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Eljött egy új évad, mely számunkra új kihívásokat, az ön számára pedig re-
mélhetıen új élményeket, új ismereteket jelent. Egy igazán sikeres, ám
megpróbáltatásokkal és feladatokkal teli nyár után igyekszünk a közönsé-
günk számára megszokott érdekes, izgalmas programokat megvalósítani.
Felnıtt bérleti hangversenyeink közül szőkebb pátriánk, Budafok kö-
zönsége a kerület testvérvárosainak, illetve az adott kultúrkörnek ajánlott
sorozat részese lehet.
Fortissima bérletünk helyébe – elsısorban törzsközönségünk bíztatása és
visszajelzései alapján – egy izgalmas és színes kezdeményezés, a Zene-
Kép bérlet címő multimédiás sorozat lép. A négy elıadás zene és kép
kapcsolatának különbözı aspektusait mutatja be: míg filmzene koncer-
tünk célja a felidézés, azaz a megszólaló zenemővekhez komponált kli-
pek a film leglényegesebb aspektusait, gagjeit idézik, addig az azt követı,
Dvorák és Smetana mőveket bemutató Zene-kép koncerten egyfajta
zenés utazást tervezünk Csehország természeti szépségeinek és törté-
nelmi kulisszáinak vizuális felvillantásával. Sorozatunk harmadik elı-
adásán az afrikai kultúrák, népek szokásaiba, életébe nyerhetnek
bepillantást, míg a Haydn: Teremtés címő mővét bemutató koncertün-
ket egy sajátos kép-felirat kombinációval fogjuk illusztrálni, mely a világ
teremtésének mozzanatait természetfilmekkel, fotókkal, bibliai tárgyú
idézeteit pedig képzımővészeti alkotásokkal mutatja be.
Szívesen látjuk az ifjabbakat is a felnıtteknek szánt koncertjeinken, de az
idei évadban sem feledkezünk meg az egészen fiatalokról. Ifjúsági so-
rozataink ezúttal egyrészt a zenei kifejezés forrásait, másrészt Európa 
népe inek zenei világát mutatják be.
Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy október 3-án, a német újraegye-
sítés évfordulója alkalmából rendezett állami ünnepségen lépünk fel
Bonnban, a Beethovenfest-sorozatban.
Kedves Olvasónk! Mielıtt elmélyül magazinunk lapozgatásában, hogy
további részleteket tudjon meg zeneszerzıinkrıl, elıadóinkról, kulisz-
szatitkainkról, szeretném felhívni figyelmét az elıadómővészeti törvény
által keretbe foglalt támogatási konstrukcióra, mely a támogató cég szá-
mára egy jól megtérülı befektetés, számunkra pedig fontos anyagi for-
rás, amely a tavalyi túlélésünk záloga volt. A lehetıségrıl külön
hirdetésben és internetes oldalunkon olvashat, valamint készséggel ál-
lunk rendelkezésére telefonon vagy személyesen is.
Ebben az évadban is számítunk megtisztelı figyelmére, észrevételeire,
visszajelzéseire! Elıadásainkhoz és magazinunkhoz jó szórakozást, kel-
lemes kikapcsolódást kívánok!

Hollerung Gábor
ügyvezetı, zeneigazgató
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Áthallások

A héttagú Harmonia Garden több muzsikusát egy
éjszakai próba végén kapom el – délelıtt. Míg a
frontember pakol, a többiek megragadják az alkal-
mat, hogy ellássanak pár elızetes információval:
„hagyjál egy ekkora lapot, mert beszélni fog a családjáról!”,
„itt minden a Pali miatt van, ı menedzsel mindent, apánk-
anyánk egyszerre”, „mindent ı csinál, egyedül bıgızni nem
tud” (ezt persze utólag letagadják). 
Még egy egész éjszakás próba után is van erı-
tök viccelıdni?  
Lombos Pál: Folyamatosan megy az egymás hec-
celése, nem unatkozunk. Nagyon jó emberek
egyébként. A zenekar háromnegyede kávéházi mu-
zsikálásból él, de majdnem mindegyiknek ide húz a
szíve, mert ennyire jól nem érzik magukat sehol. 
2006-ban Balog Ensemble-ként kezdtétek a kö-
zös zenélést. Ahhoz képest ma egészen más
stílust vallotok magatokénak. 
Eredetileg két nagybıgı, brácsa, harmonika volt a
felállás, fıleg kávéházi-magyaros-csárdásos zenét
játszottunk, akkor még a szervezés is gyerekcipı-
ben járt. 2009-ben volt egy nagyobb átalakulás, stí-
lusváltás, bekerült a cimbalom új hangszerként. A
francia manouche swinget a harmonikásunk hozta
magával, aztán jöttek a gitáros fiúk, akik ezt játsz-
szák egész életükben, ki nem esik a kezükbıl a gi-

tár... Szerencsére megtaláltuk magunk-
nak Szirtes Edina Mókust, akinek a
hangja pont beleillik a zenénkbe, és hál’
Istennek nagyon szeret velünk játszani.
Iszonyatosan tehetséges mővész, na-
gyon jó választás volt. A manouche
swinget aztán főszereztük magyar nép-
zenei elemekkel, amit nagyon élvez a
közönség, és aminek eredményét az
elsı, szeptemberben megjelent kisleme-
zünkön lehet hallani. 
Nem voltatok tétlenek a nyáron
sem: fesztiválokon játszottatok, új
számokat írtatok, klipet forgattatok,
az elmúlt éjjel épp egy londoni meg-
keresésre csináltatok felvételt… 

A nyár nagyon jó volt, tényleg sok helyen koncer-
teztünk. A Pump Up The Jam címő szám sikerével
végre beindultak a dolgok. Sok vidéki koncertünk
volt, külföldi fesztiválokon játszottunk, de jó kap-
csolatot ápolunk az MTV-vel is, többször fellép-
tünk a Szerencseszombatban, ısszel pedig lemez-
bemutató koncertjeink lesznek. Csináltunk két ma-
gyar számot – egy orosz népdalhoz és egy magyar
mődalhoz írt gyönyörő szöveget Lombos Márton
unokatestvérem (ı nyerte meg idén a Jazzy Rádió
dalíró versenyét). Most fognak kijönni a Megcsalt
az élet, és A tél címő új dalaink, reméljük, ezek is az
elızıhöz hasonló népszerőségre tesznek szert. 
A lemez címadó dala a nyár jó részében az
MR2-Petıfi Rádió Top30 listájának élmezı-
nyében szerepelt {az adott héten legtöbbet játszott szá-
mok listája – a Szerk.} olyan együtteseket utasítva
maga mögé, mint a Budapest Bár, Tank-
csapda, Belga és sok más igencsak népszerő
formáció. Magasra tettétek a lécet.
Manapság nagyon sok zenekar próbálja feldolgozni
mindenféle népek zenéit, de nem mindegy, hogy ki-
vel dolgozik együtt az ember. A mi zenekarunk ku-
riózuma a hegedősünk, Balog Miklós. İ a legpro-
fibb, és a többiektıl is megköveteli a profizmust,
nem nagyon lehet hibázni. De a zenekar is felnıtt
ahhoz, amit szeretne, megérte a várakozás. 
De te most éppen GYED-en vagy otthon a kisfiaddal. 
Igen, kezdettıl fogva etettem, fürdettem Ádit, a fi-
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Francia cigány swing Dohnányis alapokon
Hogy mi fog kisülni az elsı, a Harmonia Garden nevő formációval színesített koncertünkön, még csak a bea-
vatottaknál körvonalazódik. Elöljáróban Lombos Pál, a Dohnányi Zenekar nagybıgıse, a vendég együttes
frontembere mesélt nekünk a készülı projektrıl és a saját kis kertjükrıl. 

Szöveg: Kapin Viktória



Áthallások

amat, szívesen keltem hozzá éjszakánként, így nem
jelentett gondot, hogy 11 hónapos korától én men-
jek GYED-re. Imádom a gyerekemet, de teljes mér-
tékben minden tiszteletem a nıké, akik gyereket
szülnek, és otthon maradnak vele. Borzalmas nagy
és embert próbáló feladat egy gyereket felnevelni.
Január óta vagyok GYED-en (a menyasszonyom
nem zenész), de szeptemberben jövök vissza a Doh-
nányiba – már visszaszámolom a napokat. 2004 óta
játszom a BDZ-ben, imádok itt dolgozni. Nagyon
jó a társaság, és egyre jobban szól a zenekar, szerin-
tem nemzetközi szinten is veri a magas átlagot. Hol-
lerung Gábor keze alatt olyanok vagyunk, mint egy
nagy család; Gáborban mindenki bízik. Olyan em-
berekkel dolgozik, akik nemcsak emberileg, hanem
szakmailag is megállják a helyüket. És az sem mind-
egy, hogy ennyi embernek munkát ad.
Mit tudtok felhasználni a szimfonikus zenekari
munkátokból a Harmonia Gardenben, ahol
jobbára az improvizációé a fıszerep? 
Miki és én szimfonikus zenekarban játszunk, ı sok-
szor épít be hegedőverseny-kadenciákat a szá-
mokba, ha éppen azonos hangnemben improvizál.
Mindig megvan a téma, és arra improvizálunk, ilyen
szempontból a gitáros fiúk is nagyon kreatívak. De
magát a próbálást, az intenzív munkát is a komoly-
zenélésbıl hozzuk. Azt, hogy hogyan kell egy kon-
cepciót felépíteni. 
Na, és mi lesz a Macskafogó trombita-szólójá-
ból, hogyan alakul Lusta Dick nótája? 
Az október 16-i filmzene-koncerten a Müpában a
Dohnányival együtt adjuk elı a Trombitást a saját
stílusunkban. Leszedjük magát a dallamot, aztán
jön mindenki az ötleteivel. Szinte biztos vagyok
benne, hogy a közönség elégedett lesz a végered-
ménnyel. 
A Fonogram-díjkiosztó után megbeszéltük, hogy
egy bizonyos összeg alatt nem megyünk el sehova
játszani, kivéve Gáborhoz (Hollerung Gábor),
hozzá bármikor. İ indított el minket {Balog Miklós
is a Dohnányiban játszott – Szerk.}, és azóta is támo-
gatja a zenekart. Rengeteget számít, hogy bármikor
bejöhetünk próbálni a Dohnányi próbatermébe, itt
forgattunk klipet a Csillag születik egyik tánccso-
portjával, az Everdance-szel is. A Pump Up The
Jamrıl is kikértem Gábor véleményét, akkor me-
rült fel az ötlet, hogy csináljunk közös koncertet. 
A Pump Up The Jam az elsı kislemezetek, amit
az egyik kereskedelmi rádió is bemutatott. A le-
mezbemutató koncertek után mi következik?
Milyen feladatok elıtt áll az együttes?
Igyekszem minél több koncertet összehozni, jó
lenne heti kettıt muzsikálni. Több vonalon is elin-

dultunk egy-
szerre. Egy-
részt autenti-
kus zenét ját-
szunk ének
nélkül, de
megpróbál-
juk úgy fel-
építeni a
koncertjein-
ket, hogy
Mókus minél
többet éne-
keljen ve-
lünk, vagy akár belehegedüljön a számokba. Örül-
nénk neki, ha a Pump Up The Jam külföldön be-
futna. Ezért is szállt be a Hangvetı a lemezkia-
dásba, hogy a kapcsolatai segítségével külföldön is
megpróbáljunk érvényesülni. 
Egy lelkes rajongótok írja rólatok: „Sír a hang-
szer a kezetekben, szívbıl muzsikáltok! Már a
gimis tananyagba is bevettem a zenekarotokat
és tetszik a kölyköknek is!” 
Mindenhol nagyon hálás közönségünk van, nagyon
szeretik a zenénket, látják, hogy szívbıl játszunk.
Boldog embernek tartom magam, hogy ilyen kör-
nyezetben és ilyen zenekarral muzsikálhatok. �
A Harmonia Garden a Budafoki Dohnányi Zenekar
Zene-Kép bérletsorozatának elsı elıadásán, október 16-án
a Macskafogó címő film híres betétdalával hallható.
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INFORMÁCIÓ

Harmonia Garden 

Tagjai jobbról balra:

Horváth Márk – szólógitár 

Balog Miklós – hegedû� 

Szirtes Edina ‘Mókus’ – ének 

Lombos Pál – nagybõgõ�

Oláh Gergely – cimbalom 

Jakab Viktor – gitár

Pagonyi András – harmonika 

Az együttes 2009-ben találta meg saját hangját, és kez-

dett Hungarian Django Swinget játszani. Így hívják õk azt

az egyedi zenei stílust, amiben a francia cigány swinget

ötvözik a tradicionális magyar zenei hangzásvilággal. 

Hollerung Gábor a dalokat meghallgatva úgy gondolja, a

Harmonia Garden zenélésében felfedezhetõ a klasszikus

igényesség, a népzene szeretete, a jazzben való jártasság

és a roma virtuozitás. „Láthatóan nem hátrány, hogy az

ilyen muzsikát játszó zenészek kiemelkedõen képzettek.

Zenéjükrõl az embernek Roby Lakatos jut eszébe, ami nem

véletlen, és szintén nem is szégyen. Örülök neki, hogy asz-

szisztálhattam az együttes létrejöttében, elsõ lépéseiben”.

Lombos Pál kisfiával, Ádival



Zene-kép

Szöveg: Hubai Gergely

A filmzenék legkorábbi éveirıl nincsenek pontos
információink, a némafilmeket helyben kísérı ze-
nészek munkájáról kizárólag írásos forrásokból ér-
tesülhetünk. Már a Lumiére testvérek plakátjain is
említenek egy zongoristát, ám ez az „úttörı“ ze-
nész valószínőleg nem a filmeket kísérte, hanem a
szünetben szórakoztatta a közönséget. A homályba
veszı kezdetek miatt a filmzene kialakulásáról több
elmélet is keletkezett: egyesek szerint a zene a vetí-
tıgép zaját nyomta el, mások szerint a zongorakí-
séretet rémült nézık megnyugtatására használták.
Legfrissebb kutatásaink szerint a filmzenét akkor
kezdték el széles körben alkalmazni, amikor már za-
varó volt az állandó csend (például valaki zenélt a film-
ben, mégsem volt hang).

A NÉMAFILMTÕL A HANGOSFILMIG

A némafilmek korában a legtöbb vetítést improvi-
zációval vagy komolyzenei darabok adaptálásával
kísérték. Mivel az összes moziban egy foglalkozta-
tott zenekar különbözı zenéket játszott az adott
filmhez, minden vetítés más-más élményt nyújtott.
Az egységesítésre már az 1910-es években kísérle-
tet tettek, például a cue sheet nevő dokumentumok
minden filmhez komolyzenei darabokat és idızítési
pontokat ajánlottak (pl. „a felirat után egy percig játszd
a Holdfény szonátát“). Ezt váltották fel azok az anto-

lógiák, melyek kulcssza-
vak (pl. vihar, sivatag) sze-
rint csoportosítva kínál-
tak kottákat a zenészek-
nek. Az elsı eredeti (te-
hát kizárólag a film szá-
mára íródott) filmzene

1908-ban készült a De Guise herceg meggyilkolása szá-
mára, szerzıje az Állatok farsangja révén is ismert
Camille Saint-Saëns volt. 
Az 1927-es A jazz énekes sikere révén világszerte el-
terjedt a hangosfilm technológia. Mivel az aláfesté-
sek a mozik helyett immár a stúdiókban készültek,
az állásukat vesztett zenészek nagy számban vo-

nultak Hollywoodba. Az elsı pár évben szükség is
volt rájuk, hiszen a stúdiók sorra gyártották a musi-
caleket. Sajnos ahogy a közönség megcsömörlött a
zenés-táncos bemutatóktól, a producerek is meg-
hátráltak. A harmincas évek elején sok film csak a
fıcím során használt kíséretet, hogy a közönség ne
zavarodjon meg a zene eredetével kapcsolatban. Az
útkeresés korszakának vicces mementói azok a je-
lenetek, ahol a rendezı beküld egy magányos he-
gedőst a jelenetbe, hogy a szerelmi téma ne a kép -
ernyın kívülrıl szólaljon meg.

FILMZENÉK TÜNDÖKLÉSE

A filmzenei aranykorban Max Steiner (King Kong)
és Erich W. Korngold (Hét tenger ördöge) voltak
nagy hatással az éppen kialakuló mőfajra. Mindket-
ten a wagneri posztromantika és az operett hatása

alatt álltak, zenéikre jellemzı volt a visszatérı leit-
motívumok alkalmazása. Az egy karakter/egy téma
filozófiája mellett aláfestéseikre jellemzı a sőrő
idézgetés (például esküvı jelenetben a Nászindulót hasz-
nálni), illetve a mikiegerezés (egy szereplı mozgásának
lekövetése a zenével). Ekkor szilárdulnak meg a film-
zene diegetikus síkjai; megjelenik a forrászene (olyan
zenei betét, melyet a film szereplıi is hallanak). A stúdiók
megalakítják zenei szakosztályaikat, ahol egy-egy
nagy név vezetése mellett zeneszerzı csoportok
igyekeznek megfelelı kísérettel ellátni a heti rend-
szerességgel készülı mozi premiereket.
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Filmzene-történeti etûd
A csendőzéstıl a toplistákig
Egy gyakran idézett mondás szerint az a jó filmzene, amit nem veszünk észre. Ám ha tényleg ennyire jelen-
téktelen lenne az aláfestések szerepe, mégis miért halljuk ıket több mint száz éve a moziban?



Zene-kép

Bár a klasszikus
stúdiókorszak
1948-ban lezá-
rult, a filmzené-
ket csak tíz évvel
késıbb érte el a
változás szele. A
köztes idıben

Hollywood számos zeneszerzıt foglalkoztatott, a
legtöbb mester kénytelen volt egy-egy mőfajra sza-
kosodni (a magyar származású Miklós Rózsa leghíresebb
mővei például történelmi eposzokhoz készültek, lásd Ben-
Hur). 1958-ban a zenészeket tömörítı AFM szer-
vezet sztrájkba kezdett, a munkabeszüntetés követ-
keztében átalakult a filmzenék világa is. A sztrájk
elıtt a stúdiók kötelesek voltak komplett nagyze-
nekarokat foglalkoztatni, így a komponistákat kor-
látozta a stúdiózenekar mérete és összetétele. A
munkabeszüntetés után a zeneszerzık már szaba-
don állíthatták össze együtteseiket. Ennek egyik leg-
híresebb példája Bernard Herrmann és a kizáró-
lag vonósokat alkalmazó Psycho zenéje.
A szabad zenekar választás mellett a korszak to-
vábbi fontos fejleményei a betétdalok (Dimitri Ti-
omkin, Délidı) és a jazzes filmzenék (Elmer
Bernstein, Az aranykező férfi) megjelenése volt.
Mindkét felfedezés viharos erıvel söpört végig

Hollywoodon, és
alapjaiban változtatta
meg a rendszert. A
stúdióvezetık min-
den filmhez slágert
akartak gyártani és
amíg néhány zene-
szerzınek ez több-
ször is sikerült (lásd
Henry Mancinit és
a Rózsaszín párducot),
a válogatás nélkül fil-
mekbe kényszerített
betétdalok nagy ré-

sze ma már csak kuriózum. A jazz filmes térhódí-
tása hasonló eredménnyel járt: míg például a kém-
filmek esetében a stílus tökéletesen illett a mőfaj-
hoz (John Barry, Goldfinger), a divatos formát olyan
filmekre is ráerıszakolták, ahol az egyáltalán nem
mőködött.
Az úgynevezett ezüstkor során korábban páratlan
sokszínőséget tapasztalhatunk, hiszen a szerzık is
sokszínőségre vannak kényszerítve. Goldsmith
például egyik pillanatban atonális aláfestéssel (Maj-
mok bolygója) kísérletezett, a másikban korszakalkotó
kórusmővel (Az ómen címő filmben a Carmina buraná-

val) nyit új dimenziókat a horror-filmek világában.
Az úgy nevezett új-hollywoodi rendezık ez alatt
végletesen álltak hozzá a filmzenék kérdéséhez:
vagy nem is használtak hagyományos értelemben
vett aláfestéseket (Bonnie és Clyde), vagy éppen a leg-
régibb hagyományokhoz nyúltak vissza (pl. Brian
de Palma és Steven Spielberg filmjei John Willi-
ams zenéivel). 

FILMZENEI HAGYOMÁNYOK TENGEREN INNEN ÉS TÚL

Az európai filmzene hosszú ideig külön utakon járt
az amerikai módszerekhez képest, ennek részben
az volt az oka, hogy míg Hollywoodban a mozifil-
mek mennyisége lehetıvé tette a kizárólag filmze-
nékre koncentráló réteg kialakulását, addig az öreg
kontinensen a gyérebb filmtermés ezt megakadá-
lyozta. A hatvanas évektıl kezdve szerencsére egyre
több európai zeneszerzı ért el nemzetközi sikere-
ket, közülük kiemelendı a francia Maurice Jarre
(Arábiai Lawrence) és Michel Legrand (A cherbourgi
esernyık), illetve az olasz Ennio Morricone (Volt
egyszer egy vadnyugat). Ezek a szerzık nem csak nép-
szerő filmzenéket írtak, hanem Amerikában is si-
került jelentıs karriert befutniuk, és Morricone ese-
tében a westernek hangzása végleg átalakult.
A mőfajok zenei hagyományainak évtizedes meg-
határozására természetesen amerikai alkotók is ké-
pesek. John Williams Csillagok háborúja aláfestésé-
vel feltámasztotta a nagyzenekarra íródott kaland-
zenéket, Christopher Young Hellraiser-je a hor-
rorzenék világára volt nagy hatással, Danny Elf-
man Batman-je pedig a képregényfilmek kíséretét
határozta meg húsz évig. James Horner a Titanic
révén bebizonyította, hogy egy filmzenei album is
lehet top-listás siker, míg a napjaink legbefolyáso-
sabb zeneszerzıjének számító Hans Zimmer ko-
runk legkelendıbb filmzenéit írja (Karib-tenger kaló-
zai, Gladiátor). A napjainkban uralkodó eklektiká-
nak hála, a nyilvánvaló trendek ellenére bármi meg-
történhet a filmzenék világában, amíg az tökélete-
sen kiszolgálja a médiumot – és valójában ez lenne
az egész mőfaj lényege. �
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NÉVJEGY – HUBAI GERGELY 

foglalkozása: filmzenei szakíró

munkahelye: jelenleg ELTE

könyvei: Torn Music (Rejected Film Scores: A Selected

History)

hobbija: filmzenei kutatás

kedvenc fimje: mindig, amivel éppen dolgozom

kedvenc filmzenéje: bármi, amit kidobtak



A kulisszák mögül

Zeneszeretı laikusként elsıként az jut az em-
ber eszébe az oboáról, hogy nagyon fontos
hangszer lehet, hiszen hozzá hangol az egész
zenekar. Mit kell tudni még az oboáról, zene-
kari szerepérıl?
Az oboa az egyik legrégebbi fafúvós hangszer,
amely az évszázadok során nagyon sokat fejlıdött,
mai formájában bonyolult technikával rendelkezik.
Hangszíne egyedi, meghatározó. A zenekari hang-
szerek közül a legkevésbé hangolható, ezért igazít-
ják hozzá a többi hangszert. Szólisztikus szerepet
tölt be, „át kell fújnia” a zenekart és vezetnie egy
fafúvós szólamot. Kettıs nádnyelvvel szólaltatják
meg, a pici nádon keresztül nagy levegıvel és helyes
technikával kell fújni, ami megkönnyíti a hangkép-
zést. A Dél-Franciaországban termı nádat csövek-
ben rendeljük, melynek feldolgozása, faragása kü-
lön tudást és sok idıt igényel az oboistától. A nád-
síp hangszínét az idıjárási viszonyok is befolyásol-

ják, sajnos hamar elhasználódik. Ezért
párhuzamosan több nádat készítünk
elı, sokszor a koncert elıtt 1 órával de-
rül ki, hogy aznap éppen melyik alkal-
mas.
Az oboa a kamarazenében is nagyon
fontos szerepet tölt be, ez az elsı hang-
szer, amely elıször ingatta meg a he-
gedő dominanciáját. A 18. század óta a
zenekari irodalom szinte minden darab-
jába írtak oboa szólamot. 
Mi volt az oka, hogy éppen ezt a
hangszert választottad?
A szülıi házban rendszeresen találkoz-
tam a zenével, édesapám dobolt, édes-
anyám énektanárként hatalmas kórust
vezetett. Elıször zongorázni tanultam.
Ötödik osztályos lehettem, amikor egy
koncerten nagyon magával ragadott az
oboa hangja.  Légies, könnyeden szár-
nyaló, szinte angyali hangnak hallottam.
Akkor határoztam el, hogy én is oboista
leszek. Kezdetben nem volt könnyő
megszólaltatni, amíg nem tanultam meg
tudatosan használni az izomzatot, a he-

lyes levegıvételt és a támasztást.  Ebbıl a szem-
pontból inkább férfiaknak való hangszer, mert ık
természetes adottságokkal rendelkeznek ehhez, a
nık kissé komplikáltabban oldják meg.
Valójában azért tetszett meg az oboa, mert az ének-
hanghoz hasonló a hangszíne, tud líraian, kecsesen,
drámaian, élesen is szólni. Azóta persze kiderült,
hogy „kacsásan” is meg lehet szólaltatni. A fel-
csendülı hangszín nagymértékben függ a nád fara-
gásától. Ugyanakkor „hisztis” is tud lenni, meg tud
viccelni. A pici lyukakban víz csapódik le, pára kép-
zıdik, és sokszor a belépéskor csak egy trillát ké-
pes kiadni. Ez ellen úgy védekezünk, hogy a szóló
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Hangadó – az oboa hangja, nádja, hisztije
Beszélgetés Kıházi Edittel, zenekarunk oboa szólamának vezetıjével

Szöveg: Petró Margit

NÉVJEGY – KÕHÁZI EDIT 

foglalkozása: oboamûvész, tanár 

életkora: 32 éves

kedvenc zeneszerzõje: Bach

hobbija: Tiffany díszmû üvegezés – lámpa, óra, dísztárgy

kikapcsolódása: utazás, olvasás, kirándulás

kamaraegyüttesek, melyekben játszik: Vox Arborum

Kamarazenei Mûhely, Dohnányi Fúvósötös



A kulisszák mögül

elıtt még pár ütemmel is tisztogatjuk, a billentyők
alá fújunk.
Miben különbözik a zenekari oboázás a szó-
lisztikus megszólatástól?
Szólistaként mindenkinek magához mérten kell fúj-
nia a pianót vagy a fortét. A zenekarban viszont
rendkívül nagy alkalmazkodóképességre van szük-
ség. Hét éve játszom a BDZ-ben, ahol végigjártam
a szamárlétrát. Bár a Zenemővészeti Egyetem Ta-
nárképzı szakán végeztem, majd a Debreceni
Egyetem kiegészítı szakán kaptam oboamővészi
diplomát, a zenekari játékról mindent itt tanultam
meg, sajnos erre nem készít fel az egyetem. A ze-
nekari hangzásban sokszor csak a hangszíntıl függ
egy akkord tisztasága, s ebben nagy szerepe van az
oboának. Mivel rendkívül kényes hangszer, ezért
fokozottan oda kell rá figyelni. Hálás vagyok Hol-
lerung Gábornak, hogy volt türelme a kezdetektıl
segíteni, támogatni, lehetıséget adva a fejlıdésre.
Mivel az elsı oboa nagyon fontos hangszerszólam
a fafúvós karban, ezért elengedhetetlen a tudatos
gyakorlás és a jó idızítés a koncerten való legjobb
játékhoz.  
A zenekarban 2-3 oboa szólam van. Mi a Te fel-
adatod zenészként és szólamvezetıként egy si-
keres koncert érdekében?
Az oboa egy személyiség-érzékeny hangszer, az ál-
tala megszólaltatott dallam különleges érzelmek,
hangulatok kifejezésére képes. Az oboistának nagy
a felelıssége, mert a szólóban a hangereje megha-
tározza a zenekar dinamikáját. A zenekar egy na-
gyon jó játék. Az egyik szólam elkezdi a dallamot,
majd átveszi a másik, valamelyik mindig háttérbe
vonul. Az elsı oboa kezdeményezıbb, a második
az alkalmazkodóbb. A harmadik szólamot többször
angolkürt játssza, ami egészen különleges hangszer,
és amit szintén nagyon szeretek. Sajnos az egyete-
men nem tanítják a technikáját, így ezt a gyakorlat-

ban kell elsajátítani.
Mint szólamvezetı
arra törekszem,
hogy segítsem a fú-
vósok munkáját és
megkönnyítsem az
intonációt. A part-
nereimet támogató,
tudatos és hiteles
zenész akarok lenni.
Ez azzal jár, hogy
felkészülök az adott
mőbıl, olvasok a szerzırıl, 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
összetevık harmonikus együtthatásából születik. A
koncerten felcsendülı zenemő rendkívüli egymás-
rautaltságban és egymásra hangoltságban születik
meg elıadásról elıadásra, s ebben a zenekar min-
den tagjának szerepe, felelıssége van. A cél az,
hogy izgalmas produkcióban valamennyien jól
érezzük magunkat; a zenészek és a közönség is. 
Mivel töltöd az idıd a szólamvezetésen túl, a
Dohnányin kívül?
Mivel kevés az oboista és szinte minden darabban
van szólama, így sok lehetıségem adódik más
együttesekben is játszani. Nagyon szeretek kama-
rázni, melyre a Budafoki Dohnányi Zenekarban is
van lehetıségem. Játszom a Vox Arborum Kama-
razenei Mőhely formációban, ami egy oboa-fagott-
continuo trió. Kísérletünk szerint bármilyen hang-
szerrel ki lehet egészíteni. A célunk, hogy érdekes,
jó mőveket találjunk, ezzel is szélesítve repertoá-
runkat. Legutóbb a Zempléni Fesztiválon mutat-
koztunk be. Szintén szerepeltünk Zemplénben a
Dohnányi Fúvósötössel, ami egy rendkívül érdekes
összeállítás (fuvola, oboa, klarinét, kürt és fagott),

bár kívülrıl talán nem is annyira
mutatós, mint amennyire mi él-
vezzük.
Fontosnak tartom, hogy minden
muzsikusnak legyen olyan elfog-
laltsága is, ami kikapcsolja a min-
dennapi stresszbıl és feltölti. Sza-
badidımben hódolok a Tiffany
díszmő üvegezés hobbimnak,
melyet egy erdélyi házaspártól ta-
nultam. Ez nagyon jól kiegészíti a
zenész életemet. Ebben is meg-
nyilvánul a pontosság, a tudatos-
ság, a kreativitás, s természetesen
a kézzel fogható mővészi érték. �
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A Dohnányi Fúvósötössel
a Zempléni Fesztiválon

Edit egyik saját készítésû lámpája



Rivaldafényben

Két nap múlva New Yorkban pró-
bálsz, ahová az Armel Operaverseny
és Fesztivál döntıbe jutott magyar
versenyzıjeként érkezel. Mi ez a ver-
seny és hogyan nyerted el a szerepet?
Az Armel Operafesztiválon a versenyzık
saját közegükben, az operaszínpadon
mutatkoznak be. Elıször hangi adottsá-
gok alapján válogat a zsőri, de aztán már
a színészi képességek döntenek. Az elsı
forduló 5 helyszínen zajlott, a budapesti
válogatón épp New Yorkban voltam
koncerten, végül Párizsban jelentkeztem
énekelni. A zongorakíséret enyhén szólva
nem támogatott, ezért azt gondoltam,
hogy szereplésem a versenyen itt véget is
ért. De nem! Szegeden, a második for-
dulóban a rendezıkbıl álló zsőri a színé-
szi képességeim alapján 3 produkcióra is
kiszemelt.  
A kortársmővek elıadása mindig rendkí-
vül izgalmas feladat számomra. A ver-
seny egyik kijelölt mővének, Michael
Dellaira: A titkos ügynök címő darabjá-
nak Winnie szerepét bár nem ismerhet-
tem, hiszen csak most lesz az ısbemutatója, de a
kiírásban szerepelt ária mélyen megérintett. Egyéb-
ként az opera rendkívül idıszerő, aktuális témát fe-
szeget a terrorizmus kapcsán. Eredetileg a szerep
lírai szoprán hangra íródott, de a rendezı, Sam

Helfrich, látott bennem valamit, és szerencsémre
hangilag nem olyan hatalmas az eltérés… Vonzód-
tam még a Szegedi Nemzeti Színház versenypro-
dukciójában meghirdetett Zandonai: Francesca da
Rimini fıszerepéhez is, de azt legmerészebb és leg-
szebb álmaimban sem reméltem, hogy ezt is, és
Winnie szerepét is elnyerem! És pont ezek a ren-
dezık láttak bennem fantáziát! Rendkívül nagy bol-
dogság ez számomra!  A versenyzık közül egyedül
én kaptam két operában is szerepet, ezért játszom
Szegeden és New Yorkban is. Öt produkció készül,
melyeket a társoperaházak saját hazájukban is be-
mutatnak majd. Biennében, Krakkóban, Plzenben,
Szegeden és New Yorkban is lesz elıadás.  
A harmadik forduló, a döntı október 6-14. között
lesz Szegeden, ahol az elıadásokat egyenként a
Mezzo TV és más, online TV-adók élıben közve-
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Éneklésemkor kihûlt a pizza, elolvadt a fagyi
Miksch Adrienn kedves, örömtıl kicsattanó egyéniség, aki alázatos természetességgel, könnyedséggel és igényes-
séggel oldja meg feladatait. A drámai szoprán énekesnı hazai és külföldi színpadokon foglalkoztatott sikeres
mővész. Az elkövetkezı hónapokban Budapest-New York-Szeged-Miskolc között ingázva éli mozgalmas és ki-
hívásokkal teli életét. 

Szöveg: Petró Margit

NÉVJEGY – MIKSCH ADRIENN

foglalkozása: magyar nyelv és irodalom – ének-zene

szakos tanár, magánének tanár, magánénekes 

hangfaja: fiatal-drámai szoprán  (junge dramatische Sop-

ran) – ez bár nagyon megtévesztõ név, de mégsem kor-

függõ!

beszélt nyelvei: a gyönyörû�és utánozhatatlan magyar

nyelv, valamint angol és olasz

hobbija: fõzés, filmnézés

egyéb: „Van jogosítványom, de megkímélem az autóso-

kat aktív társaságomtól az utakon.”



Rivaldafényben

títik, a 15-ei gálakoncertet pedig a Duna TV adja.
Rengeteg bennem az izgalom, mozgalmas hónapok
következnek. 
Rendkívül sokrétő érdeklıdési köröd mellett
magyar-ének szakos tanári végzettséget sze-
reztél Szegeden, magánénekesi és tanári dip-
lomát kaptál a Zeneakadémián, tagja voltál a
Magyar Állami Operaház Operastúdiójának.
Milyen út vezetett az operaszínpadig?
Egészen kicsi gyermekként kezdtem el zenét ta-
nulni, az életem természetesen mindig is a zene kö-
rül forgott. Aztán megismerkedtem a zenepszicho-
lógiával, 14 évesen egy szegedi Lelkisegély Szolgá-
latnál voltam ügyelı. Közben több kórusban is éne-
keltem. Nem tudtam dönteni, mi is érdekel jobban.
A zenepszichológia „post gradualis” szak, el kell vé-
gezni hozzá a Zeneakadémiát és a pszichológia sza-
kot is.
A magyar nyelv és irodalom – ének-zene szak amo-
lyan arany középút volt. Egyaránt érdekel az iroda-
lom, a zene, más mővészetek. Ám késıbb rájöttem,
hogy ez még mindig kevés nekem, jött a Zeneaka-
démia. Hiszem, hogy ami tehetségünk van, azt ne-
künk, magunknak kell felfedeznünk, nem hagyat-
kozhatunk másokra, bár nagyban támaszkodhatunk
megbízható „útitársakra”. Ez a felfedezés, ez az ön-
megismerés egy életen át tart és velünk változik. Ta-
lán eljön majd egyszer az a pszichológia szak is!  A ta-
lentumot nem lehet széjjelszabdalni.  Bennem ez egy
komplex érzés, melyben magamat akarom megtalálni
és adni, s az örömszerzés motivál. Boldog vagyok,
hogy amit csinálok, másoknak is tetszik, de elsısor-
ban önmagammal akarok harmóniában lenni. 
Kezdetben Baján, majd Budapesten tanítottam,

mely munka nagyon feltöltött, de fel is ırölt; a ta-
nársággal járó sokféle tevékenységben rendkívül ki-
fáradtak a hangszálaim. Kikapcsolódásképp hétvé-
gén ingáztam Bajáról Pestre egy kamarakórusba.
Végül orvosilag tragikus állapotba kerültem, dön-
tenem kellett: folytatom a mozgalmas, sokszínő pe-
dagógus pályát, vagy a hangom védelmében elha-
gyom. Ebben a kamarakórusban ismertem meg a
férjemet, aki az elsı pillanattól hitt bennem, kinyi-
totta a tenyerét, és az óta is ott tart. İt is foglal-
koztatta az énekesi pálya választása, ezért pontosan
tudja, miben, hogyan tud támogatni (vagy csak bé-
kén hagyni, ami sokszor még fontosabb).
Az opera rendkívül nagy kihívás és fontos megnyi-
latkozási forma számomra. Én mindig, mint egy

ön-pszichoanalízist kezdem átolvasni a darabot. Ha
például Santuzzát {Mascagni: Parasztbecsület – Szerk.}
énekelem, a szerep megformálásában nagyban én
is benne vagyok, azt kell megmutatnom, amit én lá-
tok benne. Ez egy csodálatos lehetıség, ami által
rendkívüli érzéseket kutatok fel, ismerek meg ma-
gamban és mutathatok meg másoknak is magam-

ból. Ha ez a kép tetszik a közönségnek, rendezı-
nek, az nagyon jó érzés. Különösen akkor, ha go-
nosz szerepet kell énekelni! Az igazi kihívás! 
Szabadúszóként a koncertlehetıségek mellett, ahol
áriákban, dalokban rendkívül rövid idı alatt ugyan-
ezt a lélekboncolást végzem, operaszerepeket is ka-
pok. Rendkívül hálás vagyok a Miskolci Nemzeti
Színháznak, Váradi Katalinnak, ahol 3. éve bíznak
bennem, és én nagyon jól érzem magam köztük.
Az operában kollégákkal kell, lehet együtt ze-
nélni. Hogy hat ez rád?
Rendkívül inspiráló számomra a partnerek jelen-
léte! A színpadon mindenki egyért dolgozik, a szí-
vek együtt dobbannak – természetesen sok függ tı-
lem, a pillanatnyi hangi, lelki állapottól, s mindenre
hatással van a közönség reakciója is, de az összjáték
szárnyakat ad! 
Hogyan választod ki, sajátítod el a darabokat,
milyen az alkotói folyamat? 
Elsısorban azokat a darabokat tanulom meg,
amikre felkérnek, vagy érzek irántuk valami von-
zódást. Általában a szerep talál meg engem. Aztán
következik a tanulás: ez egy tudatos, hosszú, véres-
verítékes folyamat. A kotta szerint hangról-hangra
elemzem, analizálom, megtanulom a mővet. A
megjegyzéseimet beírom, szinte összefirkálom.
Megpróbálom megelızni és megoldani a zenei,
hangképzési problémákat, majd testre ültetem. El
kell érni, hogy minden apró rezdülése a lelkemnek
reflex-szerően mőködjön a hangomban, és fordítva.
Átgondolom a lehetséges buktatókat, felmérem az
ebbıl következı változtatás következményeit,
ezekre felkészülök mentálisan. Majd el kell felejteni
az egész gyötrelmes elıkészületet, hagyni, hogy ér-
jen a darab és különféle emóciók befolyásoljanak.
Rendkívül izgalmas folyamat ez az „ön-átküzdés” a
szerepen, talán a vajúdáshoz fogható. Nagyon sze-
retem ezt egyedül végigvinni. Valahogy ez annyira
intim számomra, hogy nem szívesen osztom meg
senkivel a felkészülés stádiumát. 
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„Az örömszerzés motivál.”

„Elsısorban önmagammal
akarok harmóniában lenni.”



Rivaldafényben

Nagyon jó, ha eltalál egy szerep, ha képes vagyok
valóban önerıbıl feldolgozni minden hatását, de
egyben gondot is okoz. Ilyen például Cso-cso-szán
{Puccini: Pillangókisasszony – Szerk.} szerepe, min-
den hangját élvezem és szeretem, szerintem érzem
is, de az utolsó ütemekkel
meggyőlik a bajom: a saját
kisfiam szeretete miatt
nem vagyok képes gom-
bócos torok nélkül éne-
kelni az utolsó oldalt.
Márpedig úgy nehéz…  Az elıadás akkor jó, ha a
közönség sír, nem az elıadó! 
Eddig klasszikusokat említettél. Hogy viszo-
nyulsz a kortárs zenéhez?
A kortárs zenét, fıként a belsı ritmus és összetett
zenei feladat miatt nagyon szeretem. Az másként
van megírva, más a szerkezet, a hangzás. Nem adja
meg magát könnyen, fel kell fedezni, gondolkodni
kell a kottakép megszólaltatásán. Rendkívüli össz-
pontosítást igényel, ezzel együtt mégis korlátlan
szabadságot biztosít, hiszen nincsenek még kiala-
kult elıadói hagyományok, amiknek meg kellene
felelni. Nagy élvezettel látok egy-egy mő megfejté-
séhez. Tavaly Moszkvában Weöres Sándor verseire
írt Orbán-dalokat énekeltem. Ez volt az elsı nyil-
vános találkozásom Orbán György darabjaival – le-
számítva az eldugott zeneakadémiai órákat. De be

kell vallanom, nagyon vártam, vágytam már erre a
találkozásra, és íme: legközelebb a Budafoki Ad-
venti koncerten a Dohnányi Zenekarral Orbán
György: Rorate coeli c. mővében adódik lehetısé-
gem énekelni. Egy ısbemutató komoly felelıssé-

get is jelent. Ez az a pil-
lanat, amikor a zene-
szerzı elengedi a mőve
kezét és az enyém a
megtisztelı feladat, én
vezethetem be a „han-

gos társaságba”.  Az Armel fesztivál darabjaiban is
ez a súly nehezedik rám, mert „A titkos ügynök”
Európában elıször Szegeden kerül bemutatásra, és
a Zandonai mő is elıször fog elhangozni Magyar-
országon.  
Rendszeresen koncertezel itthon és külföldön,
énekversenyeket nyersz, önálló esteket adsz és
fellépsz neves mővészekkel. Sikereket érsz el a
kortárszene tolmácsolásával, amelyért kétszer
kaptál Artisjus díjat. Mit jelent számodra a si-
ker, s hogyan éled meg azt?
A versenyen nem nyerni akarok, az eredmény ter-
mészetesen beépül a lelkembe, de nincs kiemelkedı
szerepe a munkámban, úgy fogadom, mint egy
újabb megtett lépést, aminek örülök, de az útnak
még ettıl nincs vége! A díjaknak persze örülök és
büszke is vagyok rájuk, de nincs különös jelentısé-
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„Az elıadás akkor jó, ha a kö-
zönség sír, nem az elıadó.”

Vadász Zsolttal Lehár: Mosoly országában



Rivaldafényben

gük, mert nem az a fontos, hogy mirıl van papí-
rom. Nem vonzó a felkapott, sokat foglalkoztatott
mővész ideálja. Azon az áron nem szeretnék sokat
szerepelni, hogy közben elvesszen a családom, ba-
rátaim szeretete, lelki gazdagsága.  
És hogy mi a siker számomra? 2007 nyarán Szicíli-
ában megnyertem a XVI. Ibla Grand Prize nem-
zetközi zenemővész versenyt, valamint megkaptam
a megtisztelı Sosztakovics-, Verdi- és Giordano kü-
löndíjakat. A versenyre rengetegen jelentkeztek a
világ minden tájáról. Az elsı forduló a forgalmas
piazzán zajlott (fagyizók, pizzeriák, robogók, rik-
kancsok, baráti ünneplések, stb. – igazi Itália-han-
gulatban!), ahol kétszer öt percben kellett megmu-
tatni a zsőrinek a tehetségünket. Az én éneklésem-
kor leálltak a motorok, nem volt rikkancs, kihőlt a
pizza és elolvadt a fagyi. A tömeg felállva tapsolt és
átkísért a következı fellépés helyszínére. Ez a má-
morító érzés számomra a siker. Én ezért csinálom.
A mindenki öröméért.
Az operában a tökéletesre törekvés vezérel. A si-
kert meghatározza a tradíció, a szerepformálás, a
kontaktáló munka a karmesterrel, rendezıvel, ze-
nekarral, a szereplıkkel. Az a nagyszerő az operá-
ban, hogy mindenkinek együtt ugyanazt kell csi-
nálni, nem szakíthatom ki magam a kontextusból.
Nagyon szeretem ezt a színházi légkört, amit Mis-
kolcon meg is találtam! A mővészek jó kapcsolatot
tartanak fenn, bemegyünk egymás elıadásaira.
Nem egyszer a takarásban izgulnak a többiek, zo-

kognak, vagy épp kacagnak, még a prózisták is. A
színpadot mindenki egyaránt tiszteli. Ez az öröm-
forrás fontos számomra minden produkcióban.
A nemzetközi és hazai elismerések megszerzése,
a lehetıségek megragadása a tehetség mellett
rendkívüli energiáidról tanúskodnak. Mibıl töl-
tekezel két fellépés vagy verseny között?
Számomra a legfontosabb dolog a családom és a zene.
Nem okoz gondot a feladatvállalásaim miatti nagy
földrajzi távolság, mert biztos háttér támogat. A
szüleim, testvérem és családja, a csodás férjem mel-

lett a kisfiam, aki már iskolás, és ezért is szeretném
itthon jobban megvetni a lábam. Kisfiam már ze-
neiskolába is jár, hegedülni tanul, ügyesen próbál-
gatja képességeit. 
Fontos számunkra az együtt töltött és tartalmas idı.
Ha csak egy kicsi idınk is van, leülünk társasjátékozni,
vagy irány a görkori, a bicikli, kutyasétáltatásnak álcá-
zott andalgás! Imádok fızni, vendégül látni a barátai-
mat! Ha magam vagyok, ami ugye gyakran elıfordul,
nagyon szeretek filmeket nézni. 
Most zaklatott nyaram volt, mert 2 hónap alatt kellett
megtanulni a két különbözı stílusú opera szerepeit.
Zandonai – Puccini kortársa és Wagner nagy rajon-
gója –  egy tehetséges, méltatlanul nem ismert zene-
szerzı. A mő egy igazi kuriózum lesz 4 felvonásban,
5 jelenettel. Most indulok próbálni New Yorkba, ahol
sajnos pénzhiány miatt augusztus 17-én „A titkos
ügynök” csupán koncertszerő bemutatója lesz. Szep-
temberben itthon próbálok Szegeden. A verseny elıtt
mindössze 2 napom lesz be/átpróbálni magam egy
másik darab bemutatójára. Az érdekes témájú, külön-
leges történetet feldolgozó mő szcenírozása nagy vál-
lalkozás és extravagáns színrevitel. Az Armel döntı
után még számos koncertem lesz, külföldi turné is,
majd december 16-án itt találkozunk a Budafoki Ad-
venti koncerten! Alig várom!
Mindezek közben szeretem észrevenni és élvezni a
meghitt, meleg pillanatokat, amelyeken vétek átsu-
hanni. És itt nem csak a karácsonyi ünnepekre gon-
dolok. Minden nap ünnep, ha már elıre „ünneplıbe
öltöztetjük a szívünket” és merünk szeretni, boldog-
nak lenni apró dolgok miatt. Ehhez bátornak kell
lenni, de megéri! Szívbıl kívánok ilyen bátorságot
mindenkinek, beleértve magamat is! �
Miksch Adriennt 2011. december 16-án 19 órakor zene-
karunk adventi hangversenyén, a Budafoki Klauzál Ház-
ban hallhatják, Orbán Rorate coeli címő mővében.
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„Az összjáték szárnyakat ad.”

HÁTTÉR

Versenyek, díjak:

2 Artisjus-díj

2004 Nemzetközi Richard Wagner Társaság verseny 

– 1. helyezés + bayreuthi ösztöndíj

2006 6. Renata Tebaldi Nemzetközi Énekverseny 

– abszolút elsõ díj, Év Hangja különdíj

2007 Nemzetközi Monteverdi L’Orfeo Énekverseny 

– 1. helyezés

XVI. Ibla Grand Prize 

– kiemelt elsõ díj + 3 különdíj

IX. Cseh- és Szlovák, dal- és operairodalom 

énekverseny (Montreal) – 3. helyezés

2008 XIV. Riccardo Zandonai Énekverseny 

–  2. helyezés

IV. Monte-Carlo Voice Masters énekverseny 

– nõi 1. helyezés 

(vigyázat! csak haladóknak! – ide csak más, 

nemzetközi énekversenyek 1. helyezettjei je-

lentkezhetnek, aztán 5 fordulóban megméret-

tetnek) 

2011 Armel Operaverseny és Fesztivál – döntõ



Nemzetközi és hazai porondról

FEJÉR ANDRÁS 

Fejér András, az aktív kamarazenészként ismert
harsonamővész 1967-ben született Budapesten.
Harsonatanulmányait 10 éves korában Gergely
Gyulánál kezdte. A Bartók Béla Zenemővészeti

Szakközépiskolában
Farkas István Péter-
tıl tanult. Diplomá-
ját 1990-ben szerezte
meg a budapesti
Liszt Ferenc Zene-
mővészeti Fıiskolán,
Steiner Ferenc nö-
vendékeként.
Pályafutásának meg-
határozó lépése volt,
amikor 1983-ban
egyik alapító tagja

lett az Academia Rézfúvós Kvintettnek. Az együttes
még szakközépiskolásokból alakult, nevét pedig
1986-tól viseli, amikor tagjai már a Liszt Ferenc Ze-
nemővészeti Fıiskolán folytatták közös munkáju-
kat. 1986 nyarán, a Barcson megrendezett III. Nem-
zetközi Rézfúvós Kamarazenei Versenyen I. helye-
zést értek el. 1987-tıl számos hazai hangverseny
mellett Ausztriában, Belgiumban, Bulgáriában, Kí-
nában, Németországban, Spanyolországban és a
Szovjetunióban is koncerteztek. 1990-ben két jelen-
tıs nemzetközi versenyen is részt vettek: májusban
a franciaországi Narbonne városában a III. Nem-
zetközi Rézfúvós Kvintett Versenyen az együttes II.
díjat kapott, júliusban pedig az ausztriai Gmündben
az I. Nemzetközi Rézfúvós Kvintett és Kürtkvar-
tett Versenyen szintén II. helyezést értek el. Reper-
toárjuk széles, átfogja a zeneirodalom számos kor-
szakát, játszanak reneszánsz muzsikát, barokk,
klasszikus, romantikus és XX. századi mőveket és
átiratokat, kortárs szerzık új mőveit és szórakoztató
zenét is. A kvintett céljául tőzte ki, hogy minél szé-
lesebb körben, de fıképp a fiatalokkal megszeret-
tesse az igényes rézfúvós kamaramuzsikát.
Fejér András nem csak együttesével, de szólistaként
is több nemzetközi harsonaversenyen (Prágában, 
Toulonban, és Münchenben) szerzett kiemelkedı

helyezést. 1987 és 2000 között a Magyar Állami
Hangversenyzenekar tagja volt, ahol 1995-ben az
"Év Mővésze" zenekari kitüntetést kapta. 1993-94-
ben Michel Bequet és Branimir Slokar mesterkurzu-
sain tanult. 2001 és 2006 között tanársegéd volt a bu-
dapesti Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetemen.
1997-tıl a Deutsches Symphonie Orchester Berlin
szólóharsonása. 2007-ben részt vett a müncheni
(ARD) nemzetközi harsonaverseny zsőrijében. Elsı
önálló CD felvételét – mely 2000-ben jelent meg a
Hungaroton Classic forgalmazásában "Name-
Game" címmel, s amelyen kortárs magyar zeneszer-
zık mővei szerepelnek – Artisjus-díjjal jutalmazták.
2011. október 8-án 19:30-kor az Olasz Kultúrintézetben
játszik a BDZ-vel, amikor Tallér Zsófia, kifejezetten szá-
mára írt Harsonaversenyének ısbemutatója mellett a követ-
kezı darabok fognak megszólalni: Beethoven: István király
– nyitány, Dvorák: Cseh-szvit, Kodály: Galántai táncok.

GEORG KUGI

Az 1961-ben Villachban született karmester mővé-
szi pályafutása a klagenfurti konzervatórium fuvola

szakán indult, ahol dip-
lomát is szerzett. Ezt
követıen a bécsi Zene-
mővészeti Fıiskola ze-
nei nevelés, hangszeres
nevelés és fuvola sza-
kán diplomázott. Kar-
mesteri tanulmányokat
prof. Herwig Reiternél
folytatott, szaktudását
Erwin Ortner, Eric 
Ericson, Bruno Weill és

Hellmuth Rilling mesterkurzusain tökéletesítette.
1985-87 között a Bretterhaus szabad színmővészeti
társulat, majd a bécsi Mozart Zenekar zeneigazga-
tója volt. 1986 óta a Vienna Flautist fuvolaegyüttes
tagja, 1991-ben pedig megalapította a Collegium
Vocale Marchfeld kórusát. A Gyıri Filharmonikus
Zenekar, az Alma At Solistenakademie, a Kassai
Filharmonikusok, a Szlovák Kamarazenekar, a
szentpétervári Ermitázs Szimfonikus Zenekara, a
lublini Janacek Filharmónia, a Torontói Filharmó-
nia, valamint a Zágrábi Filharmónia gyakori ven-
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Õszi vendégeink
Zenekarunk hazai és külföldi vendégeirıl röviden

Szöveg: Németh Kata



Nemzetközi és hazai porondról

dégkarmestere. Olyan fesztiválok rendszeres köz-
remőködıje, mint a Kremser Ost-West Festival, az
Alsó-Ausztriai Kortárszenei İsz, a Schubert-fest,
valamint a Cervantes En Todas Pertes (Mexico).
Zenekarunkkal már évtizedes jó kapcsolatot ápol,
gyakran mőködik együtt a BDZ-vel itthon és kül-
földön egyaránt.
Georg Kugi zenekarunkkal november 18-án 19:30 órakor
lép fel a budapesti Olasz Kultúrintézetben, ahol Bizet Car-
men-szvitjét, Elgar és Martinu versenymőveit, valamint
Liszt Mazeppáját vezényli.

APOLLON MUSAGÉTE QUARTET

Az Apollon Musagéte Quartet tajgai:
Pawel Zalejski – hegedő
Bartosz Zachlod – hegedő
Piotr Szumiel – brácsa
Piotr Skweres – cselló

„Ha Apollon nem hárfán, hanem hegedőn játszott volna, az
biztosan így szólt volna” – írta a Süddeutsche Zeitung ze-
nekarunk novemberi vendégeirıl 2010-ben. És az el-
ismerés nem csak az újságok, de a közönség és szá-
mos nemzetközi verseny zsőrijének részérıl is érke-
zett. Hiszen az Apollon Musagéte Quartet jelentıs
versenygyızelmeket tudhat maga mögött. A csapat
2006-ban, Bécsben alakult egy zenei versenyre, ame-
lyet meg is nyertek. Pályájuk azóta folyamatosan föl-

felé ível. Az
együttes tagjai
olyan fiatal, dina-
mikus és szenve-
délyes muzsiku-
sok, akiket pro-
fesszionalizmu-
suk és elkötele-
zettségük a zenei
élet élvonalába
emel.
A nemzetközi
zenei életben

betöltött elıkelı helyét az ARD Zenei Versenyén
biztosította magának az együttes, ahol szinte az ösz-
szes különdíjat elnyerte. Azóta Európa legnevesebb
koncerttermeinek vendége, sıt saját fesztivált is
szervez Goslarban, az Apollon Musagéte Fesztivált,
ahol olyan kiválóságok lépnek fel, mint pl. az Al-
ban Berg Quartet. Az együttes kamaraprogramja
mellett rendszeresen koncertezik szimfonikus ze-
nekarokkal, és nagy hangsúlyt fektet kortárs zene-
szerzık mőveinek bemutatására. Rendszeresen tőz

mősorra kifejezetten az Apollon Musagéte Quartet
számára írt kompozíciókat. Elsı CD-jük az
OehmClassics gondozásában jelent meg, melyen
Haydn, Brahms és Szymanowski vonósnégyesei
mellett Shchedrin Lírai jelenetek címő mővének vo-
nósnégyesre átírt változatának ısbemutatója is fel-
hangzik.
Az Apollon Musagéte Quartetet november 18-án 19:30
órakor hallhatják a budapesti Olasz Kultúrintézetben, ahol
Elgar és Martinu versenymőveiben mőködik közre.

JANDÓ JENÕ

A Kossuth díjas zongoramővész 1952-ben, Pécsett
született zenekedvelı, zeneértı családban. Édes-
anyja, gyermekei születésééig koncertpianista volt,
édesapja kórusvezetı, énektanár. Jandó Jenı tehet-
sége korán meg is mutatkozott: elıbb tudott dalla-
mokat tisztán kiénekelni, mint beszélni; s amint a
zongorát felérte, képes volt azokat le is játszani,
akár különféle kezdıhangokról is. Így természete-
sen már hat esztendıs korától fogva zongorázni ta-
nult, s az átlagnál korábban felvételt nyert a pécsi
konzervatóriumba. Tanárai Weininger Margit és
Polgár Mariann voltak. 1968-ban felvették a buda-
pesti Liszt Ferenc Zenemővészeti Fıiskolára, ahol
– konzervatóriumi zenetanárához, Polgár Margit-
hoz hasonlóan maga is – Nemes Katalin és Kadosa
Pál növendéke lett. Évfolyamtársai között volt Ko-
csis Zoltán és Ránki Dezsı is, akikkel szakmai fél-
tékenység nélkül, egymást inspirálva voltak képe-
sek együtt tanulni, fejlıdni, kibontakozni. Jandó
Jenı a könnyőzenéhez is vonzódik, fıiskolai évei
alatt fıleg a Beatlest és az Illést kedvelte. Fıiskolai
tanulmányai utolsó két évében – megelégelve ko-
rábbi „bulizós” életvitelét – önmagának írt elı kö-
telezıen teljesítendı feladatokat.
Tudását, képességeit nemzetközi zongoraversenye-
ken elért eredményei is igazolják: 1970-ben a buda-
pesti Beethoven Zongoraversenyen harmadik díjat,
1972-ben a versailles-i Cziffra György versenyen és
1975-ben a milánói Dino Ciani zongoraversenyen
második díjat, 1973-ban a Magyar Rádió Zongora-
versenyén és 1977-ben a sydney-i Nemzetközi Zon-
goraversenyen (kamarazene kategóriában) elsı díjat
nyert. Ma már ezekre a versenyekre zsőrizni hívják.
Tanulmányait 1974-ben fejezte be. Ekkor meg is
házasodott; felesége Takács Tamara operaénekes.
Diplomája megszerzése óta a Liszt Ferenc Zene-
mővészeti Egyetem tanára. Tanárként igyekszik ta-
nítványai bırébe bújni. Pedagógiájának lényege
ugyanaz, mint amirıl mővészete, játéka is ismert:
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TALLÉR ZSÓFIA

Bár a könnyőzene világában manapság már min-
dennapos a sikeres, színvonalas produkciókkal je-
lentkezı nıi zeneszerzık elıfordulása, komolyze-
nei téren még mindig felkapjuk a fejünket, és el-
csodálkozunk, ha nıi nevet hallunk. Többnyire el is
gondolkodunk, vajon ismerünk-e egyáltalán, s ha
igen, hány nıi zeneszerzıt a zenetörténetbıl?
A kortárs zeneszerzık között Tallér Zsófia neve ha-
sonlóképpen figyelemreméltó, s mindenképpen ér-
demes rá, hogy jól az eszünkbe véssük, de nem egy-
szerően nıi mivolta miatt. Igen aktív, gazdag mun-
kásságát követve tartalmas élményekkel lehet gaz-
dagabb minden korosztály, számtalan mőfajban.
Tallér Zsófia 1970-ben, Dorogon született. Itt
kezdte meg zenetanulmányait is, melyeket aztán
Gyırben folytatott; a Richter János Zenemővészeti
Szakközépiskola zongora és zeneszerzés szakos di-
ákjaként érettségizett. A Zeneakadémián Bozay At-
tila tanítványaként 1992-ben zeneelmélet tanárként,
1995-ben zeneszerzıként diplomázott, mindkét
esetben kitüntetéssel. Ötödéves volt, amikor Pet-
rovics Emil maga mellé vette tanársegédnek. 2009-
ben summa cum laude DLA fokozatot szerzett a
Színház- és Filmmővészeti Egyetem. Választott té-
mája, disszertációjának címe (és kutatási területe a
mai napig): A zene belsı színpadán - a zenedrama-
turgia analízise. Témavezetıje Marton László volt.

Korunk zeneszerzõi
A Dohnányi Zenekar által játszott
kortárs szerzıkrıl röviden

Szöveg: Németh Katalin

Nemzetközi és hazai porondról Kortárs zene

azt kell játszani, ami le van írva a kottában; „ügyelve
artikulációra, a világos struktúrára, szép hangra”.
Tanári pályája mellett az Országos Filharmónia fog-
lalkoztatta szólistaként, bejárta velük az országot
egyaránt játszva ifjúsági és nagykoncerteken. Ma a
Budapesti Fesztiválzenekar zenekari és kamaraze-

nei koncertjeinek
rendszeres közre-
mőködıje.
Nemzetközi karri-
erje is a 70-es évek
elején indult: Eu-
rópa számos váro-
sában fellépett, és
eljutott az Egye-
sült Államokba és

Japánba is. Olyan karmesterekkel dolgozott, mint Fe-
rencsik János, Fischer Ádám, Lamberto Gardelli, Gi-
useppe Patané, Jurij Szimonov és Antoni Wit. Tehet-
sége révén akkor is könnyen kijutott külföldre, ami-
kor a rendszer korlátozásai miatt ez sokaknak nem
adatott meg, mégsem volt számára sohasem kérdé-
ses a hazatérés. Úgy látta, hogy bár Nyugaton minden
színesebb, a zene világa itthon messze elevenebb.
Pályája során a standard klasszikus zeneirodalom
egyik legkiválóbb elıadójává vált. Beethoven, Mo-
zart és Schubert összes zongoraszonátája, Mozart 27
zongoraversenye van repertoárján. Ugyanakkor Liszt
és Bartók mőveinek avatott tolmácsolójaként is elis-
mert. Liszt mőveibıl lemezre játszott egy válogatást
a zeneszerzı saját hangszerén. A legtöbb eladott ha-
zai komolyzenei hanglemezt jegyzı mővészek
egyike, s lemezfelvételeit számos rangos nemzetközi
folyóiratban részesítették elismerı kritikában. 1992-
ben a Liszt Társaság Nagydíjával jutalmazták egy
Magyarországon készült felvételéért, amelyen Liszt
poszthumusz zongoraversenyét játssza. Lemezre
vette Bartók Béla összes zongoramővét, Haydn, Mo-
zart és Beethoven összes zongoraszonátáját, J. S.
Bach Wohltemperiertes Klavier címő mővét, Mozart,
Grieg, Schumann, Dvořák és Brahms zongoraver-
senyeit, Schubert zongoramőveit.
Jandó Jenı pályája során számos elismerésben ré-
szesült: 1980-ban Liszt Ferenc-díjjal,  1987-ben Ér-
demes Mővész-díjjal, 1995-ben Bartók-Pásztory-
díjjal, 1997-ben Kossuth-díjjal, 2004-ben Magyar
Klasszikus Zenei Díjjal, 2006-ban Bartók Béla em-
lékdíjjal tüntették ki. �
Az elismert zongorista Németországban, a bonni egyetem
aulájában hallható a BDZ koncertjén a Németroszág új-
raegyesítésének évfordulója alkalmából megrendezett ünnepi
hangversenyen 2011. október 3-án hétfın, 19 órakor. 
Vezényel: Hollerung Gábor.
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Kortárs zene

Egy évig tanított zeneszerzést a Weiner Leó Zene-
mővészeti Szakközépiskolában, majd 1999-tıl
kezdve (Petrovics Emiltıl megörökölve a katedrát)
a Színház- és Filmmővészeti Egyetemen a zene ill.
a zene és film tárgyakat tanítja, egyetemi docens-
ként. A Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetemen
adjunktusként 2000-tıl tanít transzponálás-partitú-
raolvasást, 2008-tól partitúra ismeretet, 2009-tıl
analízist. 2000-ben a diákoktól elnyerte a legjobb
tanároknak odaítélt „Nyakkendı díjat” a Színház-
és Filmmővészeti Egyetemen. E helyen 2011-tıl
egy új, az alkalmazott zeneszerzés nevet viselı szak-
irányon is tanít.
1992-ben Hamar Zsolttal, Bánkövi Gyulával és Stol-
lár Xéniával megalakították a NOVUS Kávéház Ze-
nei Mőhelyt, melynek keretében XX. századi mővé-
szeti esteket rendeztek. 1993-tól két évig a Buda-
pesti Nemzeti Színház zenei vezetıjeként, s ugyan-
itt a Nemzeti Stúdió zenetanáraként dolgozott.
Kompozícióival több ízben szerepelhetett a Buda-
pesti İszi Fesztiválon, a Tavaszi Fesztiválon és más
rangos rendezvényeken itthon és külföldön egya-
ránt. Zongoradarabok, kamaradarabok, megzené-
sített versek, kórusmővek egyaránt találhatóak szer-
zeményi között. 2004-ben a Balassi Bálint emlékére
hirdetett zeneszerzıi pályázaton fıdíjat nyert „Ba-
lassi Bálint nevére” c. újreneszánsz zenekari fantá-
ziájával.
Számos színházi és filmes produkciónak volt zenei
vezetıje, illetve zeneszerzıje. Leggyakrabban Zsó-
tér Sándorral, Gothár Péterrel, Kiss Csabával és
Mundruczó Kornéllal dolgozik együtt. Sok szem-
pontból úttörı munka a Johanna címő, nyolcvan
perces operafilm. A produkció ısbemutatóját 2005.
május közepén tartották Cannes-ban, az „Un cer-
tain regard”-szekció keretében. A film elnyerte a
brüsszeli filmfesztivál L’Age D’Or fıdíját, a Cotts-
bus Filmfesztivál Elismerı oklevelét, valamint a Se-
villai Filmfesztivál különdíját. Színházi munkáinak
sorából a legutóbbi szezonban a Nemzeti Színház-
ban bemutatott, Esterházy Péter: Én vagyok a te c.
darabjához írt zenét említjük. Tallér Zsófia a Jo-
hanna sikerén kedvet kapva jelenleg is egy új ope-
rán dolgozik. 
Figyelme az egészen kicsinyeket sem kerüli el.
Gyermekeknek készült munkái közül sokak fülé-
nek ismerısen hangozhat a Boribon muzsikál címő,
Marék Veronika verseit megzenésítı album, mellyel
idén elnyerte „Az év gyermekalbuma” díjat a Fo-
nogram kiadótól. De a nevéhez főzıdik a Lázár Er-
vin és Lázár Zsófia által írt Bogármese c. balett ze-
néje, vagy a Kippkopp és Tipptopp címő, kis ka-
rakterdarabokat tartalmazó kottafüzet, szintén Ma-
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rék Veronika ismert meséjéhez kapcsolódóan. Tal-
lér Zsófiát 2011-ben Erkel Ferenc-díjjal tüntették ki.
A BDZ közönsége 2011. október 8-án szombaton 19:30-
kor az Olasz Kultúrintézetben Concerto rigoroso címő mő-
vének ısbemutatóját hallgathatja meg, melyet Fejér András
harsonamővész számára komponált. Ezen az estén el-
hangzik még Beethoven: István király – nyitány, Dvorák:
Cseh-szvitje és Kodály: Galántai táncok címő mőve.

TISZAI PÉTER

A fiatal kortárs ze-
neszerzı 1973-ban
született. Zenei pá-
lyája eddig nem a
klasszikus, korai
zenetanulmányok-
kal kezdıdıen, a
konzervatóriumon
és Zeneakadémián
át ívelt. 19 éves ko-
ráig Szolnokon élt,
ahol az Építıipari
Szakközépiskolá-
ban tanult; majd a
Budapesti Ybl

Miklós Mőszaki Fıiskolán és a Budapesti Mőszaki
Egyetem Építészmérnöki Karán szerzett diplomát.
15 éves korától kezdve, autodidakta módon tanult
zenét, s próbálkozásai kezdetben könnyőzenei te-
rületen születtek. Néhány évnyi szünet után, 28
éves korában ismerkedett meg közelebbrıl Bartók
Béla zenéjével, amelynek hatására intenzívebben
kezdett újra a zenével foglalkozni. 2004 óta Orbán
György, illetve 2008 óta Vajda János magántanítvá-
nya. Mára tucatnyi mővet írt. 
A Belvárosi Gyümölcsök címő szvitjét 2010 nya-
rán írta egy svájci versenyre. Eredetileg az Adulti,
azaz Felnıttek címet viselte, új címét Lackfi János
– napjainkban egyre közismertebb – költınek kö-
szönheti. A mő zenei paródia – nem csak gyere-
keknek. A szvit egyes részei egy-egy tulajdonságot
mutatnak be, s a zenei anyagot Lackfi János versei
kísérik. Aki meghallgatja ezt a mővet, az meglát-
hatja, és meghallhatja, hogy milyen is a bölcs Szegfő
bácsi, a kelekótya Kaktusz úr, a fejfájós Torma kis-
asszony, netán a hétalvó Mák bácsi. �
Tiszai Péter mőve a BDZ Budafoki Hangversenyesték so-
rozatán 2011. november 11-én 19 órakor hangzik fel. A
koncerten felcsendül továbbá Alfén: Midsommarvaka és Si-
belius: Finlandia c. mőve, Grieg: Peer Gynt c. közismert
darabja. Az est karmestere Meskó Ilona. 



Rajzpályázat

Lezárult a Budafoki Dohnányi Zenekar 
és a Klasszik Rádió 

közös gyermekrajz pályázata!
A lapunkban, a Megérthetı Zene Junior koncertjeinken és a Klasszik Rádióban meghirdetett pályáza-
tunkra több mint 70 alkotás érkezett. A zsőri, Árvay Zolta képzımővész vezetésével igen nehéz hely-
zetben volt a szebbnél szebb, rendkívül érdekes belsı világokról árulkodó mővek értékelésekor. Végül
a következı eredmény született:

I. kategória
� Balog Levente I. helyezett 
� Szuszky Gergı II. helyezett 
� Perényi Martin III. helyezett
� Hortobágyi András közönségdíjas 

A nyerteseket a nyár folyamán értesítettük, nyereményeiket (elismerı oklevelet, BDZ cd-ket, BDZ kon-
certbérleteket) személyesen vagy postán eljutattuk hozzájuk. A díjazottak és felkészítıik Hollerung Gá-
bor személyes elismerésében a 2011. október 22-ei Megérthetı Zene Junior koncertünkön részesülnek.
A hangverseny ideje alatt a beküldött / kiválasztott / legjobb rajzok megtekinthetıek lesznek a kon-
certnek otthont adó Klauzál Házban.
Valamennyi pályamunka a facebook-oldalunkon megtekinthetı.
Az idei évadra hirdetett pályázat részletei a következı oldalon olvashatók.
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II. kategória
� Knuth Bálint I. helyezett
� Kiss Kamilla II. helyezett
� Balassa Eszter III. helyezett
	 Brandt Barbara közönségdíjas

� �

� �

� � 	

�



17

Pályázati felhívás

A Budafoki Dohnányi Zenekar lehetıséget sze-
retne nyújtani fiatal közönsége számára a koncer-
tekkel, mővekkel, elıadókkal kapcsolatos élmé-
nyeinek, elképzeléseinek alkotó módon történı
megjelenítésére. A BDZ számára fontos, hogy a
gyerekek zenei élményekhez jussanak, a koncer-
teken ismeretekkel gazdagodjanak és érzéseiket
ezzel kapcsolatosan kifejezhessék. Hiszen a zenei
varázslat elindítja képzeletünket, fejleszti látás-
módunkat. Egy-egy koncertélmény képekkel,
vagy szavakkal történı felidézése segíti a mővek-
nek a zenében rejlı érdekességek és értékek be-
fogadását, átélését. A tiszta képzelıerı pedig hoz-
zájárul a tehetség kibontakoztatásához.

A pályázóktól azt kérjük, hogy egyéni módon jele-
nítsék meg a számukra legfontosabb élményeket.

PÁLYÁZATI TÉMA:
Az egyes kategóriákban részt vehet minden olyan
egyéni mőalkotás, amely kifejezi
- a zenekar koncertjein szerzett élményeket
- a mővek meghallgatása közben átélt érzéseket
- a zenekar tevékenységével összefüggı elképzelt
és valós eseményeket

PÁLYÁZAT ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ
KONCERTEK

A megérthetı zene koncertek:
Helyszín: Budapesti Olasz Kultúrintézet
2011. okt.9; 2011. nov. 13; 
2012. jan. 15; 2012. febr. 19; 
2012. márc. 11; 2012. ápr. 15;

A megérthetı zene junior koncertek:
Helyszín: Klauzál Ház Budafok
2011. okt. 22; 2011. nov. 12; 
2012. jan. 28; 2012. febr. 25; 
2012. márc. 24; 2012. ápr. 14;

Rajzoljátok meg, fessétek le, vagy szavakba öntve
mondjátok el, hogy milyen élményeket jelentett
számotokra a koncert. 
Milyen képek jelentek meg a zenemő hallatán, az
elıadások alapján? 

Hogyan elevenítették meg mindezt a hangszerek,
a zenekar? 
Milyen történetet képzeltetek el? 
Jelenítsétek meg a környezetet és a szereplıket!
Ti mit csináltatok az eseményen? 
Milyen volt a hangulat? 
Fantáziátoknak szabad teret engedve ábrázoljá-
tok, hogy mi volt legnagyobb hatással rátok a
koncert közben!

A PÁLYAMŐVEK BEKÜLDÉSE/LEADÁSA
A pályázatokat április 1-ig a következı címre kér-
jük benyújtani:
Postai úton: Budafoki Dohnányi Zenekar Mő-
vészeti Titkársága
1087 Budapest, Kerepesi út 29/b.
Személyesen: a koncertek ideje alatt a helyszínen

Kategóriák
R1 – képzımővészeti óvodás (3-7 év) 
R2 – képzımővészeti kisiskolás (7-11 év) 
R3 – képzımővészeti felsı tagozatos (12-15 év)
I2 – irodalom kisiskolás (7-11 év)
I3 – irodalom felsı tagozatos (12- 15 év)

FORMÁTUM:
rajzok: A4-A3 méretben, bármely technikával
(ceruzarajz, vízfesték, tempera, montázs, stb) kisplasz-
tika, textil, tőzzománc stb.
irodalmi alkotások: 1-3 gépelt oldal (mese, vers,
elbeszélés, riport, élménybeszámoló, vélemény stb.)

Minden alkotás kapjon egyedi, megkülönböztetı címet.
A mővek hátoldalán szerepeljen 
- az alkotó neve, életkora, lakcíme, telefonja
- kategória
- pályamő címe
- az óvoda/iskola neve, címe
- a felkészítı pedagógus neve, telefonja

KIÁLLÍTÁS/DÍJÁTADÁS:
A koncertsorozat után kiállítást rendezünk a Kla-
uzál Ház elıcsarnokában. Az alkotásokat szak-
értı zsőri értékeli és a koncertsorozat végén az
ünnepségen a legjobbakat színvonalas, rangos dí-
jakkal jutalmazzuk.   

A ZENE VARÁZSEREJE - GYERMEKSZEMMEL 
címmel a Budafoki Dohnányi Zenekar 

képzımővészeti-irodalmi gyermek pályázatot hirdet 
a 2011-2012-es tanévre



Vendégünk

Legbelsıbb lényedet adod a ve-
zényelt mőhöz, akár színes ken-
dıben, akár frakkban vagy.
Ez így van: mindkettı én vagyok.
Ha engem hívnak meg vezényelni,
akkor nem mást akarnak hallani és
látni, hanem engem, Meskó Ilonát.
Ha megpróbálnék másként visel-
kedni, azt csapnám be, aki meghí-
vott.
Hollerung Gábor karmester
meghívott: november 11-én a
Dohnányi Zenekart te vezényled.
Nagyon örültem a felkérésnek, ez
nekem nagy lehetıség. A skandi-
náv est programja tetszik, a Peer
Gynt pedig nagy vágyam volt.
Annyira örültem neki!
Az esten felhangzik egy ısbe-
mutató is.
Új, kortárs mő interpretálásánál
úgy érzem, nem én vagyok a fon-
tos, hanem a szerzı, az új mő, jelen
esetben Tiszai Péter Belvárosi gyü-
mölcsök c. szvitje. {Tiszai Péterrıl
lásd írásunkat a 15. oldalon! – Szerk.}
Mivel kutya kötelességemnek tar-
tom kortárs mővek bemutatását,
ha erre kérnek fel, soha nem mon-
dok nemet, még ha a kottát nem is
láttam. Ilyenkor nem az én dolgom
eldönteni, hogy jó-e az a mő vagy
sem. Nekem is van zenekarom, mi
is rengeteg kortárs mővet tőzünk
mősorra, akárcsak Hollerung Gá-
bor a BDZ élén. Nekem a legjobb tudásom szerinti
bemutatás a kötelességem, mert a szerzık csak az-
zal a felvétellel tudnak kilépni a világba, mely már
elhangzott. S nyilván a legjobb tudásomat kell ad-
nom, mert többet ártunk azzal, ha valamit rosszul

mutatunk be, mintha egyáltalán nem játszottuk
volna el. Ezért igen megtisztelı egy ilyen feladat.
Zeneszerzıként is hozzászólsz egy-egy kortárs
darabhoz?
Természetesen szerzıként is közelítek a kortárs
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Zeneszerzõ-karmester, aki gondolkodni tanít
„Senki nem hisz egy olyan mővésznek, aki maga sem bízik önmagában” 
Ha megkérdeznék önt, kedves olvasó, kire illenek a következı tulajdonságok, tudná a választ? Magyar, kar-
mester, zeneszerzı, szívesen komponál felkérésre, saját zenekara van, zeneszerzést tanít, nemzetközi karmes-
terkurzust tart, szép, kedves, határozott, természetes, 30 éves, a Zene Világnapján született és Nİ… Szabad
a gazda? Meskó Ilona! 

Szöveg: Viant Katalin



Vendégünk

mővekhez, mert talán jobban megértem, mit is akar
egy másik zeneszerzı. Megkérdezem, hogy biztos-
e az a dinamika, az a tempójelzés, mert én másképp
látom: ha azt játsszuk, ami a kottában van, esetleg
nem az fog szólni, amit ı akar…És sokszor kiderül,
hogy a szerzı tényleg nem arra gondolt; amikor elé-
nekli az adott részt, megmutatja, kiderül, mást sze-
retne viszonthallani. Igen, segítek, mindent belea-
dok. Most a skandináv darabokra sem úgy készü-
lök, hogy egyik darab, másik darab, megtanulom,
hanem belemélyedek a szerzık világába, irodal-
mába. Így volt ez a diplomahangversenyemen is,
ahol csak orosz mővek hangzottak el.
Ráadásul skandináv jelleg talán nincs is, ha-
nem van svéd, norvég és finn. 
Inkább azt mondanám, ezek a zenék abszolút eu-
rópaiak. Egyértelmő, hogy a nagymesterektıl ta-
nultak a szerzık. Természetes, hogy vannak népies,
egy-egy nemzetre jellemzı motívumok e mővek-
ben is, ahogy Brahmsnál, Beethovennél is vannak,
de a formálás hasonló. Nem kell másféle techniká-
val vezényelnem. Az a fontos, hogy én belül értsem
ezt a világot. Nem tartok mesedélutánokat a zene-
karnak sem, mert nem szükséges. Azt gondolom,
hogy elég, ha én értem a mővet, ha én benne va-
gyok egy szerzı világában, mert azt át tudom adni
a zenekarnak.  
Sokszor a karmester kedvéért megy a közön-
ség hangversenyre.
Ha átütı a személyisége, mint például Kobayashié,
akkor egyértelmő. Noha a karmesteri pálca nem
szólal meg, mégis közvetíti, amit a karmester érez.
S ez elég. Ma a lemezpiac is errıl szól: hogyan ve-
zényel egy-egy mővet egy-egy karmester. De persze
olyan is van, hogy „a berliniek”... {értsd: a Berlini Fil-
harmonikusok – Szerk.}
Azért egy zenekar meg tudja makacsolni ma-
gát, ha akarja.
Nyilvánvaló. Éppen ezért olyan szép, amikor vi-
szont mindent megtesznek a karmesterüknek.
Általában a karmester diktálja a tempót is. Te
azonban saját szerzeményeid mellett másod-
percre pontosan megjelölted azok idıtartamát. 
Nem azért, mert annak hajszálra annyinak kell len-
nie, csupán praktikus okokból; ha mősort állítanak
össze, legyen egy megbízható adat a mő idıtarta-
mára vonatkozóan. Ráadásul hihetetlen eltérések le-
hetnek az egyes karmesterek elıadásaiban. Brahms
szimfóniáinál gyakori, hogy a felvétel egyszer 30,
egyszer 50 perces. Nem mondhatjuk, hogy egyik
jó, a másik nem, mert ha a lassabb ki van töltve tar-
talommal, akkor elhiszem, hogy ennyinek kell len-
nie. És az is lehet, hogy a dupla tempót unom. 

A karmester szerepe szerinted tehát döntı.
Ezért tartasz karmesterkurzust? 
Zongora és zeneszerzés tanításában, korrepetíció-
ban már sok tapasztalatom van. Ez lesz az elsı al-
kalom, amikor önállóan tanítok karmesterséget. A
kurzuson nagyszerő kollégák lesznek segítségemre,
beleértve a zenekart, szólistát, zongoristákat és ven-
dégelıadót. {A Meskó Ilona által vezetett Nemzetközi
Karmesterkurzus e beszélgetés után, augusztus 29. – szep-
tember 6. között zajlott Budapesten a MÁV Szimfonikus
Zenekar közremőködésével. – Szerk.}
A mőveidet hallgatva kijelenthetjük, hogy álta-
lában nem hagyományos a hangszerválasztásod.
Jellemzıen fúvósoknak írok. Én írtam az elsı har-
sonanégyest is barátaim, az amúgy részben dohná-
nyisokból álló Corpus Harsona Kvartett kérésére.
{A Kvartettrıl írásunkat lásd elızı lapszámunk 5. olda-
lán. – Szerk.} Egyszerően nem volt mő, melyet el-
játszhattak volna. De cimbalomra is írtam mővet,
mert ugyan egy-két zenekari mőben szerepel cim-
balom, így Bartóknál, Kodálynál is, a cigányzene-
karokban pedig fontos szerepe van, de aki cimba-
lomkarrierrıl álmodik, átiratokon kívül nem igen
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Meskó  Ilona

zongoramûvész, zeneszerzõ, karmester, zenetanár

1981. jún. 21-én született Debrecenben. A Liszt Ferenc

Zenemûvészeti Egyetem zeneszerzés és karmesterképzõ

tanszakán végzett. 

2003: megalapítja a Ventoscala Szimfonikus Zenekart.

2007: a Weiner Leó Zenemûvészeti Szakközépiskola ta-

nára

Tagja

– a Magyar Zeneszerzõk Egyesületének,

– a Vántus István Társaságnak,

– Horgas Quartetnek.

Díjak, elismerések

– 2001: Legjobb Elõadó Díj, Kincses zeneszerzõ verseny

– 2002: I. helyezés, Vántus István Zeneszerzésverseny 

– 2003: I. helyezés, Kincses Zeneszerzõ verseny

– 2009: egyedüli magyarként döntõs az 51. Besançoni

Nemzetközi Karmesterversenyen. 

Ösztöndíjak

– 2004: New York-i Zeneakadémia

– 2006: 2009, 2010: Kodály-ösztöndíj.

Mûvei rendszeresen elhangzanak kortárs zenei soroza-

tokban, Ifjúsági Kortárszenei Esteken, az Õszi, a Tavaszi és

a Mini Fesztiválon.

Bõvebben: www.meskoilona.hu
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számíthat túl bıséges repertoárra.
És szóló zongorára születik majd mő?
A konziban Kocsár tanár úr megtiltotta nekem. So-
kan esnek abba a hibába ugyanis, hogy arra a hang-
szerre írnak mővet, melyen maguk is játszanak, és
így nem tapasztalják meg kellıképpen a többi hang-
szerben rejlı lehetıségeket. És ez valahogy így ma-
radt: soha nem jut eszembe zongorára szólót írni.
Hallgatóként nekem nagyon tetszik a szöveg-,
illetve költıválasztásod (angol gyermekversek,
japán költık mellett Babits Mihály, Weöres
Sándor, Sulyok Gizella), másrészt meglep
hangszeres mőveid dallamossága. 

Mondhatjuk, hogy populárisabbak a hangszeres
mőveim, de a vokális kompozícióim sokkal mé-
lyebbek. 
Sokat dolgozol, tanítasz, sikeres vagy – mind-
ezt itthon. 
Az évek során a hazához való hőségem semmit
nem változott, sıt erısödött, de egyre nehezebb
itthon az élet. Léteznek könnyebb utak is, itthon is,
melyeket még akkor sem választanák, ha kenyérre
kellene. Azt is érzem, hogy karmesterként még nem
vagyok a helyemen. Az a baj velem, hogy kicsit 
rögeszmés vagyok. Vannak fixa ideáim a karmes-
terségben, a zeneszerzésben, a dolgaim intézésé-
ben. Ezzel saját magam nehezítem meg az életem,
de ettıl vagyok én: én. És még mindig hiszek ab-

ban, hogy a tehetség nem vész el. Elıbb utóbb
mindenki megtalálja az útját, a helyét – itthon és a
világban. 
Honnan tudod, hogy tehetséges vagy?
Soha nem kérdıjeleztem meg. Nagyon utálom az
álszerénységét. Taszít.
Biztos vagy magadban.
10 éve tanítok, s egybıl megmondom, melyik gye-
rek tehetséges. Magamról is tudom, miben vagyok
jobb, mely területeken érdemes még több energiát
befektetnem. Ha magamról nem tudnám, másról
hogyan mondanám meg? Elmondok egy meghatá-
rozó esetet. Kicsike voltam. Pörgıs szoknya, ko-
pogós cipı, kosár-fonott haj. Ez volt a csúcs. Egy
felnıtt megdicsért, hogy milyen szép kislány va-
gyok, mire én meg azt mondtam, á nem is… Akkor
magyarázták el a szüleim, hogy amiért mindent
megtettem, arra büszke lehetek, másodsorban ez a
reakció illetlenség azzal szemben is, aki meglátta
bennem a jót. És nem kell visszautasítani a dicsé-
retet csak azért, hogy szerénynek lássanak. Ez most
is így van: ha nagyon felkészülök egy koncertre,
mindent megteszek, a tudásom legjavát beleadom,
és gratulálnak, akkor nem mondom, hogy á, nem,
nem volt olyan jó…. De magamban, másnap,  pon-
tosan átgondolom, hogy ezt meg ezt a részt hogyan
lehetett volna jobban, másként. Soha nem állok
meg; mivel annyira izgat egy-egy mő és annak mi-
nél jobb elıadása, elıbb vagy utóbb arra is rájövök,
miben hibáztam. Ez az én dolgom, senki másra
nem tartozik. Az álszerénységet pedig egyszerően
szánalmasnak tartom. Ráadásul senki nem hisz egy
olyan mővésznek, aki maga sem bízik önmagában.

Nem fogok olyat tanítani, amit
még magam nem rögzítettem
magamban. Amiben sok mun-
kám van, azt képes is vagyok át-
adni. Lehet, hogy csak három
dolgot tanul valaki tılem, de azt
egy életre. 
Munkásságodat szemlélve
feltőnı az is, hogy szeretsz
megbízásra zenét írni.
Szeretem a határidıket, a meg-
rendeléseket, de nem a pénzért
szeretem, vagy azért, mert ma-
gamtól nem írnék zenét. Ha-
nem azért, mert az a megren-
delı részérıl kifejezi a komoly
szándékot; hogy tényleg érdekli
a darab, hogy tılem kell az a da-
rab, és a szándékát, hogy be is
mutatja. Mert ostromol, mert
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„A kérdés a legfontosabb.”
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tılem akar valamit,
nem mástól. 
És megtalálnak
ezek a megrendelé-
sek?
Igen. Nyilván nem
vállalok el akármit,
csak akkor, ha bizo-
nyos zenei gondolatok
már ott motoszkálnak
az agyamban a témá-
val kapcsolatban, s ak-
kor abba a csatornába
kezdem irányítani a
gondolataim, amire
felkértek: arra a hang-
szerre, arra az appará-
tusra. És nem találnak
meg hülyeségekkel. Jó,
kértek már tılem pop-
számot is, de mond-
tam, hogy eltévesztet-
ték a telefonszámot.  
Kortárs szerzı vagy,
de romantikus mő-
veket vezényelsz.
A romantika az én vi-
lágom. Mindenevı vagyok, nem is szeretnék spe-
cializálódni, mert hibának tartom, noha megértem.
Gyönyörő példa Prunyi Ilona zongoramővésznı
pályája, aki Dohnányira tette fel az életét, miköz-
ben mást is fantasztikusan játszik. Persze, tudom,
miben vagyok a legjobb. Nem vagyok visszafogott
alkat, talán erıszakos is kicsit, és ez a romantiká-
ban tud elıjönni belılem.  
Hogy telt a nyár?
Elsısorban a már említett karmesterkurzusra ké-
szültem. A tanítás az életemben olyan ajándék, ami-
nél semmi nem tesz most boldogabbá. Zeneszer-
zésszakon jó hangulatúak az órák, elsıre megcsi-
nálják a feladatot, amit kijelölök. Hihetetlenül so-
kat fejlıdöm én is a tanítással, hiszen nem mond-
hatom el következı órán ugyanazt! Ez nem általá-
nos iskola, ahol tanterv van, és épp a B betőt ta-
nuljuk. Szeretem a tanítványok jó kérdéseit is, mert
csak akkor tudok bármit is a fejükbe tölteni, ha kér-
deznek.
Ismét a kérdések fontosságánál tartunk.
A legfontosabb a kérdés. A fejlıdéshez, nem a bol-
dogsághoz. Nincs az a bölcsesség, ami jó helyre
megy, ha nem merült fel elıtte a kérdés a tanít-
ványban. És nekem tudnom kell legalább egy olyan
mondatot mondanom, amitıl közelebb kerül a

megoldáshoz, legyen szó akár zenemőrıl, vagy ma-
gáról az életrıl.
A tanítás valóban különleges képesség.
Szeretek tanítani, pedig még magam sem vagyok
kész. Zeneszerzıként is legalább 20 évre van még
szükségem, hogy meg tudjam mondani, ki is az a
Meskó Ilona. De amit már tudok, azt tanítom: van-
nak szabályok, van eszköztáram, ismerek trükkö-
ket. Fıleg gondolkodni tanítok. Nagyon egyszerő
lenne a növendék kottafüzetébe beírni a jó hango-

kat a rosszak helyett, csak így nem haladnánk. Ké-
sıbb pedig majd más írogat neki a kottájába vala-
mit?  A mőhöz a gondolkodás vezet engem is, és a
gondolkodásmód átadása az igazi kincs, amit nö-
vendékeimnek adhatok. �
Meskó Ilona 2011. november 11-én, 19 órakor a Budafoki
Hangversenyesték keretében vezényli a Budafoki Dohnányi
Zenekart. Mősoron: Tiszai: Belvárosi gyümölcsök, Alfvén:
Midsommarvaka, Grieg: Peer Gynt, Sibelius: Finlandia.
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A XIX. század Pestjén zajlik az
élet: nem komótosan, ahogy ma
önérzetesen gondoljuk, hanem ro-
hanó léptekkel, még ha ebéd után
a polgárok alszanak is egy rövidet.
A reformkor szellemi harcai és a
szabadságharc elıször valódi, majd
a bukás után lelki harcokba tor-
kollnak, mégis mindeközben éle-
dezik, erısödik, sıt egyes pillana-
tokban élre tör Pest kulturális élete
mind nemzeti, mind európai szin-
ten. A XIX. század inkább elıde a
XX-nak, mint utóda a XVIII-nak,
sok szállal kötıdünk még ma, a
XXI. elején is hozzá. Ha csak a ze-
nét nézzük, azon belül is csak há-
rom férfiút, Erkelt, Lisztet és per-
sze Wagnert – akik kortársai, bará-
tai, ellenfelei, harcostársai, sıt
Wagner és Liszt rokonai is voltak
egymásnak –, csak irigyelhetjük azt
az egykori pesti publikumot, amely
ıket ismerhette, láthatta, hallhatta.

ELÕSZÖR MAGYARORSZÁGON

1863. július 9-én a „Színházi Látcsı” tudatja, hogy
Wagner Richarddal, a „jövı zenéje lángesző bajnokával
levelezésbe ereszkedett” a Nemzeti Színház „néhány
hangverseny végett”. Ekkorra Wagner neve már
széles körben ismert itthon: 1853-ban hallhattak
elıször Wagner-mőveket a Philharmoniai Társulat-
tól és a Pest-Budai Hangászegylettıl, de egyre töb-
ben szerettek volna több, lehetıleg teljes operát hal-
lani tıle, és Pesten látni-hallani ıt. Erkel, sokakkal

egyetemben féltette az épp szárba szökı magyar
zenei életet Wagner rendkívüli hatásától, míg Mo-
sonyi, sokakkal egyetemben olyannyira nem, hogy
levélben biztosította: „megjelenése, mint villamos ütés fog
hatni a fıvárosi közönségre”.
És Wagner végül rááll; 1863. július 18-án megérke-
zik. A két hangversenyen operáiból egy-egy részlet
megy, melyre Erkel tanítja be a 45 fıs, „tetemesen meg-
erısített zenekart”. A zenekart „Wagner Richard úr ve-
zérlendi”, s a mester oly elégedett a zenészekkel,
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„…mindig magyarul kezdték és Wagner Richardnak szólítottak.”
Alapozó a 2013-as Wagner-évhez 

Arcmása T-shirtön, nyakkendın, inggombon, poháron, kártyán, hőtımágnesen, porcelán táblácskán, kispár-
nán, sıt kutyaruházaton; mőveinek kottaképe képeslapon, egérpadon, ingen, plakáton, szórólapon, matricán;
alakja porcelánból kiöntve – már 5 dollártól kapható. Interneten megrendelhetı, gyorspostával ki is szállít-
ják…Hát, ez nem a XIX. század, melyben Wagner élt, alkotott, s megosztott. Ez a mi világunk, s kérdés,
hogyan érezné benne magát, mert hiszen benne él, hat s megoszt máig: ez vitathatatlan. A 2013-as Wagner-
év során lesz alkalma a világnak számvetésre: ismeri-e, szereti-e, érti-e mőveit, személyét vagy sem, miért, meny-
nyire…Mi e helyett kövessük Wagnert – a korabeli Pestre, Budára.

Szöveg: Viant Katalin
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hogy Bayreuthba, a Festspielhaus megnyitásakor a
legnehezebb zenekari helyekre közülük szerzıdtet
több muzsikust. Dubecz Péter neve ugyan csak a
bayreuthi színház megnyitása kapcsán kerül elı-
térbe, azért említsük meg itt, hogy ı javította, írta át
Wagner mőveiben a szinte lejátszhatatlanul nehéz
hárfaszólamokat, mert a mester nemigen értett a
hárfához, s mint írta, „hálás köszönettel tartozom meg-
jegyzéseiért, melyeket bevezettem a szólamokba”. A zene-
költıt úgy ünnepli Pest, mint eddig tán egy város
sem. Annyira bámulják, hogy szinte elfelednek ját-
szani, mint Sárközy és cigánybandája, akik a Rá-
kóczi-indulót húzták volna tiszteletére. (Igaz, a ci-
gányzenét Wagner, mint késıbb olvassuk, nem sze-
rette, de a magyar (nép)dalt annál inkább.) A szín-
ház a kor szokása szerint alapos, magyar nyelvő is-
mertetést ad ki Wagner mőveirıl, s felemelt árú
jegyek ellenére telt házzal megy a két koncert. 
A Mester ki „nem magasabb, mint I. Napóleon…arca
erélyes vonású, szemei gyönyörő szabásúak” fürdik a si-
kerben, elégedett, ı a nap(ok) hıse. És persze bol-
dogan veszi át Erkeltıl a babérkoszorút, aki min-
den tıle elvárhatót és tehetıt megtett ekkor is, ké-
sıbb is Wagner mőveinek minél pontosabb bemu-
tatásáért. S hogy nem zene választotta ıket el egy-
mástól, azt bizonyítja, hogy ı maga is követte Wag-
nert mőveiben, melyért meg is rótták. Az erkeli ba-
bérkoszorút ırzi Wagner Bécshez közeli lakásán,
ezt látja Reményi Ede és írja meg évekkel késıbb is
„szépelegve elhelyezve egy kis asztalkán, Liszt bronz mell-
képére ráillesztve”.

Ahogy az már lenni szokott, Wagner a babérko-
szorú mellé kritikát is kap. Arany János a Koszorú
c. lapjában zajló komoly szakmai vitát így zárja le:
„Örömest elismerjük Wagner Richard kitünı tehetségét…,
sıt operareformja is … üdvös reactio…, azonban a jövı

operájának nem ígérhetünk nagy jövıt, mert a szavalati drá-
mával kíván versenyezni, mire képtelen, s mert e miatt kény-
telen megbénítani azt is, mit mint opera elérhetne.” Élce-
lıdnek is vele: van, aki A Walkyrok röpülése címmel
ír, más a zenészek szájába ad inkább humoros és
jellemzı, semmint sértı szavakat, miszerint egyik-
nek tagjait kellett megkenetnie, másiknak torkára
piócát kellett tétetni, harmadikat lepedıbe kellett
hazavinni, a negyedik négy fontot leizzadt, mert:
„Már ez aztán a zene!”
Kritikák, gúnyolódások ide vagy oda, Wagner maga
is pontosan tudja, hogy sikere volt a magyaroknál,
és hálásan meg is írja elutazását követıen Radnót-
fáy Sámuel intendánsnak, a „Nagyrabecsült udvari
Tanácsos úr”-nak, aki „Magyarország fıvárosa kö-
zönségének” bemutatta ıt. Külön kiemeli, hogy
„zeneszerzeményeinek oly zenerésze is…a magyar közönség
elıtt már jól ismervék s általa egész élénkséggel fölfogat-
tak”… s hogy „legnémetesebb alkotásai, minık a Nibe-
lungok és a Mesterdalnokok… a legszívesebb fogadtatás-
ban részesültek”.

OPERABEMUTATÓK

A látogatás lezajlott, Wagner hazatér és elvonul a
világ elıl: szigorú napirend szerint él, rengeteget
dolgozik, szervezi a Festspielhaus körüli ügyeket, s
csak akkor lép közönség elé, ha nagyon muszáj.
Mint Michalovich Ödönnek (késıbbi meghívása
kapcsán) írja: „Azt reméltem, túl vagyok már azon az
idın, a mikor kényszerítve voltam, hogy ilyen mőveim egé-
szébıl kiszakított töredékek bemutatásával veszıdjem, hogy
felkeltsem a közönség érdeklıdését magam iránt.” Így az-
tán hívei, mint Mosonyi Mihály is, mennek utána
Münchenbe, hogy megnézzék az új operát, melyre
Wagner még Pesten hívta meg ıket. Ez a Tristan és
Isolde, melynek bemutatója 1865. május 15. lett
volna, s mely nap Mosonyi számára „az izgatottság
napja” volt. A bemutató azonban a fıszereplı be-
tegsége miatt elmarad. „Wagner, dalmővének minden
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Reményi Ede írja le azt az 1853-ból származó bo-
hém történetet, miszerint Liszt egy ízben, megpil-
lantva Wagnert egy vendéglıben, azt javasolta Re-
ményinek és a társaság többi hét tagjának, hogy
„törjünk be és lepjük meg a semmit sem sejtı maestrot uni-
sono énekünkkel! – és mi mit sem törıdve a többi vendéggel,
az európai civilisatióval, etiquettel, elkezdtünk énekelni… a
Lohengrinbıl. A t. olvasó elképzelheti  az ebédlı közönség
meglepetését…”  

Nos, e kis történet önmagában is érdekes, hisz lát-
hatjuk, hogy komolyzene ide, komoly zenészek oda;
ık is értették a tréfát. És némi hasonlóságot is fel-
fedezhetünk a napjainkban egyre divatosabb „meg-
lepetés elıadások” között, amikor énekesek piacon,
étteremben, pályaudvaron fakadnak dalra, hogy
népszerősítsék az operát: igaz, fıleg romantikus
mővekkel, nem a Lohengrinnel.

„Hiszek Istenben, Mozart-
ban, Beethovenben…”
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szerencsétlensége dacára is, elég jó kedéllyel bírt, s többször
maga élczeskedett ellenei magaviseletén.” – írja Mosonyi a
Zenészeti Lapok számára, és azt is kimondja, hogy:
„A nagy emberek életfáján titkosan rágni: sok ember legfıbb
élvezete”.
Már a két pesti hangverseny után azt írja a Családi
Kör c. lap, hogy „óhajtandó volna, hogy minél elıbb al-
kalmunk nyílnék egy-egy egész dalmővét hallani a nagy mes-
ternek”. Nos, ez is elkövetkezik 1866. december 1-
jén. Nem kell szégyenkeznünk: a Lohengrin 1850-
es weimari bemutatóját követıen mi a 4. helyen ál-
lunk. A mővet nem Wagner vezényli, oly elfoglalt,
hogy Huber Károly karmester hívására „tagadólag
válaszol”. Az elsı teljes Wagner-opera a Nemzeti
Színházban hatalmas sikert hoz: a „jelmezek idıhí-

vek”, a világítás mesteri, a karmestert dicsérik. S bár
volt, aki „elszólta” magát vagy „hamiskodott, mint
egy-két trombita”, de a Lohengrin diadalmas sikert
arat. Érzékelik, hogy „e mőbe magas zenei értelmiséggel
kell belemélyedni”, hogy „egészen sajátszerő”, hogy „há-
rom óra hosszat kifárasztja a hallgatót”, de „ha megszokja
a közönség, meg is fogja szeretni” – véli a Fıvárosi La-
pok kritikusa. Leírja azt is, hogy aki a „zenétıl csupán
kellemes hatásokat vár… az híréért megbámulja ugyan
Wagnert, de tovább dalolja Rossinit,… amit sem csodál-
nunk nem lehet, sem kárhoztatnunk nem szabad. A mő-
vészetben nincs egyedül üdvözítı hit.”

A WAGNERI REFORMOK FOGADTATÁSA

S hogy Wagner operái, reformjai, a vezérmotívu-
mok {A Leitmotivról részletesen lásd keretes írásunkat –
Szerk.} erıteljes alkalmazása ebben a zeneileg igen
mozgalmas XIX. században milyen helyet foglaltak
el? Errıl érdekes sorok olvashatók a Zenészeti La-
pok c. újságban, mely Liszt Ferencet idézi, a „ked-
ves, drága, egyetlen barát”-ot, a leghőségesebb és
legértıbb zenésztársat. İ úgy véli, hogy a „legbá-
mulatosabb és legnagyszerőbb zenei reform, mely a jelen-
korban történhetett a Rajna kincsében éri el tetıpontját.”,
ezért ez az elsı, melyet megnéz. Magyarországon
sokan tettek Wagnerért, színházáért, ideái népsze-
rősítéséért többet, mint amit ı valaha remélt vagy
mástól kapott. S ezt is tudta Wagner: errıl árulko-
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HÁTTÉR

Életút: Richard Wagner

német zeneszerzõ, karmester, költõ, esztéta

1813. május 22.: születése Lipcsében

1831: zenenövendék a Lipcsei Egyetemen

1836: házasságkötés Minna Planerttel

1849-tõl számûzetés, 1860-ban részleges,1862-ben teljes

amnesztia

1870: házasságkötés Liszt lányával, Cosimával (1837 –

1930). Gyermekeik: Isolde (1865), Eva (1867.), Siegfried

(1869.).

1876. aug. 13.: az elsõ Wagner-fesztivál Bayreuthban, a

Festspielhaus-ban. Mûsoron: A Rajna kincse.

1883. febr. 13.: halála Velencében.

A Rajna kincse egyik elõadása



Sorsok

dik egyebek között a címben idézett pár szava; em-
lékezzünk rá, hogy Mahlert is Mahler Gusztávnak
hívtuk, nem Gustav Mahlernek…s ez mindenkép-
pen az elfogadottságot, a szeretetet jelzi hazánkban.
…Wagnert tehát ismerte Pest: mővei részleteit, tel-
jes operáit és ıt magát is. Diadal, siker, bukás is ki-
jutott neki. Voltak telt házas estek, s volt, hogy
(mint egy korabeli szállóigébıl tudható) idınként
többen voltak a színpadon, mint a nézıtéren. Volt,
hogy a „monstruosus zenelármát…, az ırjöngı
lármát” lelkesen nézték végig, s volt, hogy „sokan
elaludtak, mire Brünhilde felébredt”. A korabeli

színházak számára hatalmas kihívás volt az óriási
mérető zenekarok  felállítása, a Wagner által meg-
követelt színpadkép, kosztümök és fıleg énekesek
elıteremtése. Így aztán el tudjuk képzelni, hogy ha
Wagner elégedett volt – mint második pesti tartóz-
kodása során, amikor Richter János kitőnı betaní-
tásában hallhatta az önmaga szerint is szinte le-
játszhatatlan részt a Nürnbergi Mesterdalnokok
próbáján –, nos, hogy a királytól ajándékba kapott
„hattyús inggombokat” kitépte mandzsettájából, és
Richter kezébe tette… 
Kérdés, hogy mit szólna a körülötte kialakuló vi-
tákhoz, rajongók és támadók összecsapásához? Mit
operái vagy épp Bayreuth sikeréhez, melynek in-
terneten nézhetık elıadásai 2002-tıl, s hogy évek-
kel elıre kell helyet foglalni a fesztiválra… Mit

szólna a színpadképekhez, díszlet- és jelmezötle-
tekhez, vagy ahhoz, hogy gyermekek számára is
játsszák ıt? Mit szólna ahhoz, hogy újabban Buda-
pestet második Bayreuthként emlegetik a nyári
Wagner-napok okán?
És kérdés persze az is, hogy ma kapna-e valaki tıle
hattyús mandzsettagombot. �
Wagner muzsikáját október 16-i hangversenyünkön 19:30-kor-
hallgathatják meg, a vezérmotívumokról pedig az október 9-i Meg-
érthetı zene elıadásunkon hallhatnak bıvebb ismertetıt.
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„Az öntudatlan mőalkotás
kora lejárt.” 

INFORMÁCIÓ

Wagner mûvei

Operái

1833: A tündérek

1836: A szerelmi tilalom

1837: Rienzi

1843: A bolygó hollandi

1845: Tannhäuser

1850: Lohengrin

Zenedrámái 

1865: Trisztán és Izolda

1867: A nürnbergi mesterdalnokok

1869–74. A Nibelung gyûrûje [részei: A Rajna kincse

(1869), A walkûr (1870), Siegfried (1871),: Az istenek

alkonya (1874)]

1882: Parsifal.

Néhány tanulmánya, írása

1834: A német opera

1851: Híradás barátaimnak 

1872: A „zenedráma" elnevezésrõl

1880: Vallás és mûvészet 

1882: Életem

Wagner színháza Bayreuthban



Sorsok

Bár Wagnert már az 1840-es években foglalkoztatták a
mitologikus tárgyú operák (Lohengrin, A bolygó hol-
landi) a korszakalkotó mőfajt, az operadrámát A Nibe-
lung győrője (Der Ring des Nibelungen) megkompo-
nálásával teremtette meg. A Wagnert megelızı korok-
ban a zeneszerzık viszonylag kevés hangsúlyt fektet-
tek a libretto irodalmi igényességére, Wagner hitvallása
szerint azonban a szöveg szolgálja a zenét, a zene pe-
dig a drámai cselekményt, így legtöbb operájához a szö-
veget és a zenét is maga írta. 
A Nibelung győrője tetralógia témája elsısorban a  ger-
mán és skandináv mítoszok és népmesék történeteit
dolgozza fel: Edda-énekek, Völsunga saga, Thidriks
saga és a Nibelung-ének. A szereplıket és a története-
ket Wagner meglehetısen önkényesen, saját elképze-
lése és fantáziája szerint alakította, a különbözı forrá-
sokból származó elemeket hol összegyúrta, hol telje-
sen átírta. Thomas Mann szerint: „Wagner a mítosz tu-
dója és felfedezıje az opera számára, az opera megváltója a mí-
tosz által. Nem ismerünk senkit, aki lelkileg annyira fogékony
lett volna e kép és gondolatvilág iránt, senkit, aki hozzá hason-
lóan tudta volna megidézni és új életre kelteni a mítoszt. Ha az
ember az ı mőveit hallgatja, azt hihetné, hogy a zene semmi
másra nincs teremtve, semmi más feladatot nem tőzhet már ki
maga elé csak azt, hogy a mítosznak szolgáljon. Wagner olyan
ösztönös rokonságot tanúsít vele, s olyan anyanyelvi fokon be-
széli nyelvét, amely egyedül áll a világ mővészetében”. 
Wagner kezdetben (1848) egyetlen opera megírásán
gondolkodott, amely a Siegfried’s Tod (Siegfried halála)
nevet viselte volna, ám amikor kísérletet tett a meg-
komponálására, úgy érezte, a történet önmagában nem
áll meg, ezért 1851 júniusában egyrészt dramaturgiai,
másrészt zenei okokból tetralógiává (elıjáték+trilógia)
bıvítette ki. A bıvítés – és ezzel a négy opera össze-
kapcsolásának igénye – azonban jelentısen igényelte a
rendelkezésre álló, hagyományos zenei eszköztár ha-
tárainak kitágítását. Mondanivalója pontos megfogal-
mazásához alkotta meg a vezérmotívumok rendszerét
(Leitmotiv – bár maga Wagner inkább a Hauptmotiv,
azaz fıtéma szót használta), mely lehetıvé teszi a cse-
lekmény kimondatlan eseményeinek, hátterének, kö-
vetkezményeinek, sıt a szereplık elhallgatott gondo-
latainak zenei megjelenítését is. A motívumok alkalma-
zása így a dráma egyik fontos hordozójává válik. A ve-
zérmotívumok célja, hogy pontosan megjelenítsék a
wagneri zenedrámák eszmei gondolati kereteit, szöve-
vényes utalásrendszerét. Személyekhez (Siegfried, Gi-

bichungok, Brünnhilde), drámai helyzetekhez (Istenek
alkonya, vihar, kaland) vagy kultikus tárgyakhoz kap-
csolódnak, és jelentésük lehet tárgyias (győrő, Nothung
– a kard, stb), de lehet elvont (sors, megváltás, szabad-
ság, szerelem) is.
Azzal, hogy a fı zenei mondanivaló nem konkrétan egy
szereplı jelenlétéhez kapcsolódik, a zenekar az opera -
dráma egyik legjelentısebb szereplıjévé válik. Wagner
zenekarán szólalt meg a zenetörténetben elıször az
emberi lélek Freud által késıbb felfedezett mélyrétege;
az álom, az anya-fiú kapcsolat bonyolultsága, a félelem,
a győlölet, az extázis, a hısiesség, a boldogság. Zene-
karkezelésének kifinomultsága és sokrétősége példa volt
az utókor, így Strauss, Ravel, Stravinsky, Puccini, Bar-
tók és még sokak számára. �
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A wagneri operadráma
Szöveg: Ortutay Réka

TUDTA?

A vezérmotívum (német nyelven Leitmotiv vagy Leit-

motif) egy zenében és irodalomban is használatos fo-

galom. Azt a központi motívumot (illetve motívumok

szövedékét) jelöli, amely változatlanul vagy módosult

alakban többször visszatér a mû folyamán (pl. állandó

jelzõk az irodalomban, vagy visszatérõ akkord, frázis a

zenében). A vezérmotívum-technika dramaturgiai gyö-

kerei Gluck operáiig és Beethoven Fideliójáig nyúlnak

vissza, de egyes elemei már jóval korábban, Monte-

verdinél is felbukkannak.

A Leitmotiv-technika ma legszembetûnõbben a filmze-

nékben fordul elõ, de találkozhatunk vele irodalmi al-

kotásokban, pl. Thomas Mann, Ibsen, vagy Szabó

Magda életmûvében. 

A Ring tetralógia összesen 110 vezérmotívumot alkalmaz.

A vezérmotívumok az alábbi oldalon hallgathatók meg:

http://www.richard-wagner-werkstatt.com/ring/

Irodalom Wagner életmûvérõl:

Vámosi Nagy István: Merlin, a bárd és Wagner, a ze-

neköltõ

Thomas Mann: Richard Wagner szenvedése és

nagysága

Eõsze László: Wagner életének krónikája

Rappl, Erich: Wagner-operakalauz

Keszi Imre: A végtelen dallam

Udo Bermbach: Der Wahn des Gesamtkunstwerks

Paul Bekker: Wagner: das Leben im Werke



Beszámoló

Több mint tízezer ember elıtt játszani, azért még a
mi zenészeinknek is újszerő-nagyszerő élmény volt,
de Hollerung Gábor sem kért gondolkodási idıt,
amikor felkérték zenekarát a koncertsorozaton való
közremőködésre. Rögtön beszerzett egy, a tavalyi
Sting-turnén készült dévédét, hogy
kellıen felkészíthesse zenekarát a
nem mindennapi produkcióra. Té-
vések, rádiósok, újságírók lepték el a
próbatermet, amint kiderült, mire
készül a zenekar. 
Zenekarunk a legapróbb részletekig
kidolgozott és megszervezett mun-
kafolyamatban vett részt. Chelsea
Tipton, a Texasi Szimfonikusok ze-
neigazgatója betanító karmesterként
2-3 nappal a turné elıtt járt, és ké-
szítette fel a különbözı szimfonikus
zenekarokat, majd mindegyikükrıl
értékelést írt Sarah Hicks karmester
hölgynek (ı vezényelt a koncerte-
ken), hogy tudja, mik az adott zene-

kar erısségei, gyengeségei, milyen szólistákra szá-
míthat. Hamar kiderült, hogy magasan visszük a lé-
cet. Bár Chelsea fáradtan érkezett hozzánk, az elsı
próba után annyira megfogta a Dohnányi zenekar
játéka és kisugárzása, hogy még aznap éjjel meg-
hallgatta a zenekartól kapott cédét. Másnap már
nem lehetett eldönteni, ki élvezi jobban a próbát: a
zenekar vagy ı. Miután elhagyta Budapestet, írás-
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Symphonicity - Sting nagyzenekari kísérettel
Ismét teltházas koncertet adott Sting Budapesten az Arénában. Egyetlen aprócska változás volt csupán a ta-
valyi Symphonicity-koncertsorozathoz képest: az idén a világsztár magyar zenekarra cserélte a londoni Royal
Philharmonic Orchestra-t, így könnyőzenében is jártas zenekarunk a koncertturné két állomásán kísérte Stin-
get. Budapest elıtt már Grazban letette a névjegyét a Budafoki Dohnányi Zenekar; a nagy sikerő ausztriai kon-
cert után itthon talán még nagyobbat szóltak a brit elıadómővész régi dalai új hangszerelésben. Sting stábja úgy
búcsúzott a Dohnányitól: sajnálják, hogy csak kétszer találkozhattak velük a koncertkörút során.

Szöveg: Kapin Viktória

Sting megköszöni Csatos Ferenc szólóját Grazban
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ban biztosította az itt
maradtakat: a kon-
certkörút eddigi leg-
jobb zenekarával dol-
gozott együtt nálunk. 
Nem csoda hát, hogy
a Dohnányi híre meg-
elızte a zenekart
Grazban. Dominic
Miller, Sting állandó
gitárosa, egyben régi
jó barátja, a marokkói
ütıhangszeres, Rhani
Krija, és Ira Coleman
nagybıgıs rendkívül
barátságosak voltak,
szívesen mutatták
meg hangszereiket,
vagy álltak be közös
fotóra a Dohnányi-
sokkal. Jo Lawry, vokalista, Sting jobb keze pedig
elismerıen nyilatkozott a Metropolnak: „van egy
nehéz szám, ami nagy kihívást jelentene bárki szá-
mára, de a
D o h n á n y i
Zenekar úgy
játszotta el,
ahogy azt
kell.” 
Sting világsztár, de ezt egy percig sem érzékeltette
a zenészekkel; megdöbbentıen természetesen vi-
selkedett a próba alatt. Sting és a Dohnányisok
egyenrangú partnerek voltak a játékban, alkotásban.
Betekintést engedett abba, milyen embert próbáló
feladat egy ilyen európai turné, és azt is láthatták a
körülötte lévık, hogy ennek ellenére Sting minden

alkalommal úgy megy fel
a színpadra, olyan közön-
ség iránti alázattal, mintha
az elsı koncertje lenne. 
Óriási érzés egy ekkora vi-
lágsztárral egy színpadon
lenni. Ahogy a koncert-
mester fogalmazott:
„ilyen csak egyszer van az
ember életében… vagy
kétszer!” Kalla-Tóta Haj-
nalka nemcsak koncert-
mesterként, de szólista-
ként is kivehette a részét a
produkcióból két másik
zenésztársával együtt, aki-
ket Sting mind külön meg
is tapsolt. Közvetlenül
Sting mellett játszani, az
Arénában teltház elıtt

szólózni leírhatatlan élmény – ebben Nyers Alex és
Csatos Ferenc, a két másik szólista is egyetért. Úgy
izgultak, ahogy egy vizsga elıtt szokás, de a legjobb

formájukat hozták
Grazban és Buda-
pesten is. A ma-
gyar közönség pe-
dig beleborzon-
gott, hogy az

Englishman in New Yorkot magyar klarinétszóló-
val hallhatja…
Budafok, Budapest, és az ország büszkeségérıl így
írtak a hirado.hu oldalon: „Sting jól választott – és
ezt vállalt elfogultsággal mondhatjuk. Sting azért is
jól választott, mert a fiatalokból álló együttes a ko-
molyzene mellett otthon érzi magát a populárisabb
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„Ilyen csak egyszer van az ember
életében, vagy kétszer...” 

Kalla-Tóta Hajnalka és Sting Grazban
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mőfajokban is, errıl
már több ízben is tanú-
bizonyságot tettek.
Sting jól választott,
mert mint a koncert
után elmondta, tökéle-
tesen elégedett volt a
magyarok teljesítmé-
nyével.”
Sting azzal kezdte a
koncertet, hogy na-
gyon büszke rá, hogy
egy ilyen fantasztikus
magyar zenekar kíséri,
mint a Budafoki Doh-
nányi Zenekar. (Elnéz-
tük neki a kiejtésbeli tökéletlenségeket.) Aztán ma-
gyarul mondta be a szünetet, illetve minden szólis-
tát ı konferált fel. A kivetítın kivétel nélkül min-
denki arca sugárzott. Zenészeink a tılük megszo-
kott koncentrációval és színvonalon muzsikálták

végig a koncertet, amit már az osztrák közönség is
nagyra értékelt, ám a hazai pályán a magyar közön-
ség lelkesedése és a belılük áradó büszkeség meg-
sokszorozta a zenekar és a szólistáik teljesítményét.
A grazi közönség tombolt, a magyarok pedig meg-
hatottan, elérzékenyülve indultak meg a ráadásszá-
moknál a színpad felé, és énekeltek együtt Stinggel. 
Sting bár barátságos, szerény ember, nem nagyon
lehet összefutni vele a szünetben, vagy a próba
elıtt. Szobájában gyertyák égnek, és minden sza-
bad percét jógával tölti. 
A profizmus, szervezettség, természetes közvet-
lenség Sting minden emberére igaz. Elképesztı tel-
jesítményt visz véghez a stáb, mégsem türelmetle-
nek, vagy nagyképőek. Segítıkészen, egymással
együttmőködve dolgoznak. A produkció végén
Sting egyedül énekel a színpadon egy szál gitárral,
és amikor elhagyja a színpadot, sofırje közvetlenül
a kijáratnál várja, hogy vihesse a másnapi hely-
színre. A szervezık hatalmas buszokkal közleked-
nek. Az egész felszerelés húsz perc alatt mindenes-
tül eltőnik a színpadról, és már indulnak is a kami-
onokban a következı állomásra. �
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Sting hivatalos facebook-oldaláról:

Köszönjük!!! A mai budapesti koncert mindent felül-
múlt… Nem találok szavakat! Nem tudok mást mon-
dani: köszönöm! 
„Életem egyik legjobb koncertjét láttam ma! Már hat-
szor láttam, de ez volt a legjobb!!!“
„Hát én nem nagyon találok szavakat. A koncert má-
sodik felében a közönség felállt, s lassan a színpad felé in-
dult, aki nem, az állva maradt és átadta magát a zene
örömének! Csodás este. Köszönet érte...“ 
„Magyarország, köszönjük ezt az estét!“ 

HÁTTÉR

STING CIVILBEN

Sting sokat olvas, és szeret rejtvényt fejteni. Tanárnak ké-

szült, ott tanulta meg, hogyan legyen önbizalma, amikor

kiáll a tömeg elé. „Az embernek olyan légkört kell te-

remtenie, amelyben a többiek boldogok, és akarnak ta-

nulni valamit. Tulajdonképpen a rock and roll-koncertek

lélektana is hasonló."

Számos hangszeren játszik: gitár, basszusgitár, mandolin,

zongora, pánsíp, harmonika, bõgõ, lant, és természete-

sen kiválóan énekel. „Ha az együttes játszik, nekem éne-

kelnem kell. Minden másban szégyenlõs vagyok, egye-

dül az éneklésben nem. Már többször kiderült, hogy nem

tudok basszusgitározni sem, ha nem énekelek közben”.

Fiával közösen szerepeltek egy operában, de énekelt

együtt Pavarottival is. Nem szereti a zenét stílusok szerint

kategorizálni, az intenzív zenéért rajong. A Symphoni-

cityrõl úgy tartja, ez nem szimfonikus zene, hanem pop-

zene nagyzenekari kísérettel. 

Sting és felesége nyitott, közvetlen, a világ problémáira

érzékeny házaspár. Környezettudatosan élnek, alapít-

ványt hoztak létre az esõerdõk védelmére, és számos jó-

tékonysági akciót szerveznek. Mindketten rendszeresen

jógáznak, ami tökéletesen feledteti, hogy a hatodik iksz

küszöbén járnak. 

Egyik otthonuk Angliában van, a másik Olaszországban, 

a harmadik New Yorkban (ahol jógaközpontjuk is van), 

a negyedik Malibuban. 
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Egy zenei versenyen való
közremőködés sokkal ke-
ményebb munka, mint
azt elsı hallásra gondol-
nánk. Bizonyos szem-
pontból nagyobb kon-
centrációt, türelmet, oda-
figyelést és fegyelmet kí-
ván, mint egy hangver-
seny-elıadás.
A zenekari döntıket
aprólékos próbák elızik
meg, ahol alkalmazkodni
kell az elıadók külön-
bözı elıadásmódjához,
tempójához, habitusához. 
„Az idei versenyben az
volt a legnehezebb, hogy
a döntıbe jutott 6 ver-
senyzı közül öten is
Sosztakovics I. hegedőversenyét választották, és ez
kicsit olyan, mintha 5 különbözı versenymővet ad-

nánk elı, hiszen minden versenyzınek más volt az
elképzelése a darabról. Közben viszont ugyanazt a
kottát látjuk, ugyanazt a darabot játsszuk.” – véle-
kedtek a muzsikusok.
Ám éppen ez volt az, ami a versenyt olyan izgal-
massá tette, és ami a legnagyobb kihívást jelentette
zenekarunk tajgai számára is: hiszen ugyanazt a ver-
senymővet többféle koncepció szerint elıadni nagy
próbatétel. Ugyanakkor a közönség számára is
rendkívül érdekes lehetıség volt összehasonlítani,
hogy ugyanazt a mővet a különbözı versenyzık
hogyan interpretálják.
A döntıbe a zsőri döntése alapján végül is hat ver-
senyzı jutott be: a 15 éves Mizuki Chiba és a 22
éves Ken Hamao Japánból, a 16 éves JiEun Anna
Lee Koreából, a 24 éves Laura Marzadori Olaszor-
szágból, a 26 éves Hadar Rimon Izraelbıl és a 24
éves Marianna Vasilyeva Oroszországból. Közülük
egyedül a 15 éves japán versenyzı játszotta Paga-
nini hegedőversenyét. 
Minden versenyzı elıadásában volt valami, ami
megfogta a hallgatóságot: egyiküknél az elıadás-
mód frissessége és energiája, másnál a zenei fegye-
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Vendégszereplés a hegedû fõvárosában
Shlomo Mintz felkérésére idén nyáron immár harmadik alkalommal zenekarunk volt a festıi szépségő alpesi vá-
rosban, Sionban zajló Sion-Valais Nemzetközi Zenei Verseny rezidens zenekara, a versenynek keretet adó
fesztivál felkérésére pedig önálló gálakoncertet is adott az egyik luxus nyaralóhelyen, Crans Montanaban.

Szöveg: Ortutay Réka

INFORMÁCIÓ

Sion-Valais Nemzetközi Zenei Verseny 

A zenei verseny a Varga Tibor hegedûmûvész, karmester,

zenepedagógus (1921 – 2003) által 45 évvel ezelõtt ala-

pított verseny hagyományait folytatja, és Svájc egyik leg-

nagyobb zenei fesztiváljának keretében zajlik. Magát a

fesztivált minden évben az augusztus közepétõl szeptem-

ber közepéig tartó idõszakban rendezik meg, kétévente

pedig otthont ad a hegedûsök számára rendezett zenei

versenynek is. A verseny és a fesztivál mûvészeti vezetõje

Shlomo Mintz világhírû hegedûmûvész, karmester.

Egy nemzetközi zsûri I., II., III. díjjal értékeli a teljesít-

ményt, de a versenyzõk a gyermekzsûri különdíjában is

részesülhetnek.

A verseny három fordulóból áll: az elsõ és második for-

dulóban a versenyzõk zongorakíséretes szonátákat, vala-

mint egy, a verseny számára írt kötelezõ mûvet, a har-

madik fordulóban pedig a hat választható hegedûverseny

egyikét adják elõ, ez utóbbit zenekari kísérettel.



Beszámoló

lem vagy a virtuozitás, a ritmus hihetetlen pontos-
sága, vagy a zenei megformálás volt szembeszökı.
Ezért a zsőri is nehéz helyzetben volt a döntésho-
zatalnál, és talán ez is volt az oka, hogy 6. helyet
nem, hanem helyette inkább megosztott 4. helyet
adtak ki. A verseny gyıztese végül is az orosz Ma-
rianna Vasilyeva lett, második helyen a koreai JiEun
Anna Lee végzett, aki emellett még a gyermek-zsőri
díját is elnyerte. A harmadik díjat a japán Mizuki
Chibo kapta. 
A közremőködı zenekar számára az eredményhir-
detésen túl azonban azért is izgalmas a verseny és
a próbafolyamat egésze, mert a muzsikusok is sza-
vaznak arról, hogy kit lássanak vendégül a követ-
kezı hangversenyszezonban. Itt is nagy verseny ala-
kult ki, hiszen a zenészek egy részét a 16 éves ko-
reai versenyzı lenyőgözıen friss karaktere, zenei
kommunikációja ragadta meg, míg mások az orosz
versenyzı magabiztosságát és magas szintő techni-
kai tudását méltatták. A szavazás eredményeképpen
a zenekar meghívását végül a verseny gyıztese, Ma-
rianna Vasilyeva nyerte el, akit a 2012-13-as évad-
ban hallhat majd hazai közönségünk. Ez év január-
jában már bemutatkozott zenekarunk közönségé-
nek az elızı verseny gyıztese, a tajvani Chun-Wen
Huang, aki Csajkovszkij hegedőversenyével káp-
ráztatta el a zenekart és a publikumot. �
A döntık elıadásai, valamint a fesztivál eredményei az
alábbi weboldalon tekinthetık meg:
www.sion-festival.ch
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INFORMÁCIÓ

Marianna Vasilyeva

1986-ban született Szentpétervárott, 5 éves korában kez-

dett hegedülni, késõbb a szentpétervári konzervatórium-

ban és a bécsi Zeneakadémián tanult.

Tanára: Zakhar Bron

Díjai:

1997 „Virtuosi 2000” Nemzetközi Zenei Verseny – I. díj

2000 Glazunov Nemzetközi Zenei Verseny Párizs 

– számos különdíj

2001 L. Spohr Nemzetközi Zenei Verseny Weimar 

– különdíjak, fõdíj 

2009 Classica Nova Shostakovich Nemzetközi Zenei 

Verseny Hannover – II. díj

2009 Wieniawski Zenei Verseny Ljubljana 

– I. díj

2010 Prágai Tavasz Zenei Verseny – I. díj

2011 Sion-Valais Nemzetközi Zenei Verseny – I. díj

Hangszere: Testore 1752

Játékát számos CD-felvétel õrzi.

Shlomo Mintz és Mizuki Chibo a versenyen

A 2. helyezett JiEun Anna Lee



Kitekintõ 

...FELEDÉS 

1870. okt.
31-én halt
meg Wag-
ner magyar
híve, Mo-
sonyi (ere-
d e t i l e g
B r a n d t )
Mihály. Te-
m e t é s é n
Erkel vezé-

nyelte Beethoven Gyászénekét.
Liszt így ír: „Mosonyi halála mind-
nyájunk szívét mély gyásszal tölti el.
Bárki is büszke lehetett vele lépést tar-
tani az általa követett jó úton… Tisz-
teljük emlékét az által, hogy igyekez-
zünk gyümölcsözıvé tenni példáját és
útmutatásait.” İ Magyar törté-
nelmi arcképek c. mővében örö-
kítette meg Mosonyit, a nemzet
azonban születésének 100. évfor-
dulóján (1915-ben) elfeledte
megünnepelni ıt…

...FÖLDÜNK 

Van ze-
n é j e ,
h a n g j a
Földünk-
nek! Igaz,
f ü l ü n k
nem ké-
pes e
rendkívül
mély rez-
gések fel-
fogására.

Különös, hogy Wagner Erda, a
Földanya szólamát a legmélyebb
nıi hangszínre, azaz kontraaltra
komponálta, de híres szerepeket
írt rá Rossini, Verdi, Mascagni is.
Híres kontraalt volt Vittoria Tesi
a XVIII. sz.-ban, híres kontraalt
és Wagner-énekes volt Marianne

Brandt (1876 és 1882 között), Er-
nestine Schumann-Heink (1896
és 1914 között), valamint Kerstin
Thorborg svéd énekesnı (1930
és 1950 között), mindhárman
énekeltek a Bayreuthi Fesztivál
színpadán. Hazai énekesink közül
Komlóssy Erzsébet, Takács
Klára e hangszín legismertebb
képviselıi. A legmélyebb kontra -
altja Marietta Alboni olasz opera-
énekesnınek volt állítólag a XIX.
században.

...GYÓGYÍTÁS 

A zene: gyógyít. Orvosi tény,
hogy hat vérkeringésünkre, test-
hımérsékletünkre, egyes elembe-
tegségekre, csökkenti a fájdalom -
érzetet, szabályozza a légzést, az
érverést. A leghatékonyabb a he-
gedőszó. Emberi hangszínek kö-
zül nıket a tenor, férfiakat a
szoprán hang gyógyítja legin-
kább. Idegrendszerünk a fuvola
és a klarinét hangjára legérzéke-
nyebb. Gyógyítanak a zeneszer-
zık is: Mozart, Beethoven, Csaj-
kovszkij is – még ha nem is fejfá-
jást, migrént, nyőgös gyereket, de
a lelkünket biztosan. Már a szüle-
tés elıtt, az anyaméhben is hall-
juk a zenét, és reagálunk rá, tán
ezért van olyan erıs hatása pl.
öntudatlan betegekre, hogy csak
azt szabad nyugtatásukra játszani,
amit kedvelnek. Természetes,
hogy a szervezetnek, az agynak is
van karmestere, mégpedig az
agyalapi mirigy.

...HANGSZER 

Wagner A Nibelung győrője írá-
sakor nem tubát, nem vadászkür-
töt akart, hanem valamit a kettı
között. Így született meg a Wag-
ner-tuba vagy vadászkürttuba el-
képzelése, melyet az az Adolphe
Sax valósított meg 1853-ban, aki-
nek a szaxofont is köszönhetjük.

...IDÕMÉRÉS 

Sokféle óra
készült már.
Ezen írás ösz-
szeállítója leg-
utóbb egy vaj-

dasági kis falu óramúzeumában
látta ezt a szép, hangszer formájú,
festett porcelán órát.

...KARMESTERNÕK 

Brüsszelben a Karmesternık
Fesztiválján 500 karmesternırıl
tudnak. Híres elıdjük volt Anto-
nia Brico, aki 1930-ban vezé-
nyelte a Berlini Filharmonikuso-
kat, de legendásak voltak Nadia
Boulanger fellépései is a század
közepén a New York-i Filharmo-
nikusokkal. A milánói La Scalá-
ban 2008-ban vezényelt elıször
az amerikai Marin Alsop. Ismert
még Anne Manson, JoAnn Fal-
letta, s napjaink tán legkereset-
tebb karmesternıje, a Kanadá-
ban született Keri-Lynn Wilson,
akit novemberben az Operában
meg is hallgathatunk. Meskó
Ilona pedig november 11-én ve-
zényli a BDZ-t a budafoki Klau-
zál Házban {lásd írásunkat a 18. ol-
dalon – Szerk.}

...KÉPZÕMÛVÉSZET  

A Fele-fele c.
kiállítás darab-
jait az egyik
mővész el-
kezdte, a má-
sik befejezte.
Geszler-Gar-
zuly Mária ke-
rámiái annyi-
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Zene és…



Kitekintõ 

ban fele-fele mővek, hogy nı-
alakjai csellóban végzıdnek.

...KUTATÁS 

Kutatók éjszakája 2011. szept.
23-án zenetudományi progra-
mokkal is, díjmentesen. 
www.kutatokejszakaja.hu/2011

...RÖGZÍTÉSE 

1877-ben Edison kifejlesztette a
fonográfot, 1888-ban  Berliner a
barázdás hanglemezt, 1948-ban
Goldmark Péter Károly (1906-
1977), Amerikában élı mérnök a
mikrobarázdás lemezt. Érdeklı-
dése a zene és annak rögzítése
iránt nem lehetett véletlen: dé-
dapja Goldmark Károly zene-
szerzı testvére volt. İ maga is
szívesen muzsikált, pl. a szom-
szédjában lakó Benny Goodman-
nel (1909-1986, amerikai klari-
nétmővész, zenekarvezetı). Az
elsı sztereólemezek 1958-ban, a
quadrofonok 1971-ben jelentek
meg, a CD 1982-ben. Érdekes,
hogy operaénekes volt Ohga No-
rio, a CD-lemez atyja.

...SPORT 

Sportolóknak tartanak zenés fel-
készítést is, mert neveli koncent-
rációs képességüket, szabályozza
figyelmüket és javítja általános
hangulatukat. A zenészeknek pe-
dig van kedvenc sportjuk: Vásáry
Tamás jógázik, Rajeczky Benjá-
min (1901-1989, zenetörténész,
népzenekutató) síelt, Mahler
szenvedélyesen biciklizett, Ko-

dály síelt, futott, korcsolyázott,
úszott, nagyokat sétált, Dohnányi
a kertben törte magát, Erkel sak-
kozott.

...SZÍV 

Sibelius (1865-1957) azt mondta,
hogy semmi nem váltott ki szívé-
ben olyan mély érzéseket, mint
Wagner operái a Bayreuthi Fesz-
tiválon. Tanulmányozta is ıket,
majd hatásukra kezdte kompo-
nálni Veneen luominen (A hajó
építése) címő (befejezetlen) ope-
ráját. 

...SZÜRET  

Rigó Já-
nos, vagy
i n k á b b
Jancsi, a
híres prí-
más 10
é v e s e n
már végig-
muzsikálta
apja ban-

dájában a pákozdi szüretet –
idınként prímásként. A szüreti
rendezvényeken, a bor mellett a
zene az állandó vendég.
(http://www.programturiz-
mus.hu/tdestination-szuret.html)

...TÁNC  

Jellegzetes mőfaj a barokk ko-
molyzenében a szvit, mely tánc-
tételek párokba állított sorozatá-
ból áll: a lassú-gyors, páros-párat-
lan, általában azonos hangnemő
táncok váltják benne egymást.

...TECHNIKA 

2011. okt. 22-én az egész világ
ünnepli Liszt Ferencet a World
Liszt Day keretében, melynek
bárhol vagyunk is, részesei lehe-
tünk a technika áldásainak kö-
szönhetıen. 

Dohnányi Ernı családi levelei.
Szerkesztette: Kelemen Éva.
OSZK– ZTI - Gondolat, 2011.
Kétnyelvő elıszóval, életrajzi áttekin-
téssel, a mintegy 300 levéllel és azok
angol nyelvő összefoglalójával, CD-mel-
léklettel ellátva mutatja be a Dohná-
nyi életútjának két fontos korszakát 

Surber’ Zeneautomata és Fonog-
ráf Múzeuma. Surber úr magán-
győjteményébıl kiállítást nyitott
Keszthelyen. A képen látható
gépzongorán lejátszható egy II.
világháború elıtti tekercs is, me-
lyen Dohnányi Brahms 7. Ma-
gyar tánc c. mővét játssza
(http://www.musikautomaten-
ungarn.eu/).

A Dohnányi-kert Alapítvány
folytatja munkáját. Ezúttal Kerti
koncerttel, a Kulturális Örökség
Napjai 2011 rendezvénysorozat
keretében. Továbbiak:
http://www.dohnanyikert.org/�
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DOHNÁNYI-SAROK

...TESTVÉRVÁROS-KAPCSOLAT

1 9 9 1
óta Bu-
d a f o k
testvér-
városa
B o n n ,
ahol el-
sıként
bizony-
n y a l
Ludwig
van Be-
e t h o -

ven (1770. dec. 16. – Bécs, 1827.
márc. 26.) szülıházát nézi meg
majd az odalátogató Dohnányi
Zenekar, s csak aztán a szép, hí-
res barokk stílusú egyetemet és
bazilikát. Wagner az Örömódát,
mely ma az EU himnusza, a „jó
ember dallamának” nevezi. �



Háttér

Szöveg: Ortutay Réka

1989 szeptemberében Magyarország megnyi-
totta határait az itt várakozó NDK-s állampol-
gárok elıtt. Mit jelentett ez a német nép szá-
mára?
40 év után megkezdıdött végre a Kelet és Nyugat
közötti szakadék felszámolása. Magyarország eme
döntése mérföldkı volt nemcsak a német, de az eu-
rópai határok ledöntésében is. A német nép szá-
mára ez jelentette az elsı lépést az újraegyesítés
felé.
Milyen szimbolikus jelentıséggel bír, hogy
Bonn város az újraegyesítést egy magyar ze-
nekarral ünnepli?
Akkoriban, 1989-ben Bonn volt Németország fı-
városa. Amikor ma az Egyesülés Napját egy ma-
gyar zenekar részvételével ünnepeljük, kimutathat-
juk a német nép magyar nép iránti elkötelezettsé-
gét. Úgy gondolom, ezzel méltán tisztelgünk Ma-
gyarország történelmi szerepe elıtt. 
Hol ismerte meg a Dohnányi Zenekart? Mi-
lyen élményei főzıdnek zenekarunkhoz?

Ebben az évben ünnepeljük a budafoki testvérvá-
rosi kapcsolatunk 20 éves fennállását. Ez alatt az
idı alatt számtalan alkalommal volt szerencsém Bu-
dapestre látogatni, ahol ünnepi hangversenyeken
hallhattam játszani az együttest. Tulajdonképpen a
kezdetektıl fogva végigkísértem e kitőnı zenekar
pályafutását.
Hogyan jött létre a hangverseny?
Az az igazság, hogy hosszú és fáradságos munka
volt megszervezni ezt a koncertet, már ami az anya-
giakat illeti. Mindenképpen szeretném megkö-
szönni a Deutsche Postbank és a Beethovenfest
múlhatatlan érdemeit a koncert létrejöttében.
A hangverseny a Beethovenfest keretében va-
lósul meg. Milyen mővészi értéke van ennek a
fesztiválnak és az ezen való fellépésnek?
A Beethovenfest egy nemzetközi rangú rendez-
vénysorozat. A minden ısszel megrendezésre ke-
rülı zenei fesztiválon a nemzetközi élvonalba tar-
tozó zenekarok, énekesek, hangszeres szólisták és a
jövı ígéretei, a zenei utánpótlás legkiválóbb képvi-
selıi lépnek fel. Beethoven szülıvárosában, Liszt
Ferenc kezdeményezésére minden évben olyan is-
mert és elismert mővészeket köszönthetünk, mint
pl. idén Anne-Sophie Muttert, Helen Grimaud-t,
vagy Zubin Mehtát. Ilyen mővészek társaságában
fellépni nyilvánvalóan növeli egy zenekar hazai és
nemzetközi rangját. �
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Vendégszereplés a Német Egyesítés évfordulóján
Zenekarunk ez év október 3-án a Beethovenfest keretében fellép a Németország Újraegyesítésének évfordulóján
rendezett ünnepi hangversenyen. Az esemény jelentıségérıl Bonn polgármesterével, Helmut Kolliggal beszélgettünk.

INFORMÁCIÓ

Beethovenfest

1845-ben, a Beethoven-emlékmû felavatására Liszt há-

romnapos fesztivált szervezett, ezzel indult útjára 

a Beethovenfest. A sorozatot azóta minden évben meg-

rendezik rangos mûvészek részvételével.

A Beethovenfest évente változtatja mottóját. Az idei –
egyébként Liszt mûvészetének szentelt év –mottója így szól:

„A jövõ zenéje. Beethoven, Liszt és zenei újdonságok.“ 

A sorozat a sikerét feltehetõen annak köszönheti, hogy

Beethoven zenéje nem csupán muzeális tartalom a fesz-

tiválon, hanem mindenféle zenei találkozás kiinduló-

pontja is egyben.

A program célja, hogy lehetõséget biztosítson a sztárok

és a zenei utánpótlás egymásra találására. A fesztivál

nemcsak Bonnban, hanem a környék hangulatos kulisszái

között is zajlik.
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BUDAFOKI HANGVERSENYESTÉK 1.

A Budafoki hangversenyesték ez évi programját
Budafok testvérvárosainak szenteljük. A mai hang-
verseny mősora Bonn körül forog: hallhatjuk a
bonni zeneszerzı, Beethoven egyik híres nyitányát,
valamint Wagner és Schumann segítségével szinte
érezhetjük és hallhatjuk a Rajna hullámzását.
Az est felütéseként Beethoven Kotzebue István ki-
rály, vagy Magyarország elsı jótevıje címő drámá-
jához írott kísérızenéjének nyitányát hallhatják. A
zenemőbıl ma már fıleg a nyitányt játsszák, amely-

nek lassú be-
v e z e t ı j e
után az
„örömóda”
témáját hall-
juk, de a mő
népszerősé-
gét mégis
verbunkos
t é m á i n a k
köszönheti.
Ezt köve-
tıen a Raj-
nára kalau-
zoljuk Önö-
ket. Richard
W a g n e r

Ring tetralógiájának alapja az Edda-dalok, vala-
mint a Völsunga-énekek. E nagyszabású mővekbıl
a mai estén a sorozat utolsó darabjából, az Istenek
alkonyából a Napkelte és Siegfried rajnai utazása
csendül fel. 
A Rajnai szimfónia – bár számozása szerint a har-
madik helyen áll Schumann négy szimfóniája kö-
zött – valójában a zeneszerzı utolsó szimfóniája.
1850-bıl való, abból az idıbıl, amikor Schumann
a Rajna melletti Düsseldorfba költözött. Mintha a
nagy és áhítatos mondákkal övezett német folyó
közelsége valóban hatott volna a szimfónia kom-
ponálására: a Rajna-menti táj természeti szépségei,
a német népzene lírai mozzanatai át- meg átszövik

a mő öt tételét. De a természeti benyomásokon kí-
vül ösztönzıen hatott a Rajnai szimfónia megalko-
tására a kölni dóm és a hozzá főzıdı regényes
mondavilág is.

ÜNNEPI HANGVERSENY 
Németország újraegyesítésének évfordulója alkal-
mából

UNIVERSITAS 1.

Beethoven István király nyitánya az 1812-ben
újonnan felavatott Pesti Magyar Színház nyitóelıa-
dására született, ahol Kotzebue István király, vagy
Magyarország elsı jótevıje címő drámáját mutat-
ták be. A drámához Beethoven nemcsak nyitányt,
hanem 9 oratórikus tételt is írt. Az utókorban azon-
ban a mő nyitánya vált népszerővé, leginkább a ver-
bunkos muzsikára épülı témáinak, valamint a gyors
részben felcsendülı "örömóda-téma" egyik korai
változatának köszönhetıen.  
A nyitányt követıen egy kortárs magyar zeneszer-
zını darabját hallhatják. A mővet Tallér Zsófia
Fejér András harsonamővész felkérésére kompo-
nálta. A darab alaphangvétele a harsonához társuló
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2011. október 3. 
Bonn – Egyetem Aulája

Liszt: Mazeppa
Dohnányi: Variációk egy gyermekdalra
Wagner: Az istenek alkonya – Hajnal és 
Siegfried rajnai utazása
Kodály: Galántai táncok

Jandó Jenõ - zongora
Vezényel: Hollerung Gábor

2011. szeptember 30. péntek, 19:00
Klauzál Ház

Beethoven: István király – nyitány
Wagner: Napkelte, Siegfried rajnai utazása
Schumann: III. (Rajnai) szimfónia

Vezényel: Hollerung Gábor

2011. október 8. szombat 19:30
Olasz Intézet

Beethoven: István király – nyitány 
Tallér: Concerto rigoroso – õsbemutató   
Dvorák: Cseh szvit
Kodály: Galántai táncok

Fejér András – harsona
Vezényel: Hollerung Gábor
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primer asszociációkat eleveníti fel, úgy mint kato-
nás jelleg, vagy akár az utolsó ítélet vészjósló han-
gulata. A mő címe – szigorú concerto – a szer-
kesztés szigorúságára utal, hiszen a versenymő
mind hangulatában, mint tematikai, ritmikai, mind
formai szempontból is a hagyományos irányelve-
ket követi. A darab kettıs ajánlású: Fejér András-
nak és Petrovics Emil emlékének szól. A szerzı
mestere a mő befejezésének idıszakában hunyt el.
A címadást az ı szelleme is indukálta, hiszen Pet-
rovics Emil mindig a zene klasszikus értékeinek szi-

gorú ıre volt.                          
A hangverseny
második felében
a népi muzsiká-
ból merítünk.
Elsıként a cseh
népzene kulisz-
szatitkaiba nye-
rünk bepillan-
tást, amikor is
Dvorák Cseh
szvitjét hallgat-
hatják meg. A
mő a cseh nép-

zene széles palettáját mutatja be a pasztorális hang-
vételtıl a gyengéd, romantikus dallamokon keresz-
tül egészen a vérpezsdítı furiantig. 
Ezt követıen hazánk zenei világába merülünk alá,
Kodály Galántai táncok címő zenemővének se-
gítségével. A szerzı a Filharmóniai Társaság nyolc-
vanéves fennállására írta a mővet, amelyhez galántai
cigánynótákat választott. Vérbı verbunkos muzsi-
kát hallhatnak, amit virtuóz zeneszerzıi technika és
széleskörő zenei mőveltség birtokában emelt Ko-
dály a magasrendő szimfonikus alkotások színvona-
lára. A nagyszabású táncköltemény ezer arcot villant

fel, ezer színt,
hangulatot, ízt
kínál a hallgató-
nak, bemutatva a
magyar népi mu-
latságok gazdag-
ságát, vidámság-
gal váltakozó
mélabúját. Ezen
az estén a szerzı
szándéka ihoz
hően a népdalok
elıször népi ze-
nekari hangsze-
reléssel szólalnak
meg.

A MEGÉRTHETÕ� ZENE 1.

Az idei sorozatban a zenei kifejezés forrásait mu-
tatjuk be. Bár a sorozat évek óta éppen a zenei nyelv
belsı logikájából származó kifejezıeszközöknek
szentel elsıdleges figyelmet, ebben az esztendıben
a zenén kívüli, illetve más mővészeti nyelvekbıl
származó eszközök zenei jelenlétét járjuk körbe.
Elsıként a hozzánk legközelebb álló kifejezési for-
rást vesszük górcsı alá, ami a beszélt nyelvhez kap-
csolódik. A beszéd által használt fogalmi gondol-
kodás legfontosabb eleme, hogy egy-egy fogalom-
ról mindenkibıl azonos képzetet, azonos érzelme-
ket vált ki. Wagner színpadi mővészete szándékosan
nemcsak a zenére, hanem az ehhez kapcsolódó va-
lamennyi részletre koncentrál, így zenei gondolko-
dásának egy nagyon fontos eleme az ún. vezérmo-

tívum-technika. E motívumok, dallamok az operái
szereplıihez, helyzeteihez, legfontosabb szimbólu-
maihoz kapcsolódnak, így mintegy kalauzként se-
gítik a hallgató tájékozódását a többnyire összetett,
szövevényes cselekményben. 
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2011. október 9. vasárnap 11:00
Olasz Intézet

A BESZÉD
Wagner: Az istenek bevonulása a Valhallába
A walkûrök lovaglása
Siegfried rajnai utazása

Elõad és vezényel: Hollerung Gábor



Hangversenynaptár

In memoriam 
Szabados György 1939-2011
.

Október 13-án zenekarunk egy megrázó felkérés-
nek tesz eleget. Amikor a Budapesti İszi Fesztivál

szervezıi a Kossuth-
díjas zeneszerzı és
zong oramővész ,
Szabados György ki-
fejezett kérésére
megkeresték a Doh-
nányi Zenekart,
hogy a Szabados
György-esten elı-
adja a szerzı mőveit,
még nem tudhattuk,
hogy a komponista

már nem lesz jelen a koncerten. „Röviddel a halála
elıtt törékeny hangon, de nagy lelkesedéssel számolt be arról,
hogy kiengedik a kórházból.” – meséli Hollerung Gábor.
„Sok koncertünkre eljött, amíg egészséges volt, rajongójává
vált az együttesnek, élvezte az elmélyült munkát, színvona-
lat, amit a zenekar képvisel. Koncertünkkel emléke elıtt
tisztelgünk, két saját mőve mellett egyik kedvenc darabját,
Bartók Concertóját szólaltatjuk meg.”
Szabados György az improvizatív kortárs zene Eu-
rópa-szerte legismertebb alakja volt, improvizáló te-
hetsége már gyermekkorában megmutatkozott, már
ekkor virtuóz rögtönzéseket mutatott be a zongo-
rán. Zenei alkotói módszerét a kompozíció és a sza-
bad improvizáció harmóniája, illetve a jazz erıs ha-
tása jellemezte. Mővészetének jelentısége elsısor-
ban abban áll, hogy az 1960-as évek elsı felében
egyszerre nyitott az Észak-amerikai free és avant-
gárd törekvések, valamint a magyar népzenei gyö-
kerek irányába. Elképzelései szétfeszítették az ak-
kori jazz-formák és stílusok kereteit. Szabados a ru-
bato jellegő magyar népdalra és a Bartók zenéjébıl
ismert keleti ritmusvilágra építette zenei nyelveze-
tét, ami a mőfaj új dimenzióit tárta fel, és egy erısen
kontrollált, de nagy improvizációs lehetıségő mu-
zsikáláshoz vezetett. Felfogása szerint a rendezett

zene, a kompozíció csak egy váz marad, ha nem ad
teret a lélek szárnyalásának. Szabados György a mő-
vészetet hídnak tekintette a világ és Isten között. 
Számos zenészkörnek és mővészi kezdeményezés-
nek volt az elindítója, vagy a meghatározó alakja. Sa-
ját együttese és zenemőhelye mellett ilyen volt a
Kassák Klub, a Fonó Budai Zeneház, vagy a Gyır
Free egyesület. 
„...mővészete annyiban is egyedülálló, hogy rögtön az indu-
láskor sajátos utat kezdett el: zenei anyanyelvben gyökerezı
mővészetet teremtett. (...) ... életmőve az egyetemes zeneiség
teljességét példázza a legújabb korban. Az idıtlen értékek
mentén egybefoglalta az arché többezer éves múltját, a jelen
pillanatát és a jövı beláthatatlan útjait. Mindezt nem a
korra jellemzı, „széttöredezettségben élı attitőddel”, hanem
a kozmikus ölelés magatartásával élte...“
Szabados nagy rajongója volt Bartóknak, az Idı-
zene címő mővét neki szentelte, ajánlotta. Az Idı-
zene mellett felhangzó Kantáta férfikarra és zene-
karra címő mő eredetileg férfikarra és big bandre
íródott, majd késıbb a Dohnányi Zenekart megis-
merve Szabados áthangszerelte mővét. A rendkívül
igényes, nagysikerő alkotást, melyben kortárs zenei
elemek jazz elemekkel ötvözıdnek, a szerzı a ze-
nekar kérésére új tételekkel bıvítette ki, és a férfi-
kar mellett egy nıi szólista bevonásával szimfoni-
kus zenekarra hangszerelte át. A szerzı rendkívül
nagy elégedettségére és örömére mutatták be a mő-
vet elıször a 2006-os Tavaszi Fesztiválon. 
Szabados György hosszú betegség után 2011. jú-
nius 10-én hunyt el.
A hangverseny második felében Bartók utolsó mő-
vét, a Concertót hallhatják. A szerzı azért nevezte
el zenekari concertónak és nem szimfóniának, mert
a darab minden hangszerjátékostól bizonyos szintő
virtuozitást követel meg, ám túl sok hangszeres ke-
rül a fénypontba ahhoz, hogy a mővet sinfonia con-
certantének lehessen hívni. Bartók éppen kórház-
ban feküdt Amerikában, amikor felkérést kapott
egy zenekari mő megírására. Utolsó alkotása tulaj-
donképpen vallomás mindarról, ami e nemzedék
sorsának életében törést okozott, annak döntı
konfliktusát jelentette. Erre utal az elsı tétel ká-
oszból kikristályosodó elszánt akarata; a második
tétel népi ihletéső derője. A harmadik tételben a
honvágy gyógyíthatatlan sebei okozzák zokogó dal-
lamának fájdalmát. A negyedik tételben a kímélet-
len erıszak és a tönkresilányított hazafias eszmé-
nyek tragikusan egyenlıtlen küzdelme zajlik le. A
fináléban pokoli, de halk gomolygásból, apró szik-
rákból hirtelen szárba szökkenı diadalmas, egy ko-
rábban már hallott trombitatémát idézı zárófanfár
szegezi székhez a hallgatót. 
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2011. október 13. csütörtök, 19:30
Olasz Intézet

BUDAPESTI ÕSZI FESZTIVÁL
Szabados: Idõzene vonószenekarra
Szabados: Kantáta
Bartók: Concerto 

Vezényel: Hollerung Gábor
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ZENE-KÉP 1.

A mai este a Budafoki Dohnányi Zenekar hagyo-
mányos filmzene koncertjeinek folytatása. Elsı ré-
szében Wagner-mővek csendülnek fel, amelyek szá-
mos film betétzenéiként is hallhatók voltak már. 
A második részben ugyanúgy szerepelnek eredeti
filmzenék, mint híres betétdalok, vagy filmekhez
felhasznált klasszikus mővek, ahol a zenei élményt
filmklipek teszik még élvezetesebbé.
Örömmel tudatjuk, hogy elfo-
gadta meghívásun-
kat az 501-es
Légió Ma-
gyarországi
Helyırsége,
amely nem-
zetközi szin-
ten fogja
össze a pro-
fesszionális
jelmezekkel
r e n d e l k e z ı
Star Wars ra-
jongókat. A
ma esti koncer-
tünkön 18:30-
tól a Müpa aulá-
jában lehetıség
nyílik közös
fényképek készítésére a
jelmezesekkel

A MEGÉRTHETÕ ZENE JUNIOR 1.

A német zene
mindig is az eu-
rópai zenei fejlı-
dés egyik megha-
tározó mozga-
tója volt. A sajá-
tosan német ze-
nérıl mégis
azóta beszélünk,
amióta Európa
sok másik orszá-
gához hasonlóan
a 19. század ele-
jén megteremtı-
dik a jellegzetes
német nemzeti
romantika. Erre
természetesen
igen nagy hatás-
sal van a német

romantikus irodalom, pl. Goethe, Heine, Schiller.
A német zene sok szálon kapcsolódik 
Beethovenhez; Weberhez, a német nemzeti opera
megteremtıjéhez, Liszthez, a fausti gondolat leg-
zseniálisabb zenei megfogalmazójához és a német
zene egyik igazi poétájához, Schumannhoz.

ZENEÉRTÕ LESZEK 1. 
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2011. október 22. szombat, 11:00
Klauzál Ház

NÉMET ZENE
Liszt: Mephisto-keringõ I.
Schumann: Rajnai szimfónia – részlet
Beethoven: István király – nyitány
Weber: A bûvös vadász – nyitány

Elõad és vezényel: Hollerung Gábor

2011. október 16. vasárnap, 19:30
Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

Wagner: Az istenek bevonulása a Valhallába
A walkûrök lovaglása, Erdõzsongás
Napkelte és Siegfried rajnai utazása
John Williams: Star Wars
Mozart-medley (Amadeus)
Nick Glennie-Smith: Szabadság, szerelem
Vangelis: 1492
Sibelius: Finlandia (Die Hard II.)
Hans Zimmer: A nap könnyei
Leonard Cohen: Halleluja (Shrek)
Klaus Badelt: A Karib-tenger kalózai
Deák Tamás: Macskafogó

Czerovszky Henriett, Harmonia Garden
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Vezényel: Hollerung Gábor

2011. október 22. szombat, 15:00
Klauzál Ház

BEMUTATKOZIK A VONÓS CSALÁD
A hegedû, a brácsa, a gordonka és a
nagybõgõ

Elõad: Zelinka Tamás
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BUDAFOKI HANGVERSENYESTÉK 2.

A mai estét fenntartónk testvérvárosának, a svéd-
országi Kristianstadnak és a skandináv zenekultú-
rának ajánljuk.
A hangversenyt azonban egy kortárs magyar zene-
mővel nyitjuk: Tiszai Péter Belvárosi gyümölcsök
címő szvitjét 2010 nyarán írta egy svájci versenyre.
Eredetileg az Adulti, azaz Felnıttek címet viselte, új
címét Lackfi János – napjainkban egyre ismertebb –
költınek köszönheti. A mő zenei paródia – nem csak
gyerekeknek. A szvit egyes részei egy-egy tulajdon-
ságot mutatnak be, s a zenei anyagot Lackfi János
versei kísérik. A hallgatóság elıtt világossá válik a mő
meghallgatása során, hogy milyen is a bölcs Szegfő
bácsi, a kelekótya Kaktusz úr, a fejfájós Torma kis-
asszony, netán a hétalvó Mák bácsi. 
Ezt követıen a skandináv zeneirodalom három re-
mekét hallgathatják meg:
Hugo Alfvént elsısorban népzenei ihletéső kom-
pozíciói tették híressé. Ezek egyik kitőnı példája a

mai estén felcsendülı
I. svéd rapszódia, a
M i d s o m m a r va k a
(Szentivánéj), melyet
egy vidéki lakodalom-
ban hallott táncmu-
zsika inspirált. A zene-
mőben jól megmutat-
kozik talán a svéd
nyelv zeneiségébıl is
fakadó erıteljes dalla-

mosság, melyben éppúgy jelen van a melankólia,
mint a vérpezsdítı ritmikusság.
Ibsen Peer Gynt címő drámájához Grieg 1874-76-
ban írt kísérızenét, s ebbıl utóbb két hangverseny-
szvitet állított össze. A mai estén felhangzó elsı
szvitet megnyitó Reggeli hangulat poétikus termé-
szeti kép; az Aase halálát megjelenítı második tétel
szorosan kapcsolódik a költeményhez: Peer Gynt
megérkezik anyja halálos ágyához, és fantasztikus

történetekkel segíti át a
haldoklót a túlvilágra.
Az így megelevenedı
történetek füzére a ze-
nemő: Anitra tánca
vérpezsdítı keleti tánc-
muzsika, amelyet az
arab vezér leánya Peer
szórakoztatására lejt. A
negyedik tétel kísérte-

ties lidércálom a hegyi király csarnokáról. 
A Finlandia Sibelius legnépszerőbb alkotása, va-
lóságos mővészi „névjegye”. A népe sorsát aggo-

dalmasan szívén viselı zene-
szerzı 1899-ben részt vett
abban a mozgalomban,
amely tiltakozott az orosz
cári hatalom februári kiáltvá-
nya ellen (ez feloszlatta a
finn parlamentet, és korlá-
tozta a sajtó- és szólássza-
badságot az országban). A
mozgalom irányítói de-

monstratív elıadássorozatot rendeztek, amelyen
többek között Sibelius ez alkalomra komponált
négytételes szvitje, a „Finnország ébred” is elhang-
zott. A szvit negyedik tétele – amely a Suomi címet
viselte – utóbb különvált a sorozattól és önálló da-
rabként kezdte el pályafutását 1900 júliusában.
Azóta ez a mő reprezentálja a világ szemében a finn
nemzetet. 

A MEGÉRTHETÕ ZENE JUNIOR 2.

A skandináv zene kevéssé ismert Magyarországon,
hiszen az egyik legkésıbb – csak a XX. század ele-
jén – kialakuló nemzeti tradíció. Skandinávia tradí-
ciói számos szállal kötıdnek egymáshoz, de a nem-
zeti sokszínőség okán a skandináv zene igen válto-
zatos. Az egyik leghíresebb képviselıje a norvég
Grieg, aki nemzeti drámájukhoz, a Peer Gynt-höz
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2011. november 11. péntek, 19:00
Klauzál Ház

KRISTIANSTAD – SKANDINÁV EST
Tiszai: Belvárosi gyümölcsök
Alfvén: Midsommarvaka
Grieg: Peer Gynt
SiIbelius: Finlandia

Vezényel: Meskó Ilona

2011. november 12.  szombat, 11:00
Klauzál Ház

ÉSZAK ZENÉJE
Grieg: Peer Gynt
Sibelius: Finlandia
Nielsen: Aladdin-szvit

Elõad és vezényel: Hollerung Gábor
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írt kísérızenéjével
vált világhírővé. A
finnek nemzeti ze-
neszerzıje, Sibe-
lius mővészetében
mindig tetten ér-
hetı a jellegzetes
északi komorság,
leghíresebb mővé-
nek fı motívuma a
finnek Szózathoz
hasonló nemzeti
éneke. A dán 
Nielsen a skandi-
náv kultúra egyik

legsokszínőbb komponostája. Leghíresebb mőve,
az Aladdin ezúttal nem hazája világába, hanem a
mesés Keletre kalauzol minket.

ZENEÉRTÕ LESZEK 2. 

A MEGÉRTHETÕ�ZENE 2.

A romantikus zenemővészet egyik fontos eszköze
az adott gondolathoz kapcsolódó idıbeli, térbeli
környezet, az atmoszféra, illetve az ezekrıl szıtt el-
képzelések. Ez a zenei kolorit hol a mondanivaló
aktualitását igyekszik tompítani, hol pedig éppen ez
a különleges atmoszféra teremtette egzotikum erı-

síti a zenei tartalmat. Bi-
zet operájának egyik leg-
jellegzetesebb eszköze a
cselekmény környezeté-
nek zenei eszközökkel
való megfestése. A ze-
nemőben a környezet
nemcsak egzotikus hát-
tér, hanem a maga nyers
valóságával a történet
egyik központi drama-
turgiai mozgatója is. 

UNIVERSITAS 2.

A mai este bevezetı száma Bizet Carmen-szvitje,
mely az opera legnépszerőbb részleteit főzi össze. 
A vérpezsdítı spanyol muzsika után két kevésbé is-
mert versenymő csendül fel. Elsıként Edward El-
gar brit zeneszerzı zenekarra és vonósnégyesre írt
darabja csendül fel. A barokk concerto grossók stí-
lusát idézı versenymőben a szólókvartet nem szó-
lal meg igazán szólistaként, szólamai egyenrangú

partnerként vegyülnek el a ze-
nekari szólamokban. E briliáns
darab minden bizonnyal a zene-
irodalom legnagyobb „merény-
lete” vonószenekarok ellen, hi-
szen célja, hogy minden szólam
bemutathassa virtuozitását. A
mő nagy része ugyan a hegedő-
szólamok elképesztı technikai
tudására épít, ám elıadása ennél

is nagyobb kihívás a kevésbé mozgékony mély szó-
lamok – cselló és bıgı – számára.  
Ezt követıen Bohuslav Martinu cseh komponista
zenekarra és vonósnégyesre írt concertóját hallhat-
ják. Martinu az 1930-es években – amikor e zene-
mőve született – számos stílust, mőfajt fedezett fel
magának, és ezek kombinációjával, ötvözésével kí-
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2011. november 13. vasárnap 11:00
Olasz Intézet

A KÖRNYEZET
Bizet: Carmen

Megyesi Schwartz Lúcia – Carmen
Kálmán Péter – Escamillo
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Elõad és vezényel: Hollerung Gábor

2011. november 12. szombat, 15:00
Klauzál Ház

A VIRTUÓZ FAFÚVÓSOK
A fuvola, az oboa, a klarinét és a fagott

Elõad: Zelinka Tamás

2011. november 18. péntek 19:30
Olasz Intézet

Bizet: Carmen-szvit
Elgar: Bevezetés és allegro 
Martinu: Versenymûvonósnégyesre és zenekarra
Liszt: Mazeppa

Apollon Musagete Quartet
Vezényel: Georg Kugi



Hangversenynaptár

sérletezett. E korszakában ismerkedett meg az eu-
rópai kompozíciós tech-
nikákkal (már régóta
Amerikában élt), külö-
nösen nagy hatást tett rá
Sztravinszkij mővészete.
E mőfaji sokszínőség,
derő, szellemesség és
sziporkázás érzıdik a
ma felcsendülı zenemő-
bıl is. 
Végül, de nem utolsó-

sorban Liszt szimfonikus költeményét, a Mazep-
pát hallhatják. A szimfonikus költemény jellegze-
tes programzenei mőfaj, mely általában irodalmi al-
kotáson alapul, mint pl. Dukas  A bővészinas, De-
bussy Egy faun délutánja címő mővei, ám a mőfaj
legnagyobb mesterei Liszt és Richard Strauss vol-
tak. Mazeppa idealizált történetét Liszt Victor
Hugo Keleti énekek (Les Orientalis) címő köteté-
ben, 1829-ben megjelent költeményébıl ismerte
meg. A történet röviden a következı: Mazeppát el-
fogja az ellenség, és egy megvadított lóhoz kötözik.
A paripa árkon-bokron, erdın-mezın át vágtat az
eszméletlen Mazeppával, míg össze nem rogy. A
Mazeppára rátaláló emberek a sok szenvedést ki-
álló hıst vezérükké választják.
A mő erıteljes, lendületes darab, melyben a vágta,
a szenvedés után a diadal képét is megfesti. A ze-
nemőben olyan naturalisztikus elemek is megtalál-
hatók, mint az ostorcsapás, a ló nyerítése, összero-
gyása stb. A mő metruma egyre gyorsul, hogy a
gyorsuló vágtát érzékeltesse. Trombitaszó jelzi a
megmentésre érkezı embereket, majd az újjászüle-
tés és a vezérré választás témája következik. 

FILMZENE KONCERT

A zenekar nagysikerő filmzenei programja ezennel
újdonságokkal, valamint a már ismert és kedvelt
mősorszámokkal jelentkezik. A programban meg-
találhatók a Klasszik Rádió toplistáján szereplı ze-
neszámok is.

BUDAFOKI HANGVERSENYESTÉK 3

Ádventi hangversenyünk elsı felében Brahms elsı
szimfóniáját hallhatják. A szerzı életmővében
nagy küzdelem volt e zenemő létrejötte. A szimfó-
nia írásának gondolata már hosszú ideje foglalkoz-
tatta Brahmsot, elsı próbálkozását végül zongora-
versennyé dolgozta át (d-moll koncert). Valójában
hosszú ideig, mintegy 20 évig várt elsı szimfóniája
megírásával, mely eltér a hagyományos szimfóniák
felépítésétıl. 
Az elsı tétel elé lassú bevezetést iktatott, melynek
sejtelmesen komoly hangulatát, dallamvilágának
kromatikáját a fıtétel pregnáns ritmusvilága váltja
fel. A második tételben megszólal barátja, a tragi-
kusan elhunyt Schumann álomszerő világa. A har-
madik, hagyományosan scherzo tételben a német
népdal ringatózó, bölcsıdalszerő hangja csendül
fel, melyet a zárótétel lassú bevezetıjét követıen a
beethoveni hangot idézı diadalmas kóda zár le. 
Ádventi koncertünk ünnepi hangulatát az elıadás
második felében felcsendülı Orbán György Ro-
rate coeli címő oratóriuma adja meg. Bár a mő az
adventi zsoltár címét viseli, a szerzı emellé a leg-
szebb zsoltárokat válogatta össze, hogy egy monu-
mentális, ám mégis ünnepélyes zenemőben for-
rassza ıket egybe. A zsoltárszövegek a komponista
nagyon eredeti zenei nyelvén kelnek életre, mely-
ben jelen van a blues-os hangvétel komorsága és
bensıségessége, a szerzıtıl megszokott pimasz vir-
tuozitás, és az oly jellegzetes pasztell, áttetszı szín.
„Egyetlen pillanat sincs, amit ne éreznénk méltó-
nak a szöveghez. Fel tud emelkedni e csodálatos
költészet szintjére.”
Köszöntsék velünk az év vége legcsodálatosabb ün-
nepét ezzel a bensıséges, áhítatos ünnephez igazán
méltó, kortárs magyar zenemővel .�

Minden kedves vendégünknek békés karácsonyi
ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új évet kí-
vánunk! 
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2011. december 16. péntek, 19:00
Klauzál Ház

Brahms: I. szimfónia
Orbán: Rorate coeli

Miksch Adrienn – szoprán 
Bardon András – tenor 
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Vezényel: Werner Gábor

2011. december 5. hétfõ, 19:30
Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

A Klasszik Rádió és a BDZ közös filmzene
koncertje

Vezényel: Hollerung Gábor



A Budafoki Dohnányi Zenekar hangversenynaptára 2011-12

2011. szeptember 30. 
péntek 19:00

Klauzál Ház
BUDAFOKI

Beethoven: István király – nyitány
Wagner: Napkelte, Siegfried rajnai utazása
Schumann: III. (Rajnai) szimfónia
Vezényel: Hollerung Gábor

2011. október 3. 
hétfı 19:00

Bonn – Egyetem Aulája
ÜNNEPI HANGVERSENY
NÉMETORSZÁG ÚJRAEGYESÍ-
TÉSÉNEK ÉVFORDULÓJA 
ALKALMÁBÓL

Liszt: Mazeppa
Dohnányi: Variációk egy gyermekdalra
Wagner: Az istenek alkonya – Siegfried rajnai utazása
Kodály: Galántai táncok 
Jandó Jenı – zongora 
Vezényel: Hollerung Gábor

2011. október 8. 
szombat 19:30

Olasz Kultúrintézet
UNIVERSITAS

Beethoven: István király – nyitány 
Tallér: Harsonaverseny – ısbemutató   
Dvorák: Cseh szvit
Kodály: Galántai táncok
Fejér András - harsona
Vezényel: Hollerung Gábor

2011. október 9. 
vasárnap 11:00

Olasz Kultúrintézet
MEGÉRTHETÕ

2011. szeptember 24. 
szombat 18:00

Nyíregyháza Mendelssohn: Szentivánéji álom
Gyöngyösi: I. szimfónia
Cantemus Vegyeskar (karigazgató: Szabó Soma)
Vezényel: Hollerung Gábor

2011. október 16. 
vasárnap 19:30

Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyterem
ZENE-KÉP

Wagner: Az istenek bevonulása a Valhallába
A walkőrök lovaglása
Erdızsongás
Siegfried rajnai utazása
Filmzenei klasszikusok
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Vezényel: Hollerung Gábor

2011. október 22. 
szombat  11:00

Klauzál Ház
JUNIOR

Liszt: Mephisto-keringı I.
Schumann: Rajnai szimfónia
Beethoven: István király – nyitány
Weber: A bővös vadász – nyitány
Elıad és vezényel: Hollerung Gábor

2011. október 22. 
szombat  15:00

Klauzál Ház
ZENEÉRTÕ

BEMUTATKOZIK A VONÓS CSALÁD
A hegedő, a brácsa, a gordonka és a nagybıgı
Elıad: Zelinka Tamás

2011. október 13.
csütörtök 19:30

Olasz Kultúrintézet
BUDAPESTI ÕSZI FESZTIVÁL
SZABADOS EMLÉKKONCERT

Szabados: Idızene vonószenekarra
Szabados: Kantáta
Bartók: Concerto 
Vezényel: Hollerung Gábor

A BESZÉD
Wagner: Az istenek bevonulása a Valhallába
A walkőrök lovaglása
Siegfried rajnai utazása
Elıad és vezényel: Hollerung Gábor



A Budafoki Dohnányi Zenekar hangversenynaptára 2011-12

2011. november 12. 
szombat 11:00

Klauzál Ház
JUNIOR

ÉSZAK ZENÉJE
Grieg: Peer Gynt
Sibelius: Finlandia
Nielsen: Aladdin-szvit
Elıad és vezényel: Hollerung Gábor

2011. november 12. 
szombat 15:00

Klauzál Ház
ZENEÉRTÕ

A VIRTUÓZ FAFÚVÓSOK
A fuvola, az oboa, a klarinét és a fagott
Elıad: Zelinka Tamás

2011. november 13. 
vasárnap 11:00

Olasz Kultúrintézet
MEGÉRTHETÕ

2011. november 11. 
péntek 19:00

Klauzál Ház
BUDAFOKI

SKANDINÁV EST
Tiszai: Belvárosi gyümölcsök
Alfvén: Midsommarvaka
Grieg: Peer Gynt
Sibelius: Finlandia
Vezényel: Meskó Ilona

2011. november 18. 
péntek 19:30

Olasz Kultúrintézet
UNIVERSITAS

Bizet: Carmen-szvit
Elgar: Bevezetés és allegro vonósnégyesre és zenekarra
Martinu: Versenymő vonósnégyesre és zenekarra
Liszt: Mazeppa
Apollon Musagete Quartet
Vezényel: Georg Kugi

2011. november 20. 
vasárnap 19:30

Villach Bizet: Carmen-szvit
Elgar: Bevezetés és allegro vonósnégyesre és zenekarra
Martinu: Versenymő vonósnégyesre és zenekarra
Liszt: Mazeppa
Apollon Musagete Quartet
Vezényel: Georg Kugi

2011. december 5 
hétfı 19:30 

Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyterem
A KLASSZIK RÁDIÓ FILMZENE
KON CERTJE

Filmzene koncert
Vezényel: Hollerung Gábor

A KÖRNYEZET
Bizet: Carmen
Megyesi Schwartz Lúcia, Kálmán Péter
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Elıad és vezényel: Hollerung Gábor

2011. december 3. 
szombat  16:00 és 20:00

Budapest Kongresszusi
Központ

Havasi Project

2011. december 16. 
péntek 19:00

Klauzál Ház
BUDAFOKI

ADVENTI KONCERT
Brahms: I. szimfónia
Orbán: Rorate coeli
Miksch Adrienn – szoprán
Bardon András – tenor
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Vezényel: Werner Gábor
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2012. január 8. 
vasárnap 19:30

Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyterem
ÚJÉVI KONCERT

Filmzenei klasszikusok
Tóth Vera, Gerendás Péter, Eugene Rousseau
Vezényel: Hollerung Gábor

2012. január 14. 
vasárnap 19:30

Olasz Kultúrintézet
UNIVERSITAS

ÚJÉVI KONCERT
Vezényel: Hollerung Gábor

2012. január 15. 
vasárnap 11:00

Olasz Kultúrintézet
MEGÉRTHETÕ

A KÉP
Smetana: Hazám – Moldva, Blanik
Elıad és vezényel: Hollerung Gábor

2012. január 23. 
hétfı 19:30

Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyterem
ZENE-KÉP

2012. január 6. 
péntek, 19:00

Klauzál Ház
BUDAFOKI

ŐJÉVI KONCERT
Vezényel: Hollerung Gábor

2012. február 18. 
szombat 19:30

Olasz Kultúrintézet
UNIVERSITAS

Donizetti: Roberto Devereux – nyitány
Sibelius: Hegedőverseny
Mozart: c-moll mise K 427
Kelemen Barnabás – hegedő
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Vezényel: Hollerung Gábor

2012. február 19. 
vasárnap 11:00

Olasz Kultúrintézet
MEGÉRTHETÕ

A SZÍNPAD
Mozart: d-moll zongoraverseny K 466
Réti Balázs – zongora
Elıad és vezényel: Hollerung Gábor

2012. február 24. 
péntek 19:00

Klauzál Ház
BUDAFOKI

VÁRNA 
Vladigerov: Vardar – bolgár rapszódia
Ott Rezsı: Kürtverseny – ısbemutató
Borogyin: Szláv táncok
Benyus János – kürt
Vezényel: Dian Tchobanov

2012. január 28. 
szombat 15:00

Klauzál Ház
ZENEÉRTÕ

FÉNY ÉS ÜNNEP – A RÉZFÚVÓSOK
A trombita, a kürt, a harsona és a tuba
Elıad: Zelinka Tamás 

2012. január 28. 
szombat 11:00

Klauzál Ház
JUNIOR

A MAGYAR KÓRUSIRODALOM GYÖNGYSZEMEI
Liszt: Tu es Petrus
Kodály: Liszt Ferenchez
Bárdos: Régi táncdal
Deák-Bárdos: Eli, eli
Orbán: Cor mundum
Karai: De profundis
Elıad és vezényel: Hollerung Gábor 

Dvorák: IX. (e-moll) szimfónia („Az új világból”)
Smetana: Hazám – Moldva, Blanik, Visehrad
Vezényel: Hollerung Gábor
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2012. február 25.
szombat 11:00

Klauzál Ház
JUNIOR

SZLÁV ZENE
Vladigerov: Bolgár rapszódia
Dvorák: Szláv tánc
Borogyin: Polovec táncok
Csajkovszkij: IV. szimfónia – IV. tétel
Elıad és vezényel: Hollerung Gábor

2012. február 25.
szombat 15:00

Klauzál Ház
ZENEÉRTÕ

ISMERKEDÉS A BILLENTYŐS ÉS A PENGETİS
HANGSZEREKKEL
A zongora, a harmonika, a hárfa és a gitár
Elıad: Zelinka Tamás

2012. március 11. 
vasárnap 11:00

Olasz Kultúrintézet
MEGÉRTHETÕ

2012. március 24. 
szombat 11:00

Klauzál Ház
JUNIOR

LATIN ZENE
Rossini: Sevillai borbély – nyitány
Bizet: Arlesi-lány – Farandole
Piazzolla: Évszakok
Elıad és vezényel: Hollerung Gábor 

2012. március 24. 
szombat 15:00

Klauzál Ház
ZENEÉRTÕ

DOBPÁRBAJ – AZ ÜTİHANGSZEREK 
BIRODALMA
A timpani, a nagydob, a kisdob, a cintányér, a harangjáték
és a xilofon
Elıad: Zelinka Tamás 

2012. március 23. 
péntek 19:00

Klauzál Ház
BUDAFOKI

BARÓT
Liszt: La notte
Bartók: Hegedőverseny 
Csíky Boldizsár: Gulag
Selmeczi: Burloni
Selmeczi János – hegedő
Vezényel: Selmeczi György

A  MOZGÁS
Ravel: Daphnis és Cloé
Elıad és vezényel: Hollerung Gábor

2012. április 4.
szerda, 19:30

Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyterem
ZENE-KÉP

Orff: Carmina burana
Fanshawe: African Sanctus
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Vezényel: Hollerung Gábor

2012. április 14.
szombat 11:00

Klauzál Ház
JUNIOR

A Budafok Big Band mősora 
Elıad és vezényel: Puskás Csaba

2012. április 14.
szombat 19:30

Olasz Kultúrintézet
UNIVERSITAS

Verdi: A végzet hatalma – nyitány
Schubert: VIII. szimfónia
Brahms: II. zongoraverseny
Fülei Balázs – zongora
Vezényel: Pier Carlo Orizio
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2012. május 12. 
szombat 19:30

Olasz Kultúrintézet
UNIVERSITAS

Mendelssohn: Szentivánéji álom – nyitány
Mendelssohn: Hegedőverseny
Beethoven: VII. szimfónia
Oláh Vilmos – hegedő
Vezényel: Vásáry Tamás

2012. május 20.
vasárnap 19:30

Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyterem
ZENE-KÉP

Haydn: A Teremtés
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Vezényel: Hollerung Gábor

2012. május 25. 
péntek 19:00

Klauzál Ház
BUDAFOKI

2012. május 1. 
kedd 19:30

Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyterem
ÉNEKEL AZ ORSZÁG

Vajda: Változatok
Webber: Requiem
Vezényel: Hollerung Gábor

VARSÓ 
Vajda: Sinfonia ma non troppo
Addinsell: Varsói koncert
Csajkovszkij: III. szimfónia
Hegedős Endre – zongora
Vezényel: Hollerung Gábor

2012. május 6. 
vasárnap, 11:00 és 15:00

Fesztivál Színház Händel: Izrael Egyiptomban - részletek
Vajda: Változatok
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Elıad és vezényel: Hollerung Gábor

Filmzene koncertekFilmzene koncertek
2011. október 16. MÜPA
2011. december 5. MÜPA
2012. január 8. MÜPA



A Budafoki Dohnányi Zenekar tagjai

Zeneigazgató: Hollerung Gábor
Karmester: Werner Gábor

Elsı hegedő
Viniczai Éva – elsı koncertmester
Harsányi Elina – második koncertmester
Berán Gábor – koncertmester-helyettes
Baranyai Gábor
Bánhegyi Tünde
Gárdián Rita
Kristó-Varga Nikolett
Pánczél Tamás
Remenyik Gabriella
Sass Magdolna
Sawada Aya
Sólyom Magdolna
Szilágyi Péter
Véghelyi Márk

Második hegedő
Kalla-Tóta Hajnalka – szólamvezetı
Varró Katalin – szólamvezetı-helyettes
Bajmóczi Tünde
Füzesséry Attila
Gáblik Judit
Horváth Anita
H. Kovács Emese
Márton Orsolya
Puskás Mária

Brácsa
Kusz Viktória – szólamvezetı
Markó János – szólamvezetı-helyettes
Amirás Kinga
Bakay Viktória
Érsek Lilla
Gálfiné Megyes Krisztina
Konrád Barnabás
Lukács Zsuzsanna
Radnai Róbert
Skripeczky-Buzás Beáta
Tuza Boglárka

Cselló
Kószás Ágnes – szólamvezetı
Simkó-Várnagy Mihály – szólamvezetı-helyettes
Draskóczy Veronika
Garami Eszter
Helecz Dániel
Szontagh Márton
Török Beáta

Nagybıgı
Bíró Zoltán – szólamvezetı
Gyurján Róbert – szólamvezetı-helyettes
Bangó Norbert
Gyetvai Gábor
Lombos Pál
Nahaj Gábor

Fuvola
Molnár Krisztina – szólamvezetı
Bene Hajnalka
Kanyó Dávid
Sepsi Etelka

Oboa
Kıházi Edit – szólamvezetı
Czápos Benedek
Villányi Péter

Klarinét
Szepesi Bence – szólamvezetı
Horváth Marcell
Nyers Alex

Fagott
Ambrózy Attila – szólamvezetı
Bazsinka Ivett
Korda Nikoletta
Kotroczó Szabolcs

Kürt
Tóth Bálint – szólamvezetı
Benyus János
Flammer István
Hamar Máté
Mészáros Bence

Trombita
Csatos Ferenc – szólamvezetı
Monoki Attila
Nagy Antal

Harsona
Sütı András – szólamvezetı
Görög-Hegyi Gábor
Pálinkás Péter

Tuba
Kovács Péter

Ütı
Szilvási Attila – szólamvezetı
László Attila
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FORDÍTSA TÁRSASÁGI ADÓJÁNAK MAXIMUM 70%-ÁT 
ZENEKARUNK TÁMOGATÁSÁRA!

Így cége is jól jár, hiszen társasági adókedvezményben részesül, a Budafoki Dohnányi Zenekar pedig biz-
tosabb lábakon állva gondoskodhat továbbra is az Ön, családja, barátai, üzletfelei zenei szórakoztatásáról. 

Az Európai Bizottság ugyanis megteremtette annak lehetıségét, hogy az elıadó-mővészeti szervezete-
ket támogató vállalkozások társasági adókedvezményben részesüljenek, ezzel kívánva elımozdítani a kul-
túra támogatói körének bıvítését. 

Mit kínál vállalkozásának a támogatási konstrukció?

- A támogató vállalkozás a támogatás összegét elszámolhatja költségként az adóalap kiszámításakor.
- A támogatás juttatásának adóévében és az azt követı három adóévben adókedvezményt vehet igénybe.

A támogatás maximális összege a fizetendı társasági adó 70%-a. 

Ha már fizetni kell cégének nyeresége után, használja ki Ön is a lehe-
tıséget; fogja fel befektetésként, és – eredményétıl függıen – érjen el
akár 10%-19% hozamot a kultúra támogatásával!

Részletek: 
http://www.bdz.hu/?oldal=56
vagy BDZ Mővészeti Titkárság: 06/1/322-1488

LEGYEN ÖN IS A TÁMOGATÓNK!


