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Zene plusz...
A MÜPA és a Budafoki Dohnányi Zenekar közös sorozata



Zongorázni minden zenész tud! – gondoljuk néha, amikor egy-egy vonós,
fúvós vagy épp ütős magától értetődő természetességgel ül le egy zon-
gorához. Na persze nem mindegy, hogy ki az, hogy milyen szinten mé-
lyült el a hangszerben, hogy a hangszer milyen fontos helyet foglal el az
életében, és hogy alapvetően mire használja. Mostani lapszámunk fősze-
replője a zongora lett. Beszélgettünk Fülei Balázs, Hegedűs Endre és
Jandó Jenő zongoristákkal, de kiviláglik e hangszer fontossága és jelen-
tősége karmesterekkel, zeneszerzőkkel készült írásainkból is.
Rendkívül sok érdekes mű, vendég-karmester és szólista színesíti idei mű-
sorunkat is; sokakról olvashat rövidebb, hosszabb, tárgyilagosabb vagy
épp egészen személyes írást idei évadunk első lapszámában. Beköszön-
tőnkben most azonban inkább a koncerthelyszíneinket emelnénk ki.
Zenekarunk 21. évadának egyik legörömtelibb eseménye a Zeneakadémia
újranyitása. A Megérthető zene, valamint a mostantól Dohnányi bérletre
keresztelt esti koncertsorozatunk visszaköltözik a világ egyik legszebb
hangversenytermébe – melyről egyébként következő lapszámunkban ter-
vezünk alapos, kutakodó írást. 
A Művészetek Palotájával idén először közösen rendezett „Zene
plusz…” sorozat négy hangversenye egészen különleges, új művészi kon-
cepció mentén épült fel. „Keresztutak”, „Jelenkorok”, „Ungaresca”, „Kí-
sértések”; e négy cím gondolatiságát megvilágító zeneművek, az azokat
a címekhez kapcsoló összefüggések, ellentétek, a bennük rejlő feszültsé-
gek megértésében a hallgatóságnak zeneigazgatónk, Hollerung Gábor
magyarázatai is segítségére lesznek. 
A MOM Hegyvidéki Kulturális Központban szeretnénk folytatni az ott
megkezdett hagyományt, bízva abban, hogy a Hegyvidék közönségét si-
kerül megajándékoznunk idén is néhány különlegesen szép zenei pilla-
nattal. Ezúttal hangversenyeink műsorai itt az ünnepkörök, az újév vala-
mint a család köré épülnek fel.
Természetesen fenntartónk, szűkebb pátriánk Budafok-Tétény közön-
sége számára is rendkívül gazdag koncertprogramot kínálunk ebben az
évadban is, Haydn Nelson miséjétől egészen Horváth Márton Levente
Forrástól kristályig című szimfóniájának ősbemutatójáig, felcsendül Csaj-
kovszkij V. szimfóniája, Kodály: „Pávája”, vagy Brahms III. szimfóniája
is a Klauzál Gábor Kulturális és Szabadidőközpont színháztermében. 
Egyéb koncerthelyszíneken is felcsendül majd a BDZ-zene, például a la-
punkban is bemutatott pécsi Kodály Központban.
2014-et pedig mi más indíthatná útjára, mint a Dohnányi Zenekar Újévi
Koncertje a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben! Telis-tele meg-
lepetéssel, zenei fricskákkal, a nemzetközi koncertélet igazi „nagyágyúi-
val”. Készüljön, várjuk önt!
A Budafoki Dohnányi Zenekar
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A vezényléshez nem lenne elég erőszakos
Mikor is hívhatja az ember Jandó Jenő zongoraművészt, hogy beszélgetésre felkérje, mint egy lemezfelvétel előtti
utolsó pillanatokban először, majd másodszor az ezt követő, jól megérdemelt pihenés (mit pihenés: alvás!) kel-
lős közepén. Én nem csodálkoztam azon, hogy novemberi szólistavendégünk nyáron, 40 fokban is stúdióban
dolgozik, hiszen egyike hazánk legtöbb lemezfelvételt készítő művészeinek, ő azonban csodálkozott azon, hogy
legalább egy órát kértem idejéből. „Én nem tudok annyit beszélni.” – mondta a telefonban. Aztán találkozá-
sunkkor, röpke két óra múlva, többszöri próbálkozást téve a beszélgetés befejezésére, már el is búcsúztunk…

Vendégünk

Szöveg: Viant Katalin

Azt is mondta a telefonban, hogy nem
szeret korán kelni, ezért 11-kor talál-
kozzunk. Pontosan érkezik az interne-
tes kávézóba, ahol mások csendben dol-
goznak, én pedig csendben beszélget-
hetek a hangszeréhez egyik leghűsége-
sebb muzsikusaink egyikével. Míg elő-
készülök, szót ejtünk a kamarazenélés-
ről, Pauk Györgyről, a megemelt tanári
óraszámokról, a bolognai oktatási rend-
szerről, a tanítványairól, hogy aztán rá-
térjünk témánkra, a zenekarunkkal ter-
vezett következő közös muzsikálásra.

Hogy érintette a BDZ-megkeresés?
Több okból is különlegesen megtisz-
telő volt a felkérés, hogy Dohnányi Va-
riációk egy gyermekdalra c. művét el-
játsszam a Dohnányi Zenekarral. Hol-
lerung Gáborral nagyon régi szakmai
és emberi barátságban is vagyunk. A
zenekarral pedig megalakulása óta sok-
szor játszottam: szeretem a tagjait, mert
nagyon felkészültek és lelkesek, Gábor pedig kiváló
szakember, akit még a Zeneakadémiáról ismerek.
Megtisztelő a felkérés azért is, mert a Zeneakadé-
mia, Liszt és Dohnányi Zeneakadémiája, hosszú va-
júdás után végre megnyitja kapuit. Lehetséges, hogy
rövidebb idő alatt épült fel, mint amennyi ideig a
mostani felújítás tartott.
De akkor is, most is a kor legmodernebb tech-
nikai vívmányait használták fel, anno például
a vasbetont.
Megoldották az akkor még nem létező légkondici-
onálást is. Az épület alatt kiépített pincerendszer rá-
csokon keresztül összeköttetésben volt a nagyte-
remmel, így télen fűtötte, nyáron hűtötte azt, a pin-
ceeffektus révén. Később sajnos betemették a pin-
cét, így megszűnt az épület belsejének szinte ál-
landó hőmérséklete. Amikor még itt tanítottunk,2

már májusban olyan kibírhatatlan meleg volt a ha-
talmas ablakok miatt a Liszt Ferenc tér felé néző
zongoratermekben, hogy még ülni is nehéz volt,
nemhogy zongorázni. Én abban a 14-es teremben
tanítottam, ahol Bartók is, és remélem, oda is tér-
hetek majd vissza. Különleges örömöm harmadik
oka – a zenekar „személye” és a helyszín mellett –
pedig maga Dohnányi volt. Liszt Ferenc alapította
ugyan a Zeneakadémiát, de az új épület megnyitá-
sát már nem érhette meg. Dohnányi viszont leg-
alább olyan emblematikus alakja és főigazgatója is
volt a Zeneakadémiának, mint Liszt. Ő volt az is,
aki a nála 5 évvel fiatalabb Bartók Bélát rábeszélte,
hogy ne Bécsbe, hanem Pestre jöjjön tanulni.
Batta András {a Zeneakadémia kormánybiz-
tosa – a Szerk.} szerint, ha az orosz irodalom
Gogol köpönyegéből bújt ki, ahogy ezt Dosz-
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tojevszkij mondta, akkor a magyar zeneakadé-
miai oktatás Liszt köpönyegéből, hiszen egy-
más kezét fogták, egymásnak adták a kilincset
a tanárok.
Így volt, igen. De félelmetes, egészen fantasztikus
volt a tanítványi gárdája is a Zeneakadémiának.
Többek között Fischer Annie zongoraművész {aki-
nek 2014-ben, születése 100. évfordulója tiszteletére emlé-
kévre is készülünk – a Szerk.}, Ferenczy György zon-
goraművész, aki atyai jó barátom volt, és rengeteget
mesélt Dohnányiról. De nem szeretnék kihagyni
senkit, ezért inkább nem is sorolom tovább. Akkor
egy olyan zongoristagenerációt nevelt Dohnányi,
mint annak idején az amerikai magyar karmester-
generáció volt; Reiner Frigyes {aki 50 éve, 1963. nov.
15-én hunyt el New Yorkban – a Szerk.}, vagy épp Or-
mándy Jenő {született: Bp., 1899. nov. 18. – a Szerk.}.
Iskolateremtő tanárokra ma is nagy szükség
lenne.
Bocsánat, de ahhoz növendékek is kellenek.
…mondja a tanár…
Igen: növendékek kellenek, akár egy egész generá-
ció, mit a miénk. Kocsis Zoltán, Ránki Dezső és én
egy „szezonban” születtünk, együtt jártunk öt (én
hat) évig a Zeneakadémiára…
Csak nem bukott meg?!
Nem vettek fel a művészképzőbe, de ezt ne fesze-
gesük, hanem térjünk vissza a felkérésre és arra a
megtiszteltetésére, hogy én játszhatom ebben a kü-
lönleges évadban, a felújított Zeneakadémián, a
Dohnányi Zenekarral Dohnányi művét. Szívet me-
lengető feladat.
Jó érzés hallani, különösen a Dohnányiról
mondottakat, akinek személyiségéről, zongo-
rajátékáról, memóriájáról legendák keringnek.
Egyszer barátai rábeszélésre Bartók, miután szépen
kitette a kottát, eljátszotta új művét egy társaság-
nak. Mikor pár évvel később találkoztak Dohná-
nyival, aki ezen az esten jelen volt, megkérdezte,
hogy is volt ez meg ez itt, mire Dohnányi hibátla-

nul eljátszotta a darabot. Állítólag ezzel a képessé-
gével néha kicsit vissza is élt, egy történet szerint
pl. a taxiban kérdezte meg partnerétől hangver-
senyre menet, hogy mit is fog aznap este játszani.
Ha már a memóriáról beszélgetünk: erről ön is
híres. Egy ízben, még a Zeneakadémián önt
hallottam játszani, nem a meghirdetett zongo-
ristát. Be kellett ugrania, és mindezt reggel
tudta meg.
Néha előfordul ilyesmi is.
Önről azt is tudjuk, hogy óriási repertoárja van,
s tán a legtöbb hazai lemezfelvétel is az ön ne-
véhez fűződik, így elképzelhető számomra,
hogy bármit bármikor el tud játszani.
Azért ez így túlzás, de az igaz, hogy nagy a zongo-
rairodalom. Nem titok, hogy anno a lemezkiadóm-
nak, a 25 éve indult Naxosnak nem volt még kata-
lógusa sem, amikor felkértek az összes Beethoven,
Haydn, Mozart és Schubert szonáta felvételére,
majd Lisztre, Bartókra és sok kamarazenére. Ezért
utána kellett gondolnom, mit ismerek, és közben
kellett gyorsan megtanulnom az új műveket is, mert
azért minden Beethoven-szonátát nem tudtam még
akkor. Aztán olyan évek is következtek, amikor tíz
lemezem is készült.
Előfordult pályája során, hogy olyan művet vet-
ték fel önnel, amelyet már korábban is lemezre
játszott?
Egy művet általában egyszer játszom fel, de például
Liszt h-moll szonátáját kétszer is felvettem. Nagyon
érdekes egymás mellett meghallgatni őket. 
Ezt azért is kérdeztem, mert ön sokszor beszél
az ún. urtext kotta fogalmáról, mint az értel-
mezés kiindulási pontjáról. A kotta és többféle
játékmód összefér?
Liszt és Beethoven kottaírása olyan pontos volt,
hogy ha az ember csak azt megcsinálja, ami le van
írva – márpedig azt meg kell csinálnia, azt teljes tö-
kéletességgel be kell tartani –, már az is elég, és majd
utána meglátjuk, milyen művészi eredmény született.
Segít az előadásban a kottán feltüntetett al-
legro (gyors), andante (lassú) tempójelzés mel-
lett a játszási idő is, amit másodperc pontos-
sággal adnak meg a zeneszerzők?
Ez nem ilyen egyszerű. Bartók odaírta a metronóm-
számot és az időtartamot, de ez gyakorlatilag soha
nem egyezik. Én ilyennel még soha nem találkoztam:
valahogy nem jön ki. Tiszteletlenség ide, vagy oda...
Tényleg? Ez érdekes. Gondolom, függhet
hangszertől, egyéniségtől…
..a művész személyiségétől, a hangulattól, a pillanattól.
Sokszor meghallgattam Dohnányi Változatok
egy gyermekdalra c. művét (mellesleg ennek
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HÁTTÉR
Jandó Jenő Kossuth-díjas zongoraművész, egyetemi tanár, Pé-
csett született, 1952-ben. Hatévesen, édesanyja irányításával kez-
dett el zongorázni. A budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főis-
kolán tanulmányait 1974-ben fejezte be, ahol azóta tanít. Világ-
szerte koncertezett, sok híres karmesterrel dolgozik együtt. Nem-
zetközi szaktekintélyek számos albumát részesítették elismerő kri-
tikával neves folyóiratokban.
Pályája során több elismerésben részesült, köztük Kossuth-díjat
1997-ben, Bartók–Pásztory-díjat 1995-ben, Bartók Béla-emlékdí-
jat 2006-ban kapott.
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is változó a hossza), melyről tudjuk, hogy egy
francia gyermekdalra készült.
És hogy Mozart tette világhírűvé, de magyarul is,
itthon is „működik”.
Kérem, beszéljen erről a variációs műről! 
A drámai, bombasztikus, wagneri bevezető, az óri-
ási nagy doblecsapás után meg szoktam azt csinálni,
noha utálom a színházias dolgokat, hogy egy ujjal
zongorázom a gyermekdalt, amit a közönség na-
gyon szokott élvezni. Briliáns darab, sokszínű. Min-
den van benne: valcertől a fugáig. És rendkívül hu-
moros, ironikus, de nem szarkasztikus és nem cini-
kus. Tiszta, könnyed, ellenállhatatlan, ezt írja Vá-
zsonyi Bálint. {Az idézett szerző „2003. jan. 17-én halt
meg otthonában, Washingtonban. Magyarországon legin-
kább Dohnányi-monográfiájáról ismert a zene iránt érdek-
lődők körében.”– Parlando, Kovács Ilona cikke. – a
Szerk.}. Azt is írja Vázsonyi, hogy  {Dohnányi ez a
művét} „a humor barátainak örömére, mások bosszúsá-
gára komponálta.” Ez nagyon jellemző.
Bosszúságára?
Igen, mert csak aki értékeli a humort, az értékeli ezt
a művet.
A wagneri bevezető több mint 3 és fél percig tart:
ez alatt nem hallunk zongoraszót, noha ez zon-
goraverseny, és állítólag az egyik legnehezebb.
Hát úgy zongoraverseny, mint Rachmanyinov Paganini-
rapszódiája, ami szintén variációk sora. Viszont nem túl
nehéz: nagyszerűen van megírva, zongoraszerű és mu-
tatós, ami nem csoda: a szerző értett hozzá.
Melyik variációra hívná fel közönségünk fi-
gyelmét? A Strausst idéző keringőre?
A keringő is nagyszerű, de a korál {egy protestáns nép-
ének – a Szerk.} különleges. Az egész mívesen van
megírva és hangszerelve. Csodálatos. Örülök, hogy
Gábor műsor-összeállításában szerepel a mű. Meg-
tisztelő, hogy Dohnányi Zeneakadémiáján eljátsz-
hatom.
Örül a Zenekedvelő közönség is a Zeneakadémia
megnyitásának, ami az ön számára nemcsak

koncerttermet, de a tanítás helyszínét is jelenti.
Sajnos, majd csak jövőre, mert a következő naptári
évben költözünk vissza, de majd hiszem, ha már ott
leszünk. Várjuk, mert a Wesselényi utcában vala-
hogy mindentől elmegy valamennyiünk kedve. Ma-
rad a Régi Zeneakadémia is, így a sok helyszín fő-
leg a növendékeknek lesz jó, mert eddig, a kevés te-
rem miatt, különleges mázli kellett ahhoz, hogy va-
laki a Zeneakadémián gyakorolhasson.
Témánkhoz közvetve kapcsolódik csak, de
szeretném elmondani, hogy életem egyik leg-

meghatározóbb koncertélménye önhöz, illetve
a Muzsikás Együtteshez kapcsolódik, mégpe-
dig: Bartók Béla Allegro Barbarójának közös
előadásához. Ön játszotta a csak zongorára írt
mű zongoraszólamát, és közben lassan körbe-
vették, bekapcsolódtak a zenészek hegedűvel,
nagybőgővel. Műfajok páratlan találkozása,
ölelése volt számomra ez az előadás.
Ezt nemsokára játsszuk ismét, de én az előadásnak
csak pici része leszek.
A Szigetfesztiválon játsszák, ami beszélgeté-
sünkkor még ön előtt áll. Noha ez után az Al-
legro Barbaro után felesleges megkérdezni,
mégis érdekelne, hogy vélekedik „műzenét”
játszó muzsikusként a „népzenéről”, a műfaji
határokról. 
A Muzsikás tudja, milyen a népzene, hogyan kell ját-
szani, mert sokat járt Erdélyben. Az előadás az én
ötletem volt annak idején, és játszottuk is többször,
„eszetlen” sikerrel. Gyakorlatilag végig együtt vol-
tunk a színpadon. Először Sipos Misi eljátszotta a
dallamot hegedűn, aztán a zene egyre gyorsult, ekkor
jött Hamar Dani az ütőgardonnal, majd én a kellő
pillanatban beléptem, eljátszottam az Allegro Bar-

barót. Ahogy a zene, az Allegro Barbaro fel-
fejlődik, és ahogy kiteljesül ez a vad rítus…!
Az élő zene pótolhatatlan a közönség-
nek, ugyanakkor a tökéletesség igényé-
vel fellépő művészek miatt ma a lemez-
felvételek korszakát éljük. Én szeretem
az élő koncertet, tán még a hibákat is.
Ön, az egyik legtöbb lemezt kiadó,
ugyanakkor az egyik legtöbb élő kon-
certet adó művészünk, hogyan látja ezt?
Lehet hibázni, miért ne? Nem vagyunk gé-
pek! Nekem az a metódusom, hogy ezt a
kettőt közelítsük. Nem biztos, hogy a na-4

„A 14-es teremben taní-
tottam, ahol Bartók is.”



gyon steril zene megállná a helyét a koncertpódiu-
mon. A legutóbbi lemezfelvételem a napokban is
úgy zajlott, mint mindig. Haydn Krisztus hét szava
a keresztfán c., eredetileg vonós együttesre készült
művét vettük fel. Egy anekdota szerint Haydn egy-
szer Ausztriában, hazafelé tartva megállt, mert hal-

lotta, hogy a templomban az ő darabját játszották,
kórussal kiegészítve. Ezen a mester nagyon megle-
pődött, és azt mondta, hogy ez nagyon jó, de én job-
ban meg tudnám csinálni. És meg is csinálta. De
született egy zongoraátirat is (nem derült ki, kitől),
aminek partitúráját Haydn átnézte és jónak találta.
Persze lehet az is, hogy ő maga írta. Most ezt vettük
fel, ami zongorán nagy kihívás, mert olyan illúziót
kell kelteni, mintha ott lenne a teljes zenekar és a kó-
rus. Szóval igyekeznem kellett. Visszatérve a metó-
dus kérdéséhez. Elkezdünk dolgozni, eljátszunk egy
tételt. Visszahallgatjuk a zenei rendezővel, és meg-
beszéljük, mi az, amin nem ártana változtatni, és el-
kezdünk ismét dolgozni, vissza-visszatérünk, persze
nem ütemenként, hanem darabonként egy-egy rész-
hez. Amikor a rendező szerint kész, és azt mondja,

„na, most jön a koncert”, akkor eljátsszuk a művet.
95 százalékban ez marad meg, mert ekkorra már jól
megvan minden, s mert begyakoroltuk, már nem
kell arra figyelni, hogy valami esetleg nem sikerül.
A gyakorlás még lemezfelvételnél is döntő az
ön számára művészként, ezek szerint. Dohná-
nyi nem volt híve a sok gyakorlásnak. És ön?
Főiskolás koromban 6-8 órát gyakoroltam, mert ti-
zenéves-huszonéves korban kell megtanulni a reper-
toárt. Akkor még fog az ember agya, később egyre
kevésbé. Érdekes, hogy amit fiatalon megtanultam,
azt egy nap alatt elő tudom venni a fejemből.
Tehetségtől is függ a gyakorlás mennyisége?
Nemcsak tehetség, hanem koncentráció kérdése is,
noha igaz, egy kicsit azért születni is kell a zenélésre.
Sok zongorista mond le egy idő után a zongo-
rázásról a karmesterség kedvéért. Önnek meg-
fordult már a fejében ez a gondolat?
Az igazság az, hogy néha motoszkált az agyamban,
de soha nem mondtam – noha sok karmesterbará-
tom van –, hogy egy fél próbára beállnék dirigálni.
Nem vagyok elég erőszakos hozzá.
Jandó Jenő 2013. november 23-án, 19.30-kor a Zeneaka-
démián játssza Dohnányi: Változatok egy gyermekdalra c.
művét zenekarunkkal. Vezényel: Hollerung Gábor.

Vendégünk
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„Lehet hibázni, miért ne?”
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Szöveg: Petró Margit

Hogyan és mikor kezdődött kapcsola-
tod a zenével?
Orosházán születtem, apai ágon pedagógus
dinasztiából származom. A dédapám Liszt-
érmes karnagy volt, aki születésem után két
héttel ment el közülünk. Temetésén el-
hangzott, hogy bár magával vitte tehetsé-
gét, tudását, de remélik, hogy az új jövevény
folytatja, amit ő képviselt. Így is lett, amire
nagyon büszke vagyok. Nagypapám és
Édesapám is játszottak hangszeren, tehát a
zene, a hangszerek szeretete lényegében
születésemtől jelen volt az életemben. Óvo-
dás koromban rajongtam a hárfa hangjáért,
nagyon szerettem volna rajta játszani, de
ahhoz bizony előbb zongorán kellett ta-
nulni. A kezem sajnos túl kicsi volt a bil-
lentyűkhöz, ezért a vonós hangszerek felé
irányítottak. Így kezdtem el csellózni, majd
egy év után eljutottam a hegedűhöz. Kezdetektől
vonzott a közösségben való muzsikálás. Zeneisko-
lás éveim alatt pedig kialakult egy titkos vonzalom:
egy kvartettbe kerestek brácsistát, de mivel nem
volt, megkérdezték, volna-e kedvem megtanulni ját-
szani ezen a hangszeren is és így részt venni az
együttes munkájában. Azonnal igent mondtam.
Hangszer hiányában egy hegedűt áthúroztak brá-
csa húrokkal, s a vonzalomból máig tartó titkos sze-
relem lett. Saját brácsám, egy 1931-ban készült Pro-
kop brácsa hangjával máig nem tudok betelni.  Na-
gyon sokat köszönhetek ennek a hangszernek! Dol-
gozhattam együtt például Kurtág Györggyel, Szer-
vánszky Valériával is, illetve többször volt lehető-

ségem részt venni a Szombathelyi Bartók Szemi-
náriumokon, valamint koncertezhettem szólista-
ként külföldön is brácsistaként. De zenei pályámon
mindvégig a hegedűművészi diploma megszerzése
vezérelt.
A Budafoki Dohnányi Zenekar hegedű szólamá-
nak szinte a kezdetektől tagja vagy. Miért válasz-
tottad ezt a zenekart, és mi tart itt két évtizede?
Eleinte a Zeneakadémiai tanulmányok mellett ki-
segítőként vettem részt a zenekar munkájában. De
húsz évvel ezelőtt volt egy különleges koncert,
melynek tétje a zenekar hivatásossá válása volt. Na-
gyon izgatottak voltunk, mert tudtuk, hogy a zene-
kar jövője fontos számunkra. Sosem felejtem el: ak-
kor készült egy kép a csapatról. Gábor azt kérte,
csak az álljon oda, aki komolyan is gondolja...én
odaálltam!
Gáborban a motiváción alapuló munka fogott meg,
s ezzel nem csak egy zenekart, de egy közösséget is
létrehozott. Egyedi stílusú pedagógiája, egyéni kar-
rierje mindenki számára példa értékű, és ez itt tartja
az embereket. Bizony sokszor emberpróbáló feladat

Brácsázik, hímez, kertészkedik, állatoknak
segít – de főleg hegedül
Beszélgetés Sass Magdival, zenekarunk örök idealistájával
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NÉVJEGY: SASS MAGDOLNA
Foglalkozása: hegedűművész, tanár
Beszélt nyelvek: olasz, német, angol, jelnyelv
Hobbija: hímzés, természetjárás, állatok, növények szeretete
Kedvenc zenei korszaka: romantika
Mottója: Őrizd a múltat, s a jelennel tedd szebbé a jövőd! 
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a több órás próbákat kevés szünettel végigülni, de az
ő egyénisége mindenkinek erőt ad és feledteti a ne-
hézségeket. Humoros mondataiból, zenei instruk-
cióiból pedig már egész gyűjtemény létezik, melye-
ket „hollerungizmusok” címen tartunk nyilván.
Jelenleg a hegedű prím szólamában vagyok tuttista,
de felkértek a szekund szólamvezető-helyettesi te-
endők ellátására is. Ez számomra megtiszteltetés, a
kollégák maximálisan pozitív hozzáállása pedig iga-
zolja, hogy valóban amolyan “egy mindenkiért,

mindenki egyért” szellemiség uralkodik a csapat-
ban. A pozitív visszajelzések, egy-egy mosoly, bíz-
tatás pedig rengeteg erőt ad, és ezért bizony hálás
vagyok nekik. Teljesen más tuttistaként játszani, és
más vezetni, irányítani egy szólamot, egységre tö-
rekedni, észrevenni, kijavítani, korrigálni a hibákat.
A titok, úgy vélem, a kollegialitásban, a pozitív hoz-
záállásban, a segítőkészségben és a kölcsönös biza-
lomban rejlik. Ezek nélkül bizony nagyon nehéz az
eredményes, közös munka. Az együttesben a szín-
vonalas munka, a magas követelmények szinte ész-
revétlenül valósulnak meg, köszönhető ez Gábor
humorának, könnyedségének. A tagság úgy össze-
kovácsolódott, hogy szinte félszavakból, mozdula-
tokból, pillantásokból is értjük egymást, s azt hogy
a karmester mit szeretne. Az együtt töltött két év-
tized rendkívül erős alapot adott, s hitvallásunkká
vált, hogy a szellemi gondolkodás eszmei érték,
mely az anyagi javak és szemlélet felett áll. Ez amo-
lyan BDZ-idealizmus lett. 
Mennyire része életednek a zenekar?
Kószás Ági cselló szólamvezető kolléganőm egy
korábbi Hangolóban megjelent mondatát idézve;
én is innen szeretnék nyugdíjba menni. Ezért sok
erőt kívánok Gábornak, hogy a zenekar hosszú
ideig fennmaradhasson, és még sokáig átadhassa azt
a tudást, szellemiséget, amit képvisel. Gábor ren-
geteget dolgozik, próbál, és látszólag nem fárad el,
nem beteg. Bizony sokszor felmerült már bennem
a kérdés, vajon hogyan csinálja. Életem talán leg-
meghatározóbb vele kapcsolatos élménye akkor
volt, amikor sok évvel ezelőtt egy Carmina Burana
koncertre készültünk. Az első próbára beérve tud-
tuk meg, hogy Gábor komoly autóbalesetet szen-
vedett, melyben csúnyán megsérült a gerince. Na-

gyon megijedtünk, aggódtunk érte, s az egészségé-
ért, vajon felépül-e, rendbe jön-e? A hangversenyt
Vajda Gergő vezényelte helyette. A koncertre erős
fájdalmai ellenére Gábor eljött, s az előadás után
testén merevítővel lassan elgyalogolt a színpadig,
és megköszönte a zenekarnak a munkát. Közben a
közönség ünnepelt, s érezni lehetett, hogy a taps
mögött valami más is volt, ami Gábornak szólt.
Majd a színfalak mögött is külön-külön mindenkit
megölelt, miközben végig próbálta visszatartani a
könnyeit. Bizony akkor nagyon sokunk torkában
ott volt a gombóc. Úgy vélem, hogy a veszteség-
ben is egyek vagyunk, együtt érzünk. A közösen át-
élt katartikus koncertélményre egyik jó példa El-
gar: Enigma-variációk Nimród tétele, melyet évek-
kel ezelőtt a Zeneakadémián adtunk elő. Azt hi-
szem, hogy zenekarunk titka a Gáborból sugárzó
erőben rejlik.
Mi az, ami a zenekari munkán kívül örömet,
élményt jelent számodra?
Sok minden érdekel. Gyermekkoromban sok időt
tölthettem Nagymamámnál, akinek megfogott
őszintesége, szellemi tisztasága. Csodáltam a pozi-
tív hozzáállását, a kreativitását, és ezt próbálom én
is továbbvinni. Ha kell, tudok vajat köpülni, ke-
nyeret dagasztani és sütni, tarhonyát készíteni há-
zilag, a konyhai tárolószekrényem polcain pedig sa-
ját készítésű befőttek, savanyúságok, szörpök so-
rakoznak üvegekben. Nem okoz problémát a kü-
lönleges növények gondozása, s büszke vagyok két
kis erkélyemre, melyeket virágok díszítenek, és apró
paradicsom és paprika nő a ládákban. Kislány ko-
rom óta érdeklődöm a hímzés iránt. Inspirál, aho-
gyan létrejönnek a térbeli motívumok a fehér nap-
szöveten. Folyamatosan születnek újabb és újabb
kézimunkák, melyekkel szívesen díszítem a la-
kásom. Jó érzés a színes motívumokra nézni úgy,
hogy tökéletesen tisztában vagyok azzal, mennyi
munkám van benne. Ezen kívül nagyon szeretek
nyelveket tanulni. Évekkel ezelőtt felmerült ben-
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„Nyugalommal tölt el,
hogy az ősök tisztelete
párosul az életünkkel.”
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nem, vajon hogyan lehet verbális
kommunikáció nélkül kifejezni
magunkat? A karmester is hason-
lóképpen kommunikál, de én a
hétköznapokra voltam kíváncsi.
Így találtam rá a jelnyelvre, mely
lényegében a dolgok, történések
térben való közlése kézjelekkel.
Az agynak ehhez teljesen át kell
állnia és meg kell tanulni törni a
magyar nyelvet. Bevallom, eleinte
nem volt könnyű, de idővel ráé-
reztem és megértettem, min ala-
pul ez a nyelv. 2011-ben sikeresen
letettem a középfokú nyelvvizs-
gát. Írással is próbálkozom, egy
kis könyvben gyűjtögetem a ver-
seket. Ezt a vénámat valószínűleg Nagypapámtól,
Sass Ervin Békéscsabán élő író, költőtől örököl-
tem. Egyben ő a legnagyobb kritikusom is. 2008-
ban egy cikkem jelent meg a Mentor Magazinban,
melyet egy törött szárnyú denevér megmentésével
kapcsolatos érzéseim, élményem alapján írtam. A
pozitív visszajelzések folytatásra ösztönöztek, ha
úgy érzem, hogy tollat kell ragadni, azonnal leírom
a gondolataimat.
Köztudott rólad, hogy imádod az állatokat, az
együttesben is mindenkinek segítesz. Hogyan
alakult ez ki, és miért fontos számodra?
Az állatszeretetem mindig megvolt, de igazából a
véletlennek és az előbb említett sérült denevérnek
köszönhetem, hogy az állatgyógyászat közvetlen
közelébe kerültem. A nagyon rossz állapotban lévő
kis apróságot egy téli napon az utcán találtam, és
azonnal elvittem a legközelebbi állatorvosi rende-
lőbe, ahol a Rex Alapítvány orvosai dolgoztak. Sze-
rencsémre éppen az alapító doktor fogadott, aki
látta fokozott érdeklődésemet. Ő segített abban,
hogy ma már asszisztensként segédkezhetek mel-
lettük. Ehhez bizony meg kellett ismernem az or-
vosi latint, gyógyszertant, a kezelésekhez, operáci-
ókhoz szükséges dolgokat, az állatok különleges el-
látását, speciális fogásmódokat. Emellett én szer-
kesztem a Rex Állatkórházak facebook oldalát is,
melyet érdekességekkel, írásokkal színesítek. 
A Rex-nek köszönhetem mentett cicánkat is, egy
imádnivaló kék himaláját, aki bizony majdnem az
“örök vadászmezőkre” költözött, olyan rossz álla-
potban találtak rá. Amint betegen, csontsoványan,
tele sérülésekkel megláttam, azonnal beleszerettem,
s tudtam, hogy a gazdája leszek. Neki csak egy fel-
adata volt: életben maradni és felépülni. Mintha
érezte volna, túlélte, és most már egészséges, bol-

dog, igazi nagy zsivány. A boxerünk két éve csá-
szárral szült, ahol szintén asszisztálhattam. Az ope-
ráció közben a szíve sajnos leállt, de büszke vagyok
arra, hogy szívmasszázzsal segíthettem az újraé-
lesztésében, és hálás szívvel gondolok az égiekre,
hogy mind a mai napig mellettünk van. Az alapít-
ványnál megtanultam sok mindent feldolgozni a
születéstől a halálig, hiszen ez utóbbival sajnos ne-
megyszer szembesülnöm kellett betegség, vagy ép-
pen az emberi felelőtlenség, gyarlóság miatt. Úgy
vélem, a gyógyításon túl fontos, hogy kiszolgálta-
tott helyzetükben bátorítást, erőt adjunk kis bará-
tainknak, ezáltal mi is jobb emberré váljunk, és ez-
zel talán a világ is jobb irányba változik. Egy mo-
soly, egy kedves szó sokszor mindennél többet je-
lenthet! Ez is az idealizmusom részévé vált.
Jelenleg nagyon érdekes, színes életet élsz. Van
valami, amire vágysz a jövőben?
A kisfiam, Kristóf  tíz éves, neki ugyanazt próbálom
tanítani, átadni, amit én kaptam a szüleimtől, az őse-
imtől. Neki ez már természetes, hiszen abban él,
hogy tiszteljük és őrizzük a múltat, az örökségünket,
mindamellett, hogy a jövőnkért éljük a jelent. Rend-
kívül érzékeny, finom lelkű kisgyermek. Zenei álta-
lánosba jár, jó a hallása, hangszeren is tanul, de ráb-
ízom, hogy milyen mélyen szeretne a zenével foglal-
kozni. A párom biztosítja azt a nyugodt hátteret,
amivel meg tudom valósítani azokat a dolgokat, ame-
lyeket a család után fontosnak tartok. Ezért hálás va-
gyok neki, s ugyanezt én is törekszem megadni szá-
mára. Szabadidőnket aktívan, együtt töltjük, mindig
megyünk valahová, sokat járunk a természetbe. Meg-
elégedettséggel, nyugalommal tölt el, hogy a régi-
ségek, a hagyomány, az ősök tisztelete párosul az
életünkkel. Igyekszem őrizni, továbbadni a múltat, s
a jövőt a jelenben próbálom szebbé tenni, alakítani. 
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Szöveg: Mácsai Ágnes

Van valamiféle fellépés előtti rituáléja?
Minden zongoristának más és más
szokásai vannak. Én például, ha éhes
vagyok, akkor semmire sem vagyok al-
kalmas. Van, aki tömi magát 1 perccel
a színpadra lépés előtt, és van, aki már
4 órával korábban nem eszik. A beját-
szás is változó; valaki sokat szeret be-
melegíteni koncert előtt, én közvetle-
nül előadás előtt már nem szeretek
hosszabban zongorázni. Az elmúlt
évadok során kialakultak a szokásaim,
nincsenek erre szabályok. Otthon órá-
kat, napokat és hónapokat kell dol-
gozni valamin, hogy az az 5, 10 vagy
20 perc, vagy egy szólóest esetében az
a másfél óra a legjobb legyen. Nem
akar az ember olyanon elbukni, hogy
mondjuk, rosszul koncentrál, mert va-
lami nehezet evett. Vagy egész mások
is lehetnek a zavaró tényezők. Ha pél-
dául szabadtéri koncerten egy szúnyog
nagyon megkedvel, nem lehet csak úgy
elhessegetni. Ha ugyanis a zenész el-
kezd csapdosni, az szánalmat ébreszt a
közönségben, és akkor átmegy az
egész komikumba. Akármi történik, ki kell bírni,
még akkor is, ha pontosan érezni lehet, ahogy a szú-
nyog beledöfi a fullánkját a bőrömbe, és szívja,
szívja a vért…  Így is végig kell játszani.
Volt ilyen esete?
Azért mondtam éppen ezt, mert volt Milánóban a
nyár folyamán egy ilyen szúnyogos esetem. Fél tíz-
kor kezdődött a koncert. A Sforza kastély udvarán
állt a színpad, és én tényleg megküzdöttem 1-2 szú-
nyoggal. Olyan volt, mintha az ember ki lenne kö-
tözve és úgy jönne a szúnyog; egyszerűen nincs le-
hetőség lecsapni.
Ha ez kikötözött állapothoz hasonló, hogyan
lehet érzékelni a közönség reakcióit? 
Én azt tapasztaltam, hogy nem olyan elemekből le-
het a közönség reakcióira következtetni, hogy kö-

högnek-e, vagy mocorognak-e az emberek. Azok
csak jelzések vagy jelzésértékű momentumok le-
hetnek. De van valami megmagyarázhatatlan érzés
a színpadon, hogy én most a figyelmet fenn tudom-
e tartani vagy sem. Ha ez sikerül, akkor előbb vagy
utóbb kialakul, hogy alapvetően az egymásra-han-
golódásban fölfelé megyünk, vagy lefelé. Ha mond-
juk egy szólóest során a lanyhulás elindul a kon-
certműsor felénél, akkor fennáll a veszélye annak,
hogy esetleg páran hazamennek a szünetben. Ezért
a koncertműsort úgy szoktam összeállítani, hogy
mindig egy erős ívet járjon be. A szünet legyen
mesterséges félbeszakítása a műsornak, amely egy-
ben pihenő is, de aztán vágyjanak is visszaülni a
hallgatók. Ha azt hallom, hogy van egy ember, aki
mobiltelefont nyomkod vagy köhög, akkor rögtön
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„Nem lehet mindig múzeumi zenét játszani”
Azt kérte, hogy a Hadik Kávézóban beszélgessünk. Nem csodálkozom a választásán, illik hozzá a hely. 
A kávézónak is sok története van, pont úgy, ahogy Fülei Balázsnak. Egy fiatal, közvetlen zongoraművész, aki
szeret mesélni és tanítani. Beszélgettünk a zongorista életformáról, saját magáról, a tanításról, a közönségről és
a BDZ-vel közös koncertjén felhangzó zongoraversenyről.
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érzem, hogy a közönségben vannak foltok, ahol
csökken a feszültség. A legnagyobb kihívás egy
koncerten szerintem az, hogy ezeket az embereket
külön-külön, egyesével hogyan lehet megfogni. 
És lehet?
Az esetek nagy részében igen, lehet.
Közönségként azt gondolom, hogy akármi tör-
ténik egy koncerten, ezeket az embereket nem
lehet elmozdítani egy bizonyos szintről.
Szokták kérdezni, hogy ha megszólal egy mobilte-
lefon, vagy valaki köhögőrohamot kap, az engem
mennyire zavar. Ilyenkor mindig azt válaszolom,
hogy engem az zavar meg, hogy a körülötte ülők-
nek vagy akár az egész terem egy bizonyos részének
hirtelen elrabolja a figyelmét. Akármit is művelek,
hirtelen mindenki küldetést érez, hogy azt az em-
bert kiiktassa vagy rászóljon. De az első másod-
percekben ez az inger rögtön konfrontálódik egy
belső hanggal, hogy talán mégsem kellene zaklatni
az illetőt, mert hát ki vagyok én egyáltalán, ugyan-
így rám törhetne ez a köhögés, tényleg, az én tele-
fonom is megszólalhatna. Igen ám, de lehet érezni,
hogy 10 másodperc után ez elkezdi kettébomlasz-
tani a társaságot. Az egyik fele elkezd nyüzsögni, és
hallani lehet egy halk sustorgást, hogy akkor most
már menjen ki, vagy kapcsolja ki. A másik fele pe-
dig inkább meghúzza magát. Egy szó, mint száz, a
közönségnek jelentős részét elvesztettem. Lehet,
hogy tíz másodpercre, lehet, hogy fél percre. Ha
egy percre nő ez az idő, az már egészen súlyos eset.
És ilyenkor olyan dolgokat kell bevetni, amik tűn-
hetnek külsőségeknek, tűnhetnek extravagáns ötle-
teknek, de abban a helyzetben senki sem - így én
sem érzem túlzásnak. Ekkor szoktam például egy-
egy hangsúlyt vagy fokozást jelentősen túldimenzi-
onálni. Ilyen az élő zene, ilyen a koncert; a közön-
ség él és mozog, pulzál. Én ezt szeretem. Az mi-
lyen unalmas lenne, ha csak zenetudósok ülnének a
hangversenyteremben, és azon elmélkednének,

hogy a XX. századi nagy zongoraművészek inter-
pretációihoz viszonyítva ez most éppen milyen.

Szerintem a zene az nem erről szól. 
Mennyire nehéz a közönségnek egy zongora-
versenyt befogadnia?
A versenymű hálás műfaj, mert bőségesen terített
asztalt kínál a hallgatónak. Figyelhetem például,
hogy mit csinálnak a nagybőgősök, figyelhetem,
hogy a karmester hogyan működik együtt a szólis-
tával. Egy tárházat ad a nézőnek, az együttjátszás
örömét. Az, hogy ez mennyire jelent nehézséget a
befogadásban, az függ a darabtól is. Ez mégiscsak
egy több száz éves műfaj, ami érdekes módon még
mindig éli virágkorát, még mindig írnak zongora-
versenyeket, mint ahogy Dubrovay László is. A III.
zongoraverseny, amit a BDZ-vel együtt fogunk elő-
adni decemberben, 2011-ben készült. A bemutatón
is én voltam a szólista, és azóta már több zenekar-
ral is eljátszhattam. Ha jól számolom, ez lesz a ne-
gyedik előadás.
Mit lehet erről a darabról tudni?
Dubrovay László odaírta a cím (III. zongoraverseny)
fölé, hogy “Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója tisz-
teletére”. Ez a zongoraverseny egy hommage, tiszte-
letadás a mester előtt. Dubrovay mesterének, példa-
képének tekinti Lisztet. Ezt többször is mondta már
nekem, de nyilatkozataiban is olvasható. Dubrovay
László kiváló zongorista is, Liszt sok zongoraművét
maga is előadta. Liszt nagyon nagy hatással volt
Dubrovay egész pályafutására. A 200. évforduló tisz-
teletére egy olyan zongoraversenyt komponált, ami
reflektál arra az egybekomponált stílusra, amit Liszt
is alkalmazott. Nem szakad külön tételekre a ver-
senymű, hanem a négy tétel egyetlen nagy formát
hoz létre. Úgy is lehet értelmezni, mint egy egytéte-
les darabot, amelyben négy rész különül el visszaté-
réses formában, és úgy is, mint egy négy különálló
egységből felépülő művet. 
Ezt egy kicsit részletezné?
A klasszikus versenymű alapvetően gyors-lassú-
gyors tételekből áll. Lisztnek az volt az újítása, amit
a saját h-moll szonátájában is alkalmazott, hogy eze-
ket a tételeket egymásba öltötte, s végül az egész úgy10

NÉVJEGY: FÜLEI BALÁZS
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„Milyen unalmas lenne,
ha csak zenetudósok 

ülnének a hangverseny-
teremben!”
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is működik, mint egy hatalmas szonátaforma. Dub-
rovay László műve is egy friss, lendületes első tétel-
ből, utána egy lassú tételből áll megszakítás nélkül,
majd ahogy ő fogalmaz, egy ördögi scherzo követ-
kezik. Ezek után visszatér az első tétel egy variánsa
könnyedebb hangvételben, de ugyanarra a témára,
és ezt lehet úgy értelmezni, mint a negyedik tételt. 
Ez azt jelenti, hogy ez egy könnyen érthető darab?
Nagyon világos, dallamos, könnyen értelmezhető
darab, varázslatosabbnál varázslatosabb hangszín-
árnyalatokkal, hangszerelési invencióval. Ugyanak-
kor motívumaiban benne van a tiszteletadás a mes-
ter, Liszt felé. Dubrovay László mindenféle irány-
zatban, elektronikus zenében is egészen avantgard
dolgokat csinált. Ebben a darabban is számos hang-
szer újító játéklehetőségével kápráztatja el a hallga-
tóságot.
Említette, hogy ezt a darabot most már a ne-
gyedik zenekarral fogja előadni. Nagy különb-
ségek voltak, hogy melyik karmester, zenekar
mit szeretett volna kezdeni ezzel a darabbal?
Az a tapasztalatom, hogy az egész partitúra, az
egész játszanivaló nagyon egyértelmű. A szerző iga-
zából olyan szinten kiírta magából a darabot, hogy
szinte távoli gyermekeként tekint rá. Azt szeretem
Dubrovay Lászlóban, hogy amikor a próbákon
megjelenik, akkor, mint előadó jön, és úgy hallgatja,
hogy mi szól. A darabját előadói szemmel figyeli,
nem változtatgat a partitúrán. Egyértelmű, ami a
kottaképben van. Ez szerintem nagyon fontos,
mert nem lesz mindig mellettünk a szerző. Ott lesz
a partitúra, és nem lehet majd felhívni az alkotót,
hogy mit képzelt itt és itt, mégis hogyan játsszuk…
Meg lehet vajon fogalmazni, hogy milyen a jó
lejegyzés?

A lejegyzésnek, amit az ember dekódol, kevés in-
formációval, de egyértelműen kell sugallnia, hogy
mit akar a szerző. Az volt a fantasztikus a régi ko-
rok zenéjében, hogy igazából a hangokon kívül

nem írtak le semmit, mert mindenki tudta, hogy
ezeket hogyan kell játszani, benne volt a levegőben.
Ma a zeneszerzés átment a zeneszerző akaratának
lézerpontos gravírozásába. Tempók, karakterek,
hangerők - minden le van fektetve, és az előadó
próbál maximálisan eleget tenni ezeknek a paran-
csoknak. Szerintem a jó lejegyzés az, amikor én,
mint előadó látom, hogy ebben a zenei gondolat-
rendszerben, ebben a zenei világban mik azok, ami-
ket teljesítenem kell, mi az, aminek maradéktalanul
eleget kell tennem, és ezen belül mi a szabadságom.
Azt szeretem ebben a zongoraversenyben, hogy vi-
lágos a szerző szándéka és nem merülnek fel kér-
dések az interpretációt illetően.
Mennyire fontos önnek kortárs zeneszerzők
darabjait játszani? Lehet, hogy fantasztikus
műveket alkotott például Liszt, de mi mégis-
csak a XXI. században élünk. Ön erről mit
gondol?
Ezzel nagyon egyetértek. Azt gondolom, hogy nem
lehet mindig múzeumi zenét játszani. Nem tartom
magam egy zászlóshajónak, aki hivatásból mindig
kortárs zenét játszik, ugyanakkor elég sokszor meg-
talál a mai zene. Szerintem ez csak azért van, mert
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„A diploma utánra, 
és nem a diplomára kell

felkészülni.”
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a saját érdeklődésem is vonz ide. Érdekel, hogy ki
mit ír, igyekszem minél több ajtót nyitva tartani. Ha
valaki megkér, hogy játsszam el a darabját, akkor
mindig eljátszom, akkor is, ha nem feltétlenül tet-
szik az adott mű. A közönség majd úgyis kivá-
lasztja, hogy mi az, ami az utókorra fennmarad.
Ami egészen gyenge, az nem marad meg. Szerin-
tem minél több darabot kell játszani, hogy a hall-
gató választhasson; legyen véleménye a zenékről, s
merje kimondani ha valami tetszik, ne csak bujkál-
jon mások véleménye mögé.
Sok jó darab születik, ami önnek tetszik?
Ez egy érdekes kérdés, hiszen én a színpadon -
akármit is játszom - egy hírnök vagyok, aki min-
denkivel megosztja, hogy ez itt és most a világ leg-
jobb darabja. Ez egy mestermű, amiért én szívem-
lelkem kiteszem. Előzőleg nem kötöm senkinek az
orrára, hogy én mit gondolok. Aztán, ha lementem
a színpadról, és megkérdezik szóban, hogy ez hogy
tetszett, nyilván elmondom a véleményemet.
Ezek szerint egy adott darabot a játékkal sok-
kal jobbá is lehet tenni, hogy a közönség azt
gondolja, hogy ez egy nagyszerű mű?
Nagyon is, de ez nem csak a kortárs zenében van
így. Ha visszatekintünk pár évszázadra, elég sok
olyan darab van, ami az előadó jelenléte nélkül ke-
vésbé működik. Minél többet adok hozzá, nyúlok
bele, csúnya szóval „segítek” rajta, annál jobban
meg tudom fogni a közönséget. Ez például egyál-
talán nem igaz Bachra, Mozartra, ezek a zenék mű-
ködnek maguktól. Jobb nem is nyúlni hozzájuk. De
ahogy jön a romantika és a XX. század, az előadó-
nak igenis szerepe van a darab sikerében, már ha
azt nevezzük sikernek, hogy ez a darab eljut a kö-
zönséghez, megérinti a hallgatókat. Az, hogy ho-
gyan tapsolnak, teljesen lényegtelen, az a fontos,
hogy másnap reggel még megmarad-e egy olyan ér-
zés, hogy volt értelme elmenni a koncertre.
Egy kicsit beszéljünk az ön eddigi művészi út-
járól. Azt olvastam, hogy a Bíró Music Mana-
gement az impresszáriója. Ez a lehetőség hogy
adódott? Mekkora segítség volt pályakezdő-
ként? 
Nagyon sokat köszönhetek Bíró Csillának. 2006 vé-
gén ismerkedtünk meg. Ő keresett fel engem, hogy
szeretne egy impresszáriós irodát nyitni, és érdekli,
amit csinálok. Eljött koncertjeimre, elkezdtünk egy-
mással ismerkedni, ez olyan 3-4 hónapos időszak
volt. Aztán, szerencsére, egyikünkben sem volt kér-
dés, hogy szeretnénk együttműködni. Ekkor én
harmadéves voltam a Zeneakadémián. Ez a lehe-
tőség egy hatalmas ajándék nekem az élettől. Hi-
szek abban, hogy az életben a nagy dolgok nem úgy

jönnek létre, hogy az ember betör ajtókat, hanem
hogy kinyit lehetőségeket. A sült galamb termé-
szetesen nem száll az ember szájába, de azért
mindent meg lehet tenni, hogy a lehetőség meg-
adasson. Én így szerettem volna, így terveztem a
pályámat, és végül is a lehetőség jött is. Az együtt-
működésünk azóta is tart, és úgy érzem, hogy na-
gyon gyümölcsöző.
Ezek szerint ez egy elég nagy segítség, hi-
szen a háttérmunkát nem önnek kell elvé-
geznie, lehet a zenére koncentrálni.
Ez mind igaz. Ettől függetlenül az élet egyre in-
kább olyan, hogy minden napra jut egy sor elin-
téznivaló: leadni, feladni, beadni, elvinni, bevinni,
kivinni, megírni, összeállítani, megtervezni. Úgy
tűnhet, hogy én csak gyakorolok, próbálok a ze-
nekarral, aztán elmegyek a koncertre és eljátszom
a darabot. De azért ez nem így működik.
Mennyire volt egyenes út a zongoraművésszé
válása? Voltak elbizonytalanodások? Vagy ez
fel sem merült?
15 éves korom körül még voltak merész álmaim,

de a zongorát valahogy sosem akartam feladni.
Gondoltam, hogy mi lenne, ha mellette valami
mást is csinálnék, de aztán annyira belemerültem
ebbe az egészbe, hogy a Zeneakadémián kívül
mást meg sem jelöltem. Teljes mellszélességgel
felvállaltam, hogy ha sikerül, örülök, ha nem, ak-
kor meg majd lesz valahogy. De sosem volt kér-
dés, hogy ezt szeretném csinálni. Elbizonytalano-
dások? Azt hiszem, az nem ember, aki nem bi-
zonytalanodik el. Mindig vannak kérdések, elbi-
zonytalanodások, mindig jönnek vélemények, kri-
tikák. Ez egy nagyon mazochista pálya. Itt, ha el-
taposnak, föl kell állni. Ha véletlenül nagy siker
van, azt el kell viselni. A különböző vélemények
záporában nagyon józanul meg kell tudni fogal-
mazni magamnak, hogy hol tartok éppen. Azt
szoktam mondani, hogy mint a lovak, szemellen-
zővel előre kell nézni és menni. Néha hátra lehet
tekinteni, de alapvetően előre. Az az ideális, ha azt
látja az ember, hogy minden nappal valamiben
gyarapodott. De azért azt sem szabad elfeledni,
hogy rengeteg kudarc is jön, rengeteg csalódás.
Ez a pálya olyan, mint a libikóka: kapaszkodni
kell, meg hajtani.

„az előadónak igenis 
szerepe van a darab 

a sikerében”
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A kritikák mennyire érdeklik? 
Általában el szoktam olvasni őket. Sokszor meg-
lepve tapasztalom, hogy amit én úgy éltem meg be-
lül, hogy ez nem jött össze úgy, ahogy akartam, azt
nagyon felmagasztalják. Amikor meg én érzem úgy,
hogy ez igazán nagyon jó volt, akkor a kritikus az
ellenkezőjét írja. Nem vagyunk egyformák... sze-
rencsére.
Milyen arányban van a tehetség, a szorgalom,
a kitartás, a személyiség ezen a pályán?
A tehetség számomra azt jelenti, hogy van egy
olyan dolog az életben, vagy akár több is, ami nem
hagy nyugodni. A szorgalom erény, de csak úgy
működik, ha valaminek a szerves része. Fölkelek, és
egész egyszerűen szükségem van rá, hogy gyako-
roljak. A tanárok nagyon sokszor összekeverik a te-
hetséggel azt, amikor valami könnyen, azonnal
megy. Például ha valakinek gyors és pontos a keze,
vagy egyedülálló memóriája van. De az évek szá-
momra azt igazolják, hogy a tehetség igazából ott
kezdődik, amikor valaki azt érzi, hogy ma nem ju-

tottam el oda, ahova akartam, ezért holnap még
jobban kell dolgoznom. Itt kezdődik szerintem a
tehetség, és ennek a szorgalom csak a velejárója. 
Milyen érzés ennyire fiatalon tanítani? A tanít-
ványok csak 5-10 évvel fiatalabbak önnél, ha jól
számolom.
Azon én is gondolkoztam, hogy ha én diák lennék,
nyilván én is az idősekhez vonzódnék. De abban a
pillanatban ez a kép vagy ez az elvárás megszűnik,
amint a diák elegendő információt hall. Azt érzem,
hogy ha dolgozunk az órán, és ő alapvetően tanul
valamit, akkor az előítélet pillanatok alatt lebomlik.
Engem tavaly szeptemberben hívtak meg a Zene-
akadémiára tanítani, amit örömmel elfogadtam.
Sokszor eszembe jut és sokszor hallom, hogy a ta-
nítás meg a koncertezés olyan jól kiegészíti egy-
mást. Én ezt nem így gondolom. Az elmúlt egy év
alatt az volt a tapasztalatom, hogy ez két teljesen
külön embert kíván. Azt is szokták mondani, hogy
annyi mindent tanul belőle az ember. Lehet, hogy
ez így van, de én ezt nem úgy fogom fel, hogy én
leszek a tanítás által gazdagabb, hanem, hogy a ta-
nítványnak tudok adni magamból. Azért a tanítás

eléggé leszívja az ember energiáit. Próbálok teljes
mértékben ráhangolódni arra, aki éppen játszik ne-
kem. Honnan jött? Milyen háttere van? Látom,
hogy milyen hiányosságai vannak, ha vannak. Sze-
mélyiségéből lejön, hogy mi érdekli, mi felé vonzó-
dik, milyen alkat. És ez rögtön meghatározza, hogy
mivel fogunk dolgozni.
Milyen tárgyat tanít a Zeneakadémián?
Kamarazenét. Ez egy kötelező tárgy, szabadon le-
het választani tanárt és szabadon lehet megválasz-
tani, hogy milyen formációban játszik az ember.
Vannak hegedű-zongora, cselló-zongora párosok,
van négykezes, kétzongorás, zongorás trió, de taní-
tottam egy kürttriót és egy vonósnégyest is. A ze-
netanítás egyetemi szinten jó esetben olyan, mint
egy mentor kapcsolat. Igaz, hetente csak egyszer
vagy kétszer találkozunk, de neki és nekem is úgy
kell éreznem, hogy van egy folyamatos kontaktus,
és ezek az alkalmak össze vannak láncolva. Min-
denkinek annyira más az útja. Képletesen úgy mon-
danám, mindenkinek más domborzati viszonyok
között folydogál a patakocskája. Sokszor előfordul,
hogy a víz folyása hajtűkanyarokkal kerül ki vala-
mit, de ezeket az utakat nem lehet megspórolni.
Másoknál meg zuhatagként tör előre a víz, de végül
nem folyik tengerbe. Felhagyva a metaforákkal, rit-
kán fordul elő, amikor látom, hogy mit akar a ta-
nítvány. A diákok egy százalékában lehet érzékelni
azt, hogy biztosak magukban; mennek egy pályán,
amelyen még jobban erősíteni kell őket. A kilenc-
venkilenc százalék erősebben vagy gyengébben, de
keresgél. Próbálgat, hátha bejön ez, hátha bejön az.
Ebben az útkeresésben nagyon nagy szerepe van a
zenetanárnak. A diploma utánra, és nem a diplo-
mára kell felkészülni.
Milyen feladatok várnak még önre az évad fo-
lyamán?
A tavalyi évad életem eddigi legsűrűbb időszaka
volt, nagy örömömre a következő pedig még sű-
rűbb lesz. Idén nagyobb számban lesz koncertem
Magyarországon, mint tavaly. Szintén nagyszerű,
hogy januárban turnéra indulok az Egyesült Álla-
mokba. Az évad számomra kiemelt eseménye, hogy
ősz folyamán várható első szólólemezem megjele-
nése. A CD műsorát még nem árulhatom el, de ha
minden jól alakul, a BDZ-vel közös koncerten már
elérhető lesz.
Dubrovay László: III. zongoraversenyét 2013. december 8-
án, vasárnap 19.30 órakor hallhatja közönségünk a Zene
plusz… bérlet sorozatban a MÜPÁ-ban, Fülei Balázs elő-
adásában. A koncerten elhangzik még Philipp Glass: Con-
certo fantasy és Berlioz: Fantasztikus szimfónia című műve.
Vezényel: Hollerung Gábor

„Ma a zeneszerzés
átment a zeneszerző 

akaratának lézerpontos
gravírozásába.”
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Szöveg: Kassai-Máté Kriszta

Kolonits Klárával és Dinyés
Dániellel a csodálatos Lotz te-
remben találkozunk. Életútju-
kat olvasva az az érzésem tá-
mad, hogy ez a két ember na-
gyon megtalálta egymást. Min-
dig ott van a másik a háttérben,
ott rejtőzik a mondatok mö-
gött. És valóban: lenyűgöző a
kettejük közötti összhang. Dá-
niel egy folyó, amely hömpö-
lyögve tör magának utat  – öm-
lik belőle a mondanivaló –
medréből néha kikelve száguld,
Klára pedig a part, néhol sziget,
máshol szárazföld, gyengéden
és kedvesen tereli vissza, vagy
egy másik irányba a (szó)folya-
mot, hagyja őt megpihenni. És
egyik sem tud létezni a másik
nélkül; támogatják, segítik, ki-
egészítik egymást.

Összefügg a megismerkedésetek Dániel kor-
repetitori tevékenységével az Operában? Vagy
opera-függetlenül találkoztatok?
Kolonits Klára: A Traviata hozott össze minket,
amit nekem Dani tanított be; először énekeltem
a szerepet. Maga Violetta figurája is determináló
az életemben, hát még ez a kettős találkozás! Ti-
zenkét éve élünk együtt, Daninak van egy látha-
tatlan állandó jelenléte az életemben, meg persze
látható is…
Dinyés Dániel: Az én komponálásomban is száz
százalékig benne van Klári, ő hallgatja először, amit
írok, és addig soha nem mutatok meg egyetlen han-
got sem senkinek, amíg ő rá nem bólint. 
KK: Nálunk az a természetes, hogy megkérdezzük
a másik véleményét. Ha ajánlanak egy szerepet, ak-
kor Dani az első, akit megkérdezek, hogy szerinte
vállaljam-e, nekem való-e, illik- e a többi szerephez.
Egy énekesnek állandó külső fül, felügyelet kell.
Nem véletlen, hogy sok esetben a férj veszi át a me-
nedzser szerepét. Nálunk esetleg az egy különle-

gesség, hogy ez oda-vissza is hat, működik. Meg-
próbálunk úgy élni, hogy erősítsük egymást. Ked-
venc példaképünk Clara Schumann és Robert Schu-
mann. Mindketten különálló egészek is voltak, de
ami az együttműködésükből született, az valami
egészen különleges volt. 
Pár évvel ezelőtt a dalestekkel kapcsolatban
egy interjúban nyilatkozta Klári, hogy nem na-
gyon lehet fellépési lehetőséget találni? Igaz ez
még ma is? 
KK: Amikor még nem volt nagyon sok színházi el-
foglaltságom, akkor sokat daloztunk, de mára, saj-
nálatos módon, a legtöbb ilyen jellegű koncertünk
külföldön van. Ausztriában vagy Szlovákiában. Volt
például pár éve egy érdekes projektünk, ahol egy
adott költeménynek (pl: Goethe: Mignon) meg-
próbáltuk az összes fellelhető dal-megzenésítését,
Schubert-től Ives-ig egy koncerten elővezetni. A
régi Zeneakadémián került sor a koncertre, a nagy-
apám, Bartha Dénes {Zenetudós (1908 - 1993) – a
Szerk.}100. születésnapja alkalmából rendezett ze-
netudományi konferencián. Ő biztosan nagyon él-
vezte volna.

„Kultúrafogyasztók vagyunk”
Kolonits Klára operaénekes és Dinyés Dániel karmester, zeneszerző nem csak a magánéletben alkot egy párt.
Mostanában igen sokat zenélnek együtt. De persze nem csak munkából áll közös életük…
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Mennyire emlékszel nagypapádra?
KK: Nagyon támogatta a zenei pályámat, amiről
anyukám (szervetlen-kémiai kutató lévén) próbált
lebeszélni, de én hajthatatlan voltam. Énekelni saj-
nos már nem hallott, de a fuvolistaságomat még
megérte. Egyébként ő akkoriban már régóta Ame-
rikában élt, egy tipikus 20. századi történettel
hagyva itt Magyarországot és a Zenetudományi tan-
széket, amit ő gondolt ki és alapított. Csak halála
után ismerték el. Batta Andrásnak volt egy keseré-
des mondata erről: „Bartha Dénes volt az a zenetudós,
aki nem léphetett be azon az ajtón, amit ő nyitott ki.” 
DD: Így aztán „kénytelen” volt a leghíresebb ame-
rikai egyetemeken tanítani, és az egyik leghíresebb
magyar zenetudóssá válni külföldön. 
Visszatérve a dalokra, volt egy időszakunk, amikor
szinte „tukmáltuk” őket a koncertszervezőkre. Pró-
báltuk megértetni, hogy micsoda csodák és kincsek
vannak elrejtve a közönség elől, ha ezek a zenék
nem hangoznak el, de az volt a válasz, hogy „jó-jó,
de hát ezek csak dalok”! Esetleg a Schumann és Schu-
bert dalokra még volt némi „rosszkedvű igény”, de
ha azt ajánlottam, hogy Grieg és Csajkovszkij dalait
adnánk elő egy koncerten, azt már heveny érdekte-
lenség fogadta. 
KK: Az a baj, hogy a magyar koncertszervezés egy
szűk territóriumra szorult, és nincs meg a dalének-
lés kultúrája az énekesek és zongoristák között sem.
Nincs megfelelően bevezetett koncert helyszín sem,
mint például Londonban a Wigmore hall, ahol tudja

a közönség, hogyha elmegy, akkor mit kap cserébe
a pénzéért. Talán az idén újra nyíló Zeneakadémia
kisterme lehet erre alkalmas, de ez majd kiderül.

Klári, idén júniusban megkaptad a Kamara-
énekesi díjat az Operaházban, amelyet tavaly
alapítottak. Mekkora súlya van egy ilyen díjnak
befelé vagy kifelé?
KK: A Kamaraénekesi díjnak az Operaházon belül
óriási a jelentősége, hatalmas elismerés. Ez legin-
kább abban mutatkozik meg, hogy nagyon jó sze-
repeket kaptam, és itthoni viszonylatban kifejezet-
ten nagy az előadás számom is.
Operaházi művésznek lenni biztos egziszten-
ciát jelent? 
KK: A szó szoros értelmében jelenleg nincs „ope-
raházi” művész, hiszen amikor én 2002-ben oda-
kerültem, már akkor sem bővülhetett a közalkal-
mazotti énekes létszám. Magyarországon nem le-
het állásba kerülni énekesként. Ausztriában vagy a
környező országokban van egy társulati mag, ami
köré hívnak „sztárokat”, vagy ha nincs épp megfe-
lelő énekes, akkor az adott szerepre vendéget. Az
itthoni bizonytalan léthez képest a kintiben van egy
kis biztonság, hiszen azt tudhatod, hogy a követ-
kező öt évben biztos helyed van. Csak onnan meg
nehéz „kitörni”, és akármennyi előadást a nyakadba
varrhatnak egy havi fizetésért. 
Azt viszont el kell mondanom, hogy az Opera je-
lenlegi korszakát fölfutónak látom; látványosak a
programok, megnyílt az Erkel színház, van egy jól
körülhatárolható marketing, energikus változások
érzékelhetőek. Biztosan hosszú folyamat lesz, re-
méljük, jó végeredménnyel. Ám az opera-élet nem
keverendő össze a koncert-élettel, mert nem auto-
matikus, hogy aki az operában énekel, az a koncert
pódiumon is!
Egy zenésznek kötelezően álláshalmozónak
kell lennie? Dani, neked kiváltságos helyzeted
van, és negyvennyolc órából áll a napod? Egy-
szerre vagy karmester, korrepetitor, tanár, ze-
neszerző, operamagyarázó, és így tovább.
DD: Egyrészt, mivel nincsen állásom, így halmozni
sem tudom. Másrészt, szerintem a zenészség, az ze-
nészség. Én mindig csodálkozom azon, amikor va-
laki zenél, és nem komponál, illetve fordítva. A mai
kor azt próbálja elhitetni, hogy ha komponista vagy,
akkor otthon kell üldögélned és a papírt kapargat-
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„Megpróbálunk úgy élni,
hogy erősítsük egymást.”

HÁTTÉR
Kolonits Klára
Énekművész, szoprán. Tanulmányait magánúton, Schultz Ka-
talin irányításával kezdte. 1995-ben szerzett diplomát a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem Tanárképző intézetének ma-
gánének szakán, tanára Forrai Zsuzsa volt. Később Ionel Pan-
tea és Anne Reynolds irányításával képezte tovább magát.
1995-97-ben a Debreceni Csokonai Színház, 1997-98-ben
(vendégként) a Szegedi Nemzeti, ill. a Szolnoki Szigligeti Szín-
ház, majd 1998-2001-ig a Budapesti Operett Színház tagja volt.
2002-től a Magyar Állami Operaház énekese. 1997-ben el-
nyerte III. Budapesti Nemzetközi Énekverseny 2., valamint az
olaszországi Toti dal Monte énekverseny különdíját. 2000-ben
a Magyar Rádió énekversenyének 1. és különdíját, 2003-ban a
Nemzetközi Haydn-énekverseny 2. és különdíját nyerte meg.
Főbb szerepei: Grófné (Figaró házassága), Donna Anna (Don
Giovanni), Fiordiligi (Cosi fan tutte), Mimi (Bohémélet), Judit (A
kékszakállú herceg vára). Vendégszerepelt Ausztriában, Hol-
landiában, Franciaországban és az Egyesült Államokban.
Rendszeresen fellép kortárs és klasszikus oratóriumok szólis-
tájaként.” 
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nod, és ne foglalkozz azzal, hogy ezt hogyan lehet
majd előadni. És fordítva is: ha hangszeren játszol,
ne merészkedj az üres kottapapír közelébe, mert
nem értesz, nem érthetsz hozzá, az olyan „elit”!
Ám jelenlegi tudásunk szerint Monteverditől Bar-
tókig az volt a nagyon ritka kivétel, ha valaki nem
volt kitűnő előadó és komponista egyben. Ha egy
zenész azt mondja, hogy nem ért a zeneszerzéshez,
ezzel azt mondja, hogy nem ért a darabhoz, amit
előad, hiszen tudtommal minden darabhoz kellett
egy zeneszerző. Vagy ha egy zeneszerző azt
mondja, hogy az előadáshoz nem ért, akkor kér-
dem én, hogy gondolja a zenéjének az előadását?
Fantom zenészekkel? Kicsit olyan, mint Karinthy
novellája, amiben a szerző közvélemény kutatást
tart, hogy az emberek szerint ki csókolózik többet:

a férfi, vagy a nő. A férfiak a nőkről állítják ezt, a
nők a férfiakról. Végül Karinthy felteszi a kérdést:
de hát minden csókhoz egy férfi és egy nő kell,
nem? Persze lehet, hogy ma ez már nem aktuális… 
Milyen arányban írsz felkérésre és magadtól?
DD: Soha nem dolgozom felkérés nélkül. Nekem
az nem megy, hogy csak úgy otthon komponáljak,
bizton állítva azt a marhaságot, hogy „igaz, hogy most
nem, de majd később valakik majd jól meghallgatják!”. Az
utókort sajnos nem ismerem, nem is fogom megis-
merni, ha minden jól megy. Eléggé „zenész-fixált”
vagyok, mindig tudnom kell, hogy kinek írok, hogy
egy adott hangszer hanghoz tudjam kötni a jobb-
rosszabb hangjaimat.
Általában mennyi időd van egy-egy komponá-
lásra, például a „Párkák” című mese-operádat
mennyi idő alatt írtad? 
DD: A határidőket mindig betartom, úgyhogy
olyankor, ha kell, tényleg 48 órás egy nap. A Pár-
kákra szűk három hetem volt: megkomponálni egy
másfél órás, 11 szereplős, 2 felvonásos operát. Au-
gusztus elején kezdhettem el, és szeptemberben el-
sején már a társulatnak előjátszottam. Azzal vi-
gasztaltam magam közben, hogy ha Rossini, Doni-
zetti és minden másodrendű olasz kortársuk képes
volt ilyenre, akkor én is képes leszek. Olyan rossz
én is tudok lenni, mint az olasz másodvonal! 
És milyen lett az opera?
DD: Hát körülbelül olyan rossz. Már folytak a pró-

bák, én közben még hangszereltem – persze Doni-
zettiéknek két és fél hét alatt sikerült megírni egy
operát hangszereléssel együtt. Úgyhogy végered-
ményben a kanyarban sem voltam… 
KK: A Párkákhoz szeretnék annyit hozzáfűzni,
hogy írás közben azt hittük, hogy túl bonyolult a
történet, és hogy a gyerekeknek ez nehéz. Ám a
kétéves unokaöcsénk egy alkalom után már dúdolta
a dalokat, és mindennel tisztában volt. Egyébként
huszonötször ment a Bárka színházban, ami egy
modern opera esetében hatalmas mennyiség. 
A gyerekközönség különben mindig tartogat szá-
munkra meglepetéseket. Volt az operában egy so-
rozat gimnazistáknak. Azt gondoltam, hogy annyira
távol esik az opera attól a világtól, amelyben ők mo-
zognak, hogy egyáltalán nem fogja érdekelni őket.
De nem így volt: osztályozták a szereplőket, asze-
rint, hogy a szerep maga tetszett, vagy csak a sze-
replő, és ami nem volt jó, azt „kifújolták”, ami tet-
szett, annak hatalmas ovációt kerekítettek. Szerin-
tem a hitelesség a lényeg; hogy hihető legyen, amit
kapnak, nem a külcsín, azon nagyon hamar átlátnak. 
DD: Szerintem a gyerekeknek mindegy, hogy Mi-
chael Jackson vagy Joseph Haydn, csak keltsük fel
az érdeklődésüket. Amikor a Tóth Aladár Zeneis-
kolában tanítottam, természetesen a gyerekek a há-
tuk közepére kívánták a zenetörténetet. Mit érdekli
őt Haydn, amikor ott van neki Justin Bieber! Ki-
dolgoztam egy technikát, elindultam egy kornak a
művészettörténetétől, a kor kapcsán mindenről be-
szélgettem velük, ami művészet és történelem. És
egy dologgal lehetett felkelteni az érdeklődésüket:
ha mindezeket összekötöttem, és mindenre talál-
tam mai megfelelőt. Senki nem tanítja meg őket
látni, hallani, összefüggéseket felismerni. Mit kell
nézni egy festményen? Mit kell hallani egy zené-
ben? Mi köze J.S.Bachnak a hűbér rendszerhez?
Szerencsém volt, mert az igazgatónő, Magyar Mar-
git, támogatott mindenben, hitt bennem, és ez na-
gyon felszabadító érzés volt. Ha megtanulják az ala-
pokat, hallani, látni, felfogni, akkor mindent be tud-
nak fogadni. Nagyon szerettem a gyerekekkel fog-
lalkozni, és én valószínűleg többet tanultam tőlük,
mint viszont. Sajnos a tanítás múlt idő, mert már
nem fér bele az időmbe. Akkor volt három évem,
amikor délelőtt színházi próba, délután tanítás, este
színházi próba vagy előadás volt, és közben kom-
ponáltam – tényleg negyvennyolc óra…
Folytatod az operamagyarázó sorozatodat a
Katona József  színházban a következő évad-
ban is? Ott ki a célközönség?
DD: Mindenkinek való, de én leginkább annak örü-
lök, ha nem zenészek jönnek. A laikusoknak sokkal16

„A laikusoknak sokkal
jobban meg tudod moz-

gatni a fantáziáját.”
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jobban meg tudod mozgatni a fantáziáját, nincse-
nek „beidegződéseik” és nagyon izgalmas, amikor
olyan valaki, aki még soha nem volt operában, el-
sírja magát a Traviátán, vagy amikor az alternatív
rockon élő ember odajön, és azt mondja, hogy
megértette, mit csinált Mozart a kvintettjében! Ez
az „aha!” élmény fantasztikus érzés, ekkor érzem
úgy, hogy hasznos tagja vagyok ennek az elmesze-
sedésben szenvedő társaságnak. Ezek az élmények
az én életemhez rengeteget hozzáadnak.
Klári, neked hogyan zajlik a felkészülés egy
szerepre? 
KK: Hát leginkább egy hosszú távfutó magányos-
ságához hasonlítható. Persze, dolgozom Danival,
egyéb korrepetitorral, a majdani karmesterrel, az
énekmesterrel, ha van, de a többi része magányos
üldögélés a zongora mellett és a kotta fölött. Ne-
kem kell kitalálnom, hogy mit hogyan oldjak meg,
és ez egy hosszú folyamat. Minden szerepet min-
den alkalommal újra kell tanulni. Hiába énekelted
már többször, fel kell eleveníteni.
Ilyenkor honnan gyűjtesz ötleteket? Meghall-
gatsz másokat, régi vagy aktuális felvételeket? 
KK: Vannak olyan belcanto énekesnők – leginkább
már nem élők –, akik hozzám hasonló hangi adott-
ságokkal rendelkeznek. Tőlük technikát el lehet
lesni, de nagyon veszélyes, mert olyan manírokat
tanul be az ember egy pillanat alatt, amik meg ká-
rosak, és utána nagyon nehéz levetkőzni őket. Ha
nem saját magad dolgozod ki a szerepet, akkor csak
egy karikatúra lesz, nem lesz személyes, nem lesz
hiteles. És bárki, bármit mond: ezt a közönség ész-
reveszi. Nekem a saját
adottságaimmal, elő-
nyeimmel és hátránya-
immal kell megta-
nulni, formálni az
adott anyagot. 
DD: Egyébiránt álta-
lában a tenoristáknál
lehet jól hallani, hogy
kit hallgattak utol-
jára... 
KK: Egy énekesnek
abban is rejlik a krea-
tivitása, ha a saját ka-
denciáit dolgozhatja
ki, illetve a saját variá-
cióit a belcanto vagy
akár még a Mozart
darabokhoz is. Ehhez
szeretek ötletet ke-
resni régebbi előadók-

tól, de a variációt utána önállóan alakítom ki, így
ezek a variáció-sorozatok, csak az enyémek. 
DD: Pontosan erre gondolok, amikor azt mon-
dom, hogy a zenészek is komponáljanak. Miért ne
tudnának akár egy kadenciát összerakni? Ott van-
nak a hangok, csak arra várnak, hogy összekössék
őket. Ha csak egymás mellé illeszt egy egyperces
darabot, ami mondjuk áll 2000 hangból, akkor már
sokkal többet tanult a zenéről, mint 5 év „mű-
elemzés” óráiból. Mindenki tud komponálni, egész
életünkben hanggal foglalkozunk.
Nem a hangszerelés a komponálás legnehe-
zebb része? 
DD: Én mindig alig várom a hangszerelést, a ze-
neszerzés legszórakoztatóbb területe, hangszerelés-
mániás vagyok. Van olyan zeneszerző, aki nem a
legmagvasabb gondolatokkal szántotta tele a papírt,
de a hangszerelése okán azt is elhiszed neki, ha zu-
hogó esőben azt mondja: „gyönyörűen havazik,
nemde?”. Beethovenig nem volt külön „ágazat” a
hangszerelés, akkor leginkább csak akkor jött az
„ötlet”, ha effektet akartak létrehozni. Lásd Haydn
kontra fagott állását a Teremtésben, Beethoven „tö-
rök-zenéjét” a kilencedikben. Ezek „csak” ötletek
voltak. Berlioz viszont maga volt a hangszerelés, ő
fogalmazta meg először, hogy ez mit is jelent. El-
képesztő könyvet írt a témáról, amit Richard 
Strauss is csak kiegészíteni tudott. A hangszerelés
tulajdonképpen egy fiatal találmány ahhoz képest,
hogy mióta létezik a lekottázott zene. 
Te kire hallgatsz, ha „szakvéleményre” van
szükséged? 
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DD: Nekem Klárin kívül Dargay Marci véleménye
a mérvadó, az a káprázatos tudás, amivel rendelke-
zik, számomra megkérdőjelezhetetlen. 
Szerinted van elég jó új darab és jó zeneszerző? 

DD: Fogalmam sincs. Pontosan ugyanannyi tehet-
ségtelen van, mint minden korban volt. És valószí-
nűleg ugyanannyi tehetséges is. Egyszer utánanéz-
tem, hogy a Mozarttal csak Bécsben együtt tartóz-
kodó zeneszerzők száma 200 volt, akikről ma már
természetesen nem tudunk semmit. Most is sok
rossz zeneszerző van, vélhetőleg én is egy vagyok
közülük, ám ha azt elérném, hogy egy igazi zseni
zeneszerző később azt mondja: ez a Dinyés egy va-
cak zeneszerző, de volt három jó ötlete, azt én meg-
csinálom jobban –, akkor azt gondolom, volt ér-
telme. Biztos vagyok benne, hogy a zeneszerzés je-
lenleg nem hódító hadjáraton van, hanem érték-
mentő körúton, ez ellen valószínűleg nem lehet,
nem érdemes küzdeni. Nincs értelme más korba
vágyni. Mindenesetre, ha a zeneszerzést nem mű-
velem, akkor egy idő után rosszul érzem magam,
minden olyan rossz ízű lesz. Teljesen mást mozgat
át bennem, mint egy előadás, koncert; egyszerűen
lelkileg frissen tart. Ezért nagyon rossz, hogy nem
tanítanak kötelező zeneszerzést az előadóknak.

Nem jó mindig csak reprodukálni. 
Van nálatok néha csend? 
KK: Otthon csak az van. Nincs zenehallgatás, csak
fülhallgatón, ha nagyon muszáj, néha Dani zongo-
rázik a saját örömére, én gyakorlok, de alapvetően
csend van. Annak vagyunk a hívei, hogy komoly-
zenét csak kottában, jazzt pedig csak felvételről
gyűjteni.
Hogy kapcsoltok ki?
KK: Sokat járunk színházba, múzeumba, kultúra-
fogyasztók vagyunk.
DD: Bár ez nem teljesen kikapcsolódás, mivel fél
szemmel azért mindig figyelni kell mindenre, ami a
többi művészeti ágban történik…
KK: A kortárs táncot nagyon szeretjük, és az igazi ki-
kapcsolódás, azt tudjuk laikusként nézni. De voltunk
a nyáron három hétig Angliában, a West Enden mu-
sicaleket néztünk, és 10 napig múzeumról múzeumra
jártunk, majd bebarangoltuk a country-side-ot is.
Milyen produkciókban láthatunk benneteket a
következő évadban? 
DD: Az Operában vezénylem a Traviatát, ahol Klári
énekli Violetta szerepét, aztán ismét megyünk a Lő-
csei fesztiválra, amit angolok szerveznek és finan-
szíroznak angoloknak, oda írok egy dalciklust is Klá-
rinak. A Kolozsvári Operával való együttműködés
keretében előadjuk Verdi: Luisa Miller operáját.
Most sokat dolgozunk együtt. Klári többek között
az Éj királynőjét énekli majd még Linzben és az itt-
honi Operában is. Ezeken kívül nekem még vannak
színházi elfoglaltságaim, és az Óbudai Társaskörnek
a 25 éves évfordulójára is írtam egy darabot. 

A Dohnányi Zenekarral milyen programmal
készültök, ki állította össze?
DD: Hollerung Gábor kért meg, hogy állítsam ösz-
sze a műsort, de legyen benne mindenképpen egy
modern darab. Ezzel az igénnyel jó helyen kopog-
tatott! Horváth Márton Levente „Forrástól kristályig”
című darabja lesz ez, aztán én választottam Beet-
hoven: Prometeusz nyitányát. Az első részben még
3 Mozart koncert-áriát hallhatunk majd. A máso-
dik részben pedig Csajkovszkij V. szimfóniája hang-
zik majd el, ami régi-régi nagy szerelmem. 
Kolonits Klára és Dinyés Dániel 2013. november 8-án,
19:00 órakor lesz hallható és látható a Budafoki Hang-
versenyesték programsorozatunk  keretében, a Klauzál Gá-
bor Budafok-Tétény Művelődési Központban.18

HÁTTÉR
Dinyés Dániel
A Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázi-
umban zeneszerzés szakon Fekete Győr István tanítványa.
Diplomáját 2006-ban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
zeneszerzés szakán szerezte Vidovszky László irányításával.
2004-ben csereprogram keretében a New York-i Julliard Scho-
olban bemutatták Septett című kamaraművét, amelynek ma-
gyarországi bemutatójára még ez évben a Budapesti Őszi
Fesztivál keretében került sor.
1997-ben elnyerte a Robitsek Péter Emlékdíjat, 1998-ban a
MOL zenei ösztöndíját, 2007-ben Kodály Zoltán alkotói ösz-
töndíjat. 2004-ben a Goriziai Nemzetközi Kórusversenyen, a
kortárs egyházi kétkórusos kategóriában darabja első helye-
zést ér el.
Több darabot írt a Budapesti Tavaszi, illetve Őszi Fesztivál meg-
rendelésére, valamint színpadi kísérőzenét Büchner Leonce és
Léna című drámájához Csató Kata bábrendező (2007), vala-
mint Ödön von Horváth: Istentelen ifjúság című drámájához Vi-
dovszky György rendező (2008) felkérésére. 
Számos színházi produkció zenei vezetője volt a Nemzeti Szín-
házban, a Thália Színházban, a Magyar Állami Operaház ope-
rastúdiójának korrepetitora, a Színház és Filmművészeti Egye-
tem, majd 2006-tól a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem óra-
adó tanára. 2007 óta a VI. kerületi Tóth Aladár Zeneiskola ze-
neelmélet, zenetörténet és zeneszerzés előkészítő tanára.

„Nincs meg a daléneklés
kultúrája.”
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Szöveg: Kurta Klaudia

Két ütőhangszeres, két eltérő, ámde egymást ke-
resztező zenei karrier… Most épp találkoznak egy-
mással, zenekarunkkal, egy ritkaság-
számba menő darabbal, és remélhe-
tőleg Önnel, kedves olvasónk! Na de
ne szaladjunk ennyire előre….!

KEZDJÜK AZ ELEJÉN!

A családi Beethoven házi-koncerte-
ken elalvó kisgyermek, Rácz Zoltán
hat évesen, egy koncertlátogatást kö-
vetően fogalmazta meg jövőbeli ter-
veit édesapjának egy villamoson:
„Zenész leszek”. A következő évben
zongorázni kezdett tanulni, melyhez
tíz évesen felvette az ütőzést is, de a
Bartók Béla Konzervatóriumba már
csak ütősként felvételizett. Ezután

következett a Zeneakadémia, ahol sikeresen ledip-
lomázott.  Családjában nem ő az egyetlen zenesze-
rető ember; nagypapája brácsázott, édesapja polgári
foglalkozása mellett zeneszerzést tanult Szabó Fe-
rencnél, nagybátyja is szívesen muzsikált. 

Nagy Zsolt mindig is zenész szeretett volna lenni,
zeneszerető családban nőtt fel, édesapja hobbi-szin-
ten dobolt, édesanyja is szerette a muzsikát. Zene-
iskolában zongorázni tanult, majd átváltott ütő-
zésre, de a zongora továbbra is kedves maradt szá-
mára. Sokat kellett gyakorolnia, de úgy érzi, meg-
érte, mert a zongorázás pihenteti, kikapcsolja, még
most is gyakran ül a billentyűkhöz. A Bartók Béla
Zeneművészeti Szakközépiskolát és a Váci Kon-
zervatóriumot egyszerre végezte szolfézs tansza-
kon is, amit szintén nagyon szeretett. Ezek után a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Tanárképző
Intézetében folytatta tanulmányait. Nagy szeretet-
tel emlékezik tanáraira, Schwartz Oszkárra, Kovács
Miklósra, Holló Aurélra, B. Nagy Tündére.

MERRE TOVÁBB?

Zoltán lediplomázott. Az ezt követő évben meg-
alakult az Amadinda ütőegyüttes {amadinda: ugandai
xilofon-szerű hangszer – a Szerk.}, melynek megszüle-
tésében nagy szerepe volt a Strasbourgi Ütőegyüt-
tes 1977-es koncertjének, mely új utat, új lehetősé-

Két férfi – egy eset
Rácz Zoltánnal, az Amadinda ütőegyüttes alapítójával és Nagy Zsolttal, zenekarunk egykori ütősével Philip
Glass két timpani-szólóra írt concertója apropóján beszélgettünk pályájuk kezdetéről, munkásságukról, a BDZ-
vel közös koncertjükről és az oda vezető útról. 
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geket mutatott az akkor még konzervatóriumba
járó Rácz Zoltánnak. Ahogy ő fogalmaz; leesett az
álla tőlük. Öt év alatt társakat is talált új álmához
Bojtos Károly, Holló Aurél és Váczi Zoltán szemé-
lyében, és azóta  is töretlen lelkesedéssel és sikerrel
muzsikálnak szerte a világban, bemutatva és nép-
szerűsítve többek között a tradicionális zenét is.
Emellett, mint zenekari zenész részt vett néhány
szezon erejéig az Erkel Színházban, ahonnét az
utolsó előadást követően a művészbejárón kifele
menet tudta már, hogy mi nem akar lenni... De
1983-ban alapító tagja lett a Budapesti Fesztiválze-
nekarnak, ahol 1992 és 1996 között timpanista volt.
Mint mondja, ezek az élmények is hozzájárultak ah-
hoz, hogy teljes zenész legyen. Ezeket a tapasztala-
tait már számos tanítványának átadta, mivel 26 éve
a Liszt Ferenc Zeneakadémia tanára. És ha ez még
nem lenne elég, 16 éve az általa is alapított Új Ma-
gyar Zenei Egyesület kamaregyüttesének tagja,
akikkel a 20. századi és kortárs zene előadása mel-
lett fontosnak tartják, hogy mind Magyarországon
belül, mind kívül új művek írására inspirálják a ze-
neszerzőket.

Zsolt zenekari pályafutása a Budafoki Dohnányi
Zenekarban indult 15 éves korában, mikor kisegí-
tőnek hívták Mahler I. szimfóniájához. A Zene-
akadémián megrendezett koncerten az ifjú ütős ret-
tentően izgatottan, átizzadt ingében várta, hogy a
negyedik tétel első hangját cintányérján megszólal-
tathassa a megfelelő intenzitással és hangerővel.
Hollerung Gábor karnagy igen meg volt elégedve
az eredménnyel.  14 évig muzsikált a Dohnányi Ze-
nekarban, mellette többször hívták vendégszere-
pelni, többek között a MÁV Szimfonikusok, a BM
Duna Zenekar, a Concerto Budapest. Gyakran ze-
nél más jellegű együttesekkel is, például a Talamba
Ütőegyüttessel, a Fele Királyság zenekarban is meg-
fordult, melynek egyik alapítója zenekarunk csellis-
tája, Simkó-Várnagy Mihály. A TNT pop-együttes-

ben, illetve Kovács Kati zenekarában is muzsikál.
De ki gondolná, hogy egyébként ez a barátságos
képű szőke zenész főállásban a Magyar Honvédség
Altiszti Akadémiáján dolgozik?

ÉS BEÚSZIK A KÉPBE A BDZ…

Rácz Zoltán életébe először Hollerung Gábor
csöppent bele „Krisztus előtt 200-ban”. Sok közös
munka van a hátuk mögött, például Orff  Carmina
Burana-ja, vagy Stravinsky Les Noces című műve.
Zoltán ezek során szerezte meg azokat az élmé-
nyeket, amelyek alapján úgy érezte, hogy a Buda-
foki Dohnányi Zenekarral szeretné eljátszani Philip
Glass Concerto Fantasy for Two Timpanists and
Orchestra című darabját. „Nekünk való”- mondta.

Zsolt az emlékezetes cintányérozással debütált a ze-
nekarban, majd 14 évig ütött-vágott mindent, amit
ért. Már egy hónapja volt szólamvezető az ütősök-
nél, amikor felvilágosították erről őt is. Nagyon
megszerette a zenekart és Gábort is, sok mindent
adtak/kaptak egymástól. Voltak nehezebb és köny-
nyebb időszakok is, de mindennel megbirkóztak,
segítve egymást. Volt, hogy egy próbateremben
nem fért el az egész ütős apparátus, így több te-
rembe szóródtak szét, és az ajtót tokostul kiszedték,
hogy hallják egymást. Volt, hogy a koncert előtti
próbán két állványt ütöttek össze cintányérok he-
lyett, mert nem volt idejük kirámolni és a hangsze-
rek még a folyosón álltak. De ezek is hozzájárultak
ahhoz, hogy eredményes és jó kedélyű közös
munka jöhessen létre, mely alatt épülhet a kölcsö-
nös bizalom, és mindenkinek lehetősége adódik a
fejlődésre. Zsolt szólamvezetőként felelősséget vál-
lalt mindenért és mindenkiért a szólamában, a ki-
segítőket is szárnyai alá vette, igyekezett a körül-
ményektől függően mindent a legjobban megol-
dani. Legkedvesebb barátja Tóth János {szintén egy-
kori BDZ-s ütős, a zenekar állandó kisegítője – a Szerk.},
aki meghatározó számára mind szakmailag, mind
emberileg. Máig nagyon jó kapcsolatot ápolnak, mi

NÉV: RÁCZ ZOLTÁN
Született: 1960. Budapest
Foglalkozása: ütőhangszeres művész, tanár
Kedvenc zeneműve: Mozart- Gran Partita, Bartók- Fából faragott
királyfi, Steve Reich – Music for 18 Musicians, Puccini- Turandot
Családja: felesége Borza Beáta, kisfia Barnabás 13 éves, mes-
terszakácsnak készül
Szabadidejében: szeret a Lukács Gyógyfürdőben úszkálni, inter-
netet böngészni, Rodoszon pihenni

NÉV: NAGY ZSOLT
Született: 1980. Vác
Foglalkozása: ütőhangszeres művész, tanár
Kedvenc zeneműve: Richard Strauss- Négy utolsó ének Jessye
Norman előadásában, Rahmanyinov- 3. zongoraverseny, Sviatoslav
Richter előadásában bármi, illetve Puccini, Verdi és Mozart művei
Családja: felesége Bartányi Réka, a Budafoki Dohnányi Zenekar
bőgőse, kutyájuk Rafael, törpe ezüst uszkár
Szabadidejében: szeret családjával minél több időt eltölteni, a gödi
szülőházban a kertben pihenni, és persze zongorázni, különösen
Chopint, Bachot és Schubertet.
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sem bizonyítja ezt jobban, mint, hogy Zsolt az au-
gusztusi esküvőjén Tóth János volt a tanú. A visz-
szatérés a Dohnányi Zenekarba jó érzéssel tölti el,
hiszen életre szóló barátságokat kötött itt, és most
lehetősége adódik arra, hogy újdonsült feleségével
együtt zenéljen. {Nagy Zsolt felesége Bartányi Réka, a
BDZ bőgőse – a Szerk.}

PHILIP GLASS?

Rácz Zoltán személyesen ismeri a szerzőt, így nem
nagy meglepetés, hogy már hallotta a művet ko-
rábban, melybe rögtön beleszeretett. Régóta fog-
lalkoztatta ez a darab és vágyat érzett a megszólal-
tatására. Egy nap felhívta Hollerung Gábort, aki
hamar ráállt az ügyre és a fiatal és tehetséges Nagy
Zsoltot javasolta a másik timpanista posztjára. Az
ötletgazda egyből rábólintott erre a felállásra. 
Ez a mű egyébként egy izgalmas, viszonylag hosz-
szú, 3 tételes darab virtuóz timpani szólamokkal.
Tele jellemző Glass-stílusjegyekkel, könnyű beazo-
nosítani már az első pár ütem után. Az utolsó tétel
előtti kadenciából kétféle verzió is létezik, a szerző
Glass és Ian Finkel tollából, aki a művet eredetileg
megrendelő Jonathan Haas barátja. Ám elképzel-
hető, hogy egy harmadik változatot hallunk majd,
Rácz Zoltán saját szerzeményét.

Nagy Zsolt egy Talamba koncert kapcsán látoga-
tott a Dohnányi Zenekar próbatermébe januárban,
amikor is a zenekar vezetője, Hollerung Gábor fel-
tette a kérdést, volna-e kedve együtt muzsikálni eb-
ben a darabban Rácz Zoltánnal. Mindannyiunk és
a majdani közönség örömére a válasz igen volt, bár
Zsolt nem ismerte előtte a művet, melyről azonban
a későbbi zenehallgatások után örömmel és lelke-
sen nyilatkozott. Nagy izgalommal készül a kon-
certre, kihívásnak, jó élménynek fogja fel. Nem
célja a magamutogatás, csak szeretne egy jót zenélni
jó zenészekkel, ezáltal épülni, gazdagodni, tanulni a
zenésztársaktól. 

MOMENTI SPECIALI PER PERCUSSIONI

Rácz Zoltán mosolyogva gondol vissza egy közép-
iskolás korabeli zeneakadémiai koncertre, melyen
Britten Változatok egy Purcell-témára című művét
adták elő, kis magánszámmal megfűszerezve. Tör-
tént ugyanis, hogy a nagyszámú ütős-szólam igen
kis helyen volt kénytelen végigzenélni a koncertet,
a legszélén ülő Zoltán előzékenyen hátrahúzta szé-
két, hogy elengedje egyik kollegáját, mikor hátra-
dőlve székestül beesett a színpad mögé. Ugyan a

nézők nagy része onnantól kezdve csak vele foglal-
kozott, ő megvárta a darab végét, majd mindenki
megnyugvására visszakecmergett a pódiumra. Egy
másik mű közben pedig megrendült egészsége, egy
négy és fél órás For Philip Guston című Morton
Feldman darabra még egészségesen ment fel, de
már lázasan jött le a színpadról.

A saját maga méretű cintányérokkal debütáló Zsolt
is megélt számos mulatságos esetet. Egy Mahler
szimfónia közben, melyet a zenekar valamennyi
tagja teljes átéléssel játszott, a két timpanista röhö-
gőgörcstől szenvedve ütögetett végig elbújni nem
tudván a nézők szeme elől. 2004-ben a Brémai Kó-
rusolimpián neki jutott a megtisztelő szerep, hogy
a nagy harangot megkongassa. Igen ám, de a kon-
gatást követően le kellett volna fognia a hangszert,
ami mérsékelten sikerült, így jobb ötlet híján egész
testével ráborult, átölelte, minek hatására együtt re-
megett a haranggal. De elmondása szerint egy kon-
cert sem múlik el apróbb malőrök nélkül.

Ki tudja, ha nagyon figyelünk, talán közös koncer-
tünkön is felfedezünk érdekes dolgokat a színpa-
don. Legalább 9 timpanit biztosan...

Rácz Zoltánt, Nagy Zsoltot és Philip Glass művét  2013.
december 8-án, 19.30 órakor a Művészetek Palotájában
hallgathatjuk meg, Jelenkorok című bérletsorozatunkban. 
A koncerten felcsendül még: Dubrovay: Zongoraverseny, Ber-
lioz: Fantasztikus szimfónia. Vezényel: Hollerung Gábor.

Egy timpani concerto margójára
Az amerikai ütőhangszer virtuóz, Jonathan Haas
mindig is timpanista szólókarrierről álmodozott.
Kissé kilátástalan küzdelmei után, melyekkel bi-
zonyítani akarta, hogy az üstdob egy zenét előál-
lító hangszer és nem csak zajcsináló eszköz, rá-
jött, hogy csak zenekarral van arra bármi esélye
arra, hogy a timpani a színpad leghátsó zugából
végre méltó helyre kerülhessen. Timpaniverseny
megírására szemelte ki az amerikai Philip Glasst,
majd egy 10 éves, lelkes várakozás, győzködés és
pénzgyűjtés után felkérte a szerzőt, aki csak eny-
nyit mondott neki: „Emlékszem, maga az az őrült
timpanista.” Haast meggyőzték, hogy jobban jár,
ha két szólistára kéri a művet, mert így az eddig
rejtve maradt sorstársaknak is lesz lehetőségük
megcsillogtatni tehetségüket. Így esett, hogy 2000
óta már több mint 54 alkalommal adta elő a mű-
vet a világ minden részéből származó zeneka-
rokkal és timpanistákkal. A nagy siker a szerzőt is
meglepte. 21



Vendégünk

Szöveg: Petró Margit

A budafoki utcákon, a Sas-hegyen a
nemzetközileg elismert zongoramű-
vészhez, Hegedűs Endréhez igyek-
szem. Izgatottan és meghatódottan lé-
pek be a nappaliba, ahová a művészúr
invitál. Több felvételről ismerem ezt a
helyszínt a két egymás mellett álló zon-
gorával. A legendás, majdnem 106 éves
Bösendorfer, melyen felkészül hazai és
külföldi fellépéseire, most éppen a
Vármegyeházán van, mert a saját ren-
dezésű Holdfény Estek szabadtéri
koncert főszereplője. Mellette azonban
ott a másik hangszer, hogy feleségével,
Katicával együtt kétzongorás koncert-
jeikre gyakoroljanak. Élete szorosan
összefonódik hangszerével, ez a szen-
vedélye. Blog-bejegyzése szerint min-
den egyes napnak a zongorázás ad ér-
telmet. 

Hogyan alakult ki kapcsolata a
hangszerével, amiről egyszer azt
nyilatkozta, hogy „A zongora a lel-
kem meghosszabbítása”?
14 éves koromig az iskolai kórus büszkesége vol-
tam szoprán hangom miatt, de egy reggel ezzel a
mostani fátyolos, éneklésre alkalmatlan hanggal éb-
redtem. Azóta a számomra oly kedves zongorát
próbálom meg éneklésre, dalra bírni, hogy általa fe-
jezhessem ki magam. Ezért nevezem a lelkem meg-
hosszabbításának.
A zongora számomra egy kis univerzum, képessé-
geinek megismerésére kevés egy emberi élet. Mon-
dom is a növendékeimnek, hogy el van benne rejtve
pár százmillió hang, dallam, harmónia és ritmus.
Nekünk az a dolgunk, hogy a lelkünk és az ujjaink
segítségével kiválogassuk, kicsaljuk ezeket a hang-
szerből. Manapság szívesen jazzesítenek különböző
zongoradarabokat. Tudom, hogy vannak zenész
kollégáim, akik szeretik kombinálni a hagyományos
hangzást, különösen az elektronikus zene adta le-
hetőségekkel. Ezeket szívesen meg is hallgatom,

csodálom, de nem követem. Úgy gondolom, hogy
maga a zongora varázslatos hangzása eredetiben
elég. Japánból van egy felkérésem, hogy tanuljak
meg egy olyan Törökinduló átiratot, ahol pár ütem
után a darab átcsap jazzbe. Ezzel nagy sikereket le-
het aratni. De kínokat szenvedek, mert úgy gondo-
lom, hogy az igazi ősforrsából, a tiszta forrásból
inni a legjobb. Én megpróbálom a műveket úgy el-
játszani, ahogyan szerintem a szerző szerette volna,
s ahogyan a kottából értelmezni-átérezni tudom.
Ferenczi Andrea beszélgetős könyvet írt He-
gedűs a zongoránál címmel, melyből sok min-
dent megtudhatunk önről, életéről, családjáról,
zenei gondolkodásáról, mesterekhez, kortár-
sakhoz, tanítványokhoz kapcsolódó élményei-
ről. Egy interjúban azt mondta: „Példaképem,
Liszt Ferenc nyomában igyekszem lépkedni
életemmel, példáján okulva elsődlegesen a
szellemi-lelki tartalmait fürkészem.” Mi a tech-22

„Gyertek, hallgassuk meg együtt, mert ez gyönyörű!”
Hegedűs Endre, világhírű zongoraművész, aki zenepedagógus feleségével, saját cégével és tudatos zenepedagógi-
ájával azon munkálkodik, hogy mindenki megértse, megérezze: Isten azért adta a zenét az embernek, hogy em-
lékeztesse őt szellemi hazájára.
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kell előadni. Ahogy távolodunk ezektől a koroktól,
az utódok már nem annyira otthonosak ebben a stí-
lusban, a szerzők egyre több utasítást adnak, be-
biztosítva magukat, hogy korrektebbül szólaljon
meg darabjaiknak újraköltése. Szerencsére sokat
koncertezem, két fő aktivitási területem Magyaror-
szágtól jobbra és balra 10 ezer kilométerre terjed.
Eddig összesen 75-ször voltam Japánban és 25-ször
jártam az Egyesült Államokban. Nem tudom, miért
alakult ez így, a hazai előadásokon kívül miért nin-
csenek koncertjeim Európában. Az évi 80-90 hang-
versenyemhez képest csak 2-3 zajlik az „öreg kon-
tinensen”, térségünkben, ami feltűnően kevés.
Azt olvastam, hogy túl van 2900 koncerten, ifjú
korában 20 nemzetközi versenyen vett részt,
ahonnan 10 díjjal tért haza. Ez rengeteg! Mind-
ezek mellett tanít, szétosztja tudását, s a mu-
zsika felé áradó szeretetét. Kik részesülnek a
hatalmas, felhalmozott tudásból itthon és kül-
földön? 
10 évet tanítottam a Zeneakadémia Budapesti Ta-
nárképző Intézetében, amely az a pici kis épület az
Astoria mögött a Semmelweis utcában, amit Liszt
1846-ban – miután megunta a hivatalnokok packá-
zásait – a saját pénzéből építtetett. Összekoncer-
tezte, felépíttette és megnyitotta a zeneiskoláját; ez
lett a Zeneakadémia őse. Ez az intézet a zenei egye-
tem főiskolai karaként funkcionált. Az ezredforduló
évétől 2010-ig ott tanítottam, majd bezárták, s ek-
kor én is abbahagytam a magyarországi felsőfokú
tanítást. De annál többet járok Japánba, évente 2-3-
szor. Isten csak egyféle embert teremtett, így az ér-
zések nagyon hasonlóak mindenütt. De az emberi
kifejeződések rettenetesen különbözőek. Japánban
tulajdonképpen minden másként van, mint nálunk.
Mégis hatalmas érdeklődéssel, szeretettel tanulnak,
s ha megvan ez a szellemi motor, erőforrás, akkor
természetesen odafigyelnek a tanácsaimra. Arrafelé
a világ távoli sarkaiból óriási csodálattal nézik zenei
kultúránkat, és kínaiak, japánok, vietnámiak, ame-
rikaiak időt, fáradtságot, pénzt ölnek abba, hogy
például Bachot tanuljanak, Chopint hallgassanak.
Küldik a gyerekeiket Európába, hogy ne csak a
zene törvényszerűségeivel ismerkedjenek meg a sa-
ját kiváló tanáraiktól, hanem jöjjenek el, éljenek itt,
fejezzék be itt a tanulmányaikat, járjanak azokon az
utcákon, ahol Beethoven és Liszt járt, és egyék azo-
kat az ételeket. Tehát tőlünk földrajzilag és hagyo-
mányrendszerünktől távol hatalmas kincsnek tart-
ják a mi kultúránkat. Azt is mondhatnám, hogy Eu-
rópa ezekben az években bizony rohamtempóban
dobálja ki az ablakon az értékeit, így a klasszikus
zene örök értékű kincseit is. 
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nikája, mi a módszere a zene mögött rejlő ér-
zések kibontására?
Erről szól a gyakorlás. Két gyakorlási fázis között a
lelkem és az agyam dolgozik a megoldáson. A gya-
korlásnál jelen van az akrobatika, mert a zenélés az
egyik legbonyolultabb emberi mozgássor, ezért na-
gyon karban kell tartania, treníroznia magát a zon-
goristának. Hivatkoznék Liszt Ferenc híres mon-
dására: „Ha egy napig nem gyakorolok, én észreveszem,
ha két napig, azt a kollégáim, s ha a harmadik nap is ki-
marad, azt a közönségem…”
A technika mellett kell a költői álmodozás is. Ter-
mészetesen ez megrendelésre nem jön. Van egy-két
zenész kollégám, aki azt nyilatkozta, hogy… „ ó hát
én nem tudok 5 percre leülni gyakorolni, nekem bele kell a
hangulatba kerülnöm és átállni a világ szokásos dolgai kö-
zül abba az emelkedett szférába”… Ez nálam nem így
van. Ha leülök a zongorához, rögtön elindulnak a
zenei képek az agyamban. A gyakorlás során a ne-
héz ütemek sokszori ismételgetése, kóstolgatása iz-
galmas kihívás. A zenei megoldások csak úgy
zsongnak fejemben. Sokszor eltúlzok bizonyos dol-
gokat: tempót, hangszínt, vagy éppen a hangerőt.
Ez olyan húzd meg-ereszd meg játék. Kíváncsian
próbálom a darabot szélsőséges tempóban játszani,
kísérletezem a dallami megoldásokkal. Eltúlzom a
rubato előadást, és megpróbálom eldönteni, hogy
melyik van biztosan túl az elviselhetőség határán,
vagy hol lehet egy nagyot lépni, a hál’Istennek
„pontatlan” kotta által megengedően szabadon
bánni a muzsikával. Ha ki van írva a ritenuto, ki
mondja meg pontosan, hogy az milyen tempó-las-
sítást jelent? Nagy szabadságot hagy a kotta, külö-
nösen, ha a régebbi korok felé visszatekintünk. Aki
látott egy szép Urtext kiadást Bach, Händel művei-
ből, ott szinte semmi más nincs, mint a hangok, a
ritmus, a hangnem. Abban az időben így írták le a
darabokat, mindenki tudta, köztudott volt, hogyan
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Visszatérve a tanításhoz: A Budapesti
Tanárképző Intézetben végzett mun-
kámat követően meghívást kaptam,
hogy legyek művészeti igazgatója a
Patrona Hungariae Katolikus Iskola-
központnak, ahol most a második
tanévet fejeztem be. Az elsőtől a ti-
zenegyedik évfolyamig havonta adok
a diákoknak koncertórákat. Beszélek
a szerzőről, a korról, a darab szerke-
zetéről, lelkiségéről, mindenről, amit
csak tudok és érzek, majd utána elját-
szom a darabot zongorán. Azt taní-
tom meg nekik, amitől el vannak
zárva; az európai zene évszázadok
alatt felhalmozott páratlan értékeinek
újra felfedezését, átélését, élvezetét, megkívánását,
a zenei élményszerzést. Koncertlátogatókat, zenész
kollégákat szeretnék így nevelni, a magam módján.
Másként tanítja hazai és külföldi tanítványait?
Nem kell semmi különleges praktika ahhoz, hogy
más népek fiait-lányait tudjam tanítani; magamat
kell adni. Kell az őszinteség és a hit abban, hogy
amit csinálok, az egy komoly érték. Amit tanultam,
azt nem tartom vissza, hanem odaajándékozom, s
ez meghozza a gyümölcsét. Valahol olvastam egy
tudós állítását, hogy a tartós kulturális behatások
300 év elteltével akár genetikusan is reprezentálód-
hatnak. Ez annyit jelent, hogy nekünk a vérünkben
van a saját zenénk, a kultúránk. 
Egy magyar növendék a Zeneakadémián az órára
hoz egy koncertszonátát, adok neki 200 tanácsot,
akkor az a szonáta elfogadható, sőt nagyon szép le-
het. Ugyanolyan szintű japán növendéknek 2000 ta-
nácsot kell adni. A darab az ő lelkében is rezonál, de
másféleképpen, annyira nem sajátja, mint egy eu-
rópainak. Van egy kialakult előadási hagyomány,
amitől eltérni lehet, sőt kell is. A széles út általában
nem vezet sehova, s igaz, hogy a nagy szellemek és
lelkek mindig járatlan ösvényre tértek. Létezik egy-
fajta előadói középút, amellyel a zenészeket növen-
dék korukban kell megismertetni. Amikor tanítok,
szívvel és lélekkel át akarom adni tudásomat a fia-
tal zongoristáknak, és szeretnék választ adni a nö-
vendékek összes zenei és lelki kérdéseire. Ez az én
hozzáállásom.
Elsősorban a romantika felé orientálódott,
Chopin a kedvenc zeneszerzője, Liszt a példa-
képe. Miért alakult így, talán a lelki alkatával
is összefügg?
Valószínűleg ilyen a lelki beállítódásom, de meg-
említem, hogy Chopin sosem gondolta magát ro-
mantikusnak, sőt, igyekezett elhatárolódni Berlioz

és egy-két zeneszerző kollégája, például Liszt túl-
kapásaitól.
Mi a romantika? Van egy túlegyszerűsítő, igazság-
talan, de valahol mégis érdekesen a lényegre mu-
tató megfogalmazás, hogy a romantikus szerzők a
szélsőségek bemutatásán keresztül igyekeztek el-
jutni a harmóniához. Mert mi az életünk egyik nagy
célja? Mindenki végső soron a szeretetben, a sze-
retve levésben tud megnyugodni.  Ez az oly nagyon
vágyott harmónia. Amikor a zene megsimogatja a
lelkünket, és azt mondja, hogy élni jó, akkor ez cso-
dálatos élmény. A formákhoz való komoly ragasz-
kodás, amit a klasszikusok műveltek, a romantiku-
soknál radikálisan megváltozik, a lényeg eltolódik a
kifejezés fele. Számomra rendkívül fontos a ro-
mantikus hozzáállás, hogy bontsunk ki minden le-
hetséges aspektust akár a művészi túlzások árán is.
Nagyon lényeges, hogy a szerzőnek mi volt ott és
akkor a fontos. Emellett mégis kell egy személyes
tükör, amelyen keresztül ezt a halott kottafejekbe
rögzített üzenetet bemutatjuk. És lényeges az is,
hogy nekem mi a fontos, mennyire engedelmeske-
dem a szerzőnek, vagy mennyire enged a kotta sza-
badságot az előadónak. Az elmúlt évszázadokban
egyre fontosabbá vált a kotta, egyre több előadói
utasítás tarkítja a partitúrát. Valahol mégis nagyon
pontatlan a kotta, mert amennyiben van egy kiváló
zongoraművész zeneszerzőtől hanglemezen egy sa-
ját előadása, akkor az ő játéka lehet olykor akár au-
tentikusabb forrás is, mint a leírt kotta. Hallgassuk
meg Bartók, Dohnányi vagy Rachmanyinov felvé-
teleit, rögtön kiderül, hogy bizonyos helyeken őrü-
letesen eltértek a saját kottába rögzített tanácsaiktól.
Ez semmire nem bizonyíték negatíve, csak azt mu-
tatja, hogy mennyire hajlékony, változó, gyönyörű-
ségesen áttetsző a zene. Egymillió-féle jó előadás
létezik; ahányan előadják a művet jól, annyiféle leg-24
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jobb előadás lehetséges. Ma, a technika korában,
amikor a hi-fi készülék-csodák a legtökéletesebb
hangminőséget hozzák otthonunkba, és a CD-k se-
gítségével már az előző generációk elektronikusan
feljavított előadásait is kiváló minőségben lehet él-
vezni, mégis elmennek az emberek koncertekre.
Miért? Hogy az orruk előtt szülessen ujjá a zenész
kezei és szíve által a zene. Ennek van egy olyan va-
rázsa, az itt és most, amelyet a vágott virághoz ha-
sonlítanék. Elmegyünk és szerettünknek vásáro-
lunk egy csokrot, amit átadunk, és ez neki örömet
okoz, pedig mindenki tudja, hogy a virág egy hét
múlva a szemétdombon végzi. Az a fontos, hogy a
virágon keresztül valami nagyon fontos átment, ami
maga a szeretet. A virág ott és akkor szép, s míg a
csokor az örök érték, a szeretet jelzése, egyben ez
a hasonlat a mulandóság elkerülhetetlenségére is
felhívja figyelmünket. Itt már a filozófia területére
tévedtünk. Régebben nagy barátja voltam a tudo-
mányos fantasztikus regénynek, ahol a szerzők sza-
badabbra engedték a fantáziájukat, de mindig a leg-
vérfagyasztóbbak azok voltak, ahol az emberek
örökké éltek. Jól van ez a világ megteremtve a szü-
letéssel és elmúlással, mert így a felelősségünk is tel-
jesen világosan átérezhető. Utána kell gondolnunk,
mit is jelent, hogy egyszer el kell innen menni, mi
az, amit meg kell addig tenni. Nekem az a dolgom,
hogy muzsikáljak és szeressek. Ebben igyekszem
helyt állni, s mondhatom, hogy boldog életet adott
a Jóisten. Ennek az egyik kifejezése az, ahogyan
zongorázom.
Sokszor említi a Jóistent…
A zenéhez való alapállásom, hogy engem a Jóisten
szeretetből és zenéből szőtt össze annakidején. Szá-
momra természetes lételem, folyamatos örömfor-

rás zenét játszani, zenét hallgatni, szeretetet adni -
kapni, ez határozza meg az életemet.
Miért muzsikálok? Mert ez az az öröm, amit a han-
gok által kapok, az én hitem szerint a hangok mö-
gött megbúvó csodálatos isteni üzenet által. Én úgy
gondolom, hogy igenis az Isten üzen a hangokkal
az embernek, s az ő szeretete áramlik hozzánk.
Szent Ágoston egyháztanító mondása: az Isten
azért adta a zenét az embernek, hogy emlékeztesse
őt szellemi hazájára. Ez számomra szívenütő mon-
dat volt, s választ adott arra a kérdésre, mi a jó és
rossz zene. Jó zene az, ami felemeli a lelket, elvisz

egy másik csodálatos igazabb világba, ami tettekre
sarkall. Megpróbálom a muzsikát úgy továbbadni,
hogy a túláradó örömet, ami sugárzik a zenéből, ezt
az isteni fényt odaajándékozom közönségemnek.
Ebben a folyamatban a matematika kérlelhetetlen-
ségének ellentéte is tetten érhető, hiszen ha több
zenét adok, több szeretetet adok, nekem is több
marad.
Közel áll egymáshoz a zene, a fény, az Isten. Ezt a
három fogalmat én nem választom el egymástól, de
természetes, hogy van egy fontossági sorrend. Életem
alapja, hogy hiszek a Teremtőben és fölismerem őt a
világ minden szépségében. Megpróbálom kitalálni a
gondolatait. Ezek a gondolatok természetesen má-
sok, mint az emberé, de mégis, Isten úgy határozott,
hogy az ember sokat megérthet belőle. Az egyik le-
hetséges megértési mód a zenei élmény. 
Mi jelent az, hogy zenei élmény?
Ez nagyon nagy titok, mert mindenkinek más a
lelki beállítottsága, mégis képesek vagyunk egy-egy
zene közös átélésekor – művész és közönsége – egy
lélekként összeforrni. Játszottam hatalmas kon-
certtermekben, például a Milánói Scala nagytermé-
ben zsúfolt ház előtt. Vagy háromszor is a Sydney
Operaházban. Tavasszal a Művészetek Palotájában
tizenegyedik alkalommal ment a saját rendezésű
hangversenyünk, ahol több mint ezer ember mély-
séges csendben figyelt a zenére. Ez kimeríti a cso-
dának minden kritériumát. Ennek megélése a hall-
gatóságot energiával, örömmel tölti föl, s az abban
való részvétel pedig csodálatos biztatás számomra.
Ezért érdemes csinálni, megküzdeni mindazzal a
rengeteg buktatóval, amit a zenész pálya tartogat. 
A Promontor TV-nek adott interjúban rendkí-
vül érdekes dolgokat mondott a darabok át-
élése közbeni lelki emelkedettségről. Ezt ho-
gyan kell elképzelni?
Chicagoban élő hazánk fia, Csíkszentmihályi Mi-
hály professzor vezette be a modern pszichológi-
ába a lebegés {flow – a Szerk.} kategóriát. A megélt
boldogságnak az analízise, a hozzá vezető út kere-
sése során született meg kutatásainak eredménye.
A könyv címe: Flow, köré egész könyv-csokor
gyűlt, hiszen a sportban, a menedzselésben, az üz-
leti életben is sok törvényszerűség felhasználható.
Mi a flow? Amikor elfeledkezem önmagamról, ki-
tágulnak érzékeim, úgy érzem, hogy bármire képes
vagyok, megszűnik az idő múlása. Amikor az érzés
véget ér, visszaemlékszem rá, hogy Istenem, de bol-
dog voltam! Ez lehet barkácsolás közben, gyakor-
lás közben, szerelemben, vagy amikor a koncerten
a közönség hálás mosollyal néz rám vissza. Úgy
gondolom, hogy ezek azok a pillanatok, amelyekért
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„Minden egyes napnak a
zongorázás ad értelmet.”
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érdemes élni. Meg kell ragadni őket, és odaajándé-
kozni az embereknek.
Mi az életre szóló benyomás, mi adhat lendületet?
Egyszer édesapám kiküldetésben volt Budapesten,
s hazatérve átadott nekem egy csomó kottát, 
melyeket a Rózsavölgyiben vett. Köztük volt 

Chopin f-moll és e-moll zongoraversenye, a Grieg
koncert, Brahms, Schumann zongoraversenyei és
még sok minden más. Természetesen olyan boldog
voltam, hogy a kottákkal aludtam. 8 éves gyerek-
ként 1-2 témát kiböngésztem, aztán félretettem a
kottákat. 14 éves koromban korkedvezménnyel jár-
hattam a szegedi konzervatóriumba, és kezdtem
profivá válni. Akkor kezdtem el komolyabban ta-
nulni a Chopin-etűdöket, vagy például Wagner-
Liszt elképesztően nehéz Tannhäuser nyitányának
első oldalait. Egyidejűleg kezdve Chopin e-moll
zongoraversenyével szép lassan újra kezdtem bo-
garászni a régi kottákat. Valószínűleg elégtelenül ját-
szottam még, de ezeket a hatalmas műveket akkor
kell, fiatalon elsajátítani, aztán újra és újra elővenni.
Ez olyasmi, mint amikor a szenvedélyes gyűjtő
időnként kiveszi a kincses ládájából, azt a briliánst,
amely a fény felé tartva ezer féleképpen szórja szí-
neit, de ha csak egy millimétert fordítunk rajta, má-
ris másik ezer színben pompázik. Tehát egy mes-
termű mindig újat hozhat felszínre gazdagságából.
Valaki egyszer azt mondta, hogy egy Beethoven
szonáta megismerésére kevés egy emberi élet. Hát
ez nagyon igaz. Ez vonatkozik Schumann és a
Brahms mesterművekre is, amelyeket mostanában
túlcsorduló szeretettel igyekszem kedves közönsé-
gem lelkébe zúdítani, abban reménykedve, hogy
gazdagabban térünk haza a hangverseny után.
Ezek szerint folyamatos interakció szükséges
a művészi töltekezéshez?
Biztosan így van. A muzsikus a közönségével együtt
lélegző művész kell, hogy legyen. Költők, zenészek,
képzőművészek életművére gondolva, sokan készí-
tettek csodálatos műveket, mégis, hányan írtak az
íróasztaluknak, s egy csomó festményt is csak ké-
sőbb fedeztek fel. Voltaképpen a zenének a meg-
foghatatlansága, illékonysága, törékenysége miatt ta-
lán fokozottabb az emberi interakció jelenlétének
igénye az én lelkemben is. Hajlandó vagyok nagyobb
áldozatokra, hogy összetrombitáljam az embereket.
Gyertek, hallgassuk meg együtt, mert ez gyönyörű!

Köztudott önről, hogy mi mindenre képes egy
jó ügy érdekében. Különböző korosztályok ze-
nei nevelésében vesz részt az óvodásoktól a fel-
nőttekig, ingyenes koncerteket szervez lakó-
helyén, önkéntes segítő. Előadói és tanári te-
vékenysége mellett több mint egy évtizede fe-
leségével koncertszervezéssel is foglalkoznak.
Hogyan jött létre ez a zenei vállalkozás?
A pályám első felében az Országos Filharmónia
tagja lehettem. 1980-ban végeztem, amikor fölvet-
tek ösztöndíjas szólistának, ami azt jelentette, hogy
koncertekkel jártam az országot. Sok ifjúsági és fel-
nőtt koncerten játszottam. Ezután 3 évig 1989-92
között éltünk családommal Japánban. Tanítottam
és turnéztam Japán-szerte. Szerződésem lejártával
azonban feleségemmel úgy gondoltuk, hogy Iste-
nem, Mátyás király óta 500 év után most először
végre szabad az ország, majd akkor hazatérve itt-
hon mennyit fogunk tudni tenni! Hazatérésünknek
ez volt az oka. Eltelt másfél hónap, és emlékszem,
hogy egy éjszaka megállt a szívem, olyan rosszul
lettem, hogy kihívták a mentőket. Teljes érzelmi
sokk ért, amikor fölismertem, hogy bár megalakul-
tak az új magán koncertirodák, ám élükön ugyan-
azok az emberek, a régi Interkoncert alkalmazottai
ültek. Ahogyan az „átkosban”, ugyanúgy a szabad-
ság éveiben sem álltak velem szóba. Rájöttünk Ka-
timmal, hogy talajtalanok vagyunk. Nem láttuk a
módját, hogy az emberek elé vigyük a muzsikán-
kat. Némi hezitálás után azt mondtuk, hogy még
ha kényszervállalkozónak érezzük is magunkat, el-
indulunk a versenyszféra felé. Így 1997-ben meg-
alapítottuk a kétszemélyes zeneművészeti Kft-nket,
amit úgy nevezünk, hogy Studio Liszt Kft. Ezt két-
féleképpen lehet fordítani. Az egyik a hangfelvételi
helyiség és stúdió, amit Lisztről, kedvenc zeneszer-
zőmről, eszményképemről neveztem el. Vagy pe-
dig a studio latinul azt is jelenti: tanulok. Tehát ta-
nulok Liszttől. Természetesen az első időben rend-
kívül döcögve indult, de az az ismertség, amit meg-
szereztem pályám másfél évtizede során, hozzáse-
gített, hogy belefogjunk a Zeneakadémia nagyter-
mének rendszeres kibérlésébe, zongora szóló, ka-
marazenei és zenekari zongora esteket hirdessünk.
Jöttek az emberek, azóta is ez éltet és tart minket.
Kemény munkával sikerült pénzeket felhajtani
olyan rangos eseményekhez, mint pl. 2000. októ-
ber 15-én a Zeneakadémián a Rádiózenekarral és
Vásári Tamás vezényletével rendezett hangverseny,
ahol egy estén játszottam el Brahms mindkét zon-
goraversenyét, ami olyan emberpróbáló feladat,
hogy szinte soha senki nem vállalkozik rá.
Ma is hasonló feladataink vannak, szintén a „több26
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Vendégünk

zongoraverseny egy este” – szerkezetben gondol-
kodva tervezzük a következő évadot. Ennek a vál-
lalkozásnak egyik programja november 19-én az
újonnan nyíló Zeneakadémia nagytermében a
BDZ-vel és Hollerung Gábor vezényletével mű-
sorra tűzött két Schumann-mű és a Brahms: B-dúr
versenymű. 
A koncertek bekerülési költségei rakéta sebesség-
gel a csillagos ég fele tartanak, miközben az em-
berek keresete stagnál, vagy csökken. Mindezek
mellett a média finomhangolt rendszere elsöprő
többségben sajnos a klasszikus zene ellen van, mert
összehasonlíthatatlanul több pénzt hoznak más ze-
nei műfajok. Ez eljuttatta odáig a mai generációkat,
hogy szülők és gyerekek nőnek föl és élnek olyan
közegben, ahol egyszerűen fogalmuk nincs arról,
mi a valódi zenei élmény, az élő koncert varázsa, a
lélekemelés, s mi az, hogy több évszázados zenei
kincs. Ez különösen feltűnő Japánból és az Egye-
sült Államokból visszanézve Európába, hazánkba. 
Feleségével, Hegedűs Katicával ketten miként
menedzselik a céget? 
Kicsit végvári vitézekként szoktam feleségemet,
kollégáimat, de a Dohnányi Zenekart, Hollerung

Gábort és magamat is definiálni, akik védjük azt,
ami elveszni látszik. Annak idején Egerben is telje-
sen reménytelen volt a helyzet és mégis kitartottak
a vitézek. És akkor jöttek a nők, mert nők nélkül
nincs semmi, a művészet meg is halna. A női lélek-
ben olyan kincsek rejtőznek, amik úgy is előjönnek,
hogy ők maguk művelik a zenét, hiszen most már
nem mondhatja senki, hogy a nők kevésbé magas-
rendű muzsikusok, mint a férfiak. 100 évvel ezelőtt
ezt többé-kevésbé hitték az emberek. Most már el-
fogadott tény, hogy a legnagyobb teljesítményre,
legcsodálatosabb élményadásra is képesek ők. A
párjukat is tudják arra ösztönözni, hogy a legjob-
bat hozzák ki magukból. Ezt kapom én is a felesé-
gemtől ajándékba. És természetesen miután ő is
Zeneakadémiát végzett zongoraművész, én is
igyekszem megmenteni őt attól, hogy elfelejtsen
zongorázni, gyakorolni. Kétzongorás és négykezes
produkcióink vannak. Gazdagítjuk egymást, és
megpróbáljuk a zene művelése, kibontása nyújtotta
örömet a koncerten a közönséggel megosztani.
Ezért érdemes minden fáradtságot és kockázatot

vállalni. A nagy tőzsdeguru, André Kosztolányi azt
mondta, hogy „márpedig konyhapénzből nem tőzsdézik
az ember”. A mi családi gazdasági helyzetünk állan-
dóan a szakadékba zuhanás veszélyének van kitéve,
de feleségem hajlandó felvállalni ezeket a pénzügyi
veszedelmeket. Mindenünket beleöljük a koncert-
rendezésbe, a CD-kiadásba. Lassan túl vagyunk a
háromezredik fellépésen, az elmúlt 35 évben ez
évente 100 koncertet jelent. Megjelent a 31. CD és
3. DVD albumunk. A mai válságos piaci helyzet-
ben úgy próbáljuk az embereket motiválni, hogy
mégiscsak vegyék meg az általunk értékesnek ítélt
felvételeinket, hogy egy albumban egy CD hang-
ban és egy DVD audiovizuálisan is tartalmazza
ugyanazt a koncertfelvételt. Eddig két ilyen album
jelent meg. Kiadásunkban létezik egy Liszt-szóló-
estem is a Nemzeti Hangversenyteremben készült
felvételen  DVD-n, és egy Ferenczi Andrea írónő
tollából megjelent, „Transzcendens etűdök” című be-
szélgetős könyvem, amelyet most jelenttettek meg
immár második kiadásban.
Végezetül kérem, mondana néhány szót a no-
vember 19-én felhangzó művekről?
Először Schumann: Bevezetés és Allegro appasio-
nato, op 92. zenekarra és zongorára írott méltatla-
nul mellőzött műve lesz hallható, melyet 1849-ben
zongora nélkül komponált. Vidékre vonult Drezda
mellé, hogy a forradalom viszontagságaitól család-
jával együtt távol legyen. A munkába menekült,
rendkívül termékeny volt, egyik itt született műve
ez a közönség által felfedezésre váró csoda.
Ez után Schumann: a-moll zongoraversenye, az op
54. következik. Ez a mester egyik korábbi műve,
melynek örök értékeit nem kell részleteznem. Mu-
zsikája csodálatos világ, rendkívül közel áll a lel-
kemhez. Ő az a bizonyos „virágról virágra vadvirágos
réten röpködő pillangó”. Schumannt így is le lehetne
írni: az örök szerelmes szívű, végtelen zenei fantá-
ziájú, érző lelkű, önmagát szétosztva odaadó zseni.
Végül a zongoraversenyek királya Brahms: B-dúr
zongoraversenye hangzik el, melyet 1883-ban a Vi-
gadóban maga a mester mutatott be. Nagyon vá-
rom a régi nevén Redoute újbóli megnyitását, s
hogy ezt ott is eljátszhassam. Ám a most megújult
Zeneakadémián is sokadszor fogom ezen az estén
játszani. Ez az egyik hű társam, a mű, mely végig-
kíséri életemet.
Hegedüs Endre zongorajátékát 2013. november 19-én
19.30 órakor a Romantikus zongoraversenyek című kon-
certünkön hallgathatjuk meg a Zeneakadémián. Felcsendül:
Schumann: Bevezetés és allegro appassionato, Schumann: a-
moll zongoraverseny, Brahms: B-dúr zongoraverseny. Vezé-
nyel: Werner Gábor
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DEREK BOURGEOIS 

1 9 4 1 - b e n
született az
a n g l i a i
Kingston on
Thames-ben.
A Cambridge
Eg yetemen
és – Holst-
hoz és Brit-
tenhez ha-
sonlóan - a
l o n d o n i
Royal Col-
lege of  Mu-
sic-ban is

végzett tanulmányokat, utóbbi helyen zeneszerzést
és vezénylést tanult Herbert Howells és Sir Adrian
Boult tanítványaként. Művei között található nyolc-
vanöt szimfónia, tizenöt concerto, számos más ze-
nekari mű, hét, kórusra és zenekarra komponált da-
rab, két opera és egy musical. Kamara, vokális és
hangszeres zenéi mellett írt 12 művet rézfúvós- és
hét szimfóniát fúvószenekarra. Ezek mellett televí-
ziós produkciókhoz is komponált muzsikát, például
az 1984-es Jane Austen: Mansfield Park BBC mini-
sorozathoz.
1970-1984. között zenei adjunktus volt a bristoli
egyetemen, majd a Nagy-Britanniai Nemzeti Ifjú-
sági Zenekar zenei igazgatója lett. 1988-ban meg-
alapította a Nagy-Britanniai Nemzeti ifjúsági Ka-
marazenekart, majd 1990-ben megválasztották a
Bristoli Filharmonikus Zenekar művészeti igazga-
tójává.
1993-ban a Nemzeti Ifjúsági Zenekartól távozott,
hogy a St Paul Lányiskola zenei igazgatója lehessen
– csak úgy, mint egykor Gustav Holst. 2009 óta egy
Dorset nevű városkában él Angliában feleségével, a
Fülöp-szigetekről származó Normával.
fesztivál nyitány. Vezényel: Werner Gábor.
Derek Bourgeois Harsonaversenye 2013. okt. 11-én 19.00
órakor a Klauzál Gábor Budafok–Tétényi Művelődési
Központban hangzik fel Sütő András közreműködésével.
A koncerten hallható lesz még: Dvorák: VII. szimfónia,
Walton: Johannesburg fesztivál nyitány. Vezényel: Werner
Gábor.

WILLIAM WALTON 

Sir William Turner Walton (1902-1983) angol ze-
neszerző volt, aki főként zenekari műveiről vált is-
mertté.  Gyerekkorában zongorázni és hegedülni
tanult, illetve édesapja énekkarában énekelt -  vala-
mivel nagyobb sikerrel.  Autodidakta módon sajá-
tította el a zeneszerzés tudományát. 1912-ben meg-
kezdte tanulmányait az oxfordi Christ Church Cat-
hedral School-ban, ahol belépett a templom kóru-
sába is. 16 évesen lett az Oxfordi Egyetem hallga-
tója. Itt megismerkedett a Sitwell testvérekkel, akik
írással és művészeti kritikával foglalkoztak. Velük
utazgatott a következő évtizedben, és ez idő alatt
születtek olyan művei, mint a Façade – kamaraze-
nekarra írt darab, melyet Edith Sitwell költészeté-
nek aláfestésére komponált - , a Sinfonia Concer-
tante zongorára és zenekarra, illetve a Portsmouth
Point, mellyel zenekari komponista hírnevét meg-
alapozta. 
Waltonra számos idősebb kortársa hatással volt,
úgy, mint Edward Elgar, Igor Stravinsky és Paul
Hindemith.  Utóbbi hegedűszólót játszott a szerző

egyik legszebb művének, az 1929-es Viola Con-
certo- nak a bemutatóján. Walton számos filmhez is
komponált zenét, például a Barbara őrnagy (1941),
V. Henrik (1944), Hamlet (1947) és III. Richard
(1954) című filmekhez. Vokális zenéi között meg-
található a 1931-es Belshazzar  ünnepe oratórium
és két operája, Troilus és Cressida ,valamint a A
medve. A szerző 1951-ben lovagi címet kapott.
William Walton Johanessburgi fesztiváljának nyitányát
2013. október 13-án, 19.00 órakor játssza zenekarunka
Klauzál Gábor Budafok–Tétényi Művelődési Központban.28
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A koncerten hallható lesz még: Dvorák: VII. szimfónia,
Derek Bourgeois: Harsonyaverseny. Közreműködik: Sütő
András. Vezényel: Werner Gábor

FEKETE GYULA 

1962-ben született Kalocsán. Zeneszerző, egyetemi
docens, a Színház- és Filmművészeti Egyetem Ze-
neszerzés Tanszékének vezetője.

A győri konzervató-
rium után a Liszt Fe-
renc Zeneművészeti
Egyetemen tanult ze-
neszerzést és zeneel-
méletet, majd 1991-
1996-ig az Egyesült
Államokban, Chica-
goban és Evanston-
ban végzett egyetemi
tanulmányokat, mes-
ter fokozathoz és ki-

tüntetéses doktori fokozathoz jutván. Emellett 12
évig tanult zongorázni és 8 évig énekelni. Oktatott
a Bartók Konzervatóriumban, az Egyesült Álla-
mokban, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen
és a Színház és Filmművészeti Egyetemen. Ezek
mellett dolgozott a Magyar Rádió munkatársaként
például dzsessz műsorok szerkesztésében. Díjai kö-
zött megtalálható a 2001-ben megkapott Erkel-díj,
a 2003-ban nyert Artisjus díj az Év legjobb ko-
molyzenei kompozíciója kategóriában (A megmen-
tett város) és a 2011-ben neki ítélt Bartók-Pásztory
díj.
Számos mű fűződik nevéhez; írt zenét szólóhang-
szerekre, kamarazenei darabjai  és  zenekari művei
mellett kísérőzenéket és vokális műveket is kom-
ponált. 
Fekete Gyula: Excelsior című műve 2014. február 1-jén 19.30
órakor a Zeneakadémián hallható zenekarunk előadásában.
A koncerten felcsendül még: Strauss: Don Juan, Schubert: IX:
(C-dúr) szimfónia. Vezényel: Roberto Paternostro

HORVÁTH MÁRTON LEVENTE 

Az 1983-as születésű zeneszerző és orgonaművész
hat évesen kezdte zenei tanulmányait, melyeket a
Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában
folytatott zeneszerzés és orgona szakon. 2001-től a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatója
volt, ahol 2002-ben és 2004-ben elnyerte az egye-
tem zeneszerzőversenyének első díját. Itt Vajda Já-

nos és Lehotka Gábor voltak tanárai. 2006 júniu-
sában orgonaművészi, 2007-ben zeneszerzői dip-
lomát szerzett.
2003-ban és 2004-ben Olivier Latry, a párizsi Notre
Dame orgonistájának mesterkurzusain vett részt, a
2003/2004-es és 2004/2005-ös tanévben elnyerte
az Académie Musicale de Villecroze ösztöndíját,
ennek segítségével 2005-ben elkészítette első szer-
zői lemezét Till now címmel a Hungarotonnál, me-
lyen többek között Palya Bea is közreműködött.
2004-től kezdve számos hangversenyt adott Ma-
gyarországon, de orgonistaként fellépett Ausztriá-
ban, Németországban, Olaszországban és Romá-
niában is. Mind zeneszerzői, mind orgonaművészi
tevékenységét hivatásszerűen gyakorolja. Műveinek
legnagyobb részét kamaraművek és egyházi kom-
pozíciók alkotják. 2007-ben Fischer Annie előadói
ösztöndíjat, az azt követő három évben Kodály
Zoltán alkotói ösztöndíjat nyert. 2003 óta a kőbá-
nyai Szent László Plébániatemplom orgonistája.
Horváth Márton Levente Forrástól kristályig című szimfó-
niáját 2013. november 8-án, 19.00 órakor játssza zene-
karunk a Klauzál Gábor Budafok–Tétényi Művelődési
Központban. A koncerten hallható lesz még: Beethoven:
Prometheus-nyitány, Mozart: Hangversenyáriák, K.419,
K.418, K.384, Csajkovszkij: V. szimfónia. Közreműkö-
dik: Kolonits Klára – ének. Vezényel: Dinyés Dániel

PHILIP GLASS 

Philip Glass 1937-ben született, Baltimore-ban nőtt
fel. A chicagoi egyetemen tanult, de mivel nem volt
megelégedve az akkori “modern zenének” titulált
muzsikával, Európába költözött, itt a legendás -
Quincy Jonest is tanító - Nadia Boulanger-nál ta-
nult, illetve együtt dolgozott a szitár-virtuóz Ravi
Shankarral is. 1967-ben tért vissza Amerikába, New
Yorkba, ahol megalapította saját együttesét, mely-
ben billentyűs és fafúvós muzsikusok játszanak mi-
xelt zenéket. Glass új zenei stílusát ‘minimalistának’
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dapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán pe-
dig Szabó Ferenc és Vincze Imre zeneszerzés nö-
vendéke volt. 
1964-től a Színház- és Filmművészeti Főiskolán ta-
nított Nádasdy Kálmán irányítása alatt. 1971-től
1972-ig a Hamburgische Staatsoper korrepetitora-
ként dolgozott. 1972 és 1974 között Karlheinz
Stockhausennél folytatta tanulmányait, mint DAAD
ösztöndíjas. Ebben az időben ismerkedett meg az
elektronikus stúdiók új zenei lehetőségeivel, a legú-
jabb hangkutatási eredményekkel, különböző kom-
ponálási technikákkal és az elektronikus zenével,
Hans-Ulrich Humpert vezetésével. 1974-75-ben
elektronikus művet realizált a WDR megrendelésére.
1975-től a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola ze-
neelmélet tanszakán tanít, 1989-től mint docens.
1985-ben megkapta a DAAD Künstlerprogram
meghívását Nyugat-Berlinbe - egy évben Luigi No-
nóval. Elektronikus és komputerzenei produkció-
kat realizált Európa nagy stúdióiban (pl. Stockholm,
Köln, Freiburg, Nyugat-Berlin, Lüneburg, Bourges,
Budapest). Előadásokat tartott német és angol nyel-
ven a világ számos országában, többek között Iz-
landon (Reykjavik), Dél-Koreában (Taegu) és az
Egyesült Államokban (La Jolla). Szinte valamennyi
műfajban alkotott, így operát, táncjátékot, zenekari,

kamara-, szó-
lóhangszeres,
fúvószene -
kari, kórus-,
illetve elektro-
nikus és kom-
p u t e r z e n e i
műveket is
komponált.
Nemzetközi
zeneszerző-
versenyen díjat
nyert 1973-
ban Szczecin-
ben, 1974-ben
Tr iesztben ,

1992-ben az Ars electronicá-n Linzben, valamint
1997-ben Budapesten. 1986-ban a Magyar Rádió által
adományozott Kritikusok Díját vehette át, 1995-ben
EARmusic című művével elnyerte a Magyar Rádió
Nívódíját. Munkásságának elismeréseként 1985-ben
Erkel-díjat, 1996-ban Bartók-Pásztory-díjat, 1999-ben
Érdemes Művész címet, 2001-ben Magyar Művésze-
tért Díjat, 2013-ban pedig Kossuth-díjat kapott.
Dubrovay László 2011 óta a Magyar Művészeti
Akadémia Zeneművészeti Tagozatának rendes
tagja, 2012-től pedig elnöke.

Nemzetközi és hazai porondról

nevezték, bár ő ezt sosem szerette, magát szíveseb-
ben titulálta ‘ismétlődő struktúrájú zenék’ szerző-
jének. Korai munkáira a rövid, elegáns, dallamos
elemek egymásba szövődése jellemző, egy olyan
hangzásvilágba merítve a hallgatót, melyben a zene
körülvesz, ide-oda csavarodik, fordul és továbbfej-
lődik.
Az elmúlt 25 évben több mint húsz operát, nyolc
szimfóniát, két zongoraversenyt és hegedű- illetve
timpaniversenyt komponált, számos filmzenét –
Órák, Kundun -, szóló zongorára és orgonára írt
művet alko-
tott. Szerte a
világban elő-
a d á s o k a t ,
wo r k s h o p -
okat tart,
együttesével
és szóló
z o n g o r á s
koncertjei ke-
retében to-
vábbra is
rendszeresen
m u z s i k á l .
S o k s z í n ű
együttműkö-
dései olyan művészekkel, mint David Bowie vagy
Woody Allen, operái és szimfóniái révén rendkívüli
és példátlan hatással bír korunk zenei és szellemi életére.
Philipp Glass Concerto (két timpanira és zenekarra) című
művét, Nagy Zsolt és Rácz Zoltán közreműködésével 2013.
december 8-án 19.30 órakor a Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyteremben, a Jelenkorok című koncertünkön
tűzte műsorra zenekarunk. Felhangzik még: Dubrovay:
Zongoraverseny, Berlioz: Fantasztikus szimfónia. Vezényel:
Hollerung Gábor 

DUBROVAY LÁSZLÓ

Az elektronikus zene magyarországi meghonosí-
tója. A legtermékenyebb kortárs zeneszerzőnknek
tartják, aki a legújabb hangkutatási eredményeket, a
legfrissebb technikai újdonságokat felhasználva fo-
galmazza meg zenei gondolatait, melyek a magyar
gyökerekhez és az európai hagyományokhoz ve-
zetnek bennünket. 
Zenei tanulmányait négy éves korában édesapja irá-
nyítása alatt kezdte. Középiskolai tanulmányait a
Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában
végezte , majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főis-
kolán szerzett diplomát. A Bartók Béla Zenemű-
vészeti Szakközépiskolában Szelényi István, a bu-30
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Szöveg: Molnárné Csöpi

Milyen hatások értek gyermek és kamaszko-
rodban, amelyek a zeneszerzői, később a kar-
mesteri pályára tereltek?
A szűk családban nem volt zenész, de zenei környe-
zetben nőttem fel. Édesapám civil, édesanyám pedig
a Budapest Kórus oszlopos tagja volt. Több kórus-
társával a mai napig tartja a kapcsolatot. Édesanyám
Szegedre jelentkezett magánének szakra a nagyné-
némmel együtt. Felvették mindkettőjüket, végül ő
családi okok miatt – a sikeres felvételi után – kény-

telen volt visszamondani a jelentkezését. Így
aztán édesanyám is „civil” maradt. (Nagy-
néném egyébként nem más, mint Farkas
Éva mezzoszoprán, aki az énekesi hivatást
választotta; Vaszy Viktor tanítványa, majd
az Operaház és több németországi színház
magánénekese lett. Fél éve hunyt el).
Nagy-nagynéném, Farkas Mária a Kodály-
módszer és kóruspedagógia jelentős alakja
volt, így természetesen úgy alakult, hogy én
is „Kodályos” lettem az általános iskolai ta-
nulmányaim alatt. (Marczibányi téri Zenei
Általános Iskola). Visszahúzódó, félénk
gyerek voltam – bár ma már ezt valószínű-
leg egyetlen kollégám sem hiszi el. De még-
sem voltam visszahúzódó, ha zenéről volt
szó. Az iskolánkban nem volt olyan ün-
nepség, megemlékezés, hogy lemaradtam
volna a szereplői listáról. Mindenben részt
akartam venni. Benne voltam az iskolai kó-
rusban, mindenféle hangszeres dologban.
Nem voltam sztár, de ha szerepelni kellett,
én mindig ott voltam. A „Nyuszika” című
első darabomat Alpár Tibor tanár úr ját-
szotta el fuvolán 1984-ben, akivel később
a Rádióban többször dolgoztunk együtt,

mint zenei rendező és karmester. Amikor először
találkoztunk felnőttként, nagyon elcsodálkozott,
hogy én vagyok/lettem abból a kisgyerekből.
Hogyan folytatódott a zenei életed?
Az érdekes dolog volt. Amikor kiderült az általános
iskola vége felé, hogy engem igazán érdekel az össz-
hangzattan, akkor nagy-nagynéném Farkas Mária el-
kezdte rendszeres zenei képzésemet, ami elsősor-
ban formatanból, stílusgyakorlatokból, összhang-
zattanból állt. Sokat vitáztunk, mert én versenysíel-
tem, futottam meg eveztem, úgyhogy a zenei fel-
adatokkal vagy elkészültem, vagy nem. Előfordult
olyan is, hogy a sítábor előtt három nappal még nem
voltak készen elvállalt feladataim. Akkor a tanárom
közölte velem, ha nem készítem el a kiadott felada-
tokat, nem mehetek el a sítáborba. Ennek az lett az
eredménye, hogy ezután minden elvállalt feladatot
adott határidőre megcsináltam. Ez a fajta gondola-
tiság családunkban generációkon át jelen volt: mind-
egy, hogy valaki MÁV-vezető, egyetemi tanár, vagy 31

„Ha szerepelni kellett, én mindig ott voltam”
Rácz Márton már iskolásként állandóan a zenélés körül mozgolódott. Tanult összhangzattant, zeneszerzést, 
önszorgalomból hegedűórákra is járt – végül karmester lett.

NÉVJEGY: RÁCZ MÁRTON 
Foglalkozása: karmester
Végzettsége: karmester – Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
MA – 1997
Családja: nős, két gyermeke van
Hobbija: építészet, művészettörténet
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háztartásbeli. 10-12 éves korom óta rögzült: ha va-
lamit kimondok, annak következménye lesz. Lehet,
hogy utána azt mondom, hogy elnézést kérek, ezt
én mégsem így, ilyennek gondoltam, de vállalom a
következményeket. Ez lehet akár zenei dolog is.
Visszatérve a kezdetekhez… Általános iskola után
eldöntöttem, hogy konzervatóriumba szeretnék
menni, zeneszerzés szakra. Kocsár Miklós föl is vett
az évfolyamba, ami számomra egy fantasztikus is-
kola volt, és gyerekként így olyan mestereim vol-
tak, akiknek a bölcsessége a mai napig vissza-visz-
szaköszön. Kocsár tanár úr „félszunyókálva” mon-
dott mondata a mai napig bennem él: „Remek, re-
mek, de ez inkább négy harsona, nem vegyeskar!”. Azt hit-
tem, megölöm, mivel a kérdéses négyszólamú ve-
gyeskari darabon 2 hétig dolgoztam éjjel-nappal,
hogy a vers lüktessen, jól szóljon, lehessen into-
nálni. Számomra akkor Kocsár Miklós, Orbán
György darabjai jelentették a továbbgondolandó
mintát, azt, hogy mit lehet egy kórusműről gon-
dolni Kodály után, Kodályon túl.
Mindezek ellenére hogyhogy gimnáziumot is
végeztél?
Édesanyám azt mondta, hogy csináld, amit szeret-
nél, de csak akkor, ha elvégzel egy gimnáziumot,
mert egy férfiembernek kell, hogy legyen hivatása,
de kell az alapos „oskolázottság”, hogy az élet dol-
gaiban majd jól tudjon tájékozódni.
A mai napig azt gondolom, hogy a gyerekek neve-
lésében három dolog fontos: a zene, a sport és a
nyelvtanulás. Nem azért, mert ettől lesz sikeres vagy
gazdag valaki, hanem azért, mert ebben a három
dologban nem lehet mellébeszélni. 
Ha valaki gyorsabban fut, nem te voltál a leggyor-
sabb. Ha valaki nem Fisz-t fog, hanem F-et, akkor
az nem Fisz volt. Csak akkor tudod az idegen nyelv
szavait, ha megtanulod.
Nagyon hálás vagyok, hogy ezeket a fontos elveket
betartatták velem. Fontosnak tartom, hogy azok az
emberek, akik bármit tettek a zenéért, a művésze-
tért, a világért, megfelelő módon legyenek kezelve.
Gimnázium után aztán jelentkeztem zeneszerzés
szakra a Zeneakadémiára, de a zeneszerzés sohasem
ment nekem l’art-pour-l’art módra, a mai napig nem
tudok így írni. Írogattam, állítólag nem rossz dara-
bokat, de nem volt meg az bennem, hogy ha ben-
nem marad egy hang, akkor nem tudok aludni. Ha
több év távlatából visszanézem a megírt darabjai-
mat, amikről azt hittem, mennyire bonyolultak, ma
már látom, milyen egyszerűek. Már vagy 20 éve nem
komponálok. A minap, majd 25 év után, kezembe
került a fentebb említett kórusmű. Mai szemmel rá-
néztem: valóban négy harsona, nem vegyeskar! 

Itt kell megemlítenem, nagyon fontosak voltak szá-
momra tanáraim: Kocsár Miklós, Bozay Attila, Or-
bán György, Szokolay Sándor, Sári József. Petro-
vics Emil „hivatalos” órái, vendégként Rados Fe-

renc kamara- és Kovács Dénes hegedűórái az Eöt-
vös-féle iskola jegyében, mely utóbbiakat pusztán
szorgalomból látogattam a tanár úr iránti tisztelet-
ből. Sokan azt mondták, hogy öreg, őt kerülni kell,
de abban az időben Mozartot senki nem játszott
jobban, mint ő. Később ez a fajta játék avíttá vált,
de a hatása alól nem lehetett kikerülni. Tanulni és
okulni lehetett mindegyik mesterem minden moz-
dulatából, elejtett megjegyzéseiből, amelyek ma már
bölcsességként keringenek a szakmában.
Harmadéves koromban átiratkoztam karmester-
képzésre, mivel nem voltak zeneszerzői vízióim.
Lukács Ervin tanítványa lettem. Később, amikor ki-
kerültem a keze alól, akkor derült ki számomra,
hogy Ervin mennyire jó tanár. Bár bekerültem egy
másik dimenzióba, benne maradt a kezemben a ta-
nítása: „ne úgy üsse, ne úgy üsse”. Rájöttem, hogy 
„Ervinszerűen” ütök vezénylés közben.
Osztályfőnökünk Gál Tamás volt, (Lukács Ervin
asszisztense), fantasztikus osztályok jöttek ki a keze
alól. A karmesterség mellett döntöttem, amit nem
bántam meg.
Úgy tűnik, mindig több fronton foglalkoztál a
zenével. Melyik terület az igazi erősséged?
A kottaolvasás olyan szinten „az enyém”, hogy ha
ránézek egy kottára, megszólal bennem a zene. 
A pulthallást Eötvös Pétertől tanultam szombathe-
lyi kurzusán. A zenekari pultot nem úgy kell hallani
egy karmesternek, hogy első, második, harmadik,
negyedik pult külön-külön, hanem: mindet egyben,
visszafelé is. A második pultban lehet a legjobban
elbújni. Ezek akusztikus tényezők. Bécsben kar-
mesteri kurzuson például azt adják elő a zenekar-
ban, hogy két fuvolista egymás szólamát játssza. Ha
a karmester odamegy, hogy ne szórakozzatok, ak-
kor kiderül, hogy ennek a karmesternek van füle,
innentől beszélgetnek vele.
Most pedig vezényelni fogod a Budafoki Doh-
nányi Zenekart és a Budapesti Akadémiai Kó-
rustársaságot…

„A gyerekek nevelésében
három dolog fontos: 

a zene, a sport 
és a nyelvtanulás.”
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Ez egy érdekes dolog lesz számomra. A Dohnányi
Zenekart eddig még nem vezényeltem, de sok ba-
rátom van ott. A kórusról pedig ugyan már nagyon
sokat hallottam, de valójában ismeretlen számomra.
Ugyanakkor Gábor személyéhez már rengeteg re-
mek koncertélményem fűződik.
Általánosságban azt vallom, hogy primer, szekun-
der és tercier alkotás létezik. A zeneszerző megír
valamit, előadó legombolja, reprodukálja, amit ír-
tak – új szinten létrehoz, a zenetudósok, zenekriti-

kusok pedig megpróbálják az előző kettőt értel-
mezni. Mind a háromra óriási szükség van. Mind a
három szemüveg a világra, a kozmosz minden sík-
jára, mind a háromnak meg van a maga igazsága.
Nagyon izgalmas kérdés számomra, hogy mit fog
megérteni a zenekar és a kórus a „Marci-féle szó-
tárból”. Remélem minél többet, beindul a kémia
köztem, a zenekar, és kórus között. Hiszen a kémia
nélkül csak egyszerű produkció születik, nem jön
létre katarzis.
Mit jelent számodra a koncert két műve?
Mozart Requiem-jét és g-moll szimfóniáját is isme-
rem, mindkettő tipikusnak mondható, de alapve-
tően több bennük számomra a kérdés, mint a vá-
lasz. Miről szól: az emberről? Az emberi drámáról?
A kérlelhetetlen sorsról? A transzcendenciáról? 
Az esendőségről? A felemelhetőségről?
Általában minden darabhoz van alapkoncepcióm,
elképzelésem, hogy szerintem hogy lenne jó. De
hát ki mondja meg, hogy mi a helyes? Rengeteg
olyan koncerten voltam, aminek az elképzeléseivel
nem értetem egyet, akár világhírű művészek kon-
certjen is, és úgy jöttem ki, hogy egyetlen hangját
sem úgy csináltam volna, ahogy az ottani előadók
tették. Attól még lenyűgöző koncertek voltak.
A zenében és az interpretációban az a fantasztikus,
hogy azok a nüánsznyi, érzelmi, pszichológiai, ze-
netudományi és lényegi kérdések, amelyek egy mű-
vön belül vannak a megszületése pillanatában, azok
számunkra - karmesterek, zenészek, kórus, hallga-
tóság számára  - széljegyzetek híján inkább kérdé-
sek, mint válaszok.
A koncertünk a MOM-ban lesz. A Mozart szimfó-
niának lehet akár egy ideális helyszíne, de a Re-
quiem nyilván nehezebb kérdés. Abban biztos va-
gyok, hogy ebben a verzióban nem a kézirat néze-
getése lesz a kérdés és fontos, hanem az, hogy az
adott helyszínre megpróbáljam kitalálni, hogy ott

és akkor mit jelent a Mozart Requiem. (Értsd: nem
a Mátyás templomban, és nem templomi közönsé-
gének.) Őszintén, erre most, júliusban még nincse-
nek meg a válaszaim. Remélem, a novemberi kon-
cert napján az előadók és a közönség is érezni fogja
a válaszaimat, hogy abban a térben, abban az értel-
mezésben miről szól a Requiem. Ezt persze nagy-
ban befolyásolni fogja a zenekar, az énekkar, a kö-
zönség, a karmester akkori lelkiállapota és a tér.
Kapcsolatod Hollerung Gáborral? 
Érdekes dolog, mert azon kívül, hogy ismerjük egy-
mást, nincs személyes kapcsolatunk.
Gondolom, tud az én dolgaimról, mivel meghívott
vezényelni. Természetesen én is tudok az ő fan-
tasztikus zenekarépítési koncepciójáról. Számomra
Gábor érdekes személyiség: vállalta a magyar zenei
életben a „különutas” zenekarépítést, ami a saját ta-
pasztalatából kiindulva egy operatív rendszer. Nem
egy régi rendszert fogadott el, vagy alakított át, ha-
nem egy másik fajta alaplogikából kiindulva építke-
zett. Akkor kezdtem erre figyelni, amikor lehetősé-
get kaptam a szolnoki Szigligeti Színház zenei ve-
zetőjeként a zenekar építésére. Rájöttem, az em-
bernek sokszor fel kell vállalni a „különutasságot”,
mert ezáltal jön létre egy magasabb szintű alkotás.
Amikor elszáll az agyam, akkor egy másik minőség
jön létre: fantasztikus érzések, mi sem tudjuk mi-
ért, de elindul valami. Más esetben nem jön létre ez
a valami, mi sem tudjuk, miért, pedig a közönség
ugyanúgy tapsol. Az előzőre mindenki emlékszik,
az utóbbira senki. 
Az előzőért érdemes élni és küzdeni nap, mint nap.
Rácz Márton november 3-án a MOM Kulturális Köz-
pontban evzényli Mozart g-moll szimfóniáját és Requiemjét.
Közreműködik a Budapesti Akadémiai Kórustársaság.

„Kémia nélkül nem jön
létre katarzis!”

Díjai:
Talent Prize különdíj – Malko Nemzetközi Kar-
mesterverseny (2001, Koppenhága)
I. dij – Kálmán Imre Nemzetközi Karmesterver-
seny (2007, Budapest)
Mesterkurzusai: 
Eötvös Péter (1991–1997)
Jurij Szimonov (1995–1999)
Tevékenységei: 
művészeti vezető – Holland-Magyar Régizene Fesz-
tivál (Nemzetközi Régizene Hetek) 1998–2002
zenei vezető – szolnoki Szigligeti Színház 2001–
intendáns – Műemlékek Nemzeti Gondnoksága,
Esterházy-kastély 2005–2012
művészeti igazgató – Esterházy-kastély, Eszterházi
Vigasságok 2012 –
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Szöveg: Viant Katalin

A kellően hűvös büfé kényelmes vörös foteljeiben
helyezkedünk el egy meleg, július végi napon, hogy
a 2013. november 29-i koncertről beszélgessünk,
amikor ő vezényli a zenekarunkat, a szólistákat és a
Budapesti Akadémiai Kórustársaságot. Két mű
hangzik el: Brahms III. szimfóniája és Haydn ún.
Nelson miséje. Én sorolom, hogy érdekelne a felké-
rés története; a műsorszámok kiválasztása, a koncert
két, és nem a megszokottabb, három darabból álló
szerkezete, véleménye a zeneszerzőkről és a művek-
ről, az opera és az oratorikus művek közti műfaji ha-
tárok közelítéséről-elmosódásáról, hogy szeret-e ki-
rándulni az opera nagy birodalmából más zenei mű-
fajok terültére, hogy „súgna-e” nekem mint a kórus
tagjának, mit vár tőlünk… Sorolom, sorolom, ami-
kor is ő, megszakítva a sort egy vallomással kezdi:

Nekem ez lesz az első találkozásom a Nelson-mi-
sével, amiből még nem is vagyok felkészülve, de
már megvan az urtext {a szerző által készített, eredeti

– a Szerk.} partitúrám, most érkezett
meg a Rózsavölgyibe. Sajnos nem tar-
tozom azok közé az előadók közé,
mint Vashegyi György és Fischer
Ádám kollégáim, akik valószínűleg a
teljes Haydn életművet ismerik. Pedig
nagyon kívánatos lenne minden elő-
adó számára, hogy ne csak azt a mű-
vet tanulja és ismerje meg, amit előad
majd, hanem minél több művet egy
adott szerzőtől. 
Ez az ön operaházi munkájával,
ahol nem egy adott korszak mű-
veit, hanem sok évszázad operáit
játsszák, azt hiszem, nehezen lenne
összeegyeztethető. Ugyanakkor
egy ilyenfajta áttekintés kitűnő rá-
látást adhat korszakokra, a zene

fejlődési folyamataira. Érdeklődéssel hallom,
hogy ön is az urtextből indul ki, ahogy Jandó
Jenő is, aki egyébként ön előtt lesz a vendégünk.
Ő is Haydnt játszik? Nem? Dohnányit? Én azért hi-
vatkoztam Haydn esetén külön az urtextre, mert
Haydn előtt a legnagyobb német kiadók (mint a Pe-
ters, a Breitkopf) mind megbíztak egy zenetudóst,
aki az ő korszakuk előtti évtizedek előadói hagyo-
mányai szerint artikulációval és dinamikával látta el a
műveket. Én az urtextet nyersanyagnak tekintem: tö-
kéletes, hogy az ember látja, hogy mi volt az eredeti.
De nyilván nincs minden beleírva, hiszen adott kor
szerzői sok mindent annyira természetesnek tartot-
tak, hogy nem is jelölték. Én ezekben a kérdésekben
nem vagyok egy expert (espertus (lat.) = szakértő): eb-
ben Fischer Ádám és Vashegyi György a tökélete-
sek. Az urtext megkerülhetetlen, de mivel a szerző
valószínűleg sok mindent nem jelölt, végül határoz-
nunk kell, hogy akkor ez itt most így vagy úgy lesz.
Ez azonban természetesen nem jelenti azt, hogy
mindenki a maga képére alakíthatja a kottát. Én arra
használom az urtext kiadványt, hogy átlássam, mi
volt nagy valószínűséggel az eredeti elképzelés.34

Az operában pálcával vezényel
„Minden zeneműnek van dramaturgiája”

Találkozhatnánk az Operaházban? – kérdezte Kovács János karmester a telefonban jellegzetes, azonnal felis-
merhető hangján, amikor felkértem erre a beszélgetésre. Hol is találkozhatnánk, ha nem itt, ahol 40 éve dol-
gozik, és ahol ideje java részét tölti. Természetesen igennel válaszoltam, hiszen az Operaházba elmenni mindig
ünnep számomra, hát még akkor, ha nem közönségként léphetek be a jól ismert gyönyörű épületbe a főbejára-
ton át, hanem a Hajós utcai, hasonlóan gyönyörű művészbejáró felől – még ha nem is művészként, hanem
„Hangolós” újságíróként.
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A Haydn-kotta tehát megvan az esthez. Ho-
gyan választották ki épp ezeket a műveket?
Hogy történt a felkérés?
Először is sok év után kaptam egy lehetőséget,
hogy ismét játszhatok a BDZ-vel, amire már na-
gyon rég volt alkalmam, noha a kapcsolatunk elég
régi. Gábor, akivel még régebbi a kapcsolatunk,
megkérdezte, hogy van-e „szívem vágya”, én meg
azonnal mondtam, hogy van: Brahms III. szimfó-
niája, ami harmadéves koromban vizsgadarabom
volt, és nagyon szeretem. Gábor erre azt mondta,
rendben van, akkor ő meg kéri a Nelson-misét. En-
nek meg azért örülök nagyon, mert az ember kar-
mesterként oratóriumhoz ritkán jut hozzá, mert ah-
hoz kórus is kell, itt pedig adva van a kórus. Gon-
dolom, jó is, hogy a két testület együttműködik, a
kórusnak is van fellépési lehetősége…
Van bőven, különösen ebben a jubileumi év-
ben, a BDZ fennállásának 20. évben.
Tele volt az év, tényleg?
Igen, nem panaszkodhatunk. Sőt! Jobbnál
jobb, érdekesebbnél érdekesebb koncertek kö-
vették egymást…
Hála Istennek! Nekem is csak most lesz egy kis sza-
badságom, ami alatt nekilátok a Nelson-misének:
„beleásom” magam. Mindenképpen örülök annak,
hogy egy ilyen komplex dolog jön létre. Avval kap-
csolatban pedig, hogy van-e átjárás opera és az ora-
torikus művek között, azt mondhatom, hogy nem
vagyok attól boldog, hogy oratorikus darabokat
egyéb látványelemekkel egészítenek ki, legyen az
vetítés, vagy tánc, vagy pantomim. Én ezt pótcse-
lekvésnek tartom. De azért, mert én az időm java
részét operákkal töltöm, ez nem azt jelenti, hogy a

nem szöveges zenét „másodfokon” venném vagy
másodszereplőnek tartanám, sőt! Nem is tudom rö-
viden megfogalmazni…
Akkor kérem, fejtse ki bővebben! Ez nagyon
érdekes gondolat!
Számomra nem létezik operazene, színházi zene és
nem színházi zene, mert a legnagyobb szerzők min-

den művének, minden zenéjének van egyfajta ze-
nedramaturgiája, amit nem feltétlenül kell tudnunk
megfogalmazni. Ez nem azt jelenti, hogy minden-
képpen programot vagy szövegeket kell hozzá ír-
nunk, egyáltalán szavakba kell öntenünk, miről is
szól a zene. A zenedramaturgia külön megfogal-
mazások nélküli is létezik. Számomra a legdöntőbb
és legeklatánsabb példa az, hogy Mozart zongora-
szonátáit vagy szimfóniáit nem tudja jól eljátszani
az, aki nem ismeri legalább a legfontosabb Mozart-
operákat, hiszen Mozart elsősorban operaszerző
volt a kor divatja szerint, mert azzal lehetett a leg-
jobban érvényesülni. Az operák, a szonáták, a zon-
goraversenyek, a szimfóniák szoros kapcsolatban
állnak egymással, csak épp utóbbiaknak nincs szö-
vege, az operának meg van. A drámai szó nem iga-
zán jó szó tehát, hiszen a zene nem drámai műfaj
{drámai műfaj, prózában vagy versben írt tragédia, komé-
dia, színmű – a Szerk.}, de az mindenképpen igaz,
hogy minden zeneműnek van dramaturgiája, azaz
szóban elmondható történése. 
Akkor ez a misékre is igaz. 
Igen, a miséknek nemcsak dramaturgiája van az, ha-
nem latin szövege is. De Haydn csupa olyan fantá-
ziazenét írt, aminek, ha nincs is szövege, akkor is
borzasztóan eleven történései vannak akár drámai,
akár vígjátéki is a mű: ez egy „operából jött” elő-
adó bármilyen típusú zenéjében jelen van.
Vagyis a szöveg nélküli zenében is van a drá-
mához hasonlóan történés, aminek van felépí-
tése, íve. Tehát a cselekmény elkezdődik és a
konfliktuson át eljut a megoldásig?
Igen. Van hirtelen megállás, újraindulás…
Amit a közönség követ.
Vagy érzékel, vagy gondol közben valamire. De ezt
nem kell szavakba önteni, nem is kell erre töre-
kedni. Ferencsik pl. azt mondta, hogy teljesen
mindegy, hogy mire, de valamire mindig gondolni
kell. Valamilyen érzete, képzete, hangulata minden-
képpen van minden zenének. Abban nem hiszek,
hogy van „abszolút” zene.
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„A közönségnek 
hallgatnia kell a zenét.”

HÁTTÉR
KOVÁCS JÁNOS - KARMESTER
Kovács János a Magyar Állami Operaház Örökös tagja, első kar-
mestere, 1951. augusztus 14-én született.
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán szerzett karmesteri dip-
lomát 1973-ban. Mesterei: Kórodi András, Simon Albert. A főiskola
után rögtön a Magyar Állami Operaházhoz szerződött korrepeti-
torként, majd 1976-tól karmesterként. 1978 és 1980 között három
alkalommal a Bayreuthi Ünnepi Játékok zenei asszisztense volt.
1987 és 1990 között az Operaház vezető karmestere, 2001-től Bu-
dapesti Filharmóniai Társaság vendégkarmestere volt. 2006-tól az
Operaház első karmestere.
Rendszeresen vezényel külföldön, vendégkarmestere volt a Szlo-
vén Filharmonikusoknak, 1992-től a Tokiói Filharmonikusok ven-
dégkarmestere, 1998 óta első vendégkarmestere.
Kitüntetései: Liszt Ferenc-díj (1985); Érdemes művész (1996);
Kossuth-díj (2001); Bartók–Pásztory-díj, 2007.
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Abban is közös a zene és az irodalom, hogy
lelki szemeink előtt képek jelennek meg akkor
is, ha tájleírást olvasunk, és akkor is, ha zenét
vagy koncertszerűen színpadra állított operát
hallgatunk.
Teljesen egyetértek: érzéseket, érzeteket és főleg
gondolatokat ébresztenek.
És mit mondhatunk Brahms III., gyönyörű, 4
tételes, mintegy 40 perces szimfóniájáról? Itt is
beszélhetünk zenedramaturgiáról?
Először is azt mondhatjuk, hogy ehhez a Brahms

szimfóniához igazán ritkán jut az ember, mert
Brahms négy szimfóniája közül ez az egyetlen,
amelynek csendes befejezése van, azaz nem petár-
dával zárul. A másik, hogy ez a szimfónia, különö-
sen az I. tétele mind a zenekar, mind a karmester
számára az egyik legnehezebb feladat, noha a többi
sem könnyű. Végül, hogy ez a szimfónia egészen
különleges hangot üt meg.
Az I. szimfóniát közönségünk az említett Vas-
hegyi György vezényletével nemrég hallhatta.
Azt hiszem az ilyen áradó, dallamos, gyönyörű
zenék könnyen megszerettetik magukat és a
komoly zenét általában.

Brahmsról nekem mindig az jut eszembe, hogy ő, aki
Schumann és Schubert nagy követője volt, és nagyon
szeretett volna szimfóniákat írni – amire sokat buz-
dították is –, mégis milyen hosszan vajúdott ezzel a
műfajjal. Ő ugyanis elsősorban nem a nagyszabású
művekben tárta ki magát igazán, hanem zongorada-
rabjaiban, melyek között persze vannak nagyon nagy
lélegzetű, fiatalkori művek is. Brahms ezekben alko-
tott igazán nagyot. Elképesztő, hogy milyen megfo-
galmazhatatlanul gyönyörű zongoradarabokat írt.
Nehéz szavakba önteni, de megpróbálom körülírni
azt, hogy Brahms (miközben alapvetően „érzelmes”
műveket írt) legegyszerűbb zongoradarabjai is fan-
tasztikus szellemi koncertráció szüleményei. Minden
művében van valami zeneszerzői „truváj”, {trouvaille
(fr.) – ötletszikra, sziporka, felfedezés –Szerk.}, amivel az
érzelmeket egészen választékos formában, egészen
differenciáltan mutatja meg.
Érzékeli ezt a szerkezeti szépséget a nagykö-
zönség? Szükség lenne erre egyáltalán a mű
befogadásához? Vagy elég, ha „csak” tetszik?
Brahms a szerkezeti szépségekben nagyon nagy
mester volt, aki azért is ragaszkodott a korábbi nagy
zenei formákhoz, mert ha a nagy érzelmeket-érzé-
seket nem tartotta volna ennyire kordában, akkor a
végső szerkezet sem lett volna ilyen tökéletes. Az I.
tételnek van pl. egy vezérmotívuma, de ezt a kö-
zönségnek természetesen nem kell tudnia. Hogy
megmagyarázhassam a szerkezeti szépségek meg-
élésnek kérdését, hivatkoznom kell Schönbergre,
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„Abban nem hiszek, hogy
van „abszolút”zene.”
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aki azt mondta a dodekafóniával kapcsolatban: ő
írja a zenét, a közönségnek pedig hallgatnia kell a
zenét. Sőt: azt is mondja, hogy sem a közönségnek,
de talán még az előadóknak sem kell tudniuk, ho-
gyan épül fel a 12 hangú „Reihe” (= sor), hogy jön-
nek a tükörhelyzetek, mi a ré szimmetriaközpont.
Brahmsra vonatkoztatva is ez igaz: a határtalan fe-
gyelmet és formát a műben a közönségnek élvez-
nie, a zenészeknek viszont tudniuk kell.
És persze a karmestereknek is, akiknek rend-
kívül összetett munkájából a közönség szinte
mindent lát egy koncertteremben, de az Ope-
rában jóval kevesebbet, hiszen itt a karmester a
zenekari árokból vezényel. A rövidesen ismét
megnyíló, bensőségesebb hangulatú, kisebb
terű Zeneakadémián, különösen annak orgo-
naülésén ülve, jobban betekinthetünk a művé-
szek munkájába.
Számomra a Zeneakadémia az ifjúságomat jelenti,
ami ott telt el, a Nagyterme pedig egy egészen fan-
tasztikus akusztikát. Remélem, ez nem változott
meg. Az egyetlen gond itt az volt, hogy a mai ma-
mutzenekarok nem fértek el színpadán.
Jó, hogy a mai fiatal zenészeknek ismét ez le-
het az otthona, itt telhet ifjúkora. Ha már kor-
ról, életkorról esett szó: melyik az ön kedvenc
zenei korszaka?
Mindegyik. Amelyik épp az orrom elé kerül.
Haydn-től a nagy művek közül egyedül A Teremtés
c. oratóriumot volt módom előadni a Liszt Ferenc
Kamarazenekarral, ezen kívül szimfóniáival és zon-
goraszonátáival találkoztam főként. Azért mégsem
nem lesz kisebbrendűségi érzésem, ha Haydn-szak-
értőkre gondolok, mert szerintem a kottából kiol-
vasható minden.
A kottáról eszembe jut, hogy Mahler, akinek
kottaírása legendásan zavaros, nehezen olvas-
ható volt, karmestere volt az Operaháznak.
Melyik szobában dolgozott ő? S melyikben ön?
Mahleré a mai fő-zeneigazgatói szoba, az első eme-
leti egyetlen zongorás szoba volt, én a második
emeleten vagyok, a 14-es szobában, vagy 20 éve,
ami anno két szoba volt, de átalakították. Elődöm
itt Kórodi András volt.
A múltból ugorjunk a jelenbe, sőt a közeljö-
vőbe! Milyen tervei vannak az Operaházban
vagy más zenekarok élén?
Először is, hála a Jóistennek, meg kell tanulnom a
Haydn-művet, és örülök, hogy a kórussal zongorás
próbára is lesz lehetőségem. 
Ami az operaházi munkámat illeti, szépen el vagyok
látva előadásokkal, többnyire régi darabjaimmal.
Aminek örülök még, hogy tavaly debütáltam a Ri-

golettóban, ezt ismét dirigálom, s hogy az ugyan-
csak tavalyi A bolygó hollandi bemutató után most
mind a hat alkalommal én vezényelem a művet.
Ön járt Bayreuthban is, ugye?
Igen, ott „tapőr” {a szó eredeti jelentése: bárzongorista,
itt zongorista – a Szerk.}, azaz zenei asszisztens vol-
tam. Sokat tanultam, mert a legfontosabb dolgom
a rendelkező próbákon való zongorázás volt. Ez a
munka és a Ring akkori előadása számomra óriási,
életre szóló élmény volt, amelyből máig is élek.
Folytatva a terveket, nagy öröm számomra, hogy
az Erkel Színházban Szinetár Miklóssal dolgozha-
tok, mert eddig egy feladatom volt csak az új Er-
kelben: Wagner születésnapi gáláján dirigáltam. Na-
gyon örülök, hogy az Erkel teljes kapacitással és telt
házzal működik, ami az alacsony jegyáraknak kö-

szönhető. Isten tartsa meg a fenntartónak és a ve-
zetőségnek ezt a jó szokását! Házon kívül pedig,
még a Dohnányi Zenekar előtt, a Pannon Filhar-
monikusokkal játszom Pécsett, akikkel már volt
kapcsolatom az elmúlt 2 évben. A Gulyás Dénes
által kialakított társulattal Rómeó és Júliát, Falstaf-
fot játszottunk, de most Schubert VII. szimfóniá-
jára hívtak meg, ami nekem megint csak nagyon
nagy lehetőség. Más, kisebb felkéréseim is vannak,
amelyeknek mindig örülök, mert az ember ugyan-
úgy beleszűkülhet abba, ha mindig operákon dol-
gozik, mint a fordítottjába.
Egy interjúban azt mondta, hogy nem mindig
dirigál pálcával, és nem mindig áll karmesteri
pulpitusra. Hogyan fogja ezeket a koncerteket
vezényelni? Kézzel? Pálcával? 
Kényelmesebb pálca nélkül, de az operaárokban
fontos, hogy a művészek jól lássák a vezénylő kar-
mestert, már csak a viszonylag gyenge pultvilágítás
miatt is. Pálcával pontosabban tud dolgozni az em-
ber. Egyetlen egy lényeges technikai különbséget lá-
tok a koncerttermi és az operaházi dirigálás között:
azt, hogy az operánál össze kell tartani a két szintet,
a színpadot és a zenekari árkot, ezért a karmesternek
alkalmanként szinte „rendőri” szerepe van.
Kovács János 2013. november 29-én, 19:00 órakor vezényli
zenekarunkat a Klauzál Gábor Budafok–Tétényi Műve-
lődési Központban. Műsoron: Brahms: III. szimfónia,
Haydn: Nelson-mise. Közreműködik a Budapesti Akadé-
miai Kórustársaság.
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„Minden zenének van egy-
fajta zenedramaturgiája.”
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Szöveg: Viant Katalin

Pécs, azaz Sopianae megyei jogú város, hazánk ötö-
dik legnagyobb városa, Baranya megye székhelye,
ahol 2000. november 30. óta az UNESCO a vilá-
görökség részévé nyilvánított, IV. századi ókeresz-
tény sírépítmények is megtekinthetők a Cella Sep-
tichora Látogatóközpont különleges épületegyütte-
sében.

A város kétezer éves történetéből csak néhány kul-
turális vonatkozásút emelünk ki, így azt, hogy püs-
pökségét 1009-ben Szent István király; az ország
első egyetemét 1367-ben Nagy Lajos király itt ala-
pította; a középkori Pécset az ország kulturális élet-
ének egyik központjává Janus Pannonius püspök, a
magyar humanizmus nagy (latin nyelvű) költője
tette. A soknemzetiségű település kulturális élet-
ének sokféle rétege rakódott egymásra és ötvöző-
dött, s ennek is köszönhetően 2010-ben (Essennel
és Isztambullal együtt) Európa egyik kulturális fő-
városa lett Pécs. A programsorozatra 4 kulturális
beruházással készült a város, ezek egyike volt a Pé-
csi konferencia- és koncertközpont.
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A KODÁLY KÖZPONT

Pécsi konferencia- és koncertközpont néven indult
el a beruházás a Balokány városrészben, ahol a kö-
zel ezer fő befogadására alkalmas központ alapkö-
vét 2009. augusztus 25-én rakták le: egy fémhen-
gerben elhelyezték pl. a Dunántúli Napló aznapi
számát, fémérméket, az épület látványterveit, a Pé-
csi Kulturális Központ tájékoztatóit, Lickl György
zeneszerzőről szóló tanulmányt, a Pannon Filhar-
monikusok történetét. {Lickl György (1769. ápr. 11.
– 1843. máj. 12.), a Bécsből érkezett zeneszerző alapította
1811-ben az első pécsi szimfonikus zenekart, a Pannon
Filharmonikusok elődjét. – a Szerk.}
A konferencia- és koncertközpont, a Zsolnay Ne-
gyed ékköve a Kodály Központ nevet 2012. dec-
ember 16-án, névadója születésének 128. évfordu-
lóján vette fel. A megnyitón bejelentették, hogy a
központ két éven belül egy orgonával is gazdagodik
Scheffer Ferenc vállalkozó felajánlásából. Minde-
nütt kő- és faburkolatok, különleges szerkezeti
megoldások, magas szintű villamos- és gépészins-
talláció, egyedi tervezésű székek, dönthető nézőtér,
mozgatható zenekari árok… Az egész komplexum

„A Kodály Központ egy építészeti Stradivari.” 
És ez nem csak Maxim Vengerov hegedűművész véleménye! Pécs eddig is kiemelkedő kulturális lehetőségekkel
kényeztette lakóit és látogatóit. Stradivarija eddig azonban nem volt…
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magyar mérnökök, tervezők és kivitelezők szellemi
terméke és munkája.
A 11.144 négyzetméteres épület, az „organikusnak
tűnő csigaforma” több díjjal büszkélkedhet: 2011-
ben a hg.hu Design Award építészet kategóriájában
1. díjat nyert; az impozáns belsőt Az év belsőépíté-
sze – 2010 díjjal ismerte el a Magyar Építész Ka-
mara Belsőépítészeti Tagozata; a FIABCI Prix
d’Excellence ingatlanfejlesztési pályázat középület
kategóriájának 2. helyezését érte el; a Média Építé-
szeti Díja 2011 elismerést is és az internetes tájé-
koztatásért az Év Honlapja 2011 címet is megkapta.

A KONCERTTEREM

A Kodály Központ koncertterme Magyarország és
a régió egyik legszebb és legjobb akusztikájú kon-
certterme – köszönhetően egyebek között a több
számítógépes programra támaszkodó tervezésnek
és a 6 cm-es égerfa paneleknek, melyekkel a hang-
versenytermet borították. A beléjük mart, eltérő
mélységű és nagyságú hasítékoknak az akusztika
szabályozásában jut szerep: ez eredeti, „pécsi” meg-
oldás, itt használták először.
Közel 1000 fő hallgathat itt egy időben zenét, ki-
tűnő minőségben, mert a „ház a házban” megol-
dással a külső zajokat teljesen kiszűrték. A terem
minőséget jelzi, hogy Baráti Kristóf  hegedűmű-
vész, a Zsolnay Örökségkezelő Nkft. rezidens mű-
vésze 2013-ban már második alkalommal készít fel-
vételt a Kodály Központ koncerttermében, mert

„Ez lehetővé teszi, hogy – minimálisra redukálva az utó-
lagos elektroakusztikai korrekciókat – megőrizzék a le-
hető legtermészetesebb hangszerhangot és a valósághű kon-
certtermi atmoszférát, és a felvétel hallgatója úgy érezze, ő
maga is ott ül a hangversenyteremben. A Kodály Központ
ezzel a felvétellel avatja fel legújabb, a világ legjobb stúdió-
mikrofonjaként emlegetett Royer SF-24V csöves, sztereó
mikrofonját. Az unikális amerikai csúcsberendezés a Ko-
dály Központot működtető Zsolnay Örökségkezelő Nkft.
idei, a koncerttermet érintő fejlesztéseinek egyik jelentős té-
tele.”

EGY KIS PLUSZ…

A koncertterem átalakítható rendezvényteremmé,
sőt a „zeneitől eltérő használatot segíti a színpad hátteré-
ben leereszthető, tonnás súlyú vetítővászon, illetve a székekbe
épített konnektorok is.” Külön említést érdemel, hogy
2012-től a látássérültek ingyenesen látogathatják a
Kodály Központ programjait, a jegyek Braille-írás-
sal készülnek.
Komoly- és kortárs zene, könnyűzene és jazz jól
megfér egymás mellett a Kodály Központban,
ahová 2013 őszén például az idén 100 éves pécsi
villamosközlekedés emlékére stilizált villamossal
juthattak ki az érdeklődők. 
Zenekarunk 2013. október 15-én, 19.00 órakor veszi bir-
tokba ezt a csodálatos helyszínt, külön „szólószerephez”
juttatva az említett vetítővásznat is. Music by... Filmhar-
monikusok című koncertünkre várjuk a közönséget. Vezé-
nyel: Hollerung Gábor.
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versenyeket, az operaházat és a színházakat. 1827.
szeptember 11-én az Odéon Színházban Shakes-
peare Hamletjét látta egy angol társulat előadásá-
ban. Hirtelen felfedezte magának Shakespaere-t! A
nagy angol szerző műve felébresztette benne a ro-
mantikus muzsikust, az Opheliát alakító fiatal és
népszerű színésznő, Miss Harriet Smithson pedig a
szenvedélyes férfit. Szeptember 15-én ott volt a Ró-
meó és Júlián, majd megnézte az Otellót is, melyek 
női főszerepét szintén plátói szerelme játszotta.
Hector azonban igen furcsán viselkedett a nézőté-
ren: fájdalmasan felordított, valahányszor a szerep
szerint szerelmét egyik színésztársa átölelte. Az elő-
adások után pedig féltékenységi rohamai voltak, sőt
az öngyilkosság gondolatával is foglalkozott. Fáj-
dalmát növelte az a tény, hogy a nála mindössze
csak három évvel idősebb színésznő nem akart vele
személyes kapcsolatba kerülni: szerelmes leveleire
nem válaszolt, mert megijedt az érzelmeit kordá-
ban tartani nem tudó, sasorrú, lobogó vörös söré-
nyű, vadóc muzsikustól. Közben Berlioz indulatait
tovább hergelte az a hír, hogy szíve hölgye más férfi
oldalán mutatkozik. Végső kétségbeesésében bosz-
szút esküdött; az esze vesztett szerelmi bánatát han-
gokba rögzítő Fantasztikus szimfóniájának záró té-
telében imádottját fő-boszorkányként jelenítette
meg. (Annak ellenére, hogy közben értesült a hír
valótlanságáról.) A színésznő az angol társulattal
együtt idővel távozott Párizsból, így a mű bemuta-
tóján nem lehetett jelen. Ám amikor Berlioz meg-
tudta, hogy Miss Smithson ismét a városban van,

Mozaik

Szöveg: Zelinka Tamás

AHector Berlioz (1803-1869) nem volt
zenei csodagyerek, de imádta a zenét.
Édesapja, dr. Louis Berlioz tiszteletben
álló orvosként fiát is orvosnak szánta.
Bár felfigyelt Hector tévedhetetlen hal-
lására és zeneszeretetére, ezt csak fia hó-
bortjának tartotta, amelyet idővel úgyis
kinő majd. Ezért csak minimális szintű
zenetanulást tett lehetővé fia számára, és
a már régen megígért, jobb hangú fuvo-
lát is csak akkor vásárolta meg neki, ami-
kor az megígérte, hogy Párizsban anató-
miai tanulmányokba kezd. 

MÉGIS INKÁBB A ZENE….

A párizsi egyetemi évek tehát az orvostudomány
jegyében kezdődtek. Hector azonban nagyon utálta
az orvoslást, leginkább az anatómiát: „E borzasztó
emberi hullatömeg látványa, e szétszórt testrészek, e fintorba
merevült fejek, koponyák, a véres kloáka, melyen lépked-
tünk, a felháborító bűz, mely onnan szerteáradt, a tüdőca-
fatokon civódó verébrajok, az odúikban véres csigolyákat
ropogtató patkányok olyan borzadállyal töltöttek el, hogy
kiugrottam az előadóterem ablakán, toronyiránt futásnak
eredtem, és zihálva vágtattam egész hazáig, mintha sar-
kamban lett volna a halál és szörnyű kísérete. Huszonnégy
órát töltöttem az első benyomás hatása alatt, nem akartam
többé hallani se anatómiáról, se boncolásról, se orvostudo-
mányról, és ezer badarságot koholtam ki, hogy fenyegető jö-
vőmet elkerülhessem.” (Faragó László fordítása.)

Továbbra is csak a zene érdekelte, így egyre keve-
sebb időt töltött az orvosi egyetem kórházában, an-
nál többet viszont zenei könyvtárakban. Mivel ma-
kacsul kitartott elhatározása mellett, végül csak si-
került édesapja engedélyét is megszereznie Con-
servatoire-i tanulmányainak megkezdéséhez. Zene-
szerzés tanára az a Lesueur lett, aki a „leíró zene”
egyik hirdetője volt, aki hitt az új drámai művészet
lehetőségeiben és hitt tanítványában is: „Ön sem or-
vos, sem patikus nem lesz, hanem nagy zeneszerző, Ön zse-
niális”. Esténként ifjú művészbarátai – többek kö-
zött Eugène Delacroix, Victor Hugo, Alexandre
Dumas társaságában rendszeresen látogatta a hang-40

A Fantasztikus szimfónia szerzője
„Megihletett téged, szeretted, megénekelted, elvégezte feladatát.” 
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tiszteletjegyet küldött neki egy olyan hangversenyre,
melyen a Fantasztikus szimfóniát játszották. A mű-
vet meghallgatva Harriet rögtön felfogta a szimfó-
nia üzenetét és célzásait, és a maga módján ő is
bosszút állt: 1833-ban férjhez ment Berliozhoz. Há-
zasságuk azonban nem volt boldog, mert Harriet
iszákos hárpia lett, aki gyakran rendezett, kezdet-
ben minden ok nélkül, később már okkal félté-
kenységi rohamokat. Az is tény, hogy Berlioz na-
gyon keveset élt a családjával, mert szenvedélyesen
belevetette magát Európa zenei életébe, amelynek
egyik avantgárd vezéralakja volt. Házasságuk 21.
évében Harriet Smithson súlyos betegségben meg-
halt. „Mi sem egymással, sem egymás nélkül nem tudtunk
élni, és az utolsó tíz évben szembenéztünk ezzel a kegyetlen
problémával. Sokat szenvedtünk egymás miatt! A temető-
ből jövök, teljesen egyedül vagyok… Van-e borzasztóbb,
mint az élet!… Ahelyett, hogy elmenekülnék arról a hely-
ről, amelyhez oly kegyetlen emlékek fűznek, mindennap oda-
járok; reggelenként kimegyek a temetőbe, ott kevesebbet
szenvedek, mint amikor távol vagyok tőle.” Liszt Ferenc
vigasztaló, de őszinte szavakkal sietett megözve-
gyült barátja segítségére: „Megihletett téged, szeretted,
megénekelted, elvégezte feladatát.”

SAJÁT IFJÚSÁGÁNAK TÖRTÉNETE

A Fantasztikus
szimfónia (Epi-
zódok egy mű-
vész életéből) be-
mutatójára (1830.
dec. 5.) Berlioz
részletes ismerte-
tőt írt, amely ek-
képpen kezdődik:
„A zeneszerzőnek
az volt a célja, hogy
egy művész életének
különböző jeleneteit
ábrázolja, ameny-
nyire ezeket zenében ki lehet fejezni… A hangszereken
megszólaló dráma…előzetes magyarázatot kíván….A
programot tehát úgy tekintsük, mint operaismertetést, amely
arra szolgál, hogy a következő zeneszámok karakterét és
kifejezésmódját jelezze.”
Ebben az esetben a program – „epizódok egy mű-
vész életéből” – önéletrajzi vonatkozása nem két-
séges. A szimfónia hőse az a fiatalember, aki sze-
relmi csalódásában megmérgezi magát. Ópium-
adagja azonban kevés ahhoz, hogy meghaljon, de
ahhoz elég, hogy lázálomszerű víziókat ébresszen
fel benne.  Amit a fiatalember álmodik, az a szim-

41

fónia programja. A szimfónia főtémája az a zenei
gondolat, amellyel a mű első Allegrója indul, és
amely ezt követően a szimfónia valamennyi tételé-
ben megjelenik, más-más hangulatot árasztva, az
imádott nő alakját felelevenítve: Álmok, szenvedé-
lyek c. nyitótétel a megismerkedés előtti lelkiálla-
potról szól, amelybe hirtelen tör be a szerelem
szenvedélye: „… Átmenet a  melankolikus álmodozás
lelkiállapotából, amelyet a céltalan öröm rohamai szakíta-
nak meg, az őrült szenvedélyig, dühkitörésekkel, féltékeny-
séggel, ellágyulásokkal, könnyekkel, vallásba menekülő vi-
gaszokkal.” A főszereplőt a Bál (Keringő) tételben
egy „ünnepi forgatag közepében találjuk, „… ahol
szintén megjelenik előtte a kedves képmása, és felkavarja a
lelkét.” A Jelenet a mezőn c. tételben hősünk „egy
este vidéken találja magát, a távolban két pásztor a »ranz
des vaches« (svájci népdal) dallamával beszélget egymás-
sal.… Fellélegzik magányában, azt reméli, csakhamar nem
lesz már egyedül… De ha csalódna!… A reménynek és a
félelemnek ez a keveréke, ezek a boldogságról szőtt gondo-
latok, amelyeket néhány sötét sejtelem zavar meg… Távoli
mennydörgés… Magány… Csönd…” A Menet a vesz-
tőhelyre tételben azt álmodja, „…hogy megölte, akit
szeretett, hogy elítélték, a vesztőhelyre vezették, ahol részt
vesz a saját kivégzésén….Az induló végén ismét megjelenik
az idée fixe első négy hangja, ezúttal, mint a szerelem utolsó
gondolata, amelyet a végzetes csapás félbeszakít. Majd dob-
pergés, komor gyász, a kivégzést lefújják.” A finálé címe:
Boszorkányszombat. Ebben „…a művész egy boszor-
kányéjen látja magát, árnyak, boszorkák, mindenfajta
szörnyek rettentő csapatának közepette, akik mind az ő te-
metésére gyűltek össze…. A szeretett dallam újból megjele-
nik, de elvesztette nemes és félénk jellegét; most már csupán
táncnóta, aljas, triviális és groteszk. Íme a szerelem, seprű-
nyélen táncol. Ő is eljött a boszorkányszombatra…”.
Ludwig Börne német kritikus jelen volt a Fantasz-
tikus szimfónia bemutatóján: „Vasárnap a Conserva-
toire-ban koncertet hallgattam. Egy Berlioz nevű fiatal ze-
neszerző… adatta elő a szerzeményét. Romantikus. E fran-
ciában egy egész Beethoven rejtőzik, de azért kötnivaló bo-
lond. Nekem nagyon tetszett minden. Érdekes szimfónia
ez, öt drámai felvonásban, természetesen csupán hangszeres
zene; de hogy az emberek meg is értsék, mint egy operához,
cselekményt magyarázó szöveget is nyomatott hozzá. A leg-
kicsapongóbb irónia ez, amilyet soha költő szavakban ki
nem fejezett. És istentelen. A zeneszerző saját ifjúsága tör-
ténetét mondja el.” 
Berlioz Fantasztikus szimfóniáját 2013. december 8-án,
vasárnap 19:30 órakor tűzte műsorra zenekarunk a Bar-
tók Béla Nemzeti Hangversenyteremben, Zene plusz soro-
zatunk Jelenkorok című koncertjén. Az est folyamán fel-
hangzik még: Philipp Glass: Concerto fantasy, Dubrovay:
Zongoraverseny. Vezényel: Hollerung Gábor.



Nagy magyar karmesterek 

Szöveg: Kassai-Máté Kriszta

„Mikor zeneszerzés és karmester szakon
levizsgáztam és okleveleimet kezemben
tartottam, azt hittem, enyém a világ. A
világ mindig a fiataloké. Ekkor még nem
nyomasztja az embert kötelességtudat, fi-
gyelme sokkal inkább a jogaira irányul,
és eltökélt szándéka mindent megváltoz-
tatni és elődeinél jobban csinálni. Idővel
azonban beköszönt a felelősség érzése.
Észreveszi, hogy azokéról is gondoskodni
kell, akiknek nincs annyi cselekvő ké-
pességük vagy tehetségük, felismeri, hogy
az idősebb generáció sok értékeset alko-
tott, aminek nem szabad elvesznie, s
amin nem szabad változtatni. Ekkor
tisztán látható lesz az is, hogy a hagyo-
mányt őrizni kell. Felelősek vagyunk a
jövőért, miközben őrizzük a múltat és gondoskodunk az
élet folyamatosságáról.” – olvasható Fricsay Ferenc élet-
rajzi feljegyzésében.

GYEREK A ZENEAKADÉMIÁN

Az értékmentés, a minőségi munka megőrzése az
utókor számára lekövethető a világhírű karmester
életében, aki Fricsay Richárd császári és királyi ka-
tonakarmester fiaként 1914. augusztus 9-én szüle-
tett. Kimagasló zenei tehetsége egészen kisgyermek
korában nyilvánvalóvá válik. Hatéves korától zon-
gorázik a Zeneakadémián, majd beíratják hegedülni
is, tizenegy évesen már tűrhetően bánik a klarinét-
tal, végül megtanul ütőhangszereken is játszani. 
A Zeneakadémia (ekkor Hubay, Dohnányi, Kodály,
Bartók és Weiner munkahelye!) kivételt tesz, amikor
14 évesen felveszi Fricsay Ferencet. Két év múlva
apja katonaszimfonikusainak rádióbeli élő hang-
versenyén, számára is váratlanul debütál, mint kar-
mester, mert szigorú édesapja egy véletlen folytán
elkésik a felvételről. Hasonló „véletlen” vagy sors-
fintor vezet nemzetközi hírnevéhez is, amikor ké-
sőbb Otto Klemperer, betegsége miatt nem tudja
levezényelni Salzburgban a Danton halálát.
De ne szaladjunk ennyire előre. 

IRÁNY SZEGED!

Amikor elvégzi a Zeneakadémiát, és fent említett
diplomáit a kezében tartja, az Operaház igazgatója,
Tóth Aladár (Fischer Anni férje) segédkarmesteri
fokozatot ajánl neki. Fricsay azonban szemtelen
módon nem fogadja el, inkább úgy dönt, hogy Ma-
gyarország akkori második legnagyobb városába,
Szegedre távozik, ahol katonakarmesternek áll. Itt
születnek meg első házasságából gyermekei; Fe-
renc, András és Márta. {Később, második házasságából
még egy Krisztián nevű fia születik. – a Szerk.} Meg-
mutatkozik egész életén átívelő álláshalmozó habi-
tusa, mivel ötvenhárom pályázóból a városi filhar-
mónia karnagyává is megválasztják. Sőt, a Városi
Színházban is vezényel, 1938-ban pedig már ál-
landó operatársulatot szervez. Nemhiába: a „zene az
anyanyelve”, ahogy emlékirataiban is írja. 
A szegedi évekre így emlékezik: 
„...katonazenekar vezénylését vállaltam Szegeden. Elődöm
Budapestre költözött, mert nyugdíjba vonuló apám örökébe
lépett, és így betöltetlen volt szegedi posztja. Egyidejűleg - az
53 pályázó közül - a filharmónia karnagyává is megvá-
lasztottak, és ez számomra még fontosabbá vált, mint az
előbbi tisztség. Nemsokára zászlós, hadnagy, főhadnagy,
majd végül százados lettem. Természetes, hogy egyenruhá-42

„Nekem a zene az anyanyelvem”
Fricsay Ferenc elsősorban zeneszerző és karmester volt, de élete során rengeteg titulus illette. Az ő nevéhez fű-
ződik a lemezfelvételek széles körű elterjedése, több zenekar világhírűvé tétele, de fő feladatának mindig azt tar-
totta, hogy az őt körülvevő zenészek elégedettek és boldogok legyenek.
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ban kellett járnom, és kard csüngött a bal oldalamon.
Őszintén szólva ez utóbbit csak nehezen tudtam elviselni.
Amikor a szegedi filharmonikusokat átvettem, csak 260
bérletesünk volt. Még ma is büszke vagyok arra, hogy tíz-
évi szegedi működésem alatt számuk kétezerre nőtt.” 
Ekkor még harminc éves sincs. A szegedi sajtó is el-
ismerően ír Fricsayról: „A város közönsége hálás lehet
Fricsay elismerésre méltó működéséért, hiszen hármas mi-
nőségben (filharmonikus-karnagy, zeneszerző és kórusve-
zető) a legeredményesebb munkásságot fejti ki.” (Gábor
Arnold, Szegedi Napló, 1936. május 5.) Fricsay
több kisebb kompozíciója mellett a Glattfelder
Gyulának ajánlott, nagyobb szabású Szegedi misé-
jével arat 1936-ban komoly sikert. A Szabadtéri Já-
tékok kiemelkedő eseménysorozata közreműködői
között szintén fontos szerepet játszik, mint karnagy,
szerző és szervező. 1936-37-ben a János vitézt ve-
zényeli és Madách Tragédiájához ír kísérőzenét.

BUDAPEST, SALZBURG - VILÁGHÍR

1944-ben, az éppen harminc éves karmester-zene-
szerző - „a diadalmasan előretörő, komoly, vidéki zene-
kultúra ifjú harcosa”, ahogy Tóth Aladár nevezi - ti-
zenegy sikeres év után családjával Budapesten buj-
dosni kényszerül. Amikor, még a háború befejezése
előtt, 1945-ben megnyitja kapuit a budapesti Ope-
raház, vezető karmester lesz. Közben megszervezi
Somogyi Lászlóval együtt a Fővárosi Zenekart (az
egykori ÁHZ, mai nevén Nemzeti Filharmonikus Zene-
kar elődjét), és bécsi meghívásra Dvorák Új világ-
szimfóniáját és Bartók Hegedűversenyét játsszák. 
Ekkor meghívják a salzburgi fesztiválra, Otto
Klemperer asszisztensének szerződtetik, a feladat
világraszóló: ősbemutatni Gottfried von Einem
operáját, a Danton halálát. És itt jön az a bizonyos
második „véletlen”: Otto Klemperer néhány nappal
a világpremier előtt végképp lemondja az előadás-
sorozatot. És az ismeretlen Fricsay Ferenc világra-
szóló sikerrel vezényli Gottfried von Einem operá-
ját! Még akkor este megállapodás születik két to-
vábbi salzburgi évad modern premierjeiről. De Fri-
csay Ferenc nem lenne Fricsay Ferenc, ha nem dol-
gozna ezen kívül még minimum három helyen. Mi-
közben 1947-ben a Bécsi Operaház vendégkar-
mestereként is tevékenykedik, előadja Budapesten a
Lammermoori Luciát Gyurkovics Máriával a fő-
szerepben, majd két, Berlinbe szóló megbízást fo-
gad el: a főzeneigazgatói állást a Városi Operában,
és a RIAS (az amerikai megszállási szektor rádiója, ké-
sőbb Nyugat-Berlin közszolgálati adója) vezetőinek meg-
bízását egy új szimfonikus zenekar megalakításáról
és zeneigazgatásáról.

NÉMET LEMEZKIADÓ

A szegedi koreográfia megismétlődik: néhány év
alatt nemzetközi hírűvé formálja a RIAS zenekart.
És ettől kezdve döntő szerepet játszik a háború
utáni Németország, különösen Berlin zenei életé -
nek újjáépítésében, a Deutsche Grammophon le-
meztársaság kizárólagos szerződésével a zsebében,
amelyet Elsa Schiller ajánl fel neki a salzburgi siker
után. A kiadó alaprepertoárját ő dirigálhatja tehát
lemezre, ami Fricsay igényességéhez méltó feladat.
Ulrich Schreiber, német zenekritikus szerint ő volt
az „első európai léptékű médiaművész/személyiség”, akit
nagyon érdekelt a felvétel-technika, a rádiós közve-
títések és a lemezfevételi technika tökéletesítésére,
a sztereofónia használata.  
A Moldva próbáin készült tv-felvétel is mutatja, mi-
lyen felkészülten áll a zenekar elé. A zenei történést
plasztikusan jeleníti meg, ha kell, el is énekli, hogy
még egyértelműbbé tegye, mit szeretne hallani. Ez
is bizonyítja, hogy mindig átfogó koncepcióval ren-
delkezik az adott műről, mindig pontosan tudja, mi
lesz a végeredmény.

A RUTIN ELÍTÉLÉSE

A bécsi repertoár operák vezénylése kapcsán kiala-
kul benne a rutin mélységes elítélése. Társulatban
szeret gondolkodni, egy mű kidolgozásában ha-
sonló gondolkodású szereplők erős magjával. Ezek
közé tartozik jó barátja, Dietrich Fischer-Dieskau,
Rita Streich, Maria Stader, Ernst Haefliger, Josef
Geindl, a zenészek közül pedig szívesen és sokszor
játszik együtt Fischer Annival, Clara Haskillal, Ye-
hudi Menuhinnal, és Anda Gézával. 
Az ötvenes évek elejétől rengeteget utazik, meg-
fordul Edinburghben (Figaró házassága), Buenos
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Fricsay Ferenc - FIAI  SZEMÉVEL: 
A keveset látott apára fia, András (aki maga is művészember lett,
színész, rendező, Berlinben és Hamburgban él) így emlékszik:
„Fati maga volt a napsütés. Jelenléte mindenkit felvillanyozott.
Senki nem védekezhetett a szenvedély ellen, ami minden tevé-
kenységét kísérte. Elvarázsolt kicsit és nagyot, egyik pillanatban is-
teni vicceket mesélt, a következőben pedig már komoly témák
megvitatásába bonyolódott.” Ferenc fia szerint nagyon szeretett
Svájcban lakni, biztonságban és otthon érezte magát Ermatin-
genben, de „a maga módján mindig magyar maradt: hadilábon állt
a német nyelvtannal, a névelők rendszere örök rejtély volt szá-
mára. Igazi magyar temperamentuma sosem hagyta cserben: hir-
telen haragú volt, vicces és melankolikus, elbizakodott és szere-
tetreméltó.”



Nagy magyar karmesterek 

Airesben (Carmina Burana), Nápolyban (Kéksza-
kállú Herceg vára), majd 1952-ben kéri szerződése
felbontását a Berlini Operával. Ugyanebben az év-
ben feleségül veszi Silvia Göhnert, és családjával
együtt a svájci Ermatingenbe költözik.
A következő évben vezényel Párizsban, Milánóban,
Luzernben és Amerika több városában. A houstoni
sikeres koncert után az 1954/55-ös szezonra szer-
ződteti a Houstoni Szimfonikusok vezetősége,
ahonnan azonban a menedzsment ígéreteinek be
nem tartása és a sznob támogatók értetlensége mi-
att Münchenbe menekül. A houstoni csalódás után
írja feljegyzéseiben, „Életemben továbbra is azt fogom
feladatomnak tekinteni, hogy boldog és megelégedett zené-
szek vegyenek körül, akik legalább nagyjából képességük,
emberi értékük és tehetségük szerint legyenek fizetve.”
1956-ben a Bajor Állami operaház főzeneigazga-
tója lesz (érdekesség, hogy az 1956-ban emigráló
Vásáry Tamás, Fricsay Ferenc közbenjárására, 
a Deutsche Grammophon lemezgyártól kap ösz-
töndíjat svájci tartózkodásához). 1958-ban a mün-
cheni Nemzeti Színház felépítéséért jótékonysági
koncertet vezényel, amely az első élő eurovíziós
koncertközvetítés Németországban. Ugyanabban
az évben pedig Mozart Figaro házasságát vezényli
a Cuvillies Színház megnyitóján. 

BETEGEN

Az 1958-as év más szempontból is meghatározó:
itt kezdődnek Fricsay megpróbáltatásai a betegség
leküzdésében. Kortársai szerint elmélyíti, átszelle-
mültté teszi vezénylését a halálközeli állapot. És
még mindig megállás nélkül dolgozik: mint főze-
neigazgató operakarmester, zenekari vezető, ven-
dég-dirigens, és folyamatosan rögzíti bakelitleme-
zek tucatjain életművét. Kétszer veszi fel a Kék-
szakállút, bemutatja németül a Psalmust és a Can-
tata Profanát. 

1960-ban megkapja az osztrák állampolgárságot,
mivel az 1956-os sikertelen forradalom után a ha-
zatérése végleg reménytelenné vált. 1961/62-ben
ismét Berlinbe hívják főzeneigazgatónak, 1961 ta-
vaszán Yehudi Menuhinnal turnézik a berlini rádió
szimfonikus zenekarával. Szeptember 24-én pedig
Berlinben az új Deutsche Operben a Don Giovan-
nit vezényli, amely egyben az első élő operaközve-
títés a televízióban. Októberben megkapja a leg-
magasabb német állami kitüntetést, a német ér-
demrend tisztikeresztjét (Deutsches Verdienstkreuz
der Bundesrepublik Deutschland). Utolsó lemez-
felvétele, majd novemberben, Bonnban utolsó kon-
certje is elhangzik.  
Életereje lassan, feltartóztathatatlanul hagyja el,
egyenletes diminuendoban. 

ELMENT KÖZÜLÜNK

Munkássága szinte a feledés homályába vész, ami
valószínűleg korai halála mellett annak is köszön-
hető, hogy hiába volt ő az, aki előre mozdította a
felvételek terjedését, minél több mű rögzítését, a
Deutsche Gramophon társaság halála után egy
olyan médiaprofit szerződtet, aki remekül formálja
meg saját média-megjelenését: Herbert von Kara-
jant - háttérbe szorítva ezzel Fricsay érdemeit. 
„A sors kegyes volt hozzá, amennyiben élete végét a fölül-
múlhatatlan csúcson érhette meg. Ellenben kegyetlen volt, hogy
őt is, mindnyájunkat megfosztott azoktól az érett gyümöl-
csöktől, amelyek ezen a magaslaton csodálatossá fejlődhettek
volna” – írja megemlékezésében Kodály Zoltán. 
„Betegsége, világtól való visszavonulása belső elmélyülés volt.
Egy tiszta láng, mely túl korán aludt el, de ellenfénye éle-
tünket még sokáig megvilágítja” – írta a Die Zeit 1963-
as nekrológjában. 
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A Fricsay-hozzáállás
„Szeged, ünnepi napjainak eseménysorozatában vasárnap este
eljutott a második premierig. A János vitéz örökszép dallamai száll-
tak az ég felé a Dóm tér csodálatos panorámájában. [...]
Külön elismeréssel kell megemlékeznünk Fricsay Ferenc teljesít-
ményéről. A lelkes karmesteri munka az előadás legkisebb részle-
tére is kihatott és műgonddal tartotta össze úgy a zenekart, mint az
igazán szépen szereplő kórusokat.” (Délmagyarország, 1937. au-
gusztus 3.)
Ez a hozzáállás átível egész karrierjén. Szigorú, a muzsikusai felé
magas követelményeket támasztó dirigens hírében áll Fricsay Fe-
renc. Pontos elképzelések mentén, a darab tökéletes ismeretével
irányítja a zenekart, precíz utasításokat ad. Arra bátorítja a zene-
kari zenészeket, hogy aktívan hallgassák egymás játékát, kama ra-
muzsikusokként dolgozzák ki az együttjátékot.



Kitekintő 

45

HANG(OS)VARIÁCIÓK, 
ÁBÉCÉBEN

* A hangenergia magnitúdóját
kiszámoló tudósok megállapítot-

ták, hogy a tenger mélyén élő, a
túlélésüket hangokra alapozó ál-
latfajokat nemcsak az ember kel-
tette zajok veszélyeztethetik, de
olyan természetes zajok is, mint
például. a felmelegedés miatt ke-
letkező, egyre jelentősebb mér-
tékű, földrengéshez hasonló han-
gok, amit a jéghegyekről lesza-
kadó hatalmas jégdarabok hang-
rezgései keltenek.

* Hangháborítás miatt elhagyják
„vizeiket” a kék bálnák meg a cső-
rös cetek: ők hallják ugyanis a ten-
geralattjárók szonár műveleteit,
ami zavarja őket. {sonar: 
sound navigation and ranging – hanggal
való navigáció és felderítés – a Szerk.}

* Hanghonlapot terveznek
szomJAZZom néven, ahol a
dzsessz magyar tehetségeiről ol-
vashatunk majd – addig nézzük a
képen látható jazz-muzsikus fa-
zonra nyírt bokrokat. 

* Hanghullámokkal emeltek fel
és mozgattak tárgyakat a levegő-
ben svájci tudósok: a 160 dB-es
hangerősség ellenére (mely ak-
kora zajt csap, mint egy felszálló
sugárhajtású repülő) semmit nem
hallanánk e mozgásból, mert a 24
kHz-es tartomány az emberi fül
számára nem érzékelhető.

* Hangjegyírógépet is feltalált
a „zongora hangok varázs-jegy-
zője”, a fantasztának tartott, zon-
goratanításból és festészetből élő,
méltatlanul elfeledett Kliegl Jó-
zsef. A zongorára szerelt masina
óraművel forgatott hengerre raj-

zolta a
hangje-
g y e t ,
a m e -
lyet a
z o n -
g o r a
billen-
tyű jén
leütöt-
tek. A
„hang-
s z e -
d ő t ”

(amit saját pénzén elkészíttetett, Liszt,
Erkel és Ábrányi pedig pártolt és be-
mutatott) ünnepélyes keretek kö-
zött adták át a Nemzeti Múze-
umnak. Itt egy időre nyoma ve-
szett, majd előkerült ugyan, de
ekkor meg gyerekek tették
tönkre, így lassan a feledés ho-
mályába veszett a találmány.

* Hangképre emlékeztet inkább
Dubrovay László {1943-ban szü-
letett, Kossuth-díjas zeneszerző, zene-
oktató- a Szerk.} elektronikus ze-
nei kompozíciója, mint megszo-
kott kottára.

* Hangkölcsönzésnek, azaz
Várhelyi Endre operaénekes hu-
morral teli, nagyszerű hangjának
is köszönhető, hogy Maci Laci
oly kedvelt lett hazánkban.

* Hanglépcső a címe Balogh
Anita {1965-ben született kerámia-
művész – a Szerk.} több, zenei té-
májú kerámiája közül az egyik-
nek.

* Hangosbélyeget adott ki a
Magyar Posta. Az Operában a
Zene a filatéliában c. kiállítás ke-
retében láthattuk a Wagner és
Verdi arcképével díszített, vilá-
gújdonságnak számító két ívet.
A Bélyegmúzeumban pedig
2014. máj. 15-ig látható a Bélyeg-
rapszódia, avagy könnyed ke-
ringő zenés bélyegek körül c. ki-
állítás.

* Hangszerbár vagy koktélzon-
gora keveri az italokat Boris Vian
francia író, dzsesszmuzsikus, ze-
neszerző, festő, matematikus Taj-
tékos napok c. regényében. Min-
den „hangjegynek egy-egy tömény ital
felel meg, vagy valamilyen likőr vagy

aroma. A
zengető pe-
dállal felvert
tojást, a tom-
pító pedállal
pedig jeget
adhatsz a
keverékhez.
A szódavíz-

hez trillázni kell, a mennyiség arányos
a hanghosszúsággal…a zongora mind-
eközben normálisan működik. Ami-
kor a dal végére ért, az elülső védőle-
mez…lecsapódott, s ezáltal a hang-
szekrényben látható vált egy sor pohár.
Kettő közülük színültig volt valami-

Nyári „színesek”
Viant Katalin, Kitekintő rovatunk állandó gazdája ezúttal a hang és az ötös szám jegyében szemezgetett
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lyen ínycsiklandozó keverékkel.” Ma,
mások „az ízek hangzó párjait sze-
retnék megtalálni az Ízbontó című, in-
ternetes tesztjátékban. Szerintük a
„harmonikus zene jobban kiemeli az
édes ízeket, míg a disszonáns hangok a
savanyút.”

* A somogyi Torvaj egyedülál-
lóan híres evangélikus templo-
mának 300 éves ún. szószékor-
gonája valódi hangszerkirálynő.
A zöld színű, eredeti előrészes,
felújított barokk hangszer hangja
meghallgatható:

http://asztali.lutheran.huoldalon.

* Hangszertelen és „pódiumta-
lan” koncerteket ad Mi-
chel Risse, aki társaival
egy-egy várost járva kira-
katüveget, kerékpárküllőt,
fémlépcsőt, járdát, kőfalat,
padot, rácsot, lámpaoszlo-
pot, szemetest, gurulós
bőröndöt szólaltat meg te-
nyérrel, pálcával. A kö-
zönség követi őt, s így
hallgathatja a város eddig
figyelemre nem méltatott
hangjaiból akkor és ott
összerakott „hangművet”.
Aki beírja Risse nevét yo-
utube-on, hangtalanul kö-
vetheti őt! 

* Hangszerválasztás Nagyvára-
don: a székesegyház különleges,
félköríves alakú nagy orgonáját
ünnepeken, a kicsit vasárnap és
hétköznapokon szólaltatják meg.

* Hangtalan léggitárverseny zaj-
lik 1996 óta Finnországban, ahol
zenére, de hangszer nélkül kell

imitálni a gitározást. A youtube
szerint itt a konkurencia: egy fia-
talember falra rajzolt dobokon
imitálja a dobolást.

* Hangutánzó és rendkívül „vo-
kális állat” a beluga nevű, kedves
fehér delfin, „aki” még az emberi
beszédet is képes visszaadni.

* Hangüzenet hallható a legú-
jabb dohányzásról való leszokta-
tási hullám jegyében  egyes ciga-
rettásdobozok kinyitásakor, ame-
lyek arra szólítják fel a doboz ki-
nyitóját, hogy ne gyújtson rá.

ÖTFOKÚSÁG – NEM CSAK 
ZENÉBEN

* Pentaton cuvée: „a pen-
taton hangsor összhangja is
adta a bor ötletét. Pentatónia
tükröződik benne.” – mondja
Dúzsi Tamás borász.
Idén pedig első alkalom-
mal választották meg Az
év népzenész borát: a
legmuzikálisabb a Luca
bora és a Névtelen cu-
vée lett, mert „Van
benne muzsika!”

* Pentaton íz-harmó-
nia (édes, savanyú, keserű,

csípős, sós ) és mély szín jellemzi
a 2012-ben eredetmegjelölés-
oltalom alá vett kalocsai fű-
szerpaprika őrleményt.

* ”Pentatónia. Magyar ru-
hák tárlata” címen állította ki
Milánóban 25 tervező 50
olyan ruháját, melyek magyar
viseletekre hajaznak.

* Pentatónia a költészetben;
„Holdra kitett pentaton váza” Zalán
Tibornál; pentaton zsoltárát pen-
gető hárfás Sántha Györgynél;
„csendes pentaton énekhez” hasonlí-
tott haza Horváth Sándornál;
Pentaton címmel írt 5 szakaszos
vers Szabó Magdánál és Vas Ist-
vánnál.

„ÖTÖS” TÖRTÉNETEK

* 335 éve született Vivaldi Négy
évszak c. művét a kaposváriak
naponta többször is meghallgat-
hatják Bors István szobrászmű-
vész négy zenélő szobránál.

* 155 éve született Hubay Jenő
hegedűművész. Életéről – várha-
tóan 2015-re – film készül.

* 95 éve született Nagyváradon
Hubay Mikós drámaíró. Az „Egy
szerelem három éjszakája” c. darab-
jából született az első magyar mu-
sical Ránki György zenéjének és
a veszprémi Petőfi Színház be-
mutatójának köszönhetően.
Utóbbiak mutatták be egyébként
először a 115 éve született Brecht
1945-ben íródott Koldusoperáját.

* 55 éve az Opera Lux
szappan volt a szappa-

nok királynője. 2012-
ben Lederhaas úr

operák ihletésére ké-
szített és nevezett el
szappanokat, hogy a
szaglásunkat is be-
vonja a nagyobb ze-
nei műélvezet érde-
kében, míg Zólyomi
Zsolt parfümőr
2013-ban Thorma
János képeihez kreált
illatokat.

* 15 éves a Fehér bot
napja. A Fővárosi
Szabó Ervin Könyv-
tár Zenei Gyűjtemé-

Kitekintő 
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nyéből több száz hangszeres
(zongora-) művet tartalmazó
Braille-kotta kölcsönözhető.
2009/10-ben Ungár Imre, az első
magyar vak zongoraművész szü-
letésének 100., Louis Braille szü-
letésének 200. évfordulója alkal-
mából a Braille-kottákat díjmen-
tesen készítették el a megrende-
lőknek.

* 5 éve alapította a Liszt Ferenc
Zenetudományi Egyetem a Mu-
sica Dilecta-díjat a zene szeretete
jegyében, amatőr muzsikusok elis-
merésére, melyet elsőként a Sem-
melweis Vonósnégyes nyert el.

* Idén decemberben, Gárdonyi
születése 150. évfordulója alkal-

mából a
m ű ve i r e
k o m p o -
nált kor-
társ mű-
veket hall-
hatjuk egy
zeneszer-
zői pályá-
z a t n a k
kö s z ö n -

hetően a felújított Zeneakadé-
mián. Elődjében, a Régi Zene-
akadémián 5 tanárral indult anno
a tanítás.

ÖT ÉVE SINCS ANNAK, HOGY… 

*…Jorge Cruz megfejtette az El
Castillo piramistemplom és a
Hold-piramis lépcsőinek „eső-
cseppzenéjét”. A piramisok

hangszernek tekinthetők, noha
„nincs közvetlen bizonyíték arra, hogy
a maják ezeken játszottak is volna.”
Arra viszont van, hogy „lábbal”
zongoráztak az aluljárók lépcsőin
az emberek, amikor felfedezték,

hogy azokra nemcsak felragasz-
tották a billentyűzet képét, de
meg is szólaltathatók. Miért ne
zenéltek volna a maják is a pira-
mislépcsőn?

*… májusban felállították Buda-
pesten a Kodály-tanítvány, az

1965-ben
e l h u n y t
Ahn Eak
Tai koreai
z e n e -
s z e r z ő
szobrát .
Idén egy
népdalát-
i ratának

ősbemutatójával emlékeztek. Ha-
zájában ő rendezte az első zenei
fesztivált.

* … elhunyt (idén júliusban)
Halmos Béla, népzenekutató,
népzenész, a táncház-mozgalom
egyik elindítója, a táncház-archí-
vum alapítója, akit idén, márc.
15-én Széchenyi-díjjal jutalmaz-
tak. A magyar táncház módszert

az UNESCO 2011-ben felvette a
szellemi és kulturális örökség lis-
tájára, a Magyar Nemzeti Bank
pedig ezüst emlékérmét bocsá-
tott ki ennek tiszteletére.

DOHNÁNYI-SAROK: 5 TÉTELBEN

* „Kérjük, hogy Erkel fohászát ere-
deti… formájában, vagy… Dohnányi
Ernő újrahangszerelésében… adják
elő.” (Az Erkel Társaság állásfogla-
lása, részlet.)

* A Grazi Nemzetközi Kórus-
fesztivál műsorfüzete a Verdi Re-
quiemjét előadó Budafoki Doh-
nányi Zenekart brilliáns jelzővel
illette.

* A Dohnányi Zenekar 2013.
okt. 27-én koncertet ad a MüPá-
ban. 1935. okt. 27-én pedig „a
népszerű Holy zenekar” zenélt a
Gyulai Tűzoltó Egylet jótékony-
sági bálján a Komló Szállóban. A
Békés Megyei hírlap azt is tu-
datta, hogy Gyulán a „Tanárok,
diákok közreműködésével nagy sikerű
koncertet adtak Erkel műveiből az ál-
lami zenedében.”

* „Dohnányi azt a benyomást keltette,
hogy – mint egykor Mozart – az égből
pottyant közénk.” – írta Flesch Ká-

roly világ-
hírű hege-
dűművész
és zenetanár
( M o s o n ,
1873. okt.
9.), aki
Dohnány i
segítségével
lett a Lu-

zerni Konzervatórium tanára.

* Dohnányi Ernő 1913. okt. 16-
án azt írta testvérének, Máriának,
akit ezúttal K. M.-nek szólít:
„Haragszom reád játszásról szó sincs.
Dolgozom nyakra-főre, ez az egész.”
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Ha újév, akkor újévi koncert a Budafoki Dohnányi Zenekarral!

Komoly komolytalanságok
2014. január 5. 
19:30 Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

www.bdz.hu

Lajkó Félix

Szentpáli Roland

Hollerung Gábor

Budafoki Dohnányi Zenekar

Fejér András



Koncert 
kalauz

A műsor- és szereplőváltoztatás jogát fenntartjuk!



A Budafoki Dohnányi Zenekar hangversenynaptára 2013‐14.

2013. október 11. 
péntek, 19:00

Klauzál Ház
BUDAFOKI

Dvorák: VII. szimfónia
Derek Bourgeois: Harsonaverseny
Walton: Johannesburg fesztivál nyitány
Sütő András – harsona
Vezényel: Werner Gábor

2013. október 15. 
kedd, 19:00

Kodály Központ – Pécs
FILMZENE KONCERT

MUSIC BY... FILMHARMONIKUSOK
Filmzenei klasszikusok
Előad és vezényel: Hollerung Gábor

2013. október 17.
csütörtök, 19:30

Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyterem
NKA ÜNNEPI KONCERT

2013. október 27. 
vasárnap, 19:30

Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyterem
ZENE PLUSZ...

KERESZTUTAK
Gregorián (Dies irae)
Allegri: Miserere 
Liszt: Haláltánc
Orff: Carmina burana
Balog József  - zongora
Cecilia Lloyd - szoprán
Horváth István - tenor
Szegedi Csaba - bariton
Budapesti Akadémiai Kórustársaság (karigazgató: Tőri Csaba)
Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar (karigazgató: Szabó Soma)
Vezényel: Hollerung Gábor

Az NKA fennállásának 20. évfordulója alkalmából
rendezett ünnepi hangverseny
Stravinsky: Menyegző - kortárs balett 
Galántai Viktór – Orsi Mária: Ne kérdezd ki voltam 
Saint-Saëns: Orgonaszimfónia – IV. tétel  
Bartók: Román népi táncok 
Fölszállott a páva – népzenei és néptáncos blokk 

2013. november 3. 
vasárnap, 19:30

MOM
HEGYVIDÉKI ÜNNEPEK

Mozart: g-moll szimfónia K. 540
Mozart: Requiem K. 626
Csreklyei Andrea - szoprán
Megyesi Schwartz Lúcia - alt
Kálmán László - tenor
Cser Krisztián - basszus
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Vezényel: Rácz Márton

2013. október 26. 
szombat, 11:00

Klauzál Ház
JUNIOR

Orff: Carmina burana 
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Előad és vezényel: Hollerung Gábor

2013. október 26. 
szombat, 15:00

Klauzál Ház
ZENEÉRTŐ LESZEK

BEMUTATKOZIK A VONÓS CSALÁD
A hegedű, a brácsa, a gordonka és a nagybőgő
Előad: Zelinka Tamás



A Budafoki Dohnányi Zenekar hangversenynaptára 2013‐14

2013. november 8. 
péntek, 19:00

Klauzál Ház
BUDAFOKI

Beethoven: Prometheus-nyitány
Horváth Márton Levente: Forrástól kristályig (szimfónia)
- ősbemutató
Mozart: Hangversenyáriák, K.419, K.418, K.384
Csajkovszkij: V. szimfónia
Kolonits Klára – ének 
Vezényel: Dinyés Dániel

2013. november 19. 
kedd, 19:30

Zeneakadémia
ZONGORAHANGVERSENY

HEGEDŰS ENDRE ZENEKARI ZONGORAESTJE
Schumann: Bevezetés és allegro appassionato,  op. 92 
Schumann: a-moll zongoraverseny, op. 54
Brahms: B-dúr zongoraverseny op. 83
Vezényel: Werner Gábor 

2013. november 10. 
vasárnap, 11:00

Zeneakadémia
MEGÉRTHETŐ

SACRUM PROFANUM
Bach: h-moll mise
Csereklyei Andrea – szoprán
Megyesi Schwartz Lúcia – alt
Budapesti Akadémiai Kórustársaság (karigazgató: Tőri Csaba)
Előad és vezényel: Hollerung Gábor

2013. november 29. 
péntek, 19:00

Klauzál Ház
BUDAFOKI

Brahms: III. szimfónia
Haydn: Nelson-mise
Kriszta Kinga – szoprán
Kovács Annamária – alt
Kálmán László – tenor
Palerdi András – basszus
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Vezényel: Kovács János

2013. december 8. 
vasárnap, 19:30

Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyterem
ZENE PLUSZ...

Philipp Glass: Concerto fantasy
Dubrovay: Zongoraverseny
Berlioz: Fantasztikus szimfónia
Rácz Zoltán – timpani
Nagy Zsolt – timpani
Fülei Balázs – zongora
Vezényel: Hollerung Gábor 

2013. november 23.
szombat, 19:30

Zeneakadémia
DOHNÁNYI

HEGEDŰS ENDRE ZENEKARI ZONGORAESTJE
Haydn: 96. szimfónia (A csoda)
Dohnányi: Változatok egy gyermekdalra
Csajkovszkij: IV. szimfónia
Jandó Jenő – zongora
Vezényel: Hollerung Gábor



A Budafoki Dohnányi Zenekar hangversenynaptára 2013 ‐ 14

2013. december 14.
szombat, 11:00

Klauzál Ház
JUNIOR

KARÁCSONY
Karácsonyi zeneék
Ünnepi zenék
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Vezényel: Hollerung Gábor

2013. december 15. 
vasárnap, 15:00

Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyterem
CINEMUSIC

Filmzenei klasszikusok
Király Linda
Király Viktor
Roby Lakatos
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Vezényel: Hollerung Gábor

2014. január 3.
péntek, 19:00

Klauzál Ház
BUDAFOKI

Újévi koncert
Vezényel: Hollerung Gábor

2014. január 5.
vasárnap, 19:30

Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyterem
ÚJÉVI KONCERT

Újévi koncert
Szentpáli Roland – tuba
Lajkó Félix – hegedű, citera
Fejér András – harsona
Vezényel: Hollerung Gábor

2013. december 15. 
vasárnap, 19:30

Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyterem
CINEMUSIC

Filmzenei klasszikusok
Király Linda
Király Viktor
Roby Lakatos
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Vezényel: Hollerung Gábor

2013. december 21.
szombat, 20:00

Papp László Budapest
Sportaréna
HAVASI

HAVASI SYMPHONIC ARÉNA SHOW
Vezényel: Pejtsik Péter

2014. január 12.
vasárnap, 19:30

MOM
HEGYVIDÉKI ÜNNEPEK

„Önök kérték” - Újévi koncert
Vezényel: Hollerung Gábor

2014. január 18.
szombat, 11:00

Klauzál Ház
JUNIOR

Bizet: Carmen
Vezényel: Hollerung Gábor

2014. január 18.
szombat, 15:00

Klauzál Ház
ZENEÉRTŐ

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

2014. január 19.
vasárnap, 11:00

Zeneakadémia
MEGÉRTHETŐ

GYÖNYÖR ÉS GYÖTRELEM BIRODALMA
Strauss: Don Juan
Előad és vezényel: Hollerung Gábor

2014. február 1.
szombat, 19:30

Zeneakadémia
DOHNÁNYI

Fekete Gyula: Excelsior!
Strauss: Don Juan
Schubert: IX. (C-dúr) szimfónia
Vezényel: Roberto Paternostro



A Budafoki Dohnányi Zenekar hangversenynaptára 2013‐14

2014. február 14. 
péntek, 19:00

Klauzál Ház
BUDAFOKI

Lisinsky: Porin - nyitány
Bujtás József: Vonószenekari fantázia Liszt nyomán
Haydn: D-dúr csellóverseny
Beethoven: II. szimfónia
Helecz Dániel - cselló
Vezényel: Josip Nalis

2014. február 15. 
szombat, 15:00

Klauzál Ház
ZENEÉRTŐ

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

2014. február 15. 
szombat, 11:00

Klauzál Ház
JUNIOR

Kóruszene a középkortól a XXI. századig
Előad és vezényel: Hollerung Gábor

2014. március 1. 
szombat, 19:30

Zeneakadémia
DOHNÁNYI

Brahms: Német requiem
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar
Vezényel: Dian Tchobanov

2014. március 2. 
vasárnap

Zeneakadémia
MEGRÉTHETŐ

HALÁL ÉS MEGDICSŐÜLÉS
Brahms: Német requiem
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar
Előad és vezényel: Hollerung Gábor

2014. március 16. 
vasárnap, 19:30

Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyterem
ZENE PLUSZ...

KÍSÉRTÉSEK
Tallis: Spem in alium
Mozart: Jupiter szimfónia K. 551
Bach: d-moll chaconne (zenekari átirat)
Mahler: Veni creator spiritus
Fourty Voices
Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Vezényel: Hollerung Gábor

2014. március 21. 
péntek, 19:00

Klauzál Ház
BUDAFOKI

Meskó Ilona: Eszmélet
Chopin: e-moll zongoraverseny
Kodály: Felszállott a páva – variációk magyar népdalra
Hegedűs Endre – zongora
Vezényel: Gál Tamás

2014. február 19. 
szerda, 19:30

Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyterem
ZENE PLUSZ...

UNGARESCA
Haydn: G-dúr trió - Rondo all’ungherese
Berlioz: Rákóczi-induló
Erkel: Ünnepi nyitány
Kodály: Kállai kettős
Dohnányi: Ruralia hungarica
Bartók: Magyar parasztdalok, Román népi táncok
Binder: Concerto - I. tétel
Kodály: Galántai táncok
Vezényel: Hollerung Gábor



A Budafoki Dohnányi Zenekar hangversenynaptára 2013 ‐ 14

2014. március 22. 
szombat, 11:00

Klauzál Ház
JUNIOR

Kodály: Felszállott a páva
Előad és vezényel: Hollerung Gábor

2014. március 22. 
szombat, 15:00

Klauzál Ház
ZENEÉRTŐ

ISMERKEDÉS A BILLENTYŰS 
ÉS A PENGETŐS HANGSZEREKKEL
A zongora, a harmonika, a hárfa és a gitár
Előad: Zelinka Tamás

2014. április 26.
szombat, 11:00

Klauzál Ház
JUNIOR

AMERIKA
Budafok Big Band műsora
Előad és vezényel: Puskás Csaba

2014. április 26.
szombat, 11:00

Klauzál Ház
ZENEÉRTŐ

DOBPÁRBAJ - AZ ÜTŐHANGSZEREK BIRODALMA
A timpani, a nagydob, a kisdob, a cintányér, a harangjáték 
és a xilofon
Előad: Zelinka Tamás 

2014. április 8. 
kedd, 19:30

Zeneakadémia
DOHNÁNYI

Ott Rezső: elle éternelle  (ősbemutató)
Korngold: Hegedűverseny
Mahler: I. szimfónia
Vezényel: Guido Mancusi

2014. április 13. 
vasárnap, 11:00

Zeneakadémia
MEGÉRTHETŐ

BŰN ÉS BŰNHŐDÉS
Kovács Zoltán: I. szimfónia
Előad és vezényel: Hollerung Gábor

2014. május 9.
péntek, 19:00

Klauzál Ház
BUDAFOKI

Mozart: C-dúr szimfónia K338
Orbán: Veronai vázlatok
Mendelssohn: Olasz szimfónia
Vezényel: Hollerung Gábor

2014. május 24.
szombat, 19:30

Zeneakadémia
DOHNÁNYI

Rachmaninov: II. zongoraverseny
Bartók: A Kékszakállú herceg vára
Roman Rabinovich – zongora 
Wiedemann Bernadett – Judit
Kálmán Péter – Kékszakáll 
Vezényel: Hollerung Gábor

2014. május 25.
vasárnap, 11:00

Zeneakadémia
MEGÉRTHETŐ

AZ ÖRDÖG ÜDVÖZLETE
Rachmaninov: II. zongoraverseny
Roman Rabinovich – zongora 
Előad és vezényel: Hollerung Gábor

2014. május 31.
szombat, 19:30

MOM
HEGYVIDÉKI

Családi hangverseny
Vezényel: Hollerung Gábor
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Hangversenykalauz

BUDAFOKI HANGVERSENYESTÉK

Évadnyitó hangversenyünk szerkezete nem követi a
hagyományt, azaz a nyitány, versenymű, szimfónia
sorrendet, hanem a zeneművek éppen fordított sor-
rendben követik egymást.
A hangversenyen elsőként felcsendülő Hetedik
szimfóniáját Dvorák rendkívül rövid idő, mindössze
három hónap alatt írta 1885-ben. A londoni ősbe-
mutatót ugyanebben az évben ő maga vezényelte.
A mű első tétele komor küzdelem és válság színtere.
Zenekari hangzásából a komponista száműzött min-
den öncélú fényt és színt, valósággal aszkétikusan
kopár muzsikát írt ezúttal. A második tétel meg-
nyugvásról, harmóniáról tesz tanúságot, itt már a
romantikusan daloló kürtöt is megszólaltatja a ze-
neszerző. A scherzo nem vidám, inkább feszült mu-
zsika, csak középrészében csendülnek fel a termé-
szet derűs hangjai. A zárótételben a komponista
végre szabadjára engedi sodró temperamentumát,
izzó hangszín-fantáziáját.
Ezt követően Derek Bourgeois, brit zeneszerző har-
sonaversenyét hallhatják, szólamvezetőnk, Sütő
András előadásában. A szerző, számítva arra, hogy
Harsonaversenyét a klasszikus zene és a jazz világá-
ban egyaránt érdeklődés kíséri majd, mindkét igényt
kielégítő 3 tételes concertot komponált. Az alkotás
szimfonikus zenekari kíséretét fúvós zenekarra és
kizárólag rézfúvósokra is átdolgozta, így még széle-
sebb körben terjedhetett el.
A Johannesburg fesztivál nyitány William Walton
angol szerző műve, amelyet Johannesburg fennál-
lásának 70. évfordulójának alkalmából komponált
1956-ban. A felkérés úgy szólt, hogy az ünnepi mű
dolgozzon fel eredeti Afrikai dallamokat is. Walton
az African Music Society gyűjteményéhez nyúlt ins-
pirációért. Ennek hatása hallható a 11 különböző
hangszeren megszólaló ütőkarban. A szerző Jean
Bosco Mwenda’s „Masangá”-ját is beleépítette a
műbe, amelyet egyébként ő maga úgy jellemzett,
hogy „megállíthatatan vágta...kissé bolondos, őrült és vu-
gáris…”.

MUSIC BY... FILMHARMONIKUSOK

A nagysikerű filmzene produkció ezúttal Pécsett
mutatkozik be, Magyarország egyik legsikerültebb
hangversenytermében.

MEGÉRHETŐ ZENE JUNIOR

Ki ne ismerné és szeretné a zeneirodalom egyik leg-
népszerűbb darabját, a Carmina buranát? De vajon
mi a sikerének titka? E hangversenyünkön megpró-
bálunk betekinteeni a zenetörténeti kulásszák mögé.

ZENEÉRTŐ LESZEK

2013. október 11. péntek
19:00, Klauzál Ház

Dvorák: VII. szimfónia
Derek Bourgeois: Harsonaverseny
Walton: Johannesburg fesztivál nyitány

Sütő András – harsona
Vezényel: Werner Gábor

2013. október 26. szombat
11:00, Klauzál Ház

Orff: Carmina burana 

Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Előad és vezényel: Hollerung Gábor

2013. október 26. szombat
15:00, Klauzál Ház

Hangszerbemutató hangverseny
BEMUTATKOZIK A VONÓS CSALÁD

A hegedű, a brácsa, a gordonka és a nagybőgő

Előad: Zelinka Tamás

2013. október 15. kedd
19:00, Kodály Központ Pécs

Mendelssohn: Szentivánéji álom
Wagner: Valkűrök lovaglása (Apokalipszis most)
Mascagni: Parasztbecsület – Intermezzo (Kereszt-
apa)
Sibelius: Finlandia (Die Hard)
Sosztakovics: Jazz szvit No2. (Tágra zárt szemek)
Csajkovszkij: 1812 (V, mint Vendetta)
John Williams: Star wars
John Williams: E. T.
John Williams: Schindler listája
John Williams: Jurassic park
James Horner: Titanic
Chrisopher Young-Werner Gábor: Spiderman 3.
John Williams: Indiana Jones
Klaus Badelt: Karib-tenger kalózai 

A
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Hangversenykalauz

ZENE PLUSZ...

A 2013-14-es szezonban a Művészetek Palotája
évadmottója az identitás. Ehhez igyekszik kapcso-
lódni ez a sorozat, amely a rendkívül aktuális, egyre
inkább szétmállóban lévő identitás kérdésével frap-
páns és hatásos módon igyekszik szembesíteni a
hallgatót. A hangversenyek kapcsolódásaink, köte-
lékeink négy, a művészetben jól megragadható kér-
dését járják körül: a kereszténység alapgondolatá-
nak két elválaszthatatlan pólusához, az istenihez és
az ördögihez való viszonyunkat, valamint az euró-
pai lét két egymást nélkülözni nem tudó arcát: vi-
szonyunkat közös kulturális múltunkhoz, ill. nem-

zeti gyökereinkhez. A hangversenyek különleges
módon igyekeznek az egyes témák gondolatiságát
körüljárni. Valamennyi program mind műfajiságá-
ban, mind időbeliségében tág intervallumú, a műsor
a centrális művek mellett a gondolat értelmezését
szolgáló hatásos, kisebb művekkel egészül ki. Az
előadásokon a Dohnányi Zenekar népszerűségéhez
rendkívüli mértékben hozzájáruló karmesteri ma-

gyarázatok segítik a téma illetve a művek közötti tá-
jékozódásban.
Első hangversenyünk a keresztény tradíciókat járja
körül. Amennyire meghatározó a keresztény gon-
dolat, illetve az ehhez kapcsolódó tradíció a legtöbb
művészetben, annyira sajátos a zeneművészetben a
keresztény tradíciók érvényesülése. A gregorián,
mint a keresztény Európa első ezer éve zenéjének
egyetlen általunk ismert eleme, a második ezer esz-
tendő egyre inkább megszemélyesülő tradícióiba
nem tudott integrálódni. Mind a klasszikus vokál-
polifónia motetta-technikájában, de különösen a ro-
mantikus korszak szakrális kifejezőeszközeiben a
gregorián külső elem, és egyre inkább szimbolikus
tartalmú és utalásszerű, miközben a zenei fejlődés
saját, a felhangrendszerre épülő útján folytatja. E
folyamat sajátos betetőzése Orff  Carmina buranája,
amely egyrészt a benediktbeureni diákok/barátok
profán, helyenként frivol szövegére épít és leegy-
szerűsítő, a gregorián zenétől a gregorián paródiá-
jáig tartó zenei nyelvezetével a 20. század zenei
nyelve popularizálódásának mérföldköve.

HEGYVIDÉKI ÜNNEPEK

Mozart 40. szimfóniaáját legszemélyesebb vallo-
másának tartják. Míg az egy hónappal a g-moll előtt
elkészült Esz-dúr szimfónia (KV 543) az élet fé-
nyesebb, derűsebb oldalát mutatja, addig az „Nagy”
g-mollban a „Kis” g-mollban már előrevetített me-
lankólikusabb, tragikusabb hang szólal meg, pana-
szos sírómotívumokkal. Bár az egész szimfóniát ez
a szomorkás hangulat uralja, a darabot egy mesteri
fúga zárja le.
A Halottak napja ünnepéhez Mozart Requiemjével
próbálunk kapcsolódni, amely mű sajnos a tragiku-
san fiatalon elhúnyt szerző hattyúdala is volt egyben.

2013. november 3. vasárnap
19:30 MOM

Mozart: g-moll szimfónia K. 540
Mozart: Requiem K. 626

Csereklyei Andrea – szoprán
Megyesi Schwartz Lúcia – alt
Kálmán László – tenor
Cser Krisztián – basszus
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Vezényel: Rácz Márton

2013. október 27. vasárnap
19:30, Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

KERESZTUTAK
Gregorián (Dies irae)
Allegri: Miserere 
Liszt: Haláltánc
Orff: Carmina burana

Balog József – zongora
Cecilia Lloyd – szoprán
Horváth István – tenor
Szegedi Csaba – bariton
Budapesti Akadémiai Kórustársaság (karigazgató:
Tőri Csaba)
Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar (karigazgató:
Szabó Soma)
Vezényel: Hollerung Gábor
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BUDAFOKI HANGVERSENYESTÉK

A mai hangverseny kezdőszáma, bár egy táncjáték
nyitánya, önálló műsorszámként is gyakran hang-
zik fel. A Prometheuszról szóló darab cselekménye
felkeltette Beethoven érdeklődését, és így tizenhat
tételben fogalmazta meg Prometheusz történetét. 
Horváth Márton Levente (1983) Forrástól kristá-
lyig című alkotása afféle Weöres-szimfónia, amely
a költőnek A teljesség felé című kötetéből veszi a
zene által kifejezni kívánt kulcsfogalmakat (Forrás,
Kard, Fészek, Szárny, Kristály). Maga a hangzó ma-
téria a ma sokak által művelt visszatekintő eklektika
hangján szólal meg: a hangvételek, a harmóniák a
20. század első felét idézik.
Mozart a mai estén felcsendülő hangversenyáriáit
meghatározott énekesek számára írta (Aloysia We-
ber, Catarina Cavalieri), így az áriákban hallható fu-
tamokból - melyek helyenként az Éj királynőjét idé-
zik - következtethetünk a Mozart-korabeli éneke-
sek hangi adottságaira és képességeire is.
Az ezt követő V. szimfóniát Csajkovszkij depresz-
sziós kedélyállapotban, testileg-lelkileg kimerülten
írta. A mű - amely a maga nemében éppúgy „sors
szimfónia", mint a negyedik és mint Beethoven c-
moll szimfóniája - egyetlen alapgondolatra épül: a
sorssal vívott küzdelem győzelmét hirdeti.

A MEGÉRTHETŐ ZENE 
- MENNY ÉS POKOL HATÁRÁN

Bach h-moll miséjében a sorozat témáját adó örök
kettősség kiegészül a katolikus tradíció és Bach pro-
testáns gondolkodásmódjának, valamint ezek dra-
maturgiai funkcióinak szembeállításával, a hit és a
kétely, a haláltól való félelem és az örök életbe vetett
hit ellentétével. 

HEGEDŰS ENDRE ZENEKARI ZON-
GORAESTJE

„Képtelen vagyok arra, hogy virtuózok számára írjak kon-
certet, így valami mást kell kitalálnom” – írja Schumann
1839-ben menyasszonyának. Ennek oka az lehetett,
hogy ő maga is zongoravirtuóznak készült, egy hely-
telen mechanizmussal megoldani próbált ujjgyakor-
lat következtében azonban keze mindörökre alkal-
matlanná vált a nyilvánosság előtt való zongorázásra.
Rendkívül koncentrált kidolgozásmód jellemzi Schu-
mann egyetlen zongoraversenyét, melyet 1841-ben
írt meg. Csaknem valamennyi témája egy tőről fa-
kadt, mégis mindegyik önálló profillal rendelkezik,
saját regisztere, hangszerelése, ritmikája van.
A következő szám egy rendhagyó formájú zongo-
raverseny Schumanntól: a Bevezetés és allegro ap-
passionato című műnek mindössze két tétele van. 
Az est utolsó műsorszáma a zeneirodalom egyik leg-
monumentálisabb zongoraversenye, melyről
Brahms tréfásan így nyilatkozott: „...El akarom me-
sélni, hogy írtam egy egészen kis zongoraversenyt egy egészen
kis, gyengéd scherzóval...” A B-dúr zongoraversenyben
az érett mester foglalja össze művészi tapasztalatait.
A zongoristának szinte emberfeletti fizikai erővel,
állóképességgel kell bírnia, mert csak így szólaltat-
ható meg teltfogású hangzatainak dús tömege, vi-
harzó oktáváinak monumentális áradata. A mű
szimfonikus koncepciójára vall a műfaj történeté-
ben szinte páratlan négytételes felépítés. Állítólag –
akárcsak a d-moll zongoraversenynél – itt is a má-
sodik tételt illesztette utoljára a műbe a zeneszerző,
miután a meglevő három tételt túlságosan egysze-
rűnek tartotta!

2013. november 19. kedd
19:30, Zeneakadémia

Schumann: Bevezetés és allegro appassionato
Schumann: a-moll zongoraverseny
Brahms: B-dúr zongoraverseny

Hegedűs Endre – zongora
Vezényel: Werner Gábor 

2013. november 10. vasárnap
11:00, Zeneakadémia

SACRUM PROFANUM
Bach: h-moll mise

Budapesti Akadémiai Kórustársaság 
Előad és vezényel: Hollerung Gábor

2013. november 08. péntek
19:00, Klauzál Ház

Beethoven: Prometheus-nyitány
Horváth Márton Levente: Forrástól kristályig (szim-
fónia) – ősbemutató
Mozart: Hangversenyáriák, K.419, K.418, K.384
Csajkovszkij: V. szimfónia

Kolonits Klára – ének 
Vezényel: Dinyés Dániel
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DOHNÁNYI BÉRLET

Haydn 34 szimfóniája kapott valamilyen mellékne-
vet, azonban a Csoda elnevezést egy csodával ha-
táros esemény ihlette. A szimfónia londoni bemu-
tatóján a közönség mind egy szálig látni akarta a hí-
res osztrák mestert, már a szimfónia elején felálltak
és a pódiumhoz tódultak - és ekkor leszakadt a te-
rem óriási csillárja, de így alatta már nem volt senki,
akit összenyomott volna. „Csoda” – zümmögte a
döbbent publikum, Haydn zenéjének vonzerejére
értve természetesen.
Az est második száma névadónk, Dohnányi Ernő
sziporkázó műve. A Magyarországon „Hull a pely-
hes fehér hó” szöveggel ismert gyermekdalra írott
nagyszabású variációsorozat a Zeneakadémia egy-
kori főigazgatójának, kora világszerte csodált zon-
goravirtuózának talán legszellemesebb műve: va-
lódi zongoraverseny, ördögien nehéz zongoraszó-
lammal. 
Az est zárószáma Csajkovszkij IV. szimfóniája,
melyhez a szerző maga részletesen leírta a műhöz
fűzött programját Meck asszonyhoz intézett levelé-
ben. A szimfónia bevezetését nevezi az egész mű
magvának, itt jut kifejezésre a „végzet, az a sors-
döntő hatalom, amely megakadályozza a boldogság
elérését”. A tétel folyamán azonban a boldogság
hangja is megszólal, úgy, ahogyan a zeneszerző az
örömtől sugárzó embert maga elé képzelte. Ám a
rideg fátum a befejezésnél szétzúzza ezeket az álom-
képeket – így szól Csajkovszkij kommentárja az első
tételről. A második tétel szelíd melankóliájú, nagy-
lélegzetű dallamáról ugyancsak a szentimentális vi-
lágfájdalom jegyében nyilatkozik a zeneszerző; ami
számunkra ennek a tételnek művészi értékét adja,
nem ez a program, hanem az orosz románcok jel-
legzetes hangja. A scherzóról már maga Csajkovsz-
kij sem ad határozott tartalmi leírást. Valójában ez a
szimfónia legremekebb részlete: a vonós hangsze-
reket a muzsikusok vonó nélkül, kizárólag pengetve
szólaltatják meg, a trióban pedig a fafúvósok hu-
moros zsánerképet rajzolnak egy duhaj népi mulat-

ságról. A finálé a közösség hangján szól: pattogó rit-
musából egészséges életszemlélet árad, a vérpezs-
dítő tánctétel a közismert „Nyírfácska” dal ragyo-
góan hangszerelt, hatásos feldolgozása. Ezt érzé-
keltetik a zeneszerző kommentárjának zárószavai is:
„Örülj mások örömének – tovább élhetsz!”

BUDAFOKI HANGVERSENYESTÉK

A mai estén elsőként felcsendülő harmadik szim-
fóniát Brahms ötven éves korában írta. A művet –
akárcsak a II. szimfóniát – Richter János mutatta
be a Bécsi Filharmonikusokkal.
A mű érett mester alkotása: monumentális ver-
senyművei, kamarazenéjének java része, zongora-
műveinek kimagasló opuszai ekkor már készen áll-
tak. Az F-dúr szimfónia mintegy középutat jelent
az előző, II. szimfónia pasztorális derűje és az utána
következő IV. szimfónia archaizáló komolysága kö-
zött. 
A hangverseny második felében hallható mű egy
igazi győzelmi zene. Haydn a drámai hangvételű,
nagyszerű Nelson-misét 1798-ban írta; ő még – a
napóleoni háborúkra utalva – a „Missa in angustiis”
(Mise a szorongattatás idején) alcímet adta neki, de
később az angol admirálisról nevezték el művét, mi-
vel Haydn állítólag akkor írta a Benedictus híres
győzelmi fanfárjait, amikor az abukiri győzelemnek
hírét vette. Két évvel később Nelson ellátogatott
Kismartonba, ahol ezt a művet adták elő a tisztele-
tére; Haydn hagyatékában pedig megtalálták a csata
térképvázlatát is. 

2013. november 29. péntek
19:00, Klauzál Ház

Brahms: III. szimfónia
Haydn: Nelson-mise

Kriszta Kinga – szoprán
Kovács Annamária – alt
Kálmán László – tenor
Palerdi András – basszus
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Vezényel: Kovács János

2013. november 23. szombat
19:30, Zeneakadémia

Haydn: 96. szimfónia (A csoda)
Dohnányi: Változatok egy gyermekdalra
Csajkovszkij: IV. szimfónia

Jandó Jenő – zongora
Vezényel: Hollerung Gábor
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ZENE PLUSZ...

A 20. századra sajátos viszony alakult ki a minden-
kori jelen zenéjével. A közönség egyre inkább a
múlt zenéjében él, a zeneszerzés egyre egyénibb út-
jai pedig egymástól és a közönség számára még fel-
ismerhető tradícióktól is egyre messzebb kerülnek.
Mára sajátos helyzet teremtődött: a kortárs zene-
szerzők egy jelentős része, akiket leegyszerűsítő
módon posztromantikusnak titulálunk, igyekszik a
közönség számára klasszikus-romantikus fogódz-
kodó pontokat biztosítani. A hangverseny különle-
gessége, hogy a három alkotás teljesen eltérő atti-
tűdöt képvisel: Philipp Glass elsősorban ritmusra
koncentráló műve a kortárs sokszínűség leegysze-
rűsítésében látja a megoldást. Dubrovay László sok
mindent kipróbált életműve letisztulásaként a ma
este felcsendülő művében egyértelműen nemzeti
romantikus gesztusú alkotást ismerhetünk meg. A
hangverseny, akármilyen hihetetlen, leginkább újító
szellemű, és a korszak szellemiségéhez képest leg-
modernebb alkotása Berlioz Fantasztikus szimfó-
niája, amely természetesen a két évszázados mesz-
szeségből a mai hangversenypublikum számára ért-
hetően az est legkönnyebben befogadható zene-
műve.

MEGÉRTHETŐ ZENE JUNIOR

CINEMUSIC

A Klasszik Rádió 92.1 jóvoltából immár ez lesz a
harmadik Cinemusic-koncert, amelyen ismét a film-
zene-irodalom legjavából csendülnek fel dallamok.
Az est különlegessége az is, hogy a zenékhez ké-
szült kisfilmek, klipek élményszerűen mutatják meg
film és zene kapcsolatát.

HAVASI SYMPHONIC ARÉNA SHOW: 
A MÁSODIK FELVONÁS

2013 december 21-én rengeteg technikai újítással,
minden eddiginél látványosabb show-elemekkel és
vadonatúj zenei tételekkel kiegészülve újra szín-
padra áll a HAVASI Symphonic Aréna Show.
A közel két és fél órás zenei utazás során lenyűgöző
látványelemek segítenek felfedezni világok és nem-
zetek kulturális kincseit, miközben a legmodernebb
hang- és fénytechnika, a különleges színpadi meg-
oldások és effektek szinte a székbe szögezik a kö-
zönséget.A monumentális előadásban több mint
150 művész vesz részt.

2013. december 15. vasárnap
19:30, Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

John Williams: Stars Wars: Flag Parade
Maurice Jarre: Holt költők társasága
Sosztakovics: Jazz suite No. 2. (Tágra zárt szemek)
Ennio Morricone: A profi
Dés László-Demjén Ferenc: Szerelem első vérig
Presser Gábor: Szerelem utolsó vérig
John Williams: Reszkessetek betörők
Vladimir Cosma: Magas szőke férfi felemás cipőben
Danny Elfman: Batman
*  *  *
James Horner: Avatar
James Horner: A rettenthetetlen
Mikis Theodorakis: Zorba, a görög
Untried (SOS szerelem)
John Williams: Harry Potter
John Williams: E.T. - a földönkívüli
Goran Bregović: Cigányok ideje
Randy Edelman – Trevor Jones: Az utolsó mohikán

Roby Lakatos, Király Linda, Király Viktor
Harmonia Garden
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Vezényel: Hollerung Gábor

2013. december 14. szombat
11:00, Klauzál ház

A  KARÁCSONY

Előad és vezényel: Hollerung Gábor

2013. december 8. vasárnap
19:30, Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

JELENKOROK

Philipp Glass: Concerto fantasy
Dubrovay: Zongoraverseny
Berlioz: Fantasztikus szimfónia

Rácz Zoltán – timpani
Nagy Zsolt – timpani
Fülei Balázs – zongora
Vezényel: Hollerung Gábor 
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BUDAFOKI HANGVERSENYESTÉK

A Budafoki Dohnányi Zenekar sziporkázóan szel-
lemes, szórakoztató újévi hangversenye a Klauzál
Házban.

ÚJÉVI KONCERT

A Budafoki Dohnányi Zenekar immár hagyomá-
nyosan egy különleges hangversennyel köszönti az
új esztendőt. A műsorról – amely ezúttal is titok –
sokat nem árulhatunk el, csak annyit, hogy az
együttes most is „komolyan” készül, hogy 
Szentpáli Roland (tuba), Lajkó Félix (hegedű, ci-
tera) és Fejér András (harsona) közreműködésével
„szigorúan mulatságos” koncerttel örvendeztesse
meg a közönségét. Az est házigazdája, valamint vezé-
nyel: Hollerung Gábor

HEGYVIDÉKI ÜNNEPEK

A MOM Kulturális Küzpontban is folytatódik a ha-
gyományteremtő újévi koncertsorozat, amelynek
különlegessége, hogy a műsort szavazatukkal Önök
is befolyásolhatják.

MEGÉRTHETŐ ZENE JUNIOR

MEGÉRTHETŐ ZENE JUNIOR

MEGÉRTHETŐ ZENE JUNIOR

A Don Juan történet számtalan értelmezésében egy
dolog feltétlenül közös: Don Juan az örök emberit,
a világmindenség birtoklásának vágyát szimboli-
zálja, egyben a férfiúi szerelem parttalanságát jele-
níti meg. Érdekes, hogy valamennyi igazán kiemel-
kedő Don Juan-megfogalmazás bizonytalanságban
hagyja a hallgatót a főhős elkárhozását illetve meg-
dicsőülését illetően.

2014. január 12. vasárnap
19:30, MOM

„ÖNÖK KÉRTÉK” – ÚJÉVI KONCERT

Házigazda és vezényel: Hollerung Gábor

2014. január 3. péntek
19:00, Klauzál Ház

Újévi koncert

Vezényel: Hollerung Gábor

2014. január 5. vasárnap
19:30, Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

Újévi koncert

Szentpáli Roland (tuba)
Lajkó Félix (hegedű, citera)
Fejér András (harsona)

Vezényel: Hollerung Gábor

2014. január 18. szombat
11:00, Klauzál ház

Bizet: Carmen

Előad és vezényel: Hollerung Gábor 

2014. január 18. szombat
15:00, Klauzál ház

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

Előad: Zelinka Tamás

2014. január 19. vasárnap
11:00, Zeneakadémia

GYÖNYÖR ÉS GYÖTRELEM BIRODALMA
Strauss: Don Juan

Előad és vezényel: Hollerung Gábor
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Első hegedű
Viniczai Éva – első koncertmester
Harsányi Elina – második koncertmester
Berán Gábor – koncertmester-helyettes
Baranyai Gábor
Bánhegyi Tünde
Gárdián Rita
Gazda Bence
Kristó-Varga Nikolett
Pánczél Tamás
Remenyik Gabriella
Sass Magdolna
Sawada Aya
Sólyom Magdolna
Szilágyi Péter
Véghelyi Márk

Második hegedű
Kalla-Tóta Hajnalka – szólamvezető
Bajmóczi Tünde
Dr. Puskás Marica
Fábiánné Fellegi Anna
Füzesséry Attila
Gáblik Judit
Horváth Anita
H. Kovács Emese
Nádasdi Szilvia

Brácsa
Kusz Viktória – szólamvezető
Markó János – szólamvezető-helyettes
Amirás Kinga
Bakay Viktória
Bíró-Érsek Lilla
Gálfiné Megyes Krisztina
Konrád Barnabás
Skripeczky-Buzás Beáta
Tuza Boglárka

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

Nagybőgő
Bíró Zoltán – szólamvezető
Bangó Norbert
Bartányi Réka

Budai Krisztián
Gyetvai Gábor
Lombos Pál

Fuvola
Molnár Krisztina – szólamvezető
Bene Hajnalka
Kanyó Dávid
Sepsi Etelka

Oboa
Kőházi Edit – szólamvezető
Czápos Benedek
Rajnai Marianna
Villányi Péter

Klarinét
Szepesi Bence – szólamvezető
Ablonczy Keve
Horváth Marcell
Rumy Balázs

Fagott
Ambrózy Attila – szólamvezető
Bazsinka Ivett
Korda Nikoletta
Kotroczó Szabolcs

Kürt
Flammer István – szólamvezető
Benyus János
Mészáros Bence

Trombita
Csatos Ferenc – szólamvezető
Monoki Attila
Nagy Antal

Harsona
Sütő András – szólamvezető
Görög-Hegyi Gábor
Pálinkás Péter

Tuba
Kovács Péter

Hárfa
Roskó Bernadett

Ütő
Szilvási Attila – szólamvezető
Janca Dániel
László Attila
Maros Ádám

A Budafoki Dohnányi Zenekar tagjai Zeneigazgató: Hollerung Gábor
Karmester: Werner Gábor
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FORDÍTSA TÁRSASÁGI ADÓJÁNAK MAXIMUM 70%-ÁT 
ZENEKARUNK TÁMOGATÁSÁRA!

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

Az Európai Bizottság ugyanis megteremette annak lehetőségét, hogy az előadó-művészeti szervezeteket
támogató vállalkozások társasági adókedvezményben részesüljenek, ezzel kívánva előmozdítani a kultúra
támogatói körének bővítését. 

Mit kínál vállalkozásának a támogatási konstrukció?

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

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

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

Részletek: 
http://www.bdz.hu
vagy BDZ Művészeti Titkárság: 06/1/322-1488

LEGYEN ÖN IS A TÁMOGATÓNK!


