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Rajnai Marianna
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Szepesi Bence – szólamvezetı
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Dumitrache Horia
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Ambrózy Attila – szólamvezetı
Bazsinka Ivett
Korda Nikoletta
Kotroczó Szabolcs
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Tóth Bálint – szólamvezetı
Benyus János
Flammer István
Gáspár Tamás
Mészáros Bence
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Csatos Ferenc – szólamvezetı
Monoki Attila
Nagy Antal
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Sütı András – szólamvezetı
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Kovács Péter

Ütı
Szilvási Attila – szólamvezetı
László Attila, Maros Ádám
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Húsz év nagy idı, ugye? Ön emlékszik, hogy zajlott az élete 1993-ban?
Ami engem illet, akkortájt kezdtem a véget nem érı vonatozásokat az
otthoni mosógép és a fıiskolai kollégium között, és hirtelen nagyon fel-
nıttnek éreztem magam. Sok tervem volt, többnyire zenével kapcsola-
tosan. Ám arról fogalmam sem volt, hogy akkoriban indult útjára a Bu-
dafoki Dohnányi Ernı Szimfonikus Zenekar, amelynek rögtön Buda-
pestre kerülésem után a bővkörébe, késıbb pedig egyedülálló magazin-
jának stábjába kerülök. 

Húsz év nagy és tiszteletre méltó idı egy zenekar életében, úgyhogy mos-
tani lapszámunkat részben ennek a jeles évfordulónak szenteljük. Ezen
apropóból – megszokott rovataink mellett – zenekari zenészek tollának
is teret engedtünk, szóra bírtuk zenekarunk „müezzinjét”, és jól kifag-
gattuk a húsz éve a zenekar élén álló Hollerung Gábort.

A sok szervezés, munka, próba, visszaemlékezés mellett persze az élet
nem áll meg. Már elkészült a jövı évad keret-programja, az eddigiek mel-
lett egy új bérletsorozat tervezete. Összeálltak a különbözı bérletkonst-
rukciók, végre ismét helyszínül választva – két bérlethez is – az újra meg-
nyíló Zeneakadémiát.

A sok fontos és érdekes tudnivaló mellett – amelyekbıl bıven akad mos-
tani lapszámunkban is – külön szeretném felhívni figyelmet az április 8-
ai dátumra. Ekkor megállunk egy pillanatra, és egy jubileumi koncerttel
– no és egy Hangoló-különszámmal – megünnepeljük egy kicsit magun-
kat; a zenekart, az együtt töltött idıt és persze közönségünket, így önt is,
kedves Olvasónk!

Húsz év nagy idı. Olyannyira, hogy a következı húsz év elteltével a fenti
képen a világra épp csak rácsodálkozó gyerkıceim vélhetıen már ma-
guknak vásárolnak BDZ-bérletet, elcipelik barátaikat a zseniális magya-
rázatokkal tarkított koncertekre, és közben remélhetıleg Hangolót la-
pozgathatnak majd. 

Addig is böngésszen és kapcsolódjon ki ön, kedves Olvasónk!
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A kulisszák mögül

Szöveg: Petró Margit

Mikor és hogyan kerültél kapcsolatba a zenével?
Mivel zenész-szülık gyereke vagyok, ezért már na-
gyon fiatalon megtörtént a találkozás. Édesapám
hegedült és basszusgitáron játszott, általa kerültem
nagyon hamar a könnyőzene közelébe. Barátja, mu-
zsikustársa Wolf  Péter szerezte a Vuk címő film fı-
címdalát. Közel laktunk egymáshoz, és én egy oviba
jártam lányával, Katival. Nagyon kicsik voltunk, így
mindketten megtanultuk a dalt, melyet végül Kati
énekelt a felvételen. Ez volt az elsı komoly felké-
szülés 5 éves koromban. Kisiskolásként Cserháti
Zsuzsa lemezén és a 100 Folk Celsius zenekar leg-
ismertebb dalában a „Paff  a bővös sárkányban” éne-
keltem a kórussal. Sıt az R-GO Együttes „Ballag a
katona” számában az éneklés és vokálozás mellett
én mondom az „Anya, anya nézd, egy mikulás!” szö-
veget.

Édesanyám a Rádiózenekar brácsása
volt, a komolyzenével rajta keresztül ta-
lálkoztam elıször a matiné mősorok, a
gyerekkoncertek, vagy a 6-os stúdió-
ban rajzolással eltöltött próbák során.
A hangszerválasztást is neki köszön-
hetem.
A fentiekbıl nem következik egye-
nesen, hogy pont csellista lett belı-
led…
Édesanyám mindenkit megkérdezett,
akit ismert a 22. kerületi zeneiskolában,
kit és mit ajánlanának. Elsıdleges
szempont a jó tanár és egy jó színvo-
nalú alapfokú oktatás volt. Így esett a
választás 7 éves koromban a csellóra és
Belej Ferenc tanár úrra, aki stabil ala-
pokat adott, és megszerettette velem a
zenét. 1987-ben az Országos Friss An-
tal Gordonkaversenyen I. díjat kaptam.
Bár a versenyrıl általában az a vélemé-
nyem, hogy a zenében az érzelmek, az
egyéni képességek, az ízlésvilág meg-

mutatása a lényeg, ezért nem mérhetı össze úgy,
mint például egy sportteljesítmény.  
Hogy találtatok egymásra, te és a zenekar?
A konzervatóriumban másodikos voltam, amikor
elkezdtem járni a Budafoki Ifjúsági Zenekarba, a
Dohnányi jogelıdjébe. 1990 nyarán egy Nemzet-
közi Ifjúsági Zenei Fesztiválra készültek Valenci-
ába, erre az útra lehetett jelentkezni. Emlékszem,
Liszt: Mazeppát kellett játszani, ami addig elképzel-
hetetlen nehézségő darabnak tőnt. Az akkori Ifjú-
sági Zenekarban nem volt állás, nem járt a munká-
ért pénz, de mindig komoly kiválasztás után lehetett
csak bekerülni. Nagy esemény volt, hogy külföldre
utazhattunk, annak ellenére, hogy három napig bu-
szoztunk, s mindenki vitte a kis költıpénzét.  Óri-
ási kitüntetést jelentett számunkra, és vonzó volt a
„világlátás”, a nyaralás, s hogy kiváló darabokat
játszhattunk.  A szólamot mindenkinek fel kellett
mondania. Én voltam a legfiatalabb csellista a zene-
karban, s ott ültek a „nagyok”. Izgultam, hogy be-
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„Én a szakmát Hollerung Gábortól 

tanultam meg”
Kószás Ági befáslizott kézzel kezdte csellista-pályafutását zenekarunkban, mindössze tizenöt évesen. Az el-
múlt két évtizedrıl, a zenekari zenészségrıl, a szólamvezetıségig vezetı útról kérdezgettük. 
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férjek a keretbe, ezért aztán egészen az ínhüvely-
gyulladásig gyakoroltam. Az elsı napokban befásli-
zott kézzel játszottam. Szerencsére Gábor megdi-
csért, nagyon jól sikerült. Nekem nagy lehetıség
volt 15-16 évesen bekerülni egy ilyen zenekarba. Az
érettségi miatt azonban akkor még nem jártam rend-
szeresen, kihagytam például a híres mexikói turnét,
pedig voltak évfolyamtársaim, akik ezért az útért in-
kább a pótvizsgát választották. 1992-ben felvettek a
Zeneakadémiára, és azóta folyamatosan járok. 
A Budafoki Ifjúsági Zenekar átalakult hivatá-
sos együttessé, Budafoki Dohnányi Zenekarrá.
Ez bennetek milyen hatást váltott ki?
Váratlan örömöt jelentett mindenki számára, ami-
kor 1993-ban professzionális együttes lettünk. Át-
éreztük ennek komolyságát, s reméltük, hogy va-
lami el fog indulni a biztonságosabb jövı irányába.
Az átmenet szakmailag zökkenımentes volt, de
tudtuk, hogy az állásokért mindenkinek többet kell
tennie. Eddig a zeneiskolából kinıtt növendékek
saját elhatározásból járhattak az ifjúsági zenekarba,
de ettıl kezdve egy komoly meghallgatás után ál-
láshelyek lettek kiosztva fizetésért. Ekkor jelent-
keztem a szólamvezetıi próbajátékra, 20 éve va-
gyok a csellószólam vezetıje. Az alapító tagok kö-
zül többen vagyunk még itt: például Viniczai Éva,
Korda Nikoletta, Török Bea, Amirás Kinga, de van,
akit régebbrıl ismerek, Szepesi Bence konzis osz-
tálytársam volt. Majd ha lesz elég idım, rendszere-
zem a kezdeti években készült videofelvételeimet.
Nekem megvan például az elsı Africai Sanctus és
Creol mise koncert, amire az autentikus szólistákat,
az Astoria aluljáróban zenélı pánsípos együttest mi
találtuk meg és kértük fel. Rengeteg szép élmény
köt a zenekarhoz.
Mindezeken túl miért szeretsz a BDZ-ben ját-
szani?
Ezzel kapcsolatban a legfontosabb számomra, hogy
én a szakmát Hollerung Gábortól tanultam meg.
Mint például a ritmikai pontosság, a hangigény, az
átgondolt zenekari megoldások jelentıségét. A 20
év alatt végigjátszottuk a zeneirodalom legkiemel-
kedıbb alkotásait, köztük rengeteg oratóriumot,
ahol a cselló continuo szerephez jut. Ha szükséges

volt, külön próbákon egyeztettünk, hogy az a hang
meddig tart, de miért addig tart, mikor és hogyan

kell az énekszólam alatt játszani, miben rejlik annak
a két- három ütemnek a jelentısége. Úgy érzem,
hogy ebbıl a szempontból tökéletesen összecsiszo-
lódtunk. Egy fél szemrebbenésbıl is tudjuk, hogy
mire gondol a másik. Nem is kell mondani, elkép-
zelésünket azonnal egymáshoz igazítjuk. Nagyon
mélyen belém ivódott a zenekari együttmuzsikálás-
nak minden csínja-bínja. Szerencsésnek mondha-
tom magam, mert nagyon korán belecsöppentem
ebbe a világba. Sok fiatallal ellentétben én mindig is
zenekari zenész pályára készültem. Engem mindig
jobban vonzott az együttmuzsikálás, a csapattal való
összedolgozás, mint az egyéni megmutatkozás. Az
akadémiai évek alatt sajnos a zenekari gyakorlat-ta-
nítás, vagy zenekari óra háttérbe szorult, elég felü-
letes volt a zenekari muzsikus életre való felkészítés
kultúrája. Én már ott is szerettem és különösen ér-
deklıdtem iránta, így háromszor annyit ültem a
koncerteken, mint a többség. 
Mi a legfontosabb számodra az együttzenélésben?
Nagyon fontosnak tartom, hogy a fiatalok öröm-
mel akarják megtanulni a szakmát, a zenekari zené-
lést, s mellette tudják elfogadni az idısebbek ész-
revételeit. Nem értek egyet azzal a szemlélettel,
hogy teljesítményre igazán csak a fiatal képes, s az
idısebbet le kell írni. Sok szakmában tartják úgy,
hogy biztosan a fiatal az okos, aki friss tudása mi-
att mindent tud. A zenében ez egyértelmően ösz-
szemérhetı, hallatszik, érzékelhetı a szakmai fel-
készültség. Természetesen tenni kell érte, hogy
megmaradjon az alapvetı belsı igény, hogy tartani
tudjam a szintet. Dolgoznom kell azon, hogy elfo-
gadhatónak tartsam magam, hogy úgy csináljam,
hogy örömömet leljem késıbb is benne. Nekem
ebben az anyukám egyik példaképem, aki, hogy kel-
lıen felkészült legyen, 55-60 éves korában is rend-
szeresen gyakorolt.
Ma kevés fiatal arcán látom az örömöt, talán mert
másra vágyott, külföldre akart menni, szólókarriert
álmodott. S összeomlik, amikor rájön, hogy „ne-
kem csak ez jutott”.  Ezeket az embereket úgy tu-
dom sajnálni! Természetesen idısek is vannak így,
amikor mindennek csak a végét várják. Fontos,
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NÉVJEGY: KÓSZÁS ÁGNES

Foglalkozása: csellómővész

Kedvenc zenemőve: Mahler: V. szimfónia

Említendı filmélménye: Anna és a király

Hobbija: olvasás

Kedvenc idézete: „Fordítsd arcodat a nap felé, akkor minden 

árnyék mögötted marad!” (ismeretlen szerzı)

„Fontos, hogy találjuk
meg ennek a munkának

a szépségét“ 
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hogy találjuk meg ennek a munkának a szépségét,
hogy ne fásuljunk bele, hogy merjünk változtatni,
újítani, mindig tanulni. A zenekar egyik fontos fel-
adata volt mindig a megszokásoktól eltérı, öröm-
mel végzett, értelmes zenélés. A két évtized alatt ér-
tékes embereket nevelt ki Gábor, s kiváló muzsiku-
sok kerültek különbözı nagyzenekarokba. Szeren-
csére néhány éve megállt az elvándorlás, valóban
kinıttük magunkat, és igazi nagyzenekarrá váltunk.
Milyen most a hangulat a szólamodban, a ze-
nekarban?
A légkör nagyon kellemes, zenekaron belül már
rengeteg kapcsolat, barátság született. Jó érzés kör-
benézni, és öröm látni, hogy ekkora társaságban
ıszintén lehet összemosolyogni. Igaz, mi szólam-
vezetık sokszor külön is találkozunk, megbeszél-
jük, elıre kitaláljuk a vonást, vagy kamarázunk, a
közös zenei ízlést csiszolgatjuk. Bizton állíthatom,
hogy a zenekar cselló szólama az országban az
egyik legjobb, számít, hogy 5-6 éve állandó és ösz-
szeszokott a társaság és a munkán kívül is jóban va-
gyunk. Jó, hogy egy hullámhosszon vagyunk, is-
merjük a másik minden rezdülését. Ez a zenekar
mindig is híres volt a lelkesedésérıl, s azt sohasem
befolyásolták például az anyagiak. Szeretek itt dol-
gozni, és szeretem a hangszeremet. 
Régóta használod a mostani csellódat?
Még zeneakadémista koromban spóroltam össze az
árát. Egy manufaktura német cselló, nem mester

hangszer, de a hangja gyönyörő. Az elızı tanuló-
csellómat a nagypapámtól örököltem, Dr. Mercz
Árpádtól, aki Budafok díszpolgára. İ a háborús ha-
difogság alatt egy németországi kis faluban cserélte
egy nadrág anyagért. Örömmuzsikáltak, s a kántor
még papírt is kiállított, hogy megtérítette az árát,
nem lopta. Így hozták haza a vonaton két százas
szögön lógatva. Van egy hegedőm az édesapámtól,
amin gyerekkori barátnım játszik, az édesanyám
brácsáját meg zenekari kollégám, Kusz Viki brácsa
szólamvezetı gondozza.  Különösen fontos ez a
hangszernek, és én is örülök, hogy az örökségem
jó kezekben van.
Melyik volt a legemlékezetesebb koncertélmé-
nyed a zenekarral?
A legmaradandóbb pillanat a diplomakoncertem
volt, ahol „Csajkovszkij: Változatok egy rokokó témára”
címő mővét játszottam. Együtt tartottuk Inhoff
Anitával, aki akkor a brácsa szólam vezetıje volt.
A zenekar ma is megteszi a tagjainak, hogy lekíséri
a diplomáján, de úgy érzem, hogy különlegesebben
bánt velünk Gábor, mert a bérletes esti elıadás ke-
retében játszhattunk. Más érzés, amikor a rokonok
beülnek negyvenen a diplomakoncertre, vagy tele
van a Zeneakadémia. Úgy kellett odébb ültetni a
nézıket, hogy helyet csináljunk a tanári karnak.
Minden szempontból nagyon nagy élmény volt.
A cselló szólamvezetıje vagy a BDZ-ben és a
MÁV Szimfonikus Zenekarban is, ezen kívül
édesanya és feleség. Hogyan tudod beosztani
az idıdet és összeegyeztetni a szerepeket?
Mivel sok segítségem van, ezért jól. A párommal
Sütı Andrissal, aki mindkét zenekar elsı harsonása
jól meg tudjuk szervezni az életünket. Egész nap
együtt dolgozunk, amit szeretünk, mindkettınket
inspirál, s ezen túl még tudunk mirıl beszélgetni.
Sıt! Elıny, hogy a munkán kívüli közös dolgokra
több idı jut, s az együttléteket teljes mértékben a
családnak szentelhetjük. 
Nagylányom Anna 10 és fél éves és ugyanolyan
okok miatt csellózik négy éve, amilyenek engem be-
folyásoltak. Szontagh Márton kollégám tanítja, akit
kisiskolás kora óta szeret, ismer, és ezért szívesen
játszik nála, s ha más hangszert tanítana, akkor is
nála tanulna. Örülök annak, hogy a képességei fej-
lıdtek, most már lelkes, belıle jó koncertlátogató
lesz. Rita 4 és fél éves, ı egész pici kora óta ámu-
lattal figyeli a zenei mősorokat, kristálytisztán éne-
kel és nagyon tehetséges. Mindketten járnak a Csil-
lag Musical Stúdióba. Reggel én viszem ıket isko-
lába, óvodába, a nap többi részében Andris sokat
segít. A koncerteket megpróbáljuk úgy osztani,
hogy a család ne lássa kárát. 
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Mit csináltok, amikor nem rohantok ide-oda?
Zöldövezetben lakunk, és nagy játszóteresek va-
gyunk, hiszen ott a gyerekek felszabadultan tudnak
játszani. Jó idıben sokat biciklizünk, kirándulunk,
lejárunk a Duna-partra, azt tesszük, ami nekik a leg-
jobb, mert számunkra is az a fontos. A nyarakat

igyekszünk egymáshoz igazítani. Én úgy érzem,
hogy lényegesen több idıt tudunk velük tölteni,
mint azok a szülök, akik napközben dolgoznak.
Úgy tudom, ez a második házasságod.
Igen, és szerencsére támogató, harmonikus a kap-
csolat a volt férjemmel is, mert jól tudjuk kezelni a
beismert tévedéseinket. Túl tudtunk lépni a hibáin-
kon, elfogadtuk egymás döntését. Ebbıl a kapcso-
latból nem csak közös gyermekünk, a nagylányunk
profitál, hanem mindenki. Ha Andrissal mi turné-
zunk, ık vigyáznak a gyermekeinkre, ami meg-
nyugtató és példaértékő.
Mindkét gyermek születését követıen keveset vol-
tam otthon. Nem azért, mert az anyaságot teher-
nek éreztem volna, hanem mert hiányzott a zenélés,
és mindig volt segítségem, ezért hamar vissza tud-
tam jönni. Fokozatosan be tudtuk osztani az idıt
és a felmerülı feladatokat. Azt például, hogy vál-
tozatos, nagyon szeretem a munkámban. Az sem
zavar, hogy a próba, fellépés esetleg hétvégére, es-
tére, ünnepre esik. Én is így nıttem fel, amikor
anyukám a Rádiózenekarral utazott, nekem két he-
tet a nagyszülıkkel kellett lenni, ami csak elı-
nyömre vált. İk másként foglalkoztak velem, más-
ról beszélgettünk. Ha a gyerek szeretı, gondoskodó
környezetben van, s ez kellı módon elı van ké-
szítve, megszervezve, abból mindenki profitálhat.
Nagyon örülök, hogy mindkét gyermekünk hama-
rabb lett önálló, ma már teljesen megbízhatóak. A
szélesebb családdal is nagyon harmonikus, jó a vi-
szonyunk, mindenki segít a másiknak. S ha a csa-
ládban mindenki jól érzi magát, biztonságban van,
könnyebb a munkát is szeretettel, s élvezettel el-
látni.
Mit kívánsz a jubileum alkalmából a zenekar-
nak és magadnak?
Gábornak kitartást, mert tudom, hogy nem mindig
könnyő. A zenekari tagoknak jó hangulatban eltöl-
tött próbákat és szép élményekkel teli koncerteket
a következı 20 évre! És sokszor gondolom azt,
hogy milyen jó lenne innen nyugdíjba menni!

2013. március 20. 19:30
Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem
Filmharmonikusok – port.hu

Mendelssohn: Szentivánéji álom
Händel: Rinaldo (Farinelli, a kasztrált)
Elgar: Enigma variációk (Ausztrália)
Wagner: A Valkőrök lovaglása (Apokalipszis
most)
Shostakovich: Jazz szvit No. 2 (Tágra zárt sze-
mek)
Mascagni: Parasztbecsület – Intermezzo 
(Keresztapa) 
Kuhlau: Elverhoj – nyitány (Olsen banda)
* * * 
John Williams: Star Wars 
John Williams: E.T. 
Morricone - di Giuseppe: I remeber the West –
(Volt egyszer egy vadnyugat) 
John Williams: Harry Potter 
Danny Elfman: Batman
Christopher Young - Werner Gábor: Spiderman 
John Williams: Jurassic park
Klaus Badelt: Karib-tenger kalózai 
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„milyen jó lenne innen
nyugdíjba menni!
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Tisztelt Olvasó!

Mielıbb belevágnánk a sőrőjébe, menjünk visz-
sza egy kicsit az idıben, hogy kerek legyen a
történet! A zenekar eddigi húsz évének nagyjá-
ból a felében én is tevékenyen részt vettem,
mint koncertmester. A szakmát csak úgy lehet
megtanulni, ha csinálhatja az ember, és nekem
szerencsém volt; már zeneakadémistaként, úgy
tíz éve tagja lettem a zenekarnak. Volt az tizen-
kettı is, de ki számolja! Úgy érzem, a fejlıdé-
sem bizonyos mértékig egybeesik a zenekaré-
val, bár elıfordult, hogy egyik vagy másik el-
húzott kicsit. Mindenesetre felnıttünk mindketten –
a zenekar is, én is –, és amellett hogy kihangsúlyozzuk,
mennyit tanultunk fınökünktıl, szeretnénk megmu-
tatni, hogy önállóan mire vagyunk képesek. A párhu-
zam az együttes és köztem azért is szerencsés, mert
legalább annyira fog ez az este a zenekar egészérıl
szólni, mint rólam. 

„HANGVERSENYMESTER” 

A zenekarban töltött idı alatt megérett bennem a
szándék, hogy – úgymond – „csináljak egy koncertet”.
Az idei évadban ez a tervem megvalósul! Így május
végi koncertünkön nemcsak a saját szólamomra kell
majd koncentrálnom, hanem én alakítom ki a darabok
elıadásának összképét is. Ez általában a karmester fel-
adata. Ezen a bizonyos koncertünkön tehát a mősor
miatt (is) engem lehet majd dicsérni vagy szidni, kö-
zönségnek és kollégának egyaránt; a mősort én vá-
lasztottam. A rálátás a mővekre régóta foglalkoztat, és
persze az is, hogyan tudom majd a próbákat felépíteni,
hogy jól megtanuljuk a mősort a viszonylag rövid pró-
baidıszak alatt. Elárulom, hogy nagyon bízom a kol-
légáimban, és abban az együtt zenélésben, ami kiala-
kult nálunk. 
Ebbıl talán kitalálhatta, kedves Olvasó, karmester nél-
kül fogunk ezen az estén játszani. Én koncertmester-
ként irányítom majd az együttest. Nota bene mőkö-
dött a múlt század tízes éveitıl Szentpétervárott egy
szimfonikus zenekar, Persimfans-nak, vagyis Elsı
Szimfonikus Együttesnek hívták, nem volt karmeste-

rük, Lev Zeitlin hegedős vezette ıket. Legendás hírő
koncerteket adtak, nagy szimfonikus alkotásokból,
több mint tíz éven keresztül. Na, mi nem leszünk ilyen
bátrak, amit játszani fogunk, lényegében kamarazene-
kari program, zömében vonósokkal, nem egy monu-
mentális mérető zenekarral. Ezzel együtt izgalmas fel-
adat lesz ez mindannyiunknak, akik megszoktuk, hogy
vezénylésre játszunk. Tévedhetetlen tempó-elképze-
lésre és a többiekre való még nagyobb, folyamatosabb
odafigyelésre lesz szükség. És van itt még valami: egy
jó karmester alatt úgy érezzük, mintha egy nagy hang-
szer lennénk, amibıl olyan dolgok jönnek ki, amikre
nem is gondolnánk. Ezt az érzést, amely képes nagyon
felemelni a zenészeket, most magunkban kell megta-
lálnunk, sok kezdeményezéssel. És önnek is más lesz
így a koncertélmény, fıleg, ha sokat szokta a hangver-
senyen a karmestert nézni…

SZABADOS GYÖRGY: IDİZENE

Most jöjjön az izgalmasabb rész a mővekrıl, szigorúan
szubjektíven. Az elsı darab Szabados György: Idı-
zene c. szerzeménye lesz. Amikor két évvel ezelıtt el-
játszottuk, lenyőgözött. De pontosan mi is? Ez egy re-
petitív zene, kis motívumokból, amikbıl egy organikus
felület képzıdik. Ráadásul finom áttőnések vannak
benne. Képzelje el, hogy messzirıl néz egy mozgó tö-
meget, amiben egyenként öltöznek át az emberek más-
más színekbe! Észrevétlenül változik, cserélıdik a ze-
nei anyag. Ha elmondva nem is, meghallgatva bizo-
nyosan nagy élmény lesz. Miután a szerzı elsısorban
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Egy karmester nélküli hangverseny margójára
Levél az olvasóhoz

2013. május 25-én lesz egy rendhagyó koncertünk, amelyhez kapcsolódóan egy rendhagyó kedvcsinálót tárunk
ön elé, kedves Olvasónk. Berán Gábor, zenekarunk egyik koncertmestere vetette papírra gondolatait a hang-
versennyel, annak mősorával, a készülıdéssel és persze a jubileumi évvel kapcsolatban.
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jazz-muzsikusként mőködött, néhol alaposan megtré-
fálja a klasszikus ritmusokon nevelkedett zenészeket.
Emlékszem, nagyon élveztem a próbákat, és annyira
belehabarodtam a darabba, hogy a koncert után még
napokig zakatoltak a fejemben bizonyos részek. Kí-
váncsi vagyok, hogy fog menni másodjára. A mőben
mindenki önálló szólamot játszik, ami persze a szo-
kottnál nagyobb felelısséget jelent. Akkor érünk talán
legjobban célt, ha ön nem tudja majd megkülönböz-
tetni, hogy éppen ki játssza az új motívumot. Jó játék
lesz!

HAYDN: GYÁSZ SZIMFÓNIA

Ezután egy Haydn-szimfónia következik majd, még-
hozzá a no. 44. e-moll, amely a „Gyász” nevet viseli.
Nem kell megijedni, a darab egyáltalán nem gyászos,
viszont a lassú tétele olyan szépre sikerült a mester-
nek, hogy azt kérte, a saját temetésn ezt játsszák amjd.
A Dohnányi Zenekarban bécsi klasszikus mővet ját-
szani mindig felemelı, itt nem kerülhetjük meg ma-
estro Hollerung úr sok éves stratégiai, már-már nevelı
jellegő munkáját, a stílusos elıadáshoz szükséges alap-
szabályok és gondolkodás tekintetében. Vagyis egy
nyelvet beszélünk, ez már a próbákon nagy köny-
nyebbség, így lehet majd arra is koncentrálni, hogy mi-
ben nem szokványos ez a szimfónia. Például a Menü-
ettjében, ami, mintha Haydnhoz képest is régies zene
lenne. Aztán a Trioban megjelenik a kürt a semmibıl,
csillagászati magasságokban. Volt a mester közelében
állítólag egy remek kürtös, számára írta ezt az igen ne-
héz szólamot. Sokszor mi magunk sem hisszük el,
hogy több száz évvel ezelıtt el tudták játszani a bo-
nyolultabb darabokat. Hát, úgy tőnik, igen. Persze nem
pont ilyen hangszerek voltak, de amit leírtak, jó eséllyel
meg is szólalt, szerintem. Haydn maga valahogy úgy
nyilatkozott errıl, hogy amit nem tudnak lejátszani, az
nincs is… A szélsı tételek pedig igazán „Sturm und
Drang” viharos hangvételőek. Ezeket úgy kellene majd
elıadni, hogy ne tőnjenek túl romantikus zenéknek,
ugyanakkor fenntartsák a feszültséget a hallgatókban. 

BARTÓK: DIVERTIMENTO

Végül pedig Bartók Divertimentóját játsszuk majd.
Vannak mővek, melyek hosszabb távon kísérik az em-
bert, újra meg újra elıkerülnek, és persze kicsit más
arcukat mutatják. Amellett, hogy újrajátszáskor jobban
átlátni a nagyobb formákat, azt hiszem, az igazán nagy
szerzık darabjaiban annyi érdekes, apró részletet ta-
lálni, hogy sosem lehet megunni ıket. Ezért merjük
gyakran mősorra tőzni ıket. Ilyen ez a darab is. Svájc-
ban alkotta Bartók, Paul Sacher és a Bázeli Kamara-

zenekar felkérésére – már nem elıször egyébként –,
és ı maga könnyen játszhatónak ítélte, vagyis szerinte
nem igényel sok próbát. Meglátjuk. Kedvencem az a
mondat egyik levelébıl, mely szerint: „Jól ment a dol-
gozás, 15 nap alatt elkészültem vele”. A mő címe alap-
ján Bartók egyfajta szórakoztató zenét akart írni, de
nem kérdés, hogy komoly mélységeket is bejár a da-
rab. Engem ez kicsit arra emlékeztet, mint amikor egy
vidámabb pillanatban valaki elgondolkozik a világ dol-
gain, és felteszi a kérdést, hogy minek is örül annyira.
Mindenesetre 1939-ben ez a kérdés sokakban felme-
rült, és mint tudjuk, volt okuk az aggodalomra. Ennek
az alaphelyzetnek az ismerete – hogy rövidebb-hosz-
szabb idıre beborul az amúgy napsütéses idı –, segít
a mő hallgatásában is. Így nem éri a hallgatót váratla-
nul, amikor a vidám, táncos témából egyszer csak
üvöltı morse-jel lesz az elsı tételben. Késıbb ezek a
témák persze harcolnak is egymással, de gyıztest nem
hirdetnek. A második tétel lassú zene és szintén bo-
rús. A közepén egy sirató, amit a brácsa játszik elıször.
Bartók valószínőleg nem ismerte a brácsás vicceket,
mert gyakran írt erre a hangszerre fontos témákat,
mint például a Concertoban, a Csodálatos Mandarin-
ban, vagy akár a 6. vonósnégyesben. Lehet, hogy egy-
szerően csak szerette a hangszer hangját. Azt mondják,
az emberi hanghoz a brácsa áll a legközelebb, tehát na-
gyon személyesen lehet megszólalni vele. Elıadási
szempontból egyébként ebben a tételben a nagyon
lassú történést megmutatni a legnehezebb. Könnyen
megszakadnak a hosszú folyamatok, ha nem eléggé
tudjuk, hogy mettıl meddig tartanak. A harmadik té-
tel végre felszabadult, táncos, gyors tempójú zene,
igazi divertimento. Itt aztán lehet majd gyorsan ját-
szani, és végre nem csak az elsı hegedőnek, hanem
mindenkinek jut bıven „aprítani való”. Együttjáték-
ban pedig ez a legnehezebb talán, a sok hirtelen váltás
miatt. Nagyon kell majd az a bizonyos együttlélegzés,
egyre gondolás funkció, így karmester nélkül. Ebben
a tételben érvényesül leginkább az a szerkesztésmód,
ami a barokk concerto grosso sajátja, és késıbb a bé-
csi klasszikus divertimentókban is megjelenik, amikor
kis szólista csoportok váltakoznak a tuttival. Ez a fajta
párbeszéd az egész darabban ott van. Valami újat még
hozzátesz Bartók, t.i., hogy néha a tutti többet mond,
mint a szóló. Ha már a tömeg válaszol, miért ne tenne
hozzá? Szokatlan eszköz, mindenesetre…
Nincs más hátra, mint nekünk remekül felkészülni és
remélni, hogy ön is eljön, kedves Olvasó, és ha már
ott van, akkor örömét is leli a mősorban, a tılünk szo-
katlan elıadási formában, és talán a fenti kulisszatit-
kok olvasgatásában.

Üdvözlettel: Berán Gábor 
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Szöveg: Ortutay Réka

Kérlek, mesélj nekünk a zenekar létrejöttének
körülményeirıl! Ha jól tudom, elıször egy klasz-
szikus értelemben vett ifjúsági zenekar voltatok.
Valóban, egy olyan ifjúsági zenekar voltunk, amely
folyton nıtt és nıtt. A zenekart Nemes Laci bácsi
alapította a ’70-es években. A budafoki Nádasdy
Zeneiskola már akkor is egy kitőnı intézmény volt,
mely ontotta magából a tehetséges diákokat, akik
konziba, majd Zeneakadémiára mentek. Laci bácsi
ezeket a diákokat fogta össze egy zenekarban, akik
a ’80-as évek végére már annyira „megerısödtek”,
hogy átvették a Közalkalmazottak Zenekara bér-
letsorozatát a budapesti városházán. Én egy ilyen
koncerten vezényelhettem elıször a zenekart, és
amikor Laci bácsi elhatározta, hogy komolyabban
kell foglalkozni a mővészeti munkával, akkor fel-
kért engem és Gál Tamást a zenekar vezetésére. Így
1989-tıl kezdve a zenekar rendszeresen próbált, és
ekkor vette fel a Dohnányi nevet is. Gál Tamás igen
hamar a MÁV Zenekarhoz került, így aztán egye-
dül maradtam. A rendszeres, szisztematikus mun-
kának köszönhetıen aztán a színvonal egyre nıtt,
turnékon vettünk részt. Ez persze nem véletlen, hi-

szen az akkori ifjúság krémje itt ült a
zenekarban.
Aztán jött egy átmeneti mély-
pont...
Igen, hiszen a rendszerváltást köve-
tıen a legtöbb fiatalnak a megélhetést
kellett keresnie, és nem jutott már idı
arra, hogy egy ifjúsági zenekarban
muzsikáljanak, ahol ugyan kaptak
némi pénzt, de nem biztosított meg-
élhetést számukra. A helyzetünket je-
lentısen megnehezítette, hogy a
Fesztivál Zenekar abban az idıben ál-
landósította a tagságát, és ez elszip-
pantotta a Dohnányi legjobb erıit.
Nagyon sokan mentek át abban az
idıszakban a Fesztivál Zenekarba és
más, állást kínáló együttesekbe. Ez

nagyon nagy vérveszteség volt a számunkra, na-
gyon megnehezítette a munkát. Ekkor megnöve-
kedtek a nézeteltérések Laci bácsi és köztem, és
Laci bácsi és a zenekar között, és ekkor én úgy érez-
tem, hogy önként el kell hagynom az együttest. Laci
bácsi szerencsére nem adta fel! Lobbi-erejének és
rábeszélı készségének hála, sikerült elérnie a buda-
foki önkormányzatnál, hogy intézményesítse a ze-
nekart, és csodák csodájára az önkormányzat bele-
ment ebbe. Az akkor kapott támogatás elég volt
arra, hogy kb. 8-10 embert és a vezetıket állásba
vegyék. Hamarosan próbajátékot is kiírtak a kar-
mesteri pozíció betöltésére, melynek eredménye-
képpen – bár én, mint korábbi karmesterük nem
vezényeltem a próbajátékon – a zenekar engem vá-
lasztott. Így indult közös pályafutásunk pontosan
20 évvel ezelıtt, ami, hát nem volt egyszerő, mert
a kapott pénz ahhoz sok volt, hogy meghaljunk, de
ahhoz kevés, hogy éljünk. És ez így maradt a mai
napig.
Tehát 1993-ban megalakult a Dohnányi Zene-
kar, élén veled. Hogy folytatódott a történet? 
A megalakulás után egy küzdelmes idıszak követ-
kezett, de valahogy – azóta is – mindig megküz-
dünk a nehézségekkel. A ’90-es évek végére már
egy viszonylag nagy létszámú zenekarról beszélhe-
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„El tudtunk jutni a csúcsra”
20 éves jubileumunk alkalmából „nagyfınökünket”, Hollerung Gábort kérdeztük a zenekar létrejöttérıl, a ze-
nekari és zenei nevelés fontosságáról, kreativitásról, nehézségekrıl, büszkeségekrıl, no és persze a BDZ „titkáról”. 

Amikor az elvetett mag beérik...
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tünk, ahol mindenki állásban volt. A fizetések per-
sze még így sem voltak versenyképesek, de a tag-
ság állandó volt, és tudtunk dolgozni. A 2000-es
évek elejére az önkormányzat már nagyon nehezen
tudta vállalni a zenekar, mint intézmény fenntartá-
sával járó kötelezettségeket, így aztán – hosszas tár-
gyalásokat követıen – közhasznú társasággá, azaz
„céggé” alakultunk, saját ügyvezetıvel, amivé en-
gem neveztek ki. Az átalakuláshoz kaptunk még
egy nagyobb összeget, és a 2002-es bérfejlesztés-
kor a fizetéseket átlagosan megduplázzuk. Ekkor
tudott igazán elmozdulni a zenekar a holtpontról: a
fizetések –, ha nem is voltak túlzottan magasak – de
azért versenyképessé váltak a piacon. Ettıl kezdve
megemeltük a próbaszámot, rengeteget dolgoz-
tunk. Hozzá kell tennem, hogy amióta megalakul-
tunk, mindig igyekeztünk építkezni, a rendelkezésre
álló forrásokat nem teljesen elkölteni, hanem a mő-
ködési feltételeinken javítani. 
A zenekar teljesítményében is éreztették hatá-
sukat ezek a formai változások?
Igen! Nem véletlenül tartja a mondás: kis pénz kis
foci... Valójában tényleg, a stabilabb béreknek kö-
szönhetıen a 2000-es évek közepére, a próbajáték
során megint a magyar zenei élet élvonalbeli fiatal
muzsikusaiból válogathattunk, akik nagy része –
hál’ Istennek – azóta is itt játszik nálunk. Egyrészt
azért, mert versenyképesebbek lettünk, másrészt
pedig megszerették azt a mőhelymunkát, aminek itt
részesei lehetnek. Egyre komolyabb repertoárt ját-
szottunk, egyre komolyabb munkát végeztünk. A
zenekar nem volt átjáró ház többé. Mára pedig már
csak nagyon ritkán téved be ismeretlen arc az
együttesbe. 
Mi az, ami a Dohnányit olyan kü-
lönlegessé teszi? Pl. amikor tavaly
az egyik hangszeres szólista a
színfalak mögött hallgatta a zene-
kart, csodálattal jegyezte meg a fú-
vósok csodás összjátékát. Úgy fo-
galmazott: olyan egyszerre szól-
nak, mintha az orgonán egy ember
szólaltatná meg az akkordokat.
Ez már egészen más téma; itt zenei
diszciplínákról, nem pedig mőködési
formákról, anyagiakról beszélünk.
Azt kell világosan látnunk, hogy a ze-
neoktatásunk érzeteken, képzeteken,
benyomásokon alapul, nem pedig
konkrét tudáson. Azért persze van
egy nagyon erıs zenei oktatás; a
hangszeres oktatás technikai része,
hogy mit, milyen vonással, milyen

technikával kell játszani. De ez nem elegendı a ze-
nekarban való muzsikáláshoz, ehhez tudniillik olyan

mechanizmusokra van szükség, amelyek segítik az
egymással való kommunikálást. Ez azért fontos,
mert egy együttesben nem lehetséges, hogy min-
denki másként játsszon pl. dobott vonót (spiccato).
Annak megvan a maga technikája (mennyit húzunk
a vonón, mekkorát dobunk), hogy mindenki hang-
szere egyszerre és egyformán szóljon. De ehhez
kommunikációra, egymásra figyelésre van szükség.
Ez azért lényeges, mert a funkcionális helyesség
technikai helyességet eredményez. Ez fordítva nem
feltétlenül igaz. Ha tisztában vagyok azzal, hogy mi
a hangsúlyos vagy a hangsúlytalan, ez hosszabb, az
rövidebb, ez ütés elıtt, ez pedig ütés után van, és
ezt mindenki egyformán tudja, érzi, akkor ebbıl
gondolkodásmódbeli, játékmódbeli azonosság szár-
mazik, és ettıl fog a dolog egységesen megszólalni.
Van vajon valami zenekari kézikönyv, ami alap-
ján egy zenekar-nevelési folyamatban el kell
járni?
Valójában nincs ilyen. A homogén hangzás, az egy-
szerre megszólalás csak azonos diszciplínák men-
tén jöhet létre, ennek pedig van egy megsokszoro-
zódó hatása. Pl. egy vonóskarban, ahol mindenki
közepes hangerıvel játszik, de azt egyformán teszi,
a hangerı érzet megsokszorozódik, ellentétben egy
olyan vonóskarral, ahol egyenként ugyan hango-
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sabban játszanak, de mivel különbözı módon,
ezért az összhangzás veszít erejébıl. Erre tehát nem
létezik tankönyv. A szakmát kell megtanulni, a ze-
nét jól érteni és olvasni. És ha az embernek sze-
rencséje van, akkor még jó tanárai vannak.
Akkor valójában a karmesteren múlik, hogy
tud vagy akar-e energiát fektetni a zenekari ne-
velésbe?
Pontosan! De kevesen vannak ilyenek. Magyaror-
szágon pl. a Kocsis Zoli ilyen, és éppen ezért tisz-

teljük és becsüljük egymás ez irányú munkáját. 
İ egy zseni! Egy percig sem akarom magamat ha-
sonlítani hozzá, de a zenekar-építési munkában
ugyanazt az utat járjuk. Ez azért nem véletlen, hi-
szen volt egy közös mesterünk, Simon Albert, aki a
zenekari nevelés legnagyobb tudója volt Magyaror-
szágon a ’60-as-’70-es években. Egy nehezen elvi-
selhetı, bogaras figura volt, de azért rendelkezett a
szükséges, nagy tudással, mert mindig mindenre vá-
laszt adott. Mindig a dolog funkcionális logikájából
fakadó technikai tanácsot tudott adni mindenre. Ha
pl. egy hegedős megkérdezte tıle, hogy ez miért
nem jó, akkor ı rögtön rá tudta vágni, hogy ez itt
hangsúlyos és ott rövid, és ha a vonó ezen vagy azon
a pontján játssza, akkor elérheti vele a kívánt hatást.
Mi Magyarországon azért vagyunk nehéz helyzet-

ben, mert nincsenek közös diszciplínák. Abban az
idıben, amikor a Zeneakadémiára jártam, volt kb. 5
hegedőtanár, és mindegyik olyasmiket gondolt a má-
sikról, hogy „Na, így meghúzni a vonót, hát ez teljes kép-
telenség!”. Pedig önmagában mindegyik jó tanár volt,
de nem voltak közös tradícióik. Simon Albert pl. ál-
landóan Drezdából hozott ide professzorokat, akik
mind szóról-szóra ugyanazt tanították, mert náluk
volt a zenekari muzsikálásnak hagyománya. Mögöt-
tük egy többszáz éves tradíció áll, és ugyanez igaz a
bécsiekre, vagy az angolokra is. A magyar zenekarok
legnagyobb problémája a zenei fegyelem, a közös
rend hiánya. A magyar zenészek annyiféle módon
tanultak hegedülni, csellózni, vagy fuvolázni! És rá-
adásul az intonációs kérdés is nagyon problemati-
kus, hiszen az oktatásban kevés szó esik arról, hogy
megtanuljunk egymáshoz intonálni.
Nincsen tehát zenekari képzés?
Pontosan. Mi mővészeket képzünk, a hangszeresek
versenymőveket játszanak, zenekari kottát pedig fı-
tárgy órán nem nagyon látnak a diplomáig. Így a
hangszeresek nagy része csalódottan ül le egy zene-
karba tuttit játszani. Pl. a Drezdai Staatskapelle-nél
bármelyik hegedős eljátszik bármilyen hegedőver-
senyt, mégsem gondolja, hogy ez az életcélja. Ké-
pes és alkalmas rá, hogy szólista legyen, de egy ko-
moly zenekari képzésen esett át, hiszen ezzel fogja
keresni a kenyerét. Nálunk, amíg 2 évig Simon Al-
bert asszisztense lehettem a Zeneakadémián, az volt
a legnagyobb vívmány, hogy a hangszeres hallgatók
egyáltalán eljöttek a zenekari órára. Akkor rendsze-
ressé tudott válni a munka. A zenekari muzsikálás
lényege, hogy itt egy tömeg része vagy, nem pedig
egy tömegbe kényszerített individuum. Ha valaki az

alkalmazkodást és az
összjátékot tanulja
meg, mint a zenei ér-
ték és a közös siker
alapfeltételét, az él-
vezni fogja a közös
zenélést.
És miért nincsen
akkor zenekari
képzésünk?
Ez történelmileg így
alakult. Hiszen itt
volt pl. az általam
folyamatosan emle-
getett Simon Albert,
de ıt éppen a sze-
mem láttára ellehe-
tetlenítették. Vagy
Fricsay Ferenc, a va-
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laha élt egyik legnagyobb magyar karmester, aki ki-
tőnı zenekarépítı volt; ıt is elüldözték, így aztán
Berlinben lett az atyaúristen. Voltak persze kivéte-
les csodák a magyar zenei életben: ifjúkoromban
ámulva hallgattuk a Liszt Ferenc Kamarazenekart,
a csodálatos, egységes zenekari összjátékot, a disz-
ciplínákból adódó virtuozitást.
És ez kinek volt köszönhetı?
Sándor Frigyesnek és késıbb Rolla Jánosnak. De
manapság ki tudja, hogy ki az a Sándor Frigyes {he-
gedőmővész, karmester, hegedőtanár, zenekarnevelı, a Liszt
Ferenc Kamarazenekar Alapítója, 1905. április 24. –
1979. június 4. – Szerk.}, vagy ki az a Mihály András
{zeneszerzı, karmester, a Zeneakadémia háború utáni tör-
ténetének meghatározó, karizmatikus személyisége, 1917.
november 7. – 1993. szeptember 19. – Szerk.}. İk vol-
tak a legnagyobb magyar zenekarnevelı egyénisé-
gek, aztán sohasem kerültek igazán reflektorfénybe.
Visszakanyarodva zenekarunkhoz: a sok há-
nyattatás, nehézség és küzdelem meghozta a
gyümölcsét?
Igen, bár mindig voltak nézeteltérések a fenntar-
tónkkal, mára már ık is felbecsülhetetlen értéknek
tartják a kerület zenekarát. A kezdeti „a budafoki
zenekar muzsikáljon csak Budafokon” elképzelést
lassan felváltotta az a büszkeség, amit az okoz, ami-
kor a zenekar 10 ezres tömeg elıtt játszik az Aré-
nában Stinggel, amikor a televízióban minket em-
legetnek, amikor olyan produkciókat hozunk létre,
melyek az országban egyedülállóak. Szilárd meg-
gyızıdésem, hogy elsıdleges feladatunk a kerület-
ben élık horizontjának a kitágítása, az igényterem-
tésa és élményszerzés. Ha úgy tetszik, egy lokális-
kulturális szocializálódás mozgatórugói lettünk. Én
biztos voltam abban, hogy a fenntartó elıbb-utóbb
akkor lesz igazán boldog és elégedett, ha mi egy or-
szágos színvonalú, vezetı együttessé válunk. Ezt
elértük, és ezzel a kerület emblematikus együtte-
sévé váltunk. Így a Bor és Pezsgı mellett Budafok
arca is lettünk. 20 év után elmondhatjuk, hogy va-
lóban az egyik legerısebb zenekar vagyunk, hogy
valóban az egyik legstabilabb közönségbázissal ren-
delkezünk, hogy valóban rendkívül magas bevéte-
leket produkálunk. De nem szabad elfelejteni, hogy
emögött milyen eltökélt munka, elszántság, kitartás
és a szakadék szélén való, artistákat megszégyenítı
egynesúlyozás van.
Sokan nevezik az együttest az egyik leginno-
vatívabb, a kísérletezésre leginkább fogékony
zenekarnak. Erre tudatosan törekszel?
Ezt nem tudom pontosan megmondani. Gyerek-
korom óta képzımővészet rajongó vagyok, és min-
dig érdekeltek más, non-verbális mővészetek me-

chanizmusai. Ezért mindig is szerettem volna a sza-
vak nélküli nyelvek közötti átjárással foglalkozni.
Ebben jelentıs impulzusokat kaptam Földes tanár
úrtól, aki mindig igyekezett a képzımővészeti és
zenei nyelv hasonlóságaira rámutatni. Mivel a mai
közönség nagy része már nincsen abban a szeren-
csés helyzetben, hogy ezeket a mővészeti nyelveket
száz százalékig birtokolja, ezért borzasztóan fon-
tosak a transzferhatások. A különbözı mővészeti
ágak ugyanis erısítik egymást. Ezek összekapcso-
lásával tehát nagyobb lehetıséget biztosítunk a do-
log megértésére. Ilyen mővészeti ágakat összekap-
csoló koncertünk volt pl. a Honegger: Johanna a
máglyán elıadása, vagy késıbb a Faust elkárhozása.
De erre törekszik pl. a filmzene projektünk is, ahol
igyekszünk nemcsak felszínes hangulati aláfestést
kínálni, hanem fontos számunkra, hogy a közön-
ség megélje a zenében és a képiségben rejlı kap-
csolatot, a pillanat feszítı voltát, az intimitását, vagy
éppen a brutalitását. Ehhez persze szükséges az a
kreativitás, hogy ezeket az összefüggéseket a kö-
zönség épülésére és örömére tudjuk felmutatni. 
Ha már a kreativitást említed, muszáj megkér-
deznem – amin mi magunk között mindig mo-
solygunk –, hogy vajon más cégvezetık hagy-
ják-e ennyire szárnyalni az alkalmazottaikat.
Ha körülötted valakinek vagy egy jó ötlete, azt
mindig támogatod.

Nem tudom, más vezetık hogy élik meg a „krea-
tívkodást”, de ami minket illet, itt a zenekar ügyeit
intézı irodában, ez egy szerencsés csillagzatú
együttmőködés. Ti mindannyian úgymond a zenei
irányításom alatt nıttetek fel, ismeritek azokat a
mechanizmusokat, amikrıl állandóan beszélek akár
zenekari, akár kóruspróbákon. {Az iroda szinte min-
den tagja énekelt, tanult Hollerung Gábor irányítása alatt
– Szerk.} Így nyilvánvaló, hogy a zenéhez való vi-
szonyotokban olyan „diszciplínákat” tettetek ma-
gatokévá, amelyeket én természetesen helyesnek
vélek. Így értelmetlen lenne korlátozni a ti szárnya-
lásotokat, hiszen ha a saját magam által elvetett ma-
got nem hagynám csírázni, akkor semmi értelme
nem lenne az egész munkámnak.
Én nem csak magunkról beszélek, hanem a
muzsikusokról is...
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Sokszor hallottam már vissza, hogy más zeneka-
rokban esetleg nem engednek ilyen nagy teret a ka-
marazenélésnek. Valóban nem gyakori, hogy a tag-
jaikból alakult kisegyütteseket hagyják kibonta-
kozni, egyfajtaképpen menedzselik, ha úgy tetszik,
a világnak bemutatják ıket. Az én célom az önbi-
zalomra nevelés, ami egy elıadómővésznél nagyon
fontos. Én is az önbizalmamnak köszönhetem a si-
kereimet, bár sokan nagyképőnek tartanak az ön-
bizalmam miatt...
Nehéz elfogadni, ha az önbizalom mögött va-
lós tudás van...
Ez így van. De a „valós tudás” és az önbizalom
nem jelenti azt, hogy nem hibázhatunk. Nekem ez
azért fontos, mert az önbizalom mellett tolerancia
is van bennünk, nálunk senki sem fél egy gikszertıl,
egy rosszul meghúzott hangtól, nincsen érte fe-
gyelmi, mert hiszen mindenkinek lehet rossz napja,
emberek vagyunk. Mégis, az erınk abban rejlik,
hogy ami bennünk van, azt merjük megmutatni.
Csendes kreativitás nincsen. Amit nem tudunk
megmutatni, arról nem szerez senki tudomást. A
kreativitás a bennünk rejlı attitőd kérdése. Nagyon
büszke vagyok arra például, hogy soha semmilyen
elıadásomról nem ıriztem meg a vázlatot, vagy egy
partitúrába nem írok bele, azért, hogy pár év múlva
ezek az észrevételek ne befolyásoljanak, hogy hagy-
janak felismerni új dolgokat, amiket a beírásokkal
esetleg észre sem vennék. Ez is egyfajta táptalaja a
kreativitásnak, hogy a régi tudás birtokában újat fe-
dezzünk fel. Az én olvasatomban nem az a kreati-
vitás fokmérıje, hogy zenészként jobbak vagyunk-
e a másiknál, hanem hogy önmagunkban mennyire
vagyunk képesek a fejlıdésre, a magunk megmuta-
tására. Lehet, hogy száz ötletbıl csak tíz lesz kiváló,
de az a tíz nem születhetett volna meg a kidobott
kilencven ötlet nélkül, és ehhez, a kilencven fel nem
használt ötlet kimondásához kell az önbizalom, a
bíztatás. És ebben nem ismerek tiltott eszközt, hi-
szen az a megtérülés, ha a zene eljut az emberekhez,
örömet, élményt okoz nekik, és az életük elenged-
hetetlen részévé válik. Mi ehhez értünk, ebben hi-
szünk, ezt tudjuk, tehát nekünk ezt kell csinálni.
Visszakanyarodva elmondhatom, hogy elképesz-
tıen szerencsés vagyok, hogy itt az irodában ti
vesztek körül és segítitek a munkámat, mert éppen
az elıbbiek okán szinte a gyermekeim vagytok, és
így nincsen okom arra, hogy a kezetekre csapjak,
ha valamilyen ötlettel álltok elı.
Egy utolsó kérdés: mire vagy a legbüszkébb az
elmúlt 20 évbıl?
Ez egy kicsit személyes dolog. Amikor ’92-ben el-
mentem a zenekartól, elhatároztam, hogy abbaha-

gyom a zenekari szakmát, mert addigra rengeteg ze-
nekarral volt dolgom, és az volt a tapasztalatom,
hogy a velük való kommunikáció kilátástalan. Ha
valamit kértem, az volt a válasz, hogy ezt már ját-
szottuk megannyi híres karmesterrel, és nekik jó
volt. Egyszóval távol állt tılem az a magába facsa-
rodott hangulat, ami a zenekari társadalom általam
ismert részét jellemezte. Éppen ezért arra vagyok a
legbüszkébb, hogy sikerült egy jó hangulatú, moti-
vált fiatalokból álló együttest létrehozni, amit min-
dig a közös akarat vitt elıre, ahol sohasem kellett a
fenyegetés, a stressz és a hatalmi hierarchia túlten-
gését bevetni ahhoz, hogy a zenekar mőködıképes
legyen. Eljutottunk odáig, hogy ez a zenekar ma
egy top együttes, és jókedvvel próbál. Természete-
sen voltak, és vannak konfliktusok, és én sem va-
gyok egy könnyő ember, de ide még akár más ze-
nekarokból is szívesen jönnek az emberek muzsi-
kálni. Mindez ráadásul magas szintő szakmai tu-
dással párosul. Nálunk az emberek nem versenge-
nek egymással, hanem segítik egymás munkáját. Az
egy szólamban ülık átveszik egymás szólamát, ha
valamelyik belefárad. Idegen karmesterek döbben-
ten veszik tudomásul, hogy egy-egy fúvósszólam
nehezebb, fárasztóbb pillanataiban akár hárman is
váltják egymást, anélkül, hogy hangszínben, rit-
musban, artikulációban különbséget lehetne érzé-
kelni. Így megteremtıdött egyfajta zenei együtt-
mőködés közöttük. A zenészek nálunk nem érzik
jobban magukat attól, hogy a másik gikszert fújt,
nem a másik vérén át akarnak elıbbre jutni, hanem
a közös produkciót tartják szem elıtt. Én azt gon-
dolom, hogy erre vagyok a legbüszkébb: hogy a
szeretet, az egymás segítése, az ügy szeretete nem
tudott kiveszni ebbıl a nagyon nehéz, sokszor meg-
alázó körülmények között mőködı együttesbıl. Így
is el tudtunk jutni a csúcsra.
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Jubileumi koncert

2013. április 8. hétfı, 19:30

19:30, Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

Wagner: Nürnbergi mesterdalnokok –  nyitány

Gyöngyösi: III. szimfónia

Kodály: Galántai táncok

Respighi: Róma kútjai

Cecilia Lloyd – szoprán

Berán Gábor – hegedő, Szepesi Bence – klarinét

Kusz Viktória – brácsa, Bíró Zoltán – bıgı 

Vezényel: Hollerung Gábor



A szavak ereje

Szöveg: Petró Margit

A zenemő hallgatása elıtt miért van
szükség zenei ismertetésre?
A zenével való találkozások élménysze-
rőbbé tételében van jelentısége, továbbá
abban is, hogy pontos információkkal hoz-
zásegítse a hallgatókat a zene minél telje-
sebb befogadásához. Ez a szerep kicsit ha-
sonlít a minaret erkélyérıl kiáltó müezziné-
hez. İ maga nem vesz részt a szertartás-
ban, nem ı tartja, csak arra hívogat. Jelzi,
hogy elérkezett az idı, itt a nagy pillanat. İ
az ajánló, feladata a kedvcsinálás, a figye-
lemfelkeltés és összpontosítás. Néhány
percben kell megtalálnia a hangot a hallga-
tósággal. Az adott tematika csak ürügy a
kulturális igény felkeltéséhez. Hogy meny-
nyire sikerül ez a hatáskeltés, a helyszíntıl,
az alkalomtól, a közönségtıl is függ. Fi-
gyelni kell még a köhintésre is, tudni kell váltani, le-
állni. Az események lereagálásához humor és rög-
tönzés szükséges. 
Hogyan lett önbıl fıállású zenei ismeret-
terjsztı?
1968 óta vezetek zenei mősorokat. Még a Liszt Fe-
renc Zenemővészeti Fıiskola Zeneiskolai Tanár-
képzıbe jártam, ahol akkori szokás szerint osztály-
társaimmal mővelıdési házakba, kollégiumokba,
munkásszállóra mentünk, és ott muzsikáltunk, azaz
népszerősítettük a zenét. A mősorismertetést akkor
sehol sem tanították, ezért kimagaslóan nagy tudású

pedagógus elıdöktıl, példaképektıl (pl. Földes
Imre, Friss Gábor, Lukin László, Szabó Helga,

Varga Károly) lestem el. Nagyon szerettem csinálni,
s mivel sikert és örömöt okozott, jobban ment,
mint a hangszerem, a nagybıgı. Ezen túl nem fél-
tem megszólalni, s erıs hangom volt, ami a mikro-
fonok nélküli világban a kontaktusteremtéshez
elınyt jelentett. Úgy éreztem, nemcsak a zenekar-
hoz tartozom, hanem a hallgatósághoz is, akikhez
beszélek. 
Ön hogy éli meg magát a koncertet?
Részben hallgatóként élem meg, részben zenei szó-
szólóként. Nem a színpad mögött várakozom kon-
ferálásaim szünetében, hanem lehetıleg ott ülök a
nézık között, és onnan is beszélek, mert a szószó-
lójuk, a képviselıjük vagyok. De figyelek a közre-
mőködı zenemővészek (karmesterek, szólisták)
rezdüléseire is. Sohasem felejtem el azonban, hogy
a hallgatók a zenéért jöttek, mint ahogy azt sem,
hogy a koncerten minden a ZENÉÉRT történik!
Hogy foglalná össze koncerttermi feladatát?
Az én dolgom ebben a szépséges folyamatban, hogy
azt a nagyon keskeny választóvonalat, ami a hallga-
tók és a zenemővészek között van, áthidaljam. Te-

A Müezzin
A koncertre érkezı közönség a zenei varázslatért vált jegyet. Ám egyre elterjedtebbé, divatosabbá vált a
muzsikát bevezetı szöveg, az ismertetés. Vajon ez mennyiben járul hozzá a zenemő befogadásához, a ze-
nei anyanyelv elsajátításához, a mővészi élményszerzéshez?  A zenei ismeretterjesztésrıl és zenekarunkhoz
főzıdı kapcsolatáról beszélgettünk a BDZ koncertjeinek állandó mősorvezetıjével, Zelinka Tamással

„Szavaim nem tőnhetnek fölösleges szónoklatnak.”

„A zenemőben nem
vagyok benne; 

prológus vagyok.”
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hát nem a meggyızés a feladatom, hiszen az önként
idelátogató, tüneményes, zenebarát közönség a
hangversenyre szabadidıt és pénzt áldozott.
Megkönnyíti a müezzin helyzetét, ha a zeneszerzı
programot ad a mővéhez és igényli, hogy a közön-
ség azt a kompozíció elhangzása elıtt megismerje.
Amennyiben ilyen nincs, akkor meg kell találni a
megfelelı utat a közvetítéshez. Nem szeretek tola-
kodni, a zeneszerzı ellenében beszélni. A koncer-
ten megpróbálok úgy viselkedni, mintha a fel-
hangzó mő partitúrájának szerves, megkomponált
része volnék. Úgy kell szólnom, mintha a zene-
szerzı által az én szavaim is meg lennének „kom-
ponálva”, meg lennének írva, ahogy a hegedő és a
zongora szólamot is megírta a szerzı. Erre egy
példa Bartók: A kékszakállú herceg vára, amihez a
szerzı prológust írt. Így képzelem magam; a zene-
mőben nem vagyok benne, a prológus vagyok. Arra
készülök fel, hogy tudok a zeneszerzı nevében, a

mő nevében megszólalni. Ez a megtisztelı feladat
hasonlít az idegenvezetıéhez, akinek az az egyik
legfıbb kötelessége, hogy mindig a legjobb pilla-
natban felhívja a legfontosabb látni- és hallaniva-
lókra a figyelmet. Ehhez kapcsolódóan van egy sze-
mélyes példa az életembıl. Párizsban autóbuszos

kiránduláson voltam, s szeretek elıre nézni, akkor
is úgy utaztam. Egyszer csak az idegenvezetı meg-
szólalt: Nézzenek balra, mert ott az Eiffel torony!
Ha ı akkor nem szólalt volna meg, elmegyünk mel-
lette, s nem vesszük észre. Az én szerepem az, hogy
jó idegenvezetı legyek. Röviden kell összefoglal-
nom gondolataimat, mert a közönség mindig izga-
tottan várja, hogy megszólaljon a zene. Megpróbá-
lom ezt a pszichikai jelenséget áthidalni, fontos,
hogy hallgatóim lehetıleg sohase érezzék fölösle-
gesnek, szónoklatnak szavaimat. 
Hogy dönti el, hogy milyen többletinformációt
és milyen módon oszt meg a közönséggel?
Minden zeneszeretı korosztályt másként kell meg-
nyerni. A gyerekeknél lényeges a játék, és az is, hogy
színes program mellett gyors váltások legyenek a
mősorban. Ne legyen túl nagy a terem, minden ifjú
zenebarát lásson, halljon. İk odahaza a monitor
elıtt ülve ugyanis nagyon hozzászoktak már ehhez,
miközben a hangversenyen a nagy távolság miatt
esetleg meg kell küzdeniük azért is, hogy lássanak,
halljanak. Mindezek mellett gyakran még a kon-
certtermi szokásokra is meg kell tanítani a kicsiket.
A zenei ismertetés természetesen függ az alkotá-
soktól is. Mást kell mondani egy ısbemutatón, vagy
egy olyan darabról, melyet generációk óta ismernek,
másként beszélek Vajda János, vagy Mozart zene-
mővérıl.  Másként kell szólni Beethoven: IX. szim-
fóniájáról ma, amikor már tudjuk, hogy ez a dallam
Európa Himnusza. Más mondanivalóra van szük-
ség egy ismert mőnél, amelynek stílusa az évszáza-
dok során köznyelvvé vált, és másként, ha a hallga-

tók minden valószínőség szerint elı-
ször találkoznak egy alkotással. Mindig
úgy állítom össze a mondanivalót,
mintha én magam is most készülnék
hallgatóimmal együtt a mő felfedezé-
sére. 
Nekem is fontos, hogy lehetıleg min-
dig friss élménybıl szülessenek meg a
gondolataim. Én is és a kor is válto-
zik. Ezért sohasem tartom meg régi
jegyzeteimet, s egyre többet készülök
minden feladatra, miközben állandóan
tanulok, friss zenei élményeimbıl in-
dulok ki. Azt emelem ki, ami engem
is megfogott, de a nagy poént, éppen

úgy, mint a jó krimiknél, igyekszem nem lelıni. 
Mi a célja a mindig lelkes elıadással, a sőrő di-
cséretekkel?
Elsısorban az információ átadás, amit csak érze-
lemmel, színesen tudok közvetíteni. Szeretném, ha
a hallgatóság átérezné, mint ahogyan én is, a zene
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NÉVJEGY: ZELINKA TAMÁS

Foglalkozása: Apáczai Csere János-díjas zenetanár, Bánffy Mik-

lós-díjas zenei szerkesztı, a Fıpolgármesteri Hivatal Kulturális

Ügyosztályának nyugdíjas vezetı-fıtanácsosa, több mint négy év-

tizede a Parlando címő zenepedagógiai folyóirat felelıs fıszer-

kesztıje, a BDZ koncertjeinek állandó mősorvezetıje.

Kedvenc zenemő: Elgar: Enigma-variációk, Puccini: Manon Lescaut

Kedvenc zeneszerzık: Puccini és Csajkovszkij

Család: felesége biológia-kémia tanár, 2 gyermek

(Judit orvos, Ágnes jogász), 5 unoka (3 fiú és 2 leány)

Hobbi: A zenei ismeretterjesztés és a korong-győjtés (cd, dvd)

Nagy „szerelem“: A golden retiver kutyák
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katartikus hatását. Mivel hiszek abban, amit el-
mondok, ezért lelkes vagyok. Ezt a zene iránti ra-
jongást nálam segített kiváltani a családi háttér:
édesanyám zongoratanár volt, minisztériumi revi-
zor édesapám pedig szabadidejében a Wagner
Trisztánját zongorázta. Az iskolai kórusokban és
hivatásos zenekarokban való korábbi aktív közre-
mőködéseim is nagyban hozzájárulnak, hogy így ér-
zek. Egykori pedagógusi munkámból mára az in-
ternetes zenepedagógiai folyóirat szerkesztésén kí-
vül csak a mősorismertetés maradt. A közönséggel
való kontaktus miatt, ha lehet, nem olvasom a mon-
dandómat, az idézeteket is gyakran fejbıl adom elı.
A feladatom kedvet ébreszteni a programhoz, ezért
a pozitív motivációt alkalmazom. 
Milyen a jó mősorismertetés?
Mősorismertetést sokféleképpen lehet nyújtani, s
mindenki mást, a személyiségét adja hozzá. Lehet
közérthetı, szakszerő, hasznos, új, de a legfonto-
sabb, hogy érdekes legyen.  Ma már több felsıfokú
tanintézetben is tanítják ezt a szépséges munkát, s
szerencsére mindig van utánpótlás. A legendásan
szenzációs Leonard Bernstein óta már gyakran a
szólista vagy a karmester is beszél. A „bernsteini”
karakterő Hollerung Gábor ennek itthon a legna-
gyobb mestere!
Mit jelent önnek zenekarunk, melyeknek ré-
góta mősorközlıje?
A legértékesebbek a hosszú távú kapcsolatok az
ember életében, amire jó példa az enyém a zene-
karral. Megadatott számomra, hogy 40 éven ke-
resztül végigkísérjem az együttes fejlıdését. Az
1970-es évek legelején ismertem meg a Nádasdy
Kálmán Mővészeti Iskola által
alakított, korszakalkotó jelentı-
ségő Budafoki Ifjúsági Zenekart.
Az együttes a zeneiskolai nyitott
mőhelymunka, az alkotói légkör
és néhány felelıs, megszállott ze-
netanár kiválóan összehangolt
koncepciója és munkája nyomán
jött létre a semmibıl a nagy te-
hetségő és nemes eszmékért lel-
kesedı Nemes László igazgató
úr vezetésével. Láttam azt is,
ahogyan a XXII. kerület kitalálta
és létrehozta a mővelıdési házi
hangversenytermet, követtem,
ahogyan a zenekar a zeneiskolai
amatır státuszból félhivatásos,
majd hivatásos együttessé lett. Ez
egy gyönyörően felépített út,
melyhez hasonló példa kevés van

Magyarországon. Viniczai Éva erre az egyik bizo-
nyíték, aki az akkori zeneiskola növendékébıl a sze-
münk elıtt vált a nemzetközi hírő zenekar kon-
certmesterévé. A zenekarral való szoros kapcsola-
tom szinte már „nagyszülıi”, velük együtt öreged-

tem, bár a zenekar megmaradt fiatalnak. Évek óta
örömmel vezetem a „Zeneértı leszek” koncerte-
ket, ami a zenekar nagy találmánya az utánpótlás
nevelésben. Gondosan felépített bérleti rendszer,
mely az óvodás kortól szintenként nevel, s így min-
denki tovább tud lépni a felnıttek számára tartott
koncertekig.
Koncertjeinken kívül hol hallhatjuk-láthatjuk
még az ön zenei ismertetéseit?
A Budafoki Dohnányi Zenekarhoz hasonlóan már
szintén több évtizedes múltra visszatekintı a kap-
csolatom a Filharmónia Budapest Kft-vel (Mesélı
muzsika), a Duna és a Szent István Király Szimfo-
nikus Zenekarral, a TIT Kossuth Klubbal („Zene
és… c. sorozat), továbbá különbözı nyugdíjas klu-
bokkal a BMK-tól a Benczúr Házig bezárólag. És a
legfontosabbról se feledkezzek el: a HANGOLÓ-
ban zeneszerzıi sorsok összefoglalására kértek
meg. Legutóbb Beethoven, jelen számban pedig
Stravinsky „sorsával” foglalkoztam. 
Zelinka Tamás bevezetıjét az Universitas és a Zene titkai
címő bérleti elıadásainkon hallhatják.

„A zeneszerzı és a mő
nevében szólalok meg.”

Unokájával és kutyájával
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ROSKÓ BERNADETT – HÁRFAMŐVÉSZ

Roskó Bernadett kicsi gyermekkora óta játszik
hangszeren. Zongorázni és fuvolázni tanult, 14 éves
korában pedig a hárfával kötött életre szóló barát-
ságot. Édesapja is zenész, így ez az életmód nem
volt ismeretlen számára, bár eleinte korántsem volt
egyértelmő, hogy neki is ezt az utat kell választania.
De aztán ez a csodálatos világ mégis teret nyert ma-

gának az élet-
ében. Zenei ta-
nulmányai kezde-
tén Debrecen-
ben, a Kodály
Zoltán Zenemő-
vészeti Szakkö-
z é p i s k o l á b a n
Kocsis Ágnes, a
Debreceni Fil-
harmonikus Ze-
nekar hárfása ta-
nította meg a

hárfázás rejtelmeire, aki nemcsak tanára, hanem
igazi, életre szóló barátja is lett. A Szegedi Tudo-
mányegyetem Zenemővészeti karán kapott mővész
diplomát. Itt Felletár Melindától tanult, aki nagyon
sokat segített abban is, hogy elinduljon Bernadett
zenekari muzsikusi pályafutása. 
Roskó Bernadett ezt követıen évekig dolgozott a
Szegedi Nemzeti Színházban, ahol sok operát, ope-
rettet játszott. „Az ’opera-játszás’ a legnagyobb kedven-
cem, szerintem az opera a zenemővészet királya. Örökre
megfertızött ez a varázslatos színházi világ.”
A zenész életmód velejárójaként sokat utazott a vi-
lág szinte minden tájára. Egyik legmeghatározóbb
koncertélménye Ennio Morriconehoz és stábjához
köthetı. Egy egész nyáron keresztül koncerteztek
Pekingben, Szöulban, Taipeiben, Marokkóban,
Moszkvában, Olaszországban és Macedóniában.
”Példaértékő volt számomra a több mint nyolcvan éves Ma-
estro munkabírása, profizmusa és ’emberi’, sztárallőröktıl
mentes lénye. Egyszerő volt és kedves, mindig mosolygott és
elıre köszönt. Pedig élı legenda. Olyan mővészekkel dolgo-
zott együtt, akik felsorolása is egy komoly filmtörténeti esz-
szenciát adna.“ „Ami az egész utazásban számomra mégis
a legfontosabb volt: végig velem volt a kislánykám is. Már
akkor kiderült, hogy ı egy Angyal. Az elsı trimeszterben

voltam még, amikor indultunk. Annyit repültünk, hogy
szinte furcsa volt a talajon lenni. És soha nem voltam rosz-
szul. Fantasztikus volt!”
Egy másik emlékezetes zenekari élménye a tavaly
nyári Sting koncert, zenekarunk közremőködésé-
vel, amelynek a hárfamővésznı négy éve tagja. „Fe-
lejthetetlen volt! A kollégáim arcát sosem felejtem el, mind-
annyian Sting bővkörébe kerültünk!”
Ez is bizonyítja, hogy nincs könnyőzene és komoly-
zene, csak jó zene van. Lehet egyfelıl Roskó Berna-
dett kedvenc zeneszerzıje Mozart és Bartók, mert
igazán közel érzi ıket magához, ugyanakkor: „A jó és
tiszta szívő emberek a példaképeim, és ugyanígy az a jó zene,
film, vagy színész, aki vagy ami kinyitja a lelkemet”.
Roskó Bernadett hárfázása 2013. február 16-án, 19.30
órakor a MOM Mővelıdési Központban hallható Hidas
Frigyes Hárfaversenyében. Az Universitas bérletsorozatun-
kon belül megrendezett koncerten felhangzik még Bach: I.
brandengburgi verseny, Brahms: I. szimfónia. Vezényel:
Vashegyi György 
Az Olasz Kultúrintézetben február 17-én,11.00 órakor, a
Megérhetı zene sorozatunkban szintén Roskó Bernadett
hárfázik Hidas Frigyes Hárfaversenyében. A „Hamupi-
pıkék fıszerepben” címő koncerten felcsendül még Mozart
Kürtversenye is, Tóth Bálint közremőködésével. Vezényel és
magyaráz: Hollerung Gábor

GUSTAV THEODORE HOLST – ZENESZERZİ,
HARSONAMŐVÉSZ

„Soha ne komponálj semmit, kivéve, ha a darab meg nem
komponálása elviselhetetlen a számodra.” Holst e mon-
data jól tükrözi azt a szenvedélyt, amellyel a zene-
szerzés magasságai felé tört.
Az 1874. szeptember 21-én, zenész családba szüle-
tett Gustav Theodore Holst kicsi gyermekkorától

orgonálni tanult, ti-
zenkét évesen pedig
már zenét szerzett.
Eleinte zongoristá-
nak készült, de ti-
zenhét évesen egy
karideggyulladás mi-
att fel kellett adnia
terveit. Ezután zene-
szerzést és harsonát
tanult a londoni
Royal College of
Music-ban, Charles
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Villiers Standford tanítványaként. 1898 és 1903 kö-
zött különbözı zenekarokban harsonázott és ze-
neiskolákban tanított. 1905-ben két iskola, a St. Pa-
ul’s Girl’s School és a Morley College igazgatója lett.
1919 és 1923 között a readingi egyetemen és a
Royal college of  Music-ban is zeneszerzést tanított.
Szenvedélyes tanár és nagy utazó volt. Kiapadha-
tatlan érdeklıdése kiterjedt az angol vokális zene és
kóruszene hagyományai mellett a csillagászatra és a
szanszkrit nyelvre is, melyet egyébként meg is ta-
nult, mivel elégedetlen volt az angol fordításokkal.
1914 és 1916 között írta meg a „Planéták” címő ze-
nekari szvitjét, amelynek általa sem várt sikere lett.
Ugyan munkásságára nagy hatással volt Grieg, Ri-
chard Wagner és diáktársa, Vaughan Williams,
mégis legtöbb zenéje egészen egyedi, hindu spiri-
tualizmusból és angol népi dallamokból táplálko-
zik. A zeneszerzı közel kétszáz katalogizált mővet,
köztük zenekari szviteket, baletteket, versenymő-
veket, kórusmőveket és dalokat írt. Testvére, Er-
nest Cossard néven hollywoodi színész volt, lánya,
Imogen Holst szintén zeneszerzéssel foglalkozott,
1938-ban pedig megírta édesapja életrajzát. Gustav
Holst 1934. május 25-én halt meg Londonban.
Gustav Theodore Holst: Planéták címő zenekari szvitje
2013. február 27-én, 19.30 órakor hangzik el a Bartók
Béla Hangversenyteremben, Zene plusz… sorozatunk ke-
retén belül. Az este folyamán meghallgathatják még Mu-
szorgszkij: Egy kiállítás képei címő mővét is. A koncerten
közremőködik: Angelica leánykar, Cakó Ferenc – ho-
mokgrafika. Vezényel: Hollerung  Gábor

CAKÓ FERENC – ALKALMAZOTT GRAFIKUS,
ANIMÁCIÓS FILMRENDEZİ

Homok, gyurma, animáció. Villámgyors kezek,
végtelen kreativitás, velıs történetek. Hungarikum,
világhír, díjesı. Ha csak ezzel a pár szóval próbál-
nánk összefoglalni, akkor is sejtenénk, hogy Cakó
Ferencrıl, az „élı homok” megteremtıjérıl van
szó. 
A mővész zenére alkotja homok-animációs filmjeit,
amelyekben a képek egymásból átalakulva, humor-
ral tarkított, tanulságos történeteket mesélnek el.
Pedig nem is volt olyan könnyő megtalálni az ideá-
lis anyagot: „Próbáltam sóval, liszttel, prézlivel, próbál-
gattam, hogy melyik a legszebb. Ahogy a homok-kvarc sze-
meken átvilágít a fény, az igazán gyönyörő. Mondhatnám,
hogy méregdrága dubai homokot használok, de az igazság
az, hogy csak a dunai homok alkalmas erre a munkára.”
– mesélte Cakó Ferenc karácsony elıtt, az Uránia
moziban tartott élı elıadásán. Ebbıl az követke-
zik, hogy minden útjára magával viszi a dunai ho-

mokot, mert a sivatagi homok nagyon púderszerő,
a tengeri pedig olyan, mint a sóder, túl nagy sze-
meket tartalmaz.  
Cakó Ferenc azonban a homok-animáción kívül is
rendkívül gazdag és szerteágazó munkássággal büsz-
kélkedhet. A Magyar Iparmővészeti Fıiskolát 1973-
ban végezte el, majd 1974 és 1991 között a Pannó-
nia Filmstúdióban, Foky Ottóval dolgozott együtt. 
1977 óta rendez önállóan filmeket. Nevéhez főzıdik
a Sebaj Tóbiás és a Zénó sorozat. Számtalan díjat
nyert, köztük 1988-ban a Cannes-i Filmfesztivál ani-
mációs fıdíját, 1994-ben Arany Medvét az édes-
anyja emlékére készített Hamu címő filmjéért, ame-
lyet Oscar díjra is jelöltek, 1991-ben pedig ı kapta a
San Francisco-i Golden Gate fesztivál fıdíját. Ma
már a világon mindenhol tanítja azt a technikát,
amelyet ı dolgozott ki, és amelyet hungarikummá
emelt munkássága révén. 1996-ban megalapította
saját animációs-film stúdióját, C.A.K.Ó. Stúdió né-
ven. 1997 óta tanít a Magyar Iparmővészeti Fıis-
kola animáció szakán. Plakáttervezéssel, könyv-és
lapillusztrációkkal foglalkozik. Ezen felül számos
önálló kiállításán szórópisztolyos-, olaj- és akril-
technikával készült alkotásait mutatja be. Képein és

animációiban sokszor fogalmaz meg társadalomkri-
tikát, jeleníti meg az adott kor szociológiailag érzé-
keny pontjait, az egyén és a társadalom viszonyát,
és a születés-teremtés visszatérı szimbolikáját.
Szobrászmővész fia, Cakó Dániel, édesapja nyom-
dokaiba lépve, Hídvégi Áron festımővésszel, to-
vábbfejlesztette a homok-animációs technikát. A
Quarzboxnak keresztelt eszköz segítségével, két
egymás fölött elhelyezkedı üveglapon, homok és
festék együttes használatával, izgalmas elıadást
hoztak létre. 
Cakó Ferenc 2013. február 27-én, 19.30 órakor a Bartók
Béla Nemzeti Hangversenyteremben színesíti zenekarunk
koncertjét, amelyen Muszorgszkij: Egy kiállítás képei címő
mővére rögtönzött homokanimációját láthatják. Emellett
Holst: Planéták címő mőve hangzik fel. A koncerten köz-
remőködik: Angelica leánykar. Vezényel: Hollerung Gábor 
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nulmányait a castellai
konzervatóriumban
folytatta, majd 1984-
ben ösztöndíjat ka-
pott az Interlochen
Mővészeti Akadémi-
ára, az Egyesült Álla-
mokbeli Michigan
államba. Klarinét
elı adómővészi dip-
lomát (Bachelor of
Music) Philadelphiá-
ban, a Curtis Insti-
tute of  Music-ban,
majd a Florida State University-n (Master of  Mu-
sic), Tallahasseeban szerzett.
Zenei tevékenységéért hazájában számtalan díjjal
tüntették ki, többször volt az év zeneszerzıje klasz-
szikus és jazz zenében, de a legjobb elıadónak és a
legjobb hangszerelésért járó állami kitüntetést is
megkapta. Klarinétmővészként részt vett a világ
nagy zenei fesztiváljain – többek között a Japán Pa-
cific Zenei Fesztiválon, a franciaországi Evian Ze-
nei Fesztiválon és a Grazi Zenei Fesztiválon. A
Costa Ricai Nemzeti Szimfonikus zenekar tagja,
szólistaként fellépett az Inter-Amerikai Ifjúsági ze-
nekarban és az Interlocheni Mővészeti Akadémia
szimfonikus zenekarában is. 
A Costa Ricai Egyetemen, San Joséban, klarinétot
és zeneelméletet tanít, és jazz workshopokat tart. 
Mővei legnagyobb részében a dél-amerikai népzene
és fıleg a világszerte kedvelt latin-amerikai táncok
stílusát alkalmazza. 

CORPUS HARSONA KVARTETT

A Corpus Harsona Kvartett 2001-ben alakult. Még
abban az évben beneveztek elsı nemzetközi verse-
nyükre, a 7. Nemzetközi Rézfúvós Kamaraver-
senyre, Passauban ( Németország). Három hónap
együttjáték után elnyerték a zsőri különdíját, így
könnyen megalapozhatták repertoárjukat!
Ezt két év mőhelymunka követte. Ekkor sajátítot-
ták el a homogén hangzást, a virtuóz játékmódot és
megerısítették hitüket a folytatásban.
2003-ban a 32. Nemzetközi Harsona Fesztivál Har-
sonakvartett Versenyén állhattak elıször a dobogó
legfelsı fokán. Ugyanebben az évben megnyerték az
5. Philip Jones Nemzetközi Rézfúvós Kamaraver-
senyt, öregbítve ezzel a magyar rézfúvós élet jóhírét.
2004-ben ismét beneveztek a 4. Jan Koetsier Nem-
zetközi Harsonakvartett Versenyre, ahol szintén
elnyerték az elsı díjat. Ezután éveken keresztül szá-

Nemzetközi és hazai porondról

CHELSEA TIPTON – KARMESTER

Chelsea Tipton zenei pályáját klarinétosként kezdte,
az Estman School of  Music hallgatójaként diplo-
mázott, majd a Northern Illinois Egyetemen szer-
zett mester diplomát, mint karmester. Kritikusait

és közönségét
egyaránt elkáp-
ráztatja vibráló
muzikalitásával,
sokszínőségével
és a tanítás iránti
végtelen elköte-
lezet t ségéve l .
Immár négy esz-
tendeje a Dél-
kelet Texasi
Szimfonikus Ze-
nekar vezetıje.

Vendégkarmesterként fellépett az Egyesült Álla-
mok szinte minden jelentıs együttesével, többek
között vezényelte a Cleveland Orchestrát, a Chi-
cago Symphony Orchestrát, a Detroit Symphony
Orchestrát. 
2011 nyarán Tipton vezette Sting „Symphonicity”
turnéjának zenei elıkészítését, bejárva Európa 19
országát. A turné budapesti állomásán ismerkedett
meg a Dohnányi Zenekarral. A sikeres próbaidı-
szak nyomán született a meghívás, amelynek eleget
téve az amerikai karmester 2013. április 27-én 19:30
órakor, Universitas bérletsorozatunkban vezényli zeneka-
runkat a MOM Kulturális Központban. A koncerten fel-
hangzik Solti Árpád: Aktok, Meza: Concerto négy har-
sonára és Dvorák: IX. (Újvilág) szimfónia. Közremőkö-
dik: Sütı András, Káip Róbert, Pálinkás Péter, Görög-
Hegyi Gábor – harsona.

VINICIO MEZA – ZENESZERZİ, KLARINÉT- ÉS
SZAXOFONMŐVÉSZ 

A közép-amerikai Costa Ricából származó szaxo-
fon- és klarinétmővész a zene szinte minden terü-
letén otthonosan mozog. Komponál és játszik
szimfonikus- és kamarazenét csakúgy, mint jazz
vagy salsa dallamokat. Az 1998-ban alakult Swing en
4 együttesében zeneszerzıként is ügyesen ötvözi a
klasszikus, a folklór, az akusztikus és a tradicioná-
lis jazz zene elemeit, miközben az amerikai zené-
ben megtalálható gazdag afrikai örökségre is fóku-
szál. 
A kis Viniciot, aki 1968. augusztus 24-én, Paraiso-
ban (Costa Rica) született, édesapja kezdte beavatni
a zene rejtelmeibe. A paraisoi zeneiskola után ta-
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mos felkérésnek tettek eleget. Eljuthattak több íz-
ben az Egyesült Államokba, Japánba több kon-
certmeghívást kaptak, játszhattak Egyiptomban és
a magyarországi koncertjeik mellett Európa számos
országában is. Ezekben az években készítették el
három lemezüket, melyeket Japántól az Egyesült
Államokig a mai napig forgalmaznak.
2005-ben Michael Rath angol hangszerkészítı mes-
ter – látván sikereiket – meghívta ıket Angliába és
mesterhangszereivel azóta is támogatja ıket. Ezek-
ben az években volt szerencséjük olyan világhírő
mővészekkel együtt játszani mint Brandt Attema,
Steven Mead, James Morrison, Mark Nightingale.
2006-ban nekik ítélték a Magyar Csillag-díjat vala-
mint az Év Kamara Együttese címet. Kortárs ma-
gyar mővek bemutatásáért két ízben kapták meg az
Artisjus-díjat 2008-ban, valamint 2011-ben.
2010-ben Passauban, Németországban megnyerték
a 11. Nemzetközi Rézfúvós Kamaraversenyt.
2012-ben elsı ízben rendezték meg a Corpus Har-
sona Kvartett Országos Harsonaversenyt fıiskolá-
sok részére. Ebbıl szeretnének hagyományt terem-
teni, valamint zenemővészeti szakiskolások részére
kibıvíteni, néhány év múlva pedig nemzetközi
szintre emelni. Szintén hosszútávú terveik között
szerepel, hogy évrıl-évre nemzetközi szólistákat in-
vitáljanak hazánkba, hogy mesterkurzusokat tart-
hassanak a magyar harsonások részére. Meghívá-
sukra elıször látogatott el hozzánk 2012 tavaszán
Brandt Attema harsonamővész – a két napos kurzus
és az azt követı koncert páratlan sikert aratott. Az
együttes tagjai:

Sütı András, a MÁV Szimfonikus Zenekar és a
Budafoki Dohnányi Zenekar elsı harsonása
Pálinkás Péter, a Budafoki Dohnányi Zenekar
tagja, a zuglói Szent István Zeneiskola tanára
Káip Róbert, az MR Szimfonikusok elsı harso-
nása, a Debreceni Egyetem tanára
Görög-Hegyi Gábor, a Budafoki Dohnányi Ze-
nekar tagja, az Aelia Sabina Zeneiskola tanára
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HARMONIA GARDEN

A formációt 2006-ban alapította öt tehetséges ze-
nemővészeti egyetemet végzett fiatal, Balog Miklós
hegedős, Horváth Márk és Jakab Viktor gitáros,

Oláh Gergely cimbalmos és Lombos Pál bıgıs. Az
elmúlt években a Harmonia Garden további két
muzsikussal, Szirtes Edina Mókus énekes-hegedős-
sel és Pagonyi András harmonikással bıvült.
Ebben a nem mindennapi kertben (sıt: inkább
kerthelyiségben) klasszikus slágereket, ismert film-
betétdalokat – pl. a Sunny, a Pacsirta vagy a Pump
Up The Jam – hallhatunk autentikus csárdással,
bossa novával, francia manouche swinggel, tangó-
val, dzsesszel, és django stílussal ötvözve. A zene-
kar muzsikája egyszerre szórakoztató és ínyencek-
nek szóló csemege.
A zenekar különlegessége a francia cigány swing öt-
vözése a tradicionális magyar zenei ízvilággal, hang-
zással, melynek eredménye ez az egyedi stílus,
ahogy ık nevezik: Hungarian Django Swing. 
Amióta rátaláltak Mókusra – Szirtes Edinára –,
azóta még közelebb tudták hozni a stíluselemeket
egymáshoz, hiszen magyarul énekel különleges,
csillogó hangján a különbözı nemzetközi dallamok
fölé, hála szövegírójuknak, Lombos Mártonnak. 
„Nagyon szeretek a „fiúkkal” együtt zenélni, mert tökéle-
tes összhangba tudjuk hozni zenei elképzeléseinket a szín-
padon és életben egyaránt. Igazán örülök, hogy egymásra ta-
láltunk és sikerült nyugalmat hoznunk hallgatóink szívébe
közös muzsikánkkal.“ – mondta Szirtes Edina Mó-
kus, Fonogram-djías énekes-hegedőmővész.
Profi hangszeres tudásukról és kreativitásukról már
egy, a zenekar hivatalos oldalán meghallgatható
demo, a Hungarian Django Swing is tanúskodik, a
bemutatkozó "Pump Up The Jam" kislemez 2011
szeptemberben jelent meg a Hangvetı jóvoltából.
A Harmonia Gardent 2013. május 24-én, 19 órakor hall-
hatják a Budafoki Hangversenysorozat „Ritmustól a tánc-
zenéig“ címő elıadásán a Budafoki Kaluzál Házban.
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Szöveg: Viant Katalin

Pontosan érkezik a beszélgetésre a pró-
bán megbeszélt helyre, és mosolyogva
integet már messzirıl. Hamar kivá-
lasztjuk helyünket a halkan csobogó
szökıkút mellett, miután profi nyilat-
kozóként megkérdezi, rádióban is le-
megy-e az interjú, mert akkor figyel-
nünk kell a háttérzajokra. Míg elıké-
szülök a beszélgetésre, anekdotázik,
mesél vásárlási feladatairól, melyekkel
felesége bízta meg, és melyeket siker-
rel megoldott. Érdeklıdéssel, nagy fi-
gyelemmel várja kérdéseim.

Szívesen hallgatnám önt a barokk
zenérıl, a régi hangszerekrıl, ta-
nári, karmesteri munkájáról, zene-
karáról és kórusáról, hangszeres
fellépéseirıl, vagy arról, ami legin-
kább foglalkoztatja mostanában.
Nem baj, ha elkalandozunk kissé.
Annyi minden foglalkoztat, hogy in-
kább kérdezzen, de kalandozhatunk is,
szívesen teszem…
Akkor kérem, mondja el, hogyan alakult ki a
mősor, melyet zenekarunk élén dirigál?
Amikor Hollerung Gábor felkért, egy biztos pon-
tunk már volt; Dohnányi Hárfaversenye, amelyet
Gábor választott. Én Dohnányit nagyon szeretem,
de még nem vezényeltem egy hangnyi Dohnányit
sem. A Hárfaversenyt már hallottam: nagyon szép.
Gondolkodtam, mi legyen elıtte és utána, végül
Bach I. Brandenburgi verseny c. mővét választot-
tam – melyben terveim szerint én fogok csemba-
lózni, ugyanis ilyen darabokat nem szeretek vezé-
nyelni –, és Brahms I. szimfóniáját.
Azért nem szereti vezényelni ezt a Bach-mő-
vet, mert a kisebb zenekari apparátushoz nem
tartja szükségesnek a karmestert?
Ezt a mővet szólamonként valószínőleg egy-egy
ember játszotta Bach korában, mert Németország-
ban nem voltak nagy együttesek. A „karmester”

(mint fogalom) anakronisztikus még Mozart és
Haydn mővei esetében is. Ezért, ha barokk zenét
kérnek tılem, akkor én is kérek, mégpedig azt,
hogy játszhassak a zenekarban, mert így könnyeb-
ben kialakul a kamarazenekari attitőd. Egyszerőbb
is, ha megmutathatom, mit hogyan szeretnék, mint
ha magyaráznék. 
De ez nem azonos azzal, amikor a hangszeres
mővész egy személyben a versenymő elıadója
és a darab karmestere is?
Nem, itt szó sincs errıl, én nem vagyok egy virtuóz
csembalista. „Csak” continuózom, különbözı ze-
nekarokkal, vagy 25 éve. Mostanában már keve-
sebbet játszom, mert a karmesterek általában nem
olyan bátrak, mint Gábor: talán attól félnek, hogy
belekotyogok a dolgokba. Pedig nem szoktam be-
leszólni, ha a zenekar tagjaként játszom.
Händelt ön frappáns, izgalmas, népszerő jel-
zıkkel illette.
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„Dirigálni mindenki szeret!“
Vashegyi György vagyok – elız meg a bemutatkozásban, mikor a BDZ próbatermében egy oszlopot kerülve a
szünetben kis híján összeütközünk. Én is mondom a nevem, s magamban elmosolyodom természetes egyszerő-
ségén, szívélyességén, hiszen ki ne ismerné fel a karmester, a tanár, a hangszeres elıadó Vashegyi Györgyöt, aki
most épp continuózik a BDZ-vel, de február 16-án vezényli is majd zenekarunkat.
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A barokk olyan gazdag idıszak, hogy megisme-
réséhez ön szerint, aki kutatja, egy élet is kevés.
Csak az én laptopomon most annyi a letöltött kotta,
a korabeli kézirat, hogy ha annak egy százalékával
kezdeni tudok valamit a hátralévı életemben, már
boldog ember vagyok. Olyan mennyiségő kulturá-
lis hagyatékon ülünk itt Európában, melynek nagy-
ságáról fogalmunk sincs. Az interneten sok-sok mil-
lió oldal található, ami ingyen letölthetı, és ha va-
laki azzal valami alkotó dogot mővel, már elıbbre
viszi az ügyet. Az európai kultúrának óriási ereje
van, és most, amikor mi kezdünk elfáradni tıle, ak-
kor a kínaiak kezdenek beleszeretni úgy, ahogy 50
éve a japánok tették. Hihetetlen, de – ha jól tudom
– 50 millióan tanulnak manapság zongorázni Kí-
nában. El tudja ezt képzelni?
Nehezen. De azt is, hogy mi az oka a barokk
idırıl idıre megújuló divatjának. A házi muzsi-
kálás feléledése? Vagy könnyebbek a darabok?
Vagy a kisebb zenekarra írt mővek csábítanak?
A barokkban volt óriás apparátusra írt mő is, meg
3 fıre írt is, ahogy nehéz is meg könnyebb is. Nyil-
vánvaló, hogy a versailles-i kastélyban nem a 3 fıre
írt darabot kell játszani, ahogy a nápolyi nagy ope-
rában sem kamaradarabot. Olyan gazdag, élményt
nyújtó kor ez, olyan elementáris zenével, hogy
mindegyik mő megtalálja a maga helyét, elıadóját. 
Zenekarunkkal közös koncertjén a záró mő
Brahms I. szimfóniája lesz. Brahms romanti-
kus szerzı, de a klasszikusok iránt vonzódott. 
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Igen: Händel zenéje frappáns, izgalmas, elementá-
ris és népszerő is. Gondoljon arra, hogy a Bajno-
kok Ligája kezdı fanfárja Händel koronázási mő-
vének „lebutított” változata We are the champions
szöveggel, csak sokan nem tudják, hogy amit sze-
retnek, az Händel.
…mint ahogy azt sem tudjuk, hogy az izgalmas
barokkban számos ma is kedvelt mőfaj született.
Így van! Ilyen a zenedráma, az opera is. 1600 kö-
rül, egy idıben született azzal a nagyjából 150 évet
felölelı korszakkal, melyet ma jobb híján barokk-
nak nevezünk, és mely egyes szerzıknél tovább tar-
tott, másoknál hamarabb véget ért. Jó tudni, hogy
maga a barokk szó jelzıként az 1733-ban bemuta-
tott és a francia zenébe „atombombaként” berob-
banó Rameau-operáról, a Hippolyte et Aricie-ról írt
kritikában szerepelt elıször zenére vonatkoztatva,
mégpedig igen pejoratív (összevisszaság, rendezet-
lenség) értelemben. A barokk tehát győjtıfogalom,
mert abban az idıben más és más zenei világok él-
tek egymás mellett az egyes európai országokban.
Errıl Gábor nagyon jól beszélt Händel Izrael
Egyiptomban c. mőve kapcsán, és nagyon tetszett
az is, hogy el merte játszani az Exodus részt a film-
zenék elıtt.
Gábor az énekkari próbái során is mindig kiemeli
a rejtett kapcsolódásokat, folytonosságokat.
Hát persze! Az európai kultúra nem egy múzeum,
ahol nem szabad semmihez sem hozzáérni, csak
megnézni, vitrinben lévı tárgyként. Hiszen ez a
kultúra él, és az a cél, hogy valóban élıvé tegyük.
Nyilvánvaló, hogy számunkra soha nem jelenti
ugyanazt a 300 évvel ezelıtti zene, mint az akkor
élt emberek számára. Ennek vannak hátrányai, de
elınyei is: számos modern asszociációra van lehe-
tıségünk. Én híve vagyok a tradicionális, konzer-
vatív operarendezéseknek, de amikor valaki – pél-
dául Peter Sellars {Amerikai opera rendezı, sajátos, kor-
társ rendezéseirıl híres – Szerk.} – zseniálisan, a zene
belsı törvényszerőségeit, dramaturgiáját tisztelet-
ben tartva nyúl az operához, és képes azt átértel-
mezni, az annál „nagyobbat szól”, és annál jobban
lelkesít.
Ma a hogyan a nagy kérdés. Én láttam 1991-
ben Gluck Orfeo ed Euridice c. operáját, mely
az ön elsı operavezénylése volt. Mintha barokk
festményt láttam volna megelevenedni.
Ez Moldován Domokos egy historizáló rendezése
volt, aki a korabeli gesztikának {gesztika = a ba-
rokkban a mővészi, kifinomult test- és kéztartások rend-
szere – Szerk.} és szcenikának az elemeit építette be
az elıadásba, és volt egy zseniális címszereplıje, az
akkor pályája csúcsán álló Derek Lee Ragin.

HÁTTÉR

Vashegyi György – karmester

Vashegyi György (1970, Budapest) a régi zene kiemelkedı szak-

értıje, kiváló interpretálója, a Zenemővészeti Egyetem tanára,

hangszeres elıadómővész, zenekar- és kórusalapító, Liszt-díjas

karmester.

Kezdetben hangszeres tanulmányokat folytatott, majd 1993-ban a

Zenemővészeti Egyetem karmesterképzı szakán diplomázott, ké-

sıbb karmester mesterkurzusokon és posztgraduális continuo-kép-

zésen vett részt.

16 évesen vezényelte elsı hangversenyét, azóta számos, fıleg

régi zenei, de kortárs mő bemutatása főzıdik nevéhez itthon és

külföldön egyaránt. Az Operaház történetében elıször ı vezényelt

régi hangszeres operaelıadást, s ugyancsak ı mutatta be Ma-

gyarországon elsıként teljes egészében korabeli hangszereken

Bach: Máté-passióját. A Fesztivál Színház nyitóelıadásán Monte-

verdi: L’Orfeo c. operájával ért el nagy sikert. Vezeti és dirigálja sa-

ját kórusát és zenekarát, de más neves zenekarokkal és szólis-

tákkal is dolgozik. Elsı lemezét (1998-ban) számos CD követte.

(További információ: www.orfeo.hu)
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Brahms csodálatos zeneszerzı, a romantikusok kö-
zül az egyik kedvencem. Nagyon mélyen értette a
múlt zenéjét, ami a romantikusokra nem volt min-
dig jellemzı, noha Mendelssohnnak köszönhetjük,
hogy elıadta Bach Máté passióját. Az I. szimfónia
csodálatos mő: szokták is mondani, hogy ez a X.
Beethoven-szimfónia. 20 évnyi küzdelem után állt
össze a mő: „farsúlyosnak” is nevezik, mert a IV.
tétele a legsúlyosabb, benne az Örömóda felismer-
hetı dallamával. A „plagizálás” vádjára Brahms
maga mondta, hogy aki nem teljesen süket, az ész-
reveszi ezt. Egy régi, szép mondás szerint Bach, Be-
ethoven és Brahms, a három B betős az igazi zene-
szerzı. Most Beethoven kimarad, helyette Dohná-
nyit fogunk játszani.
A XX. században élı, mégis klasszikus mő-
veltségő és zenéjő Dohnányit kevésbé ismer-
jük. A hárfára írt concertinót a szerzı élete
utolsó éveiben írta erre a szép hangszerre,
melyre kevés eredeti mő születik. 
Ismert, hogy Brahms hallotta Dohnányi zongoraö-
tösét, és nagy tehetségnek tartotta. De Dohnányi
nemcsak zseniális zongorista, hanem nagyon nagy
zeneszerzı is, akinek mőveivel igen mostohán bánt
az utókor. İ Mozart, Haydn és a klasszikusok vo-
nalát vitte tovább, akik kitőnı karmesterek és hang-
szeres mővészek is voltak, nemcsak komponisták.
A hangszeres mővészek manapság nem zenét
írnak, hanem dirigálnak…
Hát persze, dirigálni mindenki szeret!
Az a legjobb, nem?
Igen, ráadásul a karmesterek boldogok, hogy leg-
alább 100 ember felett zsarnokoskodhatnak…
És a régi zene tanítása Budapesten, boldogság?
Európában sok helyütt nincs ilyen tanszék.

Mindenütt más a helyzet, de mi is ırületes lemara-
dásban vagyunk, és ezt próbáljuk behozni. Batta
András (akkor még rektorhelyettes) úrral kezdtünk
tervezgetni, és mikor rektor lett, felkért, hogy mas-
ter oktatás keretében indítsuk meg a képzést, amely
jelenleg immár második éve zajlik is. Rengeteg ta-
pasztalattal lettünk gazdagabbak, de nehézségeink
ellenére sikerült színvonalas dolgot létrehoznunk,
elsısorban a kurzusokat tartó külföldi vendégpro-
fesszoroknak, elıadóknak, tanároknak köszönhe-
tıen. Igyekszünk mindenbıl a legjobbat idehozni,
és fıleg azt, amirıl úgy gondoljuk, hogy a Zene-
akadémia hagyományait folytatja. Ezért van forte-
piano szak is: fortepianón minden olyan zongorát
érünk, amely az 1870-es évek, a Steinway D-modell
elıtt készült. Ez utóbbi szuper instrumentum, el is
terjedt, de mégsem jó mindenre.
Viszont mindig fekete…
Igen, ez egy jó (és igaz) történet: a „Zongora” azért
fekete (máig), mert a Steinway D-modell születése
idejében az uralkodó bútorszín fekete volt a polgári
lakásokban. Ez azt is példázza, hogy a modern zon-
gora nem is annyira „modern”: végül is egy 1870-es
évekbeli zongora kópiája, ahogy a Taskin-csembaló
is egy 1761-es hangszer mása. Van még egy jó mon-
dás, miszerint – a zongorán kívül – nincs a világon
még egy dolog, amit ma 140 év óta ugyanúgy gyár-
tanának. Persze, ez így nem szó szerint igaz, de azért
tudomásul kell vennünk, hogy a hangszerek mindig
az adott korszak zenéjéhez voltak tökéletesek. A
kurzusokon a növendékek ezért játszanak korabeli
hangszereken, pl. bélhúros hegedőn is, de modern
hangszereken is. És a legnagyobb öröm az, amikor
a bélhúr és barokk vonó után azt mondják: hiszen
ezzel könnyebb játszani a mővet! Mert ez az igaz-
ság: a régi hangszerek jobbak a régi zenéhez. 
Ezért is építenek, rekonstruálnak régi hangszereket?
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MŐSORVÁLTOZÁS!

Kedves Közönségünk!

Lapzártánk után változás történt a Vashegyi
Györggyel készült interjú alapját adó, február 16-
ai koncertünk mősorában. A Dohnányi Hárfa-
verseny helyett Hidas Frigyes Hárfaversenyét
tőzzük mősorunkra. Lapszámunk véglegesítése
idején Vashegyi György karmester úr ezzel a bra-
vúros mővel ismerkedik, mi pedig nem zavartuk
meg ebben és egyéb teendıiben a cikk átírása ér-
dekében. Így gondolatait – melyek ugyan több
helyen a most el nem hangzó Dohnányi mő köré
fonódnak – egy koncert mősorának összeállítá-
sáról, zeneszerzıkrıl, korszakokról, hangszerek-
rıl eredeti formában adjuk közre. 



Vendégünk

Igen, hiszen pl. a barokk oboáról ma többet tudunk,
mint akik anno játszottak rajta, hiszen mi, „régize-
nészek” rá vagyunk kényszerítve a hangszerek meg-
ismerésére. Az egész historizmus is a ’70-es, ’80-as
években robbant be az európai zenébe (a nagy le-
mezkiadási bumm idején), pedig mennyit hallottuk,
hogy a régi hangszerek hamisak, meg nem lehet raj-
tuk játszani... Szerintem Liszt Ferenc, ha látná, hogy
ma mindenki Steinway-zongorán játszik, fel lenne
háborodva. De Brahms is: mert amikor kapott egy
D-modellt, borzasztó lelkes lett, és rögtön megírta
rá B-dúr zongoraversenyét, de eszébe sem jutott
soha, hogy kamarazenét játsszon rajta. Arra ott volt
neki a Graf-féle zongora, mely arra jobb.
Olvastam, hogy Liszt akár két zongorát is „el-
használt” egy koncert során, mert azok szétes-
tek a hatalmas fortéktól, futamoktól. Lehet,
hogy a zeneszerzık nem írtak a régi hangsze-
rekre, ha készült egy korszerőbb, jobb?
Én – hangszerek esetében – óvatosan bánnék a
„korszerőbb”, a „jobb” kifejezésekkel. Van, amit a
Graf- és Walter-zongora jobban tud: ez a „demok-
rácia” a szólamok között anélkül, hogy hangzavar
keletkezne. Van, amit a kereszthúrozású Steinway:
egy-egy szólam kiemelését. Nem véletlen, hogy
koncertezı mővészként Mozart „motorikus”, ener-
gikus basszusait Walter-zongorára írta és azon ját-
szotta: épp ez adta a mővek savát-borsát. Egy na-
gyon apró ötvösmővészeti remek elkészítéséhez bi-
zony nagyon apró vésıre van szükség. 
És illenek ezekhez a nagyon apró ötvösmővé-
szeti remekekhez a hatalmas koncerttermek?
Koncertterme és akusztikája válogatja. De az Es-
terházy-kastély dísztermébe például a csembaló
vagy a fortepiano illik. Jó kérdés, persze: mi is a régi
zene? Meglepı dolgot fogok mondani: Petrovics
Emil zenéje, ma már, sajnos, régi zenének számít,
mert a Tanár úr már nem él, és nem kérdezhetem
meg tıle, hogy azt a jelet a kottában pontosan ho-
gyan is értelmezzem. 
Ön vezényelt Verdi-operát, sıt mai szerzık, pl.
Gyöngyösi Levente mőveit is.
Levente az Orfeo Zenekar billentyőse, szoros ba-
rátság köt össze bennünket. Ha az ı mővét próbál-
juk, akkor megkérdezhetem tıle, hogy nem le-
hetne-e ezt a crescendót egy ütemmel késıbb kez-
deni? Erre ı vagy azt mondja, hogy nagyon jó öt-
let (és nyomban át is írjuk a kottában), vagy azt,
hogy nem, mert ı itt pontosan ezt vagy azt szeretné
hallani – mindkét esetben olyat tudok meg a mő-
rıl, amihez személyes kapcsolat szükséges. Ma per-
sze kicsit szerencsésebb a helyzet, hiszen vannak
szerzıi elıadásban felvett lemezek, interjúk: már

Brahms életébıl származnak az elsı viaszhengerek,
de minél régebbi idıkbe megyünk vissza, annál ke-
vesebb a támpont. És bár van „a” kotta, amelyet
mindig lehet olvasni, de nagyon meg kell tanulnunk,
hogyan: ugyanaz a jel egészen mást, akár az ellen-
kezıjét is jelenthette 1700-ban, mint 1800-ban. 
Egy szoprán hangú énekesnı nyilván szoprán-
szerepek között választ. Hogyan választ ma-
gának korszakot egy karmester?
Azt hiszem, ez alkati kérdés. A hang adottság, sze-
mélyes és utánozhatatlan, olyan, mint az ujjlenyo-
mat: nincs két egyforma belıle. A karmester annak
alapján választ, ami a legjobban érdekli. Engem tör-
ténetesen már 8–10 éves koromtól a barokk zene
érdekelt elsısorban, és a Bachhal való találkozás
döntı volt számomra. Én ezért lettem zenész.
Vashegyi György 2013. február 16-án, az Universitas bér-
let keretében vezényli Bach: I. brandenburgi versenyét, Hi-
das Hárfaversenyét, valamint Brahms I. szimfóniáját.
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Néhány szó Hidas Frigyesrıl és Hárfaversenyérıl

Hidas Frigyes Budapesten született

1928. május 25-én. Tanulmányait

1951-ben fejezte be a budapesti

Liszt Ferenc Zenemővészeti Fıis-

kola zeneszerzés szakán Viski Já-

nos növendékeként Az Ifjúsági Szín-

ház karmestere, a Nemzeti Színház

zenei vezetıje, a Fıvárosi Operett-

színház zenei igazgatója, kétszeres

Erkel-díjas, Érdemes Mővész, a Bartók Béla-Pásztory Ditta-díj

kitüntetettje. Budapesten hunyt el 2007. március 7-én.

Mővei: operák, balettek, versenymővek, oratórium, zenekari és

fúvószenekari darabok, vonósnégyesek és fúvósötösök, egyéb

kamara- és szólókompozíciók, számtalan film, tévé- és rádió-

játék, valamint színházi produkció kísérızenéje. Nevéhez fő-

zıdik A névtelen vár, A dunai hajós, a Rab Ráby, a Sellı a pe-

csétgyőrőn, a Katonazene, az Egy óra múlva itt vagyok és

egyéb filmek zenéje is. (www.fidelio.hu, www.fszek.hu)

Hárfaversenyének címe: Concerto hárfára és zenekarra. A min-

tegy 20 perces, háromtételes mő, melyet a szerzı Maros Éva

hárfamővésznek ajánlott, 1981. április 15-én hangzott fel elı-

ször a Zeneakadémián a mővésznı és a Rádiózenekar elı-

adásában. A koncert mősorfüzete szerint Hidas szólóhang-

szerre írt mővei, így e hárfaverseny is „virtuóz elıadómővé-

szeknek” íródtak, s bravúros játékot igényelnek. Székely And-

rás akkori kritikája szerint „egy remekül megírt, a szólóhang-

szer testére szabott, jól meghangszerelt, arányos, formás és

mindenekfelett: erıt keltı zenemővet kaptunk…(A szólista)

Egyaránt szépen szólaltatta meg az elsı tétel heroikus-roman-

tikus bevezetı témáját, a második líráját, vagy a harmadik lenge

táncmuzsikáját.” 



„A világon minden zenének megvan a helye”
Gyöngyösi Levente 1975-ben született Kolozsvárott. Miután a budapesti Zeneakadémia zeneszerzés szakán
Orbán György növendékeként diplomázott, számos mőfajban kipróbálta magát: többek között írt már operát,
oratóriumot, kórusmővet. 2009-ben írta I. szimfóniáját, amelynek témája a szerelem. III. szimfóniáját 2012-
ben mutatták be, ennek középpontjában kislánya születése áll. 2013 tavaszán e két mővét tőzi mősorra ze-
nekarunk. A közös munka apropóján beszélgettünk a zeneszerzıvel.

Zeneszerzõink

Szöveg: Mácsai Ágnes

Mindig is zeneszerzı szeretett volna lenni? 
5 éves koromban kezdıdött a zenével kapcsolatos
viszonyom, és kivételesen szerencsésnek mondha-
tom magam, mivel akkortól kezdve egyenes út ve-
zetett a Zeneakadémiáig. 10 éves koromtól zene-
szerzı szerettem volna lenni, fel sem merült igazán
más alternatíva. Szerencsére soha nem volt törés a
pályámon, nagy meghasonlás sem. Reméljük, ez így
is marad.
Hogyan és mikor ismerkedett meg Hollerung
Gáborral és a Budafoki Dohnányi Zenekarral?
İszintén mondom, nem emlékszem. Az Istenkép
címő, 2006-os kantátám volt az elsı, amit a zene-
karnak írtam, de hogy személyesen Gáborral ho-
gyan ismerkedtünk össze… Talán Gábor jobban
emlékszik. 
Ezek szerint 2006-ban dolgozott elıször zene-
karunkkal?
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Nem, nem ez volt az
elsı közös munka.
Emlékeim szerint
2002-ben már játszotta
a zenekar a Gólyakalifa
c. operámat két kon-
certen is, igaz, akkor
nem Hollerung Gábor
vezényelt. Aztán kicsit
késıbb Gábor is elve-
zényelte a darabnak
egyes részeit. Ezek sze-
rint biztos, hogy a
2000-es évek elejére te-
hetı ez az ismeretség.
2013-ban a Budapesti
Nemzetközi Kórus-
versenyen Orbán
György Rorate coeli
c. mőve mellett az ön
I. szimfóniáját is be-
mutatja a zenekar.
Ezt a mővet a BDZ

felkérésére írta. Meséljen a mő születésérıl!
Pontosan emlékszem a telefonra: Gábor fölhívott,
és szeretett volna egy zenekari darabot. Borzasz-
tóan örültem ennek, és megkérdeztem, milyen jel-
legő mőre gondol. Azt mondta, nem tudja, teljesen
mindegy, ami nekem jól esik. Gondolkoztam kicsit
a dolgon, és kezdett körvonalazódni egy elég bo-
nyolult terv. 
Milyen típusú szimfónia született ebbıl az el-
képzelésbıl?
A mondandója és a kifejeznivalója miatt egy meg-
lehetısen különleges összeállítású darab lett az I.
szimfónia. Nagyon sok különleges ütıhangszer van
benne, két kórus: egy leánykar és egy férfikar, ame-
lyek aztán a végén egy kórust alkotnak, tehát csat-
lakoznak egymáshoz. Szintetizátor is van a mőben,
amit én életemben elıször használtam, és nagyon
komoly elıtanulmányok és elımunkálatok elızték
meg az alkalmazását. A mő egyébként személyes él-
mények alapján beszéli el egy szerelem történetét:



Zeneszerzõink

annak létrejöttét, elmúlását, majd az új szerelem
születését. Ez utóbbi, nem titok, ahhoz a csodála-
tos hölgyhöz főz, aki azóta is a feleségem.
Mit szólt Gábor ehhez a monumentális elkép-
zeléshez?
Gábor eleinte meg volt hökkenve, de már az elején
voltak részek, amelyek nagyon tetszettek neki, és
aztán a bemutatóra lelkes apostolává vált a mőnek,
amiért azóta is hálás vagyok neki. Szerintem már az
Istenkép is megalapozta a mi egészen különlegesen
jó szakmai kapcsolatunkat, de azt hiszem, az I.
szimfónia teljesítette ki ezt. Fantasztikus odafigye-
léssel, idı- és energiaráfordítással csiszolgatta a kis
részleteket ebben az egyébként nagyon nehéz da-
rabban. Zökkenımentes próbafolyamat volt, és
mindannyiunknak végig nagy élményt jelentett. A
zenekar azóta is többször elıadta az I. szimfóniát –
ennél nagyobb öröm egy kortárs zeneszerzınek,
azt hiszem, nincsen. 
Hogy alakult eddig az I. szimfónia sorsa? Más
zenekarok is játszották már?
Csak a BDZ játszotta mostanáig. Szerintem ennek
az az oka, hogy elég költséges darab, olyan érte-
lemben, hogy nagyon sok speciális kiegészítı kell
hozzá. Nyilván elég sokan hallották a darabot, és
azért bízom abban, hogy másnak is tetszik, nem
csak nekünk.
A zenekar 20. születésnapját ünneplı koncer-
ten, áprilisban a Budapesti Fesztiválzenekar-
nak írt III. szimfóniáját is eljátssza zeneka-
runk. Ezt a szimfóniát 2012-ben írta, közép-
pontjában a kislánya születése áll. Mi a hason-
lóság, illetve eltérés a két szimfónia között?
Annyiban megegyeznek, hogy mind a két szimfó-
nia egy bizonyos szakaszt dolgoz föl az életembıl.
Nagyon különböznek viszont abban, hogy az I.
szimfónia egy szerelmi történet, a III. szimfónia pe-
dig kifejezetten a gyermek születésérıl szól. Érde-

kes, hogy a III. szimfónia közel sem igényel akkora
zenekart, mint az elsı. Magát a zenei stílust tekintve
nem hiszem, hogy nagy különbség van, inkább
egyezéseket látok, mint különbözıségeket: például
mindkét darabnak a végén megszólal az énekhang.
Ez Beethoven óta nagyon kedvelt fogás, mert az
énekhang új minıséget adhat a zenemő addig el-
hangzott folyamatához. A zeneszerzı akkor nyúl
ehhez az eszközhöz – Beethoven is így tett –, ami-
kor feljebb akarja emelni a mővet egy magasabb ré-
gióba vagy egy más dimenzióba. A III. szimfónia
utolsó, IV. tételében szoprán szólista énekel a ze-
nekar kíséretével egy József  Attila-verset. Vissza-
fogott, elcsendesülı hangulatban van vége a da-
rabnak, csakúgy, mint az I. szimfóniának, amelynek
a végén viszont a kórus lép elı fıszereplıvé, szin-
tén egy József  Attila-verssel.
Mi tekinthetı a két mő csúcspontjának?
Az érzelmi csúcspontot a III. szimfóniában a III.
tétel jelenti, a IV. tétel pedig inkább egy lecsende-
sülés. Az I. szimfóniában idıtartam és hangulati
terv szempontjából is feltétlenül a IV. tétel a leglé-
nyegesebb. Az elsı 3 tétel csak elıkészítıje az utol-
sónak, amely egyébként sokkal hosszabb is.
Hogyan és mennyit változott a mővészete,
munkamódszere a két szimfónia között eltelt 3
évben?
Ezt nem igazán az én feladatom megítélni. Az egyik
kritikában azt olvastam, hogy a III. szimfónia sok-
kal átgondoltabbnak tőnik. Én ezt nem érzem, sıt
néha fordítva gondolom. Az biztos, hogy a mun-
kamódszer nem változott. És szerintem a stílusban
sem történt nagy változás. 
Hogyan kell elképzelni egy mő keletkezését?
Milyen módszerekkel ír meg egy darabot?
A zeneszerzık nagy részénél ez úgy mőködik, mint
bármelyik másik foglalkozásnál, ahol létre kell
hozni valamit. Az ember készít egy tervet, végig-
gondolja a mő szerkezetét. Az nagyon fontos, hogy
az ember elıre lássa, milyen nehézségekkel fog
szembesülni. Nálam nagyon gyakran elıfordul,
hogy története van a mőnek. Ilyenkor az ember föl-
vázolja azt, és ahhoz igazítja az összes többi tech-
nikai paramétert: a zenekar méretét, a tételek szá-
mát, formáját, tempóit. Nagyon erısen hiszek a ha-
gyományokban. Az a legjobb tanács, amit az em-
ber egy fiatal zeneszerzınek adhat, hogy sajátítsa el
az összes szabályt, alkalmazza, majd végül szegje
meg ıket. De ahhoz, hogy az ember meg tudja
szegni a szabályokat, tudni kell ıket alkalmazni. 
Könnyen születnek meg a mővei?
Meglehetısen nehezen komponálok. A zeneszer-
zık egy része fejben ír, még hangszer se kell hozzá,
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NÉVJEGY: GYÖNGYÖSI LEVENTE 

Foglalkozása: zeneszerzı, elıadómővész (számozott basszus-

játékos)

Kedvenc filmzenéi: Howard Shore: Győrők Ura-trilógia, Alberto

Iglesias: az Almodóvar-filmek zenéi 

Kedvenc filmjei: Győrők Ura-trilógia, A hobbit, Körhinta, Az Argo-

akció, Veszedelmes viszonyok, Valmont

Kedvenc musicalje: Jézus Krisztus Szupersztár

Hobbija: filmezés, fotózás, foci

Kedvenc zeneszerzıi: Mozart, Rameau, Bartók, Bach, Palestrina

Kedvenc idézete: „És ezzel olyan dolgok vesztek el ebbıl a vi-

lágból, amelyeknek sosem lettek volna szabad feledésbe merül-

niük.” A Győrők Ura – A Győrő szövetsége
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a mő belül készül. Mozartnak gyakorlatilag csak le
kellett írnia, amit a fejében hallott. Én sajnos nem
vagyok ilyen szerencsés: hosszú-hosszú napokig,
hetekig, olykor hónapokig próbálkozom zongorán.
Szerintem a zeneszerzésben az a nehéz, hogy vég-
telen lehetıség adott a hangok kombinálására, de
minden remekmőnél úgy érezzük, hogy csak egyet-
len jó megoldás van, annak kell megszületnie. Amíg
azonban az ember megtalálja a tökéletesnek tőnı
megoldást, kész labirintus veszi körül, amelybıl ki
kell jutni, és rengetegszer eltévedhet. A szakmai ru-
tin nagyban hozzásegít ahhoz, hogy amikor bemész
a labirintusba, ne tőnjön minden út ugyanolyannak,
hanem határozott elképzeléseid legyenek, merre
akarsz indulni. Így nem kell végigjárnod az összes
utat, de ettıl függetlenül elıfordul, hogy utat té-
vesztesz, és akkor újra kell kezdeni egy formai
szempontból megfelelıen kapcsolódó helyen.
Mit gondol a kortárs magyar zeneszerzésrıl?
Van elég lehetıség az új mővek bemutatására?
Rengeteg lehetıség van, fıleg amiatt, hogy Európa
egyesült, a határok eltőntek, de még ha sok is a pá-
lyázat és kellı mennyiségő a lehetıség az új mővek
bemutatására, a közönség java részében él egy erıs
ellenérzés a kortárs mővészetekkel szemben. Való-
színőleg a társadalmi és a politikai események, ame-

lyek lezajlottak a XX. század elsı felében,
nagyon erısen közrejátszottak abban, hogy
a kortárs mővészetek arra fejlıdtek, amerre:
meglehetısen kevéssé közönségbarát
irányba. Régen az emberek egy bizonyos ré-
tegének (a polgárságtól fölfelé), amely meg-
engedhette magának, hogy zenét hallgasson,
nagyon komoly mővészi képzettsége is volt.
Nagyon aktív kapcsolat volt zenészek és ze-
neszeretık között. Ez a kapcsolat mára gya-
korlatilag teljesen elveszett, illetve átalakult.
Szerintem a kortárs zene (ugyan jól körvo-
nalazható, érthetı történelmi-társadalmi
okokból) nagyon kedvezıtlen irányba fejlı-
dött a múlt században, különösen a ’40-es,
’50-es években. Kissé cinikusan azt is mond-
hatnám, hogy amilyen a kor és benne az em-
berek, olyan a zenéjük. Ezzel nem azt aka-
rom mondani, hogy nincsen helye a kortárs
zenének a nap alatt, mert a világon minden
zenének megvan a helye, és a zenetörténe-
tet, csakúgy, mint a történelmet, nem lehet
megváltoztatni, visszafordítani. De elvesz-
tettük a kapcsolatot a közönséggel. Ha kicsit
radikálisabban akarnék fogalmazni, akkor
úgy mondanám, hogy akkoriban, a ’40-es,
’50-es években (idézıjelbe téve) erıteljesen

kiseprőztük a közönséget a kortárs zenei koncer-
tekrıl, mert, hogy a közönség buta, nem ért sem-
mihez, és egyébként se fontos, és nem érdekes a vé-
leménye. Ennek most megvan a böjtje, és visszaüt:
az az élı kapcsolat, amely régen összefőzött zene-
szerzıt és zenehallgatót (aki ideális esetben úgy
érezte, a hallott mő, a szöveg, a zene az ı érzéseit,
gondolatait tolmácsolja, mondja ki éppen, mély ér-
zelmi hatást elıidézve benne ezzel), ma bizony a
popzenészek és közönségük között létezik (bár né-
mileg elferdítve, eltorzítva a rajongás irányába).
Nem tudom egészen pontosan, hogy ki jár ma kor-
társ zenei koncertre, de kétségtelen, hogy a régi
kontaktus nem születik meg, vagy igen ritka eset-
ben. A kortárs zene egy jelentıs része nagyon ne-
hezen befogadható még a szakmának is: sokszor
magam is értetlenül állok egy új darab elıtt. Lehet,
hogy a szellemi, intellektuális élményt megkapnám,
de nem érzek késztetést magamban arra, hogy fog-
lalkozzam a mővel, mert nem nyújtja azt a zsigeri
élményt, amelyet például Bach vagy Bartók zenéje
ad nekem. 
Mely kortárs zeneszerzıket hallgatja szívesen?
Orbán Györgyöt szívesen említem, aki a tanárom
volt a Zeneakadémián. Elképesztıen mővelt, szé-
leslátókörő ember, nagyformátumú zeneszerzı.
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{Orbán Györggyel készült interjúnkat lásd elızı lapszá-
munkban, vagy a www.bdz.hu/hangoló oldalon – Szerk.}
De akár Vajda Jánost is mondhatnám. Egyébként
pedig Stinget. Egyáltalán nem viccelek, Stinget én
egészen kiemelkedı mővésznek tartom. Könnyen
befogadható a zenéje, de ha az ember figyelemmel
hallgatja, és picit mélyebbre ás benne, akkor kiderül,
hogy technikai fortélyokkal teli, ugyanakkor igen
mély, kifejezı a mővészete. Nem akárki képes ilyes-
mire! Sting nagyon jó példája annak, hogy egy egy-
szerő rockerbıl hogy válhat egy zeneileg hipermő-
velt, a jazzben nagyon képzett zenész, aki olyan em-
berekkel dolgozik, akiknek a rockhoz már nem sok
közük van. Modulációkat, zenei-formai alapelveket
lehet tıle ellesni. Merem állítani, hogy nagyon so-
kat tanultam tıle a zeneszerzésrıl.
Milyen közös együttmőködés várható a közel
jövıben a BDZ-vel? 
Felkérést kaptam egy musical megírására a zene-
kartól. A helyzet az, hogy „komolyzene-szerzı” va-
gyok, és eddig még nem próbálkoztam a másik mő-
fajjal, amelyet könnyőzenének hívnak – sokszor
elég igazságtalanul. Amennyire visszaemlékszem,
mindig is életem nagy álmai közé tartozott kipró-
bálni magam ebben a mőfajban is. Egyrészt kissé
aggódom, mert tapasztalatlan vagyok, és úgy gon-
dolom, hogy ilyesmit írni igen nehéz. Másrészt szá-
mot kell vetni azzal, hogy ez a mőfaj igen erıtelje-
sen a pénzrıl szól, ezért úgy gondolom, hogy az
életemben ez egyszeri kitérı lesz. De mindenkép-
pen kipróbálom magam ebben a mőfajban is, ha
már megadatik rá a lehetıség. 
Mirıl szól majd a mő?
A történet Bulgakov A Mester és Margarita címő
zseniális, korszakalkotó regényének lesz a feldol-

gozása. A musical szónak számomra elég furcsa
csengése van, zenei stílus szempontjából ugye a
Broadway-musicalt jelenti elsısorban, viszont biz-
tos, hogy én nem ebbe az irányba szeretnék elin-
dulni. Nagyon keskeny egyensúlyt kell megtalálnom
a szakmai önbecsülés, illetıleg egy, az eddiginél sok-
kal népszerőbb hangvétel megtalálása között. A
mőnek egyszerre kell populárisnak és mővészinek
is lennie, és ez keveseknek szokott sikerülni, nagyon
bízom benne, hogy nekem igen. Az biztos, hogy az
utóbbi évek egyik legfontosabb munkája lesz. 
Az ötlet, hogy musicalt írjon, Hollerung Gá-
bortól származik?
Tulajdonképpen mindig is vágytam erre, és ez sze-
rencsésen találkozott Gábor ezirányú elképzelésé-
vel. Mivel a zenekar eléggé bedolgozta magát ebbe
a mőfajba – gondoljunk például a közremőködé-
sükre a nagyszerő Sting-koncerten –, logikusan adta
magát a következı lépés: próbálkozzunk közösen
egy ilyenfajta együttmőködéssel. A magasrendő iro-
dalmi alapanyagból kiindulva – amelybıl egyébként
Várady Szabolcs készít szöveget –, remélhetıleg
nem lesz annyira rossz a végeredmény sem.
Mikorra várható a bemutató?
Szerintem 2015 elsı felére. Ez egy 2 órás mő, azt
meg is kell írni!
Zenekarunk 2013. március 24-én a Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyteremben a XIV. Nemzetközi Kórusverseny
nyitókoncertjén, a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében
adja elı Gyöngyösi Levente I. szimfóniáját. A koncerten el-
hangzik még Orbán György Rorate coeli c. oratóriuma. 
Közönségünk 2013. április 8-án 19.30-kor a 20 éves Bu-
dafoki Dohnányi Zenekar jubileumi hangversenyén hall-
hatja szintén a MÜPÁ-ban Gyöngyösi Levente III. szim-
fóniáját. 

Zeneszerzõink
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Szöveg: Kurta Klaudia

Hogy az egyik kedvenc Talamba-da-
lomat idézzem: „Elindultam, messze jár-
tam, messzi tájon át vigyáztam…, hogy
megtaláljam” Gödöllın a Mővészetek
Házát, azt az intézményt, amely ott-
hont ad ennek a négy lelkes fiatal mu-
zsikusnak.
Egy szép téli délelıttön ültem le be-
szélgetni Levivel, Mikivel és Kopasz-
szal. Laci egyéb elfoglaltságai miatt
nem tudott részt venni az alkalmon,
de az interjú végére befutott, hiszen
akkor kezdıdött a zenekar esti kon-
certjének fıpróbája. Az együtt töltött
másfél óra alatt rengeteget meséltek
magukról, a kezdetekrıl, a hangsze-
reikrıl, és persze szóba került a kap-
csolatuk zenekarunkkal is. 

TALÁLKOZÁS EGYMÁSSAL; 
A KEZDETEK

1999-ben a debreceni egyetem ütıs
terme elıtti folyosón négy fiatalember a Hangsze-
rek Enciklopédiáját böngészte, frissen alakult
együttesüknek kerestek jól hangzó, ütızéssel kap-
csolatos nevet. A Talamba mellett döntöttek {Ta-
lamba: dél-szláv eredető ütıhangszer (cserépdob), amelyet az
üstdob (timpani) ısének tekintenek. A cseréptestre állatbırt
húztak és azt ütötték speciális ütıkkel. A hangszert pár-
ban használták. – Szerk.}, hiszen ez a fenti kritériu-
moknak megfelelt és könnyen megjegyezhetı volt.
Gondolták ık… Azonban az évek során sok mu-
latságos, félreértett elnevezéssel illették ıket a kü-
lönbözı tévés szereplések és koncertek alkalmával.
Például hívták ıket Talamba Néptáncegyüttesnek,
Debreceni Dobvirtuózoknak, vagy csak egyszerően
Zámbó Csaba csapatának. 
Levi és Miki már a Nyíregyházi Zeneiskolában, a
Szabó Dénes által vezetett Cantemus Fiú Vegyes-
karban együtt énekelt. A középiskolában elkeve-

redtek egymás mellıl, de a debreceni egyetemen
újra összekerültek, ahol hozzájuk csapódott V.
Nagy Tomi, ismertebb nevén Kopasz és Grünvald
Laci, hogy létre jöhessen a világ legjobb ütıegyüt-
tesei közé tartozó alakulat. 
Az egyetemen kötelezı kamaraórákon vettek részt,
és itt kezdték meg a közös zenélést. Hálásak lehe-
tünk Dr. Szabó István tanár úrnak, hogy hagyta
ıket kibontakozni, miközben azért keményen meg-
követelte a kötelezı darabokat is. A fiúk szorgal-
mas munkájának aztán számtalan versenyen szer-
zett díj lett a jutalma. 
Akkoriban a hatvanas-hetvenes évek német és ma-
gyar ütıhangszeres darabjai jelentették a tananya-
got, melyek csak egy feltételezett képet adtak arról,
milyen is lehet az igazi afrikai vagy latin zene. Az
internet elterjedésével azonban kinyílt a világ, és az
ezzel foglalkozók megtapasztalhatták, hogy milyen
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Német szerzõk afrikai mûvei 

csehszlovák hangszereken?!
A Talamba Ütıegyüttes a címben foglaltakkal ellentétben inkább tradicionális hangszerekkel, saját zenével, 
humorral és látvánnyal csábítja közönségét. 
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az eredeti afrikai ütıegyüttes, a vérbeli latin ritmus.
Ezek megismerése után nehéz volt csehszlovák
hangszereken elıadni német szerzık afrikai mőveit,
így az ilyen darabokat felváltották a saját élmények
ihlette, önálló szerzemények. A Talamba-hangver-
senyeken a komolyabb darabok mellett megjelen-
tek a saját mővek, humoros átdolgozások, Laci és
Miki szerzeményei.
A fiúk, tanulmányaik végéhez közelítve már telthá-
zas koncerteket adtak, ami nem is csoda, hiszen mi-
kor láthattak volna a nézık például kispolszkit
hangszerként funkcionálni a színpadon. A sokszor
humoros elıadásokra, és a sokszínő, látványos, az
eredetihez szó szerint megszólalásig hasonlító, tra-
dicionális hangszereken elıadott produkciókra a
közönség azonnal lelkesen reagált, szinte extázisba
került, és ez a zenekarra is lelkesítıleg hatott. A fan-
tasztikus fogadtatás újabb és újabb mővek írására
késztette ıket. Sok, ekkoriban szerzett darabot ját-
szanak a mai napig is.
Szépen lassan rutint szereztek a koncertezésben,
koncertszervezésben, a darabok összeállításában,
majd a 2-300 fıs nézıteret teljesen megtöltı farsangi
hangversenyek hatására belevágtak az évközbeni
koncertezésbe is. Hamarosan Nyíregyháza, Miskolc,
Budapest és Nagykanizsa is megismerte ıket.

TALÁLKOZÁS A NEHÉZSÉGEKKEL; 
FÉKDUGÓTÓL AZ ÖTOKTÁVOS MARIMBÁIG

Egyetemi éveik alatt az intézmény hangszereit hasz-
nálták, azokra írták mőveiket, azokkal léptek fel,
váltak egyre népszerőbbé. Azonban miután ledip-
lomáztak, ezeket nem vihették magukkal. A kon-
certfelkérések úgy érték ıket, hogy nem voltak esz-
közeik és próbatermük sem. A helykérdést Deák
András, a zenekar szállítója oldotta meg, aki a saját
pincéjét felajánlva biztosította számukra, hogy foly-
tathassák kalandos történetüket. A hangszerkérdést
pedig eleinte kölcsönzéssel, késıbb vásárlással és
gyártással igyekeztek megoldani.  
Rengeteg próbálkozás és ügyetlenkedés kísérte a sa-
ját hangszerek elıállítását. Érdekes hangokra va-
dászva megfordultak roncstelepen és raktáráruház-
ban is, ahol az egész hordóállományt tesztelték,
hogy ráakadjanak azokra a darabokra, amelyek a
legjobban illenek a Trabant légszőrıkhöz, autó-
könynyőfémfelnikhez és egyéb, kreatív hangsze-
rekhez. Wagner után szabadon még kovácsüllıt is
komponáltak bizonyos mővekbe, aminél nincs is
nagyobb boldogság egy hangtechnikus számára,
mert az irdatlan hang megszólalásakor egykettıre
kiüt minden mikrofont... 

Az együttes egyébként az ország egyik legnagyobb
hangszerparkjával büszkélkedhet, a világon létezı
4-5000-es állományból saját erıbıl 3-400 féle hang-
szerrel rendelkezik. Ide tartozik például a saját gyár-
tású hekoheko, egy rugók felhasználásával készült
brazil hangszer, melynek használatát a brazil favella-
lakóktól lesték el. Persze a dallamhangszereket nekik
is vásárolniuk kell, de idınként ebben is kapnak se-
gítséget egy-egy ügyes kező, jó fülő asztalostól vagy
lakatostól. Nagy szeretettel beszélnek például Sári
András bácsiról, aki az elhasználódott rózsafa xilo-
fonon kicserélte a hanglapokat a saját maga által ké-
szített, új darabokra. Az „új” hangszer ráadásul még
jobban is szólt, mint az eredeti német példány.  
A zenekar 10 évig csak hangszerekre költött min-
den befolyt összeget, győltek is szépen az eszközök,
de egy idı után a pince kikezdte ezeket. Nehéz volt
a tárolás, a mozgatás és a penész is fenyegette már
a nagy erıfeszítések árán összegyőjtött állományt.
Elérkezett az idı, hogy továbblépjenek, de a meg-
felelı mérető, hımérséklető és elhelyezkedéső pró-
baterem megtalálása elég kilátástalannak tőnt…

TALÁLKOZÁS GÖDÖLLİVEL; A GONDVISELÉS

...mígnem 2007-ben nagy fordulat következett be a
fiúk és az együttes életében. Dr. Gémesi Györgytıl,
Gödöllı polgármesterétıl – aki rendszeresen részt
vett az együttes koncertjein – rendkívül nagylelkő
felajánlás érkezett: a város nevében rendelkezésükre
bocsátott egy próbatermet. Sokat nem hezitált az
együttes, pereputtyát a hátára kapva, maga mögött
hagyva lakást, állást, átköltözött Gödöllıre. Abba a
34 ezres lélekszámú városba, amelyrıl tudni kell,
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HÁTTÉR

TALAMBA ÜTİEGYÜTTES

A Talamba ütıegyüttes 1999-ben alakult. Tagjai:

Grünvald László (1979. Ajka) 

Szitha Miklós (1979. Nyíregyháza) 

V. Nagy Tamás (1977. Debrecen) 

Zombor Levente (1978. Mátészalka) 

Ez együttes díjai:

2002 – Debrecen Város Kultúrájáért Díj

2003 – Belgiumi Nemzetközi Verseny 3. hely

2004 – Artisjus-díj – kortárs magyar zenemővészeti és irodalmi 

alkotótevékenység elismerése

2005 – Nemzetközi Luxemburgi Verseny – középdöntı

2010 – Gödöllı Kultúrájáért Díj

2010 – Szentpétervári I. Nemzetközi Crossover Kamarazenei 

Verseny – különdíj
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hogy a kultúrát az országban szinte egyedülálló mó-
don támogatja: számos mővészeti csoportot párt-
fogol és mőködtet, ebbıl az egyik a Talamba. Raj-
tuk kívül még jelen van többek között a Gödöllıi
Szimfonikus Zenekar, a Gödöllıi Városi Vegyes-
kar, a Gödöllıi Városi Népi Zenekar, az Arpeggio
Gitárzenekar, a Gödöllıi Városi Fúvószenekar, a
Gödöllı Táncegyüttes, a Clubszínház és a Gara-
bonciás Színtársulat.
2007 volt a mérföldkı a zenekar életében, mindenki
meglelte az állását, készültek a lemezek, sorban szü-
lettek a gyerekek is. Idén születik a 9. „talambaba”,
ahogy a srácok hívják az utódokat. 

TALÁLKOZÁS A GYEREKEKKEL 

Az együttes gyakran indul országjáró körútra. A le-
geldugottabb, leghátrányosabb helyzető kis telepü-
lésre is elmennek interaktív hangszerbemutatójuk-
kal, hogy közelebb hozzák a zenét, a hangszerek
gazdag világát, a különbözı kultúrákat, a világ ze-
netörténetét a gyerekekhez és ezáltal mindenkihez.
Ilyen alkalmakkor rengeteg dolgot tudnak mutatni
a gyerekeknek saját, eredeti hangszereiken, egészen
az ıskortól a mai modern zenékig, Afrikától Latin-
Amerikán át Indonéziáig. Ennek nagy ereje van, hi-
szen rádióban vagy más körülmények között szinte
sosem hallott zenei élményhez juthatnak a fiatalok.
Nyári táborokat is szerveznek egy bábcsoporttal
karöltve, melyen idén már ötödször vehettek részt
a 6-15 éves gyerekek. A hetet lezáró bábelıadáson
ık szolgáltatják a zenei aláfestést. 
Év közben is rendszeresen tanítanak gödöllıi pró-
batermükben, ahol az országban egyedülálló meny-
nyiségő hangszeren tanulhatnak a gyerekek, vala-
mint kamarazenéléssel is foglalkozhatnak. Már ala-
kult is egy utánpótlás csapat, akik megszállottan gya-
korolnak és néhány koncerten már túl is vannak. 

A zene jótékony terápiás hatása az ütıhangszerek
esetében is szembetőnı. Bármilyen izgága, össz-
pontosítani képtelen, részképesség-zavarokkal
küzdı, fegyelmezetlen gyerekkel csodákat tesz a
muzsikálás. Látványos a fejlıdés mind az íráskép,
mint a mozgáskoordináció, a fegyelem, a huzamo-
sabb ideig tartó koncentráció, a viselkedés terén. A
fogyatékos gyerekeknek is igen nagy segítséget
nyújt az ütıtanulás. Járnak hozzájuk kisgyerekek,
akiknél a terápiák és a tudomány nem tudott haté-
konyan segíteni, de a zene és az ütıhangszerek ereje
itt is megmutatkozik. A siker persze azért is garan-
tált, mert ezeket a hangszereket könnyő megszólal-
tatni és így hamar láthatóak az eredmények, fıleg a
sérült gyerekeknek óriási élmény, hogy elı tudnak
adni valamit. 

NAGY TALÁLKOZÁSOK – VERSENYEK, DÍJAK,
CROSSOVER 

Az évek során számos versenyen vett részt az
együttes, rengeteg díjat győjtött be, és hat kiadott
cd lemezzel is büszkélkedhet.
Nem az elsı díjuk volt a 2004-ben, a szinte a sem-
mibıl érkezett Artisjus-díj, de nagyon fontos volt
az együttes életében, mert pénzdíjazásának hála le-
hetıvé vált egy luxemburgi versenyen való részvé-
telük, ahol 27 ország indulói közül a legjobb 10-ben
végeztek. A sikert még szebbé tette, hogy míg a
többieket nagynevő gyárak látták el hangszerekkel,
addig ık a saját maguk által összegyőjtött, illetve
készített hangszereikkel versenyeztek.
2010-ben egy szentpétervári versenyen ismerked-
tek meg az akkor 20 éves jubileumát ünneplı, népi
hangszereiken világzenét játszó Tyerem Kvartett
muzsikusaival, illetve a crossover mőfajával. {Cros-
sover: különbözı zenei mőfajok harmonikus vegyítése, mely-
nek révén egy teljesen új hangzásvilágot hoznak létre. Így
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Vendégünk

kerülhet például jazz az operába. – Szerk.} Ezen
a versenyen klasszikus darabokat kellett fel-
dolgozniuk a saját stílusukban. 23 ország
130 indulójából a négy díjazott egyikeként
térhettek haza. Különdíjjal és egy barátság-
gal is gazdagodtak: a Tyerem Kvartett elfo-
gadta meghívásukat, és a 2011-es Tavaszi
Fesztivál keretein belül közös koncertet ad-
tak. 
Szívesen dolgoznak együtt vendégzenészek-
kel, mert a közös munka közben tanulhat-
nak egymástól, egyre többé, gazdagabbá
válva ezáltal. A Crossover lemezen olyan
muzsikusok mőködnek közre, mint Furák
Péter zongorista, Papesch Péter basszgitá-
ros és Nagy Zsolt, egykor BDZ-s dobos. A
legújabb Spirit of  Life lemezhez a Harmo-
nia Garden együttest hívták meg, ahol ismét
egy ismerıs név, Lombos Pál bukkan fel, aki
a BDZ egyik nagybıgıse. Az utóbbi lemez
teltházas bemutató koncertjén Herczenik
Anna, az Operaház mővésze is csatlakozott a fiúk-
hoz, de muzsikáltak már együtt Varnus Xavér or-
gonamővésszel, Bebe és Fábián Juli énekesekkel is. 
Nagy örömöt jelent számukra, hogy nem egy úton
haladnak, egyféle irányzatot követve, hanem több
dologba is belekóstolhatnak. Klasszikus zenét ját-
szanak (templomi koncertek, klasszikus és barokk
mővek ütıhangszerekre írt változatban), kalandoz-
nak a majdnem pop világában (Bábel címő lemez),
tradicionális zenével is foglalkoznak, a rock és un-
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Eddig megjelent Talamba-lemezek:

2006 – Talamba: Okamale
A saját szerzemények kontinenseken, kultúrákon
át mutatják meg a tradicionális zenén keresztül
mindazt, amire az ütıs hangszerek képesek, Ta-
hititól egészen Brazíliáig.
2009 – Talamba: Bábel
Népszerő slágerek feldolgozásai Talamba-stílus-
ban, mint a Mas Que Nada vagy a You Can Call
Me Al olyan gyönyörő saját mővek mellett, mint
az Elindultam.
2011 – Talamba: Crossover Live – CD+DVD
Különbözı stílusok, mőfajok ötvözése izgalmas
hangzásvilágot eredményezve, Carmen, Diótörı,
Badinerie és még sok más, igazi talambás felfo-
gásban.
2012 – Talamba: Spirit of  Life – CD+DVD
Hogy jön egymáshoz a hegedő, a marimba, a
cimbalom, a dobfelszerelés, a nagybıgı és az au-
tófelni? Hihetetlenül!

derground mőfajában is kipróbálják magukat (a
Magashegyi Underground együttessel), egyre na-
gyobb lelkesedéssel vetik bele magukat szimfoni-
kus zenekarokkal közös tervekbe, és persze to-
vábbra is szerepel terveik között a crossover mőfaj
boncolgatása. 
Annál is inkább, mivel erre más szakemberek is fel-
figyeltek és figyelnek fel ma is. Például zenekarunk
vezetıje, Hollerung Gábor. Mozart Requiemjének
talambásított jazz-verziójával kapcsolatban találko-
zott egymással a csapat és a karmester 2011 ıszén.
Gábor zseniálisnak titulálta a Requiemet, és régi ál-
mát valóra váltandó, Rossini Kis miséjét szemelte ki
zenekara, a Talamba és a Budapesti Akadémiai Kó-
rustársaság számára. 
Az együttest meggyızte Gábor elméleti és gyakor-
lati tudása, felkészültsége, nyíltsága, humora, az új
iránti pozitív hozzáállása, valamint az, hogy szá-
mára szinte nem létezik tabu a zenében. Hamar
megtalálták a közös hangot szakmai és emberi téren
egyaránt. 
A Talamba Ütıegyüttes-féle Rossini Kis ünnepi misét 2013.
március 10-én, 11.00 órakor az Olasz Kultúrintézetben
hallhatja közönségünk a Megérthetı zene bérletsorozatunk
Messze gurult almák címő koncertjén. Közremőködik a Bu-
dapesti Akadémiai Kórustársaság. Vezényel és magyaráz:
Hollerung Gábor.
A Rossini darab 2013. március 17-én 19.30 órakor is fel-
hangzik a Mővészetek Palotájában, Zene plusz… soroza-
tunk koncertjeként. A koncerten felcsendül még Sztra-
vinszkij: Les noces (A menyegzı) címő darabja is. Vezé-
nyel: Hollerung Gábor
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Szöveg: Petró Margit

Hogy kerül egy fagott mővész egy kvíz-
mősorba?
Én nem egy fagottos vagyok, aki véletlenül
nyert a mőveltségi vetélkedın, hanem valaki,
aki szeretne értelmiségiként felelısséggel gon-
dolkozni a világ egészérıl. Fıállású fagott mő-
vészként szeretném a rám bízott zenékben,
részletekben tökéletesen megformálni az adott
karaktert, megjeleníteni egy-egy gesztust, kor-
szakot, érzelmet, hangulatot. A szüleim és a
rokonaim közül is többen tanárok voltak, így
gyermekkorom meghatározó élményeként a
családi ünnepeken, összejöveteleken bıven
esett szó történelemrıl, kultúráról. A tévés ve-
télkedıket látva vágyat éreztem, hogy próbára
tegyem a nagyrészt otthonról hozott, majd
önállóan bıvített, feltételezett „mőveltsége-
met”. Számomra fontos az is, hogy az életben,
a tanításban hozzá tudjak szólni kulturális kér-
désekhez. A vetélkedı ugyan másfajta kihívást
jelentett, azt mindenesetre le kell szögeznem,
hogy talpon maradni nagyon jó. Ez a játék
megerısített olyan dolgokban, amelyekre az
élet más területein nem nyernék bizonyítást.
Miért pont a Maradj talpon címő mősort
választottad?
Korábban az interneten már próbálkoztam külön-
bözı játékokkal, kétszer jelentkeztem Vágó István
mősorába, a Legyen ön is milliomosba. Most a Ma-
radj talpon játékban több körös elıszőrı, válogató
után sikerült képernyıre kerülnöm. Szerettem
volna bizonyítani, hogy tudok valamit, ezért igye-
keztem jól válaszolni, és nem akartam szégyenben
maradni azzal, hogy leesek. Az elsı alkalommal
csak egy gyors játékba kerültem be, ahol ugyan csak
100 Ft-ot nyertem, de ennek köszönhetıen sze-
rencsére visszahívtak. Tisztában voltam vele, hogy
ott többet kell mutatni, akkor már tudatosan las-
sabb tempót választva a 7 párbajt céloztam meg,
ami eredményt is hozott.
Volt valamiféle taktikád a játék során?
Arra törekedtem, hogy a kérdések megjelenésének
pillanatában ne gondoljak semmire, hogy a lehetı

leggyorsabban juthasson eszembe bármilyen asz-
szociáció. Mivel az üres betőket is rövid idı alatt
kellett kiszámolni, egy kis matematikát is alkalmaz-
tam. Az elsı játékban azonnal rávágtam a választ,
késıbb megfontoltabb lettem. Ebben valószínőleg
segítségemre volt, hogy zenész vagyok, hiszen a
hangszeres játék közben is fontosak ezek a képes-
ségek.  A zenekarban komoly koncentrációt igényel
alkalmazkodni mindenkihez, a szólistához, a kar-
mesterhez, reagálni a zene hirtelen változásaira. A
vetélkedıben az általában legfeljebb 20 ütemes fa-
gott-szólóknál hosszabb ideig voltam reflektor-
fényben, ráadásul hangszer nélkül, verbálisan kel-
lett helytállni. És persze nagymértékben befolyá-
solta a pillanatnyi sikert, hogy könnyő vagy nehéz
volt-e a kérdés, hogy éppen mennyire tudtam kon-
centrálni, mőködött-e az asszociáció.
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„A nádamat magam készítem”
A BDZ egyik „nagy játékosa” - Ambrózy Attila fagott mővész, szólamvezetı nemrégiben egy televíziós mővelt-
ségi játékban ország-világ elıtt eredményesen szerepelt. A zenélés és a játék összefüggéseirıl, a játék felelısségérıl és
szabadságáról, a fagottozásról és családjáról beszélgettünk vele.
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Jól értem, hogy erıs párhuzamot érzel a fagot-
tozás és a vetélkedı között?
Számomra a játék lényege ugyanaz egy tévés vetél-
kedıben, mint egy zenemő elıadásában: a kötött-
ségek figyelembevételével a lehetı legtisztább tu-
dattal a legnagyobb szabadságot elérni, hogy a
(majdnem) végtelen lehetıség közül választani tud-
junk.  A teljesítmény szempontjából mindkét eset-
ben meghatározó a nyugodt, vagy felfokozott lel-
kiállapot. Színpadi elıadóként, vagy egy vetélkedı
játékosaként mindkét szerep ugyanolyan stressz-
helyzetet jelent. Mindenki izgul, ami bizonyos mér-
tékig szükséges a sikerhez. Törekedni kell arra,
hogy az izgalommal teli helyzetben a feszültség po-
zitív irányba hasson. Az évek múlásával a külön-
bözı zenék mindig újabb arcukat mutatják, s a
technikai és zenei fejıdéssel együtt szaporodnak a
kockázatokról való ismeretek is. Ez ugyan nem
csökkenti a stresszt, viszont elırelépésre nyílik le-
hetıség az önismeret, a koncentráció terén. 
Hogyan hasznosítod ezeket a tapasztalatokat
a munkádban?
A zenekari zenész számára egyéni kibontakozási le-
hetıség a szólóknál van. Lényeges, hogy az adott
pillanatban a legjobb megoldás a zenében, a dal-
lamban, hangmagasságban, artikulációban, a játék-
ban megszülessen. Mindezt úgy kivitelezve, hogy
kétszer egyformán nem akarom és nem is tudom
ugyanazt játszani. A zenei játék fokmérıje a muzi-
kalitás. Sok ember azonban olyat akar megmutatni,
ami nincs is a zenében. A mővészi szabadság érde-
kében meg kell tanulni a szabályokat, mert a stílus-
beli kötöttségek ismeretében lehet csak a valódi sza-
badsággal élni úgy, hogy ne károsítsuk a zene szö-
vetét. Mindeközben az élı produkcióban jelen kell
lenni, adott szituációban gyorsan reagálni. Ez egy
nagyon bonyolult, összetett folyamat.  
17 éve tanítok, jelenleg a Dohnányi Ernı Zeneis-
kolában. Sajnos az egyetemen kevés módszertant

kaptunk, így engem is a sok év tapasztalata segít ab-
ban, hogy tanítványaimnak a legjobbat tudjam nyúj-
tani. Nem vagyok pszichológiailag elég tájékozott,
de a gyermekek játékában biztosan ott van a te-
remtés mozzanata, ahogy a kockába belelátják a há-
zat. Ez a képesség sajnos sokszor felnıttkorra el-

vész, sokan pont azt nem látjuk, ami a lényeg. 
A kis közösségben, ahol dolgozom, számomra fon-
tos, amit csinálok. Mostanra már szerencsére a gye-
rekek, a szülık és én is elégedettek vagyunk az ott
folyó munkával. Nem csak a hangszeres órákon, de
tanári hangversenyeken, kiállítás megnyitón, ren-
dezvényen rendszeresen játszom nekik. Eljönnek,
meghallgatják, szeretik, ezáltal úgy érzem, hogy
megbecsülik az értük végzett munkámat. Zeneta-
nárként megpróbálom a jó kérdésekre megtalálni a
helyes válaszokat, megoldásokat, s az eredményes
zenei nevelés érdekében tanítványaimban is felkel-
teni a közös játék iránti örömet.
Kérlek, mutasd be hangszeredet, a fagottot! Ki
és mikor kezdhet el rajta játszani és hogyan le-
het a fagott játékhoz kedvet ébreszteni?
A fagott általában kísérı hangszer, a cselló és nagy-
bıgı szólammal együtt a basszust játssza, vagy a
fúvós akkordokat erısíti, illetve 1-2 oktávval lejjebb
a magasabb fafúvós szólókhoz is társulhat. A fa-
gott zenekari alkalmazásában Ravel idejétıl beszél-
hetünk némileg új korszakról, amikor az átütıbb
hangzás miatt a szólókban igénybe vették a hang-
terjedelem legfelsı határát is, ezzel a hangszer
újabb, fényesebb, érzékibb oldalát kidomborítva. 
A hangszer sokféle hangszín és karakter kifejezé-
sére alkalmas. A zenei hang differenciálásában a
hangot egy mediterrán nádfajtából faragott fúvóka
adja, rezgését a hangszer 3 méter hosszú, hajlított
csöve felerısíti. A fagott hangja elsısorban mély,
meleg árnyalatú, a nád elülsı részének finom fara-
gásával viszont rendkívül sokat változik a kezelhe-
tısége, hajlékonysága. A durván faragott náddal
nyersebben szól, kevesebb dinamikai és artikulációs
árnyalatot lehet megvalósítani. 
A zeneiskolában szerencsére jól szervezett az élet.
A jelentkezık a képességfelmérés után elıképzıbe
járnak, ezt követi (10 éves kortól) a hangszeres fel-
vételi. Fontos szempont, hogy a gyerek elbírja a 2-
3 kg súlyú hangszert, szabályos, ép fogazata legyen.
A tanulók általában szeretnek fagotton játszani. A
tanulmányok elején fontos a szájtartás beállítása,
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„A zenei játék fokmérıje
a muzikalitás.”

NÉVJEGY: AMBRÓZY ATTILA

Foglalkozása: fagottmővész, zenetanár

Tanulmányai: Bartók Béla Zenemővészeti Szakközépiskola Mis-

kolc; Zeneakadémia Budapest (diploma után 2 évig járt az Akadé-

mia egyházzene szakára is)

Családja: Feleség: Tolnai Judit csellómővész-tanár, fiai: Bálint 12

éves - csellózik, szellemi sportokat gyakorol, Ábel  10 éves - obo-

ázik, mindketten taekwondóznak

Kedvenc zeneszerzıi: Bach, Mozart és Bartók

Kedvenc író: Hamvas Béla, Hermann Hesse, Bohumil Hrabal

Hobbija: a kertészkedés mellett szívesen fejt rejtvényt, elsısor-

ban sudokut



A kulisszák mögül

mert a dupla nádat se szorítani, sem túl elengedni
nem szabad, így lehet a hangszínre is figyelni. Ha
megtanulják, hogy a hang nem a hangszerben, ha-
nem a testükben, elsısorban a szájüregükben és a
tüdejükben kezdıdik, és a megfújás elıtt oda kell
képzelni az adott hangmagasságot, akkor hamar rá-
találnak a megfelelı érzésre. Akadálymentes meg-

szólaltatás esetén ık maguk is jobban tudják élvezni
a zenét. Én is elıveszem a hangszert, kiemelve a
fontos dolgokat eljátszom az ı darabjaikat. Sokszor
együtt játszunk hangversenyen, a mősorba bevo-
nom a növendékeimet is. A késıbbiekben is meg-
határozó szerepe van a felnıttekkel való közös mu-
zsikálásnak és a zenekari játéknak.
Mennyire fontos számodra, hogy a fagott a
hangszered? Egyáltalán, hogyan lettél pont fa-
gottos?
Miskolcon születtem. A Zeneiskola zongora sza-
kára nem vettek fel, mert azt egészen fiatal korban
kell kezdeni, s én késın jelentkeztem. Szabóné Bíró
Klára fagott-tanárnı viszont látott bennem fantá-
ziát, így nála tanultam. A hangszerrıl annyit tud-
tam, hogy létezik, nem sejtettem, hogy egy életre
szóló kapcsolat kezdetén állok. Középiskolába a fa-
gott mellett zeneelmélet szakra is jártam, de foko-
zatosan a hangszer vette át a vezetı szerepet, az
1989-es országos versenygyızelem is ebben erısí-
tett meg.  Akkoriban komponáltam is, de ezt sike-
rült kinıni.
Bár fontos számomra a hangszer, amin játszom,
mindenképpen egy eszköz, aminek segítségével mi-
nél univerzálisabb, gazdagabb módon szeretném ki-
fejezni a bármilyen zenei stílusban rejlı mondani-
valót. Tehát számba véve és kihasználva elınyeit,
tágítani, bıvíteni kell az elıadói eszközök skáláját.
A szokványos zenekari feladatok között különösen
szeretem a continuo-játékot, amikor a szólam vé-
gig logikus felépítéső, van iránya és lehet érteni a
különbözı hangok funkcióját. A kifejezés gazdagí-
tásának egyik lehetısége a repertoár növelése. 
A hangszeremen sok olyan darabot szeretnék elját-
szani, amit nem csak fagottra írtak. Bach cselló -
szvit-tételeit, amelyekben nem kell sokat több szó-
lamban játszani és Schubert-dalokat, amelyekben a
megszokottnál finomabb árnyalatokat is létre kell
hozni, mősorra szoktam tőzni. Sıt Bach h-moll
szvitjének fuvolaszólamát is volt képem eljátszani
(csak néhány tételt, a Badinerie-t is beleértve).

Emellett élvezem a jazzes vagy latinos feladatokat is.
Mióta játszol a BDZ-ben, és milyen élmények
tartanak itt?
A diploma megszerzése után a fıállású tanítás mel-
lett négy évig alkalmi szerzıdésekkel játszottam
több együttesben, és közben szólóztam. A Dohná-
nyi zenekarnak 1999 óta vagyok tagja. A fagott szó-
lam – aminek vezetıje vagyok – 4 fıbıl áll, s mind-
egyik kollégámmal más köt össze. Korda Nikivel az
elsı gyermekeink szinte egyszerre születtek, Ba-
zsinka Ivettel másfél évtized különbséggel egy kon-
ziba jártunk, Kotroczó Szabi meg szintén fiú, ez
sem lényegtelen. Mindenkivel igyekszem jó kap-
csolatot fenntartani, s a feladatokat empatikusan
megosztani. Nagyon fontos szakmailag a többi fa-
fúvós szólammal való együttmőködés. A közös
hangzás szépsége, az egységes formálás és artiku-
láció olyan védjegyünk, ami hosszú évek alatt kifej-
lıdött sajátossága a zenekarnak. Szerintem a BDZ
egyik erıssége az a homogén hangzás és gyors
együtt-reagálási képesség, ami a fuvolás, oboista és
klarinétos kollégáinkkal közös vívmányunk. Ezt az
is érzékeli, aki alkalmanként, kívülrıl kerül be a tár-
saságba. Ezen kívül a legjobb barátaim a távoli és
egzotikus hegedőszólamban vannak. Érdekes em-
lékeim, amikor a provence-i napfelkeltét együtt néz-
tük a lerobbant busz mellett az autópályán, vagy
Zágrábban a GPS 2 év múlva is ugyanabba a fél-
kész lakóparkba vitte a zenekart a szálloda helyett.
Ami fontos és építıbb jellegő, hogy jártunk olyan
helyeken, ahova egyébként nem, vagy csak hosszú
évek múlva jutottam volna el (Perugia, Gubbio, Pa-
dova, Sion stb). Nem könnyő közös pontot találni
egy szimfonikus zenekarban, ahol sokféle ember és
többféle mentalitás találkozik. Jó itt játszani, sok ba-
rátom van, de elsısorban azokkal tudok kommu-
nikálni, akikkel lehet zenén kívüli dolgokról is be-
szélgetni.
Ha jól tudom, részben szakmai és baráti kap-
csolatnak köszönhetıen jött létre a Vox Arbo-
rum Kamarazenei Mőhely. Mi a célotok, és ho-
gyan mőködik ez az együttes?
2008-ban alapítottuk Kıházi Edit (oboa), Orgován
Botond (zongora) kollégáimmal, barátaimmal ab-
ból a célból, hogy az igényes, elsısorban az adott
felállásra írott kamaramővek elıadásával, a reper-
toár folyamatos bıvítésével színesítsük, gazdagít-
suk a hazai koncertéletet, minél több színvonalas
zenei estéhez, délutánhoz, matinéhoz juttatva a kö-
zönséget. Hangversenyeinkkel minden alkalommal
szeretnénk egy élı, megismételhetetlenül helyben
megszületı zenei produkció nyújtotta élményt át-
adni a hallgatóságnak. Felléptünk már többek kö-
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„A játékban ott a terem-
tés mozzanata.”



A kulisszák mögül

zött a Zempléni Fesztiválon és a Mővészetek
Völgyében. Fontosnak tartjuk a hagyományos
kamarazenei kultúra ápolását ritkán játszott
eredeti mővek és átiratok elıadásával is. En-
nek keretében is nagyon élvezem, ha barokk
triókat játszunk és érzem, hogyan épül fel a
zene szerkezete az én alsó szólamomra. Az el-
múlt években hagyománnyá vált, hogy meg-
hívott mővészbarátaink közremőködésével
mindig új színek, összeállítások, stílusok je-
lentek meg hangversenyeinken. Az együttes
zenei palettája ez által a barokk és klasszikus
zenék mellett kinyílt a 20. század irányába is. 
Mivel ebben a felállásban kevés darab szüle-
tett, keresem azokat a leiratokat, amelyeket kis
változtatással le lehet játszani. Könyvtárban
olyan darabokat kutatok fel, amelyek ezzel az
együttessel technikailag megvalósíthatók, és
szívesen készítek átiratokat is. A kamarazene-
kar mellett tanítványaimnak, feleségem tanít-
ványainak is különbözı darabokat írok át cselló-
vagy fagott-kamaracsoportokra.
A mőhelymunka mindannyiunk számára elkötele-
zettséget, szellemi tıkeráfordítást igénylı tevé-
kenység, amit szívesen végzünk. Érdekes volna egy-
szer beárazni ezt a munkát; mennyit és érhet…. De
bármi lenne is az eredmény, az biztos, hogy szá-
munkra a ráfordítás megtérül azáltal, hogy mi sze-
retjük, és a hallgatóinknak tetszik, érdeklıdnek
iránta.
A zenén kívül mi jelent még örömforrást szá-
modra?
Büszke vagyok rá, hogy fiaim Bálint (12) és Ábel
(10), mindketten több szellemi sportban (dámajá-
ték, gó, gomoku) országos dobogós helyezéseket
értek el, 2010-ben képviselték Magyarországot az
ifjúsági dámajáték Európa-bajnokságon a lengyel-
országi Minsk Mazowieckiben. Bálint dámajáték-
ban az elmúlt 2 évben országos elsı volt. Matema-
tika-tanár édesapám ismertette meg vele a sakkot,
miután mindketten évekig jártak Orgován Sándor
nemzetközi mesterhez. Egy sakktábor után Köll-
ner Ödön szakedzı létrehozta az SDSE szellemi
sport szakosztályát, amellyel számos érmet nyertek
az elmúlt idıszakban. Ábel jelenleg nem versenyez,
inkább oboázik, Bálint viszont mellette csellózik.
Feleségem cselló kamaramővész és tanár, aki jelen-
leg a kispesti zeneiskolában tanít. A család minden
lehetséges felállásban szokott együtt zenélni, a fa-
gott-cselló- duókat, vagy a 2 csellóra, 2 fagottra írt
mővek közül is sokat eljátszottunk már. És rend-
szeresen kísérem a fiaimat zongorán.
Miközben szeretnék minél több idıt a családom-

mal lenni, nagyon fontos számunkra a természet,
az ahhoz főzıdı viszonyunk. Kertes házban élünk,
amit lehet, megtermelünk. Saját barack-és cseresz-
nyelekvárunk van, az alma, körte, szılı, cukkini
minden évben terem. Saját nádat 8-9 éve faragok
elsısorban import anyagból, idén viszont már ott-
hon termett nádon is játszottam. A hazai anyag egy
barátomtól kapott gyeptéglából származik, ami
Spanyolországból ered. A saját gyártmányú fagott-
nád hosszadalmas folyamatban készül; áztatom,
szárad, speciális szerszámokkal formára vágom,
igazítom. Még a tanítványokat is ellátom vele!
Gondolataim jelentıs részét leköti a környezetért
való aggódás. Családommal próbálunk természetes
és környezettudatos életet élni. Figyelünk arra, hogy
a kertben az összes szerves anyagot komposztálva
tudatosan újrahasznosítsuk.
Mővelıdési szempontból is a régi dolgok felé von-
zódom (nem véletlenül választottam latin nevet a
kamaracsoportunknak a nagy angol-majmolás kö-
zepette) az esztelen és önpusztító fogyasztói társa-
dalom, az önelégült technika- mánia mellett is. Mi-
közben mi is használjuk a technika vívmányait, nem
tudnék lelkesedni egy mobiltelefon vagy bármi ha-
sonló iránt.
Játékosként mit szeretnél még elérni? 
Ami összeköti a zenész-énemet a vetélkedıbe járó
kalandorral, az a világ egésze iránti kíváncsiság és a
játék szeretete, ami a mindennapjainkban a csalá-
domban is jelen van. Ehhez járul az élet feltétlen
tisztelete. Nem érhetjük be kevesebbel, mint a min-
denség teljes megismerése iránti vággyal, ám ez leg-
feljebb csak részben sikerülhet.
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Szöveg: Kassai-Máté Kriszta

A közremőködı színészekkel hosszas
egyeztetés után, amelyben minden fel-
lelhetı körülmény szerepet játszott, de
leginkább a földrajzi elhelyezkedés és
a víz – tenger és hó formájában – egy
vasárnap délelıtt során beszélgettünk.
Illetve végül csak Molnár Györgyi és
Bakos-Kiss Gábor jelent meg szemé-
lyesen. Trokán Anna az utolsó pilla-
natban a hóhelyzet miatt Veszprémben
ragadt, Csórics Balázs pedig országha-
táron kívül, a messzi Északi tengeren
való hajózás okán maradt távol.

Amikor 2008-ban részt vettetek a
sárospataki elıadáson, még a Szín-
mővészeti Egyetem harmadéves hallgatói vol-
tatok. Hogyan talált rátok Dávid Zsuzsa, az
elıadás rendezıje? 
Bakos-Kiss Gábor: Az osztályfınökünk, Kerényi
Imre mellett segédtanárként volt jelen Dávid Zsu-
zsa, ı hívott minket a Szentivánéji álom megformá-
lásához. Újdonság volt egy ilyenfajta elıadás szá-
munkra, de négyünknek nem ez volt az elsı közös
fellépése. Kamarazenekarral már játszottunk egy
színpadon a Thália Színházban. Akkor Vidnyánszky
Attila szerepeltette az egész osztályt a Stravinsky há-
rom operájából álló elıadásban. {A katona története,
Róka, Mavra, elıadás: 2007. október, Thália színház –
Szerk.} Gulyás Dénes operaénekessel és Kovács Já-
nos karmesterrel dolgozhattunk együtt. Én többek

között „A katona történetében” játszhattam a fı-
szerepet, azóta is ez a kedvenc szerepem.
Molnár Gyöngyi: Én már 2008 májusában dol-
gozhattam a Dohnányi Zenekarral. Johannát alakí-
tottam Honegger-Claudel: Johanna a máglyán címő
darabjában egy nagyszabású koncerten a MÜPÁ-
ban. Akkor a Budapesti Akadémiai Kórustársaság,
a Honvéd Férfikar és a Honvéd Táncegyüttes köz-
remőködésével jelenítettük meg Johanna életének
állomásait. Az elıadást szintén Dávid Zsuzsa ren-
dezte. Számomra hátborzongató érzés volt az
egész; mögöttem a zenekar, a kórus, elıttem a tánc-
kar, én pedig középen égtem a máglyán, több mint
200 ember között a színpadon.
B.K.G: De persze nem „égtél”, mert tehetséges vagy.
Visszatérve a 2008-as Mendelssohn elıadásra,
mennyire alakítottátok ti, színészek a darabot?
M.Gy.: Igazi mőhelymunka volt. Az egyetemen
megszoktuk a szárnyalást, úgyhogy itt is próbáltunk
közösen ötletelni, hiszen négyen (Csórics Balázs
volt és lesz a negyedik) már jól ismertük egymást,
három együtt töltött évvel a hátunk mögött. 
Milyen volt Hollerung Gáborral együtt dol-
gozni?

„A játszótársam, mondd, akarsz e lenni…”

Zenekarunk 2008 augusztusában a Zempléni Fesztiválon Mendelssohn: Szentivánéji álom kísérızenéjét szce-
nizált formában, színészek közremőködésével adta elı. Bár az elıadás egyedülálló volt, már csak a fantaszti-
kus kulissza miatt is, öt év elteltével mégis megpróbálkozik az akkori elıadó gárda Mendelssohn zenéjének és
Shakespeare szövegének hasonlóan varázslatos megjelenítésével, 2013. május 5-én a MÜPÁ-ban. 

Amikor a zenekari és a színészi energiák találkoznak 
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NÉVJEGY: MOLNÁR GYÖNGYI

Foglalkozása: zenés színész

Munkahelye: szabadúszó, játszik többek között a Madách, 

a József Attila, a Thália Színházban és a Budaörsi Játékszínben

Kedvenc színésze: Bertók Lajos, Meryl Streep, Chaplin

Kedvenc filmje: Teljes napfogyatkozás

Kedvence Budapesten: Erzsébet-híd

Csórics Balázs, Trokán Anna és Bakos-Kiss Gábor (háttal) a Szentivánéji
álom sárospataki előadásán 2008-ban.
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M.Gy.: Remek munka volt,
mert lenyőgözött minket
óriási zenei tudása. 
B.K.G.: Máig emlékszem a
jellegzetes csípıbillentésére
vezénylés közben. Gábor
(Hollerung) egyfelıl maxi-
malista és perfekcionista,
másfelıl igazi drukker volt. Minden próba alatt
szurkolt nekünk, hogy jól sikerüljön az öltözködés,
a szöveghőség, az alkalmazkodás a zenéhez. Meg
kellett lennie a zenei tartalom és a próza kottában
leírt minden egyes mozzanatának, ebben nem volt
pardon, mert különben elcsúsznak a mozdulatok,
borul az összhang. 
Azért a csodálatos kulissza is megfogott min-
denkit, nem?
B.K.G.: Hogyne! De az elıadás folyamatára csak
foszlányokban emlékszem, azt tudom, hogy kelle-
mes meleg volt. A sárospataki vár erkélyén állt a kó-
rus és a szólóénekesek, akik közül Csereklyei And-
reával késıbb együtt énekeltem Kaposvárott a Víg
özvegyben. Arra is emlékszem, ahogy a karmester
úr a szemüvege fölött kukucskálva nézett minket.
Nagyon örültünk, amikor a most májusi Szentivá-
néji álom elıadásra újra hívtak játszani.  
Nagyon más egy szimfonikus zenekarral a
színpadon állni, díszlet, kulisszák nélkül? 
B.K.G.: Egy idı után elfelejti az ember, hogy nem
díszlet van körülötte. Az elıadás alatt már csak a
szerepre koncentrálunk. De maga az, hogy egy
szimfonikus zenekar öleli át a produkciót, na, az bi-
zony megsokszorozza az energiáinkat.
Az utóbbi öt évben elég sok minden történt ve-
letek; elvégeztétek az egyetemet, játszottatok
több színházban, elkezdıdött a karrieretek.
Mennyire találtátok meg a számításotokat?
B.K.G.: Én nagyon jól érzem magam Debrecen-
ben, ahova Vidnyánszky Attila hívására mentem, és
ahol igazán széles repertoárt játszhatok. Elıtte sok
helyen álltam színpadon, az ország különbözı szín-
házaiban, a Budapesti Kamaraszínházban, a Szegedi
Nemzeti Színházban, a kaposvári Csiky Gergely
Színházban, a Budaörsi Játékszínben, a zalaegerszegi
Hevesi Sándor Színházban és a Madách Színházban.
A Színmővészeti elıtt jogi egyetemre jártál,
könnyebb emiatt a szövegtanulás?
B.K.G.: Nem a jog segít, hanem a matematika. Az,
ahogy a középiskolában megtanítottak a matemati-
kán keresztül gondolkodni. Aztán érettségi után a
szüleim javasolták, hogy mindenképpen tanuljak to-
vább valami tisztességes szakon. Ha az egyetem el-
végzése után még mindig megmarad a színészet

iránti vonzalmam, ak-
kor is megpróbálha-
tom a Színmőt. Hát így
is lett. És felvettek. De
az egészet nem kis
mértékben köszönhe-
tem a remek matema-
tika tanáromnak az ál-

talános iskolában, aki egyébként összefüggést fe-
dezett fel a mi ének-zene tagozatos osztályunkban
a matematika és az ének jegyek között. Ezek
ugyanis mindenkinél megegyeztek, tehát aki jó volt
énekbıl, jó volt matekból is és fordítva.
Gyöngyi, mi történt veled a Johanna óta és elıtt?
Gimnáziumba Szolnokra jártam, és nekem már elég
korán tudatos volt, hogy színészi pályára szeretnék
menni, úgyhogy az érettségi után minden évben
megpróbáltam a felvételit. Közben pedig dolgoz-
tam, volt vagy tizenhárom munkahelyem, de nem
azért, mert nem tudtam dolgozni, hanem mert sok
mindent ki akartam próbálni. Aztán jártam egy évet
a Pesti Magyar Színiakadémiára, és akkor fel is vet-
tek végre – hat év után – a Színmővészeti Egye-
temre. De rám jellemzı módon a tanárom már az
elsı évben megmondta, hogy nekem sosem fog
semmi az ölembe hullani. Rám nagyon igaz, amit
fıleg manapság mondanak; meg kell küzdeni a szí-
nészeknek az érvényesülésért, de a kemény munka,
a befektetett energia meghozza a gyümölcsét. Per-
sze az is fontos, hogy jó helyen, jó idıben legyen az
ember (azaz a szerencse), és persze az sem mindegy,
hogy kikkel találkozol a pályán.
A tehetséged adott. De vajon sokszor voltál jó
helyen, jó idıben?
M.Gy.: Nagyon sok mindent eljátszhattam már, ka-
tartikus élmény volt a Johanna a máglyán, azóta
azonban valahogy
inkább a vígjáték és
a zenés darabok
felé sodródtam.
Pedig azt gondo-
lom, hogy drámai
mélység is van ben-
nem, közelebb áll
hozzám a drámai
szerepkör. Ezért is
az egyik nagy sze-
repálmom G. B.
Shaw Szent Johan-
nája, a Kabaré mu-
sicalbıl Sally, vala-
mint ibseni hısnı-
ket is szívesen el-
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„Egy szimfonikus zene-
kar megsokszorozza a
színészi energiákat.”

Molnár Gyöngyi 
Honegger: Johanna a máglyán 
Johannájaként 2010-ben
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játszanék, például a Hedda Gabler címszerepét. De
ez nem jelenti azt, hogy nem élvezem a többi sze-
repet is. Játszom a Budaörsi Játékszínben, a József
Attila Színházban olyan legendás, nagy színészek-
kel, mint Esztergályos Cecília vagy Bodrogi Gyula,
akiktıl rengeteget lehet tanulni. A vígjáték sem
olyan könnyő mőfaj, mint sokan gondolják: nevet-
tetni nagy felelısség, és nehéz dolog. A Vacsora-
színházban, a Gyilkosság a vacsorán címő darab-
ban is imádok játszani, és a nézık is nagyon szere-
tik, hiszen interaktívan kell megoldaniuk egy gyil-
kosságot.    
Ahogy elnézem a törékeny alkatodat…
M.Gy.: Törékeny, de erıs és kitartó! Most voltam
egy öt napos workshopon a Madách Színházban,
és örömmel tapasztaltam, hogy kifejezetten jól bír-
tam, nem fulladtam ki a végére sem. A Macskák
nyitányát próbáltuk, ami nagyon nehéz. De fontos
az akaraterı is, nekem ez mőködik: ha valamit na-
gyon szeretnék, akkor elıbb-utóbb elérem, csak
mindenért sokat kell harcolnom.  
B.K.G.: A színpadi intenzitás teljesen más, mint a
napi sportolásnál. Itt annyi mindenre kell figyelni,
hiszen nem csak arra koncentrálsz, hogy lefusd,
vagy leúszd a távot. Én is sportolok ezt meg azt, de
a színpadon sokfelé irányul a figyelem. Végig kell
bírni egy elıadást szusszal, mind testben, mind fej-

ben. Úgy, hogy közben nyugodtan lehet levegıt
is venni. Ahogy nekünk a Tanárnı tanította!
Gyöngyivel van egy csodálatos közös énektaná-
runk, Bagó Gizella, akivel az egyetem óta rend-
szeresen találkozunk. Én Debrecenbıl is feljö-
vök azért, hogy vele gyakorolhassak. Vasárnap
délelıtt mindig találunk egy idıpontot. 
Anna, te mennyire emlékszel az öt évvel ez-
elıtti elıadásra? (telefonos interjú)
Trokán Anna: Én a próbafolyamatra emlék-
szem leginkább, ami a Talentumban {a Rajkó-Ta-
lentum Tánc- és Zenemővészeti Iskolában – Szerk.}

volt. Rengeteget mókáztunk. Elég ijesztı a memó-
riám, de jelen esetben talán mentségemre szolgál,
hogy azóta játszottam más Szentivánéji álom elı-
adásban is, és keverednek az emlékek. De az biz-
tos, a most májusi elıadást nagyon várom. Imádok
nagyzenekarral játszani, annyira más dimenzióba
repít! Amúgy is közel áll hozzám a zene; zenei ál-
talános iskolába jártam, aztán zongorán és ütı-
hangszeren játszottam a Weiner Leo Zeneiskolá-
ban. Sıt, volt egy ütı együttesünk is, többek között
Kasza Rolanddal.
Ehhez képest volt idı, amikor orvos szerettél
volna lenni?
T.A.: Általános iskolában nagyon szerettem a bio-
lógiát, ezért a Szent Margit Gimnázium biológia
szakos osztályába mentem. De nem volt jó döntés,
az általános iskola zeneileg intenzív nyolc éve után
négy évig „fáztam” a gimiben. Nagyon untam,
gyorsan kiderült, hogy mégsem nekem való. Érde-
kes, hogy gyerekkoromban a színház játszótér volt,
ott nıttem fel, a szüleimmel sokszor elmentem a
próbákra, de mint választott szakma eszembe sem
jutott. Csak a gimnáziumban jöttem rá, hogy ez az
én világom, úgyhogy utána már egyenes volt az út
a felvételizés felé. Harmadjára sikerült, miután jár-
tam Földessy Margit iskolájába és a Pesti Magyar
Színiakadémiára (ahová Gyöngyi is). Gyakorlaton
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NÉVJEGY: TROKÁN ANNA

Foglalkozása: zenés színész

Munkahelye: Veszprémi Petıfi Színház 

Kedvenc szerepe: Anna Karenina, Szent Johanna

Kedvenc színésze: Kerekes Éva, Csarnóy Zsuzsa, Emma Thomp-

son, Ryan Gosling

Kedvenc rendezıje: Szinetár Miklós, Valló Péter

Kedvenc úti célja: Görögország („Ha nyaranta nem tudnék ki-

menni, megbolondulnék.”)

Kedvenc filmje: Amelie csodálatos élete

Kedvenc pulóvere: Amit a húgától kapott most karácsonykor

Kedvenc idıtöltése: „futás a kutyámmal, kreatív fızés (magyar

süti, görög könnyő ételek), szaunázás”

Bakos-Kiss Gábor és Molnár Gyöngyi (fotó: Szumutku Attila)
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voltam harmad- és negyedévesen a Budapesti Ka-
maraszínházban, majd miután végeztem 2009-ben,
odakerültem.
Eperjes Károly, a veszprémi Petıfi Színház mő-
vészeti tanácsadója, látott téged a vizsgaelıa-
dáson, és hívott Veszprémbe, de akkor te nem
mentél. Miért nem?
T.A.: Nem tudom, szerintem megszoktam a Ka-
maraszínházat, megijedtem, nem mertem lépni, biz-
tonságban éreztem magam. Valahogy egyenesebb-
nek tőnt az út, ha maradok. Meg nem is ismertem
a veszprémi színházat. De aztán egy év múlva újra
hívott, és akkor már megérett az idı arra, hogy ro-
hanjak! És nagyon nem bántam meg.
Nagyon jó dolgod van neked ott, igaz? 
T.A.: Hő, nagyon! Imádom a várost, az embereket,
a színházi közeget. Itt minden szempontból jól ér-
zem magam. Most is a szaunából jövök, ahol vélet-
lenül találkoztam egy énektanárral, aki felajánlotta,
hogy nyugodtan jöjjek hozzá gyakorolni. Sajnos a
budapesti énektanáromhoz (Flohr Mária) nem ju-
tok el, pedig ı már családi hagyomány. Most a
Monmartre-i ibolya címő Kálmán Imre darabban
készülök egy szerepre, amit Kéry Kitty rendez, úgy-
hogy kell a gyakorlás. Itt annyira nyugodt és kie-
gyensúlyozott életet lehet élni, az ember idegei ki-
simulnak, lehet rendesen dolgozni, családias a szín-
ház, mindenki nagyon mosolyog, kedves. Pesten
meg elrohansz a szinkronba, fizeted a parkolóórát,
vissza a próbára, mindenki dudál, ideges. Ha meg
akarok ırülni, akkor elmegyek Pestre egyet bulizni,
aztán jövök vissza pihenni. Jobb dolog nem is tör-
ténhetett volna velem. 
A Junior Prima-díj milyen helyet foglal el az
utóbbi év történéseiben?
T.A.: Ez a díj annak a következménye, hogy ide-
jöttem Veszprémbe dolgozni. És itt azt érzem,
hogy tudok fejlıdni, meg tudom oldani a szerepe-
ket, és ebben hihetetlen támogatást kapok a szín-
házi családomtól!
.. ha már az igazival olyan ritkán tudsz találkozni?
T.A.: Igen sajnos, jól szétszóródtunk. De anya elég
rugalmas, úgyhogy valahol félúton is szoktunk ta-
lálkozni. De Pesten is összefutunk, jövünk-me-
gyünk, ott is van kutya, akit etetni kell.

Anyukáddal össze lehet futni a budapesti gö-
rög táncházban. Te hogy állsz a görög tánccal? 
T.A.: Mindent imádok, ami görög, fıleg ha vissza-
jövök Görögországból, akkor különösen hiányzik
az ottani temperamentum. Múltkor itt volt Veszp-
rémben a Mydros együttes, úgyhogy elıadás után
egy páran elmentünk a fellépésükre. Még éppen
odaértünk az utolsó táncra. 
Egyébként hogy tartod magad formában? 
T.A.: Ó, minden reggel futok a kutyámmal. És ez
nem vicc. Ha nem tudom megtenni, nagyon hiány-
zik. Lételemem a sport. A színpadon nagy segítség
a jó fizikum!
Milyen kedvenc szerepeid vannak? Inkább a drá-
mai vagy a zenés, vígabb szerepeket szereted?
T.A.: Az abszolút kedvencem, azt hiszem a Jeanne
d’Arc. Szeretem a drámai szerepeket, az Iphigeniát
például, de az Anna Karenina zenés változatát, vagy
a Chioggiai csetepatét is, amiben Kittyvel – ı mint
rendezı – dolgoztunk együtt.
Mindig kíváncsi voltam, hogyan tanuljátok a szö-
veget, fıleg amikor sokfelé, sokfélét kell játszani?
T.A.: Juj, én nagyon gyatra szövegtanuló vagyok,
otthon a fenekemen egyáltalán nem megy. Úgy mő-
ködik a legjobban, ha a súgó mondja, és ott a szín-
padon már tudom valamihez kötni. Akkor sokkal
gyorsabban megtanulom. Ha viszont egyszer megy,
akkor meg nem felejtem el. Most fel kellett eleve-
nítenem a Jeanne d’Arc szerepét, mert vendégsze-
repelünk a Klebersberg kultúrkúriában Budapes-
ten, és rögtön mindenre emlékeztem. 
Azt tudod, hogy Gyöngyinek a Szent Johanna
az egyik szerepálma? 
T.A.: Igen, nemrég találkoztunk, és akkor mondta.
Nagyon örült neki, amikor megtudta, hogy játsz-
hatom a szerepet Veszprémben. Olyan jó lett volna
most is találkozni, rég nem láttuk egymást!
Mendelssohn Szentivánéji álom címő kísérızenéjét, és Sha-
kespeare drámáját 2013. május 5-én láthatják-hallhatják
a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. 
Közremőködik: Molnár Gyöngyi, Trokán Anna, Bakos-
Kiss Gábor, Csórics Balázs, Csereklyei Andrea - szoprán,
Megyesi Schwartz Lúcia - mezzoszoprán, a Budapesti
Akadémiai Kórustársaság. Rendezı: Dávid Zsuzsa,
vezényel: Hollerung Gábor

NÉVJEGY: BAKOS-KISS GÁBOR

Foglalkozása: zenés színész

Munkahelye: Csokonai Színház, Debrecen

Kedvenc szerepe: katona Stravinsky „A katona történeté”-bıl

Példaképe: Jack Nicholson, Luciano Pavarotti

Kedvenc idıtöltése: „társaságfüggı vagyok, és imádok utazni és

szeretem az amerikai focit”

Csórics Balázs a Színmővészeti Egyetem elvégzése után a Jó-

zsef Attila színházban és a Madách Színházban játszott, többek

között a József és a szélesvásznú álomkabátban. 2011 nyarán

Hamburgba ment, ahol tizenkét különbözı show-mősor betanu-

lása után az Aida nevő óceánjáró hajó mővészeinek sorába állt.

Gyöngyi és Gábor elmondása szerint Balázsnak, aki kitőnı tán-

cos, nagy álma teljesült ezzel.  
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Szöveg: Viant Katalin

A hóesésben ki sem látszom az orrom
hegyéig felhajtott kabátgallér meg a sze-
membe húzott usanka közül. Ahogy az
épület elıtt kávét iszogató férfi is alig, rá-
adásul ı még az usankája fülét is lehaj-
totta… Én megkérdezem, ı-e Horváth
Csaba koreográfus, bár közelebb érve
felismerem. İ is mosolyogva kérdezi, én
jöttem-e a Hangolótól. Eközben az jár a
fejemben, hogy épp lehetett volna ez az
oroszos „fejfedı” az ismertetı jelünk,
hiszen nagyszerően illik az orosz szár-
mazású zeneszerzıhöz, Stravinskyhoz,
aki miatt találkozunk. A BDZ ugyanis a
szerzı különleges, nagyszabású, Me-
nyegzı címő mővével lepi meg a Zene
plusz… sorozatban közönségét március
17-én, melyhez Horváth Csaba készít koreográfiát. 
Közben a hóesésbıl belépünk a Sín Kulturális Köz-
pont meleg elıterébe – s immár téli egyensapkánk
nélkül fordulva egymás felé – letelepedünk. Itt, e
házban próbál ugyanis Horváth Csaba együttesé-
vel, a Forte Társulattal: februári bemutatóra ké-
szülnek, szó szerint is lázasan…
Mit szólt Hollerung Gábor felkéréséhez? Örült
a lehetıségnek?
Elsı találkozásom Hollerung Gáborral és a BDZ-

vel 2010-ben volt, amikor nagyon feszített tempó-
ban dolgoztunk együtt Berlioz Faust elkárhozása
címő mővén. Számomra is, a társulatom számára is
nagy élmény volt, hogy egy zeneileg monumentális
mőre táncolhattunk, nagyzenekari kísérettel. A da-
rab rendezıje Lukáts Andor volt, de az ötlet, hogy
ide tánc is kell, mert olyan zenei struktúrát hallgat a
Nagyérdemő, aminél nem szerencsés nélkülözni a
táncot, Gáboré volt. Úgy gondolta, ha egy zenemő

szcenizált formában kerül színpadra, különösen
nagy szükség van a táncra. Mi pedig „pik-pak” fel-
raktuk a MÜPA színpadára. Kölcsönösen, oda-visz-
sza jó élmény volt a közös munka. A következı,
tánctól független találkozásunk 2011-ben volt. Ak-
kor a Café Budapest Kortárs Mővészeti Fesztivál
mővészeti vezetıjeként felkértem a BDZ-t, hogy a
2011. június 10-én elhunyt Szabados György né-
hány mővével lépjen fel a fesztiválon. Aztán 2012
tavaszán Gábor keresett meg azzal a 2013 tavaszára
szóló lehetıséggel, hogy válasszak Rossini Kis mise
vagy Stravinsky Menyegzı címő mőve közül, és ké-
szítsek rá koreográfiát. Természetesen Stravinskyt
választottam, hiszen az ı darabja eleve táncos mő.
Talán álmodott is arról, mint színészek szere-
pekrıl, hogy egyszer erre a mőre, erre a fel-
adatra sor kerül?
İszintén szólva nem, mert a Menyegzıvel olyan
sok vagy komoly kapcsolatom nem nagyon volt.
Stravinsky-val viszont annál inkább.
Érdekes, hogy nem ezzel a mővével foglalko-
zott, hiszen maga a szerzı adta az „orosz ko-
reografikus jelenetek énekkel és zenével” alcí-
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„A modern táncmûvészet magyarországi

úttörõi vagyunk”
Horváth Csaba koreográfus egyik bemutatója a másikat éri, sokat dolgozik itthon is, külföldön is. Zeneka-
runkkal is immáron harmadszor lép fel két év alatt együttese, a Forte Társulat. Hollerung Gábor az idén arra
kérte fel, hogy készítsen koreográfiát Stravinsky Menyegzı címő mővéhez.

„Én a néptáncból jöttem.”
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met a Menyegzınek. Még elıre is teszi a
táncra utaló szót, mintha ı is képekhez, azaz
tánchoz írt volna éneket, zenét.
Igen, ez a mőfaji meghatározása. Stravinskyt na-
gyon szeretem, noha nem készítettem eddig egy
mővére sem koreográfiát: nem csináltam sem a
Tőzmadarat, sem a Tavaszi áldozatot, úgyhogy ez
most egy nagyon érdekes találkozás lesz. Ezen túl
a mő témája is nagyon közel áll hozzám, hiszen én
a néptáncból jöttem és a folklórral is foglalkoztam.
A Menyegzı témája pedig erıteljesen a folklórból
merít.
Ezt azt jelenti, hogy amikor elkezdett gondol-
kodni a koreográfián, akkor az „orosz” és a
„menyegzı” szó, mint fogalom és a tradíciók
felmerültek önben? Oroszos táncot, környeze-
tet látunk majd a színpadon?
Nem, nem szeretném ennyire konkretizálni. De azt
mindenképpen szeretném, ha vizualitásában meg-
jelenne a folklór, nyilvánvalón annak is valamiféle
absztrakt kifejezıdése. Hiszen mégis csak kortárs
vagy absztrakt táncmővészetrıl van szó esetünk-
ben. De vannak a fejemben idekapcsolódó elkép-
zelések Chagall festészetérıl, parasztfiguráiról…
Akik háztetın, reális-szürreális orosz világuk-
ban mozognak…
De hát nem is kell olyan messzire mennünk, hiszen
itt van nekünk Bartók Cantata profana vagy Allegro
Barbaro c. mőve. Ezek is olyan alkotások, melyek
bármennyire más stílusúak is, a tradicionális folk-
lórból merítenek.
Stravinsky zenéjén, a kóruspróba során is ezt
éreztem; a modern hangzás ellenére átsüt az
orosz népzene, a népi figurák. Szinte megele-
venednek a régi idık daloló, táncoló, tréfál-
kozó, italos orosz parasztjai, nem is beszélve a
menyegzı fordulatairól, eseményeirıl. Ugyan-
akkor szerzınk a modern zene megújítója is.
Ez azt jelenti, hogy a modern táncmővészet
könnyen kapcsolódik Stravinsky zenéjéhez,
hogy könnyő táncot írni rá? Kínálja magát ez a
modern zene a modern koreográfiák megalko-
tásához?
Kínálja magát, persze, de nem könnyő koreográfiát
írni rá. Többek között az is jó benne, hogy nem
egyszerő zene. Ami nagyon vonzó, legalábbis szá-
momra Stravinsky zenéjében, az a rendkívüli, erı-
teljes és kemény földközeliség – minden szürreális
szárnyalása mellett. És még valami: a mai vájtfülő
hallgatóknak, akik elmennek egy Stravinsky-mővet
meghallgatni, vannak elızetes ismereteik a szerzı-
rıl, a Menyegzırıl és a menyegzıkrıl is. De a mai
fiatal nézık-hallgatók számára ez csak egy formá-

lis dolog, nincsenek ismereteik a hagyományról,
nem tudják a menyegzı stációit, szereplıit. Az is
fantasztikus a mőben, hogy miközben egy szabá-
lyos, a néphagyományoknak megfelelı esküvı zaj-
lik, ezt halljuk verbálisan is, közben rendkívülien,
szívszorítóan drámai. És ez mindenképpen izgal-
mas érzés számunkra.
Szabályos esküvı zajlik, mint mondta, amihez
nagy tér kell a valóságban. Hogyan oldja ezt
meg azon a kis helyen, a kórus, a rengeteg ütı-
hangszer, a négy zongora, a 4 szólista elıtt,
ahol el kell férnie táncosainak? Igaz, láttam
olyan koreográfiáit öntıl, ahol a mozgalmas
zenére szinte mozdulatlan testtel, de mozog a
táncos. Kit, mit fogunk most látni: menyasz-
szonyt, vılegényt, vıfélyt, vendégsereget?
Én 12 táncosra gondoltam, pontosabban 12 elı-
adómővészre, hiszen az én társulatomban nemcsak
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HÁTTÉR

HORVÁTH CSABA

Horváth Csaba (mővésznevén Csirke) 1968 novemberében szü-

letett Veszprémben. Foglalkozása rendezı-koreográfus, a Forte

Társulat megalapítója és vezetıje, színész, tanár.

1987-ben végzett a Táncmővészeti Fıiskola néptánc tagozatán,

ettıl kezdve ’92-ig a Honvéd Együttes szólistája, majd ’95-ig a

Tranz Danz kortárs táncegyüttes tagja volt. 1995-ben a Sámán

Színház táncosaként és koreográfusaként dolgozott, majd 1999

és 2006 között a Közép-Európa Táncszínház mővészeti vezetıje

lett. 2006-ban alapította meg a Forte Társulatot.

Vendégjátékok, koreográfiák: 

Edinborough, Glasgow, London, Krakkó, Boston, Oslo, Kolozsvár,

Görögország, Chicago.

Tanítás: 

kurzusokat vezet a Harvard Egyetem dráma tagozatán Bostonban.

Rendszeresen dolgozik az American Repertory Theatre-ben. 2009

óta a Színház- és Filmmővészeti Egyetem tanára.

Bemutatóinak száma: koreográfusként 28; rendezıként 13. 

Díjai: 

Harangozó Gyula-díj (2001), 

Évad legjobb alkotója (2003)

Imre Zoltán koreográfusi díj és Gundel mővészeti díj (2004)

Hevesi Sándor-díj (2006)

Lábán Rudolf-díj (2006 és 2007)

Legjobb táncos díja (2007)

XIV. Tánc Fesztiválja Fıdíj (2011)

Sík Ferenc nívódíj (2011).
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táncosok, hanem színészek is vannak, ezért jobban
szeretem az elıadómővész szót használni a tánco-
saimra. Tehát 12-en lesznek, szabályosan, a nemek
szerint.
Érdekes az ön szájából a szabály szót hallani,
hiszen épp a szabályokat feszegeti.
Hát, igen…, de itt nem indokolt, hogy mondjuk
csak 2 férfi és 10 nı jelenítse meg a karaktereket.
Tárgyak, kellékek lesznek a darabban?
Nem, kizárólag a testnyelv eszközeit használjuk.
És mit gondol: megértjük majd a koreográfiát?
A kortárs táncosok egyéniségükben, mővésze-
tükben modernek, a kortárs nézık pedig nem
azok. Laikusként ne-
hezen értjük a kortárs
táncot, még az evi-
denciákat sem min-
dig, vagy tán csak
épp akkor, amikor na-
gyon didaktikus, száj-
barágós a látvány.
Tán azok is elakadnak, akik tanultak táncolni,
van „szemük” a vizuális mővészetekhez. Mit
tanácsol: hogy közelítsünk a modern táncmő-
vészethez?
Nyilván nem könnyő a közelítés. Két dolog van a
kortárs magyar táncmővészetben. Az egyik az
absztrakt táncmővészet, mely igyekszik képekben
fogalmazni, és sokszor elegendı, ha egy erıteljes
hangulatot, vagy annak vizuális tükrözıdését mu-
tatja meg, vagy éppenséggel egy zenei szerkezetet

képez le tánc formájában az élı színpadon. Ez is
bonyolult, nagyon szerteágazó. Ha az alap drama-
tikus, akkor mindenképpen meg kell magának a tör-
ténetnek jelennie, mint pl. Bartók Csodálatos Man-
darinjában. A másik megfogalmazás egy, vélemé-
nyem szerint kevésbé járható út, az illusztráció,
amikor a tánc megpróbál kicsit erıszakosan, kicsit
erıltetetten illusztrálni egy történetet, jó esetben ze-
nére, rossz esetben a zenétıl szinte teljesen függet-
lenül. Azt gondolom, hogy minden az arányokon
múlik. Azon, hogy ki milyen módon nyúl a mő-
vekhez. Hogyan teszi le a rendezı már az elıadás
kezdetén azokat a kódokat, melyekbe aztán a nézı

belekapaszkodhat, és hogy
a koreográfus, a rendezı-
höz vagy a karmesterhez
hasonlóan végigvezeti-e a
nézıket ezeken a vizuális
kódokon. Számtalan példa
van a modern táncmővé-
szetben, egészen Jirži Kili-

antól a mai kortárs táncmővészekig, hogy mindig a
zenei szerkezetbıl indulnak ki, de igyekeznek a ha-
tárokat feszegetni. Az a véleményem, hogy ami
klasszikus, azt nem érdemes erıszakosan „deklasz-
szicizálni”.
Megvan a klasszikus, a modern helye is a mő-
vészetben.
Ez egy érdekes téma. Lehetne róla hosszan be-
szélni. Dolgoztam néhány éve Görögországban,
Epidaurusban, Anatolij Vasziljevvel, a nagynevő
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„Jobban szeretem az elı-
adómővész szót hasz-
nálni a táncosaimra.”

Berlioz: Faust elkárhozása bemutatóján 2010-ben
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orosz színházcsinálóval. İ mondta, hogy Európá-
ban az a baj az összes színházi emberrel, hogy el-
sıdleges céljuk valami olyat csinálni, amilyen még
nem volt, ahelyett hogy megcsinálnák a mővet.
Nagyon jó ez a különbségtétel, tökéletesen ki-
fejezi a „kifelé” dolgozó mővész attitődjét.
Ez a „mást csinálni, amilyen még nem volt” elég jel-
lemzı korunkra, persze, nem mindenkire. A mo-
dern táncmővészet érthetıségéhez itt visszakanya-
rodva azt mondhatom, hogy koreográfusa válogatja,
mit ért meg a mőbıl a nézı: ha jól vezeti nézıit,
ahogy a karmester jól vezeti a hallgatóságát, akkor
talán az érthetıség problémái nem is merülnek fel.
És tán az sem árt, ha a szülık elviszik gyere-
keiket már kicsi korukban táncszínházba,
hogy a mozgásmővészetek nyelvéhez hozzá-
szokjanak. Bár nem tudom, hogy az illusztráló
tánctól eljut-e a gyerek vagy akár a felnıtt az
absztrakt tánchoz. Az iskolában is kevés a ze-
neoktatás, a vizuális mővészetrıl nem is be-
szélve. Nincsenek nagyon egyedül hagyva a
táncmővészek ezzel a feladattal?
Ha Bartókot, Kodályt vagy épp Chagallt nézzük,
azt látjuk, hogy mennyire merészeltek a tiszta folk-
lórból, ugyan nem a „tiszta forrásból” értelemben,
de meríteni. Amilyen bátran csak lehet, elrugasz-
kodtak tıle, szürreálisan kezelték. Ez egy járható út
a nevelésben is: sokkal járhatóbb, mint az illuszt-
ráló táncmővészetbıl kiindulni. Megint visszatérek
itt a kortárs zenéjő Menyegzıre, melynek librettója
néha olyan, mint egy Arany-ballada.
Talán mert az élet nagy fordulópontjai, cso-
mópontjai minden kulturális sokszínőség elle-
nére közösek és stabilak, melyekbe beleka-
paszkodhatunk. S ha már sokszínőség: ön „át-
jár” más mővészi területekre a vezénylı mu-
zsikusokhoz hasonlóan: színész is, táncos is,
tanár is, mővészeti vezetı is, de mindenekelıtt
koreográfus. Hogyan lett táncosból koreográ-
fussá?
Elsısorban belsı hívásra. És azért, mert ha az em-
ber egyre többet foglalkozik magával a tánccal, és
ha az egyre jobban érdekli, akkor ez arra ösztönzi,
hogy koreografáljon, ami aztán valószínőleg elıbb-
utóbb meg is történik. Általában táncosokból lesz
koreográfus, de történik teljesen máshogy is; a már
említett Kilian eredetileg zeneszerzı volt, aztán lett
koreográfus, de táncos nem volt soha. Furcsa dolog
ez, de így van, ahogy az is, hogy a koreografálást
nem lehet tanítani. Nekem van osztályom a Szín-
mővészeti Egyetemen (nem is a Táncmővészeti Fı-
iskolán!). Tanítás közben fıként arra törekszem,
hogy a környezetet, az inspiráló környezetet meg-

teremtsem a gyerekeknek, ahol elsısorban a zene,
másodsorban a dráma kap jelentıs szerepet, és vi-
szi ıket a jó irányba.
Gyerekeket mond, pedig huszonéveseket tanít.
Mit gondol a páréves gyerekekrıl, az ı tanítá-
sukról, akiket a tánc ösztönösen vonz: ha zenét
hallanak, azonnal mozognak, sokszor igen jól
eltalálva a zenéhez illı formát. Nem tudom,
mennyire elégedett általában a mai közönség-
gel, de itt vannak a gyerekek, az utánpótlás.
Van remény?
Ha az alkotói, koreográfusi pályámat nézem, akkor
bizony végigkísér a meg nem értettség. Az ember
tényleg el van keseredve attól, hogy nem értik, de az
„értés” valóban a nevelés, az oktatás kérdése is. Az,
hogy az iskolákban a Kodály-módszert nem alkal-
mazzák, bizony elég szomorú. Zeneoktatás is alig
van. Nyilvánvaló, hogy ha az ember nem neveli,
nem így neveli otthon a gyerekeit, az iskolától túl
sokat nem várhat. Nyugat-Európában sokkal erı-
sebb kulturális közege és hagyománya van a mo-
dern táncmővészetnek, mint nálunk, ilyenformán
azt mondhatom, hogy én, az én generációm, sıt
még az elıttünk lévık is, mondhatni úttörık va-
gyunk e téren Magyarországon. 
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„Ami klasszikus, azt nem
érdemes erıszakosan
„deklasszicizálni”.”

INFORMÁCIÓ

2013. március 17. 19:30 Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

Stravinsky Les noces (A menyegzı) 

Rossini: Petite messe solennelle 

Váradi Marianna – szoprán

Megyesi Schwartz Lúcia – mezzoszoprán

Bakos Kornélia – alt

Kálmán László – tenor

Fokanov Anatolij – basszus

Budapesti Akadémiai Kórustársaság

Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar

Talamba ütıegyüttes

Tóth Mariann – orgona

Eckhardt Gábor, Balog József, Bizják Dóra, Zentay Károly – zongora

Forte Társulat

Koreográfus: Horváth Csaba

Vezényel: Hollerung Gábor



termékenyítésérıl szól emberáldozatok révén,
orosz pogány szertartások közepette.
A 100 évvel ezelıtti bemutatón már az Elıjáték
alatt nevetgélés hallatszott, de amikor a függöny fel-
emelkedett, kitört a vihar. Stravinsky szerint köz-
vetlen közelébıl elhangzott „pofádat” kiáltásra Flo-
rent Schmitt zeneszerzı azt üvöltötte, hogy „El-
hallgassatok, kültelki szajhák”. Ezt követıen a zene-
szerzı elhagyta a nézıteret, és a színfal mögé sie-
tett. A közönség soraiban egyre többen kezdtek el-
vakult dühvel nyávogni és fennhangon tettek ja-
vaslatot az elıadás további menetére. Egy szemta-
nútól tudjuk, hogy „a zenekar játékából már semmi sem
hallatszott, kivéve az átmeneti nyugalom futó pillanatait.
A páholyban mögöttem ülı fiatalember a balett folyamán
felállt és öklével ütemesen verni kezdte a fejem tetejét. Saját
izgalmam azonban annyira magával ragadott, hogy egy da-
rabig nem is éreztem az ütlegeket.” 
Pulszky Romola balettmővész arra emlékezett,
hogy „egy pompásan öltözött hölgy az egyik elülsı páholy-
ban fölállt és pofonütött egy fiatalembert, aki a szomszédos
páholyban pisszegett. Kísérıje felállt és a férfiak névjegyet
váltottak”. Jean Cocteau-tól tudjuk,  hogy az öreg
Pourtal÷s grófnı lángoló arccal és félrecsapott tia-
rával felállt páholyában, s legyezıjével hadakozva
ezt kiáltotta: „Ez az elsı alkalom hatvan év alatt, hogy
valaki tréfát mert őzni belılem”. Marie Rambert hal-
lotta, amint az erkélyen azt kiáltozták: „Orvost …
fogorvost … két orvost ...”.
A színfalak mögött eközben Nyizsinszkij a koreo -
gráfus-táncos egy széken állt, s öklével ütötte a rit-

Mozaik

Szöveg: Zelinka Tamás

Az ifjú Stravinsky egyik kompozícióját
megmutatta Rimszkij-Korszakovnak.
„Fiatalember, ez egyszerően undorító – mondta
zeneszerzés tanára. – Hatvanéves kora elıtt
senki nem írhat le ekkora badarságot!“
Rimszkij-Korszakov ezt követıen egész
nap rosszkedvő volt és csak a vacsorá-
nál nyilatkozott meg ennek okáról fele-
ségének: „Micsoda jelentéktelen alakokat ta-
nítok! Egyikük se képes olyan szörnyőségekre,
mint amilyet Igor hozott nekem ma reggel.“
Ez a történet is azt bizonyítja, hogy Stra-
vinsky már tanuló éveiben is képes volt
meglepetést okozni alkotásaival. 

„A ZENE ATOMBOMBÁJA: TAVASZI ÁLDOZAT”

Elsı nagyszabású mőve, az 1910-ben komponált
Tőzmadár-balett bájosan romantikus mő, amelyben
még sokat merített Rimszkij-Korszakov zenéjébıl,
de a következı év Petruskájának színes forgataga,
izgalmas harmóniái és ritmusa már elıre vetíteti a
Le Sacre du Printemps – Tavaszi áldozat újdonsá-
gait. (Arthur Honegger ezt a mővet a „zene atom-
bombájának“ nevezte.) A Sacre zenéje a szó soros
értelmében ırületbe kergette a párizsi bemutató
(1913. május 29.) közönségének többségét, nem be-
szélve a balett meséjérıl, amely a tavaszi föld meg-

44

„Elhallgassatok kültelki szajhák!“

Epizódok Igor „Strawhisky” életébıl

HÁTTÉR

Stravinsky Budapesten

Stravinsky négy alkalommal járt Budapesten. Elıször Gyagilev tár-

sulatát kísérte el: „E várost nagyon kellemesnek találtam. Az em-

berek igen temperamentumosak, szívesek és jóindulatúak. Min-

den jól ment, a Tőzmadárnak és a Petruskának óriási sikere volt”.

Másodízben 1926-ban, amikor bemutatta Zongoraversenyét. A har-

madik látogatásra 1933-ban kerül sor. A koncert után a zeneszer-

zıt állítólag Dohnányi Ernı a lakására hívta vacsorázni. Az ese-

ményen feltehetıen Bartók és Kodály is jelen volt. Stravinsky 30

évvel késıbb, 1963-ban ismét Budapestre érkezett és az Erkel

Színházban többek közt a Zsoltárszímfóniáját vezényelte. Errıl a

koncertrıl hangfelvétel is készült. 



Mozaik

must, üvöltözve adva utasításokat a táncosoknak,
mint egy kormányos. Amikor az elıadás végén
Stravinsky magába roskadva ült, Gyagilev balett-
igazgató a haragtól vöröslı fej-
jel levegı után kapkodott, Nyi-
zsinszkij holtsápadtan meredt
maga elé, Pier Monteux kar-
mester pedig csak ennyit tu-
dott mondani: „Gyerekek, mehe-
tünk vacsorázni.”

EGY TITKOS SZERELEM

A Tavaszi áldozat premierjén
megbabonázva ült a nézıtéren
Coco Chanel. Hét évvel késıbb
a már ismert, sikeres és gazdag
divattervezı újból találkozott a
zeneszerzıvel, aki az orosz forradalom elıl mene-
külve, emigránsként, fillérekbıl tengette akkor az
életét. A nı felajánlotta Garches-ban található házát,
ahol Stravinsky nyugodtan dolgozhatna. A zene-
szerzı gyermekeivel és feleségével együtt azonnal
odaköltözött, a két mővész között pedig mély és
szenvedélyes kapcsolat vette kezdetét. Errıl szól a
Coco Chanel és Igor Stravinsky – Egy titkos szere-
lem története c., 2009-ben készült francia film. 

MŐSORUNKON: A MENYEGZİ

Stravinsky (Les Noces – Menyegzı) c. mővének
ajánlása szintén Gyagilevnek, a párizsi székhelyő
Orosz Balett vezetıjének szól.  Alcíme: Orosz ko-
reografikus jelenetek énekkel és zenével. Egy orosz
parasztlakodalom témájára épülı tánckantáta gon-

dolata már 1912-ben
felmerült a zeneszerzı-
ben, de akkoriban még
teljesen bele volt me-
rülve a Tavaszi áldozat
komponálásába. A szü-
net nélküli jelenetekbıl
álló mő bemutatója
szintén Párizsban volt
(1923. június 13.) A me-
lodikus anyag két, vagy
talán három népi dallam
kivételével Stravinskyé.
„Felismertem, hogy az éne-
ket, mely a lélegzetvételen
alapul, ütıhangszerekkel le-
het a legjobban alátámasz-
tani. Így találtam rá a meg-
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oldásra: az együttes, amelyet választottam, zongorákból, üst-
dobokból, harangokból, xilofonból… továbbá különféle
hangolású dobokból áll”. A Menyegzı témája egy pa-

rasztlakodalom elképzelt szertartása, bemutatva az
elıkészületeket a menyasszony és a vılegény házá-
nál, a nászmenetet és a lakodalmi vendégeket.
Stravinsky a próbák mindegyikén részt vett. Az
egyik közremőködı leírta, hogy a szerzı „annyi új
életet öntött a próbába, hogy az egész társulat úgy kezdett
játszani, ahogy csak tudott. A próba véget ért, vette a ka-
bátját, felhajtotta a gallérját és a bárba ment – gyenge, vézna
kis ember.”
(Forrás: Eric Walter White: Stravinsky. A zene-
szerzı és mővei. Zenemőkiadó Budapest, 1976.
Fordította: Révész Dorrit) 
Stravinsky Les Noces (A menyegzı) címő mővét március
17-én hallhatják-láthatják a Mővészetek Palotájában Hor-
váth Csaba koreográfiájával.

HÁTTÉR

IGOR STRAVINSKY

Igor Stravinsky (oroszosan: Igor Fjodorovics Sztravinszkij [Игорь

Фёдорович Стравинский]; Oranienbaum, 1882. június 17. –

New York, 1971. április 6.) a 20. század egyik legnagyobb ha-

tású zeneszerzıje. Szentpéterváron Rimszkij-Korszakov tanít-

ványa, majd Szergej Gyagilev és a párizsi Orosz Balett felkéré-

sére írott „orosz-témájú” balettjeivel (A tőzmadár, Petruska, Ta-

vaszi áldozat) lett korszakos jelentıségő. Pályája közepén egyre

erıteljesebben a múltbéli stílusok felé fordult, virtuóz módon il-

lesztve azokat saját nyelvezetébe (pl.: Pergolesi-zenéire írt Pul-

cinella, Oedipus Rex, Zsoltárszimfónia). A II. világháború idején

az USA-ban telepedett le és Webern-féle szeriális technikával

történı  komponálás foglalkoztatta (Movements, Requiem Can-

ticles). Stravinsky egy alkalommal a houstoni Petroleum Club-

ban whiskyzés közben megjegyezte: Istenem, annyira kedvelem

a whiskyt, hogy néha azt hiszem, Igor Strawhiskynak hívnak.

Anna Mouglalis és Mads Mikkelsen 
a Coco Chanel és Igor Stravinsky – Egy titkos szerelem története c. filmben 



Szubjektív 

Tisztelt Olvasó!

Eredetileg egy teljes estés koncertet terveztünk egy év-
vel ezelıtt, de késıbb beláttuk a kollégáimmal, hogy
saját erınkbıl – hárman, a zenekar ütıhangszerpark-
ját is tekintetbe véve – nem lenne kapacitásunk egy
közel 2 órás mősort összehozni. Ezért úgy döntöttünk
hogy, megosztjuk a koncertünket a kiváló Harmonia
Garden együttessel, melynek a vezetıje Lombos Pali
bıgıs kollégánk. Így viszont, egy félidıbe bele tudunk
adni apait-anyait! 
A koncerten felvonultatjuk a zenekar összes ütıhang-
szerét, ezen kívül meghívott vendégmővészünk, Fábry
Boglárka elhozza a saját ötoktávos marimbáját, s így
két ötoktávos marimba lesz a színpadon. Lesznek to-
vábbá egzotikus hangszerek, mint például burmai
gong, cajon, talking drum, szintetizátor, és lesz elekt-
ronikus háttérzene. Fogunk játszani olyan hangszere-
ken is, melyek nem kifejezetten ütıhangszerek, mint
például a spanyol gitár, a szulavézi síp, a játéktrombita,
és megszólaltatunk pár olyan eszközt is, melyeknek
nem az az elsıdleges asszociációs értéke, hogy hang-
szer (így a vizes kanna, a fémkanál, a kacsaduda, a po-
lietilén kondenzvíz-gégecsı stb.).
A mősor összeállításánál különösen figyeltem arra,
hogy a darabok lendületesek, izgalmasak, színesek le-
gyenek, és hogy az összes hang magyar szerzı tollából
származzon. Így alakult ki az a mősor, amelynek a
nyitó száma egy, már klasszikusnak mondható ütıs ka-
mara: Márta István: Babaházi Története, melyet a
szerzı a világhírő Amadinda ütıegyüttes felkérésére
komponált. 
Koncertünkön elhangzik egy átirat is, melynek erede-
tije egy csembalóra íródott. Ligeti György: Hunga-
rian Rock címő mőve meglehetısen könnyed hang-
vételő, de ennek ellenére tartalmazza a kor és a szerzı
stílusjegyeit. A darabátiratunk egy marimbán és egy xi-
lofonon való megszólaltatása valószínőleg világpre-
mier lesz, mely nagyon izgalmas vállalkozásnak ígér-
kezik. A gitárszólót xilofonon a mókafelelısünk, a vir-
tuóz Maros Ádám fogja könnyedén lejátszani.
A már említett Amadinda együttes tagjának Holló Au-
rél: José (beFORe JOHN5) címő darabjával egy igazi
etnikai kavalkádot fogunk a közönség elé tárni, legalábbis
ami a hangszereket illeti. Hangvétel szempontjából alap-
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vetıen spanyolos hatású, az elejétıl kezdve a végéig
sodró lendülető mő, tele ötletes zenei és vizuális hatá-
sokkal. A marimba-szólót elhivatott kollégánk, László
Attila fogja játszani.
Végül, de nem utolsósorban elhangzik egy saját szer-
zeményem is, címe: Szürreális Hangulatok (Surreal
Moods), mely két marimbára íródott. Ennek a darab-
nak többek közt két érdekessége van. Az egyik leg-
fontosabb, hogy a két marimba mellett helyet kap egy
sztereó elektronikus zenei háttér (digital audio play-
back), mellyel a két játékos egy úgynevezett „taktjel“
segítségével marad szinkronban. A másik érdekessége,
hogy ezt a darabot a kiadómon keresztül egy, a szak-
mában elismert angol duó rendelte meg tılem a 2011-
es amerikai turnéjára, és azóta számos helyen játszot-
ták már a világban. Viszont Magyarországon elsı íz-
ben a májusi koncertünkön fog megszólalni!
Tehát lesz sok csimm meg bumm minden színben, ár-
nyalatban és hangerıben, sokféle igényt kielégítıen,
konvencionális sallangoktól mentesen – csupa 20. és
21. századi magyar kortárs szerzıtıl, de a negatív szte-
reotípiákkal ellentétesen befogadható és szerethetı ze-
néket fogunk játszani, mindezeket emészthetı meny-
nyiségben.
A második félidıben pedig szolgáljon kedves közön-
ségünk örömére a Harmonia Garden elbővölı muzsi-
kája, mely a múlt század korai éveinek nosztalgikus
hangulatát idézi, és melynek a francia manouche
swinggel, tangóval, dzsesszel és django stílusokkal öt-
vözött egyedi hangzásvilága valósággal elvarázsolja a
hallgatóságot.
Üdvözlettel: Szilvási Attila, ütı-szólamvezetı, az „írógép“
nevő hangszer specialistája

Ütõs koncert!
... vagy legalábbis koncert-félidı. Egy májusi koncertünk elsı felében zenekarunk ütıhangszeres mővészei mu-
tatkoznak meg egy másik, nem kifejezetten szimfonikus zenekari zenész oldalukról. A koncert létrejöttérıl és
az elhangzó ütıs mővekrıl – így sajátjáról is – a koncert szervezıje, zeneszerzı, a BDZ őtıszólamának ve-
zetıje, Szilvási Attila mesél.



Kitekintõ 
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1993-BAN TÖRTÉNT KÜLFÖLDÖN

*A jamaicai Lisa Hanna lett  Miss
World.

* Liz Taylor
és a Nincs
bocsánat c.
Clint East-
wood-film
Oscar-díjat
kapott.

* Dayanara Torres (Puerto Rico)
Miss Universe.

* Whit-
ney Ho-
u s t o n
házassá-
got kö-
t ö t t
B o b b y
Brown-
nal.

* A Top Model of  the World
modellversenye elindult.

* Az év legszexisebb párja: Cindy
Crawford és Richard Gere.

* A Világháló mindenki számára
szabad és ingyenes lett.

* A japán trónörökös fia házas-
ságot kötött egy diplomatanıvel.

* Naomi Campbell elesett a kifutón.

* Frank Zappa amerikai zene-
szerzı, gitáros meghalt, de még
20 nagylemeze jelent meg.

* Szeles Mónika teniszezınıt
Hamburgban, verseny közben
hátba szúrták.

* Megjelent a Guns N’ Roses
„The Spaghetti Incident?” és Janet
Jackson: Jane c. lemeze.

* Shakira saját parfümjét, Ted
Nugent gitáros pedig az Energi-
zert reklámozta.

*Szilvia királynı a Nobel-díj át-
adásakor Nina Ricci ruhában je-
lent meg.

* Megjelent Irvine Welsh Trains-
potting c. sikerkönyve.

* Elhunyt
A u d r e y
Hepburn,
Brandon
Lee, Fel-
lini…

* A Szent Lırinc könnyeinek ne-
vezett csillaghullás a Swift-Tuttle-
üstökös napközelségének kö-
szönhetıen 300-500 meteort
adott óránként.

Emlékszik még 1993-ra?
Jubileumi számunkban annak jártunk utána, milyen fontos és még fontosabb események történtek itt-ott-amott
húsz éve, amikor zenekarunk megalakult.

Összeállította Viant Katalin

Húsz év… Ki tudja, miért, de sok helyen, sok kör-
ben téma a 20 év, a 20 éves kor. A költı Vajda János
20 évre tekint elıre. József  Attila számot vet 20. szü-
letésnapján. Petrovics Sándor 20 évesen jegyzi elı-
ször versét Petıfi Sándorként. Verlaine ekkor veti pa-
pírra legismertebb versét, az İszi chansont, Chopin
pedig ekkor komponálja meg gyönyörő e-moll zon-
goraversenyét. A dalszövegíró megmondta a 20 éve-
seknek, hogy nem csak övék a világ,. pedig nosztal-
giázik, és visszaröpíti önt 1993-ba: mi is volt, hogy is
volt akkortájt körülöttünk, amikor a Budafoki 
Dohnányi Ernı Szimfonikus Zenekar megalakult...
Bizonyos, hogy már Indonéziában és Japánban is
nagykorúnak számítana a zenekar, mert ott 20 fe-
lett nagykorú az ember. Bizonyos, hogy a zenekar

tagjai nem imádnak kakaskodni, mint e Kakas jegyő
évnek szülöttei, hiszen ık 93-ban már 20 felett vol-
tak. Bizonyos, hogy lapunk megálmodója-tördelıje-
összefogója, O. R. még „kicsilyány” volt, de már kó-
ristáskodott. Bizonyos, hogy a Kitekintı rovat házi  -
gazdája, rendszeres összeállítója az ANNA maga-
zinban újságíróskodott. Végül, de nem utolsó sor-
ban bizonyos, hogy végre megnyugodhatunk, mert
Hollerung Gábor – ajvé, nem 20, de – 30 év után
végre megpillantotta egy mő kottájában akroszti-
konját a h és a g hangban, amire mindezideig csak
áhítozott. {akrosztikon: névrejtés – Szerk.} Tiszta sze-
rencse, hogy hamisan énekeltük a próbán, és be kel-
lett mutatnia ezt a könnyő, ámbár abban a hang-
nemkörnyezetben mégis fránya hangközt, mert
soha nem derült volna ki, hogy ı is meg van örö-
kítve ezzel a lépéssel a zeneirodalomban...
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* Bemutatták a Jurassic Park, a
Mrs. Doubtfire – Apa csak egy
van, A szökevény, a Schindler lis-
tája, a Philadelphia – Az érinthe-
tetlen c. filmet.

* Kate Brosnahan megtervezte
az azóta ikonikussá vált keskeny,
fényes, mégis praktikus táskát.

1993-BAN TÖRTÉNT HAZÁNKBAN

* Abban az évben 9170 különféle
könyv látott napvilágot, 77 millió
példányban.

* A Damó István romániai ma-
gyar grafikus illusztrálta könyv
lett a legszebb könyv a Bukaresti
Nemzetközi Könyvfesztiválon.

* Réber László autodidakta
könyvillusztrátor Munkácsy-díjat
kapott.

* Lázár Ervin Az Év Gyermek-
könyve kitüntetést kapta A ma-
nógyárért.

* Felavatták Varga Imre Erkel-
dombormővét és Bíró János Er-
kel-szobrát.

* Budafoknak már testvérvárosa
volt Bonn.

* Budapesti látnivalókat mutattak
a bélyegek.

* Szász Csongor filmrendezı, a
Pálinkafilm alkotója átjött Csan-
tavérrıl Magyarországra. 

* Mővészi kártyát használtunk az
utcai telefonfülkékben a telefo-
náláshoz.

* Áttették a Móricz Zsigmond kör-
térre a 41-es villamos végállomását.

* A tévében Takács Marika kö-
szöntött bennünket.

* Ákos néven megalakította ze-
nekarát Kovács Ákos.

* Megjelent a Budapest Lexikon
I. kötete; Pávai István Az erdélyi
és a moldvai magyarság népi
tánczenéjérıl c. könyve; a Gre-
gorián énekek és balladák a csán-
góknál c. CD, melyen a Kallós
Zoltán által 93-ban győjtött Kyrie
`Du Mont c. dal is hallható

* 100 Ft-os papírpénzzel fizet-
tünk, és a Bartos István éremmő-
vész tervezte forintérmékkel.

* MALÉV-naptárt akasztottunk
a falunkra.

* Megrendezték az elsı Diákszi-
getet, melynek hétköznapjait
Benkı Imre, az elsı magyar
World Press Photo-díjas fotográ-
fus dokumentálta.

* Ekkor végzett a Zeneakadé-
mián Vashegyi György, Ober -
frank Péter, Farkas Rózsa, Sü-
megi Eszter…

* Megépült Csenger községben
Makovecz Imre görög-katolikus
temploma.

* Bemutatták Erkel Ferenc: Ist-
ván király c. operájának televíziós
változatát és az Attila, az Isten
kardja c. rockoperát

* Elkészült az Alibi, az Anekdota,
az Aranykor, a Senkiföldje, a
Sose halunk meg, a Hoppá c.
film.

* Vukán György és Sebestyén
Márta Emerton-díjas, Sárközi
Anita az Év énekesnıje, Zámbó
Jimmy Az év énekese lett.

* A hiúz
védett faj
lett Ma-
g y a r o r -
szágon, a
M i r a t ó
Az év ró-
zsája, a
barátpo-
száta pedig Az év madara. 

AZ ÚJ ÉV, 
2013. ESEMÉNY-ABC-JE

* Asztrológia: 2013-ban, a Kí-
gyó Évében intelligens, bölcs
emberek születnek.

* BDZ: húsz éves lett!

Kitekintõ 



Kitekintõ 

* Csillagászat: győrős napfo-
gyatkozás lesz Ausztrália, Új-Zé-
land és a Csendes-óceán közepe

felett 2013. május 10-én, a no-
vember 3-i hibrid napfogyatko-
zást pedig Dél-Európában is látni
lehet majd.

* Design: a high tech éve lesz.

* Divat: uralkodó lesz a sma-
ragdzöld, kiegészítıi pedig a szo-
dalitkék, a fakó rózsaszín, a kö-
zépszürke, a sötét kékesszürke -
a Pantone Intézet szerint.

* Emlékév: Szent Istvánra em-
lékeznek Székesfehérvárott, or-
szágszerte pedig a 150 éve szüle-
tett Gárdonyi Gézát ünnepeljük.

* Hangos postabélyeget ad ki
a Magyar Posta 235 és 315 forint
névértékben, QR-kóddal Wagner
és Verdi születésének 200. évfor-
dulója tiszteletére.

* Irodalmi túra: Petıfi születé-
sének 190. évfordulója tisztele-
tére túrasorozat indul a Kiskun-
ságban.

* Munkaszüneti napból 10 lesz
Magyarországon.

* Olaszország lesz a XX. Nem-
zetközi Könyvfesztivál díszven-
dége, mert idén ık is nagysza-
bású magyar kulturális évadot
tartanak.

* Robert Capa születésének 100.
évfordulója alkalmából  felkerül
az UNESCO-ünnepeltek listájára.
* Zene:
Wagner- és Verdi-év lesz világ-
szerte
150 éve született Mascagni
180 éve született Brahms
50 éve hunyt el Edith Piaf  
50 éve hunyt el Lajtha László, aki
M. Fleuret szerint a XX. sz. „leg-
nagyobb szimfonikusa”.
Weiner Leó születése 128. évfor-
dulója tiszteletére Országos Ka-
marazenei versenyt rendeznek.
Megnyitja kapuit az Erkel Szín-
ház és a Zeneakadémia. Utóbbi-
ban ismét megcsodálhatjuk a 150
éve született Körösfıi Kriesch
Aladár „A mővészet forrása” c.
szecessziós falképét.

Az 58. Eurovíziós Dalfesztivált
közvetítik Svédországból.
Budapestre jön az ABBA Show
és a Depeche Mode.

DOHNÁNYI–SAROK

1893 nyarán, 100 évvel a róla el-
nevezett zenekar megalakulása
elıtti évben az akkor 16 éves
Dohnányi Kisherestyénbıl ír hú-
gának, Máriának: „Kedves Miczi! A
kottákat megkaptuk, jól kereste ki
ıket. Köszönet érte. Szirányiéknál
már 3x jártunk, de még nem játszot-
tunk, mert a zongora úgy el van han-
golva, hogy absolute nem lehet játszani
rajta…Tegnap jött el Géza. Most már
együtt van a „Quintet”... De pá! Csó-
kolva maradok szeretı bátyja –
Ernı.”

20 évesen, 1897-ben fejezte be
Dohnányi Ernı zeneszerzési és
zongoratanulmányait, és Richter
János vezényletével ekkor lépett
koncertpódiumra Beethoven G-
dúr zongoraversenyével.

20 évesen írta a 4 zongoradarab,
a Walzer négy kézre, a Variációk
és Fúga G(rúber) E(mma) témá-
jára és az e-moll zongoraversenyt.

1920-ban, alig két évvel 20 éves
születésnapja után Tóth Aladár
(1898–1968) zenekritikus elsık
között értékelte kritikáiban Doh-
nányit. A zongorista Dohnányi-
ról azt írta a Nyugatban, hogy ı
az „egyik legegyénibb, legerede-
tibb zenei fenomén”, másutt,
hogy „Ma a világ legnagyobb kama-
razenésze, sıt kérdés, volt-e egyáltalán
Mozart óta akkora kamaramuzsikus,
mint Dohnányi.” Apró adalékként
megemlítjük, hogy Dohnányi
megrendelıje volt a bécsi Lau-
berger & Glosstól érkezett id.
Müller Rezsı zongorakészítınek,
aki 1898-ban egyenesen a Magyar
Királyi Operaház meghívására
jött Budapestre

49



A Budafoki Dohnányi Zenekar hangversenynaptára 2013 / I.

2013. február 16. 
szombat, 19:30

MOM Kulturális Központ
UNIVERSITAS

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

2013. február 17.
vasárnap, 11:00

Olasz Intézet
MEGÉRTHETÕ

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

2013. február 27. 
szerda, 19:30

Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyterem
ZENE PLUSZ ...

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

2013. március 8. 
péntek, 19:00

Klauzál Ház
BUDAFOKI

Beethoven: III. Leonóra-nyitány
Orbán: Hegedőverseny
Bruckner: IV. szimfónia
Harsányi Elina – hegedő
Vezényel: Hollerung Gábor

2013. március 9. 
szombat, 11:00

Klauzál Ház
JUNIOR

2013. március 10. 
vasárnap, 11:00

Olasz Kultúrintézet
MEGÉRTHETÕ

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

2013. március 9.
szombat 15:00

Klauzál Ház
ZENEÉRTÕ

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

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

2013. március 17. 
vasárnap, 19:30

Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyterem
ZENE PLUSZ...

Stravinsky: Les noces (A menyegzı)
Rossini: Kis ünnepi mise
Váradi Marianna – szoprán, Megyesi Schwartz Lúcia – alt
Bakos Kornélia – alt, Kálmán László – tenor
Fokanov Anatolij – basszus
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar
Talamba ütıegyüttes, Tóth Mariann – orgona
Eckhardt Gábor, Balog József, 
Bizják Dóra, Zentay Károly – zongora
Forte Társulat, Koreográfus: Horváth Csaba
Vezényel: Hollerung Gábor



A Budafoki Dohnányi Zenekar hangversenynaptára 2013 / I.

2013. március 24. 
vasárnap 19:30

Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyterem
BUDAPESTI NEMZETKÖZI
KÓRUSVERSENY

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

2013. március 20. 
szerda 19:30

Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyterem
FILMHARMONIKUSOK
PORT.HU

FILMZENEI KLASSZIKUSOK
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Vezényel: Hollerung Gábor

2013. április 8.
hétfı 19:30

Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyterem
20. ÉVES A DOHNÁNYI
ZENEKAR

Wagner: Nürnbergi mesterdalnokok – nyitány
Gyöngyösi Levente: III. szimfónia
Kodály: Galántai táncok
Respighi: Róma fenyıi
Vezényel: Hollerung Gábor

2013. április 19.
péntek, 19:00

Klauzál Ház
BUDAFOKI

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

2013. április 20.
szombat, 11:00

Klauzál Ház
JUNIOR

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

2013.április 20.
szombat, 15:00

Klauzál Ház
BUDAFOKI

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

2013. április 27. 
szombat, 19:30

MOM Kulturális
Központ
UNIVERSITAS

Solti Arpád: Aktok
Meza: Concerto négy harsonára
Dvorák: IX. (Újvilág) szimfónia
Corpus Harsona Kvartet
Vezényel: Chelsea Tipton

2013. április 28. 
vasárnap, 11:00

Olasz Intézet
A MEGÉRTHETÕ
ZENE

KAVICSBÓL VÁRAT
Schubert: Die schöne Müllerin
Kálmán László – ének
Bizják Dóra – zongora 
Elıad: Hollerung Gábor
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2013. május 5.
vasárnap, 19:30

Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyterem
ZENE PLUSZ ...

SZÍNHÁZ
Mendelssohn: Szentivánéji álom
Molnár Gyöngyi, Trokán Anna
Bakos-Kiss Gábor, Csórics Balázs
Csereklyei Andrea – szoprán • Megyesi Schwartz Lúcia – alt
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Rendezı: Dávid Zsuzsa 
Vezényel: Hollerung Gábor

2013. május 19. 
vasárnap, 19:30

Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyterem
ÉNEKEL AZ ORSZÁG

Mozart: Requiem  
Kodály: Psalmus Hungaricus
Csereklyei Andrea – szoprán
Megyesi Schwartz Lúcia – alt
Cselóczki Tamás – tenor
Kovács István – basszus
Országos Egyesített Kórus
Vezényel: Hollerung Gábor

2013. június 8. 
szombat, 19:00

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

2013. május 24. 
péntek, 19:00

Klauzál Ház
BUDAFOKI

A RITMUSTÓL A TÁNCZENÉIG
A Budafoki Dohnányi Zenekar ütıegyüttese
Harmonia Garden 

2013. május 25. 
szombat, 19:30

MOM Kulturális Központ
UNIVERSITAS

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



Hangversenykalauz

UNIVERSTITAS BÉRLET

Ma esti hangversenyünkön elsıként a régizene vilá-
gába kalauzoljuk önöket. A zenetörténet egyik leg-
nagyobb mestere, Johann Sebastian Bach Christian
Ludwig brandenburgi ırgróf  kérésére írt verseny-
sorozatának elsı darabját hallhatják. Az öttételes da-
rab lényegében szvitmuzsika, amelynek stilizált tánc-
tételeit fúvósokból és vonósokból álló kamarazene-
kar és egy régebbi hegedőfajta – a mai hangszernél
kvarttal magasabban hangolt „kis hegedő“ – a vio-
lino piccolo szólaltatja meg. A versenymőveknél ál-
talános solo-tutti ellentét ebben a darabban nem
észlelhetı. Az elsı tétel zenéjét a zeneszerzı utóbb
az 52. kantáta („Falsche Welt, dir trau'ich nicht“) elsı
darabjában is felhasználta. A darab második tételé-
nek varázsát a csodálatos oboaszóló adja, míg a har-
madik tétel jobban idézi a barokk concerto-zenék
stílusát. A negyedik és ötödik tétel a kor ízlésének
megfelelıen leginkább tánc jellegő.
Bach muzsikáját követıen Hidas Frigyes hárfaver-
senye csendül fel. Alkotásai között jelentıs helyet
kaptak a versenymővek, melyekben a zenekari par-
titúra majdnem minden hangszere fıszerephez ju-
tott. A hárfaverseny bemutatóján „a várakozásnak
megfelelıen – egy remekül megírt, a szólóhangszer testére
szabott, jól meghangszerelt, arányos, formás és mindenekfe-
lett: derőt keltı zenemővet kaptunk.” 
A hangverseny utolsó száma Brahms I. szimfóni-
ája. A szerzı életmővében nagy küzdelem volt e ze-
nemő létrejötte. A szimfónia írásának gondolata
már hosszú ideje foglalkoztatta Brahmsot, elsı pró-
bálkozását végül is zongoraversennyé dolgozta át
(d-moll koncert). Valójában hosszú ideig, mintegy
20 évig várt elsı szimfóniája megírásával, mely el-
tér a hagyományos szimfóniák felépítésétıl. 
Az elsı tétel elé lassú bevezetést iktatott, melynek
sejtelmesen komoly hangulatát, dallamvilágának
kromatikáját a fıtétel pregnáns ritmusvilága váltja
fel. A második tételben megszólal barátja, a tragi-
kusan elhunyt Schumann álomszerő világa. A har-
madik, hagyományosan scherzo tételben a népdal

ringatózó, bölcsıdalszerő hangja csendül fel, me-
lyet a zárótétel lassú bevezetıjét követıen a beet-
hoveni hangot idézı diadalmas kóda zár le. 

A MEGÉRTHETİ ZENE

A zenekar két olyan hangszere lesz a hangverseny
fıszereplıje, melyek évszázadokon keresztül ha-
gyományosan töltı szerepet játszanak. Mivel a kürt
csak a hangok bizonyos részét képes megszólal-
tatni, gyakran taktusokon keresztül egy fekvı han-
got játszik. A hárfa a romantikus zenekarok kedvelt
hangszere lett, egy-egy szólisztikus futamot leszá-
mítva elsısorban a zenekar színezését, illetve a
hangzótér kitöltését szolgálta. A hangszerek és fı-
leg a hangszeresek fejlıdésének köszönhetın Mo-
zart már kedvét lelte e hangszerek adottságaiban és
képességeiben, és számos olyan hangszerre írt ver-
senymővet, amelyek korábban még nem voltak jel-
legzetes szólóhangszerek, így többek között kürtre
és hárfára is. Mozart kürtversenyei a mai napig is e
hangszer parnasszusának számítanak, és annak el-
lenére, hogy a hangszer közben sokat változott, pl.
a természetes kürt hangjait most már kromatiku-
san kiegészíteni képes ventilek segítik, minden kürt-
játékos legnagyobb erıpróbájának számítanak, elı-
adásuk a mai napig a legigényesebb feladat egy kür-
tös számára.
A hangverseny másik mőveként megszólaló Hidas -
hárfaverseny pedig a múlt század végének egyik leg -
univerzálisabb komponistájától, Hidas Frigyestıl
származik, aki közismerten a hangszerek kiváló is-
merıje, mőveiben mindig optimális játszanivalót kí-
nál a szólistának, és közérthetı és szórakoztató él-
ményt a hallgatónak.
A két versenymővet zenekarunk két kiváló mővé-
sze, Roskó Bernadett és a kürt szólam vezetıje,
Tóth Bálint tolmácsolásában hallhatják.
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2013. február 16. szombat
19:30, MOM Kulturális Központ

Bach: I. brandenburgi verseny
Hidas: Hárfaverseny
Brahms: I. szimfónia

Roskó Bernadett - hárfa
Vezényel: Vashegyi György

2013. február 17. vasárnap
11:00, Olasz Kultúrintézet

HAMUPIPİKÉK FİSZEREPBEN

Mozart: Kürtverseny
Hidas: Hárfaverseny

Tóth Bálint – kürt 
Roskó Bernadett – hárfa 
Elıad és vezényel: Hollerung Gábor



Hangversenykalauz

ZENE PLUSZ... KÉPZİMŐVÉSZET

A Zene plusz... sorozat második hangversenye zene
és képzımővészet kapcsolatát veszi górcsı alá. Ezen
a hangversenyünkön Muszorgszkij Egy kiállítás képei
címő darabja csendül fel, mely mő létrejöttét fest-
mények ihlették. A zenemő megszületésének ihletet
adó festményeket Cakó Gábor homok animációja
kelti életre. A hangverseny elsı felében pedig Holst
Planéták címő mővét hallhatják, mely a bolygókon
keresztül emberi tulajdonságokat ábrázol.

BUDAFOKI HANGVERSENYESTÉK

A III. Leonóra-nyitányt Beethoven valójában
a Fidelio címő operájához írta. Ez a nyitány nem 

a dráma cselekményét, hanem a történések érzelmi,
indulati mozgatóit ismerteti meg a hallgatóval: 
a harc elszántságát, a fájdalom mélységét és a sza-
badulás boldogságát. Leonórával, a hıslelkő asz-
szonnyal együtt éljük át ártatlanul bebörtönzött fér-
jének reménytelen szenvedését. A történet szerint
az álruhában a börtönır bizalmába férkızı hitves,
és az igazság gyızelmét jelképezı, a végveszély pil-
lanatában megérkezı miniszter azonban megmen-
tik az önkény áldozatát. A nyitány végén a színfalak
mögött felhangzó trombitaszó a szabadulás pilla-
natát jelképezi.
A nyitányt követıen Orbán György hegedőverse-
nye csendül fel a zenekar egyik koncertmestere,
Harsányi Elina elıadásában.

„Én háromféle kivégzést tudok elképzelni magamnak a he-
gedőversenyem miatt: nagyot, ha a nagy hegedőversenyekhez
hasonlítják, mert akkor meghaltam. Közepeset, ha mondjuk
a Prokofjev elsıhöz hasonlítanak, és talán a legkevésbé fáj-
dalmasat, ha a Prokofjev másodikhoz, amely halványabb.
Az én kis hegedőversenyem azt az aránylag hosszú, 25 per-
cet tölti ki, amit a közönség rááldoz az idejébıl. Már az is
bukás, ha rendben lemegy, de igazából 10 perc alatt is el le-
hetett volna mondani... Egyrészt itt-ott vannak benne nép-
dalfoszlányok, a végén pedig még egy regösének is felhangzik,
jól felismerhetıen.” – mondta a szerzı saját hegedő-
versenyérıl.
Anton Bruckner többszörös átdolgozás után 1881-
ben mutatta be Negyedik szimfóniáját, melynek ı
maga adta a “Romantikus” címet. A szimfónia mél-
tán kapta a romantikus melléknevet: a romantika
korszakának egyik fı szimbólumát, az erdıt ábrá-
zolja egy monumentális természeti képben.
Nem a fizikai erdırıl, hanem az erdı jelenségérıl
van szó: az erdı egyfelıl a megnyugvást, az elcsen-
deülést, a természettel való egyesülést, másfelıl pe-
dig a lélek tudatalatti ösvényein való bolyongást, a
legbelsıbb gondolataink, érzéseink feltárását, ezek
megismerését szimbolizálja. Ilyen módon az elsı
tétel megmutaja a lélek békéjét, csendjét, míg pél-
dául az utolsó tétel viharjelenete a lelkünk viharait
ábrázolja.

A MEGÉRTHETİ ZENE JUNIOR

A zenemővészet évszázadok óta szolgálat, hozzá-
járult az emberiség fontos ceremóniáihoz. Egyik
leghálásabb feladata az ünnepek, különösen az
öröm, illetve a dicsı emlékezés ünnepeinek meg-
éneklése. A hangversenyen egy gyıztes csatát di-
csıítı szimfonikus költemény, a francia forradalom
himnusszá váló éneke és a magyar történelem leg-
dicsıbb pillanataihoz kapcsolódó alkotások szólal-
nak meg.
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2013. március 8. péntek
19:00, Klauzál Ház

Beethoven: III. Leonora-nyitány
Orbán: Hegedőverseny
Bruckner: IV. szimfónia

Harsányi Elina - hegedő
Vezényel: Hollerung Gábor

2013. március 9. szombat
11:00, Klauzál Ház

NEMZETI ÜNNEPEK

Tolcsvay: Nemzeti dal
Csajkovszkij: 1812
Berlioz: Marseillaise
Berlioz: Rákóczi-induló

Tolcsvay László – ének 
Elıad és vezényel: Hollerung Gábor    

2013. február 27. szerda
19:30, Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

Holst: Planéták
Muszorgszkij: Egy kiállítás képei

Angelica leánykar  (karigazgató Gráf Zsuzsanna)
Cakó Ferenc - homokgrafika
Vezényel: Hollerung Gábor
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ZENEÉRTİ LESZEK 

A MEGÉRTHETİ ZENE 

Attól a perctıl kezdve, hogy az 1800-as évek óta az
európai zenekultúrában nemcsak a mindenkori le-
gújabb mővek, hanem a közelmúlttól a régmúltig va-
lamennyi korszak zenéje felcsendül, az alapvetı kér-
dés a régebbi korok zenéjének elıadásához való vi-
szonyunk. A papírra vésett hangok mögött egyrészt
többnyire évszázadnyi tradíció fogalmazódik meg,
másfelıl a komponista tehetségétıl függıen az
adott koron, tradíciókon messze túlmutató eredeti
gondolatok, technikák fedezhetık fel. Rossini ün-
nepi kis miséje egyrészt az egyházi tradíció kevere-
dése az operaszínpad jellegzetes elemeivel, másrészt
jól felismerhetı utalás régebbi korok kompozíciós
stílusára, miközben a zenemőben helyenként a kor-
szakban még nyilvánvalóan szokatlan zenei megol-
dások jelennek meg. Mai füllel is azonnal szembe-
tőnı a darab bizonyos tételeiben a motorikus rit-
mus, a késıbbi korok populáris zenéire jellemezı
hangsúlyeltolódások szokatlanul jelentıs szerepe.
Ez a feldolgozás, amelyben a vokális szólamokat
szinte kizárólag ütıhangszerek kísérik, stílusában
nyíltan felmutatja a darabban a XX. század populá-
ris zenéire utaló jeleket. Látszólag messze gurul ez az
alma a mő eredeti fájától, de a feldolgozó és az elı-
adók hite szerint nem Rossini szándékai ellenére.

ZENE PLUSZ ... TÁNC

Ezen az estén egy igazán izgalmas és látványos pro-
dukció részesei lehetnek, melyben közremőködik
többek között az ország egyik legkiválóbb énekkara
és tánckara. A Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar
számos nemzetközi verseny nagydíjasa, a Forte
Társulat pedig egy Horváth Csaba által alapított
formáció, mely egy új formanyelv, a „fizikai szín-
ház” létrehozásával kísérletezik. A két együttes a
Budapesti Akadémiai Kórustársasággal és a Doh-
nányi Zenekarral közösen adja elı Stravinsky: Les
noces (A menyegzı), valamint Rossini Kis ünnepi
mise címő mővét. Az elıadás érdekessége, hogy a
Menyegzıhöz, mely eredetileg is egy táncjáték,
Horváth Csaba készített koreográfiát, míg a Ros-
sini-mő a Talamba Ütıegyüttes átiratában és köz-
remőködésével fog megszólalni. 

FILMHARMONIKUSOK

A Budafoki Dohnányi Zenekar és a Port.hu közös
filmzene koncertje.
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2013. március 17. vasárnap
19:30, Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

Stravinsky: Les noces (A menyegzı)
Rossini: Kis ünnepi mise

Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar
Talamba Ütıegyüttes
Forte Társulat
Koreográfus: Horváth Csaba
Vezényel: Hollerung Gábor

2013. március 10. vasárnap
11:00, Olasz Kultúrintézet

A MESSZE GURULT ALMÁK
Rossini: Kis ünnepi mise

Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Talamba ütıegyüttes
Tóth Mariann – orgona 
Elıad és vezényel: Hollerung Gábor

2013. március 9. szombat
15:00, Klauzál Ház

ISMERKEDÉS A BILLENTYŐS ÉS A PENGETİS
HANGSZEREKKEL

A zongora, a harmonika, a hárfa és a gitár

Elıad: Zelinka Tamás

2013. március 24. vasárnap
19:30, Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

Farinelli a kasztrált 
Ausztrália, Apokalipszis most
Tágra zárt szemek, Kereszapa
Olsen banda
Star Wars, E.T., Volt egyszer egy vadnyugat 
Szomorú vasárnap, Harry Potter 
Spiderman 3, Jurassic park
Karib-tenger kalózai, Batman 

Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Vezényel: Hollerung Gábor
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A XIV. BUDAPESTI NEMZETKÖZI 
KÓRUSVERSENY NYITÓKONCERTJE

A Budapesti Nemzetközi Kórusverseny egyik leg-
rangosabb eseménye a nyitóhangverseny, melyen
hagyományosan mindig kortárs magyar mővek
csendülnek fel. Ez alkalommal a kortárs magyar ze-
neirodalom két generációjának mőveibıl válogat-
tunk. Bár Orbán György Rorate coeli címő mőve az
adventi zsoltár címét viseli, a szerzı emellé a leg-
szebb zsoltárokat válogatta össze, hogy egy monu-
mentális, ám mégis ünnepélyes zenemőben for-
rassza ıket egybe. A zsoltárszövegek a komponista
nagyon eredeti zenei nyelvén kelnek életre, mely-
ben jelen van a blues-os hangvétel komorsága és
bensıségessége, a szerzıtıl megszokott pimasz vir-
tuozitás, és az oly jellegzetes pasztell, áttetszı szín. 
Gyöngyösi Levente a XXI. század egyik legna-
gyobb hatású zeneszerzıje. Sajátos zenei nyelve vir-
tuóz, mégis érthetı, ugyanakkor sziporkázó és
rendkívül kifejezı. I. szimfóniáját Hollerung Gá-
bor felkérésére írta. Az önéletrajzi ihletéső zenemő
egy szerelem elmúlása felett érzett fájdalmat és az új
szerelem megszületésének pillanatát mutatja be,
amely egy csodálatos kórustételben teljesedik ki.

A 20 ÉVES BUDAFOKI DOHNÁNYI 
ZENEKAR JUBILEUMI HANGVERSENYE

A Budafoki Dohnányi Zenekar ebben az évben ün-
nepli alapításának 20. évfordulóját. Az ünnepi hang-
versenyen olyan mővek közül válogattunk, amelyek
valamilyen módon kötıdnek a zenekarhoz, és ame-
lyekben az együttes más oldaláról is bemutatkozhat.
A hangversenyen olyan produkciókat hallgathatnak
meg, amelyben a zenekar bemutatja mindazt az ér-

téket, mőhelymunkát és innovációt, amely az elmúlt
20 évben felhalmozódott az együttesben.
Az elıadás bevezetéseként Wagner Nürnbergi mes-
terdalnokok címő operájának nyitánya hangzik fel.
Ez Wagner talán leginkább ember- és földközeli
operájának elıjátéka, amelyben a szerzı példaérté-
kően és magával ragadó módon jeleníti meg a nem-
zeti kultúra és tradíció értékei iránti tiszteletet.
Gyöngyösi Levente, III. szimfóniája ott folytató-
dik, ahol az elsı befejezıdött. A szimfónia azért
kapta a Születés címet, mert megírását a nemrégi-
ben született kislánya ihlette. A kompozíció – mint
elmondta –, négytételes, mégsem egészen klasszi-
kus felépítéső, mert a belsı arányai különösek. Az
elsı tétel, amely a fogantatásról szól és a nagy ta-
lálkozás extatikus örömét sugározza, adja a mő
egyik felét, a másik rész „a belül“, „a születés“ és a
„kívül“ alcímet kapta. „Az újszülöttlét ábrázolásához,
a 'kívül' tételhez, hogy új hangszínt találjak, a Mahlernél
is érvényes eszközt alkalmaztam: énekelt vers szólal meg, Jó-
zsef Attila Tedd a kezed címő költeményére.”
Kodály Galántai táncok címő kompozíciójának egy
különleges elıadását hallhatják ezen az estén. Vérbı
népzenét hallhatnak, amit virtuóz zeneszerzıi tech-
nika és széleskörő zenei mőveltség birtokában emelt
Kodály a magasrendő szimfonikus alkotások szín-
vonalára. A nagyszabású táncköltemény ezer arcot
villant fel, ezer színt, hangulatot, ízt kínál a hallgató-
nak, bemutatva a magyar népi mulatságok gazdag-
ságát, vidámsággal váltakozó mélabúját. Ezen az es-
tén a népi dallamok a zenekar tagjaiból alakult nép-
zenei együttes elıadásában, a megfelelı helyeken úgy
is megszólalnak, ahogy azokat Kodály hallhatta. 
A hangverseny befejezéseként Respighi egyik leg-
híresebb alkotása csendül fel. Szinte szakrális hit-
vallás a mediterrán világról és az imádott otthon-
ról, Rómáról. A mőben Róma fenyıit, a város egy-
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2013. április 8. hétfı
19:30, Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

Wagner: Nürnbergi mesterdalnokok – nyitány
Gyöngyösi: III. szimfónia
Kodály: Galántai táncok
Respighi: Róma fenyıi

Cecilia Lloyd – szoprán
Berán Gábor – hegedő
Szepesi Bence – klarinét
Kusz Viktória – brácsa
Bíró Zoltán – bıgı
Vezényel: Hollerung Gábor 

2013. március 24. vasárnap
19:30, Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

Orbán György: Rorate coeli
Gyöngyösi Levente: I. szimfónia

Miks Adrienn – szoprán
Váradi Marianna – szoprán
Tony Bardon – tenor  
Budapesti Akadémiai Kórustársaság (Tıry Csaba)
Budapesti Ifjúsági Kórus (Gerenday Ágnes)
Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar (Szabó Soma)
Nyíregyházi Pro Musica Leánykar (Szabó Dénes)

Vezényel: Hollerung Gábor
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egy jellegzetes képét villantja fel, a gyerekzsibon-
gástól a nyári éj érzelmein keresztül a dicsı múlt
pompázatos és reményt sugalló megidézéséig.

BUDAFOKI HANGVERSENYESTÉK

Mozart a Varázsfuvola nyitányát (a papok indulójá-
val és a „háromszoros akkorddal”, azaz: a két fel-
vonás bevezetı zenéivel együtt) a kor szokásainak
megfelelıen az opera megírása után alkotta meg, hi-
szen az operaszerzık a nyitányt tartották a zenemő
legkevésbé fontos részének, mely azzal a szándékkal
íródott, hogy ezen aláfestı zene akkordjaira a kö-
zönség elfoglalja a helyét. Bár Mozart is ezt a szokást
követte, A varázsfuvola nyitánya mégis az opera
egyik legfontosabb része lett: a visszatekintés pers-
pektívájából megalkotott „elıhang” elırevetíti a mő
dimenzióit, megmutatja szellemiségét.
A nyitányt követıen névadónk, Dohnányi Ernı
egy rá jellemzıen szellemes, sziporkázó zenemővét
adjuk elı. Az 1909-bıl való kompozíció Brahms
hatását mutatja. Az elsı tétel témájának megjelenési
formája éppúgy erre vall, mint a hat variáció kidol-
gozása. Szellemes és egyéni leleményrıl tanúsko-
dik a Scherzo kecses mozgékonysága. A románc fı-
témáját – Brahmsot idézve – szólógordonka mu-
tatja be. A zenemő zárásaként egy vidám, fergete-
ges, életteljes rondót hallhatnak.
A hangverseny második részében Strauss Oboaver-
senye csendül fel. A szerzı késıi mőveit tekintve
két tendencia figyelhetı meg:  Az egyik: a késıro-
mantikus, poszt-wagneri hangvétel letisztult, kon-
centrált formákba szervezıdı, apoteózis-szerő ösz-
szefoglalása, mely olyan, a halálgondolat jegyében
fogant fantasztikus zenékben jelentkezik, mint az
1945-ben keletkezett Metamorfózisok vagy a Négy
utolsó ének. A másik: a Strausst már évtizedek óta
foglalkoztató neoklasszikus játék, vagyis különbözı
XVIII. századi stílusok és mőfajok bensıséges, sze-
mélyes megidézése – mint például a Duett-Concer-
tinóban (1947.) Ez utóbbi vonal képviselıje az obo-
averseny, amely tételeinek világos, klasszikus for-

málása és finom árnyalatokban gazdag, de takaré-
kos hangszerelése csodás példája  az idıs mester dal-
lamosságának, diszkréten szenzuális harmóniavilá-
gának és szelíd humorának. Az oboaverseny szó-
lamvezetınk, Kıházi Edit elıadásában hangzik fel.

A MEGÉRTHETİ ZENE JUNIOR

A 20. jubileumát ülı zenekarunk természetes mó-
don kis bepillantást akar nyújtani a zenekari muzsi-
kálás történetébe és kiteljesedésébe a mai zenekari
formák eléréséig. Valójában a zenekar csak a XVIII.
század végére alakult ki, az addig született, ma ze-
nekari mőként ismert kompozíciók, mint Vivaldi
mővei, valójában kamarazenekari produkciók vol-
tak. A hangversenyélet megteremtıdése hívja életre
a nagyobb létszámú együtteseket, akik az egyre nö-
vekvı létszámú közönséget hivatottak megfelelı
hangzásélménnyel elkápráztatni. Händel Tőzijáté-
kában szokatlanul nagyszámú fúvós vesz részt, az
eredeti megszólalás körülményei okán. Fokozato-
san kialakul az ún. klasszikus zenekar, amely Haydn
és Mozart mőhelyében éri el végleges formáját. És
mint annyi mindenben, Beethoven robbantja szét
a kereteket, megteremtvén a mai napig is használa-
tos romantikus zenekart.

ZENEÉRTİ LESZEK 
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2013. április 20. szombat
11:00, Klauzál Ház

A ZENEKAR ÜNNEPE 
Vivaldi: Négy évszak - Tavasz
Händel: Tőzijáték szvit
Mozart: Varázsfuvola - nyitány
Beethoven: V. szimfónia - IV. tétel

Elıad és vezényel: Hollerung Gábor

2012. április 20. szombat
15:00, Klauzál Ház

DOBPÁRBAJ – AZ ÜTİHANGSZEREK BIRODALMA

A timpani, a nagydob, a kisdob, a cintányér, 
a harangjáték és a xilofon

Elıad: Zelinka Tamás

2013. április 19. péntek
19:00, Klauzál Ház

Mozart: Varázsfuvola – nyitány 
Dohnányi: fisz-moll szvit
Strauss: Oboaverseny

Kıházi Edit – oboa 
Vezényel: Werner Gábor
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UNIVERSITAS BÉRLET

Képeket kapcsol zenei triptichonná a mai estén el-
sıként felhangzó Solti Árpád szimfonikus költe-
ménye, az Aktok. „Az inspiráció forrásaként a zene-
szerzı három azonos tematikájú, de igen eltérı stílusú fest-
ményt jelölt meg. A kompozíció erényeit azonban nem a kép
és a zene közötti reláció kimunkálásában érdemes keresni.
Döntıbbnek tőnik az összekapcsolás mozzanata. Az egyes
tételek törés nélkül követik egymást, a zenei karakterek
gördülékenyen kapcsolódnak össze. A kompozíció nagy mő-
gonddal teremti újjá a 19-20. század fordulójának szimfo-
nikus írásmódját. S miközben a kompozíció fıbb vonalai-
ról a hallgató emlékezetében inkább az egységes tónus ma-
rad meg, az egyes tételek és tételrészek nagyon is markáns,
egyéni profillal rendelkeznek.“ Molnár Szabolcs, ze-
nekritikus
Ezt követıen a közép-amerikai Costa Ricából szár-
mazó Vinicio Meza klarinét és szaxofon-mővész
négy harsonára és zenekarra írott versenymőve
csendül fel. Mővei legnagyobb részében a dél-ame-
rikai népzene és fıleg a világszerte kedvelt latin-
amerikai táncok stílusát alkalmazza. Egyik kedvenc
hangszer-összeállítása a négy harsona együttese,
amelyre a híres Costa-Ricai Harsonakvartett ihlette.
Számukra komponálta ezt a versenymővet, melyet
a zenekar harsonásaiból alakult, többszörös díj-
nyertes Corpus Harsona Kvartet mutat be.
A hangverseny zárószáma Dvorák 9. szimfóniája.
Dvorák 1892-95 között a New York-i Nemzeti
Konzervatórium igazgatója volt. Amerikában szer-
zett élményei, a szokatlan és tanulságos új benyo-
mások hatása alatt komponálta e szimfóniáját. A
néger és indián népzenék felfedezése éppúgy nyo-
mot hagyott alkotásán, mint a nagyvárosi élet; a
szimfónia alapvetı érzése azonban a honvágy.
Dvorák a mővet 1893 elsı hónapjaiban írta, a be-
mutató ugyanez év végén zajlott le New Yorkban.
Sikere rendkívüli volt, a zeneszerzıt a konzervató-
rium háromszáz dolláros nagydíjával is megjutal-
mazták.

Az elsı tétel pregnáns ritmikája, színes és lendületes
dallamossága a nagyvárosi benyomásokat tükrözi.
A második és harmadik tételben az új élményanyag
a régivel, az Újvilág népzenéje az otthon hagyott
mélosszal társul. A lassú tétel ösztönzıje Longfel-
low Ének Hiawatháról címő indián tárgyú költemé-
nyének erdei temetést leíró részlete volt: Dvorák
mindezt az emlékezés távolába helyezve dolgozta
fel, így vált e tételbıl az egzotikus kolorit ellenére is
megrendítı vallomás a néprıl, amelyhez tartozik. A
harmadik tétel tánc-jellegét folklorisztikus dallam-
fordulatokkal és erıteljes ritmikával domborította
ki a zeneszerzı. A zárótétel megírása elıtt Dvorák
emlékezetesen szép napokat töltött egyik Iowa ál-
lambeli cseh településen. Itt az az öröm érte, hogy
Európában maradt gyermekei meglátogatták. A
honvágy helyett így az örömteljes viszontlátás ka-
pott hangot a szimfónia befejezésében.

A MEGÉRTHETİ ZENE

Schubert kevés sikert ért el operakomponistaként,
annál nagyobb névre tett szert azonban dalszerzı-
ként. A Schubert-dalok a rendkívül koncentrált
kompozíciós technikáról és a szöveghez egyszerre
kapcsolódó és azon túllépı autonóm zenei kifeje-
zésmódról váltak ismertté. A hatalmas daltermés-
bıl közel félszáz dalt két dalciklusba rendezett a
szerzı. Ha közelebbrıl szemügyre vesszük a Wil-
helm Müller dalaira írt Szép molnárlány dalciklust,
egy miniatőr opera tárul elénk, ahol ugyanúgy
szinte jelenetek és áriák érhetık tetten, de az ope-
rához hasonlóan jelen van az operára jellemzı drá-
mai idı felgyorsulása és megállása is.

ZENE PLUSZ ... SZÍNHÁZ

A sorozat utolsó elıadása a zene és színház kap-
csolatát mutatja meg. Zenekarunk a 2009-es Men-
delssohn-évre hozta létre a Szentivánéji álom eme
színházi adaptációját Dávid Zsuzsa rendezésében,
melyet a Zempléni Fesztiválon mutattunk be. Men-
delssohn Shakespeare drámájához írt kísérızenéje
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2013. április 28. vasárnap
11:00, Olasz Kultúrintézet

KAVICSBÓL VÁRAT
Schubert: Die schöne Müllerin
Kálmán László – ének
Bizják Dóra – zongora 
Elıad és vezényel: Hollerung Gábor

2013. április 27. szombat
19:30, MOM Kulturális Központ

Solti Árpád: Aktok
Meza: Concerto négy harsonára
Dvorák: IX. (Újvilág) szimfónia

Sütı András, Káip Róbert, Pálinkás Péter, 
Görög-Hegyi Gábor – harsona
Vezényel: Chelsea Tipton



szervesen kapcsolódik a cselekményhez, melyet 4
fiatal színész ad elı fergeteges humorral. 

ÉNEKEL AZ ORSZÁG

Az Énekel az ország egy negyedszázados hagyo-
mánnyal rendelkezı sorozat, mely mára a magyar-
országi kórusok egyik legsikeresebb országos ren-
dezvényévé nıtte ki magát.  A vállalkozás a magyar
zenei életben egy párját ritkítóan sikeres kezdemé-
nyezés, amelyben a legkülönbözıbb korú és kép-
zettségő zenebarátok győlnek össze az ország min-
den részérıl, hogy az oratóriumirodalom legna-
gyobb alkotásait közösen elıadhassák. A koncert
során maradandó zenei élménnyel gazdagodnak
mind a résztvevık, mind pedig a közönség.

BUDAFOKI HANGVERSENYESTÉK

E hangversenyünk elsı felében ritkán hallható él-
ményben lesz részük: soha nem látott mennyiségő
ütıhangszer fog megszólalni a zenekar ütıszóla-
mának jóvoltából.
A hangverseny második felében pedig ízelítıt kap-

hatnak a magyarországi manouche swing egyik leg-
kiválóbb képviselıje, a Harmonia Garden szipor-
kázóan virtuóz világából. 
A hangverseny részletes leírását, valamint a fellépı
együttes bemutatását lásd a 46. oldalon.

UNIVERSITAS BÉRLET

A mai este különlegessége, hogy a megszokottól el-
térıen a zenekart nem egy karmester, hanem a
koncertmester dirigálja. A hangverseny részletes le-
írását lásd a 6. oldalon.

BRAHMS-ÉVFORDULÓ

Zenekarunk és a Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar
Nyíregyházán ad közös hangversenyt Bramhs szü-
letésének 180. évfordulója alkalmából.
Nem lehet pontosan tudni, mi ihlette Brahmsot e mő
megírására. Az egyik lehetséges indíték édesanyjának
halála, a másik feltevés szerint Robert Schumann el-
hunyta. Mint minden nagy mővét, Brahms ezt is so-
káig érlelte. 1866-ban Bécsben még csak az elsı há-
rom tételt mutatták be, majd 1869-ben a lipcsei Ge-
wandhausban hangzott fel a teljes mő elıször.
A cím arra utal, hogy ez a mő nem a katolikus
gyászmise latin szövegére íródott, mint a zeneiro-
dalom sok nagy Requiemje, hanem anyanyelvi szö-
vegre. Szövege nem is a mise latin szövegének for-
dítása, a mő alapjául a szerzı által válogatott Ó- és
Újszövetségi szövegek szolgálnak. Ám nemcsak
szövegében, de eszmeiségében is különbözik a ha-
gyományos requiemektıl. Míg a latin miseszöveg a
végítélet fenyegetı vízióját vetíti elénk, addig
Brahms a halálban a megnyugvás és a hazatalálás
érzését telálja meg. 

2013. május 24. péntek
19:00, Klauzál Ház

A ritmustól a tánczenéig
A Budafoki Dohnányi Zenekar ütıegyüttese
Harmonia Garden 

2013. május 19. vasárnap
19:30, Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

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

2013. május 25. szombat
19:30, MOM Kulturális Központ

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

2013. június 8. szombat
19:30, Nyíregyházi Kodály Zoltán általános
iskola koncertterme

Brahms: Német requiem
Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar
Budafoki Dohnányi Zenekar
Vezényel: Szabó Soma

Hangversenykalauz
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2013. május 5. vasárnap
19:30, Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

Mendelssohn: Szentivánéji álom

Molnár Gyöngyi, Trokán Anna, 
Csórics Balázs, Bakos Kiss Gábor
Csereklyei Andrea – szoprán 
Megyesi Schwartz Lúcia – mezzoszoprán
Budapesti Akadémiai Kórustársaság nıikara
Rendezı: Dávid Zsuzsa
Vezényel: Hollerung Gábor



BÉRLETAKCIÓ 2013-2014

Tisztelt Közönségünk!

A Zeneakadémia megnyílásával bérleteink struktúrája megváltozik.

Bérletstruktúra

A Zeneakadémián megrendezésre kerülı bérletek:

Dohnányi bérlet: A Zeneakadémián induló sorozat neve Dohnányi bérlet, mely mősorpolitikájában 
az eddigi Universitas bérlet követıje, 5 koncertbıl áll.

Megérthetı zene: A megérthetı zene sorozat visszakerül a Zeneakadémiára.

MOM Kulturális Központ:

Hegyvidék bérlet
A MOM Kulturális Központot sem hagyjuk el, ott egy 3 alkalmas sorozatot indítunk, melynek tematikája
az év ünnepei köré csoportosul.

MÜPA – Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

Zene plusz...
A Zene plusz sorozat Kapcsolódások – Kötelékeink címmel folytatódik, melynek elıadásai négy, a mő-
vészetben jól megragadható kérdését járják körül: a kereszténység alapgondolatának két elválaszthatatlan
pólusához, az istenihez és az ördögihez való viszonyunkat, ill. az európai lét két egymást nélkülözni nem
tudó arcát: viszonyunkat közös kulturális múltunkhoz, ill. nemzeti gyökereinkhez. A sorozat célja az is-
meretterjesztés, így a felhangzó mővekhez a karmester, Hollerung Gábor főz közérthetı, a mővek lényegi
elemeit megvilágító, rövid magyarázatot.

Budafoki bérletek

Budafoki hangversenyesték, Megérthetı zene junior, Zeneértı leszek
A budafoki sorozatok feltételei változatlanok maradnak.

60



Bérletfoglalás

Budafoki hangversenyesték

Az elızetes helyfoglalás a fentiek okán tehát csak a Budafoki Hangversenyesték bérlet esetében lehetséges.
Az elızetes helyfoglalás idıpontja: 2013. március 21-31. 
A fennmaradó helyeket 2013. április 1-9-ig lehet lefoglalni.

Zene plusz..., Dohnányi bérlet, Hegyvidék bérlet, A megérthetı zene

2013. március 21. és április 9. között helyfoglalás az interneten (www.bdz.hu 0-24 óráig), 
vagy 9:00-12:00 között telefonon (061-322-1488)

Bérletvásárlás

Az bérletek megvásárlása kétféle módon lehetséges:

Ön átutalja a visszaigazolt bérletek összegét a Budafoki Dohnányi Zenekar számlaszámára, és sze-
mélyesen átveheti ıket. Amennyiben postán kívánja megkapni bérleteit, 300 forint hozzáadásával
fedezheti a postaköltséget is.
Ön a bérlet átvételi idıszakban személyesen befárad irodánkba, és készpénz fizetés (vagy elızetes
átutalás és ennek igazolása) ellenében átveheti bérleteit.

Személyes kifizetés és/vagy átvétel az alábbi idıpontokban és helyszíneken lehetséges:

2013. április 15-19-ig
Hétfı, Csütörtök 14:00-18:00, Kedd, Szerda, Péntek 9:00-12:00;
Mővészeti Titkárság, 1087 Budapest, Kerepesi út 29/b. (Stadionok metrómegálló)

2013. április 20. szombat 10:00-13:00
Klauzál Gábor Budafok-Tétény Mővelıdési Központ

A bérletmősoraink 2013. március 1. után megtekinthetık weboldalunkon a bérleteink menüpont alatt.

www.bdz.hu

1)

2)



2013AUG 10-18.

www.zemplenfestival.hu

Z E M P L É N I f e s z t i v á l
A biztos színvonal


