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Kedves Olvasónk!

Nem tudom, ön hogy van vele, de én mindig csodálattal figyelem
azokat az embereket, akik úgy uralják saját művészi területüket,
hogy képesek teljesen belefeledkezni, mert nem kell folyamato-
san a technikai megvalósítás nehézségeire koncentrálniuk. Így sa-
ját művészetük által adatik meg nekik a feloldódás, kisimulás, át-
lényegülés lehetősége. Remek érzés ilyen művész vagy általa al-
kotott, életre keltett mű közelében lenni! Akinek sikerül ráhan-
golódnia a művészre, a pillanatra, sikerül „elkapnia a rezgésszá-
mot”, az akár nézőként, akár hallgatóként is hasonló, teljes ki-
kapcsolódást hozó ellazulást élhet át.

Mostani lapszámunkban sok olyan zenésszel találkozhat, aki több
művészi területen is otthon érzi magát; több hangszeren játszik,
a muzsikálás mellett zenét szerez, vagy akár a képzőművészet-
ben is jártas, esetleg a színészettel kacérkodik. Sokakról pedig az
is kiderül, hogy már kicsi gyerekként elrabolta őket a zene. Ez
azonban csak akkor alakulhat így, ha a szülői, családi, szociális
környezet megteremti ehhez a lehetőséget, de legalábbis nem ál-
lít elébe akadályokat. 

Nem tudom, önnek megadatott-e már gyerekkorában a zene él-
vezetének lehetősége. De most itt van velünk, eljött, talán gyere-
kével, unokájával, szüleivel együtt, vagy épp az ő indíttatásuknak
köszönhetően. Hát merüljön el ön is ebben a csodálatos világban;
merengjen, szárnyaljon, töltődjön! És ha visszatért a hétközna-
pokba, böngéssze tovább magazinunkat! Fedezze fel jövő évi bér-
letakcióinkat, a klasszikus zene kedvelőinek összeállított, jövőre
induló, Klasszikus felfedezések című új koncertsorozatunkat,
amelyben főként bécsi klasszikusok, barokk zenék és zenetörté-
neti érdekességek röpítik a hallgatókat a régmúlt csodálatos vilá-
gába – egy, a következő lapszámunkban bemutatandó új helyszí-
nen, a Budapest Music Centerben.

Remélem, az izgalmas olvasgatás közben könnyedén megleli ön
is a következő önre váró zenei varázslatot!
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Zeneszerzőink

Szöveg: Petró Margit

Futva érkeztél a találkozónkra és tudom, hogy
sietsz valahova. Miért vállalod a nagy távolsá-
gokat? Nem lenne jobb a munkád közelében
élni?
Dunabogdányban, a Duna árterében lakom. Szere-
tem a Dunát, akkor is, ha néha bejön a szuterénbe.
Az árvíz miatt most épp megroggyantak a közfalak,
le kellett rombolni a ház egy részét. Egy hete lett
kész, most költözhettünk vissza. Naponta bejárok
Pestre, jó időben biciklivel. Nem tudnék másutt
élni, hiányoznak a hegyek, a víz. Persze az árvíz ide-
jén nagy kihívás volt minden nap bejönni, hegyen-
völgyön, vízen át. Akkor épp az Erkel Színház ze-
nekarában játszottam, kamarazenéltem egy zene-
akadémiai formációval. Vagy például, szintén a te-
tőzés alatt mutattuk be üzletembereknek egy angol
csapatépítő tréningen, hogy a zene az ő munkáju-
kat is támogatva mindenre hat.

A legfőbb hobbim a zenélés, de szeretek
úszni, csónakázni, futok az erdőben, bi-
ciklizem, sportolok, hogy több erő marad-
jon a muzsikálásra.
Hány hangszeren játszol?
Orgonálok, nagypapám kedvére harmoni-
kán játszottam és fagottozom. Amíg ő élt,
harmonika nélkül nem mentem sehova.
Aztán ez így is maradt.
Hány együttesben vagy érintett?
Elég sokban, de nem rendszeresen. Leg-
többen csak néha megjelenek. 
Mi most a készülő új műved, az „elle
éternelle” áprilisi BDZ-s ősbemutatója
apropóján beszélgetünk. Hogy haladsz
az előkészületekben?
Már várom a darab bemutatását, ami ter-
veim szerint februárban készül majd el
véglegesen, amikor Svájcban négyhetes
kint tartózkodásom során egy kávézóban
zongorázgatok. A munka naponta két óra
elfoglaltságot jelent, s amiért a pénzt ka-
pom, az a legjobb kikapcsolódás. Egy exk-
luzív kávé-múzeumban játszogatok majd
egy kedves hegedűművész barátommal.
Közben pedig reggeltől késő délutánig

komponálhatok. Ott fogom befejezni a darabot,
ami vázlatban már megvan. Mindezek mellett, re-
mélem, jut majd időm a hegyek csodálatára és
sportra is. 
Mesélnél a környezetedről, családi hátteredről?
Nemrég diplomáztam zeneszerzésből, és mostaná-
ban múltam harminc. Zenész családból szárma-
zom, négy testvérem van, és mindenki muzsikál.
Egyedül az édesanyám nem zenész, viszont ő me-
nedzseli, tartja össze emberfeletti munkával muzsi-
kus családunkat. Édesapám kürtművész-tanár, de
brácsázik, fuvolázik, gitározik, nagyon szereti a ze-
nét. Szerinte nagyon fontos, hogy a gyerek elég ko-
rán találkozzon a közösségi zenéléssel. A zeneiskola
vezetőjeként is több generációt juttat ilyen élmé-
nyekhez, s tanít kicsiket-nagyokat. Ebben családunk
minden tagja vele tart. A húgaim ott zongora és he-
gedűtanárok, a legkisebb még konziba jár, a bátyám
informatikus, de ő is tanult zongorázni, harsonázni,
és most aktívan basszusgitározik. Családomnak2

Ez muzsika, nem munka!
Ott Rezső, fiatal zeneszerző-fagott művész szereti a pörgést. Nem bánja, ha egyszerre sok feladata van, zeneszer-
zés közben darabjaiba picit szerelmes lesz, a napi sportot pedig ki nem hagyná. Közben azt vallja: okos ember az
élet minden pillanatát élvezi. Még ezt a nagy rohanást is?
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sváb felmenői voltak, nagypapámtól tanultam meg
sok német népdalt. Könnyek között a végsőkig bol-
dogította a dalolás, ami örökre meghatározó élmény
maradt. Én német népzenén nőttem fel, minket
kezdetben a szülők noszogattak, majd magunktól
játszottunk, így muzsikált együtt az egész család; az
unokatestvérek, de még a barátok is. Ezért minden
családi ünnepen zenéltünk, az volt és maradt a leg-
nagyobb ajándék. A családunkban mindenben se-
gítjük egymást, s ez által tudjuk előre vinni a duna-
bogdányi zenei életet is. Aktív kulturális és zenei
élet zajlik a településen, meg a családunkon belül is.
Vasárnapokon kántorkodom a templomban, ren-
dezvényeket szervezünk, ott vagyunk az ünnepe-
ken, a Pünkösdi Zenei Fesztiválon, a megannyi
nyári dunabogdányi, dunakanyari rendezvényen.
Nagyon szeretek itt élni a szüleimmel és a csalá-
dommal, minden ideköt, barátokat és még munkát
is ad számomra ez a hely. Szemben, Kisorosziban
van – ahol szintén kántorkodom – Vajda János, Or-
bán György, Csemiczky Miklós, Selmeczi György,
tanáraim, mestereim nyári rezidenciája, így sokszor
látogatom őket is. 
A Zeneakadémián 2005-ben fagott művész sza-
kon, majd ezt követően 2011-ben zeneszerzés-
ből diplomáztál. Hogyan hasznosítod mindkét
képzettségedet?
Fülemüle Tibor, fagott művész utolsó növendéke
voltam, aki azt mondta: Rezsőkém, most valami-
lyen szinten a kezében van a hangszertudás, napi
fél órát mindig gyakoroljon, hogy ezt megtartsa.
Sajnos, ezt sem sikerül mindig betartanom. Szere-
tek fagottozni, de sajnos nincs mindig elég időm rá.
De azért több zenekarban, formációban is játszom.

A zeneszerzés pedig úgy jött, hogy otthon sokat
improvizálgattam magamban, és megtapasztaltam,
hogy jobb dolog a rengeteg fagottozás mellett több
mindent is csinálni. Ezért a zeneszerzés szakot is
elvégeztem. Végül is ez a hangszeres játékban is se-
gít. Nagyon szerettem, tiszteltem Fülemüle tanár
urat, emlékére írtam egy négy-fagott-hárfás dara-
bot, melyet a Zeneakadémia professzora, Lakatos
György tanár úr és növendékei el is játszottak a
gyászszertartásán.
Zeneszerzőként mely műveidet emelnéd ki?
A misémet (Missa Brevis) a diplomakoncertemre
írtam női karra, hárfa kísérettel, meg fúvós és vonós
ötösre, (vonósnégyes bőgővel). A Kürtversenyt Be-
nyus János a BDZ kiváló kürtöse felkérésére és az
édesapám tiszteletére írtam. Szerencsére mindig
vannak megkeresések, lehetőségek, ezért folyama-
tosan és több mindenben ott vagyok. Ma egész nap
a Nyíregyházi Zeneiskolának gyerekek számára ké-
szített kiadványába írogattam kétszólamú olvasó-
gyakorlatokat, hangközgyakorlatokat, kórusműve-
ket. Megfogadtam, hogy jó sokáig nem írok majd
fagottos darabokat, azonban egy felkérés kapcsán
tavaly májusban mégis 70 kis fagottos és fagottino
játékos játszotta egy meséhez írt zenémet.
Engem mindig nagyon érdekelt, hogyan szü-
letik a zeneszerző fejében a gondolat, a dallam,
s milyen technikával készül egy zenemű. Hogy
kell elképzelni a zeneszerzőt; ül a zongora mel-
lett, ihletre vár? Te hogyan komponálsz?
Rengeteg fajta zenemű-születés létezik; ahány ze-
neszerző, annyi féle komponálási módszer van. Sza-
lai Andris barátom szerint a zeneszerzés egy őrül-
ten intim folyamat. Mindenki másként dolgozik.
Bruckner például előre ütemvonalazta a tételt, hogy
a forma teljes legyen, utána pedig a darabot kitöl-
tötte hangokkal. Van, aki zongora mellett megírja a
particellát, a zongorakivonatot, majd ezután hang-
szerel. Ezt tartom a legélőbb folyamatnak, továb-
biakban én is ezt szeretném preferálni. A darabjaim
nagyon változóan születnek. Néha megjelennek a
fejemben témák, vagy alapötletek, leírok kisebb
motívumokat, a zongora mellett improvizálgatok.
Ha nincsenek meg a megfelelő körülmények, nincs
zongora, vagy kevés az idő, rögtön a kottaíró prog-
ramba viszem. Gyakran egy előre elképzelt színt
szeretnék visszahallani. A zeneszerzőnek van egy
alapvető zenei világa, ami jellemzi őt. Én próbálom
azt leírni a műveimben, ami tetszik, vagy ritkán
szándékosan olyat, amit csúnyának tartok. Amikor
zenekarban játszom, figyelek az érdekes hangzá-
sokra, s szeretnék én is olyan zenét írni, ami minél
több embert érdekel. Madarász Iván tanár úrnál

3

NÉVJEGY: OTT REZSŐ
kedvenc zeneműve: Ravel: Daphnis és Chloé; Cseh Tamás és
Lovasi András dalai
kedvelt zenei műfaja: vonós kamarazene zongorával
BDZ felkérésére és másnak készített átiratai: Liszt: 2. Magyar
Rapszódia (Tom és Jerry zenekari anyaga); Zorán: Apám hitte c.
dala zenekarra, kórusra; az Újévi koncertre több darab Lajkó Fél-
ixnek és Illényi Katicának
ahol fagottosként játszik: legtöbbet a Danubia Zenekarban, 2014.
januártól márciusig Kínában, Franciaországban, Svájcban 
legutóbbi szerzeményei: Klarinét-fagott kettősverseny (német ze-
nekari felkérésre); szonáta alt- és tenorszaxofonra, zongorakísé-
rettel (Puskás Levente felkérésére)
amit nem szeret csinálni: késni, várni (karmesterre sem), sorban
állni, dugóban ülni, - ezért preferálja a kétkerekű járműveket 
amit szeret csinálni: úszni, evezni, futni, biciklizni, motorozni, sí-
elni, sífutni   
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hallottam először a „harmonische Melodie” és a
„melodische Harmonie” kifejezést, amikor a dalla-
mot inkább harmónia követi, vagy éppen fordítva.
Vajda János tanár úr a misém komponálása közben
javasolta, hogy mindkettőt egyensúlyban kellene
tartanom. Hajlamos vagyok zongora mellett túl-
zottan a harmóniára figyelni, természetesen a ze-
neszerzési folyamatban fontos a dallam is. Mint
ahogyan a mestereim, én is elég egyértelmű zenei
nyelvet használok, klasszikus értelemben akkordo-
kat és nem klasztereket, nehezen megkülönböztet-
hető hangokat komponálok. Fekete Gyula, Orbán
György, Vajda János tanáraim útján járva, a régi
mestereket követve próbálok hallgatható zenét írni,
amiben hallható szabályok szerint alkotok. Ha tar-
tozom is valahová, akkor a kevésbé avantgardok
közé. Stílusgyakorlatként írtam másként zenét, a ta-
náraim és osztálytársaim is szerették ezeket, még-
sem érdekel a „modernista” út, mert nem érzem a
sajátomnak. Elfogadom az ilyen irányzatokat, szí-
vesen hallgatom, de nem írok kortárs zenei motí-
vumokat, legfeljebb improvizálok. Azt gondolom,

hogy Hollerung Gábor preferálja
a hozzám hasonló szerzőket. Pél-
dául a hasonlóan gondolkodó
Meskó Ilona: Eszmélet című da-
rabja is a BDZ tavaszi műsorán
hangzik majd föl. Ő egyébként na-
gyon jó barátom, sokat dolgoztam
már vele mind fagottos, mind ze-
neszerző minőségben.
Már több átiratot is készítettél
a zenekarunknak. Milyen jel-
legű munkáid vannak még?
Melyik miért vonz?
A hangszerelés egy olyan zenei fo-
lyamat, amit a zeneszerzésben na-
gyon szeretek. Egyre több ilyen
felkérésem van, és ezek hosszabb
távú kapcsolatokká alakulnak. Illé-
nyi Katica koncertjére szeptember
óta dolgozom. Sajnos az előadás
idején Kínában leszek, ezért nem
valósíthatjuk meg a nagy ötletet,
hogy az Edith Piaf  sanzonban én
is játsszam harmonikán. Volt fel-
kérésem a Keller Quartet részéről
is, aminek azért örültem, mert en-
nek kapcsán személyesen találkoz-
hattam és muzsikálhattam Kará-
csony Jánossal, az LGT gitárosá-
val. Ő is jó barátom, gyerekkorom
óta nagyon szeretem őket, s nagy

élmény volt számomra nekik hangszerelni.
A Veszprémi Petőfi Színházban is játszom fagot-

ton, a zenei vezetővel, Oberfrank Péterrel nemcsak
mint karmesterrel, hanem mint hangszerelővel is
együtt dolgozom. Filmzenéhez köthető munkáim
is vannak. Nem áll távol tőlem a jazz zongorázás,
hiszen tanultam azt is; ilyen formációkra is hang-
szerelek. Köztük a Dunakanyarban több könnyű-
zenei együttesnek, vagy a Budapest Saxophone
Quartetnek, melynek több tajga is játszik a BDZ-
ben, és akiknek hamarosan megjelenik egy Hollan-
diában készített cd-jük, amin két dal-átiratom is
hallható.
Lajkó Félix régi és új szerzeményeit is én hangsze-
reltem, hangszerelem át szimfonikus zenekarra,
nagyban hozzányúltam a dalokhoz, ő pedig ezekre
gyönyörűen improvizál. {Lajkó Félixszel készült írá-
sunkat lásd 12 oldalon – a Szerk.} A legújabb szerze-
ményeket újévkor tűzi műsorra a Dohnányi Zene-
kar. {A beszélgetéskor 2014. január 5. koncertünk még
előttünk állt, Ott Rezső erre utal. – a Szerk.} Néha na-
gyon gyorsan kell dolgoznom, sokszor egyszerre
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többfélét is csiná-
lok, de szeretem,
ha pörgés van.
Milyen érzés a
zeneszerzőnek
előadásban visz-
szahallani da-
rabját?
Nagyon izgalmas.
Sokszor azonban
azon gondolko-
dom, hogy a pró-
bák folyamán mit
lehetett volna
másként csinálni.

A zenész tévesztését a saját hibámnak tartom, azt
gondolom, hogy valamit rosszul írtam le. Előfor-
dulhatnak azonban félreértések. Ez történt a Kürt-
verseny felvételénél is, melyen a BDZ működött
közre, szólista pedig Benyus János volt. Külföldön
voltam a próbák időszakában, s a kisdobos a dob
peremén játszott, nem pedig a bőr szélén, ettől a
darab átfordult egy groteszk sztepptáncba. Ezzel a
játékmóddal a téma karaktere teljesen megváltozott.
Nem tehettem semmit, mosolyogtam, így is tet-
szett, csak másról szólt.
Milyen zenésznek tartod magad, mit szeretnél
megtartani és min változtatnál? 
Szeretek a közönség kedvére tenni szerzeménye-
immel. Még fiatal vagyok, s vannak gyerekbetegsé-
geim a zeneszerzéssel kapcsolatban, de igyekszem
mindig jobbá lenni. Vannak, akik divertimentóként
illetik a műveimet {divertimento: a legkülönbözőbb mű-
fajú és hangszer-összeállítású, szórakoztató-zenei gyűjtemé-
nyek címe a 17. század végétől a 18. század közepéig.– a
Szerk.}, de én szeretnék az emberek szívéhez is el-

jutni, mint a legnagyobbak, és nem csak szórakoz-
tatni, a lelkek felszínén táncolgatni. Ezért megkí-
sérlem a mélységeket is megragadni műveimben és
a nagy elődök példáján haladni. Muszáj néha job-
ban elmélyedni. Beethoven az Örömóda egyszerű-
nek ható dallamát napokon keresztül formálta. Én
pedig hajlamos vagyok idő hiányában elfogadni azt,
ami egyből szól, és aztán abból dolgozni az egész
tételen keresztül. Ezt utólag fölrovom magamnak,
de amikor az ember ír, nem hajlandó belátni, hogy
egy téma rossz. Benne van az írás szenvedélyében,
ilyenkor a saját darabjába kicsit szerelmes lesz. Csak
amikor megírta és eltávolodik kicsit tőle, akkor látja
be igazából a hibáit. Ezt sem csak én mondom, ha-
nem a mestereimtől is így hallottam.
Min változtatnék? Nem tervezek például munka-
helyet keresni, mert ha valamit jól csinálok, akkor
jönnek újabb felkérések. A kötöttségek mellett nem
mehetnék, amikor én akarok Svájcba, vagy Fran-
ciaországba. Pedig nagyon szeretem ezeket az or-
szágokat, a karmestert, s nem szeretem a zené-
szektől azt hallani: megyünk dolgozni. Ez muzsika,
nem munka! Úgy állok hozzá, hogy zenénkkel az
embereket boldoggá tesszük. Közben pedig meg-
próbálom az élet minden pillanatát élvezni, hiszen
okos ember így tesz!
Az sem zavar, hogy egyszerre sok mindenben
benne vagyok. Számomra csak az a fontos, hogy
amit éppen csinálok, abban akkor teljes mértékben
ott legyek. Ezt betartom. A mindennapi sport vi-
szont kihagyhatatlan számomra, mert az frissíti az
agyat, a testet és a lelket. 
Ott Rezső Elle éternelle című művének ősbemutatója ápri-
lis 8-án, a Zeneakadémián hallható. A hangversenyen fel-
csendül még Korngold hegedűversenye és Mahler I. szimfó-
niája. Vezényel: Guido Mancusi. u
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Szöveg: Kurta Klaudia

Zene nélkül nem is tudna létezni. A köz-
helyszerű kérdésre, miszerint mit vinne ma-
gával egy lakatlan szigetre, az a válasz érke-
zik, hogy egy százezer gigabyteos winches-
tert tele zenével. Az első zeneszám Bartók
Concertoja lenne rajta, melyet Liszt Les Pre-
ludes-je, Brahms szimfóniái követnének, és
a nagy orosz zeneszerzők, például Soszta-
kovics. Bartók a nagy kedvenc, mivel egyedi
és minden benne van; a romantika és mel-
lette a modern, a haladás is; a hagyomány és
az újítás ötvözete ő.

ATTACCA

A 7 éves Danika gyanútlanul üldögélt az is-
kolapadban az I. kerületi Farkas Ferenc Ze-
neiskolában, és nem is sejtette, hogy nem-
sokára Oláhné, született Uhlmann Inez néni
személyében élete csodálatos fordulópontja
toppan be a tanterembe. A fiatal pedagógus
csellista-növendékekre vadászva bukkant főhő-
sünkre, aki boldogan jelentkezett is, holott fogalma
sem volt róla, hogy pontosan mire is. Otthon a szü-
lők vegyes érzelmekkel fogadták a hírt, miszerint
kisfiuk „Csellózni akarok!” felkiáltással, választási
lehetőséget nemigen hagyva ismertette jövőbeni
terveit. A hezitáló család végül beadta a derekát.
Mivel idővel kiderült, hogy csemetéjük mennyire
szereti ezt a hangszert, ráadásul érzéke is van hozzá
és igen gyorsan fejlődik, minden segítséget és tá-
mogatást megadtak neki.  Tőlük sem állt távol a
zene, sőt az édesapa egykor még rock-zenekarban
is tevékenykedett. 

POCO A POCO

Inez néni a biztató kezdet után kis idővel anyai örö-
mök elébe nézett, így a lelkes növendéket Mészá-
rosné Takács Mariann tanárnő vette szárnyai alá.
Dani szeretettel emlékszik rá vissza, hogy mennyit
segített neki, törődött vele, és rámutatott a zene

fontosságára. Nyüstölte, de inspirálta is, és egyben
megismertette a kamarazenével is. Kellett is a no-
szogatás a gyermeknek, mert nem mindig fűlött a
foga a gyakorláshoz, de szülei ebben is segítették.
Zeneiskolás évei nem teltek unalmasan. Az egyik
koncerten a magáról teljesen megfeledkezett Dani
csellóján az egyik húr egyszer csak megadta magát
és leeresztett. A kis művész a malőrről tudomást
sem véve játszott tovább a maradék három húron.
Végül aztán a tanár néni beszaladt a színpadra men-
teni a menthetőt, úgyhogy folytatódhatott tovább a
hangverseny. 
Az általános iskolai tanulmányok után a Szent Ist-
ván Király Zeneművészeti Szakközépiskolába Oláh
Miklós tanár úr segítségével felvételt nyert ifjú csel-
lista Záborszky Kálmán igazgató úr tanítványa lett,
aki szigorú volt, sokat foglalkozott vele, és ennek
meg is lett az eredménye.  2000-ben megkezdhette
zeneakadémista éveit Mező László professzor úr vi-
gyázó szemei előtt. Dani fantasztikus muzsikusnak
és nagyon jó pedagógusnak tartja mesterét, aki

Cápa, hattyú, helikopter 
Ahogy a címben foglalt, egymással első olvasatra nem sok közös metszetet képező dolgok sejtetik, írásunk fő-
hőse, Helecz Dániel, zenekarunk ifjú csellistája szereti a kísérletezést, a nem hétköznapit. Ezen attitűdjének
köszönhetően sok kihívással kellett már megküzdenie életében. Februári koncertünkön a Haydn D-dúr cselló-
verseny szólószerepének nem mindennapi „megpróbáltatásai” várnak rá.
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mindamellett, hogy elképesztő technikai  és zenei
tudással rendelkezik, foglalkozik is az emberrel, sőt,
még kezelni is tudja. Olyannyira jól kezelte Danit,
hogy 2006-ban a Budafoki Dohnányi Zenekar egy
lelkes és kihívásokra éhes gordonkaművésszel gya-
rapodott személyében.
A fiatal muzsikus remekül érzi magát az együttes-
ben, aminek egyik oka a korosztály-azonosság; így
a hangulat is egészen más. Fontos, hogy az ember
hol tölti a mindennapjait. Különösen pozitív él-
mény, ha olyan személyiség fogja össze a csapatot,
mint Hollerung Gábor, aki főleg érzelemközpontú
ember – néha el is ragadja a hév –, de alapvetően
emberként szól a másikhoz. És persze sok szakmai
dolgot is lehet tanulni tőle. Dani szerint Hollerung
óriási hatással van a zenekarra. Mindezeknek a
koncerteken látható és hallható eredménye van. Az
egész viszont nem működhetne a részek nélkül – a
csellószólam pazar. Dani nagyon jól érzi magát
benne, a kollégák jó barátok is egyben. Szívesen
ebédelnek együtt és hallgatják meg egymást külön-
böző kisebb koncerteken. Az éves Zempléni Fesz-
tivál alkalmat ad más közös időtöltésre, „nyara-
lásra”, akár még főzésre is, bár Dani állítása szerint
előbb festene, mint főzne. Így aki a fiatal csellistán
egy közértben készülne rajtaütni, ne a koriander és
a rozmaring környékén próbálkozzon! Több esély-
lyel jár sikerrel a kávés polcoknál.
A zenekarral több emlékezetes koncerten van túl,
ilyen volt például a 2008-as tangó-est a MüPa-ban,
melyen ő játszotta a cselló szólót, miközben profi
táncosok kápráztatták el a közönséget. Vagy a ta-
valyi újévi koncert, ahol Saint-Saëns Az állatok far-
sangja című művének Hattyú tételét adta elő. De
ide sorolhatjuk egy izraeli zeneszerző koncertjét is,
melyen telefon- és helikopterhangokat kellett imi-
tálni a színpadon, vagy a tavalyi MOM-beli kon-
certet, melyen Szabados György Időzene című
kompozíciójával borzolták a közönség kedélyeit.
Dani szerint nem az a lényeg, hogy szép legyen va-
lami, ő maga főleg azt élvezi, ha valami más, mint a
megszokott. Persze ez néha visszaüt, mint például
egy koncerten, melyen egy modern darabot ját-
szottak, ahol a zongora húrjai le voltak csipeszelve
fantasztikusan rémes hangokat produkálva ezzel. A
zenekar tagjai nem is bírták ki nevetés nélkül. 

MOSSO

Az ifjú muzsikus a zenekar mellett szívesen meg-
fordul más zenei együttesekben is. Így esett, hogy
néhány évvel ezelőtt egy magyar metálzenekar
(Dreyelands) lemezén működött közre. A műfaj

nem áll tőle távol, mivel tizenéves korában elősze-
retettel tombolt például a Fresh Fabrik számaira –
akikkel később volt szerencséje együtt játszani élő
rádióadásban. A Dohnányi Zenekar egyik hege-
dűse, Horváth Anita egy rokona – Horváth András
– játszik egy metál együttesben, így került Dani a
Testore Vonósnégyessel a lemezre. De ahogy öreg-
szik az ember, lenyugszik kicsit. A 2007 júniusában
alakult együttesükkel {Testore – milánói vonóshangszer-
készítő család a XVII. századból – Szerk.} ezek mel-
lett is szép sikereket értek már el. Nemrégiben ké-
szült el Herencsár Viktóriával közös lemezük, a má-
sodik a sorban, melyen a cimbalom hazai nagykö-
vete – a már fentebb említett Horváth Anita édes-
anyja – különböző népek stílusában írt dallamokat.
Az első, magyaros hangvételű lemez után ez egy
színesebb szőttese a cimbalom és a világ zenéje ta-
lálkozásának. Ezeken kívül Dani közreműködött
még a vonósnégyessel, jazz formátumban is Hárs
Viktor, illetve Kozma Orsi koncertjein is. Dani ér-
dekes élménynek, kihívásnak tartja mindegyiket.
Szereti, ha színes egy dolog – főleg, ha a zene az.
Persze időegyeztetés – család, munka, zenekar –
szempontjából nehéz lehetőséget találni a gyakor-
lásra, szereplésre, de amikor sikerül, akkor páratlan
dolgoknak lehet szem- és fültanúja a közönség.
A különböző rendezvények alkalmával is érik meg-
lepetések a zenészeket. Egy esküvőn például az ifjú
pár a Mozart és Haydn darabok után a Cápa fő-
címzenéjével kívánta házaséletének első napját
megünnepelni. De fogyott már esküvői torta a Ke-
resztapa dallamaira is.

CONCERTO PER VIOLONCELLO E ORCHESTRA IN
DO MAGGIORE

Pihentető zenei élményre vágyik? Nem szeretne
gondolkodni közben, mint mondjuk egy Wagner-
darabon? Szeretne belefeledkezni a zenébe, miköz-
ben a szólista majd meggebed? Akkor ezt a február
14-i koncertet önnek találták ki. Haydn D-dúr csel-
lóversenye, ez az üdítő, nem hosszú, három tételes
zenemű kellemes kikapcsolódást nyújt, miközben a
csellista számára technikailag igen nagy kihívást je-
lent. Fontos a lazaság, a hangok kristálytiszta meg-
szólaltatása. Ehhez sok munka kell, de Dani már jó
ideje gyakorol. Mivel az ilyen daraboknál nagyon
hallani, ha hamis, így a romantikus, magát dobálós
maszatolásra nincsen lehetőség. Ez a kényes darab
tele van mindenféle, korra jellemző stilisztikai ele-
mekkel, melyek könnyednek tűnnek, holott közel
sem azok. A mű remekül használja ki a cselló lehe-
tőségeit, a sok oktávugrás, kettősfogás, technikai
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bravúrok mellett különleges szépségű és elegáns
muzsikával ajándékozza meg a hallgatót. A koncert
műsora rövid telefonos egyeztetést követően öltött
testet, melyben a „Nincs kedved játszani valami
könnyed klasszikus csellóversenyt?” kérdésre a „De
van!” választ követően Gáborral összedugván fejü-
ket megszületett a Haydn D-dúr csellóverseny elő-
adásának ötlete. 
Daniról kiderül, hogy szokott lámpalázas is lenni.
Mint mondja, egy egészséges szintre szükség is van,
de figyelni kell, hogy ne váljon az ember hátrányára.
Az izgulás nagy része rutin útján úgyis kopik, a pró-
bákkal is ki lehet küszöbölni. Illetve azzal, ha az em-
ber nem jár úgy, mint főhősünk az egyik MüPa-beli
koncert alkalmával, mikor bevonulván a színpadra
a zenekarral, balsejtelmektől gyötörten fedezte fel,
hogy nem lesz min játszani, mivel a hangszer még
a zenekari gyülekezőben van a tokjában. Szeren-
csére a probléma megoldódott, de Dani azóta négy-
szer megnézi, hogy minden megvan-e.

TACET 

Amikor éppen nem a helikoptereket utánozza, vagy
a hangszerét felejti el felvonultatni a koncertre, ak-
kor nagyon szeret zenét hallgatni. Egyik nagy ked-
vence az elektronikus műfaj, abból sem a populáris,
hanem az, ami elvontabb, meghökkentő, nem hét-
köznapi. Szereti a kísérletezést, ami túllép a meg-
szokotton. A hajdobálós metálkorszakot kinőtte
már, azt is szerette, míg meg nem unta. Ezen kívül,
ha tehetné, körbeutazná a földet, világot látna. Ed-
digi úticéljai között a leginkább emlékezetes New
York volt. A város, ami sosem alszik, teljesen le-
nyűgözte. Örömét leli a kiállításokban, filmekben, a
táncban, de csak, mint néző. Egy csésze finom kávé
és Perényi Miklós – Kossuth- és Liszt Ferenc- díjas

gordonkaművész – muzsikája jelenti számára a tö-
kéletes nyugalmat. Perényi Miklós világviszonylat-
ban is a példaképe Daninak. Mikor meghúzza a vo-
nót, rögtön felismeri, hogy ő az. Nincs szüksége
művészi allűrökre, csak leül, és ott van a zene. Bár-
mit játszik, libabőrös lesz tőle. 
Ha már a kedvenceknél járunk, Dani sok karmes-
terrel dolgozott együtt – Kocsis Zoltán, Vásáry Ta-
más, Takács-Nagy Gábor, Jurij Szimonov, Chelsea
Tipton, Roberto Paternostro, Dian Tchobanov –
sok nagy név, sokat lehet tőlük tanulni. De a favo-
rit, akivel a közös munka még várat magára, Clau-
dio Abbado. {Lapzártánk után érkezett a szomorú hír
Claudió Abbado haláláról. - Szerk.} 

„A ZENE TÚL JÓ DOLOG AHHOZ, HOGY KIHAGY-
JUK AZ ÉLETBŐL.”

Helecz Dániel úgy véli, a jövő muzsikuspalántái cso-
dálatosan gazdag élet elébe néznek, ha a zenét vá-
lasztják hivatásul. A zene nagyon sokat segít, sok
mindenre megtanítja a csemetéket. Gyakorolni kell,
fejlődik a fülük, a memóriájuk, kívülről kell megta-
nulni sok mindent. Időre kell érkezni, nő a köteles-
ségtudat, a felelősségérzet. Nem is beszélve az ér-
zelmi gazdagságról, amit a művészetekkel – külö-
nösen a csellóval – való foglalkozás nyújt. Ez egy
olyan plusz dolog, ami pótolhatatlan. Aki zenekari
muzsikusnak adja a fejét, annak sosem lesz üres az
élete, és jó társaságban csinálhatja azt, amit szeret.
Ehhez persze a sport, tánc és informatika mellett a
zenének ki kellene mozdulnia hatodrangúságából.
Ezt próbálván elősegíteni Dani is megfordult isko-
lákban gyerekeket toborozni csellótanulmányokhoz.
A szülői értekezletre megérkezve az első sokk után
– „Csellótanár vagyok.” – néhány ember odame-
részkedett és érdeklődni kezdtek, hogy a cselló az
olyan-e, mint a gitár. A konklúzió végül az lett, hogy
ugyan kevesebb húr van rajta, de sokkal jobb, mint
a gitár. A szülőknek fontos lenne tudni, hogy a zon-
gora és furulya mellett más érdekes hangszerek is
léteznek. Ezért hasznosak például a Megérthető
Zene Junior koncertek és a Zeneértő leszek hang-
szerbemutatók; ezek segítik a gyerekeket, hogy kép-
ben legyenek és megismerjék a zene és a hangszerek
csodálatos világát. Hiszen ahogy Dani is mondja,
„A zene túl jó dolog ahhoz, hogy kihagyjuk az életből.” 
Helecz Dániel csellószóló játéka a 2014. február 14-i hang-
versenyünkön lesz hallható, melyre a Klauzál Házban ke-
rül sor 19 órától. A koncerten Haydn: D-dúr csellóversenye
mellett felcsendül még Lisinsky: Porin – nyitány, Bujtás J.:
Vonószenekari Fantázia Liszt nyomán és Beethoven: II.
szimfóniája. Vezényel Josip Nalis horvát karmester. u8
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{A beszélgetést a művész ifjú korára és a
még annál is ifjabb megjelenésére való te-
kintettel tegező formában fordítjuk ma-
gyarra a tegezést-magázást nem ismerő an-
gol nyelven készült interjúból – Szerk.}

Hogyan lettél zongorista, ki ins-
pirált?
Szüleim mindketten zongoraművé-
szek, így eleinte nem sok választá-
som volt. A zene körülvett.
Hol, kiknél tanultál? 
Üzbegisztánban, Taskentben kezd-
tem zenét tanulni, majd Izraelbe
költöztünk, és itt Arie Vardi pro-
fesszorral dolgozhattam együtt, aki-
nek a szárnyai alól sok csodálatos
zenész került ki, köztük Yefim
Bronfman. 5 évvel később Phila-
delphiába kerültem, ahol a Curtis
Zenei Intézetben folytattam a tanul-
mányaimat Seymour Lipkinnél, aki
Serkin és Horszowski tanítványa is
volt. Ezt követően a Juilliardon sze-
reztem mesterfokozatot, Robert McDonaldnál.
Mikor volt az első zenekaros koncerted?
10 éves koromban az Izraeli Filharmonikusokkal és
Zubin Mehtaval.
Szólóban és zenekarral játszani; mit jelent szá-
modra az egyik és a másik?

Zongoraversenyeket játszani zenekarral csodálatos
élmény. Nagyon szeretek más muzsikusokkal
együttműködni. Új energiát és inspirációt nyújta-
nak az előadáshoz. Amikor szólókoncertet adok, az
egész műsort én építem fel, és ez lehetővé teszi szá-

momra, hogy az egész koncert érzelmi ívét én ha-
tározzam meg.
Van valamilyen sajátos gyakorlási technikád?
Körülbelül négy órát gyakorlok egy nap. Szeretek
lassan gyakorolni. És gyakran gyakorolok zongora
nélkül, csak fejben. Ezt nagyon hasznosnak találom.
Hogyan készülsz egy koncertre? 
A koncert napján reggel bemegyek a koncertte-
rembe gyakorolni, hogy megismerjem az akuszti-
kát és a hangszert. Ez nagyon fontos. Minden zon-
gora más, és nekem „össze kell barátkozni” vele.
De általánosságban igyekszem ugyanúgy kezelni a
koncertnapokat, mint a többit, kivéve, hogy a kon-
cert előtt délután szunyókálok egyet, hogy feltöl-
tődjem, mielőtt este a zongorához ülök.
Melyik volt eddig a legnehezebb darab, amit
megtanultál? 9

„A zene is tele van színekkel, textúrákkal”
Amikor nem fest, nem könyvet olvas, vagy épp nem a macskájával foglalatoskodik, a 29 éves Roman Rabino-
vich nagy valószínűséggel a Carnegie Hallban, a Metropolitan Múzeumban vagy a Mezzo Tv-ben bukkan fel.
A rendkívül szerény, ámde a kritikusok által „eleven, virtuóz és kifogástalan tisztaságú muzsikus”-nak tar-
tott, izraeli zongoraművészt különleges hobbija és májusi közös koncertünk kapcsán kérdezgettem erről-arról,
a távolság okán írásban, távirati stílusban. 

„Sokat gyakorolok csak
fejben.”
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Ravel Trioja, illetve Prokofjev 5. zongoraversenye.
Melyik volt eddigi legemlékezetesebb koncerted?
Rengeteg csodálatos koncertteremben megfordul-
tam már Európában és az Egyesült Államokban.
Nehéz egyet kiválasztani, de ha mindenképpen meg
kéne nevezni a legemlékezetesebbet, akkor, való-
színűleg a Wigmore Hallban adott koncert lenne
az. Nagyszerű és egyben meghitt hely a muzsiká-
lásra. {A Wigmore Hall London egyik vezető koncert-
helyszíne, eredetileg Bechstein Hall néven épült 1899 és
1901 között, majd mostani nevén 1917-től fogadott olyan
híres muzsikusokat, mint Arthur Rubinstein, Camille Sa-
int-Saens, Benjamin Britten, Vladimir Ashkenazy vagy
Schiff  András. – Szerk.}
Hallgatóként is meg tudnád nevezni egyik ki-
emelkedő zenei élményedet? 
Nemrégiben Schiff  András koncertjén jártam, ahol
Bach Goldberg-variációk, Beethoven Diabelli-vari-
ációk és ráadásként Beethoven Op. 111-es zongo-
raszonátája volt műsoron.
2008-ban megnyerted az Arthur Rubinstein
Nemzetközi Zongoraversenyt. Mi volt a ver-
senyprogram?

Ez egy váratlan és örömteli eredmény
volt. Abban reménykedtem, hogy
egyáltalán továbbjutok az első fordu-
lón. Két körben játszottam, először
szóló darabokat, többek között Bach,
Beethoven, Chopin, Berg, Islamei és
Ravel műveiből, ezt követte Brahms
Op. 8-as Triója, Mozart K. 595-es
zongoraversenye és Prokofjev 3. zon-
goraversenye.
Számos díjat nyertél már. Melyikre
vagy a legbüszkébb?
Nemrégiben megnyertem a Classical
Recording Foundation „Az év fiatal
művésze” díját a bemutatkozó leme-
zemmel – „Ballets Russes” –, melyen
Prokofjev Rómeó és Júliája, Stravinsky
Petruskája és Ravel Daphnis és Chlo-
éjának általam újragondolt verziója
hallható. {A művész további díjait lásd ke-
retes, Névjegy című írásunkban! – Szerk.}
Milyen márkájú zongorán játszol
általában? Éreznéd-e a különbsé-
get két zongora között akkor is, ha
nem ismernéd a márkáját?
Nagyon szeretek Steinway zongorán ját-
szani, bámulatos hangszernek tartom. A
Fazioli zongorákat is szeretem. Persze,
hogy érezném a különbséget közöttük!
Ha már itt tartunk, egy márkán belül is

nagyon sok minőségbeli különbség lehet..
Idén májusban zenekarunk vendége leszel. Is-
mered a Dohnányi Zenekart?
2009-ben már játszottunk együtt, Prokofjev 3. zon-

goraversenyét. Nagyon szerettem együtt dolgozni,
ragyogó együttesnek tartom a zenekart! Alig várom,
hogy jöhessek vissza idén.
Mit kell tudnunk a koncerten elhangzó műről,
Rachmaninov 2. zongoraversenyéről? 
Azt hiszem, ez a mű nem szorul különösebb be-
mutatásra. Egyike a leginkább kedvelt zongoraver-
senyeknek, tele káprázatos dallamokkal, gyönyörű
ellenpontokkal és nagyon virtuóz technikával. Egy
csodálatos darab. {A darabról néhány érdekesség olvas-
ható Háttér című keretes írásunkban – Szerk.}
Nagyon szeretsz festeni – ez egy hobbi vagy10
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„A festészet számomra
egy igen komoly törekvés.”



Vendégünk

annál több? Előszeretettel kombinálod a kon-
certjeidet kiállításokkal. Hogyan fogadja ezt a
közönség?
A festészet számomra egy igen komoly törekvés.
Annak ellenére, hogy órákat nem vettem belőle, na-
gyon komolyan veszem. Az első dolgom, mikor
megérkezem egy új helyre, hogy elmegyek egy he-
lyi múzeumba. Ezen kívül még úgy képezem ma-
gam, hogy művészeti könyveket forgatok és régi
mesterek munkáit próbálom lemásolni. Úgy vélem,
a közönség kíváncsi, ezért érdekes számára, ha ta-
lálkozhat egy muzsikus másik énjével is, nálam pél-
dául a bennem rejlő festővel.
Milyen „műfajban” alkotsz, mint képzőművész?
Absztraktoktól kezdve portrékig, az emberi testtől
a csendéletekig mindenféléket szívesen alkotok.
Szeretek több úton járni egyszerre. Időnként egyedi

rajzok is születnek, mint például a zeneszerzőkről
és balett-jelenetekről készült vonalrajzaim, melye-
ket a lemezem számára készítettem. Ezeket Picasso
neoklasszikus rajzai és a híres, Stravinskyról készült
alkotása inspirálta. A zene és a vizuális művészet
egyébként nagyon jól párhuzamba állítható; mind-
kettő tele van színekkel, textúrákkal, mindkettőnél
fontosak a megfelelő arányok. Csodálatosan kiegé-
szítik egymást.
Hogyan látod magad 10 év múlva?
Valószínűleg hosszabb szakállal.
Hogyan pihensz? 
Az olvasásban nagy örömömet lelem.  Jelenleg Fer-
nando Pessoa portugál költő verseit olvasom. {Fer-
nando Pessoa 1888-ban született portugál költő, író, filo-
zófus, hazája modern költészetének egyik legkiemelkedőbb
egyénisége. – Szerk.}
Mit üzennél a jövő zongorista-nemzedékének?
Az élet bármely területéről is legyen szó, mindig le-
gyenek türelmesek! És legyenek vele tisztában,
hogy mi az, ami igazán fontos nekik!
Roman Rabinovich zongorajátéka 2014. május 24-én, a
Zeneakadémián 19:30 órakor kezdődő koncertünkön lesz
hallható. Műsoron: Rachmaninov II. zongoraversenye és
Bartók Béla: A Kékszakállú herceg vára. Közreműködik:
Wiedemann Bernadett, Kálmán Péter. Másnap ugyanitt 11
órától, A megérthető zene bérleten belül ismét Rachmani-
nov II. zongoraversenye hangzik el. Vezényel: Hollerung
Gábor u

HÁTTÉR
SERGEI RACHMANINOV II. ZONGORAVERSENY

A szerző I. szimfóniájának 1897-es premierje a rosszul felké-
szült zenekar miatt óriási bukás volt. Ez Rachmaninovot annyira
lesújtotta, hogy depresszióba esett, és három évig nem is kom-
ponált semmit. 1899-ben a szerző meghívást kapott Londonba,
ahol megbízták egy zongoraverseny írásával.  Mivel nagyon ne-
hezen haladt a munkával, egy Nikolai Dahl nevű orvos vette ke-
zelésbe, és hipnózis-terápia segítségével helyreállította Rach-
maninov megrendült önbecsülését.  Hálája jeléül az időközben
elkészült II. zongoraversenyt az orvosnak ajánlotta. (I. (fisz-moll)
zongoraversenyét még konzervatóriumi évei alatt mutatták be
1892-ben.)
A háromtételes zongoraverseny dallamai több filmben is fel-
csendültek már, úgy, mint az 1946-os Késői találkozás című al-
kotásban, az 1954-es Elizabeth Taylor és Vittorio Gassman ál-
tal fémjelzett Rapszódiában, az 1955-ben Marilyn Monroe fő-
szereplésével készült Hétévi vágyakozás című filmben vagy Clint
Eastwood 2010-es rendezésű Azután című mozijában.
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NÉVJEGY: ROMAN RABINOVICH
Foglalkozása: zongoraművész
Született: 1985-ben Taskentben, Üzbegisztánban
Jelenlegi lakóhelye: New York
Példaképe: Sergei Rachmaninov
Kedvenc zeneműve: Bachtól bármi, Mozart Grand Partitája, 
illetve Mahler 7. szimfóniája.
Kedvenc zeneszerzője: Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, 
Debussy, Schumann
Kedvenc karmestere: Claudio Abbado és Carlos Kleiber
Kedvenc muzsikusa: Rados Ferenc  {(Budapest, 1934. október
26. – ) Kossuth-díjas zongoraművész, zenepedagógus, A Magyar
Köztársaság Érdemes Művésze – Szerk.}
Kedvenc könyve: JD Salinger Kilenc történet című műve
Kedvenc műalkotása: Cézanne, Picasso, Rembrandt, Manet,
Goya munkái
Kedvenc étele: Humusz és a koreai ételek
Kedvenc országa: Ahol éppen jár
Háziállata: Egy macskája van, a szülei házában.
Díjai: 
Mezzo Award
2008 – Arthur Rubinstein Nemzetközi Zongoraversenyen: a leg-
jobb klasszikus zongoraverseny, a legjobb izraeli versenyző, és az
izraeli művet legjobban előadó versenyző díja 
2007 – párizsi Animato Zongoraversenyek első díja
2008 – Tel Aviv Zongoraverseny Rafi Gouralnik-díja és Meira Gera-
közönségdíja
2009 – Salon Virtuosi-díj
2006 – Vendome Virtuosi-díj

„A zene és a vizuális
művészet párhuzamba

állítható.”



„Világéletemben arra vágytam, hogy egy
nagy szimfonikus zenekarral játsszam!”
Lajkó Félixszel tavaly novemberben, a Héttorony Fesztivál záró koncertjét követő, éjszakába nyúló baráti be-
szélgetésből ellopott időben beszélgettem a FONÓ-ban*. Előtte meghallgattam a „Madarak voltunk…” című,
Makovecz Imre tiszteletére adott templomi koncertet, melyen népzenészek mellett Félix is fellépett. Az est ház-
igazdája a Muzsikás Együttesből Hamar Dániel volt, akinek a műsorszámokat összekötő gondolatai közül
egy annyira megragadta Félixet, hogy ennek hatására igazán különleges, megismételhetetlen élménnyel lepte meg
a jelenlevőket.

Rivaldafényben 

Szöveg: Viant Katalin

A templomi koncerten elhangzott
szólóhegedűs számodat Hamar Dá-
niel összekötő szövegének is köszön-
hetjük?
Igen, mert elcsíptem Dani egy monda-
tát, amelyben az hangzott el, hogy ő is a
népzenéből építkezett. Valójában nekem
ez volt a kiindulási pont ezen a koncer-
ten. A számom eleje teljes improvizáció
volt.
Az improvizáció akkor és ott szüle-
tik, ezt tudjuk. De ezek szerint az is
előfordulhat, hogy az egy perccel ko-
rábbi inspirációra születik meg egy
mű egy koncert keretében?
Igen. Az improvizációs rész az változa-
tos, de persze vannak konkrét témák is.
Itt egyedül, szabadon játszottál. Ho-
gyan van ez akkor, amikor a BDZ-
vel, egy klasszikus iskolázottságú, de
azért Stinggel vagy dzsessz-zené-
szekkel is muzsikáló szimfonikus ze-
nekarral zenélsz? Hogyan képzeljük
el a közös munkát?
Hát, ők lejátsszák, ami nekik le van írva… Én meg
végig improvizálok.
Tehát a zenekar csak a leírt kottát játssza, te
pedig improvizálsz is?
Igen. De ez a kis zenekarral is így van, nemcsak a
szimfonikussal.
A honlapodon láttam, hogy január első 5 nap-
jában 3 koncertet adsz, a tavalyi év is teli volt
magyarországi, külföldi felkérésekkel, jóté-
konysági fellépésekkel, ami rengeteg utazással
is jár, hiszen Palicson, Szerbia területén élsz,
csendes, nyugodt, falusi környezetben.
Nem annyira veszélyes azért, nincs hál’ Istennek túl
sok fellépés…Nem is kell, hogy nagyon sok legyen.12

Így is nagyon sűrű néha. Másképp nem is tudnám
valószínűleg csinálni. Valahol ki kell pihenni magam.
És gyakorolni is kell valami csendes helyen a
fütyülést, gondolom, amivel igen gyakran kí-
séred magadat, a hegedűjátékodat. Szöveges
dalt én még nem is hallottam tőled.
Vannak ilyenek, énekűtem szövegeset. Például nép-
dalt. A fütyülés még abból az időből van, amikor
nem volt zenekar. Aztán csak úgy megragadt.
Valahogy az jut rólad eszembe, hogy a Talpad
alatt fütyül a szél…
Az egy betyáros film, nem?
Igen, a Szomjas György-féle Djoko Rosić-film.
Azért is fütyülsz, gondolom, mert a zenéhez is
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kell valami, ami nem hangszer és nem is ének-
hang...
Aha, aha…
Meg a nagy csendhez is, valami nagyon tiszta hang?
Jó a fütty… Meg jó a fütty és a hegedű együtt is.
A hegedűn briliánsan játszol, pedig alig tanul-
tál zeneiskolában, ahogy hírlik. Ráadásul olyan
egészen újszerű módon játszol, amit nem utá-
nozhattál le, mondjuk felvételek alapján. Ez a
jellegzetes technikai tudásod hogyan jött össze?
Hát…gyakorlással. De nem érzem én ezt annyira
virtuóznak. Talán a mai az volt…
Nem érzed virtuóznak?! Hát… Pedig Bachhoz
is kell némi virtuozitás, mintha mondtad volna
egyszer, hogy játszod a műveit.
Szoktam játszani, de nagyon keveset.
És a citera? Te ezt a hangszert is egészen más-
ként szólaltatod meg, mint mások, és nem is
„klasszikus” népzenét játszol rajta, amire tu-
lajdonképpen született.
Én is azzal kezdtem, de aztán így elfajult a dolog...A
Hej, Dunáról fúj a széllel nyertem az első szólóci-
tera-versenyen, még gyerekkoromban.
Olyan embernek képzellek, aki nagyon egy
vagy a hangszereiddel, tán már azzal is, amin
esetleg még nem is játszol. Szinte biztos va-
gyok abban, hogy lesz még más hangszer is az
életedben. Hiszen mindegyik szinte megszó-
lal a kezedben.
Ez a két hangszer, a hegedű és a citera jól együtt-
működik. Van még egy kis brácsa, amit egy bará-
tom készített, azon még esetleg… De más hang-
szert azért nem nagyon tudok elképzelni, mert hát
ez évek során alakul ki…
Nem ritka a hangszerváltás még a komoly ze-
nében sem. Fischer Annie például hegedűver-
senyt nyert anno, és csak később lett kitűnő

zongorista, de általában a népzenészek is több
hangszeren játszanak.
Igen, sok népzenész van, aki sokféle hangszeren ját-
szik, itthon is, de pl. Németországban is van, aki vi-
lágzenét játszik, de zongorázik is.
Németországot említed és a világzenét, amit te
is játszol. A világzene népzenére épül, de a mi
fogalmaink szerinti népzenéje sok országnak
nincs. Ott hogyan érzik, hogyan értik, művelik
a világzenét?
Korábban is léteztek olyan zenék, amik össze vol-
tak gyúrva. Nem olyan rég kitalálták rá a világzene
műfajt, ami most elkezd fejlődni. Most már én sem
tudom, az elején se tudtam, mi is a világzene, de a
zenét sem tudom egyébként, hogy mi is valójában,
és hogy hová fog fejlődni. Talán elég lenne csak
annyi elnevezés, hogy zene.
Talán úgy gondolják a népzenészek, hogy már
nincs meg az a falusi élet, az a közeg, például a
lagzik, ahol szükség van a népzenére. Így eset-
leg saját ízlésük szerint alakítják azt, amit ők
még megtanulhattak, mondjuk Erdélyben…
Egy idő után az emberek már egészen sokféle zenét
tanulnak és szeretnek, nemcsak komolyzenét, hanem
dzsesszt meg mindenféle fajtákat. És ezek valahogy
találkoznak. Szerintem ebből jön ki a világzene.
Igen sokféle zenét játszanak ennek „esernyője”
alatt, gondolom pl. Németországban is, amit
említettél.
Persze. De hát Németország…az is a világ, nem?
De, a világ. A világzene a világnak szól, nem
egy népnek, egy nemzetnek. Hogyan fogadja a
világ a világzenét?
Szereti. Most már mindenkinek minden zene –
zene. A balkáni trombitásoké is, akik olyan szintre
fejlődtek, hogy mindenki a sajátjának érzi a zené-
jüket egy idő után még Nyugat-Európában is.
Boban Markovicra gondolsz, akivel sokszor
muzsikálsz együtt?
Ááá, van több is! Meg az angolszászok, meg egyálta-
lán a világ. A világzene épp ez. Mert egy népzene egy
adott népé, nem a miénk, mindenkié. De aztán még-
iscsak a miénk is lesz. Meg egyáltalán a világé. (nevet)
És tőled mit kap 2014-ben a világ, no meg mi?
Hát, nem tudom. Egy rakás lemezt kellene csinálni.
Kellene egy szóló hegedűs lemez, meg a régi kis ze-
nekarral is még egy hegedűs lemez...
A saját zenekaroddal?
Nem nevezném sajátomnak, néhány magánem-
ber….Meg a Dohnányival is kellene.
Milyen egy nagy szimfonikus zenekarral játszani?
Érdekes ez számodra?
Világ életemben arra vágytam.
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NÉVJEGY: LAJKÓ FÉLIX
Született: Topolyán (Vajdaság), 1974. december 17-én. 
Lakhelye: Palics, Szerbia, a magyar határtól 20 km-re fekvő, tu-
risztikai település
Családja: felesége Pesitz Laura, kislánya Lajkó Léda
A 2013. évi „eredményei”: Mező című lemeze a World Music
Charts Europe 2013. évi összesített toplistáján az előkelő 5. helyre
jutott, Lajkó Félix pedig az európai születésű előadók közül a leg-
jobbnak bizonyult
Kitüntetései:
1993: a Dresch Quartett-tel közösen a Magyar Rádió Emerton Díja
1999: Magyar Művészetért-díj
2000: „Szabadkáért”-díj
2005: a Magyar Köztársaság Tiszti keresztje
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Igen?
Sok szimfonikus zenét hallgattam, a családdal is, de
soha nem jutottam el odáig, hogy szimfonikus ze-
nekarral játsszak. Valójában most sem az én zené-
met játssza a zenekar, hanem a Rezsőét {Ott Rezső,
fiatal zeneszerző. Vele készült interjúnkat lásd lapunk 2.
oldalán! – a Szerk}, de ez nem biztos, hogy baj. De
tervezek egy olyan koncertet is, ahol majd az én ze-
német játsszuk.
Szóval a szimfonikus zenekar volt az álom,
amire vágytál, és meg is valósult. Most meg
egy sokkal prózaibb álomnak a megvalósulá-
sára vágysz, gondolom, az utazást, fellépést
követően: hogy fejezzük be a beszélgetést,

egyél-igyál, hiszen éhes és
szomjas lehetsz, és a bará-
taiddal lehess.
Nem, nem, csak, megnéztem,
hogy mi a kaja, amit a felesé-
gem az asztalra tett.
Hány kilométert vezettél?
Kocsival jöttetek Palicsról
Budapestre, ha jól tudom. 
A feleségem vezetett.
Ő itt ül asztalunknál, de
kislányod, akit egy interjú-
ban láttam, most nincs ve-
letek. 
Nincs, mert fárasztaná...
Biztosan az ő kezében is
már rég van valami hang-
szer, ahogy neked is volt
gyerekkorodban.
Fuvolázik.
Pedig az nehéz hangszer,
legalábbis számomra.
Nekem is nehéz, az első óra
után abbahagytam, nekem
nem megy. Neki meg nem
megy a hegedű.
Pedig azt gondolná az em-
ber, hogy a kislányod a he-
gedűt meg a citerát akarja
megtanulni, mert azokon
apu oly könnyen játszik.
Igaz, Kelemen Barnabás is
azt mesélte a kislányáról,
hogy hegedülni kezdett,
mert látta, hogy szüleinek
milyen könnyen megy, de
mert nehéznek találta, így
inkább zongorával folytatta.
Azért próbálgatta, meg most

is próbálgatja a hegedűt, de nem megy neki. A fu-
volát ő választotta. Azt mondta rá, codálatosz.
És a hegedűre?
Néha tetszik neki. Vannak még kedvenc nótái is…
A tieidből?
Persze, például a fütyülős szám…
A FONO nagytermében jó a hangulat, a pajtában már áll
a bál, vagyis a táncház. Félix az asztalon hagyja a koráb-
ban kitett Hangolót, melyben közös újévi koncertünket is
hirdettük. Azt mondja, köszöni, már van neki, ki is olvasta.
A „jól végzett munka” után mindketten eszünk-iszunk ki-
csit, és beszélgetünk sokat, de most már nem egymással: má-
sokkal. Közben figyelem. Észre kell őt venni: nemcsak a szín-
padon, ahol megszűnik számára a zenén kívüli világ, hanem14
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koncert után, barátok között is. Természetes, minden póztól
mentes, halk szavú, ritka beszédű; az interjú során is inkább
engem hallgatott, rám figyelt, itt-ott szúrt csak közbe, mindig
némi gondolkodás után egy-egy szót, mondatot. 
Farmeros-bársonyzakós-színes inges, kedves, fiatal, magas
szőke férfi, nem felemás cipőben, de mindig, mindenhol együtt
szerelmes hangszereivel…Világzenei világsztár, akinek régi
nagy álma, hogy nagy szimfonikus zenekarral játsszon. Ki
gondolta volna…?  u

*A szerző köszönete
Külön köszönöm Bartha Zoltán Ágoston „magyar hang-
ásznak”, hogy a FONÓ-ban készült interjúm hangfelvéte-
lét a „lehető legnagyobb” mértékben megtisztította a környe-
zeti zajoktól, s így Lajkó Félix helyenként a zenétől-be-
szédtől nehezebben érthető szavait könnyebben jegyezhettem le.
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KÖZÖS MÚLT
BDZ – HOLLERUNG – LAJKÓ

Lapunk megjelenése előtt, január 5-én már le-
zajlott Lajkó Félix második koncertje a BDZ-
vel. Kedves Közönségünk bérleten kívüli hang-
verseny keretében a Bartók Béla Nemzeti Hang-
versenyteremben, Újévi koncertünk egyik sztár-
vendégeként hallhatta a művészt. A koncert is-
mertetőjében azt írtuk, hogy a „Budafoki Dohná-
nyi Zenekar immár hagyományosan egy különleges hang-
versennyel köszönti az újesztendőt. A műsorról – amely
ezúttal is titok volt – sokat nem árulhatunk el, csak
annyit, hogy az együttes most is „komolyan” készül, hogy
Szentpáli Roland (tuba), Lajkó Félix (hegedű, citera) és
Fejér András (harsona) közreműködésével „szigorúan
mulatságos” koncerttel örvendeztesse meg a közönségét.”
A meglepetéskoncert elnevezésen jót derült
Félix, mondván: „Azért lesz meglepetés, mert így még
nem hallotta senki… ” Hát igen, ismerve az ő im-
provizatív képességét, pontosan így még bizto-
san nem csendült fel ez a zene.

De korábban már hallhatta közönségünk a há-
rom „Lajkó-nótát”: Zenekarunk 2013 tavaszán
játszotta a Budafoki Tavaszi Fesztivál keretében
Ott Rezső fiatal, tehetséges zeneszerző „külön-
leges és nagyszerű szimfonikus feldolgozásá-
ban”, amely arra az alkalomra készült. Félix ak-
kor hegedült is, citerázott is, sőt „kicsit dünnyö-
gött és fütyült is”. Mindezt Hollerung Gábor
mondta akkori bevezetőjében, ahogy azt is, hogy
Félix különleges művész, különleges személyi-
ség, külön zenei világa van, és hogy ő maga káp-
rázatos módon azonosul ezzel a világgal. „Érde-
kes vele dolgozni.” Félix zenéjéről karmesterünk
úgy nyilatkozott, hogy rendkívüli módon alkal-
masnak tartja nagy szimfonikus zenekarra, mert
elképesztő fejlesztési technikája van, sok ismét-
léssel, amelynek önmagában is drámai hatása
van. „Fantasztikus a sokszínűsége ennek a zené-
nek…!” A közös munkáról szólva pedig hozzá-
tette: „Úgy tűnik, Félix is nagyon élvezi, mert a zene-
kar olyat tud hozzátenni, ami a hatást növeli... Mindez
persze párosul Félix elképesztő virtuozitásával. Kölcsö-
nösen nagyon élvezzük a munkát, pedig nem is olyan
könnyű ilyen zenét játszani…”

Az első találkozást követte egy őszi lemezfelvé-
tel is, majd a már említett januári újévi koncert,
amelyen a szerencsések ott voltak, és reménye-
ink szerint sok örömöt találtak benne.



Vendégünk

Szöveg: Petró Margit

A megbeszélt találkozónkra
hajszálpontosan érkezik, s vi-
selkedéséből természetes egy-
szerűség árad. Az Operaház
büféjében kávézgatva beszél-
getünk, ő közben sorra kedve-
sen üdvözöl minden belépőt.
Legtöbben megölelik, kérdez-
getik, mikor érkezett haza, szá-
mon tartják jelenlétét, látha-
tóan a társaság középpontjá-
ban van. Nem is lehetne ez
másként őszinte érdeklődésé-
vel és ezzel az orgánummal.
Vidám, közvetlen körülötte a
légkör. Színpadi szerepeiben is
törekszik a „lazaságra”; sze-
retné azt megmutatni, hogy az
opera műfaja a komoly, mély mondanivalón túl le-
het vicces és jópofa is.

Kitől örökölte a különleges színészi képességét?
Gáti Oszkár az édesanyám testvére. 3-4 éves lehet-
tem, amikor a vizsgaelőadásán már szerepeltem, ha
jól emlékszem, Jókainak a Thespis kordéja című
színművében. Aztán játszottam még Madách: Az
ember tragédiájában is. Mindig színész akartam
lenni, de arra gondoltam, hogy ezt a pályát nagyon
behatárolja Magyarország, és ha színész lennék,
nem tudnék utazni, világot látni. Ekkor határoztam
el az éneklést. Elsősorban ehhez értek, függetlenül

attól, hogy nincs különösebb végzettségem, diplo-
mám. Két szemesztert végeztem a New York-i
Manhattan School of  Music-ban, ami elég unalmas
volt számomra, és nem fejlődtem annyira, mint sze-
rettem volna. Ezen kívül részt vettem mesterkur-
zusokon; így járom a világot, így énekelek. Nyilván,
aki végzett operaénekes, az sok mindenben mást
tud, mint én. Jómagam egyébként egy eletkro- vil-
lamos mérnök apával és egy gyógypedagógus anyá-
val, mindenféle hátszél nélkül a Paulay Ede utcából
eljutottam a Salzburgi Ünnepi Játékokig, ahol ed-
dig igen kevés magyar művész énekelt egy évadon
belül a tavaszin és a nyárin is. Viszonylag beindult
a karrierem, elég jó helyeken és jó darabokban ját-
szom. Nem gondolom egyébként, hogy valamiféle
különleges hangom lenne. De valóban van egy erős
színpadi jelenlétem. A koncerténeklés nem az erős-
ségem, zenekar előtt állni, frakkban, mint a ping-
vin, az nem én vagyok, azt nem szeretem. Nekem
mozogni, lépni, menni kell. Engem más vehemen-
cia éltet, nekem kell a színpad, a zenekari árok, mint
az oroszlánnak a biztonsági övezet.
Hogyan érezte magát a Zürichi Operaházban,
ahol szólistaként sokáig énekelt? És miért jött
el onnan? 16

Baritonból buffo basszus
Kálmán Péter ugyan színésznek készült, a Zeneakadémia padjait sem koptatta a diploma megszerzéséig, ma
mégis a világ legnagyobb operaszínpadain is ismert, elismert énekes. Precíz és laza. Komoly és vidám. Az előtte-
alatta nyíló zenekari árok nélkül pedig alapvetően mindössze frakkos pingvinnek érzi magát a színpadon.

NÉVJEGY: KÁLMÁN PÉTER
foglalkozása: operaénekes
sikere: a legtöbb buffo szerep
legnehezebb szerepe: az egy mondatosak, mert ott nincs mese…
ezen kívül Wagner: A nürnbergi mesterdalnokokban Beckmesser
szerepálma: Alessandro Corbelli alakításai 
legfontosabb dolog számára: megbízhatóság, pontosság
ami leginkább bosszantja: a készületlenség
amire büszke: hogy tényleg operaénekes lett
kedvenc kocsi márkája: japán autók
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jaim, amelyeknél a másodperc tört része is fontos.
Az ember ütemezi, s ha kicsit is elcsúszik, akkor
már nem úgy veszi a közönség. Egyébként iszo-
nyúan frusztrál, ha a poénjaimra nem az a reakció
jön vissza, amit vártam.
Mi az oka az említett szerepkör-váltásnak?
Alapvetően nehéz megkapni egy-egy komoly bari-
ton szerepet, mondjuk egy Lunát a Trubadúrban.
Ahogy már mondtam, nem igazán a hangodtól
függ, megkapod-e. De mivel számomra fontos a
szerep színészi része is, szívesebben játszom,
mondjuk Leporellot, amit meg közben el is kell ját-
szani. A buffo basszus szerepek felé való nyitásom
lehetővé teszi, hogy olyat énekeljek, amit iszonya-
tosan élvezek. Az én karakterembe beletartozik az
„őrültködés” is, a klasszikus bariton szerepkörhöz
viszont inkább a komolyság társul. A buffo karak-
terformálás attól jó, hogy a figura iszonyatosan ko-
molyan veszi magát, s ebből fakad a humor, nem
pedig az egyszerű vicceskedni akarásból. Szeren-
csés, ha az ember az évek során megtalálja ezt az
átmenetet, a határvonalat; megvan benne a kellő
komolyság és feszültség is a vidámság mellett, és
közben nem válik ripaccsá. Azt érzem, hogy buffo
basszusban megtaláltam a  nekem való szerepkört,
s a világ bármely színpadán el tudnék énekelni egy
ilyen szerepet. Hogy hívnak vagy nem, az meg sze-
rencse kérdése.
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Zürichben nem voltam boldog, mert nem szeretem
a kötöttségeket. A fix tagság, ahol megmondják, mit
kell csinálni, nem nekem való. Amikor már nem
olyan szerepeket kaptam, amiket szerettem volna,
hazajöttem. A karrierem igazán a zürichi nyolc éves
operatársulati tagság után indult meg. Cecilia Bartoli
– akihez máig tartó szoros barátság fűz – már akkor
buffo szerepekre hívott. {A basso buffo egy basszus tí-
pus, un. „vígbasszus”. – a Szerk.} Így játszottunk
együtt Rossini Otellojában, ahol Elmirot, Desde-
mona apját alakítottam. Ez egyébként megy majd
Párizsban is, a Champs Elysées-én. Úgy gondolom,
hogy itthon és a világban bárhol szinte kizárólag a
szerencsén múlik, hogy kit mire kérnek fel. Hogy
milyen a hangod, az tulajdonképpen mellékes. A lé-
nyeg az, hogy ki ismer, ki protezsál. 
Milyen szerepek állnak önhöz közel?
Énekeltem a Theater an der Wienben is Rossini:
Ory grófjában. Cecilia volt a női főszereplő, én meg
Gouverneurt játszottam, ami egy buffo basszus
szerep. De ez szerencsére nem jelentett problémát,
mert annak ellenére, hogy alapvetően bariton, so-
káig főleg magas bariton-alakításaim voltak, nekem
szól lent a mély regiszter is. Az Operaházban pél-
dául játszottam Beckmessert, aminél aztán kevés
magasabb szerep van. Most váltok át éppen tuda-
tosan is ebből a korábbi szerepkörből buffo basz-
szusra, ami általában a normál énekeseknek nem a
szerep álma. Kevés a jó énekes, aki ezt
szívesen csinálja, éppen ezért ez a
hangfaj kihalóban van. A köztudatban
a buffo kicsit degradált, mert régebben,
ha kiöregedett az énekes, de még azért
el tudott játszani valamit, akkor kapott
buffo szerepet. Ez ma már nem így
van; a jó buffo éneklés nehezebb, mert
nem könnyű igényesen, jól alakítani a
figurát. Játszottam már például Doni-
zetti: Don Pasqualét és Rossini: Ha-
mupipőkéjéban Don Magnificot. Pél-
daképem ebben Enzo Dara és Ales-
sandro Corbelli, mely utóbbi a buffo
bassonak igazi szakmunkása volt. Ren-
geteget lehet tanulni tőle, kihívás utána
csinálni, ahogy a szöveget előkészíti.
Most énekeltem Leporellót a Don Gi-
ovanniból a Scottisch Operában, Glas-
gow-ban. Thomas Allen rendezte a da-
rabot, 15 előadást „lenyomtunk”, és
hajszálpontosan be lehetett állítani azo-
kat a poénokat, amelyeken 15 féle kö-
zönség ugyanabban a másodpercben
tudott röhögni. Voltak fölépített poén- A Falstaff címszerepében
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Májusban zenekarunk műsorán lesz Bartók: A
kékszakállú herceg vára, amiben ön eleveníti
meg a címszereplőt. Említette, hogy nem ked-
velt műfaja a koncert operajátszás. Miért vál-
lalta mégis a fellépést?
Mivel Gábort nagyon szeretem, neki mindent meg-
teszek, a koncertszerű előadást főként ezért vállal-
tam. Erős érzelmi szál fűz hozzá, mert már régen is
hitt és sok fantáziát látott bennem, s ezt én soha
nem felejtem el neki. Hatalmas mágikus erővel ren-
delkező karmester, az egész pasi egy csoda nekem,
mindig jó volt vele dolgozni. Legutóbb most tavas-
szal meghívott Tajpejbe W. Walton: Belsazár lako-
májába énekelni. Nyilván a Kékszakállú nehéz fel-
adat lesz, de most jó fázisomban vagyok, meg tu-
dom tölteni. Rendkívül hálás vagyok neki, ezért is
vállaltam. 
Ebben a műben mi a jó szerepformálás titka?
A köztudatban ez egy sötét hangszínnel formált
szerep, de Melis György is énekelte, aki szintén
nagy példaképem volt. A kottában ugyan az áll,
hogy bariton, de tudjuk, hogy Székely Mihály kéré-
sére Bartók átírta basszus szólamra. Én most már
alapvetően mélyebbeket énekelek, így ez a szerep
nem túl mély nekem. Pont most beszéltem egy ba-
ritonos pályatárssal, ő is fogja énekelni, s mesélte,
hogy mennyire fél az elején attól az F-től. Mondtam
neki, ne féljen. „Megérkeztünk” – ezt a szöveget
azon a bizonyos mély F hangon egyszerűen el kell
mondani, azaz szinte parlandora kell formálni.

Igen, kicsit más itthon az énekkultúra, mint nyuga-
ton, (bár ott sem feltétlenül jobb); itt mi jobban or-
dítunk és bőgünk, kint vékonyabban, keskenyeb-
ben énekelnek.
A mű központi problematikája a férfi-nő vi-
szony. Ezt hogyan látja az életben és a darab-
ban?
Szerintem ez nehéz dolog, olyan, mint a PC meg a
Macintosh; nem kompatibilisek. A férfi és a nő 
életé  ben mindig van olyan konfliktus, ami ideig-
óráig elegyengethető, de nehéz a végső megoldásra
rátalálni. Máshogy gondolkodik mindkettő. A Kék-
szakállú számára lett volna lehetőség boldognak
lenni, de Judit telhetetlen volt. Nem elégedett meg
azzal, ami adott volt, az „ajtók nyitogatásával” egyre
többet akart. Addig feszítette a húrt, hogy ez lett a
tragédiája.
Térjünk vissza az operához! Ön szerint mi jel-
lemzi a mai operajátszást?
Mára eltolódott az operajátszás, más, mint régen.
Nem elég, hogy valaki kiáll a színpad közepére és
énekel, az is lényeges, hogy jóképű legyen az em-
ber. Na, ez rám nem mondható el.  De ezt nem is
bánom, a külsőség számomra ugyanis mindegy,
nem érdekel. Szerintem az operaénekesnek nem
kell feltétlenül mindig elegánsnak lennie. Az a jó,
ha az ember felmegy a színpadra akár egy szakadt
tréningnadrágban, énekel, és mégis azt mondják,
hogy „Ja!” Úgy vélem, ha a színpadon jól énekel va-
laki, istenné válik, mindegy hogy néz ki.  18

Az Otello előadásán 
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Milyen szerepek várnak önre?
Sűrű az életem, három napja jöttem meg, most kö-
vetkezik három hét tanulás. Január-februárban éne-
kelem Donizetti: Don Pasqualét és a Szerelmi báji-
talból Dulcamarat, valamint Rossini: A sevillai bor-
bélyból Bartolot. Közben Bécsben a Theater an der
Wienben Nikolaus Harnoncourt karmesterrel két
előadás lesz Mozart: Figaró házasságából, Bartolot
alakítom. Márciusban Párizsba megyek Rossini:
Otellot énekelni a Champs Elysées-én. Áprilisban
hazajövök, és akkor megy Cipolla, majd A kéksza-
kállú a BDZ-vel. Salzburgban a tavaszi előadáson
az Otelloban játszom. A kettő között elutazom
Dortmundba, az Olasz nő Algírban előadásra, ez is
Cecilia Bartolival. A július-augusztusi Salzburgi Ün-
nepi Játékokon Schubert:Fierrabras opera megy, azt
a szerepet énekelem, amit Polgár László énekelt
Abbadóval a Theater an der Wienben. És itthon a
Mozart:Cosi fan tutte operából a Don Alfonso fel-
kérésre készülök, vagy a berlini előadásra Barenbo-
immal, ahol a Toscából a sekrestyést alakítom.
Mit tart a legfontosabb tulajdonságának? 
A megbízhatóságot, a pontosságot. Ezeket a fontos
értékeket valószínűleg a nagyapától tanultam.
Azért szeretnek a karnagyok, mert stabil éne-
kesnek tartanak. Lehet rám számítani zenei-
leg, szövegileg, s egy szint alá nem megyek,
ezért nem érheti őket meglepetés. Szerencsére
sok éve és sokat vagyok színpadon. Ez igé-
nyel egyfajta precizitást, amihez sok tapaszta-
latot gyűjtöttem. Elsősorban a zürichi magas
követelményekre gondolok. Mivel felkészü-
lök, száz százalékosan tudom a saját és a má-
sok szövegét is, amikor először odamegyek
valahova, mindig magabiztos vagyok. Ebben
azért az is sokat segít, hogy elég jól beszélek
olaszul, németül és angolul.
Amikor nem énekel, mit szeret csinálni,
hogyan telnek a hétköznapjai?
Alapjában véve egy unalmas ember vagyok,
mert engem semmi más nem érdekel, csak az
éneklés. Korán reggel, 5- kor kelek, ami rossz
tulajdonsága egy énekesnek. Reggel tudok jól
tanulni 5-7-ig, mert akkor csönd és nyugi van.
Rengeteget vagyok távol és úton, s amikor itt-
hon vagyok, a hétköznapi életben nem köny-
nyű mindent megszervezni, koordinálni. Lili
lányom 11 éves, ő az első házasságomból van.
Nóra akkor született, amikor Glasgowba
mentem, ő most 7 hónapos. A páromnak is
van egy lánya, ő Zsófi és 7 éves. A család na-
gyon klassz, de nehéz dolog, főleg amikor
konfliktusok is próbára teszik az embert.

Szeretem a régi autókat, mert azok még megbízha-
tóak, megfelelő alkatrészekből rakták össze, nem
úgy, mint időre elromlókból a maiakat. Elmentem
egy aukcióra, eközben megfigyeltem az embereket.
Mondtam is egy sminkesnek, hogy azért szeretem
nézegetni az embereket, mert abból tudok meríteni
a munkámban, amit látok, abból táplálkozom sze-
repalakításaimban. Jó megfigyelő vagyok, nyitva
tartom a szemem. Szeretek ücsörögve nézelődni
egy széken, szemlélni az embereket. A részletek in-
kább érdekelnek, egy elkapott nézés, egy kisujj-
mozdulat, ki hogyan ül, miképp mozog, például mi-
lyen gesztusai vannak egy koldusnak. Ezekből tu-
dom összerakni az egészet, s ez segít a jellemfor-
málásban. A tapasztaltak felidézésével tudok a szín-
padon valamikor behozni egy-egy mozdulatot,
megformálni mondjuk egy részeg vagy vak alakot.
Számomra ez szorosan összefügg a színjátszással, a
mindennapi élettel. 
Kálmánt Péter 2014. május 24-én 19:30 órakor a Zene-
akadémián lép fel zenekarunkkal, Bartók: A kékszakállú
herceg vára című operájában. Judit szerepében partnere Wi-
edemann Bernadett lesz. u
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Szöveg: Kassai-Máté Krisztina

Nézegetem a világhálón a Fischer Annieról talál-
ható információkat és most érzem úgy igazán elő-
ször, milyen jó dolog a Youtube. Szerencsére sok
felvétel látható, hallható – igaz, ingadozó minőség-
ben – de mindegyiken érezhető csodálatos játéka.
„Ő nem a legnagyobb volt, hanem egyedülálló” – mondta
róla Vásáry Tamás, akit szinte fiának tekintett a mű-
vésznő. – „Káprázatos volt a technikája, de mégsem ne-
vezném zongoraművésznek; ő jelenség volt, aki nem zongo-
rázott, hanem történeteket mesélt a billentyűkön. Egy-egy
koncert előtt úgy ültünk a nézőtéren, mint a gyerekek, ami-
kor az esti mesét várják.” 

CSODAGYEREK A ZONGORA ALATT

Fischer Annie „karrierje” a szomszéd, egyébként
zongorázást tanító néni zongorája alatt kezdődött.
Oda ült be ugyanis a kis Annie, majd hazaérve le-

játszotta a zongoratanárnő által az-
nap tanított darabokat, családja leg-
nagyobb megdöbbenésére. Már kis-
gyermekként, Solti Györggyel
együtt járhatott a Zeneakadémiára.
Tanárai Székely Arnold és Dohná-
nyi Ernő voltak. 12 évesen koncer-
tezett külföldön is; egy Svájcban élő
művészházaspár szerződtette őt,
miután hallották zongorajátékát. 
Hamarosan ünnepelt koncertszó-
lista lett. 1933-ban a korabeli sajtó-
ban és közvéleményben némi meg-
lepetést okozva 19 évesen meg-
nyerte a Budapesten rendezett Liszt
Ferenc zongoraversenyt. A sajtó
néhány megnyilatkozásában Doh-
nányi elfogultságát, a zsűri befolyá-
soltságát feltételezte, a közönség is
előnyben részesítette a második és
harmadik helyezetteket. Dohnányi
a következő nyilatkozattal védte
meg a mundér becsületét: „Én, mint
a nemzetközi Liszt Ferenc-versenyek elő-
készítő és bírálóbizottságának elnöke,
számoltam azzal, hogy a fiatal magyar

zongoraművész-nemzedék a tehetség és a tudás jelentős fölé-
nyével fog felvonulni. Számolnom kellett tehát azzal az es-
hetőséggel is, hogy pártoskodással fognak bennünket vádolni.
Alapvető feltevésem beigazolódott már a kétnapos selejtező
versenyeket követő ismerkedési estélyen, ahol a külföldi ver-
senyzők között az a vélemény alakult ki, hogy a magyaro-
kat nagyon nehéz lesz legyűrni. Ami talán a legfontosabb,
a bizottságot mindig úgy állítottuk össze, hogy benne leg-
alább eggyel több külföldi tag vegyen részt, mint magyar.
Saját tanítványára pedig senki sem szavazhatott. Ilyenkor

az érdekelt bíró helyett póttagot kértünk fel.” {Fishcer
Annie saját szavait a versennyel kapcsolatban lásd
Háttér című keretes írásunkban! – Szerk.}20

„ő jelenség volt, 
aki történeteket mesélt 

a billentyűkön”

Pergő ujjak meséje
Száz éve született Fischer Annie
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KRITIKÁBÓL SZERELEM

Ebben az időben Tóth Aladár, egy fiatal zenekriti-
kus lelkesen írt Fischer Annie koncertjeiről. 1934-
ben így jellemezte játékát: „Unheimliche Hellsichtig-
keit” (félelmetes tisztánlátás) – írta róla minap egyik svájci
kritikusa, és fején találta a szöget, mert valóban szinte már
félelmetes a szellemnek az a mélyreható, rávilágító ereje,
mellyel ez a fiatal lány előttünk a legkülönfélébb stílusok,
szerzők, művek sajátos világát feltárja. A legmagasabb
rendű intelligencia ez, valódi művészi intelligencia: semmi
köze sincs az elvont okoskodáshoz, kiagyaltsághoz, nem is-
meri a kételyt, tökéletes összhangban dolgozik az érzés és
ösztön tudatalatti hatalmainak gazdag fogékonyságában,
hajlékonyságában, mozgalmasságában.”
Édesanyja megkérte Tóth Aladárt, aki időközben a
család barátja lett, hogy kísérje el Annie-t egy olasz-
országi koncertkörútra. Ebből az utazásból aztán
életre szóló szerelem lett, amit a 16 év korkülönbség
sem zavarhatott meg.  1937-ben kötöttek házassá-
got, és egészen Tóth Aladár 1968-ban bekövetkezett

haláláig szinte szimbiózisban éltek együtt, a zene,
mint éltető elem társaságában. „A közös zenehallgatás
szent esemény volt”, olvasható a dr. Székely György, a
Semmelweis Vonósnégyes primáriusa által lejegyzett
visszaemlékezésekben. Hangtalanul figyeltek, utána
részletesen megbeszélték a hallottakat.
A házaspár élete nyáron Balatonaligán zajlott, ahol
júniustól késő őszig töltődtek fel szellemileg és fizi-
kailag. Időközben (1946-ban) Tóth
Aladár az Állami Operaház igazga-
tója lett. Az ötvenes években Fis-
cher Annie három Kossuth-díjat is
kapott, bejárhatta Európát, így fel-
merülhet a vád, hogy sikerük rend-
szerhűségüknek tudható be. Erről
Székely György így vélekedik:
„A Fischer Annie-Tóth Aladár házas-
párnak a fasizmus elől kellett menekül-
nie {Svédországban töltötték a háború
utolsó éveit – Szerk.}, és természetes,
hogy a közvetlen veszély elhárulása után
visszatértek hazájukba. Tény, hogy ki-
vételezett életet éltek, mert a diktatúrá-
nak szüksége volt nemzetközileg is nagy
presztízsnek örvendő sztárokra, amilyen

Fischer Annie volt. De talán az is számított, hogy Révai Jó-
zsef, a Rákosi-korszak meghatározó kultúrpolitikusa tör-
ténetesen Tóth Aladár egykori osztálytársa volt. A Rákosi-
korszak viszont őket is traumatizálta, sokszor nagyon ke-
ményen szembeszálltak a rendszerrel, és kihasználva pri-
vilegizált helyzetüket, jó néhány ismerősüket és művészba-
rátjukat támogatták és mentették meg a kitelepítéstől. Fis-
cher Annie-nak semmifajta politikai megnyilvánulása nem
volt, konzekvensen távol tartotta magát ezektől a kérdé-
sektől. Azzal pedig, hogy vállalta, hogy egy diktatúrában
szolgálja a kultúrát, hihetetlen élményt és reményt adott kö-
zönségének, méghozzá nem csak zenei élményeket: Fischer
Annie a diktatúrán belül egy többé-kevésbé fenntartható
polgári életmód és stílus szimbóluma volt.”
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„Egy diktatúrában a 
polgári életmód és stílus

szimbóluma volt.”

Momentumok
- 1914. július 5-én született.
- 10 évesen a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán
Székely Arnold és Dohnányi Ernő növendéke volt.
- 12 évesen tartotta első nyilvános fellépését, Zürich-
ben játszott Mozart és Schumann zongoraversenyt.
- 19 évesen megnyerte a Liszt Ferenc Nemzetközi Zon-
goraverseny első díját.
- 23 évesen férjhez ment Tóth Aladár zenekritikushoz,
aki később az Operaház igazgatója lett.
- 26 éves korától hat évig Svédországban éltek, a há-
ború után tértek haza.
- 40 éves koráig bejárta Európát, különösen Angliában,
Hollandiában, Franciaországban és Svájcban volt szí-
vesen látott vendég, de járt Japánban és a Fidzsi szige-
teken is. Az ötvenes-hatvanas években Magyarország
„utazó zenei nagykövetének” nevezték.
- 47 évesen debütált az Amerikai Egyesült Államokban.
- … és még 34 évig töretlen energiával játszott, játszott,
játszott, miközben folyamatosan támogatta a felnö-
vekvő nemzedéket.
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Ehhez hozzátartozott, hogy részben férjével együtt
járják be a világot. Dél-Olaszországba, Japánba
többször is visszamentek, még a Fidzsi szigeteken
is jártak, amiről Fischer Annie állítólag azt mondta,
hogy Aligán kívül talán még ott is lehetne élni. 
Aliga mindenesetre egy igazi paradicsom volt szá-
mukra, ahol rendszeresen megfordult Kodály Zol-
tán és felesége, Rév Lívia {Róla néhány érdekesség talál-
ható Tudta? című keretes írásunkban – Szerk.}, Jemnitz
Sándor zenekritikus, Solti György és felesége, és Sza-
bolcsi Bence. A házaspár közvetlenségéről is ismert

volt, a környék gyerekei nagyon szerettek hozzájuk
járni. Bár Fischer Annie nem igazán szerette, ha zon-
gorajátékát gyakorlás közben hallgatták, néha meg-
engedte, hogy egy-egy gyerek lapozzon neki. 
Tóth Aladár 1968-ban, hosszabb betegség után be-
következett halála nagy törés volt Fischer Annie
életében. Egy év szünet után szerencsére folytatta
a koncertezést. Férje gondolatban mindig vele volt,
Annie mindig emlékezett beszélgetéseikre.
Prunyi Ilona {Róla néhány érdekesség található Tudta?
című keretes írásunkban – Szerk.}, emlékezésében ez
áll: „Egyszer megálltam a lakásában egy fénykép előtt.
„Annie, ki ez a gyönyörű férfi?” – Hát nem ismered fel? Ő
volt a férjem, Aladár. „Ilyen jóképű, sármos ember volt?”
„ Volt az!” – mondta Annie gyermekes, hamiskás mo-
sollyal. „Képzeld el, hogy gyerekként ismertem meg Aladár
bácsit, hiszen sok fellépésemről írt kritikát, majd a család
barátja lett. Én meg csak nőttem, cseperedtem, és egyszer
csak észrevettem, hogy másképp kezdek érezni iránta”.

KARRIER ÉS GONDOSKODÁS

Fischer Annie játéka drámai, energikus, lendületes,
szinte férfias volt. Más tekintetben viszont nagyon
is nő volt: remekül főzött, szeretett szépen öltöz-
ködni, Tóth Aladár első házasságából származó
„unokája” szerint „ízlése mintaszerű volt, arra nagyon
adott, hogy mindig frissen, üdén jelenjen meg. Mindig csinos
volt, idős korában is.”
Kétségtelen tény, hogy kevés zongoraművésznő tu-
dott a 20. században igazán nagy karriert befutni,
miközben Fischer Annie azon kevesek közé tarto-
zik, akiknek ez sikerült. Rév Lívia szerint játékában
nagy szerepe volt az ösztönösségnek; szinte soha-
sem játszott két tételt ugyanúgy. „Meghatározó élmény
volt vele Mozart d-moll és Schumann a-moll zongoraverse-
nyének lassú tétele, amelynél szebb interpretációt elképzel-
hetetlennek tartok.”  
Saját karrierje mellett mindig fontosnak tartotta te-
hetséges zenészek támogatását. Hivatalosan nem
volt a Zeneakadémia tanára, mégis több zongorista
generáció köszönhet neki életre szóló tanácsokat.
Csoba Tünde, Failoni Donatella, Schiff  András,
Vásáry Tamás vagy Bogányi Gergely is rendkívüli,
varázslatos eseményként számol be arról, amikor
először hallották az utánozhatatlan zongorahangot.
Prunyi Ilona, akivel élete vége felé kötött szoros ba-
rátságot, így emlékezik rá: „Egyik utolsó budapesti Be-
ethoven estjén olyan torokszorító élményben volt részem, hogy
úgy éreztem, mégis be kell mennem hozzá, ismeretlenül is.
Meglepetésként ért, hogy tudott rólam, nevemet mondva le-
állította a gratulációkat, megfogta a kezemet és azt mondta:
„Te vagy a Prunyi? Te tudod, hogy én Téged, hogy becsül-22

HÁTTÉR
A Liszt zongoraversenyről
Az 1933-as Liszt Ferenc zongoraverseny első helyezése magát
Fischer Annie-t is váratlanul érte. Egy, fél évvel a verseny után ké-
szült interjúban elárulta, hogy valójában nem is akart a versenyre
menni, mert egy bécsi megmérettetésre készült. 
„Valójában a bécsi, a nemzetközi Brahms-versenyre készültem
csupán, és hogy mégis a Pestin szerepeltem, azt Dohnányinak kö-
szönhetem. A Liszt-verseny előtt hét héttel történt, hogy a Zene-
akadémián találkoztam koncert közben volt tanárommal.– Mindenki
lejelentkezett, készül már, csak maga nem, Annie. Mit jelent ez? –
kérdezte Dohnányi. Egyetlen Liszt-darabot tudok csak, a h-moll
szonátát. Nem készültem pesti szereplésre, és Bécsbe megyek! –
feleltem.– Azt nem lehet… – mondotta szinte izgatottan Dohnányi
– én hallottam, hogyan játszik maga Lisztet! Magának ott szere-
pelni kell… És hét héttel a verseny előtt gyakorolni kezdtem. Egy
etűdöt, egy rapszódiát, az Esz-dúr koncertet és egy Liszt átírást.
Három héttel a verseny előtt jelentkeztem Dohnányinál, eljátszot-
tam előtte a programomat, és ő el volt ragadtatva. De akkor még
annyira gyakorlatlan voltam, hogy kottából adtam elő az Esz-dúr
koncertet. A többiek mind hónapokig gyakoroltak, voltak, akik egy
évig! Sokan azt mondták, az újságok is megírták, hogy Dohnányi
protekciójával sikerült az első díjat megnyernem. Milyen lehetet-
len beállítás! Képzelje el, ha mind a tizenöt zsűritag a maga ked-
vencét akarta volna favorizálni… Mindezt csak ezért suttogták,
mert lehetetlenségnek tűnt, hogy magyar és leány nyerje a ver-
senyt. Pedig már az első naptól kezdve 18 pont előnnyel “futot-
tam”. Ez nem vicc. A Zeneakadémia nagyterme átalakult zsűri-tri-
bünné, ahol fogadásokat kötöttek, izgultak és doppingoltak, mint
egy lóversenyen, csak éppen a bukméker hiányzott… Őszintén
szólva, magam sem hittem, hogy elsőnek futok be. Már csak azért
sem, mert a szereplések reggel kilenckor kezdődtek, én pedig eb-
ben az időpontban kerültem sorra, amikor még sem közönség, sem
újságírók nem voltak jelen. Így hát kizárólag a zsűri döntött. A dön-
tőn éppen leggyengébb darabomat, az Esz-dúr koncertet játszot-
tam, azt hittem, mindennek vége… Este tizenegy órakor haza-
mentünk anyámmal, meg sem vártuk az eredmény kihirdetését.
Lefeküdtünk. Éjfél felé csilingelt a telefon. Thomán Mária izgatott
hangja szólalt meg a drót másik végén: – Annie-kám, te vagy a
nyertes! Jöjjetek le azonnal az Abbázia kávéházba. Győzött a h-
moll szonáta.”
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TUDTA? 
Hölgyek a zongoránál

Rév Lívia
Rév Lívia a világ legjelentősebb zongoraművészei közé
tartozik. 1916-ban született, tehát annak a legendás, vi-
lághírűvé vált nemzedéknek a tagja, amelyet Fischer
Annie neve fémjelez (mindössze két évvel fiatalabb Fis-
cher Annie-nál, akinek egyébként tanulótársa és barátja
is volt.) Csodagyerekként indult, 9 évesen koncertezett,
és már gyerekkorában fontos díjakat nyert. 12 évesen
zenekari estet adott, később Weiner Leó és Székely Ar-
nold tanította a Zeneakadémián, azután Lipcsében és
Bécsben is tanult. 1938-ban diplomázott a Zeneakadé-
mián, Bartók, Kodály, Dohnányi jelenlétében. 1946-
ban távozott az országból. Párizsba ment, ahol a világ-
karrier várta, itthon pedig az elfelejtés. Adrian Boult,
Cluytens, Horenstein, Jochum, Krips, Kubelik, Issers-
tedt, Silvestri, tehát a világ leghíresebb karmesteri vol-
tak a meghívói. Magyarországon mindössze egyszer
adott hangversenyt, az 1960-as évek elején, de ezt ő
maga sikertelennek ítélte, és nem játszott többször itt-
hon nyilvánosan. Összességében nagyon kevesen tud-
tak róla. Négy évtized után az első koncertjét 2003. no-
vemberében adta Magyarországon 87 esztendősen, s
ennek elementáris hatása, rendkívüli sikere volt. Rév
Lívia újrafelfedezése azóta is tart. 90. születésnapjára
Mácsai János és Pálos György hatvan perces doku-
mentumfilmet készített vele, róla, Rév Lívia, zongorista
címmel.

Prunyi Ilona
Prunyi Ilona 1941-ben született, Liszt-díjas zongora-
művész és tanár. Felsőfokú zenei tanulmányait 1958 és
1963 között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola
zongora szakán végezte Gát József  és Mihály András
vezetésével. Diplomája megszerzése után, 1963-tól a
főiskola tanársegédje, később egyetemi docense lett.
Még növendékként részt vett az 1961-es nemzetközi
Liszt-Bartók zongoraversenyen, ahol dicsérő oklevelet ka-
pott. Ösztöndíjasként többször vett részt Yvonne Lefe-
bure párizsi zongorakurzusain. Oktató tevékenysége mel-
lett folyamatosan koncertezik, esteken lép fel, de kitűnő
kamarazenész is. Rendszeresen fellép Magyarországon kí-
vül Európa számos országában, valamint Kanadában és
Kínában is hangversenyezett már. 
Repertoárja felöleli a zongorairodalom standard alko-
tásainak sorát, de kortárs magyar szerzők műveit is szí-
vesen játssza. Petrovics Emil zongoraversenyt írt szá-
mára, amit 1999-ben mutatott be. Dohnányi zongora-
darabjainak előadásával gyakorlatilag elindította a hazai
Dohnányi-reneszánszt. Kutatja, előadja és lemezre játs-
sza a 19. század ismeretlen zenei értékeit, Ábrányi, Be-
liczay, Bertha, Mosonyi, Goldmark, Volkmann és má-
sok elfeledett darabjait. E felvételei közül sok világp-
remiernek számít. 
1996-tól a zenei ismeretterjesztéssel is foglalkozik, a
régi zenei szalonok emlékét felelevenítve, neves mű-
vésztársakkal együtt muzsikálva, kötetlen beszélgeté-
sek kíséretében mutatja be a magyar klasszikus zene
értékeit.
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lek?” Úgy éreztem megfordul a vi-
lág velem, ennél nagyobb aján-
dékban nem lehetett részem.” De
ő indította a Keller vonósné-
gyes külföldi karrierjét is,
amikor főzés közben a rá-
dióban hallgatta őket, majd
felhívta az egyik impresszá-
rióját, hogy foglalkozzon a
tehetséges zenészekkel. Nem
tett különbséget közönség és
közönség között. Szívesen
játszott ifjúsági koncerteken
is, legyen szó a Zeneakadé-
miáról, a budapesti Semmel-
weis Orvostudományi Egye-
temről, a Kölcsey Gimnázi-
umról, közös koncertről a
Budafoki Ifjúsági zenekarral
{zenekarunk elődjéről – a

Szerk.} vagy turnéról vidéki vá-
rosokban.
1995. április 10-e (halála napja)
óta az Óbudai Társaskör minden
évben emlékkoncertet szervez, a
róla elnevezett ösztöndíj sok mai
fiatalnak ad új reményt a pálya-
kezdés rögös útján.
Születésének századik évfordulója al-
kalmából a Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Egyetem kamarafesztivált rendez,
amelyen nem csak azok lépnek pódi-
umra, akikhez – mint például Prunyi
Ilonához – személyes kapcsolatok fűz-
ték a művészt, hanem bemutatkozási
lehetőséget kapnak a nevét viselő ösz-
töndíj kedvezményezettjei is.Zeneka-
runk is Fischer Annie-nak ajánlja
Megérthető zene című sorozata első
hangversenyét 2014. október 5-én.uFérjével, Tóth Aladárral



Nem csak koncertterem

Szöveg: Kassai-Máté Krisztina

A Zeneakadémia épülete
méltóságteljesen szemléli a
budapesti Liszt Ferenc tér
és a környező utcák
nyüzsgő-pezsgő világát. Fő-
bejárata előtt szépen kiala-
kított, kővel kirakott tér,
ahonnan szemlélődve ké-
nyelmesen barangolhat a
művészet kedvelőinek
szeme a gyönyörű, szecesz-
sziós épületen. A Zeneaka-
démia jóval több, mint egy
épület; az intézmény kalan-
dos története több mint
egy évszázadra nyúlik visz-
sza, melynek során világ-
hírű zenészek sora lépett ki
kapuján, Liszt Ferenc vi-
gyázó szemei által kísérve.

MÉG CSAK TERV…

„Az alkotmányos újjászületés óta nincs oly ága a magyar ál-
lam anyagi és szellemi közéletének, mely a kormány, az ál-
lam részéről kisebb-nagyobb mértékben anyagi pártolás, gyá-
molításban ne részesült volna, kivéve egyedül a zeneművészet
nyilvános közegeit (...) A legelső lépés lenne egy valódi nem-
zeti konservatorium felállítása és annak állami segélyzése, el-
látván azt a szükséges helyiségekkel, hol a legnagyszerűbb
előadások is könnyen létesíthetők lennének. Továbbá, az in-
tézet tanárainak évi díjazása sem lehetne kevesebb, mint
más államiskolák tanáraié.” - írja Gobbi Henrik, zon-
goraművész és zeneszerző 1869-ben az elmaradt
zenei viszonyainkról elmélkedve a “Zenészeszeti
Lapok” című újság hasábjain. A Parlamentben is
felvetődik egy “Színi és Zenei Főiskola” alapításá-
nak terve, Csengery Antal képviselő kezdeménye-
zésére. Liszt Ferenc éppen ettől kezdve tölt egyre
hosszabb időt a magyar fővárosban, 1873-ban a kö-
vetkező áll Trefort Ágoston kultuszminiszternek
címzett levelében: „… a Zeneakadémia gondolatának
létjogosultsága egyedül azon a reményen nyugszik, hogy ez az
intézmény valóban kiváló teljesítményt fog felmutatni.”24

…ÉS VÉGÜL LÉTREJÖN!

Két évvel később, 1875-ben beindul a „dolog”. Er-
kel Ferenc igazgatja, Liszt Ferenc pedig elnöke a le-
endő Akadémiának. Megkezdődik a tanítás Liszt
Ferenc Hal téri lakása melletti helyiségben. 38 nö-
vendéket oktatnak zongorára és melléktárgyakra,
Liszthez és Erkelhez csatlakozik még Volkmann
Róbert tanár, Ábrányi Kornél rendkívüli tanár, aki
egyben a titkári teendőket is ellátja és Nikolits Sán-
dor segédtanár.
Négy évig működik az intézmény a Hal téri épület-
ben (a házat az Erzsébet-híd építésekor lebontják),
majd 1879 őszén átköltözik a Sugár (ma Andrássy)
úti új épületébe. Ekkortól az eddigiek mellett or-
gonát, magánéneket, karéneket, magyar nyelvet és
prozódiát, olasz nyelvet is oktatnak. Ezen időszak
egyik legkiemelkedőbb tanára Hans Koessler, aki
1908-ig, majd 1920 és 1925 között újabb öt évig ta-
nít itt zeneszerzést. Csáth Géza így ír róla: “(...) még
soha zenepedagógus ennyi kiváló tanítványt nem
nevelt (...) A teljesség igénye nélkül néhány név a

Világszínvonalú zeneoktatás már 138 éve
Kívülállók számára a Zeneakadémia elsősorban egy csodálatos hangversenytermet jelent, melynek, az idei évad-
tól Zenekarunk ismét rendszeres fellépője. A Zeneakadémia elnevezés azonban ennél jóval többet takar… 
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zeneszerzők közül: Bartók Béla, Dohnányi Ernő,
Huszka Ernő, Jacobi Viktor, Kodály Zoltán, Kó-
kai Rezső, Szendy Árpád, Szirmai Albert, Weiner
Leó. És néhány név az orgonisták közül: Antalffy
Zsíross Dezső, Hammerschlag János, Járay-Janets-
chek István, Zalánfy Aladár”.
Az 1884/85-ös tanévben indul meg a hegedűokta-
tás. Az első tanár Huber Károly (született Karl Hu-
ber). Édesapja halála után a tanszékét Hubay Jenő
veszi át, aki a brüsszeli királyi konzervatórium ta-
nári állásáról mond le a Zeneakadémia kedvéért.
Ugyanennek a tanévnek a végén rendeli el a mi-
niszter a gordonka-tanszék felállítását. Tanárnak si-
kerül megnyerni a prágai születésű David Poppert,
a kor egyik legnagyobb gordonkaművészét.
Az 1886/87-ban az egyesített Színészeti Iskola és
Zeneakadémia, új nevén „Országos Magyar Királyi
Zene- és Színművészeti Akadémia”, vagy röviden
sokszor csak Akadémiaként vagy Főiskolaként em-
legetett intézmény élére Mihalovich Ödönt, a Szí-
nészeti Tanoda addigi igazgatóját nevezik ki. A Ze-
neakadémián ekkor 14 tanár oktat 109 növendéket.
Mihalovich Ödön 1887-től 1919-ig, 32 éven ke-
resztül áll az intézmény élén, hosszabb ideig, mint
bárki más. 1890 és 1898 között a hangszer-oktatást
folyamatosan bővíti, így a századfordulón már a
nagybőgőtől az oboáig mindenféle hangszeren ta-
nulhatnak az érdeklődők.
A nagyobb épületbe költözés gondolata a század-
fordulón merül fel. Az 1900-as állami költségvetés-
ben 554 ezer korona szerepel a Gyár utca (ma Liszt
Ferenc tér) és a Király utca menti 772 négyzetmé-
teres telek megvételére. Az épületre kiírt pályázatot
Korb Flóris és Giergl Kálmán nyerik (ők tervezték
a Ferenciek terén a Klotild-palotákat és több bér-
házat is).
1907. május 12-én nyílik meg az új, a mai épület,
(ezt az alapító tanárok egyike sem élte meg), s ek-
kor kapja a Gyár utca Zeneakadémia előtti, széles
szakasza a Liszt Ferenc tér nevet. A Zeneközlöny
így számol be 1907. június 3-i számában a megnyi-
tóról: „(...) Az új hajlék, mely egy pompás palota, végre el-
készült s felavató ünnepségei most folytak le. Maga a meg-
nyitási ünnepély május 12-én a déli órákban volt. Előkelő
közönség gyűlt össze a fényes hangversenyteremben. Ott lát-
tuk a kormány tagjait, politikai és művészi életünk legelő-
kelőbbjeit. Mihalovich Király-himnuszának elhangzása
után gróf  Apponyi Albert kultuszminiszter mondott ün-
nepi beszédet (...) Az így felavatott palotában négy napig
egymást követték a szebbnél szebb műsorú ünnepi hangver-
senyek (...)”
A hangversenyterem akusztikáját tisztának és vissz-
hangmentesnek ítélik.

VILÁGHÍR, POLITIKA, HÁBORÚ

Az új épület több növendék felvételét teszi lehetővé,
így új tanárokra is szükség van. Ekkor lesz többek
között Kodály Zoltán és Bartók Béla, a következő
tanévtől Weiner Leó a Zeneakadémia tanára.
Bartók 1903-ban fejezi be zeneakadémiai tanulmá-
nyait és már négy évvel később megkapja kinevezését:
nyugalomba vonult tanárának helyét veszi át. Ez az ál-
lás megteremti annak a lehetőségét, hogy a zeneszer-
zés mellett folytathassa a tanári pályánál számára sok-
kal fontosabb népzenekutatói tevékenységet. 
Az 1916/17-es tanévben kezdi meg zeneakadémiai
tanári működését Dohnányi Ernő, aki 1914-ben, a vi-
lágháború kitörésekor költözik vissza Berlinből Bu-
dapestre. 1919. február 16-án Mihalovich Ödönt
nyugdíjba küldik, és Dohnányit nevezik ki igazgató-
nak, Kodályt pedig aligazgatónak. A politikai helyzet
azonban hamarosan kaotikussá válik. Dohnányi kül-
földi szerződéseinek eleget téve elhagyja az országot,
Kodály viszont kötelességének érzi, hogy aligazgató-
ként továbbra is biztosítsa a főiskola működését.
A Tanácsköztársaság bukása után fegyelmi vizsgá-
latokat indítanak mindazok ellen, akik valamilyen
módon szerepet vállaltak az elmúlt időszakban. A
Zeneakadémia így az 1919/20-as tanév kezdetén
vezető nélkül marad. A minisztérium végül a
Svájcba menekült Hubayt hívja haza és november
13-án ki is nevezi igazgatóvá.
Hubay Jenő 14 éven keresztül áll az intézmény élén.
Kodály 1921-ben tér vissza és a negyvenes évek ele-
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ÖN TUDTA?
A mai Zeneakadémia képzései
• alkotóművészet és muzikológia

alkalmazott zeneszerzés, elektronikus zenei média
művészet, jazz-zeneszerzés, muzikológia, zeneelemélet,
zeneismeret, zeneszerzés szakirány

• előadóművészet – egyházzene
kórusvezetés, orgona, szakirány

• előadóművészet – jazz
basszusgitár, bőgő, dob, gitár, harsona, szaxofon,
trombita, zongora, ének szakirány

• előadóművészet – klasszikus
cimbalom, csembaló, ének, fagott, fuvola, 
gitár, gordon, gordonka, hárfa, harmonika, 
harsona, hegedű, klarinét, kürt, mélyhegedű, 
oboa,orgona,trombita, tuba, ütőhangszer, zongora,

• előadóművészet – népi
cimbalom, ének, fúvós, pengetős, vonós szakirány

• előadóművészet
zenekar és kórusvezető szakirány



György, Anda Géza, Földes Andor, Kilényi Ede,
Petri Endre és Solymos Péter. Dohnányi személyes
érdemei közé számítják az 1933-as I. nemzetközi
Liszt-verseny megrendezését is.
Az 1942/43-as tanév végén Dohnányi lemond az
intézmény vezetéséről, mert nem hajlandó elbo-
csátani két zsidó származású tanárát, de a tanítást
tovább folytatja. Utóda a kiváló Hubay-növendék,
Zathureczky Ede lesz. 
A háború utáni „reformelképzelések” már egyér-
telműen a régi pedagógiai rendszer totális átalakítá-
sára törekszenek, háttérbe szorul a művészképzés,
egyre nagyobb súlyt helyeznek a tömegnevelésre, a
tanárképzésre. A Zeneakadémia növendékeinek
száma éppen ekkor a legmagasabb: 910 fő.
Ám az ötvenes évek erőszakos átszervezése miatt
sem csökken a színvonal, igaz, a hallgatók száma 445-
re csökken, és minden évben egyre kevesebb lesz. 
Iskolateremtő Kadosa Pál zeneszerző, mint zon-
gora főtárgy tanár. Az ő keze alól kerül ki az ötve-
nes években Kurtág György és Hambalkó Edit, a
hatvanas években Kiss Gyula, a hetvenes években
Kocsis Zoltán, Ránki Dezső és Schiff  András. 
A tanítás 1956. október 23-án, a budapesti forradalom

napján megszakad. Zathureczky Ede 1956. no-
vember 18-án egy meghívásra Bécsbe utazik

és többé nem tér haza. 
Az 1957/58-as tanévben a kiván-
dorlások miatt 340-re csökken a
tanulók száma. 1957. szeptember
1-én a Zenekakadémia vezetését
háromtagú igazgatótanács veszi
át Szabolcsi Bence elnökletével.
1958. szeptember 1-jén Szabó Fe-
renc zeneszerzőt nevezik ki a Ze-
neakadémia főigazgatójává.
Szabó Ferenc Weiner Leó, Siklós
Albert és Kodály Zoltán tanítvá-
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jéig zeneszerzést tanít az előkészítő és akadémiai
tanfolyamon.
Weiner Leó az I. világháború után lesz a Zeneaka-
démia kamarazene tanára. Négy évtizedes munkája
nyomán megszületik az egyedülálló jelenség, ame-
lyet magyar kamarazenei iskolának neveznek. De
Weiner Leó munkássága ennél még több volt: senki
sem azonosult olyan mértékben az Akadémiával,
mint ő, és senki sem gyakorolt a növendékek gene-
rációira olyan általános, mély hatást, mint ő. Nem
utolsósorban valószínűleg senki sem fordított annyi
időt és energiát a tanításra, mint Weiner Leó. A leg-
nagyobb dicséret tőle így hangzott: „Magából idővel
jó muzsikus válhat.”
A Zeneakadémia 1925-ben ünnepli fennállásának
50. évfordulóját. Ekkor veszi fel Hubay kezdemé-
nyezésére Liszt Ferenc nevét.
1934-ben Dohnányi, a korszak egyik legnagyobb
hatású személyisége kerül az igazgatói székbe, aki
egy személyben a Filharmóniai Társaság elnökkar-
nagya és a Magyar Rádió főzeneigazgatója. Zon-
gora mesterosztályában olyan kiváló te-
hetségek végeznek, mint Fis-
cher Annie,
F e r e n c z y
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szakhoz hasonlóan 10 szemeszteres képzési idővel.
1995-ben indul meg a hároméves doktorképzés a
zenetudományi tanszakon végzett hallgatók szá-
mára, majd az egyházzene, a zeneszerzés és több
hangszeres tanszakon is.
Az intézmény hivatalos elnevezése 2000 óta Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem. A Zeneakadémia
épülete a Művészetek Palotája 2005. évi megnyitá-
sáig a hangversenyélet központja Budapesten. A
Liszt Ferenc téri épület felújítása 2008-ban kezdő-
dött, uniós támogatással. A zártkörű megnyitóra
2013. október 22-én került sor. u

nya volt a Zeneakadémián, 1967-ben nyugdíjazzák,
utóda a főigazgatói székben Kovács Dénes hege-
dűművész lesz. Kovács Dénes főigazgatóságának
első tanévében a kivételes tehetségű zongoristák,
hegedűsök és gordonkások képzése céljából speci-
ális Előkészítő Tagozatot nyitnak, ahová már 8 éves
kortól vesznek föl növendékeket.

VÁLTOZÁSOK KORA

Az intézmény 1971-ben kapott egyetemi rangot.
1976/77-es tanévben a hallgatók létszáma az egye-
temi ágazaton 438 fő. A létszám növekedésében
szerepet játszik az is, hogy egyre több külföldi hall-
gatója van az intézménynek és rendszeres tanfolya-
mokat is szerveznek külföldi csoportok számára.
Így lassan állandósul a teremhiány. Felmerül a gon-
dolat, hogy vissza kellene szerezni a Zeneakadémia
korábbi, Andrássy úti épületét is (a mai Régi Zene-
akadémia), amelyet a Liszt Ferenc téri, új épület
használatba vételekor (1907-ben) eladtak. Erre csak
a nyolcvanas évek elején, Ujfalussy József  zenetu-
dós rektorsága alatt (1980-1988) kerül sor. Az And-
rássy úti épület ünnepélyes megnyitása 1986-ban,
Liszt Ferenc születésének 175., halálának 100. év-
fordulója alkalmából volt.
Az 1988/89-es tanévtől 1994-ig Soproni József  ze-
neszerző kap rektori megbízást. Az 1989/90-es tan-
évben megnyílik a korrepetítor-képző, 1990/91-ben
pedig újjáéled az egyházzenei tanszak, a többi tan-
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HÁTTÉR
Igazgatók, főigazgatók és rektorok a kezdetektől napjainkig

Erkel Ferenc (1875–1887)
Mihalovich Ödön (1887–1919)
Dohnányi Ernő zongoraművész, zeneszerző (1919, 1934–1943)
Hubay Jenő hegedűművész (1919–1934)
Zathureczky Ede hegedűművész (1943–1957)
Szabó Ferenc zeneszerző (1958–1967)
Kovács Dénes hegedűművész (1967–1980)
Ujfalussy József zeneesztéta, zenetörténész (1980–1988)
Soproni József zeneszerző (1988–1994)
Lantos István zongoraművész (1994–1997)
Falvai Sándor zongoraművész (1997–2004)
Batta András zenetörténész (2004–2013)
Vigh Andrea hárfaművész (2013–)
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Szöveg: Viant Katalin

Baráti Kristóf  hegedűművésszel – aki so-
kak szerint nem csupán korának, hanem
generációknak egyik legtehetségesebbje –
interjút készíteni örömteli, izgalmas és
könnyű feladat volt. A művész kedves és
közvetlen, mosolyogva érkezett, majd szak-
máról-tanításról-hegedűről-vonóról-hang-
nemekről-szerzőkról-művekről okosan, el-
gondolkodva, mégis színesen, jó humorral
mesélt. Bár világszerte ismert muzsikus,
minden művészi allűrtől mentes. A „BDZ”
és a „Hollerung Gábor” bűvös szavak hal-
latán azonnal rábólintott a beszélgetésre –
igaz, elfoglaltságai miatt csak majd egy hó-
nappal későbbre találtunk időpontot. S
mert a találkozónkra magammal vittem ta-
valy rögzített Ysaÿe-CD-jét, innen indul a
beszélgetésünk.

Ez a felvétel a pécsi Kodály Központban készült.
A Zsolnay Központtal és Márta Istvánnal évekkel
korábban kerültem kapcsolatba, 2013-tól rezidens
művészük vagyok. Ez egy reprezentatív, kevés kö-
töttséggel járó szerep. Eredetileg több koncertet
terveztünk, végül másképp alakult: CD-felvételeket
készítettünk a Kodály Központ hangversenyter-
mében. Elsőként az Ysaÿe-anyagot rögzítettük
{Eugene Ysaÿe, 1886-1898, belga hegedűművész, zene-
szerző és karmester – Szerk.}, de azóta felvettük a ki-
adásra váró Brahms-szonátákat is.
Vengerov az „Építészet Stradivárijának” ne-
vezte a Kodály Központot, ahol nagyszerű fel-
vételek készülhetnek.
Azért ez nem ennyire egyértelmű (nevet). Egy CD-
felvételnél a kitűnő akusztika, a nagy terem még na-
gyobb figyelmet igényel. A hangbeállítás a Ysaÿe-
szonátáknál nem okozott problémát, hiszen szóló-
hangszereknél ez viszonylag egyszerű az egyféle
hangzás miatt, de a Brahms-felvételekről nem
mondhatom el ugyanezt.
Egy-egy hangfelvétel minősége újságírónak is

okozhat nehézséget. Lajkó Félixszel a FONÓ-
ban készítettem interjút {az írást lásd a 12. oldalon
– Szerk.}, és a háttérzaj miatt igen nehezen ér-
tettem, amit mondott. Őt „az ördög népi he-
gedűsének”, „a Vajdaság Paganinijének” ne-
vezik – ön pedig játszott a Fonóban, és Paga-
nini a kedvenc zeneszerzője…
Az ördög népi hegedűse kérdésben nem tudok nyi-
latkozni (nevet), de azt elmondhatom, hogy nem
vagyok annyira szigorú a crossover témában,
amelyről a szakma legjobb esetben is csak szájhú-
zással beszél. {Az úgynevezett crossover zene, a zenei mű-
fajokat „keresztező”, többféle műfajt, stílust ötvöző zenei
előadói felfogás. – Szerk.}. A társadalomnak igenis van
olyan szegmense, mely nem a legmélyebb tartal-
makra van kalibrálva. De leszűkíthetjük a témát jó
és kevésbé jó zenére.
Csakhogy épp ezt nehéz a laikusnak megítélnie.
Nem hiszem, hogy ítélkeznünk kellene a zene fö-
lött. Ez olyan művészet, ami közvetlenül hat az ér-
zelmeinkre, hangulatunkra – nem feltétlenül a mély-
ség jelenti a mércét.

„Ne másokat utánozz!”
Korismeret kötelező, saját zenei világkép ajánlatos, hibázás megengedett
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Első pillantásra Baráti Kristó egy sportosan-divatosan öltözködő fiatalember, akiről nem sejthető, milyen gaz-
dag életút áll mögötte. Még csak 34 éves, de már csaknem három évtizede hegedül, 20 évre tekint vissza a pá-
lyája, és mondandója van a világról, a világnak és persze tanítványainak.



Kulisszák mögül

Nem vész el a hallgató ebben a sokféleségben?
Nem baj, ha elvész. A klasszikus zenében könnyed
dallamokból, sokszor a népzenéből merítenek a
szerzők. Ez a legtermészetesebb dolog. Más kér-
dés, hogy mindenféle zenének megvan a maga cél-
közönsége, ahogy igaz ez egy könyv esetében is.
Fölösleges azon filozofálni, hogy az adott mű egy
koordináta rendszerben hol található, s hogy mi-
lyen egy Brahms-szimfóniához képest.
…vagy épp egy Korngold vagy Paganini-he-
gedűversenyhez képest. Ezeket játssza 2014 áp-
rilisában zenekarunkkal. Az előbbit a Zene-
akadémián hallhatja a közönség, a másik mű
Zágrábban kerül színpadra. Mit tudhatunk a
kevésbé ismert Korngold műről?
Nos, a wikipédiás adatokon túl…
…melyek szerint Erich Wolfgang Korngold
1897. máj. 29-én született Brnóban, az Oszt-
rák–Magyar Monarchia fiaként és 1957. nov.
29-én hunyt el Amerikában, amerikai zene-
szerzőként. Max Reinhardt hívta Hollywoodba
Mendelssohn Szentivánéji álom c. művének
filmzenei átdolgozására…
Szóval ezeken túl (mosolyog), Korngold nagy tu-
dású, újító szerzőként a hangszerelésben is remek
volt. Őt nem a XX. század kicsit elvontabb, filozo-

fikusabb iránya érdekelte, hanem az, hogy egyfajta
könnyed, neoromantikus stílusban komponáljon.
Kicsit olyan, mintha Richard Strauss „light” meg-
felelőjét hallanánk.
Slágerszerzőnek tartják?
Nem, de ebbe az irányba terelhetné a hallgatót az
a tény, hogy Hollywoodban dolgozott. Korngold
egy új műfajt teremtett. A későbbi filmzenékben
nagyon sok olyan harmóniaváltást és hangszerelési
fogást lehet felfedezni, amelyek már ebben a hege-
dűversenyben is megtalálhatók.
Korngold hegedült is?
Jó kérdés… Nem tudok róla, de a művei alapján
nem hinném, hogy közelebbről ismerte volna a he-
gedűt (nevet). Más szerzők esetében ezt könnyebb
megítélni: pl. Bartók, aki zongorista volt, kiválóan is-
merte a hegedű adottságait, lehetőségeit, és meste-
rien jelenítette meg a hangszert a szerzeményeiben.
A Paganini-mű, amit Zágrábban játszik majd,
hálás hegedűverseny?
Paganini korának szupersztárja volt, ám nem csu-
pán tehetsége és virtuóz játéka miatt kísérte hatal-
mas érdeklődés a fellépéseit. Zseniális menedzsere
2-3 héttel a koncertjei előtt a helyszínre vonult, kü-
lönféle történeteket mesélt róla, és a legextrémebb
fordulatokkal próbálta az emberek figyelmét fel-
kelteni. Így a koncert idején teljes extázisban várta
a közönség, hogy ember jön-e, vagy ördög. Egyéb-
ként hihetetlen hangszeres eszköztárat hozott létre,
amit azóta sem tudott senki reprodukálni. A hege-
dűjátékot olyan szintre fejlesztette, mint Liszt a
zongorajátékot. A Paganini előtti és utáni hegedü-
lés két külön világ. Úgyhogy mondhatjuk, hogy egy
Paganini-művet jól eljátszani mindig hálás feladat.
És az akkori hegedűk? Lisztről tudjuk, hogy
akár két korabeli zongorát is „szétvert” egy-
egy koncert alatt. Paganini pedig Stradivarikon
játszott, s ezek már abban az időben is több
mint száz évesek voltak.
A hangszer és a hangzás nagyon foglalkoztatta Pa-
ganinit. Ő volt az első nagy koncertező művész,
ezért érdekelte, hogy mekkora koncerttermet ké-
pes a hangszer betölteni, mennyire szól erősen, fé-
nyesen a hegedű. A máig legnagyobbnak tartott két
hegedűkészítő mester, Stradivari és Guarneri del 29

„Jó szólista csak 
kamarazenei attitűddel

lehet valaki.”
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Kulisszák mögül

Gesú hangszerei esetében ma sem tudjuk, hogyan
képesek ezek a hegedűk így megszólalni. Azt is jó
lenne tudni, hogyan fogalmazódott meg az erőtel-
jes hangzás iránti igény már az 1600-as években.

Ön egy Lady Harmsworth nevű, 1703-ban ké-
szült Stradivari hegedűn játszik.
Igen. Ezek a hangszerek azért kaptak nevet, hogy
meg lehessen különböztetni őket. Stradivari ügyelt
a „sorozatgyártásra”, nagyon profin kellett beosz-
tania műhelyében a munkát. Évente 2-3, néha 4-5
hegedűt készített, brácsákat és csellókat is, ami még
nagyobb munka.
Mit tudunk a vonóról? Mindig a hegedűről be-
szélünk, a vonóról soha. Egy kiállításon lát-
tam, milyen elmerülten válogattak a hegedű-
sök a vonók között.
Ott voltam azon a kiállításon a Fonóban, és ját-
szottam is. A vonó különleges kategória. Míg a he-
gedű hangszer és gyönyörű műtárgy (vagy értékes
antikvitás), a vonó „csupán” eszköz, de nélküle a
hegedűt nem lehet életre kelteni. Egy jó vonó csil-
lagászati összegekbe, akár egy lakás árába is kerül-
het. A francia és a német vonókészítő-iskola a leg-
híresebb.
Adott hegedűtípushoz adott vonótípus készül?
Nem, ez teljesen egyéni. A legjobb vonók a leghaj-
lékonyabb és legtartósabb fernambuk nevű fafajtá-
ból készülnek, amely Brazíliában honos.
Egy vonónál egyébként nem érték vagy
előny a kor, hiszen a faanyag fárad,
torzul, valamilyen irányba elhajolhat,
ha sokat használják.
A Stradivari hegedűjén és a koncer-
ten használt vonójával gyakorol?
Nincs értelme máson gyakorolni. A
fogások, a hangzás, az intonáció
nagymértékben függ a hangszertől.
Más hangszeren másként kell ját-
szani.
Ahány előadó, annyiféle a játé-
kuk is, amit tovább árnyal a
karmester és a kísérő zenekar.
Önnek számít, hogy ki vezé-
nyel, melyik zenekar kíséri?
Természetesen számít. De fontos

megjegyezni, hogy maguk a művek is nagyban be-
folyásolják a szólista és a zenekar közötti „párbeszé-
det”. Egészen más egy Paganini-hegedűversenyt el-
játszani, mint egy Brahms- vagy Beethoven-hegedű-
versenyt, ahol alig jelenik meg a téma a szólistánál.
A kamarazenében egyenrangú a viszony a ze-
nészek között?
Jó szólista csak kamarazenei attitűddel lehet valaki.
A szólókoncertek az összes fellépésnek csak töre-
dékét adják. Ezért elsősorban jó kamarazenésznek
érdemes lenni. Várdai István barátommal vagy má-
sokkal kamarázni mindig örömteli, izgalmas feladat,
ugyanakkor soha nem egyszerű dolog. A zenészek
között mindig felmerül, hogy ki mit gondol a mű-
ről, megbeszéljük, hogyan játsszuk az adott dara-
bot. A nagyzenekarnál kicsit más a helyzet. 
A zenekart a karmester, a maestro felkészíti, aztán
fogadják a szólistát, aki elmondja, hogyan szeretné
előadni a művet, és akkor a „szólista lába elé terítik
a vörös szőnyeget”. Persze olyan karmesterekkel is
találkoztam már, akik javasoltak valamit, s mivel jól
tudtunk együttműködni, szívesen megvalósítottam,
amit kértek. Szeretem kihozni a zenekarból is a leg-
jobbat, mindig biztatom a zenészeket, hogy a szó-
lókat vagy a fontos zenei részeket merjék bátrab-
ban játszani.
Ön tanít is; a Pécsi Tudományegyetem Művé-
szeti Kar Zeneművészeti Intézetében. Gondo-
lom, a fiatalok szeretnek fiataltól tanulni…
Szeretek tanítani. Próbálom elérni, hogy a hallga-
tóim tudatosan gondolkodjanak a zenéről. Nem hi-
szek abban, hogy a spontaneitás, a művészi attitűd
és az önmegvalósítás önmagában elegendő. Az ér-
zelmek mellett nagyon fontos, hogy a diák képes
legyen strukturálni, analizálni és tudatosan megfo-

galmazni valamilyen iránymutatást saját
maga számára. Erre biztatom, ösztönzöm

a tanítványaimat. Ne azt csinálják, amit
én, ne utánozzanak más előadókat, ha-
nem próbáljanak meg saját képet kiala-

kítani a művekről. Sokat beszélgetünk ar-
ról is, hogy milyen szempontok alapján ala-

kítsák ki saját zenei világukat.
Fontos az általános műveltség, ismer-
niük kell a társművészeteket, egy-egy
kor társadalmi környezetét, szokásait.
Minél teljesebb a kép, annál világo-
sabb a művész számára, milyen el-
képzelései lehettek a szerzőnek a da-
rab előadásmódjáról. Bár erre soha
nem fogunk pontos választ kapni,

de az biztos, hogy nem élvezünk
végtelen szabadságot. Minden szerző-

„A karrier nem csak 
a szakmai 

teljesítménytől függ.”



Rivaldafényben

nek sajátos a
nyelvezete, és
van valamilyen
szándéka a for-
mával, a harmó-
niavilággal.
A kotta nem
elég a hiteles
előadáshoz?
Nagyon kevés,
borzasztóan ke-
vés hozzá. Az
adott szerző
sok más művét
kell ismerni ah-

hoz, hogy tudjuk, mit jelentett például egy kötés
Mozartnál vagy Brahmsnál. A XX. századra alakult
ki az a gyakorlat, hogy a szerzők mindent próbálnak
precízen jelölni, mivel tartanak attól, hogy egy for-
tissimo vagy egy schneller jelölés milyen extrém re-
akciókat fog kiváltani az előadókból. Nem véletlen,
hogy Mahler azt írja: schneller, aber nicht so viele,
azaz gyorsan, de nem annyira, Bartók meg még a
metronómszámokat is jelzi.
A kortárs zeneszerzőktől – akiknek műveit ön
szintén előszeretettel mutatja be – lehet kér-
dezni, lehet velük egyeztetni. Gondolom, ilyen-
kor közös alkotómunka folyik.
Valóban. A szerzők szeretnek az előadók kérdése-
ire felelni, kéréseinek megfelelni. Kevés olyan ze-
neszerzőt ismerünk, amilyen pl. Beethoven volt,
akit a zene jobban érdekelt, mint az előadók szem-
pontjai. Ha Sosztakovicstól Ojsztrah kért valamit,
vagy Bartóktól Menuhin, akkor szívesen alakítot-
tak a művükön. Mindig érdekes a szerzővel talál-
kozni. A koreai Cseng verseny-győztes műve pl. tel-
jes mértékben lejátszhatatlannak tűnt és tűnik ma is,
de lehetett a szerzővel beszélni, sőt, kifejezetten
kérte a javaslataimat. Ő ezt a művet diplomamun-
kaként írta, s mint mondta, rengeteg ideje volt, hát
rengeteg hangot írt le… Dubrovay László II. he-
gedűversenyét is játszottam mostanában, úgyhogy
vele is találkozhattam. Neki konkrétabbak az el-
képzelései a saját műveiről, de nagyon lelkes és tü-
relmes volt, amikor beszélgettünk.
Mi a véleménye Dohnányiról, zenekarunk név-
adójáról?
Dohnányi óriási zenész, akire erőteljesen hatott
Brahms világa. Néhány fennmaradt lemezfelvéte-
léből tudjuk, hogyan interpretált; Dohnányi és kor-
társai előadásában még nincs jelen az a sterilitás,
ami az 50-es, 60-as évektől a lemezfelvételek hatá-
sára kezdett kialakulni.

Önt nem zavarja, hogy nem csupán a lemez-
minőségű felvételei hallgathatók meg a világ-
hálón?
Egyáltalán nem. A sterilitás elsősorban a zenei atti-
tűd oldaláról érdekes. Dohnányi, Bartók, Heifetz és
mások koncertfelvételein felfedezhetünk hibákat,
Sarazate 1904-es felvételén érződik, mennyire izgul,
sőt téveszt is, mégis fantasztikus érzés, hogy egyál-
talán hallhatjuk őket. Dohnányi pedig extrém mó-
don azt is megjeleníti, hogy mi fontos a számára az
adott műből és mi nem.
A tempóról jut eszembe: naptárja évekre előre
teli, nem is akármilyen fellépésekkel. 2015. ja-
nuár 25-én a Carnegie Hallban ad koncertet.
Ami a Carnegie Hallt és a naptár telítettségét illeti,
mindkettő örömteli dolog, amelyben óriási szerepe
van Körner Tamásnak, aki lassan két éve mened-
zsel. Egyedülálló az a zeneszeretet, lelkesedés, hoz-
záállás, ahogyan ő menedzseli a művészeket.
Nincs szükség külföldi impresszárióra a nem-
zetközi karrierhez?
Ma vagy egy nagy menedzsmenthez kerülnek a mű-
vészek, és akkor egy listán valahol szerepel a nevük,
vagy önmagát menedzseli valaki. A karrier nem
csak a szakmai teljesítménytől függ. Bízom abban,
hogy hamarosan a legnagyobb zenekarokkal és kar-
mesterekkel játszhatok majd együtt. Fantasztikus
lehetőség a kölni vagy a londoni filharmonikusok-
kal tervezett két koncert, ugyanakkor nagyon fon-
tos, hogy itthon is jelen tudjak lenni. Fontos szá-
momra a hazai kötődés. Például a MÁV Szimfoni-
kusokkal 20 éve koncerteztem először, és azóta is
minden évben játszom velük. Szeretem ezt a kap-
csolatot.

És a Dohnányi Zenekart, Hollerung Gábort?
Gábort régóta ismerem, kitűnő a szakmai kapcso-
latunk és jó barátok vagyunk. A BDZ-vel is mindig
szívesen játszom. Nagy öröm számomra, hogy a
BDZ lesz az első magyar zenekar, amellyel – 2014
áprilisában – külföldön, Zágrábban együtt koncer-
tezhetünk.
Magyarországi közönségünk Baráti Kristófot szintén 2014
áprilisában, 8-án,, 19.30 órakor hallhatja a Zeneakadé-
mián, ahol Korngold hegedűversenyének szólistája lesz. A
koncerten felhangzik még Ott Rezső: elle éternelle (ősbemu-
tató) és Mahler : I. szimfónia. Az est karmestere Guido
Mancusi. u

31

„vonó nélkül a hegedűt
nem lehet életre kelteni”



Nagy magyar zeneszerzők

Szöveg: Mácsai Ágnes

„Születtem 1881. március 25-én Nagyszentmiklóson, To-
rontál megyében, és hatévesen kezdtem zongorázni tanulni
édesanyámtól. Atyámban, aki egy gazdászati iskola igaz-
gatója volt, meglehetősen magas fokú zenei tehetség élt [...]
Nyolc éves voltam, amikor meghalt. Halála után anyámra
hárult a gond, hogy mint népiskolai tanítónő mindennapi
kenyerünket megkeresse. [...] már kilencéves koromban
kezdtem apró zongoradarabokat komponálni, és 1891-ben
Nagyszöllősön mint „zeneszerző” és „zongoraművész” a
nyilvánosság előtt is felléptem [...]”

GYERMEKKOR

Két muzsikus ember gyermekeként nem csoda,
hogy Bartókot nagyon korán zenei impulzusok ér-
ték. Édesapja alapította a város első zene-és dalegy-
letét, édesanyja pedig jól zongorázott. „Azt hiszem,
zenei tehetségemet, muzsikus hajlamomat ettől a finom lelkű,
drága asszonytól örököltem”-  írja édesanyjáról, akihez
egész életében nagyon szoros kapcsolat fűzte. Idő-
sebb Bartók Béla korai halála után az édesanya tar-
totta el a őt és négy évvel fiatalabb húgát, Erzsébe-
tet. Sokszor költöztek, és végül Pozsonyban tele-

pedtek le. Azért is volt fontos,
hogy egy nagyvárosban éljenek,
mert 11 évesen Bartókról egy
hangversenyen egyértelműen ki-
derült, hogy milyen kiemelkedő
zenei tehetség, és hogy megfelelő
taníttatásához mindenképpen egy
nagy zenei élettel rendelkező vá-
rosban lenne a megfelelő környe-
zet. Pozsonyban Erkel Ferenc fia,
Erkel László és Anton Hyrtl vál-
lalta tanítását.
Bartók gyermekkorát két dolog
árnyékolta be: egy csecsemőkori
himlőoltástól kapott súlyos be-
tegség és édesapja korai halála. A
betegség már a gyerektársaságban
is zárkózottá tette, majd egész
életében visszahúzódó, csendes

természetű ember maradt. Sokan úgy vélik, gye-
rekkora miatt vált ilyenné.

TANULÓÉVEK, MEGMÉRETTETÉSEK

18 éves koráig megismerkedett a zeneirodalommal,
a legnagyobb hatással Liszt és Wagner művei voltak
rá. A gimnáziumi matematikatanárának, Dohnányi
Frigyesnek Ernő fia késő romantikus művei elva-
rázsolták Bartókot, ezért ő is elképesztő mennyi-
ségű művet komponált. 18 éves koráig már 182,
mára már alig ismert opust jegyzett fel listájára. Az
érettségi után kézenfekvő megoldás lett volna a bé-
csi Zeneakadémiára jelentkeznie, de ehelyett Doh-
nányiék javaslatára a budapestit választotta. Itt zon-
goratanára a nagyhírű Liszt-tanítvány, Thomán Ist-
ván, a zeneszerzésé pedig Koessler János volt. Ma-
gyarországon mindvégig kiemelt figyelmet kaptak
zongorakoncertjei, de Richard Strauss Hősi élet
című művének partitúra nélküli lejátszása már a bé-
csi közönséget is meghódította. Zenei fejlődésére
nagy hatással volt Richard Strauss Imigyen szóla
Zarathusztra című műve, amelyet annak első buda-
pesti bemutatóján hallott.
A Zeneakadémia elvégzése után, 1903-tól egyre is-
mertebb és népszerűbb lett zongoraművészként és32

Aki felkutatta a parasztzenét
„… csak azt sajnálom, hogy tele bőrönddel kell elmennem.”

Portré Bartók Béla zeneszerző-zongoraművész-népzenekutatóról



ÖN TUDTA?

Bartók életéről egy három részes dokumen-
tumfilmet forgattak 2000-ben, Gyökerek cím-
mel. A filmben végigkövették Bartók életét
(többek között) levelezéseinek felhasználásá-
val. (rendező: Gaál István)
A zeneszerző emlékét őrzi Budapesten, a II.
kerületben a Bartók Béla Emlékház
Születésének 2008. évi évfordulóján, március
25-én Bartók volt látható a Google internetes
kereső logóján. (Korábban magyar vonatko-
zású logó nem szerepelt az oldal nyitólapján.)
Nevét viseli a Merkúr bolygó egyik krátere és
a 4132 Bartók nevű kisbolygó is

Nagy magyar zeneszerzők

címmel 10-10 zongorakíséretes népdalfeldolgozá-
sukat tartalmazó füzetüket. A megjelentetés teljes
kudarc volt, szinte alig érdeklődött valaki a kiadvány
iránt. Ez mégsem tántorította el őket a folytatástól.
Bartók egy idő után nem csak a magyar, hanem a
román, szlovák, rutén és bolgár népdalokat is gyűj-
teni kezdte. 1913-ban lehetősége nyílt Algériában
az arab népzene tanulmányozására. Később még
kétszer tudott elutazni távolabbi gyűjtésekre, Kai-
róba és Törökországba. A trianoni határok már
nem tették lehetővé a falvakba történő gyakori uta-
zásokat, ezért ezt követően a már megszerzett
anyag tudományos vizsgálatával és publikálásával
foglalkozott. 1935-től ezt a rendszerező munkáját
már, mint a Magyar Tudományos Akadémia tagja
végezhette. A gyűjtőmunkájának is köszönhetően
műveiben a magyar és a környező népek zenéi is
megjelentek.

SZÍNPADI MŰVEK – ZENESZERZŐI SIKEREK

Első nagyobb sikereit, mint zeneszerző színpadi
műveivel aratta. Először A fából faragott királyfi
című balettet mutatták be a budapesti Operaház-
ban 1917-ben, majd ezt követően a korábban ké-
szült, A kékszakállú herceg vára című operát, 1918-
ban. Így nyilatkozik erről Bartók: „A kékszakállú
herceg vára című misztériumot 1911 márciusától szeptem-
berig zenésítettem meg. Ez az első színpadi és egyúttal első
vokális művem. Az akkori viszonyok nem voltak alkal-
masak arra, hogy művemet előadassam, úgyhogy csak A fá-
ból faragott királyfi színre kerülése után mutattam be
Bánffy Miklós grófnak és Tango karmesternek. Nagy há-
lával tartozom nekik, hogy fáradságot nem kímélve ilyen el-

már zeneszerzőként is. Ezért határozta el, hogy
megméretteti magát 1905-ben a párizsi Rubinstein-
versenyen zongorázásból és zeneszerzésből. A ver-
senyen elért eredményről így számolt be édesany-
jának: „Kedves Mama! Sajnálattal értesítlek, hogy a ver-
senyben sikert nem értem el. Hogy a zongoraművészek kö-
zött nem én nyertem, az nem oly különös, meg nem is bántó
dolog. De ami a zeneszerzői díj kiosztása, azaz ki nem
osztása körül történt, az felháborító.” Ennek a kudarc-
nak ellenére Párizs óriási élményt jelentett számára.
Ezt követően sok koncertturnén vett részt és fi-
gyelme elkezdett egy új irányba fordulni; a népze-
nei gyűjtőmunka felé. Célja az volt, hogy a népdal-
kincseket minél részletesebben és pontosabban le-
jegyezze.

„PARASZTZENE”

1904-ben Gerlicepusztán pihent, ahol először ta-
lálkozott a magyar parasztzenével. Itt kezdte felfe-
dezni a különbséget a paraszti népzene és az általa
népdalnak hitt, népies műdal között. Erről így vall
önéletrajzában: „Fölismertem továbbá, hogy a tévesen nép-
daloknak ismert magyar dallamok – amelyek a valóságban
többé-kevésbé triviális népies műdalok – kevés érdekességet
nyújtanak, és így 1905-ben hozzáfogtam a mindaddig tel-
jesen ismeretlen magyar parasztzene fölkutatásához. E
munkámban nagy szerencsémre kiváló zenész-munkatár-
sat találtam Kodály Zoltán személyében…” Bartók elő-
ször csak lekottázta a hallott dallamokat, majd a ké-
sőbbiekben már koffernyi méretű fonográfjával 
viaszhengerekre rögzítette azokat. Ez a készülék
egész életében elkísérte őt gyűjtéseiben, ennek se-
gítségével tudta tudományos igénnyel dokumentálni
a paraszti énekeket. 1906-ban Kodállyal közösen sa-
ját költségükön jelentették meg Magyar népdalok

• 

• 

• 

• 

Feleségével, Pásztory Dittával

33



34

Nagy magyar zeneszerzők

sőrangú előadásban hozták színre. Haselback Olga és Kál-
mán Oszkár is olyan tökéletesen éneklik szerepeiket, hogy
az előadás teljesen utolérte elképzelésemet.” Az operát a
Lipótvárosi Kaszinó pályázatára írta, és feleségé-
nek, Mártának ajánlotta. Ez a misztériumjáték egya-
ránt mérföldkő volt Bartók zeneszerzői pályáján és
az egész magyar zenei életben. Barátja, a költő Ba-
lázs Béla szövegére írta a zenét. A korabeli újsá-
gokban többen támadták a szöveget, mert azt gon-
dolták, hogy az egyáltalán nem volt alkalmas meg-
zenésítésre, homályosnak és zavarosnak gondolták.
Erről az író így beszélt: „Nagyon sok embernek az a vé-
leménye, hogy ezek a szövegek rosszak. Azonban sajnos ab-
ban az időben az írók még nem nagyon tolongtak Bartók
Béla körül, mert vagy futóbolondnak, vagy rosszhiszemű
szélhámosnak tartották, úgyhogy nem volt más, akitől szö-
veget kaphatott volna. Most Bartók megírta balettjét, és meg-
írta első operáját, és kivívta velük magának azt az elisme-
rést, amely zsenijének kijár. Az én szövegeim tehát betöl-
tötték hivatásukat. Egyéb mondanivalóm róluk nincsen.
Ha most már majd jönnek mások, akik szebb szövegeket
írnak Bartók Béla számára, én csak örülni fogok neki.” A
zene ellenben elnyerte a kritikusok elismerését. 
Ezeket a darabokat még két színpadi mű követte: 
A csodálatos mandarin és a Bálványvár című.

BARTÓK, AZ EMBER

Bartókot 1907-ben nevezték ki Thomán István utó-
daként a Zeneakadémia tanárának. 1909-ben fele-

ségül vette akkor végzett tanítványát, Ziegler
Mártát. Házasságukból egy gyermek született,
Béla. Márta hitte, hogy férje tehetséges és
hogy csak idő kérdése, hogy felfedezzék azt,
amit ő már a zeneakadémiai évek alatt meglá-
tott Bartókban. Segítette férjét azon az úton,
amely az ismertséghez vezetett. Házasságuk
1923-ig tartott. Békességben váltak el. Márta
felismerte, hogy a fiatal tanítvány Pásztory
Edith (Ditta) lesz majd férjének jó társa a ma-
gánéletben és a színpadon is.  Bartók még eb-
ben az évben feleségül vette Dittát, és 1924-
ben megszületett Bartók második fia, Péter. 
korábban aktív közéleti szerepeket vállaló

Bartók Magyarországon egyre visszahúzó-
dóbb lett. Aggódva figyelte a szélsőséges po-
litika előretörését. 1937-ben letiltotta kon-
certjeinek német és olasz közvetítését, majd
nem sokkal később műveinek kiadói jogát át-
vitte a londoni Boosey and Hawkes kiadóhoz,
az osztrák Universal Editiontól. Többször
úgy érezte, hogy külföldre kellene telepednie.
Ehhez a végső lökést édesanyja 1939. év végi

halála adta meg neki.
Hazájától egy zeneakadémiai koncerttel búcsúzott
1940. október 8-án. New Yorkba utazott, ahol fáj-
dalmas évek kezdődtek. Távol volt családja egy ré-
szétől, a barátaitól, a hazájától. Anyagi nehézségek
között élt, ráadásul itthonról már betegen indult út-
nak. 1945. szeptember 26-án halt meg New York-
ban hosszas betegeskedés után. Utolsó pillanatai-
nak egyikében így vallott orvosának: „… csak azt
sajnálom, hogy tele bőrönddel kell elmennem.”

A „BARTÓK-ZENE”

Bartók a zenéjét kezdetben a fellángoló nacionaliz-
mus hatására a hazafiasság és hazaszeretet kifejezé-
sére használta. Ebből a korszakból egyik híres
műve a Kossuth-szimfónia (1903) volt. A későbbi-
ekben, ahogy arról korábban már szóltunk, a nép-
zenekutatások következtében a népi motívumok is
beépültek zenéjébe. Majd Stravinsky és Arnold
Schönberg újításai hatottak műveire. A Cantata
Profana című műve pedig már egyértelműen a hu-
manista értékrend középpontba kerülését mutatja.
Bartók írt több zenekari művet (pl. Első és máso-
dik szvit, Táncszvit, Concerto zenekarra), verseny-
műveket (pl. I.hegedűverseny, I.-II.-III. zongora-
verseny), kamarazenekari darabokat vonósnégyesre,
hegedűre és zongorára.
Hatása a modern 20. századi zenére vitathatatlan, az
egyik legismertebb magyar lett az egész világon u.

Ko
dá

ly
 é

s B
ar

tó
k 

a 
XX

. s
zá

za
d 

el
ej

én



Pulpituson

Szöveg: Kassai-Máté Krisztina

Öt évvel ezelőtt költözött vissza
Bécsbe. Milyen hosszú ideig volt
távol?
Tulajdonképpen most sem vagyok
itt, hiszen állandóan utazom, csak a
lakásom van Bécsben. Nemrég jöt-
tem vissza Torontóból. De ebben az
évben játszottuk Erwin Schrott-tal
{uruguayi bassbartion – Szerk.} a Fi-
garot a világ egyik legszebb színhá-
zában, a buenos aires-i Teatro Co-
lónban, amely egyébként a világ leg-
szélesebb, 16 sávos útja mellett fek-
szik. Jövőre a Falstaffot játsszuk
majd ugyanott. Háromszor fogok
Santiago de Chilébe repülni, de Bo-
gota és Toronto is az úticélok között
szerepel. Az utazás elég fárasztó do-
log, sok stressz éri az embert; a vá-
rakozás, a bosszankodás, a késések,
a kofferből kofferba költözködés... 
Ennyi utazás után van még kedve messzebb
nyaralni menni? Vagy inkább felmegy a legkö-
zelebbi alpesi csúcsra pihenni?
Valóban nincs kedvem hosszú utakhoz, viszont
Olaszországot nagyon szeretem, addig még haj-
landó vagyok elmenni. Idén is Toszkánában töltöt-
tem két hetet, ott igazán ki tudok kapcsolni. Olasz-
ország minden évben helyet kap a programjaimban. 
Zenésznek lenni, szerintem csudajó dolog, hi-
szen mindig örömöt lehet szerezni másoknak.
Ugyanakkor a zenészélet meglehetősen rend-
szertelen. Ajánlaná az unokáinak, hogy zené-
szek legyenek? 
Semmi esetre sem! Az a baj, hogy nem igazán lehet
tudni, hogy hova tarthat egy zenész, mennyire lesz
sikeres vagy éppen sikertelen. És bizonytalan, hol
lesz éppen koncert, milyen kompromisszumokat
kell meghozni érte. A világ is megváltozott, gazda-
ságilag nehéz helyzetbe kerültünk, és természete-
sen a kultúra és a művészet az a terület, ahonnan a

legelőször elvándorol a pénz. Nekem szomorúság
azt látni, hogy például önöknél milliárdok mennek
el stadionok vagy metróállomások építésére, mi-
közben a zenei világ köztudottan nélkülöz. De Iz-
raelt is említhetném, ahol egészen katasztrofális a
helyzet, ugyanis állami támogatást szinte egyáltalán
nem kapnak a zenekarok. Még Németországban is
sokakat összevontak, sokan pedig meg is szűntek. 
Pedig ha van pénz, igazán remek projekteket
lehet létrehozni… Mesélne egy kicsit közös
munkájukról Katharina Wagnerrel? 
Katharina Wagnerrel {Német opera-rendező, a Bayre-
uthi Fesztivál társrendezője – Szerk.} már többször dol-

Wagner begyűrűzte, Dél‐Amerika lenyűgözte
A világ szinte összes repülőterén járt már, Ausztrálián kívül minden kontinensen vezényelt, a naptárja 2016-
ig telve, ami különösen a mifelénk tapasztalható bizonytalanságot látva igazán irigylésre méltó. 2013-ban To-
ronto, Bécs, Berlin, Milánó, Kassa, Tel Aviv, Palm Beach, Buenos Aires voltak főbb állomásai. Zenekarunk-
kal már többször dolgozott együtt, mindig nagy örömmel jár Budapesten. Roberto Paternostro, osztrák kar-
mesterrel, aki saját bevallása szerint nem ismer lehetetlent, egy bécsi kávéház helyett (sajnos) a virtuális térben
beszélgettünk. 

NÉVJEGY: ROBERTO PATERNOSTRO, KARMESTER
Született: 1957-ben, Bécsben.
Kedvenc zeneszerzője: Wagner, Verdi, Schumann, Brahms
Kedvenc írója: Thomas Mann, Kertész Imre
Hobbija: Golf, bár mostanában nagyon kevés az ideje rá, pedig
korábban díjakat is nyert.
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goztunk együtt. Legutóbbi óriási, merész vállalko-
zásunkat, Wagner Nibelung gyűrűjét – a teljes, négy
operából álló mű rövidített, 7 órás változatban tör-
ténő színre vitelét a Teatro Colónban – , sajnos vé-
gül nem vele fejeztem be, hanem Valentina Car-
rasco, argentin rendezőnővel, de Katharinával kap-
csolatosan mindenképpen meg kell említenem ezt a
projektet.
Miután nagyon szeretem Wagner zenéjét, mindig
megpróbálkozom valami újjal. Az egyik ilyen vál-
lalkozás, amit Katharina Wagner is támogatott, az a
koncert volt Bayreuthban, amelyen az izraeli kama-
razenekar – amelynek zenei vezetője vagyok – töb-
bek között Wagner darabot is játszott. Sok kritika
érte a projektet, de összességében hatalmas siker
volt, olyannyira, hogy 2012-ben megkaptam érte az
ECHO Klassik díjat {A német Phono-Akadémia által
odaítélt klasszikus zenei díj. – Szerk.} A jövő évben
pedig a Bolygó Hollandit fogjuk Katharinával
együtt színpadra vinni novemberben először Bo-
gotában, az ottani professzionális zenekarral, 2015
áprilisában pedig Bécsben, a Múzeum negyedben.
A két előadásban lényeges közös pont, hogy egy
produkcióban együtt lépnek fel profik és amatőrök.
Bogotában az ottani fantasztikus filharmonikus ze-
nekar, bayreuthi énekesek, ifjúsági kórus és gyere-
kek. Bécsben pedig természetesen a Bécsi Filhar-
monikusok, és ott is szerepelnek gyerekek és fiatal
művészek. Az egész projekt nagyon izgalmas. 
Miért pont Bogota az első előadás helyszíne?
Katharina Wagnerrel gondoltuk ki, hogy érdemes
egy olyan országba menni, ahol még nincs annyi ta-
pasztalat, ahol még lehet új a nap alatt. Ráadásul
egy sikeres, nagyszabású kezdeményezéssel még tá-
mogatni is lehet az országot. 

Karrierje elején sikerült elnyernie Karajan asz-
szisztensének pozícióját. Milyen volt egy igazi
média profi mellett dolgozni?
Karajan valóban értett a média nyelvén, de fan-
tasztikus karmester is volt. És óriási szerencséje is
volt: megjárhatta a technika vívmányainak minden
lépcsőfokát, a hangrögzítés kezdeteit. Nekem csoda
volt, hogy ott lehettem körülötte, megismerhettem
Pavarottit és Carrerast és sok más világhírű mű-
vészt. Azt bánom egy kicsit, hogy túl fiatal voltam
ahhoz, hogy jó kérdéseket tegyek fel neki, hogy
megkérdezzem tőle: Herr von Karajan, ön hogyan
csinálná? De így is olyan távlatokba repített, ame-
lyekből sok évig tudtam táplálkozni.
A Dohnányi Zenekar karmesterével milyen táv-
latokba nyúlik a kapcsolata?
Hollerung Gábort már sok éve, még Izraelből is-
merem, egy közös barátunk hozott össze bennün-
ket. Nagyon szeretem a Dohnányi Zenekart, hát
még a karmesterüket! Fantasztikus zenész, és fan-
tasztikus ember: amit megígér, arra mérget lehet
venni. Ez pedig ritka jelenség manapság. 
Magyarország illetve Budapest milyen helyet
foglal el úticéljai listájában?
Nagyon előkelő helyet! Szeretem a magyar vidéket,
a Balatont, Tokajt, a borokat, amik fantasztikusak,
és szeretek Budapesten lenni. Sokat dolgoztam is
itt; vezényeltem az Operában, az Erkel Színházban,
ami szerencsére most ismét megnyílt, és CD- fel-
vételt is készítettem Budapesten. Szeretem minden
országban kipróbálni a helyi borokat, ételeket, hogy
megismerjem az ottani konyhát. És milyen jól tet-
tem, hogy itt is kipróbáltam mindezeket!

Wolfgang Wagnerrel

Karajan aszisztenseként 1978‐ban
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Még élményként éli meg az utazásokat? Van-
nak dolgok, amiken jól tud szórakozni?
Az utazás fárasztó számomra, az igaz, de nagyon
jó érzés, hogy a világban sok helyen szívesen látott
vendég vagyok. Ha csak a 2014-es évet nézzük;
Drezda, Bécs, Buenos Aires, Izrael, keresztül-kasul
a világban… De ahová utazom, ott általában hosz-
szabb időt töltök el, így tudok alkalmazkodni a kör-
nyezethez. Mindenhol kipróbálom a helyi kínálatot,
igyekszem ottani módon élni. Remekül szórako-
zom például az olaszokon, akik bárhová mennek a
világban – az olasz énekesek, zenészek igazán sok-
felé eljutnak – , mindenhol az első dolguk, hogy
olasz ételeket keressenek. Sőt, a biztonság kedvé-
ért a kofferjükben viszik magukkal a hozzávalókat,
még étkészletet is. 
A jövő évben is rengeteg érdekes projekt várja.
Kiemelne néhányat?
A már fent említett Bolygó Hollandi projektünk ta-
lán a legizgalmasabb, de lesz márciusban egy mes-
terkurzusom Berlinben, az őszt Buenos Airesben
töltöm majd, a Teatró Colónban több előadáson
vezényelek, Verdi: „Falstaff ”, Strauss: „Elektra”, az
ottani Filharmonikusokkal pedig többek között
Brittent és Mozartot játszunk majd. 
Roberto Paternostro karmesterrel 2014. február 1-jén, a
Zeneakadémián találkozhat kedves közönségünk. Zeneka-
runk 19.30-kor kezdődő koncertjén felcsendül Fekete
Gyula: Excelsior!, Strauss: Don Juan, és Schubert: IX. (C-
dúr) szimfónia című műve. u

HÁTTÉR

Munkásságának fontosabb állomásai:
Egyetemi tanulmányok a Bécsi Zeneakadémián Hans Swarowsky-
nál, és Hamburgban Ligeti Györgynél és Christoph Dohnányinál.
1978 és 1984 között Herbert von Karajan asszisztense.
Vezényelt már Európa szinte összes operaházában, többek kö-
zött a Bajor Operaházban, a Berlini Állami Operaházban, a
Semperoperben Drezdában, továbbá Velencében, Barceloná-
ban, Bécsben, Madridban, Sevillában, Budapesten. 
1991 és 2000 között a Württembergi Filharmonikusok zeneigazgatója
1997 és 2007 között a Kasseli Állami Színház fő zeneigazgatója,
ahol nagy figyelmet keltenek új Wagner, Verdi és Strauss adap-
tációi.
2009 óta az Izraeli kamarazenekar (Israel Chamber Orchestra)
zenei vezetője, legkülönlegesebb vállalkozásaként Bayreuth-
ban 2011-ben Wagnert játszik a zenekarral, amiért 2012-ben a
megkapja a német ECHO Klassik zenei díj különdíját.
2010/11 kiemelkedő eseményei számára a debütálás Cincinat-
tiben, a Verdi-fesztivál szezonnyitója Prágában az Aida elő-
adással, Mahler 3. szimfóniájának előadása Budapesten a Mah-
ler évben, valamint egy kortárs oratórium vezénylése Toronto-
ban 
2012 novemberében Buenos Airesben, a Teatró Colón színpa-
dán bemutatják Wagner: „A Nibelung gyűrűje” teljes ciklusát egy
hét órás előadásban, amelyről dokumentum film is készült
2013 augusztusában visszatér a Teatró Colón színpadára egy
új Mozart: „Figaro házassága” eladással
2013-as évet egy Verdi-Wagner gálával zárja Torontoban
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Zenekarunkkal 2011‐ben
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Nemzetközi és hazai porondról

VATROSLAV LISINSKI 

Vatroslav Lisinski,
horvát zeneszerző
(1819-1854) Ignaz
Fuchs néven szüle-
tett Zágrábban, egy
német-zsidó család-
ban. Írt operákat,
számos zenekari, kó-
rus és szólóművet.
Lisinski írta az első
horvát operát 1846-
ban. Második ope-

rája, a Porin 1848-1851 között készült Prágában
konzervatóriumi évei alatt, de első bemutatására
csak 1897-ben került sor Zágrábban. A mű egyér-
telmű utalásokat tartalmaz a horvát nemzeti tradí-
ciókra. A prágai konzervatórium elvégzése után
visszatért Zágrábba. Lisinski 1854-ben halt meg na-
gyon szegényen. Sokáig úgy tűnt, hogy a Porin és
Lisinski maga is teljesen feledésbe merül. A XX.
század elejéig nem mutatták be újra második ope-
ráját, de ettől az időszaktól kezdve Lisinskit a mo-
dern horvát és a délszláv zene megalapítójaként
tisztelik.Derek  Lisinski Porin-nyitányát 2014. február
14.-én pénteken 19:00 órától játssza zenekarunk a Klau-
zál Gábor Budafok–Tétényi Művelődési Központban, a
Budafoki Hangversenyesték keretében. 

JOSIP NALIS

Josip Nalis, horvát
karmester 1975-ben
született. Zenei ta-
nulmányait Zágráb-
ban végezte karmes-
ter és zenekultúra
szakon, majd egy ál-
talános iskolában
kezdett tanítani. Ezt
követően a Kulturá-
lis Minisztériumban helyezkedett el, ahol a horvát
állami szintű zenei és színpadi művészetek irányel-
veinek kidolgozásán és végrehajtásán dolgozott.
2006 óta Nalis Horvátország legnagyobb zenei iro-
dájának, a Zagrab Concert Management-nek dol-

gozik. Mindeközben folyamatosan aktív maradt
eredeti szakmájában, a karmesterkedésben is. Több
horvát és nemzetközi zenekart vezényelt Horvát-
országban és külföldön egyaránt.
Josip Nalis 2014. február 14.-én pénteken 19:00 órától ve-
zényli Lisinski, Bujtás József, Haydn és Beethoven műveit
a Klauzál Gábor Budafok–Tétényi Művelődési Központ-
ban, a Budafoki Hangversenyesték keretében. Közreműkö-
dik Helecz Dániel csellón.

GUIDO MANCUSI

Guido Mancusi kar-
mester 1966-ban szü-
letett Nápolyban egy
olasz-osztrák zenész
családba. Gyerekkorát
Nápolyban és Pado-
vában töltötte, majd
édesapja korai halála
után, énektanár édes-
anyjával és testvérével
Bécsbe költözött. A Bécsi Konzervatóriumban fagott
és énekszakon végzett. Ezt követően a Bécsi Zene-
művészeti Egyetemen tanult zeneszerzést Erich Ur-
bannernél, a karmester szakot pedig Karl Österrei-
chernél. A Vindabona barokk zenekar megalapítója.
Karmesterként dolgozott többek között St.Pölten-
ben, Coburgban, a grazi és kieli operaházban. Művé-
szeti vezetője volt a Klosterneuburgi Opera Feszti-
válnak, 1998 óta pedig a Bécsi Schönbrunn Kastély
Zenekarának vezető karmestere.
Karmesterként és vendégkarmesterként szinte az
egész világot bejárta már. Fellépett Argentínában,
Nagy-Britanniában, Japánban, az Egyesült Álla-
mokban, több európai nagyvárosban. Dolgozott
magyar és szlovák zenekarral is. Napjainkban sza-
badúszó koncert-, és operakarmesterként is vállal
felkéréseket. Ezen kívül a bécsi Privatuniversität kar-
mester és karvezetés szakán is oktat. 1991-ben a leg-
jobb Mozart interpretációért járó Mozart Medált
nyerte el. Emellett többek között 1. helyezést ért el
a tokiói Nemzetközi Zenei Fesztiválon és a bécsi
Franz Schubert Nemzetközi Zeneszerző Versenyen. 
Guido Mancusi 2014. április 08.-án, kedden 19:30-tól a
Dohnányi-bérlet keretében vezényli zenekarunkat. A koncer-
ten felhangzik Ott Rezső Elle éternelle című műve, Korngold
D-dúr hegedűversenye és Mahler I. szimfóniája a Zeneakadé-
mián. Hegedűn közreműködik Baráti Kristóf.38

Kis közép‐kelet európai kitekintés
Szöveg: Mácsai Ágnes



Nemzetközi és hazai porondról

MESKÓ ILONA

Meskó Ilona 1981-
ben született Debre-
cenben. A Liszt Fe-
renc Zeneművészeti
Egyetem zeneszerzés
illetve karmester-
képző tanszakán vég-
zett 2005-ben illetve
2010-ben. A 2003
őszén, ambiciózus
pályakezdő muzsiku-
sokból alakult Ven-

toscala Szimfonikus Zenekarnak megalakulása óta
karmestere és vezetője. A Weiner Leó Zeneművé-
szeti Szakközépiskolában 2007 őszétől zeneszerzés
főtárgyat és ahhoz tartozó melléktárgyakat tanít,
mindezek mellett pedig tagja a Horgas Quartetnek.
Zeneszerzés tanárai Vajda János, Kocsár Mikós,
Csemiczky Mikós és Petrovics Emil voltak. Ösz-
töndíjasként részt vett Sári József  ausztriai és Betsy
Jolas franciaországi zeneszerzőkurzusán. Művei
rendszeresen elhangzanak kortárs zenei sorozatok-
ban, így például az MR3-Bartók Rádióban. Ven-
dégkarmesterként eleget tett többek között a MÁV
Szimfonikus Zenekar, a Miskolci Szimfonikus Ze-
nekar és zenekarunk meghívásainak. 2009-ben
egyedüli magyarként jutott be a világ egyik legna-
gyobb karmesterversenyének, az 51. Besançoni
Nemzetközi Karmesterversenynek a döntőjébe a
legjobb 20 karmester közé, több száz 35 éven aluli
versenyzőből kiválasztva. 2011-ben és 2012-ben
nemzetközi mesterkurzust tartott karmestereknek a
MÁV Szimfonikus Zenekar közreműködésével.
Meskó Ilona Eszmélet című műve 2014. március 21.-én,
pénteken 19:00 órától csendül fel a Klauzál Gábor Buda-
fok–Tétényi Művelődési Központban.  A koncerten fel-
hangzik még: Chopin: e-moll zongoraversenye, Kodály: Fel-
szállott a páva – variációk magyar népdalra. Közreműkö-
dik: Hegedűs Endre zongorán. Vezényel: Gál Tamás

ORBÁN GYÖRGY

Orbán György, zeneszerző 1947-ben született Ma-
rosvásárhelyen. 1968 és 1973 között zeneszerzést és
zeneelméletet tanult a kolozsvári Zeneművészeti
Főiskolán. Tanulmányai végeztével ugyanitt zeneel-
méletet és ellenpontot tanított. 1979 óta él Magyar-
országon. Az 1980-as évek új zeneszerzőcsoportjá-
nak tagja volt Vajda Jánossal, Selmeczi Györggyel
és Csemiczky Miklóssal. A Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Főiskolán zeneelméletet és zeneszerzést ta-

nított 1982 és 2009 kö-
zött. Tanítványa volt
többek között Gyön-
gyösi Levente, Zom-
bola Péter. Sok műfaj-
ban alkot. 130 dalt, 15
oratóriumot, 13 misét,
két tucat mottetát, 140
kórusművet, 2 kisope-
rát, számos filmzenét
és színházi kísérőzenét
komponált. Ismertsé-
gét elsősorban kórusműveinek köszönheti. 1991-
ben Bartók-Pásztory díjjal, 2002-ben Erkel díjjal,
2005-ben Artisjus-díjjal tüntették ki.
Orbán György 1998-ban készült Veronai vázlatok című
művét 2014. május 9-én, pénteken 19:00 órakor hallhatja
közönségünk a Klauzál Gábor Budafok–Tétényi Művelő-
dési Központban. Vezényel: Hollerung Gábor. Elhangzik
még: Mozart: C-dúr szimfónia K338, Mendelssohn: Olasz
szimfónia

DIAN TCHOBANOV

A most 42 éves bolgár karmester tanulmányait Szó-
fiában az Állami Zeneakadémián, a bécsi Zenemű-
vészeti Egyetemen és Drezdában végezte. Magánó-
rákat vett Fabio Luisitől, a Bécsi Szimfonikus Ze-

nekar vezetőkarmes-
terétől. 1998-ban a 4.
Nemzetközi Osztrák-
Magyar Karmester-
verseny különdíjasa
lett, a „Lovro von
Matacic” Zágrábi
Nemzetközi Kar-
mesterversenyen pe-
dig 2003-ban egy 2.
és egy különdíjat
nyert. Dolgozott már

Fischer Iván asszisztenseként a Budapesti Feszti-
válzenekarral, a Zágrábi Filharmonikus Zenekarral
és a Bolgár Nemzeti Rádió Szimfonikus Zenekará-
val is. Több alkalommal volt zenekarunk vendég-
karmestere. 2012 óta a Horvát Kamara Zenekar ve-
zetőkarmestere Zágrábban. Karmesteri munkái
mellett zongoristaként is fellépett a Bécsi Filhar-
monikusokkal, és karmesteri kurzusokat is tart.
Dian Tchobanov 2014. március 01-jén, szombaton 19:30-
kor vezényli zenekarunkat a Zeneakadémián. Az elhangzó
mű Brahms Német requiem-je lesz, közreműködik a Bu-
dapesti Akadémiai Kórustársaság és a Nyíregyházi Can-
temus Vegyeskar. u
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lányába, Margheritába, és mivel nem volt olyan
anyagi helyzetben, hogy megkérje a kezét, milánói
ösztöndíjért folyamodott a helyi segélyegyesület-
hez, a Monte di Pietàhoz. Noha jelentkezését ked-
vezően fogadták, az ösztöndíjakat mégsem kapta
meg, mert azt már két évre előre kiosztották. Ba-
rezzi azonban megelőlegezte a továbbtanulásához
szükséges pénzt is, így Verdi 1832-ben mégiscsak
elment Milánóba felvételizni a konzervatóriumba.

TEHETSÉGTELEN, TÚLKOROS ÉS KÜLFÖLDI

A felvételi nagy kudarc volt, ugyanis vizsgáztatói
rendkívüli képességek hiányában nem javasolták a
felvételét. Elutasításukat további indokokkal is
megerősítették: Verdi életkora (18 év) túl volt már
a felvételi korhatáron, ráadásul az államocskákra
széttagolt Olaszország területén Milánóban kül-
földinek számított. Mindezeken túl a felvételi biz-

Mozaik

Szöveg: Zelinka Tamás

A szájhagyomány szerint, amikor Verdi,
még gyerekként egy alkalommal a Szent
Mihály arkangyal-templomban minist-
rált, annyira belefeledkezett az éneklésbe,
hogy a feldühödött pap megpofozta.
„Verje meg az Isten”! – kiáltott a papra
az ifjú Verdi, akinek az átka beteljesedett,
hiszen évekkel később villám csapott a
templomba, és halálra sújtotta a papot és
a gyülekezet néhány tagját. A zeneszerző
élete során szívesen mesélte ezt a törté-
netet barátainak. Giuseppe Verdi a Pó-
síkságon, a Párma körzetében található
és szegény földművesek által lakott fa-
lucskában, Le Roncoléban született. Ze-
nei hajlamait Pietro Baistrocchi, az emlí-
tett templom öreg orgonistája fedezte
fel, aki egyben iskolai tanítója is volt, és
akinek halála után a 12 éves Verdit ne-
vezték ki a templom orgonistájának. Ek-
kor már a közeli kisvárosba, Bussetóban
járt iskolába, és azért, hogy orgonista fel-
adatait elláthassa, vásár- és ünnepnapo-
kon három mérföldet gyalogolt.

BAREZZI, A FŐ PÁRTFOGÓ

A bussetói évek alatt az ifjú Verdit már kiváló ta-
nárok tanították, melynek eredményeként hamaro-
san aktív résztvevője lett a város Zenekedvelő Tár-
sulatának is. Ennek elnöke az az Antonio Barezzi
volt, akitől Verdi apja az áruját vásárolta, és aki négy
lánya és két fia mellé Verdit nemcsak családtagnak
befogadta, de magára vállalta a tehetséges kis or-
gonista zenei nevelésének költségeit is. „13-18 éves
koromig…. emlékezett vissza később a zeneszerző – ren-
geteget komponáltam: százszámra indulókat fúvósbandára,
talán ugyanennyi nyitányt…öt vagy hat versenyművet és va-
riációs művet zongorára…sok szerenádot, áriát, kantá-
tát….különféle templomi darabokat.” Többek között írt
egy „saját” nyitányt Rossini A sevillai borbély című
operájához, valamint megzenésítette Alfieri Saul lá-
zálmait is. Időközben beleszeretett Barezzi idősebb40

„Nagy átok a híresség!”
Guiseppe Verdinek (1813-1901) már gyerekkorában is a zene volt a mindene. Legfőbb szórakozása az apja
kocsmájába betévedő vándormuzsikusok és a templomból kiszűrődő orgonaszó hallgatása volt. Pályája mégsem
indult zökkenőmentesen…



Mozaik

tosság egyik tagja szerint Verdi zongora-kéztartá-
sán változtatni kellene, amely, tekintettel a korára,
már nehezen lenne megvalósítható. Verdi kompo-
zíciói tekintetében hajszálnyit „elnézőbbek” voltak.
Úgy vélekedtek, hogyha a jövőben figyelmesen és
türelemmel tanulmányozza az ellenpont szabályait,
akkor irányítani tudja majd talentumát. 
A bajban ismét Barezzi segített, akinek pénzügyi tá-
mogatásával sikerült Verdinek Milánóban maradni
és magánórákat venni Lavigna karmesternél. Sze-
rencsére Vincenzo Lavigna személyében egy olyan
pedagógushoz került, aki felismerte drámai érzékét,
és az operaírás felé terelgette tanítványát.   
Letelvén a tervezett két esztendő, Verdi visszatért
Bussetóba és feleségül vette pártfogója leányát, aki
csakhamar két gyermekkel ajándékozta meg. Bu-
settóból Milánóba költöztek, ahová Verdi már ma-
gával vitte első operájának, az Obertónak partitú-
ráját is. A Scala ezzel megnyílt a 26 éves kompo-
nista előtt, s mivel dalművének sikere volt, újabb
szerződést kapott. Verdi második színpadi próbál-
kozása azonban kudarcba fulladt, mert miközben
A pünkösdi királyság c. vígoperán dolgozott, tragi-
kus hirtelenséggel egyszerre elveszítette imádott fe-
leségét és két pici gyermekét is. Az összetört Verdit
hitvesének apja hazavitte Bussetóba. Hosszú ideig
tartott, amíg ismét talpra állt. 

A NABUCCO ÁTÜTŐ SIKERE

Verdit 1840 telén annak a szövegkönyvnek a meg-
zenésítésével bízták meg, melyet az akkor a már
nagyhírű Otto Nicolai visszautasított. Az új opera,
a Nabucco (korábbi nevén Nabucodonosor) be-
mutatóját 1842. március 9-re tűzték ki. Mivel rövid
idő alatt kellett színre vinni, nem volt elegendő idő
a díszletek megépítésére, ezért korábbi előadások-
ból kölcsönzött háttereket használtak. A problé-
mákat tetőzte, hogy az Abigél szerepét éneklő
szoprán, Giuseppina Strepponi hangja borzalmas
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állapotban volt. Mindezen gondok ellenére
az opera átütő sikert aratott, és így Verdi
egyetlen lendülettel a korabeli olasz zene-
szerzők élvonalába került. S mivel a Na-
buccóban politikai utalások is vannak, ez az
opera a gyűlölt osztrák uralommal szem-
beni ellenállás egyik jelképévé is tette Ver-
dit. A Szabadság-kórust, amely a rabszolga-
sorba került zsidók honvágyáról énekel, a
korabeli olasz közönség saját szabadságvá-
gyával azonosította. Rövid időn belül ez lett
az olaszországi függetlenségi mozgalmak
himnusza. Sőt, amikor a közönség a „Viva

Verdi!”-t harsogta, ezzel nemcsak őt, és művészetét
éltették, hanem az oly annyira óhajtott egységes
Olaszország eszméjét is: VIVA V.E.R.D.I. = Vitto-
rio Emanuele, Re d’Italia (Viktor Emánule, Olasz-
ország királya). 
Verdi 1842-1849 között egymás után zenésített meg
olyan librettókat, amelyeknek főhőse – bibliai vagy
történelmi díszletek között – az idegen megszál-
lókkal szembenálló, a függetlenségéért harcba in-
duló nép volt. (A lombardok, Attila, A legnanói
csata, Macbeth).

NEM VÁGYOTT „KÖZÉLETI” BABÉROKRA

Verdi nem vezetett naplót, és visszaemlékezést sem
írt. A Deutsche Verlags-Anstalt igazgatójának 1895-
ben ezt írta: „Soha, sohasem fogom megírni emlékiratai-
mat. Éppen elég volt a zenei világnak, hogy oly hosszú időn
át kellett elviselnie zenémet!... Sosem fogom arra ítélni, hogy
el kelljen olvasnia prózámat!” 
Levelei közreadása ellen pedig ekképp tiltakozott
Opprandino Arrivabene jogi professzornak, állam-
férfinak 1880-ban: „Mi szükség van arra, hogy kiszer-
kesszék egy zeneszerző leveleit? Olyan leveleket, amelyeket
mindig sietve, nem nagy
gonddal írt, semmi je-
lentőséget sem tulajdo-
nítva nekik, hiszen
tudja, hogy nem kell írói
hírnevére ügyelnie. Nem
elég, ha zenéjét fütyülik
ki? Nem uram! Még a
leveleit is! Ó! Nagy
átok a híresség! Ezek a
szegény híres kis-nagy-
emberek, drágán fizet-
nek a népszerűségért.
Soha sincs egy óra nyug-
tuk, se életükben, se
holtukban!” u

Verdi szülőháza Le Roncole‐ban
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Szöveg: Molnárné Csöpi

Kertész István 1929. augusztus 28-
án született Budapesten, nagypol-
gári zsidó család első gyermek-
eként. Édesapja Kertész Miklós,
szécsényi zsidó családból szárma-
zott, 1938-ban hunyt el. Édesanyja
Muresian Margit a művelt és ener-
gikus asszony ezután munkát vál-
lalt, így tartotta el gyermekeit, Ist-
vánt és az egy évvel fiatalabb húgát,
Verát. A kis István 6 évesen kezdett
el hegedülni, később, 12 évesen
zongorázni. Ő maga így emlékezett
vissza erre az időszakra a High Fi-
delity című, amerikai magazin szá-
mára 1969 decemberében adott in-
terjújában: „Amikor hatéves voltam és
elkezdtem zenei tanulmányaimat, 1935-
öt írtunk, és kegyetlen dolgok kezdtek
történni Európában… A zenébe mene-
kültem, gyakoroltam zongorán, hegedűn,
és kis darabokat is írtam.”

VILÁGÉGÉS UTÁN PÁLYAKEZDÉS

A II. világháború idején a zsidóüldözések miatt
Kertészék is bujkálni kényszerültek. A kétgyerme-
kes család azonban, az édesanya kitartásának kö-
vetkeztében átvészelte a nehéz, háborús időket;
megmenekültek a deportálástól, túlélték az éhezést,
a német és az orosz megszállást.
A háború után Kertész István folytatta hegedű ta-
nulmányait, valamint zeneszerzői tanulmányokba is
belekezdett. A középiskolát követően, 1947-ben fel-
vették a Zeneakadémiára hegedű és zongora sza-
kára. Közben zeneszerzést is tanult Kodály Zol-
tántól, Weiner Leótól és Kókai Rezsőtől. Mindezek
mellett érdekelni kezdte a vezénylés is, így elvégezte
az Akadémia karmesterképzőjét is Ferencsik János,
majd Somogyi László irányításával. Zeneakadémiai
éveivel esett egybe Otto Klemperer budapesti mű-
ködése az Operaház élén (1947-1950). A német di-
rigens munkái komoly hatással voltak a fiatal kar-
mesternövendék szakmai fejlődésére. Saját beval-

lása szerint szintén igen nagy hatással volt zenei fej-
lődésére Somogyi László (1907 – 1988) Kossuth-
díjas karmester és Bruno Walter (1876 – 1962) né-
met karmester, zongorista, zeneszerző.

A Zeneakadémián ismerte meg feleségét, Gáncs
Edit lírai szoprán énekesnőt, aki ének tanszakon ta-
nult. 1951-ben házasodtak össze. Három gyer-
mekük született, Gábor, Péter és Katalin. 

A diplomája megszerzése után Kertész István a Ze-
neakadémián karmesterséget és korrepetíciót taní-
tott. Karmesterként 1948 decemberében debütált
a fővárosban egy Mozart-esttel. Ötévnyi akadémiai
pallérozódás után pályájának első hivatalos állomása
Győr városa lett, ahol a helyi zenekart vezette két
éven át (1953–55). A mestert ezt követően 1957
elejéig a budapesti Operaház alkalmazta korrepetí-
tor-karmesterként. 1956. október 16-án még vezé-42

Akinek csak tizenöt éve volt rá…
A nagy karmesterek „biológiai előjoga”, hogy megöregszenek. Nem ez történt a méltán világhírű, magyar szár-
mazású, kiváló koncert és opera-dirigenssel, Kertész Istvánnal.
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nyelte a Fideliot az Operaházban, felesége közre-
működésével, de a szintén „családi”, október 24-
ére tervezett, operaházi Falstaff  előadás elmaradt
az októberi események miatt.
Az 1956-os forradalom leverése utáni zavaros hely-
zetben, 1957 januárjában feleségével és az akkor
már 4 éves Gábor fiukkal együtt Bécsbe emigrál-
tak. Még 1957-ben a római Santa Cecilia Akadé-
mián karmesteri tanulmányokat kezdett, Fernando
Previtali mesteriskolájában. Tanulmányai befejezése
után pályája szépen haladt előre.

Szakmai felkérések miatt feleségével ugyan elváltak
útjaik, de 1958-tól már együtt élt az egész család
Németországban (Kertész idővel meg is kapja a né-
met állampolgárságot), bár nem mindig ugyanab-
ban a városban. Felesége – férje tanácsára immár
Gabry Edith művésznéven – időközben Mozart-
specialistává vált; először Brémában, majd 1960-tól,
férjével együtt Kölnben kapott állást. 2012. február
10-én Kölnben is hunyt el.

HIRTELEN VILÁGHÍR

Kertész István nemzetközi karrierje meredeken
ívelt felfelé: 1958-tól 1963-ig az augsburgi Opera
főzeneigazgatója volt. De a valódi hírnevet nem ez
az állomás, hanem Anglia hozta meg neki. 1960-
ban debütált Angliában a Royal Liverpool Filhar-
monikus Zenekarral, majd a Londoni Szimfoniku-
sok élén 1961-ben. Londonban három évet töltött,
ezalatt kialakította az együttes hangzását, remek
előadásokat produkált a zenekarral. Nagy elisme-
rést aratott Antonín Dvořák kilenc szimfóniájának
lemezfelvételével a Londoni Szimfonikusok élén, a
Decca kiadó égisze alatt. A mű megszólaltatásáról
a következőt írták az akkori kritikusok: „Akkora fan-
táziával értelmezte újra a partitúrát, hogy nem véletlenül
kapta Kertész István a következő elnevezést: Dvořák első
„apostola”. Kertész pálcája alatt rejtett rétegei szólalnak
meg a dvoraki műnek. Dallamossága és tempója, felfoko-
zott drámaisága nem üres hatásvadászat. Nem magya-
rázza, hanem felkelti az érzelmeket, a hangszereket éne-
kelteti.” Kertész ezzel a felvétellel robbant bele a ze-
nei köztudatba.

Első amerikai turnéjára még 196l-ben, a Hamburgi
Rádió zenekarával utazott, majd 1963 és 1964 kö-
zött a Nyugat-Berlini Opera igazgatójaként dolgo-
zott. 1964-1966-ig a kölni opera főzeneigazgatói
posztját töltötte be, itt többször vezényelte Mozart
operáit, és valamely szerepben feleségét, és először
mutatta be  Muszorgszkij: Borisz Godunov című

operájának eredeti változatát. Ez utóbbi posztján
számos alkalommal hívott vendégszereplésre ma-
gyar énekeseket, karmestereket és rendezőket. 
A mester 1966-ban mutatkozott be a Covent Gar-
denben Verdi Álarcosbáljával. Ezt követően a Lon-
doni Szimfonikus Zenekarral világkörüli turnéra
utazott. Szívesen dolgozott együtt Clifford Curzon,
Hans Richter-Haaser, Vladimir Ashkenazy és Julius
Katchen zongoraművészekkel. Ezzel a zenekarral
mutatta be Kodály Zoltán alapvető zenekari műveit,
precíz, mégis szenvedélyes stílusa jól érvényesült a
Psalmus Hungaricus és a Páva variációk előadása so-
rán. Az a hangzás, amit Kertész elért a Londoni
Szimfonikus Zenekarnál, eltökélt szakszerűség ered-
ményeként született. A londoni szimfonikusok
szóló kürtművésze jelentette ki, hogy Kertész ki-
sebb csodát ért el a zenekar tagjainak motiválásával.
Később Pierre Monteux után őt nevezték ki a Lon-
doni Szimfonikus Zenekar fődirigensévé.

1969-ben a New York-i Filharmonikusokat is ve-
zényelhette. 1970-ben hazalátogatott Magyaror-
szágra, ahol a Magyar Rádió és Televízió Szimfoni-
kus Zenekarát dirigálta és a Magyar Állami Hang-
versenyzenekarral hanglemezfelvételt készített. Ő
vezényelte Kodály Zoltán: Háry János és Bartók
Béla: A kékszakállú herceg vára című művének első
nyugat-európai lemezfelvételét is, amelyen Peter
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Felesége, Edith Gabry



Nagy magyar karmesterek 

Ustinov is közreműködött, narrátorként.
Szokatlanul nagy és változatos repertoárján helyet
kaptak a 20. századi művek is, Bécsben például ő
vezényelte először Britten Háborús Requiemjét. 

PÁLYÁJA CSÚCSÁN

Kertész gyakori vendégkarmestere volt az Izraeli
Filharmonikus Zenekarnak, haláláig a Bécsi Filhar-
monikus Zenekarnak (378 művet adott elő velük),
a Philadelphia Zenekarnak, a Chicagói Szimfonikus
Zenekarnak és számos más együttesnek. 1973-ban
sikeres pályázat után a Bambergi Szimfonikus Ze-
nekar vezető karmestere lett. Vendégkarmesterke-
dett még a Hamburgi Szimfonikus Zenekarnál és a
Hamburgi Állami Operaháznál, Wiesbadenben és
Hannoverben is, és a német közönség elismerését
kiváltva mesterien dirigálta a Fideliót és a Bohémé-
letet. 1967 júliusában meghívták vezényelni a Ravi-
nia Fesztiválra, majd 1970 és 1972 között ő volt a
fesztivál vezető karmestere.

A méltán világhírűvé vált művész portréját igen ta-
láló szavakkal festi meg Kroó György a karmester
utolsó magyarországi fellépése (1972. május 13.,
Rádiózenekar) alkalmával: „Kertész produkciói, mint a
jelentős karmestereké mindig, a próbákon készülnek el és
épülnek fel. A hangversenyen megőrzi az interpretáció ere-
deti impulzusait, de jellegzetesen improvizatív ötletekkel egé-
szíti ki azokat. A biztonság, a megállapodottság tehát épp-
úgy jellemzi, mint az élményszerű frissesség. Manuális tech-

nikája egészen kiemelkedő, bámulatosan könnyed, világo-
san érthető, és kifejezésre is inspiráló. Nagy fantáziával ol-
vassa a partitúrát: egyformán érzékeny a hangszínek és ka-
rakterek iránt, rendkívül értelmesen zenél, folyton érezni a
pontokat, a vesszőket, a kérdőjeleket a világosan elhatáro-
lódó frázisok végén, az érzelmi kifejezés erre az intellektu-
ális rétegre borul rá, és a nagy kantilénák, méghozzá első-
sorban a vonóskar énekeltetése révén talál utat a hallgató-
sághoz. {Kantiléna: gazdagon, áradóan kibomló ve-
zető dallam az énekes vagy hangszeres zenében – a
Szerk.}. Vagyis ez egy nagyon összetett és minden tekin-
tetben megalapozott karmesteri művészet, amelyet a mester-
ségbeli felkészültség igen magas foka és a zenei fantázia sze-
mélyes erejű megnyilvánulása egyaránt jellemez.”
1973-ban fejezte be Brahms négy szimfóniájának
felvételét a Bécsi Szimfonikusokkal, és megkezdte
a Változatok egy Haydn-témára rögzítését is,
ugyancsak velük. Kertész István azonban 1973. áp-
rilis 16-án váratlanul elhunyt: izraeli turnéja közben
a vízbe fulladt, miközben a tengerben fürdött.
Előző este még Mozart Requiem-jét vezényelte Tel
Aviv-ban. A Bécsi Szimfonikus Zenekar – tiszte-
lete jeléül – befejezte az éppen folyamatban lévő
Változatok felvételét.

MINDÖSSZE TIZENÖT ÉV…

Összesen tizenöt évet töltött el Kertész a nemzet-
közi zenei életben, ám ez elegendő volt arra, hogy
a kor legnagyobbjainak nyomába érjen. Kölni mun-
kássága, hangversenyeinek és operaprodukcióinak

színvonala csak a fé-
nyes Klemperer-kor-
szakhoz mérhető.
Londoni megbízatása
a legtekintélyesebb
brit zenekar élén ma-
gáért beszél.
Számtalan európai és
amerikai vendégfellé-
pése, lemezfelvételei-
nek nagy száma iga-
zolja az állítást: pá-
lyája csúcsán, ereje
teljében távozott a di-
rigens. Amit Kertész
alig több mint egy év-
tized munkája nyo-
mán maga után ha-
gyott, akár egy sok
évtizedes karriernek
is becsületére vált
volna. u44
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Összeállította: Viant Katalin

Ön tisztában van
vele, hogy 2014 a
Ló, s ezáltal a
szórakozás és
a kikapcso-
lódás éve? E
jegy szülöt-
tei egyéb-
ként maguk
is szóra-
koztatóak
és szóra-
k o z á s r a
vágynak. A
többi hírün-
ket, újakat és a
korábbi lapszá-
mainkból ilyen-
olyan okokból ki-
maradt, ámde jobb
sorsra érdemes, türelmesen vára-
kozó korábbi kiváló „opust” –
hogy szó ne érje a ház elejét
mindjárt így év elején - Hangoló-
jegyzékbe szedtem (Köchel után
szabadon)…. Íme!

H. 1. Zenészek védőszentje. 
A Caravaggiótól Canalettóig c.
kiállításon (Szépművészeti Mú-
zeum) 2014. február 16-ig látható
Giovanni Lanfranco jól ismert
képe, a Cecilia és az Angyal, a
National Gallery (Washington)
jóvoltából. Szent Cecília a zené-

szek, az énekesek, a hangszerké-
szítők, az egyházzene védő-

szentje a XV. sz. óta.
Olyan hárfával is ábrá-

zolják, melyhez ha-
sonló lehetett

Dávid király
kinnórja. {A
kinnor a lírák
családjába tar-
tozó, az ókori
közel-keleten
elterjedt húros
hangszer. –
Szerk.} A
magyar nép-
hagyomány
úgy tartja: a
H o l d b a n
Dávid hege-
dül, Cicelle
meg táncol.

H. 2. Capriccio. E szó madrigál
stílusú, énekhangra és/vagy
hangszerekre írott, szabad stílusú,
mozgalmas zeneműveket jelöl. A
festészeti capricciót G. P. Panini a
Képzeletbeli képtár az antik
Róma látképével c. mozgalmas
képén csodálhatjuk meg. Van
még capriccio: sörgyári (film),
bőrgyári (blues-rockegyüttes), Ri-
chard Strauss-mű egy felvonás-
ban, lakásétterem, sátorszínház,
kávézó, kávéfőző. S ha már Pa-
nini: a John Montagu, Sandwich
grófja után világszerte szendvics-
nek nevezett étek az olaszoknál
panini névre hallgat.

H. 3. Rapszódia, keringő.
A Bélyegmúzeumban (Bp.) 2014.
május 15-ig tekinthető meg a Bé-
lyegrapszódia, avagy könnyed ke-
ringő zenés bélyegek körül c. ki-
állítás.

H. 4. Opera(ház). A Szarvasi
Arborétum Mini Magyarország
makettparkjában az Operaház tö-
kéletesen kivitelezett, részletgaz-
dag makettje is látható.
H. 5. Allegro. Az utóbbi idők
legnagyobb magyar múzeumi si-
kere volt a több művészeti ágat is
ötvöző Allegro Barbaro – Bartók

Béla és a magyar modernek
1905–1920 c. kiállítás a párizsi
Musée d'Orsay-ban.

H. 6. Hegedű, zongora, cim-
balom. Gárdonyi Géza kitűnő
muzsikus volt. Jól játszott a ba-

rátjától, Dankó Pistától kapott
cimbalmon is. Mint írta:„Gyö-
nyörűséget éreztem a szívemben,
mondhatnám hangtalan zenét…
A színdarabíró munkája egy a he-
gedűcsinálóéval: az övé a hegedű,
de a hangja nem… A (nő)hangja
jobban meghat, mint Chopin ze-
néje…Mintha a világnak minden

A Ló évében járunk
Zenei hírek, melyek nélkül nem élet az élet – a zenei meg különösen nem
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fülemiléje ide csoportozott volna
hangversenyre.” Gárdonyi még
nagy betegen is elhegedülte es-

ténként Gounod Ave Mariáját,
utána a Közelebb, közelebb hoz-
zád Istenemet., végül pedig a Da-
rumadár fenn az égen...című dalt.

H. 7. Pánsíp. Klein Ármin, a
Zsolnay gyár festője „egy gyenge al-
katú faunra emlékeztet. De az istenek
pánsíp helyett ecsetet és ceruzát adtak a
kezébe.”

H. 8. Beethoven. Martin Luther
szerint „Ha az ember utcaseprő, ak-
kor seperjen úgy, ahogy Michelangelo
festett, Beethoven komponált vagy Sha-
kespeare verset írt.”

H. 9. Kotta. Lajkó Félix megze-
nésítette Bartos Erika Kutyahű-
ség c. versét: „Majd ha egyszer
felnőtt leszek/Magamnak egy
pulit veszek,/Kertem is lesz, szép
nagy házam,/Fut a puli, fut utá-
nam.”. A dallamot és a művész
kézjegyét a Hógolyó c. kötet
hátsó borítóján láthatják.

H. 10. Nevetés. Angol imában
áll: „Mindig jusson idő a nevetésre,
mert ez a lélek legszebb zenéje.”

H.11. Komolyzene. Szirtes
Edina Mókus: „Az anyanyelvem a
komolyzene.”
H. 12. Zene. Pilinszky János: „A
zene egyszerre szól valamennyi nyelven.”

H. 13. Ének. A Magyar írók no-

vellái. Zene c. kötetben Balázs
Béla, Bíró Lajos, Cholnoky
László, Heltai Jenő, Karinthy Fri-
gyes, Kosztolányi Dezső, Krúdy
Gyula, Márai Sándor, Molnár Fe-
renc, Pap Károly, Somlyó Zoltán,
Szomory Dezső ír „felsikoltó”
zongoráról, „forró tapsorkán-
ban” pódiumra lépő „híres éne-
kesnőről”, akinek „Krém ruhája ol-
dalt felhasítva, feje büszkén és részvét-
lenül hátraszegve. Énekelt.”

H. 14. A fekete zongora. Baráth
Katalin regénye remekbe szabott
krimi. „Kiváló érzékkel jeleníti meg a
boldog békeidőket…stílusa és humora
miatt Hrabal olvasói fogják szeretni.”

H. 15. Viola organista. Ötszáz
évvel a feltalálása után Sławomir
Zubrzycki lengyel zongoramű-
vész és hangszergyártó megépí-
tette Leonardo da Vinci hangsze-
rét. Billentyűi két színben pom-

páznak, mint a zongoráé, hangja,
mint a csellóé. Egyesíti, a csem-
baló, az orgona és a viola da
gamba sajátosságait.

H. 16. Pedálcimbalom. A zse-
niális magyar feltaláló, Schunda
Vencel József  a műhelyében szü-
letett instrumentum bemutatá-
sára (amely hangszer-hungarikum, s
mint ilyen, magyar nemzeti kincsnek
tekinthető) anno Liszt Ferenc, Er-
kel Ferenc, id. Ábrányi Kornél,

Erkel Sándor, Erkel Gyula, Hu-
ber Károly és Allaga Géza jelen-
létében került sor.

H. 17. Jegyszedő a címe annak
az 1925-ös Miró-képnek, mely 30
× 30 cm-es, Braille-írásos, tapint-
ható formában is elkészült a
Miró Múzeumban, s látható-ta-
pintható volt a Szépművészeti ki-
állításán 2013-ban.

H. 18. Varázs-zongora. Aka-
dálymentes zongorakoncert volt
hazánkban, a világon elsőként. A

Balog Péter tervezte Varázs-zon-
gora színes billentyűi nemcsak
zenei hangokat keltettek életre,
hanem mozgó színeket, formá-
kat, eltáncolt történeteket vetítet-
tek a színpadra a hallásban korlá-
tozott befogadók örömére.

H. 18. Hangistálló névre hallgat
Nagyegyházán, a Battyány gró-
fok 100 éves, felújított istállója,
ahol ma komolyzenei koncertek
zajlanak.

H. 19. Harangvilág. Budán fel-
szentelték a Nagyboldogasszony
(Mátyás-) templom új harangjait.
Sárvárott harangjáték szórakoz-
tatja a látogatókat. Dabason 3 ha-
rang lakik a nándorfehérvári dia-
dal 555. évfordulójára emelt to-
ronyban. Nyírbátorban 1640 óta
áll a tölgyfa gerendákból ácsolt,
szoknyás, 30 m magas harangláb.
Kőszegen, a „legharangosabb”
magyar városban delet 11-kor is

Kitekintő 
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harangoznak; anno Szulejmánt és
a török sereget tréfálták meg így,
mert úgy tudták, a törökök elvo-
nulnak, ha délig nem veszik be a
várost.

H. 20. Zongora. Renoir szerint
„Az élet olyan, mint a zongora:
hogy végül mit hozol ki belőle,
csak attól függ, hogyan játszol.”

H. 21. Concerto. Rozsda Endre
festőművész (kiállítása megte-
kinthető: MNG, 2014. március 2-
ig) írta:„Olyan helyen ültem, ahonnét
láttam Bartók kezét. Elkápráztatott.
Soha nem gondoltam volna, hogy lehet
még zene Bachon, Mozarton, Mu-
szorgszkijon túl. Teljesen megrészegí-
tett ez a muzsika. Megértettem, hogy

nem voltam a saját kortársam. Megér-
tettem, hogy nem értem fel odáig. Azt
hittem, jó festő vagyok, pedig a saját
festészetem nélkülem is létezhetett.”
„Zenés” képei: Égbolt Mozart-
nak, A Kékszakállú herceg vára,
Stravinsky, Charlston, Énekesnő,
Zengő harmónia.

H. 22. Art Brut. Jean Dubuffet
hozta létre 1950 körül a durva,
nyers festészeti irányt, mely a
gyermekek, a műkedvelők és a
pszichikusan sérültek műveinek
bizonyos elemeit is felhasználja –
de zenekar is viseli e nevet, mely
„2005 legjobb albumai között”a
favorit volt egy CD-jével.

H.22. Operavirágok. 
Létezik Éjkirálynője nevű kak-
tusz. Íme, a virága!

H. 23. Skálázóvíz. „Nyilván nem
igaz, hogy minden a skálázóvízzel,
azaz boros kólával kezdődik, ám két-

ségtelen, hogy sokan valahonnan abból
az irányból érkeznek meg a borhoz.”
(Knap Gábor, borászportál)

H. 24. Zeneház. „Népművészeti és
Hagyományőrző tevékenységéért” Ma-
gyar Örökség Díjat kapott 2013.
december 21-én a Fonó Budai
Zeneház.

DOHNÁNYI SAROK

* A Rádiózenekar 1943-as első
nyilvános hangversenyének mű-
során (köztük Szimfonikus per-
cek c. művét) Dohnányi Ernő
alapító karmester vezényelte. Egy
korabeli újság szerint „Amikor
Dohnányi Ernő, a Magyar Rádió ze-
neigazgatója intésre emelte karmesteri
pálcáját, nemcsak egy hangverseny első
ütemei szólaltak meg a Magyar Mű-
velődés Házában és a mikrofonok ré-
vén százezernyi rádiókészülékben, ha-
nem életre kelt a rádió egy régi terve és
nagy sikerre hivatott újítása is.”

* Dohnányi 1914. január 1-jén
Charlottenburgból írt színes, tán-
coló párt ábrázoló zsánerképes-
lapon édesanyjának Pozsonyba,
Magyarországra: „Glückliches 
Neujahr, und thausend herczliche
Grüsse. Elsa, Ernő (Brief  folgt).”

* Visszaköltözött a világ egyik
legszebb hangversenytermébe, a
Zeneakadémiára zenekarunk
egyik esti bérletsorozata, mely,
így tisztelegve névadónk előtt, a
Dohnányi-bérlet nevet kapta. Ze-
nekarunk és az említett bérletso-
rozat névadójának c-moll zongo-
raötösét hallhattuk a 2013-as ün-
nepélyes megnyitón. Scheiber
Hugó ilyennek láttatta a Zene-
akadémia koncerttermét és kö-
zönségét.

* Az MR Zenei Együtteseinél
a 2013-as év muzsikusa címmel
járó Dohnányi Ernő-díjat Oláh
Vilmos, az MR Szimfonikusok
koncertmestere kapta titkos sza-
vazatok alapján a Zene Világnapja
alkalmából rendezett ünnepsé-
gen. Szeretettel gratulálunk neki,
a BDZ egykori koncertmesteré-
nek, szólistavendégünknek!

* A Zeneakadémia melletti rö-
vidke Dohnányi utcát sétálóut-
cává alakítják át. 

* A Zeneakadémia rektori dol-
gozószobájában látható íróasztal
a mindenkori főigazgatóé-rek-
toré, így Dohnányi is dolgozott
mellette. u
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Énekel az ország 2014
2014. május 4. 19:30

Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

Haydn: A Teremtés
Váradi Marianna ‐ szoprán • Nyári Zoltán ‐ tenor • Kovács István ‐ basszus

Országos Egyesített Énekkar
Budafoki Dohnányi Zenekar

Vezényel: Hollerung Gábor

www.bdz.hu

jegyinformáció: 
e‐mail: enekelazorszag.jegyek@gmail.com

telefon: 30/4709717



Koncert 
kalauz

A műsor- és szereplőváltoztatás jogát fenntartjuk!



2014. február 14. 
péntek, 19:00

Klauzál Ház
BUDAFOKI

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

2014. február 15. 
szombat, 15:00

Klauzál Ház
ZENEÉRTŐ

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

2014. február 15. 
szombat, 11:00

Klauzál Ház
JUNIOR

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

2014. március 1. 
szombat, 19:30

Zeneakadémia
DOHNÁNYI

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

2014. március 2. 
vasárnap

Zeneakadémia
MEGRÉTHETŐ

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

2014. március 16. 
vasárnap, 19:30

Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyterem
ZENE PLUSZ...

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

2014. február 19. 
szerda, 19:30

Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyterem
ZENE PLUSZ...

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

A Budafoki Dohnányi Zenekar hangversenynaptára 2013 ‐ 14

2014. február 8.
szombat, 11:00 és 19:30

Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyterem

FILMHARMONIKUSOK
Filmzene koncert
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Vezényel: Hollerung Gábor



A Budafoki Dohnányi Zenekar hangversenynaptára 2013 ‐ 14

2014. március 22. 
szombat, 11:00

Klauzál Ház
JUNIOR

Kodály: Felszállott a páva
Előad és vezényel: Hollerung Gábor

2014. március 22. 
szombat, 15:00

Klauzál Ház
ZENEÉRTŐ

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

2014. április 26.
szombat, 11:00

Klauzál Ház
JUNIOR

SZERELEM
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Előad és vezényel: Hollerung Gábor

2014. április 26.
szombat, 11:00

Klauzál Ház
ZENEÉRTŐ

2014. április 8. 
kedd, 19:30

Zeneakadémia
DOHNÁNYI

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

2014. április 13. 
vasárnap, 11:00

Zeneakadémia
MEGÉRTHETŐ

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

2014. május 9.
péntek, 19:00

Klauzál Ház
BUDAFOKI

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

2014. május 24.
szombat, 19:30

Zeneakadémia
DOHNÁNYI

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

2014. május 25.
vasárnap, 11:00

Zeneakadémia
MEGÉRTHETŐ

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

2014. május 31.
szombat, 19:30

MOM
HEGYVIDÉKI

Családi hangverseny
Vezényel: Hollerung Gábor

2014. március 21. 
péntek, 19:00

Klauzál Ház
BUDAFOKI

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

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

Fekete Gyula Liszt-operájának (Excelsior!) hang-
versenytermi változata a darab remekbeszabott sű-
rítménye. A szvit – fogalmazott egy kritikusa – a tel-
jes mű „zenedrámai ívének vetülete. A darab Szent
Erzsébet pasztorális zenéjével indul, majd Liszt ina-
sának burleszkszerű jelenetével folytatódik. Utolsó
előtti állomásként Liszt imáját hallhatjuk, a befejezés
pedig egy káprázatba tűnő, földi perspektívából
szürreálisnak ható apoteózisban teljesedik ki. A
szvitből feltűnően hiányoznak a mellékszereplőket –
a pápát, a bíborost, Carolyne hercegnőt, Wagnert és
Cosimát – megidéző zenei részletek”. Áttételesen
ugyan, de Cosima mégiscsak jelen lesz a Budafoki
Dohnányi Zenekar koncertjén. Ő volt ugyanis az,
aki éles szemmel meglátta, hogy Richard Strauss
szimfonikus költeményének hőse maga Strauss:
„úgy érzem, hogy Don Juanjában több van az Ön
személyéből, mint amit a szereplők Önnek monda-
nak”. S vajon ki lehet a „hőse” Schubert korszakos
szimfóniájának, ha nem maga a szerző, aki a darab
bemutatásának legkisebb reményétől nem zavar-
tatva olyan döbbenetes dimenziókba álmodta elő-
dei – Haydn, Mozart és Beethoven – kedves műfa-
ját, mint őelőtte senki. E dimenziókba a későbbiek-
ben sem sokan merészkedtek. A koncert karmes-
tere a bécsi születésű Roberto Paternostro. Hans
Swarowsky, Ligeti György, Christoph von Dohnányi
egykori növendéke és Herbert von Karajan berlini
asszisztense a legutóbbi időben a formabontó ren-
dezéseiről elhíresült Wagner-dédunoka, Katharina
Wagner közeli munkatársa.

A PORT.HU BEMUTATJA:
FILMHARMONIKUSOK 2014

A nagysikerű filmzene produkció ezúttal a Port.hu-
rendezésében látható-hallható a Művészetk Plaotá-
jában.

MEGÉRHETŐ ZENE JUNIOR

Vatroslav Lisinski Ignatius Fuch néven született né-
met zsidó családba, később nevét azonban horváto-
sította, és munkásságával a horvát nemzeti kultúra

2014. február 8. szombat
11:00 & 19:30 Bartók Béla Nemzeti Hangver-
senyterem

Excalibur - Orff: Carmina burana - O Fortuna
Aviator - Bach: d-moll toccata és fuga
Amadeus - Mozart mű-részletek
Shine - Rachmaninov: III. zongoraverseny I. tétel -
részlet
Die Hard - Sibelius: Finlandia
Olsen banda bosszúja - Kuhlau: Elverhøj - nyitány 
John Williams: Star Wars - Overture
James Horner: Avatar
Ennio Morricone: A Profi
Mikis Theodorakis: Zorba a görög
Michael Kamen: Robin Hood
Hans Zimmer: Kopano
Christopher Young/Werner Gábor: Pókember 3
Danny Elfmann / Werner Gábor: Batman
John Williams: Indiana Jones
Beethoven / Werner Gábor: Joyful-joyful - Sister Act II

Oravecz György - zongora
Fábiánné Fellegi Anna, Tóth Olivér - ének
Budapesti Akadémiai Kórustársaság (karigazgató:
Tőri Csaba)
Vezényel: Hollerung Gábor

2014. február 1. szombat
19:30, Zeneakadémia

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

Vezényel: Roberto Paternostro

2014. február 14. péntek
19:00, Klauzál Ház

Lisinski: Porin - nyitány
Bujtás J.: Vonószenekari Fantázia Liszt nyomán
Haydn: D-dúr csellóverseny
Beethoven: II. szimfónia

Helecz Dániel - cselló
Vezényel: Josip Nalis
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szószólója lett. Porin című operája is a horvát nem-
zeti opera egyik példája. Ma esti hangversenyünket
ezen opera nyitányával indítjuk.
Haydn ma este felcsendülő, rendkívül népszerű ver-
senyművet hosszú ideig az Esterházy-zenekar gor-
donkásának, Anton Kraftnak tulajdonították, mivel
az eredeti kézirat csak néhány évtizeddel ezelőtt ke-
rült elő. Gordonkaszólama egyaránt igényli a muzi-
kalitást és a virtuozitást, ugyanakkor a forma épüle-
tének is fontos tartópillére. Az első tételt terjedelmes
tutti vezeti be, amely bemutatja a témákat, a főtéma
azonban megtartja a barokk versenyművek ritor-
nelljének funkcióját, emlékeztető, mottó jellegét. En-
nek a témának jellegzetes fordulatát használja fel a
lassú tétel tematikája is, a finálé pedig táncos-népies
rondó. A versenyművet zenekarunk szólamvezető-
helyettese, Helecz Dániel szólaltatja meg.
Beethoven II. szimfóniáját 1803 áprilisában mutatták
be a bécsi Theater un der Wien-ben, Beethoven ve-
zényletével. Ha tekintetbe vesszük, hogy 1802. ok-
tóber 6-án kelt a zene történetének egyik legtragiku-
sabb dokumentuma, az úgynevezett Heiligenstadti
végrendelet, amelyben Beethoven - reménytelen fül-
bajának tudatára ébredve – mindörökre búcsút
mond a boldogságnak, sőt, magának az életnek is,
úgy a D-dúr szimfónia keletkezésének körülményeit
éppenséggel nem nevezhetjük derűseknek. Pedig a
mű csak úgy szikrázik az életörömtől, humortól és az
optimizmustól! A mű harmadik tétele ezúttal már
nyíltan viseli a Scherzo címet, a szerző valóban tré-
fát űz a villanásnyi motívumokkal, amelyeknek meg-
megszakadó menetét váratlan piano-forte, sőt, pi-
ano-fortissimo meglepetésekkel tetézi. A fináléban
még fokozni tudja ezt a dallamforgácsokkal való szel-
lemes játékot, itt azonban a féktelen vidámság mö-
gött olykor ijesztő mélységek is feltárulnak: felhívja
figyelmünket, a komédia közvetlen közelében rejtező
tragédia örök lehetőségére is.

A MEGÉRTHETŐ ZENE JUNIOR

Ezen a hangversenyen a versenyműveket vesszük
górcső alá. A versenyműveket a zenekar tehetséges
muzsikusai szólaltatják meg. Közreműködik:
Bánhegyi Tünde, Viniczai Éva, Szilágyi Péter, Vég-
helyi Márk, Nagy Szilvia - hegedű
Sass Magdolna - brácsa
Roskó Bernadett - hárfa
Helecz Dániel - cselló
Szepesi Bence - klarinét

ZENEÉRTŐ LESZEK

ZENE PLUSZ...

A hangverseny első fele a magyar zene európai ze-
nekultúrában való megjelenésének jellegzetes pilla-
natait villantja fel. Az eredendően cigánybandák ál-
tal terjesztett magyaros motívumok különösen a
verbunkos térhódításával az európai zene egyik
fontos, egzotikus koloritjává váltak. A hangverseny
második részében az autentikus magyar népzené-
ből kinövő jelentős alkotások szólalnak meg. Az 53

2014. február 15.. szombat
11:00, Klauzál ház

VERSENGŐ HANGSZEREK
Händel: Hárfaverseny
Vivaldi: Versenymű négy hegedűre
Haydn: D-dúr csellóverseny
Mozart: Sinfonia concertante
Grgin: Klarinétverseny
Előad és vezényel: Hollerung Gábor

2014. február 15. szombat
15:00, Klauzál ház

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

Előad: Zelinka Tamás

2014. február 19. szerda
19:30, Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

UNGARESCA

Haydn: G-dúr trió - Rondo all’ungherese
Berlioz: Rákóczi-induló
Erkel: Ünnepi nyitány
Kodály: Kállai kettős
Dohnányi: Ruralia hungarica
Bartók: Magyar parasztdalok
Binder: Concerto
Kodály: Galántai táncok

Mandel Róbert, Szokolay Dongó Balázs, Binder
Károly, Borbély Mihály, Budapesti Akadémiai Kórus-
társaság, Rajkó Zenekar, Duna Táncegyüttes
Vezényel: Hollerung Gábor
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előadás különlegessége a zenekar tagjaiból alakult
autentikus népzenét játszó együttes közreműkö-
dése, amely külföldi és hazai koncertjeinken hatal-
mas sikerrel mutatta már be azt az eredeti népzenét,
amely Bartók, Kodály, Dohnányi művészetében
hangversenyművekké nemesedett. A zenei progra-
mot a hangszerismertető és a néptánc teszi még iz-
galmasabbá.

LEMEZBEMUTATÓ KONCERT

DOHNÁNYI BÉRLET

Nem lehet pontosan tudni, mi ihlette Brahmsot e
mű megírására. Az egyik lehetséges indíték édes-
anyjának halála, a másik feltevés szerint Robert
Schumann elhunyta. Mint minden nagy művet,
Brahms ezt is sokáig érlelte. 1866-ban Becsben meg
csak az első három tételt mutattak be, majd 1869-
ben a lipcsei Gewandhausban hangzott fel a teljes
mű először. A cím arra utal, hogy ez a mű nem a ka-
tolikus gyászmise latin szövegére íródott, mint a ze-
neirodalom sok nagy Requiemje, hanem anyanyelvi
szövegre. Szövege nem is a mise latin szövegének
fordítása, a mű alapjául a szerző által válogatott Ó-
és Újszövetségi szövegek szolgálnak. Ami nemcsak
szövegében, de eszmeiségében is különbözik a ha-
gyományos requiemektől. Míg a latin miseszöveg a
végítélet fenyegető vízióját vetíti elénk, addig

Brahms a halálban a megnyugvás es a hazatalálás
érzését találja meg.

A MEGÉRTHETŐ ZENE

Az egyik legjelentősebb nem latin nyelvű halotti
mise, a szerző megrendítő emberi természetesség-
gel ábrázolja a halált, a haláltól való félelmet, ugyan-
akkor a zenetörténet egyik legmonumentálisabb te-
tőpontjára emeli a megküzdött megdicsőülést, az
öröklétbe vetett hitet.

ZENE PLUSZ...

A sorozat utolsó előadásának központi gondolata
az emberiség vágya a lehetetlen birtokba vételére. A
lehetetlen, mint ördögi kísértés ugyanakkor a tudás
és a fejlődés egyik záloga. Tallis és Mozart műve a
maga szempontjából két kompozíciós-technikai
nonszensz: a Tallis-mű egy 40 szólamú kompozí-

2014. március 2. vasárnap
11:00, Zeneakadémia

HALÁL ÉS MEGDICSŐÜLÉS

Brahms: Német requiem

Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar
Előad és vezényel: Hollerung Gábor

2014. február 22. szombat
19:00, MOM Kulturális Központ 

A Harmonia Garden lemezbemutató koncertje
sztárvendégekkel

Budafoki Dohnányi Zenekar
Csordás Ákos
Micheller Myrtill

2014. március 1. szombat
19:30, Zeneakadémia

Brahms: Német requiem

Miksch Adrienn – szoprán
Szegedi Csaba – bariton 
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar
Vezényel: Dian Tchobanov

2014. március 16. vasárnap
19:30, Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

KÍSÉRTÉSEK

Tallis: Spem in alium
Mozart: Jupiter szimfónia K. 551
Bach: d-moll chaconne (zenekari átirat)
Mahler: Veni creator spiritus

Cecilia Lloyd, Miksch Adrienn - szoprán
Bakos Kornélia, Lehőcz Andrea - alt
László Boldizsár - tenor
Blazsó Domonkos - bariton
Pintér Dömötör - basszus
Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Nemzeti Énekkar
Vezényel: Hollerung Gábor
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ció, amely leginkább csak 3 hangot használhat, a
Mozart szimfónia utolsó tételét betetőző quodlibet
pedig egy senki által soha sikerrel meg nem írt né-
gyes fúga tetőponti pillanatát idézi. Bach a zene-
történet azon kivételes zsenijei közé tartozik, akik
ténylegesen birtokolták a lehetetlent. A chaconne-
ja azon művek egyike, amelyek az utókor számára
sokáig birtokba vehetetlen kísértésnek tűntek. So-
káig kételkedtek abban, hogy a mű valóban egy szó-
lóhegedűre íródott, zenei és technikai nehézségei
pedig valóban túlszárnyalják a romantikus korszak
ördöginek tűnő virtuozitását. Mahler a fausti gon-
dolat határokat nem ismerő újrafogalmazásának
előjátékaként írta a Veni creator spiritust, amelyben
az élet és halál, a hit és kételkedés, elkárhozás és
megdicsőülés kozmikus méretű dimenzióit tárja
elénk.

Budafoki Hangversenyesték

Mai hangversenyünk első számaként Meskó Ilona
„Eszmélet” c. zenekari szvitjét hallgathatják meg,
mely filmszerű, modern alkotás, nagyzenekari mű,
több szólisztikus epizóddal (fuvola, hegedű, hárfa),
mely olyan, a szimfonikus zenekarban nem megszo-
kott hangszereket is felvonultat, mint a harmonika.
Chopin e-moll zongoraversenye a legismertebb
művei közé tartozik. Hangversenyen, hanglemezen,
vagy elektronikus médiákban viszonylag gyakran
hallgatható darab. A második tételt (Romance -
Larghetto) utcai muzsikusok előadásában (hegedű.
mélyhegedű, gitár) felhasználták a Splash című film
zenéjeként, továbbá szerepel a mű a The Truman
Show című filmben, valamint Leonyid Zorin Varsói
melódia című színdarabjában. Chopin számara a
zenekar csak másodrendű szerepet játszik, minden
gondolatát zongorára fogalmazza. Versenyművei-
nek tutti szakaszai úgy hatnak, mintha a zongorán
fogant gondolatokat a komponista mintegy kény-
szerűségből vitte volna át az együttes hangszereire.
Az első tételt impozáns tutti vezeti be, amint a zon-

gora belép, szinte nem szorul a zenekar támogatá-
sára. A lassú tételt áthatja a zeneszerző magánéletét
ez idő tájt felkavaró szerelmi szenvedély, gyengéd,
ábrándos muzsika. A záró tétel megőrzött valamit
a Mozart zongoraversenyek csillogó társalgási tó-
nusából, de Chopin lengyel népzenei élményei is
karakterisztikus színeket kölcsönöznek a tételnek.
A Fölszállott a páva című népdalra írott variációkat
Kodály az amszterdami Concertgebouw zenekar
fennállásának ötvenedik évfordulójára írta. A művet
a jubiláns együttes 1939 novemberében mutatta be
Willem Mengelberg vezényletével. Két évvel ko-
rábban Kodály már feldolgozta Ady – ugyancsak
népköltészettől inspirált – hasonló című költemé-
nyét, férfikarra. Az ötfokú ősrégi magyar dallam és
Ady versének harcos keserűsége azonban a máso-
dik világháború küszöbén fokozott mértékben vált
időszerűvé: fokozott feladat hárult a magyarságot
reprezentáló zeneszerzőre is, aki új kompozíciójá-
val lépett a világ elé. Ezt a feladatot, az emberiesség
szavának messze hangzó hallatását, Kodály úgy
vélte, akkor oldja meg leghatékonyabban, ha az ősi
magyar dallam és a haladó magyar költészet talál-
kozását a variáció klasszikus formájában fejti ki.
Változatai a romantika idején kialakult összetettebb
értelmű karaktervariációk mintájára készültek, nem
írják körül a témában megadott modellt, hanem an-
nak belső tartalmát tárják a hallgató elé, mondani-
valójának minden gazdagságával. Ugyanakkor arra
is gondot fordít a zeneszerző, hogy a változatok a
nagyforma logikája szerint kövessék egymást és
hangulataik meggyőző lélektani egésszé álljanak
össze. Így követi a mű elején összecsapó szenvedé-
lyeket a megtorpanás jajszava a variációk első cso-
portjában, majd a természet és a népi vigasság sza-
badabb levegőjét így borítja be a gyász komor vi-
harfelhője, hogy a mű befejezéséhez közeledve is-
mét kivilágosodjék a horizont, és a népdal apoteó-
zisa: a magyar nép sorsába vetett hit oldja fel a da-
rab súlyos hangulatát.

A MEGÉRTHETŐ ZENE JUNIOR

2014. március 21. péntek
19:00, Klauzál Ház

Meskó Ilona: Eszmélet
Chopin: e-moll zongoraverseny
Kodály: Felszállott a páva – variációk magyar nép-
dalra

Hegedűs Endre – zongora
Vezényel: Gál Tamás

2014. március 22. szombat
11:00, Klauzál ház

A  MAGYAR NÉPDAL

Kodály: Felszállott a páva

Előad és vezényel: Hollerung Gábor
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ZENEÉRTŐ LESZEK

DOHNÁNYI BÉRLET

Erich Wolfgang Korngold osztrák zeneszerző és
karmester, a szimfonikus filmzene műfajának úttö-
rője és egyik legelismertebb mestere Brünnben szü-
letett 1897-ben. 1934-ben Max Reinhardt Holly-
woodba hívja, hogy Szentivánéji álom című filmjé-
hez alkalmazza Mendelssohn kísérőzenéjét, s ez-
után Korngold hamarosan szerződést köt a Warner
Bros filmgyárral: ő komponálja többek között a
Blood kapitány, a Robin Hood, a Koldus és királyfi,
a Hét tenger ördöge és a Kings Row című filmek
zenéjét. 
A Hegedűverseny Korngold ma talán legnépsze-
rűbb műve. A bemutatóra 1947-ben került sor Jas-
cha Heifetz legendás előadásában, a St. Louis-i ze-
nekar kíséretével, hatalmas sikerrel. „A mű, annak
ellenére, hogy a fináléban virtuozitást igényel, sok
dallamos és lírai részletével mégis inkább egy Ca-
ruso, mint egy Paganini számára készült. Szükség-
telen hangsúlyozni, mennyire örülök, hogy olyan
valaki adta elő, aki egy személyben Caruso és Pa-
ganini is: Jascha Heifetz.” – írta a komponista. A
három tételes versenyművet Korngold a saját film-
zenéiből vett témákra építette: az 1. tétel kezdőté-
májának forrása az Another Down (Másik hajnal,
1937), a második témáé pedig a Juarez (1939). A 2.
tételben az Anthony Adverse (1936), a feszes rit-
musú, elképesztően virtuóz 3. tételben pedig a Kol-

dus és királyfi egy témáját idézi fel. A Hegedűver-
seny színpompás, gazdag zenekari hangzásához a
népes ütős-csoport (timpani, nagydob, cintányérok,
gong, csőharang, harangjáték, vibrafon, xilofon,
cseleszta) is hozzájárul. A művet Korngold Alma
Mahlernek, a zeneszerző özvegyének ajánlotta.
Mahler 1888-ban írt I. szimfóniájának ösztönzője
Jean Paul, romantikus költő A titán című költemé-
nye volt. E költeménynek megfelelően osztotta a
zeneszerző művét két részre. Az első rész (az első
két tétel) címe: „Az ifjúkor napjaiból, erények, gyü-
mölcsök és tüskék.” A második rész (harmadik és
negyedik tétel) címe „Commedia umana”. A szim-
fóniát 1889-ben Budapesten mutatták be a Filhar-
monikusok, Mahler vezényletével.
A szimfónia vallomásszerűen személyes hangját
azok az utalások teszik még hitelesebbé, amelyek
az 1883-ban írt Vándorlegény dalai-hoz fűződnek.
E dalciklus természetélményből fakadó, megka-
póan egyszerű és a népdal kevésszavú drámai fe-
szültségét hordozó hangulatvilága hatja át az első
tételt, amely a német romantikusok jellegzetes ván-
dorló kedvét és ugyanakkor az otthon iránt érzett
nosztalgiáját fejezi ki. A második tétel vaskos hu-
morú scherzója a szilaj népi mulatságok remekmívű
szimfonikus ábrázolása, amit hatásosan egészít ki
az álmodozó hangú középrész. A harmadik tétel-
ben a zeneszerző eredeti humora csillan meg: a té-
tel fődallama a közismert „János bácsi keljen fel”
kezdetű nótából került a szimfóniába, ebből kere-
kedik az erdő vadjainak parodisztikus gyászindulója
is. Ez a részlet a giccs erőteljes korai kigúnyolása,
„A vadász temetése” című egykorú metszet
„méltó” kommentárja.
A finálé viharos és mozgalmas tabló, a későroman-
tika minden hangszerelésbeli gazdagságát felhasz-
nálja. Befejezése egyben visszapillantás is: mielőtt
a zeneszerző búcsút venne, még egyszer felidézi a
szimfónia zenei anyagát, majd a tétel nyugtalanul
cikázó fényei egyetlen ragyogó ívben hunynak ki.

A MEGÉRTHETŐ ZENE

2014. április 8. kedd
19:30, Zeneakadémia

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

Baráti Kristóf - hegedű
Vezényel: Guido Mancusi

2014. március 22. szombat
15:00, Klauzál ház

ISMERKEDÉS A BILLENTYŰS ÉS A PENGETŐS
HANGSZEREKKEL
A zongora, a harmonika, a hárfa és a gitár

Előad: Zelinka Tamás

2014. április 13. vasárnap
11:00, Zeneakadémia

BŰN ÉS BŰNHŐDÉS

Kovács Zoltán: I. szimfónia

Előad és vezényel: Hollerung Gábor

56



Hangversenykalauz

Kovács Zoltán szimfóniája kiemelkedően hatásos
példája a kortárs zenei nyelven megfogalmazott ro-
mantikus tradícióknak. A műben Szent Ágnes tör-
ténete jelenik meg, káprázatos képszerűséggel és hi-
hetetlenül erős dramaturgiai szerkezettel. Mindez
egy klasszikus igényű szimfónia keretébe foglalva.

A MEGÉRTHETŐ ZENE JUNIOR

A MEGÉRTHETŐ ZENE JUNIOR

ÉNEKEL AZ ORSZÁG

Az Énekel az ország az ország egyik legsikerültebb
kulturális vállalkozása, amelynek célkitűzése, hogy
az ország minden tájáról származó kórusénekeseket
összefogja, hogy egy kórustábori felkészülést kö-
vetően a Művészetek Palotájában adjanak elő egy

oratóriumot. A választás ebben az évben Haydn
rendkívül képszerű, monumentális művére esett.

BUDAFOKI HANGVERSENYESTÉK

A mai hangverseny főszereplője az olasz zene. Mo-
zart K 338-as számú C-dúr vérbeli olasz muzsika,
bár az első tétel még a párizsi operanyitányok han-
gulatát idézi, a finálé mozgalmas és energiáktól duz-
zadó zenéje részben az olasz mesterek, részben
Grétry hatását tükrözi. Hangszerelésében Mozart a
koncertáló technikát alkalmazza a fúvósok és vo-
nósok szellemes párbeszédével.
A Veronai vázlatok a városhoz kötődő szerelmi tör-
ténetet énekli újra, az egyes tételekben szerzői kom-
mentár nélkül is felismerhetjük Shakespeare tragé-
diájának toposszá rögzült képeit, hangulatait. A
filmzenei nyelvre emlékeztető zeneműben azonnal
felismerjük az ártatlanság hangját, a bál atmoszfé-
ráját, a hajnal közeledtét, és az önfeledt szerelmes
este végét jelző csalogányéneket, valamint a kripta
fagyos borzongását. 
Mendelssohn, akit a sors a zenei alkotó géniusz
mellett kedvező életkörülményekkel is megajándé-
kozott, gazdag és szerető családja körében valóban
mindent megkapott, ami művészete kibontakozá-
sát elősegíthette. Így jutott osztályrészéül többek
között az utazás, a világlátás lehetősége is. Hu-
szonkét éves korában Olaszországban tett tanul-
mányutat. Ez az út Velencén, Firenzén, Rómán,
Nápolyon és Milánón vitt keresztül, és Mendels-
sohn két évvel utóbb írt A-dúr szimfóniájában örö-
kítette meg benyomásait.
A szimfónia első tétele azt a harmonikus életérzést
sugározza, amely általában áthatja Mendelssohn mu-
zsikáját. Ez a harmónia ezúttal a lendület, jókedv,
mozgalmasság jegyében született meg. A második
helyen lassú tétel áll. Hangját csendes szemlélődés
jellemzi, de bizonyos nosztalgia is kicsendül belőle.
A rövid lassú tétel után következő harmadik tétel
már valóságos német tánc, a honvágy meglelte kife-
jezését, a derűs muzsikában a szeretett honi táj lá-
tomása elevenedik meg. A finálé végül - mintegy fe-
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2014. április 26. szombat
11:00, Klauzál ház

A MESE
Gyöngyösi: I. szimfónia - I. tétel
Nielsen: Aladdin, Ránki: Pomádé király
John Williams: Harry Potter
Előad és vezényel: Hollerung Gábor

2014. április 26. szombat
15:00, Klauzál ház

DOBPÁRBAJ - AZ ÜTŐHANGSZEREK BIRODALMA
A timpani, a nagydob, a kisdob, a cintányér, a
harangjáték és a xilofon

Előad: Zelinka Tamás

2014. május 4. vasárnap
19:30, Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

Haydn: A Teremtés

Váradi Marianna - szoprán
Nyári Zoltán - tenor
Kovács István - basszus
Országos Egyesített Énekkar
Vezényel: Hollerung Gábor

2014. május 9. péntek
19:00, Klauzál Ház

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

Vezényel: Hollerung Gábor



Hangversenykalauz

lelve az első tétel várakozásteljes hangulatára - jó-
kedvű, vérpezsdítő táncot zendít meg: Mendelssohn
a Saltarello nevű nápolyi ugrótánc nagyszerű stilizá-
lásával fejezi be Olasz szimfóniáját.

DOHNÁNYI BÉRLET

Abból az alkotói válságból, amelybe Rachmaninovot
I. szimfóniájának bukása sodorta, a zeneszerző egy
kiváló orvos segítségével jutott ki. Az ideggyógyász
hatásos módszerrel lett úrrá az önbizalmát vesztett
művészen, és sikerült újra alkotásra biztatnia. A mű,
amely a zsákutcából a kiutat jelentette - és amelynek
hatalmas sikere mindmáig nem halványult el - a c-
moll zongoraverseny volt, 1901-ben. A koncertet
Rachmaninov megmentőjének, dr. Dahlnak aján-
lotta. A mű moszkvai bemutatóján maga a kompo-
nista játszotta a zongoraszólamot, három évvel ké-
sőbb a művet Glinka-díjjal tüntették ki. 
Bartók A Kékszakállú herceg vára című műve mű-
faja szerint misztériumjáték vagy szcenírozott bal-
lada. Az opera a „legendás időkben” játszódik a
Kékszakállú várában, de ez a vár valójában a férfi
lelkét jelenti. A XX. század elején az európai iroda-
lomban, képzőművészetekben, zenében eluralko-
dott egy világfájdalmasan elmagányosodó életérzés
és ennek ábrázolása. Ebben a hangulatban írta meg
Balázs Béla az eredetileg francia monda felhaszná-
lásával, és magyar népballadai eszközökkel támo-
gatva misztériumjátékát. Szövegkönyvét először
Kodálynak ajánlotta föl, de végül Bartók fantáziá-
ját indította be hamarabb, aki még nem heverte ki,
hogy Geyer Stefi hegedűművésznő kikosarazta.
Bartók ebben a keserű, magányra berendezkedő
hangulatban találkozott a librettóval, majd mire a
zenemű elkészült, feleségül vette tanítványát, Zieg-
ler Mártát, s egyfelvonásosát neki ajánlotta. 
Bartók zenéje, csakúgy, mint Balázs Béla szövege
balladai-népzenei alapokra épül, a szövegek prózai
zeneiségét követik, erősítik fel a dallamok. A Kék-
szakállú megszólalásai lassabb, Juditéi mozgalma-
sabb, idegesebb deklamációk.

A MEGÉRTHETŐ ZENE

Az emberben örökösen jelenlévő vágy a lehetetlen
birtokba vételére a tudomány és a művészet hajtó-
ereje évszázadok óta. A romantika a lehetetlent két
irányból igyekszik megközelíteni: egyrészt a művé-
szi folyamatot eddig sosem látott dimenzióig igyek-
szik tágítani, másrészt a játéktechnikai bravúrok, a
virtuozitás felől is igyekszik a meglévő technikai
korlátokat leépíteni. Rachmaninov már XX. szá-
zadban keletkezett műve a romantika egyik betető-
zésének számít mindkét szempontból: az előadóra
játszhatatlan technikai követelményeket ró, mind-
emellett az egyike azon daraboknak, amelyek az
előadót és közönséget lelki és érzelmi dimenzióival
legjobban magával ragadják, a pokoli szenvedés és
a mennyei öröm minden fokozatát bejárva. 
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2014. május 25. vasárnap
11:00, Zeneakadémia

AZ ÖRDÖG ÜDVÖZLETE

Rachmaninov: II. zongoraverseny

Roman Rabinovich – zongora 
Előad és vezényel: Hollerung Gábor

2014. május 24. szombat
19:30, Zeneakadémia

Rachmaninov: II. zongoraverseny
Bartók: A Kékszakállú herceg vára

Roman Rabinovich – zongora 
Vezényel: Hollerung Gábor



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

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

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

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

Nagybőgő
Bíró Zoltán – szólamvezető
Bangó Norbert – szólamvezető-helyettes
Bartányi Réka
Budai Krisztián
Gyetvai Gábor
Lombos Pál

Fuvola
Molnár Krisztina – szólamvezető
Bene Hajnalka
Kanyó Dávid
Kára-Sepsi Etelka

Oboa
Kőházi Edit – szólamvezető
Czápos Benedek
Rajnai Marianna
Villányi Péter

Klarinét
Szepesi Bence – szólamvezető
Ablonczy Keve
Horváth Marcell
Rumy Balázs

Fagott
Ambrózy Attila – szólamvezető
Bazsinka Ivett
Korda Nikoletta
Kotroczó Szabolcs

Kürt
Flammer István – szólamvezető
Benyus János
Börzsönyi Máté
Kun Gábor
Mészáros Bence

Trombita
Csatos Ferenc – szólamvezető
Monoki Attila
Nagy Antal

Harsona
Sütő András – szólamvezető
Görög-Hegyi Gábor
Pálinkás Péter

Tuba
Kovács Péter

Hárfa
Roskó Bernadett

Ütő
Szilvási Attila – szólamvezető
Janca Dániel
László Attila
Maros Ádám

A Budafoki Dohnányi Zenekar tagjai Zeneigazgató: Hollerung Gábor
Karmester: Werner Gábor



Hallgasson Ránk ... és foglaljon helyet!

BÉRLETFOGLALÁS 
Az előzetes helyfoglalás időpontja: 

2014. március 1‐10.

A fennmaradó helyeket
2014. március 11‐23. között lehet lefoglalni

Interneten (www.bdz.hu 0‐24 óráig), 
vagy munkanapokon 9:00‐12:00 között telefonon (061‐322‐1488) 

B u d a f o k i
D o h n á n y i

Z e n e k a r

Részletes bérletprogram február 20. után:

www.bdz.hu/bérleteink



BÉRLETAKCIÓ 2014‐2015

BÉRLETVÁSÁRLÁS
Átutalás:

Átutalás esetén bérleteit személyesen, 
vagy 300 forint hozzáadásával postai úton is megkaphatja őket.

Személyes kifizetés és/vagy átvétel:
2014. március 31. és április 4. között:

Hétfő, Csütörtök 14:00‐18:00, Kedd, Szerda, Péntek 9:00‐12:00;
Művészeti Titkárság, 1087 Budapest, Kerepesi út 29/b. 

(Stadionok metrómegálló)

2014. április 5. szombat 10:00‐13:00
Klauzál Ház



www.zemplenfestival.hu

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

2014AUG. 8-18.

Jegyelővételi akció!

Vásárolja meg jegyét akár 30% kedvezménnyel 
május 1. és június 30. között!

A fesztivál ideje alatt nyugdíjas‐ és diákjegyek igazolvány felmutatása 
mellett 20 % kedvezménnyel válthatók a koncethelyszíneken!


