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Kedves Koncertjáró Olvasónk!

E sorok írásakor még javában készülıdünk a karácsonyra, az óév
búcsúztatására. E sorok olvasásakor azonban már túl vagyunk
az ünnepeken, szürkén, hidegen elindult az újesztendı, ön pedig
vélhetıleg éppen egy kedély-javító BDZ koncerten ücsörög. Ami
az idıjárást illeti, sok ráhatásunk nincs, de az ön kedvével, re-
mélhetıleg annál nagyobb csodákat tudunk tenni.

Kezdjük rögtön a címlap-sztorinkkal. Látott már férfit magazi-
nunk címoldalán? Nem ígérjük, hogy ez rendszeressé válik, de ha
ilyen férfi-túlhangsúlyos lapszám alakul, mint a mostani, azért
van még esély erre a viszonylag rendhagyó, remélhetıleg az ön
tetszését is elnyerı lépésre. A hegedőmővész-szólista, a világhírő
zeneszerzı-karmester, zenekarunk trombita szólamvezetıje és
csellista „fenegyereke”, az afrikai zene komponistája, a budai po-
litikus és az örök csoda, Mozart férfi koszorújában talán még fé-
nyesebben csillog pécsi opera-díva-vendégünk. Az elmélyülıs
írások mellett természetesen ez alkalommal is talál magazinunk-
ban böngésznivaló oldalakat és sok apró érdekességet. 

Bár ebben a lapszámban nem részletezzük az egyik legrendha-
gyóbb eseményünket, de mindenképpen szeretettel várjuk önt
február 11-én, a Papp László Budapest Sportarénában megren-
dezendı nagyszabású filmzene koncertünkön is. Részletesebb
kedvcsinálót a szemközti oldalon talál. 

Vidám, kitartó tavaszvárós lapozgatást és magával ragadó kon-
certélményeket kívánunk 2012 elsı negyedévére is!
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Rivaldafényben

Szöveg: Viant Katalin

Kelemen Barnabás hegedőmővész, tanár, fesz-
tiválalapító, apa, férj, amit – ha nem párhuza-
mos interjút készítünk is – azért meg kell em-
lítenünk, hiszen feleségérıl, Kokas Katalinról
is megírtuk már lapunkban, hogy mővész, ta-
nár, feleség, anya, fesztiválalapító egy sze-
mélyben…
Ki ne hagyjuk, semmiképp! 
Hogyan fér bele mindez a nap 24 órájába?
Azt nem tudom, erre nem tudok választ adni. Most
viszem Hanna lányomat egy olimpiai pontgyőjtı
osztálykirándulásra, aztán megyünk Balatonra, ad-
dig próbálunk eszeveszettül, mert Schubert „A ha-
lál és a leányka” c. vonósnégyesét játsszuk Kocsis

Zoltánnak, aki szeret foglalkozni velünk,
mi meg még jobban szeretjük, ha foglal-
kozik velünk.
Mi pedig már a 2012-es fellépésérıl
beszélgetünk, ahol Sibelius d-moll
hegedőversenyét játssza a BDZ-vel.
Mi fontos önnek e felkérés, e mő
kapcsán?
A felkérés mindig szóban történik egy
olyan csapatnál, ahol ismerıs az ember.
Itt ennél sokkal többrıl van szó: már
1998 óta játszom együtt a BDZ-vel meg
Gáborral, és mindig nagyon nagy él-
mény visszatérni. A legnagyobb izgalom
számomra ezzel a darabbal kapcsolatban
az, hogy elıször fogom nemcsak Buda-
pesten, de Magyarországon is játszani.
Amerikában, Ázsiában és Európában is
rengeteget játszom ezt a mővet, leg-
utóbb 3 hete Kuala Lumpurban adtam
elı, de Magyarországon 2-3 zenekar van,
akik engem rendszeresen felkérnek, he-

gedőverseny meg sok van…és ha a repertoáromon
lévı mőveket – Bruch, Lalo, Saint-Saëns, Csaj-
kovszkij stb. – mind el szeretném játszani pár év
alatt, akkor mindenkivel 3-4-szer kellene játszanom.
Jelent valami mást, többet elıször játszani egy
mővet a hazai közönség elıtt?
Igen. Amikor harmadszor játszottam Budapesten
Brahms hegedőversenyét, akkor extra nyomás volt
a vállamon: vajon mit fog szólni az a hallgató, aki
talán harmadszor hallja tılem a mővet. A Sibelius-
mő inkább feloldó erıt ad, hiszen mindenki elıször
fogja tılem hallani. Ugyanakkor, hiszen a mő nem
ismeretlen a hazai közönség elıtt, ha rejtetten is, de
erısen dolgozik bennem a megfelelési kényszer.
Annyi díj, siker, ünneplés után is?
Épp azért, sıt! 
S mert épp iható a tea, s megérkezik a nagy, „Persze, nem
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A hegedûmûvész, aki biciklizés közben

is gyakorol
„Gábort és a BDZ-t nagyon szeretjük….” –  mondta Kelemen Barnabás, amikor egy tanártársaival közös
Liszt-hangversenye szünetében felkértem erre az interjúra. – „De ugye, nem most szeretne beszélgetni?“ És lát-
tam a tekintetén, hogy azonnal oszt, szoroz, mikor is férnék be idejébe. Nem volt könnyő, de végül megállapod-
tunk: szombat reggel 9 óra, egy belvárosi kávéház. Jött is: gyönyörő, antik kölcsönbringán, fekete kabátban, nya-
kán csíkos sállal, vidáman, frissen, kisfiúsan. Leállás közben szót váltott barátjával a jó hangulatú kávéházi vo-
nósnégyeses minifellépésrıl, meg hogy, sajnos, vissza kell adnia a bringát, meg hogy „Még nem vagy nyitva? Jöt-
tünk volna hozzád.”



Rivaldafényben

kicsit kérek!” fánk a finom baracklekvárral, kis szünet
után folytatjuk.
Mit tanácsol közönségünknek, mire figyeljen,
ha majd felcsendülnek Sibelius hegedőverse-
nyének hangjai? Igaz az, hogy a mő elsı tétele
a hegedősé, a másodikban primus inter pares-
ként a zenekarral együtt játszik, majd a har-
madik tételben olyannyira szóló szerepet visz,
hogy a legvégén csak a hegedő szól?
Mint minden remek versenymő, ez a hegedőver-
seny is kamarazenei indíttatású. Igen, valóban van
egy olyan olvasata a mőnek, amelyet említett, de ha
megnézzük a legnagyobb versenymőveket Bachtól
Bartókig, akkor elmondhatjuk, hogy igaz a Paga-
nini-féle „szembenállás” zenekar és a szólista kö-
zött. A Sibelius-versenymő elindul egy hegedőszó-
lóval, de azonnal bejönnek a kamarazene jegyei, és
ez a szép: ahogy a szólista együtt játszik a zenekar-
ral. Nem lehet azt mondani, hogy majd figyel rám
a karmester, én meg játszom a magamét. Aki így áll
hozzá, akár csak kicsit is, az máris veszít a darab ér-
tékébıl. Én azt fogom hangsúlyozni ebben a da-
rabban is, noha kicsit tényleg szólisztikusabb, hogy
micsoda együttjátszásra van szükség és hogy a
Dohnányi Zenekar Hollerung Gáborral mire ké-
pes: nagyon egy húron pendülünk Gáborral. Én ezt
nagyon nagyra értékelem. Értem, mikor szigorú és
nagyon kemény, mikor kedves és aranyos. Nagyon
sokat köszönhetek neki, és egyik legnagyobb élmé-
nyem is hozzá főzıdik: a kb. 13 évvel ezelıtt együtt
játszott Dvořák-hegedőverseny.
Sok dicséretet kap a BDZ újabban azért, mert
kitőnıen alkalmazkodik a sokféle rendezıi,
énekesi, elıadói elváráshoz, s mindezt magas
színvonalon teszi.
Én is ezt tapasztaltam, például a nagyon magas szintő
Zempléni Fesztiválon is. Sajnos, egy új fesztivál csak
a másik rovására tud elindulni, létezni, és ily módon
a mi kaposvári kamarazenei fesztiválunk kicsit „árt”
a zempléninek, ráadásul idıben is ütköznek.
Ha már szóba kerültek helyszínek, fesztiválok,
érdekelne: hogyan vélekedik ezek szerepérıl
egy mővész életében. Ismeri a legfényesebbe-
ket, hiszen ön adott elıször magyar partnerrel
teljes szonátaestet a Carnegie Hall Nagyter-
mében, de ismeri a „fénytelenebbeket” is.
Elmondom ehhez, hogy pár napja Schubert és Schu-
mann vonósnégyest játszottunk itt, egy kis kávézó-
ban azért, mert a tulajdonos a barátunk. Összezsú-
folódtunk vagy huszonöten, írók, költık, mővészek,
tanítványok, de olyan hangulat volt, hogy nincs ki-
zárva: ilyen alkalmakkor az ember akár nagyobb él-
ményt tud nyújtani, mint a Carnegie Hallban.

Az sem titok, hogy utcai zenésznek adta ki ma-
gát a „Blahán”, de szemben Joshua Bellel, akit
hasonló szerepben nem ismertek fel New
Yorkban a járókelık, önt igen.
Mert sokfelé járok, sokfélét csinálok, s bizony más
a zenei kultúra azért idehaza. Mostanában Firenzé-
ben játszottam, elıtte Berlinben próbáltam és taní-
tottam, nemrég voltam Amszterdamban, Tokióban,
Malajziában. Voltunk Pekingben, ahol a 4. alka-
lommal megrendezett nemzetközi zenei versenyen
a Kelemen Kvartett elsı helyet ért el. Kicsit bo-
nyolult volt innen oda- és visszautazgatni, de – és ez
a helyszínek kérdéséhez is kapcsolódik – a Con-
certgebouw azért megéri. Aztán kétszer játszottam
a Liszt-ünnepségen, a Régi Zeneakadémián.
Ahol találkoztunk is. Nagyon élveztem a hang-

versenyt. İszintén szólva nemcsak a fantaszti-
kus elıadás miatt, hanem azért is, ahogyan ta-
nártársaival muzsikáltak: fantasztikus össze-
szokottsággal, érezhetı kölcsönös szeretettel
és tisztelettel egymás iránt. Az is nagyszerő,
hogy a mővésztanárok nemcsak a közönség,
de diákjaik elé is kiállnak, mint egy mester-
ember: ez vagyok, így játszom, ezt tudom…
Jó mősor volt, meg hát Perényi Miklóssal, Szokolay
Balázzsal együtt játszani azt a gyönyörő Liszt-triót;
én is élveztem. Örülök, hogy a közös zenélés han-
gulata átjött, és annak különösen, hogy vannak, akik
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„A fıtárgy szerepét hang-
súlyosabbá kellene tenni a

zenei oktatásban.”

Feleségével, Kokas Katalinnal



a tanár-diák viszonyt így látják. Én csak 7 éve taní-
tok, de már most azt tapasztalom, hogy a saját nö-
vendékeim közül is vannak, akik szinte nem is tud-
ják, hogy én hogyan játszom.
Ezt el sem hiszem.
Pedig így van: azt tapasztalom, hogy egyre több ze-
neakadémista ritkán jár hangversenyre, sem Buda-
pesten, sem vidéken, nem tudják, ki hogyan játszik.
Talán hiányzik „az” erkély?
A „kakasülı”, ahogy mi mondjuk biztosan, meg a
Zeneakadémia is. De azért a MüPában is van hall-
gatói erkély.
Mert tervezıje maga is muzsikus.
Igen! Szeretjük Zoboki mestert. Nem általános te-
hát ez a negatív jelenség, de erısödik a tendencia.
Közben pedig az internetrıl is szinte mindenkirıl
minden tudható lenne. És mégis... Amikor én vol-
tam zeneakadémista, állandóan néztük, figyeltük,
hogy a tanáraink hol játszanak, és persze nemcsak
a hegedősöket, hanem másokat is, hírességeket is
meghallgattunk, mindent, ami értékes és fontos
volt. 
Mi ennek az oka?
Egyes „nagyöregek” a tanárok közül azt mondják,
hogy ma már a légy fújja a chemotoxot, vagyis a fe-
jük tetejére álltak a hallgatói jogok a régi idıkhöz
képest. De ennél még fontosabb, hogy a 70-es, 80-

as években naponta fél napjuk volt a növendékek-
nek saját magukra, azaz gyakorlásra, míg ma he-
tente akár több napon is csak egy-egy órájuk van.
És van egy szemeszter, egy kötelezı tanmenet,
amely mellett lényegében napokig nem tudnak gya-
korolni. Hogyan váljanak teljes értékő mővészekké,
ha a legértékesebb idejükre nem vigyázunk? Na-
gyon nagyok az ellentmondások, és egy ilyen feszí-
tett munka mellett a személyiségük is átalakul. Bár
próbáltam ezen tanárként változtatni, nem vagyok
hozzá elég, de azért döngetném az ajtókat ezért az
ügyért. Nagyon fontosak a melléktárgyak, sok sze-
repét nem is kétlem, például magam is szívesen el-
járnék az akusztikaórákra, mert én aztán igazán tu-
dom, hogy mennyire szükséges, de a fıtárgy szere-
pét hangsúlyosabbá tenném. A napi 4 órás, „egy-
ben” gyakorlást a tanmenet részévé tenném, mert
annak, aki nem zenetudós akar lenni, hanem hang-
szeres mővész, annak a legfontosabb a minimum 4
órás, folyamatos gyakorlás, illetve az esély a befelé
fordulásra.
Akár mővész, akár tanár lesz a növendék?
Igen, mert amíg a saját hangszerén nem lesz úrrá
valaki, addig hogyan tudná azt tanítani? Ma hege-
dőmővész-mővésztanári diplomát kapnak a növen-
dékek, de a 3 éves alapképzéssel még zeneiskolá-
ban sem lehet tanítani. A pedagógiát nagyon ko-
molyan kell venni, hiszen épp a gyerekeket a legne-
hezebb tanítani: a legkisebbekkel megszerettetni a
zenélést, kitartóvá tenni ıket és felépíteni a tudást,
ez a legnehezebb, és erre egy zeneakadémista nincs
felkészülve. Bekerül egy zeneiskolába, és évekig ar-
ról szól az élete, hogy megtanulja a tanítást, saját hi-
bái árán. Én is tanultam zeneiskolában, és tudom,
milyen nehéz kérdéseket érintünk most. A jó tanár
csodákra képes: mindent megtesznek érte a gyere-
kek, de ha nem jó, akkor a gyerekek feltalálják ma-
gukat, és csinálnak valami mást. Ezt látom a kislá-
nyomnál is, akinek nagyszerő zongora tanára van,
akiért ı hajlandó sokat gyakorolni, naponta órát

Rivaldafényben

HÁTTÉR

Jean Sibelius 

(Hämeenlinna, 1865. dec. 8. – Ainola, Järvenpää, 1957.

szept. 20.) finn zeneszerzõ. Egyetlen versenymûve a d-

moll hegedûverseny, melynek elsõ változata 1903-ban

keletkezett, és ebben az évben Berlinben bemutatkozó

tízesztendõs magyar hegedûs csodának, Vecsey Ferenc-

nek ajánlotta. Az 1904-es bemutatót követõen Sibelius

átdolgozta a versenymûvet, melynek bemutatóján 1905-

ben Richard Strauss vezényelt. Tételei: I. Allegro mode-

rato; II. Adagio di molto; III. Allegro ma non tanto)
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venni – egyébként abban az Ádám Jenı zeneisko-
lában, ahol a nagyszülık is tanítanak.
Lassan összeáll a családi vonósnégyes, amibıl
kicsit kilóg a zongora, nem?
Simán lehet zongoranégyeseket,- ötösöket játszani,
fıleg, mert Gáspár fiam, aki nemsokára négyéves,
már érdeklıdik a hegedő és a cselló iránt. Hanna
túl korán kezdett hegedülni, és mert azt látta, hogy
nekünk milyen könnyen megy, azt hitte, könnyő
hangszer. Amikor aztán szembesült vele, hogy mi-
lyen nehéz, akkor elkezdett zongorázni.
Kocsis Zoltán azt mondta egyszer, hogy ı azért
lett zongorista, mert nem bírta a sok hamis,
eleinte fülsértı hangot, a hegedőtanulás kez-
deti, reménytelennek tőnı nehézségeit, és
hogy minden tisztelete a hegedősöké.
Tényleg? Jó történet! Való igaz: a hangszeresek kö-
zött a hegedőtanárok között lenne leginkább szük-
ség jó tanárokra, mert a hegedőtanulást kisgyer-
mekkorban kell elkezdeni, és a legnehezebb a meg-
szerettetés után a kitartásra nevelni a hegedősöket.

Százévente, ha egy olyan ember születik, aki fel-
nıttként tanul meg egy hangszert, és valamit el is ér.
Ilyen volt Jean-Marie Leclair a barokk idıkbıl vagy
Maurice André, napjaink trombitása, de a többiek-
nek bizony 3, 4, 5 évesen kell elkezdenie a tanulást,
a gyakorlást.
És mennyit kell tanulnia, gyakorolnia önnek?
Nincs olyan pillanat az életemben, amikor ne a zene
járna a fejemben, ne „gyakorolnék”. Most is. Egye-
lıre lélekben készülök erre a koncertre. Amint egye-
dül maradok akár egy pillanatra csak, biciklizéskor,
utazáskor, ha csak egy perc idım is van, akkor a fe-
jemben, a szívemben már a mő körül járok. Gon-
dolom, így van ezzel a festı is, az író is: a gondola-
taink állandóan a munkánk körül járnak, ez egy
szakmai ártalom. A technikai gyakorlással meg úgy
vagyok, mint a már emlegetett Kocsis Zoltán; annyit
gyakorolok, amennyi idım éppen van, minimum…
„Hány óra lehet?”– kérdezi, mert órát nem visel, az idı-
jelzıs telefonjával meg most épp a lánya játszik valahol, akit
„felvesz és felvisz” a Gellérthegyre. Öltözés, búcsúzás köz-
ben átadom neki a Hangoló egy példányát, mire megkér-
dezi: „Csak nem kerülök a címoldalra? Oda mindig szép
nık kerülnek, de azért küldök képet, jó?...és én is felteszek
még egy gyors, nem elfelejtett kérdést, amire vidáman, már a
lépcsırıl visszanézve válaszol:

INFORMÁCIÓ

Kelemen Barnabás

1978-ban született Budapesten, zenész családban. Nõs,

felesége Kokas Katalin hegedûmûvész, két gyermekük

van.

2001-ben végzett a Zeneakadémián, Perényi Eszter ta-

nítványa volt 

2005: a Zeneakadémia tanára

2003: a Bloomingtoni Egyetem állandó vendégtanára

2010: a Zeneakadémia docense 

Díjai:

1997: Nemzetközi Szigeti József Hegedûverseny II. díj

1999: Salzburgi Mozart-verseny I. díj 

1999: Kuhmói Trióverseny I. díj

2001: Végh Sándor Díj; Brüsszeli Erzsébet Királyné 

Hegedûverseny III. díj

2002: Nemzetközi Hegedûverseny, Indianapolis: I. díj

és 6 különdíj

2003: Liszt- és Rózsavölgyi-díj; Diapason D’Or-díj; 

Gramofon-díj: Az év klasszkus mûvésze

2006: Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje

kitüntetettje

2007: Zsolnai Középeurópai Komolyzenei Találkozó

Nagydíja

2011: Melbourne-i Nemzetközi Vonósnégyes Verseny:

a Kelemen Kvartett ezüstérmet és a Közönségdíjat

nyerte el

2011: 4. Pekingi Nemzetközi Zenei Verseny, a Kelemen

Kvartett elsõ helyezést ért el  

2011: az elsõ duplalemeze a Nemzetközi Liszt Társaság

Nagylemez-díját nyerte el 

2011: a Német Hanglemezkritikusok díját nyerte el a

Bartók Új Sorozat szólistájaként 

Hangszerei:

2002-tõl: Martinelli nevû Stradivari-hegedû

2005-tõl: a magyar állami Guarneri del Gesu hegedû�
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„A jó tanár csodákra
képes.”

Szereti Sibeliust?
Sibeliust? Nagyon szeretem. Sibeliusnak nagyon
különleges hangulatai vannak. Érdemes meghall-
gatni, különösen a hegedődarabjait. S nem melles-
leg: a Hegedőversenyt egy magyar hegedőmővész-
nek, Vecsey Ferencnek (1893 – 1935) ajánlotta... 
Mit is ajánlhatna nekünk egy hegedőmő-
vész?…
Kelemen Barnabás közremőködésével közönségünk 2012.
február 18-án, 19.30 órakor hallhatja Sibelius hegedőver-
senyét, az Olasz Kultúrintézetben, Universitas bérletünk
keretén belül. A koncerten felhangzik még Donizetti: Ro-
berto Devereux – nyitány, Mozart: c-moll mise. Közremő-
ködik a Budapesti Akadémiai Kórustársaság, vezényel
Hollerung Gábor.
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Szöveg: Ortutay Réka

Amint fent, úgy lent: Ez a mon-
dás írásunk összes szereplıjére
igaz; igaz a zenemővet ihletı af-
rikai népekre, akik a legteljesebb
mértékben képesek együtt élni a
természettel, és megpróbálják
az általuk elképzelt Teremtı vi-
lágát a földön megvalósítani, de
ugyanennyire elmondható a
szerzırıl, David Fanshawe-ról
is, aki, amikor arról beszélt,
hogy a világ népei egyenlık,
összetartoznak, akkor azt komolyan gondolta. Pan-
teista gondolkodó volt, aki az embereket nem fel-
osztotta, hanem egyesítette, a világot és a Terem-
tıt nem szétválasztotta, hanem egynek tekintette.
Hitvallása szerint bármennyire különbözıek va-
gyunk is egymástól, egy bolygón osztozunk, és így
kötelesek vagyunk egymást megismerni és elfo-
gadni. Egész életének ez volt a vezérelve, és ennek
megfelelı, hiteles életet élt.
David Fanshawe 1969-72 között hosszú hónapo-
kat töltött Afrikában. Mint mondta: elıtte már so-
kan felkeresték, beutazták ezt a varázslatos, csodá-
latos kontinenst, sokan beszámoltak az ott élı
népek életmódjáról, kultúrájáról, de elıtte még
senki sem rögzítette zenéjüket, szertartásaikat.
Hosszú útjai során bejárta Egyiptomot, Szudánt,
Ugandát és Kenyát, ahol elsısorban a zenei, kultu-
rális felfedezés hajtotta. Szerencsés természete foly-
tán könnyen teremtett kapcsolatot az ott élı em-
berekkel, bármilyen származásúak, vallásúak, kul-
túrájúak voltak is, mert mindig két cél vezérelte: a
kíváncsiság (azaz a másik megismerése) és az alá-
zatos tisztelet. Utazásai során együtt élt, együtt lé-
legzett az ott élıkkel, osztozott örömükben, bána-
tukban, részt vett szertartásaikon, betekintett „ku-
lisszatitkaikba“. Elmondása szerint már gyermek-
kora óta izgatta Afrika varázsa, és egyetemi évei

alatt valóra váltotta dédelgetett álmát: nekivágott a
kontinensnek. Amikor feltérképezte útját a Nílus
1200 km hosszú folyama mellett, feltőnt neki, hogy
egy kereszt formájú utat járt be. Ebbıl jött a gon-
dolat: egy földrajzi misét ír, amely a kultúrák, ha-
gyományok, zenei világok ötvözésével egyesíti a
föld népeit. 
Afrikai útjának elsı állomása Egyiptom, Kairó volt.
Éppen egy templomban járt, amikor felcsendült az
iszlám ima hangja, és akkor megfogalmazódott
benne a gondolat: „az, hogy a Teremtı keresztény, vagy
moszlim, nem érdekel: számomra egy Teremtı van”. Ze-
nemőve Kyrie tételében együtt szólal meg a müez-
zin (Allah akbar – Isten nagy) és a Kyrie eleison (Is-
ten irgalmazz) hangja. A két zenei anyag különle-
ges atmoszférájú összefonódása kultúráink harmo-
nikus találkozásának egyik legszebb példája.
Kairóból a Nílus mentén ereszkedve egy egyiptomi
esküvıi szertartást figyelhetett meg. Az esküvıre
készülı emberek hálaadó énekének öröme a ke-
resztény mise Gloria (dicsıség a magasságban Istennek)
szövegrészletét juttatta eszébe, és ezeket egy zenei
anyaggá ötvözte. 
Ugyanitt az iszlám iskola kántálásank ritmikus, ex-
tatikus lüktetése hallatán pedig a szentmise Quo-
niam (Mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy
az egyetlen Fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt, az
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Amint fent, úgy lent
Az Afrikai Sanctus címő földrajzi mise titokzatos világa
David Fanshawe-t, a BDZ által rendszeresen mősoron tartott Afrikai Sanctus tavaly elhunyt szerzıjét sze-
rencsére még személyesen is megismerhettük; meghallgathattuk elıadását, ahol lánglelkő szószólója volt a népek
összetartozásának, és elementáris erıvel, humorral mesélt mőve keletkezésérıl, melyhez rengeteg kép- és hang-
anyagot társított. Tartson most velünk ön is ezen a virtuális utazáson, ismerje meg e világzene-oratórium szü-
letésének történetét és a mindannyiunk számára példát mutató szerzıt!
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A Zene-kép elõadások kulisszái mögött 
Az idei évadban bevezetett multimédiás, Zene-kép címő bérletsorozatunk a kép és zene viszonyának négy különbözı aspektusát mu-
tatja be. Izgalmas folyamatokon megy át a hang és a képi anyag, mire szinkronba kerül egymással. 

Szöveg: Kapin Viktória
Az egyszerre több érzékszervünkre ható elıadássorozat
felépítésének idıigénye jóval meghaladja a zenei megva-
lósításhoz szükséges zenekari próbák idejét, mivel egy
képi anyaggal kiegészített hangversenyen nemcsak a hang-
szereket, hanem két önálló kifejezési formát kell össze-
hangolnia az alkotóknak. A munka a zene nagyon pontos
elemzésével kezdıdik. Ortutay Réka, a filmidézetek vá-
gója és a képi anyagok készítıje a képgyőjtés, képkészítés
megkezdése elıtt alaposan elemzi az adott mővet, mélyen
beleéli magát a zene rezdüléseibe. 
A zene-kép sorozat egyik koncert fajtája a filmzene kon-
cert. A filmzenék fıleg dramaturgiailag jelentenek kihívást
a zenészek és a vágó számára. Hiszen ahol feszültséget ér-

zünk a zenében, annak képen ugyanúgy meg kell jelennie. A többkörös munkafolyamatban szoros együttmőködésre van
szükség a zenészek és a filmvágás között. Amikor elkészült a felvétel a zenei anyagból, és az ez alapján „szerkesztett” vi-
deó is próbakész állatpotba kerül, összejátsszák a hangot a képpel, hogy kiderüljön, a képi megfogalmazás dramaturgiai
felépítése megfelel-e a zene mozgásának. A végeredményt sokan alakítják, van, hogy ekkor jönnek az új ötletek, amik
esetleg újraírják a filmidézetek sorrendjét, hosszúságát. A vágónak az újravágáskor alkalmazkodnia kell a muzsikusokhoz,
majd a tempóválasztásnak kell állandóan szinkronban maradni a végleges videóval – így a feladat egy folyamatos össze-
kacsintás karmester, vágó és zenekar között. A kép adott, ezért szigorúan tartani kell a tempót, a karmester a film alap-
ján dirigál, annak elıre megbeszélt ritmusához alkalmazkodik. A karmester eligazodását segíti egy-egy zenei rész lezáró-
dása; az ahhoz tartozó képkockák ellenırzıpontokként szolgálnak. Persze megesik, hogy az utolsó képkockákra már nem
kerül sor, mert hajszállal sietısebben vezényelt a karmester, de a vetítı ügyel rá, hogy a közönség ezt ne érzékelje.
Ám zene-kép koncertjeinken a valódi kockázatot még így sem a blockbusterek elıadása jelenti, sokkal inkább a két
ráadásszám eljátszása. Johann Strauss: A Denevér címő darabjához készült a Tom és Jerry címő rajzfilm A karmes-
ter címő epizódja, ahol minden egyes csattanásnak, esésnek, főrészelésnek a helyén kell lennie, ezért az ütısök foly-
ton a vetítıvásznat figyelik. A nehézség abban rejtızik, hogy eredetileg a film készült a zenéhez, a zenekar pedig a
filmhez játssza a zenét. Ugyanez a helyzet Chaplin Diktátorának borbély jeleneténél, amely Brahms V. Magyar tán-
cára készült. Hollerung Gábor karmester a ráadásszámok elıtt sosem mulasztja el bemondani: triplaszaltóra vállal-
kozunk a magunk mőfajában. Ezt közönségünk pontosan át is érzi, és az embert próbáló feladat véghezvitelét álta-
lában hatalmas tapsviharral díjazza. 
A filmzenékhez képest talán kevésbé populáris témákat megragadó, ám hasonló képi-zenei összhangra építı zene-
kép koncertjeink egy-egy oratorikus mővet dolgoznak fel. 
Smetana: Hazám címő szimfonikus költeményében áradnak a természeti képek, a történelmi, mitológiai jelenetek.
A Vysehrad Prága ısi várának dicsıségét és bukását emlegeti fel; a diadalmasnak tőnı fokozás után egyszeriben el-
csöndesül a zene, és összeomlik a régmúlt dicsısége. A két forrásból eredı Moldva folyót változó tájakon követi vé-
gig a muzsika hullámzása, eközben egy falusi lakodalomba is bepillanthatunk. Felelevenedik a mőben Sárka, az ama-
zon mitológiai alakja és története is, aki kegyetlen bosszút áll a férfiakon. A szerelmi jelenet wagneri hangokat idéz. A
zenemő végén az összes nagyzenekari téma együtt szólal meg. Az illusztrációt saját győjtésbıl származó természeti fo-
tók segítik, a mitológiai és történelmi részekhez pedig a képzımővészetet hívjuk segítségül. 
Haydn: Teremtéséhez korábban már készült vetítés, Budapesten annak feliratozással bıvített verzióját mutatjuk be,
melyben a kép alkalmazkodik a zenéhez. Ez nem egyszerően egy szövegkönyvet ad a hallgatóság kezébe, hanem a da-
rab megértését azzal segíti, hogy a zene – illetve a Teremtés – állomásaihoz, valamint a zenei folyamatokhoz illeszkedve,
a zenéhez komponált filmmel ábrázolja, egészíti ki Haydn alkotását. A zenemő maga is kínálja a képi illusztrációt, a naiv
természetfestést, az elıadás így természetfilmekbıl vett részleteket felhasználva jeleníti meg az ég és föld, növények
és állatok teremtését, a káoszt és a rendet, a sötétséget és a fényt. A vetítés egy egységesen összeállított képi világot mu-
tat be, amely egyrészt természetfilmekbıl vett részleteket, másrészt a témához illı mőalkotásokat is tartalmaz. 

7



Zene-Kép háttér

Atyaisten dicsıségében. Ámen.) szövegére asszociált, ami
a feltétlen hit kifejezése, egyfajta katekizmus, mely
összecseng az iszlám imaolvasás kérlelhetetlen, mo-
noton ritmikusságával. Így a mőben az iskola kán-
tálás közepette felcsendül a Quoniam éneke is.
A Credo tétel a sivatagban született. „Kartúmból a si-
vatagba indultam, mert meséltek nekem a furcsa emberek-
rıl, akik a Paradicsom hegyeiben élnek, és kíváncsi lettem
rájuk”. A tevegelés monotonitásából a Marra-he-
gyekben négy ember skandáló éneke zökkentette
ki. A sivatagban a szél süvítésén kívül semmi sem
hallatszott, a homokon kívül semmi sem volt.
Mégis, a négy ember ott táncolt a domb tetején, és
a Teremtı dicsıségérıl énekelt. „Ez egy olyan talál-
kozás volt Istennel, amilyenben még nem volt részem” – em-
lékszik vissza a szerzı. „A fejemben a Credo szövegét
hallottam. Hiszek, hiszek, hiszek valamiben!” Így szüle-
tett az African Sanctus Credo
tétele. A Credo zenei anyaga, és
a hozzá társuló képanyag káprá-
zatos, lebilincselı módon adja
vissza a természettel együtt élık
megkérdıjelezhetetlen, jó érte-
lemben vett fanatikus hitét, és a
hitük örömét.
A Marra-hegyekbıl Keletnek
indult a Vörös-tenger partjai
felé, ahol a Hadandua törzs sát-
raiba botlott. „Egy este egy fiú tért
haza, egy sajátos, hárfához hasonlító
hangszerrel a kezében. Egy lefegyver-
zıen egyszerő, de mégis szívig hatoló
szerelmi dalt énekelt, amelyet zongo-
rára hangszereltem, és betétdalként
került a mise anyagába.” A mőben
a dalt követıen csengettyőszó

hallatszik, amely a Hadandua törzsnél
újszülött fiú világra jöttét jelzi. 
A hadaundák hite szerint a csengettyők
védelmet nyújtanak a csecsemınek a
gonosz szellemekkel szemben. 
A „Hiszek egy…”, „et in spiritum
sanctum” kezdető szövegének dallam-
világát szudáni üldözött keresztények
ihlették. Ilyen menekültekkel találko-
zott a szerzı a határon, akik hálaadó
éneket daloltak az Istennek szerencsés
megmenekülésük emlékére. Fanshawe
ehhez kapcsolta az Et in spiritum sanc-
tum szöveget (Hiszek a Szentlélekben,
Urunkban és éltetınkben, aki az Atyától és
a Fiútól származik; akit éppúgy imádunk
és dicsıítünk, mint az Atyát és a Fiút.)

A Crucifixus tétel (megfeszíttetett) a mő központi
gondolata. Ugandában barangolva egy trópusi vi-
har közepébe keveredett a szerzı, amely elementá-
ris erıvel csapott le a tájra. „Ahogy az elemi erık sö-
tétségében álltam, hangok szóltak hozzám: feszítsd meg, fe-
szítsd meg. Ez a tétel a természet erejében gyökerezik.”
Ezt különbözı dobok, elektromos hangszerek je-
lenítik meg. Végül, ahogy a vihar alábbhagy, a fel-
támadás szövegére a zenei akkord is kitisztul. „Hi-
szen a vihar elcsendesedése után ünneplünk. Ez jellemzı az
afrikai emberekre. Megünneplik az esı eljöttét, de ugyanúgy
megünneplik a gyızelmet, vagy éppen a háborús vereséget.
A Bwala tánc az ugandai acholi törzs királyi, ünnepi tánca.
Tele van életenergiával és csillogással.“ Ezt a sziporká-
zóan vérpezsdítı, királyi ünnepet kapcsolta össze a
szerzı a Sanctus hangjaival, hiszen a „Sanctus” ün-
neplés: a teremtés dicsıítése. 
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A címadó Sanctus tételt azonban nem a hagyomá-
nyos Agnus Dei tétel követi. A hadandua fiú sze-
relmi dalához hasonlóan egy újabb betétdalt illesz-
tett be a szerzı a Miatyánk szövegére, mely a régi és
az új együttélését jelképezi. „Afrika egy gyorsan vál-
tozó, fejlıdı kontinens, ahol egymás mellett él a hagyomány
és a modern. Ezért döntöttem úgy, hogy a misémbe beillesz-
tek egy tételt, amely együtt mutatja meg a múltat és a jelent,
amikor is egy jazz énekes és egy operaénekes szólista a kó-
russal együtt szólaltatja meg a „Miatyánkat”.
A betétdal után folytatódik a mise, melynek Agnus
Dei tételét egy varázslatos szertartás ihlette. Kenya
keleti részén, egy hatalmas teaültetvény közelségé-
ben egy olyan ünnepbe csöppent a szerzı, amelyet
ma már nem csodálhatunk meg ebben a formájá-
ban, mert a törzs tagjai már igen csekély számban
élnek csak. Büszke harcosok a luo törzs tagjai, akik
vezetıjük irányítása alatt – aki a törzs egyfajta feje és
orvosa is – egy egyedülálló harci táncot adtak elı
egy elképzelt halott harcos körül. A szertartás vé-
gén a törzsfınök szépen, aprólékosan megszabadult
csodálatos díszeitıl, jelezvén, hogy befejezik a har-
cot. Ezt az aktust kapcsolta össze a szerzı a szent-
mise Agnus Dei (Isten báránya, te elveszed a világ bőneit,
irgalmazz nekünk) tételével, mert a törzsfınök szer-
tartása – melyben szinte meztelenre vetkızik – a bő-
nöktıl való megszabadulás élményét adta számára.
A sokszínő, káprázatos zenemő végül ismét a Kyrie
és a Sanctus hangjaival zárul. Ez a kirobbanóan
energikus tétel ad keretet ennek a látványos, izgal-
mas zenemőnek, amelyhez a szerzı kívánsága sze-
rint az afrikában készített felvételeit vetítik a mő
elıadása közben.
David Fanshawe African Sanctus címő zenemővét, vala-
minta  szerzı afrikai útjáról készült filmeket, fotókat
2012. április 4-én, 19:30-kor láthatják-hallhatják Zene-
kép sorozatunk harmadik elıadásán a Bartók Béla Nem-
zeti Hangversenyteremben. {A bérletsorozatról, annak többi
darabjáról szóló további információk olvashatók keretes írá-
sunkban. –Szerk.}
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David Fanshawe (1942-2010)  

Angol zeneszerzõ, népzenetudós, felfedezõ. Zenei élet -

mûve a tradicionális és a crossroads között helyezkedik

el, legismertebb mûve az African Sanctus (1972). Édes-

apja angol vezérkari tiszt volt, aki hosszú ideig állomáso-

zott Indiában. Innen ered David ismeretlen kultúrák és az

utazás iránti rajongása. Angliába visszatérve felfedezte a

muzsika örömét. Zongorázni tanult és ösztöndíjat nyert a

Royal College of Musicba, ahol zeneszerzést tanult. Ezt kö-

vetõen zenei és filmszerkesztõként dolgozott, számos

filmzenét írt. Szabadidejét azonban mindig az utazásnak

szentelte. 1969-72 között feltérképezte Észak-Afrika kul-

túráját, 1978-tól pedig 10 évet szentelt Óceánia kultúrái-

nak. Afrikai gyûjtésébõl 1972-ben született meg legis-

mertebb mûve, az African Sanctus. Etnikai gyûjtéseit szá-

mos filmben felhasználták, pl. New York bandái, Hét év

Tibertben.

African Sanctus címû mûvét karmesterünk, Hollerung Gá-

bor nem csak Magyarországon mutatta be többször, de

világszerte igyekszik megismertetni a közönséggel. Ve-

zényelte már nemzetközi zenei kurzusok koncertjein Taj-

vanon, Németországban, Izraelben.



Áthallások

Kezdjük ott, hogy mi az a „loopolás-dolog”. 
A looper egy olyan berendezés, amivel realtime,
azaz élıben lehet felvenni dolgokat, majd ott rög-
tön visszajátszatni, így gyakorlatilag egyedül fel
tudsz építeni egy zenekari hangzást az egymás után
rögzített, majd egymásra játszott dallamokkal. Ezt
úgy kell elképzelni, hogy az ember feljátszik egy kí-
sérı szólamot, a looper a második gombnyomásig
felvesz, utána lejátssza a felvett anyagot. Erre to-
vábbi sávok rögzíthetık, például basszus, vagy
szóló rész, páros szólót játszhatunk saját magunk-
kal, és még sok minden más. A loopolás jó oldala,
hogy egyedül tudok egy gazdag hangzásképet lét-
rehozni. A „rossz” oldala, hogy vannak bizonyos

határai; például loopoláskor egy, maximum két
hangszeren játszom, ezáltal a hangzásképnek vál-
tozatosnak kell lennie, hogy hosszú távon ne legyen
egysíkú. Az elsı ilyen feldolgozás pont egy éve szü-
letett a keresztanyám hetvenedik születésnapjára,
aki szintén csellista, és aki révén elindultam a zenei
pályán. Gondoltam, a keresztanyákról méltatlanul
elfeledkeznek a filmirodalomban, közben a ke-
resztapákról meg nem. Így született meg a Godfat-
her, azaz Keresztapa címő film zenéjének átdolgo-
zása, a Godmother, azaz Keresztanya. {Ez utóbbit a
közönség többek között a 2012. január 14-i újévi koncer-
tünkön is meghallgathatja az Olasz Kultúrintézetben -
Szerk.} A Sting-feldolgozás ötlete már megvolt a
fejemben, amikor a zenekar a felkérést kapta a
Sting-koncertre. Akkor rákapcsoltam, hogy meg-
csináljam stúdió körülmények között, így ez lett az
elsı videóm, aminél a hangot is és a képet is profi
stúdióban vettük fel. 
Az idén pedig már nemzetközi loop-versenyen
indulsz. 
Ez azért érdekes, mert nem nagyon vannak iránya-
dók, mivel ezzel nem foglalkoznak többszáz éve.
Nincsenek olyan looper-nagyságok, akiktıl tanulni
lehetne, csak a youtube van, meg az egyéni kreati-
vitás. Most lesz a nemzetközi Loop Contest kelet-
európai fordulója. A továbbjutottak között van, aki
felváltva zongorázik, gitározik és dobol, vagy van
egy figura, aki elıtt mindenféle tálcák, vizespoharak
és konyhai kiegészítık vannak, azzal zenél, de sok
a beatboxer, azaz szájjal doboló versenyzı is. Nekik
annyi elınyük van velem szemben, hogy mindkét
kezük és lábuk szabad. Én csellózás közben általá-
ban egy lábamat tudom erre a célra, azaz a looper
gombjának nyomogatására használni. Baloldalt van
a hangszer, tehát csak jobbra látok, és ott is nyúj-
tózkodni kell, hogy elérjem a jobb lábammal a loo-
pert – ez nem teszi kényelmessé a játékmódot, nem
véletlen, hogy nem igen foglalkoznak csellisták
ilyesmivel. Lehet, hogy piaci rést találtam? 
Miért pont csellista lett belıled? 
Már óvodában megmondtam anyáéknak, hogy én
csellista leszek. Mivel zenész családból származom,
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Csellózás kézzel-lábbal
Zenekarunk Sting-koncert közremőködése kapcsán valamikor a nyár derekán muzsikusokat kértek a Doh-
nányi Zenekarból egy rádiómősorba. Simkó-Várnagy Mihály, a zenekar cselló szólamvezetı-helyettese öröm-
mel ment Stinget játszani a rádióba is, egyszemélyes looper-zenekarával. Produkciója akkora sikert aratott, hogy
még aznap felhívták, lépjen fel Pataky Attila hatvanadik születésnapi buliján. Bár a felkérésnek egy turné mi-
att nem tudott eleget tenni, ez a „loopolás-dolog” {ejtsd: lúpolás} azóta is nagyon vonzza. 

Szöveg: Kapin Viktória 



Áthallások

sok zenében volt részem gyerekkoromban is. Ak-
koriban mindenki hegedült körülöttem, ezért azt
sokat hallottam, de valahogy a cselló hangja min-
dig érdekesebb volt számomra. Keresztanyám, aki
végigkísérte tanulmányaimat és eddigi pályámat,
szintén csellista. Szerintem ıt hallottam életemben
elıször csellózni. Ha újrakezdhetném hússzor, ak-
kor is ezt a hangszert választanám. Az idı múlásá-
val az ember átél egy-két szakmai mélypontot, de
az elhatározás, hogy csellista akarok lenni, sosem
kérdıjelezıdött meg bennem. A cselló két okból is
kiváló hangszer: az emberi beszédhanghoz a cselló
hangja áll a legközelebb mind tónusban, mind
hangfekvésben, ezért kellemes hallgatni, másrészt
jazzel és könnyőzenével is foglalkozom, és abban
nagyon hasznos, hogy basszust, kísérı-töltıszóla-
mot és szólót is lehet vele játszani. Az elektronikus
és a klasszikus cselló lényegében ugyanaz, csak az
elektronikusban nincs rezgıtest, ami továbbítaná a
hangot. A gitár meg a basszusgitár úgy jött a képbe,
hogy ugyebár mindenkinek megvan a maga láza-
dókorszaka… Hát én hatalmas nagy rocker voltam,
hosszú haj, fülbevaló, és minden ami kell. Annak
idején megvolt a saját heavy-metal bandánk is,
amibe a cselló nem nagyon fért bele. Ezért úgy 12-
13 éves koromban elkezdtem basszusgitározni. A
basszusgitár maradt, de lassan átálltam a metálról a
jazz-vonalra.  
Kiterjedt érdeklıdési körő zenész vagy, aki
éppúgy megtalálja magát a komolyzenében,
mint a jazzben, vagy a pop-rock stílusban. 
Most már az elektronikus hangszerek széles tárhá-
zát tanulmányozom, de azt mondják, valamire spe-
cializálódni kell. Alapvetı nehézség volt számomra
az elmúlt pár évben, hogy rájöjjek, mi az én utam;
elektromos csellista, azaz crossover {mőfajokat, stí-
lusokat ötvözı – Szerk.} muzsikus szeretnék lenni,
vagy klasszikus, nagyzenekari zenész, vagy kamara-
zenész… Na igen, ez a keresgélıs korszak még
nem zárult le nálam. Nem tudnám azt mondani,
hogy otthagyom egyiket a másik kedvéért, és egye-
lıre nem is érzem szükségét a döntésnek. Nagyon
szeretek zenekarban játszani és kamarazenélni. A
szólistaság sosem vonzott annyira, hogy fanatiku-
san bele tudtam volna ásni magam, márpedig a
klasszikus szólistaságnak ez nélkülözhetetlen eleme
lenne. Akkor az ember semmi másra nem kon-
centrálhat, ami valamilyen szinten egy behatárolt-
ságot jelent. A looperes szólistaság ebbıl a szem-
pontból sokkal nyitottabb dolog.
Van olyan megkeresés, amire nemet mondasz? 
Általában reggel kilenctıl este tízig úton vagyok,
sajnos, vagy éppen hál’Istennek nem ismerem a

hétvégét meg a hétköznapot. Az utóbbi pár év ek-
lektikusra sikerült, mivel igyekszem mindent elvál-
lalni, ami beleférhet. A „vas csak egyik végének a
tőzben tartása” nem járható út, nem túl tápláló, így
igyekszem minden stílusban részt vállalni; mindent,
ami új és érdekes, bevállalni. Mostanában inkább
anyagi megfontolás a döntı – sajnos. Ez némileg
mővészetellenesnek tőnik, de sajnos a zenész is ét-
kezik és él. Régen nagyon sok klubban felléptünk
pár ezer forintért, induló saját zenekarokkal az em-
ber mindenfelé próbálkozik. De ezt már nem en-
gedhetem meg magamnak. Dolgozom kortárs
tánccsoporttal, rendezvényszervezı irodák szerve-
zésében közremőködöm kisebb-nagyobb céges
rendezvényeken, több budapesti színházban ját-
szom. Az igazi szerelemzenekarom a Fele Király-
ság. Imádom az embereket, akikkel benne dolgo-
zom, mind emberileg, mind zeneileg. Ez a zene
tényleg mi vagyunk. A 80-as, 90-es évek, gyermek-
korunk film- és mesezenéit dolgozzuk fel, most ké-
szül a lemezünk, remélhetıleg januárban már kap-
ható lesz. (www.felekiralysag.hu)
Ilyen idıbeosztással lassan a gyakorlásról kell
leszokni… 
Nem, sajnos azt muszáj rendszeresen. Reggel vagy
este, de muszáj az izomzatot frissen tartani. Nem
értek egyet az olyan szemlélettel, hogy az ember
diploma után pár évvel már bojkottálja a gyakor-
lást, mondván, hogy a diploma megvan, akkor hátra
lehet dılni. Mindig van mit gyakorolni, és a zene-
karban a szólamvezetıi széken az embernek maga-
biztosnak kell lennie. Ehhez nélkülözhetetlen a tré-
ning.
Szólamvezetı-helyettesként mi a dolgod? 
Mint a szólamvezetınek: a vonások és a teljes hang-
záskép kidolgozása. Én világéletemben ragaszkod-
tam hozzá, hogy nem „antikolok” kottát, azaz nem
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NÉVJEGY: SIMKÓ-VÁRNAGY MIHÁLY

foglalkozása: csellómûvész

életkora: 30 év

édesapja: a Liszt Ferenc Kamarazenekar szólóbrácsistája,

a Feszivál Zenekar alapító tagja, Príma-díjas mûvész

édesanyja: a Bartók Konzervatóriumban tanít 28 éve, a

Fesztivál Zenekar alapító tagja

nõvére: Angol nyelvtanár 

saját zenekarok: Fele Királyság, Fugato Orchestra, Nossa

hobbija: az is a zene

kedvenc zenei stílusa: „Egy Bach – Bartók – Dream 

Theater – Infected Mushroom keveréket mondanék.” 

kedvenc autómárkája: Honda Accord Kombi full

kedvenc ételei: szenvedélyes húsrajongó 



Áthallások Érdekesség

írom be a vonásokat, hanem megjegyzem azokat.
Ez mőködhet addig, amíg az ember szólózik, vagy
kamarázik, de nagyzenekarban muszáj volt ebbe, a
kottába írásba is beleszokni. A nagyzenekari hang-
zásban nagyon fontos, hogy egyszerre váltsunk vo-
nót, egyszerre legyenek a lélegzetvételek. Mivel
mindenkinek más a kézfelépítése, esetleg máshogy
esne jól neki, ezért kap itt nagyobb szerepet az ösz-
szehangolás, hiszen a zenekarnak egységesen kell
szólnia. 
Mirıl álmodsz, hol szeretnél lenni tíz év
múlva? 
Szeretném, hogy a saját zenekaraimat egy alapvetı
ismertség és elismertség övezze. Szeretném, ha tíz
év múlva elektromos cselló-hangzást, csellistát ke-
res valaki Magyarországon, akkor az én nevem ug-
rana be elsıként. Szeretném, hogy tíz év múlva a
szakma által elismert, a nagyközönség által ismert
ember legyek, aki havonta két hetet tölt Magyaror-
szágon… lenne egy házam, család minimum három
gyerekkel, kutyám legalább egy, rengeteg autóm –
autómániás vagyok már kisgyerekkorom óta...
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Simkó-Várnagy Mihány videói a youtube-on: 

•   BOSS Loop Contest 2011 Simkó-Várnagy Mihály 

•   The Godmother (based on the theme of "The Godfather")

on cello 

•   The Neverending... on cello 

•   "Shape of Sting's heart" on cello (based on Sting: Shape

of my heart)

Lapzárta után érkezett a hír: Simkó-Várnagy Mi-
hály a Loop Contest kelet-európai fordulóján leg-
jobb magyarként a második helyen végzett.
Simkó-Várnagy Mihály egyszemélyes zenekar produkció-
ját - ahol közönségünk a loop-ot közelrıl is megismerheti -
2012. január 1-jén az Olasz Kultúrintézetben és január 6-
án a Klauzál Házban hallgathatják, nézhetik meg.

Az 501-es légió 
Akik jelen voltak az októberi filmzene koncertünkön,
bizonyára emlékeznek arra, amikor a sötét 
nagyúr, Darth Vader megpróbálkozott a vezényléssel.
A koncert után beszélgettem Csuka Gáborral, a Star
Wars címő filmopusz szereplıit rendszeresen és „hiva-
tásszerően” életre keltı 501-es Légió vezetıjével.

Szöveg: Geiger György

Mikor láttad, láttátok elıször a Star Wars-t (to-
vábbiakban SW)? Elsıre megfogott ez a világ?
A Star Wars-t még a VHS korszak itthoni kezdete-
kor láttam elıször. Igaz, hogy 1985 karácsonyán le-
adta a magyar TV, de nem akkor láttam elıször.
Egy ismerıs filmeket hozott be külföldrıl azzal a
mindenki által ismert, szörnyő alámondással. Ab-
ban a változatban láttam elıször a SW filmeket. És
maradandó élményt adott még abban a rettenetes
verzióban is.
Honnan és mikor jött az ötlet, hogy jelmeze-
ket vegyetek magatokra?
Ez is a gyerekkorban alakult ki valamennyiünknél.
A meghatározó élmény miatt mindenki Jedi akart
lenni, aztán ahogy nıttem, nekem egyre inkább a
„gonosz“ karakterek kezdtek megtetszeni. 1997-
ben megalakult itthon a Star Wars rajongói klub, és
ekkor merült fel bennünk annak a lehetısége, hogy
különféle jelmezeket alkossunk. Ahogy telt az idı,
megjelentek az egyre profibb jelmezek, aztán las-
sacskán megtaláltuk az utat a külföldrıl beszerez-
hetı kiváló minıségő páncélokhoz is.
Hogyan tesztek tehát szert a jelmezekre? 
A jelmezek többféleképpen jutnak el a viselésig.
Vannak olyan darabok, amelyeket többé kevésbé
otthoni körülmények között is el lehet készíteni, de
a bonyolultabbakhoz megfelelı gépek és formák
kellenek. A világban egész sokan készítenek profi
minıségben, de aranyárban Star Wars jelmezeket.
Itthon én vagyok az egyik, aki ilyennel foglalkozik,
az otthoni vákuumozó gépemmel 3 féle alapjelmezt
el tudok készíteni; sima rohamosztagost, sivatagi
rohamosztagost és biker scout-ot.
Mennyi ideig tart a beöltözés?
Jelmeztıl függ. Általánosságban 15-20 perc körül
van, de volt már olyan is, hogy 8 perc alatt sikerült
egy rohamosztagos jelmezbe belebújnom. A két leg-
bonyolultabb jelmez a Boba Fett és a Darth Vader,
ezek felöltéséhez kb. 20-30 perc szükséges.
Mennyire kényelmes egy ilyen viselet?



Érdekesség

Azok a jelmezek, amelyek kevés páncélból (Biker
és még bizonyos esetekben a Vader is) állnak, azok
elég kényelmesek. Kisebb átalakításokkal egy ro-
ham osztagos jelmezben is sok mindent meg lehet
csinálni, ami fıleg akkor fontos, ha kisgyerekekkel
kell foglalkoznunk. Mindazonáltal mindegyik jel-
mezre elmondható, hogy 1-2 óra múlva a jelmez
súlya és a túl merev kialakítása miatt kezd igen ké-
nyelmetlenné válni. És a nap végére tucatnyi helyen
töri fel az embert. Ezért nem is nagyon (vagy csak
pontosan lefektetett szabályokkal) vállalunk egész
napos fellépéseket. 
Hol láthat benneteket általában a nagyközönség?
Bizonyos rendszeres rendezvényeken minden év-
ben megjelenünk: ilyenek a Star Wars klub rendez-
vényei, a MondoCon, a HoldfényCon. De emellett
rengeteg egyedi felkérésünk is van már, egyre in-
kább kezdünk az itthoni köztudatba is bekerülni. A
gyakori szereplés mellett ez nagymértékben kö-
szönhetı a rendszeres média megjelenéseinknek, il-
letve az 501-es Légió egyre gyarapodó jótékonysági
munkájának. Aki szeretné figyelemmel kísérni a Lé-
gió fellépéseit, annak a Légió internetes oldalát
(www.rohamosztagos.hu) és a Légió Facebook cso-
portját (www.facebook.com/501sthungary) tudom
ajánlani. Itt rendszeresen tájékoztatjuk a rajongóin-
kat, mikor merre találnak meg minket.
Volt-e olyan fellépésetek, ami valami miatt na-
gyon különleges volt? 
Minden fellépésünk különleges, hisz nincs két
ugyanolyan szituáció. Mégis a legutóbbi hivatalos –
az amerikai 501-es Légión keresztül kapott – felké-
résünk volt talán a legfontosabb. November 18-20.
között a Légió 4 tagja kisegítette a Román helyır-
séget egy nagyvolumenő jótékonysági rendezvé-
nyen, melyen 170.000 eurót sikerült a rászoruló ha-
lálos betegségben szenvedık részére összegyőjteni.
Tudtommal most októberben debütáltál „kar-
mesterként”. Milyen érzés volt a Dohnányi Ze-
nekart Darth Vader-ként vezényelni?
Eddig még sosem próbáltam szimfonikus zenekart
vezényelni. De most már tudom, nagyon irigylem a
karmestert amiatt a pillanat miatt, amikor az egész
zenekar a kezdı mozdulatot várja. Mindenkinek
csak azt tudtam mondani, hogy fantasztikus élmény
volt, olyan, amit nehéz elmondani, amit át kell élni.
Ugye jól tudom, hogy elıször a 2007-es John
Williams filmzene koncerten színesítettétek a
Dohnányi Zenekar estjét? Az volt az elsı, hogy
zenekari produkcióban vettetek részt?
A 2007-es John Williams koncert volt az elsı olyan
szervezett koncert, ahol a jelmezesek többsége 501-
es Légiós volt, de akkor még igen gyermekcipıben

jártunk. Azóta a Dohnányi Zenekar mellett a Po-
mázi Ifjúsági Fúvószenekarral is évek óta nagyon
jó kapcsolatot ápolunk, és rendszeresen szervezünk
közös fellépéseket is. İk többek között Star Wars
zenemőveket is elıadnak fúvósokra átírt változat-
ban. A 2012-es évben mindkét zenekarral lesz egy-
egy nagyszabású koncertünk.
Amennyiben valaki csatlakozna hozzátok jel-
mezesként, mi a teendıje?
Aki csatlakozni szeretne, az az info@rohamoszta-
gos.hu e-mail címen tudja velünk felvenni a kap-
csolatot. A tagságnak 3 feltétele van: a 18. életév be-
töltése, a büntetlenség és egy olyan jelmez, amely
megfelel az 501-es Légió minıségi követelmény
rendszerében leírtaknak.
Miután többször felmerült, hogy miért csak 18 éve-
sek lehetnek tagok, ezért jövıre tervezzük egy 501-
es Akadémia létrehozását, ahol a kiskorú rajongók
tudnának a jelmezkészítéshez tanácsokat kapni.
Az 501-es Légió tagjaival 2012. február 11-én a Papp
László Budapest Sport Arénában megrendezésre kerülı,
nagyszabású filmzene-show-n találkozhatnak az érdeklı-
dık, ahol közelebbrıl is megtekinthetıek lesznek a jelmezek,
és közös fotózásra is lehetıség nyílik.
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Vendégünk 

Milyen körülmények befolyásol-
ták a pályaválasztásodat?
Azt mondanám, a zenei pálya válasz-
tott engem. Az óvodában a dadus
ajánlotta, hogy járassanak szüleim ze-
neiskolába, ott és akkor minden az
éneklésrıl szólt. Pedagógus édes-
anyám az oviból gyakran bevitt az
utolsó órájára, ami szintén ének-zene
volt. Mondják, hogy hamarabb kezd-
tem énekelni, mint folyamatosan be-
szélni. Egy idı után megtetszett a
zongorázás, de lehet, hogy csak a
zongora, ezért 14 éves koromig a
hangszeres zene érdekelt. Összessé-
gében 4 éves korom óta a zene min-
dig jelen volt az életemben, maga az
éneklés pont olyan természetes volt
számomra, mint bármilyen más hétköznapi dolog.
Az iskolában én voltam a nótafa, népdaléneklési
versenyeket nyertem. Kérdezték, hogy ugye éne-
kesi pályát választok, mondtam, nem hiszem, zon-
gorázni szeretnék. Hajdúnánáson nem volt túl sok
lehetıség a zenei élményszerzésre. Jártam  ugyan  a
debreceni színházba, de kezdetben az operát nem is
ismertem, idegenül hangzott számomra ez a mőfaj.
A televízióban néztem és a rádióban hallgattam kü-
lönbözı zenemőveket. Emlékszem, Maria Callas
mennyire lenyőgözött azzal, ahogyan a hangjával
bánt. Az, hogy én magam is énekes lehetnék, so-
káig fel sem merült bennem.
A zenével átszıtt gyermekévek és a zenei tanulmá-
nyok után valahogy egyértelmően a debreceni kon-
zervatórium felé vettem az irányt. A tanárnım
bölcs elırelátással ragaszkodott az ének szakhoz,
mely mellett zongora szakra is felvettek. De ben-
nem még mindig nem kristályosodott ki, mivel sze-
retnék igazán foglalkozni. Rendkívül szorgalmasan
gyakoroltam, zeneelméletbıl is a legjobb tanulók
szintjére küzdöttem magam. Nagy örömet okozott
a leánykarban, a közösségben való éneklés. A taná-
raim tudatosították bennem, hogy mindegy milyen
módon, de nekem a zenével kell foglalkoznom,

ezért jelentkeztem a Zeneakadémia magánének sza-
kára. Elsıre felvettek, Bende Zsolt tanítványa let-
tem. Nagyon fiatal voltam, 18 éves. Budapest egy-
szerre vonzó és taszító valósága elfoglalta az élete-
met. A Zeneakadémia kapcsolatban állt a weimari
zeneakadémiával; sok vendégtanár érkezett hoz-
zánk, és mi is jártunk oda kurzusokra. Harmadéves
koromban, egy ilyen kurzus alkalmával mintha fel-
kapcsolták volna a villanyt; megvilágosodott elıt-
tem, hogy az énekesi pályát kell választanom. Né-
metországban a hazaitól lényegesen eltérı, szaba-
dabb és sokkal színesebb zene- és énekfelfogást,
többféle látásmódot és énektechnikai stílust ismer-
tem meg. Sokkal korszerőbb énekoktatási gyakor-
lattal találkoztam.
Operaszínpadi karriered a Pécsi Nemzeti Szín-
házból indult, amely társulatnak egy kétéves
németországi kitérı után jelenleg is tagja vagy.
Milyen lehetıségeket nyújt a vidéki színházi
élet az operaénekesek számára?
1991 óta élek a városban. A Pécsi Nemzeti Színház
egy háromtagozatos, gyönyörő, valódi barokk szín-
ház. Itt a színpadi társmővészetek - próza, balett,
opera, operett, és abban az idıben még bábtagozat
is – egymás mellett, de mégis nyugodt körülmények
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„A hang is a lélek tükre”
Váradi Marianna (DLA) operaénekes hazai, külföldi sikereket ér el színházi alakításaival és koncertfellé-
péseivel, egyetemi oktató, családanya és szellemi társ.  Fontos számára a család, az énekesi karrier, az adni és
kapni tudás, legfıképpen pedig az értékteremtés.

Szöveg: Petró Margit
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között, egymást figyelve és megbecsülve dolgozott.
Az operákat szinte egy csapatban hat héten keresz-
tül együtt próbáltuk. Megismertük, elemeztük a
mőveket. Minden fiatal énekes számára fontos
volna, hogy a pálya elején eltöltsön valamennyi idıt
ilyen bensıséges, de szakmailag rendkívül precíz
közegben. Kétéves düsseldorfi szerzıdésem alatt
megismerhettem az európai „német repertoár”
operaházi tagságot, egy másik operaelıadási rend-
szert; 35 opera bemutatása évente hetes blokkok-
ban, az énekes két hét alatt állt be az új darabba. 
A munka rettenetesen szorított idırendben, de
rendkívül magas szakmai nívón folyt. Hagyomá-
nyos és modern felfogásban, a hazai szemnek talán
szélsıségesnek tőnı formai megoldások között
dolgozhattam. Abban a rendszerben sokkal na-
gyobb az egyéni mővészi felelısség. A saját érték-
rend és muzikalitás képviselete erıs alkotói és rend-
kívül magas énektechnikai tudást követelt meg. Sok
vendégmővész jött-ment, ez más típusú élet volt.
Rendkívül kemény, de ugyanakkor szakmailag na-
gyon hasznos idıt éltem át. A két év elegendı ta-
pasztalatszerzés volt számomra ezen a területen.
Aztán fiam születése miatt úgy döntöttem, hogy ha-
zajövök Pécsre.
Magyarországon egyébként nincsenek távolságok.
Sem kilométerben, sem az énekesek szempontjá-
ból.  A vidéki operajátszás sem a vidéki énekesek-
rıl szól, mert budapesti énekesek szerzıdnek egy-
egy produkcióra. Sajnos Pécsett ma évadonként
csak egy bemutatóra van lehetıség, s a színházi kö-
zösség, a mőhelymunka is már más lett. Anyagi
okok miatt az elıadások aznapi próbával valósul-
nak meg. S ez problémát jelent, így nagyon nehéz
egy helyen megállapodni. A vidéki operajátszás egy-
fajta elsorvadását érzékelem, melynek megakadá-
lyozására a színház vezetése és társulata komoly
erıfeszítéseket tesz. Az viszont örömmel tölt el,
hogy sok színházlátogató szívesen jön hozzánk
egy-egy jó elıadás kedvéért. Talán nem véletlen,
hogy annak idején a színpadi zene felé sodort az
élet, folyamatosan kapok pozitív visszajelzéseket
ezen a területen. Úgy érezhetem, hogy a tenyerén
hord az élet.
Nemcsak az operaszínpadon vagy otthon, 
de idehaza és szerte a világban pódiuméne-
kesként oratóriumokban és más koncerteken
is szerepelsz. Minek alapján vállalod a fellé-
péseidet és mennyiben más a kétfajta szerep-
formálás?
A pódiuméneklés és színpadi éneklés nagyon eltérı
megközelítést kíván az énekestıl. Ami az egyikben
segít, a másikban gátol, az egyikben elıny, a másik-

ban hátrány. Pódiumon, egyhelyben állva könnyebb
énekelni, de a mozdulat nélküli éneklés könnyen
válhat didaktikussá, és akkor üres formalizmust is
eredményezhet. Jobban oda kell figyelni a hangerı
arányaira. Operaszínpadon a mozgás nehéz, de egy-

ben fel is lazít, ott viszont más összetett problémá-
kat kell megoldani, például a teret beénekelni. Mi
miatt érdekel mindkét terület? A zene, a mővek
iránti megszállottság miatt. Fiatalabb koromban
szenvedélyesen győjtöttem a szerepeket, késıbb a
megismerés hajtott, mára a tudatos válogatás lett a
meghatározó.
Kezdetben a hangi adottságaimnál fogva lírai kolo-
ratúr szerepeket kaptam. A kisfiam születése, a ter-
hesség körüli idıszak teljesen megváltoztatott, 7
hónap kellett, mire visszaállt a hangom. Akkor a
Verdi: Don Carlos Erzsébet szerep korai volt ne-
kem, de a Rigoletto Gildája visszabillentett, min-
den a helyére került. A Szöktetés a szerájból Cons-
tanzája egy másik irányba, a drámai koloratúrszop-
rán fele vitt. Komoly változások mentek végbe az
életemben és a hangomban, mire el tudtam éne-
kelni Richard Strauss: Négy utolsó énekét. Ezt az
elızı szerepek megágyazták. Mikor mit lehet és
szabad elénekelni? Ez rendkívül fontos kérdés. Fi-
zikálisan és énektechnikailag is meg kell érni, az elı-
adó szereprıl-szerepre formálódik, és jó választás
esetén mindegyik erısíti a következıt. Mivel az em-
ber a lehetıségeit csak akkor ismeri meg, ha saját
határait feszegeti, én ezt teszem, ez nálam alapfilo-
zófia.
A pécsi operajátszás emblematikus figurája
vagy, 2004-tıl tanítasz a Pécsi Tudományegye-
tem Mővészeti Kar magánének tanszékén. Mit
szeretsz a tanításban, és hogyan segíti tudo-
mányos munkád a fiatal énekmővészeket? 

15

„A saját határaimat 
feszegetem – ez nálam 

alapfilozófia.”

NÉVJEGY: VÁRADI MARIANNA (DLA)

foglalkozása: operaénekes (Pécsi Nemzeti Színház), 

tanár (PTE Mûvészeti Kar)

hangfaja: szoprán 

kedvenc operaszerepe: Pillangókisasszony, Melinda 

kedvenc zeneszerzõje: Mozart és Richard Strauss

beszélt idegen nyelve: német

hobbija:  zene, irodalom, szabás-varrás, természet

amit még megemlítene: Jó pihenni néha!
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24 éve vagyok színpadon, pódiumon, több mint 40
opera fıszerepet és közel 70 oratórikus mővet éne-
keltem. Rengeteg tudás, tapasztalat halmozódott fel
bennem. A gyakorlatban megszerzett készségeim
mellett az elméleti ismereteimet is folyamatosan
rendszereznem kell.  Ehhez a doktori disszertáci-
óra való felkészülés is hozzásegített.  Úgy érzem,
hogy annyit megtanultam a hivatásról, hogy ezt át
kell adnom, nem mehetek el errıl a világról úgy,
hogy megtartsam azt, amit megszereztem.
Sok tanítványom azért jön hozzám, mert hallott
énekelni és ı is úgy szeretne tudni. Ez a vágy na-
gyon fontos, én is pontosan így választottam a ta-
náraimat. Kialakítottam magamban egy képet az
ideális énekesrıl, és én is olyanná szerettem volna

válni. Nem személyiségben, hanem zeneiségben és
hangi minıségben. Olyan énekes akartam lenni,
akinek a gondolatait, érzelmeit a hangján keresztül
hallják, értik az emberek. A szem a lélek tükre –
mondják –, szerintem a hang is a lélek tükre. Soha
nem akartam valakire csak hasonlítani, én az egyé-
niségemen keresztül akarok hatni. Nagyon örülök,
ha valaki ezt bennem meghallja, és úgy akar éne-
kelni, mint én, de ıszintén vallom, hogy egy mő-
vésznek mindig állító módban kell fogalmaznia; a
megfelelni akarás nem lehet soha sajátja.
A tanítás felkészülést, folyamatos elemzést igényel.
Szeretek a fiatalokkal foglalkozni,
mert érdekes lehetıség számomra
megértetni velük, hogy mirıl szól a
mővészi éneklés, mit jelent mővész-
szé válni. Szélsıségeket mutatok a
növendékeknek, akikkel sokat be-
szélgetünk. Felvételeket hallgatunk,
megismerkedünk az ének kultúrák-
kal, iskolákkal. A tanításban a mővé-
szi adottságon túl a személyiség
megmutatása és átadása izgat. Köny-
nyő a tanítás, mert sok mindent ki-
próbáltam, sok utat ismerek. Ez
azért is szerencsés, mert növendéke-
imnek alternatívákat tudok felaján-
lani. Nem lehet a mővészi hangkép-
zést általánosan tanítani, ez egyénre
szabott feladat. Minden tanítvány
más személyiség, más intellektus. A

technikai tudás elsajátítható, a többit – a zenérıl
való gondolkodást, a fantázia beindítását – hozzá-
tenni az én feladatom. A tanítványoknak egysze-
rőbb elıször megmutatni a dolgokat, mint szavak-
kal kifejezni, ezért sokan elıénekelve (mutogatva)
tanítanak, saját elképzeléseiket másoltatják a hall-
gatókkal. Így azonban fıleg a technikai ismereteket
lehet átadni, ami nem végcél, csak az ahhoz vezetı
út megismertetése. Az igazi éneklés a technika bir-
toklása után kezdıdhet. Megtanultam jobban és
pontosabban fogalmazni. Az általános vélemény
szerint lehet valaki nagy mővész, de nem biztos,
hogy tud tanítani. Szerintem csak az tud tanítani,
aki az elméleti szintő tudását a gyakorlatban is ké-
pes megvalósítani. 
Rendkívül széles hangtartománnyal rendelke-
zel, az operaszínpadon és koncertpódiumon
nagy átéléssel megformált énekesi szerepeid-
ben megismételhetetlen pillanatokat nyújtasz
a közönségnek. Mi a véleményed az adottság,
a tehetség és a tanult mesterség viszonyáról?
Engem mindenki tehetségesnek tartott, ami elsı-
sorban az adottságok kedvezı összegzıdése. Mivel
már sok idıt töltöttem énekléssel, felismerem, meg-
hallom ezeket az adottságokat a tanítványaimnál.
Az énekesi létet sokféle összetevı határozza meg.
Sokan a külsıségek alapján alkotnak képet errıl a
mesterségrıl. Milyen az énekes élete? Amit látnak,
az a jéghegy csúcsa, ami alatta van, azt kell megér-
teni, az a lényeg. Mennyit gyakorol, hogyan viszi
közel a zenét hallgatóságához, önmagához? Ezt kell
megértetni a tanítványokkal. Rengeteget olvasni,
nyitottnak lenni a világ dolgaira, szemlélni, kialakí-
tani egy képet, arról gondolkodni. S képviselni kell
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„Amit megtanultam a hi-
vatásról, azt nem tartha-
tom meg magamnak.”

A Windsori víg nõkben
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a világról bennünk kialakult gondolatokat. Ebben
egyik példaképem Cecilia Bartoli, akit nagyon ked-
velek és szent ırültnek tartok. Virtuóz szerepalakí-
tásaiban ellenállhatatlan vágyat érez, hogy kifejezze,
amit a zenérıl gondol. Meri vállalni magát, és
ugyanakkor nincs semmi fölösleges, mindent tisz-
tán a zenének rendel alá. Ez számomra az egyik leg-
fontosabb kifejezésmód. A pályám elején engem
erre Békés András rendezı tanított meg Pécsett. A
Bánk bánban Melindát játszottam és ı megértette
velem, hogy ne szégyelljem a gondolataimat, azt
hogy általa hogyan nézek ki. Ahogyan meg tudom
teremteni a kívánt szituációt, azt vállalnom kell. A
fiataloknak ez ma gátlást jelent, mert azt gondolják,
hogy nézzünk ki szépen, legyünk csinosak, véko-
nyak, sportosak, minden csillogjon. Márpedig a
színpad, az alkotás nem errıl szól. Felületes meg-
közelítésekbıl nem születik katarzis. A fiatal tehet-
ségeknél is meghatározó az egyéniség. Sokféle érték
van, de nincs általánosan jó, ezért mindenkinek
meg kell találnia a saját értékeit. Amikor kiállok éne-
kelni, az a legfontosabb, hogy akkor és ott értéket
teremtsek, és azt közvetíteni tudjam az emberek
felé. Nagyon szeretek a fiatalokkal beszélgetni, a
legérdekesebb megértetni velük, hogy mit jelent ma
énekmővésznek lenni. A világ változik, felgyorsult
és értéket nem lehet gyorsan teremteni. Fontos az
önmegismerés. Ehhez a pályához nagyfokú mazo-
chizmus kell, mint például az apró részletek órákig
való gyakorlása. Én is így jutottam el önmagamhoz.
Majd rájöttem a munka szépségeire, gyızelmi él-
ményeket éltem át, megtapasztaltam, hogy milyen,
amikor leküzdöm fizikális korlátaimat. Állandó ke-
resés van bennem, kísérletezés, hogyan juthatok el
a maximális megoldáshoz. A legszebb pillanat, ami-
kor meg tudjuk mutatni magunkat. Számomra az
egyik ilyen élmény volt Donizetti: Boleyn Anna
operájából a címszerep. A rendezıi koncepció sze-
rint az egyik lassú áriában a múlt és jelen belsı
hangjait kellett megjelenítenem. Nem volt könnyő
feladat, de átgondoltam, s kigyúrtam magamban
egy éteri pianót. A kollégák sírtak a próbán. A be-
mutató elıadáson pont ennél a résznél rosszul lett
egy hölgy, de az emberek feszülten figyeltek a szín-
padra, s bár a nézıtéren valós emberi tragédia zaj-
lott, a közönség pisszegve csitította a segítségre si-
etı nézıtéri személyzetet. A csoda egészben ma-
radt. Fantasztikus élmény, amikor így lehet hatni a
tömegekre. 
Sokat szerepelsz a BDZ-vel, már kezdı mő-
vészként is felléptél zenekarunkkal. Milyen ér-
zéseid vannak a közös munkával kapcsolat-
ban?

Hollerung Gábor személye kiemelkedı a közös si-
ker elérésében. Tiszteletre méltó a fiatalok iránti el-
kötelezettsége. Tudatos mővész, hivatásának tekinti
a pályakezdı tehetségekkel való foglalkozást. Nap-
jainkban különösen fontos, hogy a tanítványok
meghatározó személyiségektıl szívhassák magukba
a tudást. A bolognai folyamat szerint ı a „mester”,
én pedig „tanítvány”vagyok, mert engem is ı indí-
tott el a pályán. Harmadéves voltam, amikor a szár-
nyai alá vett. Már fiatalon sokat tanultam tıle. 
A legnagyobb öröm, ha mester és tanítvány, elıadó
és karmester egyformán gondolkodik a zenérıl. 
İ nem csak végrehajtatni akarja a feladatot, nem
közömbös számára, hogy én mit gondolok. Gá-
borral és a zenekarral nem egyszer átéltem az „itt és

most” pillanatát, amiben megszületett valami, ami a
kettınk munkája, sikere volt. Ennek alapja a köl-
csönös bizalom. A hallgatóság ezért az élményért
jár élı koncertre, vagy színházba. Hálás vagyok neki
és a tehetséges fiatal zenészekbıl álló zenekarnak.
Korábban a húgom és a sógorom is nagybıgın ját-
szott a BDZ-ben, de most velem együtt ık is Pé-
csett élnek.
Mit csinálsz szabadidıdben, mit jelent szá-
modra az anyaság, milyenek a családdal eltöl-
tött hétköznapjaid?
Családi harmónia nélkül nem tudnék élni. Düssel-
dorfban döbbentem rá, hogy mennyire fontos,
hogy egész ember legyek. A társamat már koráb-
ban megtaláltam Pilinczes József  színész szemé-
lyében. Egyformán gondolkodunk, mindenben ki-
egészítjük egymást. Fontos döntés volt a közös
gyermek vállalása, ezt nem akartuk kihagyni közös
életünkbıl. Két gyermekünk van: Márk 12, Kata lá-
nyunk férjem elsı házasságából jött, 24 éves. A szü-
leim nyugdíjba vonultak, így sikerült ıket a köze-
lünkbe, Bükkösdre csalni. Az idınk legnagyobb ré-
szét együtt töltjük falusias környezetben és boldog
családi békében. Reggel mindig együtt van a család,
6-kor kelünk, megisszuk a kávét, együtt megyünk
iskolába. Az esték nem mindig közösek, ilyenkor
édesanyám, a nagymama gondoskodik Márkról.
Szerencsére a kisfiam a városi és a falusi létet is egy-
szerre megtapasztalhatja, arrafelé van erdıgazda-
ság, horgásztó, lovarda. Sokat járunk biciklizni, sé-
tálunk, és erdei állatokkal találkozunk. Nyáron na-
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„Az énekesi pályához
nagyfokú 

mazochizmus kell.”
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gyobb körútra mentünk, bejártuk a területet, ahol
eddig éltünk. Szorosan élünk együtt. A nagylányunk
már kevesebbet van velünk, de rendkívül ragasz-
kodó, és szakít idıt a családra is.
A szabadidınkben magunknak csinálunk haszná-
lati és lakberendezési tárgyakat. A manualitással
összefüggı minden dolgot imádok, legyen az fa,
fém, textil. Külön varrószobácskám van, ahol ké-
nyelmes, egyedi ruhákat készítek a gyereknek, s a
férjemmel együtt varrjuk az én terveim alapján az
estélyi ruháimat. Most például gyógynövényt győj-
tök, magam készítem a teakeveréket, van megfá-
zástea, hurutoldó, altatótea szükség esetére. A köp-
tetı szirupot együtt fızzük családilag és a mocsár-
szirup nevet adtuk neki.
A két gyermek mővészettel való kapcsolata érde-
kesen alakult. Kata lányunk ugyan színházban töl-
tötte életét; a férjem gyerekdarabokban is játszott,
ahová gyakran elvitte ıt kislányként, de ı mégsem
akart színházban gondolkodni. Márk fiunk kezde-
tektıl elutasítja a színházat, fıleg az éneklést. Nem
tudott tisztán énekelni kiskorában, ha próbáltam
neki énekelni mindig azt mondta, hogy hagyjam
abba, túl hangos. Szomorú voltam ezért, de rájöt-
tem, hogy éneklésemhez kötıdı élménye, hogy
nem vagyok otthon. Ez nem volt pozitív számára.
Elsı meghatározó koncertélménye a Carmina volt,
de mivel nem váltott ki további érdeklıdést nála a
zene iránt, neki ennyi elég volt. A Varázsfuvola
ment, amikor így szólt: Anya, most már úgy meg-
nézném, mit csinálsz ott abban a színházban. Meg-

nézte, tetszett, de megint elég volt. 9 éves korában
be szeretett volna jönni a Pillangókisasszonyra.
Megkérdeztem: Biztosan felkészültél? Tudod, hogy
hangos lesz? Elıadás után megkérdezte: Te nagyon
sokat tanultál, hogy így tudsz énekelni, ilyen hang-
erıvel és sokat? Pontosan tud kérdezni. Amikor
megmutattam neki, hogy mennyit kell tanulni az
elıadásokra, hogy az adottságaimat fejlesszem, két-
ségbeesetten kérdezte: ez genetikailag örökölhetı-
e. Megrémült, hogy ha igen, neki is ennyit kell majd
gyakorolnia, dolgoznia. Pedig ı semmiképpen nem
akar énekes lenni. Egyébként ügyesen zongorázik,
s a kedvemért próbál többet gyakorolni azért, hogy
majd megértse és megtanulja a zenét, az operát. 
A mitológia és a történelem iránti érdeklıdése sok-
kal élénkebb. Nagyon jókat beszélgetünk a minden
estére rám váró csodavarázslásról. Ilyenkor elgon-
dolkodom azon, hogy vajon az énekesi létemnek
köszönhetı-e, hogy Márk gyönyörően beszél. Az
biztos, hogy szép orgánumát, szofisztikai készségét
az apjától örökölte. Az együtt töltött idı, a szoros
kapcsolat miatt gondolkodva tudok vele együtt
lenni. Rádöbbentem, hogy mit is jelent az, hogy az
anyanyelv; a gyermek az anyához főzıdı viszony
következtében utánozza az anyját, követi értékeit.
Nálunk is ez a helyzet, és én erre nagyon büszke
vagyok!
Váradi Mariannát 2012. április 4-én, 19:30-kor a Mő-
vészetek Palotájában hallhatják, a Zene-Kép bérlet kereté-
ben, ahol Orff  Carmina buranájában, valamint David
Fanshawe African Sanctus címő mővében lép fel.
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Filmzenés utazás gyermeknyelven
A Budafoki Dohnányi Zenekarral, a Budapesti Akadémiai 
Kórustársasággal és Tóth Verával

2011. december 4-én, vasár-
nap délelıtt gyerekzsivaj töl-
tötte meg az Olasz Kultúrin-
tézet folyosóit. A Budafoki
Dohnányi Zenekar felhívá-
sára az ország számos gyer-
mekotthonából érkeztek fia-
talok, hogy különleges kará-
csonyi ajándékban részesülje-
nek – egy vetítéssel egybekö-
tött szimfonikus gyermek-
koncerten vegyenek részt.
Csaknem háromszáz állami
gondozott és hátrányos hely-
zető gyermek csodálta Tóth
Vera szólistát, amint az
Oroszlánkirály és a Shrek be-
tétdalait énekelte, szünetben
pedig közös fotóért és autog-

ramért rohamozták meg az énekesnıt. Vera meghatottan fogadta a gyerekek ıszinte lelkesedését, és min-
denkinek jutott a törıdésébıl. Megdicsérte, és szakmai tanácsokkal látta el azt a tizenegy éves kislányt, aki
az alkalmat megragadva egy Szandi-dallal mutatta be énektudását.
Tóth Vera úgy gondolja, egy könnyőzenei elıadónak ajándék, ha szimfonikus zenekarral léphet fel, ezért
nagyra értékelte a Budafoki Dohnányi Zenekar felkérését. Saját bevallása szerint a Titanic zenéje alatt
majdnem elsírta magát, és kedve lett volna beállni a kórusba velük együtt énekelni.
De nemcsak ıt, hanem az ajándékkoncert többi közremőködıjét is mélyen megérintették az ıszinte re-
akciók és csillogó gyermekszemek. A zenekari tagokelıszeretettel tartottak rögtönzött hangszerbemuta-
tót az érdeklıdıknek – ezzel teljesedett ki például egy hallássérült kislány koncertélménye. Egy másik, sú-
lyosan hiperaktív kisfiút pedig úgy lelazított az intenzív zene, hogy a szünetre elszenderedett.
Hollerung Gábor, a Budafoki Dohnányi Zenekar zeneigazgató-karmestere hangsúlyozta, zenekara min-
dig nyitott volt a fiatalok felé, ezért született a kezdeményezés, hogy olyan hátrányos helyzető gyerekeket
is zenei élményhez juttassanak, akiknek egyébként nem nyílna lehetıségük ilyen „koncerten” részt venni,
illetve egy fıpróba kulisszatitkaiba belesni. Mivel a zenekar nincs abban a helyzetben, hogy belépıdíj nél-
küli hangversenyeket rendezzen, ezért egy vasárnapi próbával ajándékoztak koncertélményt az állami gon-
dozott fiataloknak. A karmester kiemelte, semmilyen különbséget nem lát a gyerekek reakciói között – vi-
selkedésük, ıszinte örömük ugyanolyan, mint bármelyik közönségé. 
A Budafoki Dohnányi Zenekar nem szeretne itt megállni, tervezik a folytatást. „Mélységesen hiszünk abban,
hogy a kulturális élmény nagyban hozzájárul ahhoz, hogy ezek a gyerekek teljes értékő, egészséges tagjai legyenek a társa-
dalomnak, hiszen a zenélés mindig szeretetet ad és szeretetre nevel, ezért kiváltképp alkalmas arra, hogy ezeket a fiatalo-
kat az integráció felé segítse – mondta el Hollerung Gábor. Éreztetni szeretnénk velük, hogy számunkra ık éppen olyan
nélkülözhetetlenek, mint a törzsközönségünk.”
Hazai Vera, a Nevelı Otthonok Nemzetközi Szövetségének elnöketámogatja és segíti a Budafoki Dohnányi
Zenekar új ötletét. „Hitvallásunk, hogy minden gyerek fontos, minden gyerek számít. A zenekar ajánlata nagyon jó-
kor és jól jött, mert a családjukból kiemelt gyerekek nehezen jutnak olyan kulturális élményhez, ami meghatározza további
életüket, ezért minden olyan alkalmat megragadunk, ami szebbé-jobbá varázsolhatja a gyerekek életét.“

Beszámoló
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CSEREKLYEI ANDREA

Csereklyei Andrea Kecskeméten született, ahol a
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Ze-
nemővészeti Szakközépiskolában gordonka szakon
kezdte zenei tanulmányait. A késıbbiekben zene-
elmélet-tanári, magánének tanári, illetve kama -
ramővészi és énekmővész-tanári diplomát szerzett.
Zenei pályáját alapvetıen elıadóként indította, de

2003 óta tanítással is
foglalkozik.
1998-ban debütált
operaszínpadon Mo-
zart Varázsfuvola c.
operájában Pamina
szerepével. Koncert-
pódiumon fıként
klasszikus és barokk
oratóriumok szólis-
tájaként hallható.
Közel száz orató-

rium szopránszólóját énekelte, de repertoárjában
megtalálhatók kuriózumnak számító korabarokk
szerzık egyházi és világi mővei éppúgy, mint ritkán
játszott romantikus és XX. századi darabok, illetve
az elmaradhatatlan kortárs-opuszok is. Több kor-
társ mő ısbemutatója is a nevéhez főzıdik.
Csereklyei Andrea gyakran énekel dal- és kamara-
esteken, de láthatjuk könnyedebb romantikus és
kortárs mővek lírai szerepeiben, az operettek és ze-
nés játékok elıadójaként is. Magyarország vezetı
együtteseinek gyakori szólistája, különbözı feszti-
válok visszatérı vendége. Vendégszerepelt több bu-
dapesti és vidéki színházban, világszerte ismert mő-
vész, fellépett már többek között Németországban,
Firenzében, Londonban, Bécsben, Kolozsváron,
Mexikóban. Számos rádió- és tévéfelvétel közre-
mőködıje, részt vett a Kolozsvári Operamesék c.
operatörténeti sorozatban. Eddig hét lemezen rög-
zítette énekesi munkásságát. Alapító tagja az Ars
Nova Énekegyüttesnek, operaszerepei jelentıs ré-
szét az Auris Társulat tagjaként énekli.
1999-ben III. helyezést ért el a bécsi Johann Strauss
Énekversenyen, ugyanebben az évben Artisjus-díjat

kapott kortárs mővek elıadásáért. 2000-2001-ben a
Fischer Annie ösztöndíj nyertese volt. 2003-ban el-
nyerte az Ari Kupsus Society ösztöndíját. 2007-ben
az egri Nemzetközi Händel Énekverseny különdí-
jasa és a veronai L'Orfeo verseny döntıse volt.
Csereklyei Andreát 2012. febrár 18-án, az Olasz Kultúr-
intézetben, Mozart c-moll miséjében hallhatják.

JÓNÁS KRISZTINA

Jónás Krisztina zenei
tanulmányait Kazinc-
barcikán az Ádám Jenı
zenei tagozatos Általá-
nos Iskolában kezdte,
majd a Kodály Zoltán
Zeneiskolában zon-
gora szakon folytatta.
A miskolci középisko-
lai tanulmányok és az érettségi megszerzése után a
Bartók Béla Zenemővészeti Szakközépiskolában
magánének szakra járt. A Liszt Ferenc Zenemővé-
szeti Fıiskolán  Pászthy Júlia növendékeként ének-
mővészként diplomázott.
1996-ban Kurtág György: József  Attila töredékek
címő darabjából énekelt részleteket a berlini Scha-
ubühne megbízásával Nabokov: Der Pol színpadi
darabjában, melyet Berlinben, Párizsban, Zürich-
ben és Lausanne-ban mutattak be. A közönség a
Budapesti Kamaraoperában 1997-ben hallhatta elı-
ször, azóta oratórikus mővek, dalestek és a kortárs
mővészet elıadójaként vált egyre ismertebbé. Ma-
gyarországon rendszeresen fellép a Tavaszi Feszti-
vál, az İszi Fesztivál, a Korunk Zenéje rendezvé-
nyein, széles repertoárja a barokktól, a kortárs iro-
dalomig terjed.
Sok mőfajban énekel, legfontosabb területe mégis
a klasszikus és romantikus dalirodalom, illetve a
kortárs zene. Kitartó és következetes munkával,
mővészi elhivatottsággal valósítja meg operaénekesi
feladatait, melyhez hangi adottságai is hozzásegítik.
(„A repertoár értékes rétegének ápolását választotta céljául,
ismeretlen remekmővek felfedezését, bemutatását, életben tar-
tását.”- Beszélı, 2003) Énekesi elhivatottsága mellett
2002-ben megalapította a Bükki Mővészeti Napo-
kat, majd egy év múlva létrehozta a Bükk Kultúrá-
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jáért Mővészeti Alapítványt. 1995-tıl a Csepeli Ze-
neiskola énektanára, 1999-tıl a Nemzeti Énekkar
hangképzı tanára volt. 2004-2006 között és 2011-
tıl a székesfehérvári Hermann László Zenemővé-
szeti Szakközépiskola és Zeneiskola kinevezett
énektanára.
1996-ban, 2001-ben és 2008-ban Artisjus díjat ka-
pott a magyar zenemővek bemutatása és megis-
mertetése érdekében végzett munkájáért és 1999-
2001-ben Fischer Annie elıadó mővészeti ösztön-
díjban részesítették. 2003-ban a Soros Alapítvány
ösztöndíjában részesült. 2004-ben elnyerte az Esz-
tergom Nemzetközi Oratórium verseny III. helye-
zését és a Magyar Rádió különdíját.
Jónás Krisztinát 2012. febrár 18-án, az Olasz Kultúrin-
tézetben, Mozart c-moll miséjében hallhatják.

KÁLMÁN LÁSZLÓ

Kálmán László 1975-ben született Budapesten.
2001-ben szerzett diplomát a Zeneakadémia ének-
tanár és karvezetés szakán. 2002 óta Lax Éva nö-

vendékeként folytat
magánének-tanulmá-
nyokat. 2002-2009
között a Honvéd
Férfikar tagja, emel-
lett a Purcell Kórus
állandó tagja, és alkal-
manként szólistája is.
Jelenleg a Nemzeti
Énekkar tagja és szó-
listája. 
A tenorista legszíve-

sebben barokk, illetve klasszikus mővekben szere-
pel, repertoárja igen széles. Gyakran énekli Haydn
és Mozart miséinek, valamint Bach kantátáinak te-
nor szólóit. Több ízben fellépett Bach h-moll mi-
séjének szólistájaként és a János-passió Evangélis-
tájaként. 2006 nyarán Fertıszentmiklóson Vashe-
gyi György vezényletével Michael Haydn: Der bü-
βende Sünder (A vezeklı bőnös) címő oratóriumának
magyarországi bemutatóján a címszerepet énekelte
nagy sikerrel.
„Kálmán László volt, akinek a hangja hibátlan és szép színő
magasságai mellett igen tömör, magvas mélyebb regiszterrel
rendelkezik, s mintegy errıl az alapról tör fel-fel a magasba
hallatlanul könnyedén és tisztán.“ (koncertkritika 2008)
A Dohnányi Zenekar gyakori vendége, közönsé-
günk már számos kiemelkedı elıadást hallhatott
tıle pl. Händel Messiásában, vagy Bach Máté pas-
siójában. Ez utóbbi mőben nyújtott teljesítményét

Hollerung Gábor így értékelte: „Világszínvonalú, bár-
hol megállná a helyét”
Kálmán Lászlót 2012. febrár 18-án, az Olasz Kultúrin-
tézetben, Mozart c-moll miséjében hallhatják.

LETTNER ZSOLT

Zenei pályája a Veres
Pálné Gimnázium-
ban indult Arany Já-
nos karnagy hatá-
sára, majd az Ugrin
Gábor vezette Jeu-
nesses Musicales
énekkar tagja lett.
Kis kitérıt jelentett a
Miskolci Mőszaki Egyetem Gépészmérnöki kara,
mely mellett a Bartók Béla Zenemővészeti szakkö-
zépiskolát párhuzamosan végezte. Közben Kürthy
András Operastúdiójában tanult. Énekesi diplomá-
ját a Pécsi Tudományegyetemen szerezte. Tanárai
többek között Sass Sylvia, Ónódi Márta, Németh
Mónika. Jelenleg Kaposy Margit tanítványa. Magát
elsısorban professzionalista kórusénekesnek tartja,
akit a kamaramuzsikálás mellett a szólóénekhang
kihívásai is komolyan motiválnak.
A Forrás Kamarakórus alapító tagja. Hat évig a
Honvéd együttes férfikarában énekelt, ahol rend-
szeresen kapott szólófelkéréseket. 1993 óta a Ma-
gyar Rádió Énekkarának tagja és szólistája. 
2012. febrár 18-án, az Olasz Kultúrintézetben, Mozart 
c-moll miséjében hallhatják.

RÉTI BALÁZS

Budapesten született,
1974-ben. 1987-92
között a Bartók Béla
Zenemővészeti Szak-
középiskolában Eck-
hardt Gábor, 1992-
1998 között a Liszt
Ferenc Zenemővé-
szeti Egyetemen Ná-
dor György tanítvá-
nya. Jelenleg az Egyetem zongoratanára. Számos
mesterkurzuson tökéletesítette tudását (Lev Nau-
mov, Schiff  András, Dmitrij Baskirov), 1999-2001
között Fischer Annie ösztöndíjas. Több magyar és
külföldi verseny díjazottja (1996 Dublin; 1997 Sche-
veningen; 1997 Bordeaux, stb.) Fellépett Európa
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számos országában, az Egyesült Államokban és a
dél-amerikai kontinensen.
Réti Balázst 2012. február 19-én az Olasz Kultúrintézet-
ben hallhatják a Megérthetı zene sorozatban, ahol Mozart:
d-moll zongoraversenyét játssza.

OTT REZSÕ

Ott Rezsı fagott és
csembaló mővész,
zeneszerzı, zeneis-
kolai tanár, több ze-
nekari „formáció”
tagja, 1981. dec. 31-
én született Buda-
pesten. A Dunabog-
dányi Zeneiskolában
kezdett fagottot ta-
nulni Vácz Antalnál, majd a Bartók Béla Zenemő-
vészeti Szakközépiskolába járt Vajda Józsefhez. Ze-
nei tanulmányai során egyenes út vezette a Liszt Fe-
renc Zenemővészeti Egyetemre, ahol Janota Gábor
és Fülemile Tibor növendéke volt. A hangszer mel-
lett kamarazenét is tanult Vajda Józsefnél, sıt miután
befejezte a fagott tanszakot 2004-ben, azonnal to-
vábbtanult: felvették ugyanis a LFZE zeneszerzés
szakára, ahol Vajda János volt a tanára. Fagott szakon
2005 novemberében diplomázott, zeneszerzés sza-
kon 2011 májusában.
A fiatal és sokoldalú mővész, aki azóta Alma mate-
rében, Dunabogdányban tanít, nemcsak megjele-
nésében, hanem kommunikációjában is fiatalos. Je-
len van a Facebookon is, ahol jó hangulatú levelek
olvashatók tıle és neki. Diákként azt írta, hogy:
„Mind klasszikus, mind komolyzenei formációkban szíve-
sen vállalok szerepet, az elızıben inkább fagottal, az utób-
biban inkább Alesis QS 82 típusú színpadi szintetizáto-
rommal.” Ugyanitt megtudjuk, hogy „Zenei stílusa”
igen széles: érdekli az alternatív rock, a blues, az
énekelt vers, a jazz, a komolyzene, a klasszikus rock,
a liturgikus, a reggae-ska, a rock, a rock’n’roll.
Igen jó kritikákat kapott eddig: van, aki „lenyőgözıen
ıszintének, minden spekulativitástól mentes inspiráltságú-
nak” tartja zenéjét; van, aki szerint „a hatvanas évek
tompított modernizmusát az ötvenes évtized szelíd neo -
klasszicizmusával ötvözi”; van, aki szerint leginkább „a
dallamosság, a feszes ritmikájú, motorikus zenei ötletek, a
népzenei hatások, a tonális és atonális felületek ellentétei, il-
letve a fantáziaszerő és a kontrapunktikus technikák vál-
takozása, valamint a jazzhatások foglalkoztatják.“
A Magyar Zeneszerzık Egyesülete és a Vántus Ist-
ván Társaság V. Zeneszerzıi Versenyén (2011-ben)

kamarakórusra, illetve fuvolára és oboára írt két
mőve is szerepelt a versenyprogramban.
Ott Rezsı Kürtversenyét közönségünk 2012. február 24-én
19 órakor hallhatja a Budafok-Tétényi Mővelıdési Köz-
pontban, a Budafoki Hangversenyesték bérleti koncert ke-
retein belül. Kürtön közremőködik Benyus János, vezényel
Dian Tchobanov.

CSÍKY BOLDIZSÁR

Csíky Boldizsár ma-
gyar zeneszerzı,
Marosvásárhelyen
született 1937. októ-
ber 3-án. Selmeczi
György „Kortár-
saim” c. televíziós
mősorában úgy mu-
tatta be: „..a család mindkét ága része volt az erdélyi sok-
színő szellemi közösségnek, a nagymama szalonjában meg-
fordult mások mellett Móricz Zsigmond és Kosztolányi De-
zsı is. Az elsı zongoraleckéket is Marosvásárhelyen vette
Csíky Boldizsár az Erkel család leszármazottjától: a le-
gendás Sári nénitıl”. A fejlıdését meghatározó másik
személyiség, Metz Albert, a Marosvásárhelyi Fil-
harmonikusok alapítója volt. A kolozsvári akadé-
miai tanulmányok után a friss diplomás Csíky Bol-
dizsár ennél a zenekarnál kapta elsı állását. Csíky
Boldizsár a zeneszerzésrıl szólva kifejtette, hogy
„zongoradarabot írni manapság kockázatos vállalkozás”, s
ha nem is ezért, de szabadidejében ezüstbıl, fél-
drágakövekbıl ékszereket készít.
A Gulág címő mő 2012. március 23-án 19.00 órakor
csendül fel a Klauzál Házban. 

SELMECZI JÁNOS

Selmeczi János he-
gedőmővész Ko-
lozsvárott született
1953-ban, jelenleg
Magyarországon él.
Romániában, Ma-
gyarországon, Fran-
ciaországban, Auszt-
riában és Németországban is koncertezett.  Elsı ta-
nárai Kouba Paula és Koszta-Rab László voltak,
Zsurka Péternél érettségizett, majd a fıiskolán
Ágoston András tanítványa volt. 1976 és 1985 kö-
zött a Marosvásárhelyi Filharmónia és a Camerata
Transsylvanica tagja, majd Magyarországra áttele-
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pülve a Magyar Állami Hangversenyzenekar kon-
certmestere lett. 1987-tıl az Éder vonósnégyes
tagja, hosszabb idıt töltött a Magyar Állami Ope-
raház zenekarában, jelenleg a Camerata Transsyl-
vanica mővészeti vezetıje is. 1994 és1997 között
Franciaországban dolgozott, 1998-tól a Budapesti
Fesztiválzenekar koncertmestere. 2003-ban a Fesz-
tiválzenekarban játszó mővészek számára kiírt
Végh Sándor verseny egyik gyıztese volt.
Selmeczi János 2012. március 23-án 19.00 órakor lép fel
zenekarunkkal a Klauzál házban. A koncertmősor össze-
állításának kulisszatitkairól szóló írásunkat lásd a 24. ol-
dalon – Szerk.

SZEGEDI CSABA

Szegedi Csaba 1981-ben született a borsod-megyei
Sajószentpéteren. A miskolci Lévay József  Refor-
mátus Gimnázium elvégzése után Budapesten, a
Bartók Béla Konzervatórium magánének szakán
Fekete Mária tanszékvezetı növendéke volt. Ta-
nulmányait a Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem
énekmővész-énektanár szakán Sólyom-Nagy Sán-
dor Kossuth-díjas mővész irányítása alatt, majd az
egyetem operaénekes-magánének tanár szakán
folytatta. Tanárai között olyan neves oktatók, mő-
vészek szerepeltek, mint Kovalik Balázs rendezı,
Oberfrank Péter, Pál Tamás és Medveczky Ádám
karmesterek. 
2008-ban, diplomája megszerzése után, mint a Ma-
gyar Állami Opera-
ház ösztöndíjasa,
Puccini: Sevillai bor-
bélyának premierjén
Figaroként lépett a
közönség elé, majd
Haydn: Orpheus és
Euridiké címő operá-
jában Kreon szere-
pét alakította, végül
2010 januárjában
Mozart Varázsfuvo-
lájában Papagenot énekelte. 2010 szeptembere óta
az Operaház fıállású magánénekeseként folytatja
pályafutását.
Fiatal kora ellenére Szegedi Csaba már eddigi pá-
lyafutása során is számos ösztöndíjban részesült, és
jelentıs hazai és nemzetközi sikereket mondhat
magáénak; a Simándy József  Országos Énekver-
seny második helyezettje volt 2004-ben és 2008-
ban, 2005-ben a Budapesti Tavaszi Fesztiválon a
Fesztivál Legígéretesebb Hangja díjat ítélték oda

neki. 2009-ben részt vett a  BBC Cardiff  Singer of
the World Competition elnevezéső versenyen,
2010-ben pedig a Shalyapin International Compe-
tition  negyedik helyezettje lett.
Szegedi Csabát 2012. április 4-én a Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyteremben, a Zene-Kép Bérlet keretében meg-
rendezett Carmina buránában hallhatják.

HORVÁTH ISTVÁN

Horváth István, a fiatal tenor 1980-ban született
Pécsett. Zenei karrierje 7 éves korában kezdıdött,
s hosszú utat járt be a harmonikán, a gitáron és a
zongorán keresztül. Elsı opera élménye 14 éves ko-
rában Puccini Toscája volt, mely nagy hatást gya-
korolt rá. A Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium ének-
zene szakának tanulója volt, és 17 évesen, nagypa-
pája nyomdokaiba lépve kántorképzıbe jelentke-
zett. Itt figyelt föl hangjára Kuti Ágnes tanárnı, és
végképp az énekesi pálya irányába terelte. 2000-ben
sikeresen felvételizett a Pécsi Tudományegyetem
mővészeti karának magánének szakára, és – talán
mondhatjuk, a közönség legnagyobb örömére –, hi-
vatalosan is megállapodott az éneklésnél. Bukszár
Márta szárnyai alatt, 2004-ben magánének és 2006-
ban énekmővész diplomát szerzett. Ezt megelı-
zıen 1997-tıl a Pécsi Nemzeti Színház kórusának
kisegítı énekese volt, 2005 óta pedig ugyanitt ma-
gánénekesként szerepel. Tagja továbbá a Dr. Lak-
ner Tamás által vezetett Pannon Volán Zrt. Bartók

Béla Férfikarának,
valamint a BorCanto
együttesnek. Elsı
nagy szerepe 2009-
ben Rossini Almavi-
vája volt {Puccini: Se-
villai borbély – Szerk.}
2010-ben Szegeden
Rossini: Ory grófjá-
nak címszerepében
láthattuk, majd a bu-
dapesti Thália Szín-

házban alakíthatta újra Ory grófot.
Fellépései mellett rendszeresen tanít, a Bartók Kon-
zervatóriumban harmonikát, Sásdon és Pécsett kö-
zépiskolásoknak magánéneket, valamint a pécsi
egyetem ének-zene karvezetés szakosainak hang-
képzést. Szülıfalujában, Véménden, a német nem-
zetiségi kórus vezetıje.
Horváth Istvánt 2012. április 4-én a Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyteremben, a Zene-Kép Bérlet keretében meg-
rendezett Carmina buránában hallhatják.
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Vendégünk

Köszönöm, hogy két utazás kö-
zött, egy itthon töltött hétvégé-
jébıl áldoz idıt erre az inter-
júra! 
Nagyon szívesen teszem, mert na-
gyon örültem, hogy Hollerung
Gábor kérésére összeállíthattam a
Barót címő hangversenyest mőso-
rát, s hogy ismét vezényelhetem is
a BDZ-t. Szívesen beavatom a
hallgatókat is a mősor kialakításá-
nak háttérgondolataiba.
Jómagam sok száraz, de azért
nagyon érdekes adatot össze-
győjtöttem az esttel kapcsolatban {Részleteket
lásd keretes írásunkban, lapunk 26. oldalán –
Szerk.}, de ön nyilvánvalóan nem adatokból,
hanem mélyebb összefüggésekbıl indult ki,
mélyebb kérdésekre keresi a választ ezzel a
mősor-összeállítással, közremőködı-váloga-
tással. 
Elég sokat és sokfélét dolgoztam a Dohnányi Ze-
nekarral az elmúlt években; a Mozart-évfordulóra
még balettet is életre keltettünk együtt. Mondha-
tom, hogy egy igazi jó szakmai és emberi barátság
van Gábor és köztem. İ a Budafoki Hangver -
senyesték bérletsorozatának keretében {amely az idei
évadban Budafok testvérvárosaihoz kötıdik – Szerk.}

megkínált ezzel a lehetıséggel, vagyis az Erdélyhez
kapcsolódó Barót c. koncerttel, hiszen Erdély kap-

csán evidensen eszébe juthatok én, mint erdélyi
születéső. Barót ugyanis erdélyi város Kovászna
megyében, és egyben Budafok testvérvárosa. Mind-
ezen földrajzi tények mellett sem voltak ennyire re-
gionális szempontjaim a mősor-összeállításnál. In-
kább az érdekelt, hogy nyelvileg egyfajta ívét raj-
zoljam meg a magyar zenének.
Zenei nyelvét, ugye?
Igen. Azt, hogy a magyar zenei nyelv két évszáza-
dos alakulása mennyi érdekességet, mennyi izgal-
mas dolgot rejt magában. Liszt az egész dolog kút-
forrásának tekinthetı, különösen életmővének az a
szakasza, melyben a La notte született. A La notte,
vagyis Az éjszaka a Három gyászóda második da-
rabja. A mő Michelangelo szonettjére született, és
Liszt egyik levelében azt az óhaját fejezi ki – mert
ı maga is meglepıdött, hogy micsoda bámulatosan
nagy mővet hozott létre –, hogy ennek a mőnek a
hangjaira temessék el. A dolog azért nagyon érde-
kes, mert Liszt nem átall ebben a darabjában kife-
jezetten, demonstratívan magyaros motívumokat
használni, ami egy ırületes gondolat, szinte ab-
szurd; magyar zenét társítani Michelangelo sorai-
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Barót és a határtalan zenei összefüggések
Avagy Selmeczi György vendégkarmesterünk gondolatáradata 
egy koncertcím nyomán

Szöveg: Viant Katalin

Kész rejtvény – gondoltam, amikor az amúgy szívem szerint kért és kapott cikk megírásához a szokott mó-
don, vagyis „adatbányászással” hozzákezdtem. A fıszereplık és az elhangzó mővek nem voltak ismeretlenek
elıttem de hogy az adott darabok miért is kerültek egymás mellé e mősorban, e napon, ezzel a koncert-címmel
– nos, ezt csak Selmeczi Györgytıl tudtam meg, aki mindössze néhány perc alatt megvilágította azt, amin én
napokig törtem a fejem.

„A kortárs zeneszerzık
számára a Bartók hege-

dőverseny az origó.”



Vendégünk

hoz. És mégis van valamiféle lélektani logikája!
Mindig is vágyam volt a La nottét dirigálni, de kez-
detben még nem tudtam, hogy ez az álom megva-
lósul életem
során több-
ször is. Egyre
kiérleltebben
nyúlok hozzá
az évek során.
Rettenetesen
kényes darab, mert egészen különleges koncentrá-
ciót igényel a karmestertıl, de az egész zenekartól
is, mert állandóan leleplezıdik minden; kitakar és
transzparenssé tesz mindent. Semmit nem lehet
megúszni benne, szóval egy nagyon-nagyon ko-
moly, nagy koncentrációt igénylı munka. Erre
többszöri dirigálásaim során saját tapasztalataimból
jöttem rá, amikor koncentráció- és energiaproblé-
mákkal szembesültem.
Másodiknak a Bartók hegedőversenyt válasz-
totta – felteszem, hogy „a” hegedőversenyt,
azaz a II-at.
Igen, a másodikként számon tartott hegedőver-
senyrıl van szó, amelyet Bartók maga „a”, azaz az
egyetlen hegedőversenyeként tartott számon. Azért
választottam ezt a mőfajt, mert 15–20 éve játszunk
együtt öcsémmel, Selmeczi Jánossal {róla szóló írá-
sunkat lásd a 22. oldalon – Szerk.} hegedőversenyeket,
„otthon vagyunk” benne. És azért Bartók mővét,
mert a kortárs zeneszerzık számára a Bartók he-
gedőverseny az origó: egy kiindulási pont, tulaj-
donképpen minden a magyar tradícióból oda vezet,
és minden tradíció onnan indul ki. Bartókot köve-
tik azok, akik a magyar zenélést és a magyar zene
világát értik, és épp ez, vagyis a bartóki hagyatékkal,
örökséggel való bánás a háború utáni magyar ze-
nélés egyik legalapvetıbb kérdése; a viszony ehhez
az óriáshoz. Tudom-e folytatni? Akarom-e foly-
tatni? Kell-e folytatni? Ennek a három kérdésnek a
megválaszolása nagyjából kitölti egy kortárs zene-
szerzınek az életét.
Most Bartók zenei nyelvének megítélésérıl be-
szélünk, ugye?
Igen, csak a zenei nyelvrıl. Véleményem szerint az
utókor túlzottan leegyszerősített egy témakört. Ne-
vezetesen vannak azok, akik az avantgarde-nak a je-
lentıségét és az ezt megelızı expresszionista gon-
dolatkör, alkotói logika primátusát vallják, mások
az amerikai évek visszafordulásának, a klasszicizá-
lódásnak a jelentıségét hangsúlyozzák. Ez az éles
kettéválasztás persze nem teljesen igaz, ez is csak
egy leegyszerősítés. Épp a hegedőverseny bizonyí-
ték erre, mely ugyan még itthon született, de zene-

ileg már olyan, mintha kint született volna, mintha
Bartók már ekkor „visszafordult” volna. Bartóknál
a zenei nyelv tehát egy sokkal komplexebb, gazda-

gabb, több ré-
tegő dolog, s
mint mond-
tam, engem
épp ezek a ze-
nei nyelvi vo-
n a t k o z á s o k

foglalkoztatnak; a zene toposzai, vagyis ahogy meg-
szólalunk, az intonáció, az artikuláció, azaz azok a
jellegzetességek, melyek összetéveszthetetlenné te-
szik a mi zenénket. 
Aki nem ilyen mélységekben érti a zenét, az is
azonnal felismeri az említett jellegzetessége-
ket. A beszélgetésünk elıtt ön által is hallga-
tott koncerten felhangzó Selmeczi György mő-
ben, a Bulgakovban is az elsı percben tudtam,
hogy magyar szerzı mőve, noha a második pil-
lanatban mintha Fellini Amarcordjának han-
gulatába pottyantam volna, vagy épp a Mester
és Margarita Bulgakovi világába. 
Igen, pontosan így van. Bár én inkább az egykori
szovjet filmzenékre asszociálok, Rettenetes Ivánra.
Én persze nemcsak nemzeti, hanem személyes ka-
rakterológiáról is beszélek, mert engem az mindig
is nagyon foglalkoztatott.
Ezek a gondolatok át is vezetnek minket a
hangverseny harmadik darabjához, Csíky Bol-
dizsár Gulag címő mővéhez. {Csíky Boldizsárról
szóló írásunkat lásd a 22. oldalon – Szerk.}
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HÁTTÉR

Selmeczi György zeneszerzõ, karmester

1952. március 8-án született Kolozsvárott. Zenei tanul-

mányait itt kezdte 5 éves korában, majd Bukarestben, Bu-

dapesten és Párizsban folytatta. Megalapította és vezette

a Miskolci Új Zenei Mûhelyt, a Camerata Transsylvanicát,

a Budapesti Kamaraoperát, a Mérték Egyesületet és az

Auris Társulatot. Számos színpadi és filmzenét komponált.

Karmesterként és zongoristaként több száz kortárs ze-

nemû bemutatása fûzõdik a nevéhez. Késõbb érdeklõdése

az opera mûfaja felé fordult, 1994 óta operarendezõként

is dolgozik. Európa-szerte koncertezik, számos lemezt, te-

levíziós zenei filmsorozatot készített. Két ízben nyerte el

a Legjobb Filmzene Díját, három alkalommal kapta meg

az Artisjus elismerését új mûvek bemutatásáért. 1999-

ben Erkel-díjjal tüntették ki. 1996-tól 2000-ig a Szolnoki

Szigligeti Színház zeneigazgatója volt, 2002-tõl a Színház-

és Film mûvészeti Egyetem zenei tanszékének vezetõje és

a Nemzeti Színház zeneigazgatója. 2004-tõl a Kolozsvári

Magyar Opera mûvészeti vezetõje.

„…az érdekelt, hogy nyelvileg egy-
fajta ívét rajzoljam meg a magyar

zenének”



Vendégünk

Csíky Boldizsár köztünk, azaz Bartók és közöttem
félúton lévı szerzı. Kijelenthetem, hogy híve va-
gyok Csíky Boldizsár mővészetének, és mindent el-
követek, hogy mősoromra tőzzem darabjait – oly-
annyira, hogy én magam mutattam be a Gulag címő
mővet, televíziós felvételt is én csináltam belıle a
Duna Televízió Kortársaim c. sorozata részére, me-
lyet én szerkesztettem, vezettem. Azért meg külö-
nösen érdemes arra, hogy itthon is bemutassam a
Dohnányi Zenekarral, mert ebben van egy záró fér-
fikari rész, ahol Gábornak megvannak a lehetıségei
és az eszközei, hogy ezt a férfikart életre is hívja…
Akkor én most nagyon irigylem a „fiúkat”,
mert én is énekelek a Budapesti Akadémiai
Kórustársaságban, s feltételezem, hogy ezt a
szép feladatot a mi kórusunk kapja. S ha már
énekhangról esett szó, kérem, hogy a koncert
utolsó darabjáról, az Ön Burloni címő szvitjé-
rıl is beszéljen! 
14 évvel ezelıtt elkezdtem írni egy operát, minden
vágyam volt ugyanis egy olasz nyelvő operát kom-
ponálni. A Blok: Tréfa címő drámája alapján készült
Librettó címe akkor magyarul Spiritiszták volt. Ezt
az operát pár évvel ezelıtt ismét elıvettem, befe-
jeztem, a budapesti Operaház pedig a jövı szezonra
mősorra is tőzte. Közben, különbözı tanácsokra
hallgatva, visszautalva a mő szövegi alapját képezı
Blok mőre, átkereszteltem Burlonira, ami olaszul
tréfamestert, tréfacsinálót jelent. A szvitnél meg is
hagytam ezt a nevet – de az operát magát, ami meg-
járta közben a poklot, végül visszakereszteltem Spi-
ritisztákra. Ennek az operának a fıbb témáiból ír-
tam egy zenekari szvitet, egy önálló mővet, ezért is
hagytam meg az opera végleges nevétıl független
Burloni elnevezést. İsbemutatója Nizzában volt,
Philippe de Chalendar, Magyarországon élı fran-
cia karmester vezényletével.

Ha szvit, akkor táncos jellegő a mő?
Nem, mert a szvit elsısorban különbözı
karakterő tételekbıl álló mővet jelent, az
én Burloni szvitemben van ugyan táncos
jellegő rész, de ez nem egy táncszvit. Ze-
nekari mő tehát, kifejezetten virtuóz, de
nem oroszos, mint a Bulgakov, hanem
olaszos. Ennek pedig az a magyarázata,
hogy Blok drámájában a moszkvai nagy-
herceg meghív egy olasz commedia
dell’arte társulatot, akik az ismert olasz
operát, a Bajazzókat is elıadják. A szvit 7
tételbıl épül fel, és kb. 25 percben az
opera fı témáit vonultatja fel. Bízom
benne, hogy a kedvezı olaszországi fo-
gadtatás után itthon is sikeres lesz a szvit. 

Nagyon köszönöm ismét, hogy e különleges
est összeállításának háttérmunkáiba betekin-
tést engedett! A koncerten felhangzó mővek
minden bizonnyal ismertek közönségünk elıtt,
de az ön szempontjait, gondolatait megismerve
értın, beavatottan hallgathatjuk végig a Barót
címő hangverseny-programot, követhetjük vé-
gig a magyar zenei nyelv ívelését.
A Selmeczi György által vezényelt és összeállított Barót
címő koncertünket 2012. március 23-án, 19.00 órakor
hallgathatják meg a Budafoki Hangversenyesték bérletsoro-
zatunk keretén belül, a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi
Mővelıdési Központban. A koncerten felcsendülnek a kö-
vetkezı mővek: Liszt Ferenc: La notte, Bartók: II. hege-
dőverseny, Csíky Boldizsár: Gulag, Selmeczi György: Bur-
loni. Közremőködik: Selmeczi János, hegedő.
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ÉRDEKESSÉG

Erdély és Barót koncert kapcsolódásai

Erdélyben, Kovászna megyében van Barót, Budafok

testvérvárosa.

Erdélyben született Bartók Béla, Csíky Boldizsár, Sel-

meczi György, Selmeczi János. 

Erdélyben, Kolozsvárott mutatták be Bartók: II.

„nagy” Hegedûversenyét elõször Magyarországon. Ez

a mû� 1937/1938-ban született, õsbemutatójára  épp

mostani koncertünk dátumán, március 23-án (1939-

ben) Amszterdamban került sor. A szólót a felkérõ

Székely Zoltán játszotta, a karmesteri pulpitusról Wil-

lem Mengelberg dirigálta a Concertgebouw zeneka-

rát. Egyéb elfoglaltsága miatt Bartók nem vett részt

a bemutatón, a hegedûversenyt így 1943-ban, New

Yorkban hallotta elõször.

Erdély több városában járt 1846–1847-es nagy, élet-

szakaszt lezáró hangversenykörútja során Liszt Fe-

renc. Majd 30 évvel késõbb, 1879-ben ismét fellé-

pett Kolozsvárott. 

*

*

*

*

Századfordulós képeslap Barótról



Kulisszák mögül

Szöveg: Geiger György

Kezdjük mindjárt a legelején! Mikor
kezdtél trombitálni és ez volt-e az
elsı hangszer, ami a kezedbe került? 
Nem, nem ez volt az elsı hangszer,
ugyanis 6 évesen kezdtem a zeneiskolát
hegedő szakon, majd 10 éves koromban
átnyergeltem a trombitára. Két évig pár-
huzamosan jártam erre a két szakra, de
akkorra már a hegedőórákat – finoman
szólva - „enyhe“ szülıi nyomásra láto-
gattam.
Volt-e családi indíttatás a zenésszé
válásod során? Testvéred ugye fa-
gottos, sokáig a BDZ-ben játszott ı
is. A fafúvók nem vonzottak? 
A zenetanulás egyértelmően családi in-
díttatásból kezdıdött, mivel édesapám
és nagyapám amatır szinten trombitál-
tak. Gyakorlatilag apám kezdett tanítgatni, így a ze-
neiskolát már némi elıképzettséggel kezdtem. Bár
a testvérem, akinek sokat köszönhetek a lámpaláz
leküzdése elleni harcban, a fafúvósok felé vette az
irányt (fagottos lett), én megmaradtam a trombitás
vonalnál. A trombita mellett leginkább a vonósok
állnak hozzám közel, azon belül is a hegedő és a
cselló hangja vonz. Rengeteg hegedős felvételem
van. Talán azért, mert a vonósokra sokkal több és
értékesebb kompozíciót írtak.  Meg persze az a hat
év hegedőtanulás sem múlt el nyomtalanul. 
Mit szeretsz a hangszereden? Mik a nehézségei? 
A trombita rengeteg stílusban képviselteti magát. A
komoly mőfajtól egészen a jazzig. Természetesen
ezt sok más hangszernél is el lehet mondani, de a
trombita ezekben a stílusokban egyértelmően tra-

dicionálisnak számít. Nagyon élvezem azt, hogy
több zenei stílushoz eljuthatok a hangszerem által.
Szeretem a hangját, a differenciált hangszíneket az
éles, már-már bántó fortissimótól a lágy pianokig.
Sajnos ezeket a különbségeket nagyon nehéz igé-
nyesen megvalósítani, ezért néha szakmai trükkök-
höz folyamodunk, mint például a lágy hangszín el-
éréséhez egy mélyebb kelyhő fúvókát használunk,
ami egy kicsit a vadászkürtéhez hasonlít. Aztán ott
vannak azok a magas hangok, amik sajnos néha ott
is maradnak….  Természetesen a magas regiszte-
rek megszólaltatásához is szükséges a jó technika,
de azért sok múlik az adottságokon is. Az ember
például azt gondolná, hogy a fúvóka viszonylagos
kis mérete miatt a vékonyabb ajkak megfelelıbbek
a trombitáláshoz, de akkor rögtön jön a kérdés,
hogy „és a fekete trombitások?!” Hiszen nekik sok-
kal vastagabb, teltebb a szájuk. A dolog nyitja a száj-
tartás; úgy kell kialakítani, hogy az ajkak beleférje-
nek a fúvókába. Nyilvánvaló, hogy vastagabb aj-
kakkal ez kicsit körülményesebb. A fújási technika
területén rengeteg fontos szabály van, de ha valaki-
nek más úton-módon szól szépen a hangszere, ak-
kor az úgy jó. Szóval a kivétel itt is erısíti a szabályt.
Sajnos nagyon kevés olyan trombitatanárt ismerek,
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Ezermester trombitás – trombitás ezermester
Folytatjuk sorozatunkat, melyben zenekarunk szólamvezetıit ismerhetik meg olvasóink. Ezúttal a megsoka-
sodott filmzene koncertek kapcsán igencsak elıtérbe került trombita szólam elsı emberét, Csatos Ferencet mu-
tatjuk be közelebbrıl

NÉVJEGY: CSATOS FERENC 

foglalkozása: trombitamûvész, tanár

életkora: 40 éves

kedvenc zeneszerzõje: Bach

hobbija: barkácsolás 

Kedvenc filmje/filmzenéje: Holt költõk társasága, 

Cinema paradiso
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aki ért a helyes szájtartáshoz és segíteni tud a rosz-
szul berögzıdött technikán.
Aztán itt kell megemlíteni az „állóképességet” is.
Van egy határ – természetesen mindenkinél más-
hol – , amikor a szájizmok felmondják a szolgálatot,
lévén ez az a szervünk, amelyik talán a legkevesebb
izommal rendelkezik. Az izomzatnál is sok múlik
az adottságokon, de a jó technika itt is csodákra ké-
pes, az a legfontosabb. Hiába edzünk, gyakorlunk
rengeteget, hiába jók az adottságaink, ha rossz a
technikánk. Sıt! Ilyenkor sérülések is bekövetkez-
hetnek, amelyek akár a zenei pálya végét is jelent-
hetik. Jómagam már többször súroltam ezt a ha-
tárt. Hozzáteszem, legtöbbször nem volt más vá-
lasztásom, így maradt a kockáztatás, a túlerıltetés
veszélye. A trombitálás ezen aspektusát nyugodtan
hasonlíthatjuk a sporthoz….
Jelenleg éppen külföldön vagy. Merre jársz, mi-
lyen együttessel? 
Épp egy hathetes francia turnén vagyok. Ez egy
francia-magyar produkció, amiben híres, ma már
enyhén deres halántékú sztárokat kísérünk. Ez pon-
tosabban úgy értendı, hogy adott egy hagyomá-
nyos pop alap, a háttérben egy szimfonikus zene-
karral. Ez néha a hangzás gazdagítását, színesítését
szolgálja, néha pedig kifejezetten ránk épül. 
Hogy kerül egy fıállású BDZ-s szólamvezetı
ilyen hosszú idıre külföldre?
Fıállású nagyzenekarosként ilyenkor általában fi-
zetés nélküli szabadságra megy egy zenész. De,
ahogy nálam is most – sokszor keletkeznek túl-
szolgálatok, azaz túlórák és ilyenkor még kapóra is
jön egy ilyen turné. {Minden zenekarban meghatározott

próba- és koncertszámot kell teljesítenie a zenészeknek egy
év alatt. Az ezen felüli szolgálatok túlszolgálatnak minı-
sülnek. – Szerk.}
Milyen más együttesekben fordulsz meg a
BDZ-n kívül? 
Anno Magyarország szinte minden szimfonikus ze-
nekarában kisegítettem, de manapság többnyire
csak a BDZ-ben trombitálok. Természetesen min-
dig van néhány felkérés, de mivel tanítok is, egy-
szerően nincs idım másutt is játszani.
Hány éve is játszol pontosan a BDZ-ben? Miben
változott meg az együttes ez alatt az idı alatt? 
Elıször 1989-ben játszottam itt, mint kisegítı,
ugyanis akkor kerültem Budapestre a Zeneakadé-
miára, majd 2001-ben egy próbajátékot követıen
állásba kerültem a zenekarhoz. Abban az idıben a
BDZ egy hihetetlen hatékony ugródeszkája volt
rengeteg, azóta már neves, elismert zenésznek.
Közben a zenekar szépen felcseperedett és kitün-
tetett figyelmet vívott ki magának a komolyzene pa-
lettáján. Szólamvezetıként számos olyan próbajá-
tékot hallgattam végig, ahol jobbnál jobb fiatal ze-
nész küzdött az állásért. Valljuk be, hogy korábban
nem ez volt a tendencia...
Miért jó itt játszani? 
Talán mert egy olyan szakmai gárda jött össze, akik-
kel öröm a munka, szakmailag és emberileg egya-
ránt. A zenekaron kívül is szinte baráti kapcsolat-
ban vagyunk egymással, persze mint minden mun-
kahelyen, itt is vannak klikkek, de öreg rókaként el-
mondhatom, hogy másutt nincs ilyen szoros ösz-
szetartás, mint nálunk. Természetesen ez soha nem
zökkenımentes, de ez a szép az egészben.

Legnagyobb élmények a BDZ-vel?
Gondolom Sting? 
Sting....! Stinget mindenki ismeri! Szá-
mos könnyő zenei mőfajban elismert, és
ami számomra a leginkább becsülendı
benne, az a pop/rock zene vegyítése
más mőfajokkal pl. a jazzel. No nem a
hagyományos értelemben, hanem olyan
Stingesen. Sting Symphonicity turnéján
egy új szimfonikus hangzást mutatott a
közönségnek, ahol a zenekarnak nem
csupán színezı szerepe van, hanem
fontos alapot ad a zenéjéhez. Ezt a fon-
tos alapot két alkalommal is a BDZ
szolgáltatta. {Errıl szóló írásunkat lásd
2011. ıszi számunkban – Szerk.} Több-
nyire komolyzenei képzettséggel ren-
delkezı zenészek is könnyedén eljátsz-
hatják ezeket, viszont a felkérésben vol-
tak olyan dalok is, amelyeknél már érin-
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teni kellett számunkra idegennek tőnı stílusokat,
ugyanis a zenekarban mindenki klasszikus tanul-
mányokat folytatott, emiatt a ritmika és sokszor az
artikuláció is különleges feladat volt számunkra.
Hárman is szólózhattunk Singgel! Jómagam ter-
mészetesen a trombita szólót játszottam, ami egy
elıre megkomponált „improvizáció” volt. Ezt a
szólót megtanultam kívülrıl, és a világsztár mellett
kellett lazán, felszabadultan játszanom...
huhhhhhh.... érdekes és egyben nagyon különleges
érzés volt. Az Arénás koncert fıpróbájának, mint -
egy 220-as vérnyomással futottam neki, de hál' Is-
tennek ezt csak én éreztem ennyire drámainak. El-
érkezett a koncert, volt négy ütem bevezetım, ami
alatt ki kellett vágtatnom Sting mellé, és aztán bele
a közepébe! Vakító reflektor, 12 ezer ember, 2 mé-
terre Sting, mögöttem a zenekar...áááááá....nem iz-
gultam...és tényleg nem!!! Valahogy nem volt rá
idım...  Nagyon felszabadultan éreztem magam a
4x8 ütemes szólóm alatt.... Ezt kellene mindenki-
nek éreznie egy Mahler szimfónia alatt is, de tudjuk,
hogy a két mőfaj nem hasonlítható össze.
Nem mehetünk el szó nélkül a Filmzene kon -
certek mellett, melyek a BDZ legkeresettebb
hangversenyei közé tartoznak. Rezes szemmel
mekkora feladat végigfújni ezeket a vetítıs
koncerteket? 
A filmzenéket mindenki szereti, fıleg John Willi-
ams zenéit. Ezek a kompozíciók hihetetlen nagy
erıvel segítik, fokozzák az érzelmeket, azt mond-
hatnám, hogy még egy száraz kóró is rögvest kivi-
rágzik, mikor felcsendül a muzsika! Ezeket jó érzés,
viszont egyáltalán nem könnyő eljátszani. A heroi-
kus és a drámai pillanatok legin-
kább hatásos tolmácsolója a réz-
fúvós hangszer. Williams bácsi is
így gondolja, ezért rengeteg réz-
fúvós állást írt a zenéi be. Ezeket a
szólamokat technikailag nem túl-
zottan nehéz eljátszani, viszont az
állandó forte, erıteljes hangzás hi-
hetetlenül megerıltetı egy trom-
bitás számára. Az ehhez hasonló
filmzenéket többnyire angol és
amerikai zenekarokkal vették fel
lemezre. Ezekben a zenekarokban
általában 6 trombita, 6 kürt, 4 har-
sona játszik. No nem azért, mert
ennyi szólamot komponáltak bele,
csupán azért, mert 6 trombita
sokkal kevesebb erıfeszítéssel tud
fokozottabb hatást elérni. Mi a ze-
nekarban négyen próbáljuk meg-

oldani ezeket a feladatokat, de egy-egy filmzenés
koncert után a kijáratnál egy „mentı“ vár bennün-
ket...no ez csak vicc, de tényleg a lelkünket is kile-
heljük ilyenkor. Mindezek ellenére nagyon fontos-
nak tartom, hogy folytassuk ezt a filmzenés utat.
A zene mellett közismerten ezermester is vagy.
Miket készítettél, mik a hobbik, mit csinálnál,
ha nem lennél trombitás?
Az „ezermesterkedés“ édesapámtól fakad, hisz gye-
rekkorom óta mindig valamit barkácsolgattam.
Köztudott, hogy a kultúrára nagyon keveset áldoz-
nak, vagy csupán az egyéni elbírálások miatt, szőkre
szabott költségvetésbıl gazdálkodunk, ez érezhetı
a zenészek fizetésén is. Kézenfekvı, hogy egy mu-
zsikusnak máshoz is kell értenie. Én a kézügyessé-
gem segítségével próbálom pótolni a pótolhatatlant.
Jó pár éve építkezem, és rengeteg mindent voltam
kénytelen saját magam csinálni. Ez egyrészt nagyon
jó érzés, hiszen magamnak építem, szépítem a há-
zamat, viszont nem hinném, hogy egy muzsikus-
nak ezzel kellene foglalkoznia. Hosszú lenne felso-
rolni, hogy hány kollégának is segítettem az elmúlt
években, valamint a zenekar négy hangterelı para-
vánját is én készítettem. 
Mi lennék, ha nem lennék trombitás? Ebbe nem
szeretnék belegondolni, de egy biztos: Akkor is va-
lamilyen kapcsolatban lennék a zenével....
Céljaid? Hol látod magad 10 év múlva?
Mindennél fontosabbnak tartom a családot. Senki
nem tud nyugodt körülmények között gyakorolni,
koncertezni, ha nem megfelelı a családi háttere. Én
erre szeretnék koncentrálni, miközben még renge-
teg teltházas BDZ koncerten szeretnék játszani.
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Miért volt fontos Újbudának,
hogy önálló rendezvénysorozat-
tal emlékezzen meg Lisztrıl?
Úgy látom, minden magára valamit
adó település megemlékezett a bi-
centenáriumról. Újbudán sok, kul-
túrára, mővészeti élményre fogé-
kony ember él, nemcsak az önkor-
mányzatnak, hanem ennek a kö-
zönségnek is fontosak voltak a ke-
rületi programok. Az iskolák, az in-
tézmények saját ötletekkel csatla-
koztak az önkormányzat kezdemé-
nyezéseihez. Volt zenepavilon a
Kopaszi-gáton, volt kiállítással
együtt rendezett közönségpályázat
Liszt ihlette tárgyakra, alkotásokra
a bevásárlóközpontban, voltak vetélkedık, koncer-
tek, érdekességek. Ismerve más önkormányzatok
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szerepvállalását a bicentenárium megünneplésében,
azt gondolom, Újbudának nincs szégyenkezni va-
lója. 
A rengeteg gratulációból és a szőnni nem
akaró vastapsból úgy éreztük, hogy szeretettel
fogadtak minket. Milyen visszajelzések érkez-
tek a Szent Margit Gimnáziumban rendezett
gálakoncerttel kapcsolatban? 
Öröm volt látni, hogy nem a hagyományos ko-
molyzenei koncertek törzsközönsége, hanem annál
egy sokkal szélesebb kör volt kíváncsi erre az ese-
ményre. Nem mindennap látni olyat, hogy elıbb a
növendékek, majd ismert elıadómővészek szere-
pelnek egy porondon. Azt hiszem, aki látta, hallotta
ezeket a produkciókat, hírét viszi mind a tehetséges
gyermekeknek, mind a profik nívós elıadásainak. 
Évek óta nagy sikerrel megy a Megérthetı
Zene sorozatunk, ahol karmesteri magyaráza-
tokon keresztül lehet még jobban „megérteni a
zenét“. A koncert után úgy tőnt, nagy igény
lenne egy ilyen zenei lehetıségre Újbudán is.
Hogyan látjátok a zenekar bekapcsolódási le-
hetıségét a kerület életébe a kultúra és az ok-
tatás területén, különös tekintettel a kerületben
mőködı kitőnı konzervatóriumra? 
Minden olyan programot tárt karokkal várunk, ami

A kultúra újbudai karmestere 
Zenekarunk 2011. november 5-én a Liszt Ferenc 200. születésnapja alkalmából rendezett Újbudai Liszt
Fesztivál zárókoncertjén debütált a XI. kerületben. Ebbıl az alkalomból beszélgettünk a kerület alpolgár-
mesterével, dr. Kupper Andrással.

Szöveg: Geiger György

HÁTTÉR

Kupper András

1964. február 23-án született Budapesten. Nõs, két gyer-

meke van. Hobbija a zongorázás és a kutyák. Okleveles

borvizsgáló. 1982-ben érettségizett az Apáczai Csere Já-

nos Gimnáziumban. 1991-ben diplomázott a Semmelweis

Orvostudományi Egyetemen, 1996-ig a II. számú Anató-

miai Intézetben dolgozott, mint tanársegéd. 1994-ben or-

szággyûlési képviselõjelölt volt Kispesten. A 2006. évi or-

szággyûlési választásokon budapesti területi listán szer-

zett mandátumot. A parlament Egészségügyi Bizottságá-

nak tagja. 1993-tól 2006-ig a Fõvárosi Közgyûlés fideszes

képviselõje volt. 2003-tól 2006-ig a Fõvárosi Közgyûlés Fi-

desz-MKDSZ frakciójának vezetõje, az Egészségügyi Bi-

zottság alelnöke, a Tulajdonosi Bizottság tagja volt. 2004-

tõl 2007-ig a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség budapesti

elnöki tisztét is ellátta. 1998 óta egyéni önkormányzati

képviselõ a XI. kerületben. Jelenleg a Közbeszerzési Bi-

zottság elnöke, a Szociális Bizottság tagja, az újbudai Fi-

desz frakciójának vezetõje. 2007-tõl a Fidesz Budapesti és

Országos Választmányának alelnöki tisztségét is betölti.



Szomszédoló Zenekarunkról

segít a gyerekeket a zene bővkörébe terelni. Például
segítettünk elindítani a Filharmónia Budapest zenei
ismeretterjesztı sorozatát. Mi adjuk a helyszínt, és
jegyeket is vásároltunk az elsı elıadásra. Ugyanígy,
a tervek szerint két évre Újbudára költözı Big Band
Fesztivál ifjúsági kurzusait is örömmel fogadjuk.
Noha nem önkormányzati feladat az effajta együtt-
mőködés szervezése, de ez nem lehet szempont, ha
kultúráról van szó. Mindenben partnerek vagyunk,
ami a mővészeti nevelést erısíti és értékes lehet az
iskolásoknak. Lelkesedésünknek maximum csak a
költségvetés szabhat határt. Persze az sem biztos,
hogy kellünk ahhoz, hogy zeneértık és mővelık
kapcsolatba lépjenek a kerületi iskolákkal. Nem sér-
tıdünk meg akkor sem, ha valamibıl kimaradunk, a
cél az, hogy mőködjenek ezek csatornák.
Köztudott, hogy magad is zenerajongó vagy,
zongorázni tanultál, a mai napig aktívan játszol.
Negyven éve, gyerekként kezdtem zenei tanulmá-
nyaimat. Kezdetben, ahogy a legtöbben, én is nyőg-
nek éreztem a gyakorlást. Ezzel szemben ma, amint
van egy kis szabadidım, rohanok a zongorához.
Persze így sem tudok eleget játszani. Barátaim un-
szolására egy-egy alkalommal bevállalom, hogy kis
közönség elıtt játsszak, de ez tényleg csak baráti
gesztus. Mindenesetre a zene állandóan jelen van
az életemben, nem csak a hangszeren keresztül. Az
egyik álmom egy olyan oktatási program, amely a
zenét egyrészt a tanulás és a kreativitás fejlesztésé-
nek eszközeként, másrészt közösségi élmények for-
rásaként, a szocializáció erısítésére használja a hát-
rányos helyzető gyermekek felzárkóztatásához. A
csapatommal már dolgozunk a program részletei-
nek kidolgozásán. 

Visszajelzések zenekarunkról

„ATTYA-ÚR-IS-TEN. Életem legmeghatóbb
zenei élménye volt. A sírás és a lúdbır váltotta
egymást és még énekelhettem is ezzel a csodála-
tos zenekarral! Köszönet a profi szervezésért és
a többi kedves szervezınek és azoknak akik meg-
kerestetek pár hónapja ,hogy volna e kedvem
együtt dolgozni a Dohnányi szimfonikusokkal!
Hát mindig is lesz kedvem!! Nekem ez a kará-
csonyi ajándék, nem kell más!! És Hollerung Gá-
bor karmester 'bácsi' egy zseni...“
Tóth Vera - énekes a december 5-i filmzene koncertrıl

Óriási hangulat volt a Müpában a Cinemusic elı-
adásán! Nagyon köszönjük!
Gonda Dorka - koncertlátogató, Cinemusic Koncert

Köszönöm nektek a mai koncertet, ilyen él-
ményben még soha nem volt részem !!!
Üdv a Karmesternek, a Zenekar minden tagjá-
nak, s nem utolsó sorban a Kórusnak! Azt hi-
szem szereztetek egy újabb rajongót! :)
Október 16-i Zene-Kép koncert - Várkonyi András,
koncertlátogató

Élmény volt a zenekarral dolgozni, a színvonal
magas volt, ami hatékony próbafolyamatot ered-
ményez. A muzsikusok élvezik amunkát, ami a
karmestert is örömmel tölti el. A zenekar mun-
katársaitól és a szervezéstıl is el voltam ragad-
tatva. A BDZ ízig-vérig prfi. Szeretem az energi-
ájukat és pozitív hozzáállásukat.
Chelsea Tipton, a Sting turné betanító karmestere

Csodás zenészek. Az End of  the Game-ben lát-
szik ez a legjobban, ez a szám ugyanis ritmus te-
kinte tében sok együttesnek kihívást jelent, de ık
úgy játsszák, ahogy kell.
Jo Lawry, a Sting turné énekese

Nincs mindenkinek olyan szerencséje, hogy egy
ilyen csodálatos társasággal zenélhessen együtt.
Úgy látszik a zenekar ezt most is bebizonyította.
Ezért szeretjük a zenekart és mindenkit.
Szegfő Ildikó - törzsközönségünk tagja

Szeretnék még ott lenni az 50. szülinapotokon is!
Ezt a kis örömet adjátok szerezzétek még meg
régi barátotoknak!
Zelinka Tamás
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Sorsok

Amikor 1756. január 27. napjának borongós estéjén
a salzburgi Getreidegasse 9. szám alatti ház II. eme-
letének egyik dohos kis szobájában panaszosan fel-
sírt egy csecsemı, még senki sem sejtette, hogy
Anna Maria Mozart, született Pertl az évezred egyik
legnagyobb lángelméjének adott életet, és a gyer-
mek nevét még évszázadok múlva is dicsıséggel
emlegetik majd. Bár a kisfiú a keresztségben a Jo-
hannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus ne-
vet kapta, és a komponista maga is a Theophilus
franciás változatát használva Wolfgang Amadé,
vagy Wolfgango Amadeo néven említette saját ma-
gát, az utókor emlékezetében azonban az azóta
emblematikussá vált Amadeus, hosszabban Wolf-
gang Amadeus Mozart néven él.
A pályáját illetıen a kis Wolfgangnak nemigen volt
választása; a Mozart családban minden a zene körül
forgott. Édesapja, Leopold Mozart elismert zenepe-
dagógus volt (fı mőve, a Versuch einer gründlichen
Violinschule zenepedagógiai alapmő), emellett má-
sodkarmesterként dolgozott a hercegérsek palotájá-
ban. Baráti körébe olyan szellemiségek tartoztak, mint
Carl Philipp Emanuel Bach – aki egyébként elemi is-
kolájában zongora-mővészetet tanított –, valamint
Michael Haydn, a nagy Joseph bátyja, aki a hercegér-
seki udvarban volt kollégája. Leopold, fia születése
után hamar felhagyott az oktatással, hogy minden fi-
gyelmét gyermekei, Nannerl (Marianne Mozart 1751-
1829) és Wolfgang elımenetelének szentelhesse.
Wolfgang édesanyáról nem sokat tudunk, de való-
színősíthetı, hogy fia tıle örökölte fanyar, polgár-
pukkasztó humorát, szókimondását, vidám termé-
szetét, és a nehézségek elfogadásának képességét. 

A CSODAGYEREK

Leopold Mozart tehát idejekorán kézbe vette gyer-
mekei oktatását. A mővelt, tántoríthatatlan, ambi-
ciózus apa irányítása alatt a gyermekek zenei tehet-
sége gyorsan kibontakozott. Mindehhez persze
nem lett volna elég az apa kitartása, hiszen a zenei
tehetség sokrétő, és ha bármely „alkotóeleme” hi-
ányzik, már nem kamatoztatható. A tehetség része

a zenei fantázia, a kifinomult hallás, a jó emlékezı-
tehetség, és ami a legfontosabb: a muzsika szere-
tete. Leopoldnak azonban szerencséje volt. A kis
Wolfgang „... amikor zenélni kezdett, olyan fogékonyság-
ról tanúskodott …, hogy az evés-ivásról is megfeledkezett.
Abban a pillanatban nála minden más elfoglaltság meg-
szőnt, a játékszereket nála a zene kísérte” – számol be
a gyermek Mozartról Johann Andreas Schachtner
(1731-1795, salzburgi udvari trombitás, librettista és for-
dító). Négy évesen már alkotói képessége is meg-
nyilvánult, amikoris egy versenymő megírásával
foglalatoskodott. Már egészen korai mőveiben
megmutatkozik a kivételes zenei tehetség. Memóri-
ája is páratlan volt; a kisfiú már 3 éves korában fél
óra leforgása alatt az ütem és a dallam pontos be-
tartásával megtanult egy menüettet, szinte bármit
megjegyzett egyszeri hallás után. Legnagyobb me-
mória-bravúrja egy zenemővet indított világhódító
útjára: Az 1770. esztendı Nagyhetét édesapjával
Rómában töltötte. A Sixtusi kápolnában kb. 1638
óta csak a Nagyhét szerdáján és péntekén, a Te-
nebrae után volt hallható Gregorio Allegri (1582 –
1652) Miserere címő alkotása. A mő, az exkluzivi-
tás megırzése érdekében leiratban nem létezett;
csak az említett helyszínen és idıben hangozhatott
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„Tudom, hogy a lelkem halhatatlan…”
Nevére ma egész iparág épül, számtalan regény, vers, novella, film örökíti meg életét, személyiségét, muzsikáját
pedig megszámlálhatatlan CD-lemez ırzi. Vajon ki volt ı, akit sokan az évezred zsenijének tartanak? A mai
lapszámunkban Wolfgang Amadeus Mozart nyomába eredünk.

Szöveg: Ortutay Réka
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fel. A kis Mozart nagyhét szerdáján meghallgatta ,
majd emlékezetbıl leírta a mővet, pénteken pedig
visszatért a kápolnába, hogy ha valahol esetleg
szükséges, pontosítsa a kottát.

AZ APA ÉS AZ UTAZÁSOK

Leopold Mozart személyisége eléggé ellentmondá-
sossá vált az utókor szemében. Egyfelıl gyermekei
elımenetelére gondosan ügyelı, azt példásan kéz-
bentartó apaként, másfelıl becsvágyó, ambiciózus
zenepedagógusként, és nem utolsósorban tehetsé-
ges impresszárióként maradt meg emlékezetünk-
ben. Ha csak zenepedagógusként viszonyul fiához,
Wolfgangból nyilvánvalóan nem, vagy csak kerülı-
utakon lett volna Wolfgang Amadeus Mozart. Ám
Leopold élete végéig gyakorlatias, ellentmondást
nem tőrı apaként és impresszárióként, mai kifeje-
zéssel élve „rámenıs menedzserként” fia mellett
állt. Leopold már korán felismerte a csodagyerek-
ben, mint „piaci termékben” rejlı lehetıségeket, és
a XVIII. század hiányos marketingeszközei köze-
pette egyetlen módszert látott reálisnak, a fia te-

hetségéhez méltónak: ha nem tudom Európa-szerte
ismertté tenni az „árut” itt Salzburgban, akkor bi-
zony el kell vinnem ıt hozzájuk bemutatni. Ráadá-
sul, neki nem is csak egy, hanem mindjárt két cso-
dagyermeket kellett megfelelıen útnak indítani, hi-
szen a kis Wolfgang nıvére, Nannerl is kimagasló
zenei tehetségrıl tett tanúbizonyságot. Így apa és
gyermekei több hosszabb-rövidebb „turnén” vet-
tek részt. Ezek az utak Itáliába, Bécsbe, Mün-
chenbe, Augsburgba, Párizsba és Londonba vezet-
tek. 1763-73 között hétszer keltek útra, és a gyer-
mekek gyakori megbetegedési ellenére is hónapokig
úton voltak. Leopold mindent maga szervezett, au-
dienciát kért a különbözı hercegi udvarokban, a
koncertekhez termet bérelt, koncertjegyeket érté-
kesített, szervezte az utazásokat. A turnék során
nem csak a fellépések, koncertek számát tartotta
szem elıtt, hanem igyekezett olyan ismeretségeket
kötni, amelyekbıl a jövıben még elınyt kovácsol-
hatnak. Késıbb, amikor kötelessége visszaszólította
Salzburgba, a hercegérsek udvarába, vigyázó sze-
mét még akkor is fián tartotta, aki ettıl kezdve
édesanyjával volt úton. Távolról is instrukciókkal,
tanácsokkal, de legtöbbször utasításokkal látta el
fiát, amelyeket Wolfgang még többszáz kilométe-
res távolságból sem mert volna megszegni, vagy fi-
gyelmen kívül hagyni. Mozart már elismert zene-
szerzı volt Bécsben, ám még ekkor is bevonta ap-
ját darabjai születésébe, tanácsokat kért tıle. Leo-
pold erıs egyénisége mélyen rányomta bélyegét fia
személyiségére, aki a gyermekkorból kikerülve ne-
hezen talált utat a felnıttek világába, nehézkesen és
gyakran rosszul döntött fontos kérdésekben, és dip-
lomatikus édesapjától távol nem sok sikerre jutott
sokszor bántó, csontig hatoló szókimondásával. A
mindenben döntı édesapa erıteljes, uralkodó sze-
mélyisége gyakran elıbukkan Mozart mővészeté-
ben, gondoljunk csak a Don Giovanni ellentmon-
dást nem tőrı kormányzó karakterére, vagy éppen
a Varázsfuvola atyai bölcsességet megtestesítı Sa-
rastrójára – a szerzı apja minden oldalát ismerte és
zenei formába öntötte.

MOZART KORÁNAK ÚJÍTÁSAI

Az édesapa óvó iránymutatásai kirobbanó hatással
voltak Wolfgang zenei fejlıdésére. Az utazásaik so-
rán kinyílt a fiatal zongorista-zeneszerzı számára a
világ, Wolfgang kiléphetett a számára szorító Salz-
burg szőkös keretei közül. Olyan korban született,
amikor nem csak a tudomány, de a zene is óriási
változásokat élt meg, és kialakulóban voltak a ze-
nére alapozott iparágak, úgy, mint a kottanyomtatás,
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HÁTTÉR

Gregorio Allegri: Miserere 

A sokszor csak „Miserereként” emlegetett mû egy 5 és

egy 4 szólamú kórusra írt motetta.

A darabot misztikum övezte, ami annak is köszönhetõ,

hogy a XVII. század végén a pápa titkosíttatta. A motetta

gyakorlatilag énekesrõl énekesre, szájról szájra terjedt. Ez

azért is volt fontos, mert a zenemû a kivételes atmoszfé-

ráját elsõsorban díszítéseinek (abbellimenti) köszönhette,

amelyek leírását a pápa rendeletben megtiltotta. A 14

éves Mozart egyszeri hallás után leírta a mûvet. Hogy a

kézirat sorsa mi lett, nem lehet pontosan tudni. Leopold

levelébõl kiderül, hogy a kis Wolfgang kivételes memóri-

ájának eme megnyilvánulása igaz történet, ám az apa a

levélben biztosítja feleségét arról, hogy tud a pápai til-

tásról, és esze ágában sincs nyilvánosságra hozni a törté-

netet. Érdekes módon azonban a Miserere 1771-ben

megjelent nyomtatásban Londonban a zenetörténész, Dr.

Charles Burney gondozásában, aki 1770-ben szintén itá-

liai utazáson vett részt. Hogy a kéziratot magától Mozart-

tól szerezte-e meg, nem tudhatjuk, ám feltételezhetjük,

hogy nem, mert a kis Wolfgang valószínûleg a híres or-

namentikát is lejegyezte, míg a nyomtatásban megjelent

zenemû a ma is ismert változathoz hasonló egyszerû har-

móniákat tartalmaz. A zenemûnek azóta számos válto-

zata megjelent, Mendelssohn, sõt Liszt Ferenc is készített

átiratot, legismertebb verziójában hallható a híres magas

C, amelynek – szakértõk szerint – az autentikus verzióban

még nyoma sem volt.
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hangversenyrendezés
stb. A XVII. századig
a zenemőveket egy-
szeri alkalmakra írták
(Bach pl. minden egyes
vasárnapra új kantátával
készült), egyszeri má-
solatot készítettek ró-
luk, és a legtöbb mő-
rıl sajnos elfeledkez-
tek. A kottanyomta-
tás megjelenésével

azonban a zenemővek bárkihez eljuthattak, nem-
csak abban az udvarban, templomban mutatták be
ıket, amelynek íródtak, hanem hódító útjukra in-
dulhattak – egyelıre Európa-szerte. A hangszerek
területén is jelentıs változások következtek be: a
barokk hangszereket kis terekben való megszólal-
tatásra tervezték, az újabbakat azonban hangver-
seny- és színháztermekbe szánták. A vonósokon a
bélhúrokat felváltotta a fémhúr, a rezeken – ame-
lyeket addig natúr hangon szólaltattak meg – meg-
jelentek a szelepek, a zongorákat pedig pedállal és
hangtompítóval látták el; emellett új hangszerek is
elıtőntek: ebben a korban indult hódító útjára pl. a
klarinét. A kis Wolfgang elméjére és fantáziájára óri-
ási hatást gyakoroltak ezek az újítások, nem is be-
szélve arról, hogy utazásai során zenei stílusokat,
sztenderdeket, mővészeket ismert meg, amelyekbıl
és akiktıl sokat tanulhatott. Ilyen fontos találkozás
volt életében a Padre Martini társaságában eltöltött
rövid idı, ahol Wolfgang magába szívhatta az egy-
szólamúság, a homofónia mővészetét, valamint a
barokk zene alapjait. Késıbb megismerkedhetett a
fúga és az ellenpontozás mővészetével, amikor
Bach munkásságába nyerhetett mélyebb betekin-
tést. 1770-ben, mindössze 14 évesen az Accademia
Filharmonica Bolognában felvette a kivételes te-
hetségő kisfiút növendékei sorába, és Mozart ezzel
is történelmet írt: ı lett az akadémia mindmáig leg-
fiatalabb növendéke.
Ez a kor teremtette meg a hangversenyzenekarokat
is. A muzsikusok fizetésért zenekarokba tömörül-
tek, és hangversenysorozatokat adtak (ilyen volt pl.
a párizsi Concert spirituel, vagy a Londonban a Jo-
hann Christian Bach által vezetett sorozat). A kor
leghíresebb zenekara a mannheimi herceg, Karl
Theodor által a „legjobbak hadseregébıl” tobor-
zott együttes volt. Alapítója, Johann Stamitz (1717-
1757), valamint utódja, Johann Christian Cannabich
(1731-1798) a mai zenekar-nevelı karmesterek elı-
futáraiként a történelem során talán elıször ügyel-
tek az egységes vonóhúzásokra, a belépésekre, a

hangszercsoportok dinamikájára és egyensúlyára.
Tagjai már nem középszerő muzsikusok voltak, ha-
nem hivatásuk legjobb képviselıi. Ezek a körülmé-
nyek és fejlemények együtt megteremtették a mai
modern hangversenyzenekarok elıfutárát. A mann-
heimi zenekar és vezetıje lenyőgözte Mozartot. E
találkozásnak köszönhetıen alakult ki zenekari
hangszerelıi stílusa, és ekkor tanult rendkívül so-
kat a „stimmek” (zenekari szólamok, hangszercso-
portok) egyensúlyáról is. 

MOZART ÉS A SZABADKÕMÛVES TESTVÉRISÉG

A szabadkımővesség a XVII. században az erköl-
csi értékek, valamint a szellem szabadságának egye-
temességét vallva, a felvilágosodás hagyományait
követve tevékenykedett számtalan formában. Tag-
jai ritualizált beavatási szertartásokon keresztül is-
merhették meg a szabadkımővesség kımővesmes-
terséghez kapcsolódó szimbólumrendszerének mé-
lyebb jelentését. Ausztriában az elsı páholyok a
XVIII. század közepén jelentek meg. Ezek a páho-
lyok egyfajta államot képeztek az államban: tagjai
között nem számított a származás és a társadalmi
rang, egyenlıkként tekintettek egymásra, és ez
megerısítette a tagok öntudatát és összetartozását.
Mozart 1787. április 4-én csatlakozott a „Zur Wohl-
tätigkeit” (A jóléthez) nevezető páholyhoz. Levele-
ibıl az derül ki, úgy tekintett a szabadkımőves
mozgalomra, mint az önmegvalósítás, önmagunk
tanításának lehetıségére a humanitás és a tolerancia
jegyében. Mindemellett persze jól érezte magát a
tudósok, mővészek, írók, orvosok, politikusok kö-
rében. Mozartot mindenféle politikai változás ér-
dekelte, ám a páholyban mégis zenei tudásával tette
hasznossá magát: átvette a páholy üléseinek zenei
rendezését. Ennek szellemében születtek szabad-
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INFORMÁCIÓ: 

Ausztria nemzeti himnusza

Mozart halála elõtt 19 nappal írta utolsó befejezett mûvét,

a Szabadkõmûves kantátát (K 623), melyhez egy késõbbi

kiadásban csatolták a „Brüder, reicht die Hand zum

Bunde” (K 623a) kezdetû dalt. Amikor a II. világháború

után az addig használatos Haydn-himnusz (Gott erhalte,

illetve Deutschland, Deutschland über alles szöveggel a

Német Birodalomban) elfogadhatatlanná vált az osztrák

parlament számára, a fent említett dal melódiájával, ám

új szöveggel új himnuszt fogadtak el. Így 1946-óta a Mo-

zart-himnusz szolgál Ausztria himnuszaként, bár egyes

kutatók szerint a dallam nem is Mozarttól, hanem egy pá-

holytársától származik.

Mozart egyik zongorája 
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kımőves mővei, mint pl. a Gesellenkreis (K 471)
címő dala, vagy a Szabadkımőves gyászzene 
(K 477), melyet két páholytársának temetésére írt.
Mindemellett jótékonysági hangversenyt is adott két
elszegényedett muzsikus páholytársa megsegítésére,
így lassacskán a páholy házi komponistájává vált. És
ami a legfontosabb: a szabadkımővesség ihlette
Mozart máig egyik legnépszerőbb operáját, a Va-
rázsfuvolát, melyben a fıhısnek, Taminonak, ah-
hoz, hogy a beavatottak közé léphessen, ki kell áll-
nia az erény, a titoktartás és a jótékonyság próbáját.
Miután II. József  császár 1792-ben kiadta a sza-
badkımőves dekrétumot (amely betiltotta a különbözı
politikai, vallási, ideológiai csoportosulásokat, illetve meg-
nehezítette mőködésüket), a páholyok és tagjaik száma
rohamosan csökkenni kezdett, de Mozart mindvé-
gig kitartott. Több páholy összeolvadásából kelet-
kezett a „Loge zur Wohlgekröhnten Hoffnung” (A
sikerhez), amelyhez Mozart páholya is csatlakozott.
A páholy 1793-ban, Mozart halála után két évvel
szőnt meg véglegesen. 

MOZART LEVELEI ÉS A NÕK

Mivel a család és késıbb maga Wolfgang folyama-
tosan úton volt, állandó levélváltás folyt a családta-
gok között. A levelek nagy része fennmaradt, bár a
hagyatékot Mozart özvegye és annak második férje
– ha nem is rossz szándékból, hanem egy elınyö-
sebb kép kialakítása érdekében – alaposan megha-
misította, vagy megsemmisítette. (Constanze, Mo-
zart felesége férjéhez írt levelei pl. teljesen eltőn-
tek). Ám még így is elég levél maradt fent ahhoz,
hogy a szerzı életét feltérképezhessük, jellemét,
személyiségét egy kicsit jobban megismerhessük.
Jellegzetes például, ahogy apjának ír az ifjú Mozart,
jövendıbelijét bemutatandó:
„Nem csúnya, de a legkevésbé sem szép. Egész szépsége két
kis fekete szemében és szép termetében van. Nem szellemes,
de elég józan észjárású, hogy asszonyi és anyai kötelességeit
el tudja majd látni. Nem él-hal a fényőzésért; ez egyáltalán
nem igaz. Ellenkezıleg, hozzászokott, hogy rosszul öltöz-
ködjék, bár szívesen öltözne csinosan és tisztán. A legtöbb
dolgot, amire egy nınek szüksége van, maga meg tudja csi-
nálni. Ért a háztartáshoz, a világ legjobb szíve az övé –
szeretem ıt, s ı szívbıl szeret engem: mondja hát, kíván-
hatnék-e jobb asszonyt magamnak?” Márcsak azért is
volt szükség ilyen hosszadalmas dicshimnuszra,
mert Leopold egyáltalán nem volt jó véleménnyel a
Weber családról. Wolfgang Mannheimi és augsburgi
tartózkodása alatt a legidısebb Weber-lánynak,
Aloysiának udvarolt, aki kezdetben fogadta a látha-
tóan nagy jövı elıtt álló ifjú udvarlását, kellıkép-

pen ki is használta ıt, ám amikor a fiatalember pá-
lyája nem a kellı gyorsasággal ívelt fölfelé, durván
elutasította. Mozart késıbb bécsi tartózkodása alatt
találkozott újra a Weber-családdal, és ekkor került
közelebb a középsı lányhoz, Constanze-hoz. Bár
Mozart fent idézett levelével ellentétben a fiatal-
asszony élt-halt a fényőzésért – hiszen a Bécsben
kifejezetten jómódban élı Mozart házaspár a ze-
neszerzı tetemes jövedelme ellenére is mindig je-
lentıs anyagi gondokkal küszködött elsısorban
Constanze folytonos kúrái, igényei miatt –  mégis,
a nélkülözéseik mellett is jó felesége volt Mozart-
nak. A komponista hozzá írott leveleibıl ıszinte
szeretet árad, és soha nem volt hőtlen hozzá. Férje
halála után Constanze igazi üzletasszonnyá vált, aki

oly ügyesen kezelte férje hagyatékát, hogy hátralévı
hosszú életét kifejezett jómódban élhette le. Ha
Mozartnak bármilyen kapcsolata is volt más nık-
kel, az szigorúan a levelezésre, kedveskedésre ter-
jedt ki. Hölgyismerıseihez írt levelei bájosak, elbő-
völıek, néha szabadszájúak voltak.
Unokatestvérével, Anna Maria Theklával folytatott
levelezése mindenkinek mosolyt csal az arcára. Az
ún. Bäsle-levelek Mozart nyelvi leleményességének
elbővölıen pajzán bizonyítékai: „Írjon, ne késlekedjen,
hogy levele hamar ideérjen, különben hőlt helye lesz netán
hamar, s levél helyett bemázol a szar, a szar, a szar, a szar!
Ó szar! A drága szó – szar – szır – szép is az – gyönyör
– szarszır, gyönyör, szar, nyal, szar, nyal, élvezem, nyalj
szart, lerágj kakát.”  „Sevégesehossza lesz a nyali, valagam
belerokkani, félı, kevés lesz majd a fızelék, bár csócsálna, la-

komázna még.” A
szójátékoktól és
pajzán hasonla-
toktól hemzsegı
levélváltás éles el-
lentétben áll édes-
apjával folytatott,
hol mélyen filo-
zofikus, hol min-
dennapian gya-
korlatias levelezé-
sével: „Mivel a ha-
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A Bäsle-levelek külalakja is mosolyogtató

Constanze: 
amilyennek Mozart láthatta 

és az egyetlen fennmaradt
fotón (1840 - 80 évesen)
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lál életünk végsı célja, így néhány éve már megbarátkoztam
az ember eme igazi jó barátjával... Istennek köszönöm a sze-
rencsét, hogy megadta … a kulcsot a lélek igazi boldogságá-
nak megismeréséhez.” Levelezésük egyik legizgalma-
sabb, legérdekesebb része a „Szöktetés” keletkezé-
sérıl folyó levélváltás, amelynek köszönhetıen be-
pillantást nyerhetünk a Szöktetés a szerájból címő
opera alkotói folyamatába. 
Mozart rengeteg levelében számol be a különbözı
városokról, zenészekrıl, emberekrıl szerzett be-
nyomásairól, melyek igazán érdekes olvasmányul
szolgálhatnak azoknak, akik Mozartról és koráról
szeretnének többet megtudni. (Wolfgang Amadeus
Mozart: Levelek, Europa kiadó, 2006)
Itt kell megemlítenünk, hogy létezik egy Magyar-
országon ırzött eredeti Mozart-levél, amely az egri
egyházmegyei könyvtárban található. A tizennyolc
soros levelet Mozart 1787. augusztus 2-án, Bécsbıl
írta nıvéréhez édesapjuk három hónappal korábbi
halála kapcsán. A levél Pyrker János László (1772-
1847) egykori egri érsek és velencei pátriárka ha-
gyatékának részeként került a könyvtár tulajdonába,
a levelet Pyrker érsek Velencében vásárolta.

MOZART SZEMÉLYISÉGE

Mozart személyisége olyan sokrétő, összetett, hogy
még 200 évvel halála után is találgatásokra ad okot.

Egyesek szerint a társadalmi normákhoz való alkal-
mazkodás legcsekélyebb megnyilvánulásának hiá-
nya, valamint sziporkázó memóriája arra is utalhat,
hogy esetleg Asperger-szindrómában {az autizmus
egyik enyhébb vállfaja – Szerk.} szenvedett. Ezen állí-
tásnak ennyi év távlatából nem tudunk hitelt adni.
Tény mindenesetre, hogy Mozart zseniális volt, fék-
telen és kezelhetetlen. Egész élete arról szólt, hogy
apjának megfeleljen, ugyanakkor megpróbált kike-
rülni az igája alól, és menekült elıle. Ahogy édes-
apja írta róla találóan 1785-ben „Két ellentétes erı mun-
kálkodik benne – vagy túl kevés, vagy túl sok, középút
nincs” Tudatában volt zsenialitásának és ez jelentıs
önbizalmat adott neki. Élete végére híres, ismert
ember volt, mégis szomjazta azt a fajta elismerést,
ami barátainak, Joseph Haydnnak, vagy Michael
Haydnnak megadatott. Sok pénzt keresett, mégis
képtelen volt beosztani, és állandóan anyagi gon-
dokkal küszködött. Számtalan nıügye volt, ame-
lyekben nyilvánvalóan nem jutott tovább a pajzán,
plátói flörtölésen, és ez ıszintén bántotta. Olyan le-
hetett, mint egy kezelhetetlen gyerek, ugyanakkor –
mőveinek, leveleinek tanúsága szerint – teljes mér-
tékben tisztában volt az élet mélységeivel. 

MOZART HALÁLA

Mozart halálával kapcsolatban rengeteg legenda ka-
pott szárnyra. Ezek nyilvánvalóan valós kijelenté -
sek ben gyökereznek, legfıbb oka azonban az lehet,
hogy halála olyan fájdalmasan korán következett be.

İ maga írta felesé-
gének nem sokkal
e világról való tá-
vozása elıtt, míg az
asszony épp
gyógyfürdıben ke-
zeltette magát.
„Biztosan érzem,
hogy már nem sok
van hátra; valaki
m e g m é r g e z e t t .
Nem tudok szaba-
dulni a gondolat-
tól.” 1824-ben írták
a lapok „Most na-
gyon erıs a meggyızı-

dés, hogy Salieri volt Mozart gyilkosa” Salieri ezt a halá-
los ágyán ekképpen cáfolja: „halálosan beteg vagyok,
ezért aztán becsületszavamra elmondhatom önnek, hogy egy
szó sem igaz abból a képtelen pletykából, tudja, hogy meg-
mérgeztem volna Mozartot. Nem igaz, rosszindulatú rága-
lom az egész, mondja meg a világnak kedves Moscheles”.
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Mozartkugel 

A manapság világhírû Mozartkugelt egy salzburgi cukrász,

nevezetesen Paul Fürst alkotta meg 1890-ben, amellyel

az 1905-ös párizsi világkiállításon aranyérmet szerzett. A

golyó formájú édesség nugátkrém, marcipán és csoko-

ládé egyedülállóan finom kombinációja. Rövidesen a kü-

lönbözõ salzburgi cukrászdák elkezdték az olcsó(bb) má-

solatokat készíteni, ekkor változtatta meg Fürst a terméke

nevét „Original Salzburger Mozartkugeln”-re, ami a mai

napig él és kizárólag Salzburgban gyártják, ennek követ-

keztében elég drága.

Fürst úr cukrászdája Salzburgban az Alten Marktnál a

Schloss Mirabell mellett található, és a mai napig mûkö-

dik. A Mirabell-gyár megvette a receptet Fürsttõl. Ezért

találhatunk manapság  a Fürst cégre utaló, kék-ezüst

színû Originale Mozartkugelt és a Mirabellt megjelenítõ

vörös-arany színû, Echte Salzburger Mozartkugeln feliratút

golyókat.



Sorsok

Bár számos irodalmi alkotás sugallja az olasz mes-
ter bőnösségét, a valóságban ı rajongott Mozartért,
sıt, baráti kapcsolatban voltak. Tény mindenesetre,
hogy Mozartot Requiemje írása közben valóban fel-
kereste egy álarcos alak, akirıl kiderült, hogy Wal-
segg gróf  megbízottja, aki azért rendelt titokban
gyászmisét felesége temetésére, hogy azt saját szer-
zeményeként mutathassa be. Mozart közben a Va-
rázsfuvola bemutatóján dolgozott, és november 22-

én hirtelen
ágynak esett.
Nicolaus van
Niessen, aki
Mozart ha-
lála után nıül
vette Cons-
tanzét, és

e g y é b k é n t
Mozart rajon-
gója volt, így
írja le a beteg-
séget: „Halá-
los betegsége,
amely ágynak
döntötte, 15 napig tartott. Lábának és kezének megdaga-
dásával kezdıdött, végtagjai csaknem teljesen mozdulatla-
nokká váltak, aztán hányás következett. Ezt a betegséget
kiütéses forróláznak hívják.” A tünetek alapján ma so-
kan streptococcos baktérium okozta reumás lázra,
egy korábban elhanyagolt bakteriális fertızésre,
vagy veseelégtelenségre gyanakodnak. Bármi
okozta is Mozart korai halálát, utolsó útjára még
családja, barátai sem kísérték el. Ennek oka valójá-
ban nem az érdektelenségben, és nem is a szegény-
ségben, hanem a kor konvencióiban keresendı. A
családtagok a ravatalnál búcsúztak, a középosztály
köreiben nem volt szokás a halottak saját sírba te-
metése, másrészt II. József  császár elrendelte, hogy
a halottakat – higiéniai okokból – még haláluk nap-
ján el kell temetni. Így idıhiányból is, és a hagyo-
mányok miatt is a tömegsír látszott a legkézenfek-
vıbb megoldásnak. Bár végsı sírhelyének pontos
helyét így nem ismerjük, a bécsi Sankt Marxer Fri-
edhof (temetı) legismertebb síremléke ma a Mo-
zart Denkmal, ahol mindenki leróhatja kegyeletét a
nagy zeneszerzı elıtt.

MOZART EMLÉKEZETE

Mozart szinte minden mőfajban nagyot alkotott.
Ma 626 zenemőve ismeretes. A mővek összesítésé-

ben nagy segítségre volt a saját maga által készített
jegyzék (Verzeichnis aller meiner Werke – Összes
mővem jegyzéke), melyet azonban meglehetısen
rapszodikusan vezetett. Az utolsó bejegyzés a Sza-
badkımőves kantáta volt (K 623). A mőjegyzéket
végül Alfred Einstein véglegesítette Ludwig van
Köchel jegyzéke alapján. 
Mozart talán az elsı zeneszerzı a történelem so-
rán, aki operái fıhıseiül hétköznapi embereket vá-
lasztott, emberi érzésekkel, emberi problémákkal,
többé nem Istenek és mitológiai alakok állnak a tör-
ténetek középpontjában, hanem hús-vér emberek.
„A szerelem volt Mozart drámai eszméje. Számára az a
kérdés, hogy ki mennyire tudja a szerelmet, mint életprob-
lémát humanisztikusan megoldani, azzal a történelmi prob-
lémával azonos, hogy a személyiség mennyire lesz emberileg-
erkölcsileg teljes, autonóm és szabad. Operáiban tehát a sze-
relem volt az, ami szervezı elvként határozza meg a cse-
lekmény és zene dramaturgiáját, a jellemek tipológiáját, a
szereplık értékhierarchiáját... mesteroperái azért halhatat-
lanok, mert részben megfelelnek a kezdıdı polgári korszak
stiláris követelményeinek, részben pedig a zeneszerzı em-
berfelfogása túllép a konvenciókon. A szerelemhez főzıdı
emberi érzelem a megmerevedı polgári társadalom kritiká -
jaként jelenik meg, s így, mintegy filozófiai szinten elılegezi
az elidegenített társadalom viszonyainak kritikáját.” (Fo-
dor Géza)  Mozart operáival megteremtette a né-
met nemzeti operát, nélkülük talán nem lenne Bő-
vös vadász, Oberon, vagy talán Tannhäuser és Lo-
hengrin sem.
Életmővére épül ma a világ egyik legnagyobb, 1920-
ban életre hívott összmővészeti fesztiválja, a Salz-
burgi Ünnepi Játékok. 
A Budafoki Dohnányi Zenekar 2012. február 18-án
19.30 órakor adja elı Mozart c-moll miséjét az Universi-
tas, valamint február 19-én 11.00 órakor Mozart d-moll
zongoraversenyét a Megérthetı zene sorozat keretében, az
Olasz Kultúrintézetben.
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Ha még többet szeretne tudni….
Ajánlott irodalom:
Alfred Einstein: Mozart
Hildesheimer: Mozart
Stefan Siegert: Mozart, a mágikus muzsikus
Fodor Géza: Mozart opera-világképe
Grove Monográfiák: Mozart
Mozart levelei, Európa Kiadó, 2006
Kierkegaard: Mozart Don Juanja
Mörike: Mozart prágai utazása
Peter Schaffer: Amadeus
Németül:
Alexander Witschnik: „Ihr edler von Sauschwanz” –
Mozart in Geschichten und Anekdoten

Az elsõ (K1 - 1761) és az utolsó (K626 -Requiem) kézirat (1791)
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Összeállította: Viant Katalin

ÉVFORDULÓK

... ASZTROLÓGIA

Az 1912-es Patkány éve szülöt-
teit „jó hallgatóságként” jellem-

zik, a 2012-es Sárkány évbelieket
pedig „jó képzelı erejő nek”.
Mindkettı hasznos a zenekedve-
lıknek…

... ZENÉSZTÖRTÉNET

1912: Pongrácz Zoltán, Székely
Endre, Fényes Szabolcs zene-
szerzı; Fasang Árpád karnagy,
kórusvezetı, zeneszerzı, zene-
pedagógus; Beamter Jenı (Bubi)
dzsessz-zenész, zeneszerzı, ze-
netanár; Csenki Imre karnagy,
zeneszerzı; Tátrai Vilmos hege-
dőmővész; Sir Georg Solti (Solti
György), karmester születésének

éve. Hogy születik-e nagy muzsi-
kus 2012-ben, sok év múlva de-
rül ki. Az viszont biztos, hogy
2012 Végh Sándor emlékév. A vi-

lághírő magyar hegedőmővész,
kvartettprimárius, kamarazenész,
karmester 1912. máj 17-én szüle-
tett Kolozsvárott (†1997. jan. 7.).

... KÉPZÕMÛVÉSZET

1912-ben festette Züzü kakassal
c. képét Csók István zongorázó
kislányáról; ekkor adták át Szege-
den Margó Endre szobrát
Dankó Pistáról; mi az 1861-ben
született Rippl-Rónay Józsefre
emlékezünk az Öregúr és man-
dolinozó asszony (1905) c. képé-
vel, az osztrákok pedig Gustav
Klimt évet tartanak 2012-ben a
150 éve született festı emlékére.

ÉRDEKESSÉGEK

... CSILLAGÁSZAT

Kepler 1619-ben lekottázta a
bolygók zenéjét, s így írt róluk:
„Az égi mozgások összessége nem
egyéb, mint különbözı hangokból álló
szüntelen dal, melyet nem fülünkkel,
csupán értelmünkkel hallhatunk: mu-
zsika, mely disszonáns feszültségekkel,
szinkópákkal és kadenciákkal halad
az elıre eltervezett, hathangú klauzú-
ráig, hogy mérföldköveket állítson az
idı mérhetetlen folyója mellé.” (Har-
monia Mundi). 2000-ben, csak-
nem 400 évvel e felfedezés után
őrhajók mőszereivel felveszik az
őr plazmahullámait, majd ezeket

hangokká alakítják, s ezek alapján
zenét is írt a NASA Art Program
felkérésére a Kronos Quartet. 

... GASZTRONÓMIA

„Minden alkalmat megragadok, hogy
dicsérjem a szekszárdi bor páratlan tö-
kéletességét…” – mondta Liszt.
Nos, a szek-
szárdi borá-
szok készül-
tek. Hei-
m a n n é k
Szekszárdi
k ada rká j a
volt a Liszt-
év bora, a Baron von Twickel kí-
nálatának alapja is a Liszt-bor-
család, de van Pisztrángötös
nevő bora, egy szekszárdi Schu-

bert-anekdota okán. A
cukrászok készítettek
Erkelrıl elnevezett di-
ómarcipános, triple-
seckes, fehércsokoládé

krémmel rétegelt
desszertet, bon-
bont, csokoládét,
fagylaltot; sıt bi-
centenáriumi bort
és szilvóriumot is.
S ha ez nem lenne
elég, Zsigray Juli-
anna: A sugár úti
palota c. könyvé-
ben így beszélteti
Erkelt:: „A zöld
dinnyét szeretem, de
csak azt, amelyik-
nek még nem lágy a
húsa. És bıven
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Kis zenés...
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hozzá porcukrot s egy-egy pohárka
maraschinót mind a kettınknek [...]
Erkel a legszebb szeletet Szerdahelyi
tányérjára tette, jól megcukrozta és
meglocsolta a maraschinóval – Így
egyed!” Azért Verdi szerelmesei-
nek sem kell búslakodniuk: van
pisztáciamarcipánnal töltött meg-
gyes, tejcsokoládés Verdi golyó a
gyulai 100 éves cukrászdában, a
„Mozart Kugel” pedig régi isme-
rıs… Szerencse, hogy a zene-
szerzık is szerették a jó bort, az
édes ízeket, mert így nekünk is
van okunk a kóstolásra.

... TECHNIKATÖRTÉNET

A Moholy-Nagy Mővészeti
Egyetem Kreatív Technológia
Laborja és a Formatervezı Tan-
szék a MüPa felkérésére két kü-
lönlegességgel állt elı. A Hangos
kotta különlegessége, hogy

„megszó-
lal”: azaz
egy fény-
csóva mu-
tatja, hogy
a fülhallga-
tóban me-
lyik ütem
h a l l h a t ó
L i s z t :
„Csárdás

Obstiné” c. mővébıl. A modern
zongorán mintegy kottaként álló
térképet ujjainkkal érintve láthat-
juk, hol járt Liszt és mekkora utat
tett meg adott idıszakban.
Ugyancsak ez év végéig megte-
kinthetık még Liszt-arcképek a
mester különbözı éveibıl. To-

vábbi Liszt érdekességek:
http://create.mome.hu/liszt/

... KÚTTÖRTÉNET

A víz hajtotta marosvásárhelyi ze-
nélı Bodor-kút másolata Buda-
pesten látható a Margit-szigeten
1935-36 óta. Nemrég felújították,
ismét muzsikál, ahogy a debre-
ceni kerámiakút is, mely egyben
Európában a legnagyobb, vagy a

kaposvári, mely 1 órán át muzsi-
kál, igaz, hetente egyszer csak. 

... NOSZTALIGA

Kellemes
karácso-
nyi ünne-
peket és
boldog új
évet kívá-
n u n k
önöknek
egy 1911-
es képes-
lappal, va-
l a m i n t

egy 1912-s jótékonysági táncz-
m u l a t -
s á g r a
s z ó l ó
meghívó-
val. A
k o n d o -
rosi zene-
kar mu-
z s i k á l t ,
Liker Mi-
hály ven-

déglıs pedig „tiszta és pon-
tos”étel és italkiszolgálással, tőzi-
játékkal várta a vendégeket… 

DOHNÁNYI-SAROK

A karmesteri pálca használata a
középkorban alakult ki, de nem-
csak ütemet, hanem hangmagas-
ságot is mutattak vele. Liszt Fe-
renc volt az elsı, aki a jobb kezé-
ben tartott pálcával a ritmust
ütötte, bal kezével, sıt arckifeje-
zésével is a zene ívét, dinamiká-

ját érzékeltette. A karmesteri
pálca ugyan teljesen általános,
mégis vannak, akik nem használ-
ják, mint Pierre Boulez, Leopold
Stokowski. Dohnányi használt
karmesteri pálcát, több is volt
neki, melyeket egyéb használati
tárgyaival együtt a Dohnányi Ar-
chívum ıriz. 

Bartók-levél
„Kedves mama!...Dohnányinak, mint
tán tudod, nagyon tetszenek dalaink.
Most beszéltem vele elıször hosszú idı
óta, rögtön a füzet dicséretével
kezdte…”.
Bartók Béla levele özv. Bartók
Bélánénak (1907 eleje)
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ÚJÉVI KONCERT

BUDAFOKI HANGVERSENYESTÉK 4.

ÚJÉVI KONCERT

Az elıadással a Budafoki Dohnányi Zenekar im-
már hagyományossá vált, nagyszabású, újévi hang-
versenyére invitáljuk Önöket, ahol sok zenei cse-
megével, széles mőfaji spektrummal, az alkalomra
íratott új mővekkel és klasszikusokkal, filmzenei
meglepetésekkel, neves közremőködıkkel kö-
szöntjük az új esztendıt.Ezen az estén a lapunk-
ban már bemutatott, világsikert aratott, a zenekar
muzsikusai által alapított együttesek - Budapest Sa-
xophone Quartet, COrpus Harsona Quartet, Har-
monia Garden is bemutatkozik sziporkázó, újévi
mősorral.

2012. január 1.  vasárnap, 19:00
Olasz Intézet

Verdi: La forza del destino – ouverture 
Mascagni: Cavalleria rusticana – intermezzo 
Puccini: Le Villi – La tregenda
Rossini: Petite Messe Solennelle – Cum
Sancto Spiritu
Verdi: Aida – Marcia Trionfale

Bernstein: Candide-nyitány 
Gliere: Matróztánc  
Piazzolla-Nagy: Fuga y misterio & Libertango
Simkó-Várnagy Mihály: Godmother (Impro-
vizációk Nino Rota Il Padrino témájára) 
Kodály: Kállai kettõs 
Karl-Ernst Sasse: International Medley (Old
acquaintance, Gantanamera, La bamba, He-
venu, When all the Saints)

Simkó-Várnagy Mihály
Budapesti Akadémiai Kórustársaság 
Vezényel: Hollerung Gábor 

2012. január 8.  vasárnap, 11:00 & 19:30
Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

Gabrieli: Canzone
Dinicu: Hora staccato
Schubert: Ave Maria
Gershwin-egyveleg
Deák Tamás: Macskafogó
Dinicu: Pacsirta
John Barry: James Bond
Quincy Jones: Soul Bossa Nova

***
Alan Silvestri: Vissza a jövõbe
Rózsa Miklós: Ben Hur
arr. Werner Gábor: Sting-medley (The Living
Sea)
Nick Glennie Smith - Werner Gábor: Szabad-
ság, szerelem
Whitney Houston - Werner Gábor: I Will Al-
ways Love You (Több, mint testõr)
John Williams: E.T.
Hans Zimmer: Gladiátor
Vangelis: Tûzszekerek
Mariah Carey - Werner Gábor: All I want for
Christmas is you (Igazából szerelem)
Patrick Doyle: Sok hûhó semmiért

Tóth Vera
Gerendás Péter
Budapest Saxophone Quartet
Corpus Harsona Quartet
Harmonia Garden
Talamba Ütõegyüttes
Budapesti Akadémiai Kórustársaság 
Budafoki Dohnányi Zenekar 
Vezényel: Hollerung Gábor 

2012. január 6. péntek, 19:00
Klauzál Ház

Bernstein: Candide – nyitány 
Elgar: Pomp and Circumstances March No. 1. 
Bizet: Carmen-szvit 

– Nyitány & Danse boheme
Gliere: Matrózok tánca
Chabrier: Espagna

Copland: Fanfare for a Common Man
Piazzolla-Nagy: Fuga y misterio & Libertango
Simkó-Várnagy Mihály: Godmother
Nick Glennie-Smith: Szabadság, szerelem
Vangelis: Tûzszekerek
Erkel: Ünnepi nyitány

Simkó-Várnagy Mihály
Budafoki Dohnányi Zenekar 
Vezényel: Hollerung Gábor 
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UNIVERSITAS

A hangverseny a Dohnányi Zenekar nagysikerő új-
évi koncertjeinek sorába illeszkedik, ezúttal az Uni-
versitas sorozat bérletesei számára kínálunk újévi
kikapcsolódást. A koncert elsı felében a zenekar
szokásos módon meglepetéssel kedveskedik a kö-
zönségnek, egy új mő világpremierjével, a második
részben pedig egy kis újévi hangulattal igyekszik
erıt és kedvet adni az új esztendıhöz. Aharon Har-
lap zenekari concertóját a zenekar számára írta. 
A kanadai származású, Izraelben élı zeneszerzı
napjaink egyik legnépszerőbb zenekari alkotója ha-
zájában és szerte a világon. Mővei jellegzetesen
kommunikatív alkotások, közérthetı nyelven fo-
galmazódik meg bennük a szerzıre oly jellemzı fa-
nyar humor, a gyakran démonikussá fokozódó,
groteszk gondolatok, a bensıséges líra, a kitörı, fel-
szabadult játékosság, táncosság.

A MEGÉRTHETÕ ZENE

Smetana Hazám címő szimfonikus költemény cik-
lusa a cseh nemzeti zene centrális kompozíciója. A
ciklus 6 kompozíciójában a szerzı összefoglalja a
cseh táj szépségét, a cseh mítoszvilág és történelem
legjelentısebb pillanatait. A felhangzó két kompo-
zícióban jól megfigyelhetı Smetana zenéjének kép-
szerősége, legyen szó akár a Moldva eredetének

csobogásáról, a méltóságteljes hullámzásáról, vagy
akár a pusztító erejérıl, akár Blanik legendájában
megörökített huszita felvonulásról, csatajelenetrıl,
vagy gyızelmi mámorról, megdicsıülésrıl.

ZENE-KÉP

A Zene-Kép sorozat mai elıadását a cseh zenekul-
túrának szenteljük. A hangverseny elsı felében
Dvorák legnépszerőbb mőve, a IX. szimfónia csen-
dül fel, mely a szerzı Amerikában szerzett élmé-
nyeit mutatja be zenei köntösben. A zenemőben
ugyanúgy megfigyelhetı a képszerőség, mint a kon-
cert második részében felcsendülı Smetana-mő-
ben, melyhez a cseh táj szépségeit, valamint a cseh
mitológiát bemutató slide-show társul.

A MEGÉRTHETÕ ZENE JUNIOR

A magyar kóruszene a XX. század magyar zenéjé-
nek egyik meghatározó része. Az éneklés és a kó-
ruskultúra az ember és különösen a gyermekek –
Kodály szavaival élve – mindig kéznél lévı hang-
szere. Magyarország kórusnagyhatalom volt, és
még mindig egy picit az, elsısorban a fantasztikus
magyar kórusrepertoárnak köszönhetıen. Ebbıl a
rendkívül gazdag, szerethetı, az éneklınek és hall-
gatónak egyaránt élvezetes repertoárból hangzik fel
néhány mő, amelyek a még gyermekek által is éne-
kelhetıek és számukra is élményszerően közvetítik
a az éneklés örömét.
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2012. január 14. szombat, 19:30
Olasz Intézet

Copland: Fanfare for a Common Man 
Harlap: Concerto – õsbemutató
Patrick Doyle: Sok hûhó semmiért – Overture
Piazzolla-Nagy: Fuga y misterio & Libertango
Chabrier: Espagna
Simkó-Várnagy Mihály: Godmother
Vangelis: Tûzszekerek
John Williams: Star Wars 

Simkó-Várnagy Mihály
Vezényel: Hollerung Gábor

2012. január 15. vasárnap, 11:00
Olasz Intézet

A KÉP
Smetana: Moldva, Blanik
Elõad és vezényel: Hollerung Gábor

2012. január 28. szombat, 11:00
Klauzál Ház

A MAGYAR KÓRUSIRODALOM GYÖNGYSZEMEI 
Liszt: Tu es Petrus, Kodály: Lengyel László
Bárdos: Régi táncdal
Daróczi-Bárdos Tamás: Üszküdara
Bartók: Cipósütés, Karai: Estéli nótázás
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Elõad és vezényel: Hollerung Gábor

2012. január 15. vasárnap, 11:00
Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

Dvorák: IX. szimfónia („Az új világból”)
Smetana: Vysehrad, Moldva, Sárka, Blanik

Vezényel: Hollerung Gábor
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SELMECZI GYÖRGY 60 ÉVES

Selmeczi György hatvanéves. A kolozsvári szüle-
téső zeneszerzı, karmester, zongoramővész , ope-
rarendezı és egyetemi oktató kivételesen sokoldalú
egyéniség. Zenéit azok is ismerik, akik nem tudják,
hogy ismerik: olyan filmekhez szerzett zenét, mint
az Angi Vera, a Kettévált mennyezet, a Megáll az
idı, a Szirmok, virágok, koszorúk, a Tiszta Ame-
rika, az Idı van, illetve – hogy késıbbieket is em-
lítsünk – a Jadviga párnája és a Dallas Pashamende;
összesen mintegy ötven magyar nagyjátékfilm és
számos színházi elıadás zenéjét jegyzi. 
1976-ban megalapítja az Új Zenei Mőhelyt. Külön-
bözı színházaknál töltött be zenei igazgatói tiszt-
ségeket (25. Színház, Miskolci Nemzeti Színház,
Várszínház, József  Attila Színház, Nemzeti Szín-
ház). 1989-ben újraalapította a Camerata Transsyl-
vanica Kamarazenekart és megalapította a Buda-
pesti Kamaraoperát, 1995-ben pedig az Auris Tár-
sulatot. 2000-2002-ig a Millenáris Park mővészeti

vezetıje. 2002 óta a Színház- és Filmmővészeti
Egyetem zenei tanszékének vezetıje. 2004 óta a
Kolozsvári Magyar Opera mővészeti vezetıje.
Munkásságát számos szakmai és állami kitüntetés-
sel értékelték: többek közt Liszt-, Erkel- és Artisjus-
díjjal, illetve 2010-ben a Magyar Köztársasági Ér-
demrend lovagkeresztjével. Az ünnepi hangverse-
nyen a szerzı különbözı mőfajokban és alkotói
korszakokban írott zenéi szólalnak meg egészük-
ben vagy részletekben. 

FILMHARMONIKUSOK

A zenekar filmzene koncertjeinek mintegy össze-
foglalója ez a hangverseny, amely rendkívül széles
zenei kínálattal várják a film, a zene és a filmzenék
rajongóit.Az est különlegessége, hogy – természe-
tesen a világszerte közkedvelt fıcímdal mellett – a
Star Wars-széria több epizódjából, vagyis a régi és
az új ciklus egyes részeinek muzsikájából is fel-
csendülnek majd részletek. 
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2012. február 5. vasárnap, 19:00
Fesztivál Színház

Selmeczi György: Kodály Zoltán kalandjai
Selmeczi György: Operetka
Selmeczi György: A függõ város

Kolonits Klára, Rajk Judit, Melis László, a Bu-
dafoki Dohnányi Zenekar
Vezényel: Kesselyák Gergely

Selmeczi György: Stabat mater – hommage à
Péter Korniss
Kele Brigitta, Veress Orsolya, Bardon Antal,
Sándor Árpád és a kiegészített Selmeczi vo-
nósnégyes

Selmeczi György: Himnuszok
Magyar Rádió Énekkara, Auris Ensemble
Vezényel: Somos Csaba

Selmeczi György: Fehér László
Bátori Éva

Selmeczi György: Színházi és filmdalok
Igó Éva, Oláh Ibolya, Hirtling István

Selmeczi György: Diótörõ herceg
Színház és Filmmûvészeti Egyetem zenés
színész osztálya

2012. február 11. szombat, 20:00
Papp László Budapest Sport Aréna

Wagner: A walkürök lovaglása 
Vujicsics - Werner: A Tenkes kapitánya
Morricone - di Giuseppe: I remember the
West (Volt egyszer egy vadnyugat) 
Mozart (Amadeus) 
Elton John: Can you feel the Love Tonight
(The Lion King) 
Vangelis: 1492
James Horner: Titanic 
Bon bon: Valami Amerika 
Hans Zimmer - arr. Werner:  A nap könnyei 
Csajkovszkij: 1812 (V mint Vendetta) 

John Williams: Olympic Fanfare and Theme
Vangelis: Tûzszekerek
Nick Glennie Smith: Szabadság, szerelem
Whitney Houston: I will always love you
(Több, mint testõr) 
John Williams: Harry Potter
John Williams: Indiana Jones
Leonard Cohen - arr. Werner: Halleluja (Shrek) 
John Williams: Jurassic Park
John Williams: Star Wars 

Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Vezényel: Hollerung Gábor
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UNIVERSITAS

A Roberto Devereux Donizetti három királynıjé-
nek egyike – így nevezik három operáját, melynek
fıhıse Erzsébet királynı (Boleyn Anna, Stuart Mária,
Roberto Devereux) A három Erzsébet-opera közül a
Roberto Devereux mind dramaturgiailag, mind ze-
neileg kiemelkedik, ám az énekszólamok rendkívüli
technikai nehézségei miatt ma már csak nyitánya
hallható a hangversenytermekben, melynek zenei té-
mája az angol himnusz témájára épül.
A nyitányt követıen Sibelius egyetlen hegedőver-
senye csendül fel. A zenemőben a szólóhangszer az
elsı tételben uralkodó hangszerként, a második,
lassú tételben igazi kamarapartnerként mutatkozik
be. A zárótételt Sibelius mozgalmassága és eleven-
sége ellenére „haláltánc"-nak nevezte. A rondófor-
mában írt tétel két témát dolgoz fel, az elsıt a he-
gedő, a másodikat a zenekar hegedői és gordonkái
szólaltatják meg. Ezt a témát utóbb ékesítve, vir-
tuóz köntösben a hegedő is bemutatja. A ver-
senymő Kelemen Barnabás elıadásában hallható.
Hangversenyünk zárószáma Mozart egyik legna-
gyobb szabású liturgikus mőve, a c-moll mise.
„…nem minden belsı indíték nélkül fogtam hozzá” – írja
édesapjának Salzburgba – „szívem mélyén megfogadtam,
hogy megírom, és remélem, hogy be is fogom tartani.” Bár-
mennyire fogadkozott is a szerzı, a misét sohasem
fejezte be. Az utókor legnagyobb sajnálatára, mert
a mise, így töredékesen is egy monumentális mő
torzóját sejteti. Mozart eme mővében világosan
megmutatkozik Bach és Händel hatása, és ha fi-
gyelembe vesszük, hogy a Gloria és a Credo tételek
hosszúsága Bach h-moll miséje azonos tételeinek
hosszúságával vetekszik, világosan láthatjuk a ter-
vezett mő nagyságrendjét. Mozart maga is érezte,
hogy e pazarul megkomponált, drámai erejő torzót
vétek „parlagon hagyni”, ezért a zenei anyagát fel-
használta Davide Pentite (bőnbánó Dávid) címő
kantátájához. Bár a misét sokat próbálták befejezni,
ma már nyilvánvaló, hogy így töredékében is kivá-

lóan mutatja a szerzı eredeti szándékait és zenei
nagyságát.

A MEGÉRTHETÕ ZENE

Mozart mővészetében központi szerepet játszanak
operái. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy több
száz szimfonikus, hangszeres kompozíciója és ver-
senymőve kevésbé fontos lenne az életmővében,
hanem azt, hogy mőveinek egy jelentıs részében
tetten érhetjük Mozart operáinak hangját, egész
pontosan egyes jellegzetes operahısök jellemét, ka-
rakterét. A d-moll zongoraverseny egyértelmően a
Don Giovanni és a Varázsfuvola démonikus, felfo-
kozott érzelmi pillanataihoz kötıdik. Mind a mő
hangnemében, mind pedig jellegzetes karakterében,
érzelmi gesztusaiban többek között az Éj királynıje
vagy a Don Giovanni szoborrá vált Komtur-alakja
sejlik fel

BUDAFOKI HANGVERSENYESTÉK

A hangversenyen elsıként elhangzó „Vardar - Bol-
gár rapszódia 1922-ben született meg, majd 1928-
ban zenekari változat is készült belıle. Sok min-
denhez hasonlítható zene, népies elemekkel sőrőn
tarkítva, virtuóz hegedőszólammal. Rapszodikus,
romantikus kuszaság, amelyben a zenekar hegedő-
szólama megcsillogtathatja technikai tudását.
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2012. február 18. szombat, 19:30
Olasz Intézet

Donizetti: Roberto Devereux - nyitány
Sibelius: Hegedûverseny
Mozart: c-moll mise K 427

Kelemen Barnabás – hegedû
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Vezényel: Hollerung Gábor

2012. február 19. vasárnap, 11:00
Olasz Intézet

A SZÍNPAD
Mozart: d-moll zongoraverseny K 466

Réti Balázs – zongora 
Elõad és vezényel: Hollerung Gábor

2012. február 24. péntek, 19:00
Klauzál Ház

VÁRNA
Vladigerov: Vardar – bolgár rapszódia
Ott Rezsõ: Kürtverseny – õsbemutató
Rimsky-Korsakov: Seherezádé

Benyus János – kürt 
Vezényel: Dian Tchobanov
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Ezt követıen egy fiatal zeneszerzı, Ott Rezsı dip-
lomamunkája, egy kürtverseny csendül fel. A szerzı
stílusa a hatvanas évek tompított modernizmusát
az ötvenes évek szelíd neoklasszicizmusával ötvözi.
A mai estén felcsendülı Kürtversenye a klasszikus
formákon belül marad, és hallható benne zenéjé-
nek elfogulatlan ıszintesége, minden spekulativi-
tástól mentes inspiráltsága.
Hangversenyünk második részében a mesés Keletre
kalauzoljuk önöket egy hamisítatlanul szláv szerzı
zenemővének segítségével. Rimsky-Korsakov Se-
herezádé-szvitje, a dús Kelet minden kifejezésbeli
pompáját, színeinek gazdagságát híven visszaadó
alkotás koncertáló hegedőszólót állít a hangszerek
pompás együttesének élére. A partitúra elején
Rimszkij-Korszakov közli az elbeszélés ismert
programját, amit rövid zenei bevezetés jelez, majd
ezt követik Seherezádé történetei: az elsı tételben
Seherezádé a tengerész Szindbádról mesél sah Sah-
riárnak. A második tétel Kalender herceg vidám
csínytevéseirıl szól, oly szellemesen, hogy Sehere-
zádénak sikerül nevetésre bírnia az uralkodót. Kö-
vetkezı meséje az ifjú hercegrıl és az ifjú herceg-
nırıl gyermeki álmok tarka mesevilágába visz. Az
utolsó éjszakán egy bagdadi ünneprıl mesél, a ten-
gerrıl és a mágneses hegynek ütközı, elpusztuló
hajóról. A tragikus történet hallgatása együttérzésre
és belátásra bírja a szultánt, aki eláll attól a szándé-
kától, hogy megöleti Seherezádét.  

A MEGÉRTHETÕ ZENE JUNIOR

A szláv zene az egyik legváltozatosabb része a ro-
mantikus nemzeti kultúráknak. A szláv zene persze
az eltérı nemzetekben rendkívül sokszínő, a mo-
narchia kultúrájába integrálódott szláv tánctól egé-
szen a barbár ázsiai hatásokkal teli polovec tánco-
kig. Különleges, sajátos kultúra a balkáni szláv zene,
amelynek leghíresebb képviselıje a felhangzó bol-

gár rapszódia, és Csajkovszkij IV. szimfóniájában
pedig mintegy a szláv zene apoteózisát élhetjük át
egy mindnyájunk számára ismert orosz népdalon
keresztül, amely itthon az „Áll egy ifjú nyírfa a ré-
ten” kezdettel vált ismertté.

A MEGÉRTHETÕ ZENE

Ravel Daphnis és Chloé címő mőve a híres balett-
igazgató, Gyagilev felkérésére készült. Ahogy a
Gyagilev Balett forradalmi változást hozott a klasz-
szikus balett történetébe, úgy az általa inspirált ba-
lettzenék is teljesen megváltoztatták a balettzene fo-
galmát, és egyúttal a XX. század elsı évtizedeinek
legjelentısebb darabjai lettek. Ezekre a mővekre bi-
zonyosan nem kis mértékben hatott a társulat for-
radalmian új, elementáris mozgáskultúrája, amely a
XX. század balett kultúrájának mindmáig ható pél-
dája. Ravel mővében a zene is maga a mozgás. Az
impresszionista zenében oly jellegzetes és központi
szerepet játszó szemlélıdı tájfestésben is mindig
tetten érhetık mozdulatok, gesztusok, és a balettet
lezáró extatikussá fajuló, aszimmetrikus lüktetéső
tánc pedig a zenetörtének egyik legnagyobb hatású
fokozása.

BUDAFOKI HANGVERSENYESTÉK
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2012. február 25.  szombat, 11:00
Klauzál Ház

SZLÁV ZENE 
Vladigerov: Bolgár rapszódia
Dvorák: Szláv tánc
Borogyin: Polovec táncok
Csajkovszkij: IV. szimfónia - IV. tétel

Elõad és vezényel: Hollerung Gábor

2012. március 11. vasárnap, 11:00
Olasz Intézet

A MOZGÁS 
Ravel: Daphnis és Chloé – szvit 

Elõad és vezényel: Hollerung Gábor

2012. március 23. péntek, 19:00
Klauzál Ház

BARÓT
Liszt: La notte
Bartók: Hegedûverseny 
Csíky Boldizsár: Gulag
Selmeczi: Burloni

Selmeczi János - hegedû
Vezényel: Selmeczi György
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A mai estén egy hamisítatlanul magyar mősort hall-
hatnak, amit Budafok testvérvárosának, az erdélyi
Barótnak ajánlunk. Az est karmestere elmondása
szerint a magyar zene egyfajta ívét szeretné meg-
rajzolni, ezért négy különbözı zenei korból szár-
mazó, különbözı karakterő zenemővet választott a
koncert programjául.
Hangversenyünk elsı darabja Liszt Ferenc prog-
ramzenéinek egy kiváló képviselıje. Liszt elıszere-
tettel komponált programzenét, amelynek lényege,
hogy a zenemő egy nem zenei téma, azaz program
köré épül. Ennek nagyszerő példája La notte címő
mőve, amely a Trois Odes Funèbres (Három gyá-
szóda) második darabja és valójában egy korábbi,
zongorára írt kompozíciójának, az Il penserosónak
az átdolgozása. Liszt kívánsága volt, hogy a La Not-
tét a temetésén játsszák majd el, tehát a La Notte
(Az éjszaka) lényegében a halál zenei allegóriája. Az
Il penseroso, azaz A gondolkodó Liszt egyik bece-
neve volt, melyet Marie d’Agoult-hoz írt korai le-
veleiben gyakran használt. A La Notte komponá-
lásakor egy magyar csárdásokra emlékeztetı résszel
kötötte össze az Il penserosót, és a részlet kottájára
ráírta …dulces moriens reminiscitur Argos, azaz
haldokolva visszaemlékszik az édes Argoszra.
Mindez arra utal, hogy Liszt azt szerette volna, ha
úgy emlékeznek rá, mint a zeneszerzı, aki halálos
ágyán is szülıhazájára, Magyarországra gondolt.
Liszt számára minden bizonnyal fontos volt a kó-
dolt üzenet, viszont csak azon hallgatók érthették
meg e programot aki behatóan ismerték a mő ke-
letkezési körülményeit.
Bartók Béla a II. hegedőversenyét tartotta egyetlen
hegedőversenyének. Amit ma I. hegedőversenyként
ismerünk, az egy korai, két tételes mő, melyet csak
halála után adtak közre. Egyes kutatók szerint a mő
a variációs mővészet szinte felülmúlhatatlan csúcs-
teljesítménye.
A versenymő, amely a klasszikus háromtételes,
gyors-lassú-gyors felépítést követi, híven ırzi Bar-
tók mővészetének valamennyi jellegzetes vonását,
köztük a szerkesztés szigorú következetességét és
a dallamalkotás összetéveszthetetlenül egyedi tech-
nikáját. Bartók dallamai megtartják a népzene egy-
szerő fordulatait, mégis végtelenül érzékenyek, vá-
lasztékosak és kifejezıek. A II. hegedőverseny va-
lójában egyetlen, megbonthatatlan tartalmi egy-
ségbe foglalt variációs mő, ahol a nyitó tétel páros
ütemmutatója a fináléban páratlan ütemmé válto-
zik, a bevezetı tétel hagyományos szonátaformája
a befejezésnél táncos forgataggá, rondó szonáta-
formává alakul. Zenei anyagukat egységbe foglalja
a dallam-, a harmóniavilág és a formai megoldások

rokonsága. A hegedő, mint dallamvivı hangszer
különösen a variációs második tételben jut méltó
szerephez. A mőben sok a verbunkos elem, ami
egyébként Bartók ezen korszakának egyik jellegze-
tessége.
A mő hangszerelése a hegedőversenyek között egye-
dülállóan virtuóz és rendkívül igényes. A hangszín-
effektusok és a sok különleges, kevert hangzás miatt
kemény próbaköve a darab nemcsak a hegedősök-
nek, hanem a zenekaroknak és a karmestereknek is. 
A háború utáni korba kalauzol el Csíky Boldizsár
Gulag címő mőve. A darab egytételes nagyzenekari
mő, amely 2008-ban keletkezett, ısbemutatóját is
Selmeczi György vezényelte a Kolozsvári Magyar
Opera zenekarának élén. Inspirációs forrása két-
ségtelenül azokban a beszámolókban keresendı,
melyeket a szerzı közvetlenül a túlélıktıl hallott,
azokról a hihetetlenül kegyetlen eseményekrıl,
amelyek a 20. század terrorra alapozott rendszere-
inek megtorló színterein, az emberi méltóság meg-
gyalázása közepette történtek meg.
A hangverseny végén Selmeczi György Spiritiszták
címő operájának fı tételeibıl írott zenekari szvitje
hangzik fel.

A MEGÉRTHETÕ ZENE JUNIOR

A latin zene és a latin világ a sajátos életérzésnek és
életfilozófiának köszönhetıen mindig is rendkívül
vonzó volt a mővészek számára. Nagyon sok ze-
neszerzı írt spanyol témájú zenemővet, illetve so-
kukat ihletett meg a spanyol népzene vérperzsdítı
ritmikája és dallamvilága. Az élet sajátos fintora,
hogy a leghíresebb spanyol zenék többnyire nem
spanyol zeneszerzık tollából születtek. A dél-ame-
rikai zene nagyrészt az európai tradícióból szárma-
zik, de a XIX. századra sajátos arculata alakul ki. Pl.
kevesen tudják, hogy az egyik leghíresebb dél-ame-
rikai tánc, a tangó, valójában európai bevándorlók
kultúrájából nıtte ki magát.
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2012. március 24. szombat, 11:00
Klauzál Ház

LATIN ZENE 
Rossini: Sevillai borbély – nyitány 
Bizet: Arlesi-lány – Farandole 
Piazzolla: Tango y misterio & Libertango
Massenet: Le Cid

Elõad és vezényel: Hollerung Gábor



A Budafoki Dohnányi Zenekar hangversenynaptára 2012/I.

2012. január 8. 
vasárnap 19:30

ÚJÉVI KONCERT ÚJÉVI KONCERT
Filmzenei klasszikusok
Vezényel: Hollerung Gábor

2012. február 5. 
vasárnap 19:00

Mővészetek Palotája -
Fesztivál Színház

SELMECZI GYÖRGY EST
Vezényel: Kesselyák Gergely

2012. február 11. 
szombat 20:00

Papp László Budapest 
Sport Aréna

FILMHARMONIKUSOK
Filmzenei klasszikusok
Vezényel: Hollerung Gábor

2012. január 14. 
szombat 19:30

Olasz Kultúrintézet
UNIVERSITAS

ÚJÉVI KONCERT
Vezényel: Hollerung Gábor

2012. január 15. 
vasárnap 11:00

Olasz Kultúrintézet
MEGÉRTHETÕ

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

2012. január 23. 
hétfı 19:30

Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyterem
ZENE-KÉP

2012. január 6. 
péntek, 19:00

Klauzál Ház
BUDAFOKI

ÚJÉVI KONCERT
Vezényel: Hollerung Gábor

2012. február 18. 
szombat 19:30

Olasz Kultúrintézet
UNIVERSITAS

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

2012. február 19. 
vasárnap 11:00

Olasz Kultúrintézet
MEGÉRTHETÕ

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

2012. január 28. 
szombat 15:00

Klauzál Ház
ZENEÉRTÕ

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

2012. január 28. 
szombat 11:00

Klauzál Ház
JUNIOR

A MAGYAR KÓRUSIRODALOM GYÖNGYSZEMEI
Liszt: Tu es Petrus
Kodály: Lengyel László
Bárdos: Régi táncdal
Daróczi-Bárdos Tamás: Üszküdara
Bartók: Cipósütés
Karai: Estéli nótázás
Budapesti Akadémiai kórustársaság
Elıad és vezényel: Hollerung Gábor 

Dvorák: IX. (e-moll) szimfónia („Az új világból”)
Smetana: Hazám – Vysehrad, Moldva, Sárka, Blanik
Vezényel: Hollerung Gábor



2012. február 24. 
péntek 19:00

Klauzál Ház
BUDAFOKI

VÁRNA 
Vladigerov: Vardar – bolgár rapszódia
Ott Rezsı: Kürtverseny – ısbemutató
Rimsky-Korsakov: Seherezádé
Benyus János – kürt
Vezényel: Dian Tchobanov

A Budafoki Dohnányi Zenekar hangversenynaptára 2012/I.

2012. február 25.
szombat 11:00

Klauzál Ház
JUNIOR

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

2012. február 25.
szombat 15:00

Klauzál Ház
ZENEÉRTÕ

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

2012. március 11. 
vasárnap 11:00

Olasz Kultúrintézet
MEGÉRTHETÕ

2012. március 24. 
szombat 11:00

Klauzál Ház
JUNIOR

LATIN ZENE
Rossini: Sevillai borbély – nyitány
Bizet: Arlesi-lány – Farandole
Piazzolla: Fuga y misterio & Libertango
Elıad és vezényel: Hollerung Gábor 

2012. március 24. 
szombat 15:00

Klauzál Ház
ZENEÉRTÕ

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

2012. március 23. 
péntek 19:00

Klauzál Ház
BUDAFOKI

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

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

2012. április 4.
szerda, 19:30

Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyterem
ZENE-KÉP

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

2012. április 14.
szombat 11:00

Klauzál Ház
JUNIOR

A Budafok Big Band mősora 
Elıad és vezényel: Puskás Csaba



A Budafoki Dohnányi Zenekar hangversenynaptára 2012/I.

2012. május 12. 
szombat 19:30

Olasz Kultúrintézet
UNIVERSITAS

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

2012. május 20.
vasárnap 19:30

Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyterem
ZENE-KÉP

Haydn: A Teremtés
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Vezényel: Hollerung Gábor

2012. május 25. 
péntek 19:00

Klauzál Ház
BUDAFOKI

2012. május 1. 
kedd 19:30

Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyterem
ÉNEKEL AZ ORSZÁG

Vajda: Változatok
Webber: Requiem
Vezényel: Hollerung Gábor

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

2012. 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

A zenekar hangversenye Bonnban, a Németország újraegyesítése alkalmából rendezett hangversenyen



Zeneigazgató: Hollerung Gábor
Karmester: Werner Gábor

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

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

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

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

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

Fuvola
Molnár Krisztina – szólamvezetı
Bene Hajnalka
Kanyó Dávid
Sepsi Etelka

Oboa
Kıházi Edit – szólamvezetı
Czápos Benedek
Villányi Péter

Klarinét
Szepesi Bence – szólamvezetı
Horváth Marcell
Nyers Alex

Fagott
Ambrózy Attila – szólamvezetı
Bazsinka Ivett
Korda Nikoletta
Kotroczó Szabolcs

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

Trombita
Csatos Ferenc – szólamvezetı
Monoki Attila
Nagy Antal

Harsona
Sütı András – szólamvezetı
Görög-Hegyi Gábor
Pálinkás Péter

Tuba
Kovács Péter

Ütı
Szilvási Attila – szólamvezetı
László Attila

A Budafoki Dohnányi Zenekar tagjai



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

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

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

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

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

A ZENE VARÁZSEREJE - GYERMEKSZEMMEL 
címmel a Budafoki Dohnányi Zenekar 

képzımővészeti-irodalmi gyermek pályázatot hirdet


