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A hosszú, meleg nyár után újabb évadot indítunk, mely nemcsak mővé-
szileg, de a zenekar mőködése szempontjából is sok-sok új kihívást tar-
togat a számunkra. Zenekarunk, immáron túl a nagykorúságán, ebben az
évadban ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. 20 év nagy idı, ennyi
idı alatt a gyermekeink leérettségiznek, felvételt nyernek valamely egye-
temre, fıiskolára, munkát találnak. Mi is valahogy így vagyunk ezzel: fel-
nıttünk, és megértünk arra, hogy a magyar zenei élet élvonalában tart-
sanak számon minket. Erre nemcsak a 20 év miatt tarthatunk igényt, ha-
nem a magyar zenei életben végzett kiemelkedı munkánk alapján is. Ze-
nekarunk tavaly több mint 55.000 fizetınézıjével az egyik legkeresettebb
zenekar volt hazánkban. Emellett az a tény,  hogy a költségvetésünk több
mint 40%-át saját magunk termeltük ki, mindenképpen abszolút egye-
dülálló teljesítmény Magyarországon. 
A jubileumi évad alkalmából megismerhetik zenekarunk sokszínőségét:
szólistáink között üdvözölhetjük Harsányi Elina koncertmestert, Szepesi
Bence klarinét szólamvezetıt, Tóth Bálint kürt szólamvezetıt, Kıházi
Edit oboa szólamvezetıt, a teljes ütı szólamot, de lesznek olyan zenekari
tagok is, akiket új oldalunkról ismerhetünk meg: Berán Gábor egy kar-
mester nélküli koncerten hangversenymesterként irányítja a zenekart,
Véghelyi Márk hegedős és Kanyó Dávid fuvolista pedig karmesterként
fog bemutatkozni.
Universitas sorozatunk új helyszínre költözik, ezt a sorozatot ebben az
évadban a közönségünk kívánságára a MOM Kulturális Központban ren-
dezzük, ahol korszerő környezetben, kedves, hozzáértı munkatársak vár-
ják a zenekart és a hallgatóságot.
A Mővészetek Palotájában rendezett Zene plusz... bérletünk mősorába ki-
mondottan olyan mőveket válogattunk, amelyeknél a megszólaló zenék-
hez valamely társmővészet (film, tánc, színház, animáció) társul. 
Szokás szerint más mőfajokba is elkalandozunk: lesz megint Cinemusic
a Klasszik Rádióval, majd egy karácsonyi utazásra hívjuk önöket Szulák
Andreával, láthatnak-hallhatnak minket a Mővészetek Palotája sorozatai -
ban is, valamint a Papp László Sportarénában Havasi Balázzsal. Ismét
lesz nagyszabású, ezúttal komoly-komolytalan újévi hangversenyünk, ahol
ezúttal a zenei sziporka játssza a fıszerepet, jubileumunkat pedig egy
nagyszabású hangversennyel ünnepeljük 2013. április 8-án.
Várjuk tehát szeretettel önöket hangversenyeinken, reméljük, hogy az
idén is sikerül derőt csempésznünk a megszokott hétköznapokba! 
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A kulisszák mögül

Szöveg: Petró Margit

Hogy lettél klarinétos, és hogyan emlék-
szel a zenekarba kerülésedre?
A lakásunktól 5 percre volt a zeneiskola, az el-
lenkezı irányban pedig a sportiskola. Mind a
foci, mind a zene már pár éves koromtól
kezdve párhuzamosan az életem része lett. A
kezdeti furulyázás után egy szerencsés vélet-
lennek köszönhetıen az egyik osztálytársam
édesapja, aki az Állami Hangversenyzenekar-
ban klarinétmővész volt, elvitt az egyik zene-
kari kollégájához, hogy tanuljak nála klariné-
tozni. Az eredmények már korán jöttek. 11
évesen megnyertem a Budapesti Klarinétver-
senyt, s ezután a Tóth Aladár Ifjúsági Szimfo-
nikus Zenekarral Görögországba utaztunk,
ahol szólókoncertet adtam a zenekarral és kü-
lön is. Mindezek mellett mindig focista akar-
tam lenni, hosszú ideig több csapatban is ver-
senyszerően játszottam. Majdnem annyi ér-
mem van, mint a zenében. Zenészi pályám so-
rán olyan emberek vettek körül, akik kiemel-
tek és segítették fejlıdésemet. Ez sokszor nem
volt könnyő a mindent tudni akaró, egyszerre
öt dolgot csináló és elmélyülést szinte egy-
szerre kívánó személyiségem miatt. A kon-
centráló készségem szerencsére nagyon erıs.
Megtanultam jól alkalmazni a felsorolt tulaj-
donságaimat, melyek segítségemre vannak az
életem minden területén.
Nagyon örültem, hogy bekerültem a nagyhírő, ak-
kor még Kollár Imre karmester vezette zenekarba.
Érdekes fintora a sorsnak, hogy a zeneiskolai ének-
tanárnım, aki megszerettette velem a zenét, Holle-
rung Gábor felesége volt. Gábort 18 éves koromig
nem is ismertem. Azóta azonban nagyon sokat ta-
nultam tıle, felnézek rá. A kapcsolatunk már rég
nem csak szakmai, hanem közeli baráti is. 
A konzervatóriumi zenetanulmányok után a
Zeneakadémián szereztél klarinétmővész dip-
lomát. Szerinted miért érdemes ma egy kis-
gyereknek klarinétot tanulni, és hogyan lehet
megszerettetni vele a zenét?

A klarinét olyan, mint a trombita vagy a szaxofon.
Hangja kiemelkedik a többi hangszer közül, a szim-
fonikus zenekarban vezetı szerepet tölt be. Vukán
György barátom egyszer elmesélte nekem, hogy mi
a zenetanítás alapja, aminek ı is köszönheti a zene
hallatlan szeretetét. Amikor bemegy a gyerek az
órára, úgy kell bánni vele, mintha a hangszer a ke-
zében játék lenne. Ezáltal a zenetanulás egy játékos
folyamat, öröm, ami késıbb a nehezebb feladatok-
nál is kamatozni fog. Senki, még a tanár sem tudja
elıre, hogy jól választanak-e hangszert, kinek van
tehetsége, kibıl válik zenész. A klarinétot azért
ajánlom, mert nem lehet beleunni, alkalmazható
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Majdnem focista….
„Húsz év a Dohnányi zenekarban”
A BDZ klarinét szólamának vezetıje Szepesi Bence, aki fiatal kora ellenére nemzetközileg is elismert és keresett
zenész, klarinét és szaxofon tanár, zsőritag, különbözı kamaraegyüttesek és zenei kezdeményezések motorja, idén
húsz éve játszik zenekarunkban. Az együttes jubileumi évfordulója alkalmából szólistaként is meghallgathatjuk.
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szabadtéren, dixielandben, jazzben, komoly- vagy
filmzenében, s mindig szükség van rá. Nincs mőfaji
határa, stílusbeli sokszínőség jellemzi, még a népi
zenekarnak is tagja. Azt tanácsolom, hogy elıször
olyan hangszert válasszunk a gyereknek, amihez ı
játékként, érdeklıdéssel közelít. Ha megszerettet-
tük vele a zenét, és örömmel megy órára, annak
nyoma marad. Ha nem is lesz belıle zenész, de a
közönségnevelı hatás mindenképpen érvényesül.
Mai tudásommal is olyan hangszert választanék,
amivel lehet játszani, aminek mindig tud örülni az
ember, amikor a kezébe veszi. Olyan, mint a labda
egy fanatikus futballrajongónak – ha hozzá kerül,
akar vele játszani. 
A klarinét alapozta meg számodra a hivatást,
az elismerést. Mihez ragaszkodsz még eny-
nyire? Mi tölt még be fontos szerepet az élet-
edben? 
A zene és az utazás alapvetı dolog, nélkülük nem
tudnám elképzelni az életet. A görögországi szóló
óta mindkettı végigkísért a konzervatóriumban, a
Zeneakadémián és a zenekarban. Szükségem van
világlátásra, az új dolgok folyamatos megismeré-
sére, az állandó információra.
Rendkívüli lehetıségek nyíltak azáltal, hogy a taná-
raim a vezetı szimfonikus zenekarok szólóklariné-
tosai voltak, így általuk én is korán játszhattam a
legfontosabb zenekarokban, az Állami Hangver-
senyzenekarban, a Magyar Rádió Szimfonikus Ze-
nekarában, a Budapesti Fesztiválzenekarban és ké-
sıbb az Operaházban is. Az ilyen széleskörő zene-
kari háttér valószínőleg keveseknek adatik meg,
örülök, hogy nekem így alakult. A Dohnányi Ze-
nekar számomra a szabadság kiteljesedését, a fejlı-
dést jelenti. Én is végigkísértem a zenekar életútját,
sorsát, mint ahogyan az együttes tagjai az enyémet.
Természetesen voltak fontos állomások, például a
spanyolországi turné a 90-es években egy ilyen mér-
földkı volt. A zenekar mindig jobb lett, szakmai-
lag és közösségileg is megerısödött. Gábor folya-
matosan vitte elıre, s hatással volt rám is az a fa-
natizáló erı, ami belıle áradt. Ezt a lendületet, ami

magával ragadja a zenészeket, a környezetet, lánc-
reakcióként mőködik és mindenkit motivál, más ze-
nekarokban nem tapasztaltam. Átvészeltünk nehéz
idıszakokat, amikor még nem volt intézményrend-
szer, sokszor hiányzott a pénz, az ösztöndíj. Ren-
geteget koncertezem külföldön, vannak lehetısé-

geim szólóban, zsőrizek is. Lett volna lehetıségem
kint maradni, kereshetnék többet, de mindig haza-
térek. A folyamatos fejlıdés, „létrehozás“ élménye,
a két évtizede megélt közösségi erı, a ragaszkodás
a barátokhoz, az együtt küzdés mindig fontosabb
volt számomra. Én is azok közé tartozom a Doh-
nányiban, akik 20 éve hallgatják a fennmaradással
kapcsolatos kételyeket az évad elején, de mindig tu-
dom, érzem, hogy megoldódnak a gondok, hiszen
ezért Gábor is és a zenekar is folyamatosan min-
dent megtesz. Sokan elmentek már, amióta itt va-
gyok, mégis mindig éreztem, hogy nekem itt kell
játszanom.
Ugyanilyen fontos számomra még a családom is.
Szüntelenül segítették, támogatták a fejlıdésemet.
Ez követendı számomra, s többet ér mindennél.
Sajnos ma egyre nehezebb igazi mővészi pilla-
natokat megélni, mert bajban van az oktatás,
minden területen csökken a kulturális támo-
gatás. Szerinted min múlik a zene jövıje, a
koncertélmény megteremtésének lehetısége? 
Legfıképp a példaképeken és a szülıi, a nevelıi és
a politikai felelısségvállaláson. A szakmai és morá-
lis értékek helyreállítását, a jó irányú társadalmi vál-
tozásokat olyan közösségek és személyek is segít-
hetik, amilyenek a BDZ-ben is megtalálhatóak. Ezt
jól bizonyítja számomra az elmúlt húsz év. 
Már két éve a Miskolci Egyetem Bartók Béla Ze-
nemővészeti Intézetében szaxofont tanítok. Mun-
kám kezdetén elgondolkodtam azon, hogy a hang-
szeres tudáson kívül vajon mit tudnék adni a mos-
tani generációnak? Talán azzal segíthetem legjob-
ban a boldogulásukat, ha az élet emberi oldalát is
ugyanúgy megmutatom és erısítem bennük. Ha
mindig tisztességgel és példamutató szeretetbıl
tudják hivatásukat csinálni, akkor járnak helyes
úton. Igyekszem mindezt számukra a gyakorlati
példával is alátámasztani az együtteseimben végzett
tevékenységeimmel.
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„létrehozni valami újat,
majd mindezt közösen

magasabb szintre emelni”

NÉVJEGY: SZEPESI BENCE

Foglalkozása: klarinét szólamvezetı, tanár

Munkahelye: Budafoki Dohnányi Zenekar, Miskolci Egyetem Bar-

tók Béla Zenemővészeti Intézet - szaxofontanár

Mióta tagja a zenekarnak: 1992

Kedvenc zenemőve: Túl sok... :)

Kedvenc zeneszerzıje: többek között Bach, Chopin

Kedvenc karmestere: nincs

Hobbi: mindig ami éppen motiválja
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A Hangoló 2010. téli számában interjú készült
a mővészeti vezetésed alatt mőködı, általad
alapított Budapest Saxophone Quartet (BSQ)
két bdz-s tagjával. Azóta hol tart az együttes, il-
letve az általad akkor úttörımunkának nevezett
hazai, hangszeres zenét érteni tanító Vidéki
Megérthetı Zene sorozat?
Klarinét együttesemmel a 90-es évek elején Párizs-
ban együtt versenyeztünk a Quatuor de Saxopho-
nes de Paris együttessel. Csodálkoztunk, hogy mi
ez, és miért nincs nálunk ilyen? Utánajártunk, s
megtudtuk, hogy a világháború után a szaxofont
kapitalista hangszernek minısítették, mert „ameri-
kai jazzt“ játszottak rajta. Mindez tévedésen alapult,
Magyarországon tudatlanság volt a hangszer körül.
1841 körül találta fel egy belga hangszerkészítı, és
komoly zeneirodalma volt a romantikában, a jazz
meg jóval késıbb, 1910 körül keletkezett. Ekkor
határoztuk el, hogy itthon is megalapítjuk a klasz-
szikus zenét játszó együttest. A kvartettel a Párizsi
zeneakadémián tanultunk, majd diplomáztunk. Itt-
hon elölrıl kellett elkezdeni a tájékoztatást a hang-
szer iránt érdeklıdıknek. Közép- és felsıfokú ok-
tatás nálunk nem volt. Puskás Levente a Debreceni
Egyetemen, én pedig Miskolcon tanítok szaxofont.
Rengeteg növendék nevelıdött ki a kezünk alatt, s
ma már mások is csak diplomával taníthatnak. A
BDZ-s állásom mellett tizenhét éve igyekszem
egyengetni a Budapest Saxophone Quartet útját is.
A 170 éves kultúrával rendelkezı országok képvi-
selıivel szemben saját tehetségünknek köszönhe-
tıen nemzetközi versenyeken nyertünk a „semmi-

bıl“. Ez olyan nagy jelentıségő munka, amit nem
igazán lehet díjazni. 
A kvartettel közel egy évtizede a Nemzeti Filhar-
móniának köszönhetıen a Vidéki Megérthetı Zene
sorozattal magyar eldugott falvakban iskoláskorú
fiataloknak is koncertezünk. Órarendjükbe építve
a muzsikálás mellett hangszerismertetést tartunk, s

elszántak vagyunk, hogy  számukra is meghatározó
élményt nyújtsunk. A koncert egésze, végleges for-
mája mindenkor a hallgatósággal együttmőködve
jön létre, közös produkció, amiben reméljük, hogy
mindenki jól érzi magát. Abban bízunk, hogy fiatal
látogatóink emiatt máskor is elmennek majd hang-
versenyre, hátha ott is jól érzik majd magukat. Mi-
vel mi is fiatalok vagyunk, ezért könnyedebb stí-
lussal is népszerősítjük a hangszert és a zenét. El-
képesztı, hogy eddig eljutottunk! Vigyázunk arra,
hogy a show elemek mellett megtartsuk a minısé-
get is. Valaki egyszer azt mondta, hogy a cirkuszt
csak komolyan szabad csinálni. Vukán Györgytıl
tanultam azt is, hogy ha csak egy pillanat van a kon-
certen, ami megragadta a hallgatót, akkor már meg-
érte. Hátha valakinek attól a pillanattól jön meg a
kedve a zenéléshez. Élvezni kell a zenét, és nem az

a cél, hogy lenyomjuk a darabot a közön-
ség torkán. S ha az ember ıszinte a szín-
padon, képes elérni a célját.
Nagyon fiatal, agilis és kreatív vagy.
Már több emberöltıre szóló sikerrel
büszkélkedhetsz. Mi fér még az élet-
edbe?
Bármi! Hiszen az idı relatív! Pár éve az a
megtiszteltetés ért, hogy zsőrielnök le-
hettem egy nemzetközi szaxofonverse-
nyen Olaszországban, emellett külföldön
kurzusokat is szoktam tartani. Büszke va-
gyok arra, hogy itthon az országos klari-
nét/szaxofon versenyen évek óta zsőriz-
hetek volt tanárom, Kovács Béla pro-
fesszor úr mellett.
Két éve létrehoztam egy nemzetközi
együttest, amely EUROSAX névre hall-
gat. Hatan zenélünk együtt olasz, svájci,
szlovén és magyar barátaimmal szaxofo-
non, jómagam klarinéton is. Sokféle ze-
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„... a Dohnányi olyan
bázis nekem, ahová min-

dig visszajövök...“
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nei stílusban játszunk,
s ez akár egy európai
hídként bizonyosság
arra, hogy más kultúr-
ákból származó em-
berek jól összehangolt
csapatként is tudnak
együtt alkotni. Buda-
pesten összejöttünk és
készítettünk egy felvé-
telt. Ezzel és más mő-
sorral is koncertezünk
a világban. Munkái-
mat Gábor is támo-
gatja, így kamatoztat-
hatom a kreativitáso-
mat. A közelmúltban
a MÜPÁ-ban a BDZ-
s koncerten a Big
Band is újszerő él-
ményt adott, annak a folytatását is tervezzük. (Újévi
hangversenyünkön a zenekarunkban mőködı kamara-
együttesek – Budapest Saxophone Quartet, Corpus Har-
sona Quartet – a zenekar többi fúvósával kiegészülve Big
Banddé alakult – Szerk.)
Sok évvel ezelıtt létrehoztuk a Kreatív Art En-
semble-t a BSQ és a Creative Art Trio (Vukán-Ber-
kes-Kıszegi hármas) együttesekbıl. Az új formáció
kihasználja a különféle hangszerek adta lehetısé-
geket és az elıadók képességeit. Nagyszerő dolog
az is, hogy rendszeresen duóban koncertezhetek
Vukán Györggyel.
Néhány hónapja az a megtiszteltetés ért, hogy a
Nemzetközi Klarinét Szövetség – melynek 44 or-
szág a tagja – magyarországi elnökévé kértek fel
(National Chairman). A feladataim között a szervezet
és a magyar klarinétosok kapcsolatának erısítése
szerepel. Eddig Balogh József  professzor úr – aki
a Zeneakadémián szintén tanárom volt – látta el ezt
a feladatot. İ szintén az egyik szakmai példaké-
pem, ezért ugyanazt az irányt képviselem. 
Szabadidımben az együttesek és saját fellépéseim-
mel kapcsolatban igyekszem mindent dokumen-
tálni, archiválni. Egy egész szekrényt megtöltenek
azok a mappák, amelybe győjtöm a meghívókat,
felvételeket, plakátokat, feljegyzéseket, bejegyzése-
ket. Késıbb érdekes lehet ezeket visszanézni. 
A jövıben bármely területen kamatoztathatod
kivételes adottságaidat, megszerzett magas
szintő tudásodat. El tudod képzelni, hogy
mégis a következı 20 évet is a BDZ-ben töltöd?
Rendkívül szerencsésnek érzem magam, mert ott-
honról, s a tanáraimtól ugyanazt a szellemiséget

örököltem. Olyan emberek vettek körül, akiket tud-
tam követni. Gábortól nagyon sok mindent tanul-
tam, legfıképpen azt, ahogyan motiválja és egyre
jobb teljesítményre ösztönzi a zenészeket. A zene
az életem, s a zenekar benne az egyik legfontosabb
érték. Olyan hivatásom van, hogy hiányzik, ha nem
csinálom. Boldog vagyok, ha játékommal örömet
tudok okozni. Számomra a zene függıséget, a
szükséges adrenalint jelenti. A munkám összekap-
csolódik a baráti együttléttel, amiben jól érezzük
magunkat. Létrehozni valami újat egyedül, vagy a
barátaimmal, majd mindezt közösen magasabb
szintre emelni. Különös szerencsét és szeretetet
kaptam a sorstól. Az ember sok mindent el tud érni,
és ez nem csak a pénzen múlik.
Úgy érzem, ide, a Dohnányiba tartozom, és ennek
remek megerısítése, hogy a BDZ-ben eltöltött
éveim jubileuma alkalmából egyik novemberi kon-
certünkön én játszom a klarinét szólót Ante Grgin:
Klarinétversenyében, amely mő egyébként ma-
gyarországi bemutató is lesz. Biztosan érzem, hogy
még sokáig itt fogok ülni a Dohnányi Zenekar so-
raiban. Úgy gondolom, hogy a zenekar mellett sok-
félét fogok csinálni, mint ahogy erre eddig is volt le-
hetıségem. De ez olyan bázis nekem, ahová mindig
visszajövök Gábor miatt, a barátok miatt és a kö-
zösségi szellem miatt.
Szepesi Bence szóló klarinétozását 2012. november 16-án,
19:30 órakor a MOM Kulturális Központban, Universi-
tas bérlet-sorozatunk keretében hallgathatja meg közönsé-
günk. Mősoron:  Weiner : Szerenád, Ante Grgin: Ver-
senymő klarinétra és zenekarra, Franck: d-moll szimfónia.
Vezényel: Roberto Paternostro
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Innen nézve zenekari zenész, onnan

nézve karmester
Zenekarunkban egyre nı azon zenészek száma, akik szólóban, kamara összeállításban, tanárként, egyéb mő-
fajokban is jelentıs sikereket érnek el. A zenekari tagság és az idıszakos karmesterség furcsa ötvözetérıl, a ritka
kettısséghez vezetı útról, indíttatásról beszélgettünk Kanyó Dávid fuvolistával és Véghelyi Márk hegedőssel.

A kulisszák mögül

Szöveg: Petró Margit

Hogyan született az elképzelés, hogy
a december 7-ei koncerten két zene-
kari tag, konkrétan ti ketten vezényel-
jetek? 
Véghelyi Márk (VM): Az ötlet Dávidtól
származik, ugyanis a zenekar fennállásá-
nak 20. évfordulója alkalmából egyéni öt-
letek is teret kaptak a mősorban, másrészt
a zenekarban mindenki sokfélét csinál, így
most mi is kiélhetjük ambícióinkat, színe-
sítve ezzel a mősort. 
Hogyan jutottatok el addig, hogy egy
ilyen színvonalas zenekarban állandó
taggá, sıt, idıszakos karmesterré vál-
jatok? 
VM: Mivel mindig hegedülni tanultam, he-
gedősnek álmodtam magam. Az óvó néni
hegedült, ezért én is azt akartam. Fuvola-
tanár édesapám elvitt Gabi nénihez a Jár-
dányi Pál Zeneiskolába, ahol megkezdıd-
tek tanulmányaim. Sajnos nem vettek fel a
Bartók Konziba, ezért a Táncsics Gimi le-
gendás zenei életébıl részesültem. A néhány évvel
korábban induló Középiskolás Koncertek (a mai
Énekel az ország hangversenyek elıdje) szereplıinek
meghatározó részét gimnáziumi kórusunkkal mi al-
kottuk Klembala tanár úr vezetése mellett. Kezdet-
ben kissé bosszúsan áldoztam fel a szombatomat a
próbák kedvéért, de megtetszettek a fellépések a
Zeneakadémián. Minden évben eljöttem ezekre a
hangversenyekre, majd elkezdtem járni a Budapesti
Akadémiai Kórustársaság próbáira. Innen ered ér-
deklıdésem a vezénylés iránt. Érettségi után a
Szent István Zenemővészeti Szakközépiskolában
folytattam a hegedőt, ezután a fıiskolán elıbb a
karvezetés, majd egy évre rá hegedő szakra vettek
fel. Közben lelkesen látogattam Hollerung Gábor
karvezetés kurzusait Egerben. 2001-ben léptem a
zenekari tagok sorába, és többször részt vettem az
énekkari betanítási munkában is. A szerencsés vé-
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letlennek köszönhetıen úgy lettem karvezetı, hogy
saját együtteseinkben gyakorlatot is szereztem.
Kanyó Dávid (KD): Mivel az egész családunk ze-
nész, ezért természetes volt számomra, hogy én is
azzá válok. Mindezt elsısorban festımővész nagy-
apámnak köszönhetem, aki Balassagyarmaton a
Dalegylet karnagya volt és megalapította a Zeneis-
kolát. Édesapám ugyanott kiváló tanárként fuvolát
tanított, engem is ı indított el. Pár éves koromtól
muzsikával éltem, abban nıttem fel, ami elınyt je-
lentett számomra a késıbbiekben. A zenét lépés-
rıl-lépésre anyanyelvi szinten sajátítottam el. A hú-
gom csellista, mint az édesanyám. Nehéz lett volna
ebbıl a közegbıl kiszakadni, és én nem is akartam.
Könnyen tanultam, számomra ez kezdetben még
hobbiként mőködött, ezért naponta csak néhány
órát gyakoroltam. Amikor tudatosult bennem, hogy
a zenész pályát szeretném választani, elhatároztam,
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hogy komolyabban fogom csinálni. A szü-
leim áldozatvállalásának köszönhetem, hogy
14 évesen rendszeresen jártam Budapestre a
Bartók Konziba elıkészítıre. Itt a növen-
déktársaimmal nagyon jó fülő, erıs csapatot
alkottunk és egymással is keményen verse-
nyeztünk. Bekerültem Füzesséry Tanár Úr
kiszenekarába, majd a nagyzenekarban fu-
voláztam. A fıtanszakon Gyöngyössy Zol-
tán tanított, aki 9-10 éves koromtól ismert,
versenyeken zsőrizett, végigkövette fejlıdé-
semet és a példaképemmé vált. Folyamato-
san képezte magát európai világhírő intéz-
ményekben és zenekaroknál, a világ legjobb
fuvolistáival játszott. Kapcsolatunk több volt
a bizalmi viszonynál, szinte másodapámként
szerettem és tiszteltem. Megfelelı alapozást
kaptam a Debreceni Egyetem Konzervató-
riumába jutáshoz, ahol további neves, kiváló
mesterek tanítványa voltam. Matuz István-
tól tanultam, aki a világon egyedülálló újfajta
szemléletet és gyakorlatot alkotott és valósí-
tott meg a multifónikus (többszólamú) já-
tékmóddal. Több mester és tanítvány kon-
certen együtt játszottunk, és ez engem nagyon ins-
pirált.
A 90-es évek elején én kezdetben fıleg romantiku-
sokat hallgattam cd-n, bakeliten. Fokozatosan ala-
kult ki bennem, hogy az együttes játék hangzásvi-
lága, a zenekari fuvolázás, kamarazenélés fonto-
sabbá vált a szólókarriernél. Több mint 20 éve fu-
volázom, a BDZ-nek 2003 óta vagyok tagja. A ve-
zénylés mindig érdekelt, ez egy másfajta kihívást je-
lent számomra. A zenekari állásom mellett Debre-
cenben párhuzamos szakon fúvószenekari karnagy
diplomát is szereztem. 
Dávid, ha jól tudom, egy Balatonföldváron ren-
dezett nemzetközi fúvóskarmester versenyen
indultál a nyáron. Mi volt ez és milyen ered-
ményt értél el?
K.D: Hirtelen elhatározással döntöttem el, hogy in-
dulok ezen a megmérettetésen, ami a Nemzetközi
Fúvószenekarok Szövetsége szervezésében jött

létre elsı alkalommal. A nemzetközi zsőri tagja volt
Marosi László floridai tanszakvezetı professzor is,
akinek gyıri karmesterkurzusain rendszeresen részt
veszek. A versenyen három kategóriában 2-2 mő
vezénylése volt a feladat. Helyszíni sorsolással dön-
tötték el, hogy kinek melyik darabot kell egy 20 per-
ces próba után hangversenyszerően megszólaltatni.
Fıleg a próbafolyamat minıségét pontozták. Gus-
tav Holst: Elsı Esz-dúr szvitjének vezénylésével a
második helyre kerültem (1. helyet nem adtak ki).
Nagyon örülök, hogy elmentem, és hogy ezekkel a
nagyszerő darabokkal bıvíthettem a repertoáromat.
Hogyan készültök föl a vezénylésre általában
és a decemberi koncertre konkrétan?
VM: A legfontosabb, hogy a betanításnál jóval ko-
rábban megtanulom a darabokat. Szeretek zongora
mellett tanulni, de ha kell, meg is hallgatom felvé-
telrıl. Ezután következik az aprólékos munka, a tar-
talmi, technikai elemek megfejtése, a részletek ki-
dolgozása. A karácsonyi koncerten az általam ve-
zényelt egyik mő Britten: Ceremony of  Carols címő
kórusmőve. Mivel ez egy 11 tételes mő hárfára, szó-
lóénekre és kórusra, ezért kiemelten foglalkozom a
szöveggel, a kiejtéssel. Átnézem az ó-angolból ké-
szült fordítást, hogy értsem, mirıl szól a darab.
Megvizsgálom a szöveg és a zene kapcsolatát. Meg-
keresem az összefüggéseket, figyelek a kifejezés-
módra, hogyan jelenik meg a zenében a szöveg. Ta-
nulmányozom a szerkezetét. A darab közepén ta-
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NÉVJEGY: VÉGHELYI MÁRK

foglalkozása: zeneelmélet-szolfézstanár, karvezetı, hegedőtanár

mióta tagja a zenekarnak:

családja: zongoratanár felesége Kata – a kórus állandó kísérıje –

és 4 éves Anna lánya

hobbi: gokart, ping-pong

kedvenc karmestere: Sir John Eliot Gardiner

kedvenc fimsorozat: 24
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lálható egy hárfa intermezzo, az egész mővet pedig
egy gregorián dallam foglalja keretbe. Tudatosítom
magamban, hogy mikor, mi szól, mi van a kíséret-
ben, milyen harmóniák csendülnek fel, mikor, ki lép
be, kire kell nézni. Figyelek minden összefüggésre,
mi tartozik össze, mettıl meddig tartanak a részek,
milyen a frazírozás, a tempó, hogy fogom segíteni
a levegıvételt. Ez a rendkívül aprólékos munka sok
rutinnal bizonyára könnyebb, de amíg az nincs, ad-
dig rengeteget kell tanulni. Attól függıen, hogy
mennyi próba áll rendelkezésre, idıben beosztom a
megtanítani valókat. A zenekar nélküli kóruspró-
bákra kell egy zongorista is, aki, gondolom, hogy
mint az énekkar állandó kísérıje, most is feleségem,
Joó Kata lesz. Ha ez így lesz, jönnek a családi gon-
dok: kire bízzuk addig 4 éves lányunkat, Annát? 
A felsoroltakon túl azonban kiemelkedıen fontos-
nak tartom a jó elıadáshoz a karnagy/karmester
kapcsolatát a zenészekkel. A zenekar elsı hegedő
szólamában ülve tudom, hogy mennyire rossz és
zavaró, ha olyan karmester dirigál, aki figyelmen kí-
vül hagyja a zenészeket. Ez nem mőködik úgy, hogy
mindenki csak csinálja a maga dolgát. Szükséges
mindkét irányból az odafordulás. Szerencsém van
és elınyt jelent számomra, hogy jól ismerem mind-
két együttest, a zenekart és a kórust.
K.D: Természetesen nekem is át kell rágnom ma-
gam a betanulás és betanítás fázisain, mert ez nél-
külözhetetlen folyamat. Fejben kell megtanulni, ké-
szen lenni és mindenre odafigyelni. Ha tudom,
hogy hol, mit akarok kiemelni, a mozdulat adhatja
magát. Vezénylésem során a Csajkovszkij: Diótörı
részlet mellett el fog hangzani a Rideauer Richard
által olykor dzsezzesre, olykor poposra hangszerelt:

Christmas Medley címő karácsonyi oratórium-egy-
veleg is. Kíváncsian várom a kórussal és a szólis-
tákkal való munkát is, mert ugyan egy hangszeres
játékos mindig az énekszerőségre törekszik játéká-
ban – én például mindig el is éneklem azt, amivel
épp foglalkozom hangszeresként, és ezáltal kapok
világosabb, letisztultabb, természetesebb zenei
megközelítést –, de azért mégiscsak más énekesek-
kel dolgozni.
A koncert egyik érdekessége, és az általam vezé-
nyelt harmadik mő Pánczél Tamás szerzeménye
lesz, melyet most elıször játszik a zenekarunk. A
BDZ hegedő szólamában ülı zeneszerzı igen
emocionális, olykor filmzenés hangvételő mőve, „A
szeretet himnusza” kellıképpen elıkészíti a kon-
cert idıpontjához közel esı karácsonyi ünnepet.
Kortárs zenével foglalkozni számomra mindig nagy
öröm és kihívás is egyben. 
Ezen túl úgy készülök föl a karmesterségre, hogy fi-
gyelek másokat, mert a legtöbbet a tapasztalásból
lehet tanulni. Imádok mindenféle koncertre járni.

Nem a hibákra vadászom, hanem néhány
olyan percre, ami engem megfog, ami hatás-
sal van rám, ami miatt érdemes volt ott lenni.
Sokan úgy vélik – köztük én is –, hogy a kar-
mesterség lényegi része adottság kérdése,
nem tanulható, hogy a vezénylésben legfon-
tosabb a személyiség, a belsı indíttatás és az
egymásra figyelés. Engem nagyon inspirál,
hogy próbára tehetem ezeket a képességei-
met, és hogy megpróbálhatom megmutatni
saját elképzeléseimet. Úgy gondolom, kar-
mesterként jelentıs szerepe van nálam a ro-
mantikus, szentimentális személyiségemnek,
és hogy alapvetıen képes vagyok a szélsısé-
ges érzelmek kifejezésére. Lényeges szá-
momra, hogy a zene ugyan szívbıl fakadjon,
de közben a fej irányítson. Igyekszem alkal-
mazni a Gyöngyössy Zoltán tanáromtól ta-
nultakat, hogy fontosabb egy pillanatot meg-

8

NÉVJEGY: KANYÓ DÁVID

foglalkozása: fuvolamővész, tanár, fúvószenekari karnagy

zenei életének érdekes momentuma: énekelt a Debreceni Can-

ticum Novum kamarakórusban

családja: Ez a legfontosabb számára; a négy generáció máig ösz-

szetart. Párja jogász, 12 éve flamencozik és nagyszerő szakács,

kislánya 1 éves.

fuvolistaként: a Weiner-Szász Kamaraszimfonikusoknál állandó

vendégmővész, rendszeresen mutat be új kortárs magyar mőveket.

kedvenc idıtöltése: minden jó, igényes zene hallgatása, kirán-

dulás, barangolás új helyeken a világban, biliárd. Szereti a termé-

szetet és imád finomakat enni.

Dávid a kislányával



ragadni, mint valamit elejétıl végéig el-
játszani, de semmi pluszt nem adni. Tu-
dom, hogy csak a jó karmestert érdemes
követni, fıleg, ha van benne elég tőz, ér-
zelmesség, és át is tudja adni az energiáit.
Szerintem kockáztatni kell, eltúlozni a
zenében a kontrasztokat, hogy a pilla-
natok megmaradjanak. 
Igen összetett feladatként élem meg te-
hát a karmesterséget, amelyre, úgy gon-
dolom, komoly munka felkészülni. Bí-
zom benne, hogy a fejben és lélekben
zajló tanulás, edzés, készülés mellett ak-
tív zenekari létem is sokat segít majd ab-
ban, hogy a zenészek számára megfele-
lıen értelmezhetı karmesteri mozdulat-
sorokkal dolgozzak.
Véleményetek szerint a jó karmester
megítélésénél melyik fontosabb: a
betanítás folyamata, vagy az elıadás
minısége?
V.M: A karnagy szempontjából a betanítás az iz-
galmasabb fázis. Zenészként szeretem, ha a kar-
mester kiadja magát a próbán, kell a lelkesedés, a
lendület, a magával ragadó kisugárzás. De az a jó, ha
a koncerten még fokozottabb az együttmőködés,
ha tud úgymond „varázsolni”. Elıny, ha ismeri egy-
mást a dirigens és az elıadó együttes, ha gyakrab-
ban találkoznak, jobban tudnak egymásra számí-
tani. A karmester is bízik benne, hogy figyelnek rá
és nem csak azt játsszák, amit a próbán bebifláztak.
Ez esetben biztonságosabban lehet az ihlet szerint
az elıadáson is egyedit nyújtani. A BDZ egy ösz-
szeszokott zenekar, így az általam vezénylendı Mo-
zart: Esz-dúr szimfónia ihletett elıadása biztosan
nem fog gondot okozni. Azért természetesen van-
nak saját elképzeléseim, kéréseim. Az is lehet, hogy
a próbán még elemezgetni is fogunk…
Minden együtteshez más módon kell közel kerülni,
erre nincs recept. Túl alapos és aggódó vagyok,
ezért a zenekar és a kórus vonatkozásában is több
lehetıségre készülök. Amíg nincs kellı rutinom,
esetleg nem veszem észre, ha fáradnak a zenészek,
ha unják a próbát, addig jó, ha van külsı kontroll,
akinek esetleges segítı kritikája nyomán változtatni
tudok a betanítási módon. Elégedett akkor leszek,
ha az egész elıadó apparátus élvezi azt, amit csinál.
A sikert pedig a közönségtıl jövı tapsban mérem
majd.
K.D: Úgy gondolom, hogy mindenkor a zenei ol-
dal, a muzikalitás felıl kell értékelni a mővel való
találkozást. Nekem ez egy kihívásokkal teli állomás.
Rengeteg háttértudással kell rendelkezni ahhoz,

hogy a saját elképzelésünket bele tudjuk illeszteni a
zeneszerzı szándékainak sorába, a kor szokásvilá-
gába. Az elızı korokban nem, vagy nem úgy je        gy-
ez   ték le a kottába a mővet, hogy azt ma minden két-
séget kizáróan vissza tudjuk adni. Ilyen például a
barokkban a hangok hosszúsága. Hangversenyter-
mekben az 1800-as évekig például csak kortárszene
szólt, az új mővek megismeréséért jártak az em-
berek koncerttermekbe. Ugyanakkor általánosan el-
terjedt a házi muzsikálás, ott játszották a korábbi
mesterek mőveit. Mindenki beszélte az adott kor
zenei nyelvét, így adták át generációról generációra.
A mai karmester, ha elıveszi az elızı évszázadok
kottáit, nincsenek benne a háttér információk, pe-
dig az adott kor stílusjegyeinek ismeretében kellene
értelmezni a leírtakat. Ma az internet világában né-
hányan azt hiszik, hogy erre a kutató munkára nincs
szükség, mert minden azonnal és könnyen meg-
szerezhetı, mert a darab meghallgatható. A kar-
mesternek is dolgozni kell a nem az alapoktól épít-
kezı, beszőkült információ-halmaz ellen.
Hiszek benne, hogy úgy tudom helyesen átadni a
zenészeknek és a közönségnek is a mő üzenetét, ha
koncertre járok és képzem magam. A konziban a
Zeneakadémia kakasülıjérıl hallgattunk felejthe-
tetlen koncerteket és láttunk legendás zenészeket.
Kevés alkalmat hagytam ki ezekbıl, és fura madár-
nak néztek emiatt. Nekem természetes volt az egy-
szeri és megismételhetetlen élmény, és azóta is leköt
az élı zene varázsa.  Ezen kívül, a teljes körő in-
formációgyőjtés céljából rengeteget olvasok, kí-
váncsiskodom, zenét hallgatok és kutatom, ami a
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dolgok mögött van. Honnan jutott el idáig a zene-
szerzı, kit követett, kit idézett, mi zajlott éppen ak-
kor, a mő alkotásának idején a kultúrában? Ahhoz,
hogy „megszülessen a mő”, nehéz és építkezések-
kel teli folyamaton kell átesni a próbák elıtt és alatt,
az elıadáson azonban már mindennek együtt kell
lennie. Esetemben technikailag lehetnek hibák, hi-
szen a vezénylés terén még nem vagyok elég kép-
zett, gyakorlott, de ami a fejemben összeáll, annak
teljesnek kell lennie.
Milyen érzés zenekari tagként vezényelni?
Egyáltalán, mennyire vagytok gyakorlott kar-
mesterek?
V.M: Egész más érzés a zenekarban bent ülni, mint
középen kint állni. Skizofrén helyzet, mert látom
magam mindkét szerepben. Hegedősként köny-
nyebb a hibákat észrevenni, kint állva megosztott
figyelem szükséges ahhoz, hogy felfogjam, mit és
hogyan hallok. Ez fıként rutin kérdése. Karmes-
terként természetesen nagyobb a felelısség, és má-
sok a lehetıségek. Nem vagyok fınök típus, véle-
ményem azért mindig van, aminek bentrıl is han-
got adok. Kipróbálási vágy hajt, mert azért jó irá-
nyítani is. Gábor hatására, az ı segítségével kezd-
tem el a vezénylést. Karmester kurzusán 6-7 évvel
ezelıtt – amit egy japán karmester szervezett – én
vezényelhettem Kodály: Galántai táncok címő mő-
vét. A zenekart váratlanul érte az esemény, akkor
ismertek meg errıl az oldalamról. Azóta többször
sikerült a karmesteri pálcát magamhoz ragadnom.
Dunaújvárosban Kállai kettıst, az Olasz Intézet ka-
marazene sorozatán Honegger: Oboa-fuvola ket-
tısversenyt vezényeltem. És a MÜPA Megérthetı
zene sorozatában „A karmester” témájú elıadáson
tavaly Dáviddal ketten vezényeltük egy Beethoven
szimfónia 1-1 tételét. Legutóbb az Énekel az ország
koncert egyik próbáján egy Vajda mővet taníthat-
tam be. És megtisztelı, hogy amikor Gábor nem
ért haza Frankfurtból, vagy elakadt az M0-s autó-
pályán, akkor is engem kért a próba megtartására. 
Rendkívüli felelısség mellett megfelelıen felké-
szültnek kell lenni szakmailag, emberileg. Nagyon
szép feladat, de észreveszem az árnyoldalait is. Mert
aki ott kint áll, kap hideget-meleget. Ehhez kellıen
agilis, határozott, s néha erıszakos fellépésre van
szükség.
K.D:  Én alapvetıen vezetı típusú, kissé egoista
ember vagyok, de háttérbe vonulni is tudok. A ze-
nekar elıtt állni különleges érzés. Az vonz, hogy a
zenét én rakjam össze úgy, ahogyan én képzelem,
hallom. 
Legjobban akkor tudom átadni a bennem áradó
hangok, a lüktetı ritmus magával ragadó hatását,

ha az úgy hat rám, ahogyan a romantika hallgatása
hatott. Érzelmeket ébresztve, inspirálva. Ahogyan
megszólal egy darab, az karmester-függı. Termé-
szetesen adódnak nehézségek elsısorban a zené-
szek hozzáállása miatt. Ennek megoldásához tisz-
tességes felkészülés, becsületes hozzáállás, lelkese-
dés, meggyızıdés és elszántság szükséges. A mi fi-
atal zenekarunk némi ellenállás mellett ugyan, de a
legrugalmasabb. Bennünk van a kíváncsiság, ehhez
társulnak a kérdések és a válaszok is. Rendkívül
nagy energiát igényel megküzdeni ekkora közösség
különbözı figyelmi-fegyelmi állapotával. Szerintem
másképpen zenélne minden zenész, ha legalább egy
mővet el kellene vezényelnie. Megtapasztalná, hogy
mekkora erıfeszítést igényel, ha nincs csönd, ér-
deklıdés, közös akarat. A karmesterség egyfajta ze-
nei összmővészet, s a karmester feladata, hogy ösz-
szetartsa az egészet. 
Engem mindenkor érdekel más karmester vélemé-
nye, ez ösztönöz és sokat tanulok belıle. Több
együttesben fuvolázom és társkarmesterként is köz-
remőködöm. (Marcato Ensemble – kortárszene, Nuestro
Aire – flamenco – Szerk.) Akár a szólamomban, akár
a zenekar elıtt nagy öröm számomra, hogy részese
lehetek a közösen elért katartikus élményeknek.
És mit vár a zenész a karmestertıl? 
V.M: Az ideális karmester jól tudja a darabot, fel-
készült. Jó helyen tud megállni és javítja a hibákat.
Tudatos és ösztönös egyszerre. Képes háttérbe vo-
nulni, ha szükséges és beavatkozni, jókor elıkészí-
teni a pillanatot. Jó, ha nyitott és lehet tıle kérdezni,
javasolni neki. Bízzon a zenészekben, kezelje egyen-
rangú félként ıket! Azonban a zenekarban ülık és
a dirigens ízlése nem mindig találkozik. A lényeg az
összhatáson van, a siker fokmérıje pedig a közön-
ségtetszés. 
K.D: Minden zenész másként és mást szeret, s min-
den zenekar másfajta segítségre szorul. A jó kar-
mester az elején felméri a lehetıségeket és azokat a
pontokat, ahol ösztönözni lehet az együttest. A me-
chanikai adottságok mellett fontos a személyiség.
Legyen színes egyéniség, határozott karakter és jó
pszichológus-pedagógus. Nagyon jó dolog, hogy a
BDZ-ben egyre többen is a karmesteri pulthoz áll-
hatunk és mi is dirigálhatunk.
Kanyó Dávid és Véghelyi Márk vezénylését 2012. decem-
ber 7-én 19.00 órakor a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi
Mővelıdési Központban, a Budafoki Hangversenyesték
címő bérletsorozatunkban hallhatja, láthatja közönségünk.
A mősoron felhangzik: Mozart: Esz-dúr szimfónia; Csaj-
kovszkij: Diótörı – részlet; Britten: Ceremony of  Carols;
Rideauer Richard: Christmas around the World; Pánczél
Tamás: A szeretet himnusza. 
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Szöveg: Ortutay Réka

December 20-án közös hangversenyt adunk
a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem-
ben. Egy olyan „befutott”, ismert elıadó-
mővésznek, mint te, mennyiben más egy
szimfonikus zenekarral énekelni?
Szimfonikus zenekarral együtt muzsikálni a leg-
nagyobb dolog, a csúcsok csúcsa. Egészen má-
sok a dimenziók, mint egy band, vagy néhány
hangszer kísérete esetében. Más magasságokba
röpítik az embert. Ennél nagyobb léptékő kihí-
vás nincsen a magamfajta elıadómővész szá-
mára.
Ám ebben a közös hangversenyben nem
csak az együtt muzsikálás az érdekes, ha-
nem, hogy új szerepkörben hallhatnak té-
ged a koncertlátogatók: klasszikusokat is
megszólaltatunk a koncerten.
Nézd: az én képzettségem elsısorban klasszi-
kus. Már kicsi gyermekkorom óta klasszikus ze-
nét tanultam, aztán az élet elvitt más irányba, de
a zenei alapjaimat mindenképpen a klasszikus
zene határozta meg. Ennek ellenére, valóban,
ilyen szerepkörben még nemigen hallhattak en-
gem, és izgatottan várom az eredményt.
Minek köszönheted, hogy végül a könnyőze-
nében értél el sikereket?
Egy véletlen találkozásnak. Sík Olga néni, aki a kon-
zervatóriumban vizsgáztatott, azt mondta, hogy egy
ilyen szırös hanggal ne akarjak énektanár lenni, ha-
nem legyek inkább táncdal-énekesnı. És ezután ı
vitt el könnyőzenei stúdióba tanulni. 
Ezt követıen pedig sok évre külföldre kerültél...
Hát igen, bár a pályám elején inkább sodródtam az
árral, nem voltam nagyon tudatos. Sokkal késıbb,
felnıttkoromban váltam igazán tudatossá. Például
egy szerep kedvéért kezdtem el nagyon komolyan
énekelni tanulni. Aztán mindig megkínáltak egy
olyan feladattal, ami a pillanatnyi helyzetemnél, tu-
dásomnál egy lépcsıvel feljebb volt, és én pedig
megpróbáltam ehhez felnıni.
Egyébként milyen szerepben látod magadat a
legszívesebben?
Alapvetıen énekesnıként, természetesen. Itt érzem
magamat a leginkább otthon, ezt a nyelvet beszé-
lem a legérthetıbben.

De emellett azért sok színpadi szerepben is lát-
hatunk, pl. az operettszínházban.
Igen, de a színészetnél elıfordulhat a blöffölés. So-
kan el tudják hitetni magukról, hogy jó színészek,
pedig ez nem így van. Az éneklésben ez nem le-
hetséges, nagyon hamar kilóg a lóláb. A tetszés,
vagy a nemtetszés azonnali reakciókat vált ki a hall-
gatóságból. A zenében nem lehet hazudni.
Hol láthatnak téged a hallgatók, nézık a kö-
zeljövıben?
Az operettszínházban én leszek Tea mama a Szép-
ség és a Szörnyetegben, emellett játszom majd a
Ghostban is tavasszal.
Nem tudom kikerülni a kérdést, de gyakran
feltőnsz a TV képernyıjén, jelenleg a Szeren-
csekerék háziasszonya vagy. 
Ez valójában egy kihívás, egy erıpróba, amikor le-
hetıségem van kipróbálni, hogy hogyan tudok új
emberekkel, új környezetben együtt dolgozni. De
leginkább a zenélés, az éneklés tölt fel, és fıleg az
elıttünk álló közös feladat, amit már nagyon várok.

Karácsonyi koncert Szulák Andreával
Zenekarunk vendége december 20-án egy igazi hazai sztár lesz a Mővészetek Palotájában. A koncertrıl és az
elıttünk álló feladatokról Szulák Andreával beszélgettünk.



Nemzetközi és hazai porondról

MARIANNA VASILEVA – HEGEDŐMŐVÉSZ

„A hegedő leendı
first ladyje”, ahogy
sokan nevezik a
fiatal orosz hege-
dőmővésznıt .
Ötéves korában
vette elsı hege-
dőleckéjét édes-
apjától, hétévesen

már koncertezett. Tanulmányait Szentpétervár után
Bécsben folytatta, 2007 óta Zakhar Bron tanítványa
a Kölni Zenemővészeti Fıiskolán. 1997-ben nyerte
elsı versenyét, azóta számos nemzetközi megmé-
rettetés – többek között a párizsi Glazunov Verseny,
Nemzetközi Henryk Wieniawski Hegedőverseny,
Prágai Tavaszi Zenei Verseny, Sion Valais Hegedő-
verseny – gyıztese és nagydíjasa, emellett rendsze-
resen vendégszerepel különbözı országokban. Már
1997-ben meghívást kapott a finn Mikkeli Feszti-
válra, 2001-ben pedig a Colmari Fesztiválon játsz-
hatott. Koncertezik fiatal tehetségekkel (pl. Tal-
Haim Samnonnal, az Amernet Vonósnégyessel), de
nagyhírő mővészekkel és karmesterekkel egyaránt
(így Shlomo Mintzcel, Paul Watkinsszal vagy Vladi-
mir Ashkenazyval). „Angyalnak látszik, de ördögien ját-
szik”- írták róla egy alkalommal. A 2011-es Sion Va-
lasi Hegedőverseny gyızteseként elnyerte a zenekar
különdíját egy budapesti fellépésre.
Marianna Vassileva szeptember 23-án Dvorák Hegedő-
versenyét adja elı a MOM Mővelıdési Központban. Vezé-
nyel: Hollerung Gábor.

BALÁZS JÁNOS – ZONGORAMŐVÉSZ 

1988-ban született
Budapesten, zenész
családban. Kilencé-
vesen megnyerte a
Nyíregyházi Orszá-
gos Zongoraver-
senyt, majd 2002-ben
felvették a Zeneaka-

démia kivételes tehetségő gyermekek osztályába. A
pécsi Liszt-verseny elsı díját 16 évesen nyerte el, ezt
további nemzetközi versenygyızelmek sora, vala-
mint számos külföldi fellépés követte. Játszott töb-
bek között Párizsban, Rómában, Londonban, Bécs-
ben, Japánban és az Egyesült Államokban. 2010-ben
egy hazai, 16 koncertbıl álló turné keretében elı-
adta Chopin összes zongoramővét, melyért Len-
gyelország kitüntetésben részesítette. 2011-ben el-
nyerte az Aspeni Nemzetközi Zongoraverseny elsı,
majd a Liszt Ferenc Verseny 3. díját, ezt követıen
neki ítélték a Prima Primissima Junior Prima díját.
Több mesterkurzus mellett a Felsıörsi Zenei Szak-
kollégium klasszikus zongoraszakán oktat. Három
Liszt-lemeze, valamint a tavalyi évben egy Chopin
válogatás CD-je jelent meg.
Balázs Jánost október 5-én a Bartók Béle Nemzeti Hang-
versenyteremben hallhatják, ahol a MÜPA Szimfonikus
felfedezések sorozatában a Dohnányi Zenekar koncertjén
Rachmaninov III. zongoraversenyét adja elı. Vezényel: Hol-
lerung Gábor

ROBERTO PATERNOSTRO – KARMESTER

1957-ben, osztrák és olasz szülık gyermekeként
született Bécsben. A
Bécsi Zeneakadé-
mián Hans Swarovs-
kinál, késıbb pedig
Ligeti Györgynél és
Christoph von Doh-
nányinál tanult Ham-
burgban. 1978 és
1984 között Herbert
von Karajan asszisz-
tense volt Berlinben.
1985-ben vált nem-
zetközileg ismert di-
rigenssé a veronai

Hangverseny Afrikáért c. gálakoncert karmestere-
ként. A siker megnyitotta elıtte Barcelona, Velence,
Genova, Tokió, Amszterdam, Madrid, Párma, Pa-
lermo, Sevilla, Nápoly, Budapest, München, Drezda,
Tel-Aviv koncerttermeit: keresett karmester lett.
2008 nyarán Zempléni Fesztiválon, 2011-ben a
MÜPÁ-ban dirigálta zenekarunkat.
1991 - 2000 között a Württembergi Filharmónia fı-
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zene-igazgatója volt, ezzel részben párhuzamosan,
1997-tıl tíz éven át a Gustav Mahler Ünnepi Játé-
kok fızene-igazgatójaként tevékenykedett. 2009-tılt
az Izraeli Kamarazenekar vezetıje, mellyel – izraeli
zenekarként elıször – léptek fel a Bayreuthban, ahol
Wagner-mőveket is megszólaltattak. Koncertet ter-
vez Japánba, az USA-ba, Ausztriába, Németor-
szágba; lemezfelvétele lesz Bécsben, elıször lép fel
Cincinnatiban, majd a Pozsonyi Állami Színházban
Puccini: Turandotjának bemutatójára készül, melyet
Bizet Carmenje követ Bécsben.
Kritikusok szerint napjainkban Roberto Paternostro
Strauss-értelmezése a legautentikusabb, és különle-
gesen erıteljes Mozart-mővek karmesterekét.
Roberto Paternostro november 16-án, a MOM Mővelıdési
Központban ad koncertet, ahol Weiner, Grgin és Franck
mőveit vezényli.

EDWARD BENJAMIN BRITTEN – ZENESZERZİ

1913-ban született az angliai Lowestoftban. Már
gyermekkorában zongoraszonátákat, vonósnégye-
seket, szimfóniákat komponált, mőveit 1932-ben
mutatták be elıször nagyközönség elıtt. 1930 és
1933 között a Royal College of  Music zeneszerzés
és zongora szakán folytatta zenei tanulmányait.
1935-ben írta elsı kísérızenéjét egy dokumentum-
filmhez, melyet további megrendelések követtek.
Elsı nagy sikerét a Variációk egy Frank Bridge té-
mára (op. 10) címő vonószenekari mőve hozta meg
1937-ben. 1939 és 1942 között Amerikában tartóz-
kodott, a hazafelé tartó hajóúton komponálta töb-
bek között a Ceremony of  Carols címő kórusmővét.
A világháborút követıen számos operát, kísérızenét
írt, valamint európai koncertkörútra indult. Nevé-
hez kötıdik a nagysikerő Alderburghi Fesztivál
megszervezése. Mővészetére nagy hatást gyakorolt
élettársa, számos mővének ihletıje,  Peter Pears te-
norista. Munkáját számos díjjal, díszdoktori és dísz-

polgári címmel ismerték el. 1976-ban hunyt el Al-
deburgh-ban.
Britten A Ceremony of  Carols címő kórusmővét december
14-én hallhatják a Klauzál Házban.

KOVÁCS ZOLTÁN   – ZENESZERZİ

Kovács Zoltán zeneszerzı 1969-ben született Bu-
dapesten. Hétéves korától zongorázni tanult, ké-
sıbb 13 évesen fagottozni kezdett. Tanulmányait a
Bartók Béla Zenemővészeti Szakközépiskolában
folytatta, ahol zeneszerzést Kocsár Miklósnál, fa-
gottot ifj. Hara Lászlónál tanult. 1987-ben felvételt
nyert a Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetemre.
Zeneszerzés tanára Petrovics Emil volt, fagottot
Fülemile Tibortól és Janota Gábortól tanult. Ezek-
ben az években írta elsı zenekari mővét (Kísérı-
zene, 1988) mely szakmai körökben is elismertté
tette, s amelynek Rádiózenekarral készült felvétele
1990-ben elnyerte a Magyar Rádió Nívó díját. 1991-
ben megnyerte a Magyar Állami Operaház Zene-
karának próbajátékát I. fagott helyre. 2001-tıl az Új
Concordia Fúvósötös tagjaként számos hangver-
senyt adott itthon és külföldön.
Zeneszerzés diplomáját 1993-ban vehette át, ez al-
kalommal mutatták be Hegedőversenyét –, melyet
ı maga vezényelt – Soltész Ágnes és a Magyar Ál-
lami Operaház zenekarának közremőködésé-
vel.1994 -1996-ig a Zeneakadémián tanított hang-
szerelést és partitúraolvasást.2009-ben Erkel-díjat
kapott.
Kovács Zoltán I. szimfóniáját a Budafoki Hangversenyes-
ték sorozat keretében 2012. szeptember 21. péntek 19:00-
kor a Klauzál Gábor Budafok–Tétényi Mővelıdési Köz-
pontban játssza a Budafoki Dohnányi Zenekar. Az este
során elhangzik még Brahms: Akadémiai ünnepi nyitánya,
Beethoven: V. szimfóniája.

ANTE GRGIN – ZENESZERZİ

Ante Grgin 1945-ben született szerb zeneszerzı és
klarinétmővész. Zenei tanulmányait Splitben kezdte,
majd 1974-ben a Belgrádi Zeneakadémián végzett

Bruno Brun tanít-
ványaként. Ezt kö-
vetıen a Belgrádi
Filharmonikus Ze-
nekarnál helyezke-
dett el, ahol másod,
késıbb pedig elsı
klarinétos lett. Szó-
listaként fellépett
többek között
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Szöveg: Hubai Gergely

Ennio Morricone filmzenei karrierje meglehetısen rögö-
sen indult: elıbb szellemíróként dolgozott (más, híresebb
komponisták neve alatt írta zenéit), legelsı saját néven futó al-
kotását pedig kidobták a filmbıl. A nagy áttörést Luciano
Salce rendezı hozta meg, aki A fasiszta (1961) címő víg-
játékot bízta barátjára, hiszen már több színházi bemuta-
tón dolgoztak együtt. Az ügyetlen pártaktivista és a rábí-
zott humanista barátságának történetét kísérı bicegıs in-
dulóból és egyéb témáiból lemez is készült, elsıfilmes ze-
neszerzıknek ez kifejezetten nagy megtiszteltetés volt!
Morricone korábbi zenéi ennek megfelelıen fıleg komé-
diákhoz készültek, ezeken belül is szívesen vállalta el a tini
vígjátékokat és az antológiafilmeket (ezek a filmek több rö-
videbb epizódból álltak össze).

A WESTREN ZENÉK

Morricone elsı western zenéjét 1963-ban írta meg Dan
Savio álnéven, a nagy áttörés azonban egy évvel késıbb
érkezett. Sergio Leone rendezı ekkor készítette az Egy
maréknyi dollárért (1964), ahol is egykori iskolatársát
kérte meg az aláfestés megírására. Bár Morricone két ko-
rábbi western zenéje nem gyızte meg, beleszeretett a
„Pastures of  Plenty“ címő dalba, melyet Morricone hang-
szerelt Peter Tevis énekesnek. A dal instrumentális válto-
zata lett az új film fıtémája, az aláfestésben használt fü-
tyülés. harmonika, dorong, ostorcsapás és kórus mind az
olasz western zenék nélkülözhetetlen részévé vált. Gon-
doljunk csak a Pár dollárral többért (1965) halálosztó
dallamára, az A Jó, a Rossz és a Csúf  (1966) hármas-
osztatú fıtémájára vagy a Volt egyszer egy vadnyugat
(1969) harmonikására, ezek az ötletek mind-mind egye-
diek és zseniálisak voltak. Bár Leone a maga részérıl
számőzte a hagyományos cowboy-balladákat filmjeibıl,
Morricone más westernjei szinte mind dallal kezdıdnek.

Nemzetközi és hazai porondról Háttér

Franciaország, Svájc, Magyarország és Kína színpa-
dain. Jelenleg is tanít a Belgrádi Zeneakadémián, va-
lamint Niš Város Egyetemének Bölcsészettudomá-
nyi Karán. 1971-ben 2. díjat nyert a Jeunesses Mu-
sicales Nemzetközi Zenei Versenyen Belgrádban,
majd számos díjat győjtött további nemzetközi meg-
mérettetéseken többek között Genovában, Prágá-
ban és Münchenben.  Szerbia Zenemővészeinek
Egyesülete az „évad legjobb koncertje” címet ítélte
oda a mővésznek, aki oktatói munkája mellett több
nemzetközi zenei versenyen vesz részt zsőritagként.
Ante Grgin Klarinétversenyét november 16-án Szepesi
Bence adja elı a MOM Mővelıdési Központban. Vezényel:
Roberto Paternostro.

OTTORINO RESPIGHI – ZENESZERZİ

Olasz impresszionista zeneszerzı, karmester, zene-
tudós. 1879-ben született Bolognában. 1899-ben

végzett a Bolognai
Egyetem hegedő-
szakán, majd Orosz-
országba költözött,
és Szentpéterváron,
a cári színházi zene-
karnál helyezkedett
el. Itt tanult zene-
szerzést Rimszkij-
Korszakovtól, de
nagy hatást gyako-
roltak rá Debussy és
Richard Strauss mő-

vei is. Elsı nagy sikerét az 1914-ben komponált
Róma kútjaival érte el, melyet késıbb trilógiává bı-
vített: megszületett a Róma fenyıi és a Római ünne-
pek. 1913-ban a római Santa Cecilia Akadémián kez-
dett zeneszerzést tanítani, majd késıbb az intézmény
igazgatója lett. 1926-tól a tanári pálya helyett a kom-
ponálásnak szentelte életét, csupán mesterkurzuso-
kat tartott. Tanítványa volt többek között Farkas Fe-
renc is. 1932-ben az Olasz Akadémia tagja lett, ek-
koriban ismerkedett meg többek között Kodály Zol-
tánnal és Ravellel is. Zenekari mővei mellett számos
kórusmővet és operát is komponált. A 16-18. szá-
zadi olasz zene megszállottja volt, több Vivaldi és
Monteverdi mő újrakiadásában mőködött közre.
1936-ban hunyt el Rómában.
Respighi Róma fenyıi címő mővét zenekarunk elıadásá-
ban, karmesteri magyarázattal hallgathatják meg december
15-én a Mővészetek Palotája Fesztivál Színházában, a
MÜPA Matiné koncertek sorozatában. Elıad és vezényel:
Hollerung Gábor
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400 fölött: Ennio
Morricone portré
Zenekarunk filmzenei repertoárjában nagyon nép-
szerő darab a Morricone-szvit, amely a Volt egyszer
egy vadnyugat és az A Jó, a Rossz és a Csúf  zenéjét
is tartalmazza. A nyár során részt vettünk Romina
Arena Morricone Uncovered címő albumának felvé-
telein, melyhez mi rögzítettük az instrumentális ala-
pokat. Ebbıl az alkalomból mutatjuk be a neves
olasz zeneszerzıt, akirıl már nyilván minden film-
szeretı ember hallott.



Bérlet-háttér

OLASZ FILMEK

Leone mellett
Morricone az
olasz mőfaji
film szinte min-
den jeles egyé-
niségével dol-
gozott. İ írt ze-
nét például a
horror legenda
Lucio Fulci ko-
rai vígjátékai-
hoz vagy Elio
Petri politikai
töltető filmjei-

hez is: a Vizsgálat egy minden gyanú felett álló polgár
ügyében (1970) volt Morricone elsı Oscar-díjas filmje (a
zenét sajnos nem tüntették ki). Állandó munkatársa volt
Pier Paolo Pasolininek is, a Madarak és madárkák
(1966) emlékezetes nyitójelenetében egy énekes konkrétan
a stáblistán szereplı neveket foglalja dalba. Bernardo Ber-
toluccival elıször 1964-ben dolgozott együtt, legfonto-
sabb közös mővük a Huszadik század (1976) epikus
története volt. Az utóbbi évtizedekben Morricone leg-
fontosabb állandó munkatársa Giuseppe Tornatore volt,
aki a Cinema Paradiso (1988), Az óceánjáró zongo-
rista legendája (1998) és  Maléna (2000) során is együtt
dolgozott Morriconéval – szintén a rendezıhöz köthetı
a Baaria (2009), a komponista utolsó nagy mozifilmje.

AMERIKAI FILMEK

A szerzı amerikai karrierje szintén egy westernnel kez-
dıdött: a Két öszvért Sara nıvérnek (1970) emlékezetes
fıtémáját a közönség nemrégiben hallhatta újra a Sher-
lock Holmes 2. – Árnyjáték egyik jelenetében. Morricone
Amerikában készült filmjei meglehetısen vegyes képet
mutatnak: a John Boorman által készített Az ördögőzı 2.
- Az eretnek (1977) a gyönyörő Regan téma ellenére
rendszeresen felbukkan a Hollywood legrosszabb filmjeit
összegzı listákon, a Terrence Malick klasszikus Mennyei
napok (1978) viszont a nyilvánvaló Saint-Saëns idézetek
ellenére meghozta a zeneszerzı elsı Oscar-jelölését. Mor-
ricone amerikai filmjei emellett is szolgálnak meglepeté-
sekkel: bár John Carpenter rendezı legszívesebben maga
írja filmzenéit, az A dolog (1982) esetében kivételt tett,
viszont Morricone aláfestését egyetlen témára redukálta.
Hasonló módszereket alkalmazott Roman Polanski, aki a
Párizsban játszódó İrület (1990) során szintén a vágó-
szobában szabta át az aláfestést.
Bár munkássága nagy részét olasz rendezıknek készítette
(és zenéi 98 százalékát is hazájában rögzítette), a nagy kö-
zönség számára talán mégis a Hollywoodban készült al-
kotásai a legismertebbek – a díjazások során ezek min-
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denféleképpen elınybe kerültek. Az amerikai rendezık
közül különösen Brian De Palma alkalmazta gyakran
Morriconét, emlékezetes együttmőködésük eredménye az
Aki legyızte Al Caponét (1987), melynek kulcsjelene-
tében egy hét percen keresztül variált gyermekdalocska
szolgáltatja a feszültséget – a páros még az A háború ál-
dozatai (1989) és a Mars mentıakció (2000) során dol-
gozott együtt. Hazánkban is igazán népszerő inspirációs
számnak tekinthetı a „Gábriel oboája“, mely Roland Joffé
A misszió (1986) címő filmjéhez készült. Az amerikai szí-
nészek közül szintén lelkes támogatója volt Warren Be-
atty, aki három általa összehozott filmhez is Morriconét
kérte fel zeneszerzınek: a gengszterek uralta Las Vegas-
ban játszódó Bugsy (1991) újabb Oscar-jelölést hozott a
mesternek.
Természetesen egy több mint négyszáz filmet felölelı
életmő esetében elıfordulnak az ismétlıdı motívumok,
melyek lehetnek véletlenek, vagy akár szándékosak is. Ki
hinné például, hogy a Morricone utolsó Oscar-jelölését
hozó Maléna (2000) legemlékezetesebb témája közel
negyven évvel korábban már felbukkant a Tizenkét kező
marslakók (1964) címő vígjátékban? Más hasonlóságok
azonban kifejezetten szándékosan készültek… A mester
talán legismertebb témája A profi (1981) során hallható
„Chi mai“ motívum, melynek legemlékezetesebb fel-
használása a film végkifejletében látható, miközben Bel-
mondo lassan megindul a szabadulást jelentı helikopter
felé. Az emlékezetes téma azonban nem ehhez a filmhez
készült, hanem több mint egy évtizeddel korábban a
Maddalena (1969) címő romantikus drámához… Ezen-
kívül a szerzınek vannak kedvenc motívumai, melyeket
rendszeresen visszahoz zenéibe: a Mendelssohn-féle
„Nászinduló“ vagy a gregorián „Dies Irae“ motívuma tu-
catnyi filmjében bukkan fel.
Bár már elmúlt nyolcvan éves, Ennio Morricone még
mindig rendszeresen dolgozik különféle projekteken. Az
elmúlt években megírta elsı nagy némafilmzenéjét is,
mely az Amerikai Filmintézet III. Richárd (1912) felújí-
tásához készült – ez jelenleg a legrégebbi, teljes egészében
fennmaradt egész estés filmemlék. A legnagyobb európai
produkciók is szívesen veszik igénybe a szerzı tehetsé-
gét: többek között Magyarországon is járt Koltai Lajos
Sorstalanság-adaptációja (2005) kapcsán, hasonlóan nagy-
szabású munkát készített az oroszoknak is, akik a 72 mé-
ter (2004) címő filmben a Kurszk atom-tengeralattjáró
tragédiáját dolgozták fel. A szerzı még most is jelentke-
zik évi 2-3 zenével, de a mozifilmek helyett elsısorban
kevésbé megterhelı olasz tévéfilmeken dolgozik, egykori
rendezı kollégáihoz hasonlóan ı is a RAI nagy nézettsé-
get produkáló tévédrámáin keresztül vonul szép lassan
nyugdíjba. Az Amerikai Filmakadémia 2007-ben életmő
Oscarral ismerte el Morricone hatvan évet átölelı film-
zenei karrierjét.
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A próbateremben hangos gyermekzsivaj.
Amikor a karnagy belép a kis madár-
házba, mindenki elcsendesedik, pisszenés
sem hallatszik, a gyerekek feszülten vára-
koznak. Majd egy pillanat múlva már
szállnak az ég felé a kották, a kislányok ru-
tinosan kapnak ki egy-egy darabot a re-
pülı papírok közül. Így indul a próba a
Nyíregyházi Pro Musica Leánykarban,
ahol együtt van jelen szigor és játék, hu-
mor és komoly munka.

Egy korábbi interjúban azt állítottad, hogy a
körülmények együttes negatív hatására lettél
zenész...
Hát igen. Amikor gyermekkoromban megkérdez-
tek, hogy mi szeretnék lenni, azonnal rávágtam,
hogy egyéni paraszt. Majd felvilágosítottak, hogy
ilyen már nincsen, úgyhogy más pályáról kellene ál-
modoznom. Egyben azonban biztos voltam: nem
leszek általános iskolai tanár.
Aztán a sors másként alakította az életedet...
Igen, itt jöttek közbe a negatív körülmények. Édes-
apám református lelkész volt, lelkész család révén
minden gyerek tanult hangszeren játszani, így en-
gem beírattak klarinétozni. Majd amikor 1956-ban
a testvéreim egyetemi felvételijét politikai okokból
sorra elutasították, a szüleim arra gondoltak, hogy

a kicsinek jó lenne a zenei pálya, hiszen az ideoló-
giamentes. Így átvittek Szegedre, de ott klarinétozni
nem vettek fel, hanem ehelyett felvettek fuvolázni.
Ehhez nekem nem túl sok kedvem volt, de hát mit
volt mit tenni, tettem a dolgomat, és hamarosan na-
gyon megszerettem ezt a hangszert. Olyan osztály-
társaim voltak, mint Onczai Csaba, Matúz István,
tehát egy különleges, az egész életem számára meg-
határozó zenei környezetbe kerültem. Ezek után
úgy gondoltam, hogy fuvolistaként fogok dolgozni,
és felvételiztem a Miskolci Zenemővészeti Fıisko-
lára, ahol akkoriban még létezett többszakos kép-
zés, így én a szolfézs – általános iskolai ének – fu-
vola szakképzésre kerültem egy olyan kiváló ember
irányítása alá, mint Gajdos Edit. Itt már kellett gya-
korlati képzésen is részt vennem, és hamar kiderült,
hogy egész jól tudok gyerekcsoportokkal bánni.
A fıiskolán ismerkedtem meg feleségemmel, Ág-
nessel is, aki szintén fuvolatanár, így kapva kaptunk
az alkalmon, amikor értesültünk arról, hogy Nyír-
egyházán van két fuvolatanári állás, de mire leszáll-
tunk a vonatról, kiderült, hogy egy szolfézstanárt
tudnak csak alkalmazni a zeneiskolában. Ám kis-
vártatva megtudtuk, hogy az általános iskolába
énektanár kerestetik, így úgy döntöttünk: a fiú csi-
nálja a nehezebbet, az általános iskolát, a lány pedig
megy a zeneiskolába szolfézst tanítani.
A fuvolatanári hivatástól milyen út vezetett a
karvezetésig?
Azért tanultunk mi valami karvezetést a fıiskolán.
Tény, hogy az iskolában elıször éneket tanítottam,
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Aki megalkotta a saját Stradivariját
Magyarország egyik legsikeresebb együttese, a Cantemus Vegyeskar mögött egy zenei mőhely áll. A Nyíregy-
házi Cantemus Kóruscsalád vezetı motorjával, Szabó Dénessel beszélgettünk a siker titkáról, a zenei nevelés
erejérıl és a jövıbeli közös munkánkról.

Szöveg: Ortutay Réka

NÉVJEGY: SZABÓ DÉNES

zenetanár, karnagy, karvezetõ

a Cantemus Kóruscsalád igazgató karnagya

a Cantemus Fesztivál alapítója

Díjai: 

1977-ben, majd 1983-ban Szocialista Kultúráért kitüntetés 

1984-ben Ifjúsági díj 

1985-ben Liszt-díjas mûvész 

1991-ben Kiváló Pedagógus 

1992-ben Nyíregyháza díszpolgárává avatták

1993-ban kórusával együtt elnyerte a Bartók-Pásztory díj

2000-ben Kossuth-díjat kapott 

2004-ben Magyar Örökségdíjjal és a Príma-díjjal tüntették ki.

2009-ben a Kölcsey-díj 
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aztán egy év múlva elvittek katonának. Amikor
visszajöttem, az igazgató kiadta parancsba, hogy a
két osztályomból csináljak egy énekkart. Aztán lett
három osztály, aztán négy, végül már nagyon sokan
voltak. Ekkor jött egy új igazgató, aki átszervezte
az iskolát. Onnantól kezdve az idısebb kolleganı-
nek kellet csinálnia a kisdobos kórust, a fiúnak (azaz
nekem) a nagydobos, akarom mondani az úttörı
kórust. Így lett az iskolában két kórus, és a nagyok
kórusa elég hamar elég jó eredményeket ért el. Már
a 70-es évek végén elnyertük a Rádió Éneklı Ifjú-
ság versenyének nagydíját, ahol egy zánkai nyaralás
volt a díj, majd 78-ban második, 82-ben pedig már
elsı helyezést értünk el a Debreceni Bartók Béla
Nemzetközi Kórusversenyen. Aztán egyik versenyt
követte a másik, elıször az európai közösség, majd
a nagyvilág is megismert minket. Ezzel kiengedtük
a szellemet a palackból, és már nem bírtunk vele,
ettıl kezdve szolgálnunk kellett ıt.
De mégis, mi a siker titka? A Kodály-módszer?
Én azt hiszem, hogy ez teljesen egyértelmő, hiszen
Kodály zseniálisan megsejtette – vagy nem tudom,
hogy honnan jött rá –, mindenesetre megalkotta a
zenei nevelés Bibliáját. A Kodály-módszert úgy kell
tanulmányozni, ahogy az ember a Bibliát olvassa,
ott le vannak írva a sarokpontok, vagy, hogy egy
aktuálisabb példát mondjak: a Kodály-módszer
olyan, mint amikor egy nemzet megalkotja az al-
kotmányát, az alaptörvényt. Tehát Kodály megal-
kotta a zenei nevelés alkotmányát, amelyhez mások,
pl. Ádám Jenı is hozzátettek sarkalatos törvénye-
ket, de az alaptörvényt, Kodály mővét ezzel nem
változtatták meg. Az mindennek az alapja. Kodály
egész módszerét komolyan kell venni: ha azt
mondja, korán kell kezdeni a zenei nevelést, akkor
korán kell kezdeni, ha azt mondja, minden nap kell
énekelni, akkor minden nap kell énekelni. Ez olyan,
mint a svájci óra, amelyben van 18 gyémánton
forgó fogaskerék. Ha egyet kiveszünk, az óra már
nem mőködik. Ugyanez történik a Kodály-mód-
szerrel is. Ha páran, akik okosabbnak képzelik ma-
gukat Kodálynál, azt gondolják, nem kell annyit
énekelni, akkor megbontják a törvényt, és az egész
nem mőködik. Persze ezzel Kodálynak sem az volt
a célja, hogy muzsikusokat neveljen, hiszen, amikor
a tanár büszkén mondta, hogy hatan zenészek let-
tek az osztályából, Kodály csak annyit mondott:
sok. A zenei nevelés számára ugyanolyan fontos
volt, mint a test nevelése, a zene harmóniát teremt
az ember életében. A mai világban is azért van ká-
osz, mert az embereknek nincsen kapaszkodójuk,
az életükben nincsen harmónia, nincsenek pillérek,
nincs benne tonika meg domináns. A zenei nevelés

arra tanít, hogy hogyan tudunk harmóniában kö-
zösségben létezni, az együtt muzsikálás pedig arra,
hogy hogyan tudjuk egymást elfogadni és egymás-
hoz alkalmazkodni. Kevés ilyen univerzális gon-
dolkodót ismerünk, mint amilyen Kodály volt.
Pedig nálatok is sok kiváló karnagy, muzsikus
végzett...
Lehet, hogy Kodály erre is azt mondaná, hogy sok.
Mi persze nem próbáltunk meg rábeszélni senkit.
Sokszor elıfordult, hogy azok a tanulók, akik na-
gyon okosak voltak, de kevésbé muzikálisak, sokkal

hamarabb értek el sikereket az eszük révén a zene-
oktatásban, mint a társaik, és amikor a zenei pályát
választották, akkor nem lett belılük kiváló orvos,
vagy kiváló jogász. Ma már más a helyzet: igyek-
szünk a diákoknak segíteni a pályaválasztásban,
azokat tereljük a zenei pálya felé, akik kivételesen
muzikálisak, a zenei pályára születtek, és más pá-
lyán talán nem is találnák meg annyira a helyüket.
Természetesen számon tartjuk a tılünk kikerült ze-
nészeket, hogy ki lett a Nemzeti Filharmonikus Ze-
nekar elsı fuvolistája, vagy a Kuala Lumpur-i Ze-
nekar szóló kürtöse, ki ment Dubaiba, Németor-
szágba, Amerikába, vagy Bécsbe, de hála Istennek,
sokan itthon maradtak és tanítják ezt a módszert.
Mit nyújt az iskola azoknak, akik nem lesznek
muzsikusok?
Lehet, hogy egy kicsit rájuk vagyunk büszkébbek,
hiszen nincsen beiskolázási gondjuk, mindig min-
denhová felveszik ıket. A gimnáziumi igazgatók
fıleg az emberi tartásukat, a közösségben való hely-
tállásukat dicsérik, hogy rájuk mindig lehet számí-
tani, megbízhatóak, fegyelmezettek, szorgalmasak.
És mindezt a zenének köszönhetik...
Így van. Ez is a Kodály-módszer vívmánya, hiszen
Kodály még arra is gondolt, hogy hogyan lehet egy
társadalmat, egy népet összeforrasztani. Nézete sze-
rint azért kell kórusban énekelni, mert az a társadalmi
szolidaritás megtanulásának legfıbb terepe. Itt mu-
száj egymáshoz alkalmazkodni. Egy kórusban
ugyanis nem az a cél, hogy túlénekeljük egymást, ha-
nem hogy együttmőködjünk, ügyelve a ritmusra, a
harmóniára. Kodály tudta ezt, ı mindent tudott.
Talán ezért is álmod az Éneklı Magyarország.
Igen, mi nagyon sokat dolgoztunk ezért, bár a mai
világ nem nekünk kedvez, de mi makacsul kitar-
tunk. Az éppen most véget ért Cantemus Fesztivál
(IX. Nemzetközi Kórusfesztivál és Karvezetıi Mesterkur-
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„Egyéni paraszt szeret-
tem volna lenni.”
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zus – Szerk.) is ebben a szellemben született: minél
több embert megtanítani a zene szeretetére, hiszen
itt is együtt énekelt magyar, török, kínai, holland,
illetve lett kórus. Az éneklés azért csodálatos, mert
egészen más atmoszférát teremt, mint a hangsze-
res zene. Az énekhangot mi hozzuk létre a saját tes-
tünkbıl és lelkünkbıl, az énekhang könnyedén lépi
át az instrumentális hővösséget, és éri el a hallgató-

ság lelkét-szívét. Az énekhang nagyon mélyrıl, na-
gyon bentrıl jön létre, talán ez az oka annak, hogy
olyan gyorsan hat a hallgatóságra. Visszatérve az
Éneklı Magyarországhoz: ennek az országnak na-
gyon nagy szüksége lenne erre, és nagyon nagy
szükségünk lenne az együtt gondolkodásra ebben a
témában. Nekem van elképzelésem arról, hogy ez
hogyan mőködhetne, szívesen konzultálnék ez
ügyben döntéshozókkal, mert higgyék el, nem ke-
rülne sok pénzbe.
Mi lenne az elsı lépés?
Jó pedagógusokat nevelni. A jelenlegi tanárképzés
rendszere szerintem nem mőködik jól, hiszen nin-
csen pedagógiai alkalmassági vizsga. Legyen bár-
milyen okos, zseniális a delikvens, ha emberileg, pe-
dagógiailag nem áll azon a szinten, hogy gyerme -
kekkel foglalkozzon, nem alkalmas a pályára A pe-
dagógiai alapokra kellene építeni, aztán jöhet maga
a szaktárgy. A jó pedagógus az alapja mindennek,
ha tud bánni a gyermekekkel, akkor lesz sikeres.
Ha már a sikernél tartunk, a kórusaiddal sikert
sikerre halmoztál. Mégis, melyik volt az a pil-

lanat, eredmény, amelyre a legszívesebben em-
lékszel vissza?
Ez egy nagyon jó kérdés, mert a versenydíjak mel-
lett a kórussal való foglalkozás, a kórussal való ta-
lálkozás egy folyamatos élményforrás. Folyamatos
örömforrás az is, hogy mindennek újabb és újabb
gyermekek lehetnek a részesei, akiknek mindent
elölrıl kell megtanítani. Maga a munka, a tanítás fo-
lyamata nagyon nagy öröm számomra. Az utazások
is csodálatos emlékeket elevenítenek fel, vagy ami-
kor a versenyen eredményt hirdetnek, és amikor
meghallod a nevedet, kirobban a gyerekekbıl az
öröm, és a sokéves befektetett munka feszültsége.
De van talán egy ezeknél sokkal örömtelibb pilla-
nat, ami ritkán van jelen: amikor az énekkar és a kar-
vezetı között olyan áramlás, összhang jön létre egy-
egy mő elıadásakor, amely megismételhetetlen. Egy
hosszabb utazás alkalmával ez idınként megadatik
nekünk, amikor pl. egy japán turnén a 16-17 elı-
adást ugyanaz a 35-36 lány énekli végig, és a turné
végére a darabok annyira összeforrnak, hogy a kar-
vezetınek elég a kisujját megmozdítania, és ekkor
megtörténik a csoda. Na, ez számomra a földöntúli
boldogság. Ilyenkor annyira könnyő zenélni, nin-
csenek gátak, a képzelet, a fantázia meglódul, és egé-
szen elképesztı dolgokat tud produkálni. Szoktam
is mondani: nem mindegy, hogy az ember egy láda-
gyári hegedőn játszik, vagy egy Stradivarin. Az ének-
kar vezetınek az a dolga, hogy elkészítse a saját Stra-
divariját. Nyíregyházán sok ilyen Stradivari-énekkar
van, akikkel nagyon nagy élmény együtt dolgozni.
Úgy láttam a Cantemus Fesztivál záró-rendez-
vényén, hogy a város egyre inkább tudatában
van annak, hogy van egy „Stradivarija”; meg-
becsüli a munkátokat...
Mindig úgy mondom, lassú víz partot mos. Sok év
munkája van abban, hogy a városlakók is egyre fon-

tosabbnak tartják a mi tevékenysé-
günket. Mi is próbáljuk közelebb
hozni a közönséget magunkhoz: kö-
zönségdíjat alapítottunk, ahol is a
közönség szavazhat arra a kórusra,
amely nekik a legjobban tetszett, ez-
zel is ösztönözzük ıket a koncertlá-
togatásra. A díjat pedig Erdıs Jenı
bácsi, a legtapasztaltabb koncertlá-
togató adhatta át, aki több mint 90
éves, és már több mint 60 éve aktí-
van közremőködik a város zenei
életében.
Jó kapcsolatot ápoltok a kortárs ze-
neszerzıkkel is.
Igen, szerencsére sok mindenkivel
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„Az énekhang könnye-
dén lépi át az instrumen-

tális hővösséget.”

Gyöngyösi Levente I. szimfóniájának ısbemutatója



Vendégünk

dolgozhatunk együtt, több kottát kapunk, mint
amennyit el tudunk énekelni, hiszen az új darabok
mellett a klasszikus repertoárt is mősoron kell tar-
tani, és nem gyızzük idıvel-energiával az új mővek
betanulását. 
Még hátulgombolós fiatalember voltam, amikor
egyszer megkértem Kocsár Miklóst, hogy ugyan ír-
jon már valamit a számunkra, mire ı közölte, hogy
ı nem ír csak úgy megrendelésre darabokat, hanem
akkor, ha ihlete van. Akkor én nagyon elszégyell-
tem magam, de azért szívesen énekeltük a mester
mőveit, mert nagyon kórusszerőek, jól énekelhe-
tıek, a közönség is szereti ıket. Aztán egyszer egy
Vigadó-beli koncertünk után odajött hozzám és azt
mondta: írtam nektek egy mővet. Egy misét. Attól
kezdve a kapcsolatunk nagyon szorossá vált, újabb
és újabb mőveket írt nekünk, amit nem nekünk írt,
azt is hozzánk hozta el elıször és velünk vette át, és
írta át a mőveket. Így aztán nagyon jó szakmai és
baráti kapcsolat alakult ki közöttünk.
Kocsár mellett Orbán Györggyel is összehozott
minket a sors, az ı mőveit is nagyon szívesen éne-

keljük, neki is csináltunk szerzıi CD-t. Tóth Péter-
rel is gyakran találkozunk és adjuk elı a darabjait.
Mostanában pedig Gyöngyösi Leventével dolgo-
zunk sokat együtt, aki a Pro Musica  énekkarban ta-
lált feleséget magának, így egymás után írja nekünk
(és nem csak nekünk) a szebbnél szebb mőveket,
amelyekkel külföldön is mindig nagy sikert aratunk.
Bár ı is egy ösztönös zseni, azért ı is gyakran kikéri
a véleményünket.
Zenekarunknak és a Nyíregyházi Cantemus
kórusnak van egy közös „gyermeke”, ez pedig
Gyöngyösi Levente I. szimfóniája, amit Le-
vente Hollerung Gábor felkérésére írt, és amit
a szerzı feleségéhez főzıdı szeretete ihletett.
Amikor a darabot Nyíregyházán elıadtuk,
szem nem maradt szárazon. Milyen érzés egy
ilyen személyes indíttatású zenemővet elıadni?
Nekünk különösen nagy élmény. Úgy láttam, hogy
a szimfóniát a MÜPÁ-ban is megkönnyezték, tehát
nem csak a személyes kapcsolat miatt kell meg-
könnyezni, hiszen egy csodálatos mő. Nekünk
azonban azért különösen nagy élmény, mert ott ül
közöttünk a Múzsa, aki miatt Levente megírta ezt a
mővet, és aki miatt annyira szép a darab.
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„A Kodály-módszer
olyan, mint egy nemzet

alkotmánya.”

HÁTTÉR

A Nyíregyházi Cantemus Kóruscsalád

Az alapító Szabó Dénes 1972 õszén kapta a feladatot, hogy ké-

szítsen fel egy 70 tagú gyermekkórust Bárdos Lajos szerzõi est-

jére. A feladat nagy volt, a siker nem maradt el. Attól kezdve Szabó

Dénes nevét megjegyezték, kórusát számon tartották. Együttese

1975-ben elnyerte a Magyar Rádió „Éneklõ Ifjúság” kórusmozgal-

mának Nagydíját. Ettõl az évtõl deklarálják az énekkar történetét. 

A gyerekkórusból kinõtt tagokra építve azóta egy egész kóruscsa-

lád jött létre. A Cantemus Kóruscsalád kb. 300 tagú. Közel száz

nemzetközi versenyen szereztek dobogós helyezést. Ötvennél is

több elsõ díjat nyertek. Az egész világot bejárták, zenepedagógiai

konferenciák és fesztiválok állandó szereplõi. Szabó Dénes maga

is évente rendez – több száz hazai és külföldi résztvevõvel – fesz-

tiválokat, nyíltnapokat és karmesterkurzusokat. Világhírû karmes-

terek vezényelték a Cantemus kórusokat: Doráti Antal, Erdélyi Mik-

lós, Kóródi András, Joó Árpád, Guiseppe Patane, Leonard Berns-

tein, Seiji Ozawa, Karolisz Trikolidisz. A kóruscsaládról számos CD

és DVD készült.

A kóruscsalád tagjai: 

Cantemus Gyermekkórus: tagjai 12-14 éves lányok. Számtalan

nemzetközi elsõ- és Nagydíjat, 3 kórusolimpiai aranyérmet nyertek,

Bartók Béla-Pásztory Ditta-díjasok, Magyar Örökség-díjasok. Nap-

jainkban nyerték el Arezzoban a kórusmuzsika Oscar-díját, a Gu-

idoneum-díjat. 

Karnagy: Szabó Dénes.

Pro Musica Leánykar: a gyermekkarból „kiöregedett” lányokból

alakult meg 1986-ban és egy azonnali nemzetközi gyõzelemmel

hívta föl magára a figyelmet. Legjelentõsebb eredményei: Európa

Nagydíj, BBC Silver Rose díj, 3 kórusolimpiai aranyérem. Bartók

Béla-Pásztory Ditta-díjasok, Magyar Örökség-díjasok. 

Karnagy: Szabó Dénes.

Cantemus Fiúkórus: 1982-ben Szabó Dénes alapította az iskola

fiú tanulóiból. Azóta több nemzetközi verseny résztvevõje és díja-

zottja volt a kórus több karnagy irányításával. 

Karnagy: Szabó Soma

Cantemus Vegyeskar: az iskola volt tanulóiból verbuválódott fel-

nõtt kórus. Némelyikük gyermeke már a kóruscsaládban énekel. A

kórus 1998 óta mûködik állandó próbarenddel. Többszörös nem-

zetközi versenygyõztesek. 

Karnagy: Szabó Soma

Banchieri Énekegyüttes: 1988-ban alakult, 6 fõs kamarakórus.

Nemzetközi versenyek díjazottjai, számtalan külföldi hangverseny-

meghívás résztvevõi. 

Karnagy: Szabó Soma

Tovább információk: www.cantemus.hu



Vendégünk Háttér

Szerencsére a közönségnek lesz még alkalma
meghallgatni a szimfóniát, hiszen közösen elı-
adjuk márciusban, a Tavaszi Fesztiválon, a Bu-
dapesti Nemzetközi Kórusverseny megnyitó-
ján, de emellett egy hosszú távú kapcsolat is
kialakul együtteseink között.
Igen, ez az együttmőködés elsısorban Hollerung
Gábornak köszönhetı, aki nagyon nagyra tartja a
munkánkat, a kórust, és így szívesen dolgozik ve-
lünk. Mi pedig szintén nagyon nagy örömmel mu-
zsikálunk együtt Gábor kitőnı zenekarával, és min-
den bizonnyal ez egy gyümölcsözı kapcsolat lesz.
Bár a távolság nagy közöttünk térben, ebben az
évadban több koncert elıadására vállalkozunk kö-
zösen: a MÜPÁ-ban az I. szimfónián kívül Orbán
Rorate coeli címő mővét, Stravinsky Menyegzıjét,
valamint Rossini Kis miséjét adjuk elı, Nyíregyhá-
zán pedig Brahms Német requiemje kerül bemuta-
tásra. Úgy gondolom, hogy Nyíregyháza már na-
gyon szereti ezt a zenekart, úgyhogy nagyon vár-
juk a közös munkát.

A Kodály-módszer

Amikor a Kódály-módszer kifejezést halljuk, sokunk-
ban felötlik, hogy valami zenei módszertani dologról le-
het szó, eszünkbe jut a szolfézs, a szolmizáció kifeje-
zése. Valóban: Kodály jelentıs hangsúlyt fektetett a fent
említettek elsajátítására is, de módszere jelentısen túl-
mutat a zeneoktatáson: társadalmat, nemzetet épít. Ta-
nítását nehéz összegezni, hiszen ı maga nem tartotta
fontosnak egy összegzı mő létrehozását, nézeteit, állás-
pontját interjúkból, kisebb írásokból ismerjük. A mód-
szer lényegét Ádám Jenı fektette le írásban a „Módsze-
res énektanítás” címő mővében, mely a Kodállyal közö-
sen kidolgozott általános iskolai zeneoktatási tervet tar-
talmazza. Ádám a módszert ebben a mőben magyar
módszernek nevezte, mégis Kodály-módszerként vált
világhírővé. 

Mik is a kodályi zenepedagógia legfontosabb ele-
mei?
Kodály zenepedagógia munkásságának máig legelter-
jedtebb eleme a szolmizáció és a kottaolvasás elsajátí-
tása. Maga a szolmizáció nem Kodály találmánya. Egy
arezzoi, itáliai bencés szerzetes találta ki a XI. század-
ban, a szótagokat egy Szent János himnusz sorainak ele-
jérıl levéve, ezt a módszert az évszázadok alatt hol elı-
vették, hol elfelejtették, hol így, hol úgy használták. Ko-
dály a maga idejében újraalkotta: a szolmizációs nevet
(do, re, mi, fa, so, la, ti, do) nem rezgésszámhoz, vagyis
adott hangmagassághoz rendelte hozzá, hanem a hang-
nak az adott hangsorban elfoglalt helyéhez, ezzel a hang-
nak a környezı hangok alapján történı azonosítását is
lehetıvé téve. Ezáltal bármely hangra, mint alaphangra
(a „do”-ra, a hangsor dallami és/vagy harmóniai szem-
pontból legfontosabb, fundamentális hangjára) felépít-
hetı a hétfokú hangsor. 
Emellett megalkotta a ritmizálás rendszerét is: Emile-
Joseph Chêvé-tıl vette át a ritmikus alapegységek nevét
(tá, titi).
A kodályi zenepedagógia másik lényeges eleme a ma-
gyar népdal fontosságának hangsúlyozása. Fontos kie-
melni, hogy Kodály mennyire meghatározónak tartotta
a magyar kultúra, a magyar népdal szerepét a zeneokta-
tásban: „Eddig az iskola azt mondta a népnek: amit te tudsz,
az semmi. Feledd el, verd ki a fejedbıl. Majd én jobbra tanít-
alak. Mi azt mondjuk a népnek: Amit tudsz, nagy érték, az
ısök hagyománya, a magad lelke igaz kifejezése. … Becsüld meg,
… mert ha többre akarsz menni, csak erre építhetsz.” Ezzel
megalkotta a magyar kultúra alaptörvényét, az ısök ha-
gyományaihoz való visszatérést, a magyar kultúrából
való táplálkozást. Népdalfeldolgozásaival, oratóriumai-
val ı maga is visszatért a forráshoz.
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A Budafoki Dohnányi Zenekar és a Nyíregyházi Cantemus 

Kóruscsalád közös hangversenyei:

2012. október 30.

Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

Händel: Izrael Egyiptomban és filmzene

2013. március 17. 

Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

Stravinsky: Les noces

Rossini: Peteite messe solennelle

2013. március 24.

Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

Budapesti Nemzetközi Kórusverseny nyitóhangversenye

Orbán: Rorate coeli

Gyöngyösi: I. szimfónia

2013. június 1. Nyíregyháza

Brahms: Német requiem



Háttér Háttér

Ugyanakkor fontosnak tartotta a rokon népek dalainak
megismerését is, ha pedig ezekben már jártas a növen-
dék, akkor térjen át idegen népek dalaira, és ha lehet, az
adott nép nyelvén énekelje azt.
Kottaolvasás, intonációs tisztaság, egymásra figyelés és for-
maérzékelés: használatuk a mindenkori pedagógus mód-
szertani felkészültségét feltételezi, az ı döntéseitıl függ.
Kodály a zenetanítás módszeréhez olyan, a pedagógiá-
ban alkalmazható, egyre növekvı kihívásokat tartalmazó
gyakorlatsorokat javasolt, amelyek a kisiskolás kortól
egészen a zenei felsıoktatásig vezetve – tehát közokta-
tási és azon kívüli használatra egyaránt alkalmas anyag-
gal –, élményszerően szolgálják a zenei képességek fej-
lesztését. Ezek a pedagógiai célzatú, de gyakran ezen
messze túlmutató jelentıségő zenei gyakorlatok, egy- és
kétszólamú kis remekmővek (Bicinia Hungarica, Ötfokú
zene, 333 olvasógyakorlat, 33 kétszólamú énekgyakorlat, stb.). A
gyakorlatokat kiegészítette a John Spencer Curwen által
a XIX. században kialakított kézjeles rendszerrel, ahol
mozdulat is segíti az adott skálahang rögzítését. Nem be-
szélve a 20-as években indult, Kodály által alkotott  el-
sısorban gyermekkari irodalomról, mely a módszer má-
sik oldalát erısíti: örömöt találni a muzsikálásban, mő-
vészetet alkotni tanulás közben.

De mi is a módszer lényege?
a zenének központi szerepe legyen a nevelésben
a zenei analfabétizmus akadályozza a zenei mővelt-
ség fejlıdését és a hangversenyek látogatottságát
a zeneoktatást meg kell javítani a tanítóképzıkben
már gyermekkorban el kell kezdeni a gyermekeket a
zenére nevelni, és csak legjobb zenei anyagot szabad
nekik adni a megfelelı szinten
a napi éneklés ugyanolyan fontos, mint a napi torna
a gyerek zenei anyanyelve a magyar népzene legyen
az emberi hanggal, az énekléssel jussunk el a zenei
tehetségekhez
nagyon fontos a karéneklés, ehhez külföldi remek-
mőveket kell felhasználni, a magyar nyelvő kórus-
irodalmat a magyar zeneszerzık teremtsék meg a
népzene felhasználásával
a zene tanítása állami feladat, ezért a kormánynak
pénzt kell rá fordítani.

Vajon mi az, amit a zenei nevelés adhat a társada-
lomnak?
A kodályi elvekre épülı zeneoktatásban a diákok nem
csak zenei jártasságra tesznek szert, hanem az egész élet-
ük re kiható készségeket – úgymint alkalmazkodás,
együttmőködés, mőveltség – sajátítanak el. 
Kodály azt vallotta: „A zenével nemcsak zenét tanulunk. Az
ének felszabadít, bátorít, gátlásokból, félénkségbıl kigyógyít. Kon-

centrál, testi-lelki diszpozíción javít, munkára kedvet csinál, al-
kalmasabbá tesz, figyelemre-fegyelemre szoktat.”

Barkóczi és Pléh (1977) 1969–1972 között kétszer két
alsó tagozatos iskolai osztályra kiterjedı vizsgálatot vég-
zett, amely az alacsonyabb/magasabb szocio-ökonómiai
státusz és a zenei/nem zenei tantervi oktatás összefüg-
géseit feszegette. A vizsgálat a zenei tagozatos osztályok
diákjai körében általános intellektuális, motivációs és kre-
ativitásban tapasztalt fejlıdési folyamatokra mutatott rá.
A fıbb eredmények a következık:

a zenei nevelés fejlesztı hatása a kreativitásban
egyértelmő volt;
az alacsonyabb szociális helyzető zenei csoport tag-
jai ebben a tekintetben elérték/felülmúlták a jobb
helyzető nem zenei csoport tagjainak teljesítményét;
a zenei képzés hatására az alacsonyabb státuszú gye-
rekek intelligencia-szerkezete kiegyensúlyozottabbá
vált (csökkent a verbális és nonverbális komponensek arány-
talansága);
a zenei nevelés hatására nıtt az intelligencia és a kre-
ativitás korrelációja (a zeneis gyerekek kreatív teljesítmé-
nye hozzáfejlıdött saját intelligenciaszintjükhöz);
a zeneis csoportoknál a képzés során gyengült a szo-
ciális helyzet és az intelligencia közötti korreláció;
a zeneis gyerekeknél a kreativitás emocionális érzé-
kenységgel és belsı kontrollos jegyekkel kapcsoló-
dott össze.

Mindemellett napjainkban is megfigyelhetı a zeneisko-
lákban nevelkedı gyermekek és a normál oktatásban
résztvevı diákok közötti különbség. Pedagógusok be-
számolói alapján a zeneis diákok fegyelmezettebbek, al-
kalmazkodóbbak, együttmőködıbbek, megbízhatóbbak,
hiszen a közös muzsikálás alkalmával elsajátítják a csa-
patban való munkavégzést, ahol nem a másik túlszár-
nyalása, hanem a másikkal való együttmőködés, a közös
munka, a közös érdem jut kiemelkedı szerephez. Nem
is beszélve arról, hogy a zenét tanuló diákok döntı több-
sége a szabadidejét tekintve is színvonalas elfoglaltságot
talál a zenében. Ma már köztudott dolog, hogy a mu-
zsika segítségével olyan zárt pszichéjő, rendellenesen rez-
dülı beteg emberek világába is be lehet jutni, akik enél-
kül akár egy életen át önmaguk foglyai lennének. Így a
zeneterápia lassanként a nyitott gondolkodású pszicho-
lógusoknak, pedagógusok elfogadott és ajánlott segé-
deszköze lett.

Néhány a Magyarországon mőködı, a kodályi elveket
szigorúan alkalmazó iskolák közül:
- Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Budapest
- Kecskeméti Kodály Iskola
- Nyíregyházi Kodály Zoltán Zeneiskola
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Szöveg: Ortutay Réka

Zenekarunk számára nagy megtiszteltetés, hogy im-
máron évek óta részese a MÜPA matiné sorozatá-
nak, mely ebben az évben a különbözı kultúrák ze-
néit mutatja be. Együttesünk az olasz est közremő-
ködıje, melynek mősora igazi csemegéket tartogat
a hallgatóság számára.

A mősoron Rossini és Respighi mővei mellett
a filmzene is szerepet kapott. Mi ennek az oka?
A szervezık kérése volt, hogy az olasz zene minden
aspektusát mutassuk meg. Ami elég nehéz feladat,
hiszen amíg mi magyarok pl. tudatában vagyunk a
saját hagyományainknak, jelentıs folklórunk, nép-
zenénk van, addig az olasz zene egészen más as-
pektusokra épít. Náluk a folklór teljesen mást je-
lent, vagy nincsen akkora jelentısége. De hát mik is
az olasz zene jellegzetességei? Pl. a melódiabıség, a
virtuozitás, a fejlesztéstechnika, a crescendo-me-
chanizmus.
Ezek egyik legnagyobb mestere Rossini, aki félreis-

merhetetlenül olasz, még
akkor is, ha más tradíciókat
használ, pl. amikor francia
megrendelésre írt. A hang-
versenyen elhangzó nyitány
(Sevillai borbély – Szerk.) na-
gyon jó példája az összes
felsorolt jellegzetességnek,
megmutatja az olasz zene
dallamosságát, a hegedők
virtuozitását, és szerepel
benne a Rossinire olya jel-
lemzı fokozás.
Ezt követi Respighi muzsi-
kája (Róma fenyıi – Szerk.),
mely egy sajátosan olasz té-
mát dolgoz fel. A Róma-tri-
lógia második darabja kü-
lönbözı napszakokban mu-
tatja be Róma nevezetessé-

geit, az utolsó tétel pedig egy idıutazás, ahol Róma
legdicsıbb pillanatait eleveníti meg a szerzı egy
csodálatos diadalmuzsika képében.
Visszakanyarodva a kérdéshez, hogy egy olasz mő-
sorban miért kapott helyet a filmzene, az a vála-
szom, hogy azért, mert a Morricone-féle western
filmzene gondolkodásmódja szintén hamisítatlanul
olasz, ha meghalljuk a zenéjét, egybıl tudjuk, ki a
szerzı. Ki ne ismerné fel egybıl a Keresztapa, a Jó,
a rossz és a csúf, vagy a Volt egyszer egy vadnyugat
zenéjét? És ez azért van, mert ugyanolyan mecha-
nizmusokkal dolgozik, mint pl. Rossini.
Az utóbbi idıben egyre több vidéki zenekar,
rendezvény is hív ifjúsági koncertekre.
Igen, a Zempléni Fesztiválon már harmadik alka-
lommal tartottunk „Megérthetı zenét”, a nézıszám
évrıl-évre nıtt, és mostanra kiforrta magát a soro-
zat, az idén már telt ház elıtt játszottunk. Gyırbe
pedig idén már másodszorra hívtak, tavasszal Bo-
lerót csináltunk, most pedig a varázslat áll a hang-
verseny középpontjában.
Milyen a „jó“ ismeretterjesztés?
Én valójában az ismeretterjesztésnek egyetlen for-

A zene nyitott kapu: érdemes kopogtatni
Zenekarunk nagy hangsúlyt fektet a zenei utánpótlás és a közönség nevelésére. Ebben kiemelkedı figyelemmel
fordul az ifjúsági korosztály felé, ám tapasztalataink szerint a fiataloknak szóló, a zeneértést karmesteri ma-
gyarázattal segítı hangversenyeink a fiatalokkal együtt érkezı szülıket, nagyszülıket is „beszippantják”. En-
nek mikéntjérıl, okairól már írtunk egy korábbi lapszámunkban, így most, a zenekar és fıleg a Hollerung Gá-
bor karmester elıtt álló ezirányú feladatokról beszélgettünk.
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májában hiszek: ami a zenei nyelv lényegi elemeire
koncentrál, amely kapaszkodót, tájékozódási pon-
tot ad a hallgató számára. A zenében fontos a ráis-
merés, a tetıpont és mélypont, a dramaturgiai
szembenállások, ellentétek felismerése, valamint an-
nak felismerése, hogy mi következik be a zenei fo-
lyamatban a dramaturgiai, zenei elváráshoz képest.
Az elıadónak vajon kell-e alkalmazkodnia a
közönségéhez?
Talán a hallgatóság életkorához igen. Pl. Gyırben
nagyon izgalmas sorozatot csinálunk: néha teljes is-
kolák, néha alsósok, néha gimnazisták hallgatják
ugyanazt a mősort. Ilyenkor a nyelvezettel igyek-
szem alkalmazkodni a gyerekek életkorához, de a
tartalmon nem változtatok, hiszen a gyerekek ere-
dendıen megértenek lényegi, értelmi összefüggé-
seket. Ez teremt kapcsolatot a hallgatóság és az elı-
adók között. Pl. a saját Megérthetı zene soroza-
tunkban a mondanivalóban, magyarázatban mindig
az idısebbekhez alkalmazkodom, hiszen a jelenlévı
fiatalabb korosztály így is kiszőri a számukra befo-
gadható, értékes, érdekes információkat. Érdemes
azonban olyan mőveket választani, ami az ember-
ekhez, a fiatalokhoz közel áll, ismert, vagy fontos
számukra. Az ilyen mővekben pedig meg lehet mu-
tatni olyan elemeket, zenei történéseket, amelyek
örök érvényőek, és amikre késıbb, más darabok-
ban ráismerhetnek.
Visszatérve egy korábbi kérdésemre: ezért is
választottál a gyıri koncertre is egy filmzenét,
mert ez közelebb áll a fiatalokhoz?
Igen, mert ott egyrészt iskolásoknak szólnak az elı-
adások, másrészt pedig a varázslás a téma, ezért ké-
zenfekvı volt Dukas Bővészinasa mellett a Harry
Potter-zenékbıl is megmutatni pár részletet. Bár a
filmzenék nem hangverseny-igénnyel íródtak, mégis
számos olyan elemet tartalmaznak, amelyek a leg-
nagyobb zenemővek sajátjai. Mert – bár egyszerőbb
a forma, a zene, a dallamok követik a funkcionali-
tást, hiszen történetek aláfestıi, emellett nincsen
bennük fejlesztés, mert a film ezt nem kívánja –, de
nagyon igényes zenék. Megvan bennük azonban a
virtuozitás, a dallamosság, a zenei témák sokasága.
Elıadás szempontjából is rendkívül kifinomultak,
néhol macerásak, de jól megragadják a filmben ki-
fejezett érzelmek, jelenetek hangulatvilágát. Sokuk
vezérmotívum technikával dolgozik, azaz egy-egy
karaktert, eseményt ugyanazzal a zenei motívum-
mal jelenítenek meg. Mindig is szoktam mondani a
filmzene koncertjeinken: amíg a közönség felhıt-
lenül szórakozik, az elıadók meghalnak a színpa-
don, mert pl. éppen a Harry Potter-zene rendkívüli
virtuozitást, hangszertudást igényel. 
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Nem túl populáris a filmzene az ismeretter-
jesztéshez? 
Egyértelmően nem. A populáris zene egészen más-
fajta igényő, sokkal kevsebb eszközzel dolgozik, és
általában nincsen benne pl. hangnemváltás, pláne
nem hangnemeken átívelı dramaturgia. Ezzel
szemben a filmzenéknek van hangnemi tervük,
szimfonikus igénnyel íródnak, csak éppen a film
igényeit elégítik ki, 5 percbe sőrítenek zenei törté-
néseket az ehhez szükséges, ezt kiszolgáló eszköz-
tárral.
Muszáj megkérdeznem: miért olyan fontos
számodra a zenei ismeretterjesztés? Miért nem
elég, ha az ember beül egy hangversenyre és
meghallgatja az ott felhangzó mőveket?
Ez nagyon egyszerő: a zene a XXI. század boruló,
bizonytalan, értéket vesztett világában értékrendet,
mértéket ad. A közönséget és elsısorban a fiatalo-
kat azért érdemes zeneileg nevelni, mővelni, mert
belılük lesznek a jövı hangverseny-látogatói, akik-
nek a kezében ott lesz a megértés kulcsa, és akik
tudni fogják: a zene nem egy zárt kapu, amin kár
kopogtatniuk.

Ismeretterjesztı hangversenyeink:

Az Olasz Kultúrintézetben - A megszemélyesült tradíciók

2012. október 28. BIBLIASZÍNHÁZ

Händel: Izrael Egyiptomban

2012. november 25. vasárnap A SZOMSZÉD KERTJE

Csajkovszkij: Olasz capriccio • Chabrier: Espagna

2013. január 20. vasárnap HAGYOMÁNYOK ÁLARCBAN

Stravinsky: Pulcinella

2013. február 17. vasárnap HAMUPIPİKÉK FİSZEREPBEN

Mozart: Kürtverseny • Dohnányi: Hárfaverseny

2013. március 10. vasárnap MESSZE GURULT ALMÁK

Rossini: Kismise

2013. április 28. vasárnap KAVICSBÓL VÁRAT

Schubert: Die schöne Müllerin

A Klauzál Házban - Ünnepek

2012. szeptember 22. szombat TEMPLOMI ÜNNEPEK

2012. november 10. szombat A JAZZ ÜNNEPEI

2012. december 15. szombat KARÁCSONY

2013. január 19. szombat FARSANG

2013. március 9. szombat NEMZETI ÜNNEPEK

2013. április 20. szombat A ZENEKAR ÜNNEPE

Mővészetek Palotája - Fesztiválszínház

2012. december 16. 15:00 - 17:00 

Elıétel / Rossini: A sevillai borbély - nyitány

Fıétel / Respighi: Róma fenyıi

Desszert / Ennio Morricone: Volt egyszer egy vadnyugat



Vendégünk

Szöveg: Kapin Viktória

Mikor döntötted el, hogy zenész, kar-
mester leszel, mi vonzott benne?
Valószínőleg mindig is nyilvánvaló volt,
hogy bármennyi dolog is érdekel, a zene
számomra magasan a legfontosabb. Voltak
bizonytalanabb idıszakok, aztán a konzi
elsı évében tudatossá vált: ha pilótának ál-
lok, soha nem lehetek hivatásos zenész, ha
viszont fordítva, a zene mellett repülök, az
mőködni fog. A karmesterség pedig azt hi-
szem, minden szakma között az egyik leg-
komolyabb és legteljesebb. És a legnehe-
zebb is, ha az ember igazán odafigyel rá, ráadásul
sok-sok hosszú év kell ahhoz, hogy kialakuljon egy
dirigens igazi tudása és arcéle. 
A honlapunkon az szerepel a november 9-i
koncertünknél, hogy „vezényel és zongorán
közremőködik: Somogyi-Tóth Dániel“. Ez
rögtön sugallja, hogy nemcsak a vezénylés te-
rületén vagy járatos, hanem rendszeresen kon-
certezı muzsikusként is ismer a közönség.  
Az igaz, hogy nem csak vezényelek, de sajnos vi-
szonylag kevés idım jut a hangszereimre. A komoly
zongoratanulás mellett elég hamar elkezdtem or-
gonálni is, amit aztán a konzervatóriumi évek alatt,
– ahol zongora és zeneszerzés fıtárgyakat tanultam
– félbehagytam, hogy koncentrálhassak arra, hogy
jól mőködı pianista technikám alakuljon ki. A Ze-
neakadémiára aztán már a karmesterképzıre je-
lentkeztem, de gyorsan kiderült, hogy hangszeres
játék nélkül nem igazán tudok meglenni, ráadásul
az orgonajáték is egyre jobban hiányzott: végül kar-
mesterként és orgonamővészként diplomáztam. És
bár a zongoratanulást nem vittem végig, rengeteg
feladat ért a késıbbiekben is ezen a csodálatos
hangszeren.
Fiatal korod ellenére számtalan területen mő-
ködsz aktívan és sikeresen: zeneigazgató szín-
házban, igazgató és mővészeti vezetı most épp
a Kodály Filharmónia élén, légifotózás, média-
tevékenység, de az üzleti életben is jártas vagy…
Az aktív légifotózás már évek óta a múlté... Szép

idıszak volt és a zeneakadémia mellett végezve va-
lóban rengeteg tapasztalatot adott üzleti téren is. Vi-
szonylag nagy bevételeket produkáltunk, rengeteg
politikussal, komoly üzletemberrel hozott össze a
fotók értékesítése, két könyv is készült a képekbıl,
de már ott is csak az lebegett a szemem elıtt, hogy
azt az élményt, amit repülés közben átélek, minél
több emberrel, minél magasabb színvonalon meg-
oszthassam. Az, hogy ez bevétellel járt, nem cél volt,
csupán eredmény, de tény, hogy sokban segítette a
késıbbi kulturális menedzseri tevékenységemet.
A vidéki mővészek sokszor a fıvárosba vágy-
nak, te viszont Pécsett, Békéscsabán és Deb-
recenben is megvetetted a lábad. Mi motivált
abban, hogy karmesterként, mővészeti vezetı-
ként (egyben menedzserként) vidéki együtte-
sekhez szerzıdj?
Pécsett csak nagyon rövid ideig, Debrecenbe jöve-
telem elıtt egy fél évadon keresztül vezényeltem
operákat a színházban. Békéscsabán egy nagyon
egészséges kölcsönhatás jött létre a zenekar és köz-
tem: közvetlenül a diplomám után nagyon sokat ta-
nulhattam tılük, én pedig tényleg mindent belead-
tam, hogy jó vezetıjük legyek, és így együtt tud-
tunk fejlıdni. Debrecenben teljesen más feladat
várt: egy teljes város zenei és operaéletét kell ösz-
szehangolnom, rendszereznem és mővészetileg fej-
lesztenem, de mire ideértem, már kiürült a kassza.
Az anyagi nehézségek ellenére –, ami szinte min-
denhol tapasztalható – ennél szebb feladatot el sem
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Légbõl kapott karmester
Somogyi-Tóth Dániel a konzervatóriumot még zongora és zeneszerzés szakon végezte, a Zeneakadémián
már karmester és orgona szakon végzett. Széles érdeklıdési körébe nemcsak hangszerek és zenei együttesek
férnek bele – a hobbiként indult légifotózást is hamar professzionális szintre fejlesztette. Vállalkozó szel-
leme legutóbb Debrecenbe vitte, ahol mindenekelıtt élı kapcsolatot szeretne teremteni és ápolni a közönség és
a Kodály Filharmónia között. 
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tudok képzelni, és azt gondolom, minden lehetı-
ségünk megvan ahhoz, hogy szépet és maradandót
alkossunk Debrecenben.
Szimfonikus zene, oratóriumok, opera, orgona,
operett, barokk és kortárs mővek, filmzenés
koncert a Békés Airport nagyhangárjában…
mőfajilag széles a repertoár, amivel dolgozol,
dolgoztál. Próbálom kitalálni, vajon ez pusztán
a személyes érdeklıdésed miatt van így, vagy
ezek mind egy irányba vezetnek? Netán a kö-
zönség igényeit próbálod minél sokrétőbben
kielégíteni?
Jó kérdés, gondolkodnom kell rajta! Valószínőleg
mindenre igen a válasz, az okok egymást erısítik,
ezek számomra valóban egy irányba vezetnek. Az
biztos, hogy a publikummal való kapcsolat az egyik
legfontosabb tényezı. Hiszen nem szabad elfelejte-
nünk: a mővész elsıdleges feladata, hogy közönségét
minél mélyebb, minél tartalmasabb élményekkel gaz-
dagítsa. Az ideális arány megtalálása, a popularitás és
a valódi értékteremtés közötti egyensúly létrehozása
számomra az egyik legizgalmasabb feladat.
Honnan benned ez a hatalmas lendület?
Nem tudom. Nagyon szeretek csinálni mindent,
amivel foglalkozom, ráadásul azt hiszem, ezek be-
lül magamban ki is egészítik egymást, így ideális
esetben a repüléssel kapcsolatos munkáimban ki tu-
dom pihenni a zenei fáradalmakat és viszont: egy
repüléssel töltött nyár után valóban újult erıvel tu-
dom az új évadot elkezdeni.
Gábor nagyon élvezte a tavalyi vezénylést Deb-
recenben. Akkor te zenekari tagként voltál jelen.

Gábor remek koncertet adott a Kodály Filharmo-
nikusokkal. Minden szavát ittam, amikor itt volt,
azt gondolom, nagyon sokat tudnék tıle tanulni, ha
lenne lehetıségem többet figyelni a munkáját. Rá-
adásul nagyon kevesen vagyunk, akik a mővészi és
a menedzseri munkát egy személyben végezzük.
Tanulságos beszélgetéseink voltak...
Dolgoztatok együtt korábban is?

Jó pár évvel ezelıtt jelent meg az a Hungaroton
CD, amin a Dohnányi Zenekar Vajda mőveket ját-
szik. Ezen én orgonálok, ekkor dolgoztunk elıször
együtt. Nagyon örülök, hogy ennek most komoly
folytatása kezdıdött el.
Bejárta az internetet több cikk és egy fotóso-
rozat az egyik autódról, ami egy Malév-szí-
nekre festett Zsiguliról szólt. Milyen apropó-
ból volt a fotózás?
Ez egy hosszabb távú projekt, aminek a részleteirıl
még nem beszélhetek, de tény, hogy szeretnénk, ha
a Malév után örökségként ránk maradt kulturális
hagyaték profi és elhivatott kezekben lenne. Ezen
sokat dolgoztam a nyáron, tudván, hogy évközben

alig lesz idım erre. Arra viszont nagyon
büszke vagyok, hogy az öcsém készítette
ezeket a zseniális képeket és a húgom is
modellt állt rajtuk.
Sıt, ha jól tudom, a testvéred vette át tı-
led a légifotózást. A repülés, légifotózás
családi vonás?
Igen, úgy tőnik. Édesapánk meghatározó
alakja volt a ferihegyi reptérnek a Malév
megszőnéséig. Most Dohában dolgozik az
új repülıtér beüzemelésén, ahol annyi ma-
gyar barátunk játszik a Qatar Philharmonic
Orchestra-ban. Mindenesetre, amit a repü-

lésben elértem, azt mind magamnak köszönhetem,
apám soha nem hozott engem kiváltságos helyzetbe,
és azt hiszem, erre is büszke lehetek. 
Mit gondolsz, mivel fogsz foglalkozni mond-
juk tíz év múlva? 
A válasz egyszerő: zenélni, elsısorban vezényelni
szeretnék, és mellette természetesen repülni, de ad-
digra a saját család gondolatának is be kell érnie.
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Somogyi Tóth Dániel

Karmesteri tevékenysége elıtt évekig a Magyar Telekom Szimfo-

nikus Zenekar állandó orgonistája, zongoristája és csembalistája,

Ligeti András zeneigazgató asszisztense volt. Olyan világhírő mő-

vészekkel dolgozott együtt, mint Nigel Kennedy, Sir Neville Marri-

ner, Jurij Szimonov, Ligeti András, Miklósa Erika, Laurent Petitgi-

rard, Bobby McFerrin, vagy az Orchestre de la Suisse Romande. 

A Békés Megyei Szimfonikus Zenekar mővészeti vezetıjeként és

karmestereként az együttessel 2008-ban megyei Príma-díjban ré-

szesült. 2009 óta a Budapesti Operettszínház állandó vendégkar-

mestere, 2011-ben a Pécsi Nemzeti Színház operakarmestere volt.

2011 tavasza óta a cívisváros hivatásos együtteseit magába fog-

laló Kodály Filharmónia Debrecen igazgató-mővészeti vezetıje, a

Csokonai Színház zeneigazgatója, Debrecen város zenei életének

elsı embere, emellett rendszeresen koncertezı orgonamővész is. 

Hitvallása: az együttest és a közönséget együtt kell építeni. 



Zeneszerzõink

Orbán Györgytıl nem áll távol a fanyar hu-
mor, az irónia, az önirónia, a groteszk. Csa-
pongó, mégis kemény logikával egymásba
kapcsolódó, témánkat messze meghaladó
fontosságú kérdések között cikázó gondola-
tai sorában idırıl idıre felcsillant e látás-
mód, hogy aztán még mélyebbre ásson az ıt
foglalkoztató kérdések között. Leteleped-
tünk vidéki otthona kertjében, kedves dió-
fája alá, s csak hallgattam… Próbáltam kivé-
telesen érdekes mondandóját idınként He-
gedőversenye felé terelgetni.

Négyféle kotta kell a zenekarnak: a partitúra,
a szólamkották, a hegedőszóló kottája és a
zongorakivonat. Az elsı három hozzáfér-
hetı számítógépen, sajnos, nem az enyémen,
a zongorakivonatot pedig Pesten ırzöm, így itt,
nem tudom ıket megmutatni – vág bele a mester a kö-
zepébe.
Sajnálom, hogy nem nézhetek bele egy kortárs
mő kottájába, értı magyarázattal kísérve, mert
láttam már olyat, melyet alig értettem, noha ta-
nultam zenét. A világhálón viszont rátaláltam
az ön Barátságos zongoraiskolájára: ezt láttam,
meg is értettem.
Megvette? Mert nagyon drága a kotta…Eredetileg
nem akartam zongoraiskolát írni, aztán mégis meg-
lett.
Kiadója megajándékozott egy példánnyal, így
meg is hallgattam a lemezmellékletérıl a ked-
ves, tréfás címő kis zongoradarabokat. Ráta-
láltam még a zenélı, talán kicsit „felnıttes”
Csodafa címő mesekönyvre, mely arról szól,
hogy a szeretett lény, tárgy vagy épp a zene
nem kisajátítható. Ehhez Ön írt zenét, és eb-
ben is volt CD-melléklet.
Jé…, valóban?

Elfelejtette, hogy mi mindent írt, ugye?
Hát, majdnem…Amit utóbb említett, az egy meg-
rendelés volt. A könyv írója, Marianne Poncelet,
Menuhin titkárnıje volt. A témát, megfogalmazást,
amit maga felnıttesnek tart, nem tudom elmarasz-
talni, mert én a legjobb helyen „nıttem fel”, dol-
gozhattam, mégpedig a Bábszínházban. S ha ott
nem állt össze a dramaturgia, akkor a gyerekek
„megvertek”. Mivel ez gyerekkönyv, nekem csinál-
nom kellett valamit a figurákkal is –, akikbıl egy ki-
csit „hülye” figurák lettek –, de Tóth Krisztina re-
mek fordításával is, amibe keményen belegyalogol-
tam, ugyanis zenés színpadon nem úgy beszélnek,
mint a meséskönyvben.
Egyéb mővei kottáját, CD-it alig találni. De
ugyanezt mondhatnám a kortárs, a modern jel-
zıvel illethetı szerzıkrıl is. Ugyanakkor elra-
gadtatott véleményeket hallok-olvasok pl. kó-
rusmőveirıl. Lehet, hogy szívesen fogadná a
közönség a kortárs zenét, csak ritkán adódik
alkalma a találkozásra?
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„A döglött szerzõ a jó szerzõ”
Csapongások Orbán Györggyel, aki nem adta fel a zeneírás kalan-
dor vállalkozását
„Úgy érkezzék, hogy 6 után én már nem igen vagyok használható.” – mondja kellemes, rekedtes hangján a te-
lefonba Orbán György zeneszerzı, amikor megbeszéljük, hogy mősorunkra tőzött Hegedőversenye apropóján vi-
déki otthonában találkozunk. 

Szöveg: Viant Katalin



Zeneszerzõink

Kicsit gonoszul azt is mondhatnám, hogy van hall-
gatható kortárs zene is, de az nem kortárs igazából.
Azt sugallják a kritikusok, némi ideológiai elkötele-
zettséggel, hogy az a kortárs, aki megfelel.
Az elvárásoknak?
Igen. És ezzel számtalan módon lehet játszani: kell,
nem kell, kinek kell, miért kell, s ha kell, miért nem
kell mégsem, ahogy Karinthy mondja…A kortárs
zene válságban van, 50 vagy 100 éve. De 50 éve
azért még éltek olyan zseniális alkotók, mint Sosz-
takovics. Ma már a helyzet még rosszabb.
A hegedőversenye miatt kanyarodtunk ide…
Ez igaz. Az ötvenes években volt a legnagyobb a
baj, és nem a szocialista realizmus miatt, hanem a
kapitalista realizmus miatt. Akkor gyızött az avant-
garde, és az a modell, hogy a színpadon több mu-
zsikus játszik, mint amennyi közönség hallgatja
ıket. Van egy kedves anekdota, amit én a nagyszerő
Szöllösy Andrástól hallottam elıször, akitıl a „dög-
lött szerzı a jó szerzı” mondás is ered: „Nem kell fél-
ned, nem vernek meg azért a sok csúnyaságért, amit fent ját-
szasz a színpadon, mert többen vagyunk mi fent, mint ık
lent.” Ez valós probléma, amivel majd egyszer talán
önáltatás nélkül foglalkoznak a szakemberek. Az
pedig, aki nem adta fel a zeneírás kalandor vállal-
kozását, elindul különbözı lehetıségek felé, ame-
lyek vagy kívül esnek a zeneszerzés technikai, mo-
rális és egyéb keretein, vagy pedig nem. Ha tisztes-
séges, és belül marad, van esélye.
Mondana példát erre?
Mondok. A kortárs zene nemcsak az államilag nagy
pénzekkel támogatott, fontos fesztiválokon bemu-
tatott, és a már ott megbukott kortárs mőveket je-
lenti, hanem a zenepedagógiát, az egész kórusszfé-
rát is és sok egyebet: régi és új ágazatokat egyaránt,
ami mind-mind kortárs zene. Tán fura lesz magá-
nak, aki kórusban énekel, hogy a kórusok profitot
termelnek az egész világon – kivéve mifelénk. És
ez egyáltalán nem árt az esztétikai elvárásoknak! Ér-
dekes módon a kórusra írt kortárs zene az, ahol
igen nagy százalékban gyız a jó. Az, ami 10, vagy
akár 20 év múlva is darab lesz – miközben, szintén
érdekes módon, a hangszeres kortárs zene kontra-
szelektálva döglıdik.
Van magyarázat e furcsa kettısségre, szem-
benállásra?
Van. A jó amatır kórus a centruma a kóruskultú-
rának, nem a hivatásos. A hivatásos mindent eléne-
kel, amit elé tesznek, hiszen azért hivatásos. A stutt-
gartiak a stuttgarti anyagot, a bázeliek a bázelit, zok-
szó nélkül, precízen. Ez a dolguk. Óriási énekesek,
de nem ık szelektálnak. A szelekció/kontraszelek-
ció más kultúrpolitikai zónában történik. Tény: a jó

mő varázsa, hatásmechanizmusa, élete kevés esély-
lyel töri át a közöny falát, míg az elénekelhetetlen,
visszataszító mővek évtizedekig keringenek a rend-
szerben, általánosan mérgezve a kóruszene levegıjét.
Általánosságban van így?
Igen. A nemzeti kóruskultúrát muszáj bemutatni
úgy, ahogy van. Erre is, arra is rányitva a horizon-
tot, bár nem biztos, hogy minden darab megmarad.
Mindig fel kell fedeznünk, ki az, aki meg fog ma-
radni. Természetes szelekció: ez a varázsige. Az
amatır kórusok a bevált értékeket éneklik, mert
senki nem akarja a kórusát szétzavarni. Ez egy alap-

törvény, egy értékorientáció, amit nagyon sok kar-
vezetı ösztönösen tud: ha nem tudnák, akkor meg-
halnának, ahogy a zeneszerzık is. Én, amikor meg-
untam a győrıdést, igent mondtam egy amerikai
kóruskiadónak, és abból finanszírozom más irányú
zeneszerzıi tevékenységem. Nagyon hiú vagyok és
ambiciózus: szeretnék hangszeres kiadóval is le-
szerzıdni, de nem kaptam megnyugtató ajánlatot.
Milyen a megnyugtató ajánlat?
A zenemőkiadás irtózatosan törékeny és megbíz-
hatatlan lett. Nagy kiadók zárják be kapuikat, vagy
rúgnak ki egyszerre 40 zeneszerzıt. Ezt elég közel-
rıl ismerem…
… mert dolgozott zenemőkiadóban.
Igen. Ha pedig az ember szerzıként tárgyal egy ki-
adóval, akkor kilyukad a gyomra az idegességtıl,
mert mégis csak a saját mőveirıl van szó. Ilyen as-
pektusban a hangszeres mőveimet nem látom any-
nyira kapósnak, mint a kórusmőveimet: azok rend-
ben vannak, hála istennek. Talán azért, mert a kó-
ruspiac „szárnyal”. De az is lehet, hogy nálam ezek
a jobbak.
Mármint a kórusmővek?
Meglehet: mert ezekben talán van egyfajta harmó-
nia. Aztán egy költséges zenekari mővet miért ját-
szana el egy magyar vagy egy külföldi zenekar, ami-
kor egyre inkább csak kötelezı feladat? És hát a ze-
nekiadói tevékenység is átalakulóban van a világ-
háló miatt: fogalmam nincs, mi lesz ennek a vége.
Összességében tehát nagy a bizonytalanság a „nem-
kórus-világban”, ezért én megnyugtatóbban tudom
forgalmazni a saját mőveimet – egyelıre saját erı-
bıl. Igaz, hogy ebbıl aztán nem lehet megélni, de
szerencsémre, engem a kórusmőveim eltartanak.
Nagyon egyszerő az egész.
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„úgy terjednek a mővek,
mint a szamárköhögés”



gyok”, és ezt számtalanszor elmondják vallási átok,
kiátkozás gyanánt a specialisták, akik mintha nem is
hallottak volna arról, hogy hajónk, a kortárs zene
hajója – elsüllyedt. És hogy én csúnyán evezek a
mentıcsónakban, stílusom nem felel meg a „Zeit-
geist” normáinak. (Zeitgeist = kb. a kor szelleme –
Szerk.) Nem szeretném dramatizálni ezt a problé-
makört. Nézze, ebben a kulturális állapotban na-
gyon sok szenzációs muzsikus küzd a kórusa, a ze-
nekara létéért, és nem tud esztétikai problémákkal
foglalkozni, pedig rendelhetnének, játszhatnának
más darabokat is. A mi darabjainkat játsszák, az
„ideológiailag helytelen”, a „korszellemnek” el-
lentmondó szerzıkét, pedig nincsenek kiadva. Egy-
szerően terjednek, mint a szamárköhögés.
Búvópatakként.
Igen, búvópatakként. 
Kanyarodjunk a Hegedőversenyéhez. Hogyan
született? Olvastam, hogy az ısbemutatója
2008-ban volt, s hogy az Erdıdy Kamarazene-
kar adta elı Szefcsik Zsolt hegedőmővész
DLA-koncertjeként.
De jó, hogy tudja: én nem emlékeztem volna a dá-
tumra! Egy zenekari mővet megrendelni mindig
nagy pénz, bár ez a mő nem megrendelésre szüle-
tett, hanem Szefcsik Zsolt bátor és kitartó vállal-
kozásának köszönhetıen. És szenzációsan mutatta
be: ahogy kell. Ha a Dohnányi koncertjén eljáts-
szák, akkor valaki ott lehetett a bemutatón, mert
gondolom, ott hallotta a mővet. Errıl beszéltem:
úgy terjednek a mővek, mint a szamárköhögés. Ez
a zenészek közti igazi kommunikáció, és ez nagyon
jó így! Kritikát senki sem olvashatott, mert nem ír-
tak róla (hál’Isten), tehát a zenekar is a fülére, az íz-
lésére hallgat!
Kritikus helyett ön beszél róla nekünk. Soha
jobbat…
Két fontos dolog van. Egyrészt itt-ott vannak
benne népdalfoszlányok, a végén pedig még egy re-
gösének is felhangzik, jól felismerhetıen. Másrészt
a hegedőversenyeknek általában van „kaliberük”.
Vannak a nagy hegedőversenyek, Brahms, Bartók,
mindkettı csodálatos, hátborzongató mő. Aztán
vannak a kicsik, pl. a Prokofjev I., Ligeti. Ez utóbbi
érdekes, mert nála egyszer csak elıjön egy népdal,
hiszen ıt még 50-ben elvitték népdalt győjteni.
Visszatérve az enyémre: ez egy kis hegedőverseny.
Egy „kis” Orbán-hegedőverseny?
Nézze! Én háromféle kivégzést tudok elképzelni
magamnak a hegedőversenyem miatt: nagyot, ha a
nagy hegedőversenyekhez hasonlítják, mert akkor
meghaltam. Közepeset, ha mondjuk a Prokofjev I.-
höz hasonlítanak, és talán a legkevésbé fájdalma-

Zeneszerzõink

Számos színházi elıadáshoz, filmhez is írt kí-
sérızenét, de például zongoraversenyt nem…
…és nem is fogok, mert nem tudok elég jól zon-
gorázni. Igaz, máshoz sem értek: ezért lettem talán
zeneszerzı.
Ahogy Vásáry Tamás meg azért lett karmester,
mert egy mozdulatára megszólal az egész ze-
nekar, és nem neki kell a sok hangot megszó-
laltatnia, mint zongorista korában.(Lásd inter-
júnkat a Hangoló 2012. tavaszi számában vagy a
www.bdz.hu/hangoló honlapon – Szerk.)
Ez jó. Ami a színpadi kísérızenéimet illeti, azok fe-
lejthetıek, bár Gothárral nagyon szerettem dol-
gozni: ı volt az utolsó fontos rendezı az életem-
ben. Sajnos, amikor vele találkoztam, már türel-
metlen voltam a színházi világhoz, de zeneakadé-
miai tanárként elıírtam a tanítványaimnak, hogy
járjanak színházba, mert az nagyon hasznos.
Gyöngyösi Leventének…
Na, kíváncsi vagyok, kit írt fel a tanítványaim közül,
ezért nem segítek.
Zombola Péternek…
Igen, nekik és a többieknek. Ezek a területek tehát
a perifériát jelentik, ahogy a zongoraiskola is, amit
Lakos Ágnes felkérésére írtam. (Arra azért büszke
vagyok, hogy amikor bedöglött az angol-amerikai
piac a terjesztık hibájából, akkor egy zseniális öt-
lettel lefordították szlovákra, románra.) Periféria, de
azért bekerülhet az „életmő” centrumába. 
Nem ad a periféria anyagi biztonságot, egyben
lehetıséget arra, hogy megszülessenek a „sze-

relembıl” írott mővek? Mint a nagy elıdöknél.
Nevetni fog: Mozart idejében tulajdonképpen teljes
volt a mővészi szabadság, talán Beethovennél ke-
vésbé, legalábbis akkor, amikor orosz népdalokat
sózott rá az ıt támogató Razumovszkij gróf. Sosz-
takovicsnál meg már nem tudni, hogy az 1945-ben
született IX. szimfónia szatíra-e vagy komolyan
gondolja-e, amit mond. Egyébként ettıl zseniális,
még külön is, ez a mő. Ma pedig már mindenki azt
ír, amit akar, de azért világszerte vannak elvárások,
amiket tudomásul kell vennünk, noha a szakma ki-
sebbik fele most már lassan keresi a szökés lehetı-
ségét. Nem tudom, hogyan alakul ez a továbbiak-
ban, de én jelenleg „ideológialiag helytelen úton va-
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„én innen jövök, nekem
nem kell beilleszkednem

a népdal világába”



Zeneszerzõink

sat, ha a Prokofjev II.-hoz, amely halványabb. Az
én kis hegedőversenyem azt az aránylag hosszú, 25
percet tölti ki, amit a közönség rááldoz az idejébıl.
Már az is bukás, ha rendben lemegy, de igazából 10
perc alatt is el lehetett volna mondani.
Mire figyeljünk ebben a 25, önre áldozott perc-
ben?
Úgy alakult, hogy – kicsit nosztalgikusan – népdal-
foszlányok kezdtek beszivárogni a mőbe. Ehhez
pontosításul: 2012 és a népdal. Az a helyzet, hogy

mentıkampányok zajlottak a népdalért. Volt, ami-
kor kötelezı volt, és volt, amikor „gyanús”. Én a
zenei neveltetésem során, Erdélyben még győjtöt-
tem népdalt. Bartók a kibédi Dósa Liditıl hallott
elıször archaikus erdélyi dallamot. Kibéden (község
Maros megyében, Erdélyben – Szerk.) született nagy-
apám is, aki folklorista lett, Bartók meg is látogatta
népdal ügyben. Aztán az elsı feleségem néphitku-
tató volt, az én tanulmányaim is ide kötnek. Szóval
én innen jövök, nekem nem kell beilleszkednem a
népdal világába.
Az utolsó mondata nagyon tetszett. 
Melyik?
…hogy nem kell beilleszkednie a népdal világába.
Az elsı táncház ideje 1972, de én már 67-ben győj-
töttem. Nagyon helyes, hogy ünnepelték a táncház-
mozgalmat, mert az egy óriási dolog. Persze, egyes
dolgokban vitatkozunk, de nem magáról a tánc-
mozgalomról, hanem pl. a magyar népdal fogalmá-
ról, a dialektusokról, az aránytalanságokról, az átira-
tokról, a divatról, az üzletté válásról, amit – érdekes
– csak a „strapabíró” archaikus dallamok bírnak ki.
De visszaáll majd a rend. A népdal azért is fontos,
mert az európai, de különösen az egyházi zenének
az a hagyománya, hogy valamit a jónép is felismer-
jen, hogy valami köze legyen ahhoz, amit hall. Ezért
vannak felismerhetı, közös népi dallamok minden
kor zenéjében. Persze, a népdallal való barátkozás-
nak ıszinte, ıszintétlen és számos variánsa van. Az
50-es években szinte kötelezı volt, s csinálták is: jól,
rosszul. De mert ma már nem kötelezı, innentıl
kezdve lesz érdekes, hogy ki mit is csinál vele. Az én
hegedőversenyemben is felismerhetnek majd nép-
dalt, erre érdemes figyelni. Ez egyfajta viszony. Egy
jó viszony. Legalább is remélem.
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Beszéltünk még Bartókról, Lajtháról, Erdélyi Zsu-
zsannáról, a közeli Áprily-völgyrıl, állítólagos fele-
dékenységérıl (mihez képest „vágja”, hogy a nyír-
egyházi Cantemus Kórus 41. alkalommal járt Ja-
pánban), az Eötvös Kollégiumról, az egyre nyúló,
falun töltött alkotó hónapokról, híres lustaságáról
(de azért épp most fejezett be kórusra írt zsoltáro-
kat, mert kéretlenül mániákusan dolgozik). Mun-
katársáról, aki illedelmes formába öltözteti idın-
ként dühös gondolatait… Azt is mondta, hogy
ideje lenne már valami jót is írni s hogy elérkezett
nála a zeneszerzıi kapuzárási pánik, mert „ha nem
tudná, van ilyen is”.
Idınként felállt a kis asztal mellıl, megetette a
macskákat („a Vajdáét is, ha már idejött”). Ezen a
paradicsomi környezeten ugyanis négy barát, a 80-
as évek egykori új nemzedéke – Vajda János, Sel-
meczi György, Csemiczky Miklós és ı – osztozik.
Amikor a kapun kilépünk, elbüszkélkedik a szépen
felújított kı kapuzattal, és mondja, hogy a rajta lévı
évszám rossz. Megkérdezte a mestert, miért nem a
jót véste a kıbe, aki azt válaszolta: „Azért, mert ezt
szoktuk felírni.” 
Azt hiszem, Orbán György rossz kıfaragó lett
volna: megszokásból nem írt volna fel semmit a ka-
pura, ahogy hangjegyet sem írt be soha megszo-
kásból a kottába. 
Ezért kortárs. Ezért zeneszerzı.
Közönségünk 2013. március 8-án 19.00 órakor a Budafoki
Hangversenyesték keretében hallhatja a Klauzál Gábor Bu-
dafok–Tétényi Mővelıdési Központban Orbán György He-
gedőversenyét, Harsányi Elina hegedő szólójával. A kon-
certen felhangzik még Bernstein: Candide nyitány, Bruck-
ner: IV. szimfónia. Vezényel: Kesselyák Gergely

HÁTTÉR 

Orbán György
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zött végezte a Kolozsvári Zenemővészeti Fıiskolát, majd itt tanított
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„a jó amatır kórus a
centruma a kóruskultúrá-

nak, nem a hivatásos”
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Szöveg: Zelinka Tamás

Az említett három szimfóniának nemcsak a
zenéje, de keletkezési története is jól ismert. A
III. („Eroica”) szimfóniával Beethoven ere-
detileg Bonaparte elıtt kívánt tisztelegni, de
amikor az császárrá koronáztatta magát, a
meggyızıdéses demokrata szerzı elhagyta a
mő címébıl a Napóleonra utaló ajánlást. A
IX. szimfónia sztorijához tartozik, hogy a kó-
rus és szólóénekeseket is szerepeltetı fináléja
közel harminc évig foglalkoztatta a Mestert
(pl. Karfantázia), míg végül rátalált Schiller
testvériséget kifejezı himnikus ódájához illı
legméltóbb dallamra és formára. 

A Dohnányi Zenekar Budafoki Hangverse-
nyesték (2012. IX. 21.) és Universitas bérlet
nyitókoncertjén (2012. IX. 23.) egyaránt meg-
szólaltatásra kerülı Beethoven V. („Sors”)
szimfónia kopogtatásra emlékeztetı fıtémája
egy anekdota szerint összefüggésben van a
zeneszerzı és háziasszonya, Frau Worsp scha-
lek konfliktusának:
- Hát fon Bétófen úr, ez így nem mén tovább. Mindég
ez a rémes lárma. Fel van mondva. De ezt a lármát a leg-
erısebb idegek se nem bírják!
Az agglegényként élı Beethoven ekkor cselhez fordult, hogy
a mindennapi életvitelét segítı asszonyt maradásra bírja:
- Nézze, Frau Worspschalek, szükségem van magára! El-
árulok magának egy titkot: Maga az én múzsám!
- Fon Bétófen úr, találjon ki mán valami jobb indokot. Ez-
tet magának senki se hiszi el. Hogy éééén volnék a maga
múzsája? Nevetnem kell: HA-HA-HA-HAAAAA.
(Elmondandó az V. szimfónia kopogtatásszerő elsı hang-
jairól, amelyrıl Beethoven azt mondta a Schindlernél fel-
jegyzett kijelentése szerint, hogy „így zörget a sors az aj-
tón”.)

Lehet, hogy nemcsak ez a kedves anekdota, de még
a „Sors” kérlelhetetlenségét felidézı beethoveni ki-
jelentés, melyet Anton Schindler hagyományozott
ránk, sem igaz! Ugyanis az anekdota keletkezésé-
nek valódiságát a zenetudomány sohasem kutatta,

viszont az egykori „mindenes-
rıl”, Beethoven titkáráról kide-
rült, hogy gátlástalanul megha-
misította az általa kezelt ún. társalgási füzetet,
amelybe a hallásproblémákkal küzdı Beethoven és
látogatói írták be mondataikat kommunikálási cél-
lal. A feltételezések szerint ugyanis Schindler, ha
ezeket a bejegyzéseket nem találta elég színesnek,
akkor azokon korrekciót hajtott végre. Ezt 1970 óta
sejtik nagy valódisággal a zenetörténészek, amely
ha igaz, akkor ezzel Schindler egy csapásra gya-
nússá tette mindazt, amit ezek a füzetek tartalmaz-
nak, kezdve a „Sors-motívum” születésérıl írot-
takkal! 

Ez a kopogtatásra emlékeztetı híres nyitómotívum,
az V. szimfónia elsı tételének úgyszólván minden
ütemében megszólal –, és módosult formában, a
többi tételben is. Úgy tudjuk, hogy Beethoven az

Pillanatképek Beethovenrõl
- Hány szimfóniát írt Beethoven? – kérdezi tanítványától a zenetanár.
- Hármat - érkezett a növendék válasza.
- Nocsak, s melyik volna az a három?
- Hát, a harmadik, az ötödik és a kilencedik.
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1808-1809-es években, az V. szimfónia keletkezé-
sének idején, biztos egzisztenciája tudatában háza-
sodási tervekkel is foglalkozott, de ezek közül egyik
sem valósult meg.

A fentebb igen negatívan emlegetett Anton Schind-
ler azonban mindezek ellenére „fıszerepet kapott”
a Halhatatlan kedves (Immortal Beloved) c. ame-
rikai-angol moziban, amely közvetlenül Beethoven

halála után
játszódik. A
zeneszerzı
egykori tit-
kára ebben a
történetben
azt kutatja,
hogy ki lehe-
tett a cím-
zettje annak
a soha el
nem küldött
szerelmes le-
vélnek, me-
lyet a kom-
ponista ha-
gyatékában
talált. Nyo-
mozási céllal

ezért végiglátogatta Bécstıl Martonvásárig azokat
a hölgyeket, akirıl azt feltételezte, hogy a zene-
szerzı eszményített társa lehetett. Végül Beetho-
ven unokaöccsének, Karlnak az édesanyját szem-
besíti a levéllel… 

Székely Júlia (1906-1986) író, zon-
goramővész, tanár, az egykori Bar-
tók növendék, a „Beethoven ük-
unoka” (Beethoven-Liszt-Thomán
István-Bartók) élményszerő közvet-
lenséggel megírt regénye is ennek a
soha el nem küldött szerelmes levél-

nek a címzettjét keresi. Ezt a feladatot itt egy fiatal
muzsikus vállalja magára, aki szintén végiglátogatja
Beethoven egykori kedveseit (Bettina von Arnim,
Amalie Sebald, Rachel Levin, Giulietta Guicciardi,
Brunszvik Teréz és Jozefin).

A halhatatlan kedves (La musique de l'amour: Un
amour inachevé) c. német-francia TV-film fıszerep-
lıje is titkot kutat. Minona (a név fordítottja: anonim,
azaz névtelen, ismeretlen) amiatt faggatja nagynénjét,
az akkor már idıs Brunszvik Terézt, hogy minél
többet megtudjon a születése körüli mendemondák

igazságtartalmáról. Azt hallotta ugyanis az egyik
cselédtıl, hogy vérszerinti apja nem Christoph von
Stakelberg gróf, hanem Ludwig van Beethoven. Mi-
nona úgy véli, hogy a titok megfejtése nemcsak kü-
lönös nevére adna magyarázatot, de arra is, hogy
gróf  Stakelberg miért bánt vele mindig szívtelenül.
Teréz elıször felháborodottan tiltakozik, de végül
elmeséli, hogy milyen különös viszony főzte Beet-
hovent Brunszvik gróf  lányaihoz, elsısorban Jo-
sephine-hez.

A Beethoven árnyékában (Copying Beethoven)
c. amerikai-német film az idısödı Beethovenrıl
szól és arról a különleges kapcsolatról mesél, amely
a zeneszerzı és a befejezés elıtt álló IX. szimfónia

olvashatatlan kéziratának a másolatára vállalkozó
Anna Holtz között kialakult. 

Mivel a sokak fantáziáját megmozgató Beethoven
és a nık téma mindmáig tudományosan még fel-
dolgozatlan, így pontosan azt sem tudjuk, hogy a
zeneszerzı szerelmi kapcsolatait hányszor is koro-
názta fizikai siker. Nem véletlen, hogy Harold C.
Schonberg zenetörténész „A nagy zeneszerzık élete”*
c. munkájában arra a megállapításra jutott, hogy
„…Beethoven győlölte a nıket, és bár gyakran mondta, hogy
szeretne megnısülni, ösztönösen menekült elıle. Ezért von-
zódott az olyan nıkhöz, akik semmiképpen nem tudtak
volna hozzámenni. Így születtek meg azok a lángszavú le-
velek, melyek közül a halhatatlan kedvesnek írt a leghíre-
sebb: » Angyalom, mindenem, legjobbik énem… változtat-
hatsz-e a tényen, hogy nem vagy enyém teljesen, hogy én nem
vagyok mindenestül a tied… Ah, bárhol legyek, velem vagy
te is… Oly nagyon szeretsz, és én még jobban szeretlek..
Hát nem mennyei építmény-e szerelmünk, és olyan erıs is,
mint a mennynek boltozatja…«” 

Azt viszont tudjuk, hogy a Beethovent ábrázoló ko-
rabeli képek alkotóitól nem túl sok támpontot kap-
hattak a felsorolt filmek alkotói, mivel a közismer-
ten nyugtalan természető zeneszerzı finoman
szólva nem volt ideális társa a festımővészeknek,
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akik közül néhánynak végül emlékezetbıl kellett el-
készíteni munkáját. 

A szakértık szerint a legmegbízhatóbb értéke F.
Klein élı maszkjának van, melyet az 1812-ben le-
vett arcmaszk alapján dolgozott ki.   

A szemtanúk feljegyzései szerint Beethoven ala-
csony volt (kb. 163 cm.), homloka erısen dombo-
rodott (un. Olümposzi-homlok), haja csapzottan
állt. Mivel tömpe volt az orra, ezért a Beethovent
játszó Ed Harris (Beethoven árnyékában) szagló-
szervét a felvételek alkalmával egy pálcikával tették
„Beethovenszerővé”. 

Beethoven felejthetetlen hatást gyakorolt mind-
azokra, akikkel találkozott. Furcsa emberi szokásai
(pl. munkamódszere, a süketség okozta komor elszigetelt-
sége) már kortársai szemében is mitikus alaknak lát-
tatták. Kortársai többsége kedvelte és befogadta, és
megérezte, hogy pártfogoltja az örökkévalóságnak
dolgozik. Még a költıóriás Goethe is úgy emléke-
zett rá, hogy „soha nem találkoztam még ekkora szellemi
elmélyülésre és érzelmi hıfokra képes mővésszel, ekkora
szívvel és életerıvel. Megértem, milyen nehéz neki a világhoz
és annak dolgaihoz alkalmazkodni.”
Beethoven V. szimfóniáját szeptember 21-én a Klauzál áz-
ban, és 23-án a MOM Mővelıdési Központban, IV. szim-
fóniáját pedig november 9-én a Klauzál Házban hallhat-
ják a Budafoki Hangversenyesték és az Universitas bérlet-
sorozatok keretében.
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HÁTTÉR 

Ludwig van Beethoven

(1770 - 1827)

Beethoven apai ısei földmővesek és iparosok voltak, akik a 18.

század elsı feléig Mechelen (Belgium) városában (Flandria) éltek.

A nagyapa, akinek neve flamandul Lodewijk, majd németül szintén

Ludwig van Beethoven volt, Antwerpenbıl Bonnba elszármazott

belga udvari karnagy és basszista volt elıbb 1761-tıl Leuvenben,

ezután Liège-ben, majd Bonnban. 1773-ben hunyt el. Fia, Johann

van Beethoven ifjúkorában tenoristaként a bonni választófejede-

lem udvarában énekelt. 27 éves korában feleségül vett egy 21 éves

ifjú özvegyasszonyt, Maria Magdalena Keverichet, egy Ehrenbrei -

tsteinban élı választófejedelmi szakács leányát. A Beethoven-Ke-

verich házaspárnak öt fia és két leánya született. Ludwig van Be-

ethoven 1770-ben látta meg a napvilágot a németországi Bonn-

ban. Fiatalságát szülıvárosában, Bonnban töltötte.

1792-ben Bécsbe költözött, ahol J. G. Albrecthsbergnél, A. Salie-

rinél és J. Haydnnál tanult. Legtöbbet a hallatlan energiával foly-

tatott önmővelésének köszönhetett.

1795-ben kezdte meg nyilvános zongoramővészi szereplését és

adta ki elsı mővét. Fıúri pártfogói (közülük némelyik tanítványai is)

hosszú ideig gondtalan életet biztosítottak számára.

Beethoven több ízben ellátogatott Martonvásárra a Brunswick csa-

ládhoz. Brunswick Ferenc azon kevés fıurak közé tartozott, akit

Beethoven személyes barátjává fogadott és akinek mecénási lel-

kületére élete végéig bizton számíthatott. A Brunswick lányok 1799-

es bécsi útjuk során személyesen is megismerkedtek a mesterrel,

aki zongorázni tanította ıket és Ferenc testvérükkel együtt örök

barátságot kötöttek vele. Barátságon túl Beethovent gyengéd ér-

zelemek is főzték a Brunswick lányokhoz, sıt unokahúgukhoz 

Giu lietta Guicciardi-hoz is, akinek nevét a Holdfény szonátával tette

halhatatlanná. De a „halhatatlan kedves“ mégsem ı volt, hanem

Teréz vagy Jozefin.

1800 körül kezdıdı fülbaja egyre súlyosbodott, és 1808-ban hal-

lásának romlása már lehetetlenné tette hangversenyezéseit. 1818-

tól szinte teljesen süket volt, visszavonultan élt. Krónikus májbaja

1825-ben kezdett elhatalmasodni szervezetén, 1827. március 24-

én este halt meg.

Beethoven a bécsi klasszicizmus legszubjektívebb hangú mestere.

Nagy, nemes eszméket öntött zenébe. Mőveit a felvilágosodás, a

klasszikus német filozófia és a francia polgári forradalom huma-

nista eszméi hatották át. Nem mőértık kis köréhez, hanem az

egész emberiséghez akar szólni.

forrás: www.wikipedia.hu, www. beethoveniskola.hu
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Összeállította: Viant Katalin

ÁTTEKINTİ 

Az Anyanyelveknek világnapja
(febr. 21.), a magyar nyelvnek
napja, hete van. Hangolódjunk rá
lelkileg, hogy „a kukorica furulyá-
zik; az ég zeng; a tücsök hegedül; a
fülemüle trillázik; a szél „szellem-
kezével hárfázik” (Kosztolányi); a ku-
tya éjjel dalol (Bódy Gábor); a pa-
csirta, a kutya énekel (Dickens); a
macska dorombol; az esı és a ha-
lántékunk dobol; az éter muzsikál;
az elefánt trombitál; a róka kiénekli
a holló szájából a sajtot (La Fon-
taine); „a ház is muzsikál/ ké-
ménykürtın hosszan kürtöl/
nagybıgızik pince-mélybıl,/ cim-
balmozik betongerendáin (Gyárfás
E.); az „ıszi nap faágakkal citerá-
zik” (Csukás István) s mi is, ha fá-
zunk; van fülkürtünk, dobhártyánk,
sípcsontunk, tüdınk sípolhat, lehet
dobverıujjunk; az autók dudálnak;
egyesek dirigálnak másoknak; a
katonai zsargonban géppuskával
lı, aki csellózik; elhúzzuk a nótáját
a rosszalkodóknak; (le)vezényeljük
a munkát; a számítógép lekottázza
a programot; szünetet tartunk a
munkában; ütemesen tapsolunk, lé-
pünk; síppal, dobbal nádi hegedővel
gyógyítunk…

BETEKINTİ 

a Budapesti Akadémiai Kórus-
társaság életébe, melynek két tit-
kát, íme, megosztjuk önnel. Ná-
lunk költı árul jegyet:„Micimackó
jobb költı nálam, meglehet,/De nála
Zorba jegyek, bizony, nincsenek,/A
görög buliba belépıt, ha szeret-/nél, ve-
gyél.”; filozófus hirdeti ki a pró-
barendet, miszerint „Esı akkor
van, ha Gábor (Werner Gábor kar-
mester) bejelenti.” Remélem, a két
opus meggyızte önt…

HEGEDŐKRE TEKINTİ

Hajnóczy Péter (Porcsalma,
1942. aug. 10. – Bp., 1981. aug.
8.): író sajátos stílusú meséjében
La Fontaine híres tücsökmuzsi-
kusa nem éhezik: meghívást kap

a párizsi Conservatoire-ba…
Dankó Pista hegedőjét helyreállí-
tották: Szecsıdi Ferenc Liszt-dí-
jas érdemes mővész szólaltatta
meg elsıként.
Húrok rezdülése c. Góg János-
kötetben olvasható Faludy
Györgytıl: „A vers ısidıktıl fogva
zene! Aki a modernkedés kedvéért fel-
adja a zeneiséget, az nem verset ír, ha-
nem prózát!”
A Kodály Központ a nemzetközi
építészeti szakmától nívódíjat,
Maxim Vengerovtól pedig dicsé-

retet kapott: ı az épületet az
„építészet Stardivárijának” ne-
vezte.
A Magyar Nemzeti Galéria
„Wanted” Ferenczy! felhívása so-
rán több lappangó kép elıkerült,

de a
c s e l -
l ó n
játszó
L u -
k á c s
Máriát
á b r á -

zoló nem. Míg elıkerül, a hege-
dülı Orfeuszban gyönyörködhe-
tünk. 

RÁJUKTEKINTİ

90 decibel címmel indult orszá-
gos kezdeményezés a siketek és
nagyothallók érdekében. Jeltol-
mácsolással nézhetnek tévémő-
sorokat, színdarabokat, kiállítá-
sokat, sıt hallgathatnak zenét is
Paul Whittaker módszerének kö-
szönhetıen, aki „akadálymente-
sítette” a zenehallgatást. A be-
széd jó hallhatóságát a nyírbátori
református templomban az
1767-ben készült festett, faragott,
nyitott kupolájú szószékkel ol-
dották meg eleink: e forma szük-
ségtelenné teszi a hangosítást.
Nemcsak Beethoven, hanem
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Cross over, avagy ide-odakapcsolódások
Áttekintı, betekintı, (hegedőkre)tekintı, (könyvbe)tekintı, megtekint(het)ı, rá(juk)tekintı, összetekintı, visz-
szatekintı. Játék szavakkal, mőfajokkal, mőnemekkel, tudományterületekkel a kapcsolódások jegyében.
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Smetana is elvesz-
tette a hallását: ıt a
magas hangok za-
varták, ezeket vélte
hallani. Schumann
is küzdött hallásza-
varokkal: hol „igen
erıs és fájdalmas tüne-
tekrıl” ír naplójában, hol úgy
vélte, „csodálatosan szép zenét” hall
a növekvı fájdalmak közepette. 
S ha már betegségrıl ejtettünk
szót, megemlítjük a Schumann-
frekvenciát, noha nevét nem a ze-
neszerzı, hanem W. O. Schumann
fizikus után kapta. Ezek az 1952-
ben felfedezett hullámok körbeö-
lelik a Földet, rezgésük megegye-
zik az emberi agy alfa hullámainak
rezgésével, amely a Föld összes
emlısénél azonos. A Schumann-
hullámok jelenségén alapul a bio-
rezonanciás kezelés is.

MEGTEKINTHETİ (VOLT)

Bécsben zenélı, színüket változ-

tató, intelligens ruhadarabokból
álló kiállítás nyílt nyáron.
Budapesten, anno a Zeneakadé-
mia födém-, erkély- és tetıszer-
kezetét láthatták a pestiek. A ter-
vek Zielinski Szilárd építımér-
nöknek (Mátészalka, 1860. máj.
1. – Bp., 1924. ápr. 24.), a ma-
gyarországi vasbetonépítés úttö-
rıjének irodájában készültek. İ
alkotta a margitszigeti és a sze-
gedi víztornyot is: ez utóbbi ava-
tásán a torony alá állt, hogy a két-
kedıket meggyızze az építmény
biztonságos voltáról. A Zeneaka-
démia felújítási munkái során au-
gusztusban bokrétaünnepet tar-
tottak: ismét szerkezetkész az
épület.

Budapesten A
csend zene-
kara c. kiállítá-
son a lett
Anita Paegle
könyvillusztrá-
cióit láthattuk,
az Észt Film-

héten pedig portréfilmet a világ-
hírő észt zeneszerzırıl, Arvo
Pärtrıl.
Drezdában bemutatták az elsı,
víz alatt játszott-énekelt operát;
Düsseldorfban a Hattyúk tavá-
ban élı madarak, Párizsban pe-
dig két élı farkas is szerepel a
Farkasokkal táncoló c. darabban

októberben (www.fidelio.hu).
Már nem csodálkozunk, ha Ha-
vasi Balázs háztetın, György
Ádám stadionban, zenekarok
barlangban, kıbányában, botani-
kus kertben, romos katonai bázi-
sokon játszanak…
Japánban a Sumida folyón sok
ezer kékes fényő izzóval helyette-
sítették a szentjánosbogarak fé-
nyét, melynek megfigyelése erre-
felé hagyomány.

Mosonmagyaróvárott, a Futura
Élményközpontban bemutatják
az orgona mőködését: aki a ját-
szóasztal helyett a földre helye-
zett óriásbillentyőzeten kézzel-
lábbal játszik, látja az üvegszek-

rényen át a zene születését. Én a
B-A-C-H fúgával próbálkoztam
az akrosztikon okán…Temesi
pedig azt írja a falusi templom
orgonájáról Bartók c könyvében:
„amit elıvarázsolsz belıle,, csak rész-
ben függ attól, hogyan játszol rajta. 
A másik fele a fújtató gyereken áll.”
A világhálón végignézhetjük an-
nak a 7067 dominónak sikeres
döntését, melynek végén V. van
Gogh Csillagos éj c. festménye
bontakozik ki.

ÖSSZETEKINTİ

Romain Rolland író és zenetudós
egy személyben. Nemcsak regé-
nyeiben kap a mővészsors (Hän-
del, Beethoven) fıszerepet, de ı
volt az elsı író, aki zenei doktori
disszertációt írt Lully és Scarlatti
életébıl.
A készülı hazai XX. és XXI. szá-
zadi zenei archívumban a klasszi-
kus és a szórakoztató zene is he-
lyet kap. Az osztrákok pedig pop-
akadémiát indítanak, világzenével
párosítva. 
A Könyvtári Intézet Zenei
könyvtári ismeretek c. tanfolya-
mán a könyvtártudomány és a
zene találkozik.
Nemcsak a költészetben, a zené-
ben is van név-, vagy inkább szó-
rejtés, akrosztikon. Versben a
szakaszok-sorok kezdıbetői, ze-
nében a hangok adnak ki egy ne-
vet vagy szóösszetételt. Liszt és
Bach a „b-a-c-h“; Dohnányi a „h-e-
d-d-a“; Bartók a „b és f“ (f= Felicie);
Schumann a „d-a-f-d“ (= Ferdinand
David) és a „F. A. E“ (= Frei, aber



einsam) hangokat rejti el mővé-
ben, mert saját nevet nem igen
tudtak megidézni…

Egy idıben
zajlott az I.
Budapesti
N a g y
Hangszer-
v á l a s z t ó
Budapesten
a X. Nagy
S p o r t v á -
lasz tóva l :

13 helyszínen 100 hangszerrel is-
merkedhettek az érdeklıdık.
Miklósa Erika személyében, aki a
rendezvény vendége volt, zene és
sport kapcsolódott: a ma világ-
hírő énekes egykor sportolt. Máig
rendszeresen edz, mert maratoni
futásra készül szerepei mellett.
Tinódi Lantos Sebestyén ének-
szerzı, lantos, a XVI sz-i magyar
nyelvő epikus költészet elsı je-
lentıs képviselıje személyében a
történetíró és a zeneszerzı válik

eggyé (†Sárvár, 1556. jan. 30.). 
Kovács Pál (Dég, 1808. júl. 1. –
Gyır, 1886. aug. 13.) nemcsak
orvos, de kora jelentıs írója, sıt
zeneértıje-zenepártolója is volt,
1862-tıl 5 éven át pedig a Gyıri
Ének- és Zeneegylet elnöke. Ha

R e m é n y i
Ede hege-
dőmővész
G y ı r ö t t
koncer te-
zett, ı felol-
vasásokkal
szerepelt.
Az UNESCO
budapest i
irodájának
ajánlását el-

fogadta a központi iroda, így
2012-re Solti György és Szentá-
gothai János, 2013-ra pedig Ro-
bert Capa bekerült a világ több
száz ünneplésre méltó személye
közé.

(KÖNYV)BETEKINTİ

Világhírő hír a világból: „Aki vé-
gigolvas egy könyvet, négy nappal ha-
marabb szabadul a börtönbıl…”
(Dél-Amerikában)

Bartos-Erika: Zsákbamacska. A
kedves rajzokkal illusztrált mese-
könyvek után a szerzı 16 versét
hallgathatjuk a Kiskalász zenekar
megzenésítésében. Alexandra K.,
2012.
Eckhardt Mária: Liszt Ferenc
Krisztus oratóriuma és a Zene-
akadémia c. kötete oklevelet ka-
pott a 83. Ünnepi könyvhéten.
Marianne Poncelet: A csodafa.
Csimota K., Bp., 2007. Zenét Or-
bán György írt hozzá.
Temesi Ferenc: Bartók. A
szerzı a több szálon futó mőben
az ı Bartókját mutatja be. Ale-
xandra K., 2012.

VISSZATEKINTİ

Mátray Gábor (Nagykáta, 1797.
nov. 23. – Bp., 1875. júl. 17.) ze-
netörténész, zeneszerzı, az MTA
tagja 1833-tól, mely címet A' Mu-
sikának Közönséges Története c.

munkájáért nyerte el. Ebben írja:
„Az emberi elmének s kézi ügyesség-
nek talán legnagyobb tökéletességét a
muzsika mutatja. Úgy lehet azt te-
kinteni, mint valamely közönséges nyel-
vet… Nagy és csuda ingerrel hat a
muzsika az emberi szívre; azért nem
ok nélkül volt s lesz az becsben min-
denkor a míveletlen és a mívelt nemze-
teknél.”

DOHNÁNYI SAROK

Dohnányi Kert Alapítványnál a
Liszt Ferenc Zenemővészeti
Egyetem tanárai, munkatársai és
a Nyári Vonósnégyes kertészke-
dett, majd muzsikált tavasszal,
nyáron pedig felavatták a me-

dence új, idıjárásálló vízköpıjét,
az eredeti mását.
Dohnányi Ernı 135 éve, 1877.
július 27-én született Pozsony-
ban. 35 éves korában, épp 100
évvel ezelıtt, 1912. aug. 23-án
kelt levelében ez áll: „Négy hét óta
nem láttam napot esı nélkül…Csupa
kétségbeesésbıl komponálni kezdtem.”

Kitekintõ 
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A Budafoki Dohnányi Zenekar hangversenynaptára 2012-2013

2012. szeptember 21.
péntek, 19:00

Klauzál Ház
BUDAFOKI

Brahms: Akadémiai ünnepi nyitány
Kovács Zoltán: I. szimfónia
Beethoven: V. szimfónia
Vezényel: Hollerung Gábor

2012. szeptember 22.
szombat, 11:00

Klauzál Ház
JUNIOR

TEMPLOMI ÜNNEPEK
Mozart: Requiem - Lacrymosa
Händel: Zadok the Priest
Biber: Salzburgi mise – Plaudite timpana
Mendelssohn: Nászinduló
Beethoven: C-dúr mise – Crucifixus, Et resurrexit
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Elıad és vezényel: Hollerung Gábor

2012. október 5. 
péntek, 19:30

Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyterem
SZIMFONIKUS
FELFEDEZÉSEK – OROSZ
SZÁZADFORDULÓ

Rachmaninov: III. zongoraverseny
Rimszkij-Korszakov: Seherezádé
Balázs János – zongora
Vezényel: Hollerung Gábor 

2012. október 13. 
szombat, 11:00

Klauzál Ház
JUNIOR

ÜNNEPEK A JAZZ-BEN
Budafok Big Band
Elıad és vezényel: Puskás Csaba

2012. szeptember 23. 
vasárnap 19:30

MOM Kulturális Központ
UNIVERSITAS

Mozart: Figaro házassága – nyitány 
Dvorák: Hegedőverseny
Beethoven: V. szimfónia
Marianna Vasileva – hegedő
Vezényel: Hollerung Gábor

2012. október 28. 
vasárnap, 11:00

Olasz Intézet
A MEGÉRTHETÕ ZENE

BIBLIASZÍNHÁZ
Händel: Izrael Egyiptomban – I. rész
Csapó József  – ének 
Budapesti Akadémiai Kórustársaság 
Elıad és vezényel: Hollerung Gábor

2012. október 13.
szombat, 15:00

Klauzál Ház
ZENEÉRTÕ LESZEK

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

2012. október 30. 
kedd, 19:30

Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyterem
ZENE PLUSZ ... film

Händel: Izrael Egyiptomban – I. rész
Filmzenei klasszikusok
Budapesti Akadémiai Kórustársaság (karigazgató: Tıry Csaba)
Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar (karigazgató: Szabó Soma)
Vezényel: Hollerung Gábor

2012. november 9.
péntek, 19:00

Klauzál Ház
BUDAFOKI

Mozart: Don Giovanni – nyitány
Beethoven: IV. szimfónia
Haydn: D-dúr zongoraverseny
Vezényel és zongorán közremőködik: Somogyi-Tóth Dániel



2012. november 16. 
péntek 19:30

MOM Kulturális Központ
UNIVERSITAS

Weiner: Szerenád
Ante Grgin: Versenymő klarinétra és zenekarra
Franck: d-moll szimfónia
Szepesi Bence – klarinét 
Vezényel: Roberto Paternostro

A Budafoki Dohnányi Zenekar hangversenynaptára 2012-2013

2012. november 25. 
vasárnap, 11:00

Olasz Kultúrintézet
MEGÉRTHETÕ

A SZOMSZÉD KERTJE
Csajkovszkij: Olasz capriccio
Chabrier: Espagna
Elıad és vezényel: Hollerung Gábor

2012. december 1. 
szombat, 19:30

Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyterem

CINEMUSIC
Filmzenei klasszikusok
Vezényel: Hollerung Gábor

2012. december 7. 
péntek, 19:00

Klauzál Ház
BUDAFOKI

2012. december 22.
szombat, 11:00

Klauzál Ház
JUNIOR

KARÁCSONY
Britten: Ceremony of  Carols – részletek 
Christmas Medley
Händel: Messiás – Pifa, For unto us
Bach: Karácsonyi oratórium – Jauchzet, frohlocket
Csajkovszkij: Diótörı
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Elıad és vezényel: Hollerung Gábor

2012. december 15.
szombat 15:00

Klauzál Ház
ZENEÉRTÕ

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

2012. december 9. 
vasárnap, 19:00

Papp László Budapest Sport
Aréna
HAVASI

HAVASI SYMPHONIC ARÉNA CONCERT SHOW
Budafoki Dohnányi Zenekar
Vezényel: Pejtsik Péter

Mozart: Esz-dúr szimfónia KV 184
Britten: A Ceremony of  Carols – részletek
Pánczél Tamás: A szeretet himnusza – kísérızene
Csajkovszkij: Diótörı - részletek
Arr. Riederauer: Christmas around the World
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Vezényel: Kanyó Dávid és Véghelyi Márk

2012. december 16. 
vasárnap, 11:00 és 15:00 

Mővészetek Palotája –
Fesztivál Színház
MATINÉKONCERT

OLASZ SPECIALITÁSOK
Elıétel / Rossini: A sevillai borbély – nyitány
Fıétel / Respighi: Róma fenyıi
Desszert / Ennio Morricone: Volt egyszer egy vadnyugat
Budafoki Dohnányi Zenekar 
Vezényel és a mősort vezeti: Hollerung Gábor

2012. december 20.
csütörtök 19:30

Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyterem
KARÁCSONYI KONCERT

SZULÁK ANDREA ÉS A BUDAFOKI DOHNÁNYI
ZENEKAR KARÁCSONYI HANGVERSENYE
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Vezényel: Hollerung Gábor



A Budafoki Dohnányi Zenekar hangversenynaptára 2012-2013

2013. január 4. péntek
péntek, 19:00

Klauzál Ház
BUDAFOKI

ÚJÉVI KONCERT
Vezényel: Hollerung Gábor

2013. január 6. 
vasárnap, 19:30

Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyterem
ÚJÉVKÖSZÖNTÕ KONCERT

KOMOLY-KOMOLYTALAN KONCERT
Budapest Saxophone Quartet
In Medias Brass
Harmonia Garden
Corpus Harsona Quartet
Elıad és vezényel: Hollerung Gábor

2013. január 13. 
vasárnap 19:30

Olasz Intézet
OLASZ INTÉZET 
ÚJÉVI KONCERTJE

Olasz operaest
Részletek Bellini, Donizetti, Puccini, Rossini, Verdi
operáiból
Vezényel: Hollerung Gábor

2013. január 12. 
szombat 19:30

MOM Kulturális Központ
UNIVERSITAS

Újévi koncert
Vezényel: Hollerung Gábor

2013. január 19. 
szombat, 11:00

Klauzál Ház
JUNIOR

FARSANG
Saint-Saens: Állatokfarsangja
Elıad és vezényel: Hollerung Gábor

2013. január 19. 
szombat, 15:00

Klauzál Ház
ZENEÉRTÕ LESZEK

2013. január 20. 
vasárnap, 11:00

Olasz Intézet
A MEGÉRTHETÕ ZENE

HAGYOMÁNYOK ÁLARCBAN
Stravinsky: Pulcinella
Elıad és vezényel: Hollerung Gábor

2013. február 16. 
szombat, 19:30

MOM Kulturális Központ
UNIVERSITAS

Bach: I. brandenburgi verseny
Dohnányi: Hárfaverseny
Brahms: I. szimfónia
Roskó Bernadett – hárfa
Vezényel: Vashegyi György

2013. február 17.
vasárnap, 11:00

Olasz Intézet
MEGÉRTHETÕ

HAMUPIPİKÉK FİSZEREPBEN
Mozart: Kürtverseny
Dohnányi: Hárfaverseny
Roskó Bernadett – hárfa • Tóth Bálint – kürt
Elıad és vezényel: Hollerung Gábor

2013. február 27. 
szerda, 19:30

Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyterem
ZENE PLUSZ ...

KÉPZİMŐVÉSZET
Holst: Planéták
Muszorgszkij: Egy kiállítás képei
Vezényel: Hollerung Gábor

2013. március 8. 
péntek, 19:00 Klauzál Ház

BUDAFOKI

Bernstein: Candide – nyitány
Orbán: Hegedőverseny
Bruckner: IV. szimfónia
Harsányi Elina – hegedő
Vezényel: Kesselyák Gergely

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



A Budafoki Dohnányi Zenekar hangversenynaptára 2012-2013

2013. március 9. 
szombat, 11:00

Klauzál Ház
JUNIOR

2013. március 10. 
vasárnap, 11:00

Olasz Kultúrintézet
MEGÉRTHETÕ

A MESSZE GURULT ALMÁK
Rossini: Kis ünnepi mise
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Talamba Együttes
Elıad és vezényel: Hollerung Gábor

2013. március 9.
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

NEMZETI ÜNNEPEK
Tolcsvay: Nemzeti dal
Csajkovszkij: 1812
Berlioz: Marseillaise
Berlioz: Rákóczi-induló
Elıad és vezényel: Hollerung Gábor   

2013. március 17. 
vasárnap, 19:30

Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyterem
ZENE PLUSZ...

Sztravinszkij: Les noces
Rossini: Kis ünnepi mise
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar
Talamba Együttes
Vezényel: Hollerung Gábor

2013. március 24. 
vasárnap 19:30

Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyterem
BUDAPESTI NEMZETKÖZI
KÓRUSVERSENY

NYITÓHANGVERSENY
Orbán György: Rorate Coeli
Gyöngyösi Levente: I. szimfónia
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Budapesti Ifjúsági Kórus
Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar
Vezényel: Hollerung Gábor

2013. április 8.
hétfı 19:30

Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyterem
20. ÉVES A DOHNÁNYI
ZENEKAR

JUBILEUMI HANGVERSENY
Gyöngyösi Levente: III. szimfónia
Kodály: Galántai táncok
Bizet: Carmen - részletek
Vezényel: Hollerung Gábor

2013. április 19.
péntek, 19:00

Klauzál Ház
BUDAFOKI

Mozart: Varázsfuvola – nyitány
Dohnányi: fisz-moll szvit
Strauss: Oboaverseny
Kıházi Edit  – oboa
Vezényel: Werner Gábor

2013. április 20.
szombat, 11:00

Klauzál Ház
JUNIOR

A ZENEKAR ÜNNEPE 
Vivaldi: Négy évszak – Tavasz
Händel: Tőzijáték szvit
Mozart: Varázsfuvola – nyitány
Beethoven: V. szimfónia – IV. tétel
Elıad és vezényel: Hollerung Gábor 



A Budafoki Dohnányi Zenekar hangversenynaptára 2012-2013

2013.április 20.
szombat, 15:00

Klauzál Ház
BUDAFOKI

DOBPÁRBAJ - AZ ÜTİHANGSZEREK BIRO-
DALMA
A timpani, a nagydob, a kisdob, a cintányér, a harangjáték
és a xilofon
Elıad: Zelinka Tamás 

2013. április 27. 
szombat, 19:30

MOM Kulturális
Központ
UNIVERSITAS

Wagner: Rienzi – nyitány
Meza: Concerto négy harsonára
Dvorák: IX. (Újvilág) szimfónia
Corpus Harsona Quartet
Vezényel: Chelsea Tipton

2013. április 28. 
vasárnap, 11:00

Olasz Intézet
A MEGÉRTHETÕ
ZENE

KAVICSBÓL VÁRAT
Schubert: Die schöne Müllerin
Kálmán László – ének
– zongora
Elıad: Hollerung Gábor

2013. május 5.
vasárnap, 19:30

Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyterem
ZENE PLUSZ ...

SZÍNHÁZ
Mendelssohn: Szentivánéji álom
Vezényel: Hollerung Gábor

2013. május 19. 
vasárnap, 19:30

Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyterem
ÉNEKEL AZ ORSZÁG

Mozart: Requiem  
Kodály: Psalmus Hungaricus
Országos Egyesített Kórus
Vezényel: Hollerung Gábor

2013. május 24. 
péntek, 19:00

Klauzál Ház
BUDAFOKI

A RITMUSTÓL A TÁNCZENÉIG
A Budafoki Dohnányi Zenekar ütıegyüttese
Harmonia Garden 

2013. május 25. 
szombat, 19:30

MOM Kulturális Központ
UNIVERSITAS

Szabados: Idızene
Haydn: 44. (Gyász) szimfónia
Bartók: Divertimento
Hangversenymester: Berán Gábor

2013. június 8. 
szombat, 19:00

Nyíregyháza Brahms: Német requiem
Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar
Vezényel: Hollerung Gábor





Hangversenykalauz

BUDAFOKI HANGVERSENYESTÉK

Évadnyitó hangversenyünkön hallhatnak klasszikus
mőveket, illetve klasszikus igényő kortárs szimfó-
niát is. Nem véletlen a nyitány választása, hiszen ez
az év zenekarunk számára igazi ünnep: ebben az
évadban ünnepeljük a zenekar alapításának 20. év-
fordulóját. 
A nyitányt követıen Kovács Zoltán, fiatal magyar
zeneszerzı I. szimfóniáját hallhatják, mely méltán
kapott helyet két nagy elıdje mővei mellett. Más-
részt a szerzı, aki a fiatalabb zeneszerzı generáció
egyik legtehetségesebb tagja, maga is játszott zene-
karunk fagott szólamában, így a jubileumi év alkal-
mából büszkén mutatjuk be szimfóniáját. Kovács
Zoltán rendkívül szuggesztív zenét ír, mővészeté-
ben sok szempontból a tanári generáció (Vajda Já-
nos, Orbán György) filozófiáját követi, amely ter-
mészetes elemként marad hő az elızı évszázadok
zenei hagyományaihoz és a 20. század kollektív ze-
nei emlékezetéhez. Szimfóniája egy igazi nagyze-
nekari alkotás, amely minden hangszercsoport szá-
mára igényes feladatot ad, a közönségnek pedig egy
romantikus igényő szimfónia élményét ígéri. 
Kovács Zoltán szimfóniáját követi a nagy elıd, Be-
ethoven legismertebb kompozíciója, az V. szimfó-
nia. Nevét magától a szerzıtıl kapta, aki a legenda
szerint azt mondta a nyitótémára: „Így zörget a sors az
ajtón”. Lehet azonban, hogy közismertségének titka
a nyitótéma egyszerőségében, bárki által könnyő
énekelhetıségében rejlik.
Bár a zeneköltı feltehetıen nyomban az Eroica
után belekezdett a c-moll szimfónia komponálá-
sába, számos vázlatot készített, majd váratlanul ab-
bahagyta ezt a munkát, és megírta a B-dúr szimfó-
niát, amely ily módon szimfóniái sorában a negye-
dik helyre került. A szimfónia bemutatója 1808.
december 22-én zajlott  a Theater an der Wien-ben
rendezett monumentális szerzıi est keretében. A
szimfónia ajánlása ugyanannak a Razumovszkij
grófnak szól, akinek nevét az 59-es opuszszám alatt
összefoglalt három vonósnégyessel tette halhatat-
lanná a zeneszerzı.

A MEGÉRTHETİ ZENE JUNIOR

A keresztény kultúra közösségi ünnepei évszáza-
dokon keresztül a vallás, illetve a hit ünnepeihez
kapcsolódtak. Ezeknek az ünnepeknek nélkülöz-
hetetlen része lett a zene, így a szertartásokon az al-
kalomhoz illı hangulatú és hangszer-összeállítású
mővek szólalnak meg, amelyek az ünnephez illıen
sajátos, állandó illetve változó tételekkel rendelkez-
nek. Természetesen életünk számos ünnepe is év-
századokon keresztül a templomokhoz kötıdött,
legyen az egy esküvı, egy temetés vagy egy koro-
názás. A mai hangversenyen a templomi ünnepek
zenei életébe fogunk mélyebb betekintést nyerni.

UNIVERSITAS 

1786 áprilisában, fél esztendei munka után fejezte
be Mozart a Figaro házassága címő olasz nyelvő
vígoperát, amelynek szövegét Beaumarchais komé-
diája nyomán Lorenzo da Ponte írta. Az operához
a nyitányt – szokásához híven – utólag írta Mozart,
ez esetben azonban a nyitány zenéje nem áll kap-
csolatban magával a darabbal, csak annak hangula-
tát, a „bolond nap” zőrzavarát, mámorát és élet-
igenlését tükrözi. 
Az a-moll hegedőverseny Antonín Dvořák három
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2012. szeptember 21. péntek, 19:00
Klauzál Ház

Brahms: Akadémiai Ünnepi Nyitány
Kovács Zoltán: I. szimfónia
Beethoven: V. szimfónia

Vezényel: Hollerung Gábor

2012. szeptember 23. vasárnap, 19:30 
MOM Kulturális Központ 

Mozart: Figaro házassága – nyitány 
Dvorák: Hegedőverseny
Beethoven: V. szimfónia

Marianna Vasileva – hegedő 
Vezényel: Hollerung Gábor

2012. szeptember 22. szombat, 11:00
Klauzál Ház

TEMPLOMI ÜNNEPEK
Mozart: Requiem – Lacrymosa
Händel: Zadok the priest
Biber: Salzburgi mise – Plaudite timpana
Mendelssohn: Nászinduló
Beethoven: C-dúr mise – részlet

Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Elıad és vezényel: Hollerung Gábor



Hangversenykalauz

versenymőve közül idırendben a második. Meg-
írásához a kezdı impulzust Johannes Brahms adta,
aki a cseh zeneszerzıt neves kiadója, Nikolaus Sim-
rock figyelmébe ajánlotta. İ az 1870-es évek végén
Dvořak több szláv ihletéső mővét is megjelentette,
ám a hegedőversenyt csak azzal a feltétellel volt haj-
landó kiadni, hogy azt elıbb a kor elsı számú he-
gedőse, a magyar származású Joseph Joachim he-
gedőtechnikai szempontból is jóváhagyja. Az 1879
kora ıszén befejezett concertót Dvořák tehát rög-
tön elküldte Joachimnak, majd e szavakkal tájékoz-
tatta kiadóját: „Joachim úr kívánságára átdolgoztam a he-
gedőversenyt – egyetlen ütemet sem hagytam érintetlenül. A
teljes mő más arculatot kapott. Megtartottam a témákat, és
újakkal is bıvítettem ıket, de a mő koncepciója más, mint
eredetileg volt. A harmóniák, a hangszerelés, a ritmika –
minden új benne”.
Az a-moll hegedőversenyt végül 1883. október 14-
én a prágai Nemzeti Színházban mutatták be, s –
bár Joachim végül sosem adta elı – a zeneszerzı-
nek elégtételül szolgálhatott, hogy másfél hónappal
késıbb Hans Richter is mősorra tőzte a Bécsi Fil-
harmonikus Zenekar koncertjén.

SZIMFONIKUS FELFEDEZÉSEK –
OROSZ SZÁZADFORDULÓ

A huszonnégy esztendıs Balázs János rendkívüli te-
hetségő zongoramővész. Különleges képességeit
versenyeredményei is mutatják, amelyek között
megtalálható mindössze tizenhat éves korából a pé-
csi Liszt-verseny elsı díja, továbbá az egyesült álla-
mokbeli Aspenben megrendezett rangos nemzet-
közi zongoraverseny elsı díja és a magyarországi
Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny harma-
dik helyezése. A Junior Prima-díjas mővész 2010-
ben – egyedülálló magyarországi turné keretében –
tizenhat hangversenyen eljátszotta Chopin összes
zongoramővét, beleértve a két zongoraversenyt is.
Balázs Jánoshoz a romantikus zongorairodalom vir-
tuóz és lírai alkotásai állnak igazán közel; lenyőgözı
technikájára Rachmaninov ritkán játszott III. zon-

goraversenyében is nagy szükség lesz. Hollerung
Gábor nem véletlenül választotta vendégmővész-
nek, hiszen a Budafoki Dohnányi Zenekar gyakran
dolgozik fiatalokkal, s maga is csupa fiatalból álló
együttes. A dirigens a zene közvetlenségét, testkö-
zelségét hirdeti, mondván, az elıadók eltávolítják a
zenétıl a közönségüket azzal, hogy mővészetüket
misztifikálják, megértethetetlennek, különlegesnek
állítják be, és azt sugallják, hogy komolyzenét csak
„lábujjhegyen”, lélegzetvisszafojtva szabad hallgatni.
A Hollerung Gábor irányította koncerteken a mu-
zsika közvetlen, érzékekre ható ereje nyilvánul meg,
s ez a hatás a vérbı romantikus alkotások esetében
egészen rendkívülinek ígérkezik.
A koncertet 18.30 órai kezdettel Elıhang címmel
beszélgetés elızi meg, amelyen a fellépı mővé-
szekkel és a mősoron szereplı mővekkel ismerked-
hetnek meg közelebbrıl az elıadásra jeggyel ren-
delkezık.
Rendezı: Mővészetek Palotája

A MEGÉRTHETİ ZENE JUNIOR

Az idei sorozatunkban Puskás Csaba és a Budafok
Big Band a jazz ünnepeibe, big band-re írott ünnepi
zenékbe ad mélyebb betekintést.

ZENEÉRTİ LESZEK
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2012. október 5. péntek, 19:30 
Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

Rachmaninov: III. zongoraverseny
Rimszkij-Korszakov: Seherezádé

Balázs János – zongora
Vezényel: Hollerung Gábor 

2012. október 13. szombat, 11:00
Klauzál Ház

ÜNNEPEK A JAZZ-BEN

Budafok Big Band
Elıad és vezényel: Puskás Csaba

2012. október 13. szombat, 15:00
Klauzál Ház

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



Hangversenykalauz

A MEGÉRTHETİ ZENE 

Az oratórium mőfaja lényegében színpad és szce-
nika nélküli opera, melynek középpontjában emberi
konfliktusok, drámai szituációk állnak. A händeli
oratórium hihetetlen magasságokba emelte ezt a
mőfajt, kiemelt szerepet kapott bennük a képszerő-
ség. A bibliai 10 csapás történetét Händel a korszak
nyelvezetéhez képest szokatlanul plasztikus dráma-
isággal, szinte megelevenedı képszerőséggel ábrá-
zolja. Ebben persze minden akkor ismert hatásos
eszközt felhasznál: a kétkórusos hangzást, hang-
utánzó effektusokat, és a modern filmtechnikából
ismert vágástechnikán alapuló drámai váltásokat.

ZENE PLUSZ... FILM

Új Zene plusz bérletünk mősorába kimondottan
olyan mőveket válogattunk, amelyeknél a megszó-

laló zenékhez valamely társmővészet (film, tánc, szín-
ház, homokanimáció) társul. A sorozatból termé-
szetesen nem maradhat ki a film: az elsı elıadás a
zene és film kapcsolatára helyezi a hangsúlyt. A
hangverseny elsı felében Händel Izrael Egyiptom-
ban címő oratóriumának I. részét, azaz a 10 csapást
hallhatják, mely részlet képszerőségével jól egészíti
ki a filmzenés második részt. A sorozatban kétszer is
vendégünk lesz a Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar,
akiket legközelebb március 17-én hallhatnak majd.

BUDAFOKI HANGVERSENYESTÉK

„Az operák operája” – így szerepel a köztudatban az
a „játékos dráma” (dramma giocoso), amelyet Mo-
zart Lorenzo da Ponte szövegére 1787-ben írt. A
nyitány komponálása ezúttal is utoljára maradt: épp
a bemutatót megelızı éjjel írta a zeneszerzı. A nyi-
tány zenei anyagáról szólva: vitatott kérdés, össze-
függ-e magával a drámával. Hangulata, atmoszférája
viszont minden vitán felül azonos az operáéval.
Az 1806-os esztendı a remekmővek egész sorával
gazdagította a zeneirodalmat. Ekkor keletkezett Be-
ethoven Harminckét zongoravariációja, G-dúr zon-
goraversenye, Hegedőversenye, a III. Leonóra-nyi-
tány és a Razumovszkijnak ajánlott három vonós-
négyes. Ami a szimfóniatermést illeti, ekkor kezdett
bele az Ötödik megírásába, amit váratlanul félbe-
szakított, hogy szinte egyvégtében írja meg a IV.,
B-dúr szimfóniát. A finálé mozgalmas tizenhatod
menetei Haydn hasonló hangnemő londoni szim-
fóniájának hatásáról vallanak, nemcsak azért, mert
perpetuum-mobileszerő egyenletes lüktetésük úgy-
szólván mindvégig betölti a tételt. A befejezés hu-
moros ötlete is Haydnra vall: felnagyított kottaér-
tékekben, lassítva és apró részleteikre bontva a fı-
téma zenei anyagának karikatúráját halljuk.
Ezek után mi más lehetne a hangverseny záró-
száma, mint egy Haydn-mő. A mesternek méltán
legismertebb zongoraversenye, e mőfajban valóban
legremekebb alkotása nyomtatásban 1784-ben je-
lent meg. A szólóhangszer technikája és hangzási
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2012. október 28. vasárnap, 11:00 
Olasz Kultúrintézet

BIBLIASZÍNHÁZ
Händel: Izrael Egyiptomban – I. rész

Csapó József – ének
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Elıad és vezényel: Hollerung Gábor

2012. október 30. kedd, 19:30 
Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

Händel: Izrael Egyiptomban – I. rész
***
Danny Elfman: Batman
Petrovics Emil: Koppányi aga testamentuma
Seres Rezsı - Werner Gábor: Szomorú vasárnap
Vangelis: Tőzszekerek
James Horner: Titanic
Christopher Young: Pókember 3
John Williams: E.T.
Edelman-Jones-Werner: Az utolsó mohikán
Whitney Houston-Werner Gábor: One Moment in Time
Ennio Morricone: A misszió

Csapó József – ének
Szulák Andrea – ének
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar
Vezényel: Hollerung Gábor

2012. november 9. péntek, 19:00
Klauzál Ház

Mozart: Don Giovanni – nyitány
Beethoven: IV. szimfónia
Haydn: D-dúr zongoraverseny

Vezényel és zongorán közremőködik: 
Somogyi-Tóth Dániel



Hangversenykalauz

effektusai a modern kalapácszongorára utalnak. Az
elsı tétel szonátaformájú szerkezete módot nyújt a
komponistának a szimfóniákban mesteri tökélyre
fejlesztett motivikus technika alkalmazására. De ra-
gyogóan él ezzel az eljárással a lassú tételben is, ahol
a kezdet jelentéktelennek tőnı kopogó motívumá-
ból fejleszti ki a szólóhangszer és a zenekar párbe-
szédét. A finálé népszerő, „magyar módra” írt ron-
dójában két érdekes moll-epizódot hallhatunk, ezek
közül a másodikat méltán tekinti Karl Geiringer a
beethoveni zenei gondolkodáselıhírnökének.

UNIVERSITAS

A mai este nyitószáma Weiner népszerő, magyaros
hangú kompozíciója, a szerzı elsı mővei közül
való. A klasszikus formák kiváló ismerıje, a ké-
sıbbi évtizedek legendás hírő tanítómestere, a
hangszeres szólisták és kamarazene együttesek
nemzetközi hírő professzora zenekari mőveiben
virtuóz módon alkalmazta a verbunkoszene, a „jó,
alapos csárdás“ magyaros fordulatait. Szerenádja is
ennek kitőnı példája.
Zenekarunk 20 éves jubileuma alkalmából kiváló klari-
nét szólamvezetınk, Szepesi Bence mutatkozik be Ante
Grgin klarinétversenyében. A szerb zeneszerzı és kla-
rinétmővész sziporkázó virtuozitású versenymőve igazi
kikapcsolódást nyújt a koncertlátogatóknak.
A hangverseny második felében César Franck d-
moll szimfóniáját hallhatják. Franck élete utolsó éve-
iben írta egyetlen szimfóniáját, amely nem a klasz-
szikus négytételes formát, hanem Liszt szimfonikus
költeményeinek formavilágát tekintette mintakép-
nek. Három, meglehetısen lazán formált tételét te-
matikus rokonság kapcsolja össze. Az elsı tétel –
ugyancsak Liszt nyomdokain haladva – igen érde-
kesen mutatja be ugyanannak a zenei gondolatnak
többféle megjelenési formáját. A második tétel a
szimfóniák hagyományos scherzóját és lassú tételét
egyesíti. A hangulatos darabot szép hangszerszólók
jellemzik. A finálé az elızı két tétel zenei anyagát
dolgozza fel mozgalmasan, színesen és hatásosan.

A MEGÉRTHETİ ZENE

A felvilágosodás kora után az európai kultúrában
egy lényeges új elem jelenik meg: az egzotikum fo-
galma. A zárt európai keresztény gondolkodás
meglepett érdeklıdéssel szemléli az eddig ismeret-
len, más kultúrákat, tradíciókat. A romantikus korra
kialakuló mőveltségi területek sokszor hasonlóan
hatnak egymásra: különösen az éghajlati sajátossá-
gok miatt sajátos életmódú, hagyományú és tradí-
ciójú mediterráneum lesz vágyott célpontja Európa
szinte minden mővészének. Így a XIX. században
fokozatosan megsokasodnak a spanyol illetve olasz
tematikájú mővek - idegen zeneszerzık tollából. Az
élet különös fintora, hogy a spanyol illetve az olasz
folklórt feldolgozó darabok közül pont ezen ide-
gen szerzık tollából származnak a leghíresebb, leg-
ismertebb alkotások.

CINEMUSIC

A Dohnányi Zenekar és a Klasszik Rádió tavaly dec-
emberi, nagy sikerő Cinemusic hangversenyének
folytatása, új zenékkel, új filmekkel, sztárvendégek-
kel. Ez esetben azonban a kedves közönségünk is
részt vehet a mősor alakításában, hiszen a Klasszik
Rádió honlapján szavazhatnak arra a zeneszámra,
amit a fentieken kívül szívesen hallanának. 
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2012. november 16. péntek 19:30 
MOM Kulturális Központ 

Weiner: Szerenád
Ante Grgin: Versenymő klarinétra és zenekarra
Franck: d-moll szimfónia

Szepesi Bence – klarinét 
Vezényel: Roberto Paternostro

2012. december 1. szombat, 19:30 
Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem 

Vissza a jövıbe, I will always Love You 
Hölgyek levendulában, Forest Gump 
Spiderman 3, Jurassic Park, Indiana Jones
V mint vendetta, Több mint testır
A Karib-tenger kalózai, Az utolsó mohikán
Star Wars, Bővészinas, Honfoglalás
Szerelem elsı vérig, A misszió

Szabó Mariann – ének
Illényi Katica – hegedő
Vezényel: Hollerung Gábor

2012. november 25. vasárnap, 11:00
Olasz Kultúrintézet

A SZOMSZÉD KERTJE
Csajkovszkij: Olasz capriccio
Chabrier: Espagna
Elıad és vezényel: Hollerung Gábor



Hangversenykalauz

BUDAFOKI HANGVERSENYESTÉK

E különleges hangverseny – melyen két kiváló mu-
zsikusunk ezúttal karmesterként mutatkozik be –
elsı mősorszáma Mozart Esz-dúr szimfóniája,
amely voltaképpen nyitány: három összefüggı té-
telbıl áll. A mővet – nyilván Mozart beleegyezésé-
vel – Johann Böhm színtársulata nyitányként alkal-
mazta a „Lanassa" címő színdarab elıtt. Az Esz-
dúr nyitányszimfónia miniatőr drámának is beille-
nék, olyan mozgalmas, „cselekményes“ és tervsze-
rően felépített a három tétel egymásutánja. Lassú
tételében az olaszoktól tanult ellenpont technikáját
alkalmazza a zeneszerzı, hangszerelésében azon-
ban Joseph Haydn példáját követi. Ez a tétel (a kis
g-moll szimfóniával ellentétben) nem lírai pihenı,
hanem izgatott és szenvedélyes deklamáció: karak-
terét egyébként c-moll hangneme is meghatározza.
A Ceremony of  Carols („Karácsonyi szertartás”)
címő gyermekkórusra és szóló énekhangra írt ti-
zenegy rövid, hárfakíséretes kórusmővét Britten
1942-ben komponálta annak a hajónak a fedélze-
tén, amelyen Amerikából hazatért Nagy-Britanni-
ába. A dalszövegek Gerald Bullett versgyőjtemé-
nyébıl származnak. A gyermekhangok Britten
örökre elveszett gyermekkorára emlékeztetnek, a
szövegek a gyerekek téli magányosságról, a szüle-
tésrıl és az elmúlásról szólnak, a hárfa azonban a
megújulást, a közeledı tavaszt idézi. 
E hangversenyünk másik érdekessége, hogy egyik
kitőnı hegedősünk, Pánczél Tamás zeneszerzı
mőve is felcsendül ezen az estén. A Szeretet him-
nusza címő kísérızenéje Assisi Szent Ferenc him-
nuszát festi alá, mely tartalmával elırevetíti a kará-
csonyi ünnepek meghitt, szeretetteljes hangulatát.
Pánczél Tamás mővével, Csajkovszkij Diótörıjé-
nek részleteivel, valamint a Riederauer Richárd
hangszerelte karácsonyi dalfőzérrel kívánunk békés
karácsonyi ünnepeket budafoki hallgatóinknak.

HAVASI SYMPHONIC ARÉNA CONCERT
SHOW

ZENEÉRTİ LESZEK

MATINÉKONCERTEK – OLASZ SPECIA-
LITÁSOK

Zene és konyhamővészet találkozásáról a zenetör-
ténetben kicsit is járatos hallgatónak elsıként Gio-
acchino Rossini jut eszébe, aki tehetséges, termé-
keny és sikeres operakomponistaként harminchat
évesen felhagyott a zeneszerzéssel, hogy azután
ideje jelentıs részét a konyhai örömöknek szentelje.
Egyik legismertebb mőve „A sevillai borbély” címő
opera nyitánya, amelyben felvonultatja teljes zene-
szerzıi arzenálját, s megmutatja az olasz tempera-
mentumot és humort. 
Ottorino Respighi alighanem az olasz fıváros sze-
relmese volt. Elsı sikerét „Róma kútjai” címő zene-
kari darabjával aratta, ezt követte még két római té-
májú mő, a „Róma fenyıi” és a „Római ünnepek”. A
római triptichon középsı darabja a város külön-
bözı részeit járja be. Tételei: I. „A Villa Borghese
fenyıi”, II. „Fenyık egy katakomba mellett”, III.
„A Gianicolo fenyıi”, IV. „A Via Appia fenyıi”.
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2012. december 7. péntek,  19:00
Klauzál Ház

Mozart: Esz-dúr szimfónia K 184
Britten: A Ceremony of Carols – részletek
Pánczél Tamás: A szeretet himnusza – kísérızene
Csajkovszkij: Diótörı-szvit – részletek
Arr. Riederauer: Christmas around the World

Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Vezényel: Kanyó Dávid és Véghelyi Márk

2012. december 16. vasárnap, 11:00 és 15:00
Klauzál Ház

Elıétel / Rossini: A sevillai borbély – nyitány
Fıétel / Respighi: Róma fenyıi
Desszert / Ennio Morricone: Volt egyszer egy vadnyugat

Vezényel és a mősort vezeti: Hollerung Gábor 

2012. december 9. vasárnap, 20:00
Papp László Budapest Sport Aréna

2012. december 15. szombat, 15:00
Klauzál Ház

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

Elıad: Zelinka Tamás
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A koncertet záró mő igazi sikerdarab. Az európai,
fıként olasz eredető vadnyugati filmek, az úgyne-
vezett spagetti-western mőfajának (ismét egy gaszt-
ronómiai utalás!) egyik legismertebb alkotása, a
„Volt egyszer egy vadnyugat” címő film zenéjébıl hall-
hat részletet a közönség. A film zeneszerzıje  En-
nio Morricone, a mőfaj koronázatlan királya.
Rendezı: Mővészetek Palotája

KARÁCSONYI KONCERT 
SZULÁK ANDREÁVAL

Hamisítatlan karácsonyi hangulatot, és egy zenei vi-
lág körüli, valamint mőfajok közötti utazást kínál ez
az este a koncertlátogatóknak. Hallhatják a dal- és
musical-irodalom legnagyobb slágereit, Sinatra, Web-
ber, Cohen legnépszerőbb dalait, a legismertebb és
legszívet melengetıbb karácsonyi dalokat, ám az est
legnagyobb meglepetése, hogy Szulák Andreát ezút-
tal egy új oldaláról ismerhetik meg. Olyan mőfajba
kirándulunk vele, amelyben ıt még nem hallhatták,
mégsem olyan idegen tıle: ezen az estén egy ope-
raslágert és az egyik leggyönyörőbb Ave Mariát hall-
hatjuk elıadásában. Legyenek tehát vendégeink ezen
a csodás utazáson a dal világába. Ezzel a hangverse-
nyünkkel is békés karácsonyt, és egy sikeres, boldog
új évet kívánunk minden kedves hallgatónknak. 

A MEGÉRTHETİ ZENE JUNIOR

A keresztény kultúra legszebb, legmeghittebb és
legmagasztosabb ünnepe a karácsony. Az ünnep té-
májában különlegesen nagy és változatos repertoár
született az évszázadok során, melyek között egya-
ránt jelen van az örömujjongás hangja és persze a
kisgyermeket ringató gyengédség, a pásztorok sze-
retetét megfogalmazó pastorale mőfaj. A mősor-
ban felcsendülnek a világ híres karácsonyi dallamai,
amelyek jól szimbolizálják a különbözı kultúrák ka-
rácsonyhoz kötött tradícióit. 

BUDAFOKI HANGVERSENYESTÉK

ÚJÉVI HANGVERSENY

Ha újév, akkor újévi koncert a Budafoki Dohnányi
Zenekarral!
Az új esztendı hagyományosan kiemelkedı kultu-
rális eseménye a Dohnányi Zenekar évköszöntı
hangversenye, amelyen a zenekar mindig valami kü-
lönlegességet mutat be: ezúttal komoly komolyta-
lanságokkal, féktelen jó hangulattal, zenei szipor-
kákkal készülnek elkápráztatni a közönséget. A mő-
sorból annyit elárulhatunk, hogy a sok meglepetés
közül kiemelkedik Gershwin Rhapsody in Blue
címő mővének eredeti hangszerelésben felcsendülı
változata. Bár a koncert teljes programja meglepe-
tés, egy biztos: a színpadon ismét valami új meg-
születésének lehetnek szem- és fültanúi. És ez ko-
moly(talan)!
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2013. január 4. péntek 19:00
Klauzál Ház

Újévi koncert
Zenei csemegék, meglepetések
Vezényel: Hollerung Gábor

2012. december 22. szombat, 11:00 
Klauzál Ház

KARÁCSONY
Britten: A Ceremony of Carols – részletek 
Arr. Riederauer: Christmas around the World
Händel: Messiás – Pifa, For unto us
Bach: Karácsonyi oratórium – Jauchzet, frohlocket
Csajkovszkij: Diótörı-szvit – részletek
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Elıad és vezényel: Hollerung Gábor

2012. december 20. csütörtök, 19:30
Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

Sinatra, Webber, Irving Berlin, Seress Rezsı, 
L. Cohen és Mariah Carey legszebb dalai

Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Vezényel: Hollerung Gábor

2013. január 6. vasárnap, 19:30
Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

KOMOLY-KOMOLYTALAN KONCERT

Budapest Saxophone Quartet
Corpus Harsona Quartet
In Medias Brass
Harmonia Garden
Dohnányi Band
Vezényel: Hollerung Gábor 



UNIVERSITAS

Legyen az új esztendı az önök számára is ünnep!
Szavazzon a bérleti hangversenyeinken kiosztott cé-
dulákon kedvenc zeneszámaira, és a legtöbb szva-
zatot kapott zenéket fogjuk eljátszani önöknek. 

OLASZ INTÉZET ÚJÉVI KONCERTE

Az Olasz Intézet újévi hangversenye hamisítatlan,
virtuóz, vérbı olasz muzsikával.

A MEGÉRTHETİ ZENE JUNIOR

A farsang télbúcsúztató hagyomány, különbözı
kultúrákban különbözı szokások alakultak ki, lé-
nyegük mindig egyfajta mulatságot, az élet hét-
köznapjaitól való elszakadást jelentett. Saint-Saens
Állatok farsangja címő kompozíciója állatokról és
emberekrıl egyaránt szól, játékos és helyenként
csintalan görbe tükröt tartva magunk elé.

ZENEÉRTİ LESZEK

A MEGÉRTHETİ ZENE 

Farsang idején szeretünk álarcot ölteni és az álarc
mögött sokszor úgy érezzük, megtehetünk olyat,
amire álarc nélkül nem is gondolnánk. Sztravinsz-
kijnél szinte mai napig nem tudjuk eldönteni, mikor
volt álarcban és mikor mutatta igazi arcát. A sok-
fajta forrást, zenei gondolkodásmódot és kompo-
zíciós technikát kipróbáló Sztravinszkij talán „leg-
farsangibb” kalandja mégis a Pulcinella. Bár a
szerzı ekkor igen egyértelmően fordult a klasszika
korához, és igyekezett e kor zenei nyelvét és a ze-
nei szövet megformálását beilleszteni saját gondol-
kodásmódjába, a Pulcinella viszonylag mégis egyedi
alkotás Sztravinszkij életmővében. A szerzı Per-
golesi, illetve akkor Pergolesinek tulajdonított ze-
nei anyagokból állított össze egy balett-szvitet,
amelyben jobbára változatlanul hagyta az eredeti
mő hangjait, mégis rafinált hangszerelési, dinami-
kai ötletekkel varázsol elénk egy máig is meghök-
kentıen eredeti darabot. 

2013. január 19. szombat, 11:00 
Klauzál Ház

FARSANG
Saint-Saens: Állatok farsangja

Elıad és vezényel: Hollerung Gábor

2013. január 12. szombat, 19:30
MOM Kulturális Központ

„ÖNÖK KÉRTÉK“ – ÚJÉVI KONCERT

Vezényel: Hollerung Gábor 

2013. január 13. vasárnap, 19:30 óra
Olasz Kultúrintézet

ÚJÉVI KONCERT

Vezényel: Hollerung Gábor 

2013. január 19. szombat, 15:00
Klauzál Ház

FÉNY ÉS ÜNNEP
A trombita, a kürt, a harsona és a tuba

Elıad: Zelinka Tamás

2013. január 20. vasárnap, 11:00 
Olasz Kultúrintézet

HAGYOMÁNYOK ÁLARCBAN
Stravinsky: Pulcinella

Elıad és vezényel: Hollerung Gábor

Hangversenykalauz
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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
Gazda Bence
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
Fábiánné Fellegi Anna
Füzesséry Attila
Gáblik Judit
Horváth Anita
H. Kovács Emese
Nádasi Szilvia
Puskás Mária

Brácsa
Kusz Viktória – szólamvezetı
Markó János – szólamvezetı-helyettes
Amirás Kinga
Bakay Viktória
Érsek Lilla
Gálfiné Megyes Krisztina
Konrád Barnabás
Lukács Zsuzsanna
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
Bangó Norbert
Budai Krisztián
Gyetvai Gábor
Lombos Pál
Nahaj Gábor

Fuvola
Molnár Krisztina – szólamvezetı
Bene Hajnalka
Kanyó Dávid
Sepsi Etelka

Oboa
Kıházi Edit – szólamvezetı
Czápos Benedek
Rajnai Marianna
Villányi Péter

Klarinét
Szepesi Bence – szólamvezetı
Horváth Marcell
Dumitrache Horia

Fagott
Ambrózy Attila – szólamvezetı
Bazsinka Ivett
Korda Nikoletta
Kotroczó Szabolcs

Kürt
Tóth Bálint – szólamvezetı
Benyus János
Flammer István
Gáspár Tamás
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, Maros Ádám

A Budafoki Dohnányi Zenekar tagjai


