulat is egészen más. Fontos, hogy az ember hol tölti a mindennapjait. 
Különösen pozitív élmény, ha olyan személyiség fogja össze a csapatot, mint Hollerung 
Gábor, aki főleg érzelemközpontú ember – néha el is ragadja a hév –, de alapvetően em-
berként szól a másikhoz. És persze sok szakmai dolgot is lehet tanulni tőle. Dani szerint 
Hollerung óriási hatással van a zenekarra. Mindezeknek a koncerteken látható és hallható 
eredménye van. Az egész viszont nem működhetne a részek nélkül – a csellószólam pazar. 
Dani nagyon jól érzi magát benne, a kollégák jó barátok is egyben. Szívesen ebédelnek 
együtt és hallgatják meg egymást különböző kisebb koncerteken. A Zempléni Fesztivál 
minden évben alkalmat ad más közös időtöltésre, „nyaralásra”, akár még főzésre is, bár Dani 
állítása szerint előbb festene, mint főzne. Így aki a fiatal csellistán egy közértben készülne 
rajtaütni, ne a koriander és a rozmaring környékén próbálkozzon! Több eséllyel jár sikerrel 
a kávés polcoknál.
A zenekarral több emlékezetes koncerten van túl, ilyen volt például a 2008-as tangó-est a 
Müpa-ban, melyen ő játszotta a cselló szólót, miközben profi táncosok kápráztatták el a kö-
zönséget. Vagy a tavalyi újévi koncert, ahol Saint-Saëns Az állatok farsangja című művének 
Hattyú tételét adta elő. De ide sorolhatjuk egy izraeli zeneszerző koncertjét is, melyen tele-
fon- és helikopterhangokat kellett imitálni a színpadon, vagy a tavalyi MOM-beli koncertet, 
melyen Szabados György Időzene című kompozíciójával borzolták a közönség kedélyeit. 
Dani szerint nem az a lényeg, hogy szép legyen valami, ő maga főleg azt élvezi, ha valami 
más, mint a megszokott. Persze ez néha visszaüt, mint például egy koncerten, melyen egy 
modern darabot játszottak, ahol a zongora húrjai le voltak csipeszelve, fantasztikusan ré-
mes hangokat produkálva ezzel. A zenekar tagjai nem is bírták ki nevetés nélkül. 
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Mosso

Az ifjú muzsikus a zenekar mellett szívesen megfordul más zenei együttesekben is. Így 
esett, hogy néhány évvel ezelőtt egy magyar metálzenekar (Dreyelands) lemezén köz-
reműködött.  A műfaj nem áll tőle távol, mivel tizenéves korában előszeretettel tombolt 
például a Fresh Fabrik számaira – akikkel később volt szerencséje együtt játszani élő rádió-
adásban. A Dohnányi Zenekar egyik hegedűse, Horváth Anita egy rokona – Horváth András 
– játszik egy metál együttesben, így került Dani a Testore Vonósnégyessel a lemezre. De 
ahogy öregszik az ember, lenyugszik kicsit. A 2007 júniusában alakult együttesükkel {Testo-
re: milánói vonóshangszer-készítő család a XVII. századból – Szerk.} ezek mellett is szép sike-
reket értek már el. Nemrégiben készült el Herencsár Viktóriával közös lemezük, a második 
a sorban, melyen a cimbalom hazai nagykövete – a már fentebb említett Horváth Anita 
édesanyja – különböző népek stílusában írt dallamokat. Az első, magyaros hangvételű le-
mez után ez egy színesebb szőttese a cimbalom és a világ zenéje találkozásának. Ezeken 
kívül Dani közreműködött még a vonósnégyessel, jazz formátumban is Hárs Viktor, illetve 
Kozma Orsi koncertjein is. Dani érdekes élménynek, kihívásnak tartja mindegyiket. Szereti, 
ha színes egy dolog – főleg, ha a zene az. Persze időegyeztetés – család, munka, zenekar 
– szempontjából nehéz lehetőséget találni a gyakorlásra, szereplésre, de amikor sikerül, 
akkor páratlan dolgoknak lehet szem- és fültanúja a közönség.
A különböző rendezvények alkalmával is érik meglepetések a zenészeket. Egy esküvőn pél-
dául az ifjú pár a Mozart és Haydn darabok után a Cápa főcímzenéjével kívánta házaséleté-
nek első napját megünnepelni. De fogyott már esküvői torta a Keresztapa dallamaira is.

Concerto per violoncello e orchestra in Do Maggiore

Pihentető zenei élményre vágyik? Nem szeretne gondolkodni közben, mint mondjuk egy 
Wagner-darabon? Szeretne belefeledkezni a zenébe, miközben a szólista majd megge-
bed? Akkor ezt a február 14-i koncertet önnek találták ki. Haydn D-dúr csellóversenye, ez 
az üdítő, nem hosszú, három tételes zenemű kellemes kikapcsolódást nyújt, miközben a 
csellista számára technikailag igen nagy kihívást jelent. Fontos a lazaság, a hangok kris-
tálytiszta megszólaltatása. Ehhez sok munka kell, de Dani már jó ideje gyakorol. Mivel az 
ilyen daraboknál nagyon hallani, ha hamis, így a romantikus, magát dobálós maszatolásra 
nincsen lehetőség. Ez a kényes darab tele van mindenféle, korra jellemző stilisztikai ele-
mekkel, melyek könnyednek tűnnek, holott közel sem azok. A mű remekül használja ki a 
cselló lehetőségeit, a sok oktávugrás, kettősfogás, technikai bravúrok mellett különleges 
szépségű és elegáns muzsikával ajándékozza meg a hallgatót. A koncert műsora rövid te-
lefonos egyeztetést követően öltött testet, melyben a „Nincs kedved játszani valami köny-
nyed klasszikus csellóversenyt?” kérdésre a „De van!” választ követően Gáborral összedug-
ván fejüket megszületett a Haydn D-dúr csellóverseny előadásának ötlete. 
Daniról kiderül, hogy szokott lámpalázas is lenni. Mint mondja, egy egészséges szintre 
szükség is van, de figyelni kell, hogy ne váljon az ember hátrányára. Az izgulás nagy része 
rutin útján úgyis kopik, a próbákkal is ki lehet küszöbölni. Illetve azzal, ha az ember nem jár 
úgy, mint főhősünk az egyik Müpa-beli koncert alkalmával, mikor bevonulván a színpadra 
a zenekarral, balsejtelmektől gyötörten fedezte fel, hogy nem lesz min játszani, mivel a 
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hangszer még a zenekari gyülekezőben van a tokjában. Szerencsére a probléma megoldó-
dott, de Dani azóta négyszer megnézi, hogy minden megvan-e.

Tacet 

Amikor éppen nem a helikoptereket utánozza, vagy a hangszerét felejti el felvonultatni a 
koncertre, akkor nagyon szeret zenét hallgatni. Egyik nagy kedvence az elektronikus műfaj, 
abból sem a populáris, hanem az, ami elvontabb, meghökkentő, nem hétköznapi. Szereti 
a kísérletezést, ami túllép a megszokotton. A hajdobálós metálkorszakot kinőtte már, azt 
is szerette, míg meg nem unta.  Ezen kívül, ha tehetné, körbeutazná a földet, világot látna. 
Eddigi úticéljai között a leginkább emlékezetes New York volt. A város, ami sosem alszik, 
teljesen lenyűgözte.  Örömét leli a kiállításokban, filmekben, a táncban, de csak, mint néző.  
Egy csésze finom kávé és Perényi Miklós – Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas gordonkaművész 
– muzsikája jelenti számára a tökéletes nyugalmat. Perényi Miklós világviszonylatban is a 
példaképe Daninak. Mikor meghúzza a vonót, rögtön felismeri, hogy ő az. Nincs szüksége 
művészi allűrökre, csak leül, és ott van a zene. Bármit játszik, libabőrös lesz tőle. 
Ha már a kedvenceknél járunk, Dani sok karmesterrel dolgozott együtt – Kocsis Zoltán,  
Vásáry Tamás, Takács-Nagy Gábor, Jurij Szimonov, Chelsea Tipton, Roberto Paternostro, 
Dian Tchobanov – sok nagy név, sokat lehet tőlük tanulni. De a favorit, akivel a közös mun-
ka még várat magára, Claudio Abbado.  

„A zene túl jó dolog ahhoz, hogy kihagyjuk az életből.”

Helecz Dániel úgy véli, a jövő muzsikuspalántái csodálatosan gazdag élet elébe néznek, 
ha a zenét választják hivatásul. A zene nagyon sokat segít, sok mindenre megtanítja a 
csemetéket. Gyakorolni kell, fejlődik a fülük, a memóriájuk, kívülről kell megtanulni sok 
mindent. Időre kell érkezni, nő a kötelességtudat, a felelősségérzet. Nem is beszélve az ér-
zelmi gazdagságról, amit a művészetekkel – különösen a csellóval – való foglalkozás nyújt. 
Ez egy olyan plusz dolog, ami pótolhatatlan. Aki zenekari muzsikusnak áll, annak sosem 
lesz üres az élete, és jó társaságban csinálhatja azt, amit szeret. Ehhez persze a sport, tánc 
és informatika mellett a zenének ki kellene mozdulnia hatodrangúságából. Ezt próbálván 
elősegíteni Dani is megfordult iskolákban gyerekeket toborozni csellótanulmányokhoz.  
A szülői értekezletre megérkezve az első sokk után – „Csellótanár vagyok.” – néhány ember 
odamerészkedett és érdeklődni kezdtek, hogy a cselló az olyan-e, mint a gitár. A konklúzió 
végül az lett, hogy ugyan kevesebb húr van rajta, de sokkal jobb, mint a gitár. A szülőknek 
fontos lenne tudni, hogy a zongora és furulya mellett más érdekes hangszerek is léteznek. 
Ezért hasznosak például a Megérthető Zene Junior koncertek és a Zeneértő leszek hang-
szerbemutatók; ezek segítik a gyerekeket, hogy képben legyenek és megismerjék a zene 
és a hangszerek csodálatos világát. Hiszen ahogy Dani is mondja, „A zene túl jó dolog ah-
hoz, hogy kihagyjuk az életből.” 

Megjelent: a Hangoló 2014 tavaszi számában.



Ásó, kapa, fakanál

Szöveg: Kurta Klaudia

2014. november 21-én a Budapest Music Center-

ben különleges koncertet hallhattak az odaláto-

gatók. A Johann Sebastian Bach-ot is megihlető 

Vivaldi: Versenymű négy hegedűre hangzott el 

többek között, a Budafoki Dohnányi Zenekar 

négy kiváló hegedűművésze, Szilágyi-Gárdián 

Rita, Nagy Szilvia, Szilágyi Péter és Véghelyi Márk 

előadásában. A kvartett friss házaspárját kérdez-

tem a hangversenyről, muzsikálásról, minden-

napjaikról.
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Hogyan készültetek erre a mostani koncertre? Együtt, ketten is gyakoroltatok otthon, 
vagy külön-külön?

Péter: Gyakorlatilag a szeptemberi felkérés óta készültem, nem is annyira a szólamot gya-
korolva, mint inkább lélekben. Igyekeztünk megismerkedni különböző felfogású felvéte-
lekkel is. A munka érdemi részében jött az ujjrendek, vonásnemek, díszítések kitalálása, és 
a darab partitúrájának nézegetése. Ez számomra egy izgalmas eleme volt a felkészülésnek. 
Az az igazság, hogy miután elég izgulós vagyok, bizony sokszor itthon is nagyon be voltam 
„sózva”. Hihetetlenül sokat köszönhetek Ritának, mert nem csak szakmailag segített renge-
teget, hanem hatalmas szeretettel és türelemmel fogadta minden idegeskedésemet, „túl-
pörgésemet”. Nekem nagyon nagy öröm volt vele játszani, és összemosolyogni a próbákon 
és a koncerten is egy-egy pillanatra. Persze gyakoroltunk itthon külön-külön és együtt is. 
(Azt hiszem, a szomszédaink is nagyon várták már ezt a koncertet…)

Rita: Egy dolog biztos, a felkészülésben több volt az öröm, mint az idegesség. Minden 
szólókoncertemnél legalább annyi időt szántam a darab megismerésére és a lelki ráhango-
lódásra, mint magára a gyakorlásra. Ez most sem volt másként. Ahogy a szólamunkat vala-
mennyire megtanultuk, azonnal összejátszottuk otthon. Nekem már ez nagy élmény volt, 
hasonló temperamentumú zenészek vagyunk, gyakorlatilag „körbetáncoltuk” a nappalit 
hegedülés közben. Minden házaspárnak őszintén kívánok ilyen gyönyörű pillanatokat!

Hogyan éreztétek magatokat a koncerten? Úgy sikerült, ahogyan vártátok?

Rita: Én személy szerint egy dologra vágytam: hogy élvezni tudjuk mind a négyen ezt a kon-
certet. Hiszen ha valamit, akkor ezt a művet igazán lehet. A kezdeti idegesség, ami a próbá-
kon még bennünk volt, úgy érzem, a koncertre egy felszabadult örömzenéléssé érett. Be kell 
vallanom, nem egyszerű dolog kollégáink, barátaink elé kiállni, ezért itt is szeretném megkö-
szönni a zenekarnak a sok kedves szót, mosolyt, ami olyan sokat jelentett nekünk! 

Péter: Nagyon szép és felemelő érzés volt együtt muzsikálni, és bár azt hiszem, a mi szak-
mánkban sosem lehet maximálisan elégedetten lejönni a színpadról, összességében nagyon 
szép élményként fog megmaradni bennem ez a koncert. Valóban nagyon jól esett a kollégák 
biztatása,  támogatása is, igazán megható volt tapasztalni ezt az őszinte szeretetet.

Melyik áll hozzátok közelebb és miért: szóló, kamara vagy nagyzenekar? Játszotok-e 
kamarazenekarban vagy vonósnégyesben?

Péter: Az izgulásom miatt hozzám közelebb állnak a kamarazenei feladatok és a nagyze-
nekarban való játék, de azt hiszem, mindkettőt elevenen tartja, ha az ember néha szólis-
taként is megpróbál alkotni valami szépet. Vonósnégyesben játszom, második hegedűs 
vagyok a Sturcz Quartetben, immáron tizennegyedik éve. Nagyon sok műfajban, a kortárs 
darabok bemutatásától a rockkoncerteken való közreműködésig rengeteg közös élményt 
élhettem át velük. Nagyszerű embereknek és fantasztikus zenészeknek tartom őket. Szá-
momra megunhatatlan a velük való muzsikálás.
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Rita: A kamarazenélés mindig is az életem egyik legfontosabb része volt. Számtalan fel-
állásban kamaráztam, de volt néhány igazán meghatározó is. A Zeneakadémián Gulyás 
Márta tanárnőnél évekig dolgoztunk együtt egy zongoraötös formációban, rengeteget 
köszönhetek ennek az időszaknak. Emellett egyre fontosabb lett az életemben a vonósné-
gyesezés is, ami a mai napig tart. A kamarazenekarban való munkát talán még hamarabb 
megszerettem. A konzis éveim alatt koncertmestere lehettem a konzervatórium kamaraze-
nekarának, a zeneakadémiai évek alatt pedig a Capriccio Kamarazenekar tagjaként Bán-
falvi Béla tanár úrtól tanultam rengeteget. E mellett többször játszottam a Weiner-Szász 
Kamaraszimfonikusoknál, és évekig az Erdődy Kamarazenekarban.

Hogyan lettetek muzsikusok? Volt a családban zenész?

Rita: Nálam talán lehetett sejteni, hogy „veszélyeztetett” vagyok, hiszen a családom min-
den tagja zenész. Édesanyám és nővérem szintén hegedűsök, édesapám csellista. A kama-
razenélés iránti szeretetem innen is ered, hiszen sokszor játszottunk együtt. Szüleim sok 
fiatal muzsikust indítottak el ezen a pályán. Én is rengeteget tanultam tőlük, a mai napig 
egy-egy szóló koncertem előtt megkérem őket, hogy hallgassanak meg, segítsenek a fel-
készülésben. 

Péter: Nekem édesapám kántor-karnagy, a zenei hivatás apai ágon régebben is jelen volt a 
családban. De édesanyám is tanult zenét, és gyönyörű hangja van. Ő édesapám kórusában 
énekelt. Számomra első látásra talán a zongora és az orgona lett volna az evidens választás, 
de én a hegedűhöz ragaszkodtam. Már óvodás koromban a homokozólapátomból is azt 
próbáltam fabrikálni.
  
Mikor kerültetek a Budafoki Dohnányi Zenekarhoz?

Péter: A Tanárképző Főiskola elvégzése után gyakorlatilag rögtön felvételiztem a zenekar-
ba, de már előtte is kisegítettem itt. Úgy hiszem, ebben a zenekarban lett belőlem a szó 
professzionális értelmében muzsikus, és ezért sosem lehetek eléggé hálás. Csak a 2004-
2005-ös évadot hagytam ki, mert akkor kezdtem a művészképzőt Bánfalvi Béla Tanár úr 
osztályában a Pécsi Egyetem Művészeti Karán. Nagy büszkeséggel tölt el, hogy a zenekar 
eddigi összes jubileumi koncertjén játszhattam, az ötévesen csak úgy, mint a húszévesen.

Rita: Én 2007-ben diplomáztam, már a zeneakadémiai évek alatt több szimfonikus zene-
karban kisegítettem, a Dohnányi Zenekarban is, állásban 2009 óta vagyok.

Tavaly augusztusban volt az esküvőtök, meséljetek erről egy kicsit!
 
Rita: Egy lány sokszor álmodozik róla, hogy vajon milyen lesz az esküvője. Azt kell mon-
danom, az a nap minden képzeletemet felülmúlta. Elköteleződni valaki mellett egy életre 
komoly dolog, s az, hogy ezt az oltár előtt, családunk és barátaink körében tehettük meg, 
megható és felemelő érzés volt. 
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Péter: Nekem, azt hiszem, életem legszebb és legfontosabb napja volt! Az az igazság, hogy 
majdnem végigsírtam a szertartást a meghatottságtól és az örömtől! Sturcz András bará-
tunk csellón előadott csodálatos Ave Maria-ja, és Nagy László Adrián gyönyörű orgonajáté-
ka is hozzájárult ennek a napnak a szépségéhez. A vonósnégyesem tagjai még külön zenei 
meglepetéssel is készültek a lakodalomra, ami az egész násznépet elragadtatta.

Ki mit szeret a másikban a legjobban?

Rita: Ha egy rövid mondattal szeretnék válaszolni, azt mondanám, megtaláltam a másik 
felem. Aki ismeri Petit, biztosan úgy gondolja, elsőként a humorát fogom említeni, ami 
kétségkívül bearanyozza a mindennapjaimat, de én sokkal inkább abba a lelki mélységbe 
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szerettem bele, amit még nem tapasztaltam előtte senkinél. Lelkem társát találtam meg 
benne.

Péter: Nem tudom, lehet-e egy dolgot kiemelni. Persze rengeteg olyan tulajdonsága van 
Ritának, amik önmagukban is hatalmas értékek, gondolok a hihetetlen lelki finomságára, 
az ízlésére vagy akár a humorára. De nekem a legfontosabb ő maga.  Az, hogy együtt men-
jünk végig az életen, együtt éljünk meg mindent, jót is, rosszat is. 

Együtt éltek, együtt dolgoztok, milyen hatással van a kettő egymásra? Miben jó, miben 
kevésbé?

Rita: Egyelőre főleg az előnyeit érzem. Együtt mehetünk munkába, rengeteg élménnyel 
gazdagodunk a közös muzsikálás alatt, és nem utolsó sorban egyszerre van szabadidőnk, 
így sokkal könnyebben tervezhetünk bármilyen programot.

Péter: Én nagyon élvezem, hogy nem kell reggel nyolckor búcsúpuszit adnom a felesé-
gemnek. Persze, ha épp bármilyen nézeteltérés van közöttünk, nehezebb  szétválasztani 
a munkát és a magánéletet, de ezzel együtt is azt hiszem, irigylésre méltó a helyzetünk.

Otthon hogy telik egy napotok? Ki mit csinál, a munkamegosztás hogyan néz ki?

Péter: A házimunkát jól és gyorsan tudjuk együtt végezni, ezek az alkalmak is nagyon sok 
közös örömet hordoznak. Ellenben a konyhában elég komoly fejtörést jelentek Ritának, 
hiszen főzni egyáltalán nem tudok, de nagyon válogatós vagyok, és gyakorlatilag nem 
eszem húst. Jelenleg próbáljuk összehangolni, hogy a kecske és a káposzta is elfogyjon...

Rita: Nem túlzott Peti, tényleg rövid azon ételek listája, amiket hajlandó megenni, de ha 
sikerül eltalálnom, nagyon tudja értékelni! A konyhán kívül viszont sokat segít, azt hiszem, 
ezen a téren is kiegészítjük egymást. Igyekszünk minden héten legalább egy ún. közös 
estét tartani, amikor csak egymásra figyelünk.

Mi a legszebb élményetek a zenekarral?

Rita: Erről már beszélgettünk Petivel, és volt egy koncert, ami mindkettőnk számára külön-
legesen szép emlék maradt. A Művészetek Palotájában játszottuk Beethoven IX. szimfóni-
áját, és Gyöngyösi Levente I. szimfóniáját a Cantemus Vegyeskar közreműködésével. Azt 
hiszem, nem csak mi érzékenyültünk el. Csodálatos érzés volt aznap este a színpadon lenni.  

Milyen jövőbeli terveitek vannak?

Péter: Ha a jó Isten is úgy akarja, szeretnénk, ha a családunk minél hamarabb bővülne. 
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NÉVJEGY – Szilágyi-Gárdián Rita

Tanárai: Baranyai Györgyné, S. Dobos Márta, Kertész István, Gulyás Márta, 
Hargitai Géza, Éder Pál, Bánfalvi Béla
Kedvenc zeneszerzője: Bach, Brahms
Kedvenc időtöltése:  olvasás, versírás, jóga
Kedvenc étele: bolognai spagetti
Háziállata: Amióta Budapesten élek sajnos nincs, de nagyon szeretem a kutyákat!

NÉVJEGY – Szilágyi Péter

Tanárai: Dósa Károly, Halász Ferenc, Sós Natasa, Bächer Anna, Dénes László, 
Bánfalvi Béla 
Kedvenc zeneszerzője: Händel, Mozart, Chopin
Kedvenc időtöltése:  jazz-tanulmányok, basszusgitár, foci
Kedvenc étele: paradicsomleves, pizza
Háziállata: Sajnos most nincs, de hatalmas állatbolond vagyok, minimum 
egy kakadut szeretnék!

Megjelent: a Hangoló 2015 tavaszi számában.



Bőgője muzsikál, autója 

tündököl

Szöveg: Kurta Klaudia

Bangó Norbert, zenekarunk bőgő szólamának 

vezetője nemcsak a hangversenytermekben 

mozog otthonosan, de a konyhában és az 

autók világában is; az indiai ízek mestere 

és a Mercedes-Benz megszállottja. 
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Hogyan indult a muzsikus pályafutásod?

Első hangszerem a zongora volt, ötéves koromban kezdtem játszani rajta. Édesapám is 
nagybőgős, így a bőgő gyermekkorom óta a mindennapjaink egyik legfontosabb szerep-
lője volt. Sokszor kézbe vettem, próbálgattam, és nagyon vártam a pillanatot, hogy tizen-
kétéves koromban elkezdhessem nagybőgő tanulmányaimat.  

Mindig zenész szerettél volna lenni? Mi lennél, ha nem ezt csinálnád, amit most?

Nem is emlékszem, hogy gyerekkoromban, vagy azóta bármikor felmerült volna ben-
nem, hogy esetleg más hivatást is választhatnék. Talán még autószerelő lennék szívesen...  
De azért legszívesebben zenész vagyok.

Családodban voltak olyan zenészek, akik hatással voltak rád?

Számtalan zenész van a családunkban. Közülük különösen édesapám volt nagy hatással 
rám. Gyakran eszembe jutnak azok a régi nagy családi ünnepek, amikor mindannyian ösz-
szegyűltünk; előbb-utóbb előkerültek a hangszerek és elkezdődött a közös muzsikálás. Bár 
a fiam ma már saját útját járja, vele és feleségemmel manapság is sokat zenélünk közösen 
otthon, vagy akár közös koncerteken is.

Hol, kiknél tanultad a bőgős mesterséget?

Nagybőgő tanulmányaimat a VI. kerületi zeneiskolában kezdtem Duduj Lajosnál, majd  
Lukácsházi István tanítványaként folytattam a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépisko-
lában. Tanárom ajánlására már a III. osztály elvégzése után felvételiztem a Zeneakadémia 
egyetemi tagozatára, ahol Kubina Péter tanítványaként diplomáztam 1997-ben. Ezzel pár-
huzamosan egy éven keresztül Ludwig Streicher, a Bécsi Filharmónia szólóbőgőse óráit 
látogattam a bécsi Zeneakadémián.

Van példaképed?

Gyerekkorom óta rengeteget hallgattam és hallgatom most is Ludwig Streicher felvéte-
leit, aki nemcsak nekem, de a korosztályom nagybőgős társadalmának is példaképe volt.  
Legendásan briliáns technikájával és páratlan muzikalitásával iskolát teremtett. Szeren-
csésnek érzem magam, amiért megismerhettem és a növendéke lehettem.

Gyerekként szerettél gyakorolni?

Azt gondolom, kevés olyan gyerek van, aki minden nap teljes odaadással képes gya-
korolni. Ezzel én is így voltam, bizony néha elfogyott a lendület. Tanáraim tehetséges-
nek tartottak, könnyedén teljesítettem egyik óráról másikra a feladatokat, így előfordult, 
hogy elbíztam magam és ellazsáltam egy-egy nap gyakorlást. Egy idő után azonban én 
is rájöttem, hogy ha mestere akarok lenni a hangszeremnek, akkor nem hagyhatok ki 
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egyetlen napot sem. Ekkor életem egy másik korszaka következett napi hat-nyolc óra 
gyakorlással.

Mikor, hogy kerültél a Dohnányi Zenekarhoz?

Kedves barátom, Dévényi Gábor akkori bőgő szólamvezető meghívására kerültem a zene- 
karba. 2005-ben játszottam első alkalommal itt, akkor még kisegítőként, majd 2006-ban 
nyertem meg a próbajátékot és váltam hivatalosan a zenekar tagjává.

Előtte hol muzsikáltál?

A főiskola befejezése után öt évig a Stockholmi Filharmónia Zenekarában dolgoztam. Fele-
ségem, akkor még barátnőm, tizenkétéves kora óta Svédországban élt, ott is diplomázott 
– zongoristaként. Közös barátunk, egy ottani magyar nagybőgős hívta fel a figyelmemet a 
próbajátékra. Az ő ösztönzésére jelentkeztem és a próbajáték nyerteseként lettem a Stock-
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holmi Filharmónia Zenekarának tagja. Nagyszerű zenekar volt, és nagyon szerettem velük 
dolgozni, de a svédek kicsit zárt és távolságtartó világában egy idő után mégsem éreztem 
igazán otthonosan magam. Hiányoztak a szüleim és az itthoni barátaim. Éppen ezért dön-
töttem úgy 2002-ben, hogy családommal együtt hazaköltözöm Magyarországra.

Miért szeretsz a Dohnányiban zenélni?

Magyarország egyik legkiválóbb együttesének tartom ezt a zenekart. Fiatal, ambiciózus, 
szakmailag maximálisan felkészült, különleges személyiségű emberekből áll. Sok barátra 
találtam közöttük. Fontos számomra, hogy előítéletek nélkül, kizárólag emberi tulajdonsá-
gaimat és szakmai teljesítményemet figyelembe véve ítélnek meg. Büszkén mondhatom, 
tele vagyunk állandó, izgalmas kihívásokkal, és ha jól tudom, mi vagyunk az ország egyik 
legfoglalkoztatottabb zenekara. Rengeteg koncertünk van, minden műfajban és zenei stí-
lusban otthonosan mozgunk.

Milyen a bőgőszólamon belüli élet?

Nagyon baráti és bensőséges. Mint minden közösségben, nálunk is vannak kisebb súrló-
dások, de szerencsére ezek minden esetben megoldódnak. Ha időnk engedi, néha belefér 
egy-egy munkahelyen kívüli közös lazítás is.

Miből áll az, ha az ember szólamvezető?

Nagy felelősség. Hivatalosan az én feladatom zeneileg összefogni a szólamot, megtarta-
ni a szólampróbákat és beosztani a kötelező szolgálatszámokat a szólamon belül. Rajtam 
múlik, mennyire egységes a hangzásunk, de az én felelősségem az is, hogy a szólamtársa-
im kellőképpen felkészültek legyenek a koncertre. Példát kell mutatnom, hiszen én nem 
hibázhatok. Ez több gyakorlással, odafigyeléssel, energiabefektetéssel jár, de én szívesen 
teszem bele ezt a pluszmunkát. Előfordul, hogy szigorúnak kell lennem, de ezzel a nagybő-
gő szólammal igazán nincs nehéz dolgom.

Melyik a legemlékezetesebb koncerted és miért?

Nem tudnék egy koncertet kiemelni. Mindegyik emlékezetes valamiért. Vagy a műsor, vagy 
a karmester, vagy a szólista miatt. Előfordul, hogy történik valami vicces dolog a koncerten, 
amire visszagondolva később jót nevetünk. Egy alkalommal például egy Megérthető zene 
koncerten, a Zeneakadémián egy kicsit lendületesebben szerettem volna beinteni egy szó-
lambelépést. Az igyekezettől a vonó kirepült a kezemből és a csellók között kötött ki. Akkor 
eltöltöttünk némi időt a pultok mögé bújva, mire mindenki magához tért a nevetésből.

Mit kell tudni a hangszeredről, milyen fajta, mióta van meg?

Egy olasz mesterbőgőn játszom. 12 éves koromban ajándékozta nekem édesapám, előtte 
ő használta.
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Mesélj egy kicsit a családodról! Hallottam hírét, hogy a fiad nagyon jó hegedűs.

Igen, a fiam most 19 éves, Ausztriában tanul, másodéves a Grazi Zeneművészeti Főiskolán. 
Előzőleg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Különleges Tehetségek Osztályába járt ti-
zenkétéves korától. Feleségem pedig zongoraművész.

Mit szeretsz szabadidődben csinálni?

Ha tehetném, minden szabadidőmet az autómmal tölteném. Szeretem, ha szép és tö-
kéletesen működik. Ha valami elromlik benne, megpróbálom magam megjavítani. Nem 
vagyok képzett autószerelő, de az évek során sokat olvastam a témáról és hosszú időket 
töltöttem egy-egy autószerelő mester műhelyében, tanulmányoztam, hogyan javítják az 
autóimat. Szerencsére van egy nagyon jó barátom, aki hasonlóképpen megszállott. A sza-
badidőm nagy részét az ő műhelyében töltöm. Barátaim gyakran kérnek tőlem tanácsot 
autóvásárlással, szereléssel kapcsolatban. Szívesen segítek, általában sikerrel. Nemcsak azt 
szeretem, ha egy autó tökéletesen működik, tökéletesen is kell kinéznie. Legújabb mániám 
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NÉVJEGY – Bangó Norbert

Ami a legjobban kikapcsolja: Az autó; vezetés és szerelés egyaránt
A Mercedes-lázról: Már gyerekkoromban is ez volt a kedvenc márkám, mindig 
visszatérek hozzá. Most egy Mercedes Benz CLS 320 CDI típust használok. Nem-
rég vettem és nagyon szeretem. Majdnem minden típus volt már a tulajdonom-
ban hosszabb-rövidebb ideig. Az elsőt 1990-ben vettem, az egy W123-as volt. 
Mindenki megcsodálta szép mustársárga színét. 
Amit szívesen hallgat: Jazz
Kedvenc zeneműve, zeneszerzője: Nincs. Mindenevő vagyok.
Amire a legbüszkébb: Legnagyobb büszkeségem a fiam.

az autópolírozás, amit magas szintre fejlesztettem az utóbbi időben. Több mint húsz autó 
polírozását csináltam már meg ismerőseimnek, természetesen ellenszolgáltatás nélkül.

Úgy hallottam, szeretsz enni és főzni is. Mi a kedvenced?

Legjobban az indiai ízvilágot szeretem. Sok receptet tanulmányoztam és próbáltam már 
ki. Nagy kedvencem a csirkével és paradicsomos currys pikáns csípős szósszal készült  
vindallo. {Vékony szafttal bíró, igencsak csípős, főként sertéshúsból készített, portugál-indiai 
ragu – Szerk.}

Muzsikálsz-e máshol is a BDZ-n kívül?

Állandó együttesem nincs, de időszakonként játszom különféle kamarazenekarokkal.

Mi a legnagyobb álmod?

Szeretném, ha egyszer lehetőségem lenne a zenekarral eljátszani Bottesini h-moll nagy-
bőgőversenyét, vagy a hegedűre és nagybőgőre írt versenyművét. Mindkettő kivételes 
technikai tudást igénylő, gyönyörű muzsika, nagy kihívást jelentő feladat.

Megjelent a Hangoló 2016 tavaszi számában.



Teker, darál, 

de legtöbbször fúj

Szöveg: Kurta Klaudia

Zenekarunk mindig mosolygós trombitamű-

vészét, Nagy Antal Endrét az együttes Az évad 

művészének választotta tavaly. Hangszerekről, 

hobbikról, családról és a kávéfőzés rejtelmeiről 

kérdeztük.
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Először is gratulálok „Az évad művésze” díjhoz! Meglepődtél, mikor a te neved hangzott el? 

Igen, nagy meglepetés volt, mert eddig szólamvezetők kaptak csak ilyet. Úgy érzem, hogy 
ez egyfajta szimpátia a zenekar részéről, és gondolom azért szavazhattak rám, mert sokat va-
gyok itt – (nevet) –, és mert mindenkivel igyekszem a lehető legjobb kapcsolatot kialakítani.

Otthon mit szóltak ehhez a szép elismeréshez?

Mindenki nagyon örült, édesanyám különösen. Ezúton is szeretném megköszönni a zene-
karnak a bizalmat, hogy ilyen sokan rám szavaztak, mivel szakmailag vannak erre sokkal 
érdemesebbek is az együttesben.

Hogy kezdődött zenei pályafutásod?

Lentiben nőttem fel, ez elég messze van innen, egy kisváros a szlovén határ mellett. A bá-
tyám trombitált, és nekem is nagyon megtetszett ez a hangszer. A nagy vonzalomnak az 
lett a vége, hogy egyszer csak év közben bejelentkeztem a trombita tanárnál, de úgy, hogy 
a Süss fel napot már el tudtam játszani.

Melyik iskola is volt ez, ahova az év közepén rontottál be?

A Lenti Állami Zeneiskola, ma már Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény.

Mi volt az első találkozásod a komolyzenével?

Vidéki kisvárosokban nem gyakran hallani komolyzenét. Lentiben fúvószenekari kultúrá-
val ismerkedtem meg, ami nem a szó szoros értelmében vett komolyzene. Akkor ismerked-
tem meg szép lassan, fokozatosan a klasszikus zenével, amikor körvonalazódott, hogy én 
bizony a trombitálással fogok foglalkozni. De, hogy konkrétan mi volt… Talán ének-zene 
órán Mozart Kis éji zenéje a legkorábbi emlékem, azt nagyon szerettem.

Lentiből aztán felköltöztetek Pestre.

Igen, középiskolás koromban költözött fel az egész család Budapestre. Mindannyian itt ta-
nultunk gyerekek, és a családom nagyobbik része amúgy is Pest megyében él, ezért ez jó 
megoldásnak tűnt. A Bartók Béla Konzervatórium elvégzése után pedig a Zeneakadémián 
tanultam tovább. A Bartók Konziban Simon Attila volt a tanárom, akitől nagyon sokat ta-
nultam, de sokat köszönhetek még Varasdy Frigyesnek is, valamint Velenczei Tamásnak, aki 
a Berlini Filharmonikusok szólótrombitása.

Nehéz megtanulni trombitálni?

Az a nehézsége a trombitának, hogy gyakorlatilag minden nap újra kell tanulni. A reggeli 
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első hangok borzasztóak, csak a „befújás” után kezd el szólni a hangszer. Emellett termé-
szetesen rendszeresen kell ahhoz gyakorolni, hogy az izomzatot karban tartsuk. Ez inkább 
sportteljesítmény.

Mennyi idő, mire kijön egy rendes hang?

Ez adottság kérdése; van, aki felveszi a hangszert és rögtön az első hangja jó, van, aki éve-
kig kínlódik, mire valamire ráérez.

Vannak speciális gyakorlatok, amiket el szoktatok végezni hozzá?

Igen, rengeteg féle módszer van. Amerikában erre nagy hangsúlyt fektetnek, főleg a lég-
zésre, illetve az ansatz-technikára, azaz a befúvási módra. A szakdolgozatomat is ebből 
írtam a Zeneakadémián, úgyhogy van otthon egy nagy stóc módszertani anyagom. Igen 
sokat lehet belőlük tanulni! Itthon ennek a szakirodalomnak a töredéke ismert csak, de 
szerencsére a volt főtárgy tanáromtól, Varasdy Frigyestől jelentős mennyiségű anyagot 
kaphattam. Ugyanis amikor a ’60-as ’70-es években az Állami Hangversenyzenekar Ame-
rikában járt, a szólótrombitása, Inhoff Ede sok szakirodalmat hozott magával. Ezeket ide-
haza Varasdy Figyessel közösen lefordíttatták, volt, amit ki is adattak. Ede bácsi ezen kívül 
felkereste az amerikai professzorokat, hogy tanuljon tőlük. Magyarországon ebben az idő-
ben lendült fel a rézfúvós oktatás.

És akkor egy trombitaóra úgy indul, hogy az ember csak az arcával foglalkozik?

Nem, trombitaórára már befújva kell érkezni, különben elmegy vele az óra. A befújás ma-
gánügy.

A számtalan trombitaóra után hogyan kerültél a Dohnányi Zenekarhoz?

18 éves, első éves zeneakadémista voltam, amikor először kisegítettem itt. Arra is emlék-
szem, hogy Berlioz VII. szimfóniája ment. Nagyon nagy élmény volt nekem, hogy egy hi-
vatásos zenekarban egy nagy műsorban próbálhattam ki magam. Néhány hónapra rá volt 
egy próbajáték, amin sikeresen szerepeltem, így már lassan 15 éve itt dolgozom. A trombi-
taszólam a legöregebb; 15 éve változatlan.

És milyen ez a trombitaszólam, azon kívül, hogy „öreg”? Milyen az élet benne?

Nagyon jó együtt dolgozni, mert nagyon erős a szólam. Magas a szakmai színvonal, és 
mindig számíthatunk egymásra munkatársként is. Sokat tanulunk egymástól, főleg én a 
két kollégámtól: Csatos Ferenctől és Monoki Attilától. Mindketten nagyon nagy húzóerők. 
Természetesen, mint minden kapcsolatban, itt is vannak hullámvölgyek, de ezeken mindig 
felül tudtunk kerekedni. Jó érzés beülni a szólamba.

Akkor jó barátok is vagytok, lehet ezt így mondani?
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Lehet így mondani, igen. Ugyan a sok munka miatt nem gyakran járunk össze munkaidőn 
kívül, mert a maradék idejét mindenki a magánéletére szánja, de természetesen, ha pél-
dául nyáron adódik alkalom, akkor szervezünk összejöveteleket. Csatos Ferinél – trombi-
ta-szólamvezetőnk – többször is volt már kerti buli, és olyankor az egész szólam igyekszik 
megjelenni.

Hollerung Gáborral is ilyen jó a viszonyod?

Nagyon jóban vagyok vele, úgy érzem, sokat tanultam tőle, ez a 15 év mindenképpen nyo-
mot hagyott bennem. Mint együttesvezető is nagyon nagy elismerést érdemel, mert egy 
szimfonikus zenekart ennyi időn keresztül állandóan egy felfelé tartó pályán tartani szerin-
tem kuriózum Magyarországon. Nem is beszélve arról, hogy szakmailag is nagyon magas 
értéket képvisel. 

Úgy tudom, a Dohnányi Zenekaron kívül muzsikálsz még egy kisebb együttesben is.

Igen, az In Medias Brass-ban, ami már lassan hat éves lesz. A rengeteg verseny és fesztivál 
mellett most ez a rézfúvós kvintett is önálló fesztivált és versenyt rendez áprilisban Szent-
endrén, ami egyben egy nemzetközi kamarazenei verseny is lesz, külföldi vendégekkel. 
Egyelőre úgy tűnik, nagy az érdeklődés, többek között Hollandiából, Franciaországból és 
persze Magyarországról is. 3-6 fős együttesek jöhetnek, négy különböző korcsoportban.

IN MEDIAS BRASS EGYÜTTES
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Ezzel az együttessel merre fordultatok már meg?

Dél-Koreában kezdtük, ott volt az első versenyünk, ahonnan első díjat hoztunk haza. Ekkor 
határoztuk el, hogy mi így együtt maradunk. Hét versenyen öt első díjat, és két második 
díjat nyertünk. 2011-ben Junior Prima díjjal tüntették ki az együttest. De nem csak az ered-
mények tartanak össze minket, nagyon jó barátok is vagyunk. Európában is számos helyen 
jártunk már, de Amerikában, Dubaiban, Koreában és Japánban is sokat muzsikálunk. Ta-
valy nyáron például a szigetországban önálló szervezésű koncertturnénk volt.

Lelkes zenebarátok a japánok?

Igen, az ázsiaiak az európai kultúrát nagyon sokra becsülik, úgy látom. Szívják magukba a 
tudást. Sokáig megmosolyogták őket Európában, de ma már mindenkinek el kell ismerni, 
hogy rendkívül magas színvonal jellemző rájuk. Gyakorlatilag európaiak és amerikaiak ta-
nítják őket.

Nemrég volt karácsony, hogyan készült a család?

A feleségem főzött, mint általában a feleségek. A fenyőfát közösen díszítettük a lányom-
mal. A szentestét négyesben ünnepeltük, karácsony napjain pedig találkozott a tágabb 
család is. Anyukám ilyenkor mindig ezerféle étellel készül. Néha én is összeütök egy-két 
sütit, mert nagyon szeretek sütni. Úgy érzem, hogy jól is megy. 

IN MEDIAS BRASS EGYÜTTES
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Mit lehet tudni a családodról?

Most már négyen vagyunk, szeptemberben született meg a második gyerkőcöm, ő kisfiú 
– Lázár –, a nagyobbik pedig lány – Emma, ő jövőre iskolás lesz. Feleségem, Lívia most 
otthon van a picivel, de egyébként vegyészmérnök. Ő is kötődik a zenéhez, mert bár nem 
hivatásosan, de hegedül és brácsázik. Van egy vonósnégyese is, rendszeresen vannak kon-
certjeik. A házimuzsikával is ő ismertetett meg. Feleségem családja és barátai rendszere-
sen összeülnek kamarázni, Haydn, Mozart vagy akár Brahms vonósnégyeseket játszanak. 
Enni- innivaló is ki van készítve ilyenkor, kellemes beszélgetések zajlanak. Korábban nem 
találkozhattam ilyennel, így ezt most még inkább élvezem.

A gyerekek fognak zenét tanulni?

Szeretném, ha tanulnának, igen. A kislányomnak van is egy 1/32 hegedűje (ez a legkisebb 
méret), lila színű, de sajnos nem játszik rajta.

Miért nem?

Mert rájött, hogy nehéz. (nevet) Félretette, hogy majd később… De most jár balettozni, és 
ezt egyelőre nagy lelkesedéssel csinálja. Otthon pedig szívesen pilinckázik a zongorán. De 
nem egy Kocsis Zoltán…

A te hangszered nem is lila és többet is játszol rajta. Mit kell róla tudni?

Egy trombitásnak nem egy, hanem több hangszerre van szüksége, különböző hangolá-
sokban és különböző rendszerekben. Préda László kitűnő trombitaművésztől és trombi-
takészítőtől a zenekar nemrégiben például vásárolt barokktrombitákat, és elsősorban a 
klasszikus műveket, de könnyebb barokk műveket is megpróbáljuk ezeken játszani. A ba-
rokktrombita teljesen más játékmódot igényel, amit mi ugyan nem tanultunk, de persze 
igyekszünk rajta szépen muzsikálni. Szerintem tűrhetően használjuk őket…

Említetted, hogy különböző rendszerű trombiták vannak.

Igen, a modern hangszereket kétfajta építésben használjuk, amerikai és német. Az ameri-
kai rendszerű hangszerekben dugattyúk mozognak fel-le, a német rendszerű trombiták – a 
kürtökhöz hasonlóan – forgóventillel működnek. (A barokk trombitánál egyik sincs, ott az 
ember magára van hagyva a szájával.) Az alapvető különbség azonban nem a rendszerekben 
rejlik, hanem a cső hosszúságában. Az amerikai trombitánál 40 centimétere van a levegőnek, 
hogy a gépekhez érjen, míg a németnél 15 cm után jön az említett forgóventil. Ettől telje-
sen megváltozik a hangzás, a német hangszer sokkal puhábban, teltebben szól. Ezek jobbak 
a klasszikusokhoz, mint például Mozart, Beethoven, Brahms, Wagner darabokhoz, míg az 
amerikai típusúak a filmzenékhez illetve a modern zenékhez illenek inkább, például Bartók,  
Bernstein zenéihez. Mindkét típusú hangszerrel muzsikálunk a koncerteken.



230

És melyik volt ezek közül a koncertek közül a legemlékezetesebb számodra?

Az egyik ilyen Mahler III. szimfóniája volt a Müpában körülbelül 5 éve, melyet Roberto 
Paternostro vezényelt és én játszhattam benne a postakürt-szólót. Ez óriási élmény volt 
számomra. Nagyon szeretem az operákat, így az összes operaelőadás is nagyon emlékeze-
tes, például a Don Carlos, ami pazar szereposztással ment, de nagyon várom a Rossini-kon-
certet is. (2017. február 18. Müpa 19:30, vezényel: Hollerung Gábor)

Lelkes operalátogató is vagy?

Ha időm engedi, akkor igen, de otthon rengeteg operát hallgatok. Hatalmas lemezgyűjte-
ményem van, ez az egyik nagy hobbim.

Hány darab lemezről beszélünk?

Teljes operából 250 körül van. Ezen felül természetesen az internet is kimeríthetetlen forrás.

Melyik a kedvenc? Van egyáltalán?

Nincsen, mindig az, amit éppen hallgatok. Egy-egy operából van 8-10 felvételem, parti-
túrával illetve szövegkönyvvel a kezemben hallgatom ezeket, nagyon el tudok mélyedni 
bennük. De az abszolút kedvenceim a Mozart-operák. Mostanában például a Figaro házas-
ságát hallgatom.

Miért ez a nagy szerelem?

Ami engem megfog az operában, azon túl, hogy milyen maga a zene, az az énekhang. Az 
engem elvarázsol. Sokkal több lehetősége van a kifejezésre az énekesnek, mivel a hang-
szere benne van a torkában. És az egy csoda, hogy egyetlen emberi hang betölt egy egész 
színházat, pedig egy egész zenekar tombol alatta az árokban. Mikor színpadi zene alkalmá-
val néha ott állhatok a színpadon, és mellettem üvöltenek az énekesek, az hátborzongató 
élmény.

Szeretsz olvasni. Milyen könyveket forgatsz szívesen?

Mindenevő vagyok, mert mindent olvasok, vallásos tárgyú könyvektől kezdve a filozófián 
át egészen a ponyváig, minden jöhet. De leginkább a 20-21. századi szépirodalmat szere-
tem, ez áll a legközelebb hozzám, mert olyan problémákat feszeget, amik körülvesznek 
bennünket. A kortárs művészetek hozzátartoznak az életünkhöz, nem kell őket feltétlenül 
szeretni, de rólunk, nekünk szólnak.

Van is időd erre?

Utazás közben szoktam olvasgatni.
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Van még ezen kívül másik hobbid?

Igen, hogyha ezt hobbinak lehet nevezni, akkor a kávézás. Nemrég beruháztam egy kéz-
műves kávéfőző gépre, egy karos fajtára. Azt kell erről tudni, hogy egy csésze kávé elkészí-
tése tizenöt-húsz percet vesz igénybe. De megéri, mert igazán finom kávét lehet vele főzni.

Mit művel ez a gép negyed órán keresztül?

Az előkészületek tartanak sokáig, maga a főzés az fél perc. Magam darálom a kávét, de nem 
mindegy, hogy hogyan és milyen darálóval. A gépben található bojler felfűti a vizet, ezalatt 
én megtöltöm a szűrőtartót, de az sem mindegy, hogy hogyan, a megfelelő tömörítésen 
sok múlik. A csészét is elő kell melegíteni, mert a hideg kávéscsésze lehűti a kiérkező kávét. 
Most már egyre ügyesebb vagyok, úgy érzem, és egyre finomabb és habosabb kávét tudok 
készíteni. De még az is lehet, hogy Ablonczy Kevével – aki szintén nagy kávés, és a zenekar 
klarinétszólamának oszlopos tagja – egy kávékészítő tanfolyamra is ellátogatunk. Képes 
vagyok fél órával korábban kelni reggel, hogy finom kávét ihassak.

SZÓLAMTÁRSÁVAL, CSATOS FERIVEL A CARNEGIE HALL-BAN
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A darálás mellett a tekerés is a kedvteléseid közé tartozik.

Igen, a kerékpározás a másik nagy kedvencem.  Azért kezdtem el biciklizni, mert korábban 
rendszeresen jártam úszni, de később, hogy családom, gyermekeim lettek, már nem maradt rá 
időm. Így egy olyan sportot választottam, ami időben hatékonyabb; ez egyben közlekedés is. 
Annyira rákaptam, hogy voltak olyan évek, amikor mindenhova csak kerékpárral jártam, akár 
hóesésben, sárban, vagy mínusz 19 fokban. Ezt mind a mai napig csinálom, ha erőm engedi.

Akkor a próbákra is biciklivel jársz?

Igen, de most már autóval is közlekedem.

Nemrég lett jogosítványod, azt hallottam.

Igen, egy éve. Ez egy aranyos történet. Egyik alkalommal este fejeztük be az órát, és az 
oktatóm megengedte, hogy hazavezessek. Éppen akkor jött haza a lányom is az óvodából, 
meglátott és teljesen odavolt, hogy „Apa! Apa vezet! Te tudsz vezetni, Apa? Jaj de jó!” És 
természetesen az oktató is teljesen elolvadt.

Hogyhogy vezetésre adtad a fejed?
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NÉVJEGY – Nagy Antal Endre

Háziállata: Bessie, 8 éves puli
A trombitálásról: „A nők számára sem lehetetlen.”
A zenész létről: „Élvezem ezt a pezsgést, hogy ennyi mindent csinál az ember. 
Ez a bohém élet hozzám közel áll. Nem is tudnék hétköznapi életet élni.”
Ha nem trombitálna, melyik hangszeren játszana?: Zongorán. Az otthoni 
hangszeren a Tristant szokta bogarászni.
Kedvenc zenéi az operákon kívül: Sir John Eliot Gardiner és zenekarai, 
Solti felvételei, Schumann, Schubert dalai, olasz dalok
Újság, tévé, rádió: nem, nem, nem
Tervei a jövőre: Minél tovább a zenekarban, minél több magas színvonalú 
projekt a kvintettel szerte a világban.
Jó tanácsa az olvasónak: Kilós kávét nem szabad venni!

Megjelent: a Hangoló 2017 tavaszi számában.

Leginkább a gyerekek miatt. A tömegközlekedés velük nem olyan egyszerű. A biciklimre 
meg nem ültetem őket, mert én veszélyesen biciklizem.

Ezt nem tudom rólad elképzelni!

Hát én megyek rendesen!

Motorozni sosem akartál?

Úgy gondolom, hogy az túl veszélyes lenne – az én biciklizési stílusomból kiindulva. (nevet)

Muszáj megkérdezzem, igaz az az állítás, hogy a trombitaművész citromnyalogató kö-
zönséggel szemben nem tud trombitálni?

Ezzel mindenki szokott viccelni.

És tényleg így van?

Nem! Azt gondolja mindenki, hogy ha citromot látunk, beindul a nyálelválasztásunk, és 
emiatt nem fog szólni a trombita. De hát ez nincs így. A citrom hatástalan!



A legvagányabb pakoló

„Mintha mindannyian
a gyermekei lennénk!”
 
Szöveg: Viant Katalin

Amikor közönségünk belép a hangverseny-

terembe, a színpadon már rendben sorjáznak

a hangszerek, a kottaállványok, a karmesteri

pulpitus. Jöhetnek a zenészek, az énekesek, 

a karmester. Minden készen van, minden rendben 

van. Kezdődhet a koncert. És hogy mindez kinek 

köszönhető? Nos, kedves Olvasónk, ismerje meg 

a BDZ mindig mosolygós hangszerszállítóját 

és színpadberendezőjét, Kárpáti Lászlót! 
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Lacit mindenki szereti. Mindig mosolygós, vidám arccal jön-megy köztünk, beszélget mindenki-
vel, ha a nyugodtan, pontosan, szakszerű mozdulatokkal végzett munkája ezt épp megengedi.

Hogyan lettél hangszerszállító, majd színpadberendező a BDZ-nél?

Én még az Ifjúsági Zenekarnál és a BDZ alapító karmesterénél, Nemes Laci bácsinál kezdtem 
a hangszerszállítást. Így elmondhatom, hogy én vagyok a legrégebbi BDZ-s, mert Hollerung 
Gábor is csak 2 évvel utánam érkezett a zenekar élére. Ekkor még másoknak is szállítottam, 
de egyre több lett a feladat, ezért egyszer csak Gábor, a rá jellemző stílusban felkért en-
gem az azóta már legendássá vált szöveggel: „Laci, gyere hozzánk „fixre”! Fele annyi pénzért 
dupla annyit dolgozhatsz!” Hát, ennek nem tudtam ellenállni. Aztán 10 évvel ezelőtt Gábor 
megint elém állt: „Laci, te márpedig a színpadi berendezést is csinálni fogod.” Én meg elvál-
laltam, bár eleinte nagyon furcsa volt a feladat. De hát addigra már a zenekar valamennyi 
tagját jól ismertem, és ők hatalmas szeretettel fogadtak ebben az új feladatkörben is.

A közönség a színpad szépségét, a fellépők a szakszerűségét látják. Hogyan készülsz 
fel, kikkel dolgozol együtt, míg egy-egy koncert elkezdődik?

Általában három hónapra előre tudom a műsortervet. Nagyon szorosan együttműködöm 
az irodán dolgozókkal, pl. a művészeti titkárral és a kottatárossal. Velük egyeztetek a fellé-
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pők létszámáról, s ebből már tudom, hány és milyen hangszert kell majd szállítanom, hova 
és hány órára. Én szállítom a karmesteri pulpitust, a kottatáros által bekészített mappákat, 
a kottatartókat is. De hárfát, sőt zongorát is szállítok, ha a helyszínen lévő nem megfelelő, 
vagy ha egyáltalán nincs a helyszínen. Én szállítom a zenészek saját hangszerét is, ha azon 
szeretnének játszani. A legszorosabban a szólamvezetőkkel dolgozom együtt. Mindent én 
szállítok tehát, amire csak szükség lehet az adott koncerten.

A színpad berendezésének, a zenekar elrendezésének mi a menete? 

Először is egyeztetek Gáborral, hogy van-e valami konkrét elképzelése egy adott mű kap-
csán. Azt tudom természetesen, hogy pl. egy zongoraversenynél előre kell helyeznem 
a zongorát, de hogy mondjuk bécsi rendszerben akarja-e elrendezni a zenekart, nem a 
sztenderd formába, azt tőle tudom meg. De szólok neki, ha valamelyik szólamnak kérése 
van pl. az elhelyezkedéssel kapcsolatban, amiről persze a döntő szót Gábor mondja ki, de 
ritkán bírálja felül a zenészeit, s ha mégis, annak szakmai oka van. Hagyja őket szabadon, 
kreatívan alkotni, dolgozni. 

Gábornál mi a sztenderd elhelyezkedés?

A karmestertől balra van a hegedű I, jobb oldalon a cselló, a bőgő, de a rezeknél ő a trom-
bitákat meg a harsonákat balra rakja. Ha van kórus, akkor a koncert helyszíne, az ének-
kar létszáma is befolyásolja az elrendezést, pl. ilyenkor a dobokat is máshová kell raknom.  
Gábornak vannak kedvenc elrendezési formái, de ezek is változnak, mert újabban tánco-

ZORRÓKÉNT A ZENEKAR ÚJÉVI KONCERTJÉN A BUDAFOKI KLAUZÁL HÁZBAN
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sok, színészek is szerepelnek egy-egy produkcióban, de van több-kevesebb díszlet, sokszor  
vetítővászon is. Én rendezem be a próbatermet is, ahol a napi zenekari és énekkari munka 
zajlik, ahová a vendégfellépők is jönnek.

Előfordul, hogy a már berendezett színpadon alakítanod kell?

Igen. Gábornak van egy elképzelése az elrendezésről, és pl. szereti, ha a zenészek közel 
vannak hozzá, a zenészek viszont szeretnek kényelmesen játszani. Így aztán előfordul, 
hogy szűknek érzik a helyet, nem férnek el jól. Ilyenkor kompromisszumokkal, de mindig 
kialakul a lehető legjobb megoldás. 

Neked kell figyelned arra is, hogy a vonó is a tokban legyen, ne csak a bőgő?

Nem, ez nem az én dolgom, hanem a zenészé. Az én dolgom az, hogy egy órával a koncert 
kezdete előtt minden rendben legyen a színpadon. Van, hogy ezért éjjel kell pakolnunk, 
mert mondjuk máshol volt koncertje a zenekarnak előző nap, reggelre pedig készen kell 
lenni. Van, hogy ott, ahová megyünk, más játszik előttünk vagy nincs lehetőség nap köz-
ben a színpad berendezésére. Van, hogy annyi hangszert kell vinnünk, hogy másként nem 
tudnánk a feladatot megoldani. A Zeneakadémiához általában nem kell előző nap szállíta-
nunk, de a Müpához sokszor már reggel oda kell vinnünk a hangszereket.

Akkor más intézményekkel, koncerttermekkel is egyeztetned kell.

HOLLERUNG GÁBORT PARODIZÁLVA GÁBOR 60. SZÜLETÉSNAPJÁN
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Igen, ismerek minden színpad-
mestert, ügyelőt, minden kollégát 
mindenütt, mert ez elengedhe-
tetlen a munkámhoz. Van egy 
munkatársam, aki segít, ha kell, 
de én egyedül is meg tudom ol-
dani a szállítást, a színpadi beren-
dezést a helyszíni segítség közre-
működésével.

Nagyon bizalmi, felelősségteljes 
munka a tiéd.

Ezt a munkát nem lehet kölcsö-
nösség nélkül végezni. Gábor és 
én megbízunk egymásban, és ez a 
zenekar és az én kapcsolatomra is 
igaz: mondhatom, hogy túláradó 
szeretettel vesznek körül. Főleg 
Gábor egyéniségéből fakad, hogy 
a munka mindig jó hangulatban 
folyik, noha közben kőkemé-
nyen megköveteli mindenkitől a  
maximumot. Nagy odafigyelést 
igényel tehát a szállítási és a be-

rendezési munka, ráadásul minden felmerülő problémát azonnal meg kell oldanunk, füg-
getlenül attól, hogy kinek a feladata. Közösen, mert a zenélés csapatmunka. 

Mesélj a mindenki által jól ismert szállítóeszközödről, a teherautódról!

Ez a teherautó kimondottan hangszerszállításra van kiképezve, így nincs olyan hangszer, 
amit ne tudnék elvinni vele. Saját tapasztalataim alapján én találtam ki, hogy milyen is 
legyen belül, mert tudom, hogy mi kell egy hangszer maximális védelméhez. A tokban 
lévő csellókat, bőgőket pl. vagy egymás mellé állítom, rögzítem, vagy elfektetem őket úgy, 
hogy vastag, szigetelt párnát teszek alájuk is, közéjük is. És persze teljesen vízbiztos az 
autó: a hangszereket víz nem érheti.

És a BDZ-fotó meg a „Hangoljon ránk” szlogen, amiről felismerhető az autód?

Az én ötletem volt, hogy a teherautón is hirdessük a BDZ-t, mert elkötelezett vagyok a 
zenekar iránt, és a művészetet is szeretem. Gábor vevő volt rá, így a grafikát Ortutay Réka 
megtervezte, mely egy, a zenekart ábrázoló fotóból és a szlogenből áll. Két teherautóm 
van, ezért nem bánnám, ha életképek, koncerteken készült pillanatképek formájában be-
mutatnánk a zenekart a másikon is.

MUNKATÁRSÁVAL, TRAJCSÁK CSABÁVAL
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Oliver von Dohnányinak is feltűnt: „megmelengette a szívemet, amikor egy hangszer-
szállító kamionon a Dohnányi nevet láttam viszont.”

Örülök, ezt nem is tudtam! De azt igen, hogy ezt az autót külföldön is megnézik, Euró-
pa-szerte nagyon sokan lefotózták már, amire büszke is vagyok. 

A BDZ mellett dolgod van a Budapesti Akadémiai Kórustársasággal is.

Bizony, hiszen a kórus a zenekar párja. És ha a kórus próbál, különösen, ha nagy létszám-
mal, mint az Énekel az ország próbái során, akkor a próbateremből ki kell vinnem a zene-
kari felszerelést, székekkel kell berendeznem a termet, ami nem látványos munka, de nem 
könnyű feladat. Hétfő és csütörtök a kóruspróba napja, ilyenkor, ha kell, már reggel beme-
gyek, vagy épp este…ahogy a munka kívánja, de egyébként ez nem probléma számomra.

Ez nem – és más? Volt probléma, amire nem szívesen emlékszel vissza?

Megoldandó problémák koncerten is adódhatnak, de sok év alatt összesen két kisebb, 
nem hangszerszállítással kapcsolatos esetre emlékszem csak. Inkább próbákon fordult elő, 
hogy Gábornak pl. hangosítással kapcsolatos kérése volt. És hát ebben nem vagyok profi.

És elismerés, amire szívesen gondolsz vissza?

Gábor részéről az az elismerés, ha koncert előtt nem hív be semmiért… A zenészek részé-

MUNKATÁRSÁVAL, TRAJCSÁK CSABÁVAL
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ről az, hogy tudom, nekik az ad biztonságot, ha a munkát én végzem. Az is óriási szakmai 
elismerés volt, amikor a Miskolci Operafesztiválon azt mondta egy 20 éve ott dolgozó em-
ber, hogy nem látott még olyan szállítót, aki ilyen szeretettel bánt volna a hangszerekkel, 
vagy amikor megdicsért egy másik színpadmester a precízen megoldott, nem mindennapi 
feladat elvégzése után. Jólesik, amikor a közönségből jön hozzám oda koncert után valaki, 
vagy épp az utcán szólít meg, mert felismert.

Én is nagy „hódolód” vagyok, mióta jó pár éve felfigyeltem nyugodtan, átgondoltan, 
felesleges mozdulatok nélkül, gyorsan, precízen végzett munkádra egy koncerten.  
De hogyan lettél egyáltalán hangszerszállító? Családi hagyomány netán? 

Nem, de van köze a családhoz, különösen a nagymamámhoz, aki a legnagyobb hatással volt 
rám nyitottságával, olvasottságával, és zeneszeretetével. Nagyapám pedig tárogatózott. En-
gem inkább a kortárs festészet érdekelt, így zenélés helyett iparművészeti szakközépiskolába 
jártam. A suli és a foci mellett – leigazolt játékos voltam Szegeden – nem is lett volna időm 
a zenélésre. 19 éves koromtól sok mindent tanultam, sokféle munkám volt, többek között a 
más zenekaroknál elkezdett és 17 éven át végzett hangszerszállítói munka is.

Van-e hobbid, persze a BDZ-n kívül?

Sok kiállításra megyek el, különösen a festészetet szeretem, de szenvedélyesen gyűjtöm a 
lexikonokat is, főleg azokat szeretem, melyeket a nagymamámtól örököltem, és különösen 
a templomok festményeit és szobrait nézegetni bennük. Szeretem a sportot is, különösen 
a motorozást, mert mondhatom, hogy édesapám motorjának oldalkocsijában nőttem fel, 
akinek a motor munkaeszköze volt. Szeretem a különféle zenéket, a jazzt, rockot is: nem 
lehet rossz az, amit ennyi idő óta, ennyi ember hallgat, igaz?

És a vezénylés? Miért köszönt neked egy kórustársunk „Üdv, Mester” kiáltással?

Hát, igen: egyszer vezényeltem a kórust, mégpedig Gábor 60. születésnapjának alkalmából 
Sárospatakon. A vezénylés alapmozdulataira Tőry Csabi, az énekkar karnagya tanított meg. 
Az egy fantasztikus élmény volt, amikor rájöttem, hogy az egész kórus azt csinálja, amit 
én a kezemmel mutatok, és akkor jöttem rá arra is, hogy a karnagy kezében milyen erő és 
hatalom van. De voltam én Zorró is már, amiről a zenekar sem tudott, csak Gábor.

Ki gondolná, hogy hangszerszállítónk és színpadberendezőnk egy álruhás Zorró és kar-
mester, focista és motoros, iparművész és festészetimádó lexikongyűjtő egy személyben. 

Mindig is imádtam a szállítói munkát, de a BDZ nekem maga a szerelem. Itt negyvenes-
nek érzem magam, úgy is élek, pedig már három unokám van. Én ezt a zenekart szere-
tem, és engem itt olyan szeretetet vesz körül, amit pénzért megvenni nem lehet. Nekem 
a Budafoki Dohnányi Zenekar az első, a második, a harmadik és a negyedik, minden más 
csak utána jön. 
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Kollégák Kárpáti Laciról:

Viniczai Éva (első hegedű, szólamvezető):
Laci pontos, megbízható, munkáját tökéletesen végzi, szinte gondolatolvasó ab-
ban, mikor mire van szükségünk: széket, párnát, kottaállványt mikor, hova és „milyen 
szögben” szeretnénk kérni. Ő is a zenekar „Jó Szelleme”. Mindenben segít, mindig 
jókedvű, vidám. Minden nehéz helyzetre talál megoldást. A zenekarból mindenki 
szereti. Talán nem véletlen, hogy nemrég ünnepelt kerek évfordulós születésnapjá-
ra meglepetéspartival készült a zenekar. Tökéletes kollégája, jó barátja, úgy vélem, 
mindegyikünknek.

Kószás Ágnes (cselló, szólamvezető):
Laci igazi kincs számunkra. És ezt minden túlzás nélkül állíthatom! „Nagyhangsze-
resek” lévén, a mindennapi munkában is állandóan segít minket. A csellókat olyan 
gondossággal szállítja, hozza-viszi mindenki egyéni igénye szerint, mintha a sajátjai 
lennének. Figyelmes, tudja, ki milyen széket, lábtartót szeret, és e szerint pakol. Ha 
kicsi a helyszín és nem férünk el, ő rögtön ott terem és átvarázsolja az egészet, hogy 
a lehető legjobb legyen. Soha nem fáradt, soha nem ingerült, mindig segítőkész, 
és – ami a legfontosabb – mindezt állandó mosollyal az arcán teszi... értünk! Mintha 
mindnyájan a gyermekei lennénk!

Sütő András (harsona, szólamvezető):
Laci a LEGVAGÁNYABB pakoló az egész országban! (És van összehasonlítási alapunk!) 
Mindig korrektül várnak minket a hangszerállványaink és a kottáink! Mindezt moso-
lyogva teszi! Tehát a mélyrézszólam 100%-ban meg van elégedve Laci munkájával! 
Szeretjük.

Ortutay Réka (kulturális menedzser)
Laci? A zenekar egyik oszlopa! Költözéskor is számíthatunk rá, minden bútort, hang-
szert úgy óv, mintha a gyermeke lenne. Amikor egyszer Olaszországban kb. 130 lép-
csőfokon kellett felcipelni a hangszereket a koncert helyszínére, azt is mosolyogva 
tette. De sokan emlegetik azt is, amikor Lacika úgy szállította el a hangszereket Sváj-
cig, hogy egyetlen egy sem hangolódott el a 20 órás utazás alatt! A családban is 
igazi barátként tekintünk rá, bármikor számíthatunk rá, legyen az költözés, vagy a 
függönyrúd felhelyezése a lakásban. Az életemet is rábíznám.

Szepesi Bence (klarinét, szólamvezető):
Nekem Ő mindig a megbízhatóságot jelenti, számomra Gábor mellett (Hollerung) 
Laci az az ember, aki tényleg az életét tette rá a zenekarra, se nem kötelezettségből, 
se nem anyagi érdekből, egyszerűen hűségből és szeretetből. Ő az az ember, akinek 
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a szemében húsz év után is ugyanazt a tiszteletet látom felénk, amikor reggel a be-
hangolásnál csak áll a pulpitusnál és csendben figyel minket. Ő az, akiért én bármit 
megtennék. Nélküle nincs zenekar, és ha tehetném, tehermentesíteném sok fizikai 
munka alól, hogy még sokáig velünk lehessen. Szóval Laci a Mi emblémánk – így 
gondolom. Ő az, aki mindenre képes a zenekarért és mindenkihez csak jó szava 
van, amióta csak ismerem. Számomra Ő a biztonságot jelenti. Semmi pénzért nem 
válnék meg tőle.

Kusz Viktória (brácsa, szólamvezető):
Lassan húsz éve dolgozom együtt Lacival, így elmondhatom, hogy sok közös él-
ményünk lett az együtt töltött idő alatt. Laci személye számomra a biztonságot, a 
nyugalmat jelenti, mert mindig, a legstresszesebb időszakban is, arcán széles mo-
sollyal csak azt nézi, hogy az adott embernek/szólamnak hogy lenne a legmegfele-
lőbb az adott produkcióban. A legnagyobb segítőszándékkal áll mindig hozzánk, 
és az extra kéréseket is örömmel teljesíti. Még akkor sem morcos, ha a színpadot 
sokadszor kell átrendeznie, mert valaki még mindig nem fér el. A hangszereinket a 
legnagyobb biztonságban tudhatjuk, mikor Ő szállítja, mert legalább olyan fontos 
neki, hogy minden flottul menjen, mint nekünk. Mindezt pedig azért tudja töret-
len lelkesedéssel megtenni, mert a mai napig őszinte szeretet fűzi a zenekarhoz. 
Ahogy mi is igy szeretjük Őt! Fontos és megbecsült tagja a csapatnak, reméljük, 
még nagyon sokáig!

Bánhegyi Tünde (második hegedű, szólamvezető helyettes): 
Ha Lacikára gondolok, ez jut róla eszembe: a zenekar lelke, a hangszereink moz-
gatója, költözéskor a bútoraink szállítója. Magunk közt, zenei körökben – „Pakolós 
Lacinak” hívjuk. Túl azon, hogy milyen kivételes szakértelemmel figyel a hangsze-
reinkre, mindenben számíthatunk rá: költözéskor, zongora és hárfa szállításakor, 
„habzó mosógép hibaelhárításakor” – és még sorolhatnám...
Lacika sokat emlegeti azt a napot, mikor két éve, a 60. születésnapján egy felejt-
hetetlen meglepetéspartit rendeztünk Neki, ahol nem utolsó sorban „Liszt-díjat” is 
kapott tőlünk. Azt hiszem, mi vagyunk az egyetlen zenekar, akinek több mint húsz 
éve ilyen megbízható, odaadó és életvidám „Mozgatórugója” van, és akire mindig, 
minden körülmények között számíthatunk úgy szakmailag, mint emberileg. Szív-
ből kívánjuk mindannyian, hogy még sok éven át pakolhasson nekünk!

Megjelent: a Hangoló 2017 őszi számában.



„Ha Isten úgy akarja, 

ott leszek!”

Szöveg: Petró Margit

Bazsinka Ivett Éva, zenekarunk fagott szólamá-

nak legifjabb tagja és egyben szólamvezetője 

előbb tanult meg dudorászni, mint beszélni. 

Énekesnek készült, de végül a fagott „rabja” lett. 

Úgy véli, a zenekari lét – amit kifejezetten szeret 

– olyan, mint a házasság: a legfontosabb benne, 

hogy jól kiegészítsék egymást a tagok.
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Lehet, hogy a családból hozott, fiatalkori zenei élmények hatására lettél zenész?

Igen, apukám a miskolci zeneművészeti főiskola szolfézs, zeneelmélet és karvezetés taná-
ra, mindig több kórust is vezetett egyszerre. Nagyon felnéztem rá, és hamar tudtam, hogy 
zenész szeretnék lenni. Anyukám azt mondta, hogy előbb dudorásztam, mint beszéltem. 
Fiatalabb bátyám egy évvel idősebb nálam, így vele együtt kezdtem járni a zeneoviba. Öt-
éves koromban elkezdtem a zeneiskolát, hatévesen a kórusba is bekerültem, amit nagyon 
szerettem; kezdetben énekesnőnek készültem. A kórusban tanultam meg kottát olvasni, 
blattolni, ma is ebből profitálok. Viszonylag hamar tudtam, hogy a zenész pályát fogom vá-
lasztani. A gimnázium kilencedik osztályában eldöntöttem, hogy konziban szeretnék tanul-
ni, egy évig párhuzamosan jártam a két iskolába. Szüleim csak úgy engedtek a zenei szakis-
kolába, ha egy hangszert is választok az ének mellé, hiszen bármi történhet a hangommal.  
A konzi előtt néhány hónappal kaptam a fagottot a kezembe, amit eleinte nem szerettem. 
Közben többször hangszálgyulladással küszködtem, mert három kórusban is énekeltem, és 
ez igen megterhelő volt a hangszálaim számára. A fagott nem érdekelt, nem is gyakoroltam 
túl sokat, így év végén megbuktatott a tanárom. Harmadikban, azaz 11. osztályos korom-
ban azonban kaptam egy új tanárt, aki megszerettette velem ezt a hangszert, egészen új 
perspektívába helyezve számomra a fagottozást. Megértette velem, hogy mekkora kincs 
az, ha a zenei tudást zenekarban és szólóban is kamatoztathatom. Negyedikben országos 
fagottversenyt nyertem, az éneket pedig orvosi utasításra abbahagytam.

És akkor ezzel léptél a fagottművészi pályára?

Az országos versenyen zsűriként hallottak a Zeneakadémia tanárai, akik azt javasolták, 
hogy próbáljam meg a felvételit, annak ellenére, hogy úgy tűnt, abban az évben egyáltalán 
nem lesz hely a fagott tanszakon. Végül is elmentem a Zeneakadémia felvételijére, de nem 
számítottam rá, hogy az egyetem egy régi fagott tanára, Janota Gábor váratlan visszatéré-
se miatt bővülhet a létszám. Ennek köszönhetően felvételt nyertem. 
Később Lakatos György és Keszler György kezei közé kerültem. Keszler tanár úrral könnyű 
volt megtalálni a közös hangot, fantasztikus pedagógus volt, aki képes volt mindenkiből 
a legjobbat kihozni. Szigorú volt, de tudott dicsérni, ami folyamatosan arra ösztönzött 
minket, hogy többet gyakoroljunk és jobb fagottosok legyünk. Lakatos Györggyel nehe-
zebben indult el az együttműködésünk. Eleinte nem értettem őt, pedig mindig nagyon 
tiszteltem a zenéhez való alázatos, de hihetetlen kreatív és egyedi hozzáállásáért, fagot-
tozását és emberségét. Később aztán megtaláltuk a közös hangot, és ő vált életem egyik 
legmeghatározóbb tanárává.

Hogyan kerültél kapcsolatba a BDZ-vel?

Akadémista koromban az volt a nagy álmom, hogy zenekarban fagottozhassak. 2010-ben 
a BDZ fagott próbajátékot hirdetett, jelentkeztem az első fagottos posztra. Nagyon erős 
volt a mezőny, ezért csodaként éltem meg, hogy felvettek. Hiszek abban, hogy nincsenek 
véletlenek, és hogy életünk Isten kezében van. Úgy álltam hozzá, hogy ha itt van az én 
helyem, akkor fel fognak venni. A bencés rend jelmondata az Ora et labora, azaz Imád-
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kozzál és dolgozzál. Megpróbáltam a lehető legalaposabban felkészülni, és imádkoztam, 
hogy meglegyen Isten akarata. Meg tudtam nyugodni abban, hogy akármi lesz, az okkal 
történik. Természetesen nagyon boldog voltam, amikor megkaptam az állást, mert egy ál-
mom vált valóra, de tudtam, hogy mindezt Istennek köszönhetem. Ebből fakad az is, hogy 
a helyemen érzem magam, nagyon szeretek ebben a zenekarban dolgozni. A gyermekeim 
születésével, anyaként lett teljes az életem, de az otthon töltött bő három év után vissza-
vágytam, s nagyon örülök, hogy újra itt játszhatok. 

Mi vonzó számodra a zenekari muzsikus pályában?

A zenekarozást a konzis fagott tanárom, Halász István szerettette meg velem, aki 12. osz-
tályos koromban már rendszeresen hívott a Miskolci Szimfonikus Zenekarba kisegítőként. 
Ő mutatott rá a zenekari lét sokszínűségére, arra, hogy egyszerre vagyunk zenekari- és  
kamarazenészek, valamint szólisták is, akik folyamatos kölcsönhatásban, párbeszédben áll-
nak egymással és a karmesterrel. Meghallgathatom a másik szólóját, megfigyelem, milyen 
hatással van rám, és végül enyém a döntés, hogy hozzáteszek-e belőle valamit a saját szó-
lórészemhez. Nem véletlen, hogy nem lettem szólista, mert én szeretem, hogy nem csak  
rólam szól a dolog. A zenekari lét 
olyan, mint a házasság: a legfonto-
sabb kiegészíteni egymást. Sok zene- 
műben a fagott a kíséretet, a conti-
nuot játssza, de én ezt a feladatot is 
ugyanannyira élvezem, mint a szóló 
állást. Ilyenkor az jelent kihívást, hogy 
ne szóljon ki a hangszínem elkülönül-
ve a többiekétől. A zenekarban folya-
matosan változik, hogy valaki a hát-
térben, vagy reflektorfényben van-e. 
Szeretek beleolvadni az egészbe, de 
azt is szeretem, amikor kiemelkedhe-
tek. Természetesen nyitott vagyok az 
újdonságok iránt is, szeretem a kihí-
vásokat. Ebben a szezonban többször 
is kipróbálhatom magam szólistaként. 
Hollerung Gábor felkérése nagy meg-
tiszteltetés volt a számomra. {2018 
februárjában Guido Mancusi Fagottver-
senyének bemutatóján Ivett volt a szó-
lista zenekarunk élén.} 

A szólamvezetés is kihívás?

Természetesen. A fagott szólamban 
négyen vagyunk, négy különböző sze- 
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mélyiség. Tisztelem a többiek tudását, és az egyik legfontosabb dolognak azt tartom szóla-
mon belül, hogy működjön egy jó, kollegiális kapcsolat, ami előrevisz, és hogy megértsük 
egymást. Igyekszem fagottosként és szólamvezetőként is minél jobban helytállni. 

Két kisgyermek édesanyjaként, feleségként ki segít a szakmai és magánéleti céljaid el-
érésében?

Igyekszünk kölcsönösen támogatni egymást a férjemmel, ifj. Bazsinka Józseffel, aki tu-
baművész, a Junior Prima díjas In Medias Brass Quintet alapító tagja, valamint a Szt. István 
konzi tuba- és kamaratanára, a Zuglói Filharmónia tagja. (Édesapja, Bazsinka József a Fesz-
tiválzenekar tubaművésze.) Jocó, a férjem sokat van külföldön, ahol főként kortárszenét 
játszik a Klangforum Wien, Ensemble Recherche és az SWR Experimentalstudio együttese-
ivel, kvintettjével pedig sok versenyt is nyertek már. Ha távol van, akkor egyedül nehéz a 
gyerekekkel, ilyenkor azonban számíthatok a családjaink segítségére. Amikor viszont ideje 
engedi, akkor próbál minél többet segíteni és lelkileg támogatni. Most épp egy különösen 
nehéz időszakon vagyunk túl; férjem most adta le a doktori disszertációját. A doktori írása 
alatt igyekeztem maximálisan tehermentesíteni őt. 

A zenén kívül milyen területen vagy, vagytok még aktívak? 

Tagjai vagyunk a pesterzsébeti Baptista Gyülekezetnek, ahol különböző szolgálatokat vál-
laltunk; a fiatalok között aktív, én pedig korábban az „ifjú házas” csoportot, jelenleg a ba-
ba-mama kört vezetem, de szerveztem már egy nőknek szóló konferenciát is. Igaz, hogy 
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a férjemmel tűz és víz vagyunk, éppen ezért jól kiegészítjük egymást, sokat segítünk egy-
másnak a szolgálatban. A nyári ifjúsági táborba a gyerekeinkkel együtt megyünk, ahol a 
kirándulás, a játékok és a sport mellett nagy hangsúlyt kap az Istennel való kapcsolat kiala-
kítása, megélése is.

Szavaidból úgy érzem, hogy a hit központi helyet tölt be az életedben. Hogyan alakult 
ki a meggyőződésed? 

Hívő, baptista családban nőttem fel, természetes volt számunkra, hogy minden vasárnap 
istentiszteletre járunk, ahol apukám volt a kórus vezetője, amelyben anyukám is énekelt. 
Szüleim emellett részt vettek más, gyülekezeti szolgálatokban is. Négy testvéremmel ke-
resztény értékek mentén, viszonylag szigorú nevelést kaptunk. Kamaszkoromban termé-
szetesen engem sem került el a lázadás a szüleim és az addig megismert értékek ellen, 
de a konzi utolsó évében a hívő korrepetitorom révén újra közel kerültem a hithez. Képes 
volt az Istennel való kapcsolat mélyebb és számomra új dimenzióit megmutatni. Jókat be-
szélgettünk, aminek köszönhetően felfedeztem a szerető Istent, akihez azóta is próbálok 
hűséges lenni. 

A családotokban két zenész fúj egyszerre. Vagy mindenki csak “a magáét fújja”?

Egyelőre alig játszottunk egy zenekarban vagy együttesben a férjemmel. Eddig ez csak 
elvétve fordult elő, de a családi időbeosztás és logisztika miatt ez sokkal egyszerűbb így. 
Egyszer turnéztunk együtt Kínában, az nagy élmény volt, de nem tudom, mi lenne most 
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hasonló helyzetben a gyerekekkel. Hogyha készülünk valamire, el szoktuk játszani egy-
másnak a darabjainkat, és mivel nagyon különböző a hozzáállásunk, temperamentumunk, 
ezért inspirálóak tudnak lenni a másik gondolatai, észrevételei. Duózni azonban nemigen 
tudunk, mert mindkét hangszer a basszus regiszterben mozog otthonosan, a hangszínek 
meg ráadásul teljesen elütnek egymástól. Családi események alkalmával, vagy a magunk 
örömére azért néha megesik ez is, jókat szórakozunk ilyenkor. 

Létezik két egyforma hangszín? Ez mennyire követelmény például egy zenekari szólamon 
belül?

Mindenkinek egyéni hangszíne van, ami a személyiségéből fakad. Ez a különbség azon-
ban – jó esetben – nem hallható a közönség számára, amikor együtt játszunk a zenekar-
ban. Elengedhetetlen, hogy egymáshoz képest tiszták legyünk, azaz ne legyenek hami-
sak a hangközök, és nyitott füllel játsszunk, azaz arányban, és egymáshoz alkalmazkodva.  
A zenei alkalmazkodás fontosságával már kiskoromban találkoztam a kórusokban. A zenei 
hallás – amit apukámtól örököltem – elengedhetetlen ehhez. 

Mik az eljövendő terveid?

Augusztusban a Zempléni Fesztiválon, szeptemberben pedig Budafokon játsszuk Joseph 
Haydn: B-dúr sinfonia concertante hegedűre, gordonkára, oboára és fagottra című darab-
ját, amelyben szólista leszek, jövő februárban Guido Mancusi fagottversenyét fogom ját-
szani a BDZ kíséretével. Ezekre szeretnék maximálisan felkészülni. Nem dolgoztam még 
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NÉVJEGY – Bazsinka Ivett Éva

Kedvenc írója: C. S. Lewis
Hobbija: éneklés, filmnézés
Sportja: játszóterezés a gyerekekkel
Kedvenc énekesnője: Cecilia Bartolli
Ami igazán feltölti: egy jó beszélgetés, vagy egy finom vacsora egy jó 
étteremben 
Ami nélkül nem megy: egy lassan elfogyasztott finom kávé reggel

Megjelent: a Hangoló 2017 őszi számában.

Guido Mancusival, ám a zenekarral kölcsönösen szeretik egymást. Úgy tudom, hogy a 
konziban fagottozott, így tisztában van a hangszer adottságaival. Igazán kíváncsi vagyok, 
milyen darabot ír. Örömmel nézek a közös munka elé, mert nagy megtiszteltetés, hogy 
én leszek a  magyarországi bemutatón a szólista. Ráadásul azt is hallottam róla, hogy jó a 
humora, ami a darabjaiban is megmutatkozik. Emellett pedig rengeteg izgalmas és csodá-
latos darabot játszunk a zenekarral, amelyek mind sok kihívást rejtenek.



 „Én is koncertes leszek!”

Szöveg: Kurta Klaudia

Egy nő – egy férfi, egy fagott – egy oboa, há-

rom-három gyerek, számtalan próba és koncert 

egy 25 éves zenekarban. Ezúttal fafúvós szóla-

munkból ismerkedünk meg két muzsikussal, 

Korda Nikolettával a fagott- és Villányi Péterrel az 

oboa szólamból.



251

Zenekarunk idén ünnepli profi együttessé válásának 25. évfordulóját. Ti mióta vagytok 
tagjai a BDZ-nek, hogyan kerültetek ide?

Niki: Azon kevesek közé tartozom, akik elmondhatják, hogy a zenekar hivatásossá válása 
előtt is muzsikáltak már a zenekarban. Ha jól emlékszem, a konzi utolsó, továbbképzős 
évében játszottam itt először, majd a megalakulásig többször, végül pedig ez lett életem 
első komoly, nagyzenekari állása. Zenei pályámon több szimfonikus zenekarban is kipró-
bálhattam magam: mind fontos szakmai tapasztalat volt számomra. De valahogy mindig 
annak örültem, hogy az ott megszerzett ismereteket is itt, a Dohnányiban kamatoztatha-
tom. Fontos emlékeim közé tartozik az a néhány szóló fellépés, mikor a zenekar kíséretével, 
szólistaként léphettem színpadra. Richard Strauss Duet Concertinoja, vagy Mozart Sinfonia 
Concertanteja mind nagyon különleges élmény, hiszen a saját kollégáim előtt kellett iga-
zán megfelelnem. Ugyanakkor mindig éreztem azt a szeretetteljes burkot, ami az életem 
során nagyon sokszor körülvett itt szakmai, de magánéleti szempontból is. 

Peti: Először 2009-ben volt szerencsém kisegítőként játszani a zenekarban, amikor Bartók 
Concertot játszott az együttes. Már az első próba is nagyon pozitív élmény volt számomra. 
Magával ragadott a zenekari hangzás és az a hangulat, amely végig kísérte az egész pró-
bafolyamatot. Aztán pár hónap múlva, 2010 elején próbajátékot hirdetett a BDZ, amelyet 
sikeresen teljesítettem. Így kerültem ide. Úgyhogy már lassan nyolc éve vagyok tagja a 
zenekarnak, bár olyan, mintha tegnap lett volna a próbajáték. Egy nagyon jó kis csapatba 
csöppentem bele, fantasztikus kollégákkal, jól együttműködő szólamtársakkal.

Milyen itt az élet?

Niki: Egy ideje fel szoktam írni Gábor legviccesebb mondásait a telefonomba, ő ebben 
kifogyhatatlan. Ha valamiért rosszkedvem van, akkor ezek közt szemezgetek, igazán szó-
rakoztató. Mindig is szerencsésnek gondoltam magam abból a szempontból, hogy sosem 
tudtam a zenekarra úgy gondolni, hogy „na, megyek dolgozni”. Egész egyszerűen hálás 
vagyok, hogy azt csinálhatom, amit szeretek, amit tanultam, amiben mindig is hittem. Nem 
véletlen, hogy a gyerekeim sosem mondták, hogy „anya a dolgozóban van”. Balázs fiam, 
mikor kicsi volt, egész egyszerűen azt állította, hogyha megnő, ő is „koncertes lesz”.  

Peti: Én is örömmel, jó érzéssel ülök be minden egyes próbára. Nagyon jó a társaság, és 
nagyon jó a hangulat is, ami pozitív hatással van a közös zenei élmény megteremtésé-
re. Sok kedves koncertélményem is van, mióta itt játszom. Például Stravinsky A tűzmadár 
balettzenéjének előadása, Richard Strauss Alpesi szimfóniája vagy Mahler III. szimfóniája, 
amelyek meghatározó zenei élményként maradtak meg bennem. De ilyen még a Sting-, 
vagy a tavalyi Carreras-koncert is. 
A próbákon, vagy koncerteken természetesen előfordulnak vicces helyzetek. Például pont 
az Alpesi szimfónia legnagyobb csúcspontjánál Gábor elrepült pálcája elől kellett fedezék-
be húzódnunk Bene Hajnival (fuvolista). Ez eléggé emlékezetes élmény maradt…
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Peti, a te hangszered az oboa.

Anno zongorán kezdtem a zeneiskolai tanulmányaimat, majd tíz éves koromban váltottam 
az oboára, szüleim javaslatára, akik akkoriban a székesfehérvári Primavera Vegyeskarban 
énekeltek. Aztán bekerültem a Szent István király Zeneművészeti Szakközépiskolába, ahol 
már akkoriban is nagy figyelmet fordított Záborszky Kálmán a zenekari játékra való felké-
szítésre. Olyan karmesterekkel dolgozhattam együtt konzisként, mint Antal Mátyás, Vásáry 
Tamás, Kobayashi Ken Ichiro, Jurij Szimonov, Kovács János. Innen egyenes út vezetett a Ze-
neakadémiára, ahol Csánky Emília tanítványa voltam. Zeneakadémiai tanulmányaim alatt 
felvételt nyertem a Karlsruhe-i Zeneművészeti Főiskolára, ahol a világhírű oboaművész, 
Thomas Indermühle növendéke lehettem három évig. Rengeteg új ismeretre tehettem így 
szert, legyen az nádfaragás, fújástechnika vagy szólisztikus előadásmód. Számomra na-
gyon meghatározó, hogy ilyen nagyszerű tanároktól, művészektől tanulhattam. Tanulmá-
nyaim elvégzése után régi iskolámba, a Szent István Konziba mentem vissza tanítani, ahol 
a megszerzett tudást próbálom jelenleg is átadni kis növendékeimnek.

Niki, te pedig egy olyan hangszeren játszol, aminek világnapja is van, október 11-én. 

Zeneiskolásként fuvolán játszottam, a Bartók konzervatóriumban kezdtem el fagottozni. 
Megmondom őszintén, hogy nem nagy érdeklődéssel vettem kezembe ezt a hangszert: 
egész egyszerűen nem találtam nőiesnek sem a hangját, sem a kinézetét. Arról nem is be-
szélve, hogy az első hangszerem tokja inkább hasonlított egy tengerentúli útra induló utas 
húsz kg-os bőröndjéhez, semmint egy hangszert rejtő tokra. Meglehetősen szégyelltem, ha 
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lehet ezt mondani. A változást – azóta sajnos elhunyt – tanáromnak, későbbi férjem (Vajda 
Gergely, karmester-zeneszerző) édesapjának, Vajda Józsefnek köszönhetem. A konzervató-
rium második évétől nála tanulhattam. Amellett, hogy a Magyar Rádió Szimfonikus Zene-
karának szólófagottosa volt, zseniális tanár is volt. Mostanra szinte az összes nagyzenekar-
ban az ő növendékei játszanak. Nemcsak arra volt energiája, türelme, hogy a hangszeres 
tudásunkból kihozza a maximumot, de odafigyelt ránk emberként is. Felejthetetlen, ahogy 
a növendék-koncerteken ült! Szerintem jobban izgult mindenkinél, és kizárólag akkor vett 
ő is levegőt, amikor a növendék a darabban. Példakép volt minden tekintetben, és megint 
egy olyan szerencsés momentum, amely nélkül nem valószínű, hogy ezt a pályát választom.

Zenekari szólamot játszva is gyakran meg kell csillogtatnotok szólisztikus tudásotokat. 
Visszaemlékezve, melyik volt eddig a legnehezebb zenekari darab, amiben játszottatok?

Niki: Ravel G-dúr zongoraversenyének zenekari kísérete. Túl azon, hogy mindkét fagott- 
szólam nagy kihívás technikailag, tovább fokozta helyzetemet az a tény, hogy azt a kon-
certet, amin ezt a darabot én először játszottam a zenekarral, Kocsis Zoltán dirigálta. Sze-
rintem nem kell folytatnom…

Peti: Nagyon kevés, de szinte nincs is olyan zenemű, amely ne jelentene valamilyen szem-
pontból kihívást egy zenész számára. Általában a kortárs művek igényelnek nagyobb fokú 
figyelmet. Például Paul Schoenfield Four Parables című alkotása. Sokszor elsőre nehézsé-
get jelent kibogarászni egy-egy taktus ritmikai képletét, vagy néha speciális fogásokat kell 
alkalmazni a hangszeren, különféle hangok megszólaltatása érdekében.

Meséljetek egy kicsit a családotokról! Vannak-e muzsikusok a rokonok között?

Niki: Apukám bárzenészként dobolt, de igazán klasszikus zenével foglalkozó családtagom 
nem volt. Ennek ellenére szüleim mindig is arra törekedtek az öcsém és az én nevelésem-
ben, hogy kiderüljön számukra, miben vagyunk tehetségesek. Aztán pedig ebben támo-
gattak maximálisan. Mind a mai napig nagyon sokban számíthatok rájuk, hisz a zenekari 
munka, már csak az időbeosztás miatt is, elképzelhetetlen egy professzionális nagyszülői 
„gárda” nélkül. 
Most, hogy saját gyermekeimet terelgetem, látom, hogy ez mekkora feladat, hisz sokszor 
magunkat háttérbe szorítva kell belehelyezkedni egy másik ember szemszögébe. És az 
sem segít, hogy saját „vérünkről” van szó: nyilván mindenki a legjobbat szeretné a cseme-
téjének, de sokszor pont ez gátol bennünket abban, hogy valóban kiteljesedhessenek. Há-
rom fiam van, ezt megjósolta nekem Gergő (Vajda Gergely) nagypapája. Viccesen mond-
hatjuk, hogy „minden méretben” rendelkezem egy fiúgyermekkel: Balázs idén lesz 18 éves, 
nagyon várja, ízlelgeti: „nagykorú leszek”. Élsportol, gyorskorcsolyázik. Sokszor ámulunk 
az apukájával, hogy hogyan jött két zenészből egy olyan gyermek, aki kizárólag a mínusz 
10 fokos Jégcsarnokban érzi jól magát. Nagyon tisztelem: naponta több órát edz, és ezt 
nem lehet egy napon említeni egy zenész gyakorlásával. Újra és újra feszegeti a saját testi 
határait, miközben jól tanul és törődik a testvéreivel. Vince most töltötte be a 15-öt, ő az, 
aki zenésznek készül. Sokat beszélgetünk zenéről, koncertekről, tanulás közben is zenét 
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hallgat. Izgalmas látni, ahogy formálódik, ahogy véleményt alkot. Vele kapcsolatos az egyik 
legkülönlegesebb szülői élményem. Tavaly nagy izgalommal vittem az én régi középisko-
lám Őszi Zenei táborába (Bartók Béla Konzervatórium). Az ember szerencsés körülmények 
közt mindig nosztalgiával gondol élete meghatározó helyszíneire. Ezek közül a középiskola 
szokott kiemelkedni, hisz ez az az életkor, amikor a testi-lelki változás oly mértékű, hogy 
sok mindent felülír vissza- és előremenőleg egyaránt. Nos, mikor beléptünk a konziba, fi-
gyeltem a fiam arcát, aki addig mindenről engem kérdezgetett: hova kell menni, melyik 
teremben lehet gyakorolni, hol van az órabeosztás. Amikor beléptünk, Vince szinte azon-
nal önálló lett, mint mikor hosszas keresgélés után megtalálod a puzzle darabját, ami pon-
tosan arra a helyre passzol: kérdezés nélkül regisztrált, ment a nagyterembe, nézegette a 

kiírásokat. Tétován intettem neki, hogy 
„segítsek még?”, de ő csak bólintott, 
hogy menjek nyugodtan. Ezek egy-
szerű pillanatok, de ha odafigyelünk, 
észre tudjuk venni őket, akkor nagyon 
megnyugtatóak. Remélem, Vince el-
éri a céljait és pont annyi örömet talál 
majd ebben a pályában, amennyit mi 
az apukájával.
Az „S” méretű kisfiam, Olivér még csak 
hét éves. Késői ajándék nekem, és 
nagyon élvezem, hogy a két kamasz 
mellett van még egy „picike”. Tökéle-
tes hármast alkotnak: a nagyok sokat 
foglalkoznak vele, Olivér pedig élvezi 
a legkisebb hercegi szerepkör minden 
előnyét. Mivel ő jelenleg leginkább 
gyerek szeret lenni, nehéz lenne meg-
mondani, hogy merre visz majd az útja, 
de bízom benne, hogy boldog felnőtté 
válik. Szóval, ha arra kéne válaszolni, 

hogy mire vagyok a legbüszkébb, vagy melyik az a feladat, amiben igazán önmagam va-
gyok, akkor nem kell gondolkoznom azon, hogy a gyerekeimre voltam mindig is a legbüsz-
kébb, és hogy leginkább az ő anyukájuk szeretek lenni. De ehhez az is hozzátartozik, hogy 
egész eddigi életemben azzal foglalkozhattam, azzal teremthettem egzisztenciát számuk-
ra is, ami mindig is örömet okozott. 

Peti: Nálunk kicsit más a családi háttér. Nekem a szüleim is tanultak zenét, édesanyám zon-
gorázott, édesapám nagybőgőn játszott, és ahogy már említettem, mindketten kórusban 
is énekeltek. Két testvéremtől sem áll távol a zene, hiszen Lackó öcsém harsonaművész, 
Baselben él, Gergő pedig a PTE orvosi egyetem mellett profi szinten szaxofonozik, külön-
böző zenei formációkban is játszik. Feleségem, Barbara pedig hegedűművész és tanár, je-
lenleg otthon nevelgeti csemetéinket. Ők még picik, de már most nagyon érdeklődnek a 
zene iránt. A két nagyobbnak kiváló a hallása. Leila szép tisztán énekel, és már most látszik 
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Zsigmond páratlan ritmusérzéke. Az ő kedvenc CD-je, amit már az oviból hazaérve rögtön 
le kell játszani, az a BDZ Filmzene CD-je. Zsigmondnak elég, ha egyszer hall egy dallamot, 
következő nap már halljuk is vissza tőle játék közben.
A család számomra a legfontosabb. A legnagyobb boldogságot jelenti nekem, ha őket lát-
hatom a koncerteken, de ha nincsenek jelen, akkor is titkon nekik játszom!

Mindkettőtöknek három gyermeke van. Hogyan indul, milyen egy átlagos nap ilyen 
nagy létszámmal?

Niki: Minden nap igyekszem a gyerekek előtt felkelni. Egész egyszerűen szükségem van 
egy fél órára, amit magamban tölthetek. Ettől még az adott esetben igen korai ébresztő 
időpontja sem riaszt vissza. Érdekes módon ezt még Jerry kutyánk is tiszteletben tartja. 
Első dolgom, hogy kitárom az ablakot, télen rövidebben, de akkor is néhány percig élve-
zem, ahogy a csend és a levegő összekeveredik. Majd nekifogok a reggeli rutinnak: kávé 
magamnak, kakaó a gyerekeknek, uzsonna készítés. Fél hétkor ébresztő, innentől a lakás 
minden pontjáról álmos, kócos fejek bukkannak elő. Természetesen sosincs meg sem a 
tornazsák, sem az igazolvány, de végül mindenki időben indul.

Peti: Három gyerek mellett nem egyszerű az élet, főleg ha a legnagyobb még csak öt éves, 
a legkisebb pedig lassan 4 hónapos. Reggel hét körül kelünk, amíg a feleségem elkészíti a 
reggeli kakaót, én a két ovis gyereket próbálom ébresztgetni, általában sikertelenül. Köz-
ben a legkisebb is követelné már a reggeli tejecskéjét. Szóval káosz, ami természetesen 
csak fokozódik... Öltöztetés, reggelizés, fogmosás után irány az ovi. Utána pedig jöhet az 
izgalom, hogy a reggeli csúcsban vajon odaérek-e időben a délelőtti próbára. Általában 
azért sikerül. Próba után újabb rohanás veszi kezdetét, hogy odaérjek időben a délutáni ze-
neiskolai tanításra. És mindezek után a legtöbbször még egy újabb próba következik, hogy 
még véletlenül se teljen unalmasan a nap hátralevő része. Este, mikor tíz körül hazavergő-
döm, még vár rám a legkisebb királylány fürdetése, mert az számomra szent tevékenység, 
amit nem adnék át senki másnak.

Ilyen sok minden mellett jut még időtök másra is?

Niki: Érdekes, hogy mindig szükségem volt arra, hogy a zenei közegen kívül másban is 
kipróbáljam magam. Úgy adódott, hogy a Zeneakadémia elvégzése után két évig az ELTE 
Bölcsészkarán indított kulturális manager képzésen is részt vettem. Mindig is érdekelt a 
rendezvényszervezés, az a háttér, ami lehetővé teszi, adott esetben számomra is, hogy egy 
pódiumon fellépjek. Sokáig dolgoztam a mostani Café Budapest elődjénél, akkor az volt a 
Budapesti Őszi Fesztivál, mely a kortárs és experimentális művészeti ágakat próbálta hely-
zetbe hozni. Nyolc évig egy angol nyelvtanári egyesület adminisztrációját segítettem, itt is 
nagyon sok mindent megtanulhattam, és megőrizhettem, gyakorolhattam az angolt. Most 
a Magyar Hospice Alapítvány projektvezetőjeként segítem a különböző források előterem-
tését az alapítvány számára. Mivel sokan ismerik e szervezet tevékenységét, sokan meg is 
kérdezik tőlem, hogy hogy bírom?! Hisz az alapítvány azoknak a betegeknek és családjaik-
nak nyújt segítséget, akik gyógyíthatatlan rákbetegséggel küzdenek. 
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Erre azt szoktam válaszolni, hogy egy olyan el- és befogadó környezetben lehetek segít-
ségére az embereknek, ami sokkal inkább szól az életről. Mert értékeljük, hogy még tart. 
Úgy érzem, hogy ez a kétféle munka tökéletesen kiegészíti egymást: olyan sok élmény, 
tapasztalat, öröm, néha bánat ér, hogy gazdag, igazán gazdag vagyok.

Peti: Minden szabadidőmet igyekszem a családommal eltölteni. A nagyokkal már végre 
tudunk múzeumokba járni, kirándulni, és ha otthon töltjük el az időt, akkor nagyon szere-
tek velük leülni társasjátékozni, legózni. Ez jelenti számomra az igazi kikapcsolódást, feltöl-
tődést.  És a közös főzés is jöhet, már ők is segítenek!

Peti, neked a 2017-es év különösen kedves volt.

Igen, külön örömet jelentett számomra a 2017-es év, mert amellett, hogy megszületett 
harmadik gyermekünk, Lívia, még az a nagy megtiszteltetés is ért, hogy engem választot-
tak az év zenekari fúvós művészének, amely igazi meglepetés volt. Ezúton is szeretném 
megköszönni minden zenésztársamnak, nagyon jólesett az elismerés. 

Végezetül mit kívántok a „szülinaposnak”?

Peti: Még nagyon sok sikeres közös évadot kívánok a zenekarnak, szép koncertekkel és 
olyan biztonságot és törődést nyújtó háttérrel, mint a jelenlegi; gondolok itt a vezetőségre, 
szervezőkre és a zenekart segítő összes háttérember alázatos munkájára.
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Egymásról:

Niki nagyszerű kollegina, már a megjelenése is pozitív energiát sugároz.
Peti személyében én egy nagyon jó kollégát ismertem meg. Lehet vele együtt 
muzsikálni, jó ötletei vannak, és sosem bánt meg senkit.

Kedvenceink:

Niki: Gustav Mahler az egyik nagy kedvencem, de igazából mindenevő vagyok, 
akkor is, ha hallgatom, akkor is, ha játszom. Például Richard Strauss: Négy utolsó 
éneke az, amit még sosem tudtam sírás nélkül eljátszani. Nagy élmény volt zeneaka-
démistaként a Mahler Ifjúsági Zenekarban Claudio Abbadoval koncertezni. Igazából 
mindig azt a karmestert, vagy szólistát próbálom elfogadni, aki az adott koncertet 
dirigálja, vagy akit épp kísérünk. Érdekes belehelyezkedni mások látásmódjába ak-
kor is, ha én másképp gondolkozom, másképp játszanám a darabot.

Peti: Minden korszakban és stílusban vannak nagy kedvencek, de különösképpen 
a romantikusokat kedvelem. Nagyon szeretem Richard Strauss, vagy Gustav Mahler 
szimfóniáit, de nagy rajongója vagyok Mozart operáinak is. Karmesterek közül, akik-
kel eddig dolgozhattam, nagy hatással volt rám Kovács János és Dénes István. Ők 
nagy kedvenceim, mindig szívesen dolgozom velük.

Niki: Természetesen itt önző módon magamra is gondolva, még 25 évet. Vagy még többet. 
Kevés olyan helyet tudnék még említeni, ahol mindig ennyire minden együtt volt: a vezetőség 
és a zenekari tagság akarata. Hogy a mindennapok rutinját mindig megtöri egy rendkívüli kon-
cert, vagy vicces próba. Nagy dolog szerintem, hogy annyi év óta őrzi az ország egyik vezető 
együttesének szerepét, noha megalakulásakor és tulajdonképpen most is elmondható, hogy 
nagyon fiatal muzsikosok alkotják a zenekar gerincét. Talán ez is a titka annak, amit nemrégi-
ben egy másik, vezető együttes fagottosa mondott nekem. Amikor elmondtam neki, mennyire 
örülök, hogy sokszor látom a koncertjeinken, ő gondolkodás nélkül rávágta, hogy „Naná, itt 
legalább látom még az előadókon, hogy szeretnek zenélni!”. Ennyi, azt hiszem. A legtöbb.

Megjelent: a Hangoló 2018 tavaszi számában.



 „No risk, no fun!”

Egy tonalitás-hívő idealista

Szöveg: Czingráber Eszter

Örömmel jelentjük, hogy a 2017/18-as évadtól 

zenekarunk állandó vendégkarmesterrel büszkél-

kedhet. Guido Mancusi, az 51 éves, olasz-osztrák 

karmester, zeneszerző eddig is többször vezényel-

te már a BDZ-t, mostantól azonban minden évad-

ban többször is szárnyai alá veszi a csapatot.
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Többkörös email-egyeztetés után végül saját, bécsi külvárosi lakásában fogad a Maestro. Nyi-
tott és közvetlen személyiségéből adódóan úgy rójuk az „interjú-bemelegítő” köröket, amíg a 
vasútállomásról elfuvaroz elképesztő panorámájú teraszára, mintha régi személyes ismerősök 
lennénk. 

Köszönöm a kedves hangú, magyar szavakkal tűzdelt fogadtatást! Honnan a magyar-
tudás? 

Bár hivatalosan csak szeptembertől kezdek újra magyarul tanulni, egyszer már, 2001-ben 
nekifogtam ennek a megtanulhatatlan nyelvnek, ugyanis majdnem MÁV-karmester lett 
belőlem. A dolog végül nem jött össze, de a nem létező magyar szókincsemet legalább 
megalapoztam. 

És mintha a felmenők ereiben is csordogálna magyar vér.

Dédszüleim – édesanyám révén – nagyszebeni gyárosok voltak, barackfeldolgozással fog-
lalkoztak. Az ő fiuk, a nagyapám pedig magyar huszár volt. Édesanyám azonban – a po-
litikai elűzettetésnek köszönhetően – már Bécsben született, és már nem is tanult meg 
magyarul. 

Megérkezésünkkor a karmester úr édesanyja ott üldögél a teraszon. Igaziból megzavarjuk, hi-
szen békésen olvasgat a csodás, enyhe nyáridőben. Mi pedig, az összes papírommal, izgatott 
beszélgetésünkkel birtokunkba vesszük a teraszt. Ines Mancusi elegáns, idős hölgy, kiváló an-
goltudással (beszélgetésünk  Guido Mancusival angolul zajlik). Furcsa érzés úgy beszélgetni 
valakivel, hogy az ő felmenőit is taglalva az egyik felmenő maga is ott van a társaságunkban. 
Aztán Ines idővel úgy érzi, zavar minket, és áthelyezi pihenésének helyszínét a valamivel hű-
sebb szobába. 

Édesanyja osztrák, de ön már Nápolyban született, Pádovában élt tíz éves koráig, ha jól 
tudom.

Igen, édesapám olasz zongorista, karmester, zeneszerző volt. Innen a Mancusi név és az 
olasz gyökerek.

Akkor az olasz és magyar vért tisztáztuk. A zene, mint lételem, mikor csírázott ki önben?

Édesapám már ötéves koromban tanítgatott zongorázni, de már azt megelőzően „megfer-
tőződtem”; anyukám énekesnő volt, és – bár aktív énekesi karriert nem épített – mióta csak 
az eszemet tudom, énekelt nekem, velem. Így aztán elég hamar kiderült, hogy szép hangom 
van és ügyesen is bánok vele. A szüleim el is tervezték, hogy a Bécsi Fiúkórusban a helyem. 
Nyolc és fél éves koromban apukám váratlanul meghalt, így végül – az eredeti tervekkel 
ellentétben – anyukám sem maradt az akkor 3 és fél éves húgommal, Désirée-vel Olaszor-
szágban. Részben tehát a Bécsi Fiúkórus, részben pedig az édesanyámnak a Bécsben, a szü-
lővárosában felajánlott énektanári állás miatt mindhárman az osztrák fővárosba költöztünk. 
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Ha ennyire egyenesnek látszott az énekesi pályája – hiszen a fiúkórusba is már szólistá-
nak vették fel –, hogy került kezébe a fagott?

Édesanyám meggyőződése volt, hogy kell az embernek valami „rendes” szakma is. Az éne-
kességet nem tartotta annak. Volt viszont egy kedves fagottművész ismerőse, így esett, 
hogy 14 évesen fagottozni kezdtem. A fiúkórusban 14 éves koromig maradhattam, de a 
hangom mutálása után folytatni szerettem volna az éneklést. 15-16 éves koromra azonban 
a magánénekórák ellenére is kiderült, hogy soha nem lesz belőlem hivatásos énekes. Egész 
egyszerűen nem működik a verbális memóriám a zenében. Valószínűleg annyira figyeltem 
már akkor is a zene minden egyéb részletére, hogy a szövegre már nem tudtam. „Túl sokat 
gondolkodsz! – mondta az akkori énektanárom. „Egy énekes ne gondolkodjon ennyit!”
Saját gondolatmenetét egy erőteljes „Madonna mia!” felkiáltással szakítja meg, ami annak 
a végtelenül szemtelen és kitartó darázsnak szól, amelyik hol engem, hol beszélgetőtár-
samat, hol az időközben felesége, Gudrun által szinte észrevétlenül elénk tálalt kávét és 
süteményt támadja meg. A darázs-motívum végigkíséri közel háromórás ottlétemet, de 
szerencsére mindenki megússza különösebb sérülés nélkül. Pedig a darázsnak nem túl jók 
az esélyei, ugyanis profi darázscsapda csalogatja egy emelettel feljebbre. A csapda egy 
nyakától megfosztott, műanyag vizesflakon, megtöltve cukorral és sörrel. (Elhatározom, 
hogy ezt otthon is kipróbálom. Már csak a sört, a cukrot meg a műanyag flakont kell hozzá 
beszerezni. A darázs adott.)

Az eddigiekből – éneklés, fagott – hogyan következett a karmester és zeneszerzés szak 
a Bécsi Konzervatóriumban?

A fagottozás segített ráeszmélnem, hogy nem szeretnék zenekari zenész lenni. Inkább 
én akarnám meghatározni a zenét. Nem voltam igazi csapatjátékos. És, bár a karmester is 
csapattag – és ez ügyben bőven volt tanulnivalóm –, egyértelműen adta magát a karmes-
teri pálya. A zeneszerzés pedig kilenc éves korom óta folyamatosan része volt az életem-
nek. Ösztönösen csináltam. De aztán rájöttem, jó lenne elsajátítani az elméleti alapokat is 
hozzá, így hát felvételiztem a zeneszerzés szakra is. Ahhoz pedig alapos zongoratudásra 
is szükség van – legalábbis akkor ott ezt megkövetelték –, én viszont a gyerekkori apás 
zongoraórák óta nem foglalkoztam aktívan ezzel a hangszerrel. Eljött tehát az ideje a zon-
goratanulásnak is, így viszont abba kellett hagynom az intenzív fagottozást; egyszerűen 
nem fért bele az időmbe ennyi minden. 

Itt egy kis közös távolba meredés következik. Kihasználom a szünetet és rácsodálkozom, hogy 
mennyire erősen, feketén és keserűen issza a kávét. (Én nem….) És ettől a közbevetésemtől egy 
igen érdekes kanyart vesz a beszélgetésünk. Ugyanis élvezettel mesél arról, amikor leszokott a 
kávé cukrozásáról. Tejjel soha nem hígította, de cukor az jutott bele bőven. Mígnem egyszer 
csak néhány barátja elkezdte unszolni, hogy érdemes lenne megérezni az igazi kávéízt, ami cu-
kor nélkül mutatja meg magát. Ő meg úgy döntött, belevág; egyik napról a másikra elhagyta a 
cukrot. És néhány hónapig rendkívül szenvedett. De aztán megszokta, megszerette, megtanul-
ta. És azóta fanatikus kávérajongó. Naponta jó sokat iszik. Az íze kedvéért. 
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Ha jól veszem ki a szavaiból, ön szeret kockáztatni.

Ezt miből gondolja?

A kávé sztoriból. Volt valamije, amit szeretett, ismert, jól érezte magát benne; ez volt a 
kávé cukorral. És csak azért, mert önnek fontos emberek azt mondák, megérné átszok-
ni, ön belevágott. És ugyan nem tudta, megéri-e majd a „szenvedés”, azaz önt is megta-
lálja-e a kávé valódi íze, a cukor nélküli, de kockáztatott. Bevállalt több hónapnyi nem 
élvezetes kávéivást az élethosszig tartó, nagyobb élvezet kedvéért.

Azt hiszem, ezt jól összefoglalta. Tulajdonképpen erre is ráillik a mottóm: „No risk, no fun!” 
(Kockázat nélkül nincs élvezet.) Persze nekem is szükségem van biztos, kiszámítható pon-
tokra. Így például ’94 óta, több mint 20 éve van egy fix állásom; tanítok a MUK-on (Musik 
Und Kunst Universität, Wien – Bécsi Zenei és Művészeti Egyetem), a fiúkórusos múltamra 
alapozva kórusvezetést, valamint kisegyüttesek vezetését. Ez a két hivatalos tárgyam. De a 
tantárgy nevétől függetlenül tudatosan tanítok a diákjaimnak olyan dolgokat, amiket ne-
kem ugyan nem tanítottak, de a sokéves zenész-tapasztalatom alatt tananyaggá érleltem 
magamban. Nekem például azt mondták, az a legfontosabb, hogy jó zenész legyek. Én azt 
tanítom, az a legfontosabb, hogy jó website-ja legyen a zenésznek, jó internetes jelenléte, 
és hogy megfelelő társasági életet éljen. Ha ehhez még jó zenész is az ember, az persze 
mindenképpen pluszt jelent az érvényesülés rögös útján. És ha ez így mind együtt áll, hi-
szem, hogy jön valaki, aki felfedezi az embert, újabb lehetőségeket adva neki.
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Ön idealista?

Mindenképpen! Máskülönben hogy az 
ördögbe lennék képes zenét írni?! A vi-
lág nem vágyja az én zenéimet. Most 
épp egy hegedűversenyen dolgozom, 
merő idealizmusból. A Schönbrunni ze-
nekarom koncertmestere, Ion Scripcaru, 
aki sok szólókoncertet is ad egyébként, 
felkért ugyanis, hogy írjak számára egy 
hegedűversenyt. Mert az eddigi egyszem 
hegedűszonátám alapján úgy gondolja, 
hogy az én zeném kell neki. Én meg ezt 
elhiszem; lelkesít és komponálásra kész-
tet. A darab komponálása közben pedig 
arra a tervünkre is gondolok, amelyet 
Christof Angererrel szövünk. (Christof és 
édesapja, Paul Angerer alapította 1982-
ben a Concilium Musikum Wien nevű 
zenekart, melyet Paul, 10 nappal ezelőt-
ti halálig vezetett is.) A tervünk az lenne, 

hogy 2018 májusában az én zongorakíséretemmel, duóban turnéra indulunk a hegedű-
versenyemmel. Úgyhogy egy remek zongorakivonatot is írnom kell hozzá.

Hogyan osztja meg az idejét a zeneszerzés, a vezénylés és a tanítás között?

A tanítás heti 6 óra, egyéb elfoglaltságaimtól függően időnként tömbösítve. A felosztás 
többi része azonban nem könnyű, ugyanis fejben komponálok, vezetés közben, vagy mun-
kába menet. (A Volksoper, ahol nagyon jó kis fix állásom van, körülbelül 1 óra séta a belvá-
rosi lakásunktól. Nagy gyalogló vagyok!)

És mindent megjegyez, amit fejben megkomponál?!

A zeneszerzés tanárom mondta régen, hogy ha van egy ötletem, aludjak rá egyet, és ha 
még másnap is emlékszem rá, akkor talán érdemes foglalkozni vele. 

Kap visszajelzést valahonnan, hogy tényleg érdemes volt-e leírni valamit?

Nem olvasok kritikákat, ha erre gondol. Nekem senki ne mondja meg, hogy mit és hogyan 
írjak! Bár nem divat, de én a tonalitás embere vagyok. Próbálkoztam – főleg zeneszerzés-di-
ák koromban a tananyag szerinti – mindenféle egyéb stílussal, de a zenéimbe mindig be-
lecsempésződött valamiféle tonális dallam. (Amúgy azt gondolom, az atonális zenét körül-
belül fél órán keresztül tudja befogadni az ember, utána bezárkózik.) A visszajelzésnél azt 
szeretem a legjobban, ha a közönség soraiban ül egy zeneszerző vagy karmester kolléga. 
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Még több, mint 20 évvel ezelőtt, Koburgban ismerkedtem meg és barátkoztam össze Jo-
hannes Knapp karmester kollégával (jelenleg a Freiburgi Színház zenekarának karmeste-
re), akivel azóta is egymás legőszintébb barátai és kritikusai vagyunk. Mindig kifejezetten 
a negatívumokra koncentrálunk, azokat emeljük ki a másik teljesítményéből egymásnak. 

Ezen a gondolatmeneten egy kicsit elmélázom. (Van rá alkalmam, ugyanis időközben olyan 
szűrt napfény alakult, hogy csak bőszen hunyorogni tudunk egymásra, úgyhogy a karmester 
úr beszalad előteremteni a napszemüvegét.) Az jut eszembe, hogy vajon a taps erőssége, meny-
nyisége, milyensége nem számít-e azért mégiscsak Guido Mancusi életében. Hiszen a közönség 
így fejezi ki, mennyire involválódott. Meg is kérdezem – immáron a napszemüveg sötétjébe 
bámulva –, és tisztázzuk, hogy persze, nagyon fontos a taps. De nem elég konkrét. 

Mostani beszélgetésünk elsődleges apropója az ön állandó vendégkarmesteri titulusa 
zenekarunknál, a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekarnál. Hogy érinti önt ez 
a felkérés?

Amikor Hollerung Gábor felhívott az ajánlattal, szó szerint le kellett ülnöm. Végtelen örö-
möt és megtiszteltetést éreztem. Azóta is csak az eufórikus „Hurrá!” részét élem meg, a 
technikai kivitelezést még nem gondoltam át. Nyilván tervezést igényel, hogy évadonként 
2-3 koncertem legyen a Dohnányival, de nem lehet kérdés, hogy menni fog. Úgy tudom, 
Hollerung Gábor, aki részben saját terheltsége enyhítése érdekében találta ki az állandó 
vendégkarmester „beiktatását”, a zenekart is megkérdezte, kit szeretnének erre a posztra. 



264

Állítólag a zenészek örültek a személyemnek. És ez óriási érzés! Ráadásul ismerem már any-
nyira a csapatot, hogy tudom, fiatalok alkotják (talán én leszek a legöregebb…), fiatalos a 
lendület, és tapintható az az attitűd, ami nekem annyira fontos: a kockáztatásra való kész-
ség. Úgy gondolom, sokat tudunk majd együtt kockáztatni, kísérletezni. 

Máshogy készül most a közös koncertekre?

Talán annyiban máshogy, hogy mindenféle „marketing” terveim támadtak. De azért ezek-
ről inkább Hollerung Gáborral beszélgetnék először, ha nem haragszik…

Akkor hadd kérdezzem a közelgő közös koncertünk műsoráról! Ön állította össze?

Igen. A saját fagottversenyem egy már 2006-ban megírt darabom. (Bianca Schusternek 
írtam, aki azóta már a bécsi Volksoper zenésze). Szívesen viszem a budapesti közönség elé. 
A másik darab Mozart Linzi szimfóniája. Mozart fantasztikus zeneszerző, és elég nehéz a 
zenéjét egy bizonyos szint fölött eljátszani. Arra gondoltam, ez a darab, egy könnyebb Mo-
zart szimfónia, talán jó kiindulópont lehet a zenekarral tervezett, hosszútávú közös mun-
kához szükséges egymásra hangolódáshoz. 

És ekkor váratlanul – kis kitérővel – 
visszakanyarodunk a „No risk, no 
fun” témakörhöz. Egy rövidebb ki-
selőadásba csöppenek Mozartról, 
a bécsi klasszikusokról – akik közé 
Mancusi inkább Schubertet sorol-
ná Beethoven helyett. A Maestro 
igazán szenvedélyesen beszél! Úgy 
véli, az 1991-ben kapott Mozart Me-
dallion, amit a leghitelesebb Mozart 
interpretálásért ítélt neki a Bécsi 
Mozart Szövetség, nagymértékben 
annak köszönhető, hogy fiúkóris-
ta korában végigénekelte a létező 
összes Mozart művet. A gyerekek 
abban a korban általában nem iga-
zán szeretik Mozartot; túl egyszerű-
nek érzik, nem érinti még meg őket 
a valódi mélysége. De neki nem volt 
választása. Így, amikor már karmes-
terként közvetítette Mozart zenéjét, 
sokkal „beljebb” volt, mint általá-
ban a karmesterek. És egyébként 
meg azért szeretnek az emberek 
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Mozartot játszani meg hallgatni, mert Mozart kifejezetten kockázatkerülő. Első hallásra szinte 
populáris zene az övé. Aztán persze egy jó nagy, kevesek által megléphető lépéssel el lehet jutni 
zenéjének igazi mélységeibe, de addigra már réges-rég tele a koncertterem. (Olyan ez, mint az 
olasz nyelv. Alapszinten hú de könnyű, de aztán továbblépni belőle….! – teszi hozzá.) És persze 
itt van Haydn, aki meg a „Kockáztass!” felfogás igazán jeles képviselője. Ő ugyanis nem adja 
könnyen az első „megérintést”. Nem csalja be populáris asszociációkkal közönségét. Rá csak 
az igazán értők kíváncsiak. Úgyhogy nagyot kockáztat, de aztán nagyon is nyerhet, hiszen 
„igazi közönséget” kaphat. Mozartot idézve: „Bárcsak egyszer olyan jó zenét tudnék írni, mint 
Haydn!”. Mancusi szent meggyőződése, hogy Haydn nélkül Mozart nem is létezne.

Az igazi közönség persze ritka. Jómagam már 20 éve vezetem az általam alapított 
Schönbrunn Orchestrát, akikkel alapvetően „turista koncerteket” adunk. „Bécsi zenét” ját-
szunk. A közönségünk alapvetően turistákból áll. Egy 150-300 fős közönségben maximum 
két-három zeneértő emberre lehet bukkanni. De azt mindenki érzi, hogy jól játszunk-e. 
Mert ha nem, ha csak linkelnénk, akkor frusztráció látszana a zenészek arcán. Tehát egy-
egy ilyen, turistáknak szóló koncertre is alaposan fel kell készülnünk. De a nem túl kocká-
zatos Mozart-zene – no és a közönségigények – miatt sok Mozartot játszunk. Most, hogy 
ennyit beszélünk Mozartról, az jutott eszembe, hogy őt tulajdonképpen régebb óta isme-
rem, mint a feleségemet.

Időközben olyan ragyogó napsütés támadt, hogy már hunyorogni sem tudok, úgyhogy eljött 
a pillanat arra, hogy megkérjem, varázsoljon egy kis árnyékot a fejünk fölé. És ha már feláll, 
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egy tál barackos pitével tér vissza, amiről kiderül, ő maga sütötte. A saját, kerti barackjukból. 
Hmmm… Igazán finom! Sajnos a darazsak között is gyorsan híre megy a fenséges elemózsiá-
nak, úgyhogy a következő óránkat sűrű „Madonna mia!”-zások kísérik… Két falat és hessege-
tés között megkérem, meséljen egy kicsit a családjáról is.

A feleségével is a zene hozta össze?

Nem, egy házibuliban ismerkedtünk meg. Bár ő is zenél, énekel a Wiener Singvereinben, 
foglalkozását tekintve fül-orr-gégész szakorvos. 2018 májusában ünnepeljük a 25 éves há-
zassági évfordulónkat.

25 éve házasok? Pedig ön még csak 51 éves… Igazán gratulálok! És a családja többi 
tagjával mi a helyzet?

A húgom gyerekeknek tanít zenét általános iskolában. A lányom pedig lehetne zenész, 
valószínűleg kiváló korrepetitor válna belőle, mert remekül zongorázik, és nagyon tud fi-
gyelni a zenésztársaira. De nem akar zenélésből élni. Színházi rendezői babérokra vágyik. 
Ettől függetlenül azért 12 évesen írt egy gyerekopera librettót, amihez aztán én szereztem 
zenét, majd be is mutattuk a darabot.
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NÉVJEGY – Guido Mancusi

Kedvenc utazózenéje: Fejben hallgatok zenét. Bármit. Ami tonális.
Kedvenc filmje: Imádom a mozit, de nem igazán jutok el oda. 
Szeretem a fantasyt, a film noirt, de gyakorlatilag mindenevő vagyok. Pár napja 
néztem meg „A 100 éves ember, aki kimászott az ablakon és eltűnt” című svéd 
vígjátékot. Remekül szórakoztam!
Kedvenc helye a világban: Szardínia, mint földrajzi egység és Budapest, mint 
város.
Kedvenc étele: Minden, ami olasz.
Hobbija: Főzés. Néha recept alapján, néha improvizálva.
Kedvenc autója: Csak és kizárólag Peugeot-t vezetek.
Aktuális vágya: EGY TITKÁR!!! (Jelentkezni az office@mancusi.at e-mail címen 
lehet)

Megjelent: A Hangoló 2017 őszi számában.

Itt egy kicsit elkalandozunk a gyereknevelés rejtelmeibe. Bár sokat nem tudok hozzáfűzni jelen-
legi szituációjukhoz, lévén az én legnagyobbam még csak 6 és fél éves, de azért sűrűn egyet-
értünk sok mindenben. Igazán büszke apát ismerek meg a személyében. Még néhány képet 
is előkeres a telefonján felnőtt nagylányáról. A konyhából közben sült hús illata kezd kifelé le-
begni. Már jóval ebédidő után vagyunk, úgy tűnik, felesége és édesanyja, akik együtt készítik 
az ebédet, megvárják, amíg végzünk. Még néhány rövidet azért kérdezek, hogy egy frappáns 
névjegyrevalót is összegyűjtsek, de aztán szedelődzködöm, és már autózunk is az állomásra. 
Tudjuk, hogy fogunk még találkozni. Sőt, talán érdemben együtt dolgozni is, ő, mint állandó 
vendégkarmester, én meg, mint irodista a zenekarnál. Mert azért néhány izgalmas ötletét a 
BDZ-re vonatkozólag csak megsúgta menetközben…



„Én itt nőttem fel!”

Szöveg: Viant Katalin

Épp vége a zenekari próba első részének. 

A hangszeresek már kirajzottak a teremből, 

de egyvalaki még egyeztet a karmesterrel, 

Hollerung Gáborral, ezt-azt beír a kottájába, 

s csak amikor végeznek, áll fel, teszi gondosan 

hangszerét a tokjába, és fordul felém. Őt várom, 

Berán Gábort, zenekarunk három koncert-

mesterének egyikét, akiről az interjú végére 

megtudom, hogy ő a szerencse fia a BDZ okán.
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25 éves a BDZ, melyből te közel 20 évet muzsikáltál itt, kezdetben tuttistaként, ma kon-
certmesterként. Ez az út párját ritkítja. Milyennek látod most a zenekart?

Mára eljutottunk egy olyan professzionális szintre, hogy munkarendünk „csereszabatos” 
bármely más hivatásos zenekar munkarendjével. Ezzel együtt nálunk éppen úgy, mint má-
soknál, az együttes fenntartásáért, szinten tartásáért nagyon sokat kell dolgoznunk. Ez tel-
jesen rendben is van, de ezért olykor kompromisszumokat kell kötnünk. A perspektívát ab-
ban látom, hogy meg kell találnunk azt az egyensúlyt, amelyben saját bérleti koncertjeink, 
koncertsorozataink súlyban és felkészülésben megfelelően működnek úgy, hogy közben 
más feladatainkat is elvégezhessük.

Az „egyensúly” megtalálása kinek fontos? 

Elsősorban a zenekar, de a magam szempontjából is fontos, hisz a BDZ olyan sok munkát 
ad ma már a zenészeinek, hogy emellett nagyon nehéz máshol is dolgozni. Pedig ez régeb-
ben általános volt. Ez egyben óriási fejlődés is, hisz egy olyan, teljes embert kívánó, lekötő 
és teljességet is adó munkának lettünk részesei itt, ami mellett valójában sem szüksége, 
sem pedig igénye nincs az embernek arra, hogy másutt is játsszon.

Ehhez a „teljes embert kívánó, teljességet adó” érzéshez hozzájárul az, hogy más műfa-
jokban is kipróbálod magad?

Hála a szüleimnek, úgy nőttem fel, hogy a népzenétől a jazzen keresztül a könnyűzenéig 
mindig sokféle zene vett körül. Ráadásul édesapám révén a gyökereim a népzenéhez is 
kötnek. Ő népzenész, így egy kicsit rám is ragadt ez a játékmód. Ez néha kapóra jön, mert 
így a közönségnek mi magunk tudjuk megmutatni egy-egy klasszikus darab népzenei ar-
cát. Ez viszonylag ritka jelenség a klasszikus zenészek világában, de nekem nem szokatlan.
 
Mindenből lehet tanulni, igaz? 

A népzenének a „csak fül utáni tanulás” élményét köszönhetem. Először kottát olvasni és 
klasszikus műveket hegedülni tanultam, de közben részt vettem olyan táborokban is, ahol 
kotta nélkül tanultunk népzenét játszani. Egy idő után észrevettem, hogy amit így, kotta 
nélkül tanul meg az ember, az sokkal mélyebben megmarad benne. A klasszikus zenében 
is ismert a kívülről játszás fogalma, de az más: ilyenkor kottából megtanulunk valamit, az-
tán már fejből is el tudjuk játszani. Amit csak fül alapján tanul meg az ember, az olyan mé-
lyen beleivódik a memóriájába, hogy az szinte maga a csoda. Én ezt a módszert egy picit 
használom klasszikus zenészként is.

Úgy tudom, hogy a népzeneoktatásban ez „A” módszer.

Én ezt inkább műfajfüggetlen jelenségként éltem/élem meg. Így soha nem is féltem kotta 
nélkül játszani. Ennek egy további ága volt az életemben a jazzhegedülés, melyben szintén 
általános a kottától való elszakadás.
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De végül a hagyományos szimfonikus zenekari munka lett és maradt az életed.

Amikor világossá vált számomra, hogy a jazzmuzsikálás is teljes embert kívánó feladat, 
akkor szépen lassan abbahagytam. Én elsősorban ugyanis zenekari zenésznek tartom ma-
gam. Legyen az nagyzenekar vagy kamarazenekar. Ez utóbbi felállásban szintén nagyon 
szeretek zenélni. A kamarazenélésben – hogy is mondjam? – sokkal intenzívebb az elekt-
ronok vándorlása a játékosok között: sokkal kiélezettebb a zenei kapcsolat, sokkal erősebb 
az egymásra hatás. Az a jó, ha ez a többféle zenélés táplálja, kiegészíti egymást. Nehéz 
megtalálni az arányt, hisz ha egy hónapban 35 „szolgálatunk” van a BDZ-ben, akkor nem 
könnyű mellette egy kvartettben is részt venni. 

Azért van erre is egy nagyszerű megoldás: a BDZ Quartet!

A BDZ-n belül, annak zenészeiből létrejött kvartettel szerencsésen alakult az elmúlt két 
évünk. A nagy BDZ-től érkező felkéréseken kívül, ami főleg a Zempléni Fesztiválon való 
szerepléseket jelenti, elindítottuk saját sorozatunkat, amiben – hasonlóan a BDZ Megért-
hető zene sorozatához – igyekszünk a közönségnek el is magyarázni egy-egy művet, mi-
előtt megszólaltatjuk. 

A kamaraegyüttes programját – gondolom – közösen alakítjátok ki. Mi a helyzet a BDZ 
műsorával?

Ez Hollerung Gábor zeneigazgató feladata. Van olyan kérdés, amiben kikéri a véleményün-
ket, de természetesen van, amiben nem. Én személy szerint ebben is igen szerencsés va-
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gyok a Gáborral való jó kapcsolatom miatt. Volt már olyan, hogy nehezen vállaltunk egy 
szerintünk későn érkező felkérést, én is bizonytalan voltam, de végül a főnökünk döntésére 
mégis megcsináltuk, az eredmény pedig őt igazolta. Tény, hogy Gábor ügyesen felülkere-
kedik a játékosok „kishitűségén”, „problémázásán”: ő tolja keresztül az együttest a nehe-
zebb helyzeteken.

Szerencsésnek mondtad már kétszer is magad. A BDZ-t is a szerencsédnek köszönhe-
ted? Összebotlottatok Gáborral valahol?

Nem, nem Gáborral találkoztam, hanem még zeneakadémista koromban szólt valaki, hogy 
kellene kisegíteni a BDZ-ben. Mára ez teljesen megváltozott, de akkortájt, a kezdeti idők-
ben sokkal több kisegítővel dolgozott a zenekar. És ha már szerencse: mázlista vagyok, 
hogy itt tanulhattam meg a szakmát. Én itt nőttem fel.

Ez egy modern mese: „Kisegítőből lett koncertmester”. Hogyan történt ez?

Mint kisegítő felkérést kaptam, hogy egy alkalomra a második hegedű szólamvezetői fel-
adatát lássam el. Innen kerültem át az első hegedűbe, és innen tovább klasszikus próba-
játék nélkül lettem koncertmester beugrással, mert az előző koncertmester pár nappal a 
koncert előtt lemondta a fellépést. Aztán szépen lassan egyre többet vezettem a szólamot, 
és a következő szeptembertől a teljes évadot koncertmesterként játszottam már végig. 
Végül is nagyon gyorsan történt mindez, hiszen egy évadot voltam csak kisegítő, és talán 
IV. évfolyamos zeneakadémistaként már a BDZ koncertmestere voltam.

Ez ritkaságnak számító, komoly elismerés.

Az igazság az, hogy akkortájt még nem alakultak ki a zenekaron belül az erőviszonyok úgy, 
mint ma. Pont jókor voltam jó helyen.

Nem szégyen az…

Nem. Már csak azért sem, mert az igazi kihívás nem a pozícióra történő kiválasztás, hanem 
annak megtartása.

Milyen feladatokkal jár a koncertmesteri pozíció? Énekkarosként annyit biztosan tu-
dok, hogy a kórus is őt figyeli, hogy mikor és hogyan fogadja felállással a közönség tap-
sát, vagy mikor jelzi kézfogással mindenkinek a koncert végét.

A koncertmester elsősorban az első hegedű szólamvezetője. Ezenkívül a zenekarban koor-
dinációs feladata is van: az összes szólam vezetőjével tartania kell a kapcsolatot, folyama-
tos munkát kell kialakítania velük. Fontos közvetítő szerepe is adódik, ha vendégkarmes-
terrel játszik a zenekar, mert ilyenkor a koncertmester a legfőbb kapcsolattartó a két fél 
között. Ezzel a „szereppel” borzasztóan csínján kell bánni, hisz nem a saját felvetéseimmel 
kell fordulnom a karmesterhez, hanem a többieket kell képviselnem. Ebben a legfonto-
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sabb készség a rugalmasság. Nem lehet úgy nekiindulni, hogy ez márpedig így és így lesz. 
Döntéseket kell hozni, gyakran és gyorsan. Nagyon fontos az is – és ennek megtanulása 
nálam is fejlődést igényelt –, hogy én a kollégáktól csak kérhetek.

Mint a Szél és Nap meséjében, melyben a Nap mosolyára hamarabb vette le kabátját 
a vacogó vándor, mint a Szél süvítésére.... Vagyis jobb kérni, még akkor is, ha a kon-
certmester „első az egyenlők között”… És hát fiatalok vagytok valahányan, könnyen 
megértitek egymást.

Ebből a szempontból a BDZ különleges együttes, hisz nagyjából a zenekar kilencven szá-
zaléka egy generációhoz tartozik. Nagyon jó ez a fiatalság és fiatalosság. Nagyon fontos 
megőriznünk ezt, mert most kezdődik az az időszakunk, amikor már nem feltétlenül lesz 
elmondható a BDZ-ről, hogy a fiatalos lendület és a hév irányítja. Megvan és meg is marad 
bennünk, csak lassan kissé visszaszorul, de nem lesz kevésbé jellemző ránk, hiszen mindez 
a közösen eltöltött fiatal éveinkből táplálkozik. Ezért is alakult ki nálunk egyfajta családias 
légkör, aminek főleg az előnyeit élvezzük.

GUIDO MANCUSIVAL
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Bizton mondhatom, hogy a BDZ-nek 
nemcsak tagjai, de közönsége is fiata-
los, így hálás ezért a lendületért, men-
talitásért. Ti ráadásul foglalkoztok is 
hallgatóságotokkal: a fiatalokkal – 
akik talán jobban szeretnek a korban 
hozzájuk közel állóktól tanulni, és a fi-
atalos felnőttekkel is –, akik bennetek 
szeretik saját fiatalságukat.

A BDZ védjegye, kimondva vagy ki-
mondatlanul, a közvetlenség. Ez azért 
a legeslegfontosabb, mert nem valami-
lyen arisztokratikus „csak mi értjük, amit 
csinálunk” arculatú, hanem nagyon  
közérthető és közvetlen kommunikáció 
zajlik a közönség és a zenekar között. 
Ez a fiatalos lendület és közvetlenség 
egyértelműen Gábor sajátja, így ez a 
fajta zenélés a zenekarra is átragadt. Ezt 
nem sok zenekari zenész mondhatja 
el magáról! Ez kincs, amit én is igyek-
szem képviselni, ha kiülök a színpadra. 
Igyekszem továbbvinni, dolgozni ezen 
a közvetlenségen. Emiatt érezheti a kö-
zönség, hogy bevonjuk őt, hogy részt vehet a produkcióban, hogy nem valamiféle szen-
télyben van, ahol hiába keresi a csodát, csak érthetetlenséggel találkozik. 

Hát, igen: a csodát azért szeretjük.

Az meg is születik, de a közönség bevonásával, közvetlen módon. Ez megtörténhet egy-
szerűen, például azzal, ahogy a színpadra bejövünk, vagy akár egy sokféle formában és stí-
lusban megoldott ismeretterjesztő előadás formájában, ami Gábor stílusában különösen 
jól működik. Ez a fajta hús-vér zenészkép, ami bennünket jellemez, nem egyezik a „torná-
ból felmentett zenész” képével, ahogy gyakran elképzelik a muzsikusokat.

Hús-vér zenészként milyen jövőt, további pályát tervezel magadnak?

Nekem még az is nagy szerencsém, hogy miközben itt nőttem fel, és azzal a Gábortól jövő 
zenei megközelítéssel, szemlélettel nézem a zeneműveket és a zeneszerzőket, hogy ők 
sem földtől elrugaszkodott emberek, addig mindezekkel párhuzamosan bennem is kifej-
lődött az, amit a „darabokkal való foglalkozás” igényének neveznék. Vagyis engem koncert-
mesterként az egész mű struktúrája foglalkoztat, és ezt valahogy az évek során Gábor is 
érzékelte. Így aztán egy jó pillanatban elő is mertem állni azzal, hogy szeretnék karmester 
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nélküli koncertet csinálni, aminek így a felkészítés részét is magamra vállalhatom. Azóta ez 
meg is valósult több alkalommal is, ebből már egyfajta hagyomány lett. 

Egyre kerekebb a mese…

Egy zenekari zenészhez képest, ha szabad így mondani, nekem az a többlet jut, hogy meg-
kérdezik, mit szeretnék eljátszani egy ilyen koncerten, és azt engedik is. A jövő évadban 
megszólaló „karmestermentes” koncert programját már én állítottam össze, és épp mos-
tanában vált véglegessé. Britten Symple Symphony-jával kezdünk, amely – ha úgy tetszik 
– egy egyszerű vonós kamarazenekari darab. Ezt követi Bach hegedűversenye, melynek 
a szólóját én fogom eljátszani, végül Richard Strauss Metamorfózisok c. darabja, melyet 
karmesterrel már játszottunk, ezúttal karmester nélkül adjuk elő. Elé pedig Pánczél Tamás 
kollégánk darabja kerül, az Átváltozások című, amiről eszembe jutott a Metamorfózisok – 
szóval jó kis koncert lesz!

A színes palettáról már csak a karmesterség hiányzik, nem?

Ez jól hangzik, de mind a karmesterség, mind a zeneszerzés egy életet, egy egész embert 
kívánó szakma, és számomra minden más csak azért van, hogy jobb muzsikus legyek. S bár 
Gábor szerint karmester leszek, én tudom, hogy nem. Én hegedűs vagyok és az is maradok.

Zenészként mivel töltöd a szabad idődet? Zenével?

Nem. Hála az égnek, eljutottam abba az életkorba, amikor hobbiból már nem foglalkozom 
a munkámmal. Klasszikus hobbim nincs, de világ életemben nagyon szerettem sportolni. 
Jógázni azért jógázom már hat éve, mert egyrészt nagyon szeretek, másrészt mert fiziká-
lisan, mentálisan, pszichésen ez tart rendben. Nem tudok nélküle létezni, ahogy a hivatá-
som nélkül sem.



„Estére átlényegülünk, 

csodát teremtünk”

Szöveg: Ortutay Réka

Hegedült rockzenekarban, country zenekarban, 

két kvartettet is vezet, színdarabhoz zenét ír, 

színházakban és különböző zenekarokban játszik, 

kicsiket tanít hegedülni. Bánhegyi Tünde, zene-

karunk szekund szólamának egyik vezetője 

igazán sokszínű egyéniség, és a hegedű világának 

is bejárta már minden szegletét. Vele beszélget-

tünk zenéről, sikerről, a közösség erejéről.
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Mikor kerültél először kapcsolatba a zenével?

Zenész családból származom, de sosem erőltették rám a zenélést. Édesanyám pedagó-
gusként dolgozott (magyar-ének-zene szakos tanár volt) és kórust vezetett és vezet a mai 
napig, Édesapám harsonásként szolgált az Egri Helyőrségi Zenekarban, emellett kiváló 
zongorista is volt. A nővérem is zongorázott, magyart, ének-zenét és etikát tanít. Nagy-
bátyám, Bánhegyi Géza pedig több évtizeden keresztül volt a Magyar Állami Operaház 
szólóklarinétosa. Egerben születtem, és Anyukám mindenhova elvitt, ahova el lehet vinni 
egy érdeklődő gyereket: zeneóvodába, zeneiskolába, néptáncoktatásra, jazzbalettre, szín-
játszókörbe, irodalmi estekre. Mindent szerettem, mindenre nyitott voltam, de a szívem-
hez legközelebb a zene állt. 

Ezekben a sokszínű, különböző művészeti ágakkal való találkozásokban miért éppen a 
hegedű érintett meg?

Ezt igazából az óvónénimnek, Rózsa néninek köszönhetem, aki az Egri Szimfonikus Zene-
karban játszott. Csütörtökönként az oviból ment a próbára, és ilyenkor mindig magával 

hozta a hegedűjét. Mivel én nagyon 
nem szerettem a délutáni kötelező 
alvást, kerestem magamnak valami 
más elfoglaltságot, így Rózsa nénit 
kérdezgettem, hogy mit tart ab-
ban a bizonyos varázsdobozban.  
Ő pedig megmutatta nekem a 
hangszert. Máig emlékszem arra a 
pillanatra, amikor kinyitotta a do-
bozt: tényleg varázslat volt benne! 
Még mindig előttem a hegedű illa-
ta, az atmoszféra, ami a tokból áradt. 
Rózsa néni megengedte, hogy 
megérintsem a hegedűt, elmagya-
rázta, hogy ennek a hangszernek 
lelke van, és ha azon a „vágáson” be-
nézek, talán meg is láthatom, hogy 
hol dobog a hegedű szíve. De mivel 
lelke van, neki is pihennie kell, ezért 
van a tokban. Nem csak megérint-
hettem, hanem meg is pengethet-
tem, és abban a pillanatban tudtam, 
hogyha én nagy leszek, hegedűmű-
vész szeretnék lenni. Otthon persze 
nem arattam osztatlan sikert azzal a 
kijelentéssel, hogy márpedig én he-
gedülni akarok. Egyrészt Apukám 

FOTÓ: MONOKI ATTILA
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ellenezte, akinek abszolút hallása volt, ezért hosszú távon nehezen viselte volna el a gya-
korlásomat. Szerencsére Anyukám mellém állt, és ő vitt el a zeneiskolás felvételire, ahol 
legnagyobb örömömre a hegedűt választhattam. Később még egyszer döntenem kellett a 
nyolcadik osztály elvégzése után, hogy zenei pályán tanulok-e tovább, vagy egy egri neves 
gimnázium humán tagozatán.

Végül miért választottad a zenei pályát? Mit jelent számodra a zene?

Nehéz döntés volt, de mindig is éreztem, hogy a zene az én utam, mert a hangokon át talán 
hitelesebben tudom kifejezni magamat, mint szavakkal. Az adott zenemű és a hangszer ál-
tal energiát teremtek, szeretetet vagy reményt adok, vagy bármit, amibe a hallgatók bele 
tudnak kapaszkodni, és amiből erőt tudnak meríteni. Mi művészek a lelkünkből zenélünk, 
emellett nagyon fontos az is, hogy a produkcióban érződjön a személyiség. Egy zenésznek 
a művészete a hite, a vallása, mellyel a közönséget és a zeneszerzőt tiszteli és szolgálja.

Ahogy a zenéről beszélsz, az olyan, mint egy igazi hitvallás. A zenélés számodra inkább 
szakma, vagy művészet?

Ez egy összetett kérdés. A legjobb szó rá talán a hivatás, az elkötelezettség, de egy szóval 
ezt elég nehéz megfogalmazni. Egy biztos: a zenei pálya három fontos alappillérre épül, 
ezek pedig a tehetség, a szorgalom és az alázat. Egyik sincs meg a másik nélkül. Egyértel-
mű, hogy egy művész semmit nem ér tehetség nélkül. A tehetség azonban semmit nem 
ér szorgalom nélkül. Az alázat és a hozzá szorosan kapcsolódó tisztelet pedig kiemelkedő 
szerephez jut az előadások alkalmával. Színházba, koncertekre egyfajta felemelkedettség-
gel érkezik a közönség is, az előadó is. Az emberek ilyenkor szép ruhát öltenek, bennünk, 
előadóművészekben pedig ott van a tettvágy, szeretnénk magasabbra emelni a hallgatót, 
élesíteni a látását, elmélyíteni a gondolatait és tolmácsolni mindazt, amit a szerző a művek 
által üzen a közönségnek.

Ezek szerint az előadóművész egyfajta közvetítő szerepet tölt be a komponista és a hall-
gatóság között?

Zenésznek lenni egyfajta misszió. Az előadóművész feladata, hogy átlépje a saját korlátait. 
Szerintem nem elég csak pontosan és hibátlanul „lejátszani” az adott művet, hanem el kell 
játszani: bele kell tudni tenni az adott lelkiállapotot, az egyéni karaktert, rendelkezni kell 
egy olyan sajátos hangi és kreatív kelléktárral, amely át tud törni a színpad és a közönség 
közötti képzeletbeli falon. Ha ez valamilyen formában meg tud történni, akkor a hallgató 
egy katartikus koncertélménnyel térhet haza, ami nyomot hagy benne. Ez a fajta átlénye-
gülés az élő koncert varázsának egyik legfontosabb forrása. És ebben kivételes a vezetőnk, 
Hollerung Gábor, aki át tudja lépni a saját határait, aki óriási belső energiákat tud megmoz-
gatni bennünk a legfáradtabb pillanatainkban is. Ezzel minket is motivál és visz magával 
azokba a régiókba, ahová csak a zene által lehet eljutni. A magyarázós bérletsorozatunk-
ban egy-egy műelemzésében új gondolatokat ébreszt, új értelmezéseket indít el nem csak 
a közönség soraiban, hanem bennünk, zenészekben is. 
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Mit jelent számodra a siker?

A siker sokrétű dolog. Ez lehet egy próba közbeni katartikus pillanat, vagy amikor az ember a 
koncert megkezdése előtt látja, hogy teltház van. De az is siker, amikor a közönség állva tap-
sol és követeli a ráadást, vagy amikor egy igazán jó kritikát olvasunk egy-egy előadásunkról.
De fontos az egyéni siker is, mert aki a saját szakmájában nem sikeres, annak nincs tekin-
télye a pályatársai előtt. Sokak szemében a siker egyet jelent a népszerűséggel. De a nép-
szerűség múlandó, és nem ez adja meg a művészi rangot. Szerintem nem az a fontos, hogy 
elsők legyünk, hanem hogy az egyetlenek.
Egy zenész, egy művész élete egy állandó, végeláthatatlan műhelymunka és gyakorlás, 
egy „fektetett nyolcas”. Időbe telik, amíg az életben és a színpadon megszerezzük azt a ta-
pasztalati tőkét, amit később egy-egy koncert vagy előadás alatt kamatoztathatunk. 
De a legfontosabb, hogy a siker egy zenekari muzsikus számára mindig a többiekkel 
együtt érvényes, azaz közösségi élmény. Hiszen az, hogy aznap én jól tudtam teljesíteni 
a színpadon, önmagában kevés. Ha egy koncert igazán jól sikerül, az mindig a közösségi 
erőnek köszönhető, ami egy különleges, láthatatlan kémia a muzsikustársak, a karmester 
és a közönség között. 

Egy muzsikus mindennapjai mennyire befolyásolják a koncerten nyújtott teljesítményét?

Egy zenész életvitelére talán a legjobb szó az, hogy „őrült”. Rohanunk egyik próbáról a má-
sikra, vagy próbáról tanítani, vagy bevásárolni a boltba, a családosok még a gyerekek napi-

COLOR QUARTET 
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rendjét is felügyelik, de bármi történik is napközben, estére átlényegülünk, csodát terem-
tünk, megmozgatjuk a képzeletet. Ilyenkor háttérbe szorul a napi rohanás, a fáradtság, a 
magánéleti vagy egészségügyi probléma. Bár minden muzsikus az érzelmeiből zenél, egy 
koncerten azért iszonyatos koncentráció, kőkemény idegrendszer, maximális felkészültség 
és kiegyensúlyozott lelkiállapot szükséges. Ez sokszor nehéz, de ilyenkor mindenki egyéni 
ereje, öröme, bánata, fájdalmas élethelyzete vagy éppen önfeledt boldogsága összeadó-
dik abban a pár órában és abban a zeneműben, amit éppen előadunk.

Van példaképed? Ha igen, akkor kicsoda?

Erre a kérdésre minden hangszeres zenész nagynevű, és kiemelkedő életpályát maga mö-
gött tudó szólistákat szokott megemlíteni. Én is felsorolhatnám itt a tanáraimat (Császiné 
Deák Dorottya, Soltész Ágnes, Tóth-Kiss Johanna, Répássy Györgyi, Bánfalvi Béla), akiktől 
életre szóló tudást, tapasztalatot és kulcsokat kaptam az élethez és a muzsikáláshoz. De 
mondhatnék híres magyar és külföldi hegedűművészeket is, akikkel a pályám során volt 
alkalmam együtt zenélni, vagy részt venni a kurzusaikon. 
Én mégis elsősorban egy híres színészikont említenék, aki nekem nagy kedvencem, pél-
daképem, földim is, hiszen ő is Heves megyéből való, Pélyen született, és sosem felejtette 
el, hogy honnan jött. Ő nem más, mint Törőcsik Mari, aki számomra a legnagyobb magyar 
színésznő és művész. Ő az, akinek száz arca van, mégis sallangmentes, aki igaz ember, aki 

A GERGELY THEÁTER EGYIK ELŐADÁSÁN (RÁTONYI RÓBERT, HELLER TAMÁS, SZOLNOKI PÉTER, GERGELY RÓBERT, R. KÁRPÁTI PÉTER)
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sosem kérkedik, aki úgy elhivatott, hogy sosem kirekesztő, aki imádja az életet és a színpa-
dot, aki tudja magáról, hogy mekkora művész, mégis tele van kétellyel önmagával kapcso-
latban, aki nem mindennapi anya, akinek legendás a munkatempója, és akiben végtelen 
szeretet él. Ha valaki, akkor ő tudja, hogy milyen a pillanatban ott lenni, milyen kilépni 
önmagunkból és átélni azt a hivatástudatot, ami az örökkévalóságot jelenti. 

A BDZ-vel hogyan kerültél kapcsolatba?

Miután lediplomáztam, egy évig nem volt hivatalos állásom, több szimfonikus és kama-
razenekarban dolgoztam kisegítőként, többek között a BDZ-ben is megfordultam. Akkori-
ban még a Talentum székházban folytak a próbák igen szerény körülmények között. Szűk 
volt a hely, egymás hegyén-hátán ültünk, omladozott a fal, a fűtés és a WC csak időnként 
működött. Engem mégis már akkor  magával ragadott az a munkamorál és az a közössé-
gi szellem, ami abban a lepukkant próbateremben fogadott. Aztán 2009-ben kiírtak egy 
próbajátékot hegedű tutti állásra, felkészültem és elmentem. Emlékszem, a zenekar éppen 
akkor költözött át a Kerepesi úti próbaterembe, ami azóta a  második otthonunkká vált. 
Amikor próbát játszottunk, még festékszag volt, a munkások pakolgattak, takarítottak. Si-
került a próbajáték prím tutti állásban, majd pár év múlva lehetőséget kaptam arra, hogy 
kipróbálhassam magam vezető beosztásban a szekund szólam élén. 

HOLLERUNG GÁBORRAL A ZENEKARI FARSANGON
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A zenekaron belül elég sok szerepben láthattunk. Játszottál a prím és a szekund szó-
lamban tuttistaként, jelenleg a szekund egyik szólamvezetője vagy, de már álltál a ze-
nekar előtt szólistaként is. Ezek a feladatok mennyire kívánnak más embert, más felké-
szülést?

A legnagyobb kihívás kollégák előtt szólistaként fellépni, hiszen ilyenkor sokkal nagyobb 
bennem a bizonyítási vágy, mint egy idegen zenekar előtt. Ugyanakkor itt, a BDZ-ben erős 
a közösségi szellem, a hangulat pedig családias, ezért ilyenkor úgy érzem, talán a többiek is 
együtt izgulnak velem, hogy minden jól sikerüljön. Mindez együtt sokkal jobban motivál, 
és még jobb teljesítményre ösztönöz. 
Tuttistaként könnyebb a dolgod, hiszen a cél a szólamba és a zenekarba való beolvadás. 
Szólamvezetőként már nehezebb, hiszen nagyobb a felelősség.  Kicsit féltem is ettől a fel-
adattól, nem is a szakmai részt illetően, hanem attól, hogy emberileg elbírom-e ezt a ter-
het, össze tudok-e fogni 10-15 embert és tudok-e jól működő egységet teremteni. Persze 
örültem, hogy Gábor és a kollégák bizalmat szavaztak nekem, de azért volt bennem egy 
kis kétely. Ez azonban hamar eloszlott, mert úgy láttam és éreztem, hogy működőképes a 
dolog, így már öt éve a szekund szólam vezetője vagyok Kalla-Tóta Hajnalka mellett.

Mi a feladatod a szólam vezetőjeként?

Legfontosabb feladatomnak az egység megteremtését tartom. Ezen kívül fontos átadnom 
a darabbal kapcsolatos tudást, és a kulcsot ahhoz, hogy mind a szólampróba, mind a kon-
cert jól sikerüljön. Ez külön felkészülést igényel a részemről. Emberileg nagyon nehéz a 
feladat, mert egyrészt a toleranciát is meg kell tanulnom a többiekkel szemben, másrészt 
szigorúnak is kell lennem. Ugyanakkor a cél mégiscsak a darab megtanulása. Emellett sok-
szor igazságot is kell tennem és döntéseket hoznom.

Milyen vezetőnek tartod magadat? Szigorú vagy, vagy törekszel a demokráciára? Elő-
fordul, hogy a szólampróbán kikéred a többiek véleményét?

Igyekszem maximálisan felkészülni az adott szólampróbára. Szerintem fontos, hogy egy 
szólamvezető nem csak szóban, hanem a hangszerén a gyakorlatban is bemutassa a kriti-
kus helyeken jónak ítélt megoldást, a megfelelő karaktereket, hangszíneket stb… Sokszor 
előfordul, hogy több játszási módot is kipróbálunk, majd kikérem a szólamtársak vélemé-
nyét, hiszen a szólampróba egy közös munkafolyamat. A végén persze nekem kell döntést 
hoznom, de sokszor – éppen a játszhatóság és a jó végeredmény érdekében – érdemes 
meghallgatni a többieket is.

Sokszor emlegeted a zenekarban a jó hangulatot és a családias légkört. Ezek szerint jól 
érzed itt magad…

A BDZ-n kívül sok más zenekarban fordulok meg kisegítőként, de sehol nem tapasztaltam 
olyan jó és családias légkört, ami ránk jellemző: a sok munka és a néha embert próbáló túl-
terheltségünk ellenére mindig odafigyelünk egymásra, segítjük és támogatjuk a másikat, 
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és a legnehezebb pillanatokban is tudjuk inspirálni egymást. Ezt elsősorban vezetőnknek 
és karmesterünknek, Hollerung Gábornak köszönhetjük, aki hosszú évek töretlen mun-
kájával és odaadásával mindent megtett és tesz azért, hogy ez a zenekar mára az ország 
egyik vezető együttesévé vált és teltházas koncerteket ad. Igaz, Gábor néha túlhajt minket, 
de a feszített munkatempó mellett teret ad a vidámságnak és a humornak is, és emberileg 
is fordulhatunk hozzá bármilyen személyes problémával.

Mi volt eddig a legemlékezetesebb pillanatod a BDZ-s pályafutásod alatt?

A legdöbbenetesebb pillanat mindenképpen az egyik tavaly őszi Peer Gynt próbához fűző-
dik. Peer Gynt kísérőzenéjét a drámából vett idézetekkel, az abból írt történettel adtuk elő. 
A narrátor Huszti Péter volt. Az első felvonás végén történt a csoda, amikor Aase halálához 
bejátszottuk a Madách Színház régi felvételét Huszti Péterrel és Psota Irénnel, majd Huszti 
a zene alatt elmondta Peer Gynt búcsúmeséjét az édesanyjának. Egy ilyen helyzetben min-
denkiben felszínre tör a saját anyaképe, az anya elvesztése felett megélt vagy képzelt fáj-
dalma. Nekünk ott a MÜPA-ban azon a főpróbán olyan atmoszférát sikerült teremtenünk, 
hogy egy pillanatra megállt az idő, összeért a lelkünk, s szinte mindenki megkönnyezte. 
Megrázó volt látni, hogy Gábor is a könnyeivel küszködik, és nem bírja kimondani, hogy 
szünet. Nekem ez egy életre meghatározó élmény marad.
A legemlékezetesebb közösségi élményem pedig Kárpáti Laci, a hangszereink mozgatója, 
a zenekar lelke 60. születésnapjához fűződik.  A zenekar, a kórus és a BDZ összes dolgozója 
a Főnökkel együtt meglepetés bulit szervezett neki  az aulában, amely felejthetetlen él-
mény maradt Lacikának, amit a mai napig emleget.

A zenekari teendőid mellett mit csinálsz a szabadidődben?

Egy zenész életében az a szó, hogy szabadidő, szinte ismeretlen fogalom. Sokszor mon-
dom magamban, hogy bárcsak lenne egy huszonötödik óra a napban, vagy egy nyolcadik 
nap a héten.
Sokáig a Barabonto nevű rockzenekar hegedűse voltam. Sokan csodálkoznak azon, hogy 
egy „komolyzenész” hogy kerül egy rockzenekarba, de számomra nincs komoly- és köny-
nyűzene, csak jó és rossz zene van. Szerettem azt az oldottságot és felszabadult érzést, 
amit abban a zenekarban megélhettem. Szerintem nagyon jó csapat voltunk, és minden 
fellépésen imádott minket a közönség.
A Dohnányi mellett kisegítek más szimfonikus és kamarazenekarokban is, ezenkívül ma-
gántanítással foglalkozom, amit imádok. Kizárólag kicsiket szeretek tanítani.
Két kvartettben is játszom, a Color Quartet-ben (Bánhegyi Tünde és Kalmus Boglárka – 
hegedű, Kusz Viktória – brácsa, Garami Eszter – cselló) és a Trüffel Kvartett-ben (Bánhegyi 
Tünde és Lajhó Barbara – hegedű, Kusz Viktória – brácsa, Kószás Ágnes – cselló). Mindkét 
együttesben jól tudunk együtt dolgozni, kiegészítjük egymást. Sok év barátsága, a közös 
munka, a turnék és előadások sikere fűz minket össze. Szinte ismerjük egymás gondo-
latait is, és ami biztosan elmondható rólunk, az az állandó jókedv. Szerencsére Gábor 
nagy teret ad a kamaramuzsikálásnak a zenekaron belül is, sőt, a próbahelyiségeket is 
használhatjuk. 
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Mindkét kvartettedben az első hegedű szólamát játszod. Ez milyen művészi habitust 
kíván? 

Ez is egy különleges feladat, hiszen nem csak játszani, hanem vezetni is kell az együttest. 
Ez azt jelenti, hogy bár a kvartettezés egy közösségi munka, mégis kell valaki, aki megadja 
a tempót, beint, vagy a koncertek konferálásával megteremti a kapcsolatot a közönség és 
az előadók között. Igyekszem ezeknek eleget tenni.

A zenekari és kamarazenélés mellett még színházakban is megfordulsz. Hol láthatunk 
és hallhatunk téged?

A Vígszínházban, a Centrál Színházban és a Gergely Róbert vezette Gergely Theaterben 
játszom.

Színházi előadóként mi volt a legnagyobb kihívás eddig az életedben?

Évekig a székesfehérvári Vörösmarty Színházban játszottam. Egyszer a Stuart Mária című 
darabban kisebb szerepet is kaptam, a színpadon kellett hegedülnöm szólistaként. A ren-
dező megkért, hogy írjak zenét az egyes jelenetekhez és játsszam is el azokat a színpadon.

A TRÜFFEL KAMARAZENEKAR A ZEMPLÉNI FESZTIVÁLON
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NÉVJEGY – Bánhegyi Tünde

Beceneve: Tüpi
Példaképe: Törőcsik Mari
Hobbija: főzés, egész „fűszerraktára” van otthon
Kedvenc konyhája: magyar, olasz, indiai, japán, thai
Egyéb elfoglaltsága: szeret írni, megragadni egy-egy szép pillanatot. 
Kedvenc idézete: „Isten azért teremtette a zenét, hogy szavak nélkül tudjunk 
imádkozni.” (John Lennon)

Itt miből indultál ki?

Tanulmányoztam az adott jelenetet, valamint a korszak zenéjét, és ez alapján alkottam 
meg azt, ami végül elhangzott a darabban. Nehéz munka volt, nagy kihívás, de nagyon 
szerettem.

Nem mintha kevesellném a „szabadidős” elfoglaltságaidat, de mi az a zenén kívüli hob-
bi, aminek szívesen hódolsz?

Imádok főzni. Számomra ez a kikapcsolódás, mindemellett rendkívül kreatív dolognak 
tartom. Ha az időm engedi, sokat olvasok, a barátaimmal mulatok, wellness hétvégéket 
iktatok be, és szívesen járok színházba, koncertekre is. (Jó néha nézőként is beülni egy-egy 
előadásra.) Ha tehetem, hazautazom Egerbe a családomhoz, akik mindig nagy szeretettel 
várnak, és ahol fel tudok töltődni.

Mit kívánsz a következő időszakra, a jövőre?

Szerencsésnek tartom magam, hogy azt csinálhatom, amit szeretek, hogy a hobbim a 
munkám is egyben. Kívánok még sok emlékezetes és színvonalas koncertet, vidám hangu-
latú próbákat, lelkes közönséget, neves vendégművészeket, sok jó turnét, és azt, hogy meg 
tudjuk őrizni azt a csapatszellemet, ami ilyen jól működik és ami mindenkinek feltűnik, 
amikor vendégként érkezik hozzánk egy-egy produkcióra: „Milyen jó, hogy nálatok ilyen 
családias a légkör, ilyen magas a színvonal és mégis ennyi vidámság van!”
Igen, ezt a fajta egyedülálló kohéziót sehol máshol, egyetlen zenekarban sem tapasztal-
tam. Jó lenne innen nyugdíjba menni!



„Saját BDZ próbaterem 

– felejthetetlen érzés!”

Szöveg: Petró Margit

Markó Jánost, a BDZ brácsa szólamának egyik 

vezetőjét édesapja eredetileg műszaki pályára 

szánta. Látva azonban zenei érdeklődését azt 

mondta, ha felveszik a Zeneakadémiára, akkor 

ezt a tervét elengedi. Felvették.
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János már beszélgetésünk elején fontosnak tartotta leszögezni, hogy a szólamvezető nem le-
het sikeres a mögötte ülő zenészek munkája nélkül. Tizenhét éve tagja zenekarunknak, tisztá-
ban van a BDZ jellegzetességeivel, rengeteg feszített időszakon és csodálatos koncerten van 
már túl. De legemlékezetesebb pillanatként azt élte meg, amikor a sok előkészület és nehézség 
után a zenekar beköltözhetett Kerepesi úti, első saját próbatermébe. 

Mivel indult a pályád, hogyan lettél zenész?

A zenész pályám az Operaház Gyermekkórusában kezdődött, ahová eredetileg az uno-
katestvéremet kísértem el felvételizni, és végül engem vettek föl. Olyan szerencsés vol-
tam, hogy az operairodalom minden gyerekszerepét elénekelhettem. Aztán a kórusban 
mindenkinek kellett választania egy hangszert, ekkor kezdtem el hegedülni. Rengeteget 
jelentett, hogy a zenét nagy szerzők művein keresztül ismertem meg, s már kilenc éves ko-
romtól teljes operákat hallgattam és énekeltem. Később a Zuglói Zeneiskolába kerültem, 
itt ültem először szimfonikus zenekarban, és itt adtak először brácsát a kezembe. 

Bizonyára hatással volt az életedre, hogy kiváló kórusban énekeltél évekig. De mit je-
lentett számodra, hogy egészen fiatalon megtapasztaltad a zenekari játékot?
. 
Mivel a Szent István Konzervatóriumban folyamatosan zenekarban játszottam, korán meg-
ismertem a zenekari játék alapjait. Jó volt, hogy sokan voltunk, nagy társaságban, szem-
besültünk az együtt zenélés előnyeivel, ugyanakkor megtanultuk a felmerülő nehézségek 
kezelését, megoldását. Ezeknek a készségeknek azóta is nagy hasznát veszem.

A köztudatban a brácsa általában kísérőhangszer. Miért döntöttél mellette? 

Nem feltétlenül kísérőhangszer. Ha bármilyen harmóniaváltás van egy darabban, azt el-
sősorban a brácsa játssza, s nálunk szólnak a legszebb átmenőhangok, a fűszer szerepét a 
brácsa tölti be. Éppen kevés brácsás volt a konzi, másnéven “közép” zenekarban, szükség 
volt rá, ezért kezdtem el brácsázni. Nagyon hamar megszerettem a hangját, mert közel áll 
az emberi hanghoz. Rögtön úgy éreztem, hogy ez lesz az én utam. Azóta már azt is tudom, 
hogy a zenekari játékban rengeteg odafigyelést és a többi szólamhoz való alkalmazkodást 
kíván a brácsázás.

Voltak meghatározó tanáraid?

Sokat köszönhetek Polónyi Istvánnak, aki a Szent István konziban volt a tanárom. Nagy sze-
repe volt abban, hogy eljutottam a Zeneakadémiáig, ahol Pongrácz Gábornál folytattam 
a brácsázást. Még a konzis évek alatt ismerhettem meg Konrád Gyuri bácsit, aki szintén 
rendszeresen tartott nekünk brácsa órákat. Rendkívüli személyiségével és hangszeres tu-
dásával nagy hatással volt az akkoriban formálódó személyiségemre is. De új utakat nyitott 
meg számomra a brácsajátékban és a zenélésben is.
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A BDZ-be már brácsáskánt kerültél.

2000-ben egy brácsa próbajátékra jelentkeztem a Nemzeti Filharmonikusokhoz, amit mos-
tani szólamvezető társam, Kusz Viki is meghallgatott. Akkor oda nem kerültem be, de ami-
kor a BDZ-be kerestek brácsa szólamvezetőt, eszébe jutottam. Eljöttem és megkaptam az 
állást. Ez már tizenhét éve volt. Egyébként a zeneakadémiai diplomakoncertemet is a BDZ-
vel játszottam, 2002-ben.

Számodra mitől bédézés a BDZ? 

Az talán BDZ-jellegzetességnek nevezhető, hogy a feszített tempójú hetekben, hóna-
pokban egy hétre akár több nagykoncert is összecsúszik nagy és nehéz műsorokkal. 
Ilyenkor igyekszünk a többi szólamvezető társammal közösen minél több terhet levenni 
Gáborról. A brácsaszólamban arra törekszünk, hogy legalább neki ne okozzunk felesle-
ges problémákat.
Egyébként nagyon jó szólamunk van, szakmailag és emberileg is jó kapcsolatban vagyunk. 
Számíthatunk egymásra. De ez az egész zenekarra is jellemző. Pedig sokszor nagyon kevés 
időnk van egy-egy műsor megtanulására. Gábor sok feladatot vállal be, de közben van rá 
ereje, ideje, hogy saját gyerekeiként szeressen minket. 

A DOHNÁNYI ZENEKAR BRÁCSA SZÓLAMA
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Ha jól érzem, szeretsz itt dolgozni…

Így van. A közhelyeken kívül azért, mert sok jó barátom van a zenekarban, akikkel munkán 
kívül is szívesen töltök időt.

Gondolom, sok emlékezetes esemény történt veled a zenekarban a tizenhét év alatt. 
Mit emelnél ki ezek közül?

Talán mindenki egy koncert, fesztivál vagy turné emlékét várná, de meglepő módon ne-
kem mégis egy érzés jut eszembe. Az, amikor hosszú évek viszontagságai után Gábor elő-
ször mutatta meg nekünk a készülő új, saját próbatermünket. Sok időbe telt, mire hozzá-
szoktunk és elhittük, hogy ez a miénk. A BDZ végre valódi otthonra lelt.

A BDZ mellett szoktál más együttesben is zenélni?

A zenekaron belül lehetőségünk van kamarazenélésre is, ebben én is szívesen részt veszek. 
Így alakult például az á la cARTe együttes is a tavalyi Zempléni Fesztiválra. Aztán az idei 
Aranybálon is felléptünk a Vigadóban. A különféle formációkban alkalmunk adódik több 
műfajban is kipróbálni magunkat. Ha időm engedi, szívesen veszek részt más szimfonikus 
zenekarok produkcióiban is (Magyar Állami Operaház, Concerto Budapest), és néhány al-
kalommal játszhattam a Budapesti Fesztiválzenekar koncertjein is. Tíz évig tagja voltam az 
Erdődy Kamarazenekarnak is, ami szintén emlékezetes időszak számomra.



289

NÉVJEGY – Markó János Zsolt 

Szeret mindent, ami szabadtéren végezhető, ideértve a sétákat, kirándulásokat, 
futást, biciklizést és a lakásukhoz tartozó kis kertük szépítését. Télen szeret síelni, 
de oda sajnos ritkán jut el – ez nagy szívfájdalma.
Szabadnapokon szeret otthon főzni is, de ha lehet, azért nem minden nap.
Ha még ezen felül akad szabad idejük, szívesen járnak színházba, moziba.

A kislányoddal való játékot szakítottad meg az interjú kedvéért. Hogyan sikerül össze-
hangolni a család életét a zenekari elfoglaltságaiddal? Mit szoktatok csinálni a közösen 
töltött időben?

Kislányunk, Léna novemberben volt 3 éves. Ha nem dolgozunk, a legtöbbet vele szeretünk 
lenni. Dédpapájától ő is kapott már egy pici hegedűt, szívesen veszi elő, odaül mellém, 
amikor gyakorolok. Egyelőre a vonó begyantázása érdekli a legjobban.
Feleségem nagybőgőn játszik, ő maga is a zenéléssel keresi a kenyerét, és az is előfordul, 
hogy egy zenekarban is játszunk. Az mindenképp segítség, hogy zenész lévén könnyeb-
ben elfogadja, hogy koncert bármikor lehet, hétvégeken, ünnepnapokon is. Kevés olyan 
családi összejövetel van, amelyen teljes létszámmal részt tudunk venni, a hiányzó termé-
szetesen majdnem mindig én vagyok. És az is jó, hogy a zenekari darabokban előforduló 
szólóim gyakorlásánál is kikérhetem a véleményét. Egyébként mindketten szeretünk futni, 
igaz Léna születése óta elég kevés időnk jut erre. Utazni is szeretünk; ha nyaralás, akkor 
Olaszország a nagy kedvencünk, ahol hármasban is voltunk már. Imádom a kis toszkán 
városokat bejárni és fényképezni!



„A zene Isten ajándéka”

Szöveg: Borbély Linda

Budai Krisztián, a BDZ bőgőszólamának vezetője 

eleinte focista szeretett volna lenni, de amint 

zenélésre adta a fejét, egyenes utat talált jelenlegi 

szakmájához. A zene „hirdetése” mellett rendkívül 

fontos feladatának érzi a roma értelmiség össze-

kapcsolását, a magyarországi általános roma-

vélekedés megváltoztatását. Valamint azt, hogy 

alig egyéves friss férjként otthon is egyre jobban 

helyt tudjon állni a mindennapokban. 
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Meséld el kérlek, hogy hogyan kerültél kapcsolatba a hangszereddel!

Apukám tízéves koromban íratott be a Békéscsabai Zeneiskolába, először basszusgitárra, 
majd két év elteltével nagybőgőre. A basszusgitár az alapok megtanulása miatt kellett, na 
meg ugye egy tízéves fiú nehezen éri el a nagybőgő nyakát.  A középiskolát is Békéscsabán 
végeztem, a Bartók Béla Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában. Ezután pedig 
felvételiztem a Zeneakadémiára, ahová fel is vettek. Itt 2010-ben végeztem.

A családodban rajtad kívül volt zenész?

A családban voltak zenészek, anyai nagyapám szintén nagybőgős volt, és apai nagyapám 
is meg-megfogta a brácsát. Jelenleg is több zenész van a családban. Máté öcsém szintén 
nagybőgőn játszik, Izmael pedig magánúton folytat ének-zenei tanulmányokat, bár ő a 
könnyűzenét választotta inkább. Van unokatestvérem, aki szintén nagybőgőzik; szóval va-
gyunk egy páran.

Miért vonzó számodra a muzsikusi pálya? Mióta készültél zenésznek?

Érdekes, hogy mielőtt édesapám beíratott volna a Békéscsabai Zeneiskolába, nem is gon-
doltam arra, hogy zenész leszek. Amikor születtem, akkor nem volt divat a cigányság köré-
ben, hogy zenei pályára adják a fejüket. Én például mindig focista akartam lenni, de ahhoz 
nem voltam elég ügyes. 
Számomra azért vonzó ez a pálya, mert nem átlagos életet igényel. Sokféle helyen, sokféle 
emberrel van lehetőségünk találkozni a munkánk során. És a zene egyébként is egy Istentől 
kapott különleges ajándék az emberek számára, így ez még szebbé teszi, hogy ez a mun-
kám. Elég sokat kell tanulni, gyakorolni, készülni azért, hogy ezen a pályán helytálljunk. Én 
is végigjártam az utat a zeneiskolától a Zeneakadémiáig, de minden perce megérte.

Hogyan kerültél kapcsolatba a BDZ-vel, mióta zenélsz itt?

Már elég fiatalon, az akadémiai évek elején kapcsolatba kerültem a BDZ-vel, eleinte kisegí-
tőként. Szólamvezetőként három éve tevékenykedem.
 
Szerinted mennyire jelent plusz terhelést, kihívást szólamvezetőnek lenni?

Azt gondolom, hogy a szólamvezetésnek megvannak a saját terhei, mind zeneileg, mind 
lelkileg. De ezzel együtt a szépségei is és bizonyos előnyei is. Ha nem lennének a kollégák 
– vagy inkább a barátok –, akkor nem igazán lenne mit vezetni. Tehát minden koncert és 
siker közös. Ráadásul a szólamtársakkal, úgy érzem, hogy barátinak mondható a kapcsola-
tunk. Már régóta ismerjük egymást. 

Te személy szerint miben látod a BDZ sikerességét?

Szerintem több területet is meg lehet említeni. Először is, a próbaidőszakok általában re-
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mek hangulatban telnek. Másodszor, a koncerteken a zenekar még egy lapáttal képes rá-
tenni a próbán nyújtott teljesítményére. Harmadszor pedig – de nem utolsó sorban –, ami 
a legfontosabb, az Gábor karizmája, ami körüllengi az egész zenekart.

Mennyire van lehetőség „individuális kibontakozásra”, mennyire merevek a szabályok 
a zenekaron belül?

Azt gondolom, hogy amennyire az embernek lehetősége van egy szimfonikus zenekar-
ban az egyediségre, annyira mindenképp meg tudja magát valósítani az, aki nálunk játszik.  
De mindenképp nagy szerepet játszik ebben a zenekar hihetetlen széles repertoárja.

Mennyire nehéz összeegyeztetni a zenélést a magánélettel? Előfordult olyan, hogy nem 
sikerült megtartani az egyensúlyt?

Azt gondolom, hogy vannak nehezebb és könnyebb időszakok ezen a területen. Termé-
szetesen előfordult, hogy nem sikerült teljes mértékben összeegyeztetni a két területet, de 
túléltük. A kedves feleségemmel általában meg tudjuk beszélni ezeket a dolgokat (akivel 
egyébként az egyéves házassági évfordulónkra készülünk április 8-án). Egyébként ez is egy 
új dolog számomra; a házasság. Nálunk nem úgy volt, hogy évekig együtt laktunk, aztán, 
na jó, házasodjunk össze. Mi hagyományosabb módon csináltuk: az esküvő után költöz-
tünk össze, előtte nem éltünk együtt. Szóval ezt az új élethelyzetet is szoknom kell, és mint 
férjnek, természetesen helyt kell állnom a mindennapokban. De nem kérdés, hogy minden 
pillanatát élvezem.
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A BDZ mellett mivel foglalkozol még?

Egyéb, rendszeresnek mondható haknik természetesen vannak a BDZ mellett. A zenélésen 
kívül van más, számomra nagyon fontos teendőm is, ezt főleg a cigányság felé irányuló 
keresztény szolgálatnak nevezném.

Ezt ki tudnád fejteni kicsit bővebben?

Egy egyházfüggetlen, szabad keresztény felekezetnek vagyok a tagja, illetve a szervezés-
ben is részt szoktam vállalni. Ez egy teljesen nyitott felekezet amúgy, vannak nem roma 
bejáró tagok is. Szóval itt három évig vezettem egy fiatalokból álló csoportot, főleg roma, 
zenész fiatalok voltak a csoport tagjai. Hetente egyszer összegyűltünk valakinél, és beszél-
gettünk Istenről, az életről. Arról, hogy hogyan élik meg, hogy cigányok. Célunk, hogy kicsit 
tágítsuk a látómezejüket, új gondolatokat ültessünk el a fejekben. A csoport tagjaitól na-
gyon sok pozitív visszajelzést kaptam, hogy hasznosak ezek a beszélgetések, segít nekik, 
hogy önmagukat elhelyezzék a társadalomban, hogy a mindennapokban ne negatívan 
rakódjon rájuk az, hogy roma származásúak.
Magyarországon ma már van egy olyan roma értelmiség, egy olyan réteg – gondolok itt 
frissdiplomás fiatalokra –, akik látják ezeket a problémákat. Az én nagy vágyam, hogy eze-
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NÉVJEGY – Budai Krisztián

Kedvenc zeneszerzője: Richard Strauss, Bach, Brahms
Kedvenc filmjei: Marvel filmek
Kedvenc étele: nincs, egyszerűen szeret jókat enni
Hol élne a legszívesebben: szereti Budapestet, jól érzi itt magát
Kedvenc idézete: Máté evangéliuma 7. rész, 12. vers: „Amit tehát szeretnétek, 
hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük...”

ket az embereket valahogy összefogjuk, összehozzuk, mert biztos vagyok benne, hogy ők 
tudnának tenni azért, hogy megváltozzon a romákhoz való hozzáállás. Mi a felekezetben 
hisszük azt, hogy a cigányság értékeket hordoz magában. Azt szeretnénk elérni, hogy az 
emberek szemében ne negatívum legyen az, hogy valaki roma származású. Itt kell meg-
jegyeznem, hogy a BDZ, és elsősorban Hollerung Gábor részéről kifejezetten sok pozitív 
élmény ér a romaságommal kapcsolatban. Tudom, sokat kell még azon dolgozni, hogy az 
ilyen kivételesen pozitív roma-megítélés általános legyen – lehet, hogy meg sem érem a 
folyamat végét –, de én látok rá esélyt, hogy az általános felfogás megváltozzon.
Szóval főleg ezzel foglalkozom a szabadidőmben. Ez a fajta értékközvetítés nagyon fontos 
számomra. Nagyon remélem, hogy ez nem csak vágy marad, hanem meg is valósul.



„Várjuk meg, míg kinőnek!”

Szöveg: Czingráber Eszter

Mészáros Bencének, kürtszólamunk vezetőjének 

az első két fogára kellett egy évet várnia hat-

évesen, hogy kürtöt ragadhasson. A fogak 

kinőttek, hangszerét pedig azóta szinte le sem 

tette a mindjárt kétgyermekes apuka. 
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Bence Nyíregyházáról származik. Ott élt három testvérével és szüleivel, amikor egyszer csak Bu-
dapestre költözött, hogy zenészi pályára léphessen. Szülei – bár jómaguk nem zenélnek – mind 
a négy gyermeküket támogatták abban, hogy a muzsikával foglalkozzanak; annyit, amennyit 
szeretnének.

Miért pont kürt?

Ezt a bátyámtól kellene talán megkérdeznünk… Én azért választottam a kürtöt, mert na-
gyon tetszett, ahogy a bátyám „kürtösködött”. Öt évvel idősebb nálam, úgyhogy amikor 
hat évesen kijelentettem, hogy én is kürtös leszek, már jó ideje hallgathattam az ő játékát. 
Amiatt sem torpantam meg nagy elhatározásomban, hogy a zeneiskolában Papp István-
nénál, későbbi tanáromnál első körben „várólistára” kerültem – merthogy épp nem volt 
meg az első két fogam. Azok nélkül pedig nem ment volna…

Innen egyenes út vezetett a zenészi létig?

Hát azt azért nem mondanám. Édesapám vízügyi mérnök (bár nyugdíjas korú, de a mai 
napig aktívan dolgozik), és ő szívesen látta volna valamelyik gyerekét ugyanabban a szak-
mában. Úgyhogy az általános iskola végén én el is mentem felvételizni Nyíregyházán víz-
gazdálkodási szakra. Fel is vettek. De valahogy a zene jobban vonzott. Ahhoz pedig – meg 
az önállósodáshoz – édesapám meglátása szerint jobb hely volt Budapest. Úgyhogy ti-
zennégy évesen eljöttem otthonról, zenei konzervatóriumba, kürt szakra, Szilágyi Pálma 
szárnyai alá. 
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Ez elég „bulisan” hangzik…

Pedig az első évet megsínylettem. Nehéz volt távol lenni a családomtól, az otthonomtól. 
Sokat jártam haza. De aztán lassan beleszoktam az itteni életbe, egy idő után már a fellé-
pések hétvégén is Budapesthez kötöttek, úgyhogy lépésről lépésre valóban önállósodtam. 

A testvéreid is ideköltöztek? 

Mindhárom testvérem élt Budapesten. A bátyám Londonba költözött, a húgom maradt a 
nagyvárosban, és remek cukrász, az öcsém Nyíregyházán él, asztalos lett – bár első körben 
ő is kürtösként végzett. 

A fiúkat tehát a kürt ejtette rabul a Mészáros családban. És az egyszem lánytestvért?

Ő sokáig csellózott. Hálásak vagyunk a szüleinknek, hogy megteremtették nekünk a zenélés 
lehetőségét, annak ellenére, hogy (vagy talán éppen azért, mert) nekik ez nem adatott meg.

És a feleséged?

Ő maga nem zenél, de elfogadta azt 
az életformát, ami ezzel jár. Igazság 
szerint az ő gyermekkori legjobb 
barátnőjének a férje szintén kürtös 
(pont őáltala ismerkedtünk mi is 
össze), úgyhogy nagyjából tudta, 
mire vállalkozik, amikor négy évvel 
ezelőtt összekötöttük az életünket. 

Veled kapcsolatban még az is ne-
hezítő tényező lehet, hogy két ál-
lásod van. Egyrészt félállású BDZ-s 
vagy kürt szólamvezetőként, más-
részt a Magyar Rádió zenekarában 
kürtölsz főállásban. 

Ez valóban sok egyeztetést igényel, 
szakmai és családi fronton is. De 
igyekszem megteremteni az egyen-
súlyt. Ahhoz például ragaszkodom, 
hogy legyen annyi szabadnapom 
egy hónapban – azaz nyolc –, mint 
egy nem zenész foglalkozású em-
bernek. Ha például egy-egy mun-
kán kívüli felkérés (stúdiózás, kisegí-
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tés más zenekarban) miatt sérülne a családomra és magamra fordítható idő, akkor inkább 
nem vállalom el. És a nyári egy hónapnyi szabadságomat is próbálom tartani. 

A szabadidődre mostanában még inkább szükséged lesz, ugye?

Igen. Áprilisra várjuk második kislányunkat, Grétát. Panna most három és fél éves, idén 
kezdte az ovit. És már ő is nagyon várja a kistesót.

Nem gondolkodtál azon, hogy a másfél állásodból egyet csinálj?

Nem. Mindkét zenekar fontos számomra. A BDZ-nek jelenleg én vagyok a legrégebbi kür-
töse, 2008 óta fújok a zenekarban, tavaly óta szólamvezetőként. Ismernek, szeretnek, meg-
becsülnek. Még akkor is, ha kevesebbet tudok itt vállalni, mint szeretnék. A Rádió pedig 
egy nagyon stabil és kiszámítható bázist ad, még ha a kürtös feladatok ott nem is jelente-
nek akkora kihívást számomra. 

A BDZ-t nem érzed elég stabilnak?

De, annak érzem. Meg sem fordul a fejemben, hogy ne számítanának itt rám. Az tölt el 
némi aggodalommal, hogy a zenekar mennyire összefonódott Hollerung Gáborral, aki vi-
szont – meglátásom szerint – nem vigyáz magára eléggé. Rengeteget dolgozik, mind ze-
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nei, mind menedzsment fronton. De azt is tudom, hogy attól tart ma ott a BDZ, ahol tart, 
amit Gábor „beletett” az elmúlt huszonöt évben. Ördögi kör… 

De szerencsére megtaláltad azt a megoldást, ami talán a legmegfelelőbb számodra.

Azért a legjobb az volt – legalábbis a több lábbal a földön állás szempontjából –, amikor 
még délután voltak a próbák a BDZ-ben. Rögtön a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola el-
végzése után, ahol Ambrus Károly tanár úr volt a tanárom, 2008-ban kerültem a BDZ-be, és 
akkor ez még csak délutáni elfoglaltságot jelentett. Úgyhogy nem is volt kérdés, hogy vál-
lalok másik állást is. Ez akkor a Tűzoltó Zenekar volt. Ott voltam délelőtt, itt pedig délután.

Tűzoltó Zenekar? Hogy kerültél oda?

Az egyik barátom játszott ott, elhívott kisegíteni, megtetszettünk egymásnak a zenekarral, 
és egy sikeres próbajáték után ottmaradtam. De aztán, körülbelül másfél év múlva a BDZ-
ben is kiegészültek a délutáni próbák délelőttiekkel, sokak számára megteremtve ezzel a 
főállás lehetőségét. Ekkor én is főállású BDZ-s lettem. 

2015 áprilisáig.

Igen. 2014-ben kezdtem el mocorogni. Részben az előbb említett aggályok okozta bizony-
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NÉVJEGY – Mészáros Bence

Kedvenc könyve: Nincs, könyvolvasásra nem igazán van lehetősége.
Kedvenc filmje: A remény rabjai (mert igazán romantikus a vége – mindenki 
elnyeri jutalmát vagy épp méltó büntetését).
Kedvenc étele: Mákos tészta.
Kedvenc szakácsa: Felesége. 
Hobbija: A veterán motorok gyűjtése. Régebben 4-5 járművet is tartott 
és csinosítgatott egyszerre. Manapság egy veterán motort dédelget otthon. 
Amit nagyon vár: Kirepüljenek a gyerekek, és feleségével kettesben utazgathas-
sanak, „nyugdíjaskodjanak” az addigra felújított kismarosi hétvégi házukban. 

talanság, részben anyagi okok miatt. Amikor először megnyertem egy magaskürt próba-
játékot a Magyar Rádiónál, hosszas hezitálás után végül mégsem fogadtam el. Azok a fel-
tételek, amiket a Rádió kínált volna, nem voltak elég meggyőzőek és vonzóak számomra. 
Ellentétben Gáborral, aki viszont nem titkolta, hogy nagyon számít rám. Egy évvel később 
azonban változott a Rádió rendszere, a feltételek is előnyösebbek lettek. Mivel az általam 
vágyott biztonságot is inkább ott véltem megtalálni, ezért váltottam. Azóta az a főállásom, 
a BDZ a félállásom. 

Ennyire racionális ember vagy?

Nem. Épp ellenkezőleg! Inkább romantikusnak tartom magam. Az például nem is kérdés, 
hogy havonta legalább egyszer meglepem a feleségemet egy csokor virággal. 



Tíz közül az egyetlen

Szöveg: Borbély Linda

Kára-Sepsi Etelka 2006 óta tagja zenekarunknak. 

2015-ben, gyermeke születése előtt kapta a fel-

kérést a fuvola szólamvezetői poszt betöltésére. 

Amikor „zenészkedésre” adta a fejét, még nem volt 

tisztában vele, mivel is jár egy ilyen szakma, hiszen 

családjában – beleértve szüleit és kilenc testvérét 

– ő az első hivatásos zenész. 
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A zenekari munkával zeneakadémista korában ismerkedett meg, de hogy ez pontosan mit 
is jelent, azt a BDZ-ben és Hollerung Gábortól tanulta meg. Most már biztosan állítja, hogy 
szereti ezt a megélhetési formát, itt a BDZ-ben pedig külön azt, hogy jó hangulatban telnek a 
koncertek és a próbák is. 

Hogyan kerültél kapcsolatba a hangszereddel?

Hétéves koromban kezdtem el furulyázni a sárbogárdi Állami Zeneiskolában, tízéves ko-
romban vettem az első fuvolaleckéket. Egyértelmű volt, hogy fuvolával folytatom a tanul-
mányaimat. A nővérem is fuvolázott akkoriban, és a gyakorlásait, koncertjeit hallva nagyon 
megtetszett ez a hangszer.

A nővéreden kívül zenélt még más is a családban?

Nagycsaládban születtem, kilenc testvérem van. Édesanyám javaslatára mindannyian  
tanultunk zenélni, de hivatásos muzsikus csak én lettem. Szüleim sem voltak zenészek, 
szakmájukat tekintve Édesanyám ápolónő, Édesapám pedig géplakatos volt.

Miért vonzó számodra a muzsikusi pálya? Mikor döntötted el, hogy zenész leszel?

Őszintén szólva én nem készültem zenésznek. Fogalmam sem volt arról, hogy mit is jelent 
ez a pálya. Hetedik osztályos koromban a fuvolatanárom megkérdezte, hogy felvételiz-
nék-e az akkor újonnan induló székesfehérvári konzervatóriumba. Mivel ilyen fiatalon még 
nem volt elképzelésem, hogy mivel is szeretnék foglalkozni, viszont fuvolázni szerettem, 
így megpróbáltam és felvételt nyertem. Így indult a muzsikusi pályám.

Mióta játszol a BDZ-ben?

2006 áprilisában diplomáztam a Zeneakadémián, és pont abban az évben írtak ki fuvola 
próbajátékot a zenekarhoz. Nem ismertem közelebbről a zenekart, de mindenképp szeret-
tem volna bekerülni, így jelentkeztem és megnyertem a próbajátékot.

Egy ideje szólamvezetőként tevékenykedsz. Ez milyen plusz feladatokkal jár?

Ez számomra egy érdekes kérdés, mert jelenleg GYES-en vagyok a kétéves kisfiammal, és Hol-
lerung Gábor pont a szülési szabadság megkezdése előtt vetette fel, hogy vállalnám-e ezt a po-
zíciót. Tehát eddig ténylegesen még nem tudtam belefolyni a szólamvezetői tevékenységbe.

Az anyaság is komoly feladatokkal jár. Hogyan tudsz helytállni a munkádban és a csa-
ládban egyaránt?

Anyaként, feleségként egyáltalán nem könnyű, de nem lehetetlen. A gyermekvállalás előtt 
nem volt probléma, mert természetesen a férjem megértő, és mindig tolerálta a változó 
időbeosztásomat. Gyermekkel ez már nehezebb kérdés, a családi segítség elengedhetetlen.
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NÉVJEGY – Kára-Sepsi Etelka

Kedvenc időtöltése: Férjemmel, kisfiammal és a család többi tagjával lenni.
Hol élne a legszívesebben: Jól érzem magam ott, ahol vagyok, az otthonomban, 
Magyarországon. Nem vágyom máshová.
Mottója: „Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, 
gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél.
Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a 
létra.” (Weöres Sándor)

Szerinted milyen tényezők játszottak abban közre, hogy mára Magyarország egyik leg-
jobb és legfoglalkoztatottabb szimfonikus zenekarává vált a BDZ? Banális kérdés, de 
mi a siker titka?

Úgy gondolom, hogy ez elsősorban Gábornak, és a mellette dolgozó kollégáknak köszön-
hető, és természetesen a zenekari tagoknak is. A legfontosabb tényező az, hogy a zenekar 
nagyon sokszínű repertoárral rendelkezik, legyen az népzene, jazz, könnyűzene, bármi. Eh-
hez természetesen kell Gábor nyitottsága, és az, hogy teret enged a zenészeknek a kibon-
takozáshoz. Szerintem ez a fajta közös munka, valamint a bizalom és nyitottság a siker titka.

Milyen érzés a zenekarban dolgozni? A BDZ mellett máshol is tevékenykedsz?

Egy jó hangulatú zenekarban a munka is élvezetes. A kollégákkal jó a viszony, ez kihat 
a próbafolyamatokra is, hisz egy jó közösségben sokszor a nehézségek ellenére is jó ér-
zés dolgozni, muzsikálni. A szólamtársaimmal is jól kiegészítjük egymást, segítjük egymás 
munkáját. Törekszünk arra, hogy minden felmerülő problémát meg tudjunk beszélni, fon-
tos a kommunikáció. Az itthonlétem alatt érkezett a szólamba egy új kollégánk, őt még 
nem volt alkalmam jobban megismerni, de a kollégáim visszajelzései szerint remek fuvolás 
és igazi csapattag ő is. 2008 óta a Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alap-
fokú Művészeti Iskola fuvolatanára vagyok. De pillanatnyilag a kisfiam tölti ki az életemet. 

Melyik koncert, melyik pillanat az, amire a legszívesebben visszaemlékszel? 

Három ilyen emlékezetes koncertet tudok kiemelni, ami nagyon meghatározó volt szá-
momra. Az egyik 2008-ban Sárospatakon volt Roberto Paternostro vezényletével. Igaz, az 
eső sajnos elmosta a koncert második felét, de mégis hihetetlen élmény volt vele ez a kis 
idő is és az egész próbafolyamat is. A másik koncertet Hollerung Gábor dirigálta; a Zene-
akadémián játszottunk három Bach művet Stokowski átiratában. A harmadik Grieg: Peer 
Gynt kísérőzenéje, ahol Huszti Péter volt a mesélő; felejthetetlen élmény volt. 



„A jó zene kinyitja 

a lelkemet”

Szöveg: Kassai-Máté Kriszta

Legyen az opera vagy filmzene, Mozart vagy Sting, 

Roskó Bernadett, zenekarunk hárfása minden 

műfajban otthon érzi magát. Jelenleg éppen 

Händel és Hidas hárfaversenyének bemutatójára 

készül, a villáminterjút az egyik próba szünetében 

készítettük vele.
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A zongorától a hárfáig

Roskó Bernadett kicsi gyermekkora óta játszik hangszeren. Zongorázni és fuvolázni tanult, 
14 éves korában pedig a hárfával kötött életre szóló barátságot. Édesapja is zenész, így 
ez az életmód nem volt ismeretlen számára, bár eleinte korántsem volt egyértelmű, hogy 
neki is ezt az utat kell választania. De aztán ez a csodálatos világ mégis teret nyert magának 
az életében. Zenei tanulmányai kezdetén Debrecenben, a Kodály Zoltán Zeneművészeti 
Szakközépiskolában Kocsis Ágnes, a Debreceni Filharmonikus Zenekar hárfása tanította 
meg a hárfázás rejtelmeire, aki nem csak tanára, hanem igazi, életre szóló barátja is lett. 
A Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti karán kapott művész diplomát. Itt Felletár 
Melindától tanult, aki nagyon sokat segített abban is, hogy elinduljon Bernadett zenekari 
muzsikusi pályafutása. 
Roskó Bernadett ezt követően évekig dolgozott a Szegedi Nemzeti Színházban, ahol sok 
operát, operettet játszott. „Az operajátszás a legnagyobb kedvencem, szerintem az opera 
a zeneművészet királya. Örökre megfertőzött ez a varázslatos színházi világ.”

Morriconéval és a pocaklakóval a föld körül

A zenész életmód velejárójaként sokat utazott a világ szinte minden tájára. Egyik legmeg-
határozóbb koncertélménye Ennio Morriconehoz és stábjához köthető. Egy egész nyáron 
keresztül koncerteztek Pekingben, Szöulban, Taipeiben, Marokkóban, Moszkvában, Olaszor-
szágban és Macedóniában. „Példaértékű volt számomra a több mint nyolcvan éves Maest-
ro munkabírása, profizmusa és emberi, sztárallűröktől mentes lénye. Egyszerű volt és ked-
ves, mindig mosolygott és előre köszönt. Pedig élő legenda. Olyan művészekkel dolgozott 
együtt, akik felsorolása is egy komoly filmtörténeti esszenciát adna. „Ami az egész utazásban 
számomra mégis a legfontosabb volt: végig velem volt a kislánykám is. Már akkor kiderült, 
hogy ő egy Angyal. Az első trimeszterben voltam még, amikor indultunk. Annyit repültünk, 
hogy szinte furcsa volt a talajon lenni. És soha nem voltam rosszul. Fantasztikus volt!” 

Sting bűvkörében

Egy másik emlékezetes zenekari élménye a tavaly nyári Sting-koncert, zenekarunk közre-
működésével, amelynek a hárfaművésznő négy éve tagja. „Felejthetetlen volt! A kollégáim 
arcát sosem felejtem el, mindannyian Sting bűvkörébe kerültünk!” 

Csak jó zene van!

Ez is bizonyítja, hogy nincs könnyűzene és komolyzene, csak jó zene van. Lehet egyfelől 
Roskó Bernadett kedvenc zeneszerzője Mozart és Bartók, mert igazán közel érzi őket ma-
gához, ugyanakkor: „A jó és tiszta szívű emberek a példaképeim, és ugyanígy az a jó zene, 
film, vagy színész, aki vagy ami kinyitja a lelkemet”. 

Megjelent a Hangoló 2013 tavaszi számában.



„Ide nekem a tolótrombitát”

Szöveg: Kurta Klaudia

Sütő Andrással, közismertebb nevén Micivel 

a budafoki Klauzál Gábor Művelődési Ház udvarán 

beszélgettünk egy napfényes délutánon egy próba 

és egy koncert között. A BDZ harsonaszólamának 

vezetőjét ismerhetjük most meg közelebbről. 

Elöljáróban annyit elárulhatunk, hogy mottója: 

„Énekelj a hangszereden!”
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Miért hívnak Micinek?

A Mici név régre nyúlik vissza. Pont egy BDZ-s kolléga ragasztotta rám ezt a becenevet, 
Horváth Marci klarinétos barátom. Együtt laktunk a Bartók Konzi kollégiumában. Amikor 
először rámnézett, a Micimackó ugrott be neki rólam. Ez a név azóta rajtam is maradt.  
Ez már 24 éve történt. Akkor még egy kicsit több hajam volt…

Mióta vagy tagja a BDZ-nek?

Először a 2000-es Hannoveri Világkiállításon vettem részt BDZ-színekben. Aztán 2001-ben 
volt egy hivatalos próbajáték, még a Talentum Zeneiskola egyik gyönyörű termében, ahol 
az akkori szólamvezetők és Gábor meghallgatott. Felvettek. Így 2001-től vagyok hivatalo-
san tagja a zenekarnak, akkor 21 éves voltam, tehát a főiskolás évek alatt történt mindez. 
Előtte kisegítőként „lehúztam” már két évet a BM zenekarban. De ez az első és azóta is az 
egyetlen hivatalos állásom. Mellette – nem titok – van az életemben másik zenekar és ka-
marázás is, de nekem a BDZ a meghatározó. Jó itt nekem. Egyszerűen szeretek ide bejönni. 

Hogyan kell téged elképzelni 2001-ben, amikor ide kerültél?

Akkor készületem diplomázni, akkor alapítottuk meg a Corpus Quartetet, úgyhogy ne-
kem éppen nagyon zajlott az életem. És természetesen fiatal voltam és bohó. Az éjszakai 
életnek is aktív résztvevője voltam, mint közönség. Mert nagyon sok barátunk volt a jazz 
tanszakról, akikkel egyébként a mai napig nagyon jóban vagyunk –, és mindig elmentünk 
meghallgatni őket különböző pubokba, vagy ahol épp játszottak. Amikor „megcsúszott” 
egy kicsit az éjszaka, akkor azért másnap nem volt mindig olyan vidám az élet, de akkor ezt 
úgy éreztük jónak; mennünk kellett, hát mentünk. 
Ez után volt egy elég zűrös évem, amikor négy zenekart próbáltam egyszerre boldoggá 
tenni a harsonajátékommal. A BDZ mellett 2004-től tíz éven át a MÁV Szimfonikusoknak is 
a szólamvezető harsonása voltam, közben két évet már a Rádióban is dolgoztam, meg egy 
fél évig még mindezek mellett az Operában is kisegítettem. Akkor azért ez még egysze-
rűbben megoldható volt, mert a BDZ-ben mindig este voltak próbák. A többit „letudtam” 
napközben, este idejöttem, innen pedig néha még az Operába. Volt, hogy úgy ugrottam 
ki az ágyból, hogy Úristen elkéstem, rossz helyre mentem… Nem volt jó. Ez az időszak szó 
szerint egy rémálom volt.

Akkor miért kellett így csinálni?

Nem kellett, de hát jöttek a felkérések. A hétköznapi életben is nehezen engedem el a már 
kipróbált, megszokott dolgokat; szeretek ugyanahhoz a zöldségeshez menni, ugyanarra 
a strandra, stb. Szóval nem szívesen engedtem el a zenei kapcsolatokat sem. Arra azért 
hamar rájöttem az Operában, hogy az árok nem nekem való hosszútávra. Egyszer-egyszer 
nagyon jó operát játszani, meg a Wagner Fesztivált a Rádióval, de hát az mindössze há-
rom-négy hét. Annyi pedig nekem bőven kielégíti az árokban töltött időigényemet. 
Igaziból nem „gyúrtam” egyik munkára sem. Jöttek a lehetőségek, bevállaltam őket. Aztán 
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elmúltak a lehetőségek. A Rádióból egy megszorítás miatt egy időre kikerültem, az Opera 
is megoldódott nélkülem, a BDZ viszont állandóságot nyújtott. A másik állandóságot a 
Corpus Quartet jelenti számomra. És hát 2014 óta újra tagja vagyok a Rádió zenekarnak is.
A BDZ-ben igazából akkor kezdett állandó és jó harsona szólam alakulni, amikor az én  
Pálinkás Peti barátom a kvartettből szintén BDZ-s lett, 2007-2008 körül. Addigra Kovács 
Péter tubással már igencsak összeszoktunk, hármasban pedig kifejezetten jól kezdtünk el 
szólni. Aztán jött a basszusharsona pozícióra Hegyi Gabi, majd Galla Ákos és így gyakor-
latilag már lassan vagy tíz éve a Corpus háromnegyede itt ül a BDZ harsona szólamában. 
Ez nagyban megkönnyíti a mi munkánkat az együttjáték szempontjából; nem kell szó-
lampróbáznunk, nem kell alapvető dolgokra időt áldoznunk. Más zenekaroknál sokszor 
tapasztaltam, hogy igenis össze kell játszani a dolgokat, mert más az elképzelésünk, más 
a fújás-technikánk stb. Nálunk ez a Corpus miatt abszolút egységes és jó. Úgyhogy nekem 
valójában jutalomjáték idejönni, a BDZ-ben muzsikálni.

Mesélj egy kicsit a saját kezdeteidről! Hogyan lettél harsonás?

Ez egy romantikus történet.  Nekem ezt még a szüleim mesélték, akik amúgy műkedvelő, 
kórusban énekelő emberek, mégpedig Veszprém Város Vegyeskarában – ott is ismerked-
tek meg, úgyhogy én „kórusos gyerek” vagyok. Ennek ellenére az éneklés sosem okozott 
örömet számomra. Az utolsó csírákat Ugrin tanár úr – Isten nyugosztalja! – irtotta ki belő-
lem a konziban, amikor mutáló fiatalként Carmina buranat meg Bach-miséket kellett volna 
abszolválnom… 
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A ZENEKARUNK HARSONA ÉS TUBA SZÓLAMA AZ ARANYBÁLON

A szüleim elmondásai alapján – hiszen nincs sok emlékem abból az időszakból – három-
éves koromban, 1983-ban láttam a tévében egy közvetítést. Akkortájt nagyjából összesen 
egy adó volt a tévében, úgyhogy, gondolom az akkori Magyar Rádió és Televízió Szim-
fonikus Zenekarának lehetett az előadása, amit hallgattunk. És ott kiszúrtam magamnak 
ezt a hangszert, amit „tolótrombitának” neveztem el. Akkor kiválasztottam, a szüleim meg 
mondták, hogy „Jól van, Andriska”. Aztán, amikor hatévesen előálltam azzal, hogy akkor 
most lehet zeneiskolába vinni tolótrombitázni, mert már hatéves vagyok, akkor jöttek rá, 
hogy én ezt tényleg szeretném. Nekem aztán nem voltak pályaválasztási gondjaim!
Ezután elmentünk a veszprémi zeneiskolába, ahol először baritonkürtön kellett tanulnom, 
mert kicsi voltam a harsona méreteihez. Abból ugyanis nincs olyan, hogy gyerekméret. 
Úgyhogy először a baritonkürt volt a hangszerem. Ez ugyanazt a fújás-technikát igényli, 
mint a harsona, ugyanakkora a fúvókája is úgy is néz ki, mint egy kürt, csak fölfelé áll a 
tölcsérje. És aztán innét vezetett az utam, a veszprémi Zeneiskolából a Bartók Béla Zene- 
művészeti Szakközépiskolá- 
ba Budapestre, majd először 
a Tanárképző Főiskolára, vé- 
gül a Zeneakadémiára. Négy 
tanárom volt (Szuromi Mik-
lós a veszprémi zeneisko-
lában, Avar Antal a Bartók 
Konziban, Sztán Tivadar a Ta-
nárképzőben és Hőna Gusz-
táv a Zeneakadémián), mind 
a négyet nagyon szeretem, 
és mind a négynek valamiért 
hálás tudok lenni. 

Miért olyan jó zenésznek 
lenni?

Első és legfontosabb dolog 
– mindenki ezt mondja, te-
hát közhely, de igaz –, hogy 
az a munkám, ami a hobbim, 
az a munkám, amit szeretek. 
Viszonylag kötetlen a mun-
kabeosztásom. Nekem az 
irodai „minden-nap-tól-ig” 
nem működne. Imádok pél-
dául előbb végezni, mint a 
többi kolléga. Ez nagyon jó 
érzés. De még ha el se me-
gyek a próbateremből, akkor 
is mindig mondjuk viccesen, 
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hogy kint mindig jobb, mint bent (nevet). Nekem ez a kötetlen munkaidő nagyon jó. A hét-
végék sajnos sokszor dolgosak. Akkor szórakoztatunk, amikor más pihenni tud. De azért 
meg lehet oldani a családdal is, a gyerekek is egyre nagyobbak... Meg hát jó ez az egész... 
Jó örömet okozni az embereknek.

Ti ott a szólamban jóbarátok is vagytok, ugye?

Mondhatjuk, hogy igen. A kisebbik lányom keresztapja pont Péter barátom. Ez a barátság – 
ahogy már említettem – a kvartettből adódik. Születésnapokra, nyári grillezésekre elhívom a 
szólamtársakat a telekre, más meg elhív minket a nyaralójába. Napi kapcsolatban vagyunk, 
akár BDZ, akár kvartett szempontból nézzük. Nem volt nagy összeveszés köztünk soha. 

Ha már említetted a kisebbik lányodat, mesélj egy kicsit a családodról!

Életem párja itt csellózik a BDZ-ben, Kószás Ági, a cselló szólam vezetője. Két leánygyer-
meket nevelünk együtt, Anna immáron 16 éves, gimnazista, éli a tinédzserek minden rossz 
mindennapjait. Ő is csellózott hat évet, de abbahagyta, mert sokat kellett tanulni. Volt egy 
fellángolása, de azt mondta neki Ági, hogy „melós” lett volna, nincs akkora tehetséggel 
megáldva, mint a kisebbik. Rita pedig tíz éves lesz, ő óvodás kora óta foglalkozik zenével, 
sőt, másfél évesen már olyan népdalcsokrokat énekelt, hogy őrület! Szinte előbb énekelt, 
mint beszélt. Négyéves kora óta musical stúdióba jár, imádja a színpadot, imád szerepel-
ni, rengeteget beszél, itt a budafoki zeneiskolában hegedül három éve. Teljesen odavan a 
tanárnő, hogy milyen ügyes meg tehetséges. Mondjuk Áginak a családja is zenészcsalád, 
apósom és anyósom a Rádió zenekarában muzsikált. Volt kitől örökölni…  Ági egyébként 
budafoki, úgyhogy nekünk ez a Kusza (Klauzál Gábor Művelődési Ház), ahol most beszél-
getünk, teljesen ideális helyszín. A többi kolléga szokott morogni, hogy nekik száz kilomé-
ter oda-vissza, nekünk meg 5 perc oda-vissza... Szóval így élünk mi négyen.

Másik szíved csücske a Corpus Quartet.

Igen, a Kvartett a szívem csücske, imádok velük együtt muzsikálni, imádok velük utazgatni. 
Most 17 éves az együttes. Sok nemzetközi versenyt sikerült megnyernünk, Artisjus-díjat 
többször is kaptunk, most fogjuk az ötödik lemezt felvenni.  De ami a legnagyobb büszke-
ség, hogy 2005 óta Michael Rath hangszereken játszhatunk. (Michael Rath angol hangszer-
készítő mester.) Egy nemzetközi fesztiválon talált ránk a mester, aki mesterhangszereket 
gyárt. Amikor elhasználódik a régi, akkor kapjuk az újat, illetve ha értékesítjük, akkor is 
kapunk újat. Most már a zenekar is vásárolt nekünk ilyen hangszereket, így most dupla az 
öröm. Járjuk a világot, sok helyre eljutottunk, az Egyesült Államokba például most is me-
gyünk nyáron, és Japánt és egész Európát keresztül kasul bejártuk. Pont most áprilisban 
pedig Rathékhoz megyünk ki Angliába Pálesszal (Pálinkás Péter harsonaművész). Kiviszem 
a két lányomat is, Annát és Ritát, mert folyamatosan nyúznak, hogy milyen jó nekünk a  
fiúkkal, hogy mi megyünk jobbra meg balra. Persze pont emiatt, mikor nem kell jobbra 
meg balra menni, akkor szeretünk itthon lenni. Illetve egész pontosan a nyári időszak-
ban próbálunk itthon maradni. Velencén van egy kis nyaralónk, ott imádunk lenni! Ahogy 
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mondtam is, ott ismerem a strandos bácsit meg a pék bácsit, meg a pénztáros nénit, és ez 
nekem nagyon jó. A lányoknak persze állandó mehetnékjük van. Most úgy alakult, hogy 
jöhetnek velünk a lányok is. Óriási a boldogság! Irány Anglia!
Szóval jó dolog a kvartettezés. Sok sikert értünk el, és nagyon erős nemzetközi kapcso-
latrendszerünk alakult ki, elsősorban persze a harsonás társadalmon belül. Az igazán jó 
érzés, amikor egy harsonafesztiválon a New Yorki Filharmonikusok első harsonása odajön, 
és a nevemen szólít. Köszön, és megkérdezi, mi újság. De ugyanez előfordulhat akármelyik 
francia, holland vagy német vezető zenekarral. 

Mit kell tudni a harsonáról?

A harsona az egyetlen fúvós hangszer, ahol nem billentyűkkel változtatjuk a hangmagas-
ságot, hanem a tolóka mozgatásával. És ez a leggyönyörűbb hangszer! De persze min-
den hangszeres ezt mondja a saját hangszeréről, és ez így rendjén is van. De mégis van a 
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harsonában valami más… A hangszínét valahogy az énekhanghoz tudnám hasonlítani. 
Nekünk mindig azt mondták, hogy énekeljünk a hangszeren. A kvartetten belül ez is lett a 
mottónk. Van, aki még bele is tud énekelni, amellett, hogy fújja. De azért ez inkább a jazz 
vonalon jellemző.
Egyébként pont egy hete voltunk egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei turnén a Filharmó-
nia szervezésében, ahol naponta négy hangszerbemutatót tartottunk, összesen több mint 
hétezer gyereknek. Egy ilyen bemutatón mindig próbálunk a régi zenétől egészen a kor-
társig mindenféle zenét felvonultatni. Elég sok zeneszerző írt darabot kifejezetten a Cor-
pus Quartetnek, és abból is próbáljuk a vicces meg az őrült darabokat előadni a gyerekek-
nek, mert a gyerek hazamegy, és utána arra emlékezik, hogy ott ugráltunk meg kiabáltunk, 
vagy valami olyat csináltunk, ami nem feltétlen való a színpadra. Mindent bevetünk, hogy 
emlékezetesek maradjunk, és a visszajelzésekből az derül ki, hogy ez sikerül is. 

Pihenni is szoktál néha?

Pihenni kell! Szeretek is pihenni, leginkább egy jó könyvvel. 

Miket szeretsz olvasni?

A krimiket nagyon szeretem. Agatha Christie-t például, vagy pár éve „rákattantunk” Ágival 
a skandináv krimikre. Esténként pedig rendszeresen Poirot-t, Miss Marple-t nézünk; ez a 
világ kikapcsol és elvarázsol minket.

És ha nem olvasol?

A másik, ami egyre jobban kezd érdekelni, az a főzés. Pedig emlékszem, hogy kiskoromban 
is elég sokat segítettem anyukámnak a konyhában. Az talán látszik is rajtam, hogy szere-
tek enni, igazából tán két-három étel kivételével mindent megeszem. Egy család életében 
nyilván megkerülhetetlen a főzés. Anna lányom ráadásul évek óta bojkottálja az iskolai 
étkeztetést, úgyhogy esténként mindenképpen oda kell állni a tűzhelyhez. Ezt nagyon 
kreatív dolognak tartom. Amúgy sok kollegáról olvastam már a Hangolóban, hogy szeret 
főzni. Meg tudom, hogy az „Edzőbá” (Hollerung Gábor) is szeret. Ágival ráadásul jól egymás 
keze alá tudunk dolgozni. De apósommal is imádok főzőcskézni, ő meg a kerti szakértőnk; 
a bográcsnak és a grillnek a bajnoka a magyaros vonalon. 
Néha egész illusztris társaság kerekedik nálunk. Át szokott jönni Németh Zsolt képviselő 
úr, mert a szomszédunk és jóban vagyunk. Jandó Jenő meg Ligeti András pedig apósom 
szobatársa volt a kollégumi idők alatt, Jenő ráadásul budafoki, úgyhogy ő is rendszeres 
vendég a nagy családi eseményeken; húsvét, karácsony, névnap, szülinap. 

A mostani húsvét is így fog kinézni? 

Szerintem igen. Húsvét vasárnap majd mindenki összejön a kertben, aztán jól megbeszél-
jük az élet nagy dolgait. Ezeket nagyon szeretem.
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És zenét hallgatni szeretsz?

Komoly zenét csak akkor hallgatok, ha a munka miatt szükséges. Egyébként pedig mindig 
is szerettem a rockzenét. A rockzenéből is a dallamosabbakat kedvelem, a Guns N’ Rosest 
vagy az Aerosmitht, nem a nagyon zúzósakat. Meg a big bandes, swinges, rezes dolgokat 
is nagyon szeretem.

Mire vagy a legbüszkébb, ha lehet ilyet kérdezni?

Nem tudnám sorba rakni, hogy a család vagy a szakma van-e az első helyen. A gyerekeket 
mindig nagyon nagy büszkeség nézni. Egy koncert utáni siker az meg mulandó. Szóval 
mindenkinek azt javaslom, hogy alapítson családot! Viccen kívül, én kampányolok a csa-
ládozásért itt a zenekarban is. Nagyon agitálok mindenkit, hogy legyen családja, mert az 
olyan jó, ha tudod, hogy egy jó helyre mész haza, ahol szeretet vesz körül. Így a munkádat 
is legtöbb esetben ideálisan tudod végezni. Én szeretek itthon élni, szeretek itthon dol-
gozni... dolgozni?! Van, amikor munka, de legtöbbször azért ezt nem munkának fogom fel. 
Olyan kerek a történet most számomra. Remélem, hogy így is marad. Süt a nap végre – ez 
legyen a végszó!

NÉVJEGY – Sütő András

Kedvenc zenemű / kedvenc zeneszerző: Évek óta Wagner művek. Nagyon nehéz, 
nagyon hosszú, nagyon fárasztó, de kevés olyan felemelő dolog van, mint ez. Ring, 
Walkür, Istenek alkonya. Most. Aztán lehet, hogy öt év múlva más lesz. 
Előtte inkább az orosz vonal tetszett, Csajkovszkij, Muszorgszkij.
Kedvenc karmester: Hát, akit oda sodor elém a sors, ahhoz próbálok mindig 
nyitottan meg kíváncsian hozzáállni
Kedvenc bor: Irsai Olivér. Illatos könnyű fehér bor, itatja magát, tisztán is és fröccs-
nek is kiváló, és hozzáteszem, hogy én azelőtt is szerettem, hogy divat lett.
Kedvenc emlék a zenekarból: Van rengeteg szép emlékem, például a Zempléni 
Fesztivált emelném ki. Azt már a BDZ előtt is csináltuk, mentünk „toronyzenélni”. 
Azóta is imádom, nincs olyan év, hogy azt mondjam, ne menjünk. 
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GYERMEKRAJZOK 
A BDZ HÁZA TÁJÁRÓL



BERCZELI SÁNDOR (11 ÉVES): A TERMÉSZET HANGJA



BERCZELI SÁNDOR (11 ÉVES) SZERZEMÉNYE



HAJER FRUZSINA (5 ÉVES): BDZ KONCERT A MÜPÁBAN



KALLA PETI (7ÉVES): A BDZ MEGLEPETÉS  TORTÁJA



KOMLÁTI MAJA (7 ÉVES): MAMI, MI AZ A SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ?



KOMLÁTI MIRKÓ (5 ÉS FÉL ÉVES): MAMI GYALOGOL DOLGOZNI



KALLA ZSÓFI (5 ÉS FÉL ÉVES): ANYA A ZENEKARBAN



KALLA ZSÓFI (5 ÉS FÉL ÉVES): ANYA DOLGOZÓBA MEGY



KRISTÓ ESZTI (6 ÉVES): ANYA A SZÍNPADON FEKETÉBEN



KRISTÓ ZSOLT (8 ÉVES): ANYUCI HEGEDŰJE



ÓVÁRI VIRÁG LARA (9 ÉVES): A ZENE VILÁGA



VÉGHELYI ANNA (9 ÉVES): APA MUNKÁBA INDUL



SKRIPECZKY EMMA (9 ÉVES): SZÜLINAPOS BDZ



SKRIPECZKY FLÓRA (7 ÉVES): ANYA IS ÜNNEPEL
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SPANYOLORSZÁG, 1997
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25 ÉV KÉPEKBEN



332

SPANYOLORSZÁG, 1997

ÚJ UTAKON – A KÖZHASZNÚ TÁRSASÁGGÁ VÁLT ZENEKAR
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AZ ÖTÉVES JUBILEUM A ZENEAKADÉMIÁN



334 OLASZ INTÉZET, 2009

ÚJÉVI KONCERT AZ OLASZ INTÉZETBEN, 2005
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A CONCERTGEBOUW AMSTERDAMBAN, 1998

A BRÉMAI GLOCKE HANGVERSENYTEREMBEN, 2004
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A KÓRUSOLIMPIÁN BRÉMÁBAN, 2004

KÓRUSOLIMPIA, GRAZ, 2008



337

A NÉMET-MAGYAR BARÁTI SZERZŐDÉS 20 ÉVES ÉVFORDULÓJA, BERLIN

BONN BEETHOVENFEST, 2011



338

A ZENEKAR ELSŐ KONCERTJE A ZEMPLÉNI FESZTIVÁLON, 2004

PRÓBA PATRICK RINGBORGGAL A ZEMPLÉNI FESZTIVÁLON, 2005
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A SZENTIVÁNÉJI ÁLOM CÍMŰ ELŐADÁS A ZEMPLÉNI FESZTIVÁLON, 2008, FOTÓ: NAGY KÁROLY ZSOLT

KOCSIS ZOLTÁNNAL ZEMPLÉNBEN, 2007



340 GYÖNGYÖSI LEVENTE I. SZIMFÓNIÁJÁNAK ŐSBEMUTATÓJA A MÜPÁBAN, 2009

SHLOMO MINTZ-CEL A MÜPÁBAN, 2005



341

HONEGGER JOHANNA A MÁGLYÁN C. DARABJÁNAK BEMUTATÓJA A MÜPÁBAN, 2008

FILMZENE KONCERT A MÜPÁBAN, 2011, FOTÓ: PÁLINKÁS EDIT



342

AZ EMLÉKEZETES PEER GYNT ELŐADÁS HUSZTI PÉTERREL, 2017, FOTÓ: BUJNOVSZKY TAMÁS

KARÁCSONYI KONCERT A ZENEAKADÉMIÁN, 2016, FOTÓ: BUJNOVSZKY TAMÁS



343

ARANYBÁL A VIGADÓBAN MIKLÓSA ERIKÁVAL, 2017, FOTÓ: MOLNÁR TAMÁS

ARANYBÁL A VIGADÓBAN, 2017, FOTÓ:  MOLNÁR TAMÁS
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STING MEGKÖSZÖNI KALLA-TÓTA HAJNI SZÓLÓJÁT

STINGGEL A KONCERT UTÁN



345

A HAVASI SHOW A CARNEGIE HALL-BAN

HAVASI SYMPHONIC ARÉNA SHOW, 2017
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JOHN WILLIAMS FILMHARMONIKUSOK AZ ARÉNÁBAN, 2016

JOHN WILLIAMS FILMHARMONIKUSOK AZ ARÉNÁBAN, 2016
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ANDREA BOCELLI KONCERT AZ ARÉNÁBAN, 2017

ANDREA BOCELLIVEL A KONCERT SZÜNETÉBEN, 2017
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JOSE CARRERAS-SZAL A KONCERT SZÜNETÉBEN

JOSE CARRERAS KONCERT AZ ARÉNÁBAN
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A 15 ÉVES ÉVFORDULÓ, 2008

A 20. SZÜLETÉSNAPON, 2013
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A ZENEKAR ÉS A KÓRUS SZEREPET CSERÉLT HOLLERUNG GÁBOR 60. SZÜLETÉSNAPJÁN

ÉNEKEL AZ ORSZÁG, 2017, FOTÓ: ANDORFER DÁVID
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HANGVERSENY A BUDAPEST INTERNATIONAL CHORAL CELEBRATION KERETÉBEN, 2015

ÉNEKEL AZ ORSZÁG, 2012, FOTÓ: PÁLINKÁS EDIT



„Már 1998 óta játszom együtt a BDZ-vel meg Gáborral, és mindig nagyon nagy élmény 
visszatérni.”

Kelemen Barnabás hegedűművész

„Ma is büszke vagyok arra, hogy Budafok-Tétény önkormányzata tulajdonképpen 
egyedülálló teljesítményt visz véghez azzal, hogy támogat egy ilyen kaliberű szimfo-
nikus zenekart.”

Németh Zoltán, Budafok-Tétény Budapest XII. kerület alpolgármestere

„Nem hiszem, hogy Magyarországon volna még egy együttes, illetve karmester, aki több 
kortárs darabot tűzött műsorra az elmúlt két évtizedben, mint Hollerung Gábor és a BDZ. 
Rendkívül nyitottak a mai magyar művek előadására. Nemcsak előadják, de többször 
is előadják, nemcsak éppen bemutatják, amiket jobbnak ítélnek, de többször is eljátsz-
szák, s nem tágítanak ettől a passziótól. Ezt hálásan köszönhetem, köszönhetjük ne-
kik... Ráadásul ismerem a zenekart és tudom, hogy  lényegében bármit meg tud oldani, 
tehát nem kell „visszafogni” magam {zeneszerzőként}.”

Vajda János zeneszerző

„Nagyon szeretünk a BDZ-vel együtt dolgozni, hiszen ez az egyik legjobb zenekar 
az országban. Nagyon örülök neki, hogy most már több éve rendszeresen fellépünk 
együtt, és hogy Gábor komolyan gondolja ezt az együttműködést.”

Szabó Soma, a Cantemus Vegyeskar alapító karnagya

„Amikor Hollerung Gábor felhívott az Első vendégkarmesteri ajánlattal, szó szerint  
le kellett ülnöm. Végtelen örömöt és megtiszteltetést éreztem... Ráadásul ismerem már 
annyira a csapatot, hogy tudom, fiatalok alkotják (talán én leszek a legidősebb...), fia-
talos a lendület, és tapintható az az attitűd, ami nekem annyira fontos: a kockáztatásra 
való készség. Szerintem sokat tudunk majd együtt kockáztatni, kísérletezni.”

Guido Mancusi, zenekarunk Első vendégkarmestere

„A BDZ-vel és Hollerung Gáborral nagyon régi szakmai és emberi barátságban is va-
gyunk. A zenekarral megalakulása óta sokszor játszottam: szeretem a tagjait, mert na-
gyon felkészültek és lelkesek. Gábor pedig kiváló szakember…”

Jandó Jenő zongoraművész


