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Pályázati felhívás

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

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

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

PÁLYÁZAT ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ
KONCERTEK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A ZENE VARÁZSEREJE - GYERMEKSZEMMEL 
címmel a Budafoki Dohnányi Zenekar 

képzımővészeti-irodalmi gyermek pályázatot hirdet



Ön hogy volt vele? Régen eldılt már, hogy nem lesz zenész?
Vagy hogy zenész lesz? És az, hogy szimfonikus zenekari kon -
certek látogatója lesz?

Bár eredetileg csak költıi kérdésnek szántam e bevezetı felve-
téseket, azért ha kedve támadt megosztani velünk a zenével való
kapcsolatának alakulását, szívesen vesszük történetét szerkesz-
tıségi e-mail címünkön! Addig is azonban szemezgessen e lap-
számunk furcsa, elgondokodtató sorsfordulói között; megtud-
hatja, hogyan, miért lett a kóristából operaénekes, a swing-éne-
kesbıl operai hıstenor, a zongoristából karmester, a korrepeti-
torból óriási hatású komponista, egy egyszerő versgyőjtemény-
bıl minden idık egyik legismertebb oratórikus mőve, vagy ép-
pen egy véletlenszerő koncertlátogatóból fanatikus BDZ-ra-
jongó. 

Izgalmas írásaink mellett jövı évi bérlet-ajánlatainkra is szeret-
nénk felhívni figyelmét, kiemelve a Zene plusz…. sorozattá bı-
vülı, eddigi Zene-Kép bérletünket, és az Universitas sorozatun-
kat, amely az Olasz Kultúrintézetbıl átköltözik a közönség igé-
nyeit és kényelmét jobban kiszolgálni képes MOM Kulturális
Központba.

A közelgı koncertre készülıdve, vagy a frissen átélt zenei élmé-
nyektıl feltöltıdve kellemes tavaszi-nyárelıi kikapcsolódást kí-
vánunk évadunk utolsó lapszámával is!
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Vendégünk

Szöveg: Viant Katalin

Az ajtóban vár, néz le a lépcsı-
házba, ki is jön. Én meg nézek fel,
mert bár pontosan tudom, kihez jö-
vök, azért mégis most találkozunk
elıször személyes síkon, ezt mon-
dom is neki. Nevetünk – elıször, de
nem utoljára a beszélgetés alatt. Be-
vezet a szalonba, s míg ı még gyor-
san befejez egy fontos levelet, kicsit
körülnézek: a tágas térben Steinway
hangversenyzongora, alatta renge-
teg könyv, kotta, partitúra; rajta (mi
más is lehetne?) Kodály Zoltán Me-
ditáció zongorára c. mőve. Amikor
a színpadon feltőnik és gyors, hatá-
rozott léptekkel hangszeréhez
megy, vagy fellép a karmesteri
emelvényre, komoly, feszült, figyel.
Amikor belép a szobába és leül a
kényelmes kanapéra, kedves, érdek-
lıdı – figyel. 

Szerettem volna meglepni önt egy fagombban
végzıdı, szép, hosszú, régimódi kötıtővel, de
ebben a mai mőanyag világban teflonbevo-
natú, rövid, damillal összekötött körkötıtőt
árulnak csak.
Akkor maga jól felkészült – mondja nevetve. –
Tényleg kötıtővel a kezemben dirigáltam elıször
életemben, lemezt hallgatva, székre állva, kisgyer-
mekként. De ki köt manapság?
Most pedig igazi pálcával a kezében a BDZ-
t dirigálja majd, mert az a megtiszteltetés
érte zenekarunkat, hogy ön igent mondott
Hollerung Gábor felkérésére. Miért vállalta
ezt az estet?
Mert nagyon sok szépet hallottam a zenekarról,
Gáborról, különösen Oláh Vilitıl, a Rádiózenekar
jelenlegi koncertmesterétıl {korábban BDZ koncert-
mester, akirıl írásunkat lásd a 11. oldalon – a Szerk.},
aki régi barátom, kamarapartnerem. Tudom, hogy
ez egy egészen különleges társaság, és nagyszerően
zenélnek. Ez persze nem ritkaság Magyarországon,

mert akármerre mentem, mindenütt jó zenekaro-
kat találtam. Az igaz, hogy a hangszerek nem min-
dig jók, mert pénzbe kerülnek, a hangulat sem min-
dig jó az anyagi gondok miatt. A BDZ-hez öröm-
mel jövök, jó érzésekkel készülök a próbákra. Sze-
retek számomra idegen zenekarokat megismerni,
mert mint az embereknek, nekik is önálló szemé-
lyiségük van.
Ezt zongoristaként, karmesterként is tapasz-
talhatta.
Természetesen. Karmesterként legjobban a zene-
kar hozzáállása érdekel: szeretnek-e játszani, sze-
retnek-e dolgozni abban az értelemben, ahogy az
angol mondja: ha szereted azt, amit csinálsz, akkor
soha nem kell dolgoznod. Legyen számukra öröm
a zenélés, ez az én célom. Tudom, hogy zenekari
tagnak lenni az egyik legnehezebb és leglélekölıbb
mesterség a világon.
Gondolom, nemcsak fizikai értelemben.
Fıleg lelkileg, hiszen egy fagottos még csak-csak
tudja, hogy a fagott szólistaságból nem fog meg-
élni, ezért beül egy zenekarba. A vonósnál nem így
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Kötõtûtõl a karmesterpálcáig
Elıször úgy véltem, nem méltó ez a bulváros cím Vásáry Tamáshoz. Zseniális muzsikus, rendkívüli ember:
neve magáért beszél, nem kell „vonzóvá” tenni talányos tól-igekkel. Hogy mégis maradt, annak egyedül Vásáry
Tamás az oka: a ragyogó humorú, a vidám VÁSÁRY TAMÁS – csupa nagybetővel...



Vendégünk

van, mert általában ık nem azért tanulják a hang-
szerüket, hogy a végén zenekarban játsszanak, ráa-
dásul – és ez nemcsak vonósokra vonatkozik –,
gyakran olyan karmester áll elıttük, aki kevésbé jó
zenész, mint ık, mégis el kell fogadni az utasítását.
Ez megalázó.
Szólistaként mi a véleménye a karmesterekrıl?
Zongoristaként száznál biztosan több karmesterrel
dolgoztam a pályám során, mégis két kezemen meg
tudom számolni azokat, akik igazi zenészek voltak. 
És a fiatal zenészgenerációról?
Az elmúlt 3 évben 9 világversenyen zsőriztem. Azt
tapasztaltam, hogy a szólisták, énekesek színvonala
technikailag rendkívül magas, de az olyan, aki igazi
egyéniség, akinek mondanivalója van, aki Mővész,
az bizony rendkívül ritka. Azzal a tudással pedig,
amellyel általában egy karmesterverseny gyıztesei
rendelkeznek, mint hangszeres szólista vagy éne-
kes, már az elıdöntıbıl kiesnének. 
Miért gyakori, hogy újabban szólisták, fıleg
zongoristák vezényelnek? Ön például miért ve-
zényel inkább, mint zongorázik? 
Ennek több oka van. Az elsı, hogy fizikailag sok-
kal könnyebb vezényelni, mint például zongorázni.
Ha mondjuk vezénylés elıtt fizikailag rossz kondí-
cióban vagyok, vagy beteg vagyok, ez nem befo-
lyásolja annyira a vezénylést, mint a zongorázást. A
másik ok, hogy sokkal gyorsabban lehet megtanulni
koncertképesen egy zenekari darabot, mint egy
zongoramővet. Például, az alatt az idı alatt, míg egy
Beethoven szonátát úgy megtanulok, hogy koncer-
ten el tudjam játszani, karmsterként mind a kilenc
szimfóniáját tudnám memorizálni. Ha egy olyan
mővet kell vezényelnem, amelyet már sokszor diri-
gáltam, szinte ki sem kell nyitnom a kottáját az elsı
próba elıtt. Ezzel szemben ilyen nem létezhet zon-
goristaként. Példának okáért, ha még 6 éves korom
óta játszom is egy mővet, ha újra egy koncert mő-
sorára tőzöm, azt akkor is, mindig gyakorolni kell,
mert a testnek, az izmoknak, az idegeknek tökéle-

tesen kell mőködnie. Karmesterként elég emlékezni
a darabra, de zongoristaként az ujjaimnak is emlé-
kezniük kell. Barenboim {Daniel Barenboim – argen-
tínai születéső, izraeli zongoramővész, karmester – Szerk.}
azt mondta: ha zongorázom, akkor a hamis hangot
én játszom, de ha vezényelek, akkor azt a zenekari

tagok játsszák. Az is igaz, hogy egy nem túl bo-
nyolult darabot a zenekar magától is el tud játszani,
vagy ha netán a karmesternek egy pillanatra valami
nem jut az eszébe, a zenekar játszik tovább, de ha a
zongorista elfelejt valamit, a zongora nem fogja
folytatni. Képzelje csak el: egy romantikus zongo-
radarab egyetlen ütemében akár száz hang is lehet,
azt a zongoristának mind le kell ütnie, míg a kar-
mester csak egyetlen mozdulatot tesz, és száz hang
megszólal. 
Mitıl függ egy elıadás sikere? 
Rengeteg mindentıl, sokszor nem is tudjuk, mitıl
jó vagy rossz valami. Rosztropovics {Msztyiszlav
Rosztopovics, 1926 – 2007., világhírő orosz csellista, kar-
mester és emberjogi aktivista – Szerk.} egy ízben azt
mondta nekem, amikor én dirigáltam, ı csellózott,
hogy fáradtan jobban játszik, mint kipihenten. 
Értem, tehát pusztán a kényelem vitte önt a
karmesteri pályára.
Nemnemnemnemnem, egyáltalán nem – nevet. –
Maga a literatúra, a végtelen sok zenemő, vagyis az
a csodálatos világ, amit a zenekar tud nyújtani, ez a
fı ok. Persze az opera még ennél is többet ad, mert
az színház is. Ez csábítás!
A megnyíló zenei világ.
Ha a pozitív oldalát nézem annak, hogy miért let-
tem karmester, akkor elsı helyen a határtalan ze-
neirodalmat említeném. A második, hogy mozdu-
lattal lehet kifejezni – hasonlóan a balett-táncoshoz
– az érzést, amit a zene kivált. A legnagyobb dicsé-
retet feleségemtıl kaptam, aki balerina: „Azt látom,
amit hallok, amikor te vezényelsz.” Sokszor tapaszta-
lom, hogy úgy ütnek a karmesterek, ahogy kell, de
a mozdulatuk nem fejezi ki azt, amirıl szó van a ze-
nében. Nem vagyok jó táncos, de gyerekkoromtól
mozogtam a zenére, mert jólesı érzés, hogy az em-
ber mozdulattal is kifejezheti azt. A harmadik ok,
hogy szeretem tanítani a vezénylést. Mesteriskolá-
kat tartok, van egy-két nem hivatalos tanítványom

3

„10 perc alatt megtanul-
ható a karmesterségbıl
az, ami megtanítható.”

NÉVJEGY: VÁSÁRY TAMÁS

Vásáry Tamás Kossuth-díjas zongoramûvész, karmester

Debrecenben született 1933-ban. Elsõ koncertjét nyolc-

éves korában adta, ekkor kezdett tanulni Dohnányi

Ernõtõl is, késõbb Kodály Zoltán tanítványa és tanárse-

géde lett. Számos nemzetközi verseny díjazottja, a világ

leghíresebb zenekaraival játszott zongoristaként, majd

késõbb karmesterként. 56-os emigrációja után hazatért

Magyarországra 1972-ben, majd 1992-tõl a Magyar Rá-

dió Zenekar fõzeneigazgatói posztját töltötte be, késõbb

kinevezték örökös tiszteletbeli fõzeneigazgatónak.
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is, mert nagyon izgat és érdekel, hogyan lehet vala-
kibıl kihozni a maximumot, méghozzá rövid idı
alatt. Érdekel a pszichológia. Nekem két dolog fon-
tos. Elıször is, elérjem azt a célt, hogy úgy játsza-
nak, ahogy én szeretném. A másik, hogy emberileg
ık is jól érezzék magukat. Hencegés nélkül állítha-
tom, hogy ezt egy kivétellel mindig el is értem.
Megosztja velünk ennek az egy esetnek a tör-
ténetét? 
Koppenhágában vezényeltem, ahová Kontra An-
tal, zseniális magyar hegedősünk, a zenekar kon-
certmestere hívott meg. Nem is értem, miért nem
világhírő, miért nem becsülik meg jobban. A zene-
karnak nincs állandó karmestere, így ı kéri fel a
mővészeket. Mi 16 évesen is muzsikáltunk már
együtt, boldog voltam, hogy ismét összehozott
bennünket a sors Tonival. İ azonban elutazott a
legjobb zenészekkel kamarázni, míg én ott marad-
tam a „lefejezett” zenekarral, akiket nem érdekelt
semmi. A második próbán kiderült, nem csináltak
meg semmit abból, amit kértem tılük, mire olyan
dühös lettem, hogy ezt mondtam: egy zenekarnak
legyen vagy ceruzája, vagy memóriája. 
Ez ismerıs: mi {értsd: a Budapesti Akadémiai Kó-
rustársaság tagjai, köztük a cikk szerzıje – Szerk.} is
jelölgetjük, amit Gábor kér.
Így is kell. Soha nem felejtem el, hogy bár többször
hívtak Malajziába, de sosem mondtam igent. Miért
utazzak olyan messzeségbe azért, hogy valami isten
háta mögötti helyen egy rossz zenekart dirigáljak?
Miután másodszor megnısültem, feleségem azt
kérte, mégis vállaljam el az újabb felkérést, mert ı

velem jönne, és így megláthatná a Kuala Lumpurhoz
közeli dzsungelt. Persze, az asszony kívánsága…
szent…
Pontosan. Csupa nehéz mővet kértek tılem, én pe-
dig azt hittem, nem tudják majd eljátszani. Beme-
gyek az elsı próbára, vajon, mi vár itt engem? Rah-
manyinov I. szimfóniája hiba nélkül megszólal!

Mindent tudtak, minden elı volt készítve technika-
ilag. Csak az egyéni interpretációmhoz kellett nü-
anszokat, finomításokat kérnem, és abban a pilla-
natban valóságos ceruzaorkánt hallottam! Azt szok-
ták meg, hogy a karmester minden kérését beírják
a kottába. Késıbb megtudtam, hogy 16 magyar is
játszott a zenekarban, sıt ott muzsikált a londoni
Royal Filharmonikusok fuvolása mellett még sok
más elismert kiválóság. 
Lehet azt mondani, hogy ahány zenekar, any-
nyiféle lelkület? 
Lehet. A németek általában a katonás fegyelmet
szeretik, az olaszok viszont lazák, épp ezért velük
határozottan kell bánni, hisz maga a próba sem kez-
dıdne el, ha nem intenék be. A brácsásoknak álta-
lában kisebbségi érzése van a hegedősökkel szem-
ben, ezért tapasztaltam a legtöbb ellenállást a ré-

szükrıl. Van olyan mimózalelkő muzsi-
kus, aki összeomlik, ha valamit határo-
zottan kérnek tıle, így inkább finoman
megkérdezem: nem lehetne ezt így vagy
úgy játszani? Kivételek, persze vannak.
Az sem mindegy, mikor hagyom abba a
próbát: ha érzem, hogy fáradtak, abba-
hagyjuk, mert ilyenkor többet lehet ár-
tani, mint használni. Volt azonban olyan
is, hogy az utolsó pillanatig próbáltam,
mert észre sem vettem az idı múlását.
Karmesterkollégáim figyelmeztettek
elıre, hogy akkor leszek népszerő a lon-
doni szimfonikusok elıtt – elıször diri-
gáltam akkor ıket –, ha minél kevesebbet
próbálom az általuk már oly jól ismert
Beethoven-mősort. Elkezdtem a próbát,
ilyen nagyszerő zenekarral mindent meg
lehet csinálni, amit az ember akar, ezért
egészen elmerültem a munkában. Végül
elnézést kértem a hosszú próbáért, ami-
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„Egy zenekarnak legyen
vagy ceruzája, vagy 

memóriája“



Vendégünk

kor is azt válaszolták: ha van valaki, aki tud nekünk
mit mondani, akkor szívesen maradunk bármeddig. 
Élvezettel beszél a karmesteri munkáról.
Pedig a legnagyobb elınyök egyikét még nem is
említettem! Bárhol, bármikor elıvehetem és tanul-
mányozhatom a partitúrát, nem kell fárasztó utazás
után zongorát keresgélni, hol hideg, hol meleg pró-
bateremben gyakorolni.
A karmesterség megtanulható?
Nem igazán, vagyis 10 perc alatt megtanulható az,
amit meg lehet belıle tanulni. Amikor elmondtam
Ferencsiknek, hogy én is szeretnék karmester lenni,
elhívott a lakására, hogy megtanítsa 10 percben, ami
megtanítható. Megértette azt, hogy ez gyermekkori
álmom, ezért komolyan vett, és segített. Késıbb ta-
nultam hivatalosan is dirigálni, de ezek inkább ze-
netudományi tanulmányok voltak Hans Swa-
rowskytól {1899 – 1975., magyarországi születéső, zsidó
származású, osztrák zeneszerzı – Szerk.} Bécsben és
Norman Del Martól {1919 – 1994., brit zeneszerzı,
kürtmővész, életrajzíró – Szerk.} Londonban. Swa-
rowskytól pl. azt a fontos információt kaptam,
hogy a tempójelzések nem ugyanazok Beethoven
elıtt, mint utána, és hogy a tempó a relációktól, va-
gyis a tételek egymásutániságától függ. Ansermet-
nek {Ernest Ansermet, 1883 – 1969, svájci matematika
professzor, karmester, zeneszerzı – Szerk.} is elmond-
tam, hogy vezényelni szeretnék, mire azt mondta,
dirigálni mindenki tud, de jól dirigálni, csak keve-
sen. Olyan adottságok kelle-
nek, amelyeket nem lehet ta-
nulni.
Ahogy emberi magatar-
tást sem. Egy alkalommal
Daniel Barenboim vezé-
nyelt Budapesten, és egy
kínai zongorista…
Lang Lang…
Igen, ı volt a szólista. Fer-
geteges siker, laza meghaj-
lás, „happy” életérzés. És
aztán jött a csoda: négyke-
zest adtak ráadásként, és
megállt a levegı a terem-
ben, mert ez már nem
príma technika volt, ha-
nem mővészet… 
Beszélne nekünk a BDZ
koncertre kiválasztott mő-
vekrıl? Mire figyeljünk a
koncert hallgatása közben?
A mőveket Gáborral együtt
választottuk ki, ı beszélt a

zenekar méretérıl és egyéb szempontokról. Vá-
laszthattam volna más darabokat is, de ki ne akarná
Mendelssohn Szentivánéji álom nyitányát, e-moll
hegedőversenyét vagy Beethoven VII. szimfóniáját
elvezényelni? Mendelssohnt úgy jellemezném, hogy
ı a tündérmesék világának par excellence zene-
szerzıje. Ez igaz a Szentivánéji álomra, meg az azo-
nos hangnemő hegedőverseny utolsó tételére is,
amely szintén tündértánc. Beethovent pedig dra-
matikus, szenvedı embernek látom. Romain Rol-
land szavai szerint a VII. szimfónia utolsó tétele
maga a megnyúzott ember. A lassú tétel, amelynek
gyerekkorunktól ismerjük a dalamát, és amelyrıl
azt hisszük, hogy könnyő lejátszani: nos, ezt egy-
szerően kell elıadni, de mégis aprólékosan kidol-
gozni, hogy igazán jó legyen a dinamika, a frazíro-
zás. Az utolsó tétel zeneileg a legkönnyebb, persze,
ha le tudják játszani, mert a zenészeknek fizikailag
nagyon fárasztó. 
A koncertprogram a klasszikus rendet követi:
nyitány, versenymő, szimfónia. Érdekelne,
hogy a zenekar esetében ön követi a klasszi-
kusnak mondható ülésrendet, vagy változtat
rajta?
Ez is a karmester elképzelésétıl függ. Én is kipróbál-
tam Szombathelyen pl. a bécsiek felállását, és ez na-
gyon jó volt, nem is volt ellenszegülés. A legjobb meg-
oldásért érdemes kísérletezni. {A leggyakoribb zenekari
szólam-elrendezésekrıl lásd keretes írásunkat. – Szerk.}
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Végezetül arra kérem, hogy meséljen nekünk egy
kicsit Dohnányiról, a vele való kapcsolatáról.
Nyolcéves koromban mutattak be neki Debrecen-
ben, mikor is azt az ajánlatot tette édesapámnak,
hogy költözzünk fel Debrecenbıl Budapestre, mert
tanítana engem zongorázni. Ez rendkívül nagy meg-
tiszteltetés lett volna számomra, mert tudomásom
szerint ı soha nem tanított olyan korú gyermekeket,
mint én. Mikor édesapám közölte vele, hogy ez nem
lehetséges, Dohnányi azt indítványozta, hogy akkor
legalább idınként járjak fel hozzá Pestre. Íg kezdı-
tek zongoratanulmányaim, de sajnos Dohnányi ha-
marosan elhagyta az országot. Így is életre szóló ta-
nácsokat kaptam tıle, és varázslatosan kedves sze-
mélyisége a mai napig él bennem, és ırzöm értékes
dedikációját gyerekkori emlékalbumomban. Késıbb
a Rádiózenekar fızeneigazgatójaként a Hungaroton
lemezgyárnak két CD-t is készítettem, az egyiken
szimfonikus mővei, a másikon két hegedőversenye
szerepelt Szabadi Vilmossal. Ez utóbbi MIDEM-
díjat nyert. Méltatlanul keveset játsszák Dohnányit,
pedig a zenekarok is, a szólisták is nagyon-nagyon
szeretik a mőveit…

Még elkalandoztunk, mert nem lehet nem elkalan-
dozni Vásáry Tamással a zene csodás világán túl is,
hisz minden érdekli: könyvet ad ki, verset ír, életre-

Zenekari ülésrend

Szöveg: Ortutay Réka

A zenekari szólamok elrendezése általában az ún.
amerikai ülésrendet követi. Ebben a karmester bal
oldalán foglalnak helyet az elsı és a második hege-
dők, jobb kéz felıl
helyezkednek el a
brácsák és a csellók.
A vonóshangszerek
eme elrendezése elı-
segíti a két hegedő-
szólam pontosabb
összjátékát. A bıgık
a csellók mögött
kapnak helyet. A fú-
vósszólamok mögött
helyezkednek el a fa-
fúvós, majd a rézfú-
vós hangszerek, ezek
mögött pedig az ütı-
sök.

Ettıl egy kicsit eltér az ún. bécsi ülésrend, amelyet
Bécsben egyébként német ülésrendnek hívnak. Ez
volt az eredeti szólam-elhelyezkedés a szimfonikus
zenekarokban egészen a XX. századig, amikor is
amerikai mintára kezdték alkalmazni a jelenleg elter-
jedtebb amerikai ülésrendet. A bécsi ülésrendben a
karmester bal keze felıl az elsı, jobb keze felıl a má-
sodik hegedő szólam ül. Az elsı hegedő mellett a

csellók, a második
hegedő mellett a brá-
csák kapnak helyet. A
bıgık az elsı hegedő
mögött ülnek. Ez a
fajta ülésrend legin-
kább a régizenei, il-
letve klasszikus elı-
adásoknál használa-
tos. A bécsi ülésren-
den belül is lehetnek
eltérések: egyes kar-
mesterek felcserélik a
brácsák és a csellók,
és ezzel együtt a
nagybıgık helyét is.
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gényén és életrajzán dolgozik, meghallgatja a hozzá
tanácsért forduló pályakezdıket, felkérésre esszét
ír a hivatásról, az élet értelmérıl.
Ez ı: VÁSÁRY TAMÁS, csupa nagybetővel.

Közönségünk 2012. május 12-én, 19.30 órakor, az Olasz
Kultúrintézetben láthatja-hallhatja Vásáry Tamást a BDZ
élén az Universitas bérletsorozatban, ahol Mendelssohn:
Szentivánéji álom – nyitányát, e-moll hegedőversenyét és 
Beethoven: VII. szimfóniáját vezényli. Közremőködik:
Oláh Vilmos – hegedő
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Szöveg: Petró Margit

„Boldi” a legkomolyabb munkáira is
szórakozva készül fel, mindenben maxi-
malista, de céljait, eredményeit játékosan
éri el. A legkomolyabb feladatai megva-
lósításához is hozzáadódik némi ko-
molytalanság. De a könnyő mőfajban a
zenélést nagyon komolyan veszi. És ho-
gyan éli az életét a popzene és az opera-
színpad kettısségében? Elszántan, va-
gányul, alázattal? A lényeg: sikeresen.

Hogyan indult az énekesi karriered?
Bár sokáig úgy volt, hogy trombitás le-
szek, végül mégsem lettem az. Amikor
a Kecskeméti Katona József  Színház-
hoz kerültem, elkezdett érdekelni a szín-
pad. Majd 1994-tıl elindult életemben
egy meghatározó idıszak a Cotton Club
Singerssel, amely abban az idıben Ma-
gyarország legismertebb jazz vokál
együttese volt. Kezdetben a Cotton
Club nevő szórakozóhelyen, majd kü-
lönbözı színpadokon, hangversenyter-
mekben léptünk fel. 13 nagylemez és 2 DVD ké-
szült, amely a legkülönfélébb stílusokban megörö-
kítette a swingegyüttes jelenlétét a szórakoztató ze-
nében. Az együttesnek az éneklés mellett alapítója
és menedzsere is voltam. Ma a dzsessz és az opera
egymást kiegészítve tölti ki életemet. Mindkettıre
szükségem van. 
A szórakoztató zenébıl a klasszikus színpadi
zene fele fordultál, 2008 óta a Szegedi Nemzeti
Színház operatársulatának tenoristája vagy.
Milyen hatással van jelenlegi karrieredre a Cot-
ton Club Singersben eltöltött 15 év? 
Mindig is operaénekesnek készültem, csak a Sin-

gers túl hamar sikeres lett, így vacillálni sem volt le-
hetıségem. Persze nem bántam meg, hiszen így ki-

maradt az a korszak, amikor a kezdı operaéneke-
sek, nem bírva a terhelést, kihullanak a pályáról. Ez
azért van, mert még fiatalok és bevállalnak mindent,
a szervezet viszont még nem készült fel az ilyen ter-
helésre. Számtalan énekest ismerek Magyarorszá-
gon, aki huszonöt évesen elkezdte a karrierjét, há-
rom évig bírta, és már csak a kisebb szerepeket
tudja elénekelni, mert kifáradt a hangja. Az az ope-
raénekes vagyok, akit a popszakma megvédett at-
tól, hogy huszonévesen tönkretegyék: mert aki egy
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Komoly komolytalanságok
László Boldizsár 7 éves korától járt a Paksi Zeneiskolába, ott tanult meg trombitálni. Késıbb elvégezte Gór Nagy
Mária színiiskoláját, húsz évet eltöltött a szórakoztatóiparban, majd megvalósította fiatalkori álmát: 
operaénekes lett. 

NÉVJEGY: LÁSZLÓ BOLDIZSÁR

foglalkozása: operaénekes

hangfaja: tenor

kedvenc zeneszerzõje: Puccini

büszkesége: a 16 éves lánya, Dorina, aki Dark Notes ze-

nekarával és a fotózásban is egyre sikeresebb

„A popszakma megvé-
dett attól, hogy huszon-
évesen tönkretegyenek ”
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bizonyos fajta
tenor hanggal
rendelkezik,
az nem terhel-
hetı sokáig.
Én 36 éves
k o r o m b a n
folytattam új
mesteremmel,
Berle Sanford
Rosenberggel
a Belcanto
technikát ott,
ahol 10 évvel
korábban Sík
Olgával, Ma-

gyarország egyik legismertebb énektanárával abba-
hagytuk. Akkor, sajnos, Olga Néni már nem volt
aktív. Sehol nem lennék, ha Olga Néni nem adta
volna nekem meg azt a kezdı lökést. A Cotton
Club Singers 15 éve pedig olyan állóképességre ké-
szített fel az évi átlag 150-200 koncerttel, ami na-
gyon fontos volt az opera mőfaj elején, és most is.
Hollerung Gábor volt az, aki a klasszikus pálya felé
megadta nekem az elsı lökést – és ezt soha nem fe-
lejtem el neki! –, amikor 2004-ben felkért Szentpáli
Roland: Magnificat címő jazz-oratóriumának tenor
szerepére. Hihetetlen rövid határidıvel kellett be-
ugranom a darabba, így esélyem nem volt izgulni.
Roland mőve hangról hangra az enyém lett, és a si-
ker sem maradt el. A darab a 3. Kórusolimpián
hangzott el Brémában, ahol a hétezer fıs közönség
ırjöngve ünnepelte fellépésünket a Dohnányi Ze-
nekarral és az Akadémiai Kórustársasággal. Gábor
volt a klasszikus zenében az
elsı karmesterem.
Milyen zenés színházakban
játszottál és hol voltak fellé-
péseid?
Különféle hazai és külföldi ze-
nés színházak elıadásain ját-
szottam és játszom. Így volt
elıadásom Kecskeméten, Za-
laegerszegen, Veszprémben,
Pécsett, Miskolcon. Jelenleg a
Szegedi Nemzeti Színház ope-
ratársulatának tagja vagyok, és
vendégszerepelek a Szlovák
Nemzeti Operában, a Pozso-
nyi Állami Operaházban és a
Kolozsvári Állami Magyar
Színházban. Az operaszínpa-
dot a színjátszás csúcsának tar-

tom. 2011-ben Stockholmban a svéd királyi opera
nyári fesztiválján adtam áriakoncertet, melyet maga
az uralkodó is meghallgatott. Októberben a Liszt-
év alkalmával részt vettem egy zenei fesztiválon Me-
xikóban, ahol a szerzı egyetlen operájának magyar
nyelvő ısbemutatóján a Don Sanche-ben szintén si-
kerem volt. Az operairodalom kiemelkedı alkotása-
iban a változatos karakterek megformálása mellett
szerencsére egyre több fıszerep is van a repertoá-
romban. Az elsı évadomban három fıszerepet ját-
szottam, most pedig nyolcat egy hónapban. Sokat
foglalkoztatnak, aminek örülök. Ennek következté-
ben állandóan úton vagyok, új darabot próbálok, kü-
lönbözı városokban és színpadokon lépek fel. 
A színpadi alakításaid tudatosságot, szigorú
következetességet kívánnak. Milyen hatással
van ez a laza, jókedvő, humoros, könnyed egyé-
niségedre? Hogyan készülsz szerepeidre? 
Nekem van egy saját módszerem a tanulásban, ami-
rıl azt gondolom, hogy mőködik, hiszen három és
fél év alatt 15 operaszerepet és 3 operettet tanul-
tam meg. Ez nagyon egyszerő módszer, kiválasz-
tok egy etalon felvételt a világ legjobbjaiból, és ké-
szítek egy track-listát a szerepem kivonatából úgy,
hogy csak az én részeim vannak kivágva. Ezt fel-
töltöm a telefonomra, és egész nap ez megy a fü-
lemben. Persze járok korrepetícióra is, és kottát is
elég jól olvasok. Így 2-3 hét alatt meg tudok tanulni
már egy szerepet. Szeretem a humort is belecsem-
pészni a munkába és meglepni a kollégáimat akár a
színpadon is, ha azt a darab megengedi.
Miért és mennyire fontos jelenleg számodra a
swing zene? Hogyan egyeztethetı össze a két
terület, a popszakma és az opera?
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A swing megmaradt az életemben egyrészt a „Boldi
és a Keresztapák” formációval. Az együttessel
swing-jazz hangszerelésben híres nápolyi dalokkal,
operaáriákkal szórakoztatjuk a közönséget. A hat
fıs zenekar élén önálló esteken, fesztiválokon lé-
pek fel, amelyek a Keresztapa címő film világát idé-
zik, humorral főszerezve. A swing másik jelenléti
formája az életemben a Szőcs Gabival és Kozma
Orsival {mindketten korábbi Cotton Club Singers tagok
– Szerk.} vállalt közös fellépések. Az utóbbi két év-
ben nagyon jó hangulatú nosztalgikus koncerteket
adtunk, s szeretném, ha ez megmaradna. Kell a lel-
kemnek ez a zene, hiszen 15 évet nem lehet és nem
is akarok kitörölni az életembıl. Sokat dolgozom,
de van még energiám, új ötletem és hangom.
Milyen szerepe van zenei pályafutásod és sze-
mélyes életed során a kreativitásnak, sokolda-
lúságnak, sokszínőségnek? 
Állandóan küszködök, hogy be tudjam fogni a szá-
mat, ha látok valamit egy operaházban, amit más-
képp csinálnék menedzseri szempontból. Sokszor
ugyan nem sikerül, viszont általában szeretik a mar-
keting ötleteimet. Idınként magánakcióimmal
egyes elıadásokat reklámozok a neten vagy egy új-
ságcikkben. Egy önálló Youtube csatornába ren-
deztük a tenor és a jazz korszakból a videóimat,

amely a honlapomon megtekinthetı. Azt mondják,
hogy a zenei megvalósításaimban is sokszor hallat-
szik, hogy a könnyőzenébıl jöttem, de ezt általá-
ban szeretik. Nem tudok és nem is akarok kibújni
a bırömbıl. A lányomra egyébként nagyon büszke
vagyok, aki 16 évesen már sokkal komolyabb és

sokrétőbb dolgot tett a mővészet terén, mint én.
Saját zenekara van, a Dark Notes, három éve fo-
lyamatosan koncertezik, és a saját lemezanyaga is
elkészült. Jó szinten fotózik, s egy ezzel foglalkozó
portál interjút készített vele, ahová nem a „Papa”
nyomta be. 
Mihez kell nagyobb tehetség: a teatralitáshoz
vagy a hétköznapisághoz?
Ez elég nehéz kérdés. Azt szokták mondani, hogy
aki sikeres a színpadon, az a magánéletben nem, és
fordítva. Szerintem ezt is-azt is lehet jól csinálni.
Kell egy adag elszántság, vagányság és alázat is a
színpadhoz. Nem kell egyébként egyiket se túl ko-
molyan venni, és könnyedebben hamarabb sikerül-
nek a dolgok akár az életben, akár a színpadon.
László Boldizsárt 2012. május 1-jén, a Mővészetek Palo-
tája Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében hallhatják,
ahol az Énekel az ország sorozatban Webber Requiemjé-
nek tenor szólóját adja elı. Közremőködik az Országos
Egyesített Énekkar, valamint Cecília Lloyd. A hangverse-
nyen felhangzik még Vajda Változatok címő mőve.

Vendégünk
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INFORMÁCIÓ

László Boldizsár díjai:

• 2009 www.momus.hu internetes komolyzenei újság 

„Év embere“ díj.

• 2010 Év operaénekese díj Szeged 

• 2010 Vaszy Viktor díj, Szeged

• 2010 Simándi-díj

„Kell egy adag elszánt-
ság, vagányság és alázat

is a színpadhoz. ”

A Cotton Club Singers-szel



Nemzetközi és hazai porondról

FÜLEI BALÁZS

Fülei Balázs zongo-
rista, a magyar ko-
molyzenei élet új
generációjának szó-
listája. Trónörökös
– ahogy a Starlet
Music Management
nevezi ıt három
másik kortársával
(Baráti Kristóffal,
Farkas Gáborral és
Váradi Istvánnal)
együtt. 2009-tıl
2011-ig állandó szereplıje volt a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Dísztermében rendezett Trónörö-
kösök a színen c. koncertsorozatoknak, melyeknek
célja fiatal mővészek hazai megismertetése, szá-
mukra fellépési lehetıség biztosítása - a koncertlá-
togató közönség régi és új generációja számára pe-
dig a zenészek fejlıdésének, kibontakozásának nyo-
mon követhetısége. Fülei Balázs karrierje termé-
szetesen nem e koncertsorozattal kezdıdött, e jól
hangzó, trónörökösi cím elnyeréséhez hosszabb út
vezetett.
1984-ben született Kecskeméten. Zongorázni 8
éves korában kezdett. Bár nem zenész családból
származik, de már tizenegy-tizenkét éves kora kö-
rül kikristályosodott benne, hogy zenei pályára sze-
retne lépni. Tehetsége is volt hozzá: tizenkét éve-
sen már szólóestet adott. 
Tanulmányait Budapesten, a Bartók Béla Konzer-
vatóriumban és a Liszt Ferenc Zenemővészeti
Egyetemen (Zeneakadémia) Nádor György, Réti
Balázs, Devich János és Gulyás Márta osztályában
végezte. 2008-ban kitüntetéssel diplomázott. Egye-
temi évei alatt háromszor kapta meg a Köztársasági
ösztöndíjat. A 2009-10-es évadban a Klassz Zenei
Iroda ösztöndíjasaként  a Tel Avivi Zeneakadémián
tanult Prof. Emanuel Krasovsky osztályában. Je-
lenleg a Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem dok-
torjelöltje. Hazai és nemzetközi karrierjének fon-
tos állomásai a budapesti Zeneakadémia Nagy-

terme, a Mővészetek Palotája, a bécsi Konzerthaus,
az amsterdami Concertgebouw, valamint a Carne-
gie Hall New Yorkban, ahol 2008-ban debütált szó-
lóestjével,  2011-ben pedig nagysikerő szólóestet
adott a tokiói Kioi Hallban. Rangos fesztiválok
meghívott mővésze volt, mint például a La Gesse
Festival, Festival Radio France Montpellier, Miami
Piano Festival, Schwetzinger Festspiele, Ferruccio
Busoni Festival.
Hangversenyprogramjai széles repertoárt ölelnek
fel. Fülei számára a mősor összeállítása kiemelten
fontos: szólóestjein mindig különleges kapcsolódá-
sok hálózzák be a koncertmősort, a darabok hat-
nak egymásra, a program szervesen áll össze. Kon-
certmősorainak más és más a dramaturgiája, sok-
szor címet ad nekik, és ismertetıt ír hozzájuk.
Számos hazai zeneszerzıvel áll közvetlen munka-
kapcsolatban, ısbemutatók és rádiófelvételek fő-
zıdnek nevéhez. 
Játékát több hazai és nemzetközi verseny díjazta:
2003-ban a konzervatóriumok X. Országos Zon-
goraversenye és a 10. Jubileumi Földes Andor Zon-
goraverseny I. helyezettje volt, 2005-ben A tarantói
(Olaszország) 43. „Arcangelo Speranza” Nemzet-
közi Zongoraverseny gyıztese, majd további díja-
kat hozott el Milánóból, Cagliariból, Moszkvából.
A The International Holland Music Sessions két íz-
ben is a New Masters On Tour koncertkörút szó-
listájává választotta. 2006-ban Chopin és Liszt bal-
ladáival DVD felvételt készített Tokióban. Leg-
utóbb a dél-olaszországi Paisiello Fesztiválon a
szerzı zongoraversenyeit adta elı fortepianón.
2010-ben Junior Prima díjjal tüntették ki, 2011-ben
pedig Artisjus díjban részesült.
Fülei Balázs  úgy véli, egy elıadómővésznek nem
szerzıre kell specializálódnia, hanem saját magára:
megtalálni azokat a darabokat, amelyek rezonálnak
a személyiségére. Elmondása szerint Beethovent
különösképpen szereti, emellett Bachot és Schu-
bertet, Liszt sok darabját, Brahmsot, Schumannt,
Bartókot, Debussyt és Ravelt. 
Fülei Balázs 2012. április 14-én 19:00 órakor tegyik ked-
venc zeneszerzıje, Brahms II. zongoraversenyét adja elı a
BDZ Universitas bérletének koncertjén az Olasz Kultúr-
intézetben. Az est során elhangzik még Verdi: A végzet
hatalma címő operájának nyitánya és Schubert VIII. szim-
fóniája Pier Carlo Orizio vezényletével.
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SZALAI ÁGNES

Szalai Ágnes szop-
rán énekes Kapuvá-
rott született. Zenei
tanulmányait hat
évesen kezdte zon-
gora és furulya sza-
kon. Tizenhárom
évesen kezdett éne-
kelni Gyırben, ahol
késıbbi tanulmá-
nyait is folytatta.
2002-ben a Richter
János Zenemővészeti Szakközépiskolában magán-
ének szakon érettségizett Wiedemann Judit növen-
dékeként. 2003-2007 között a Varga Tibor Zene-
mővészeti Intézet magánének szakos hallgatója
volt, ahol Markovics Erika, a Magyar Állami Ope-
raház magánénekese volt a tanára. 2007-ben felvé-
telt nyert a Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem
Lied und Oratorio Master képzésére. 2009-ben dip-
lomázott Halmai Katalin osztályában. Ez évtıl
kezdve a Nemzeti Énekkar tagja. Tudását Hamari
Júlia, Polgár László és Vashegyi György mester-
kurzusain mélyítette. Repertoárján dalok, oratóri-
umi áriák és operaáriák szerepelnek.
Szalai Ágnest 2012. május 20-i, 19:30 órakor kezdıdı
Zene-kép bérletünk utolsó elıadásán hallhatja közönségünk,
Haydn Teremtés címő mővének közremőködıjeként, a Bar-
tók Béla Nemzeti Hangversenyteremben a Budapesti Aka-
démiai Kórustársasággal.

OLÁH VILMOS

Oláh Vilmost a BDZ közönsége az elsı hegedő-
szólam egyik korábbi vezetıjeként már ismerheti.
Bár a hegedőmővész már nem fıállású tagja zene-
karunknak, a Dohnányi Zenekarral való együttze-
nélése tovább folytatódik.
Oláh Vilmos 1975-ben született. Már igen korán ki-
váló eredményeket ért el versenyeken. 11 évesen
elsı helyezettje lett a Koncz János Országos Hege-
dőversenynek, majd sikerét három-három év eltel-
tével még kétszer megismételte. Ez alatt az idıszak
alatt meghívást kapott Amerikába, ahol New York-
ban az ENSZ Palotában, a Julia Richman Hallban,
Bostonban pedig a Harvard Egyetemen játszott. Si-
keres hangversenykörúton vett részt Németország
több nagyvárosában; elsı díjat nyert a Bayreuthban
megrendezett Pacem in Terris Nemzetközi Hege-
dőversenyen; ösztöndíjasként részt vett a salzburgi

Mozarteum kurzusán. Számos nagysikerő európai
koncertet követıen Finnországban elkészítette elsı
szólólemezét, amely nagy sikert aratott a skandináv
országokban. 1995-ben a Grand Luc Adolph Nem-
zetközi Hegedőverseny gyıztese, 1998-ban a Santa
Barbara Nemzetközi Zenei Verseny gyıztese lett.
2000-ben a Weiner Leó Kamarazene Versenyen a
szonáta, a vonóstrió és a legjobb Weiner-mő elı-
adásáért járó elsı díjakat nyerte el. Sikeres koncer-
teket adott Spanyolországban, Svájcban, Németor-
szágban, Olaszországban, Görögországban, Fran-
ciaországban és Hollandiában.
Bár tehetsége megvan ahhoz, hogy szólókarriert
csináljon, kortárs zeneszerzık ajánlottak is neki da-
rabot, de meghatározó, katartikus élménynek tartja
a zenekari- és kamarazenélést is. Egy versenygyı-
zelme után a Magyar Rádió és Televízió Ifjúsági Ze-
nekarának koncertmestere lett. Ekkor fogalmazó-
dott meg benne a vágy, hogy egyszer e zenekar
tagja lehessen – s ma már az MR Szimfonikusok
koncertmestereként is köszönthetjük. Pályafutása
során vezette a Camerata Transsylvanica kamara-
zenekart; 2001-tıl a Pan Asian (Sony) Filharmoni-
kus Zenekar koncertmestere és szólistája volt. 2006
óta a számos hazai és nemzetközi díjat nyert Auer
Vonósnégyes tagja és primáriusa. 
Tudásának átadását, a klasszikus zene megszerette-
tését, a közönség és a profi zenészek nevelését egya-
ránt fontosnak tartja. 2001-tıl a thaiföldi Mahidol
Egyetem tanára. 2003-ban megalapította az elsı ma-
gyar zenei intézményt Dél-kelet Ázsiában. Részt
vesz a rádióban szervezett gyerekkoncerteken, az
Üljön mellénk akcióban - amely a nem profik bevo-
nását hivatott segíteni, a Budafoki Dohnányi Zene-
karban pedig az ifjabb generáció számára szervezett
matinékoncerte-
ken. Tartott már
mesterkurzusokat
az Egyesült Álla-
mokban és Pe-
kingben is.
Mindez fontos
számára annak el-
lenére, hogy meg-
látása szerint a
klasszikus zene
sosem volt, és
nem is lesz a tö-
megek zenéje. Még ha manapság nagyobb közön-
séget lehet is a koncerttermekbe, rendezvényekre
csábítani különbözı látványelemekkel, vetítéssel, a
szélesebb közönség körében jól ismert emberek be-
vonásáva, mégis kevesek képesek megérteni a klasz-
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szikus zene igazi értékét, mondanivalóját. Ezzel
kapcsolatban egy alkalommal így nyilatkozott:
„Néha nagyon fura élmények érnek: egyik este Beethovent,
Brahmsot, Haydnt játszom, rengeteg munkám van benne és
ötven ember jön el, akiknek persze nagyon tetszik, és emlé-
kezetes élményekkel távoznak. Másnap egy mega-giga pro-
dukcióban találom magam, túl sok feladat nincs vele és a
több ezres közönség állva tapsol. Ezeket morálisan feldol-
gozni számomra nagyon nehéz.”
Oláh Vilmost 2012. május 12-én az Olasz Kultúrinté-
zetben Mendelssohn Hegedővesenyének közremőködıjeként
hallgathatjuk meg. Mősoron lesz még Mendelssohn Szenti-
ván éji álom c. mővének nyitánya és Beethowen VIII. szim-
fóniája, dirágál Vásáry Tamás.

SZAPPANOS TIBOR

Szappanos Tibor te-
nor énekmővész.
1978-ban született
Nagyváradon. Zenei
tanulmányait trombita
szakon kezdte, majd
ének szakon folytatta.
1996-ban nyert felvé-
telt a Kolozsvári Zene-

akadémiára, két év múlva a budapesti Bartók Béla
Zenemővészeti Szakiskola magánének szakára irat-
kozott be. 2000-tıl a Zeneakadémia hallgatója, ta-
nára Andor Éva. Oratórium koncertek szívesen lá-
tott szólistája. A Magyar Állami Operaházban 2002
októberében - még fıiskolásként - debütált A meg-
mentett város címő Fekete Gyula egyfelvonásos ıs-
bemutatóján, a Poroszló szerepében. Azóta legin-
kább Mozart és bel canto szerepekben lép fel.
2012. május 20-án a Zene-kép bérlet utolsó elıadásán
Haydn Teremtésének elıadásában mőködik közre a Bar-
tók Béla Nemzeti Hangversenyteremben a Budapesti Aka-
démiai Kórustársasággal.

BUDAFOK BIG BAND

A Budafok Big Band 1994-ben alakult, fıleg ama-
tır zenészekbıl, a XXII. kerületi Nádasdy Kálmán
Mővészeti Iskola diákjaiból, a klasszikus big band
felállást követve. Az alapító tagok nagy része azóta
is megmaradt, mára azonban számos, a mőfajban
elismert, professzionalista muzsikus csatlakozott
hozzájuk. Az együttes repertoárjában a big band
mőfaj minden szegmense helyet kap: elsısorban
swinget játszanak, de mősorukon megtalálható a la-

tin, a funk, a rock. A Magyar Jazz Szövetség eddig
két alkalommal tüntette ki arany diplomával a leg-
magasabb „A” kategóriában. Elévülhetetlen érde-
mei vannak a big band zene újraélesztésében Ma-
gyarországon. Rendszeres résztvevıje és szervezıje
hazai és külföldi fesztiváloknak egyaránt. Számos
alkalommal járt Franciaországban, Németország-
ban, Olaszországban, Horvátországban.
A Budafok Big Band 2006-ban rendezte elsı isme-
retterjesztı sorozatát, Jazz+Mi+Ti címmel, a Kla-
uzál Gábor Mővelıdési Központban. A 2011-12-
es évadban a sorozat négy részbıl áll. A péntek esti,
díjtalan elıadások a jazz történetét és változatossá-
gát hivatottak bemutatni, kialakulásától napjainkig.
Ebben neves vendégmővészek vannak segítsé-
gükre, akik jelenlétükkel emelik az esemény fényét.
Az elıadásokat a Big Band vezetıje, Puskás Csaba
trombitamővész, a Nádasdy Kálmán Mővészeti Is-
kola zenei igazgató helyettesének kísérı szövege te-
szi mindenki számára érthetıbbé és élvezhetıbbé.
A BDZ Megérthetı Zene Junior koncertsorozatának min-
den évben a Budafok Big Band adja az egyik mősorát. Idén
a szezon utolsó alkalmán, 2012. április 14-én, szombaton
11:00 órakor hallgathatjuk meg ıket a Klauzál Gábor Bu-
dafok–Tétényi Mővelıdési Központban. Vezényel és elıad:
Puskás Csaba.

PIER CARLO ORIZIO 

Bresciában született. Sergio Marengoninál tanult
zongorázni, majd karmesteri tanulmányokat foly-
tatott Donato Renzettinél. Karmesteri tudását több
mesterkurzuson is tökéletesítette: pl. E. Tchakarov,
Leonard Bernstein. 1987-ben alapította a Sinfoni-
etta Italianat. Vendégkarmesterként a Milánói Kon-
certtársaság számos rendezvényén vesz részt, ahol
olyan mővészekkel mőködik együtt, mint Martha
Argerich, Boris Berezovsky, François-Joel Thiollier,
Sergej Krylov, Paul Badura-Skoda ed Alexander
Madzar. Gyakran szerepel külföldi zenekarok élén,
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így Prague
Symphony
Orchestra,
P r a g u e
Philharmo-
nia, Slo-
venska Fil-
harmonijaa
di Liubl-
jana, Or-
chestra Sin-
fonica della

R.T.V. di Zagabria, Orchestra Filarmonica di Cra-
covia (nel corso di una tournée italiana), Orchestra
Haydn di Bolzano e Trento, Orchestra Sinfonica Si-
ciliana di Palermo ed Orchestra e Coro della Filar-
monica "G.Enescu" di Bucarest. A neves Arturo
Benedetti Michelangeli Fesztivál egyik vezetıje.
Pier Carlo Oriziót 2012. április 14-én, az Universitas bér-
let keretében, az Olasz Kultúrintézetben láthatják, ahol
Verdi A végzet hatalma címő operájának nyitányát, Bramhs:
II. zongoraversenyét, valamint Schubert VIII. szimfóniáját
vezényli. Zongorán közremőködik: Fülei Balázs.

ANDREW LLOYD WEBBER

E sorok olvasói között bizonyára nincs olyan, aki ne
hallotta volna Andrew Lloyd Webber nevét, és ne
tudná róla, hogy ı az a musical író, akinek a Jézus
Krisztus Szupersztár, a Macskák, Az Operaház Fan-
tomja vagy az Evita felejthetetlen dalait köszönhet-
jük. Sikerdarabjai közül több is egy évtizednél to-
vább futott mind a Broadwayn, mind a West End-
en, illetve bemutatójuk óta ma is játsszák ıket. Ren-
geteg díjjal tüntették ki, beleértve hét Tony-díjat, há-
rom Grammy-díjat, egy Oscar-t, egy Nemzetközi
Emmy-díjat, hat Laurence Olivier-díjat, és egy Gol-
den Globe-díjat. Vállalata, a Really Useful Group
London egyik legnagyobb színházi szervezete.
1992-ben II. Erzsébet királynı lovaggá ütötte, 1997-
ben életre szóló fınemesi rangot kapott (Sydmon-
ton Lloyd-Webber bárója, Hampshire megyében).
Webber 1948-ban született, Londonban. Apja, Wil-
liam Lloyd Webber zeneiskolai igazgató, egyházi ze-
neszerzı és templomi orgonista, anyja, Jean Johns-
tone Lloyd Webber zongoratanárnı volt. Öccse, Ju-
lian Lloyd Webber szintén zenész, csellista. A. L.
Webber igen korán, már három éves korától fogva
hegedülni tanult, és néhány éven belül emellett el-
kezdett zongorázni, késıbb trombitálni is. Már ki-
lenc évesen orgonált, és édesapjának segített elı-
adások közben. Elsı szerzeményét is kilenc éves ko-

rában írta. A Westminster School-ban és az oxfordi
Magdalen College-ban (az utóbbit nem fejezte be),
majd a Royal College of  Music-on tanult. 1965-ben
találkozott Tim Rice szövegíróval, ekkor abbahagyta
tanulmányait, hogy musicalt és popzenét írjon. Je-
lenleg a harmadik házasságában él, öt gyermeke
van. Elsı válása után Sarah Brightman énekes- és
táncosnıt vette el, akinek Az Operaház Fantomjá-
nak nıi fıszerepét írta. 
„A musical még sohasem volt népszerőbb a világban, mint
most“ – nyilatkozta Andrew Lloyd Webber Buda-
pesten, amikor a Madách Színház és a Mővészetek
Palotája nagyszabású gálakoncerttel köszöntötte 60.
születésnapja alkalmából. 
Andrew Lloyd Webber neve idehaza és külföldön
szinte egy idıben lett ismert az 1970-ben kiadott
Jézus Krisztus Szupersztár-lemeznek köszönhe-
tıen. A Macskákat a londoni bemutató után két év-
vel kezdték játszani Magyarországon, 1983-ban. A
játszási jogok ilyen gyors megszerzése szenzáció-
nak számított. Webber úgynevezett „non-replika”
elıadás létrejöttét szorgalmazta, így a Madách Szín-
házban önálló produkció született, és nem az ere-
deti londoni változat másolatát láthatta a publikum
– ami szintén ritkaság mővei színrevitelében. 
Lloyd Webber a magyar kultúra támogatásáért, nem-
zetközi hírnevének öregbítéséért és mőveinek ma-
gyar feldolgozására biztosított egyedi lehetıségekért
megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Kö-
zépkeresztjét.
Habár Andrew Lloyd Webber elsısorban musical-
jei révén vált közismertté és híressé, azért más mő-
fajokban is alko-
tott, és szerzett is
elismertséget. A
templomi zenének
nagy szerepe volt a
zeneszerzı nevel-
kedésében. Webber
számos alkalommal
írt egyházi zenét az
évenként megren-
dezett Sydmonton
Festival-ra. E téren
ismertté azonban
csak az 1985-ben bemutatott Requiem Mass c. da-
rabja vált. 
A Requiemet a BDZ közönsége 2012. május 1-jén, 19.30
órakor hallgathatja meg a MÜPA-ban, az Énekel az Or-
szág elnevezéső rendezvény koncertjén, az Országos Egye-
sített Kórus, Cecília Lloyd (szoprán), László Boldizsár (te-
nor) közremőködésével. A koncerten Vajda János Válto-
zatok c. mőve is elhangzik.
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Körülbelül egy évvel ezelıtt adtunk hírt arról, hogy
a Mővészetek Palotájában helyet kapó bérletsoro-
zatunk, az akkori Vox Fortissima bérletünk meg-
újul. Az addigi oratóriumbérlet helyét a Zene-kép
címő sorozatunk váltotta fel, amely a zene és kép
kapcsolódásaira helyezte a hangsúlyt. A 2012/13-
as évadban tovább bıvítjük zenei vizsgálódásunkat:
a zene kapcsolódását mostantól több társmővészet
vonatkozásában is bemutatjuk, általában a koncert
második felében. Új bérletünk neve ezért Zene
plusz….., azaz zene plusz film, zene plusz tánc,
zene plusz festészet, zene plusz színház. 

ZENE PLUSZ FILM

Mivel zene-
karunk az
e l m ú l t
é v e k b e n
f i lmzene i
hangverse-
nyeirıl is
híressé vált,
így új soro-
z a t u n k
egyik evi-
dens eleme
a film. A
s o r o z a t
elsı, Zene
plusz Film
címő kon-
certjén az
eddigi ha-
g y o m á -

nyokhoz híven az adott filmet felidézı videoklip
egészíti ki a zenét. A Zene plusz Film koncert elsı
felében Händel: Izrael Egyiptomban címő oratóri-
umának II. része, azaz a 10 csapás hangzik fel,
amely zenemőhöz ugyan nem nyújtunk képi „se-
gítséget”, de a darab képszerőségével jól egészíti ki
a filmzenés-filmklippes második részt. 

Nemzetközi és hazai porondról Bérlet-háttér

HEGEDÛS ENDRE

Hegedős Endre a
nemzetközi és a ha-
zai hangversenyélet
ismert szólistája.
1980-ban zongora-
mővész és tanári
diplomát kapott a
Liszt Ferenc Zene-
akadémián, tanárai
Antal István, Kocsis
Zoltán, Rados Ferenc, Schiff  András és Hajdú Anna
voltak. Jelenleg a Liszt Ferenc Zenemővészeti Egye-
tem Budapesti Tanárképzı Intézetének zongora
professzora. Tanulmányai befejezése után gyakran
vett részt Bruno Leonardo Gelber és Vásáry Tamás
mesterkurzusain. Tíz nemzetközi zongoraverseny
díjazottja: többek között I. helyezést kapott Mon-
zában a Rina Sala Gallo versenyen és Morcone vá-
rosában a Rahmanyinov Nemzetközi Zongoraver-
senyen Olaszországban. II. díjazottja a Sydney
Nemzetközi Zongoraversenynek Ausztráliában és a
Milánói Scala Dino Ciani versenynek.
Szólistaként és kamaramővészként rendszeresen
hangversenyezik itthon és külföldön, eddigi fellé-
péseinek száma meghaladja a 2300-at. Nagy sikerrel
vendégszerepelt Európa számos országában, Auszt-
ráliában, Japánban, a volt Szovjetúnióban, Dél-Ko-
reában, Kanadában és az Egyesült Államokban.
Elıadói munkásságáért 1997. októberében a Liszt
Ferenc Társaságtól a három évenként kiosztásra ke-
rülı CZIFFRA GYÖRGY-DÍJAT kapta. Angliá-
ban a világ legjobb 300 aktív zongoramővésze közé
választották. 2000. március 15-én, a Magyar Mil-
lennium Évében Liszt-díjat kapott.
2002. márciusában Hegedős Endre és felesége, He-
gedős Katalin a KULTÚRA 22 díjat kapták kultúr-
ateremtı kezdeményezéseikért Budafok-Tétény
Önkormányzatától.
2004-ben decemberében Mádl Ferenctıl vehette át
a Köztársasági Elnök Érdemérme kitüntetést, nem-
zetközi koncerttevékenységéért, valamint a zene és
közönsége közötti harmónia megteremtéséért.
Hegedős Endre angolul, németül, olaszul és japánul
tanítja növendékeit itthon és külföldön egyaránt.
A mővész nıs, 3 gyermek boldog édesapja. Felesé-
gével, Hegedős Katalinnal gyakran lépnek fel 4 ke-
zes és 2 zongorás mővek elıadásával Magyarorszá-
gon és külföldön egyaránt.
Hegedős Endrét a Budafoki Hangversenyesték utolsó elı-
adásán, június 22-én hallhatják, ahol Addinsell: Varsói
koncertjében mőködik közre.
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Zene Plusz….
Zenés kapcsolódások – filmhez,
tánchoz, festészethez, színházhoz



Bérlet-háttér

ZENE PLUSZ KÉPZÕMÛVÉSZET

A sorozat második hangversenye zene és képzı-
mővészet kapcsolatát veszi górcsı alá. Ennek a
hangversenynek a második felében Muszorgszkij:
Egy kiállítás képei címő darabja csendül fel, mely

mő létrejöttét festmények ihlették. A mővet Cakó
Gábor élıben, a koncert közben megalkotott, nagy
kivetítın „közvetített” homok animációja egészíti
ki. A hangverseny elsı felében Holst: Planéták címő
mővét hallhatják, amely elsı pillantásra egy zenei
science fiction, valójában a bolygókhoz kapcsolt
emberi tulajdonságok rendkívül szuggesztív, mar-
káns, élvezetes megfogalmazása.

ZENE PLUSZ TÁNC
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Ezen az estén egy igazán izgalmas és látványos pro-
dukció részesei lehetnek, melyben többek között
közremőködik az ország egyik legkiválóbb ének-
kara és tánckara. A Nyíregyházi Cantemus Vegyes-
kar számos nemzetközi verseny nagydíjasa, a Forte
Társulat pedig egy Horváth Csaba által alapított
formáció, mely egy új formanyelv, a „fizikai szín-
ház” létrehozásával kísérletezik. A két együttes a
Budapesti Akadémiai Kórustársasággal és a Doh-
nányi Zenekarral közösen adja elı Sztravinszkij:
Les noces (A menyegzı), valamint Rossini Kismise
címő mőveit. Az elıadás érdekessége, hogy bár a
Menyegzı eredetileg is egy táncjáték, a tánc ezúttal
a Rossini-mőhöz fog kapcsolódni, mely a Talamba
Ütıegyüttes átiratában és közremőködésével fog
megszólalni.

ZENE PLUSZ SZÍNHÁZ

A sorozat utolsó elıadása a zene és színház kap-
csolatát mutatja meg. Zenekarunk a 2009-es Men-

delssohn-évre hozta létre a Szentivánéji álom eme
színházi adaptációját Dávid Zsuzsa rendezésében,
melyet a Zempléni Fesztiválon mutattunk be. Men-
delssohn Shakespeare drámájához írt kísérızenéje
szervesen kapcsolódik a cselekményhez, melyet 4
fiatal színész (Molnár Gyöngyi, Trokán Anna, Csó-
rics Balázs és Bakos Kiss Gábor) ad elı fergeteges
humorral. A tündérek szólamát a Budapesti Aka-
démiai Kórustársaság nıikara személyesíti meg.
A Zene-Kép bérletre szóló helyek az új, Zene plusz... bér-
letben továbbra is megújíthatóak a bérletakció idején.



Rivaldafényben

Cilivel több évtizede ismerjük egymást, ı egészen
fiatal leányként kezdett énekelni az Akadémiai Kó-
rustársaságban, ahol rendkívül sok közös zenei, tár-
sasági, koncertkörúti élményben volt részünk. Meg-
határozó jelenség volt emblematikus, térdig érı
hosszú hajával, bohókás, mindig kacagó és rendkí-
vül érzékeny természetével.

Bemelegítésként muszáj megkérdeznem; hová
lett a hosszú hajad?
Úton-útfélen megcsodálták, megfogdosták, majd
kezelhetetlensége és kényelmetlensége miatt két éve
levágattam.
Hogyan kezdıdött vonzódásod a zenéhez, s
milyen szerepe volt az operaénekesi hivatás vá-
lasztásában az amatır muzsikálásnak? Zenei
pályaválasztásodra hatással voltak-e a kórus-
ban szerzett tapasztalataid?   
Hogyne lettek volna, hiszen minden a kórusban
kezdıdött. „Belıle nıttem én, mint fatörzsbıl gyönge ága.”
Imádtam azt az idıszakot. 
A Fürst Sándor Gimnáziumba jártam, amikor éne-
keltünk egy nagyszabású zenemőben a Hollerung
Gábor által szervezett Fıvárosi Fiatalok Egyesített
Kórusa elsı hangversenyén. A zánkai, háromnapos,
intenzív felkészülés után a Carmina burana minden
tételét jól tudtuk. A Petıfi Csarnok színpadán fel-
lépı öt gimnázium minden tagjának életre szóló,

meghatározó élményben volt része. A kezdemé-
nyezés, melyet 2006 óta „Énekel az ország”-ként
ismerünk, több mint 25 éve váltja ki ugyanezt a ha-
tást sok ezer fiatalban. Különös alkalom és nagy
öröm számomra, hogy az idei május 1-jei elıadás-
nak én leszek az egyik szólistája.
A családban senki nem volt zenész, én sem készül-
tem annak, habár pici koromtól kezdve érzékenyen
reagáltam a zenére. Sosem szerettem, ha babusgat-
nak, szívesebben hallgattam a rádióból szóló mu-
zsikát. Az éneklést magáért szerettem. A gimná-
zium után kezdtem járni a Budapesti Akadémiai
Kórusba. Eseménydús, rendkívüli eredményekkel
teli idıszaka és a fiatalos, baráti közösségi lét leg-
fıbb színtere volt ez életemnek. Keményen dol-
goztunk a megszerzett színvonal megtartásáért, és
közben nagyon szerettük és élveztük a munkát. Na-
gyon jó darabokat énekeltünk, rengeteg fellépésünk
volt, sokat utaztunk és büszkék voltunk az 1989-
ben Llangollenben elnyert Világ Kórusa címre.
Nagy szeretettel gondolok a kórusban eltöltött
idıre, ahol rengeteg dolgot megtapasztaltunk, meg-
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tanultunk. Lehet, hogy éveken át hallottuk már pél-
dául, hogy mi a hemiola {a reneszánsz zenében gyakori
ritmusképlet, másfél, három és kettı aránya; a triola elıdje,
ill. két ütemfajta váltakozása – Szerk.}, de ezeken a
szemléletes és jókedvő próbákon értettük meg iga-
zán. Mindeközben lelkesen győjtöttük a „holleniz-
musokat”, Gábor pedagógiai célzatú, sajátos és ma-
radandó megfogalmazásait, amelyekben „lekváros
teheneknek és biológiai torzszülötteknek” hívott
bennünket egy-egy ritmustalan megszólalás miatt.
A legfontosabb tanulság számomra mégis az volt,
hogy az amatır kórusban az eredményekért hatal-
mas áldozatokat tudtunk hozni, s azt örömmel,
szívvel-lélekkel tettük. Ez az idıszak az élmények
mellett többletet jelentett a szakmai fejlıdésem és a
társas kapcsolataim szempontjából is. Az énekesi
karrierem is innen indult. A kórusban nem figyel-
hetsz csak magadra, meghatározó az összhang. Em-
lékszem, egyszer egy rádiófelvételen a Verdi: Re-
quiem - Dies irae tételénél Gábor rám szólt, hogy
fogjam vissza magam, kihallatszom. Itt már jelent-
keztek a kórus- és a magánéneklés hangképzésbeli
különbözıségei. 
Az amatır kórusénekesbıl az Operaház szó-
listája lettél. Fıszerepeket játszol itthon és kül-
földön. Milyen út vezetett idáig, és mit jelent
számodra a színpadi játék?
Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer eljutha-
tok az operaszínpadig.  Magammal szemben mindig
kicsit kishitő voltam, mások jobban bíztak bennem.
Kezdıként a „kakasülırıl” csodáltam az énekese-
ket, vonzott a színpad, szerettem volna én is oda-
kerülni. Nem a magamutogatás, hanem a zene, a
mővészet, a játék volt számomra fontos. Már rég-
óta tanultam énekelni, sok iskolán és mesteren túl
voltam. Az elsı oratóriumi szólómra Charpentier:
Te Deum címő mővében került sor. A felkérést
Hollerung Gábortól kaptam.
Az elıadás  a Zeneakadémián
hangzott el 1996-ban a Buda-
pesti Akadémiai Kórustársaság
és a Budafoki Dohnányi Zene-
kar közremőködésével. A fı-
próbán nagyon izgultam, alig
tudtam énekelni. A koncerten a
külvilágot teljesen kizárva csak
a darabra koncentráltam, és a
kórustételekben is minden
énekszólamot magamban végig
énekeltem. Amikor már nem
volt több szólóm, végre felsza-
badultan néztem körül, és akkor
élveztem elıször, hogy szólista-

ként a színpadon állok. Ez a pillanat erısítette meg
elhatározásomat a színpadi énekesi pálya választása
iránt.
Az Operaházban Puccini: Bohémélet címő operá-
jában Musetta szerepében debütáltam. Elıadás
után csak ültem, néztem a tükörbe, és nem hittem
el, hogy ez én vagyok, én játszottam… ezt meg tud-
tam csinálni. Idıvel leomlott, eltőnt az elképzelhe-
tetlennek, áthághatatlannak hitt akadály. Igaz, nem
volt könnyő és egyenes az út, kellett hozzá a kitar-
tás, a szeretet és sokszor a makacsság is, ami jócs-

kán bennem van. Átküzdöttem magam az énekta-
nulás sokszor megfoghatatlan technikáján, elsajátí-
tottam, kialakítottam azt a tudást, amivel ki tudom
fejezni magam a színpadon. Mindez csak akkor
mőködik, ha én is élvezem, amit csinálok. A sze-
reptıl függıen lehetek vidám, vagány vagy akár go-
romba. Magával ragad a játék heve, s azt veszem
észre, hogy minden feszültséget kiadok magamból.
Mindenkinek jót tenne a civil életben is egy kis szín-
padi játék, mozgással, zenével, mert az sokszor hoz-
zásegít megalkotni önmagunkat, élni a teljes, bol-
dog életet.
Elıadás után a felfokozott lelkiállapotból nehezen
tudok visszazökkenni a hétköznapokba, elıfordul,
hogy a színházban már mindenki lesminkelt, a dísz-
letet már régen lebontották, és én csak ülök az öl-
tözıben és lassanként „visszalényegülök”. Otthon
aztán képes vagyok még háromszor végigénekelni
a darabot magamban, nem tudok elaludni. Termé-
szetesen nálam az elıadás elıtti készülés is idıigé-
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„Szívesen veszem 
a hozzámszólásokat.”

Mozart: Figaro házassága - Susanna szerepében
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nyes, szertartásos. Minden operaszerepre a felké-
szülés magányos munka, melybe a korrepetitor, kar-
mester, rendezı és a többi szereplı elképzelése

csak késıbb ötvözıdik bele. Addigra már bennem
van egy fix vízió, elgondolás arról, amit meg sze-
retnék mutatni a szerepen belül, s ami nagyon sok-
szor változik. Többletértelmezést, új hangsúlyo-
kat kap a kollégák, a rendezı vagy bárki más által,
aki a próbát látva veszi a fáradtságot és megosztja
velem a nézeteit. Hiszen nem tudhatjuk pontosan,
hogy mi megy át a színpadról, mi magunkat csak
belülrıl érzékeljük. Jól jöhet egy külsı fül, egy
szem, amely a leendı nézı érzékelését elıre átadja
nekem, hogy beépíthessem azokat. Én szívesen
veszem az ilyen „hozzámszólásokat”, mert ettıl
csak több lehetek én is, meg a szerep is. De mire
az elıadás elérkezik, már kiforr a figura, és igyek-
szem Mura tanár úr szavait megszívlelve énekelni,
miszerint „A szerzı és én így gondoljuk!”. Nos, igen,
kell egy kis egészséges exhibicionizmus ehhez a
pályához. 

Férjed, Howard Lloyd a wales-i Királyi Szín-
házi Fıiskola színházi dizájn szakán végzett,
fiatal és világszerte keresett díszlet- és jelmez-
tervezı. Mi az oka annak, hogy Budapesten él-
tek, s ı utazik a munkái miatt?
A párommal az angliai Hunyadi-premieren ismer-
kedtem meg. İ volt a jelmez-és díszlettervezı. Há-
rom hetes ott-tartózkodásom ideje alatt egyikünk
sem mutatta ki a másik iránti érdeklıdését, de von-
zódásunk egymás iránt a hazaérkezésemet követı
elsı e-mailekbıl nyilvánvalóvá vált. Másfél évig ha-
vonta utaztunk egymáshoz, telefonon, webkamerán
keresztül tartottuk a kapcsolatot, majd nem a meg-
szokott módon ı költözött Magyarországra. Engem
idekötöttek az operaházi fellépések, akkor több fı-
szerepet is kaptam, Howard pedig innen is jól tudja
szervezni munkáit, annak ellenére, hogy sokat dol-
gozik külföldön, koncertekre, rendezvényekre kap
felkéréseket, de sok magyar megbízása is van. Ter-
vezett Békéscsabán, Kecskeméten,  a Nemzetiben,
s a Madách mellett több budapesti színházban is.
Csodálom a kreativitásáért, mert amíg az én mun-
kám a megírt zenemő reprodukálása, amihez ter-
mészetesen hozzáadom az egyéniségemet, addig ı a
semmibıl alkot valami egészen újat. 
Közel három éve az én életem is gyökeresen meg-
változott kisfiunk születésével, s az anyasággal lett
teljes számomra a boldogság. Sokat vagyunk együtt,
rengeteget játszunk, új programokat keresünk, de
azért a zenére is szakítunk idıt. Babáknak való ze-
neiskolába járunk, ahol énekelünk, kipróbáljuk a
hangszereket. Harry nagyon imádja, ha szól a zene,
otthon rögtön elıveszi a trombitáját, vagy az egy
oktávos kis piros zongoráját, és játszani kezd rajta.
Ezek a zseniális pillanatok fontosabbak mindennél,
melyeket most kell megélnünk. Mindemellett össze
kell egyeztetni a hivatás és a családanya szerepet,
ami természetesen nem könnyő. Harry jött már ve-
lem próbára, amit szintén nagyon élvezett. De a
szeretteimmel való törıdés a karrierem elé helye-
zıdik. Szeretnék a gyermekemnek olyan boldog
gyermekkort biztosítani, mint amit én kaptam a
szüleimtıl.
Rákoskerten nıttél fel idilli környezetben. A
kerület mindenkor híres volt élénk zenei-mő-
vészeti életérıl. Ez milyen hatással volt rád, és
mi az oka, hogy ma is rendszeresen fellépsz
szülıhelyed kulturális rendezvényein?
Gyermekkoromból a felhıtlen szórakozásra em-
lékszem. A földterület korábban Schell báróné tu-
lajdona volt, aki beültette az utcákat germersdorfi
cseresznyefákkal, mely odavonzotta a késıbbi te-
lektulajdonosokat. Cseresznyeérés idején iskolába
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„Minden operaszerepre 
a felkészülés magányos

munka.”

Puccini: Bohémélet - Musetta szerepében
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menet fától-fáig haladtunk, nem hagytunk ki egy le-
hetıséget sem a kóstolgatásra. A környékrıl sok
gyerek játszott nálunk, s mivel anyu otthon volt,
nem gyızte kenni a zsíros kenyereket. Rákoskert
egy mővésztelep, rengeteg alkotó élt itt, festı, ke-
ramikus, grafikus, szobrász. Bartók Béla 1912-1920
között élete meghatározó részét töltötte a rákoshe-
gyi kúriában, amely ma a Bartók Zeneház. A zenei
programokat Bokor Jutta operaénekes szervezi és
vezeti, aki az énektanárom. Mindketten a kerület-
ben születtünk és éltünk, különös a kötıdésünk.
Mindezek miatt nagyon szívesen lépek fel itt. A
sokszínő, érdekes programok között opera ke-
resztmetszetek, kortárs zenemővek és tematikus ze-
nei programok szerepelnek. Szeretem a rendkívüli
feladatokat, szokatlan helyszíneket és az énekesi ki-
hívásokat. 
Többféle zenei stílusban és mőfajban is be-
mutatkoztál, ezek közül melyikben vagy a leg-
otthonosabb? 
Szeretek koncerten és operaszínpadon is énekelni.
Örülök, hogy kipróbálhattam magam klasszikus és
kortárs operákban, daljátékban, musicalben, ope-
rettben, hogy énekelhetek miséket, oratorikus mő-
veket és dalokat is. Olyan szerepeim, felkéréseim
voltak, melyek a mindenkori hangi adottságaimhoz
igazodtak, közöttük voltak igazán szép feladatok is.
Valószínőleg a játékosságomnak, izgága természe-
temnek is köszönhetı, hogy mindegyikben igyek-
szem jól érezni magam. Szeretettel gondolok az
elsı fıszerepre, Doppler: Ilkára, no és persze a
többi nekem való szerepre is. Lehet akármilyen ne-
héz darab, mint a Missa Solemnis, vagy a Webber:
Requiem, ahol sokáig és nagyon magasan kell éne-
kelni, ez esik jól és erre alkalmas a hangom. 
Fiatal magyar énekmővészként mit gondolsz
a jövırıl, a hivatásról, milyen karrier-álmaid
vannak? És milyen lehetıségeket, esélyeket
látsz az érvényesülésre?
Ma a mővész számára kiszámíthatatlan és nehéz-
nek tőnik a jövı. A boldoguláshoz nem egyféle út
vezet, sokféle lehetıség van. Az író még csak tud a
fióknak írni, de egy énekes az idı múlásával egyre
kevésbé képes megoldani a feladatot, mert elfárad-
nak az izmok. Hogy itthon és külföldön elismert,
neves, sokat foglalkoztatott mővész lehessen valaki,
azért nagyon sokat kell tenni a háttérbıl is. Ahhoz,
hogy a neved mővészi szempontból ott forogjon a
nemzetközi elıadásokon, visszahívjanak a karmes-
terek, kemény menedzseri tevékenység is szüksé-
ges. Számomra van egy határ, amíg ezt tudom ke-
zelni és képes vagyok utánamenni a dolgoknak.
Fontos, hogy jóban legyek önmagammal is, ezért

elvetettem, visszautasítottam már elınyösnek ígér-
kezı fellépést, mert az ellenkezett a nézeteimmel.
Magyarországon viszonylag kevés lehetıség van.
Ezért sokan az énektanításba menekülnek, egyre

több ember tanul énekelni, és végül így válik az
egész egy öngerjesztı folyamattá. El lehet menni
az országból, de csak attól, hogy elmész, nem le-
szel értékesebb. Én inkább maradok itthon, keve-
sebbet énekelek, de azt szeretném jól megélni, köz-
ben pedig magammal harmóniában lenni. Nem le-
het az életet csak a karrierért élni, hanem a saját ma-
gunk öröméért kell! 
A célok eléréséhez az apró hétköznapi örömökön
át vezet az út, melyekkel én most elégedett vagyok.
Körülvesz a családom harmóniája és szeretete, ér-
dekes és változatos szerepekben játszom, és a 400
fıs kórus elıtt énekelhetem a Webber: Requiem
szólóját. Újabb nagy és közös élmény lesz!
Cecília Lloydot 2012. május 1-jén, a Mővészetek Palotája
Bartók Béla Nemzeti Hangeversenytermében hallhatják,
ahol az Énekel az ország sorozatban Webber Requiemjé-
nek szoprán szólóját adja elı.
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„Fontos, hogy jóban le-
gyek önmagammal is.”

HÁTTÉR

A Budapesti Akadémiai Kórustársasággal vállalt közös 

fellépések:

Szabados György: Három ének 2011

Szentpáli Roland: Magnificat 2004

Robert Schumann: Az Éden és a Péri 2003

Gioacchino Rossini: Petite Messe Solenelle 2001 

Carl Orff: Carmina burana 2002-ben elõször, de még sok-

szor késõbb, pl. 2003 Pepszi sziget

Marc-Antoine Charpentier: Te Deum 1996

Felix Mendelssohn Bartholdy: Éliás 

Mozart: Requiem, C-dúr (Koronázási) mise 

Gustav Mahler: VIII. szimfónia

Arthur Honegger: Johanna a máglyán 

David Fanshawe: African Sanctus 

Beethoven: Missa Solemnis

Beethoven: IX. szimfónia

Webber: Requiem 

Mendelssohn: Lobgesang 

Beethoven: Házavatás 

Kodály: Budavári Te Deum 

Kodály: Székelyfonó

Verdi: Don Carlos

Bizet: Carmen - Frasquita



Zeneszerzõink

Hogyan zajlik manapság a zeneszerzés? 
Jó esetben eszébe jut valami a zeneszerzınek, rosz-
szabb esetben nem jut eszébe, de azért csinálja. Ez
egyébként régen is így volt: ha írni kellett, inspirá-
ció híján is hozzákezdtek, és aztán egyszer csak be-
indultak azok a képességek, amiktıl végül is egy da-
rab megszületik. Ebben biztos, hogy nincs különb-
ség a régiekhez képest. 
Ezek szerint a zeneszerzés esetleges? 
Vagy sikerül, vagy nem. És az még mindig külön-
bözı szinteket jelent. Mert mihez képest? Hozzám
képest sikerülhet, de egy igazán nagy szerzıhöz ké-
pest ezek nyilván gyerekjátékok. Persze addig, amíg
az ember csinálja, muszáj hinni benne; legalább ad-
dig azt kell gondolnia, hogy ilyet még soha senki
nem írt! (nevet)
És aztán? 
És aztán az ember szembesül a saját határaival. Ami-
kor már van egy távolság a darab meg a szerzı kö-

zött, akkor azért a hiányosságokat,
problémákat, bajokat is jobban ész-
reveszi. És akkor van mód javítani.
A szerzı akkor szembesül ezek-
kel a problémákkal elıször, ami-
kor bemutatják a darabot? 
A szerzı akkor szembesül a problé-
mával elıször, amikor megpróbálja
megírni. Alapvetıen zongorával
dolgozom – ott kontrollálom, amit
kontrollálni kell, és aztán írom bele
a számítógépbe. Bizonyos dolgok-
ban segítség, hogy vissza lehet hall-
gatni a gépen; az egymáshoz viszo-
nyított tempókat lehet ellenırizni, a
folyamatokat, a hanghibákat köny-
nyebb észrevenni, de hallani igazá-
ból az elıadáson hallja az ember. És
hát persze a próbákon – ha vannak.
Az elsı próba mindig nagy trauma.
A régi öregektıl azt hallottam, hogy
elsı próbára nem szabad menni,

ami abszolút igaz. Már nem megyek el, fıleg ha van
második próba. Tapintatlanság is, hiszen általában
akkor olvassák össze elıször a kottát, és az ember
olyanokat hall, hogy a kútba ugrás, mint utolsó le-
hetıség is esetleg fölmerül. Mindig az az elsı gon-
dolatom, hogy én rontottam el, az egészet azonnal
eltüzelni, visszavonni, elfutni. Persze az ember ru-
tinosnak gondolná magát ennyi idısen, de nincs így.
Ilyen szempontból valóban jobbak a késıbbi pró-
bák, akkor már tényleg érdemes beleszólni. Az az
ideális, ha van egyeztetés a karmester és a szerzı
között még a próbák elıtt, hogy mégis mit szeretett
volna a szerzı. 
Volt olyan, hogy meglepıdött, mert nem gon-
dolta volna, hogy ennyire jól szól, amit leírt? 
Vagy ennyire rosszul! (nevet) Ilyen van, de fıleg in-
kább az ember pályájának az elején, amikor írt már,
de még nem nagyon hallotta vissza. Akkor történt
olyan velem is, hogy álmomban nem gondoltam
volna nem azt, hogy ilyen jól szól, hanem, hogy
egyáltalán ez szól! 
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„A zeneírás elemi szükségletemmé vált”
Félve jön a közönség, ha egy zenekar vagy egy kórus kortárs szerzı mővét mutatja be, mert szinte biztosra ve-
szi, hogy valami szokatlannal kell majd szembesülnie. Annál nagyobb öröm azonban, ha a közönség végig ki-
bírja a koncertet. De mit érez a szerzı eközben? Egyáltalán, milyen út vezet egy darab megszületéséig? Mi az
igazi megmérettetés egy kortárs szerzınek, kortárs darabnak? Vajda János Kossuth-díjas zeneszerzıt a május-
ban ismét bemutatásra kerülı Változatok címő kompozíciója kapcsán kérdeztük. 

Szöveg: Kapin Viktória 

Vajda János Hollerung Gáborral az egyik próba szünetében



Zeneszerzõink

Mikor érzi sikeresnek egy-egy munkáját? 
Hát leginkább, ha játsszák a mőveimet. Az min-
denképpen azt jelenti, hogy talán nem írtam teljesen
használhatatlan dolgot. Nagyon fontos az, hogy
amikor hallgatom, akkor ne legyek fizikailag rosz-
szul. Abszolút fiziológiailag reagálom le, ha olyan
helyhez érünk, ahol érzem, hogy nincs jól megcsi-
nálva, és tudom, hogy én szúrtam el. Persze az sem
nagyobb öröm, ha az elıadó rontja el. Menet köz-
ben szoktam reagálni, és nem tudok uralkodni ma-
gamon. Hallgatom az elıadást, és ha valami olyan
történik, akkor nagyon közönséges dolgok hang-
zanak el a fogaim között… Azt tényleg hihetetlen
nehezen viselem, és nem tudok kellı bölcsességet
tanúsítani. 
Egy szerzı persze egész mást hall, mint egy hall-
gató, aki az egészet hallgatja, és úgy tesz rá a mő
valamilyen benyomást. Nyilván a szerzı pontosan
tudja, mik azok a pontok, amik kérdésesek. Az elı-
adó például fantasztikus dolgokat bír tenni annak
érdekében, hogy a szerzı elhiggye, hogy ezt a prob-
lémát megoldotta. De hát az elıadómővészetnek
ez a fantasztikus csodája. 
Jó esetben kiegészítik egymást. 
Igen, igen. Olyan helyeket, férceket, amik egy kö-
zepes, vagy nem jó elıadásban esetleg még inkább
kilátszódnak, egy jó elıadás eltüntethet.
Mégis mihez képest hiba a hiba? Mit jelent az,
hogy elrontotta? 
Például egy lassítás, vagy egy váltás, ami nem tőnik
teljesen megoldottnak szerzıi szempontból, mert
elakad vagy botlik, amirıl maga is érzi – megfogal-
mazza vagy sem –, hogy ott valamit kell csinálni a
dologgal, hogy az jó legyen. Akár egy hangsúllyal,
akár egy dinamikával az egészet helyre teheti. És
akkor az ember abban az illúzióban ringatja magát,
hogy megoldotta a problémát… arra a napra. 
Mennyire szembesül a közönség véleményével,
mennyire számít az?
Hát abszolút! Mégiscsak neki szól ez az egész. Per-
sze a magam örömére dolgozom, a magam passzi-
ója, hogy zenét írok, de azért a közönség elıtt derül
ki, hogy azon kívül, hogy engem elszórakoztat, va-

laki másnak is jelent-e valamit. Fıleg számít akkor,
hogyha az egy rendes közönség. Azért a mai szerzık
elég jelentékeny része legtöbbször csak szakmai kö-
zönség elıtt mutatkozik meg, legtöbbször a csalá-
don és a legközelebbi barátokon és ellenségeken kí-
vül más nincs jelen. A kifejezetten kortárs zenére
specializálódott hangversenyek ilyenek általában.
Ezért aztán az az igazi megmérettetés, amikor az
ember nagyon nagy szerzıkkel egy mősorban sze-
repel. Mert ugyan nagy öröm, hogy a kisspistánál
jobbnak tőnök aznap, és az én mővem jobban tet-
szett annak a két és fél nézınek, aki hallgatta, de hát

ennél azért még az is jobb, ha az ember egy Beet-
hoven mellett bukik meg. Vagy az, hogy elviseli a
közönség, hogy úgy hallgatja, mintha egy sorban
lenne a nagy szerzıkkel. Vagy hogy nem megy ki;
tegyük fel, nem zörög. Ezek az igazi megméretteté-
sek; amikor egy klasszikus, vagy hagyományos kon-
certen hangzik el egy új darab. Akkor azért helyére
kerül a mő is, és az ember megítéltetik.
Hollerung Gábor sokszor „használ” Vajda-da-
rabokat egy-egy karvezetı kurzusán. 
A karnagy úr ízlése ellen semmi kifogásom nincsen,
úgy érzem, hogy hibátlan. Persze ez nagyon jó ér-
zés egy mezei szerzınek: hogy egy elıadó a darab-
jait szívesen csinálja, az enyhén szólva is nagy tisz-
tesség. 
Egy kritikában ezt írják: Végig érezni, hogy a
karmester és muzsikustársai (Hollerung Gá-
bor és zenekara) nemcsak anyanyelvi szinten
értik és érzik Vajda János zenéjét, de boldog-
sággal is közvetítik azt. Egyetért Zelinka Ta-
mással? 
Persze! A karmester úrral a Zeneakadémiáról is-
mertük egymást, és egyszer csak elkezdte elıadni a
darabjaimat, aminek mindenféle folytatása lett, így
írhattam meg néhány éve a zenekar számára a „Last
minute tour” címő darabot. Nem hiszem, hogy van
magyar zenekar, amely több kortárs mővet játszik –
nemcsak engem, hanem egyáltalán magyar szerzı
mővét. Ez óriási dolog, és hát adja Isten, hogy ez
így maradhasson! A zeneírás bennem elemi szük-
ségletté vált. Nem volt mindig az, inkább csak úgy
elkomponálgattam egy ideig. Amikor a Zeneakadé-
miáról kikerültem, írogattam, de nem voltam va-
lami szenvedélyes zeneíró. Valamikor a kilencvenes
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INFORMÁCIÓ

Változatok

„Szilágyi Domokos változatainak abszurd és irracionális

világát Vajda egyfajta kettõsséggel dolgozza fel: a játé-

kos-egyszerû és az abszurd-lehetetlen kettõsségét zené-

jében az irracionalitásig viszi, mégpedig tüneményes mó-

don – a Kiskacsa fürdik címû gyerekdallal, mint fõ témá-

val variálva.” (Hollerung Gábor) 

„A tanítványaimat nem
szoktam saját koncertje-

imre hívni.”



Nem. Tanítványoknak kész darabokat sem szoktam
mutatni magamtól. Nagyon sok jobb mő áll még a
sorban az én mőveim elıtt, és nincs túl sok idejük
itt a Zeneakadémián. Persze azt szokták mondani,
hogy mindig érdekesebb egy mő, ha ismerjük a
szerzıt, aki csinálta, aki belülrıl látta. Bizonyos
szempontból érdekesebb, persze, de hát azért nem
olyan remekmővekrıl van szó, amelyeket az idı
már nem tudom hányszor igazolt. Természetesen
borzasztóan jól esik, ha eljönnek egy-egy koncertre,
de nem szoktam ıket hívni. 
A zeneszerzı társakkal mennyire tartják a kap-
csolatot? 
Van három közeli jó barátom, akik kollégáim is, Or-
bán György, Csemiczky Miklós és Selmeczi György,
akikkel idınként megmutogatjuk egymásnak a da-
rabjainkat még félkész állapotban, zongorával. Ez
azért egyszerő, mert kvázi együtt is lakunk: van egy
általunk csak zeneszerzık öregek otthonának ne-
vezett közös parasztházunk Kisorosziban – négyen
szerzık rendszeresen ott töltjük a nyarakat. Min-
denkinek van ott pianínója, vagy valamilyen kü-
tyüje, amivel ott dolgozgat. 
Sokféle mőfajban alkotott. Írt baletteket, ope-
rákat, oratóriumokat, versenymőveket…
A tánccal való kapcsolat teljesen véletlenszerően
jött, tartott három évig intenzíven, minden évben
írtam egy balettet a Gyıri Balettnek. Volt ennek egy
romantikus felhangja. Egyszer csak megjelent ná-
lam Markó Iván és az akkori felesége, Gombár Ju-
dit. Hihetetlen lenyőgözı volt Markó Iván egész
személyisége. Életemben nem éreztem magam
olyan fontosnak, meg azt, hogy én zenét írjak. Rá-

Zeneszerzõink

évek elején, talán a Márió és a varázsló után, egyszer
csak azt éreztem, hogy ha egy nap nem tudok leülni
a zongorához, akkor kifejezetten el van rontva az a
nap. Én nagyon korán kelek, reggel hatkor már vi-
dáman ütögetem a rosszabbnál rosszabb harmóni-
ákat a zongorán. Tényleg úgy alakult az elmúlt hu-
szonakárhány évben, hogy ha nem tudok leülni írni,
akkor morcos vagyok. 
Lehet fejlıdni ebben a szakmában? 
Egyre többet tud az ember, és egyre több rossz mő-
vet ír. Fejlıdés van, pláne, ha tanít az ember, ami
nekem nagyon nagy segítség volt. Mert növendé-
kek darabjait kellett nézni, az övékben megtalálni a
rosszat – ami mindig egyszerőbb, mint a sajátunk-
ban. Persze ez világos, hiszen az egyiket belülrıl, a
másikat kívülrıl nézem. Ezerszer bebizonyosodott,
hogy sokkal egyszerőbb a másikéban észrevenni,
miért nem jó, mint a sajátomban rájönni, hogy hol
rontom el. Más szemében a szálkát, a sajátomban a
gerendát sem… 
De ez nem olyan állapot, hogy egyszer írtam egy
elfogadhatót, és akkor onnantól nem vagyok képes
rosszabbat írni. Megtanulni nagyon sok mindent le-
het. Tegyük fel, hogy az embernek van egyfajta te-
hetsége, elindul a zeneszerzıi pályán. Még nincse-
nek eszközei, de a tehetsége átviszi valahogy a da-
rabot. És akkor megtanulja a szakmának különbözı
csínját-bínját, és egyre jobban meg tudja fogalmazni
a dolgokat. Egész egyszerően egyfajta zsigeri do-
logról van szó. És libidó kérdése is, hogy az ember
meddig tud teremteni, meddig jut eszébe valami. A

vége pedig az, hogy már majdnem mindent tud a
dologról és már semmi nem jut eszébe. 
Egy idı után az ember már nem tud újat mondani,
lényegében ismétli magát. Én mondom, mint a hü-
lye, még egyszer, huszadszor, és már egyre jobban
mondom, de ugyanazt mondom. Mindig megkér-
dezem a tanítványoktól, hogy ezt mondtam már?
És akkor kíméletesen azt mondják, hogy nem, még
nem mondta soha. Vannak kivételes példák, mint
amilyen Verdi, aki nyolcvanévesen is tudott újat
meg mást. Nyilván van egy alkotó korszaka az em-
ber életének – én drukkolok magamnak, nem telje-
sen elfogulatlanul, hogy ennek minél késıbb legyen
vége. 
Elıfordul, hogy az ötleteit megmutatja a tanít-
ványoknak? 
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HÁTTÉR 

Vajda János 

Vajda János Kossuth-díjas zeneszerzõ korunk egyik legna-

gyobb hatású magyar komponistája. Életmûve szinte az

összes zenei mûfajban megmutatkozik, oratóriumai épp-

oly népszerûek, mint szimfonikus és szóló darabjai vagy

operái. 1949-ben született Miskolcon. Tanulmányait a bu-

dapesti Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola karvezetés és

zeneszerzés szakán végezte, majd posztgraduális képzé-

sen vett részt Amszterdamban, a Sweelinck Konzervató-

riumban. 1974-tõl 1979-ig a Magyar Rádió és Televízió

Énekkarának korrepetitora volt, 1981 óta a Zeneakadé-

mia tanára. Eleinte prozódiát oktatott és Petrovics Emil

asszisztenseként dolgozott, majd saját osztályának taní-

tott zeneszerzést.

Sokoldalú komponista, aki színpadi, nagyzenekari, kama-

razenekari és kórusmûveket, valamint dalokat is írt. Mun-

kássága elismeréseként 1981-ben Erkel-díjat, 1990-ben

Bartók-Pásztory-díjat, 2003-ban Kossuth-díjat kapott.

„A dilettánsnak ihlet, 
a profinak elıleg kell.”



Zeneszerzõink

adásul nagyzenekarra lehetett írni! Három éven ke-
resztül nagyzenekarra írtam zenéket orrvérzésig.
Ami egyrészt azért volt jó, mert nagyon sokat ta-
nultam közben hangszerelésbıl, másrészt a zenei
ideáljaimat is befolyásolta valamilyen mértékben.
Elıtte Hollandiából jöttem haza, ahol egy évet töl-
töttem. Az, és ez az élmény együtt, azt hiszem,
hogy meghatározta mindazt, ami utána nekem jó-
nak, érdekesnek, fontosnak tőnt. Volt egy második
etapja ennek, a Népszínház táncegyüttesének,
Györgyfalvay Katalin együttesének írtunk egy mő-
sort négyen, az elıbb említett három úrral együtt.
Az egy sokkal tudatosabb munka volt. 
Kórusmővet mindig írtam, mert volt valamiféle ve-
zénylési gyakorlatom, meg énekeltem is, elvégez-
tem a karvezetést is. Az elsı munkahelyem a Rá-
diókórus volt, korrepetitor voltam, adta magát,
hogy írjak nekik, mert könnyebben eléneklik ott a
mővemet, ahol sertepertélek minden nap, és ez így
is volt. Volt egy idıszak, amikor naponta megírtam
egy kórusmővet. Szerencsére elmúlt… Az utóbbi
idıben már kevesebbet írok kórusra, legutóbb múlt
karácsonykor írtam egyet hirtelen felindulásból. 
Hirtelen felindulásból? Mármint úgy, hogy
megharagudott valakire?
Nem, de volt olyan mő, ami ilyenfajta felindulásból
született, és nem is lett rossz! Tényleg van olyan,
hogy ihlet; ez a lendület aztán rajta van a darabon,
és ez az igazi. Hogy egyszer csak valami elkapja az
embert, és az elindítja. Ettıl még nem lesz meg egy
darab, de elindulni egy ilyennel biztos, hogy sokkal
jobb, mint amikor muszáj, vagy kész kell lenned,
mert sürget a határidı. De a közismert anekdota
szerint a dilettánsnak ihlet kell, a profinak elıleg. 
A Változatok hogyan született?
Engem inspirál a szöveg. Valamiféle lüktetését hal-
lom az írás ritmusának, és azt valamilyen módon
követem. Lényeges, hogy szólaljon meg a szöveg –
vannak olyanok, amik valósággal kiáltanak azért,
hogy ne zenésítsék meg ıket, mert alkalmatlanok
rá. Fontos, hogy a szöveg valamilyen módon ze-
névé váljon az emberben. 
Szilágyi Domokos írásait nagyon szeretem. Amikor
elolvastam a Változatait egy képzeletbeli Weöres-
versre, akkor jött az ötlet, hogy variációsorozatot
kellene írni hozzá egy dallamra. Nem nagyon tu-
dok olyan vokális mővet, ami egy variációsorozat. A
kiindulás tulajdonképpen a forma volt, amihez ez a
szöveg jól adta magát, miután maga is variációso-
rozat.
A Változatokat eléggé meghúztam – sok változat
van, azokból nyilván olyanokat választottam, amik
nekem mondanak valamit. A szövegek variálódnak
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a versben, nálam pedig ehhez jön a dallam, egy gye-
rekdal, ami végigmegy az egészen. 
Mindig zeneszerzınek készült? 
Ez váltakozott: szerettem volna operaénekes is
lenni, meg zeneszerzı is – egyik se sikerült. Mikor
melyikben voltak kudarcaim, mindig a másikra tet-
tem. Aztán a zeneszerzés – ha nem is könnyen, de
– elindult. Nehezen kerültem be az Akadémiára,
többedszeri nekifutásra. És egyszer csak valami vál-
tozott, és akkor hirtelen olyan fontos lett, mint
semmi más. 
Közönségünk 2012. május 1-jén, 19.30 órakor hallgat-
hatja meg Vajda János: Változatok címő kórusmővét a
Mővészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangverseny-
termében, az Énekel az ország rendezvény keretében. A
koncerten felhangzik még Webber Requiemje. Emellett má-
jus 6-án a Mővészetek Palotája Fesztivál Színházában, if-
júsági hangverseny keretében, karmesteri magyarázattal is
meghallgathatják a mővet, ahol még Händel Izrael Egyip-
tomban címő oratóriumának részletei is felcsendülnek. Ve-
zényel és elıad: Hollerung Gábor

Henna Hanna, gyehenna,
Pulykatojás, szeplıs.
Balfelıl ül Kisanna,
Jobbfelıl a gyeplıs.
Henna Hanna mórikál,
Ez az egész móring.
Meg galuska, teli tál,
Meg tán egy hálóing.
Henna Hanna hazamegy
Henna Hannibálhoz.
Elefántjuk van nem egy,
Az Alpokba báloz.

Rıt elefánttal bátran elindulj
Alpokon átal,
Hannát hátra ne hadd, óvjad,
akár temagad’.
Ormányos barmát ne kiméld
te, csupáncsak a barnát,
Óvjad a jó pici húst, fald vele
bé a galust.

Kicsikém, te gyehenna-hajú,
temiattad emészt el a bú,
temiattad a gond falogat,
veszek én teneked falovat,
temiattad emészt el a gond,
kicsikém, te gyehennabolond.

Henna álma röpdös az éji égen,
Henna Hanna alva, pihegve
búvik Hannibálhoz; csillagos
ég a sátruk virradatiglan.

Hennai hannai mennyei kan-
nai bíbor edény!
Amfora, serbli vagy az, mit
akarsz, te vezér, te szegény!
Hozhatod állatod, nem sokat
állhatod ám meg a tért,
Más teszi majd a pityókale-
vesbe a drága babért!

Henna Hanna, mulassunk végre,
és ne kérdezzük, hogy mi végre,
hisz a jó is megárt a sokkból,
múlassuk el tömlınyi sok bor
mellett; mulassunk elidızve
a medvebırön, míg a gıze
a bornak tart még egyre-másra.
Aztán feküdjünk le. 
Egymásra.

két szál kappan fürdik a napban
tengerparton oszlik az alkony
ferde a balkon - a szálloda-ajtón
légbe kilépik az ember az égig
Kunkori bajszu hideg,
csupa jég, csupa jég
meg ideg.
Jég-ideg.
(Mármint az Alpokban. Éj-
szaka).

Játsszuk, ami nincs, ami volt,
játsszuk, ami nincs, ami lesz.
Játsszunk, az idı amíg enged.

VAJDA JÁNOS: VÁLTOZATOK
SZILÁGYI DOMOKOS VERSEIRE

SZÖVEGKÖNYV



Sorsok

Szöveg: Viant Katalin

A történelmietlen és bonyolult bevezetı után vissza
a történelmi tényekhez: Carl Orff  nem „egymővő”
szerzı, ahogy legtöbben gondolnánk annak alap-
ján, hogy manapság szinte csak és kizárólag a Car-
mina buranát hallhatjuk, ismerjük tıle. Ráadásul
nem is „csak” zeneszerzı, hanem zenepedagógus,
aki hangszereket és módszert fejlesztett ki gyer-
mekek zenei oktatására. És nemcsak zeneszerzı
meg zenepedagógus volt, hanem minden olyan mő-

vészeti ágban alkotó ember, amelyik kapcso-
lódik mőveinek bemutatásához, színpadra ál-
lításához. Sokoldalú volt, akinek „sajátos dra-
maturgiája, zenei nyelvének barbár nyersessége, peda-
gógiai módszere” máig megosztja mind a szak-
mát, mind a közönséget: vízválasztó szemé-
lyiség volt.

ÉLETE, MUNKÁSSÁGA

Carl Orff  Münchenben született, 1895. július
10-én egy tısgyökeres bajor családban. Apja
katonazenész volt, ezredzenekarával késıbb
fia szerzeményeit is játszotta. A város és vi-
déke, mint Orff  késıbb írja, mindent meg-
adott neki, és meghatározta személyiségét,
mővészetét. Anyja jól zongorázott, rendsze-
resek voltak náluk a házi muzsikálások, így
nem véletlen, hogy korán felfedezték a gyer-
mek tehetségét. Orff  ötévesen kezdett zon-
gorázni, csellózni, orgonálni, 10 évesen már
dalokat írt. Elsı színházi élménye pedig 1903-
ból való. Zenei képzése során 1914-ig az Aka-
demie for Tonkunst növendéke volt, 1920-
ban még H. Kaminskinél tanult Münchenben,
de közben, 1919-ben már a manheimi nem-

zeti és a darmstadti tartományi színház karmestere
is lett. Pályáját zenetanárként kezdte, egy balettis-

kolában is tanított, ahol megismerte a számára ké-
sıbb oly fontos tánc világát. 1924-ben Dorothee
Günther tornásznıvel megalapította „Günther-
schule” nevő mozgás-, tánc- és zenemővészeti is-

„A zene az egyénben
kezdıdik.”

Ritmikus beszéd, barbár zene, trágár szöveg

Történelmietlen a kérdés, hogy mi lett volna, ha…de nem vagyok történész, így elmélkedhetem azon, mi lett volna,
ha nincsenek az énekes kedvő középkori diákok, ha nincs a másolgató szorgos szerzetes, ha nincs a poros lá-
dákban kutatgató könyvtáros, és nem adja ki a megtalált sok száz verset, ha nincs az eladásra szánt régiségek
katalógusát összeállító würzburgi könyvkereskedı. Nos, akkor nem lennének dalok, mást másolt volna titkon
a szorgos szerzetes, mást talált volna a kutatgató könyvtáros, más mő szerepelt volna a könyvkereskedı kata-
lógusában. És Carl Orff  szeme soha nem akadhatott volna meg a Carmina burana címen, nem vehette volna
meg a könyvet, nem „ragadták volna el a képek és szavak”, nem írhatta volna meg szcenikus oratóriumát, nem
robbanhatott volna be kora zenei életébe. A közönség szegényebb lenne egy fergeteges mővel, az elıadók egy biz-
tos sikert jelentı, ráadásul „de jó játszani-énekelni-táncolni” darabbal – és én sem kaptam volna soha azt a
feladatot, hogy írjak Carl Orff  életérıl, mőveirıl.

30 éve halt meg Carl Orff, a vízválasztó kísérletezı
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koláját, ahol saját nézetei szerint oktatott és folytatta
kísérleteit. Zeneszerzıként fı célja, hogy újszerően,
azaz a teljes egyenrangúság jegyében kapcsolja össze
a mővészeti ágakat. 1950-tıl Münchenben mester-
iskolát vezetett, 1961-tıl az Orff-módszert oktató
Orff  Intézetet irányította, mely lényegében a salz-
burgi Mozarteum egyik fakultása volt.
Tanulmányozta a XVI. és XVII. századi mestere-
ket, akik „teljesen bővkörükbe vonták ıt egy évtizedre”,
feledve szinte minden mást, de zenemővészetére
nagy hatással volt Debussy, Schönberg, Stravinsky

is. 1936-37-ben írta meg a mővészete csúcspontját
jelentı Carmina buranát, melynek bemutatója
1937-ben volt Münchenben, és amely jellemzıen
„AZ” Orff-mő. Elıtte született darabjait annyira
nem vállalta, hogy kiadóját határozottan felszólí-
totta: minden korábban kiadott mővének kottáit
semmisítse meg. A késıbbiekkel ekkora sikert már
soha nem ért el, még azzal a pár évvel késıbb szü-
letett két mővével sem (Catulli Carmina és az Tri-
onfo di Afrodite c.), melyeket trilógiaként egybe-
szerkesztett a Carmina buranával.
Stílusát jellemzi „az ellenpontozás, a tematikus munka,
a kidolgozott formák elvetése, az egyszerő, sıt a triviális me-
lódiák”. Mővészetének egyik alapja a ritmus és az
ütısök kiemelt szerepe. Az „Orff-zene hallatán az az
érzésünk, hogy a dallam és a harmónia, a forma és a hang-
szerelés a ritmusból születik”. Errıl meggyızıdhetünk
magunk is, ha belehallgatunk mőveibe, melyek he-
lyenként annyira eltolódnak a „prózadráma” felé,
hogy egyesek szerint ez már nem is
zene. „Lerombolta a sablonokat.”
Fıleg színpadi mőveket, operákat írt,
tán épp az összmővészeti (Wagnert
meghaladó, új Gesamtkunstwerk) el-
képzelései okán. Közülük „A hold”,
„Az okos lány” c. lett ismertebb, me-
lyekben azt valósította meg, amit is-
kolájában tanított is, vagyis a zene, az
ének, a tánc, a színjáték teljes egyen-
rangúságát. Témáit a mitológiákból, a
Grimm-mesékbıl és a középkori
mondákból merítette, majd miután
megírta hozzá a zenét, nem állt itt
meg: megteremtette az általa elkép-
zelt látványvilágot is, amit határozott

utasítások formájában le is írt. Egyesek (így Curt
Sachs) szerint Orff „zenés drámák írására született, aki-
nek igazi területe a színpad” – a többség azonban ér-
tetlenül, sıt elutasítóan fogadta a mőveket, melyek
egy folytonos kísérletezés lenyomatai. Orff  ugyanis
kezdetektıl kísérletezett: a nyelvvel, a ritmikus be-
széddel, a szinte zeneiség nélküli barbár zenével, ál-
talában a ritmussal, a metszıen trágár szöveggel.
Orff  le is írta, hogy számára színpadi mőveiben a
nyelvnek (beszédnek) van elsıdleges szerepe. 

ZENESZERZÕ ÉS MÉG…

Orff  zenepedagógus is volt, a róla elnevezett isko-
lában tanított „a zene az egyénben kezdıdik” alapelv
jegyében. Célja volt, hogy az ún. elsıdleges zené-
lésre bátorítsa a gyerekeket. A beszéd, a tánc és a
zene szerinte az a 3 egyenlı rangú és jelentıségő
alapforma, melyeket játékkal és a gyerekek variá-
ciós képességével kapcsol össze a tanítási folya-
matban. Ezek együtt teszik lehetıvé, hogy a tanu-
lók alkotó szabadsága elmélyüljön, ami majd eljut-
tatja ıket a mővészet befogadásához és a mővészi
tevékenységhez. Nagyon egyszerő, fıleg ritmus-
hangszereket is kifejlesztett számukra azért, mert
ezeken a játék hamar és sikeresen elsajátítható, és
így nagyobb kedvvel fordulnak majd a nehezebbek
felé, melyek szerinte sokak kedvét elvették zenélés-
tıl, zenétıl egyaránt. Tanítási módszerérıl 1930-
ban jelent meg az Orff-Schulwerk c. kézikönyve,
melyet több világnyelvre is lefordítottak. Itt je gyez-
zük meg, hogy ezek az Orff-stílusú zenekarok ná-
lunk is ismertek. Sıt! Ivasivka Mátyás pécsi zeneta-
nár a 60-as években levelet írt több kortárs zene-
szerzınek, hogy az iskolai zenekaruknak segítséget
kérjen. „1965-ben egy teherautó állt meg az iskola elıtt
Orff  ajándékaival megrakva: kották, utasítások, hangsze-
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„Orff  egy egyéni világ
kapuját nyitotta meg.”

A Carmina burana 2008-as elõadása a Dohnányi Zenekarral, 
a Budapesti Akadémiai Kórustársasággal és a Honvéd Együttessel,

ahol még a kórus is táncra perdült
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rek kerültek elı a ponyva alól. Az instrumentumok hően
tükrözték zenei világát: a metallofonok, xilofonok, ha-
rangjátékok, ütıs hangszerek inkább az indonéz gamelan,
mintsem a klasszikus zenekarok szerszámaihoz álltak kö-
zel.” Az adomány nyomán 18 fıs zenekart hozott
létre a lelkes karmester, s Orffal annak haláláig
rendszeresen levelezett. İt idézzük: „Orff  egy egyéni
világ kapuját nyitotta meg. Tonális, neoprimitív irányzatnak
lett a szülıatyja, ahol a ritmuson, a deklamáción van a
hangsúly. Van olyan mőve, amelyben nincs is zene. Stílusá-
nak története halálával bezáródott, éppen egyéni irányzata
miatt követni lehetetlen s egyben értelmetlen is.”
Az ún. Orff-módszer a fogyatékkal élı gyermekek
gyógyításban is jól hasznosítható a www.parafo-
nia.hu szerint: „Nagy hangsúlyt fektetett a zenei önkife-
jezésre és örömmel tapasztalta, hogy az aktív zenélés által
gyakran csökkent a gyermekek mozgásos ügyetlensége, ja-
vult a beszédképességük, beszédmegértésük és csökkent a
magatartási problémák száma is.” Orff  zenepedagógiai
módszerét sokan összevetik Kodály (egészen más)
módszerével, melyek egy pontban minden bizony-
nyal találkoznak: „A zene mindenkié.” A 15. Nyári
Nemzetközi Orff-schulwerk témája is ez lesz 2012-
ben hazánkban „Orff  meets Kodály” címmel.

A CARMINA BURANA

„A” Carmina burana, a CARMINA BURANA
vagy a pajtáskodó CB: mindhárom írásmód kifejezi
azt az osztatlan népszerőséget, amit ez a mő élvez.
Orff-módszer ide, Orff-módszer oda: ez a mő any-
nyira mindenkié, hogy sokan épp e mőnek kö-
szönhetik, hogy a komoly zenével megbarátkoztak.
És abban is van igazság, hogy sokszor más az el-
mélet és más a mő, ami megszületik. Ha a Kedves
Olvasó átrágta magát az Orff-módszeren és elve-
ken, maga sem hiszi tán, hogy ugyanarról az em-
berrıl van szó. Persze lehet, hogy – szerencsénkre
– az 1936-37-ben íródott, Orff  szerint elsı vállal-

ható mőve még nem mutatta késıbbi énjét, vagy
nem megtestesülése szigorú elveinek. Meg az ı sze-
rencséjére is, mert egyéb mőveit ugyan itt-ott 
ját sszák ideig-óráig, de nevét a nagyközönség e
mőve miatt ismeri. Orffról leánya, Godela írt egy
könyvet, ahol a CB-hoz érve azt írja: „Itt Apámnak
kell adnom a szót.” 
Maga Orff  azt írja, hogy a szerencse kegyeltjének
tartja magát, mert a kezébe került egy würzburgi
könyvkereskedı katalógusa, ahol mágikus erıvel

vonzotta a cím: „Carmina burana. Latin és
német dalok és történetek egy XIII. sz.-i bene-
diktbeuerni kéziratból, J. A. Schmeller kiadásá-
ban.” A kéziratot a Benediktbeuern kolos-
torban találta a nagyérdemő könyvtáros
1803-ban egy poros dobozban a kolostor
államosításakor, rendezgetés közben. Em-
lékezete szerint 1934-ben, zöldcsütörtö-
kön (húsvétkor) vette kezébe elıször a
könyvet, és rögtön az elsı oldalakon For-
tuna kerekét pillantotta meg egy iniciálé-
ban, alatta késıbb híressé vált sorokkal: „O
Fortuna/velut luna/statu variablis…” A kép
és a szavak magukkal ragadták Orffot. Át-
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HÁTTÉR 

Carmina burana, vagy Codes buranus

1803-ban került napvilágra egy rendkívüli, középkori

versgyûjtemény a 739-ben alapított, bajorországi Bene-

diktbeuern kolostorából, ahol 250 darab kéziratos könyvet

õriztek. A leghíresebb a CB, mely nevét a helység latin

neve, Bura Sancti Benedicti után kapta: innen ered a Car-

mina (dalok) szó után a burana jelzõ. 25 x 17 cm méretû,

8 miniatúra díszíti, 112 fóliáns lapból áll. A latin, közép-

felnémet és ófrancia nyelvû vágánsversek 1230 körül szü-

lethettek, fõleg ismeretlen diákszerzõk tollából, mely szü-

letési idõpont megállapításában az egyes korok írástí-

pusa, valamint a szerzõk közt egy jól ismert költõ, Walter

von der Vogelweide életrajza segített. A versek között

moralizáló és szatirikus (carmina moralia); tavaszt és sze-

relmet ünneplõ (carmina veris et amoris); vallásos-iste-

nes versek (carmina divina) és bordalok (carmina luso-

rum et potatorum) vannak, melyek elsõ kiadása 1847-

ben Andreas Schmeller nevéhez fûzõdik. 

Orff Carmina buranajánának alcíme:  Profán dalok éneke-

sekre és énekkarra, hangszerek és vetített képek kísére-

tében (Standard fázisban). Az I. rész a tavaszról szól, gre-

gorián dallamokkal, baritonszólóval, énekkarral, igazi orffi

ritmusokkal. A II. rész a kocsmában játszódik, bariton- és

tenorszólóval, a gregorián dallam inkább játékos paródia.

A III. rész a szerelemrõl szól, szopránszólót, gyermekkart

hallunk. A mûvet a kórus mintegy keretbe foglalja.

A benediktbeuern-i kolostor, ahol a híres codexet megtalálták
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nézte gyorsan a
tartalomjegyzé-
ket, de már ké-
szen is volt fejé-
ben az új mő, a
színpadkép, az
ének és a tánc,
aztán visszatért
a versekhez.
Már aznap elké-
szült az O For-
tuna vázlata, az-
tán egy átvir-
rasztott éjszaka
után a „Fortune
plango vulnera” és
harmadnap pa-
pírra vetette az
„Ecce gratum” c.
részt. S mert
250-nél több
versbıl kellett
választania, el-
kezdıdött a ku-
tatás, melyik le-
gyen az a 24,
amelyiket a CB-
ba felfőz. Aztán
elkészült a „szce-
nikus kantáta”
szerkezete. Leg-
jobban a versek
ritmusa, képsze-

rősége és nem utolsósorban a latin nyelv feszessége,
tömörsége, zeneisége ragadta meg. A szöveggel
együtt a zene olyan gyorsan elkészült, hogy néhány
hét múlva már „bemutatható” állapotban volt. Így
június elején elutazott kiadójához, bár csak közben
gépelte le kéziratát. A zene a fejében annyira kész
volt és annyira elevenen élt, hogy kottára nem is
volt szüksége.
A mő ısbemutatója Frankfurtban volt 1937. június
8-án. Német nyelvterületen kívül 1942. október 10-
én mutatták be elıször, mégpedig a Milánói Scalá-
ban. A nemzetközi siker ugyan csak a II. világhá-
ború után kezdıdött el, de a 60-as évekre már az
egész világ klasszikus zenei mősorán szerepelt. Ren-
geteg filmben hallhatók részletei, megszámlálhatat-
lan feldolgozást ért meg egészen napjaink heavy
metal stílusáig zenében, de a táncosoknak, koreog-
ráfusoknak is egyik alapmőve. Budapesten 1957-
ben mutatták be kirobbanó sikerrel, majd Forrai
Miklós közremőködésével 1960-ban a Magyar Rá-

dióban is felcsendült, és azóta szinte nincs zenekar,
énekkar, énekes, táncos, aki ne adná elı a saját Car-
mina buranáját.
A Dohnányi Zenekar és a Carmina burana közös
története is sokszínő: a mővet nemcsak „magában”
adták már elı. Kitőnı elıadás született, amikor a
BDZ Juronics Tamás koreográfiájához muzsikált,
és érdekes megoldás volt az is, amikor a Budapesti
Akadémiai Kórustársaság énekesei jelmezben és
mozgással is hozzájárultak a színpadi képhez Zsu-
ráfszky Zoltán koreográfiájában.
S bármennyire megvan mindenki saját CB-je, azért
néha-néha nem árt meghallgatni azt a lemezt, amely
bírja Orff  jóváhagyását: ez a Deutsche Oper Berlin
kórusával és énekkarával, híres énekesek közremőkö-
désével, Eugen Jochum vezetésével készült 1968-ban.
És az sem ártana, ha az iskolai zeneoktatás a heti egy,
azaz egy óráról mielıbb legalább kettıre emelkedne
– és nemcsak Orff  miatt… Mert jó olvasni, hogy va-
laki azt kérdezi a „tecsın” (azaz a youtube-on) CB-t
hallgatva, hogy: „mi ez a baromi jó zene?” (még ha
nem is választékos a stílusa), azt meg fıleg, hogy
„Óriási! Örökké ezt hallgatnám!”, még az is elmegy,

ha valakinek a CB „nem jön be”, mert ı viszont
nemcsak ismeri, de kedveli a Hold c. operáját… 
De azt nagyon rossz volt hallani ma, Budapesten,
mikor egy hátán hangszerrel utazó huszonéves fiú
azt mondja: „Orff ? Nem tudom. Én rockzenész vagyok,
ı meg biztosan valami klasszikus.” 
Carl Orff  30 éve, 1982. március 29-én halt meg. 
Carmina burana címő mővét 2012. április 4-én, 19:30 óra-
kor, a Mővészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hang-
versenyteremben, a Zene-Kép bérlet keretében hallhatják. 
A koncerten felhangzik továbbá David Fanshawe: African
Sanctus címő mőve, melyrıl elızı, 2012. téli lapszámunk-
ban, és annak internetes változatában (www.bdz.hu – Han-
goló Magazin menüpont) olvashatnak részletesen. 
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Ajánlott irodalom
www.orff.ge
Edwin E. Gordon: Corybantic concersation.
(Chicago, 2008)
Godela Orff: Erinnerungen an Carl Orff. Mein
Vater und ich. (Piper, München, Zürich 1992)
Orff-Institute Year-Book, 1962
Rezessy László: Carl Orff  gyermekzenekari
munkássága (fıiskolai füzetek, 1963)

„Stílusának története 
halálával bezáródott.”

A híres Carmina-codex lapjai
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Kedves György, ha jól tudom, ön
az egyik legrégebbi bérletesünk.
Mikor is találkozott elıször zene-
karunkkal, illetve mióta bérlete-
sünk?
1996-ban a Zeneakadémián hallot-
tam elıször a Dohnányit, véletlenül
éppen  Dohnányi d-moll hegedőver-
senye volt mősoron. A produkció
meggyızött, ezután már nem sokat
gondolkodtam, a következı idénytıl,
1997-tıl lettem a zenekar bérletese. 
Mi volt az a plusz, ami miatt min-
ket választott?
Több okot is fel tudnék sorolni. Elı-
ször is a nagyvonalú, elıre látó gon-
dolkodás. Erre egy példa: 1997. ok-
tóber 4-én Verdi: Requiem volt mő-
soron a Budapest Kongresszusi Köz-
pontban, ami – mint késıbb meg-
tudtam – azon túl, hogy nem kis feladat volt az elı-
adók számára, a teljes bérletbevételt felemésztette.
És nem ez volt az egyetlen ilyen alkalom. Aztán, a
nagyvonalúságon túl a rendszeres hallgatóként is
érezhetı, hosszabb távra szóló koncepció is szim-
patikus nekem. A zenekar nem csak ismert siker-
darabokat tőz bérletes mősoraira, hanem kevésbé
játszott, de értéket képviselıket is. Szembenéz a ki-
hívásokkal, bevonja a közönséget, tágítja az isme-

reteit, tudatosan színvonalat teremt. Ugyanezt lát-
tam a vendégmővészek meghívásában is. Ismert,
neves mővészek mellett fiatal tehetségek szerepel-
tetése is fontos a zenekar számára.
A szándékot, az akaratot a tehetségnél is többre ér-
tékelem. E fiatal együttesnél mindegyikkel, ráadásul
a zene iránti teljes odaadással is találkoztam. Egy
olyan „Mővész-Ember” irányításával, akinek széles-
körő tudása, tapasztalata, koncepciója, elkötelezett-
sége párosult a muzsikusai iránt érzett határtalan
szeretettel; barátként, partnerként tekintve rájuk.
Gyermekkoromban az Operaház mellett laktunk.
Édesapám hegedőjátéka és az operák mellett nıt-
tem fel. Sok karmestert láttam, de Hollerung Gábor
rendkívül kifejezı, a mőveket feltáró, szuggesztív
mővészete azonnal megfogott. Azóta azt is tudom,
hogy a nagy könnyedség, lazaság, humor, színészi
képesség mellett Gábor természetes, közvetlen em-
ber. Megtiszteltetés számomra, hogy már szemé-
lyes kapcsolatom is kialakulhatott vele.
Visszatérve a kérdésre, s talán nem nagy szavak
ezek, de azt éreztem, ennek az útnak meglesz a gyü-
mölcse. Ma hazánk elsı három zenekara között
említik a BDZ-t. Sajnos ez nem tükrözıdik a tá-
mogatottságban, ez rossz hír. Jó viszont az, hogy
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Gyuri bácsi, a BDZ multi-bérletes
Szirtes György szíve 16 éve dobog zenekarunkkal, zenekarunkért

Szöveg: Geiger György

NÉVGJEGY: SZIRTES GYÖRGY – BDZ BÉRLETES 

született: Budapesten, 1939-ben.

Tanulmányai: Kölcsey Ferenc gimnázium, Budapest,

majd a Miskolci Egyetem gépészmérnöki kara

Szenvedélye: az utazás, az emberek, a világ sokfélesége.

Valamint az autók; több mint 60 autója volt, vette, rendbe

hozta, örömmel használta, majd eladta õket. (Mára a ko-

csik összementek old-timer modell gyûjteménnyé.)

Kedvenc országai: Írország, Korzika, Portugália.

Hobbija: jóga, versek, a történelem, sport (evezés, kézi-

labda, jégkorong – ezt válogatott szinten ûzte)

Kedvenc mondata: „Nem az számít, mennyi év volt az

életedben, hanem, hogy mennyi élet volt az éveidben.“

(Abraham Lincoln)
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elismertsége révén, ha határtalan áldozatvállalással
is, de mőködési költségei jelentıs részét képes meg-
teremteni.
Úgy tudom, a kezdettıl fogva a zenekar vala-
mennyi bérletét megvásárolja, ráadásul két pél-
dányban.
1996-ban a zenekar még csak 3 éve volt hivatásos
zenekar. Kevesebben ismerték, elıfordult, hogy
nem volt teltház. A jövıért egy parányi lépést ne-
kem is kellett tennem. Nem volt 1%-os támogatásra
módom, ezért a bérletek megvásárlása mellett dön-
töttem. A második bérlet egy támogató bianco be-
fektetés volt. Eszemben sem volt akkor, hogy ez –
a mai helyzetet nézve – milyen jó döntés lesz.
Mi az, ami azóta is itt tartja ?
Több oka is van a hőségemnek. Elıször a zene szé-
les palettáján átívelı repertoár, s itt több mőfajra is
gondolok. Ez a repertoár jelentıs részben találko-
zik az én ízlésemmel. Az pedig, hogy ez magas, oly-
kor tökéletes színvonalon interpretálódik, az ma
már természetes számomra. Azután az, hogy ta-
nulhatok. Aki a Megérthetı Zene sorozatokat látta,
hallotta, pontosan tudja, mire gondolok. Továbbá
az a törekvés, hogy a fiatalság  számára vonzóvá te-
gye a zenét. Unokám még csak 3 éves, de már na-
gyon várom, hogy mikor hozhatom el a hangszer-
ismertetı és Megérthetı Zene Junior sorozatokra.
Persze aztán meg a többire is.
Mit tart még lényegesnek megemlíteni?
Azt a nagyfokú bizalmat és elırelátást, amit úgy a
fiatal zenekari tagok, mint a fiatal vendégmővészek
szerepeltetésénél láttam.
Ha jól tudom, nem Budafokon lakik. Mi von-
zotta Budafokra?
Több éve Diósdon lakom. Nincs ez messzebb Bu-
dapest sok kerületénél, Budafok pedig kifejezetten
közel van. Mentem messzebbre is az elıadások ked-
véért, például tavaly nyáron egy nagyszerő Zemp-
léni Fesztiválra. De tény, hogy a koncertek után
irigylem a Budafokiakat, hogy ilyen zenekaruk van!
Legemlékezetesebb koncertek, szólisták, kar-
mesterek?
Nehéz kérdés, mert számtalan van. Azt hiszem,
megtelne a Hangoló vele, de azért néhányat meg-
próbálok kiemelni. Természetesen ez nagyon szub-
jektív válogatás lesz, de lássuk csak, például: a Car-
mina burana, több elıadásából a Margitszigeti Sza-
badtéri Színpadon a Gyıri Balettel 2002-ben;
Jandó Jenı valamennyi fellépése; Bach h-moll mise
(2002); Haydn: A Teremtés (2005) Peter Likával;
Paganini d-dúr hegedőverseny (2006) Oláh Vil-
mossal; Strauss: Hısi élet (2009) Harsányi Elinával,
Rahmanyinov: A Holtak szigete; Dohnányi-ver-

senymő csellóra és zenekarra Simkó-Várnagy Mi-
hállyal; Sosztakovics: a-moll hegedőversenye Sergej
Tsojjal, Rimszkij Korszakov: Seherezade Yeruham
Sharovsky-val, és azt hiszem sorolhatnám még nap-
estig. Külön megemlíteném a 2007-es Don Carlos
elıadást, amely a világ bármely színpadán megállta
volna helyét, kiemelve Wiedemann Bernadett, 
Jaakko Ryhanen és Busa Tamás szerepét.
Van-e valami különlegesség a zenekarral kap-
csolatban?
Feltétlenül! A zenekar egyedülálló kuriózuma Ze-
linka Tamás fıtanácsos, a zenekar koncertjeinek ál-
landó konferansziéja. Olyan tudásanyagot oszt meg
velünk, szellemesen, érdekesen, ami páratlan! Más
zenekart preferáló zenebarát ismerıseim irigyelnek
is minket.
És még valami: nagyra értékelem azt a gondolko-
dásbeli hozzáállást, mely a belépık elérhetı áron
tartásával széles rétegnek teszi lehetıvé a koncer-
tek látogatását a nehéz körülmények ellenére is. 
Mit kíván nekünk a következı 20 évre?
Azt kívánom, hogy minél hamarabb éljük meg azt
az idıt, amikor a kultúrát helyén, értékén kezelik és
támogatják, valamint, ha újra felkérnének egy in-
terjúra, legyen ez egy sikeres idıszak után, és úgy,
mint most is, mindenkinek a legjobbakat, s jó egész-
séget kívánhassak.
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Tisztelt Budafoki Dohnányi Zenekar!

Ha egy muzsikus állami kitüntetést kap, tudnia kell,
hogy az nem egyedül az ı érdeme. Noha megdolgozott érte,
mégis a családja, tanárai, barátai, valamint muzsikus-
társai, zenekarok, zeneszerzık, és karmesterek is tá-
mogatták ebben. 
Egy igazi csapatmunka, mozaikok összessége és pontos
illeszkedése szükséges a teljes képhez.
Ezúton szeretném hálámat és köszönetemet kifejezni a
zenekarnak és vezetıségének, valamint Hollerung Gá-
bor zeneigazgató úrnak a 2011. október 8-án létrejött
közös produkciónkért, Tallér Zsófia harsonaversenyének
a bemutatójáért.
Ennek a koncertnek a sikere nagy mértékben hozzájá-
rult ahhoz, hogy a magyar államtól az idén Liszt Ferenc-
díjat kaphattam. Számomra ez a legnagyobb szakmai
elismerés, hiszen a saját hazámban tüntettek ki, és mert
a harsonával szólistaként nem egyszerő az érvényesülés.
További szép sikereket, biztonságos jövıt és megbecsülést
kívánok a zenekarnak.
Tisztelettel és szeretettel
Fejér András
Fejér Andrásnak ezúton is gratulálunk Liszt-dí-
jához!
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Szöveg: Petró Margit, Ortutay Réka

A Budafoki Dohnányi Zenekar éppen a kodályi
mondás fontosságát felismerve, immáron több
mint 25 éve rendezi meg az Énekel az ország nevő
rendezvénysorozatot, melyben az ország minden
részébıl győlnek össze a legkülönbözıbb korú és

érdeklıdéső emberek, hogy egy kórustábori felké-
szülést követıen közös produkciót hozzanak létre.
Egy közös azonban van bennük: a zene és ezen be-
lül is a kóruséneklés szeretete. A rendezvénysoro-
zat legfıbb szakmai bázisa, a Budapesti Akadémiai
Kórustársaság (BAK) néhány tagját, és a kórus és a
rendezvény szakmai vezetıjét, Hollerung Gábort
kérdeztük a motivációkról, a kóruséneklés fontos-
ságáról, a rendezvénysorozat céljáról, hatásáról.
Vajon miért fontos évrıl évre ennyi embernek,
hogy idıt, energiát és persze nem kevés pénzt
áldozzon hobbijának?

BAK: A kórus meghatározó és folyamatos közös-
ségi élményt jelent számunkra. Szabadidınkben
végzett kemény munkánkért cserébe – bár nem va-
gyunk a szó szoros értelmében vett képzett muzsi-
kusok – a hazai és nemzetközi kulturális élet tevé-
keny szereplıivé váltunk, amely nagyfokú elkötele-
zettséget, felelısséget is jelent. Nagyon szeretjük

ezt a szerepvállalást. A legrégebbi ta-
gok gyermekei is aktív résztvevık
már; eleinte csak hallgatóként jön-
nek, idıvel pedig énekelni. Vannak
olyanok, akik zenei tanulmányokat is
folytatnak, esetleg zenésszé válnak.
Ez az amatır zenei közösség lele-
ményes módon folyamatosan képes
megfiatalodni, és nem lehet belıle
kiöregedni. Életre szóló kötıdések,
élmények születnek. Számíthatunk
egymásra hétköznapi feladataink so-
rán, együtt vagyunk ünnepi pillana-
tokban, s ez hozzájárul egészségünk
megóvásához, lelki gazdagságunk
gyarapításához. Számunkra az ama-
tır kóruszene hasznosságának kul-
csa ebben rejlik, és ez a záloga a ze-
neértı, zeneszeretı közösség-kö-
zönségnevelésnek is.
Miért tartják fontosnak a fia-

talok zenei nevelését, illetve a kórusban
való éneklést?
Hollerung Gábor: Az éneklés a legtermészetesebb
módja a zenélésnek, hiszen az énekhang mindenki
számára meglévı, elérhetı, az érzelmek kifejezé-
sére szolgáló legtermészetesebb eszköz. A legért-
hetıbb formanyelv, mely velünk van életünk kez-
detétıl. Igazán komoly élményt csak nem verbális
módon lehet átélni, teremteni. Sajnálatos azonban,
hogy ma a presztízsét vesztett általános iskolai ok-
tatásban egyre kisebb figyelem jut a zenei nevelésre.
Mennyiségileg és színvonalában is csökken az isko-

„Az ének szebbé teszi az életet”
A kóruséneklés, mint az örömszerzés, a közösségteremtés és az öröm -
átadás egyik forrása
Kodály szerint „Zene nélkül nincs teljes ember.”. „Az ének szebbé teszi az életet, az éneklık másokét is. Nem
sokat ér, ha magunkban dalolunk, szebb, ha ketten összedalolnak. Aztán mind többen, százan, ezren, míg meg-
szólal a nagy Harmónia, amiben mind egyek lehetünk. Akkor mondhatjuk majd csak igazán: Örvendjen az
egész világ!” 

Az Énekel az ország próbája a Mûvészetek Palotájában
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lai énekórán szerezhetı zenei élmény. Ez azért nagy
baj, mert ez az alapozó színtere a zeneértı, zene-
szeretı közönség kinevelıdésének és az igényes,
klasszikus zene befogadására, megszerettetésére ki-
alakuló szükséglet megjelenésének. 
„Legyen a zene mindenkié!”  Kodály Zol-

tán találó gondolata kifejezi a köznevelés
fı célját, mellyel azt szerette volna, hogy
jusson el mindenkihez, mindenhová a
zene lélekemelı, személyiséget formáló,
gazdagító társadalmi hatása.
H.G: Ez így igaz, hiszen az amatır kórusmozga-
lomnak rendkívül fontos szerepe van egyrészt a ze-
nei mőveltség megszerzése és közvetítése, másrészt
a társadalmi integráció, fejlıdés szempontjából is.
Az énekesek a próbák során sok mindent megta-
nulnak a zenérıl, eligazodnak az elméleti, történeti
kérdésekben, rajongói, értıi lesznek a mővészet-
nek. Az amatır kórusok kifejezı képessége, a mő
megvalósításának ihletettsége – talán éppen az ön-
kéntesen, szeretetbıl vállalt energiaráfordítások mi-
att is – idınként vetekszik a profi együttesekével.
A megszerzett zenei tudás birtokában megnöveke-
dett önbizalmuk következtében sokszor megrá-
zóbb, élményszerőbb elıadások nyújtására képesek,
mint a hivatásos együttesek. Ezt bizonyítja az is,
hogy sok hivatásos énekes szabadidejében is ama-
tır kórusokban is énekel. Emellett a közösségben
átélt zenei élmény, amellett, hogy pótolhatatlan
örömforrás, tudatos együttmőködésre, alkalmaz-
kodásra, felelısségvállalásra késztet, melynek hatása
a személyiség és társadalmi fejlıdés számtalan
pontján visszaigazolódik.

Visszajelzések az Énekel az ország résztvevıitıl

Kedves Mindnyájatok!
Nagyon lassan, kezdek kijózanodni a múlt vasárnapi
szereplésünk totális élményébıl. Egyszerően, csodálatos
volt. Ugye nemsokára ismét lesz valami csodálatos indok,
hogy együtt énekeljünk!!
Sonore Vegyeskar

Ebben a levélben még nem köszönjük meg azt a hihetet-
len profizmust, odaadást, lelkesedést, türelmet, amivel
minket leírhatatlan élményekhez juttattatok.
Kórus Spontanusz Sopron

Kedves Szervezık!
Szeretnénk még egyszer megköszönni azt az óriási mun-
kát, amit ebbe az idei projektbe fektettetek! Mi nagyon
jól éreztük magunkat, hatalmas élményt jelentett mind-
annyiunk számára ez a két hétvége!
Az év további részére sok sikert kívánunk Nektek, és
reméljük, jövıre ismét találkozunk! 
Egressy Kamarakórus Tata

Sziasztok!
Mindenekelıtt még egyszer ezer hála és köszönet a szek-
szárdi Gagliarda nevében, szuper volt minden: szervezés,
zene, hangulat, nagy élmény!!! 1 évig táplálkozunk be-
lıle lelkileg aztán lelkesen megyünk a következı pro-
jektre!
Szekszárdi Gagliarda Kórus
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Énekel az ország - koncert után
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Szöveg: Viant Katalin

ÉVFORDULÓK

832 ÉVE
1180-ban rajzolta le Herrad von
Lansberg Hortus a hét szabad
mővészet (septem artes liberales)
rendszerét, melynek a zene a Né-
gyes út eleme a csillagászat, a
számtan és mértan mellett.

800 ÉVES
1200 körüli a
Halotti be-
széd, elsı
nye lvemlé -
künk.

700 ÉVES
1300 körüli az Ómagyar Mária-
siralom, melyet ismeretlen ma-
gyar szerzı Geoffroi de Breteuil
(+1196) francia költı latin
nyelvő himnuszának szabad át-
költésével alkotott meg. A költe-

mény,
m e l y
egy da-
rabos,
l a t i n
nyelvő
szöveg
tetsze-
tıs, lí-
rai feldolgozása, csengı alliterá-
cióival, csiszolt technikájával arra
mutat, hogy kora magyar irodal-
mának nem elsı és egyetlen al-
kotása, hanem egy már kialakult
lírai stílus egyik terméke. Az
Ómagyar Mária-siralom szóké-
pekben gazdag versmővészete
egyedülálló. 1922-ben fedezték fel
egy 13. századi latin nyelvő hár-
tyakódexben, a Leuveni Kódex-
ben, amit többszöri próbálkozás
után a budapesti Országos Szé-
chenyi Könyvtár 1982-ben csere
útján szerzett meg, azóta a magyar
nemzeti könyvtárban ırzik.

A 300 ÉVVEL EZELŐTT 
elhunyt török Buhurizade
Mustafa Itrit komponista és ze-
nész, valamint a 150 évvel ezelıtt
alapított pétervári Rimszkij-Kor-
szakov Konzervatórium is szere-
pel az UNESCO 2012-es ünne-
peltjei között..

209 ÉVE 
1803-ban találták meg a Carmina
buranát Bajorországban. Ez idı
tájt vásárolta meg az USA Louisi-
ana államot Franciaországtól; in-
dult el az elsı közforgalmú ló-
vasút; már zajlottak a napóleoni
háborúk. Ekkor született Deák
Ferenc, a „haza bölcse”, Berlioz
francia zeneszerzı; már épült a

Sándor-palota; ekkor halt meg
Klopstock német költı, Herder
német filozófus.

207 ÉVE
1805-ben halt meg L. R. Bocche-
rini Madridban. İ „találta fel” a
két gordonkával játszó vonósö-
töst és a zongoraötöst. 

165 ÉVE
1847-ben jelent meg elıször a
Carmina burana. Ez évben szü-
letett Mikszáth Kálmán, Hausz-
mann Alajos, Hugonnai Vilma,
Edison, Bell, Pulitzer. Ekkor halt
meg Mendelssohn, kinek 1826-
os Szentivánéji álom c. nyitányát
májusban játssza a BDZ megelı-
legezve az év leghosszabb (júni-
usi) napját.
http://create.mome.hu/liszt/

150 ÉVE
1 8 6 2 -
ben szü-
letett az
osztrák
K l i m t
( a k i t
e g é s z
é v b e n
ünnepel

Ausztria: www.austria.info.hu),
aki 117 évvel ezelıtt a zenét hú-
ros hangszeren játszó nıalakként
ábrázolta.

122 ÉVE
1890-ben mutatták be a Paraszt-
becsület c. Mascagni-operát Ró-
mában, s még ugyanebben az év-
ben a Magyar Királyi Operában,
Mahler vezényletével. Késıbb
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Társmûvészetek
2012-t írunk, s már tavasz van. Még jó, hogy neve ellenére nem szökik, hanem marad: idén szökıév van, szö-
kınappal, ami február 24-re esett. Az év fordult, évfordulókban gazdag évre, pillantsunk hát a társmővésze-
tekre, és nem csak kerek évfordulókra.



Kitekintõ
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Fülöp Zoltán gyönyörő díszletei
között „játszták” a húsvéti törté-
netet az Erkel Színházban, mely
lassan ébred csipkerózsikaálmá-
ból. 2011-ben Fülöp Zoltán
munkáiból Donizetti: Don Pas-
quale c. operája volt látható.

SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDU-
LÓJÁN 

Solti György neve felkerült az
UNESCO 2012-es ünnepeltjei-
nek listájára (az orvos Szentágo-
thai Jánossal együtt), melyen töb-
bek között 2011-ben Liszt Fe-
renc neve volt, 2013-ban pedig
Robert Capa neve lesz olvasható.
Solti György 40 éve (1972-ben)
lett „sir”, azaz lovag.  

90 ÉVE 
halt meg
Gárdonyi
Géza, aki
Kosztolá-
nyi szerint
„Szelid és
e g y s z e r ő .
Tárgyaival
szemben pe-
dig szerény,
m a j d n e m
alázatos”. 

61 ÉVE
1951-ben nyitott a Magyar Opti-
kai Mővek (MOM) mővelıdési
háza. Tervezıje Dávid Károly,
aki Ferihegy 1-es terminálját is
tervezte. MOM gyár már nincs,

de „szocreál” „mővháza” meg-
menekült: modern elemei miatt
1990 óta védett. 

83 ÉVE 
írta le Kodály Zoltán, hogy „Éne-
kelni mindenki tudhat”. Arra a kér-
désre, hogy „Ki a jó zenész?”, nem
három szóban, hanem 4 pontban
válaszolt. „Kimővelt hallással, kimő-
velt értelemmel, kimővelt szívvel és ki-
mővelt kézzel kell rendelkezni, és ezek-
nek teljes egyensúlyban kell lenniök.”

55. ÉVFORDULÓJÁT 
ünnepli a Budapesti Akadémiai
Kórustársaság 2012-ben az Afri-
can Sanctus és a Carmina burana
közös próbáival, a közös fellé-
péssel és Örökös tagok avatásá-
val. Csak így tovább!

23 ÉVE
1989-ben
készült a
kép Dar-
vas Iván-
ról, aki
P a t r i c k
Süskind:
A nagy-
bıgı c.
e g y s z e -
mélyesében nyújtott remek alakí-
tást a bıgıjét egyszerre győlölı
és imádó muzsikusról. 

21 ÉVES 
idén a Zeneakadémia Hangsze-
részképzı Iskolája. Igazgatója
Lendvai Tamás, aki egyben a
Hangszerek Napja „atyja” is. A
májusi ünneppel a zenei élet har-
madik tartóoszlopát, a háttérbe

szorult hangszert és készítıjét
méltó helyére, a zeneszerzı és az
elıadó mellé szeretnék helyezni.

16 ÉVE 
1996-ban készült Pérely Zsuzsa
gobelinje, 6 éve pedig V. Majzik
Mária szobra Kölcsey 1823-ban
született Himnuszáról.

4 ÉVES 
a fuvolát csaknem tökéletesen
megszólaltató japán robot. A yo-
utube-videón Rimszkij-Korsza-
kov híres Dongóját adja elı (lásd:
Waseda Flutist Robot).

DOHNÁNYI-SAROK

DLA-téma lett Dohnányi.
Nagy Enikı brácsamővész dok-
torátusának témája: „Dohnányi
Ernı kamaramővei a brácsa vonzá-
sában”. A tézisek közt olvasható:
„A sors megadta, hogy Dohnányi né-
hány zenekari mővével közvetlen kap-
csolatba kerülhettem”, s hogy „..nem
járunk messze az igazságtól, ha külön
szimpátiát sejtünk Dohnányi részérıl
a brácsa irányába”. DLA címet Bu-
dapesten a Liszt Ferenc Zene-
mővészeti Fıiskola adományoz-
hat. A DLA jelentése Doctor Li-
beralium Artium vagy Doctor of
Liberal Arts, s nem más, mint hi-
vatásos mővészeti doktorátus a
Liberal Arts, azaz a szabad vagy
kreatív mővészetek (építészet,
tánc, zene, színház, vizuális mő-
vészetek) terén.

Dohnányi Ernı családi levelei
közül az 1912. július 10-i részle-
tével búcsúzunk Közönségünk-
tıl, melyet nıvérének írt: „Kedves
Miczi! …én most leveleket írok gör-
csösen, és görcsösen geschäftelek, a tout
pris meg akarok gazdagodni. Minden
szépet és jót, kézcsók, csók etc. És jó
mulatást nyáron, kevés hıséget
etc.…szeretı Ernıje”
A Hangoló Magazint online a 
www.bdz.hu oldalon olvashatja.



Helyszínbemutatás

Szöveg: Geiger György

Igazán örvendetes dolog, hogy amíg a
Zeneakadémia és a Vigadó felújítási
munkálatai már évek óta húzódnak, egy
kulturális intézmény végre új köntös-
ben, színes programkínálattal várhatja
az érdeklıdıket. 
Ez valóban így van. Ezért is volt örvende-
tes számunkra, amikor 2012. januárjában a
méltán népszerő Budafoki Dohnányi Ze-
nekar képviselıje megkeresett bennünket
hosszú távú elképzeléseivel, amelyek har-
monikusan simultak a MOM kulturális
Központ kulturális koncepciójába. A zene-
karral közös szervezésben így a jövı évad-
tól rendszeresen rendezzük meg Universitas soro-
zatát. A márciusi „próba” hangverseny kiválóan si-
került. Nagy örömünkre teltházas koncert volt. A
visszajelzések alapján bátran elmondhatjuk, hogy
nemcsak a kerületi polgárok, de sokak örömére va-
lósult és valósul meg a jövıben ez a komolyzenei
programsorozat.
A kimagasló színvonalú produkció tehát adott, ter-
mészetesen magunk is hozzájárulunk minden lehe-
tıségünkkel, adottságunkkal, hogy szolgáltatásban,
szervezésben és a kényelmi lehetıségek kiaknázá-
sával még teljesebbé tegyük a koncertélményt. 
A felújítás során mik voltak a fı szempontok?
Koncertek esetében egyik legfontosabb dolog a
megfelelı akusztika a tökéletes zenei élmény eléré-
séhez, ezért a felújítás során az akusztikai tervezés
alapkérdés volt. A hangversenytermi funkcióhoz az
elıszínpad és a színpadi rész felett befüggesztett,
íves hangvetı lapsor készült, és a faburkolatok is
úgy lettek kialakítva, hogy a felületek nagy részérıl
többlet hangenergia jusson el a nagyérdemő felé. A
színházterem audiovizuális és színpadvilágítási
rendszere teljesen megújult.
De nemcsak színház szakmai, hanem esztétikai vál-
tozások egész sora erısíti vendégeink komfort érze-

tét. Megszépült az elıcsarnok, a fıbejáraton belépve
meglepıen szép, tágas és világos kép fogadja a láto-
gatót. Az épület teljeskörően akadálymentesített. A
kupolaterem impozáns tere szinte minden igényt ki-
elégít, a kiszolgálóhelyiségek, ingyenes wifi elérhetı-
ség, díjtalan számítógép használat az elıtérben, vilá-
gos, üde folyosók és foglalkoztató termek, a MOM
Café hangulatos mediterrán hangulatú terasza, a sza-
badtéri színpad, játszótér és sorolhatnám... mind-
mind vendégmarasztaló lehetıségek. Túlzás nélkül
állíthatom, hogy csodálatos közösségi színtér és ta-
lálkozóhely lett a MOM Kulturális Központ.
Minden korosztály számára magas színvonalú pró-
zai-, zenés-, táncszínházi produkciókat, komoly-, és
könnyőzenei koncerteket, filmeket, ismeretter-
jesztı-, mővészettörténeti-, mozgásos programo-
kat, a legkülönbözıbb tematikájú klubokat, tanfo-
lyamokat kínálunk. A közmővelıdési tevékenység
mellett pedig megújult terembérleti és egyéb szol-
gáltatásokat biztosítunk üzleti partnerek számára.
Bízom abban, hogy a Budafoki Dohnányi Zenekar
koncertsorozatainak kapcsán mindezt élıben is
megtapasztalják majd az érdeklıdık. Akik pedig
egyéb programjainkra kíváncsiak, azok a mom-
kult.hu oldalon tájékozódhatnak programjainkról.
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Új helyszínünk: a MOM Kulturális Központ
A MOM Kulturális Központ életében 2011. ıszén új idıszámítás kezdıdött. A „MOM - Gesztenyéskert kul-
turális, sport és szabadidı negyed funkcióbıvítı fejlesztése“ elnevezéső projektnek köszönhetıen, mely a Hegy-
vidéki Önkormányzat finanszírozásával, valamint Európai Uniós támogatással valósult meg, a XII. kerületi
polgárok minden tekintetben megújult, csodálatos régi-új, a XXI. századi elvárásoknak megfelelı közösségi te-
ret, tereket vehettek birtokba. Megújult a MOM épülete, a Sirály utca sétáló utcává alakult, s a rekonstruk-
cióhoz kapcsolódva megépült a Larus Étterem és Rendezvényközpont, és új otthont kapott a biopiac is. A meg-
szépült komplexum számos új lehetıséget kínál kulturális programok megvalósításához. A központról annak
vezetıjével, Hambuch Gerdával beszélgettünk.



Zeneigazgató: Hollerung Gábor
Karmester: Werner Gábor

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

Második hegedő
Kalla-Tóta Hajnalka – szólamvezetı
Varró Katalin – szólamvezetı-helyettes
Bajmóczi Tünde
Füzesséry Attila
Gáblik Judit
Horváth Anita
H. Kovács Emese
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
Gyurján Róbert – szólamvezetı-helyettes
Bangó Norbert
Lombos Pál
Nahaj Gábor

Fuvola
Molnár Krisztina – szólamvezetı
Bene Hajnalka
Kanyó Dávid
Sepsi Etelka

Oboa
Kıházi Edit – szólamvezetı
Czápos Benedek
Villányi Péter

Klarinét
Szepesi Bence – szólamvezetı
Horváth Marcell
Dumitrache Horia

Fagott
Ambrózy Attila – szólamvezetı
Bazsinka Ivett
Korda Nikoletta
Kotroczó Szabolcs

Kürt
Tóth Bálint – szólamvezetı
Benyus János
Flammer István
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



A Budafoki Dohnányi Zenekar hangversenynaptára 2012. ápr-máj.

2012. április 2. 
hétfı, 19:30

Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyterem

Munkácsy & Havasi
Vezényel: Pejtsik Péter

2012. április 4.
szerda, 19:30

Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyterem
ZENE-KÉP

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

2012. április 14.
szombat, 11:00

Klauzál Ház
JUNIOR

A Budafok Big Band mősora 
Elıad és vezényel: Puskás Csaba

2012. május 12. 
szombat, 19:30

Olasz Kultúrintézet
UNIVERSITAS

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

2012. május 20.
vasárnap, 19:30

Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyterem
ZENE-KÉP

Haydn: A Teremtés
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Vezényel: Hollerung Gábor

2012. június 22. 
péntek, 19:00

Klauzál Ház
BUDAFOKI

2012. május 1. 
kedd, 19:30

Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyterem
ÉNEKEL AZ ORSZÁG

Vajda: Változatok
Webber: Requiem
Vezényel: Hollerung Gábor

2012. június 8. 
péntek, 20:00

Margitszigeti Szabadtéri 
Színpad

FILMHARMONIKUSOK 2.0
Az új dimenzió
Régi és új filmslágerek, eddig sosem látott 
technikai dimenzióban, 140 m2-es led-hálón.
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Vezényel: Hollerung Gábor

2012. június 9. 
szombat, 11:00

Margitszigeti Szabadtéri 
Színpad

ZENÉS UTAZÁS GYERMEKEINK 
ÉS KEDVENC ÁLLATAIK VILÁGÁBA
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Vezényel: Hollerung Gábor

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

2012. április 14.
szombat, 19:30

Olasz Kultúrintézet
UNIVERSITAS

Verdi: A végzet hatalma – nyitány
Schubert: VIII. szimfónia
Brahms: II. zongoraverseny
Fülei Balázs – zongora
Vezényel: Pier Carlo Orizio

2012. április 15.
vasárnap, 11:00

Olasz Kultúrintézet
MEGÉRTHETÕ

A ZENE
Beethoven: VII. szimfónia
Elıad és vezényel: Hollerung Gábor



Hangversenykalauz

ZENE-KÉP 

A Budafoki Dohnányi Zenekar Zene-Kép soroza-
tában ezúttal nem is Orff  népszerő Carmina bura-
naja a fıszereplı, hanem David Fanshawe, a kö-
zelmúltban elhunyt szenvedélyes etnográfus és ze-
neszerzı leghíresebb mőve, az African Sanctus. A
mő a szerzı eredeti felvételeit kombinálja az élı ze-
nével, énekkar, hangszeres együttes és technikai
hangszerek elıadóapparátusával. A zenemő fel-
hangzása közben a szerzı, az expedíciójáról készí-
tett afrikai útifilmjét láthatják, melyben az egyes té-
telekhez kapcsolódó, azokat ihletı táncok, népszo-
kások, emberek is megjelennek. A mőben fantasz-
tikus módon kapcsolódik össze a müezzin imája a
keresztény Kyrie-énekkel, az afrikai harci tánc a
Crucifixus-szal. A szerzı élete végéig javíthatatla-
nul hitt az emberek összetartozásában és minden-
hol fellelhetı lelki közösségében.

A MEGÉRTHETÕ�ZENE JUNIOR

A Budafok Big Band immáron sokadik éve gazda-
gítja a fiataloknak szánt Megérthetı zene junior so-
rozatunkat. Big Band-ként a zene más aspektusai-
val tudják megismertetni a fiatalságot, akik az elı-
adások által közelebb kerülhetnek a könnyedebb
mőfajok, így a jazz, dixieland, musical, illetve a fú-
vószene adta lehetıségek világához. A big band-ek
muzsikájába Puskás Csaba, a zenekar vezetıje ka-
lauzolja az ifjúságot.

UNIVERSITAS

Hangversenyünket Verdi egyik legnépszerőbb nyi-
tányával indítjuk. Az operát magát Verdi az orosz
udvar felkérésére komponálta. A tragikus történe-
tet karakterisztikus – valósággal vígoperaian élet-
szerő – mellékalakokkal és színes epizódokkal te-
szi érdekessé, de ezzel óhatatlanul megbontja a
dráma egységét.
1881 nyarán ezekkel a szavakkal számolt be Brahms
egyik kedves tanítványához írt levelében új mővé-
rıl, azt est folyamán felcsendülı B-dúr zongoraver-
senyrıl: „...írtam egy egészen kis zongoraversenyt egy egészen
kis, gyengéd scherzóval...” Brahms tréfás kedvében le-
hetett, hiszen a híradás a zeneirodalom egyik leg-
monumentálisabb zongoraversenyérıl szól. Nem
csak a felépítése szokatlan - hiszen 4 tételbıl áll,
melybe Brahms a 2. tételt azért illesztette be utólag,
mert anélkül túl egyszerőnek találta a versenymővet.
Ez már csak azért is megdöbbentı gondolat a szer-
zıtıl, mert a mő óriási fizikai erıt, állóképességet
kíván az elıadótól. A zenemőben jelen van az el-
söprı erejő szenvedély, a szerzı által említett „kis,
gyengéd scherzo“, a líra, és a vérpezsdítı magyar
tánc. Ez egyáltalán nem véletlen: a zongoraversenyt
1881-ben Budapesten mutatta be a szerzı Erkel
Sándor vezényletével, hatalmas sikerrel.
Schubert a „Befejezetlen" néven ismert, tévesen
nyolcadiknak számozott szimfóniája komponálását
1822 októberében kezdte meg. Az elkallódott kéz-
iratot csak évekkel a zeneszerzı halála után fedez-
ték fel, 1865-ben, akkor hangzott fel elsı ízben a
bécsi közönség elıtt a csonkán maradt mő. „Befe-
jezetlen" mivolta a Schubert-kutatók körében sok
vitára adott alkalmat, mert a reánk maradt vázlatok
arra utalnak, hogy a zeneszerzı nem kéttételesnek
tervezte a szimfóniát. A harmadik tételt azonban
nem fejezte be Schubert, tehát vélhetıen nem
érezte fontosnak, hogy lekerekítse mindazt, amit az
elsı két tétellel kifejezett. A szimfónia nagy nép-
szerősége megerısíti Schubert igazát: ha terjedelme
és felépítése nem is felel meg a mőfaj klasszikus kö-
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2012. április 4. szerda, 19:30
Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

Orff: Carmina burana
Fanshawe: African Sanctus

Váradi Marianna – szoprán 
Horváth István – tenor 
Szegedi Csaba – basszus 
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Vezényel: Hollerung Gábor

2012. április 14. szombat, 11:00
Klauzál Ház

Budafok Big Band

Elõad és vezényel: Puskás Csaba

2012. április 14. szombat, 19:30
Olasz Kultúrintézet

Verdi: A végzet hatalma – nyitány
Brahms: II. zongoraverseny
Schubert: VIII. szimfónia

Fülei Balázs – zongora
Vezényel: Pier Carlo Orizio



Hangversenykalauz

vetelményeinek, a két tétel hangulata egységes, szer-
kesztése világos, és a hallgatóban nem kelti a befe-
jezetlen mővek okozta hiányérzetet.

A MEGÉRTHETÕ�ZENE

Sokszor elhangzott, hogy Beethoven a romantika
atyja. A szerzı gondolkodásmódja, irodalomhoz
való viszonya és a mőveiben megjelenı program-
szerő gondolkodás alapozza meg a romantikus ze-
nét egy évszázadra. Mindez természetesen csak úgy
igaz, hogy Beethoven egyúttal a klasszikus, tiszta
zenei gondolkodás betetızıje. A VII. szimfónia a
klasszikus szimfóniák között az egyik utolsó nagy
alkotás, amely tisztán a zene alkotóelemeibıl épít-
kezik, mint gyors-lassú, hangos-halk, súlyos-súlyta-
lan, stb. Mindeközben az elsıdleges élmény, hogy
Beethoven számára e hagyományos keretek egyre
inkább szőkebbek, és a szerzı, bár tisztán zenei esz-
közökkel és magával ragadó természetességgel, de
egyszer s mindenkorra szétfeszíti a hagyományos
kereteket.

ÉNEKEL AZ ORSZÁG

Immáron nyolcadik alkalommal kerül megrende-
zésre ez az egyedülálló kezdeményezés, melyben
többszáz énekes fog össze az ország minden tájáról,
hogy egy kórustábort követıen közös hangversenyt
adjon a Mővészetek Palotájában. Az idei hangver-
senyen egy Vajda- és egy Webber-mő kerül bemu-
tatásra. Vajda János változatok címő mőve igazi cse-

mege: Szilágyi Domonkos verseire írt variációs da-
rab, amely nem nélkülözi a humort, a szellemessé-
get, a leleményességet, de a megrázó, drámai mély-
séget sem.
A hangverseny második felében felcsendülı Re-
quiem talán szokatlan témaválasztás lehet egy mu-
sical-szerzıtıl, ám Andrew Lloyd Webbertıl soha-
sem állt távol az egyházi zene, a Requiemen kívül
számos templomi zenét írt. A zenemő népszerősé-
gét mutatja, hogy a klasszikus zenemő kategóriában
Grammy-díjat nyert 1986-ban, csodálatos líraiságú
Pie Jesu tétele pedig a pop slágerlisták éllovasa volt
Nagy-Britanniában.

UNIVERSITAS

Mendelssohn a Szentivánéji álom nyitányát 17 éves
korában írta, a shakespeare-i vígjáték teljes kísérı-
zenéjét másfél évtizeddel késıbb illesztette hozzá.
Ennek ellenére, már a nyitány megírásakor, még fé-
lig gyermekként, vagy tán éppen ezért, sikerült
megragadnia a tündérvilág illúzióját. A nyitány
egyedülálló zenekari színei, fantáziadús ritmusai
kelti életre a tündérvilág meseszerőségét, pompá-
ját, a helyszínt adó erdı zsongását, valamint a drá-
mában megjelenı szereplık jellemét.
Mendelssohn hegedőversenye a mőfaj egyik kie-
melkedı alkotása, mely a szerzı életmővének egy-
fajta örökségeként is értelmezhetı. Életre kelnek
benne Oberon tündérei és koboldjai, mely az est
nyitányaként említett zenemő féktelen vidámságát
és meseszerőségét idézi, de ugyanúgy jelen van
benne a felhıtlen érzelmek, a Mendelssohnra any-
nyira jellemzı kicsit melankolikus, de zavartalan
harmónia áradó dallamvilága is.
Beethoven kilenc szimfóniáját szinte kultikus imá-
dat övezi. Kilenc szimfónia - kilenc karakter -
mondhatnánk. Ha ez az összes szimfóniára nem is
igaz, a hetedikrıl mindenképpen elmondhatjuk:
táncos karaktere van. Richard Wagner „a tánc apo-
teózisának” nevezte, Bartha Dénes szerint az antik
görög mővészet és eszmevilág, a szüntelen napfény
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2012. április 14. szombat, 19:30
Olasz Kultúrintézet

A ZENE
Beethoven: VII. szimfónia

Elõad és vezényel: Hollerung Gábor 

2012. május 1. kedd, 19:30
Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

Vajda: Változatok
Webber: Requiem

Cecília Lloyd – szoprán
László Boldizsár – tenor
Országos Egyesített Kórus
Vezényel: Hollerung Gábor

2012. május 12. szombat, 19:30
Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

Mendelssohn: Szentivánéji álom - nyitány
Mendelssohn: Hegedûverseny
Beethoven: VII. szimfónia

Oláh Vilmos – hegedû
Vezényel: Vásáry Tamás



Hangversenykalauz

és derő ihlette meg Beethovent. A "Hetediknek"
nincs igazi lassú tétele, valamennyi tételében a rit-
mikus elem uralkodik, ez adja táncos karakterét.
Emellett mind a négy tételben meghatározó fon-
tosságú az egy hosszú és két rövid hangból álló rit-
musképlet, melyet a görög idımértékes verselésben
daktilusnak nevezünk.

ZENE-KÉP 

Haydn 1791–1792-ben és 1794–1795-ben járt Ang-
liában, ahol megismerkedett a helyi zenei élettel, és
több Händel-mő, többek között oratóriumok elı-
adásain is részt vett. Haydnt lenyőgözték Händel
oratóriumai, és – noha korábban már írt oratóriu-
mot – a kórus alkalmazása, a zenekar, a kórus és
szólóének felhasználásának a drámai hatás szolgá-
latába állítása újszerő élményt adott számára. Peter
Salomon, Haydn elsı angliai útjának szervezıje,
megmutatta neki Thomas Linley (1733–1795) költı
szövegét (The Creation of  the World, A Világ terem-
tése), ami John Milton Elveszett Paradicsom címő
mőve nyomán született. Ezt a szöveget már Händel
is megkapta, de ı túl aprólékosnak, részletezınek
találta a szöveget, ezért nem foglalkozott vele.
Haydnt viszont éppen a részletesen megírt termé-
szeti képek ragadták meg, ezért hazavitte magával
Bécsbe. Ott Gottfried van Swieten báró, diplomata,
irodalmár, a bécsi zenei élet egyik központi alakja
fordította le németre, és néhány zsoltáridézetet is
hozzáfőzött. Bécsen kívüli elsı elıadására 1800.
március 8-án, Budán került sor Haydn vezényleté-
vel, József  nádor és Alekszandra Pavlovna Roma-
nova esküvıi-születésnapi ünnepségei keretében. A
darab annyira népszerő volt Magyarországon, hogy
1820-ban utcát neveztek el róla – tévesen fordítva:
a budapesti Alkotás utcát. A zenemő három énekes
szólistát (szoprán, tenor és basszus) és egy teljes ve-
gyeskart foglalkoztat. Összesen 34 számból áll. Az
elsı rész a teremtés elsı négy napjáról, a második
az ötödik és hatodik napról, míg a harmadik rész

az elsı emberpárról, Ádámról és Éváról szól.
A zenemő ezen az estén, a bérletsorozat hagyomá-
nyainak megfelelıen, vetítés kíséretében csendül fel.

FIGYELEM! VÁLTOZÁS!
Zenekarunk május 21-25 között hivatalos, állami megbí-
zatást teljesít Berlinben, ahol a Német-Magyar Baráti szer-
zıdés 20. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségsoroza-
ton ad koncerteket. A május 25-re meghirdetett hangverse-
nyünk idıpontja így június 22-re változik. 
Szíves megértésüket köszönjük!

BUDAFOKI HANGVERSENYESTÉK

A mai estét a kerület lengyel testvérvárosának, Var-
sónak ajánljuk. 
Az elsı mősorszám kortárs mő, Vajda János tollá-
ból, aki a zenekar egyik házi szerzıjének számít
már. Hollerung Gábor pedig a Vajda-életmő egyik
igaz értıje és propagátora. Ezt annál is inkább jó
szívvel teheti, mert a közönség is mindig jó szívvel
és örömmel fogadja Vajda mőveit, amelyekben
mindig tetten érhetı a homo ludens, a Vajdára oly
jellemzı fanyar humor és egy pátoszt látványosan
kerülı, ám mégis mély érzelmesség.
Addinsell leginkább filmzenéirıl vált ismertté, és a
mai estén felhangzó Vrasói koncert címő, egytéte-
les zongoraversenye is egy filmhez készült: a Sui-
cide Sqadron (Öngyilkos osztag) fıhıse egy len-
gyel pilóta, aki egyben amatır zongorista is. A film
készítıi elıször Rachmaninovot kérték fel a film-
zene megírására, de nem tudtak megegyezni, így
Addinsell, brit zeneszerzı kapta a megbízást. 
Az est zárószáma Csajkovszkij III. szimfóniája,
mely több szempontból is unikum a szerzı élet-
mővében: egyrészt ez az egyetlen dúrban írott, más-
részt az egyetlen öt tételes szimfóniája. A lenygel
melléknevet az utolsó tétel lengyel táncritmusa mi-
att akasztották rá az elsı londoni bemutató alkal-
mával.
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2012. május 20. vasárnap, 19:30
Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

Haydn: Teremtés

Szalai Ágnes – szoprán
Szappanos Tibor – tenor
Tomas Selc – basszus
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Vezényel: Hollerung Gábor

2012. június 22, péntek, 19:00
Klauzál Ház

VARSÓ
Vajda: Sinfonia ma non troppo
Addinsell: Varsói koncert
Csajkovszkij: III. szimfónia

Hegedûs Endre – zongora
Vezényel: Hollerung Gábor



Roatcím

A megérthetı zene
Családi hangversenysorozat karmesteri magyarázattal 

vasárnap délelıttönként
a Budapesti Olasz Kultúrintézetben

Elıad és vezényel: Hollerung Gábor

Budafoki 
Hangversenyesték

Hét hangverseny a Klauzál Házban 19 órakor

2012. szeptember 21. péntek
Brahms: Akadémiai ünnepi nyitány

Kovács Zoltán: I. szimfónia
Beethoven: V. szimfónia
Vezényel: Hollerung Gábor

2012. november  9. péntek
Mozart: Don Giovanni - nyitány
Haydn: D-dúr zongoraverseny

Schubert: IV. szimfónia
Vezényel: Somogyi-Tóth Dániel

2012. december 7. péntek
Corelli: Karácsonyi concerto

Csajkovszkij: Diótörı - részletek
Britten: Ceremony of  Carols

Arr. Riederauer: Christmas Medley
Vezényel: Kanyó Dávid és Véghelyi Márk

2013. január 4. péntek
Újévi koncert

Vezényel: Hollerung Gábor

2013. március 8. péntek
Rossini: Sevillai borbély - nyitány

Orbán: Hegedőverseny
Stravinsky: Tőzmadár - szvit

Harsányi Elina - hegedő
Vezényel: Kesselyák Gergely

2013. április 12. péntek
Mozart: Varázsfuvola - nyitány

Dohnányi: fisz-moll szvit
Strauss: Oboaverseny

Kıházi Edit - oboa
Vezényel: Werner Gábor

2013. május 24. péntek
A Talamba ütıegyüttes és a Harmonia Garden 

különleges közös hangversenye

A MEGSZEMÉLYESÜLT TRADÍCIÓ

2012. október 28.
AZ ORATÓRIUM

Händel: Izrael Egyiptomban

2012. november 25. 
AZ EGZOTIKUM

Csajkovszkij: Olasz capriccio • Chabrier: Espagna

2013. január 20. 
A TRADÍCIÓ SZÜLETÉSE

Stravinsky: Pulcinella

2013. február 17. 
TRADÍCIÓ ÁLARCBAN

Mozart: Kürtverseny • Dohnányi: Hárfaverseny

2013. március 10.
TRADÍCIÓK KERESÉSE

Rossini: Kismise

2013. április 28.
MŐFAJOK HATÁRÁN

Schubert: Die schöne Müllerin

Bérletakció 
2012-2013

Bérletvásárlás/bérletek átvétele: 

2012. április 14. szombat 10:00-13:00
Klauzál Gábor Budafok-Tétény Mővelıdési Központ

2012. április 16-20-ig
Hétfı, Csütörtök 14:00-18:00, 

Kedd, Szerda, Péntek 9:00-12:00;
Mővészeti Titkárság, 1087 Budapest, Kerepesi út 29/b.



A megérthetı zene junior
Ifjúsági hangversenysorozat 10-14 éves fiatalok számára

karmesteri magyarázattal, szombat délelıttönként 
11 órakor a Klauzál Házban

Elıad és vezényel: Hollerung Gábor

2012. szeptember 22. 
TEMPLOMI ÜNNEPEK

2012. november 10. 
REZES ÜNNEPI ZENÉK 

Budafok Big Band
Elıad és vezényel: Puskás Csaba

2012. december 15. 
KARÁCSONY

2013. január 19. 
FARSANG

2013. március 9. 
NEMZETI ÜNNEPEK

2013. április 13. 
A ZENEKAR ÜNNEPE

Zene-Kép bérlet
Négy hangverseny a Mővészetek Palotájában

2012. október 30. kedd
Händel: Izrael Egyiptomban

Filmzene
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar

Vezényel: Hollerung Gábor

2013. február 27. szerda
Holst: Planéták

Muszorgszkij: Egy kiállítás képei
Vezényel: Hollerung Gábor

2013. március 17. vasárnap
Stravinsky: Les noces

Rossini: Petite messe solennelle
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar

Vezényel: Hollerung Gábor

2013. május 5. vasárnap
Mendelssohn: Szentivánéji álom
Budapesti Akadémiai Kórustársaság

Vezényel: Hollerung Gábor

Universitas bérlet
Hat hangverseny a MOM Kulturális Központban

2012. szeptember 23. vasárnap
Mozart: Figaro házassága - nyitány

Beethoven: V. szimfónia
Dvorák: Hegedőverseny
Mariana Vasilijeva - hegedő
Vezényel: Hollerung Gábor

2012. november 16. péntek
Weiner: Szerenád

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

Szepesi Bence - klarinét
Vezényel: Roberto Paternostro

2013. január 12. szombat
Újévi koncert

Vezényel: Hollerung Gábor

2013. február 16. szombat
Bach: I. brandenburgi verseny

Dohnányi: Hárfaverseny
Brahms: II. szimfónia
Roskó Bernadett - hárfa

Vezényel: Vashegyi György

2013. április 27. szombat
Wagner: Rienzi - nyitány

Meza: Concerto négy harsonára
Schumann: Rajnai szimfónia

Sütı András, Káip Róbert, Pálinkás Péter, 
Görög-Hegyi Gábor - harsona

Vezényel: Chelsea Tipton

2013. május 25. szombat
Szabados: Idızene

Haydn: 44. (Gyász) szimfónia
Bartók: Divertimento

Hangversenymester: Berán Gábor

A mősorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Budafok i

Dohnány i

Zenekar



Bérletakció 2012-2013
Tisztelt Közönségünk!

Elérkezett az új évad és az új bérletakció ideje. Reméljük, hogy jövı évi programjainkkal is szép élménye-
ket tudunk szerezni Önöknek. A bérletmegújítás zökkenımentes biztosítása érdekében szeretnénk né-
hány közérdekő információval szolgálni.

Sorozatainkban két változásra hívjuk fel a figyelmet: A Zene-Kép bérlet neve ebben az évadban Zene
plusz...-ra változik. Azok a kedves vendégeink, akik eddig Zene-Kép bérlettulajdonosok voltak, az eddigi
bérletmegújítási feltételeknek megfelelıen, a megszokott helyükre válthatják meg a bérletüket a Zene
plusz... sorozatban is.
Az Universitas bérlet helyszíne a következı évadban a MOM Kulturális Központban kerül megrendezésre.

A többi bérletsorozat tartalma, feltételei és helyszínei nem változtak.

Prémium bérlet
Az idén is lehet Prémium bérletet váltani, amely plusz lehetıségeket kínál a közönség számára. Prémium
bérlet minden sorozatra váltható, és a hangversenyeken kívül az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:

- Az évad végén egy válogatás CD a bérlet legjobban sikerült elıadásainak felvételeibıl
- Karácsonyi ajándék CD
- Próbalátogatás a zenekar próbatermében (1087 Bp., Kerepesi út 29b) elıre egyeztetett idıpontban 
- Meghívások egyéb hangversenyekre

A Prémium bérlet ára az adott bérlet ára + 5.000 Ft. 
Reményeink szerint e bérlet elısegíti a Zenekar és az Önök kapcsolatának elmélyülését. 

Bérletárak
Bérlet neve Akciós ár Teljes ár Prémium bérlet ár
Universitas 16.000 19.000 21.000 / 24.000

14.000 17.000 19.000 / 22.000
12.000 14.000 17.000 / 19.000

Zene plusz... 13.000 19.000 18.000 / 24.000
10.500 16.000 15.500 / 21.000
9.000 13.000 14.000 / 18.000

Budafoki hangversenyesték 10.000 13.000 15.000 / 18.000
9.500 12.000 14.500 / 16.000
9.000 11.000 14.000 / 16.000

A megérthetı zene 10.500 12.500 15.500 / 17.500
9.000 11.000 14.000 / 16.000

A megérthetı zene junior 6.500 8.500 – / – 4 fı
4.500 6.000 – / – 2 fı
3.500 5.000 8.500 / 9.000 1 fı


