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Családunk legkisebb jövevényének okán mostanában leginkább
otthon töltöm napjaimat. Koncerttermet ugyan csak képen lá-
tok pár hónapja, mostani lapszámunk szerkesztése közben azon-
ban mintha estéről-estére kiruccantam volna. Mire a végére ér-
tem, úgy éreztem magam, mint aki részt vett egy sokszínű kultúr-
kiránduláson. Találkoztam többek között táncos-koreográfussal,
homokanimátorral, barokk trombita- és karmesteri pálca-készítő
mesterrel, zongoravirtuózzal, fortepiano-művésszel, humoros és
segítőkész basszus-világsztárral, görög vígjátékot operává for-
máló zeneszerzővel, 40 évesen műfajt váltó énekessel és még egy
zenekarunkon belüli zenész-házaspárral is.

Az írásokon való elmélkedés közepette a szereplőket két nagy
csoportba soroltam magamban. Vannak, akiknél már kisgyerek-
ként eldőlt, melyik út az övék, és vannak, akik kisebb-nagyobb ki-
térők után tudtak, mertek váltani. Így vagy úgy, de ma mindany-
nyian örömöt hoznak a koncert-közönség életébe. Úgy látszik,
álmaink megvalósításába nem lehet se túl korán, se túl későn be-
lefogni…

Nem csak ez a lapszámunk, de a jövő évadunk is igazán izgal-
masnak ígérkezik, így érdemes már most böngészni bérletakció-
inkat. De addig még igen sok érdekes hangversenyre hívjuk önt
– többek között egyik új helyszínünkre, az idén 150 éves Víga-
dóba is –, hogy az itt olvasható különféle sorsok, karrierek, val-
lomások, anekdoták adta kikapcsolódást kiegészíthesse a zene, a
koncertlátogatás élményével is. Teljes, pihentető és feltöltő él-
ményszerzést kívánok önnek!
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A zongoránál

Szöveg: Petró Margit

Ön szerint nincs ma jóval több te-
hetséges fiatal zenész, mint koráb-
ban volt?
Ma sincs több tehetség, mint régen,
mindig is volt ennyi, csak ma másként
kapnak nyilvánosságot. Például ami-
kor én jelentkeztem a Zeneakadémi-
ára, abban az évben kilencvenen fel-
vételiztünk. Működik a természetes
szelekció. Tudomásul kell venni, hogy
Magyarországon szűk a piac. Ezt a
pályát az válassza, aki külföldön is tud
és akar érvényesülni! Ehhez termé-
szetesen fontosak a kapcsolatok is. A
gond akkor van, ha a tehetséges fiatal
teljesítményét feltupírozzák, befuttat-
ják, s egy programmal járja végig a vi-
lágot. Közben pedig nem tud mindig
újat adni, az elért szintet nem képes
folyamatosan tartani. A szakma ma-
napság szeret zseniket gyártani, de
szerintem ezt a szót meg kellene
hagyni Bach-nak, Mozartnak, vagy
Beethovennek.
Még csak 35 éves, de már több
mint 20 országban fellépett. Sok-
oldalú, felkészült zenész, s az igényes pálya-
kezdést követően számos hazai és külföldi si-
ker, versenygyőzelem birtokosa. Mi a titka,
hogy elért eredményeit fenn tudja tartani, s
mindig képes megújulni? 
Alapvetően nem szeretem a versenyeket, mert
rendkívül embert próbálóak, és nem is mindig tiszta
a játszma. A pályám kezdetén azonban ez a lehető-
ség kínálkozott a bemutatkozásra, az eredmények
felmutatására. Én a minőségi produkcióra törek-
szem, mert mindig száz százalékot kell adni, s a
színpadon nem lehet hazudni. Felelősség és jó do-
log az elődöktől megörökölt tradíciót megtartani.
Emellett szeretem ötvözni a hagyományt a mo-
dernnel. Mindehhez a saját jó ötletek hozzáadása,
az innovatív szemlélet is kell. Sokféle klasszikus ze-
nét játszom, rengeteg szóló zongoraestem van,

egyaránt szeretem a kamarazenét és a versenymű-
veket, és különféle stílusokban is kipróbálom ma-
gam. Nem vagyok híve a specializációnak, mert az
szürkévé teheti a játékot. Minden kísérletezés mel-
lett természetesen legfontosabb a kottahűség.
Ön zenész családba született, kezdetben édes-
apja tanítgatta; hegedült, 4 évesen magánta-
nárnál zongorázott. Az ön gyerekei is ilyen ko-
rán kezdték?
Kislányom, Nadin, még csak 1 éves, de már nyom-
kodja a zongorabillentyűket. Dani fiam 7 éves, és
legutóbb elkészült lemezem anyagát, Liszt transz-
cendens etűdjeit kívülről fütyüli, és észreveszi, ha
valaki másként játssza, mint apa. Nem csoda, hogy
a gyerekek ennyire közel érzik magukat a zenéhez,
hiszen feleségem, Fülöp Andrea is zongorista, aki a
gyereknevelésen túl tanít és kísér. 2

„A sikerek támogatnak, a kudarcok építenek”
Hatalmas repertoár, évi akár nyolcvan koncert, neves partnerek, lenyűgöző koncerttermek. Balog József  már
kicsi gyermekként eldöntötte, hogy zenész lesz. Így is lett. Mint kivételes képességű, ifjú zongoraművész elnyerte
a Fischer Annie ösztöndíjat, kritikusai pedig Liszt, Dohnányi, Bartók követőjeként emlegetik.



A zongoránál

Briliáns technikai tudása, zenei érzékenysége,
fantáziadús kifejezőképessége miatt azt mond-
ják önről, hogy a nagy magyar zongorista elő-
dök nyomdokain jár. A sikerben mi a legfonto-
sabb dolog az ön számára? 
A sikerek támogatnak, a kudarcok építenek. Ha egy
napomat rosszul éltem meg, akkor másnap olyan
elhatározással ébredek, hogy azon még jobbá te-
gyem a játékomat. Kocsis Zoltán mondta, hogy ab-
ban a pillanatban, amikor azt gondolod a darabról,
hogy már nem lehet jobb, attól a perctől lehet
érezni, hogy elkezdett visszafejlődni. 
Édesapám hatására egészen fiatal koromtól zongo-
rázom. A zongorával a különféle hangszerek zenei
hangjának illúzióját is meg lehet idézni, s ez a zon-
gorista feladata. Nagyon jó tanáraim voltak, s ez ál-
tal tulajdonképpen a zenei felmenőim között bizo-
nyosan ott van Liszt. Legfontosabb számomra a tö-
kéletességre, teljességre való törekvés és a szabad-
sággal párosuló kifejező erő. Boldog vagyok, hogy
a nagy magyar zongorista elődök hagyományain
nevelkedtem, akiktől sokat tanultam, és hogy ma
abból élek, amit szeretek. Az érvényesüléshez fon-
tos, hogy legyen megfelelő előadói tapasztalat. Én
szerencsére rengeteget játszom színpadon. Hatal-
mas repertoárral rendelkezem, több mint harminc -
öt zongoraversenyt játszottam már el. Az idén ti-
zenegyet adok elő, ebből öt-hat az új, amit most ta-

nultam meg. A diploma óta több mint ötszáz kon-
certem volt, ez évi ötven-nyolcvan előadás. Híres
koncerttermekben játszottam, neves partnereim,
karmestereim voltak. 
Érdekelne, hogyan készül fel egy-egy bemuta-
tóra, milyen módszerekkel veszi birtokba a re-
mekműveket.
Először leblattolom a darabot, próbálok vele átfo-
góan megismerkedni. Tájékozódom a mű születé-
sének körülményeiről, megpróbálok a forráshoz
visszamenni. Megvizsgálom, hogy vannak-e vele
kapcsolatos előadói hagyományok, s azok mennyire
idomulnak a kottához. Érdemes a darabot minél
korábban megtanulni, s eltenni egy-két napra, vagy
akár hosszabb időre is. Ilyenkor is fejlődik, érik, an-
nak ellenére, ha nem gyakorolja az ember. A lényeg,
hogy beszélni kell azt a nyelvet, melyen a mű író-
dott. Ismerni a kort, a stílust, a műfaji elvárásokat,
de legfőképp a szerzőt és a művet. Minden zene-
szerző egy külön nyelv.
A zenével való kapcsolata sokszínű, szereti a
kamarazenét, a jazzt, vannak saját átiratai. Mi-
lyen közönségnek játszik „A virtuóz zongo-
rista” sorozat előadásain?
A Filharmónia szervezésében járjuk az országot, s
Lakner Tamás interaktív ismertetőivel játékosan
szerettetjük meg a legkisebbekkel is az igényes ze-
nét. A legnagyobb koncerttermekben, kis, vidéki
művelődési házakban, vagy akár hétfőn reggel 8
órakor a fűtetlen tornateremben ülve a legkisebbek
is lélegzetvisszafojtva figyelnek a zenére, érdeklő-
déssel hallgatják végig az előadást az egyszerű da-
raboktól a Chopin keringőig, vagy akár Liszt mű-
vekig. Nagyon fontosnak tartom az élményszerű ta-
lálkozást; amikor megérzik azt a varázslatos hangu-
latot, ami leköti őket, s csodálják, hogy a zongora
mennyi karaktert képes megjeleníteni. A jövő ge-
nerációinak zenei nevelése érdekében nagy élvezet-
tel végzem ezt a munkát. Próbálom mindig a leg-
többet kihozni magamból. Fontos, hogy minden
produkció mögött ott legyek, hiszen mindegy, hogy
milyen korú, húsz- vagy százfős a hallgatóság; a ze-
nei élmény a fontos. Sajnos a Zeneművészeti Egye-

3

HÁTTÉR
Balog József versenyeredményei, díjai

Földes Andor Zongoraverseny: II. díj (1997); 
Országos Chopin Zongoraverseny Budapest: I. díj, különdíj
(1999); 
Országos Chopin Zongoraverseny Debrecen: I. díj, különdíj
(1999); 
Országos Chopin Zongoraverseny Szeged: II. díj (1999); 
Bartók-Liszt Nemzetközi Zongoraverseny Budapest: I. díj, kü-
löndíjak (2000); 
Weiner Leó Kamarazene Verseny: I. díj, különdíj (2000); 
Alekszander Tansman Nemzetközi Zenei Verseny, Lodz: Nagy-
díj, különdíjak (2002); 
Nemzetközi Brahms Zenei Verseny, Pörtschach: II. díj (2004);
Nemzetközi  Liszt Zongoraverseny: "Sajtó különdíja" a legjobb  h-
moll szonáta előadásáért (2005 Utrecht);
Nemzetközi Liszt Ferenc Hanglemezverseny: Nagydíját (2005,
Hungaricum című szólólemezéért);
Magyar Kulturális Minisztérium: Fischer Annie ösztöndíjat (2005);
Pécsi Nemzetközi Liszt Ferenc Zongoraverseny: I. díj (2007
Pécs);
"Carlo Soliva" nemzetközi zongoraverseny: 2. díj (2008, Casale
Monferrato)
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•

•
•
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•

•

•

•

•

NÉVJEGY: BALOG JÓZSEF
Foglalkozása: zongoraművész
Családja: Nadin, a kislánya (1 éves), aki már nyomkodja a zon-
gorabillentyűket, Dániel a fia (7 éves), kívülről fütyüli az összes
transzcendens etűdöt, s meghallja, ha a darabot másként játsszák,
mint apa, Fülöp Andrea a felesége, zongorista, amikor nem gye-
reket nevel, tanít és kísér
Kedvenc időtöltése: sport, horgászat, természetjárás 



A zongoránál

temen már nem
tanítok, mert az
időmbe nem fér
bele, de öröm-
mel készítek fel
fiatalokat felvé-
telire, versenyre.
Imádok taní-
tani, mert azzal
át tudom adni, s
egyben kontrol-
lálhatom a tu-
dásomat.
Több cd-felvé-
tel is őrzi játé-
kát, s köztük
az egyik el-

nyerte a Nemzetközi Liszt Ferenc Hangle-
mezverseny Nagydíját. Készül esetleg valami
új felvétel mostanában?
Most készült el a nyolcadik cd-lemezem, ami egy
kuriózum, mert a kiadó először vette fel egyben
Liszt: 12 transzcendens etűdjét. Egy évig készülten
rá, kutattam, gyakoroltam, rettentő nagy munka
volt. S a felvétel egy adott pillanat megragadásaként
marad fenn! Mindjárt az első napon fel kellett füg-
geszteni a munkát egy, a közelben történt beton-
feltörés zajokozása miatt. Egyébként nem könnyű
lemezre játszani. Mentálisan is felkészültnek kell
lenni. Annyira elő kell készíteni a produkciót, hogy
a legrosszabb pillanatban is elfogadható legyen.
Játszott már együtt a BDZ-vel?
A zenekarral és Hollerung Gábor karmesterrel
több koncerten dolgoztam már együtt. Felléptem
egy budafoki gyermekkoncerten, s volt egy emlé-
kezetes izraeli beugrásom is, ahol Liszt: Magyar fan-
táziát játszottam. A Sztravinszkij: Les Noces elő-
adáson is én játszottam az egyik zongoraszólamot,
s tavaly a Müpában nagy sikerrel adtuk elő együtt
Liszt: Haláltánc című művét.
Szerencsére rengeteg munkám van, ahova hívnak,
oda elmegyek. Decemberben kezdődik az új cd be-
mutatója, januárban játszom Wolf  Péter Zongora-
versenyét Pécsett, melyet a BDZ-vel áprilisban
adunk elő. Májusban játszom még Pánczél Tamás
Zongoraversenyét – a szerző egyébként a Dohná-
nyi Zenekar hegedűse. 
Balog József  zongorajátékát 2015. április 24-én, 19.00
órakor, a Budafoki Hangversenyesték sorozatban a Klau-
zál Házban hallhatja a közönség. A műsorban elhangzik
Weiner: Szerenád; Wolf  Péter: Zongoraverseny; Rachma-
ninov: Szimfonikus táncok. Közreműködik a Budafoki
Dohnányi Zenekar, vezényel: Kovács László. 4

HÁTTÉR
Balog József

Balog József a fiatal zongorista generáció egyik legtehetségesebb tagja.
Zenész családból származik, zenei tanulmányait négy évesen magán-
tanárnál kezdte. A zeneiskolai tanulmányok után a Bartók Béla Zene-
művészeti Szakközépiskolában és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egye-
temen folytatta tanulmányait. Tanárai László Éva, Schweitzer Katalin,
Krause Annamária és Jandó Jenő voltak. Diplomáit kitűnő minősítéssel
szerezte. Tanulmányait követően 8 évig volt a Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Egyetem tanára a zongora, valamint az ének tanszéken, rend-
szeresen tart kurzusokat Magyarországon és Európa több országában. 
Balog József a világ 3 kontinensének több, mint húsz országában kon-
certezett már kamarazenészként és szólistaként egyaránt. Olyan nagy
koncerttermek fellépője volt már, mint a Concertgebouw (Amszterdam),
Chan Center (Vancouver), Kensington Palace (London - Charles Her-
ceg jelenlétében), Művészetek Palotája (Budapest), Vredenburg Music
Center (Utrecht), Musikhuset (Aarhus), Arthur Rubinstein Philharmonic
Hall (Lodz), Equinox (Chateauroux), Konzerthaus (Bécs), Teatre de la
Monnaie (Brüsszel), Philharmonic Hall (Szentpétervár, Kijev), TRT Ra-
dio Hall (Ankara). Nagy sikerrel szerepelt többek között a mallorcai Cho-
pin Fesztiválon 1999-ben, a tiszadobi Zongorafesztiválon 2003-ban, a
„Lisztomanias” Fesztiválon Franciaországban 2005-ben, a roskilde-i
„Schubertiade” Fesztiválon, a Tavasz Oroszországban Fesztiválon és
a Lago Maggiore Fesztiválon 2006-ban, a szarajevói Téli Fesztiválon
2007-ben, a soproni Liszt Fesztiválokon 2010-ben és 2011-ben, az an-
karai Liszt Fesztiválon 2011-ben, valamint a rudersdali Nyári Fesztivá-
lon 2013-ban.
Fellépett szólistaként az Aarhusi Szimfonikus Zenekarral, a Jeruzsá-
lemi Kamarazenekarral, a Presidential Szimfonikus Zenekarral, vala-
mint Magyarország szinte összes vezető szimfonikus zenekarával,
olyan nagyszerű karmesterek irányítása alatt, mint Kocsis Zoltán, Vető
Tamás, Antal Mátyás, Gábor Ferenc, Felix Carrasco, Deák András, Ko-
csár Balázs, Kovács László, Somos Csaba, Gál Tamás, Hollerung Gá-
bor, Hamar Zsolt és Kesselyák Gergely. 
Fiatal kora ellenére óriási repertoárt tudhat magáénak, a standard zon-
gorista repertoár mellett szívesen játszik kamarazenét, ritkán játszott
szerzőket, (Berg, Bentzon, Rodrigo, Brotons, Tansman, Burghardt…)
jazzt, és saját átiratokat. 
A kortárs zene is kiemelkedő szerepet tölt be Balog József életében, 
olyan elismert kortárs szerzők műveit mutatta be, mint Tornyai Péter,
Pócs Katalin, Bánkövi Gyula, Horváth Balázs, Göncz Zoltán, Csemiczky
Miklós. 
Nevéhez fűződik Gyöngyösi Levente: Concertino-jának (1994), Zon-
goraversenyének (2011), Gulya Róbert: Zongoraversenyének (2013)
és Wolf Péter: Zongoraversenyének (2013) ősbemutatója, valamint re-
pertoárján tartja Jeney Zoltán, Orbán György, Vajda János, Lendvay
Kamilló és Kocsár Miklós műveit is. 
Hét lemezfelvétele jelent meg eddig a Hungaroton, a Brillant Classics
és a Convention Budapest Classics kiadóknál. Első „Hungaricum” című
lemeze egyedüli CD-ként 2005-ben elnyerte a Nemzetközi Liszt Fe-
renc Hanglemezverseny Nagydíját. Balog József 2005-ben megkapta
a Magyar Kulturális Minisztériumtól a Fischer Annie ösztöndíjat.



Mesteremberek

Szöveg: Kurta Klaudia

Milyen tényezők járultak
hozzá, hogy Préda László az
lett, aki? Kellett hozzá Jókai
Mór, akiről teret neveztek el,
ahova az akkor még 10 éves
Lacika kisétálhatott édesanyjá-
val, aki az Operaház énekka-
rában énekelt szólamvezető-
ként hosszú évekig. Kellett
hozzá Ady Endre, akiről
szobrot készítettek, ami alá
fúvószenekarok állhattak mu-
zsikálási célzattal. 

AZ ISMERETLEN TROMBITÁS

A felsoroltakon túl pedig kellett még az a bizonyos
fúvószenekar, amelynek trombitása hipnotikus ha-
tással bírt a kis Lacira, aki igen bátor kijelentést tett
őt meglátva: „Anyuka, én trombitás leszek!”. Édes-
anyja egy percig nem hezitált; még aznap felkeres-
ték a VI. kerületi zeneiskolát beiratkozási szándék-
kal. Ez a filmekbe illő kezdet itt aztán hamar ször-
nyű véget is érhetett volna, ugyanis kiderült, hogy
az iskola harsonatanára, Sztán Tivadar éppen tur-
nén vett részt az Állami Hangversenyzenekarral, így
nagy hirtelenjében nem tudta felvenni a csillogó
szemű muzsikuspalántát. Mit volt mit tenni, „Jó lesz
neked a fagott is!” felkiáltással fagottra íratták be a kis-
fiút.
De nem úgy van az, hogy 10 éves kisfiúknak bármi
jó, pláne, ha az a bármi egy öreg, büdös, zöld nád-
dal felszerelt hangszerben ölt testet. Nem is be-
szélve arról, hogy a korábban lovas kocsival zene-
karokat szállító nagyapa úgy tudta, hogy a fagotto-
sok a szájukban rezgő nádtól agysejtjeik számának
jelentős csökkenését élhetik meg, és mivel ezt nem
akarta kisunokájának, fennhangon hirdette a cím-
ben idézett, mára már szállóigévé vált mondatot. 
Hál’Istennek, az iskola harsonatanára két hét múlva
hazatért a turnéról, így kezdetét vehette a kis László
által megálmodott trombitás karrier.

BAROKK TROMBITA – HOZZÁVALÓK: RÉZ,
SZŐRTELENÍTŐ GYANTA…

A zeneiskola befejezése után jöhetett a Konzerva-
tórium, majd a Zeneakadémia, ahol harmadéves
korában külön engedéllyel felvették az Operaházba
első trombitásnak. 1980-tól 1992-ig számtalan ope-
rában muzsikált, illetve nemsokára felvételt nyert a
Filharmóniai Társaság „rendes tagjai” közé. Ebben
a zenekarban az Operaház és az Erkel Színház ze-
nekaraiból vegyesen voltak zenészek.
1992-től négy évig az akkor alakuló Fesztiválzene-
kar rézfúvós szólamának oszlopos tagja volt. Ek-
kortájt akadt meg a szeme a barokk trombitán, me-
lyet hang- és videofelvételeken hallott-látott, és na-
gyon megtetszett neki. Hangszervásárlásra azonban
nem volt lehetősége. „Magad uram, ha szolgád nincs!”
alapon László elhatározta, hogy ő maga készíti el
ezt a trombitát. Barkácsolásban otthon volt már, hi-
szen húszéves kora óta készít karmesterpálcákat.
Ráadásul akkoriban hunyt el Dóka Emánuel, Ma-
gyarországon addigi elsőszámú pálcakészítője, nagy
űrt hagyva maga után a karmesterek körében. Egy
idő után László úgy döntött, nem hallgatja tovább
a karmesterek sirámait a pálcák számának meg-
csappanásáról, inkább belevágott a faragásba.
Azóta sokan kértek tőle pálcákat, még Kobajasi Ke-
nicsirónak is készített egyet. A fa megmunkálása
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Szőnyi Erzsébettel egy díjkiosztón„Az én unokám nem lehet hülye”
Egyik nagypapa sem mondhatta volna szebben, ahogy Préda László nagypapája sem tette annak idején. Fő-
ként ennek a hozzáállásnak köszönhetően lett a kisunokából Magyarország egyetlen barokk trombita-készítő
mestere, aki ráadásul karmesterpálcákat is fabrikál.
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után pedig már csak egy kis ugrás kellett, és jöhet-
tek a fémek.
Egy hangszer elkészítése általában 3-4 hetet vesz
igénybe. Legelső hangszerét László kicsit hosszabb
idő alatt fejezte be, mivel segítség nélkül kellett rá-
jönnie mindenre. Hangszerkészítő pályájának az
első öt-tíz éve a kísérletezésről szólt. Ez idő alatt
jött rá többek között, hogy hogyan lehet a rézlapot
úgy összeforrasztani, hogy utána ne kelljen még
órák hosszat kalapálgatni a megvastagodott anya-
got. Ezért a „fejlesztésért” a szomszédok is igen
hálásak voltak. A kitalált technikáról megkérdezte
szakemberek véleményét is. Ők azt mondták, ezt
így nem lehet. László nem tudta, hogy ezt így nem
lehet, ezért aztán neki sikerült. Évek alatt kísérle-
tezte ki, hogyan lehet az ólmot, amellyel hajlítás
előtt kiöntik a csövet, más anyaggal helyettesíteni.
Azért akarta kiváltani valamivel az ólmot, mert
amellett, hogy egészségtelen, még nehézkes is a ke-
zelése; hajlítás után vissza kell melegíteni 230 fokra,
de még így sem lesz tökéletes a hajlítás, mert betö-
redezik az anyag. Így megint a hallószervbarát ka-
lapálgatásnál kötünk ki.
Pont ez idő tájt kellett fodrászhoz mennie László-
nak, és itt érkezett meg az ihlet! Az egyik fodrász
hölgy egy fémtálban rádobott valami barna anya-
got egy főzőlapra. Ez a barna anyag ettől aztán
megtöredezett, majd hő hatására folyni kezdett.
„Heuréka!” – gondolta a fodrászszékben ülve
László. Pontosan ez kell neki is! Így kis idő múlva
egy jókora adag szőrtelenítő-gyantával távozott egy
fodrászkellék-boltból. Hogy aztán az olvasó még
jobban zavarba jöjjön, a gyanta mellé tampont is be
kellett szerezni, mivel a folyékony gyantát ezzel le-

hetett eltávolítani a meghajlított
csőből.
A cső már megvolt, kellett hozzá
tölcsér is. Eleinte egy hangszerja-
vító céget keresett fel, ahol drága
pénzért, nagy kínok közepette ké-
szítettek neki néhány tölcsért, de
hamar kiderült, hogy az a biztos, ha
ezt is magának készíti el. Így hát
összeállt egy másodállásban harso-
názó fémnyomó mesterrel, és a
fémnyomó-pad, a tüske {az az esz-
köz, amelyre a tölcsért húzzák –
Szerk.}, valamint a fémnyomó se-
gítségével, némi kalapálás, passzíro-
zás és néhány félresikerült darab
után született 37db corpus (tölcsér),
melyekből még mindig van néhány
„raktáron”.  

GRATULÁLUNK APUKA, A GYERMEK EGÉSZSÉ-
GES, HOSSZA 2,2 M!

A trombitakészítés, hevítés, forrasztás, kalapálás so-
rán az ember mindene fekete, koszos lesz. A sok
fémdarab egyszer csak eljut az utolsó forrasztás-
hoz, amikor is az alkatrészekből megszületik a
hangszer. Még koszos, meg kell tisztogatni. Még
mezítelen, ruhát kell rá adni; különféle színű zsinó-
rokat, amik összetartják az egészet. Belekerül a fú-
vóka, és végre „felsírhat”, életében először. Préda
Lászlónak 35 „gyereke” van már. Ezek a gyerekek
eleinte még nem biztos, hogy jól szólnak, hiszen a
hanghullámoknak egy 2 méter hosszú testen kell
végighaladniuk; előfordulhat, hogy nem mindegyik
hullámhegy és hullámvölgy van a helyén. De a meg-
felelő trükkökkel meg lehet gyógyítani mindenféle
problémát. Ezt követően a trombiták előalkalmas-
sági vizsgálaton esnek át, hiszen László minden
egyes darabot koncertkörülmények között is tesz-
tel, mielőtt az az új tulajdonoshoz kerülne.
Préda László remekei a világ számos pontjára elju-
tottak, Argentínától kezdve, Németországon át
Franciaországig, és egészen a budapesti Kerepesi
útig is, ahol a Budafoki Dohnányi Zenekar főhadi-
szállása van. Tavaly nyáron három barokk trombi-
tát is rendelt a zenekar, mivel az új elképzelés sze-
rint a Brahms előtt íródott zeneműveket ezentúl
korhű hangszereken igyekszik előadni. Az elképze-
lés további lépése lesz a barokk kürtök és harsonák
beszerzése, de mivel a barokk kürtöt rendkívül ne-
héz megfújni, a saját szájuk feláldozásától vissza6
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nem rettenő muzsikusoknak azért ad egy jó taná-
csot a hangszerkészítő mester: „Aki depresszióra haj-
lamos egyén, az ne menjen barokk kürtösnek!”. Hála Is-
tennek a zenekar életvidám, rendkívül tehetséges
muzsikusokkal van tele, erről László is megbizo-
nyosodott több ízben is különböző koncerteken.
Például egy tavalyi hangversenyen, melyre a barokk
trombitákkal akkor még nem rendelkező zenekar
két hangszert kért kölcsön. A két trombitásnak
mindössze két napja volt a gyakorlásra, ám a kon-
certen ámulatba ejtették a közönséget is és Préda
Lászlót is. Így aztán nagy szeretettel készítette a há-
rom hangszert a zenekarnak, melyekkel azóta már
elhangzott többek között Mendelssohn: Szentivá-
néji álom nyitánya vagy Beethoven: III. (Eroica)
szimfóniája is. 

ALKOHOLVIZSGÁLAT. KÉREM, FÚJJON A TROM-
BITÁJÁBA!

A barokk vagy natúr trombitát nem könnyű meg-
fújni. Második neve is elárulja, hogy mivel „natúr”,
nincsenek rajta billentyűk, nem tud félhangokat ját-
szani, mint a modern hangszerek, hanem csak a ter-
mészetes felhangsor hangjait tudja megszólaltatni.
{Természetes felhangsor: egy zenei hang rész-
hangjainak sorozata. A zenei hang olyan har-
monikus rezgések összege, melyek frekvenciái
egy alaphang frekvenciáinak egész számú több-
szörösei. – Szerk.} A barokk trombita el-
nevezés a korszakra utal, amikor ezeket a
hangszereket használták. 
A trombita egy üres cső, nincsen benne
semmi. A hangot a muzsikus pusztán a
szájával állítja elő. Az ajkak állapota ál-
landóan változik; ha meleg van, ha hideg
van, ha az ember alkoholt fogyasztott,
vagy ha épp „másnap” próbálkozik ma-
gához térni. Ha túl sokat gyakorol a ze-
nész, akkor elvékonyodik a bőr, ha túl
keveset, akkor megvastagszik. Ez mind-
mind hatással van a megszülető hang mi-
nőségére. Az ajkak ilyen fajta igénybevé-
tele nem természetes „felhasználási
mód”, ezért rendkívül sok gyakorlás
szükséges. Egy-egy koncert előtt van,
hogy egy órás befújásra is szükség lehet,
hogy a muzsikus az izmait a megfelelő
állapotba hozza. Aztán ott van még a
nyelvtartás, a levegővezetés: fontos, hogy
sose szakadjon meg ez a folyamat, mert
különben megszűnik a hang és furcsán
néz ránk a karmester. Mindig minden

pillanatban a nulláról kell a hangot előállítani; ha
például letettük a hangszert és beszéltünk két szót,
vagy esetleg csak levegőt vettünk, már nem úgy áll
a szánk, mint előtte. Újra fel kell venni a megfelelő
pozíciót, újra ki kell alakítani a megfelelő érzetet. A
már megtalált, begyakorolt érzet is képes megvál-
tozni az idegességtől, a koncertek okozta izgulás-
tól. Nem biztos, hogy ugyanazt a jó hangot találjuk
meg újra. És mivel a trombita nem egy halk hang-
szer, a gikszer még sokáig kering a levegőben. Ezért
különösen fontos, hogy a barokk trombitás háttere
rendben legyen; fontos egy nyugodt hely, egy bé-
kés család, ahova haza lehet menni pihenni, feltöl-
tődni. A trombitásnak a lelke hallatszik a játékán
keresztül. 
Préda Lászlónak megvan ez a nyugalom, ez a biz-
tos háttér. Felesége, Magdika, aki fordítással foglal-
kozik, férjét kedvenc ételeivel várja haza. Kiskutyá-
juk, Daisy ugyan már öregesen, lassan, de annál na-
gyobb szeretettel figyeli a kaput, mikor toppan be
végre a gazdája. Mi pedig árgus szemekkel figyel-
jük a Dohnányi Zenekar koncertnaptárát, hogy a
Brahms kora előtti darabokban minél többet hall-
hassuk ezeket a különleges hangszereket, a „Préda-
gyerekeket”.

7
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Szöveg: Kassai-Máté Kriszta

Miért éppen Jacques Offen-
bach ezen darabjára esett a
választás? 
A szerelem arcai című sorozatot
azért indítottuk útjára, mert sze-
rettük volna az emberi érzések
fontosságát hangsúlyozni. A hi-
hetetlen technológiai fejlődés, a
világban kialakult hatalmi kon-
centrációk, a mindent uraló tö-
megmédia-jelenség mellett nem
foglalkozunk kellő mértékben
ezek pszichológiai, érzelmekre
gyakorolt hatásával és emberi ve-
tületével. A szerelem pedig az
egyik legfontosabb fogalmi kör, amely leképezi az
emberi viszonyokat. Az Orfeuszt éppen a tömeg-
média ereje miatt választottuk, hiszen ez az erő itt,
a koncertteremben is jelen van.
A félig szcenírozott előadásnál a zenei megközelí-
tésre fektetünk nagyobb hangsúlyt, már csak azért
is, mert fantasztikus zenéről van szó. A dramatur-
giai megfeleltetéssel azonban megpróbáljuk majd
olyan helyzetbe hozni a nézőt, hogy azzal vegyük
körbe, ami amúgy is körülötte van; az említett tö-
megmédia hatásával. Offenbach idejében a maga
környezetében is felmerült már ez a probléma, döb-
benetes, hogy mennyire aktuális a darab ma is. A
mai kornak egyik nagy feladványa, hogy milyen
módszerekkel lehet használni a tömegmédiát a mi-
nőségi kultúrában.
A Müpa milyen módszereket használ erre? Egy
Németországban megjelent kritikában önt
Image-Chefnek nevezték. Ez összefügg a fent
említett küldetéssel?
Nem titok, hogy a sajnos félremagyarázott Orszá-
gimázs Központ munkájában részt vettem, többek
között reklámfilmek készítésével. Fontos felada-
tomnak tekintem, hogy örökségünket, amely euró-
pai kultúraként felhalmozódott, közelebb hozzam
az emberekhez, mindennapjaik részévé tegyem. Ezt
szeretném minden erőmmel képviselni, természe-

tesen a magyar kultúra európai élettérbe helyezésé-
vel. Volt olyan időszaka a magyar történelemnek,
amikor sokkal közelebb állt hozzánk a kultúra, mint
napjainkban. A 19. század, a polgárosodás kora, egy
ilyen kitüntetett korszak volt. Magyarországon kü-
lönösen a kiegyezés és az I. világháború közötti
években volt jellemző. Ekkor épült ki a kulturális
intézményrendszer nagy része is; színházak, a Ze-
neakadémia, az Operaház, a Balettintézet. 
Milyen szerepet játszik a Müpa ebben a célki-
tűzésben?
Pusztán az a tény, hogy ebben a térségben elsőként
éppen itt, Magyarországon jött létre egy előadó-
művészeti központ, 21. századi megközelítése an-
nak, hogyan kerül látótérbe a kultúra, milyen széles
műfaji választékot lehet egy fedél alatt kínálni. A
ház tervezője, Zoboki Gábor létrehozott egy kö-
zösségi teret. Az előcsarnok-rendszer lehetővé te-
szi, hogy a zenei-művészeti élmény után lecsende-
sedjen, beszélgessen, kulináris élvezetet szerezhes-
sen az ide látogató közönség.
Ön többször több helyen hangsúlyozta, hogy a
kultúra egy fontos diplomáciai eszköz. Kifej-
tené, ön szerint ez hogyan működik?
Szerintem a kultúra egy fejlesztési ágazat, hosszú
távú befektetés. Ezen sokan elcsodálkoznak, pedig
számomra kézenfekvő, hiszen egy állandóan vál-

„Kultúra nélkül egy város csak díszlet lehet”
A Müpa-panoráma esőben, napsütésben, sötétben, világosban egyaránt lélegzetelállító. Gyanítom, hogy a „A vi-
lág legszebb kilátású munkahelye” versenyben igen előkelő helyezést érne el ez a palota. Itt rendezi Káel Csaba,
az intézmény vezérigazgatója, a minőségi kultúra rettenthetetlen híve az Orfeusz az alvilágban című operett fé-
lig szcenírozott változatát zenekarunk „A szerelem arcai” című bérletsorozatának második előadásán.
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tozó folyamatról van szó. Ez Európában különösen
tetten érhető, hiszen a népek, később nemzetek
egymásra hatása miatt a kultúra mindig friss, min-
dig megújulni képes. Emellett a jelenség mellett ki
kell állni, támogatni kell, például azzal is, hogy meg-
felelő tartalmat adunk a tömegmédiának is. 
Éppen az Orfeusz világított rá még jobban arra,
hogy a tömegmédiával egyébként nagyon nehéz
lenne konkurálni. Hiszen azt kell elmagyarázni egy
fiatal embernek, hogy miért érdemes Beethovent
hallgatni, vagy éppen Orfeuszt nézni a Müpában.
Használnunk kell azokat a csatornákat, amelyek őt
körbeveszik, mert azokra fogékony. Ilyen csatorna
a Facebook, a Sziget, vagy a digitális fejlesztéseink,
mint a podcast, a webrádió. Ha nem vagyunk nyi-
tottak  ezen csatornák használatára, nem tudjuk el-
érni a fiatalokat. Nekünk abból az időből kell le-
csippenteni, amit a televízió vagy a számítógép előtt
töltenek, ki kell mozdítanunk őket a négy fal közül.
Persze nézzenek csak sorozatokat is, de jöjjenek el
koncertre vagy éppen más kulturális programra is!
Érdemes egész kicsi korban elkezdeni, hiszen a gye-
rekek nagyon fogékonyak.
Az ifjúsági programok nálunk már a várandós nők-
nél elkezdődnek, akik idejárnak koncertekre, aztán
a babával eljönnek a Ringatóra, és így gyűrűzik to-
vább. Az ifjúsági programok fontos célja, hogy a fi-
atal családosokat megszólítsa. Európa nem foglal-
kozott kellően az utóbbi évtizedekben az ifjúság-
gal. Meg kell találnunk a módját, hogyan tudunk
mélységileg is, praktikus megfogalmazásokkal, ko-
moly összefogással közelíteni feléjük akkor, amikor
a világtendencia pont ez ellen hat. 
Pedig a kultúra az, ami összetartja Európát és
ezzel egy időben az igencsak sérülékeny Eu-
rópai Uniót is. 
Igen, a kultúra és az oktatás európai identitásunk
kulcsa, ebből következik a gazdaság jobb állapota
is. Volt módomban kívülről nézni erre a konti-
nensre, amikor Verdi Attila című operáját vittük
színre Kínában. {2013 novemberében volt a megnyitója a
felújított Nagyszínháznak - Shanghai Grand Theatre, ame-
lyen ezt az operát mutatták be – Szerk.} Nagyon sze-
rencsések vagyunk, hogy itt élhetünk és birtokunk-
ban lehet egy több évszázados zenei kultúra. Holott
Kínában például az európai értelemben vett opera-
játszásnak talán mindössze ötvenéves hagyománya
van, és nem dúskál az ország nagy horderejű elő-
adásokban, mégis felismerték, hogy fontos ezen a
területen befektetni. Az elmúlt 5-10 évben nagy
hangsúlyt helyeztek a kulturális intézményrendsze-
rük fejlesztésére. Ennek egyik eredménye a Zoboki
Gábor és csapata által tervezett épület {2014. szep-

temberében adták át Shenzhen-ben a Nanshan Kulturális,
Sportközpont és Művészeti Múzeum új épületkomplexu-
mát, amely Zoboki Gábor építész és társai tervei alapján
épült – Szerk.}, tartalmi oldalról pedig a stratégiai
megállapodások, amelyeket különböző program-
cserékre, koprodukciókra kötöttünk. Ennek volt
első állomása Verdi Attilája. Most dolgozunk a
2015-16-os projekteken. Ez hatalmas lehetőség a
magyar kultúra számára is, természetesen az euró-
paihoz kapcsolódva, hiszen távolról nézve ez egy
kicsit összemosódik. A nagy számok törvénye alap-
ján jelentős nagyságú közönséget lehet elérni. Az
európai minőségi kultúra ott még egyébként luxus
kategóriába tartozik, érdekes azonban, hogy a kö-
zéposztály erősödésével nő az igény az európai pol-
gárság életmódjának követésére.
Milyen volt az együttműködés a kínai művé-
szekkel?
Az Attila színrevitele komoly kihívás volt. Egy
nemzetközi csapattal, egy fantasztikus operaház-
ban, kínai kórussal és zenekarral Verdi születése
200. évfordulójának évében került sor a közös
munkára. Mivel ott igazi ritkaság egy ilyen nagy ese-
mény, sokkal erőteljesebb volt a kommunikációja,
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SZEMÉLYESEN
Káel Csaba világa – címszavakban

Olvasósarokban: Aktuális kedvenceim vannak, de olyan írók, mint
Márai Sándor, Nádas Péter mindig visszatérnek az életembe, drá-
mai oldalról Shakespeare-t tartom egy csodának, a görög klasszi-
kusokat pedig nagyon szeretem.

Pulpituson: Hálás vagyok, hogy még felléphetett nálunk Claudio
Abbado, nagy tisztelője voltam Carlos Kleibernek. Több nevet nem
is szeretnék felsorolni, nehogy valaki kimaradjon.

Csapó mögött: Aki miatt filmes lettem, azt az úriembert úgy hívják,
hogy Louis Buñuel. Látásmódja sajnos hiányzik a mai filmművé-
szetből, az életünkkel foglalkozik olyan sajátos szürrealista megfo-
galmazással, ami mégis valahogy reális, mert minden eleme valós.

Hangok világában: Nagyon sokféle zenét hallgatok, inkább klasz-
szikusokat, privát emberként is imádom az operákat. Külön sze-
rencse, hogy rendezhetek is operát, hiszen akkor ismeri meg őket
az ember, amikor ilyen közelről nézi.

Úton: Európában érzem otthon magam. Az opera miatt van egy
erős olasz kötődésem. Magyarországon pedig a Balaton az egyik
állandó kedvencem; varázslatos kincs, amely kezd végre a méltó
helyére kerülni, hiszen velünk van régóta, és sokkal jobb, mint egy
modern szállodasor egy tengerparton.
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Rivaldafényben

mint nálunk. Szeretetreméltóan akarták, hogy nagy
siker legyen, nagyon készségesek voltak. Maga a
téma egyébként hozzájuk is közel áll, hiszen a Kí-
nai Nagy Falat többek között a hunok ellen építet-
ték, Attila személye pedig egyfajta híd kelet és nyu-
gat között. A darabnak egyébként megbecsültebb-
nek kellene lennie a repertoár operák között. Ezt a
karmester, Daniel Oren is igazolta, aki szinte bele-
szeretett a műbe. 
Említette, hogy az egyébként annyira más kí-
nai társadalomban is alakulóban van egy mi-
nőségi kultúrára igényes középosztály. Ön sze-
rint Magyarországon hol tart ez a sokat kár-
hoztatott középosztály-fejlesztés? 
Nekem régi nagy álmom, hogy egyszer lesz egy
erős középosztály itthon is. Meggyőződésem, hogy
az működteti jól a társadalmakat. De ez természe-
tesen elsősorban politikai kérdés, amelynek vannak
gazdasági és kulturális feltételei. Én a magam esz-
közeivel az utóbbi területen próbálok segíteni. 
Amikor egy rendező, karmester, zenész, mű-
vész eljön a Müpába, az előadás után elsiet,
vagy van lehetőség egy meghittebb, bensősé-
gesebb beszélgetésre is? 
A nemzeti hangversenyterem sok mindenkinek em-
lékezetes helyszín, hiszen a világ
egyik legjobb akusztikával rendel-
kező koncertterme. Legutóbb Sir
John Eliot Gardiner, angol kar-
mester fogalmazta meg, amikor le-
jött a színpadról, hogy mennyivel
jobb közönsége van Budapestnek,
mint Bécsnek. Ott túl sok a turista,
itt pedig érzi, hogy együtt él a kö-
zönség a zenével, érti, amit hall.
Ez fontos érték, amire vigyáznunk
kell. Minden nap meg kell küzde-
nünk azért, hogy a közönségünk
frissüljön, és hasonló habitusú ma-
radjon. Ehhez persze szükség van
egy olyan jó csapatra, mint ami-
lyen a Müpáé most. 

Legutóbb Michael Grubinger érezte magát
igazán otthon, amikor végigdobolta az épüle-
tet, a mozgólépcsőtől a szemeteskukákig. 
Igen, aki ide jön, többnyire otthon érzi magát. Finzi
Pasca jegyezte meg nemrégiben, hogy mennyire jó
a Fesztiválszínházban dolgozni, különleges a han-
gulat és a csapat, és mivel ő az egész világot bejárja
újcirkuszi-színházi produkcióival, nyugodtan elhi-
hetjük neki. 
Volt olyan félelem, hogy túlkínálat lesz a kon-
certtermi porondon. Mégis megtelnek a Müpa
termek, miközben újra megnyílt a Zeneakadé-
mia és elkészült a BMC is. 
Ahogy már fent is említettük, minden város attól
érdekes, hogy milyen az aktuális kulturális élete.
Önmagában, mint városi élettér vagy díszlet kevés.
Nem véletlen, hogy Budapest aranykora – a 20. szá-
zad eleje – pont azért volt varázslatos, mert elké-
pesztő szellemi élet folyt itt. Tehát vannak előzmé-
nyek, alapok, és erre a jó tradícióra lehet építeni.
Messze van a várostól a Müpa?
Már régen nincs messze. Vezet ide bicikliút, kettes
villamos, autóval is jól megközelíthető. Nagy ál-
munk, hogy végre befejeződjön a milleniumi vá-
rosközpont körüli építkezés, többek között a kong-
resszusi központ, mert annak a közönsége pont az
a külföldi középosztály, amely, ha most jó tapaszta-
latokkal megy el, legközelebb visszatér a családjával
egy hosszú hétvégére. Ha végre a tér is elkészülne
kis bisztrókkal, galériákkal, mindehhez még meg-
épülne egy gyalogos híd a túloldalra, kialakulhatna
Dél-Budapest tudományos-innovációs-kulturális
központja. 
Offenbach: Orfeusz az Alvilágban című operettjét Káel
Csaba rendezésében 2015. február 21-én láthatja-hallhatja
a közönség. Az előadáshoz részletes programfüzet készül.



Zene és látvány

Szöveg: Molnárné Csöpi

Mivel Tamást munkája mellett magá-
nélete is Szegedhez köti, nem volt egy-
szerű megbeszélni a találkozás helyét,
idejét. Végül a Művészetek Palotájá-
ban, éppen egy Carmina Burana elő-
adás előtt sikerült találkoznunk. A mű-
vészeket ezúttal is telt ház várta.
Egyik interjúdban azt nyilatkoztad,
hogy zenész szerettél volna lenni.
Milyen zenész?
Nem nyilvánítottam ki szüleimnek,
hogy zenélni szeretnék, de a zene min-
dig vonzott. Sajnos lecsúsztam arról,
hogy zenész legyek, nem is tanultam
meg hangszeren játszani, de a zene na-
gyon a fülemben van. Ha zenét hallot-
tam, rögtön mozogtam rá. Azt hiszem,
talán karmester lettem volna legszívesebben. Úgy
gondolom, hogy a habitusom erre predesztinált
volna. Már sokszor elgondolkodtam, vajon a zenész
vagy a karmester csak a leírt kottát figyeli-e, vagy
megszólal benne a leírt zene. Ha az előbbi, akkor
még inkább örülök, hogy táncos lettem. 
A családunkban egyébként senki sem táncolt, de
anyukám észrevette, hogy ha én zenét hallok, rög-
tön mozogni kezdek. Kilenc éves voltam, amikor
Tatáról Budapestre költöztünk. Egészen 14 éves
koromig kipróbáltam a legkülönbözőbb sportokat,
mivel nagy volt a mozgásigényem (úsztam, tornáz-
tam, kajakoztam, röplabdáztam). Amolyan „örök-
mozgó” voltam és vagyok ma is. Aztán anyukám
meglátta az újságban, hogy az Állami Balettintézet
felvételt hirdet a néptánc tagozatára. Elmentünk a
felvételire. Azt hiszem, nem véletlen, hogy felvet-
tek… Azonnal kiderült, hogy rendkívül tág és haj-
lékony és nagyon ruganyos vagyok. 

Akkor akár úszó olimpikon is lehettél volna?
Minden bizonnyal! Talán pár világbajnoki, olimpiai
bajnoki címet is „besöpörhettem” volna. De egyál-
talán nem bánom, hogy a tánc felé terelt a sors. Úgy
gondolom, a táncművészetnek sokkal szélesebb,
színesebb a palettája. Alkotásaim, szerepeim na-
gyon sok örömöt jelentenek számomra.
1987-ben elvégezted a Magyar Táncművészeti
Főiskola néptánc tagozatát. Szeged, szerepek,
megbízatások, alkotások…
Még az év szeptemberében Imre Zoltán hívására a
Szegedi Balett táncosa lettem. Az igazgató a Sze-
gedi Balett művészeti tanácsadójának a Londonban
élő Imre Zoltánt nyerte meg, aki a frissen végzett,
ütőképes fiatalokkal modern tréningeken ismertette
meg az új, korszerű tánctechnikákat. Az origónak
számító 1987-es, Balettest címet viselő, Imre Zol-
tán-koreográfiát is bemutató első előadás a Szegedi
Balett megszületésének dátuma. Szegeden addig is-

„Ha elkap egy dallam, megszületik hozzá a
történet is”

Évekkel ezelőtt a Margit-szigeten együtt adtuk elő a Carmina Buranát: a Budapesti Akadémiai Kórustársaság
(tagjaként e sorok jegyzője), a Szegedi Kortárs Balett és a Budafoki Dohnányi Zenekar. A táncosok tánca, a jel-
mezek, a hangulat, a díszlet annyira lenyűgözött, hogy karmesterünk intését észre sem vettem, elfelejtettem belépni.
Pár ütem után tértem csak magamhoz. Azóta keresem az alkalmat, hogy a szegediek művészeti vezetőjét, Juro-
nics Tamást közelebbről is megismerhessem.

Juronics Tamás, az organikus mozdulatok művésze
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meretlen, új mozdulatvilág, új táncstílus jelent meg
a nyolcvanas évek végén, a kilencvenes évek elején
alkotott Imre-balettekben. Például az Asszonysze-
relem-asszonysors, a Démon. 
1990-től a Szegedi Balett magántáncosa lettem,
Imre Zoltán mellett pedig asszisztensként dolgoz-
tam. 1991-től már önálló koreográfiákkal is bemu-
tatkoztam. 1993-ban, Imre Zoltán távozása után,
Szegedi Kortárs Balett néven alakult újjá az együt-
tes a javaslatomra, amely azóta a művészeti vezeté-
semmel működik. A munkám alapján ítéltek meg,
sokan hittek bennem. 
Nemzetközileg elismert alkotó vagy, nevedhez
több mint 50 koreográfia, 12 rendezés, számta-
lan szerep, 3 film kötődik. Mitől válik kortárssá
az, amit csináltok?
Nem tagadtuk meg Imre Zoltán szellemi öröksé-
gét, de új, egyéni formanyelvet használva sajátosan
modern, akrobatikus elemeket is tartalmazó táncs-
tílust alakítottunk ki. A magyar koreográfusok kö-
zül szinte elsőként használtam a kortárs tánc ele-
meit koreográfiáimban, professzionális, magas
technikai tudással bíró táncosokkal. Az együttes
tagjai természetesen fiatalok, a körülöttük lévő vi-
lág benyomásai elől nem zárkóznak el. Ezt az ér-
zésvilágot visszük át a mozgáskultúránkba. Mivel a
mozgás nonverbális műfaj, ezért eléggé korlátozot-
tak, az előadásmódot illetően azonban kifejezetten
tágak a lehetőségek. A táncosok teste és mozdula-
tai az a nyelv, aminek segítségével képesek vagyunk
érzéseket, benyomásokat továbbítani a közönség
felé. Természetesen az összképet nemcsak a tánc, a
mozgás segíti, hanem a zene, hang- és fényeffek-
tek, amelyek együttes hatásaként jut el a mondani-
való a nézőkhöz. De a legfontosabb valamennyi té-
nyező közül a művész. A jó táncosnak kisugárzása
van! Amikor színpadra lép, érezni, hogy remeg kö-
rülötte a levegő. Ha emellett még megfelelő tudás
és rutin is áll a háttérben, akkor lesz jó igazán. 
A magasság előny, vagy hátrány egy táncmű-
vész számára?
Előnyt jelenthet a táncművész számára, ha jól hasz-
nálja. A színpadon kifejezetten jó, ha egy magas
táncost látnak, aki ráadásul még táncolni is tud. A
nézők hamarabb fókuszálnak rá. Volt már az együt-
tesemben két táncos is, akik egy kicsivel nálam is-
magasabbak voltak. Ők a magasságuk miatt külön-
leges mozgásokat tudtak létrehozni. 
Nagyon termékeny alkotóművész vagy, és 4-5
művészre való díjad is van.
Valóban sok díjat kaptam. Ebben a szakmában
azért még elég kevesen vagyunk, talán ez is befo-
lyásolja a díjaim számát. Azért remélem, hogy ezek

a díjak mégiscsak mutatják, hogy amit csinálok, el-
ismerést vált ki az emberekből, és hogy a szakma
is értékeli mind az én, mind az együttes munkáját.
Számomra ez nagyon fontos. Bizonyos díjak na-
gyon jókor jöttek, inspiráltak, de azért van néhány
díj, amit nem tartok igazán fontosnak.
A legkedvesebb díjad?
A Kossuth-díj. Örültem neki, hiszen ezek szerint
hazánkban úgy ítélték meg 2009-ig a munkámat,
hogy érdemesnek találtak a legmagasabb állami mű-
vészeti kitüntetésre. Ez szerepelt az indoklásban:
„Műveiben összművészeti hatásra törekszik, táncszínhá-
zat csinál. A modern stílusokat egyedi módon ötvözi, alko-
tásaiban hangsúlyos szerepet kap a magas technikai szín-
vonal és a látványosság”.
Hogyan győzöd energiával a rengeteg feladatot?
Állandó munkával kezelem magam, mivel meggyő-
ződésem, hogy a művészek nem a legstabilabb em-
berek. Érzelmes, vehemens, indulatos embernek tar-
tom magam, de ma már képes vagyok kezelni mind-
ezt  és a stresszt is. Elfogadtam, hogy memóriahiá-
nyos ember vagyok, és nem úgy alkotok, ahogyan
mások. Jegyzetelek, egyből leírom az érzeteimet,
majd rendszerezem őket. Külön kódrendszerem van,
más nem is értené a vonalakat, nyilakat, jelzéseket.
Nem tudok persze kibújni a bőrömből, hiszen a
mozgásom a testemből jön, a mozgás szerkesztése
pedig teljesen intuitív módon érkezik, nem tudato-
san. Elképzelek egyfajta dinamikát, egy vonalveze-
tést a mozdulatokban, és azokkal kísérletezem.
Miután elfogadtam saját „működésemet”, a követ-
kező lépés az volt, hogy beláttam, a körülöttem
lévő stábot is ennek fényében kell kialakítanom,
hogy együtt tudjunk dolgozni. Ehhez kell a kívü-
lállás képessége.
Hogyan alkotsz?
Egy mű létrehozása rendkívüli szellemi felkészülést
igényel. Amikor a balett-terembe lépek, már tud-
nom kell, milyen a darab szerkezete, mit akarok
mutatni. A szellemi munka nehéz időszak, ami vá-
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NÉVJEGY: JURONICS TAMÁS (45 ÉVES)
foglalkozása: táncos, koreográfus, rendező
Családi állapota: házas
Legkedvesebb díjai: Kossuth-díj (2009), a szegedi díjai és a tán-
cosai díjai
Kedvenc zeneszerzője: Bartók Béla és Sztravinszkij
Legkedvesebb rendezése: sok kedvence van, nem tud válasz-
tani – tényleg!
Kedvenc szerepe: A csodálatos mandarin
Kedvenc színe: kék
Kedvenc helye: Bali



Zeneszerzőink

rakozással, zenehallgatással telik. Sokszor csak gyűl-
nek az elképzelések egy alapgondolat köré. Fiatal-
kori koreográfiáim arról szóltak, hogy kezdtem föl-
fedezni a testemet, lépéseimet, újabb és újabb moz-
gásokat. Ma már nem ez a lényeg számomra. Egy-
részt, mert van egy nagyfokú rutinom abban, mit
hogyan akarok elmondani, másrészt hamar meg tu-
dom találni, mi az ahhoz illő legmegfelelőbb forma.
Én mindig a zenéből építkezem, a táncnál is ez a
meghatározó. Ha elkap egy dallam, megszületik
hozzá a történet is. Speciális módszereim vannak a
feldolgozásra. Elsődlegesen az alkotásra figyelek.
Szituációkat alakítok ki arról, ami a témáról el-
mondható. A szituáción belül a mozdulat inkább
töltést, dinamikát jelent.
Régebben inkább megmondós koreográfus voltam,
mindent előtáncoltam. Most már szívesen hagyok
teret annak, hogy a művészeim megmutassák, ho-
gyan fejeznének be például egy elkezdett mozdula-
tot. Egyrészt ők nagyon kreatívak, másrészt már
ügyesebbek, mint én, csodás dolgokat tudnak ki-
hozni magukból. Úgy gondolom, csak azért ne ta-
láljak ki bizonyos dolgokat, mert máshogy már nem
tudom megcsinálni, ez nem lenne célravezető. A
táncosoktól szívesen veszem az ötleteket. Persze
előfordul, hogy elutasítom azokat, sőt sokszor a sa-
játjaimat is.
Bejártad a világot. Szeptemberben például Me-
xikóban turnéztatok. Három hét alatt 12 vá-
rosban 15 alaklommal adtátok elő Pergolesi
Stabat Materét és a Rítusok című darabodat.
Óriási sikerrel.
Valóban sok helyen jártam a világban. Távol Euró-
pától másképpen látom az öreg kontinenst. Bali-
szigetén nagyon szeretek pihenni. Ott nem kell
semmit mutatni magadból a világ felé. A szegény
ember is teljesen nyugodtan éli napjait. Megtartják

a szertartásaikat, békében, szeretetben élnek. Bizo-
nyos mértékben átvettem az életszemléletükből. 
És a szerelem?
A szerelem mindent elsöprő csodálatos érzés. Im-
már nyolcadik éve szerelemben élek, 2013 augusz-
tusában ennek megkoronázása volt a házasságkö-
tésünk Palman Kittivel, aki szintén táncművész. A
szerelem keresése a fő motívum a darabjaimban is.
A legújabb darabom, a Richard Strauss: József-le-
genda című zenéjére megalkotott balett a viszon-
zatlan szerelemről szól. {A darabot 1914-ben mutat-
ták be a Párizsi Operában – Szerk.} A történetmesé-
lés, a cselekményes balettek mára kicsit kimentek a
divatból, pedig a tánc képes lineárisan elmondani
olyan történeteket, amelyekből okulhat, és amelyek
szereplőivel azonosulhat az ember. Szerintem a Jó-
zsef-legenda pont ilyen darab.
Ott voltam a József-legenda bemutatóján. Örü-
lök, hogy „juronicsos” volt az előadás! Látvá-
nyos, letisztult, érthető, érdekes, megdöbbentő
volt számomra. Szívből gratulálok!
Nagyon köszönöm!
A zenekarunkkal vállalt következő közös
munka, Carl Orff: Catulli Carmina című mű-
vében is a szerelem keresésére helyezed a
hangsúlyt?
A szerelem, a férfi-női viszony szinte minden dara-
bomban megjelenik, ebben persze hatványozottan
fog, de most inkább könnyed, játékos formában. 
2015. április 12-én, 19.30 órakor élvezheti közönségünk Ju-
ronics Tamás Carl Orff: Catulli carmina című művére alko-
tott koreográfiáját a MÜPÁban, a Budapesti Tavasz Fesz-
tivál keretében. A Frivol című koncerten elhangzik még Pet-
rovics Emil: Lysistrate című műve. Közreműködik: Szegedi
Kortárs Balett, Budapesti Akadémiai Kórustársaság, (kar-
igazgató: Tőri Csaba) Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar
(karigazgató: Szabó Soma). Vezényel: Hollerung Gábor. 13



A zongoránál

Szöveg: Kassai-Máté Kriszta

Malcolm Bilson esetében
feltétlenül igaz az általa is
sokat idézett Goethe böl-
csesség: „Aki nem ismer ide-
gen nyelveket, mit sem tud a ma-
gáéról.” Az amerikai zongo-
raművész anyanyelve mel-
lett magyarul, németül és
franciául folyékonyan be-
szél, de minden porcikájá-
ban uralja a zene nyelvét is.
Igazi nyelvzseni.

ZENÉLJ A SAJÁT MÓDO-
DON!

Malcolm Bilson kapcsolata
Magyarországgal a régizene
mozgalom hőskorának idő-
szakára esik. 
„Komlós Katalin és Somfai
László hívott engem 1975-ben Magyarországra, a Zene-
akadémiára. Somfai Lászlót Washingtonban egy Haydn
kongresszuson ismertem meg, Komlós Katalin pedig a Cor-
nell Egyetemen szerzett doktori képesítést, így találkoztunk.
A meghívásukra adtam első fortepiano koncertemet Euró-
pában, éppen Magyarországon.” 

Komlós Katalin egy interjúban így mesél a zongo-
raművészről: „Elsősorban az nyűgözött le benne, hogy so-
hasem vallotta magát ortodox régizenésznek, ugyanúgy ta-
nított Webern-variációkat vagy Bartókot. Mint minden
nagy tanárnak, neki is az volt az elve, hogy nem akart soha
semmit ráerőltetni a növendékeire. Persze Bilson nagyon is
határozott elképzelésekkel és kitűnő zenei ízléssel rendel-

kezik, ám csak utakat és alternatívákat mutat, és enged
mindenkit a saját módján zenélni.”

Hasonlóan interpretálta a mester módszerét egy
hallgató, aki az Eszterházy kastélyban rendezett Ré-
gizene Napokon vett részt Bilson mesterkurzusán:
„Instrukcióiban nem a historikus előadásról volt szó, nem
a barokk technika, történeti szempontok, vagy stílusbeli sa-
játságok merültek fel, hanem csakis a mű értelmezése, azaz
a zene megértése. A foglalkozásokat anekdoták, interaktív
kérdések és filozofikus zenei interpretációk színesítették. A
zenemű eszenciájának keresésekor a legegyszerűbb kérdések
feltevésével világított rá a mű mondanivalójára, amiből szinte
már magától adódik a megvalósítás mikéntje is. Bilson to-

A fortepiano szerelmese  
„Tudd a kottát, ismerd a kort, használj korabeli hangszert, majd
játssz brilliánsan!”
Malcolm Bilson a régizene mozgalom elsőgenerációs úttörői közé tartozik. A világ egyik legjobb felsőoktatási
intézményének, a New York állambeli Cornell Egyetemnek historikus irányzatú előadóműhelye – elsősorban
személyének köszönhetően – a világ élvonalába tartozik. A régizene egyik legfőbb hangszerével, a fortepianó-
val Philip Belt hangszerkészítő közreműködésével találkozott először, 1969-ben. Majd a hetvenes évek elején
elkezdte Haydn, Mozart, Beethoven és Schubert műveit 18.-19. századi hangszereken játszani. Az elmúlt
negyven évben pedig azért tevékenykedett, hogy a fortepiano visszakerüljön a koncertek repertoárjába, valamint,
hogy a lemezkiadók is nyissanak a régizene irányába.  
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vábbá nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a növendéke maga
is kialakítson egy olvasatot a darabról. Véleményét, meglá-
tásait sosem kérte számon, elsődleges és legfontosabb célja
ugyanis a zenei ízlés kialakítása volt. Kurzusán végig szik-
rázó, inspiráló atmoszférát éreztem, műhelye kiváló lehetőség
a zenei ízlés és a zenei gondolkodás fejlesztésére egyaránt.”

ÉRTSD A MUZSIKÁT! 

Beszélgetésünkben Malcolm Bilson többször is hang-
súlyozza, hogy mindig a zene és annak legteljesebb
élvezete a legfontosabb. Nem a hangszer a lényeg, ha-
nem a rá írt zene. Beethoven például a következő inst-
rukciót adta egyik szonátájához: „100 nach Maelzel.
Doch kann dies nur für die ersten Takte gelten, denn Empf-
indung hat auch ihren Takt. Dieses ist doch nicht in diesem
Grade auszudrücken.” (Maelzel szerinti 100-as tempó. Ez
azonban csak az első taktusokra vonatkozhat, mivel az érzé-
seknek is megvan a saját lüktetésük. Ezeket azonban nem le-
het ugyanebben a mértékegységben kifejezni.).
Utalva erre érdeklődöm, hogy meddig lehet a sze-
mélyiséget a művészi játékba beletenni, meddig le-
het elmenni, hol van a határ.

„Az értelmezéssel kell kezdeni, az interpretációval: hangje-
gyek, frazírozás, instrukciók. Meg kell érteni az időszak
esztétikáját, a kort. Majd brilliánsan eljátszani; odaadóan,
beleéléssel. De először tudni kell a kottát. Pont úgy, mint egy
inas a mesterének műhelyében; először tanulni kell a mes-
tertől, aztán lehet önállóan próbálkozni.”

A zene értelmezésének tanítása is része Malcom
Bilson elhivatottságának, életpályájának. Két oktató
DVD-t jelentetett meg ennek jegyében: a Knowing
the Score (A kottát ismerve) azt a kérdést teszi fel,
hogy valóban tudjuk-e, mit jelentenek a klasszikus
mesterek kottáiban szereplő notációk, instrukciók,
a Performing the score (A kottát előadva) pedig azt
járja körül, hogy ha már értőn olvassuk a kottát, mi-
ként tudjuk mindezt átültetni az előadásmódba. 

VÉGY EGY FORTEPIANOT…!

Míg a hangszerek többségénél lassanként a korhű
hangszereken való, történetileg hiteles előadásmód
kezd általánossá válni (tehát a világ legfontosabb
zenekaraiban a zenészek régi hangszereken is ját-
szanak), addig a zongoristák Bilson szerint ezen a
téren „legalább 50 évvel" le vannak maradva. 

„Olyan világban élünk ma, amiben egyetlen zongoratípus
van: a Steinway. Képzelje csak el, ha egy évszázada csak
egy autótípussal, például Mercedesszel járnánk, csak egy-

fajta bort innánk! A régi hangszereken is nyugodtan lehet
manapság koncerten játszani - akár háromezer főt befogadó
koncerttermekben is. Sőt, ha igazán azt szeretnénk előadni,
amit a szerzők valóban leírtak, akkor csakis a fortepia-
nók jöhetnek szóba. Mozart és Beethoven nem Steinwayre
írta a zongoraműveit. Ha azt játsszuk, ami tényleg le van
írva, az nem szól jól; ha meg arra törekszünk, hogy jól szól-
jon, akkor nem azt játszuk, ami valójában le van írva.
Nézzünk néhány alapvető különbséget: 
Egy Steinway zongorában tízszer akkora a feszültség, mint
a Mozart korabeli pianon. Az, hogy az ütés után milyen
módon alakul a hang, milyen hosszú lesz, azt a gyárban
állítják be, de mindenképpen jellemző egy enyhe crescendo. A
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HÁTTÉR
Malcolm Bilson

Malcolm Bilson zongoraművész a régizenei mozgalom egyik
úttörőjeként az 1970-es évek elején kezdte Haydn, Mozart, Be-
ethoven Schubert műveit XVIII.-XIX. századi zongorákon ját-
szani. Azóta fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy a fortepiano
visszakerüljön a koncertek repertoárjába és a lemezkiadók is
nyissanak a régizene irányába. Ezek eredménye számos ki-
váló felvétel lett. Bilson nevéhez fűződik a 3 legfontosabb teljes
Mozart zongorarepertoár lemezre vétele, a Deutsche Gram-
mophon Archiv rögzítette a zongoraversenyeket (km. John El-
iot Gardiner és az English Baroque Soloists), a Nonesuch Re-
cords a zongora-hegedű szonátákat (km. Sergiu Luca), míg a
szóló zongoraszonátákat a Magyar Hungaroton kiadó. Ugyan-
csak a Hungaroton vállalkozása volt 2003-ban Schubert ösz-
szes, a befejezetlen szonátákat is tartalmazó zongoraszonáta
sorozatának korabeli hangszereken előadott felvétele. 2005-
ben jelent meg Bilson tolmácsolásában a Claves kiadó gondo-
zásában egy CD Haydn szonátákkal, majd 2008-ban egy angol
korabeli hangszeren elsőként rögzítette Haydn, Dussek és Cra-
mer műveit a Bridge kiadó jóvoltából. Bilson 1968 óta tanít a
Cornell Egyetem Zenei tanszékén, vendégprofesszori státuszt
élvez a rochesteri Eastman School of Music ill. a budapesti Liszt
Ferenc Zeneakadémia Régizene Tanszékén. Rendszeresen
tart fortepiano mesterkurzusokat, valamint előadásokat és hoz-
zájuk kapcsolódó szólókoncerteket a világ számos pontján.
2005-ben egy oktatófilmet készített “Knowing the Score” cím-
mel, melyben azt a kérdést feszegeti, hogy valóban tudjuk-e,
mit jelentenek a klasszikus mesterek kottáiban szereplő notá-
ciók, instrukciók. A sorozat második lemeze 2011 szeptembe-
rében jelent meg “Performing the Score” címmel, mely az első
lemez fő mondanivalóján továbblépve azt járja körül, ha már
értőn olvassuk a kottát, hogyan tudjuk mindezt átültetni az elő-
adásmódba (www.malcolmbilson.com). Malcolm Bilson az
Amerikai Tudományos és Művészeti Akadémia tagja, a Bard
College tiszteletbeli doktora, 2006 óta a James Smithson Bi-
centennial Medal kitüntetés birtokosa.
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mai zongoránál a húrok keresztben húzódnak, míg a
Mozart korabelinél párhuzamosan. A fortepianonál
sokkal rövidebb a hang utórezgése, így jobban érzékel-
tethetőek a Mozart, Beethoven vagy Schubert által leírt
finom árnyalatok. 

Haydn, Mozart és kortársaik billentyűs zenéje a korabeli
hangszeren szólal meg a legtermészetesebben. Hiszen csak a
jóval kisebb hangerőre és zengésre képes fortepianónál tű-
nik ki, milyen okosan írta meg Mozart a szólamokat. A
Mozart zonogoraversenyekben A szólisztikus szakaszok
mindig kisebb dinamikával a zenekarnál, míg a tutti ré-
szek megint forte szólalhatnak meg. Utóbbiban a szóló-
hangszer beleolvad a zenekarba, egyesül vele, míg előbbiben
az együttes alkalmazkodik a fortepiano dinamikai képes-
ségeihez. Itt mutatkozik meg Mozart zsenije, miközben
zongoraversenyeinek modern zongorán való interpretáció-
ihoz szokott fülünk evidensnek veszi, hogy a szólóhangszer
mindig erösen kihallatszik a zenekari anyagból.”

Malcolm Bilson érdeklődése a régi hangszerek iránt
negyven éve töretlen. Hitvallása szerint nem csak
hangzásukban mások a régi hangszerek, de aki igazán
uralja őket, egy másik zenei nyelvet is elsajátíthat. 

„Amikor először találkoztam a fortepianoval, hatalmas él-
ményben volt részem. Ott és akkor megfogott ez a régi hang-
szer, és nem volt menekvés; még több régi zongorafélét sze-
rettem volna kipróbálni, megismerni. Rendeltem egy Graf
másolatot, aztán jöttek a többiek szépen sorban. Bizonyára
nagyobb repertoárral rendelkeznék, ha nem éreztem volna
fontosabbnak, hogy elvégezzem az úttörő munkát a régi hang-
szerek újraélesztése ügyében. Ez egyébként csodálatos fel-
adato volt! A következő generációnak már egyszerűbb lesz. 
A Cornell egyetemen jövőr augusztusban tartunk egy igazi
zongora fesztivált. Mozart, Beethoven, Chopin darabokat
adunk madj elő több felújított zongorán; Blüthner 1880-
ból, Conrad Graf  zongora, Liszt, Chopin, Skryiabin, stb...
A hangszerekhez és a darabokhoz kapcsolódóan előadá-
sokkal is készülünk. ”  

TALÁD MEG A CSENDET IS!

A mester még mindig tart világszerte mesterkurzu-
sokat. Kérdésemre, hogy hol, milyenek az egyete-
misták, sajnálkozva említi, hogy már nem olyan ez
az egész, mint a régi szép időkben, amikor még ő
maga tanult Bécsben.

„Akkoriban Bécsben minden zongora Bösendorfer volt, Pa-
rizsban inkább Pleyel vagy Erard. Bécsben osztrákok,
Franciaországban franciák voltak a professzorok. Ma pe-
dig mindenhol Steinway zongorán játszanak, minden stan-

dardizált lett, a nyelvet is beleértve. Szívesen tartanám a
mesterkurzust Magyarországon magyarul, de a görög, spa-
nyol egyetemisták miatt csak angolul lehet.”

Beszélgetésünknek ezen a részén felmerül a kérdés,
mikor van körülötte csend és nyugalom? 

„Tulajdonképpen már főként a nyugalmat keresem. Renge-
teg hobbim volt; volt fotólaborom, sok mindennel foglalkoz-
tam, de most már legszívesebben olvasok, filmeket nézek.
De azért még mindig sokat utazom, nemsokára például
Dél-Amerikába megyek.” 

Nevetve Fülig Jimmyhez hasonlítja magát, aki éjjel
szenet lapátolt, nappal pedig pincérkedett az óce-
ánjáró hajón. Nekem pedig eszembe jut, hogy hiába
a magyar feleség, azért mégiscsak óriási teljesítmény
úgy tudni magyarul amerikaiként, hogy Rejtő Jenő
Fülig Jimmyje természetes hivatkozási pont legyen.  
Közönségünk 2015. március 20-án 19.30 órakor a Bu-
dapest Music Centerben hallhatja Malcolm Bilson fortepi-
ano játékát. Közreműködik a Budafoki Dohnányi zene-
kar, vezényel Vashegyi György. A koncerten elhangzik:
Mozart: Idomeneo – nyitány, Mozart: Thamos, Egyiptom
királya – közzene, Mozart: d-moll zongoraverseny KV
466, Haydn: G-dúr szimfónia No.88
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Ásó, kapa, fakanál
2014. november 21-én a Budapest Music Centerben különleges koncertet hallhattak az odalátogatók. A Jo-
hann Sebastian Bach-ot is megihlető Vivaldi: Versenymű négy hegedűre hangzott el többek között, a Budafoki
Dohnányi Zenekar négy kiváló hegedűművésze, Szilágyi-Gárdián Rita, Nagy Szilvia, Szilágyi Péter és Vég-
helyi Márk előadásában. A kvartett friss házaspárját kérdeztem a hangversenyről, muzsikálásról, minden-
napjaikról.

Kulisszák mögül

Szöveg: Kurta Klaudia

Hogyan készültetek erre a mostani koncertre?
Együtt, ketten is gyakoroltatok otthon vagy
külön-külön?
Péter: Gyakorlatilag a szeptemberi felkérés óta ké-
szültem, nem is annyira a szólamot gyakorolva,
mint inkább lélekben. Igyekeztünk megismerkedni
különböző felfogású felvételekkel is. A munka ér-
demi részében jött az ujjrendek, vonásnemek, dí-
szítések kitalálása, és a darab partitúrájának néze-
getése. Ez számomra egy izgalmas eleme volt a fel- 17

készülésnek. Az az igazság, hogy
miután elég izgulós vagyok, bizony
sokszor itthon is nagyon be voltam
„sózva”. Hihetetlenül sokat kö-
szönhetek Ritának, mert nem csak
szakmailag segített rengeteget, ha-
nem hatalmas szeretettel és türe-
lemmel fogadta minden idegeske-
désemet, „túlpörgésemet”. Nekem
nagyon nagy öröm volt vele ját-
szani, és összemosolyogni a pró-
bákon és a koncerten is egy-egy
pillanatra.
Persze gyakoroltunk itthon külön-
külön és együtt is. (Azt hiszem, a
szomszédaink is nagyon várták
már ezt a koncertet…)
Rita: Egy dolog biztos, a felkészü-
lésben több volt az öröm, mint az
idegesség. Minden szólókoncer-
temnél legalább annyi időt szántam
a darab megismerésére és a lelki rá-
hangolódásra, mint magára a gya-
korlásra. Ez most sem volt más-
ként. Ahogy a szólamunkat vala-
mennyire megtanultuk, azonnal
összejátszottuk otthon. Nekem
már ez nagy élmény volt, hasonló
temperamentumú zenészek va-
gyunk, gyakorlatilag „körbetáncol-
tuk” a nappalit hegedülés közben.
Minden házaspárnak őszintén kí-

vánok ilyen gyönyörű pillanatokat!
Hogyan éreztétek magatokat a koncerten?
Úgy sikerült, ahogyan vártátok?
Rita: Én személy szerint egy dologra vágytam;
hogy élvezni tudjuk mind a négyen ezt a koncertet.
Hiszen ha valamit, akkor ezt a művet igazán lehet.
A kezdeti idegesség, ami a próbákon még bennünk
volt, úgy érzem, a koncertre egy felszabadult öröm-
zenéléssé érett. Be kell vallanom, nem egyszerű do-
log kollégáink, barátaink elé kiállni, ezért itt is sze-
retném megköszönni a zenekarnak a sok kedves
szót, mosolyt, ami olyan sokat jelentett nekünk! 
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Péter: Nagyon szép és felemelő érzés volt együtt
muzsikálni, és bár azt hiszem, a mi szakmánkban
sosem lehet maximálisan elégedetten lejönni a szín-
padról, összességében nagyon szép élményként fog
megmaradni bennem ez a koncert. Valóban nagyon
jól esett a kollégák biztatása,  támogatása is, igazán
megható volt tapasztalni ezt az őszinte szeretetet.
Melyik áll hozzátok közelebb és miért: szóló,
kamara vagy nagyzenekar? Játszotok-e kama-
razenekarban vagy vonósnégyesben?
Péter: Az izgulásom miatt hozzám közelebb állnak
a kamarazenei feladatok és a nagyzenekarban való
játék, de azt hiszem, mindkettőt elevenen tartja, ha
az ember néha szólistaként is megpróbál alkotni va-
lami szépet. Vonósnégyesben játszom, második he-
gedűs vagyok a Sturcz Quartetben, immáron 14
éve. Nagyon sok műfajban, a kortárs darabok be-
mutatásától a rock-koncerteken való közreműkö-
désig rengeteg közös élményt élhettem át velük.
Nagyszerű embereknek és fantasztikus zenészek-
nek tartom őket. Számomra megunhatatlan a velük
való muzsikálás.
Rita: A kamarazenélés mindig is az életem egyik
legfontosabb része volt. Számtalan felállásban ka-
maráztam, de volt néhány igazán meghatározó is.
A Zeneakadémián Gulyás Márta tanárnőnél évekig
dolgoztunk együtt egy zongoraötös formációban,
rengeteget köszönhetek ennek az időszaknak.
Emellett egyre fontosabb lett az életemben a vo-

nósnégyesezés is, ami a mai napig tart. A kamara-
zenekarban való munkát talán még hamarabb meg-
szerettem. A konzis éveim alatt koncertmestere le-
hettem a konzervatórium kamarazenekarának, a ze-
neakadémiai évek alatt pedig a Capriccio Kamara-
zenekar tagjaként Bánfalvi Béla tanár úrtól tanul-
tam rengeteget. Emellett többször játszottam a 
Weiner-Szász Kamaraszimfonikusoknál, és évekig
az Erdődy Kamarazenekarban.
Hogyan lettetek muzsikusok? Volt a családban
zenész?
Rita: Nálam talán lehetett sejteni, hogy „veszé-
lyeztetett” vagyok, hiszen a családom minden tagja

zenész. Édesanyám és nővérem szintén hegedűsök,
édesapám csellista. A kamarazenélés iránti szerete-
tem innen is ered, hiszen sokszor játszottunk
együtt. Szüleim sok fiatal muzsikust indítottak el
ezen a pályán. Én is rengeteget tanultam tőlük, a
mai napig egy-egy szóló koncertem előtt megké-
rem őket, hogy hallgassanak meg, segítsenek a fel-
készülésben. 
Péter: Nekem édesapám kántor-karnagy, a zenei

hivatás apai ágon régebben is jelen volt a családban.
De édesanyám is tanult zenét, és gyönyörű hangja
van. Ő édesapám kórusában énekelt. Számomra
első látásra talán a zongora és az orgona lett volna
az evidens választás, de én a hegedűhöz ragasz-
kodtam. Már óvodás koromban a homokozó-lapá-
tomból is azt próbáltam fabrikálni.
Mikor kerültetek a Budafoki Dohnányi Zene-
karhoz?
Péter: A Tanárképző Főiskola elvégzése után gya-
korlatilag rögtön felvételiztem a zenekarba, de már
előtte is kisegítettem itt. Úgy hiszem, ebben a ze-
nekarban lett belőlem a szó professzionális értel-
mében muzsikus, és ezért sosem lehetek eléggé há-
lás. Csak a 2004-2005-ös évadot hagytam ki, mert
akkor kezdtem a művészképzőt Bánfalvi Béla Tanár
úr osztályában a Pécsi Egyetem Művészeti Karán,
Nagy büszkeséggel tölt el, hogy a zenekar eddigi
összes jubileumi koncertjén játszhattam, az ötéve-
sen csak úgy, mint a húszévesen.
Rita: Én 2007-ben diplomáztam, már a zeneaka-
démiai évek alatt több szimfonikus zenekarban ki-
segítettem, a Dohnányi Zenekarban is, állásban
2009-óta vagyok.
Tavaly augusztusban volt az esküvőtök, mesél-
jetek erről egy kicsit!
Rita: Egy lány sokszor álmodozik róla, hogy vajon
milyen lesz az esküvője. Azt kell mondanom, az a
nap minden képzeletemet felülmúlta. Elköteleződni
valaki mellett egy életre komoly dolog, s az, hogy
ezt az oltár előtt, családunk és barátaink körében
tehettük meg, megható és felemelő érzés volt. 
Péter: Nekem, azt hiszem, életem legszebb és leg-

NÉVJEGY: SZILÁGYI-GÁRDIÁN RITA
Születési hely, idő: Szeged, 1984. január 8.
Tanárok: Baranyai Györgyné, S. Dobos Márta, Kertész István, 
Gulyás Márta, Hargitai Géza, Éder Pál, Bánfalvi Béla
Kedvenc zeneszerzője: Bach, Brahms
Kedvenc időtöltése: olvasás, versírás, jóga
Kedvenc étele: bolognai spagetti
Háziállata: Amióta Budapesten élek sajnos nincs, de nagyon sze-
retem a kutyákat!

NÉVJEGY: SZILÁGYI PÉTER
Születési hely, idő: Budapest, 1978.05.11
Tanárai: Dósa Károly, Halász Ferenc, Sós Natasa, Bächer Anna,
Dénes László, Bánfalvi Béla 
Kedvenc zeneszerzője: Händel, Mozart, Chopin
Kedvenc időtöltése: jazz-tanulmányok, basszusgitár, foci
Kedvenc étele: paradicsomleves, pizza
Háziállata: Sajnos most nincs, de hatalmas állatbolond vagyok,
minimum egy kakadut szeretnék!



fontosabb napja volt! Az az igazság, hogy majdnem
végigsírtam a szertartást a meghatottságtól és az
örömtől! Sturcz András barátunk csellón előadott
csodálatos Ave Maria-ja, és Nagy László Adrián
gyönyörű orgonajátéka is hozzájárult ennek a nap-
nak a szépségéhez. A vonósnégyesem tagjai még
külön zenei meglepetéssel is készültek a lakoda-
lomra, ami az egész násznépet elragadtatta.
Ki mit szeret a másikban a legjobban?
Rita: Ha egy rövid mondattal szeretnék válaszolni,
azt mondanám, megtaláltam a másik felem. Aki is-
meri Petit, biztosan úgy gondolja, elsőként a hu-
morát fogom említeni, ami kétségkívül bearanyozza
a mindennapjaimat, de én sokkal inkább abba a lelki
mélységbe szerettem bele, amit még nem tapasztal-
tam előtte senkinél. Lelkem társát találtam meg
benne.
Péter: Nem tudom, lehet-e egy dolgot kiemelni.
Persze rengeteg olyan tulajdonsága van Ritának,
amik önmagukban is hatalmas értékek, gondolok a
hihetetlen lelki finomságára, az ízlésére vagy akár a
humorára. De nekem a legfontosabb ő maga. Az,

hogy együtt menjünk végig az
életen, együtt éljünk meg mindent,
jót is, rosszat is. 
Együtt éltek, együtt dolgoztok,
milyen hatással van a kettő egy-
másra? Miben jó, miben ke-
vésbé?
Rita: Egyelőre főleg az előnyeit ér-
zem. Együtt mehetünk munkába,
rengeteg élménnyel gazdagodunk a
közös muzsikálás alatt, és nem
utolsó sorban egyszerre van sza-
badidőnk, így sokkal könnyebben
tervezhetünk bármilyen programot.
Péter: Én nagyon élvezem, hogy
nem kell reggel nyolckor búcsúpu-
szit adnom a feleségemnek. Persze,
ha épp bármilyen nézeteltérés van
közöttünk, nehezebb  szétválasz-
tani a munkát és a magánéletet, de
ezzel együtt is azt hiszem, irigy-
lésre méltó a helyzetünk.
Otthon hogy telik egy napotok?
Ki mit csinál, a munkamegosz-
tás hogyan néz ki?
Péter: A házimunkát jól és gyorsan
tudjuk együtt végezni, ezek az al-
kalmak is nagyon sok közös örömet
hordoznak. Ellenben a konyhában
elég komoly fejtörést jelentek Ritá-
nak, hiszen főzni egyáltalán nem tu-

dok, de nagyon válogatós vagyok, és gyakorlatilag
nem eszem húst. Jelenleg próbáljuk összehangolni,
hogy a kecske és a káposzta is elfogyjon...
Rita: Nem túlzott Peti, tényleg rövid azon ételek
listája, amiket „hajlandó” megenni, de ha sikerül el-
találnom, nagyon tudja értékelni! A konyhán kívül
viszont sokat segít, azt hiszem, ezen a téren is ki-
egészítjük egymást. Igyekszünk minden héten leg-
alább egy ún. „közös estét” tartani, amikor csak
egymásra figyelünk.
Mi a legszebb élményetek a Zenekarral?
Rita: Erről már beszélgettünk Petivel, és volt egy
koncert, ami mindkettőnk számára különlegesen
szép emlék maradt. A Művészetek Palotájában ját-
szottuk Beethoven IX. szimfóniáját, és Gyöngyösi
Levente I. szimfóniáját a Cantemus Vegyeskar köz-
reműködésével. Azt hiszem, nem csak mi érzéke-
nyültünk el. Csodálatos érzés volt aznap este a szín-
padon lenni.  
Milyen jövőbeli terveitek vannak?
Péter: Ha a jó Isten is úgy akarja, szeretnénk, ha a
családunk minél hamarabb bővülne. 

Kulisszák mögül
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Portrék

KLAUS ARP

Klaus Michael Arp 1950-ben született, egy észak-
német lelkész családban. A kóruséneklés, a kamara-
zenélés és a jazz része volt a család mindennapjai-
nak, így a kis Klaus már korán zenei gyakorlatot
szerzett. Amellett, hogy megismerkedett a külön-
böző hangszerekkel, a zongorázás vonzotta legin-
kább. Több hangszeren játszott gyermekkora óta.
Nem okozott neki gondot a zongora, a csembaló, az
orgona, a bongó, a viola da gamba, a trombita, a fu-
vola, a klarinét, a szaxofon. Rendkívüli érdeklődést
tanúsított a klasszikus zene, a jazz, az ázsiai zene és
a minimalista zene iránt. A hamburgi Zeneakadé-
mián tanult zongora és zeneszerzés tanszakon. Ez-
zel egy időben saját jazz combo együttest alapított.
1975-1981 között a hamburgi Állami Operaház asz-
szisztense és a balettelőadások zongoraművésze
volt.  Ott hozta létre első opera-produkcióját, a West
Side Storyt. 1981-1987 között ő volt a koblenzi Vá-
rosi Színház első karmestere, majd 1987 és 1995 kö-
zött a város Rádiózenekarának vezető karmestere.
1988-ban Odysseus Ogygia szigetén című  művét a
200. évfordulóját ünneplő koblenzi  Városi Szín-
házban mutatták be. 1987-1995 a "Südwestrund-
funk” Rádiózenekarnak volt vezető karmestere Ka-
iserslauternben.
1993 óta a Heidelberg-MannheimbenÁllami Zene-
akadémia vezető professzora és igazgatója. Mint
vendégkarmester, nemzetközi meghívásoknak tesz
eleget Olaszország, Franciaország, Tajvan színpa-
dain. 1990 óta a zágrábi Rádió Szimfonikus Zene-
karának rendszeres vendége. 1995 óta vezeti az
Opera Társulatot Philadelphiában. 1992 - 2011 kö-

zött  a Villa Musica mainzi kamarazenei fesztivál-
művészeti vezetője. 
Klaus Arp 2015. május 2-án 19.30 órakor a Zeneaka-
démián vezényli zenekarunkat. Közreműködik: Gavriel
Lipkind csellóművész. Műsoron: Max Reger: Négy szim-
fonikus költemény Arnold Böcklin nyomán, Dohnányi:
Konzertstück gordonkára és zenekarra, Elgar: Enigma-
variációk.

GAVRIEL LIPKIND 

A klasszikus csellóművész 1977-ben született Tel
Aviv-ban, egy Oroszországból kivándorolt család má-
sodik gyermekeként. Az
izraeli orosz emigráns csa-
ládba született csellómű-
vész jelenleg Németor-
szágban, Frankfurt am
Mainban él, hegedűmű-
vész feleségével (Anna
Lipkind). Csellón hat éve-
sen kezdett el tanulni,
majd nyolcévesen már
nagy sikerrel debütált is a
helyi rádióban. A Tel
Aviv-i Rubin Zeneakadé-
mián klasszikus zenei tanulmányokat folytatott Uzi
Wiesel, nemzetközileg elismert izraeli csellista mellett.
Lipkind 18 évesen elhagyta Izraelt, mert nem akart
katonai szolgálatot teljesíteni. A Frankfurti Egyete-
men végzett, majd az angol Ifjúsági Zenekar tagja
volt. Díjat kapott az 1994-es Rosztropovics Nem-
zetközi Csellóversenyen Párizsban, az 1997-es Leo-
nard Rose International Csellóversenyen Washing-
tonban, az ARD Nemzetközi Zenei Versenyen
Münchenben. Dolgozott Gidon Kremerrel, Jurij
Basmettel, Pinchas Zukermannal és Yehudi Menu-
hinnal. Szólistaként játszottaz Izraeli Filharmonikus
Zenekarral, a müncheni Filharmonikusokkal, a Bal-
timore-i  Szimfonikus Zenekarral. Szerte a világon
tart mesterkurzusokat. 
Gavriel Lipkin játékát a csodálatos festőiség, fedd-
hetetlen ritmikus precizitás és kifejezőerő jellemzi.
A kiváló csellóművész játékát 2015. május 2-án este
19.30-kor láthatjuk, hallhatjuk zenekarunk vendégművé-
szeként a Zeneakadémián. A koncerten felhangzik még:
Max Reger: Négy szimfonikus költemény Arnold Böcklin
nyomán, Dohnányi: Konzertstück gordonkára és zenekarra,
Elgar: Enigma-variációk. Vezényel: Klaus Arp.20

Karmesterek, zeneszerzők és egy brácsás
Szöveg: Molnárné Csöpi



Portrék

WOLF PÉTER

Wolf  Péter 1947. június 21-én született, Budapes-
ten. Nevének halla-
tán sokunknak
ugyanaz a dallam
szólal meg a fülében;
a nagysikerű mese, a
Vuk zenéje gyerek-
kori élményként vé-
gigkíséri életünket.
Ennél azonban sok-
kal összetettebb pá-
lyáról van szó.
1953-tól általános is-

kolai tanulmányaival párhuzamosan zenei tanulmá-
nyokat folytatott. 1961-1966 között a Bartók Béla
Zeneművészeti Szakiskola zongora tanszakán ta-
nult. Tanárai Zempléni Kornél, Vásárhelyi Magda,
Rados Ferenc voltak. 1966-1967-ben a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Főiskola karvezetés tanszakának
hallgatója volt, tanára Vásárhelyi Zoltán. 1967-1969
között a Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskola
jazz-zongoraszakára járt, Gonda Jánoshoz. Billen-
tyűsként csatlakozott az Ex Antiquis együtteshez
1969-től. Az Ex Antiquis együttes lemezeinek is Ő
a hangszerelője. 2008-2009-ben a Liszt Ferenc Ze-
neművészeti Egyetem muzikológia tanszékén vég-
zett Oláh Kálmán irányításával, 2011-ben pedig
jazz-zeneszerzés tanszakon diplomázott.
Jelentősek kórusművei, hangszerelései és átdolgo-
zásai. Wolf  Péter nagy hangszerelő-virtuóz hírében
áll, de ma már csak egészen kivételes esetben, közeli
barátai kérésére vállal ilyen munkát.
Mint mondta, büszke valamennyi slágerré vált da-
lára: a Most kéne abbahagyni, a Sziklaöklű Joe, a
Könnyű, mint az egyszer egy, a Várj, az Elsöpri a
szél, az Ave Maria című szerzeményeire, no és per-
sze a Vuk zenéjére is.
Zeneszerzői munkái közül kiemelkedőek a ver-
senyművei zongorára, oboára, fuvolára, és hege-
dűre. Balettzenét is írt Nizsinszkij címen.
Nagyszerű kapcsolatokat szerzett negyven eszten-
dei zeneszerzői pályája során, kiváló muzsikustár-
sakkal zenélhetett együtt. Sokat dolgozott a Liszt
Ferenc Kamarazenekarral. Általuk került kapcso-
latba a világhírű hegedűművésszel, Isaac Sternnel,
akinek Kreisler című CD-jét hangszerelte. A dublini
Euroviziós Fesztivál többszörösen meghí¬vott kar-
mestere. 
Dí¬jai: 1995 Fényes Szabolcs - dí¬j 

2001  Pro urbe Szentendre 
2005  Erkel-dí¬j

Wolf  Péter Zongoraversenyét 2015. április 24-én 19.00 óra-
kor hallhatjuk a Budafoki Klauzál Házban. Zongorán köz-
reműködik:  Balog József  zongoraművész. Vezényel: Kovács
László. A koncerten elhangzik még: Weiner: Szerenád, Rach-
maninov: Szimfonikus táncok.

JAN JAKUB BOKUN

Lengyel klarinétművész és karmester. Kitűntetés-
sel diplomázott klarinét szakon Mieczysław Sta-

churánál tanult a
wrocławi zene-
a k a d é m i á n ,
majd Párizsban
Guy Dangain
irányítása alatt
képezte tovább
magát.A Dél-
K a l i f o r n i a i
E g y e t e m e n
szerzett karmes-
teri diplomát
2001-ben, ahol
Larry Livings-
tone és John
Barnett tanítvá-

nya volt. Később Kurt Masur és James Levine mes-
terkulrzusain képezte tovább magát a svájci Veb-
rier Akadémián.
Dolgozott a legtöbb lengyel zenekarral, mint pl. a
Wratislavia, Ricordanza, az Elblag, a Radom és
Słupsk Kamarazenekarok, Szczecin´s Camerata
Nova, Wrocław, Białystok, Bydgoszcz, Kielce,
Płock, Kalisz, Olsztyn, Lublin, Koszalin, Jelenia
Góra, emellett gyakran vendégszerepel más euró-
pai országokban, USA-ban, Mexikóban, Egyesült
Arab Emirátusokban, Japánban, Kínában, Chilében
és Argentínában.
Szóló- és kamaramuzsikusként számos verseny dí-
jazottja, pl. Wrocław, Włoszakowice, Enschede és
Mt. Pleasant. Karmesterként díjat nyert a Witold
Lutoslawski Karmesterversenyen Białystokban,
ahol a zenekar díját is elnyerte. Olyan zene szemé-
lyiségek mesterkurusain vett részt, mint Sergiu Ce-
libidache, Michael Stern, Philippe Cuper, Guy Dep-
lus, Walter Boeykens, Michael Collins, Kovács Béla
és Peter-Marc Dijcks.
Jelenleg a wrocławi zeneakadémián klarinét tansza-
kán tanít. 
Jan Jakub Bokun március 6-án, a budafoki Klauzál Házban
vezényli Copland, Puccini, Crusell és Lutoslawski műveit. Lu-
toslawski klarinétversenyében Rajnai Csaba működik közre.
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Zene plusz…

Szöveg: Viant Katalin

Hogyan lett önből az, aki, vagyis a ho-
mok-animáció atyja, máig egyetlen
igazi művésze? 
Édesapám festőművész, aki 92 éves koráig
festett. Hál’Istennek, én is, a gyerekeim is
örököltük a tehetségét. Ezért elvégeztem a
képzőművészeti szakközépiskolát, majd a
főiskola grafika szakát. Ennek végén ösz-
szejöttem egy baráti társassággal, amellyel
1973-ban elkészítettük a Petőfi című fest-
mény-animációs filmünket. El is nyertük a
békéscsabai amatőrfilm-fesztivál fődíját,
pedig nem volt semmi előéletünk. Nekem
akkor még gőzöm sem volt az animáció-
ról, csak annyit tudtam, hogy egy lassú fo-
lyamat során lépésről lépése kell a mozgást
felbontani. Ezután Foky Ottó, akihez 13
éves koromtól bejártam a Pannónia filmstúdióba,
ajánlotta, hogy csináljak valami „térbelit”: ez lett a
csomó kis színes szemüvegből készült Okulária
című film, amivel 1974-ben megint nyertünk. Ek-
kor hívtak meg a Pannóniába, ahol a lépcső legalsó
fokától indultam. Számomra ez egy vibráló világ
volt, ahol bábfilmet, gyurmafilmet is készíthettem,
sőt szobor-animációt is. Azért a fővonal a homo-
kanimáció volt, illetve lett. Az Ab ovo című fil-
memmel Arany Pálma díjat nyertem Cannes-ban,
de akkor már tíz éve dolgoztam.
És hogyan került a közelébe a homok? Egy-
szerűen csak úgy ott volt?
Nem, előtte végigpróbáltam mindent: mosóport,
lisztet, cukrot, homokot is. A tengeri nagyon sóde-
res, a sivatagi nagyon púderes. A miénk, ez a kvarc-
homok a legjobb, mert szép; olyan, mint a boros-
tyán, azaz átvilágít rajta a fény, ha vékonyan viszem
fel az üvegre, ha viszont több rétegben, akkor el-

sötétül. Ráadásul csúszik az üvegen, de ennek hasz-
nára csak később jöttem rá. Eleinte animációs tech-
nikával dolgoztam, ami nagyon fárasztó: a báb-, a
gyurma-, a homokanimációs film kamera alatt ké-
szül, stúdióban kell dolgozni végig, akár 3 hónapon
át, ami drága dolog. Ráadásul eldőlhet a díszlet, le-
törhet a báb karja, amit fúrni-faragni-ragasztani kell.
Azért így is elkészült vagy 10 homokanimációs film,
de a változást az iskolából ismert projektor hozta
számomra úgy 18 évvel ezelőtt: ezt össze lehet
kötni videokamerával. Így megvalósult az a régi vá-
gyam, hogy élőben, gyorsan rajzolhassak – zenére.
Innen az ötlet, hogy a homokanimáció élő zenére
készüljön, színpadon, zenekarral, kivetítővel?
Ha filmet csinálok, akkor először elkészítem a fil-
met, és utólag kerül alá a zene, a szöveg, mert nem
szeretem „előzenére kistoppolni” a rajzom. Szín-
padi homokanimációnál először kiválasztanom a
zenét, aminek érzem a hangulatát, aztán elképzelek22

Játszik, homokozik, és kitör a taps!
Aki az építkezésekről zsákban, a fellépésekre dunsztosüvegben viszi
a homokot 
Hogy jövőre 65 éves lesz Cakó Ferenc, el sem hisszük: örök fiatal ő, aki megálmodta az örökkévalóságnak raj-
zolt-gyurmázott Oriza-Triznyák, Mirr-Murr, Téglagyári Megálló, Sebaj Tóbiás, a Legkisebb Ugrifüles vagy
épp a halandóságra ítélt, de emlékeinkből kitörölhetetlen, időnként koncertjeinket kísérő homokanimációs tü-
neményeket; Tündérszép Ilonát és Árgyélus királyfit, az Egy kiállítás képeit. Hivatalosan alkalmazott grafi-
kus, animációsfilm-rendező, festő, író, Érdemes és Kiváló művész – nem hivatalosan mindannyiunk kedvence,
akinek varázslatos homokrajzai láttán mi magunk is elvarázsolódunk zenekarunk egyik-másik hangversenyén.
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hozzá egy történetet, majd sok-sok kis rajzocskát
készítek, közben hallgatom a művet. Aztán gyako-
rolok: a zenét végigrajzolom, mert nagyon lénye-
ges a gyorsaság, a pörgés. Fontos, hogy látványos
legyen a rajzolás, amihez kitalálom a gyors fogáso-
kat: nem szöszmötölhetek, mert akkor mindenki le-
fordulna a székről unalmában.
Unalmában? Nem hiszem, hogy van érdeke-
sebb, mint látni egy mű létrejöttét, még ha el-
készülte után le is törli egy mozdulattal.
A koncertteremben a hangok is elszállnak. Igen, ez
egy ilyen műfaj: törlődik.
De emlékezetünkből nem törlődnek képei, me-
lyekhez egy-két egyszerű eszközt is használ.
Néha kell ez-az, bár többnyire csak a kezemet hasz-
nálom. Nagyon vigyázok például a mutatóujjam kör-
mére, mert azzal csinálok az arcok szemébe csillogást.
Miközben aprólékos finomsággal dolgozik, a
zene nem áll meg, s ön hajszálpontosan ott
tart, ahol a zene. Tökéletes az együttműködés.
A sok előzetes gyakorlás miatt már fejből tudok min-
dent. Pedig nagyon hosszúak és fárasztóak a dara-
bok, és ezt fizikailag is bírnom kell. A Carmina Bu-
rana 70, a Muszorgszkij 35, a Dubrovay-mű 20 per-
ces, de ebben alig 3 perces képek is vannak, amikre
nem igazán tudok rajzolni. Ezért Hollerung Gábort
meg is kértem, hogy itt-ott kicsit nyújtsa meg a zenét,
mert nekem sokat számít fél perc is. A verbális részt
sem tudom igazán kifejezni, ezért mesélték el Tün-
dérszép Ilona történetét a Dubrovay-mű előtt.
Az Egy kiállítás képei előtt nem volt ismertetés.
Mert az programzene, ott nem kell. Ahol a képek el-
kezdődnek, befejeződnek, ott egészen más a felada-
tom, mint a Dubrovay-műnél, s megint más egy mo-
dern zenénél, ahol kevés a kapaszkodóm. Sokkal
könnyebb a Négy évszak, vagy a Carmina Burana,
mert ezeket ismerem, akár végig is tudom fütyülni.
Sok egyeztetés előzi meg egy-egy produkció
megszületését?

Dubrovay László elküldte nekem az időbeosztást,
másodpercnyi pontossággal, hogy hol mi történik a
zenében. Beírta például, hogy mikor jön a boszor-
kány, mikor van a szerelmi jelenet, melyik jelenet mi-
ről szól, és a próbákon is végig ott ült mellettem.
Gábor is nagyon figyelt, hogy mit rajzolok, „hoz-
zám kísért”, mint mondta. Először végigment a da-
rab, én meg csak rajzoltam, hogy lássák, mit gon-
dolok én a műről. A gyakorlás ellenére akkor, ami-
kor otthon először teszem fel a zenét, általában úgy
járok, hogy én még mindig rajzolok, pedig a zene
már rég véget ért.
El tudom képzelni…
Hát, igen…Több hetes gyűrődés során alakul ki az
előadás. Van olyan ötlet, amit végül ki kell dobni,
mert nem működik. De az a legszebb, amikor sike-
rül a zene tempójára rajzolni. Nagyon ciki lenne, ha
például gyors zenére én szép lassan rajzolgatnék.
Úgy érzem, a mű lényegét emeli ki homokani-
mációival, így az nem pusztán technika önnél.
A homok nagyon látványos, ugyanakkor gyors esz-
köz, az üvegen jól csúszik, egy pillanat alatt töröl-
hető. A fél világ ezt csinálja már, bár elég dilettáns
módon, mert a netről leutánoztak. „Ellopták”, de
csak a technikát, ami önmagában semmi. Ha nem
tudnak elmesélni egy történetet, ha nem tudnak hatni
a közönségre, ha nem tudnak akár férfiakat megrí-
katni, akkor az egész nem ér semmit. Az a fontos,
hogy Japántól Oroszországon át Angliáig mindenki
beleérezzen valamit a saját életéből, emlékeiből.
Ha már a világot említette: másként teszi fel a
homokot Angliában az Egy kiállítás képeihez?
Tündérszép Ilona úgy tündérszép Japánban,
mint Magyarországon?
Nem, ezeken már nem változtatok, mert így gya-
koroltam be. De érdekes eset történt Japánban,
ahová meghívtak egy szomorú mese megrajzolá-
sára, amiben próbáltam kicsit japános arcot, ferde
szemet kitalálni, de azt mondták, hogy ne csinál- 23
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jam, mert koreai lett az arc… Ők meg tudják kü-
lönböztetni egymást, de mi, fehérek nem, így ma-
radtam a saját stílusomnál. De ha arra kérnek, írjak
ki homokkal valamit japánul, arabul, kínaiul, azt
sem vállalom, ha nem tudom, mit jelent a szó, vagy
nem tudom elolvasni a betűiket.
Ami a stílusát illeti: engem a filmművészet ún.
áttünéses technikájára emlékeztet. Arra, ahogy
például egy fiatal arc néhány másodperc alatt
időssé változik át.
Ez a szép a homokanimációban: hogy miből mi
lesz. Itt nagyon jól mennek, gyönyörűek és látvá-
nyosak az átalakulások, átváltozások, de ugyanak-
kor homokkal kínszenvedés megfordítni akár csak
egy arcot is, ami viszont a rajzfilmeseknek könnyű. 
Úgy gondolom, formai és főleg tartalmi azo-
nosságok rejlenek az átváltozások mögött.
Ez egy nagyon jó megközelítés: igen, a tartalom a
lényeg. Ha nincs egy összetartó gondolati szál, ak-
kor szétesik a dolog. Nem lehet csak rajzolgatni
egymás után képeket, mert azt nem tudja a néző
összerakni, s ha vége az előadásnak, nem is tudja,
mit látott. Esetleg jól érezte magát, esetleg jó volt,
amit látott, csak épp nem tudja, mi is volt az. A
technikai tudás viszont azért fontos, mert enélkül
nem tudja megcsinálni a művész, amit akar. 
Az ön fellépésein a nézők szájtátva nézik a szü-
lető képet: a felnőttek élvezik a bravúros tech-
nikával párosuló gondolatiságot, szinte ráta-
padnak a látványra. 
Örülök, hogy mondja, mert én ezt soha nem látom,
mivel sötétben rajzolok. Kíváncsi lennék a gyerekek
arcára is, hogyan fogadják a Tündérszép Ilonát. {A
beszélgetés után került sor a Megérthető zene Junior kon-
certre, amelyen Cakó Ferenc a gyerekközönségnek készítette
a homokanimációt. – Szerk.} A gyerekek manapság
sok reklámot, vibráló, színes filmet látnak, így el lett
véve tőlük az idő a lelassuláshoz, pedig az ideges
kapkodásból, ebből a „ziziből” végül is nem lesz
semmi. Nagyon féltem a mai fiatalokat: akár 2 órát
is ülnek a net előtt, de üresek maradnak, pedig azt
hiszik, mindent láttak, megtudtak. Magamon is ész-
revettem, hogy bár szeretem az igazi látványfilme-
ket, de a maiak jó részében akkora csim-bum cir-
kuszt, őrült látványt turbóznak mindenből, hogy egy
nap múlva már nem is tudom, mit láttam. Ennek az
is oka, hogy nagyon vékony a gondolati szál ben-
nük, hogy mindenki megértse őket.
A gyerekek nagyon szeretnek rajzolni, ismerik a
homokot, érteni és élvezni fogják a homokani-
mációt, ki is próbálják, gondolom, amint lehet.
Tudom, mert az Urániában  felhívom a gyerekeket
a színpadra, hogy a „homokozhassanak”, de jó hal-

lani, hogy Sebaj Tóbiást, a gyurmafigurámat is ked-
velik. Amikor kitaláltam ezt az egészet, akkor is gye-
rekek előtt, a Kolibri Színházban léptem fel, ahol
egy térfigyelő kamerával indultunk, a projektor is
kicsi képet adott, kicsi volt a vászon, mégis élvezték.
Azóta sokat fejlődött a technika.
Van segítője?
Igen. Ő mondta, hogy ne én szedegessem össze az
eszközeimet fellépés után, mert az olyan, mintha a
zongorista koncert után maga tolná ki a hangszert a
színpadról. Így most segít abban is, hogy minden
kábel, lámpa, öltöző, sok oldalas szerződés rendben
legyen, ellenőrzi, hogy ne egy napfényes terembe
hívjanak… Örülök minden felkérésnek, bár az za-
var, ha nevetgélnek-beszélgetnek, mialatt én rajzo-
lok, de megfigyeltem: előbb-utóbb elcsendesednek.
És tanítványai vannak-e?
Alkalmazott grafikát tanítok, és érdekes nézni, kiből
mi lesz, ki mire használja, amit tanult. Szomorú,
hogy végül sokan nem ezen a területen helyezked-
nek el, egészen mással foglalkoznak. Én nagyon
boldog ember vagyok, mert azzal keresek pénzt,
amivel játszom. Álmomban nem gondoltam, hogy
rajzolásomra viharos tapsban tör ki a közönség.
Igaz, ha egy tévét raknék ki a színpad közepére, ak-
kor mindenki azt nézné, mert annyira a vizualitá-
sunkra, a szemünkre – mint a legerősebb érzék-
szervünkre – épül a mai világunk. 
Hát, én biztos vagyok abban, hogy nincs az a
tévéműsor, amire bárki felcserélné Cakó Fe-
renc élő homokanimációs alkotó munkájának
nézését. Reméljük, mielőbb láthatjuk új film-
jeit, láthatjuk színpadi fellépéseit. És reméljük,
hogy jövőre, amikor 40 éves pályafutását ün-
nepli sok fellépéssel (s mint mondta), „remél-
hetőleg kézremegés nélkül”, teljesül vágya,
hogy a Carmina Buranával fellépjen, mert
(hogy őt idézzem) szívesen homokozna ismét
velünk … 
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HÁTTÉR
Cakó Ferenc és a BDZ

Cakó Ferenc számára a 2015. év két kerek évfordulót is jelent. Pálya-
futása 40. évét, életének pedig  65. évét ünnepli jövőre a mester. 
Zenekarunkkal 2014-ben három közös előadása is volt:
2014. febr. 27-én a Művészetek Palotájában a Zene plusz... c. esten, ahol
Muszorgszkij Egy kiállítás képei c. művére készített homokanimációt.
*2014. okt. 17-én a Művészetek Palotájában a Szerelem arcai c.esten,
és 2014. november 29-én a Klauzál házban a Megérthető JUNIOR bér-
let keretében, ahol Dubrovay László Tündérszép Ilona és Árgyélus ki-
rályfi c. művére készített homokanimációt.
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Szöveg: Mácsai Ágnes

Nem nevezhető átlagosnak a pályája.
Ismer az önéhez hasonló utat bejárt
művészt?
Kicsit felületes a rálátásom az operaéneke-
sek teljes táborára, de úgy tudom, Giuseppe
di Stefano, a 2008-ban elhunyt olasz opera-
tenor popénekes volt az ötvenes években.
Franco Corelliről {1921-2003 – Szerk.}, a
szintén olasz tenoristáról is hallottam ha-
sonlót.
Ön mikor kezdett el zenével foglal-
kozni? A családjában volt zenész?
Egyik szülőm sem zenélt. Anyut gyerekko-
rában beíratták zongorázni. Háromszor
járta az első évfolyamot, majd közös meg-
egyezéssel abbahagyta. Szülei erőltették, de
szerintem rossz hangszert választottak
neki. Ezzel a háttérrel egyszer csak hat évesen oda-
álltam Anyu elé, és azt mondtam neki, hogy zene-
iskolába szeretnék járni. „Jól van, majd megtudod milyen
az!” – gondolta Anyu, de azért beíratott a zeneis-
kolába. Egy év előképző után (akkor ez kötelező
volt, csak zeneelmélet és szolfézs tantárgyakkal)
trombitát választottam. Fél év után Anyumat behí-
vatta a zeneiskola igazgatója. Szüleim azt gondol-
ták, most biztos kirúgják a gyereket, de nem így lett.
A diri közölte, hogy tehetséges a gyerekük, és fel-

venné őt a Paksi Fúvószenekarba. Ez ott akkor igen
nagy dolognak számított. Hát így indult.
Exhibicionista gyerek volt? Szeretett szere-
pelni?
Nem is tudom. Mindesetre ezek után Anyu, mint
tanítónőm, minden március 15-ei, nőnapi, április 4-
ei ünnepségen szerepeltetett engem is; trombitál-
tam, énekeltem, szavaltam. Valószínűleg ez adta azt
az alap biztonságot, amit később már nem kellett a
színpaddal kapcsolatban megszokni.
Felmerült, hogy a trombita legyen a fő irány-
vonal az életében?
A trombitának több esélyt adtam, mint az éneklés-
nek. Bár először a Színművészetire készültem, de
amikor kiderült, hogy nem vettek fel, akkor úgy
gondoltam, irány a jazz tanszék trombita szaka. Fel
is vettek előkészítőre, melynek elvégzése után újra
felvételizni kellett volna. Egy évet jártam Tomsits
Rudolfhoz. Rengeteget jelentett ez nekem, de már
valahogy akkor is inkább az éneklés felé vonzód-
tam. Így nem felvételiztem újra trombita szakra.
Azért a színjátszást nem hagyta annyiban…
Igen, elvégeztem a Gór Nagy Mária színiiskolát,
majd zenés szerepeket kaptam több színházban is. 
Hiányzott valami a színházi életből, hogy úgy
döntött, inkább zenekart, pontosabban ének-
együttest alapít?
Nem hiányzott semmi, egyszerűen a fiatalságunk- 25

„Nem tudtak elrontani”
László Boldizsár tizenöt évig vezette a swing és jazz feldolgozásokat éneklő Cotton Club Singers énekegyüttest,
aztán 40 évesen egyszer csak operaénekesként folytatta pályafutását.

NÉVJEGY: LÁSZLÓ BOLDIZSÁR ÉNEKES
Született: Keszthelyen, 1969-ben
Családja: felesége Nánási Helga, első házasságából egy gyer-
mek, László Dorina
Példaképei: Nem nagyon foglalkozom példaképekkel. Most ope-
rai vonalon Jussi Bjorling {svéd tenorista, 1911 – 1960 – Szerk.} és
Franco Corelli a két kedvencem.
Kedvenc jazz előadója: Jussi Bjorling, Matt Bianco
Hobbija: Görkorcsolya
Mottója: Nem kell mindent komolyan venni...
Első önálló opera lemeze: Vinceró (2010)
Díjai: Vaszy Viktor-díj, Szegedi Operabarátok díja, Dömötör-díj
(legjobb operaénekes), Simándy József- díj
További információk László Boldizsárról: 
www.laszloboldizsar.com
www.facebook.com/laszloboldizsarofficial
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hoz jobban passzolt a Singers. A tagok közül töb-
ben Sík Olga növendékei voltunk, ott „verődtünk
össze”. Jómagam egyébként Sík Olgánál kezdtem
énekelni tanulni. Olga néni volt sokáig a mentorom.
Nélküle se a Cotton Club Singers-es, sem pedig az
operai dolgaim nem sikerültek volna így. {Sík Olga

a magyar énektanítás kimagasló személyisége, számos sike-
res magyar énekes mestere volt. 2007-ben, hosszú betegség
után, 97 évesen hunyt el. – Szerk.} A Singers-szel,
melynek vezetője lehettem, gyorsan sikeresek let-
tünk. Ez elég volt ahhoz, hogy tizenöt évig jegel-
jem az egyéb irányú vágyaimat.
Gondolom, kivette a részét a szervezésből, a
koncepció kialakításából. Nem hiányzik az
ilyen típusú szervezői, vezetői munka?
Nagyon is! Ezért is szervezek időről időre külön-
böző projekteket. Így jött létre a Classic Club Sin-
gers négy operaénekessel, akikkel jazzes kísérettel
adunk elő Verdi operaáriákat. De az utóbbi időben
például a Cotton Club Singers 20 éves jubileumi
koncertsorozata is kielégítette ezt a vágyam. Egyéb-
ként ezt a szervezős énemet is szeretik a színházak.
Mit tanult a Cotton Club Singerses tizenöt év-
ből, amit az opera színpadokon is tud kama-
toztatni?
Állóképességet, bizonyos szerepekben lazaságot,
humort, és állítólag (habár én nem hallom annyira)
sok olyan zenei színt, megoldást, amit más tenorok
nem visznek bele a zenébe.

Hány éven keresztül készült arra, hogy opera
színpadon debütáljon? Mi volt az első szerepe?
Három éven keresztül, sokszor naponta gyúrta be-
lém a belcanto technikát klasszikus-mesterem,
Berle Sanford Rosenberg, aki jelenleg Stockholm-
ban tanít, de van háza Magyarországon is. Eleinte

sokat jártam ki hozzá, bár ő is rengeteget
jön Magyarországra. Az első szerepemet
Szegeden kaptam; Cilea: Adriana Leco-
uvreur című operájában Mauriziot ját-
szottam.
Ki szavazott önnek először bizalmat
ezen az új pályán?
Opera vonalon Gyüdi Sándor és Pál Ta-
más, akikkel Szegeden még mindig tö-
retlen a szakmai és emberi kapcsolatom.
A koncertek világában pedig első helyen
kell említenem Hollerung Gábort, aki a
Budafoki Dohnányi Zenekarhoz hívott
meg vendégnek először egy cross-over
produkcióba, aztán pedig egy komplett
operaestet énekelhettem végig a Zene-
akadémián, ami szintén nagy lendületet
adott a komolyzene irányába.  
Mennyi időt adott önmagának arra,
hogy opera karriert csináljon? Úgy
kezdte, hogy ez mindenképpen sike-
rülni fog, vagy volt „B” terve is?
„B” terv nem volt. Amikor kiderült a ta-
náromnál, Berle-nél, hogy van létjogo-

sultságom az opera világában is, akkor három évet
adtunk magunknak.  Aztán, mint a mesében, há-
rom év után felvettek Szegedre.
Mesébe illő karriert futott be operaénekesként.
Már most, 5 év után nagyon sok főszerepet
énekelt, a Szegedi Nemzeti Színház tagja, több
külföldi operaházban rendszeresen fellép.
Külső szemlélőként úgy tűnik, hogy nem kel-
lett végigjárnia azt a szamárlétrát, amit sok
más művésznek viszont igen. Mi kellett ehhez?
Az, hogy nem tudtak elrontani abban a korszakom-
ban, amiben a fiatalok nagy részével ez megtörté-
nik. 20-25 éves, jó hangú énekes palántákra olyan
főszerepeket osztanak, amelyekben 4-5 éven belül
kiégnek, hibát hibára halmoznak. Ez az időszak ki-
maradt nekem. Azt kell mondanom, viszonylag jó-
zan fejjel végigvittem azt, amit gondoltam, és akkor
vállaltam el szerepeket, amikor kész voltam rájuk. A
Magyar Állami Operaház első felkérőjét például
visszaadtam, mert nem volt ott az ideje, hogy a Tru-
badúr tenor főszerepét elénekeljem.
Mennyire fogadták be a kollégák, énekesek,
rendezők, igazgatók? Sok embert zavarhatott,



Szólistánk

hogy jön valaki a könny-
űzenéből, és megkapja
azokat a főszerepeket,
amikre mások több éve
vágynak.
A szegediek az első évad
végére szinte teljesen elfo-
gadtak, az országos szak-
mai befogadásra három
évet kellett várni. Ez idő
alatt viszont az alap reper-
toárt megtanultam. Az pe-
dig, hogy kit mi zavar az
én nem szokványos karri-
eremben… Nos, tessék
utánam csinálni!
Tulajdonképpen be kell
pótolni 15 évet a reper-
toár bővítésében. Évente
átlagosan hány opera-
szerepet tanul meg?
Eleinte négy-hat szerepet,
most már maximum hár-
mat. Közel huszonöt sze-
rep van a hátam mögött,
ezek közül tizenötöt egy
hét újratanulás után szín-
padra tudnám tenni.
Ez nem túl nagy igény-
bevétel a hangjának és
önnek fizikailag, mentá-
lisan? 
Bírom, sokat pihenek, és nem hajtom túl magam.
Az én teherbírásomnak ez még kicsit kevés is. Má-
sok állandóan óvnak, de én tudom, mit bírok.
Melyik eddigi alakítására a legbüszkébb?
Az Álarcosbál Riccardója a nagy büszkeségem, mi-
vel azt sikerült beugrással sikerre vinnem a Stock-
holmi Királyi Operában.
Ön énekli zenekarunkkal idén februárban Of-
fenbach: Orfeusz az Alvilágban című művének
címszerepét. Ez mennyire nehéz zenei feladat?
Ez egy nagy bolondozás. Offenbach mindig az
opera-operett mezsgyéjén mozgott. Ez a mű egy
remek alkalom, hogy egy operaénekes bemutassa,
milyen színész is. A mű zeneileg nem feszegeti a
terhelhetőség határait, de kell érteni, mit akart a
szerző, és nem szabad túl operásan énekelni. Sőt!
Milyen bemutatói lesznek 2015-ben?
Márciusban lesz egy Tosca szegeden Anger Ferenc
rendezésében, visszahívtak a Győri Színházba, ott
a Varázsfuvolában leszek Tamino, majd kirepülök
Észtországba, ahol Tartuban veszek részt egy új

Carmen produkcióban. Az évad végén pedig az
Operában a Faust fesztiválon mutatják be velem és
Szegedi Csabával Busoni: Doktor Faust című mű-
vét. Ez azért érdekes, mert ez az egyetlen Faust fel-
dolgozás, ahol a tenor Mefisto és a bariton Faust.
Van ideje koncertekre járni? Szabadidejében
milyen zenét hallgat szívesen?
Nagyritkán beülök egy-egy koncertre, és ilyenkor
mindig rájövök, milyen rosszul teszem, hogy nem
járok gyakrabban. De ezzel szerintem mindenki így
van, aki sokat játszik, koncertezik. Amikor hazaé-
rek, maximum az interneten hallgatok smooth
jazzt. Arra nem kell odafigyelni.
László Boldizsár 2015. február 21-én, 19.30 órakor a
Művészetek Palotájában A szerelem arcai című bérletsoro-
zatunk keretén belül a Profán című koncerten énekli zene-
karunkal Offenbach: Orfeusz az Alvilágban című, félig
szcenírozott előadásának címszerepét. Rendező: Káel
Csaba, dramaturg: Pozsgay Zsolt, koreográfus: Venekei
Marianna. Közreműködik többek között a Nemzeti Ének-
kar (karigazgató: Antal Mátyás) és a Venekei Művek tán-
cosai. Vezényel: Hollerung Gábor 27
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Viant Katalin

A szerelem arcai című bérletsorozatunk harmadik
estéjén zenekarunk bemutatja Petrovics Emil 1962-
ben keletkezett, majd kilenc évvel később átdolgo-
zott, egyfelvonásos operáját, az Arisztophanész víg-
játékából íródott, eredetileg musicalnek szánt
Lysistratét. 

BÁNSÁGI AVANTGARDE-FELELŐS

Petrovics Emil Nagybecskereken született 1930.
február 9-én, Jovan P. Petrović és Weninger Erzsé-
bet egyetlen gyermekeként. Nagybecskerek egykor
a bánsági Torontál vármegye székhelye volt, a ’30-
as években Jugoszlávia területén feküdt, ma pedig
Szerbiában található. Mindez itt és most azért (is)
érdekes számunkra, mert szerzőnk így ír a 2007-
ben megjelent, Önarckép álarc nélkül című, kétkö-
tetes, életét két szakaszban – 1930-tól 1966-ig, va-
lamint 1967-től 2007-ig – végigtekintő visszaemlé-
kezésének fülszövegében: „Büszke vagyok magyar ha-
zámra és arra, hogy Európa e csodálatos és tarka, fájdal-
makkal és vidámsággal, elpusztíthatatlan erőkkel megál-
dott vidéke a szülőföldem.” 
Innen indul tehát útnak a később kétszeres Kossuth-
díjas és kétszeres Erkel Ferenc-díjas, érdemes és ki-
váló művész. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főis-
kola zeneszerzés tanszakán végezte tanulmányait,

ahol Farkas Ferenc, Szabó Fe-
renc és Viski János volt a mes-
tere. Petrovics Emil nevéhez
fűződik magyar zenei avant-
garde, az 1970-ben létrejött Új
Zenei Stúdió által összefogott
zeneszerzők műveinek megis-
mertetése: 20 év alatt 600 kor-
társ művet mutatott be, amiért
többször is megkapta a Zsíros
kenyér-díjat is Jeney Zoltántól
és Kurtág Györgytől. Zene-
szerzői, tanári-tanszékvezetői
munkája mellett sokat tett ze-
nei műveltségünk fejlesztésé-
ért: egy korosztály számára
Pernye Andrással együtt ő volt

a Ki mit tud? televíziós vetélkedő igen kedvelt, 7 tagú
zsűrijének zenei szakértője.

ALKOTÁSOK, TÉNYKEDÉSEK

Alkotói tevékenysége igen sokrétű volt. Az 1950-
es évek első felében a Budapesti Szikra Nyomda
üzemi zenekarát vezette. 1960-ban Szinetár Mik-
lóssal és Ungvári Tamással megalapították az első
magyar musical színházat, melynek zenei vezetője is
volt. 1966 és1985 között országgyűlési képviselő-
ként is tevékenykedett. 1964-től tanított a Színház-
és Filmművészeti Főiskolán, 1968-tól pedig a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Főiskola zeneszerzés tan-
szakának tanszékvezető tanára lett. 1967-től 1999-
ig a magyar szerzői jogvédő szervezet (későbbi ne-
vén az Artisjus) elnöki posztját is ellátta; 1986 és
1990 között a Magyar Állami Operaház igazgatója-

Ravasz asszonyok komédiája a férfi körül
Petrovics Emil: Lysistrate



Zeneszerzőink

Az 1962-ben komponált Lysistrate koncert-víg-
opera egy felvonásban, szólókra, ének- és zene-
karra. A mű Arisztophanész műve alapján készült,
Devecseri Gábor fordította. A 3 részre tagolódó,
kb. 40 perces vígopera eredetileg a Miskolci Nem-
zeti Színház felkérésére készült, első változatának
ősbemutatója 1962-ben itt volt, de az opera végle-
ges formáját csak a Magyar Rádió felkérésére vég-
zett változtatások után nyerte el. Később, 1971-ben
az Operaház is bemutatta.
Az opera szereplői: Lysistrate (szoprán), a női kar
vezetője (koloratúrszoprán), a férfikar vezetője (te-
nor), valamint a kórus.  A cselekmény Athénban
játszódik, az Akropoliszon és környékén, a pelo-
ponnészoszi háborúk (Kr. e. 431–404) idején. {A
mű felépítéséről lásd keretes írásunkat! – Szerk.}
Közönségünk 2015. április 12-én, 19.30 órakora talál-
kozhat Lysistrate történetével a Művészetek Palotájában,
zenekarunk „A szerelem arcai” című bérletsorozatának
Frivol című estjén. A koncerten elhangzik még Orff: Ca-
tulli Carmina. Közreműködik: Szegedi Kortárs Balett (ren-
dező-koreográfus: Juronics Tamás), Budapesti Akadémiai
Kórustársaság (karigazgató: Tőri Csaba), Nyíregyházi
Cantemus Vegyeskar (karigazgató: Szabó Soma). Vezé-
nyel: Hollerung Gábor

ként (1988-tól főigazgatójaként) működött, majd
2003 és 2005 között az intézmény főzeneigazgatója
volt. 1991-ben a Szerb Tudományos és Művészeti
Akadémia, 1993-ban a Széchenyi Irodalmi és Mű-
vészeti Akadémia választotta tagjává. 

MŰVEK ÉS DÍJAK

A két Kossuth- és Erkel-díj mellé 1995-ben a filmes
hallgatók neki ítélték a Filmszemle Nyakkendő-díját,
2005-ben pedig megkapta a Magyar Köztársasági
Érdemrend középkeresztjét a csillaggal. 
2011. június 30-án, 81 éves korában hunyt el. A Fi-
umei úti Nemzeti Sírkertben megtartott búcsúztató
után Szigligeten helyezték örök nyugalomra. 2012-
ben a rákoshegyi Bartók Zeneházban Petrovics
Emil hagyatékából emlékszobát rendeztek be.
Operákat, baletteket, kantátákat, kórusműveket, da-
lokat, versenyműveket, szimfonikus műveket, ka-
marazenét és hangszeres zenét írt, s emellett közel
40 filmhez is komponált zenét. 1961-ben, a C’est la
guerre című egyfelvonásos operával kezdtek el
megjelenni életművében az „érett kompozíciók”.

HÁTTÉR
A Lysistrate felépítése 

Arisztophanész vígjátékát Devecseri Gábor fordította le kifejezet-
ten Petrovics Emil számára, és ő alakította át használható opera-
librettóvá is a darabot. A műnek nincs egy hagyományos értelem-
ben körülhatárolható cselekménye; lazán egymáshoz kapcsolódó
részekből tevődik összek: 

I. rész: Háború van és a háború gondja a nőké.
1. A nép fohásza a Békéhez fohászkodik. 
2. Vita a háborúról. 
3. A nők esküje. 
4. A férfiak nyomorúsága. 
5. Verekedés a fellegvár előtt.

II. rész: A fellegvárban. 
6. férfi kellene. 
7. Fohász. 
8. Kuplé a női nemről. 
9. Finálé.

III. rész: Kibékülés.
10. A férfiak nyomorúsága. 
11. Lysistrate bevonulása. 
12. Jöjj, Csatabontó! 
13. Epigramma. 
14. finálé

LYSISTRATE – ANEKDOTÁK, ÉRDEKESSÉGEK-

A Nyugat 1908/ 20. lapszámában mutatványt közölt Heltai
Jenő új Lysistrate-fordításának I. felvonásából. E művet (il-
letve Aristophanes valamennyi vígjátékát) Arany János 1881-
ben lefordította, majd később mások is, így Illyés Gyula, De-
vecseri Gábor is.

- Heltai azt írja a műről: „A görög elmésségnek ez a remekműve
ma is olyan friss és üde, színektől pompás, élettől eleven, mint volt Kr. e.
411-ben, amikor először színre került. Az idő semmit sem mosott el be-
lőle. Legföljebb az aktuális célzások, a helyi és személyi vonatkozások
váltak érdektelenné. De megmaradt maga a színjáték: ravasz asszonyok
komédiája a férfi körül, egy maliciózus filozófus gonosz szatírájában.”

- Bár a szerző, azaz a „malíciózus filozófus” az antik ko-
médiaköltészet legnagyobb alakja, életéről kevés a biztos adat.
Hegedüs Gyulánál olvashatjuk a századokon át fennmaradt
történetet, miszerint «Dionüsziosz, Szürakuszai tirannusa a nála
vendégeskedő nagy filozófustól, Platóntól megkérdezte, hogy milyenek az
athéni emberek. A mindenkinél bölcsebb vendég Arisztophanész komé-
diáinak gyűjteményét adta a kezébe ezekkel a szavakkal: „Olvassa el,
ilyenek.” «

- Az Opera-Világ 2013. nov.5-i számában pedig azt olvas-
suk Jánosi Ildikó tollából, hogy Petrovics Emil kifejezetten
Réti Józsefnek, illetve az ő hangjára írta a Lysistrate tenor sze-
repét.
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Szöveg: Petró Margit

A zeneszerető, vidéki, zsidó polgárcsalád
fia 1901. május 8-án Spagatner Misiként
Jászberényben született. Édesanyja cim-
balmozott, fiú testvérei gordonkán, hege-
dűn játszottak, nővére zongorázott. Őt
Rácz Aladár édesapja tanította hegedülni.
Otthon házi hangversenyeket adtak. A kis
Misi pedig még a templomi kórusban is
énekelt.

LOKÁLOKBÓL A METROPOLITANBE

A zenével övezett gyerekkor ellenére fo-
cista akart lenni, pesti életét pedig biztosí-
tási ügynökként kezdte. Közben azért
nem hagyta maga mögött a zenét; loká-
lokban vokálozott, magánúton pedig a hú-
szas évek legkiválóbb hazai énektanáránál,
László Gézánál tanult. Ide tenor áriával je-
lentkezett, de a tanár úr rövidesen a ter-
mészetes hangfekvésbe, a basszus lágéba
terelte a tehetséges ifjút. Az operaházi pró-
baénekléskor a tanár úr javaslatára, aki jól
ismerte báró Wlassics főigazgató ízlését, a
nevét Székelyre magyarosította. 
1923. május 28-án debütált a Városi Színházban
(ma Erkel Színház) A bűvös vadász remetéjének
szerepében. Még ugyanabban az évben szerződ-
tette az Operaház, amelynek 1963-ig, haláláig ma-
gánénekese volt. Nemcsak a Magyar Állami Ope-
raház basszistája volt 1923 és 1963 között, hanem
a legnagyobb basszisták egyike is a világon. Több
mint 1300 alkalommal lépett színpadra, 84 szere-
pet énekelt el, melyek többsége főszerep volt. 1924-
ben hatéves szerződést kötött vele a bécsi opera-
ház is. Már a harmincas években nemzetközi sike-
reket ért el; énekelt Olaszországban és Bécsben, s
több évadban fellépett a New York-i Metropolitan
Operában. Verdi-szerepek után az operairodalom
csaknem valamennyi fontos basszusszerepét alakí-
totta, a Wagner- és Mozart-repertoár valamennyi
basszus főszerepét elénekelte. Elsősorban Mozart,
Verdi, Wagner, R. Strauss operáinak főszerepeiben
aratott sikereket, de emlékezetes alakítást nyújtott
a Borisz Godunov (Muszorgszkij) és A kékszakállú

herceg vára (Bartók) címszerepeiben is. Sarastrot
már második színházi évadjában elénekelte. A Kék-
szakállú herceg szólamát pedig egyszerűen átírta,
hogy el tudja énekelni. (Amikor a szerzőt megpróbálta
arról meggyőzni, hogy a változások biztosan jobbak lesz-
nek az eredetinél, Bartók a maga csendes, elnéző mosolyá-
val azt válaszolta: „Biztosan”.)

HUMOR ÉS ÖNZETLEN SEGÍTSÉG

Székely Mihály nagyszerű adottságainak is köszön-
hette sikereit. A jellegzetes, mély regiszterű hangja,
színekben gazdag orgánuma, színészi kifejezőkész-
sége egyedivé tette előadásmódját. Fáradhatatlan,
népszerű és jó humorú művész volt. A humor a
magánéletében is jellemző volt rá. Oszlopos tagja
volt például a Fehér Holló Társaságnak, ahol a kor
kimagasló egyéniségű íróival, művészeivel (Csortos
Gyula, Móricz Zsigmond, Bárdi Ödön, Fenyő Emil, Zer-
kovitz Attila, Fenyő Aladár, Petschauer Attila) együtt
ebédeltek, viccelődtek. Egy alkalommal Móricz30

Ajándékba dalcsokor
Székely Mihály, operaházi basszista
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Zsigmondot tréfálták meg, amikor egy hajókirán-
dulás során Leányfalui házában látogatták meg a
házigazdát, aki felkészülten várta vendégeit. A Fe-
hér Hollók köszönés nélkül, hosszú libasorban,
szótlanul bevonultak a kertbe, a házba, az éléskam-
rába, majd mindent felfaltak, mindent megittak, s
ahogy érkeztek, úgy távoztak is, tetemes döbbene-
tet okozva a házigazdának. 
Székely Mihály művésznek és embernek is nagy-
szerű volt. Imádta a kutyákat, az autókat, szeretett
mulatni és mindenkinek szívesen segített. Egy fel-
jegyzés szerint New York-i tartózkodása alatt egy
kivándorolt idős parasztasszony arra kérte az éne-
kest, hogy a születésnapján menjen el magyar nó-
tákat énekelni gyermekbénulásos lányához. Az ak-
koriban ott élő Jávor Pál így emlékezett a dologra:
„Sokat hallottam Miskát énekelni, dalolni, de ez más
Miska volt, mint akit mi eddig ismertünk. A kis egyszerű
parasztnóták balladák lettek, vagy nevettető, fiatalos vi-
háncolások. Virágcsokor helyett dalcsokrot hozott a kis-
lánynak a nagy énekes.”

TÚLÉLTE!

1944. tavaszán a zsidótörvények miatt ő is az ut-
cára került. Ezekben az időkben Kispesten egy pap
barátjánál bujkált. A feladata az volt, hogy Szabó
Mihály szolnoki menekültet alakítva reggelente ki-
mérje a misebort a jezsuita páternek, aki odajött
érte a plébániára. 
– Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! – üdvözölte a
pátert a jámbor Szabó Mihály.
– Mindörökké, ámen! – hangzott szelíden a válasz. 
Így ment ez heteken át. Székely Mihály beleélte ma-
gát alakításába – hiszen az életéért játszott. 1945. ja-
nuárjában már nem volt szüksége az alakoskodásra,
de nem akarta kedvét szegni a kedves páternek. Így
amikor az reggel bekopogott a plébániára, szabá-
lyosan kimérte számára a misebort. Ám a páter nem
nyúlt a bor után, hanem elmosolyodott. 

– Ismerem én a művész urat – mondta. – Ha
személyesen nem is láttam még a színpadon,
de tudom, mindig is tudtam, hogy kicsoda... 
– Köszönöm, nagyon szépen köszönöm,
atyám – ragadta meg a derék férfiú kezét. 
– Szót sem érdemel – tiltakozott a páter za-
vartan – Tudniillik, meg kell mondanom, mű-
vész úr, hogy én ugyan pap vagyok, de nem
jezsuita. Én vagyok a lajosmizsei főrabbi…

RIVALDAFÉNYBEN

A háború után újraindult a zenei élet is, ekkor
Székely is visszatért az Operaházba, s ismét az egyik
legtöbbet foglalkoztatott művész lett. 1945. febru-
árjától két hónapon keresztül Nádasdy Kálmánnal
és Komáromy Pállal hármasban vették át a színház
vezetését. Ezt követően Komáromy lett az igazgató,
s ebben a helyzetben Székely inkább külföldön pró-
bált boldogulni. 1946-ben Doráti Antal hívására a
New York-i Metropolitanbe szerződött, ahol 1950-
ig negyhét alkalommal lépett színpadra. A kinti sajtó
kedvezően fogadta az ott ismeretlen magyar basz-
szistát. Itthon rögtön világhírről beszéltek. Ekkor
Tóth Aladár volt az Operaház igazgatója, s a köz-
vélemény őt tette felelőssé a nagy művész elveszté-
séért. És bár 1947-49 között Otto von Klemperer
meghívására visszajárt Budapestre, 1950-ben, ami-
kor éppen itthon tartózkodott, hirtelen bevonták az
útlevelét, nem utazhatott Amerikába, ahol Don Car-
los Fülöp király szerepével várták.
Itthon Ránki György: Pomádé király új ruhája c.
művében a számára komponált főszerepet játszotta.
Sorra kapta az elismeréseket; 1946-tól az Operaház
örökös tagja lett, 1948-ban szülővárosa díszpolgárrá
választotta, 1949-ben először kapta meg a Kossuth-
díjat, 1950-ben a Kiváló Művész címet. A második
Kossuth-díját 1955-ben ítélték neki.
1956 után megnyílt előtte a vasfüggöny. A legna-
gyobb, nemzetközileg is elismert alakításai egyike Mo-
zart Varázsfuvolájában Sarastro szerepe, de A kék-
szakállú herceg várát is ő ismertette meg a világgal.
1962-ben opera-előadással ünnepelte pályafutásá-
nak negyvenedik évfordulóját, ahol Fülöp király
szerepben lépett fel. 1963. március 5-én énekelt
utoljára az Operaház színpadán, Verdi Simone Boc-
canegrájában Fiescót alakította. Hatvanhárom éves
volt, amikor március 22-én egy rutinműtét közben
meghalt.
A Megérthető zene sorozat március 1-jén 11:00 órakor kez-
dődő, zeneakadémiai koncertjét zenekarunk Székely Mi-
hálynak dedikálja. Műsoron: Mozart – Varázsfuvola rész-
letek. Előad és vezényel: Hollerung Gábor.
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gyal sem rendelkezett. Rendszerint ott aludt, ahol az
álom elnyomta, például a zeneórákon…

ROSSINI SZÁRNYRA KÉL

Következő zenemestere, Angelo Tesei viszont már
olyan eredményes volt, hogy Rossini énekművész-
ként egyre másra aratta sikereit. Még nem volt 14
éves, amikor a Bologna környéki színházaktól felké-
réseket kapott hangszeres, karvezetői és szóló éne-
kesi feladatokra. Az így kapott háromlírás tisztelet-
díjakat pedig mindig átadta hőn szeretett édesanyjá-
nak, aki betegsége miatt kénytelen volt visszavonulni
a szereplésektől. 15 éves volt, amikor az Accademia
dei Filharmonici közfelkiáltással tagjai közé fogadta,
és alig múlt 16, amikor már professzionális színvo-
nalú műveket komponált: a két hegedűre, gordon-
kára és nagybőgőre írt szonátái mindmáig kedveltek. 
Középfokú zenei tanulmányait a híres bolognai Li-
ceo Musicaléban végezte. Mindössze 18 éves volt,
amikor  megalapozta hírnevét A házassági kötelez-
vény című első operájával és eljegyezte magát a ze-
nés színpaddal. Nagyon jó zenéket írt, elképesztő
tempóban. A sevillai borbélyt – saját bevallása szerint
– 13 nap alatt komponálta meg, bár pályatársának,
Gaetano Donizettinek (1797-1848) még ez is lassú
volt, mert szerinte „Rossini a világ lustája, és egy ilyen
munkához másnak elég lett volna 10 nap!”  Rossini alko-
tói sebességében közrejátszott az is, hogy korábbi
műveinek a zenéjét időnként felhasználta. A sevillai
borbély kedvelt nyitánya eredetileg az Aurelianóból
származik és később az Elisabetta elé is bekerült. Mai
ésszel azonban így is felfoghatatlan, hogy ennyi idő
alatt – függetlenül a hangok minőségétől – pusztán
a hangjegyek leírására hogy volt képes Rossini. 

BÉCS, PÁRIZS, VISSZAVONULÁS

Életútja az itáliai operaházak meghódítása után
Bécsbe vezetett, ahol még fesztivált is rendeztek mű-
veiből. Volt idő, amikor egyszerre 4 operáját játszot-
ták az osztrák fővárosban. Pompás dallamaival, szi-
porkázó szellemességével és tökéletes formaérzéké-
vel már életében a legnagyobbak közé emelkedett,
jóllehet gyakran túl könnyű kézzel alkotott. Kedvenc
mondása volt: „Adjatok egy mosócédulát, és én azt is meg-

Mozaik

Szöveg: Zelinka Tamás

Gioacchino Rossini (1792-1868) három hónappal
Mozart halála után született az olaszországi Pesaró-
ban, ahol apja vándorzenész, édesanyja pedig éne-
kesnő volt. Ha otthonuktól távol voltak – ami fog-
lalkozásuk miatt gyakran megesett, – fiúkat a nagy-
nénire és a nagypapára hagyták.

A KIS CSIBÉSZ

A szegény idős hozzátartozók igen sokszor nem tud-
ták, hogy mit kezdjenek vele, mert Gioacchino csak
csibészkedni szeretett, azt viszont nagyon. Még a va-
sárnapi miséken sem tudott viselkedni; tréfái a szent-
ségtörés határát súrolták. Amikor pedig már semmi-
féle fenyegetés nem segített, szülei büntetésből ko-
vácsinasnak adták, hátha a kemény fizikai munka csök-
kenti elevenségét; de tévedtek. Ezután egy „jó húsban
lévő” mészáros próbálta leszoktatni zabolátlanságairól,
de mindhiába: az iskolai feladatokkal való foglalkozás
továbbra sem tartozott napi elfoglaltságai közé.
Amikor azonban szülei észrevették a zene iránti ér-
deklődését, tanárt kerestek számára. Sajnos választá-
suk nem volt jó, mert Prinetti mesternek igen furcsa
elképzelései volt a kezdők zenetanításáról. Bor és
más szeszesital bőséges fogyasztását párosította ta-
nítással, ráadásul magánélete is zűrös volt, saját ágy-32

„Adjatok egy mosócédulát, és én azt is              
megzenésítem!”
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zenésítem”. Talán ezért is lett oly egyenetlen hatalmas
életműve, ugyanis közel 40 operájából csak fél tucat
állta ki az idők próbáját: A selyemlétra /1812/, Olasz
nő Algírban /1813/, A török Itáliában /1814/, A se-
villai borbély /1816/, Hamupipőke /1817/, A tolvaj
szarka /1817/, Semiramis /1823/, Korinthos ost-
roma /1826/, Tell Vilmos /1829/). 

Rossini 1822 tavaszán Bécsben
Beethovent is felkereste, aki
ezekkel a szavakkal fogadta:
„Ah, Rossini, aki a Sevillai bor-
bélyt írta! Kiváló vígopera, nagy
örömmel olvastam. Játszani fogják,
amíg csak az olasz opera él.” Be-
ethoven jó jósnak bizonyult: A
Sevillai borbély azóta mit sem
vesztett népszerűségéből. Ta-
lán nem tűnik túlzásnak, hogy
mozarti (Figaro házassága)
magaslatokon jár. Ezzel az
operájával Rossini egy csapásra
az olasz vígopera legnagyobbja
lett. Tell Vilmos című műve is
korszakos jelentőségű, mert ez
a dalmű nyitotta meg a XIX.
századi szabadságoperák sorát:
a nyitány strettájának gyújtó
hatását azóta sem tudta senki
túlszárnyalni, és követendő példát szolgáltatott Giu-
seppe Verdinek is (Nabucco, Lombardok stb.).  

Párizsban egy ideig a Théâtre Italient vezette, majd
1829-ben, 37 évesen, népszerűsége csúcsán, váratla-
nul befejezte operaszerzői pályafutását. A még hát-
ralévő 39 évét azért tudta gondtalanul megélni, mert
korábbi bevételei ezt lehetővé tették számára. A ha-
lála után hátrahagyott pénze megközelítette az 
1.420. 000 US dollárt. 

ÉLVEZETEK

Felesége mellett számos operaénekessel volt viszo-
nya. Közéjük tartozott Maria Marcolini is, aki ko-
rábban Napóleon testvére, Lucien Bonaparte barát-
nője volt. Minden valószínűség szerint igen szép em-
lékeket hagyhatott maga után, mert kérésére Lucien
elintézte Rossini katonai szolgálat alóli mentesítését.
Valószínűleg ennek köszönhetően úszta meg a csá-
szár sikertelen oroszországi háborúját.
A zenetudomány mindmáig keresi a választ Rossini
váratlan zeneszerzői visszavonulására. Van, aki úgy
véli, hogy a 39 opera megírása és színpadra vitele ki-
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vette az erejét, s talán ezért is betegeskedett később
olyan sokat (pl. depresszió, hipochondria, hasmenés,
folyamatos húgycsőgyulladás, aranyér stb.). Még fel-
sorolni is nehéz azt a sok nyavalyát, amelyek miatt
végül már alig lehetett kimozdítani az ágyból, mi-
közben állandó álmatlanságra panaszkodott. „Min-
den női nyavalyát megkaptam – dicsekedett –, épp csak mé-

hem nincs”. Visszavonulásának legvalószínűbb oka
azonban az lehetett, hogy életét főzési mániájának
kívánta véglegesen szentelni, s ezzel az operaművé-
szet valahogy nem fér össze. Híres receptjei (liba-
májjal rakott emeletes bélszín Rossini módra (Tour-
nedos Rossini) mellett szerencsére szórakoztató zon-
goradarabok is születtek, mint például a Quatre Hors
d’Oeuvres / A négy előétel („Retek, „Szardella”,
„Ecetes uborka” és „Vaj”) zeneszerzői műhelyében.
Sokszor kifejtette, hogy számára az evésnél nincs él-
vezetesebb foglalatosság: „Az étvágy ugyanaz a gyo-
mornak, mint a szerelem a szívnek. A gyomor a karmester,
aki a szenvedélyek nagy zenekarát vezényli és működésbe
hozza. A fagott és a pikoló, ahogy elégedetlenül kotyog vagy vá-
gyakozóan csipog, az üres gyomrot személyesíti meg szá-
momra. A tele bendő pedig az öröm timpanija, az élvezet üst-
dobja. Ami a szerelmet illeti, az par excellence prima donna,
olyan istennő, aki kavatinákat dalol az agynak, megrészegíti
a fület és elbűvöli a szívet. Az evés, a szerelem, az éneklés és
az emésztés az életnek nevezett vígopera négy felvonása, és úgy
követik egymást, mint a pezsgő buborékjai. És bolond, aki
ahelyett, hogy kiélvezné, hagyja elillanni őket.” (Muzsikus –
anekdoták. Márkus János válogatása, Rózsavölgyi és
Társa, 2009) 
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AKIK VÁLTOTTAK

Lehet, hogy egy újévi elhatáro-
zásnak köszönhették hírnevüket?
Vagy a tehetség mellett szeren-
csések is, akik meglelték a maguk
négylevelűjét?

Andersen, a dán költő-meseíró
eredetileg a koppenhágai királyi
színház zenésze akart lenni.

Beaumarchais íróként lett ismert,
noha ifjúkorában lantművészként
és énekesként tartották számon.

Berecz András korábban volt
„rakodó, segédmunkás, erdőművelő, út-
karbantartó”, mígnem „hajszolt em-

bertársaim örömét keresgélő énekes,
mesemondó lettem”, mint írja.

Cennino Cennini olasz festő,
Giotto követője, mégis a festé-
szetről írt El libro del Arte c.
könyvével lett világhírű.

Csontváry Kosztka Tivadar
patikusként dolgozott, majd
egyszerre tenyerében megje-
lent egy fényes háromszög és
a feje fölött hangot hallott:
„Te leszel a világ legnagyobb napút
festője, nagyobb Raffaelnél!”

Sergio Failoni karmester-
ként lett világhírű, bár pálya-
futását csellistaként kezdte.

Kálmán Imre operettszerző, ze-
neszerző, karmester lett, pedig
zongorista csodagyerekként mu-
tatkozott be 1897-ben a fővárosi
közönségnek.

Újév is,  új év is
Viant Katalin összeállítása

1943, 1955; 1967; 1979; 1991, 2003, 2015: nem az eleddig
még nem létező 7-es lottó nyerőszámai, hanem a Kecske-
éveké a kínai horoszkópból, melyeket kizárólag a zene iránti
elkötelezettségünk miatt írtunk össze – mégpedig azért, mert
a „Kecskék” kreatívak, remek érzékük van az alkotáshoz, a
művészetekhez, képzelőerejük messze földön híres. Mivel
munkájukban szeretik a csoportmunkát – ami egy zenekarban
és egy kórusban nem mellékes –, így a sors e kegyeltjei bizonyára
a karmesterek-karvezetők kedvencei.
Az már igazán csak a hab a tortán (hogy miért, azt a bennfentesek, azaz olvasóink tudják), hogy a kecske:
páros ujjú patás… És hogy bizakodhassunk is, mint minden újévkor az új évben: 2027 és 2039 is a Kecske

éve lesz, sok tehetség születik majd, mindannyiunk örömére. 
Sok a híres Kecske-jegyű művész; Liszt Ferenctől Cseh Tamásig, hogy csak a ze-
nészeket említsük. De a szintén híres ókori görögöket sem hagyhatjuk ki a fel-
sorolásból, mert ők ismerték, mi több, szent állatnak tartották a kecskét. Igaz,
nem zenei képességei miatt, hanem mert tőle „tanulták el” a szőlő metszését
(azaz rágását), ami a borhoz kell, az meg az operához, mert csak így születhet jó
sok bordal a tenoristák és a közönség legnagyobb örömére. A tragédia és a sza-
tíra kifejezésben is a τράγος (trágosz) kecskebak alapszó rejtőzött el, a Szatír
(Σάτυροι) szó meg egyenest a kecskelábra utal. Ezek zenei szerepét, ígérjük, el-
kezdjük kutatni, mert a zenetudósok e témáról tudtunkkal még nem írtak. Addig
azonban elmerülünk a zenei világ már ismert, érdekes, a 2015-ös évhez kapcso-
lódó híreibe, az újévi (= január elsejei) és új évi (= az egész új év során bekövet-
kező) eseményekre figyelve.

Némi késéssel bár, de rögtön az összeállítás elején boldog, eredményes 2015-ös évet kívánunk önnek, egy
1907-es (szintén Kecske éve volt) újévi képeslappal, melyen egy négylevelű lóhere, a hűség, a remény, a sze-
retet és a szerencse jelképe látható. Erről elsőként állítólag Sir John Melton írt 1620-ban, s azóta tartja ma-
gát a hit: „Ha egy ember, aki a mezőn sétál, négylevelű füvet talál, az megtalálta szerencséjét.”



Elias Lönnrot összeállította a
Kalevalát, botanikusként megírta
az első finn nyelvű szakmunkát,
pedig orvosnak is tanult. 

Munkácsy Mihály asztalosle-
gényből lett festőművész. 

Pete Lajos jogász, főszolgabíró,
főleg dalszerzőként lett ismert,
egyebek között a „Hallja maga ga-
vallér, a maga csókja sokat ér a sö-
tétbe.” c. dallal.

Petőfi Sándor Rónai álnéven a
Nemzeti Színházban statiszta, az-
tán katona, majd ismét diák lett,
de mi hazánk egyik legnagyobb
költőjeként, hazafiként és szabad-
ságharcosaként emlékezünk rá.

Sebő Ferenc építészből zenész
és népzenetudós lett, de azért le-
góból megépítette a budai várat.

Szokolay Dongó Balázs rajzta-
nár volt, népzenész lett – és fan-
tasztikusan fest. 

Tersánszky Józsi Jenő íróként
lett ismert, de hangszervirtuóz,
sőt együttesvezető is volt, miköz-
ben szertornász múltjára, ered-
ményeire büszkébb volt, mint
Kossuth-díjára.

Vikár Béla etnográfusként, nép-
zene gyűjtőként a legismertebb,
aki a zenét Európában egyedü-
lálló módon fonográffal rögzí-
tette, de ő a Kalevala műfordítója
is. 7 nyelvből fordított magyarra,
az egyik első eszperantistánk, sőt
gyorsírónk volt.

Vörösmarty Mihály ügyvédi
vizsgát tett, tanított is, de végül a
költői pályát választotta.

Yeats, William Butler Nobel-
díjas költő-drámaíró-elbeszélő
lett, noha festőnek tanult apja
művésziskolájában.

2015-ÖS ÉVFORDULÓK

200 éve született Mosonyi Mihály
(1815. ápr. 9.), aki elsőként jelen-
tetett meg hazánkban zenei szak-
lapot Zenészeti Lapok címmel.

125 éve született Sztojanovits
Adrienne (1890–1976), a Szilágyi
Erzsébet Leánylíceum legendás
énektanára, karvezetője. Kodály
egy neki dedikált kottában azt írta
róla, hogy ő az, „Aki a fekete
kotta-magokból zengő virágoskertet va-
rázsol...”

100 éve született Horváth Jenő
(1915. máj. 28.) és Huzella Elek
(1915. aug. 24.) zeneszerző; Re-
ményi Sándor (1915. jún. 8.) lírai
bariton hangú operaénekes; G.
Dénes György, Zsüti (1915. jún.
10.) költő, dalszövegíró, zene-
szerző, akinek nevében a „G” a
„Guti”-ra utal, amit Karády Ka-
talin franciásan Zsütinek mon-
dott, így ragadt rá beceneve.
100 éve hunyt el Beleznay Antal

(1915. szept. 26.) karnagy és ze-
neszerző, akinek emlékére 1929-
ben a Jászerényi Keresztény Nő-
egylet avatott táblát egykori szü-
lőházának homlokzatán. Ő zené-
sítette meg Endrődi Sándor
(1850. jan. 16.) kuruc dalait, me-
lyek kéziratát a Budapesti Music
Center őrzi. A könyvecske a leg-
olvasottabb verseskönyv lett, ze-
neszerzők vetekedtek a dalok
megzenésítéséért, a százezrek pe-
dig, akik dalolják őket, nem is
tudják, hogy nem kuruc kori éne-
keket dalolnak.

100 éve hunyt el Veszprém szü-
l ö t t e ,
Goldmark
K á r o l y
( † 1 9 1 5 .
jan. 2.)
m a g y a r –
o s z t r á k
z e n e -
szerző-he-
gedűmű-
vész-zene-
pedagógus. 1865-ben kezdte
komponálni fő művét, a Sába ki-
rálynőjét, amelyet 1875. márc. 10-
én mutattak be Bécsben. Ő is
„váltott”: tíz éven át, mint szín-
házi hegedűs működött, s első
zeneszerzői estjét csak 1857-ben
rendezte, Bécsben. 

70 éve hunyt el Vándor Sándor,
Venetianer (†1945. jan. 14.) kar-
mester, zeneszerző, aki egyike
eszperantista művészeinknek.
Lelkesen népszerűsítette Bartók,
Kodály  és más kortársak ének-
kari műveit, de maga is írt kórus-
műveket.

70 éve hunyt el Vikár Béla
(†1945. szept. 22.) etnográfus,
műfordító. A Tiszta Forrás tele-
pülés 2013-as díjazottjai között
Mezőkövesd azért kapott emlék-
táblát, mert Vikár 1899-ben itt
gyűjtött népdalokat (pl. „Kosút
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Lajos udvarába”). 1905-ben je-
lent meg a Somogymegye nép-
költése című munkája, benne
szövegekkel, dallamkottákkal. 

70 éve hunyt el Bartók Béla
(†New York, 1945. szept. 26.), aki
édesapja után a szuhafői előnevet
is használta. A családfája 1635-ig
vezethető vissza. Bartók úgy vélte,
hogy zenei tehetségét, a muzsikus
hajlamát édesanyjától, Bartók Bé-
láné Voit Paulától, „a finom lelkű,
drága asszonytól” örökölte.

330 éve született Johann Sebas-
tian Bach (1685. márc. 21.). Ko-
rában nem volt szokás a művek
opus-számozása, ezért műveire a
német zenetörténészről, Schmie-
derről elnevezett jegyzék sorszá-
maival hivatkoznak Bach-Werke-
Verzeichnis (Bach-műjegyzék,
BWV) címmel. A Bach-kutatás
előrehaladtával kerültek bele ki-
egészítések (BWV Anhang), de
az alapszisztéma, a művek tema-
tikus rendje, megmaradt. 

100 éve született Mario Del Mo-
naco (1915. júl. 27.) olasz tenor;
Lamberto Gardelli (1915. nov. 8.)
olasz karmester, Budapest dísz-
polgára; Édith Piaf (1915. dec.
19.) francia sanzonénekesnő-,
szerző, színésznő; Elisabeth
Schwarzkopf (1915. dec. 9.) oszt-
rák operaénekesnő; Szvjatoszlav
Richter (1915. márc. 20.) orosz
zongoraművész; Frank Sinatra
(1915. dec. 12.) amerikai énekes-
színész. 

DOHNÁNYI – SAROK

Zenekarunk névadója, Dohnányi
Ernő halálának 55. évfordulója
(New York, 1960. febr. 9.) tiszte-
letére több hírrel-érdekességgel
szolgálunk.

Tardy László: „Kezdének szólni
nyelvekkel”, XX. századi magyar
szerzők művei a Mátyás-temp-
lom zenei együttesének reperto-
árján c., 2014-es akadémiai szék-
foglalójában említette, hogy „Su-
gár Viktor …a nagy, szimfonikus ze-
nekari hangzást kedvelte, műsorra
tűzte Dohnányi Ernő Templomszen-
telési miséjét (Missa in Dedicatione ecc-
lesiae), melyet a szerző kettős karra,
szólistákra, nagy zenekarra kompo-
nált, repertoáron tartott, és mintegy
harminc alkalommal vezényelt.”

Lengyel–magyar összhang. A
2014-ben 75 éves Lengyel Inté-
zet jubileumi ünnepségsorozatá-
nak záróakkordjaként a Zeneaka-
démián elhangzott Dohnányi:
Konzertstück  c. (op. 12) műve.

Az MTA Bölcsészettudományi
Kutatóközpont Zenetudományi

Intézet (www.zti.hu) XX-XXI.
századi Magyar Zenei Archívum
és Kutatócsoportja aloldalaként
(http://www.zti.hu/mza-dohna-
nyi/) publikussá vált Dohnányi
Ernő és a Dohnányi-kutatás ma-
gyar és angol nyelvű honlapja. 

Dohnányi Ernő mostohaunokája,
a floridai Dohnányi-ház jelenlegi
tulajdonosa, Seán Ernst McGlynn
a házban maradt teljes hagyatékot
az MTA-nak ajándékozza.

2015. febr. 9-én emléktáblát avat-
nak a floridai Tallahasseeben, a
Dohnányi-ház falán. „Szerettem
Tallahasseet.”– írja a zeneszerző.

Dohnányit szoros barátság fűzte
a lengyel származású zongora-
művészhez, Franciszek Zachará-
hoz, aki Dohnányi 80. születés-
napjára még egy zongoraversenyt
is komponált a „Happy Birth-
day” témára.

Dohnányi 1915 késő őszén tért
haza Magyarországra, kezdetben
szerződéssel zongorát tanított a
Zeneakadémián.

Az MR Zenei Együtteseinél az
Év Muzsikusa és az ezzel járó
Dohnányi Ernő-díj a Rádiózene-
kar alapító karmesterének nevét
viseli. 36



A Budafoki Dohnányi Zenekar hangversenynaptára 2014 ‐ 2015

2015. február 6.
péntek, 19:30

BMC
CLASSICAL DISCOVERIES

Bach: IV. (D-dúr) szvit
Albrechtsberger: Concerto trombulára és lantra 
Beethoven: I. szimfónia
Albin Paulus – trombula
Szabó István – mandora
Hangversenymester: Berán Gábor

2015. február 13.
péntek, 19:00

Klauzál Ház
BUDAFOKI

Schumann: I.  „Tavaszi” szimfónia
Pertis: Ritornell – változatok zongorára és kamarazenekarra
Rossini: Messa di Gloria
Pertis Attila – zongora
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Vezényel: Yuval Benozer

2015. február 21.
szombat, 19:30

Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyterem
A SZERELEM ARCAI

A PROFÁN
Offenbach: Orfeusz az Alvilágban – félig szcenírozva
ForteDanse Társulat
Nemzeti Énekkar (karigazgató: Antal Mátyás)
Koreográfus: Horváth Csaba
Rendező: Káel Csaba
Vezényel: Hollerung Gábor

2015. február 26.
csütörtök, 19:30

Zeneakadémia
ZONGORAEST

HEGEDŰS ENDRE ZENEKARI ZONGORAESTJE
Mozart: d-moll zongoraverseny KV 466
Brahms: Zongoraverseny
Előad és vezényel: Hollerung Gábor

2015. február 15. 
vasárnap, 11:00 

Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyterem
IFJÚSÁGI KONCERT

Beethoven: IX. szimfónia
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Előad és vezényel: Hollerung Gábor

2015. február 19. 
csütörtök, 19:30

Vigadó Erkel: Ünnepi nyitány
Beethoven: IX. szimfónia
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Vezényel: Hollerung Gábor
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2015. március 6. 
péntek, 19:00

Klauzál Ház
BUDAFOKI

Copland: Fanfare for a Common Man
Puccini: Krizantémok
Crusell: Klarinétverseny No. 2, Op. 5
Lutoslawski: Concerto
Rajnai Csaba - klarinét
Vezényel: Jan Jakub Bokun

2015. február 28. 
szombat, 19:30

Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyterem
LAJKÓ MARATON

LAJKÓ MARATON
Vezényel: Hollerung Gábor

2015. március 14. 
szombat, 19:30

Zeneakadémia
DOHNÁNYI

Vajda: Sinfonia ma non troppo
Schoenfield: Four parables 
Grieg: Peer Gynt – kísérőzene
Mácsay Pál – próza
Oravecz György – zongora
Vezényel: Hollerung Gábor

2015. március 20. 
péntek, 19:30

BMC
CLASSICAL DISCOVERIES

Mozart: Idomeneo – nyitány
Mozart: Thamos, Egyiptom királya – közzene
Mozart: d-moll zongoraverseny KV 466
Haydn: G-dúr szimfónia No. 88
Malcolm Bilson – fortepiano
Vezényel: Vashegyi György

2015. március 29.
vasárnap, 19:30

Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyterem
BUDAPESTI
NEMZETKÖZI
KÓRUSVERSENY

NYITÓHANGVERSENY
Mendelssohn: II. szimfónia (Lobgesang)
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Budapesti Ifjúsági Kórus
Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar
Vezényel: Hollerung Gábor

2015. április 12. 
vasárnap, 19:30

Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyterem
A SZERELEM ARCAI

A FRIVOL
Orff: Catulli Carmina
Petrovics: Lysistrate
Szegedi Kortárs Balett
Rendező-koreográfus: Juronics Tamás
Budapesti Akadémiai Kórustáraság (karigazgató: Tőri Csaba)
Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar (karigazgató: Szabó Soma)
Vezényel: Hollerung Gábor

2015. március 7. 
szombat, 11:00

Klauzál Ház
JUNIOR

Prokofjev: Péter és a farkas
Előad és vezényel: Hollerung Gábor

2015. március 7. 
szombat, 15:00

Klauzál Ház
ZENEÉRTŐ

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

2015. március 1.
vasárnap, 11:00

Zeneakadémia
MEGÉRTHETŐ

SZÉKELY MIHÁLY
Mozart: Varázsfuvola – részletek
Előad és vezényel: Hollerung Gábor
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2015. április 24. 
péntek, 19:00

Klauzál Ház
BUDAFOKI

Weiner: Szerenád
Wolf  Péter: Zongoraverseny
Rachmaninov: Szimfonikus táncok
Balog József  – zongora 
Vezényel: Kovács László

2015. május 2.
szombat, 19:30

Zeneakadémia
DOHNÁNYI

Max Reger: Négy szimfonikus költemény Arnold Böcklin
nyomán
Dohnányi: Konzertstück gordonkára és zenekarra
Elgar: Enigma-variációk
Gavriel Lipkind – cselló
Vezényel: Klaus Arp

2015. május 3.
vasárnap, 11:00

Zeneakadémia
MEGÉRTHETŐ

FRICSAY FERENC
Beethoven: V. szimfónia
Előad és vezényel: Hollerung Gábor

2015. április 25. 
szombat, 11:00

Klauzál Ház
JUNIOR

Orbán György: A csodafa
Előad és vezényel: Werner Gábor

2015. április 25. 
szombat, 15:00

Klauzál Ház
ZENEÉRTŐ

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

2015. május 10.
vasárnap, 19:30

Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyterem 
A SZERELEM ARCAI

A MAGASZTOS
Wagner: Trisztán és Izolda – nyitány és Izolda szerelmi
halála
Ravel: Daphnis és Chloé –  II. szvit
Gyöngyösi: I. szimfónia
Budapesti Akadémiai Kórustáraság (karigazgató: Tőri Csaba)
Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar (karigazgató: Szabó Soma)
Nyíregyházi Pro Musica Leánykar (karigazgató: Szabó Dénes)
Vezényel: Hollerung Gábor

2015. május24 és 25.
vasárnap és hétfő, 19:30

Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyterem
ÉNEKEL AZ ORSZÁG –
CHORAL CELEBRATIONS

Orff: Carmina burana
Szentpáli: Magnificat
Országos Egyesített Kórus
Vezényel: Hollerung Gábor

A műsor‐ és szereplőváltoztatás jogát fenntartjuk!

Programjainkról, az esetleges változásokról, újdonságokról a honlapunk
nyújt bővebb tájékoztatást.

www. bdz.hu B u d a f o k i
D o h n á n y i

Z e n e k a r
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BUDAFOKI HANGVERSENYESTÉK

Egy Adolf  Böttger nevű költő egyik verssora volt
az ihletője Robert Schumann I. szimfóniájának: „Im
Tale geht der Frühling auf ” – a völgyben éled a ta-
vasz. A négy nap alatt felvázolt mű első tételében
valóban az ébredező föld hangjait érezhetjük. Egy
vidám, felfelé törekvő dallamvilág jellemzi, ami nem
csoda, hisz életének legboldogabb időszakát éli, bol-
dog házasságban, jó egészségben él és végre hőn
áhított zenekari műveket komponál. A második té-
tel a harsonások nagy kedvence lehet a pianissimo
hangokkal. A fináléban a szintén négy nap alatt
megalkotott romantikus zongoradarab, a Kreisleri-
ana utolsó témája csendül fel.
Pertis Jenő igazi muzsikus családból származó ze-
neszerző, édesapja Pertis Pál, korának elismert ci-
gányprímása volt. A Budafoki Dohnányi Zenekar –
korábban még Budafoki Ifjúsági Zenekarként – szá-
mos művének bemutatására vállalkozott és vitte si-
kerre azokat. Az Erkel-díjas muzsikus Ritornell –
változatok zongorára és kamarazenekarra című mű-
vében a szerző idősebbik fia Pertis Attila működik
közre zongorán. Attila feleségével Egri Mónikával
együtt koncertezik Egri & Pertis Duó néven. Mun-
kásságukért 2002-ben Liszt Ferenc-díjat kaptak.
Puccini 22 éves volt, amikor Messa di Gloria című
művét komponálta, ez volt a vizsgadarabja a luccai
Institutióban, ezután a milánói Konzervatóriumban
folytatta tanulmányait. Ugyan a címe Messa di Glo-
ria, de a mű hagyományos öt egységből áll, egy tel-
jes misét alkotva. A szóló-részeket a szerző operái-
val ellentétben – melyekben a központi helyet a női
szólamok foglalják el -, a mise szólóit kizárólag fér-
fiak éneklik. 1880-ban adták elő először, majd a fe-
ledés homályába merült, hogy aztán 1952-ben 72
évnyi port lefújva róla ismét megszólalhasson a mű,
melynek egyes részeit később viszonthallhatjuk ope-
ráiban is, a Tosca, a Manon és az Edgar című alko-
tásokban a Gloria, az Agnus Dei és a Kyrie dallamai
bukkannak fel. 

MATINÉ KONCERT

Ludwig van Beethoven alakját kortársai és főleg az
utókor a romantikus művész megtestesítőjének,
korszakalkotó zseninek látta, aki megváltoztatta a
zeneszerzőkről és az előadó-művészekről alkotott
általános elképzelést. Ezt csak erősíti az a történet,
amely a IX. szimfónia, pontosabban az Örömóda
dallamának születéséről szól. Ha minden igaz, Be-
ethoven a szimfónia bemutatója előtt harminc év-
vel már foglalkozott Friedrich Schiller költeményé-
nek megzenésítésével, magának a dallamnak a csí-
rája is majdnem ugyanekkor megjelenik, és vissza-
tér a következő években, a komponista más műve-
iben. A születés nehéz folyamatát Beethoven szinte
művébe is belekomponálta: az utolsó tételben ma-
gunk is végigkövethetjük a dallam világra jöttét. A
koncerten Hollerung Gábor ezt a csodálatos folya-
matot, a hatalmas mű megformálásának kínokkal
teli útját mutatja be, és egy moderátori közremű-
ködésével megkísérli fellebbenteni a fátylat a le-
gendás dallam titkairól.

150 ÉVES A VIGADÓ

2015. február 13. péntek
19:00, Klauzál Ház

Schumann: I.  (Tavaszi) szimfónia
Pertis: Ritornell - változatok zongorára és kamara-
zenekarra
Puccini: Messa di Gloria

Pertis Attila - zongora
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Vezényel: Yuval Benozer

2015. február 19.
19:30, Pesti Vigadó

Erkel: Ünnepi nyitány
Beethoven: IX. szimfónia

Vámosi Katalin – szoprán
Balogh Eszter – alt
Benabdallah Yanis – tenor
Dani Dávid – basszus
Gerlits Réka – moderátor
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Előad és vezényel: Hollerung Gábor

2015. február 15. vasárnap
11:00 Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

A DALLAM SZÜLETÉSE
Beethoven: IX. szimfónia

Vámosi Katalin – szoprán
Balogh Eszter – alt
Benabdallah Yanis – tenor
Dani Dávid – basszus
Gerlits Réka – moderátor
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Előad és vezényel: Hollerung Gábor
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1865-ben, 150 évvel ezelőtt adta első koncertjét az
Erkel Ferenc által alapított Filharmóniai Társaság a
Vigadóban. Az est akkori karmestere maga a mes-
ter volt, aki Beethoven IX. szimfóniáját is vezé-
nyelte akkor.
A magyar zene „nagy öregje”, Erkel Ferenc a Nem-
zeti Színház ötvenedik születésnapjára írta Ünnepi
nyitányát 1887-ben. Annak a Nemzeti Színháznak,
melynek operatársulatát 36 éven át vezette és ami-
hez valamennyi nagy sikere és kudarca kapcsoló-
dott. A műben, melyet az „Erkel-műhely” alkotá-
sának vélnek, megfigyelhetők a Himnusz és a Szó-
zat hangjai, de helyet kaptak egy sajnálatos sikerte-
lenséget megélt vígopera, a Sarolt dallamai is. Az
„Erkel-műhely” Erkel Ferenc és két fia Gyula és
Sándor közös munkáját jelentette, melyben az idős
édesapa a vázlatot, az énekszólamokat és a basszust
adta a művekhez és a két gyermek kitöltötte har-
móniákkal. Számos partitúrában megtaláljuk mind-
hármójuk kézírását, az Ünnepi nyitány kottáját
szinte kizárólag Gyula írta.
Beethoven XI. szimfóniája vitathatatlanul a leg-
nagyszerűbb szimfónia, amit valaha komponáltak.
Összegzése eddigi munkáinak, az emberi faj mes-
terien megalkotott zenei megünneplése, és egy nagy
mű, melyet ha meghall az ember, jobb érzései lesz-
nek az életével kapcsolatban. Beethoven azonban
sosem hallhatta ezt a művet, mert ekkorra már
majdnem teljesen süket volt. Kolosszális művének
bemutatóján, melyet ő maga vezényelt, észre sem
vette azt az elragadtatott fogadtatást, melyet a szim-
fónia kapott. Az egyik zenész hívta fel figyelmét az
ünneplő közönségre – és még csak a második tétel
végénél jártak. 
A IX. szimfónia főleg Friedrich Schiller versétől, az
Örömódától híres. Ez a vers elvarázsolta Beethovent.
„Kegyelem a végső bírától! A halottak élni fognak! Testvérek,
gyűljünk össze és igyunk, a bűnösök bocsánatot nyernek és a
kárhozat nem lesz többé!” Diadalmas szavak ezek, me-
lyek tökéletesen illenek Beethoven halhatatlan zené-
jének erejéhez.

A SZERELEM ARCAI

A szerelem arcait társművészetekkel bemutató, a
Művészetek Palotájával közös sorozatának máso-
dik estjén Jacques Offenbach örökzöld és sodró
lendületű, szinte fütyülhetően fülbemászó dalla-
mokban gazdag, 1858-ban bemutatott, szatirikus

Orfeusz-operettjét láthatjuk-hallhatjuk félig szcení-
rozott előadásban, Káel Csaba izgalmasnak ígér-
kező rendezésében. A darab máig ható aktualitással
tart görbe tükröt elénk: a műben először találko-
zunk a mai értelemben vett nyilvánosság, a közvé-
lemény egyre inkább mindent meghatározó szere-
pével; a mű emellett magával ragadó bájjal és hu-
morral ábrázolja a közhelyek, a deklarált közerkölcs
és a bennünk lévő immoralitás ellentmondásait. 
Részletes színlapot, interjúkat az előadásra készült
Hangoló különszámban olvashat.

HEGEDŰS ENDRE ZONGORAESTJE

Hegedűs Endre Kossuth-díjas zongoraművészt iga-
zán nem kell már bemutatni senkinek. A mosoly-
gószemű muzsikus visszatérő vendége a Dohnányi
Zenekar hangversenyeinek, februárban a Zeneaka-
démián örvendezteti meg a közönséget két zongo-
raverseny alkalmával.
Mozart KV 466-os d-moll zongoraversenye 1785-
ben, számos vidám, szórakoztató hangvételű dúr
zongoraverseny után született, szinte megrettentve
ezzel a végzet-atmoszférával a hallgatóságot és a
kortársakat. Nem lehet azon csodálkozni, hogy 
Beethovennek pont ez tetszett, saját kadenciáival
játszotta is nyilvánosság előtt. Az egyesek szerint
Sztálin kedvenc zeneműve a maga d-moll hangne-

2015. február 21. szombat
19:30 Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

A PROFÁN
Offenbach: Orfeusz az alvilágban

Vezényel: Hollerung Gábor
Rendező: Káel Csaba

2015. február 26. csütörtök
19:30, Zeneakadémia

Mozart: d-moll zongoraverseny KV 466
Brahms: d-moll zongoraverseny op.15

Hegedűs Endre - zongora
Vezényel: Hollerung Gábor
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mével a végzet terhét hordozza valamennyi tételé-
ben, csak úgy, mint a Don Giovanni vagy éppen a
Requiem. A középső lassú rész a szerző egyik leg-
poétikusabb románc-zenéje, ám mielőtt a hallgató
túlságosan belerévedne a mélabús ábrándozásba, a
tétel közepén vad látomással ijesztenek rajta egyet.
A befejező tétel szintén komor alaphangulatú, de a
végén a jó (hallgató) elnyeri méltó jutalmát és dúrba
fordult vidám érzésekkel mehet a szünetre. 
A koncert második felében ugyancsak zongoraver-
senyt hallhatunk, ezúttal Brahms tollából. Ez a mű
a szerző első zenekarra szánt kompozíciója és saj-
nálatos módon nem hozott számára sikert. Először.
Másodszor sem. A hanoveri premiert a közönség
hidegen fogadta. Az öt nappal később sorra kerülő
lipcsei előadáson ugyan akadt néhány bátortalan
hallgató, akik tapsoltak, de a sziszegő közönség ha-
mar jobb belátásra bírta őket. Azonban a tavasz
meghozta számára a várva várt fogadtatást, a har-
madik, márciusi előadás nagy tapsot és szép kritikát
kapott. Ahogy a remélt siker, úgy a mű is nehézke-
sen született. Először két zongorás szonátának in-
dult, majd négy tételes szimfóniává alakult a készí-
tés folyamata során, mire a végén elnyerte a végső,
három tételes zongoraverseny-formát, melynek
első tétele barátja és mentora Robert Schumann ön-
gyilkossági kísérlete után születik. A hangneme,
mint a szünet előtti Mozart kompozíciónak is, ko-
mor és baljós d-moll.

LAJKÓ FÉLIX - MARATON

Lajkó Félix mindig is egy volt a lélekre különleges
érzékenységgel ható zenészek közül, közvetítőként
használva hangszereit önmaga és a külvilág között.
Mindegy, mihez nyúl, kikkel lép színpadra: a vég-
eredmény mindig kristálytiszta, valamilyen ismeret-
lenül mély forrásból táplálkozó, ösztönös, zsigeri
lélek-zene egyveleg. A hegedűs zenei világa önálló
műfajt teremt, amelyet különleges érzékenységgel
és érzékkel vegyít gyakorlatilag bármilyen, hozzá
hasonlóan igényes zenei együttállással. Mindezt kri-
tikusai írták róla, neki pedig nem marad más hátra,
mint hogy negyvenedik születésnapja apropóján
megrendezett, Lajkó Félix-maraton című, határon
innen és túl megtartott koncertjei megkoronázása-

ként, a Müpában két nap alatt három koncerten be-
mutassa, lezárja vagy újrakezdje mindazon zenei
gondolatokat, melyek az eddigiek során éltették. Te-
szi ezt olyan kiválóságok közreműködésével, akik
társai, partnerei voltak/lesznek pályafutásának.

A MEGÉRTHETŐ ZENE

Székely Mihály kétségkívül a XX. századi magyar
opera legnagyobb alakja, egy évszázados hangfe-
nomén. Leghíresebb szerepe nem véletlenül Mo-
zart Varázsfuvolájának Sarastro-ja. Hangverse-
nyünk opera-keresztmetszetében bemutatjuk a dal-
játék főbb szereplőit, valamint hallgatóink bepil-
lantást nyerhetnek a zenemű szabadkőművesség-
ihlette, titokzatos világába.

BUDAFOKI HANGVERSENYESTÉK

A Budafoki Hangversenyesték márciusi koncertjén
négy művet hallhatunk, melyeket a klarinétművész
és karmester Jan Jakub Bokun vezényel. 
A koncert egy ütős rézfúvós parádéval indul, Aa-
ron Copland amerikai szerző Eugene Goossens
karmester kérésére írta 1942-ben a Fanfare for a
Common Man című művét, melynek címét Henry
A Wallace a „Hétköznapi ember évszázadának” hajna-

2015. február 28. szombat
19:30, Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

Lajkó Félix

Vezényel: Hollerung Gábor

2015. március 1. vasárnap
11:00, Zeneakadémia

SZÉKELY MIHÁLY 
Mozart: Varázsfuvola

Sarastro – Pintér Döme
Éjkirálynő / 1. Dáma – Szakács Ildikó
Pamina / 2. dáma / Papagena – Csereklyei Andrea
3. dáma – Megyesi Schwartz Lúcia
Tamino – Kálmán László
Monostatos / 1. geharnischte Mann – Varga Donát
Papageno / 2. geharnischte Mann – Blazsó Domokos
Előad és vezényel: Hollerung Gábor

2015. március 6. péntek
19:00, Klauzál Ház

Copland: Fanfare for a Common Man
Puccini: Krizantémok
Crusell: Klarinétverseny No. 2, Op. 5
Lutoslawski: Concerto

Rajnai Csaba – klarinét
Vezényel: Jan Jakub Bokun
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lán mondott beszéde inspirált. Eredetileg katonák-
nak, tengerészeknek, pilótáknak dedikált fanfár vé-
gül az egyszerű halandóknak lett címezve és az adó-
bevallás időszakában debütált, az adóbevalló em-
berek lelkiállapotát lefestve. A mű Bob Dylan kon-
certjein kívül színesítette a Csónakok világa televí-
ziós műsort, az Egyesült Államok tengerészetének
toborzó kampányát, még űrsiklóra is feljutott, mint
a legénységet ébresztő zene, de megihlette például
a montreáli metrót is, melynek egyik kocsijának
motorja az állomás elhagyásakor a fanfár kezdő-
hangjaival kápráztatja el az utazóközönséget és a
metróvezetőt.
A hangverseny folytatásában egy másik hangszer-
család, a vonósok szólalnak meg, vonósnégyesként
Puccini Krizantémok című művében. A szerző ezt
a rövid, ámde annál érzelemgazdagabb elégiát
Aosta hercegének – az első olasz király második fi-
ának, aki három évig spanyol király is volt – halála
alkalmából írta.
A finnországi Uusikaupunkiban született Bernhard
Henrik Crusell a Sibelius előtti időszak legnagyobb
finn zeneszerzője volt, annak ellenére, hogy élete
nagy részét Svédországban töltötte. Negyven évig
volt a Királyi Udvari Zenekar vezető klarinétosa,
mely időszak alatt számos verseny- és kamaramű-
vet, férfikari műveket, dalokat és különféle átdol-
gozásokat írt, utóbbiakat egy általa vezényelt kato-
nazenekar számára. A hangversenyen második kla-
rinétversenye szólal meg, melyben közreműködik a
szintén finnországi kötődésű kiváló klarinétművész,
Rajnai Csaba, aki Sopronból jutott a Kymi Sinfoni-
etta zenekar szólamvezetői posztjáig.
Végül elhangzik a lengyel zeneszerző Witold Lu-
tosławski 1950-54ig írt Concerto-ja. A három téte-
les művet fenyegető hangvételű 9/8-os ütő-ostinato
vezeti be, mely még – Brahms most ugorja át ezt a
részt, ha véletlen olvassa, de - Brahms Első szim-
fóniájának nyitányánál is félelmetesebb. A kelet-eu-
rópai avantgárd UNESCO-díjas képviselőjének ez
a mű nyitotta meg az utat nyugatra és tette ismertté.

A MEGÉRTHETŐ ZENE JUNIOR

ZENEÉRTŐ LESZEK

DOHNÁNYI BÉRLET

Vajda János Erkel- és Kossuth-díjas zeneszerző, ze-
nepedagógus. A Dohnányi Zenekar nagy szeretet-
tel és gyakran tűzi műsorára műveit. A koncerten
felhangzó Sinfonia, ma non troppo – azaz Szimfó-
nia, de nem nagyon…– a Miskolci Operafesztivál
10 éves jubileumára íródott. A hagyományos szim-
fóniák menetrendjét követi, de az egyes tételek rö-
videbbek. Sziporkázó zenei megoldások, szellemes
hangszerelés jellemzi oly sok műve mellett ezt a da-
rabot is.
„Olyan zenét szerettem volna írni – és szeretek ál-
talában –, amit rajtam kívül mások is szívesen meg-
hallgatnak, és miután meghallgatták, nem megy el
az életkedvük tőle. Az én zenémben van harmónia,
és van dallam is.” – nyilatkozik róla a szerző.
Paul Schoenfield 1947-es születésű amerikai zene-
szerző, előszeretettel kombinálja a népzenét és a
jazzt klasszikus zenével, melybe atonalitást is vegyít.
Four Parables – magyarra fordítva Négy példázat –
című 1983-ban debütált zongoraversenye négy té-
telből áll, melyek négy élethelyzetet zenésítenek
meg. A tételcímek „Barangolás, amíg a hentes levág
minket”, „Szenilitás útja”, „Elégia” és „Kutya-
mennyország” mind azt sejtetik, hogy nem hétköz-
napi zenét hallanak majd a koncertre látogatók.
Edward Grieg valószínűleg nem gondolta, hogy Ib-
sen Peer Gynt című művéhez írt kísérőzenéje a hí-
vásvárakoztatási zenék toplistájának élére kerül, de
bizonyára nem is ez volt a célja vele. A drámai köl-

2015. március 7. szombat
11:00 Klauzál Ház

Prokofjev: Péter és a farkas 

Előad és vezényel: Hollerung Gábor

2015. március 14. szombat
19:30, Zeneakadémia

Vajda: Sinfonia ma non troppo
Schoenfield: Four parables 
Grieg: Peer Gynt - kísérőzene

Huszti Péter – próza
Oravecz György – zongora
Vezényel: Hollerung Gábor
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2015. március 7. szombat
15:00, Klauzál ház

BEMUTATKOZIK A VONÓS CSALÁD
A hegedű, a brácsa, a gordonka és a nagybőgő

Előad: Zelinka Tamás
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temény szerzője maga kérte fel Grieg-et a megze-
nésítésre. A muzsikus egy zenei kép-gyűjteményt
alkotott, melyből később két zenekari szvit is ké-
szült. Erős nyomásra, rövid idő alatt kellett elkészí-
tenie ezeket, így sok reménye nem volt benne,
mégis hatalmas lelkesedéssel fogadta a közönség. A
teljes zene legjobb dallamait tartalmazó szvitek nép-
szerűbbek lettek, mint a teljes kísérőzene. A leghí-
resebb dallamok a Reggeli hangulat, Anitra tánca, A
hegyi király csarnokában vagy a Solvejg dala mind
felcsendülnek a Zeneakadémián. 
A hangversenyen a Dohnányi Zenekar állandó ven-
dége és a Tom és Jerry rajzfilmek nagy sikerű
„szinkronizálója”, Oravecz György zongorázik.

CLASSICAL DISCOVERIES

A szövegkönyvíró túl terjengősre vette az Idome-
neo librettóját, Mozart terjedelmes részeket vagdo-
sott ki belőle, a szövegkönyvíró ezt nehezményez-
vén úgy vélte, a Hamlet-monológok is hosszúak,
mégis nagy sikernek örvendenek, erre Mozart kö-
zölte, hogy azokra is ráférne egy kis rövidítés. A
sorban a címszerepet éneklő Anton Raaff  követ-
kezett, aki nem volt hajlandó túl mély vagy túl ma-
gas hangokat megszólaltatni és a szerző szerint
„olyan volt, mint egy szobor”. A többi énekes a ma-
gánhangzókat kifogásolta, különösen a sok „i” han-
got.  Az 1781-es bemutató aztán nagy sikert aratott
és a szerző egyik főművének tartotta. Mozart ra-
jongott a színházért, egy színpadi kísérőzenét is írt
Tobias Philipp von Gebler: Thamos, Egyiptom ki-
rálya c. drámájához. A mű egyes jeleneteinek han-
gulati aláfestése, mint egy szótár, ad kulcsot ke-
zünkbe a mester zenéjének megértéséhez.
Beethoven kedvenc Mozart-zongoraversenyében
Malcolm Bilson működik közre fortepianon. A his-
torikus előadásmód élő legendája, a fortepiano
mestere, akiről még egy aszteroidát is elneveztek –
„7387 Malbil”–, a Zeneakadémián tanulók számára
sem ismeretlen, többször tartott mesterkurzusokat
a Régizene tanszék hallgatóinak. Hangszere, a for-

tepiano a mai zongora közvetlen őse, 1700-ban szü-
letett Bartolomeo Cristofori kezei között, Haydn,
Mozart és a korai Beethoven erre írta zongorada-
rabjait. A csembaló és clavichord átalakításával
olyan zeneszerszám született, amelyen csupán az
ujjak ütési erejével lehet, mindenféle állítgatás nél-
kül, hangosan (forte) és halkan (piano) játszani.
Haydn egyik legismertebb műve a 88. számú G-dúr
szimfónia, habár becenévvel ezt nem látták el, mint
sok másik társát. A szimfóniát Johann Tost hege-
dűművésznek – és mint később kiderült, erkölcste-
len gazfickónak – ajánlotta. A kiadók felkutatásá-
val megbízott muzsikus nemhogy nem fizetett
Haydn-nak a kiadásokért, és jogtalanul kiadatta más
műveit is, hanem még más zeneszerzők műveit is
Haydn neve alatt árusította. A négy tételes műben
találunk meglepetéseket, például a második lassú té-
telben felbukkanó trombiták és üstdob, de ez a
fricska nem volt idegen a mestertől, gondoljunk
csak a szintén G-dúr „Üstdob”-szimfónia második
tételére.

NYITÓHANGVERSENY

A SZERELEM ARCAI

2015. április 12. vasárnap
19:30 Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

Petrovics Emil: Lysistraté
Orff: Catulli carmina

Szakács Ildikó – szoprán
Megyesi Schwartz Lúcia – mezzoszoprán
Horváth István – tenor
Bizják Dóra, Zentai Károly – zongora
Szegedi Kortárs Balett
Budapesti Akadémiai Kórustársaság 
Cantemus Vegyeskar 
Talamba Ütőegyüttess 
Vezényel: Hollerung Gábor 

2015. március 20. péntek
19:30, BMC

Mozart: Idomeneo - nyitány
Mozart: Thamos, Egyiptom királya - közzene
Mozart: d-moll zongoraverseny KV 466
Haydn: G-dúr szimfónia No.88

Malcolm Bilson – fortepiano 
Vezényel: Vashegyi György

2015. március 29. vasárnap
19:30, Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

Mendelssohn: II. szimfónia (Lobgesang)

Budapesti Akakdémiai Kórustársaság
Budapesti Ifjúsági Kórus
Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar 
Vezényel: Hollerung Gábor
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A szerelem arcait bemutató sorozat harmadik est-
jén két olyan alkotást tűzünk műsorra, amely bizo-
nyára igazi csemegének számít a hangverseny-láto-
gató számára. Carl Orff  neve rendre a Carmina bu-
rana szerzőjeként jelenik meg koncertplakátokon,
pedig Trionfi című triptichonjának másik két mű is
része. Ezek egyike az 1943-ban befejezett, főleg Ca-
tullus szerelmes verseire írt kantáta. Érdekessége,
hogy a kórust és az énekes szólistákat négy zongo-
rából, valamint kizárólag ütőhangszeresekből álló
együttes kíséri. Az is érdekes – sőt valójában érthe-
tetlen –, hogy a Catulli carmina semmivel sem rosz-
szabb zene, mint a Carmina burana, mégis ritkán
szólal meg hangversenyteremben. 
Petrovics Emil 1962-ben keletkezett, majd kilenc
évvel később átdolgozott egyfelvonásos operája
Arisztophanész vígjátékából íródott – eredetileg
musicalnek. 
Az esten elhangzó mindkét mű élvezetes hallgatni-
való, az előadók ezúttal egy szintén nagyhírű társu-
lattal szövetkeznek, hogy felejthetetlen élményben
részesítsék azokat, akik készek részt venni ebben a
kalandban. A Kossuth-díjas Juronics Tamás és a
Szegedi Kortárs Balett álmodott grandiózus tánc-
és látványvilágot Orff  művéhez, amit a Talamba
Ütőegyüttes közreműködése tesz még felejthetet-
lenebbé. 

BUDAFOKI HANGVERSENYESTÉK

A Kossuth-díjas Weiner Leó Szerenád című művét
1906-ban, zeneakadémiai tanulmányai befejeztével
írta. A magyaros hangú darabot a kortársak egy-
hangú elismeréssel fogadták. Csáth Géza író, kriti-
kus ily módon méltatta a szerzőt és a kompozíciót:
„A filharmonikusok mai, ötödik hangversenyének elsőrangú
érdekessége egy fiatal és nagytehetségű magyar zeneszerző-
nek diadalmas bemutatkozása volt. Weiner Leónak Ma-
gyar szerenádját adták elő. (…) Igen, a várva várt magyar
szimfonikus érkezett meg vele. (...) Amit ez a huszonkét
éves cingár fiú a magyar ritmusokkal cselekszik, maga is
kész bizonyítéka annak, hogy ő az, aki még sokat fog cse-
lekedni nemzeti műzenénk továbbfejlesztése körül.”

Fürge rókalábak helyett virtuóz ujjak következnek
hangversenyünk folytatásaként. Wolf  Péter, Fényes
Szabolcs- és Erkel-díjas zeneszerző sokoldalú alko-
tói pályát tudhat maga mögött, egyaránt ír könnyű-
és komolyzenei műveket is. Zongoraversenyében
Balog József  zongoraművész működik közre, aki a
Budafoki Dohnányi Zenekar visszatérő vendége. A
számtalan díjat nyert fiatal muzsikus a világ leghí-
resebb koncerttermeiben lépett már fel, az amster-
dami Concertgebouw, a londoni Kensington Palace
vagy a bécsi Konzerthaus közönsége után most a
Klauzál Házba látogatókat kápráztatja el briliáns
technikai tudásával, zenei érzékenységével és
egyedi, kísérletező értelmezésmódjával.
Rachmaninov életenének utolsó műve a Szimfoni-
kus táncok halála előtt három évvel készült el. A
műről nyilatkozta a szerző, hogy „Csak Táncoknak
kellett volna elnevezni, de attól féltem, hogy az emberek azt
fogják gondolni, hogy jazz-zenekar számára írtam táncze-
nét.” A Rapszódia egy Paganini-témára művéhez
hasonlóan ezt is megmutatta Michel Fokin koreog-
ráfusnak egy balett-produkció reményében. A mes-
ter lelkesedett is az ügyben, ám 1942 augusztusá-
ban bekövetkezett halálával Rachmaninov elvesz-
tett egy jóbarátot és egy nagy sikerű balett lehető-
ségét. A három tételes alkotás mintegy összegzése
eddigi életművének, megjelennek benne korábbi
kompozíciók dallamai, úgy mint az óriásit bukott I.
szimfónia vagy az utolsó tételben az Éjszakai áhítat.
A fináléban emellett felcsendülnek az orosz orto-
dox liturgia hangjai és a Dies Irae is. Talán sejtette,
hogy ez lesz az utolsó műve, a kézirat végére ennyit
írt: „Köszönöm, Uram.”

MEGÉRTHETŐ ZENE JUNIOR

ZENEÉRTŐ LESZEK

2015. április 25.
11:00, Klauzál Ház

Orbán Görgy: A csodafa

Előad és vezényel: Werner Gábor

2015. április 24. péntek
19:00 Klauzál Ház

Weiner: Szerenád
Wolf Péter: Zongoraverseny
Rachmaninov: Szimfonikus táncok

Balog József – zongora
Vezényel: Kovács László

2015. április 25.
15:00, Klauzál ház

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

Előad: Zelinka Tamás 45
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DOHNÁNYI BÉRLET

A Dohnányi bérlet májusi koncertjén a német
Klaus Arp dirigálja a Dohnányi Zenekart és Gavriel
Lipkind izraeli csellóművészt. Arp gyermekkora óta
számos hangszeren játszott már, a csembalótól
kezdve a bőgőn és kürtön át a klarinétig, a szitárról
nem is beszélve. A világ számos operaházában és
koncerttermében megfordult mester nagy szeretet-
tel működik együtt fiatal zenekarokkal, zenészek-
kel. Közéjük tartozik a tel avivi születésű „üstökös”
Gavriel Lipkind, aki fiatal kora ellenére már muzsi-
kált együtt többek között a Concertgebouw, a Ber-
lini Filharmonikusok muzsikusaival, és olyan mes-
terekkel, mint Zubin Mehta, Yehudi Menuhin vagy
Mstislav Rostropovich.
Max Reger nem mondható az igazi Romantika ze-
neszerzőjének, de a művészetek és irodalom iránti
szeretete mégis ide helyezi őt. A „Négy szimfonikus
költemény Arnold Böcklin nyomán” Böcklin svájci festő
négy festménye alapján született, melyeken kerú-
bok által kilesett hegedülő remete, úszkáló pocakos
kentaurok és ezt mérsékelt lelkesedéssel fogadó sel-
lők, a Halál Szigete, és tivornyázó rómaiak láthatók.
A piktor fantasztikum és morbid ihlette képeit az
orgonakompozícióiról elhíresült Reger festi újra,
ezúttal hangszínekkel.
A koncerten felhangzó Dohnányi-mű egyes felté-
telezések szerint búcsú édesapjától, Dohnányi Fri-
gyestől, aki 1909-ben hosszú szenvedés után hunyt
el. A darab tonalitása – D-F – is erre enged követ-
keztetni. A szerző életében meghatározó szerepet
játszó édesapa gondoskodó szeretete mellett a kor-
holó szigor is jelen volt, az apa és fia közötti fe-
szültségeket vélhetjük felfedezni a zenében, ahol a
cselló recitativójában a fiú kétségbeesését és nega-
tív érzéseit érezhetjük a főtéma által képviselt me-
legség, a szeretetteljes kapcsolat mellett.
Elgar Enigma-variációi hozták meg a szerző szá-
mára az áhított megbecsülést és ismertséget hazá-
jában és világszerte. A mű főtémája egy fáradságos
nap után egy szivarra gyújtva született a zongora

mellett. A szerző felesége, Clara buzdítására ké-
szültek el aztán a variációk, melyeket barátai ihlet-
tek. A cím „Enigma” talányt, rejtélyt jelent, amit so-
sem magyarázott meg a szerző felettébb felbosz-
szantva ezzel a kritikusokat. A barátok – a feleség,
egy építész, egy kritikus, zenészek, és még egy ku-
tya is – annál inkább szórakoztatónak találták és
egymást kérdezgették, vajon a másik egy variáció-e
avagy maga a téma. A leghíresebb, kilencedik vari-
ációt a „Nimród”-ot egy Jaeger nevű jóbarát ihlette,
aki depressziós időszakaiban segítette a szerzőt.
Egy nyáresti beszélgetést idéz a zene.

MEGÉRTHETŐ ZENE 

Fricsay Ferenc a zenekarnevelő karmester generá-
ció egyik legnagyobb alakja, a második világháború
utáni Németország zenei doyen-je. Számos felvétel
őrzi próbáit, ahol a legaprólékosabb precizitással
mutatja meg egy zenemű felépülését az első próbá-
tól a koncertig. Egyik leghíresebb felvétele Beetho-
ven V. szimfóniája, melyben már kérlelhetetlenül
megmutatkozik a szerző romantikus arca, és a kor-
szakra jellemző monumentális zenei építkezése is.

A SZERELEM ARCAI

A szerelemnek sokféle arca van. A ma esti hang-
verseny a magasztos oldalát tárja elénk. A közre-
működő nyíregyházi énekkarokról bátran állítható,
hogy a nem hivatásos kórusok között világvi-46

2015. május 2. szombat
19:30, Zeneakadémia

Max Reger: Négy szimfonikus költemény Arnold
Böcklin nyomán
Dohnányi: Konzertstück gordonkára és zenekarra
Elgar: Enigma-variációk

Gavriel Lipkind – cselló 
Vezényel: Klaus Arp

2015. május 3. vasárnap
11:00, Zeneakadémia

FRICSAY FERENC
Beethoven: V. szimfónia

Előad és vezényel: Hollerung Gábor

2015. május 10. vasárnap
19:30, Zeneakadémia

Wagner: Trisztán és Izolda - nyitány és Izolda sze-
relmi halála
Ravel: Daphnis és Chloé - II. szvit
Gyöngyösi Levente: I. szimfónia

Váradi Marianna – szoprán
Budapesti Akadémiai Kórustársaság 
Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar 
Nyíregyházi Pro Musica Leánykar 
Vezényel: Hollerung Gábor
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szonylatban is az élbolyhoz tartoznak: ha elindul-
nak egy versenyen, azt biztosan fölényesen meg is
nyerik. Fantasztikus hangzáskultúrájukat Szabó Dé-
nes Kossuth-díjas karnagy és zenepedagógus évti-
zedes munkájának, valamint a jelenleg is folyó,
rendkívül intenzív műhelymunkának köszönhetik,
amelybe már fia, Szabó Soma is vezetőként kap-
csolódott be. A másik énekkar, a Budapesti Akadé-
miai Kórustársaság évtizedek óta szimbiózisban él
a Dohnányi Zenekarral, s oratorikus koncertjeinek
állandó szereplője.
Hollerung Gábor régóta ösztönzi a kortárs zene-
szerzőket új művek írására, a két népszerű, klasszikus
mű mellett felhangzó szimfónia is az ő felkérésére
született, ő is mutatta be zenekarával 2009-ben. A
komponista, Gyöngyösi Levente így vall a kompozí-
cióról: „Személyes vonatkozásokban bővelkedő szerelmi tör-
ténetet dolgoz fel, amelynek íve egy nagy szerelem születésétől
annak elmúlásán át az új szerelem születéséig tart. Az első
három tétel előtt mottóként egy vers áll, amely a tétel hangu-
latát érzékelteti. A IV. tételben megjelenik az énekhang, itt
a mezzoszoprán szólista és a kórus meg is szólaltatja a köl-
teményeket. A műben többek közt Kosztolányi Dezső, Paul
Éluard, Christian Morgenstern, Dsida Jenő, Pilinszky Já-
nos, Rainer Maria Rilke, József  Attila versei szerepelnek.”
A záró tétel a dramaturgiai funkciója és az énekhang
megjelenése okán értelemszerűen Beethoven IX.
szimfóniáját juttatja eszünkbe. Ebben a műben is a
zárótétel jelenti a megoldást. Ahogy Beethoven a sze-
retet és a testvériség kozmikus gondolatát a zenetör-
ténet egyik legmonumentálisabb fináléjában csúcso-
sítja ki, úgy Gyöngyösi páratlan bátorsággal az új sze-
relem intimitását és egyszerűségét fogalmazza meg a
szimfonikus irodalomban eddig példa nélküli befeje-
zéssel: a diadalmas finale elcsendesedik, és a testi-lelki
újjászületés a kórus a cappella (kíséret nélküli) éneké-
ben, egy József  Attila Áldalak búval, vigalommal kez-
detű versére írott, ősi magyar énekbeszéd hangulatára
rímelő imában cseng ki.

NEMZETKÖZI KÓRUSÜNNEP

A Művészetek Palotája első alkalommal ad otthont
többnapos, nemzetközi kórusfesztiválnak. A ren-
dezvény ötletét és alapját az idén harmincadik év-
fordulóját ünneplő „Énekel az ország” kóruspro-
jekt hagyománya adta, melynek keretében évről
évre sok száz amatőr énekes ad elő együtt nagy-
szabású oratorikus műveket. Az esemény ezúttal
azonban nemzetközivé bővül, a koncertek keret-
programok egészítik ki, ahol minden műfaj és min-
den zenetörténeti korszak legjelentősebb, legérde-
kesebb alkotásai is felcsendülnek. Az eseményso-
rozat középpontjában az együtténeklés öröme áll: a
hazai és külföldi kórusok hangversenyein kívül,
workshopok és interaktív gyerekprogramok is sze-
repelnek a programban, a közönséget pedig több
ízben is megpróbáljuk dalra fakasztani. A rendez-
vényeket ajánljuk családoknak, iskolásoknak, illetve
a kóruszene szerelmeseinek, hiszen itt garantáltan
mindenki megtalálja az érdeklődésének megfelelő
zenei csemegéket. 
Az „Énekel az ország” elnevezésű kezdeményezés
az 1986-ban indult Fővárosi Középiskolások közös
hangversenye projektből nőtte ki magát országos
rendezvénnyé. A sorozat lényege, hogy a kórusé-
neklés szerelmeseinek lehetőséget ad arra, hogy kö-
zösen, egy monumentális együttest alkotva adják elő
a zeneirodalom legerőteljesebb, nagy előadó appa-
rátust igénylő műveit. Az idén 30. születésnapját ün-
neplő sorozat azzal ünnepli az évfordulót, hogy to-
vább bővül: az országos szereplőgárdán túl az idén
külföldi együttesek is csatlakoznak a magyar kórus-
énekesekhez. Az előzetes jelentkezések alapján a
résztvevők száma meghaladja az ezer főt, így – hogy
mindenki színpadra kerülhessen – a hangverseny
kétszer is szerepel a fesztivál programján.Május 24-
én és 25-én a mintegy ezer külföldi és hazai kórus-
énekes két alkalommal szólaltatja meg a hagyományt
egykor útjára indító Carmina Buranát, valamint
Szentpáli Roland jazz stílusban komponált Magnifi-
catját a Budafoki Dohnányi Zenekar közreműkö-
désével. Az est karmestere: Hollerung Gábor, aki
már világszerte ismert a különféle kultúrájú és nem-
zetiségű kórusok részvételével megrendezett 
kon certek betanításában és kivitelezésében.
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2015. május 24. vasárnap és 25. hétfő
19:30 Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

ÉNEKEL AZ ORSZÁG
Szentpáli Roland: Magnificat
Orff: Carmina burana

Rácz Rita, Horváth István, Szegedi Csaba
Országos Egyesített Kórus
Nemzetközi Kórusénekesek 
Vezényel: Hollerung Gábor





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

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

Fuvola
Molnár Krisztina – szólamvezető
Bene Hajnalka
Kanyó Dávid
Sepsi Etelka

Oboa
Kőházi Edit – szólamvezető
Czápos Benedek
Rajnai Marianna
Villányi Péter
Varga Anikó

Klarinét
Szepesi Bence – szólamvezető
Ablonczy Keve
Horváth Marcell

Trombita
Csatos Ferenc – szólamvezető
Monoki Attila
Nagy Antal

Harsona
Sütő András – szólamvezető
Görög-Hegyi Gábor
Pálinkás Péter

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

Cselló
Kószás Ágnes – szólamvezető
Helecz Dániel – szólamvezető-helyettes
Balázs István
Draskóczy Veronika
Garami Eszter
Miski Anett
Slodkowska Kamila
Szontagh Márton
Török Beáta

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

Fagott
Ambrózy Attila – szólamvezető
Bazsinka Ivett
Korda Nikoletta
Kotroczó Szabolcs

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

Tuba
Kovács Péter

Hárfa
Roskó Bernadett

Ütő
Nagy Zsolt – szólamvezető
Janca Dániel
Kovács Péter
László Attila

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



www.zemplenfestival.hu

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!


