
hangoló
a Budafoki Dohnányi Zenekar ingyenes időszaki magazinja2016. tavasz

Az élő zene energiái
Juhász Zsolt: Maiság!
Feledi János: Kibeszélés!
Bogányi Tibor: Gyógyítás!

Határtalanságok és honvágy
Bartók, Ormandy, Rachmaninov

Más ötletek, más miértek
János passió Gábor Sylvie asszociatív rendezésében

B u d a f o k i

D o h n á n y i

Z e n e k a r



Hallgasson Ránk ... és foglaljon helyet!

BÉRLETAKCIÓ 2016-2017

BÉRLETFOGLALÁS 

Az előzetes helyfoglalás időpontja: 
2016. március 16 - 29.

A fennmaradó helyeket
2016. március 30 - április 10.

között lehet lefoglalni.

Interneten 
(www.bdz.hu 0-24 óráig), 

vagy telefonon (061-322-1488)
munkanapokon 9:00-12:00 között  

BÉRLETVÁSÁRLÁS

Átutalás:
Átutalás esetén bérleteit személyesen

átveheti, vagy 300 forint hozzáadásával
postai úton is megkaphatja.

Személyes kifizetés és/vagy átvétel:
Művészeti Titkárság, 1087 Budapest, 

Kerepesi út 29/b. (Stadionok metrómegálló)

2016. április 18 - 21.
hétfő - szerda: 9:00-12:00

Csütörtök: 14:00-18:00

Klauzál ház, 1222 nagytétényi út 31-33.
2016. április 22. péntek, 16:00-20:00

2016. április 23. szombat, 10:00-13:00

Részletes bérletprogram márciusban: www.bdz.hu/bérleteink

Budafoki Dohnányi Zenekar



1587. október 21-én, egy szombati napon álomra hajtotta hazánk
népe a fejét, s másnap már egy november 1-jei vasárnapra éb-
redt, mivel ekkor álltak át eleink a gergely-naptárra. e naptár ve-
lejárója az időnkénti szökőév, mint például a 2016-os esztendő,
amikor is a február 29 napos. Hogy e hosszúra nyúlt hónapban
is legyen önnek min gondolkodnia, kedves Olvasónknak, felte-
szünk egy találós kérdést:
Mi köti össze sharon Rostorf-zamir, Kokas Katalin, Megyesi
schwartz Lúcia, tatjana Vassiljeva, Miksch Adrienn, Wiedemann
Bernadett, Cecília Lloyd, Hollerung gábor, Kelemen Barnabás,
a BDz, Fülei Balázs, Lajkó Félix, gyöngyösi Ivett és Káel Csaba
nevét?  A válasz: ők láthatók a Hangoló magazin eddigi 14 lap-
számának címoldalán. 15-ikként pedig éppen most csatlakozik
gábor sylvie. 

Köszönjük vendégművészeinknek, a zenekar tagjainak a kedves-
séget, a nyitottságot, ahogy bennünket fogadnak, a segítséget,
amellyel sokszori „zaklatásainknak” eleget téve egyengetik mun-
kánkat! és köszönjük önnek, kedves Olvasónk, hogy lapunkat
immár 5 éve kézbe veszi, lapozgatja-olvasgatja, és hogy figye-
lemmel kíséri zenekarunk életét, eljár koncertjeinkre! Köszönjük,
hogy szeret minket és hogy szereti a zenét!

Friss lapszámunk is oly sok érdekességben bővelkedik, hogy a
jubilálás feletti örömünket taglaló gondolatok végeztével hirte-
len azt sem tudom, mit emeljek ki a maradék pár sorban. talán
az évad egyik legnagyobb szabású vállalkozását említeném itt
meg; április 16-án zenekarunk nagyszabású filmzene koncertet
ad a Papp László Budapest sportarénában John Williams Film-
harmonikusok címmel, mely produkciót június 25-én tokajban
is megismétli. Reméljük, ön is olyan nyitottan áll a műfaji átfe-
désekhez, határmezsgyékhez, mint zenekarunk, és legalább az
egyik alkalommal közönségünk soraiban köszönthetjük!
Akárhogy is alakul az ön idei zenei évada, mostani lapszámunk-
hoz is kellemes kikapcsolódást, böngészést, mellé pedig sok jó
muzsikát kíván önnek az egész szerkesztőség, valamint a zenekar
nevében
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Szöveg: Petró Margit

Feledi János „borsodi táncos srácként” került a bu-
dapesti Balettintézetbe. tanulmányai végeztével so-
káig kereste a helyét, jelenleg szabadúszó művész, a
Feledi Project létrehozója és vezetője. zenekarunk
egyik februári koncertjére, a Respighi: Róma fenyői
című zeneműhöz ő készíti a koreográfiát.

Mi volt az oka, hogy a diplomaszerzés után
nem állapodtál meg egyik neves társulatnál

sem, hanem szabadúszóként saját mű-
vészi utat választottál?
A Balettintézet elvégezése után úgy volt,
hogy svédországba megyek, de nem jött ösz-
sze. Rövid ideig a győri Balett tagja voltam,
majd visszakerültem Budapestre, és az akkor
még működő Budapest Balettnek lettem szó-
lótáncosa, koreográfusa, majd próbavezető
balettmestere. ezt követően a PR-evolution
Dance Company-ben dolgoztam Kun Attila
vezetése alatt. Aztán Barta Dóra elhívott az
egri gárdonyi géza színházba, ahol akkor ő
vezette a tánctagozatot. Két évet táncoltam
nála, miközben alkalmam nyílt életemben
először egész-estés darabot is koreografálni.
(előtte szólókat, duókat, kisebb darabokat
vittem színpadra.) egerben megtapasztaltam,
hogy milyen érzés a saját utamat járni, jól
éreztem magam. Mégis visszaköltöztem Bu-
dapestre, elsősorban az egri igazgatóváltás, és
az ezt követő változások miatt. Horoszkó-
pom nyilas, így számomra az átlagosnál is
fontosabb a szabadság, a nyitottság, a szabad
szellemű élet megélése. Budapesten aztán
egyre több lehetőségem nyílt saját előadások
megalkotására. 
Vidékről belecsöppenve a Balettintézet zárt
világába egy ideig az ott látott, tanult, ha-
gyományos művészeti irány volt az egyetlen
számomra. Aztán egy, a trafóban látott Fre-
nák Pál előadás kinyitotta a szemem, s ettől
kezdve jobban érdeklődtem a modern kor-
társ irányvonalak iránt. Rengeteg impulzus
ért, melyek befolyásolták az alkotói munká-
mat. A társművészetekhez kapcsolódó mű-

veket írtam, voltak irodalmi alapú, képzőművészeti
vonatkozású alkotásaim, születtek operaátiratok és
még nagyon sokféle darab. egy idő után pedig lét-
rehoztam a Feledi Projectet.
Mi az a Feledi Project? 
A körülményeim miatt a jelenlegi gazdasági hely-
zetben nem áll módomban együttest alakítani, mert
nem tudok fizetést adni a táncosoknak, nem tudom
leszerződtetni őket, hogy csak nálam dolgozzanak.
ezért gondoltam, hogy előadásokra pályázom,
ahová projekt-szerűen meghívok különféle művé-
szeket. Nyilván vannak olyanok közöttük, akik ál-

Összművészet, kísérletezés, műhelymunka
Feledi János, a saját útját járó koreográfus
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landó alkotótársaim, előadótársaim, van köztük tán-
cos, díszlettervező, jelmeztervező, vagy világításter-
vező, ők  minden darabomban velem vannak.
Ugyanakkor fontos számomra, hogy olyan embe-
rekkel vegyem magam körül, akik engem is segíte-
nek és én is tudom őket inspirálni. emellett minden
információt befogadok, ami engem előrevisz, vagy
segíti a munkámat. Oda-vissza ható nyitottság, tisz-
telet van köztünk. Próbálom azt a bázist erősíteni,
akikkel elkezdtem az egészet. A lényeg, hogy minő-
ségi munkát végezzünk tehetséges emberekkel.
Így terelődtem ebbe az irányba. Az élet hozta ma-
gával, hogy rengeteg koreográfussal, többféle alko-
tóval dolgozom együtt, s a klasszikus balett vég-
zettségemből egyszer csak megpróbálom kialakí-
tani a saját világomat.
Milyen a te saját világod?
Nem tudom meghazudtolni a gyökereimet, ezért a
jellegzetes vonalas mozgást viszem tovább. De
igyekszem minden darabomba valami újat bele-
csempészni, lehet az színházi eszköz, díszlet, jel-
mez, kellék, vagy egy új mozgásforma, mozgás-
nyelv, ami eddig nem volt rám jellemző. Mindig va-
lami újjal kísérletezem, ami komplexitást, összmű-
vészeti dolgot eredményez, ami nem csak rólam
szól, hanem arról a közösségi műhelymunkáról, ami
által végül létrejön a produkció.
Hogyan kerültél kapcsolatba a BDZ-vel?
Mint minden alkotó életében, nekem is fontos,
hogy legalább időnként élő zenére dolgozhassak.
ez ritkán adatik meg. Az élő zene egy megmagya-
rázhatatlan plusz energiát hoz az előadásba, ami a
földből jön és tolja előre az egész produkciót. A
trio a lá Kodály zenekarral tavaly nyáron „Prozó-
dia” címmel készítettünk egy közös előadást, s ak-
kor tapasztaltam meg ezt az energiát.
A Mai Manó Kávéház, ahol most beszélgetünk,
rengeteg művész, színész találkozóhelye. több ze-
nész ismerősöm, barátom van, köztük tóth Mari-
ann is, a BDz zongoristája. ezen, az általam „kul-
túr-kuckó”-nak nevezett helyen szoktunk össze-
jönni, beszélgetni. egy ilyen találkozás során el-
mondtam Mariannak a vágyamat az élő zenés pro-
dukcióval kapcsolatban. Így aztán ő beajánlott en-
gem Hollerung gábornak, akivel ezután találkoz-
tam, és elkezdtünk együtt gondolkodni.
A zenekarunkkal alkotott első közös munkádat
február 27-én láthatja közönségünk. Mesélnél
egy kicsit a koncertig vezető útról?
Miután meghallgattam a művet, sokat olvastam,
anyagokat gyűjtöttem róla és a zeneszerzőről. Ku-
tattam, hogy Respighi mit gondolt a darabról. Majd
a gáborral való találkozáskor megbeszéltük, hogy

ő mit szeretne látni a színpadon, s én hogy képze-
lem. egyeztettünk, összefésültük az elképzelésein-
ket. A kettőnk elképzeléséből született gondolati-
ság alapján, a zene erős impulzusainak engedve kö-
vetkezik az a fázis, amikor a teremben a táncosok-
kal elkezdek koreografálni. Létrehozok egy moz-
gásnyelvet, amit a táncosok betanulnak, s rájuk, a
testükre igazítom a koreográfiát. 
ez az impresszionista mű rendkívül közel áll hoz-
zám, mivel igen gazdag érzelmi világot lehet bele-
vinni. Rengeteg féle szín van benne; a gyermeki
kép, a mélység, a dráma, a végén a masírozás mo-
numentális katarzisa. A darab mind a 4 tételének
más hangulata, története van. Hallgatása közben
hangulati képek alakulnak ki bennem, mintha egy
impresszionista festményt néznék. A színpadképet
is úgy próbálom kompozícióba foglalni, hogy ne
történeteket meséljen el, hanem a mozgáson ke-
resztül egészében hasson kifelé a nézőre. Például
az első tételben a gyerekek önfeledten játszanak, fo-
gócskáznak. szellős képet képzelek, egy körtáncot.
A másodikban katakomba-szerű képet látok, ahol a
mélyről jövő, egyszer csak a felszínre törő fájdalom
hangulatát próbálom lefesteni, amit a Róma körüli
fenyőerdők inspiráltak. tükröződni fog a mozgás-
ban is a mélység. Négy képet komponálok, amiket
össze kell fűzni. A fejemben folyamatosan pörög-
nek a gondolatok, őrlődik a darab. Képek jelennek
meg előttem, és szeretném, ha ezek visszaköszön-
nének a mozgásban is. Vagy egy pillanatnyi térfor-
mát látok, egy körtáncot, vagy egy jelenetet, ami-
ben a fiúk a földön vannak, a lányok táncolnak. A
Müpa színpadán 12 táncos fog fellépni, és nagy
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NÉVJEGY: FELEDI JÁNOS 

hivatása: kreatív lény

hitvallása: „nyitottnak, befogadónak lenni”

amikor koreografál: akkor elszáll, határ a csillagos ég

melyik előadására emlékszik legszívesebben: Idők folyamán

(az első egészestés koreográfiája)

kedvenc koreográfiái: Forsythe-darabok, Matz ek darabok,

Wayne McGregor darabok, Frenák darabok

kedvenc hangulata: boldogság

emlékezetes filmélménye: Órák, Single man, Barakka, Schind-

ler listája

kedvenc étele: sok mindent megeszik, kivéve a sóskát! 

kedvenc városa: New York

amit legjobban szeret: utazás

amit nem szeret: gyűlölködés 

amire büszke: szüleire, hogy segítettek eljutnia oda, ahol most

van

amire nem büszke: türelmetlensége
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kedvencem, Napsugar von Bittera neves divatter-
vező készíti majd a ruhákat, akivel már régóta több
darabban dolgozom együtt. Mindenképpen izgal-
mas találkozás lesz. 
Hogy éred el, hogy a táncosok azt közvetítsék,
amit szeretnél?
Alkotás közben rengeteget beszélek a táncosokkal,
elmondom, hogy mit kellene interpretálniuk kifelé.
Folyamatosan kommunikálni kell, hogy a táncos
tudja, mit miért csinálunk. Fontos, hogy beszéljünk
róla. Az egész kompozíciót szerkezetében kell ösz-
szerakni, s azt összhangba hozni a zenével. A moz-
gás jön a testemből, amit inspirál a zene, s én ezt
koreografálom. Lassabban, vagy gyorsabban; ezt a
zene diktálja. Meg kell azt is nézni, hogy milyen ha-
tás érhető el, ha a zene ellen mozgunk, például las-
sabb zenére gyorsabb mozdulatot. elképzelhető,
hogy pont erősíti azt a jelenetet, amit el szeretnénk
táncolni. Mindez a próbafolyamat alatt születik
meg. Vannak dolgok, amiket ki kell próbálni. Nem
biztos, hogy amit én most elgondolok, működni
fog abban a szerkezetben. Ha a táncosokban is
megszületik a zene által sugallt érzés, ők is átélik a
megjeleníteni kívánt hangulatot, akkor az kifelé, a
nézőre is hatni fog. Nem csak eltáncolni kell a moz-
gást, meg is kell élni!
Fizikailag és szellemileg mennyi felkészülést
igényel egy ilyen darab létrehozása? 
A próbafolyamat alatt az agyunk fárad le, hiszen any-
nyi mindenre kell figyelni, nemcsak a koreográfiára.
A szerkezetre, a zenére, a kompozícióra, a mű tar-
talmi lényegére; ez egy nagyon komplex tevékeny-
ség. Nemcsak táncolunk önfeledten. ez a folyamat
ennél bonyolultabb, mélyebb dolog. A táncos egyéb-
ként pont úgy éli a hétköznapjait, mint bármelyik

ember. A testünk kifára-
dása függ attól, hogy a fi-
zikális munka minősége
milyen. előfordul, hogy
jobban oda kell figyelni a
kifáradt testre, hogy jobb
legyen a fizikum, ilyenkor
esetleg szükség lehet vita-
minokra, masszázsra, jót
tesz a jóga, vagy az úszás.
Jó lenne minden nap fi-
gyelni a testi igénybevé-
telre, a táplálkozásra, de a
rohanó világban nem te-
hetjük meg. Néha egy fe-
szített próbafolyamat so-
rán én is egész rendszerte-
lenül, egészségtelenül ét-

kezem, majd a pihenősebb időszakban jobban fi-
gyelek magamra. 
Rendkívül elfoglalt vagyok, sokat dolgozom. Ha pre-
mier van, akkor reggel 10-től este 10-ig a próbate-
remben vagyok. Január 29-én a Bozsik Yvette tár-
sulattal az Oidipusz budapesti bemutatóján tánco-
lok a Müpá-ban. Közben 20-án a Rekviem koreog-
ráfiámnak lesz a premierje a Nemzeti táncszínház-
zal a MOM-ban. Most december van, és már 1-1,5
hónapja dolgozom a Respighi darabon, ha nem is
egész nap, fizikálisan, de belül, agyban napi szinten
foglalkoztat, kattog a fejemben a zene. Ha sétálok a
városban és látok valamit, esetleg bevillannak dol-
gok. elindul egy gondolat, ami talán majd jó lesz va-
lamire, még ha nem is tudom, hogy mire. Lehetséges,
hogy a próbateremben ugrik be újra egy korábbi öt-
let. Rendkívül bonyolult és összetett ez a folyamat.
Hogy szoktál regenerálódni, kikapcsolni?
szabadidőmben szeretek moziba, színházba járni.
szeretek barátokkal együtt lenni, vagy más táncmű-
vészeti ágakat, táncos kollégákat nézni. szeretek uta-
zni, kiszakadni a hétköznapokból bel- és külföldön
egyaránt, mert jó újat tapasztalni, más embe reket
nézni egy teraszról, egy kávéval, vagy rozéval. Kész
pszichológiai tanulmány egy vidéki étterem teraszán
nézelődni, vagy Londonban a parkban feltöltődni.
tavaly decemberben, amikor New Yorkban voltam,
vettem egy jegyet az Aidára, majd itthon is meg-
néztem. Nemrég voltam a Nemzeti galériában el
Kazovszkij-kiállításon, ahol tárlatot is vezettem, s a
Múzeum+ program keretében táncoltunk is.
Miért fontos annyira minden munkádban a
mélység megélése, megmutatása?
Lehet, hogy azért, mert az életben elsiklunk egy-
más mellett, különösen a mai társadalomban nin-
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csenek mély beszélgetések. ezt látom a körülöttem
lévő emberek, barátok életében. Az előadásaimban
tudom ezeket a hiányokat kiélni. Alapvetően drá-
mai alkat vagyok. A problémákat, a konfliktushely-
zeteket sokáig magamban őröltem. ez nem jó; ki
kell adni, ki kell beszélni a feszültségeket, különben
felemésztenek. Hozzám közelebb állnak a drámai,
mélyebb érzelmek. Vagy talán így próbálom felké-
szíteni magam arra, hogy mi lesz, ha már nem lesz-
nek azok az emberek, akik fontosak, meghatáro-
zóak a számomra.  
Biztos, hogy a pályám során fogok gyermekdara-
bot készíteni, már erre is nyitottabb vagyok, mint 2-
3 éve, de most az a fontos számomra, hogy feltár-
jam a lélek mélyebb dolgait, körbejárjam a szemé-
lyiségjegyeket.
gyermekkoromban magamnak való voltam, in-
kább befele fordultam, ebben talán az otthoni lég-
kör, a borsodi világ, a rendszerváltozás befolyásolt.
Azért eddig még minden környezetben megtalál-
tam mindenkivel a hangot. tulajdonképpen min-
den darab egy önismereti tréning számomra.
A munkádban foglalkozol a test és lélek harmó-
niájával, konfliktusaival, különféle helyzetekben
feszegeted a határokat és a határtalanságokat.
Kiemelnél néhány olyan esetet, amely különös
hatással volt a személyiségfejlődésedre?
ez azzal is összefügg, hogy mikor kivel dolgoztam
együtt. Olyan lehetőségeket fedeztem fel magam-
ban, amelyekről nem gondoltam korábban, hogy
megvannak bennem. 2007-ben Kun Attilával való
munkámban történt, hogy egy autista világot sze-
retett volna létrehozni. elég mélyre kellett mennie
mindenkinek magában, hogy felszínre hozzon
olyan hangulati elemeket, amelyek ehhez a legkö-
zelebb állnak. A
k o l l é g á k k a l
szemben is
olyan szintű nyi-
tottságot kellett
mutatni, ami ne-
kem akkor, fiata-
lon még teljesen
ismeretlen volt.
Az előadás, a
próbák kapcsán,
a jelenetek során
újabb ajtók nyíl-
tak meg. ez az
egész akkor csa-
pódott le igazán,
amikor este ha-
zamentem.

Aztán volt olyan is, hogy meztelenül kellett jelen
lenni a színpadon. Az a legnehezebb dolog, hogy
az előadó levetkőzze a gátlásait. Nincs rajtad sem-
milyen sallang, csak a tested, ez rendkívül kiszol-
gáltatott helyzet. sokat beszélgettünk a rendezővel,
mit szeretne, hogy szeretné. eljött az előadás és le
kellett vetkőzni. Nem azon aggódtam, mit fognak
nézni, mit nem, hanem, hogy tudok-e abba az álla-
potba kerülni, amit a darabban a jelenet jelent. Azo-
kat a pillanatokat megélni csak euforikus állapot-
ban lehet. 
Milyen zenékkel szeretsz elsősorban dolgozni?
Minden irányból gyűjtöm a szakmai tapasztalato-
kat, mert mindenből lehet tanulni. A zenének ki-
tüntetett helye van az életemben, mindenevő va-
gyok, befogadok bármit, lehet az népzene, musical,
vagy a mai zajszerű effektek. ez az aktuális állapo-
tom függvénye.
Ha már zenékről beszélünk; érdekes egybeesés,
hogy 2012-ben a Nemzeti táncszínházban bemu-
tattuk Puccini: Le Villi című koreográfiámat, s a da-
rab a BDz repertoárjában is szerepel. sőt, gábor
volt az első, aki az egész operát bemutatta Magyar-
országon. talán most jött el az ideje a találkozá-
sunknak, és akár egy jövőbeni nagy lehetőség lehet
számomra egy újabb közös színpadi munka. ez is
egy igazán izgalmas és szép fúzió lehetne. Mert
minden emberi munka újat hoz számomra, és ezál-
tal mindig egy újabb ajtó nyílik ki.
Feledi János koreográfiáját 2016. február 27-én, 19,30 óra-
kor láthatja közönségünk a Müpa-ban, az „Örökkévaló-
ság pillanati” című bérletsorozatunkban. A koncerten fel-
hangzik: R. Strauss: Alpesi szimfónia, Bach-Stokowski:
Chaconne, Respighi: Róma fenyői. Közreműködik a Feledi
Project. Vezényel: Hollerung Gábor.
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Szöveg: Viant Katalin

Soha jobb kezdést egy interjúhoz, melyre
egy kellemes cukrászdában kerül sor,
ugyanis Stravinsky: Tűzmadár című ba-
lettjéhez Juhász Zsolt készíti a koreográ-
fiát, amelyet saját csapata, a Duna Mű-
vészegyüttes mutat be.

Mikor, hogyan kezdődött a mű-
vészi kapcsolat ön és Hollerung
Gábor között?
Jó 15 éves baráti kapcsolatban ál-
lunk, mely még néptáncos, illetve
kezdő koreográfus koromban kez-
dődött. Néhány évig ugyanis egy ja-
nuár 1-jei gálakoncerten dolgoztunk
együtt, aztán 2014-ben gábor fel-
kért, hogy készítsek koreográfiát
Kodály: galántai táncok című mű-
vére, amit óriási kedvvel meg is csi-
náltam. A születő művet a közös
munka kiemelkedő pillanataként él-
tem meg, mert nemcsak egy elő-
adásra szóló, hanem maradandó al-
kotást sikerült összehoznunk gá-
borral. ezért 2016 tavaszán, amikor
a BDz lesz a vendége a Duna Mű-
vészegyüttesnek, ismét színre kerül
ez a koreográfia a táncegyüttes olyan produkcióival
együtt, melyeknek szintén van komolyzenei kap-
csolata. A Barocco Rustico – A Négy évszak című
darabunkat ugyanis Vivaldi ihlette. Nagyon foglal-
koztat a komolyzene.
Jó dolog szimfonikus zenekar muzsikájára tán-
colni az élő népzenéhez szokott táncosoknak?
Lajkó Félix azt mondta, hogy mindig is vágya
volt, hogy nagy zenekarral léphessen fel…
Az igaz, hogy máskor is élő muzsikára (népzenére)
mozgunk, de azért egy szimfonikus nagy zenekar
zenéjére táncolni a galántai táncokat és a Kállai
kettőst, hihetetlen élmény a tánckarnak. tudok azo-

nosulni Félix gondolatával, s bár nem emlékszem,
hogy ilyen konkrét álmom lett volna, de meglehet,
hogy én is ábrándoztam erről.
Milyen lesz az orosz mesére, orosz mester által
írt, modern és orosz stílusjegyeket is mutató
balettzenére egy magyar, volt néptáncos által,
autentikus magyar néptáncosok számára ké-
szített koreográfia?
Nem tudok kibújni a bőrömből, ezért alapvetően a
néptáncból indulok ki, de a néptáncegyütteseinket
jellemző belterjességen túllépek. Nem tudom eléggé
hangsúlyozni, mennyire örülök a gáborral való kap-
csolatnak, mert borzasztóan fontos, hogy a műfa-
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„A meséktől nem szabad félni!”

Néptáncos, szobrász, de leginkább koreográfus
Amikor átadom Juhász Zsoltnak a „mesterségünk címereként” kezemben tartott Hangolókat, és mondom, hogy
a lap a BDZ kitűnő és hűséges közönségének készül, azt válaszolja: „A lap szuper ötlet! Nem csodálkozom azon,
hogy a közönségük hűséges, mert a BDZ nagyszerű zenekar, Gábor rendkívül nyitott karmester, és nyilvánva-
lóan a közönsége is érzékeny, fogékony a művészetekre, és komoly zenei műveltséggel rendelkezik.”
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jok között párbeszéd jöjjön létre, hogy ne csak a
maga szűk kis világában éljen egy-egy művészeti ág.
Nyitottnak kell lennünk, nyitnunk kell a világ felé,
érzékenynek kell lennünk egymásra. A művészek-
nek sokat kell kommunikálnia egymással…
Jó ez a nyitottság, ez a párbeszéd?
A Duna Művészegyüttesnek és nekem, mint alko-
tónak, feltétlenül jó, mert én színházban gondol-
kodom néptánc-koreográfusként. Amikor a nép-
táncot a színpadra beemelem, akkor minden tiszte-
letem mellett, melyet az autentikus néptánc iránt ér-
zek, lehetőségként használom a színpadot, hogy en-
nek mezsgyéjén fejezzek ki gondolatokat.
A Tűzmadárban is a gondolatiság foglalkoztatta?
elsősorban stravinsky zenéje izgatott borzasztóan,
mert Bartókhoz hasonlóan ő is igen erős népzenei
megjelenítéseket használ zenéjében. Nemrég lát-
tam, sokadszor, Pina Bausch tavaszi áldozatát
{Pina Bausch (1940. júl. 27.) német koreográfusnő, a mo-
dern tánc úttörője, a táncművészet megújítója, –a Szerk.},
és mondhatom, hogy álmaimban ilyen koreográfi-
ákat látok. szeretnék a magam miliőjén belül is
ilyesmiket létrehozni.
Modern tánc és magyar néptánc együtt lesz je-
len tehát a Tűzmadárban. Oroszos matrjoska
babákra számíthatunk?
Matrjoska babákra biztosan nem, azok messze van-
nak az orosz néphagyománytól is… gábor felké-
résének azért is örültem, mert ez a népmesei téma
a folklór része, és a Duna Művészegyüttes a folk-
lórból merít. Ami biztosan átszövi a mű koreográ-
fiáját, az a modernség. Úgy látom, hogy gábornak
is komoly igénye van arra, hogy a mában fogal-
mazzuk meg az ősi, mitikus meséket is, ha elővesz-
szük őket. Meg kell találnunk a maiságát, az érvé-
nyességét.
A Tűzmadár meséje, az érzések érthetőek-át-
élhetők ma is.
Igen, mert egyrészt vannak párhuzamok a magyar
és az orosz mesevilág között - noha a tűzmadár
maga jellegzetesen orosz mesemotívum –, másrészt
a népek gondolkodásában számos átfedés van.
Ahogy a görög drámák érvényesek ma is, úgy a me-
sék is, csak nem szabad tőlük félni.
Fél valaki a mese műfajától?
A felnőttek meg szoktak ijedni a meséktől, mert azt
hiszik, gyerekeknek szólnak, pedig a mesét felnőt-
tek mesélték felnőtteknek, de a kemencesutban me-
legedő, láb alatt szaladgáló gyerekek is füleltek rá.
Ön szobrász szakon végzett művészeti közép-
iskolában. Érződik ez munkáin?
Örülök annak, hogy van képzőművész múltam is.
először ez tudat alatt működött, nem is vettem

észre, hogy a létrehozott színpadképek a képző-
művészetből jönnek.
Nem csoda, hiszen vizuális művészet mind-
kettő. 
egy táncos kollégám hívta fel a figyelmemet, hogy
milyen aprólékosan helyezem el előadásainkban a
táncosokat úgy, hogy az önmagában látvány legyen.
Minél többet és többen mondták, hogy a képző-
művészet fellelhető a koreográfiáimban, annál tu-
datosabban keztem el használni.
A színpadképet a tánc mellett meghatározza a
díszlet és a jelmez. Erről mondana valamit?
Nem fog hiányozni ebből a darabból sem a látvány,
sőt! sikerült komoly színpadi látványt beemelnünk
a darabba, amely kínálja is a lehetősséget a nagy for-
mák, például körtánc vagy nagy lélegzetű mozdu-
latsorok megjelenítéséhez, amit mi a 24 táncosunk-
kal valósítunk meg. Nagyon szép kihívás az is, hogy
a tűzmadár szólószerepét eltáncolhatja Haran-
gozó-díjas táncművészünk, Végh-Pozsár Kitti.
A Tűzmadárral máris sokat foglalkozik gon-
dolatban, miközben két bemutatója lesz még
addig, amire szintén készülnie kell. 
sokat foglalkoztat a mű, noha a januári bemutatónk
teljesen más téma: Illyés gyula nyomán készül a
Puszták népe című előadás. sokszor azon veszem
észre magam, hogy az egyiken dolgozom, de va-
lami bekattan a másikhoz, és van is kapcsolat a két
mű között. Az már biztos, hogy a tűzmadárban az
lesz szokatlan, hogy egy balettnek készült zenére
nem balettművészek előadásában balettet, hanem
néptáncosok előadásában néptáncra jellemző moz-
gásokat és modern elemeket látnak majd a nézők.
Unikális lesz a koreográfia.
Jó egy időben többféle koreográfián dolgozni?
sokat gondolkodtam ezen, vagyis hogy jó-e, ha az
ember egy „darálóban” van, hiszen elődeink lénye-
gesen kevesebb művet hoztak létre. Az biztosan jó
benne, hogy egyik munkából gyökerezik a másik,
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és a koreográfus akkor koreográfus, hogyha gya-
korolhatja a mesterségét.
A mindennapokban koreográfusként mi a ta-
nítási módszere?
Nálunk adott a néptánc-anyag, amit minden táncos
tud, ezt nem kell bemutatnom. egy ilyen műnél
azonban, mint a tűzmadár, meg kell mutatnom,
mit is akarok, mert verbálisan nem ugyanaz, mint
eltáncolva. Az igazi az, ha az ember eltáncolja a ko-
reográfiát. A munka során egyébként először a mo-
tívumokat gyűjtjük össze, amelyekből építkezünk,
aztán gyakoroljuk a nagy mozgássorokat, végül ezt
bontjuk le egyre apróbb elemekre.
Szükség lehet arra, hogy a koreográfia nehéz-
sége miatt a karmesterrel például tempót
egyeztessen? Lehet zenei kérése a koreográ-
fusnak?
természetesen lehet, és biztosan lesz is, de hál’Is-
tennek gábor erre nagyon kapható, mert érzékeny,
nagyon együttműködik a táncosokkal. Nem retten
el attól, hogy a táncosokat „kísérje”, noha együtt,
egyenrangúként hozzuk létre az előadást.
Végezetül arról, hogy közönségünk milyen
színpadképet fog látni a Müpában?
A zenekart kicsit lejjebb helyezzük, mert ehhez a
tűzmadárhoz nagyobb tér kell a táncosoknak és a
látványos színpadi elemeknek. De az a közös vízi-
ónk gáborral, hogy a zenekar egyenértékűen lesz
jelen a táncosokkal, ezért nem „dugjuk” el őket a
zenekari árokba. 

A Tűzmadár balett előtt Bartók II. zongora-
versenye hangzik majd fel, melyről azt olvas-
tam, hogy az I. tétel 6 nyitóhangja megegyezik
a Tűzmadár első 6 hangjával. Reméljük, hogy
Hollerung Gábor ezen a koncerten is beavatja
majd közönségét az ilyen és ehhez hasonló
összefüggések titkaiba…
gábor igazán nyitott zenekarvezetőként, hihetetle-
nül sokszínű tudással a háttérben, kitűnő érzékkel
vonja be a komolyzenében kevésbé jártas közönsé-
get is, mert a zene egy sokkal szélesebb skáláját mu-
tatja be. Nem zárkózik el a könnyebb műfajú ze-
néktől, azokban is megtalálja az értéket. ennek a
nyitottságnak az egyik fénypontja számomra az,
hogy ő a csodálatos bartóki gondolatot a mai vi-
lágban komolyzenészként komolyan veszi.
Van komolyzenész, aki nem veszi komolyan
Bartókot?
Bartókot alapvetően nem veszi komolyan a nagy
átlag Magyarországon, de aki közel kerül hozzá, az
tudja, hogy mennyit is ér Bartók, a bartóki örökség. 
A Duna Művészegyüttes  2016. ápr. 30-án, 19:30 órakor
táncolja Juhász Zsolt koreográfiáját a Müpában, a Müpa
és zenekarunk „Az örökkévalóság pillanatai” című közös
bérletsorozatának a Kárhozat és megdicsőülés című kon-
certjén. Az est folyamán elhangzik: Csajkovszkij: Fran-
cesca da Rimini; Bartók: II. zongoraverseny; Stravinsky:
Tűzmadár. Közreműködik: Roman Rabinovich – zongora,
Duna Művészegyüttes (koreográfus: Juhász Zsolt). Vezé-
nyel: Hollerung Gábor
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Csodaszarvas (fotó: Dusa Gábor)



Rivaldafényben

Szöveg: Valkai Andrea

Mikor és hogyan kezdtél
el színházzal foglal-
kozni? 
egész kicsi koromtól érde-
kelt a zenés színház, pedig
a családban senki sem volt,
aki ezzel foglalkozott
volna. Feltehetően nálam
ez génhiba... Amikor leé-
rettségiztem, kimentem
Németországba nyelvet ta-
nulni és dolgozni, és arra
jöttem haza, hogy a szü-
leim beírattak a Külkeres-
kedelmi Főiskolára. Ott ki-
bírtam egy évet, de közben
láttam a Vígszínházban a
West side storyt, aminek
annyira a hatása alá kerül-
tem, hogy otthagytam egy
év után a Külkert, és a Ja-
nus Pannonius tudomány-
egyetem színházmened-
zseri szakán folytattam a ta-
nulmányaimat. Mellette
dolgoztam, és elkezdtem magánének órákat venni.
Amikor elvégeztem az egyetemet, felvettek a Wei-
ner Leó szakközépiskolába. Két évet jártam oda,
aztán úgy döntöttem, hogy Németországban felvé-
telizem a zeneművészeti főiskolára. Felvettek. egy
év után rájöttem, hogy nem leszek egy Maria Cal-
las, ahhoz viszont túl büszke voltam, hogy beálljak
az énekkarba. ezért, megtartva a magánének sza-
kot és fölvéve az ütős hangszerek-szakot, kultúr-
antropológia és zenepedagógia master képzésre
mentem át az egyetemre. ebből diplomáztam, és
közben a helyi színháznál – a würzburgi Mainfran-
ken theaternél – már gyakornokoskodtam. Au-
gusztusban végeztem, és mivel ekkorra már kiosz-
tották a következő évadra a szerződéseket, lógtam
egy évet a levegőben.
Az időt kihasználandó visszamentem a színházhoz
gyakornoknak. Ott aztán valóban végigjártam a

szamárlétrát. először zenedramaturgiára mentem,
amit imádtam, csak hiába beszéltem addigra már jól
németül, mindig kellett valaki, aki korrektúrázta,
amit írtam. tehát gyakorlatilag több feladatot ad-
tam, mint amennyit levettem a gépezet válláról,
úgyhogy beláttam, hogy ez nem nekem való.
Később a fődramaturg azt mondta, hogy szerinte
nekem a rendezésnél lenne a helyem, üljek be 
a gounod Faust rendezője mellé hospitánsnak. A
próbafolyamat közben adódott egy szituáció,
amelynek köszönhetően aztán elindult velem a sze-
kér: Ültem a próbákon – szerintem a nevemet sem
tudták –, és egyszer a rendezőasszisztens nem
tudta, hogy milyen koreográfiát csináltunk előző
nap, én pedig közbeszóltam, hogy megmutatha-
tom-e. ekkor figyeltek fel rám, s kaptam lehetősé-
get a következő produkcióban, amiért már fizettek.
Utána eltelt körülbelül fél évad, amikor kiírtak egy

9

Az aktualitás megrögzött kutatója
Külker, Vígszínház, pécsi egyetem, zenei szakközép, magánének, ütős hangszerek, kultúrantropológia, 
zenedramaturgia… Gábor Sylvie művészi életének sarokkövei, a teljesség igénye nélkül. Az eddig sokfordulós
életút biztos megállója márciusi koncertünk János passiójának rendezése. Hogy is van ez?

Fotó: Bársony Péter
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rendezőasszisztensi pozíciót egy másik színházhoz.
Jelentkeztem, elhívtak beszélgetni, felvettek, és ez
lett az első állásom Németországban. ezután Ber-
linbe, a Komische Operhez, majd a stuttgarti Ope-
rához kerültem, 2014 óta pedig itthon dolgozom.
Zenekarunk a tavalyi évadban is előadott egy
félig szcenírozot produkciót a Müpában – Jac-
ques Offenbach Orfeusz az alvilágban című
művét -, melynek játékmestere voltál. Hogyan
történt, hogy az idei produkcióban rendező-
ként veszel részt? 
ezt Hollerung gábornak köszönhetem. Az Orfe-
uszt tavaly februárban állítottuk színpadra, majd áp-
rilisban csörgött a telefonom, és gábor megkér-
dezte, hogy nincs-e kedvem a János passióhoz.
Mondtam, hogy dehogynem, és megkérdeztem,
hogy ki fogja rendezni. erre közölte, hogy „te!” Azt
hittem, rosszul hallok.... Bár a János passió egy ope-
rai igényű oratórium, és én nem feltétlenül ilyesmi-
ről álmodtam rendezendő feladatként, mégis hatal-
mas kihívásnak tartom, mert struktúráját és törté-
netét tekintve nehezebb egy klasszikus operánál.
Legalábbis számomra. Hálás vagyok, hogy gábor
bizalmat szavazott nekem és rám bízta ezt a fel-
adatot!
Ez lesz az első rendezésed?
tavaly rendeztem Humperdinck Jancsi és Juliská-
ját a Müpában, ezenkívül több operagálát, valamint
a Rost Andrea-José Cura koncertet győrben, de ez
lesz az első komplett nagyszínpadi produkcióm.
egy körülbelül 120 fős énekkart, szólistákat és sta-
tisztériát rendezek.
Vannak személyes kapcsolataid Bachhal vagy
konkrétan a János passióval?
Nagyon szeretek barokk zenét hallgatni, de Bachhal
maximum annyi kapcsolatom volt eddig, hogy ami-
kor a konzervatóriumba jártam, akkor állandóan
Bachot játszattak velünk zongorán.  A János passi-
óhoz pedig egyáltalán semmi közöm nem volt ed-
dig, még csak vallásos sem vagyok. ebben a rende-
zésben a konkrét történet mellett asszociatív képe-
ket mutatunk fel, amelyektől a néző el tud vonat-
koztatni. engem az érdekel, hogy mit mond ne-
künk ma ez a darab; mik azok az emberi értékek
vagy negatívumok, amik akkor is ugyanazok vol-
tak, mint most. távol álljon tőlem a megbotrán-
koztatás, de azt gondolom, hogy ennek a történet-
nek van ma létjogosultsága. Csak más eszközökkel
kell hozzányúlni. ebből szeretnék kiindulni, illetve
abból a bachi zenéből, ami természetesen adott.
emellett nagyon fontosnak tartom azt a tényt, hogy
annak idején, amikor a János passiót bemutatták, a
korálokat a hívők együtt énekelték. Nem kérem a

nézőtől, hogy tanulja meg a korálokat és énekelje,
de lesz egy olyan meglepetés, amivel kicsit azért be-
vonjuk őket is…
Akkor most – hasonlóan a tavaly bemutatott
Orfeuszhoz – az a legfőbb cél, hogy a mai kö-
zönséghez közelebb hozzátok a művet?
Igen. Csak azt gondolom, hogy itt ezt nehezebb
megvalósítani, mert Bach időben még távolabb van,
mint Offenbach. Meg kell találnom, hogy a János-
passió mitől aktuális. Nem szeretnék senkit vallási
érzületében megbántani, vagy botrányt kelteni, csak
úgy gondolom, hogy ez a darab többről szól, mint
amennyit meg szoktunk mutatni belőle. engem
olyan kérdések érdekelnek ebből a sztoriból, mint
például miért és honnan tudta Jézus előre az írást.
tegyük fel, hogy létezik Isten. Hogyan tudna ma-
napság velünk kommunikálni, illetve hányféle Isten
van a különböző vallások tekintetében? Milyen férfi
volt Jézus? A kihallgatás alatt érdektelen a saját sor-
sát illetően: kérdésre kérdéssel válaszol. Ugyanak-
kor vannak pontok, ahol szinte „dührohamot” kap,
máskor pedig rezzenéstelenül tűri, hogy a nép meg-
szégyenítse, megalázza... A tanítványai ecettel itat-
ják a keresztrefeszítés után. Miért? Az ecet mar...
De fájdalomcsillapító is! én Jézust nem csak úgy
szeretném megmutatni, hogy csodákra volt képes
és vízen járt. Azt gondolom, hogy Bach zenéje nem
erről szól.

NÉVJEGY: GÁBOr SYLVIE, rENDEZő 

Nevének írásmódja?: A németországi felvételi lapomat egy ak-

kor Magyarországon élő német grófnő töltötte ki, és elírta, íly mó-

don. Mivel szerencsét hozott (felvettek!), megtartottam. Aztán mi-

kor megkaptam a kettős állampolgárságot, már így „törzsköny-

veztek”.

Csillagjegye: bika, kos aszcendenssel

Kedvenc zenéje: „Majdnem mindenevő vagyok, de a kortárs ze-

nétől, ha tehetem, távol tartom magam. Egyébként: Anette Lou-

sian, Silbermond, Eva Cassidy, és a latin ritmusú zenék.”

Eddigi legfontosabb munkája: Mindig az aktuális; legyen az sa-

ját rendezés vagy felújítás.

Kedvenc könyve: Carlos Luis Zafón: A szél árnyéka és Jeffrey

Eugenides: Egy test, két lélek

Amit szabadidejében legszívesebben csinál: Kutyázom (Van

egy 9 hónapos fekete labradorom, Lola, aki momentán 3 puber-

táló gyerekkel is felér.)

Kedvenc étele: sushi és túró gombóc (nem feltétlenül egymás

után)

Kedvenc országa: „Ázsia-rajongó vagyok, decemberben voltam

3 hetet Vietnámban és Thaiföldön, de már megint mehetnékem

van... Kambodzsa és Burma hiányzik még a repertoáromból, fel-

tehetően hamarosan ott kötök ki.”



Rivaldafényben

Magát a zenei anyagot teljes egészében meg-
hagytátok?
Nincs benne húzás. egész egyszerűen az ötletek és
a miértek mások, mint egy hagyományos rende-
zésben. 
Hogyan történt az énekesek válogatása?
gáborral közösen ötleteltünk a szereposztást ille-
tően. Jézus és Pilátus volt a legnagyobb kérdés.
Mindkettő basszus szerep, mindketten Cser Krisz-
tiánt gondoltuk Pilátusnak, de a karaktere miatt én
hajlottam arra is, hogy Jézus legyen. ezt Krisztián-
nal meg is vitattam: számára Jézus szerepe nagyobb
kihívást jelentett, mint Pilátus. gábor ezt elfogadta.
Így Krisztián Jézust énekli majd, míg Pilátus szere-
pét egy Bécsben élő görög basszista, Panajotis Prat-
sos, aki szerintem teljesen megfelelő lesz a szerepre.
Nagyon jól fog működni a két erő együtt. Rácz Ri-
tát én szerettem volna, az ő karaktere Mária Mag-
dolna szerepére tökéletes. Merthogy az is a rende-
zői koncepció része, hogy minden hangfajt, áriát
besoroltunk szerepeknek, így az alt például szűz
Mária lesz, míg a basszus áriákat felosztottuk Jézus
és Pilátus közt. ezzel teremtünk egy dramaturgiai
vonalat is.
szűz Máriát Megyesi schwartz Lucia énekli, őt gá-
bor ajánlotta, vele eddig még nem dolgoztam. Hor-
váth István mindkettőnknek favoritja Péterként, az
evangélista szerepében pedig Kálmán László lesz
hallható. őt gábor választotta, már sokat dolgoz-
tak együtt, én pedig hiszek gábor szakmai megíté-
lésének.
Az előadásban két kórus fog közreműködni, a
Budapesti Akadémiai Kórustársaság és a Nyír-

egyházi Cantemus Vegyeskar. Ők hogyan fog-
nak részt venni a produkcióban?
egy negyvenfős kórus lesz a színpadon, ennyit el-
árulok, de azt, hogy mi lesz a másik kórus funkci-
ója, azt nem. Ahogy az interjú elején is említettem,
annak idején a hívők énekelték a korálokat. ennél
többet nem mondok, ez alapján már sejthető, hogy
mire lehet készülni. 
Látványvilágot és térhasználatot illetően mire
számítsunk? Ebben az előadásban mit fog je-
lenteni a félig szcenírozott meghatározás?
A Müpában mindig úgynevezett félig szcenírozott
előadások mennek, ebben a produkcióban szend-
rényi éva lesz a díszlettervező és Árva Nóra a kosz-
tümtervező. Az előadás látványvilágát megpróbál-
tuk minimalizálni, modernizálni, de ugyanakkor ért-
hetővé tenni. ez azt jelenti, hogy lesz egy hatalmas
lépcső oldalt, amivel az úgynevezett Richtshaus-t,
tehát az ítélő bizottsági részt szeretnénk megjelení-
teni. Az evangélistát mindenképpen szeretném ki-
emelni a játéktérből, hiszen ő az elbeszélő, aki az
egész történetet ugyan kicsit kívülállóként meséli
el, de annak idején részese volt az egészenek. A Já-
nos passió állítólag az egyetlen történet, amit tény-
leg megélt az elbeszélője, János apostol. tehát az ő
saját tapasztalatait követhetjük végig.
A kosztümöket illetően jelzésértékkel dolgozunk,
de a szólisták mindenképpen jelmezben lesznek.
Az, amit az interjú elején mondtam, hogy asszoci-
atív képeket próbálok előhívni, az érvényes a kosz-
tümökre és a díszletre is. ez beindíthatja a néző fan-
táziáját. és remélem, hogy be is fogja indítani!
Bach János passióját Gábor Sylvie rendezésében 2016. már-

cius 20-án, 19.30 órakor lát-
hatja, hallhatja közönségünk a
Müpában, Az örökkévalóság pil-
lanatai című bérletsorozatunk
Most és mindörökké című estéjén.
Közreműködik: Rácz Rita –
Mária Magdolna (szoprán), Me-
gyesi Schwartz Lúcia – Mária
(mezzoszoprán), Kálmán László
– Evangélista (tenor), Horváth
István – Péter (tenor), Cser Krisz-
tián – Jézus (basszus), Panajotis
Pratsos – Pilátus (basszus), Bu-
dapesti Akadémiai Kórustársaság
(karigazgató: Tőri Csaba), Nyír-
egyházi Cantemus Vegyeskar
(karigazgató: Szabó Soma).
Díszlettervező: Szendrényi Éva,
jelmeztervező: Árva Nóra. Vezé-
nyel: Hollerung Gábor

Rost andreával és José Curával
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RÁCz RITA – MÁRIA MAGdOLNA

1998-ban érettségizett a Liszt Ferenc zeneművé-
szeti egyetem
magánének és
zongora főtan-
szakán. 2001-ig
a Juhász gyula
tanárképző Fő-
iskola ének-kar-
vezetés szakos
tanulója volt.
2001-től a Liszt
Ferenc zenemű-
vészeti egyetem
szegedi Konzer-
vatóriumában
tanult egyetemi

szintű magánének főtanszakon, ahol 2006-ban sze-
rezte meg az első diplomáját Andrejcsik István ope-
raénekes-tanár vezetésével. 2008-ban végezett Mar-
ton éva, Kovalik Balázs és Oberfrank Péter irányí-
tásával a Liszt Ferenc zeneművészeti egyetem
opera tanszakán. A 2008/2009-es évadtól a Magyar
Állami Operaház ösztöndíjas tagja, ahol a Pomádé
király Dzsifijaként debütált. 2009-ben a Mezzo Ope-
raversenyen elnyerte zerbinetta szerepét Richard
strauss Ariadné Naxosz szigetén című operájában.

MEGyESI SCHwARTz LúCIA – MÁRIA

zenei tanulmá-
nyait szülővárosá-
ban, Pécsett
kezdte, majd a
szegedi zenemű-
vészeti Főiskola
elvégzése után a
budapesti zene-
akadémián diplo-
mázott, Bende
zsolt tanítványa-
ként. ezt köve-
tően Hamari Júli-
ánál a stuttgart-i
zeneakadémián
posztg raduá l i s

diplomát is szerzett.A Magyar Állami Operaháznak
1994 óta tagja. Főbb operaszerepei: Dido, Cheru-
bino, Dorabella, Rosina, Hamupipőke, Carmen,
Lola…
Az Operaházban eltöltött évek alatt több nemzet-
közi operaprodukcióban is részt vett, melyek közül
kiemelkedik a Carmen címszerepe Németországban
és a zempléni Fesztiválon, Rossini: Hamupipőkéje
a Philadelphia-i operában, és a graz-i opera Carmen
és Rigoletto produkciói.
Magyarországon és külföldön egyaránt keresett
oratórium- és dalénekes. Pályafutása során koncer-
teket adott európa szinte valamennyi országában
és emellett Japánban és Dél-Amerikában is. együtt
dolgozott többek között Fischer Ádámmal, Kocsis
zoltánnal, Helmuth Rillinggel, Hollerung gábor-
ral, Vásáry tamással, illetve a dalesteken Bogányi
gergellyel, Jandó Jenővel és Walter Moore-ral.

CSER KRISzTIÁN – JÉzuS

Cser Krisz-
tián szege-
den szüle-
tett muzsi-
kus család-
ban. Kez-
d e t b e n
zongorázni
tanult, de
az intenzív
zenetanulás
folytatása

mellett érettségi után a szegedi tudományegyetemen
fizikusi diplomát szerzett 2002-ben, majd doktori ta-
nulmányokat folytatott a szegedi Biológiai Központ
Növénybiológiai Intézetében. 2002 és 2006 között a
szegedi zeneművészeti Főiskolai Kar magánének sza-
kán tanult, énekmestere Andrejcsik István volt. 2008-
ban a Liszt Ferenc zeneművészeti egyetem opera-
szakán végzett, énektanára Marton éva, színpadi ta-
nára Kovalik Balázs volt. Már főiskolás évei alatt sze-
repet kapott a Magyar Állami Operaház elektra elő-
adásában. Részt vett több nemzetközi mesterkurzu-
son Marton éva, Csengery Adrienne, Hamari Júlia,
Polgár László, David Lutz, Alaistair thomson, Ador-
ján Ilona vezetésével.
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Szereposztás – Bach: János passió
Szólisták, 120 énekes, na és persze a BDZ. Szcenírozott előadásban visszük színpadra ezt az operai igényű
oratóriumot!



Portrék

Oratórium-szólistaként 1998-ban debütált J. s. Bach
János passiójában, repertoárja a kora barokk kompo-
zícióktól a kortárs zenéig szinte minden stílusra kiter-
jed. Olyan neves magyar és külföldi karmesterekkel
dolgozott együtt, mint például Pierre Cao, Helmuth
Rilling, Peter schreier, Muhai tang, illetve Bogányi ti-
bor, Hamar zsolt, Kocsis zoltán, Fischer Ádám, 
Fischer Iván, Peskó zoltán, Vashegyi györgy, Vásáry
tamás. Rendszeresen koncertezik Magyarországon és
külföldön is. számos nemzeti és nemzetközi verseny
díjazottja. 2011-ben a Wagner társaság ösztöndíjasa.
Operaénekesként 2008-ban az olaszországi spoleto-
ban debütált Don Magnificoként, ezzel a szereppel Ja-
pán turnén is részt vett. 2008-2010 között a Magyar
Állami Operaház ösztöndíjasa, azóta vendégművész-
ként szerepel.

HORVÁTH ISTVÁN – PÉTER

Pécsett született,
1980-ban. zenei ta-
nulmányait a Pécsi
tudományegyetem
Művészeti Karán vé-
gezte. 2000 és 2006
között, Bukszár
Márta növendéke-
ként, énekművész és
tanár szakon.
Jelenleg az eck Imre
Művészeti Intézet
magánének tanára. A
tanítás mellett rend-

szeresen közreműködik a Pécsi Nemzeti színház
operaelőadásaiban, ahol 2005-ben debütált a Va-
rázsfuvola első pap és őrtálló szerepeiben.
évek óta fellép nemzetközi hajókon, elsősorban
operett műsorral. A pécsi Három tenor vezetője,
valamint a Bordalnokok énekegyüttes tagja.
Az Operaház és a Budapesti Wagner Napok közös
trisztán és Izolda produkciójában az ifjú hajós
hangjaként debütált 2010 májusában, a Művésze-
tek Palotájában.                           

KÁLMÁN LÁSzLÓ – EVANGÉLISTA

1975-ben született Budapesten. 2001-ben szerzett
diplomát a Liszt Ferenc zeneművészeti Főiskola
énektanár-karvezetés szakán. szólista pályafutása
2002-ben indult Lax éva növendékeként. 2002 és
2008 között a Honvéd Férfikar, 2008-tól a Nem-
zeti énekkar tagja.
2000-től állandó közreműködője a Vashegyi

györgy által ala-
pított Purcell kó-
rus produkció-
inak kórustag-
ként és szólista-
ként egyaránt.
Repertoárjában
barokk és klasszi-
kus oratóriumok
szerepelnek első-
ként. gyakorta
fellép Bach-pas-
siók evangélistá-
jaként. Az orato-

rikus irodalmon túl az opera világa is közel áll
hozzá, pl: Haydn: Aki hűtlen pórul jár! – 2011 Mis-
kolci operafesztivál, Mozart: La Clemenza di tito –
2014 Müpa.
Kortárs művek bemutatásában is szívesen műkö-
dik közre: selmeczi györgy: szirén, gyöngyösi Le-
vente: Naphimnusz, Lukács Passió, Karácsonyi
Oratórium. 

PANAJOTIS PRATSOS – PILÁTuS

Panajotis Pratsos Atéban született, ahol zongorázni
és zeneelméletet
tanult az Amadeus
Konzervatórium-
ban Papi Bardi
professzor irányí-
tása alatt. Az Io-
nian egyetemen
karmesteri diplo-
mát szerzett.
énektanulmányo-
kat a bécsi Musik
und Kunst Priva-
tuniversität nö-
vendékeként folytatott, ahol dal- és oratóriuméne-
kes szakon végzett. Részt vett Helmuth Deutsch,
erőd Adrián, Angela Nick, Andreas Reibenspies,
Christine schwarz, Barbara Bonney, ettore Papa-
dia, Helen tintes, Russel Franks, Kandie smith, su-
san Neves, Birgid steinberger, Christophoros sta-
boglis and Dimitris Yakas mesterkurzusain. Orató-
riuménekesként a világ számos országában fellé-
pett. Operaszerepei: Bartolo (Figaro házassága), va-
rázsló (Dido és Aeneas), Don Prudenzio (), Publio
(La Clemenza di tito). A Római Nemzetközi éne-
keverseny finalistája volt, az amerikai NAts éne-
keversenyen pedig első díjat szerzett. 2015 szep-
tembere óta a Bécsi Operaház énekkarának tagja.
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Évfordulók

Szöveg: Máté Kriszta

Minél többet olvastam Bartókról, minél job-
ban elmerültem a kérlelhetetlenül embersé-
ges, becsületes, magyarságához és a népek
egyenlőségéhez, értékességéhez ragaszkodó
világában, annál jobban beszippantott a lé-
nye, annál nehezebben tudtam megválni a
vele kapcsolatos információktól. Legszíve-
sebben még több leveléből idéztem volna.
szívesen beszélgettem volna barátaival, kor-
társaival, megszólaltattam volna későbbi fel-
fedezőit, rajongót is. Leveleiből és a róla ír-
takból mindinkább kiderült, hogy mi rejlik a
szigorú jelenség mögött, milyen mélyen igaz
a bartóki hangzás, zenéje milyen hűen tük-
rözi kora, a 20. század első felének esemé-
nyeit, amelyek élete végén oly méltatlan hely-
zetbe hozták őt magát és családját. 

„A duNA FOLyÁSA, AJÁNLVA MAMÁNAK”

1887. március 26-án a zene- és Dalegylet
nagy sikerű hangversenyt rendezett. A mű-
soron többek között Induló, Keringő stra-
uss Cigánybárójából, traviata Verditől, Ma-
gyar népdal-egyveleg, Donizetti Lammermoori Lu-
cia szerepelt. A százhúsz vendég vacsorázott, be-
szélgetett, egyvalaki azonban „teljes odaadással
hallgatta a zenét”  (…) „ez volt az első alkalom, amikor
kisfiunk orchesterzenét hallhatott. Jól emlékszem még, hogy
a Semiramis ouvertürjét adták elő, mint első darabot. A
vendégek tovább ettek-ittak, de ő azonnal letette az evőesz-
közt és teljes odaadással hallgatta a zenét, el volt ragadtatva,
de méltatlankodva mondta, hogy tudtak a többiek enni, mi-
kor ilyen szép zene szólt.” –  mesélte Voit Paula, Bar-
tók édesanyja. A kis Bartók Béla mindössze 6 éves
volt ekkor, a dalegyletet pedig édesapja vezette. Ko-
rán fény derült Bartók tehetségére, édesanyja már
hétéves korában „abszolút hallásról” beszélt. A csa-
ládi barát, schreyer Viktor így emlékezett gyerek-
kori költeményére 1929-ben „Tud már komponálni is,

s bizonyságul bemutatta nekem a Trillereket. Mire én meg-
kérdeztem, hogy hát ez micsoda? A kisfiú pedig ezt vála-
szolta: A Duna, amint folyik.”
A zenei tehetség édesanyjától sem állt távol, „Első
tanítóm édesanyám volt” – vallja  Bartók. „…Március
25-én, éppen ötödik születése napján kezdtük el a tanulást,
és április 23-án, Béla napkor, egy kis négykezessel lepte meg
az édesapját” – emlékezett az édesanyja. 
Bartók Béla sokat betegeskedett gyerekkorában.
többek között ebből is fakadt a szoros kapcsolat
édesanyjával, ami anyja 1939-es haláláig kitartott.
Még szorosabbra fűzte az anya-fia kapcsolatot az
édesapa korai halála. ezután a család sokszor köl-
tözött, végül hosszabb időre Pozsony lett a lakhe-
lyük. A kisfiú gyorsan alkalmazkodott a szerény kö-
rülményekhez, az iskolai füzeteket esténként apja

„Szikár, szigorú zenész, hű magyar…”
135 éve született

Bartók Béla 1881-ben született, 1945-ben hunyt el. Több mint negyven év távollét után, 1988-ban tért vissza
hazánkba. A népzene kutatás és a zongora oktatás meghatározó alakja, aki nélkül nem lenne Mikrokozmosz,
és több ezer dallal szegényebb lenne a közép-európai kultúra. Neve zeneértőktől függetlenül is világszerte ismert,
zeneszerző, kutató, tanár, előadóművész és jó humorral megáldott zseni.  



Évfordulók

nehéz lexikonjai alá rakta, „mert csúnya a füzet, ha sza-
márfüles” – vallotta be felnőttes komolysággal. A
rendszeretet korán beidegződött, második termé-
szetévé vált. Így ismerte Bartókot, a művészt min-
denki: pedánsnak és rendszeretőnek. ez a tulaj-
donsága később, kutatásai során is hasznára vált, hi-
szen Kodály zoltánnal közel 13.000 dallamot kellett
rendszerbe foglalnia. 

„A dALOK FORRÁSA KIBuGGyANT BELőLüK”

Bartók első feleségéhez, ziegler Mártához írt egyik
leveléből – melyen nem mellékesen jókat derül az
olvasó, hiszen megismerheti a zseni szellemes stí-
lusát is – kiderül, milyen óriási munka, alázat és ki-
tartás kellett ahhoz, hogy az utókornak megmarad-
janak a magyar és a környező népek ősi dallamai. 
„Az első énekesekkel egy kis baj volt: vagy 6 asszony gyűlt
egybe, az egyik rázendített a nótára, a többiek pedig zava-
ros makogással kísérték. Jó időbe került, míg megállapítot-
tam, hogy a többi 5-nek, akik pedig énekelni jöttek, egyál-
talán semmi hallásuk sincs és képtelenek minden zenei pro-
dukcióra. Ezeket elimináltam, a megmaradt asszonnyal pe-
dig elmulattam vagy 2 óra hosszat.”

A zeneakadémia elvégzése után Bartók az 1900-as
évek első éveitől fordult a magyar népzene felé. Ko-
dály zoltánnal itthon és a szomszédos országok-
ban több ezer népdalt gyűjtöttek össze, a népi dal-
lam- és ritmusvilág műveik részévé vált. Csak 1905-
ben kezdték a közös munkát, ekkor fordult Bartók
Kodályhoz segítségért. Pedig a találkozás hamarabb
is bekövetkezhetett volna: „Egy iskolába jártunk,
1900-tól együtt tanultunk a Zeneakadémián. Csak éppen
hogy soha nem találkoztunk. Bartók mindig más napokon
ment be, mint én. Különben is, Bartók igen visszavonult
egyéniség volt, még saját osztálytársaival sem barátkozott.”-
nyilatkozta Kodály. ez a visszahúzódó természet
egész életére jellemző volt. Annál figyelemremél-
tóbb, hogy milyen odaadással próbált szóra illetve
énekre bírni több ezer embert; magyart, románt,
törököt, arabot. 
A gondosan végzett terepmunka úgy zajlott, hogy
„felosztottuk egymás közt a kutatási területeket, … Időn-
ként aztán összejöttünk, ki-ki magával hozta a tarisznyá-
jában a gyűjtés eredményét.” – olvasható egy Kodállyal
készült interjúban. A gyűjtőmunka során Bartók és
Kodály nem jártak egymás nyomában. Az egymás
iránti bizalom megnyilatkozása volt, hogy amelyik
faluban Bartók gyűjtött, oda Kodály „nem szállt ki”.
„Kodály Zoltánnal együtt láttunk munkához, és bizony
nagy fáradtsággal és szívóssággal dolgoztunk. Bejártuk úgy-
szólván az egész régi Magyarországot (…) nem volt könnyű
beférkőzni a falusi nép bizalmába.” (Keleti Újság, 1933.
dec. 19.)
Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és az or-
szág feldarabolása után a gyűjtés magyar területe-
ken lehetetlenné vált, ekkor kezdett Bartók szlovák,
román és egzotikusabb, mint például a török és az
arab zene felé fordulni. 

„KELET ÉS NyuGAT SzINTÉzISÉT AKARTuK
MEGTEREMTENI”

„A gyűjtés módja vidékek és tájak szerint különböző volt.
A román falvakban (…) a tanítót, vagy a papot kértem
fel, hogy gyűjtse körém a leányokat (…) a leányok eleinte
szabadkoztak.  – Ők bizony nem énekelnek – mondották
– mert szégyellik magukat. (…) Mikor aztán a dalok for-
rása kibuggyant belőlük, a legszebb és legrégibb dalok sza-
badon és kristálytisztán ömlöttek ajkukról. A magyar és
székely vidékeken már nem leányok voltak a dalok forrá-
sai, hanem az öregasszonyok (…). Ezért kellett nem öreg-
asszonyokhoz fordulnom, hogy a régi népdalok eredetiségé-
nek gyökeréhez jussak. (…) Nótázás közben a dalokat
először kótára vettem, azután leírtam szövegüket, majd mi-
kor ezzel is készen voltam, a gramofonba énekeltettem be
őket. Ez volt a legmulattatóbb, mondhatnám szórakozta-

GYŰJTőMUNKA

Volt, hogy a népdalgyűjtés nem igazán volt kellemes élmény. rész-

let Bartók Székelyföldről küldött leveléből:

„A "régi jó énekes asszonyok", ezek a cselédruhájú némberek

olyan reszketeg hangon, bizonytalan formában énekelnek, közben

annyit vihognak, egyik napról a másikra elfelejtenek feljegyzett dal-

lamokat (hiába fütyülöm el; nem képesek utána énekelni ujból) egy-

szóval útálatosak. Mindennek a tetejébe forintokat is emlegetnek

- - - - Eleinte ugy volt, hogy itt ebben a nagy városban, ha már szál-

lásért kosztért kell fizetnem, legalább az énekesek nem követel-

nek semmit. Ha azonban ezek is pénzt kérnek és ennek fejében

legnagyobbrészt 100szor lejegyzett dallamokat énekelnek – akkor

alászolgája székely gyűjtés.”

A torontáli tapasztalat azonban kárpótolhatta a nehezebb gyűjtési

körülményekért. részlet Bartók valószínűleg Busitia Jánosnak,

egyik legjobb barátjának írt leveléből.

„Kedves Tanár Úr! Szíves soraira régebben akartam válaszolni és

megírni, mennyi értékes dolgot találtam Torontálban. Most pedig

egy éppen ezzel kapcsolatos kérés (megint kérés) szükségessége

legyőzi levélírói lustaságomat. Kiderült, hogy a Délvidék különös

egy fészke a balladáknak. Már itt-ott felbukkant fiataloknál is egy-

egy ballada, míg végre Petrovaselón (tiszta román falu, mégis

szerb neve van), egy öreg bakter egyszeribe hét hosszú balladát

diktált, úgy, mintha olvasta volna. Két és fél óra hosszat jegyeztem

egyfolytában, már alig győztem és az öreg csak rendületlenül dik-

tált (…) Egy hónap múlva rendbe lesz a torontáli kötet anyaga.” )
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tóbb része tanulmányutamnak.” (Keleti Új-
ság, 1922. okt. 31.)
egy kérdésre, milyen szabályok szerint
dolgozik, Bartók így válaszolt „Az ember
nem dolgozik meghatározott szabályok szerint.
Én legalább nem. A szabályokat utólag há-
mozzák ki a műből. A zene az mindig lesz,
mert a zene lelki szükséglete az embernek” (te-
mesvári Hírlap)
sőt egy nagy, univerzális cél lebegett Bar-
tók szeme előtt, ami egész életére jel-
lemző volt; a népek testvérré válásának
eszméje, a testvérré válásé minden hábo-
rúság és minden viszály ellenére. A nép-
zenegyűjtéssel „Kodály és én a Kelet és a
Nyugat szintézisét akartuk megteremteni. Úgy
gondoltuk, hogy alkalmasak vagyunk a feladat
elvégzésére, részint népünk származása, részint
hazánk földrajzi helyzete folytán, amely egyben
Kelet előretolt őrhelye és Nyugat védőbástyája.”
A védőbástya szerep egyébként Bartók Kodályhoz
való viszonyában is fellelhető. 1921-ben, Kodály
védelmében írt cikke megint a bátorság és a gerin-
cesség mintapéldája: „Ezt az embert, akinek a magyar
kultúra annyit köszönhet, ezt támadják úton-útfélen, hol
hivatalos körök, hol »kritikusok«. Mindenképpen meg
akarják akadályozni, hogy nyugodtan dolgozhasson kul-
túránk javára – és teszik ezt, miközben a magyarság kul-
túrfölényének fontosságát harsogják ők, a tehetségtelenek, a
tétlenek, a senkik. Ezt akartam elmondani…”

„ÉS FÖLÉREz ÉS FÖLzENG… A RÉGI, RÉGI ÉdEN A
zENÉdBEN”

(… fogalmaz Juhász gyula Bartókhoz írt versében,
mely a zeneszerző első szegedi koncertje után szü-
letett.) gyűjtései mellett – bár több nyilatkozatából
is kiderül, nem szívesen – az országban sok helyütt
koncertezett szegedtől Kolozsvárig, Nagyszent-
miklóstól Budapestig és Pozsonyig. Mint előadó-
művész kizárólag magasztaló, dicsérő kritikákat ka-
pott. 
„Valahogy úgy érzem, hogy Bartók Béla méltatásával nem
szabad, nem is lehet a nagyságát, művészetét és értékét ki-
fejező hangzatos jelzőkkel dobálózni. Nem szabad és nem
is lehet, — mert ez az ember maga a megtestesült végtelen
szerénység.” fogalmazott találóan Pálos István a ko-
lozsvári Pásztortűz irodalmi és művészeti folyó-
iratban.
Kolozsváron 1922 és 1933 között nyolc alkalom-
mal játszott, a Keleti Újság is elismerően írt róla:
„A kolozsvári Bartók-est átlelkesültsége alatt éreztük meg
minden kételytől megtisztultan, hogy Bartók a magyar nem-

zeti géniusznak éppen olyan küldöttje, mint Vörösmarty,
Petőfi, Arany, vagy Ady Endre. A legmélyebb nemzeti te-
levényből, a néplélek mélységeiből hozta világra a magyar
zenei lélek titkainak szépségeit. A zeneköltőn kívül ismé-
telten gyönyörködhettünk Bartók nagy és ihletett előadómű-
vészetében.(…) Hihetetlen és tüneményszerű, hogy ez a tö-
rékeny és szinte légiesen kifinomult fizikum, amely testisé-
gén keresztül is inkább egy nagy lélek kivételes benső élet-
ének hordozója, hogyan tud olyan hatalmas, viharzó szen-
vedélyeket megszólaltatni instrumentumán.”

Bartók és Kodály

1908-ban, Erdélyi úton
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többször megfordult szegeden is, gyűjtéseit is
azon a környéken kezdte. A szegedi napló Liszt Fe-
renccel von párhuzamot:
„Liszt Ferencről még ma is folyik a vita, hogy vajon, mint
virtuóz volt-e nagyobb, vagy pedig mint komponista. A ma-
gyar zenei körök ugyanígy vannak Bartók Bélával is. Sze-
gedi koncertjén is viaskodtak ezek az érzések. Nekünk ak-
kor volt nagyobb, amikor Beethovennek áldozott és maga-
sabb szférákba ragadott bennünket, de műveit is csodáltuk,
újszerűségét, a tagadhatatlan egzotikust, amely ezekből az
opusokból kiárad. Bartók Béla a modern zene egyik úttö-

rője, aki mint a magyar zeneművészet egyik legméltóbb rep-
rezentánsa, diadallal járja be a világot. Amilyen hódolattal
borul le Bartók Beethoven szelleme előtt, ugyanolyan elis-
meréssel adózik kongeniális művészetének a világ vala-
mennyi kultúrnépe.”

„VEzÉRESzMÉM: A NÉPEK TESTVÉRRÉ VÁLÁSA.”

Bartók az 1920-as, 30-as években európa- és világ-
szerte koncertezett, eközben színpadi művei nem
arattak osztatlan sikereket. A kékszakállú herceg vá-
rát – melyet akkori feleségének, Mártának ajánlott
– szokatlan szereposztása és dallamvilága miatt
nem adták elő, a Csodálatos mandarin előadását
több alkalommal is elvetette a budapesti Operaház.
Bartók szellemességére vall, hogy a hosszas huza-
vonát megelégelve egy levél kíséretében vissza-
küldte az előleget az igazgatónak:
„A Magy. Kir. Operaház t. Igazgatójának.
A mai napon visszaküldöm a M. Kir. Operaháztól a Cso-
dálatos Mandarinra kapott előleget: 30.000 papírkorona
= 240 pengő postautalványon feladva.” {Eredeti levelet lásd
a fényképen! – Szerk.} 

A fából faragott királyfi azonban 1916-ban meg-
hozta a világhírt. A következő években sorra szü-
lettek zenekari művei, miközben a zeneakadémián
zongorát tanított, thomán István utódaként. ze-
neműveiben vezéreszméjéhez híven különböző
népek zenéjének hatása érződik, ezzel kapcsolatban
így fogalmaz:
„Az én igazi vezéreszmém, amelynek, mióta csak mint ze-
neszerző magamra találtam, tökéletesen tudatában vagyok:
a népek testvérré-válásának eszméje, a testvérré-válásé min-
den háborúság és minden viszály ellenére. Ezt az eszmét

igyekszem – amennyire erőmtől telik – szol-
gálni zenémben; ezért nem vonom ki magam
semmiféle hatás alól, eredjen az szlovák, ro-
mán, arab, vagy bármiféle más forrásból. Csak
tiszta, friss és egészséges legyen az a forrás!”

„HA MÁR MINdENüTT ROSSz, 
AKKOR INKÁBB OTTHON VAN Az
EMBER”

A második világháború kitörése után
Bartók komolyan fontolóra vette, hogy
elhagyja a háborús európát. Bár ez a
gondolat korábban is felmerült benne,
mégis, még az 1938-as, Anni Müller-
Widmannhoz {Bartók Svájcban élő jó ba-
rátja és mecénása –Szerk.} címzett levelé-
ben is vacillál: „Tulajdonképpen az lenne a
kötelességem, hogy kivándoroljak, ameddig

még lehet. De még a legkedvezőbb esetben is – óriási nehéz-
séget és lelki gyötrődést jelentene számomra valamilyen ide-
gen országban a mindennapi kenyér megszerzése (most, 58
éves koromban az áldatlan munkát, mint pl. a tanítást új-
rakezdeni valahol, és teljesen ráutalva lenni), annyira, hogy
erre gondolni sem lehet. Mert ezzel nem érnék el semmit, hi-
szen ilyen körülmények között máshol sem tudnám tulaj-
donképpeni és legfontosabb munkáimat elvégezni. Tehát tel-
jesen mindegy, hogy megyek-e, vagy maradok. – Azután itt
van az anyám: most, élete utolsó éveiben hagyjam el örökre
– nem, ezt nem tudom megtenni!” 
Az Anschluss után művei kiadását egy angol kiadó,
a Boosey and Hawkes vette át, manuszkriptjei meg-
őrzésére pedig Anni Müller-Widmannt kérte meg.
édesanyja 1939-ben bekövetkezett halála hozzáse-
gítette a nehéz döntéshez, hogy elhagyja Magyar-
országot. egy utolsó budapesti, Pásztory Dittával
közösen adott koncertje után néhány nappal Por-
tugálián keresztül Amerikába utazott, Péter fiuk egy
évvel később követte őket. Bartók nem tervezte,
hogy többé nem tér vissza Magyarországra. 
„Ez az utazás voltaképp ugrás a bizonytalanságba a biz-
tos elviselhetetlenből. Már az én nem egészen megnyugtató
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állapotom miatt is; gondolok a még mindig meg nem gyó-
gyult periartrithisre {sokizületi gyulladás – Szerk}. Isten
tudja, hogyan és meddig tudok dolgozni odakint. De nem te-
hetünk semmit, egyáltalában nem kérdés: így kell-e lennie
(muss es sein); mert így kell lennie (es muss sein). Müller-
Widnamm asszonynak, 1940. október 14-én.

„BüSzKE VAGyOK, HOGy KAPCSOLATBAN ÁLL-
HATOK ÖNNEL”

több forrásból tudjuk, hogy – még életének utolsó
hónapjaiban is – állandó és nemegyszer szinte meg-
oldhatatlannak tűnő problémát jelentett, hogy meg-
felelő lakóhelyet találjanak feleségével. Utoljára
New York belvárosában egy kicsi, kétszobás lakás-
ban éltek, ahol szinte lehetetlen volt egy művész-
házaspárnak dolgozni. Bartók helyzetének ellent-
mondásosságát talán Péter fiához írt levelei mutat-
ják a legjobban. egyikben művei lelkes fogadtatását
újságolja, a másikban azon tűnődik, hol fog lakni.
Aztán arról mesél, hol tölti azt az időt, amíg Ditta
gyakorol. 1944. szeptember 25-én írt levelének ele-
jén például a kétségbeejtő New York-i lakáshely-
zetről ír, a levél végén viszont Hegedűversenyének
nagysikerű előadásáról. A művet Menuhin adta elő
Londonban, és az előadást követően gyorsan jöt-
tek a lelkes gratulációk. egy távirat Menuhintól és
egy másik Bartók kiadójától, Ralph Hawkestól.
„Büszke vagyok arra, hogy egy ilyen nagyszerű mű kiadó-
jaként kapcsolatban állhatok önnel.” „Ha büszke, büszke,
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Részlet Illyés Gyula Bartók című verséből

„(…) szikár, szigorú zenész, hű magyar

(mint annyi társaid közt, - „hirhedett”)

volt törvény abban,  hogy éppen e nép 

lelke mélyéből, ahová leszálltál,

hogy épp e mélység még szűk bányatorka 

hangtölcsérén át küldted a sikolyt föl

a hideg-rideg óriás terembe, 

melynek csillárjai csillagok?

(…) Mert olyanokat éltünk meg, amire 

ma sincs ige.

(..) amire ma sincs szó s tán az nem is lehet már, 

csak zene, zene, zene, olyan, mint a tietek,

példamutató nagy ikerpár, 

zene csak, zene csak, zene, 

a bányamély ős hevével tele,

a „nép jövő dalával” álmodó 

s a diadalra ápoló 

(…) jó meghallóit eleve

egy jobb világba emelő zene. 

van néki mire! – írja Bartók. – De akkor tulajdonképpen
segíthetne nekem valami nyomatékosabb évi előlegekkel, amíg
ebben az országban vagyok.” A következő, 1944. októ-
ber 11-i levelében pedig tréfásan azzal kérkedik,
hogy egyéni rekordot ért el: sikerült 35 centért
megebédelnie.  
Bartók tragédiája, hogy nehéz szívvel távozott, és
nem múló kételyek közt élt idegenben, hiszen itt-
hon és szabadon szeretett volna élni. Így fogalma-
zott: „Én részemről egész életemben minden téren, min-
denkor és minden módon csak egy célt fogok szolgálni: a ma-
gyar nemzet és magyar haza javát.” 
Bartók Cantata profanáját 2016. május 16-án, a Müpá-
ban hallhatják az Énekel az ország koncert keretében. A
hangversenyen felcsendül még Händel: Dettingeni Te Deum
című műve. A Cantata profanát ezen kívül meghallgathat-
ják még Nyíregyházán, 2016. május 21-én, majd a Zene-
akadémián a Megérthető zene koncertsorozat keretében
2016. május 29-én, 11 órakor. 

MAGÁNÉLET

Zenei stílusának kialakulására nagy hatással volt a Geyer Stefi he-

gedűművésznőhöz fűződő reménytelen szerelme. Bartók 26 éve-

sen ismerte meg a lányt, és 1907-ben elkezdte írni a neki szánt I.

Hegedűversenyt. A kéttételes mű egészen a zeneszerző és a mú-

zsa haláláig Geyer Stefi íróasztalának fiókjában rejtőzött, míg

1958-ban Paul Sacher vezényletével elő nem adták Baselben. 

A szerelmi csalódás után nem sokkal Bartók feleségül vette Zieg-

ler Mártát, majd 1910-ben megszületett fiuk, ifj. Bartók Béla.  Meg-

határozó szerepe mégsem első fia anyjának, hanem a zeneszerző

második feleségének, Pásztory Editnek volt Bartók életében. A 22

évvel fiatalabb tanítvány, zongoraművésznő hamarosan Bartók fe-

lesége és feltétel nélküli hódolója lett. Közös gyermekük, Bartók

Péter 1924-ben született. Bár többször koncerteztek együtt, Ditta

(ezt a becenevet Bartóktól kapta) alapvetően lemondott saját kar-

rierjéről, és tipikus művészfeleségként férjének szentelte életét. 
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Pulpituson

Szöveg: Viant Katalin

Míg elhelyezkedünk a patinás Gel-
lért Szállóban, elmondja, hogy éjjel,
a Pannon Filharmonikusok újévi
koncertjét követően feljött Buda-
pestre Pécsről, de egy óra múlva már
indulnia kell a repülőtérre, mert
Finnországban lesz koncertje a finn
zenekarával. Így hát megkérem,
hogy beszéljen inkább ő; a felkérés-
ről, a művekről, mindenről, amiről
szeretne, én nem szakítom félbe,
nem kérdezek. Szuper, mondja,
mégis hamarosan társalgás alakul
ki köztünk, az ő szavaival élve „fi-
atalos és lendületes”, mint a zene-
karok, amiket szeret.

Ritkán vállalok Magyarorszá-
gon felkérést a Pannon Filhar-
monikusok mellett, leginkább
az Operaházban dirigálok, az
opera a szívem csücske. ebben
képez kivételt, hogy eleget tettem a híres Dohnányi
zenekar felkérésének. A BDz életútját egyébként
már régóta követem.
A híres BDZ-t követi?
természetesen! Figyelemmel kísértem a magyaror-
szági zenei történéseket, benne gábor és a BDz
munkáját is, amiben sok az irigylésre méltó. em-
lékszem, hogy stinggel is fellépett a zenekar. gá-
borral pedig amúgy is van már egy kedves kapcso-
latunk, ugyanis ő a zempléni Fesztivál művészeti
vezetőjeként meghívta a finn zenekaromat. Maga
Dohnányi ernő mindig fontos volt számomra: szi-
porkázó magyar zeneszerző, sikeres előadóművész,
akiről oly keveset tudnak, akinek műveit szinte
egyáltalán nem ismerik külhonban. A Helsinki Fil-
harmonikusokkal való debütálásom műsorára Doh-
nányi II. szimfóniáját tűztem, nem kis rizikót vál-
lalva, mert Dohnányi nevét szinte alig ismerik Hel-
sinkiben. A koncertnek hatalmas sikere lett, de a

csattanó, hogy ez volt az 1944-ben írt szimfónia
finnországi bemutatója!
A BDZ élén most három művet fog vezényelni.
Beszélne ezekről?
A műsor sem lesz kevésbé fiatalos és lendületes,
mint a zenekar. Különös említést érdemel a kon-
certet nyitó zenemű és ennek szerzője: kevesen is-
merjük még zeneszerzőként a Pannon Filharmoni-
kusok koncertmesterét, a nagyszerű hegedűst és
egyetemi tanárt: Bánfalvi zoltánt.
Hogyan derült ki róla, hogy zenét szerez?
többször hallottam őt zongorázni. zongorajátéká-
ból rögtön kihallani, hogy itt többről van szó, mint
hangzatos akkordok lefogásáról. zoli elárulta, hogy
néha le is ír ezekből az improvizációkból, sőt van 2-
3 zeneműve is. Megismerve a partitúrákat, méltónak
találtam, hogy Pécsett az évadot az egyik Bánfalvi
művel kezdjük: szeptemberben eljátszottuk hát a
frenetikus zongora-hegedű kettősversenyét. szintén

A pálca és a vonó mestere
„A jó dallamok itt keringenek körülöttünk az univerzumban.” 
Bogányi Tibor „mindenevő” karmester, saját szavaival élve misszionárius. Hiszi a zene gyógyító hatását, és ál-
lítja, hogy jó és logikus dallamot írni nehéz. Vonzódik a gyönyörű muzsikához, és nagy rajongója az operának,
valamint Dohnányinak. Azt vallja, amit ő vezényel, az jó zene.
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nem rég készült el egy vonószenekari műve, nos, én
ezt a Divertimentót hozom most el a BDz-nek. A
szerző ars poeticája, egyetlen vágya, hogy a közön-
ség rajongjon műveiért, és mondhatom: fog is.
Közönségként jó ezt hallani! 
Két tétel hangzik majd el zoli művéből: a nyitóté-
tel berobban véget érni nem akaró melódiájával,
vad ritmusképleteivel, harmóniailag elkalandozik
messzi vidékekre. A melódia és a harmónia, az iz-
galmasság és a fanatikus szépség uralja minden pil-
lanatát ennek a résznek. A másodikat „magyaros”
tételnek mondanám. Mély zene, amelyben egy gyö-
nyörű népdalt is elrejtett a szerző. zoli műveit csak
én vezénylem Magyarországon egy exkluzív szer-
ződésnek köszönhetően, így hát sarkallom is őt a
komponálásra: a következő rendelésünk egy cselló-
verseny lesz tőle.
Februári koncertünkön Bánfalvi Zoltán Diver-
timentója után Saint-Saëns a-moll csellóverse-
nye lesz a második mű. Erről azt olvastam, hogy
nagyon nehéz, és ezért ritkán játsszák… Látom
az arcán, hogy önnek nem ez a véleménye.
Csellistaként úgy vélem, technikailag és zeneileg
sem tartozik a legnehezebb versenyművek közé.
Népszerű, sokat játsszák. Ugyanakkor picit furcsa
fény vetül rá azért, mert a zeneiskolákban ez az
egyik első „nagy” versenymű, amit már eljátszo-
gatnak. De a legnagyobbak is játsszák, így Paul tor-
telier vagy Pierre Fournier előadása elementáris,
igazi franciás „fűtöttsége” van mindkettőnek.
Mint csellóművész más füllel hallgatja, más
kézzel vezényli a csellóra írt műveket? Másként
dolgozik egy csellóművésszel, mint egy zon-
goristával?
talán a szívem más, de a kezem ugyanaz! előny ter-
mészetesen, hogy ismerem a hangszert, játszottam
magam is a versenyműveket. Azonban a hegedű-
és zongorarepertoárt nem kevésbé ismerem. 

Végül Rimszkij-Korszakov Seherezádéjáról
kérdezném. Minden bizonnyal ez is beleillik a
romantikus, dallamos művek sorába, és min-
tegy lezárja a koncert ívét.
ez a mű kultikus szereppel bír. Ismerek neves
orosz karmestert, zongoristát, művészembereket,
akik szerint Rimszkij-Korszakov a legoroszabb ze-
neszerző. Az ő listájuk legelején nem Csajkovszkij,
hanem Nikolai Rimszkij-Korszakov áll. én is tu-
dok azonosulni ezzel az elmélettel. A seherezádé
sziporkázó hangszerelésű mű, amelyben orientális,
arab elemek keverednek az orosz dallamvilággal –
mindez az 1001 éjszaka meséinek izgalmas ihleté-
sében, programszerűen. ehhez a műhöz amúgy is
sok élmény fűz. Legutóbb a Berlini Filharmóniá-
ban dirigáltam „saját zenekarom”, a Pannon Fil-
harmonikusok élén, egy nagy svájci–német turnénk
záró koncertjeként.
Miért vonzódik a szép dallamokhoz?
Úgy vélem, hogy szép és jó, logikus dallamot írni a
legnehezebb. Ha mégis sikerül, akkor olyan egy-
szerűnek és természetesnek hat, mintha egy kis-
gyermek írta volna. ez a tény az élet sok területén
így van. A jó dallamok itt keringenek körülöttünk,
jelen vannak az univerzumban – ritkák és kiváltsá-
gosok azok, akiknek van képességük „lehívni” eze-
ket. ők a jó zeneszerzők!
A BDZ-vel saját szíve szerint való, Hollerung
Gáborral közösen kiválasztott műveket dirigál,
ráadásul a Zeneakadémián.
Így igaz, megvan minden jó minőségű alapanyag.
De elmondhatom, innen sem mindig egyenes út ve-
zet a siker felé…
Lassan lejár a beszélgetésre szánt időnk: ismét
elutazik…
Misszionáriusok is vagyunk mi karmesterek: uta-
zunk, s hirdetjük a zene gyógyító hatását!
A Bogányi Tibor dirigálta koncertünket 2016. február 13-
án, 19.30 órakor hallgathatja meg közönségünk a Zeneaka-
démián. A koncerten felhangzik Bánfalvi Zoltán: Diverti-
mento, Saint-Saëns: a-moll csellóverseny, Rimszkij-Korszakov:
Seherazade. Közreműködik: Tomasz Daroch – cselló.
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A KArMESTErI PÁLCA – BOGÁNYI TIBOr SZEMÉVEL

A pálca a kéz meghosszabbítása – eredeti célja a karmesteri

mozdulatok jobb beláthatósága. Akkor jó a karmester techni-

kája, ha a zenekar pontosan akkor szólal meg, mikor a pálca

vége leesik. A karmesterség egyik része kézműves szakma: ha

valaki ezt nem tanulja meg, sosem fogja meghallani a zene-

kartól a fejében elképzelt hangzást! Ehhez is kell a pálca. (És

ahhoz, hogy ne érezzük magunkat úgy, mint egy katona a harc-

ban puska nélkül…)

HÁTTÉr

Bogányi Tibor 1975-ben született Vácott. A kecskeméti Kodály

Iskolában, majd 12 éves korától, amikor szüleivel Finnországba

költöztek, Helsinkiben a Sibelius Akadémián végezte gordon-

katanulmányait. Csellistaként 1996-ban megnyerte a Weiner

Leó Versenyt, majd 1999-ben a Kuhmo Nemzetközi Trió Ver-

senyt. Karmesteri diplomaszereplése Aulis Sallinen Hobbit című

operájának világpremierje volt.

2002-ben kinevezték a Turkui Szimfonikusok Zenekar vezető

karmesterévé.

2008-tól a Lappeenranta Városi Zenekar zeneigazgatója és ve-

zető karmestere.

2011-től a Pannon Filharmonikusok vezető karmestere.



hangversenytermeink

Szöveg: Mácsai Ágnes

Nem lett belőle Bájlak, Búfúdda, gondilla,
gyönyörde, Kedvelde, bár a XIX. század
polgárai meglehetősen kedvelték, az már
egyszer biztos! Mivel alapvetően a gyönyö-
rűségek, vigadozások helyszíne lett, sokáig
végül Vigarda néven futott. ebből alakult
ki a ma is használatos Vigadó, amely ma
már részben műemlék, részben turisztikai
látványosság, de leginkább egy összművé-
szeti rendezvényközpont, Budapest belvá-
rosában.

ELőd: A REdOuTE

A Pesti Vigadó elődje, a Redoute 1829 és 1832 kö-
zött épült Pollack Mihály tevei alapján. A főváros-
nak addig nem volt saját táncterme, ezt a hiányt or-
vosolandó vágtak bele a városatyák ebbe a nagy lé-
legzetvételű projektbe. A Redoute Pollack Mihály
első kiemelkedő pesti alkotása és élete egyik fő

műve lett. Az épület a pesti klasszicista építészet re-
meke volt. A palota ma már nem áll, így csak a
fennmaradt tervekből, rajzokból ismerhetjük. Az
épület elnevezése egy hozzánk francia közvetítés-
sel érkezett, olasz eredetű szóból (ridotto) szárma-
zik, aminek több jelentése is van. egyrészt így ne-
vezték a tánctermet, másrészt katonai körökben ezt
a szót használták a sánc megfelelőjeként. A pesti
Redoute nagyjából a régi északi nagyrondella he-
lyén épült fel, ahol régen a katonák mulatságaikat
rendezték, így érthetővé válik az elnevezés.
A táncpalotában az első bált 1833. január 13-án ren-
dezték meg. ezt követően az épület nem csak bá-
loknak adott otthont, hanem a város egyik legigé-
nyesebb kulturális helyszíne is lett. A Redoute-ban

fellépett többek között id. és ifj. Johann strauss, er-
kel Ferenc és Liszt Ferenc is. A Redoute más típusú
rendezvényeknek is helyt adott. Itt tartották 1842-
ben az első Magyar Iparmű-kiállítást, amelyet Kos-
suth Lajos javaslatára hívott életre az Iparegyesü-
let. A kiállítást egy hónap alatt közel tizenöt ezren
látták, mégis ráfizetéses volt. A politika is beférkő-
zött egy időre az épület falai közé, mert az 1848-

49-es forradalom és szabadságharc ide-
jén az Országos Honvédelmi Bizott-
mány időnként itt tartotta üléseit. emel-
lett itt ülésezett az 1848. július 5-én
megnyílt, első népképviseleti ország-
gyűlés képviselőháza. Kossuth itt
mondta el július 11-én híres beszédét,
amelynek hatására az országgyűlés meg-
szavazta kétszázezer újonc toborzását.
ennek a politikai szerepvállalásnak a ha-
tására az osztrák Hentzi tábornok több
napon át ágyúztatta az épületet, amely

végül ledőlt. A Redoute csak tizenhat esztendeig
szolgálhatta a várost.

úJJÁÉPíTÉS

Bár a pestiek báljaikat és hangversenyeiket a meg-
lévő szállók fényűző dísztermeiben is megrendez-
hették volna, nem akartak lemondani a Redoute új-
jáépítéséről. 1859-ben Feszl Frigyes építészt bízták
meg a munkával, aki meglepő módon egy új ma-
gyar építészeti stílus kialakításával próbálkozva al-
kotta meg a város kétségkívül legszebb koncert-
épületét. Az épület belsejében Lotz Károly és than
Mór freskói kaptak helyet. Az új Redoute szépségét
homlokzati díszítőszobrokkal akarták fokozni.
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A Pesti Vigadó

a Pollack Mihály-féle épület
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ezért az ország címere mellé a magyar tör-
ténelem jeles alakjainak portréi kerültek fel,
az oszlopok díszítését szolgáló szobrokat
Alexy Károly készíthette el. A 700 férőhe-
lyes nagytermével és a kamaraelőadások
számára kialakított, 220 főt befogadó kis-
termével 1907-ig, a zeneakadémia új épü-
letének felépítéséig ez a helyszín volt Pest
legjelentősebb koncertterme. Bár az első
nyilvános táncmulatságot már január 15-én
megtartották, az új épületet a város hivata-
losan csak 1865. február 20-án vette bir-
tokba. A köznyelvben az épületet ezután is
Redoute-nak hívták, bár a hivatalos elneve-
zés ekkor már Vigarda volt, amiből kialakult a ma
is használatos Vigadó név.

JELMEzEK, ÉLőKÉPEK, ARANyHALAK

A megnyitást követő két-három évtizedben renge-
teg bált tartottak a Vigadóban. Volt olyan is, ame-
lyet az uralkodópár, Ferenc József  és erzsébet ki-
rályné nyitott meg. (ezt az eseményt a helyszínen
székely Bertalan festőművész meg is örökítette.) A
rendezők azon igyekeztek, hogy rendezvényeik ki-
tűnjenek a többi fővárosi esemény közül, így egyre
újabb, merészebb ötletekkel álltak elő. sor került
olyan jelmezes művészestélyre, ahol Jókai Mór re-
gényalakjait kellett megjeleníteni, de rendeztek élő-
képeket is történeti jelenetekből. A legköltségesebb
bált a nemzeti evezős-vitorlázó egylet tartotta 1870-
ben drága táncrenddel, díszlettel, aranyhalakkal.
A bálok mellett a Vigadóban nagyon mozgalmas
hangversenyélet is folyt. Liszt Ferenc számos alka-
lommal hallgatott itt koncerteket, és maga is több-
ször fellépett. Liszt vezényelte például saját művét
a szent erzsébet legendát, itt került sor 1869-ben

első szerzői estjére, majd 1873-ban ő vezényelte a
szózat és a Himnusz zenekari változatának ősbe-
mutatóját. A Vigadó falai között fellépett például
Debussy, Mascagni, Artur Rubinstein, de ezen a he-
lyen adta első önálló koncertjét Dohnányi ernő,
Bartók Béla vagy Fischer Annie is. zenetörténeti
érdekesség, hogy a legrégebbi magyar zenekar, a
Filharmóniai társaság együttesének is a Vigadó
volt az otthona. A zeneakadémia 1907-es megnyi-
tása után a nem igazán jó akusztikájú Vigadóban a
koncertek száma csökkent, főleg a magyar előadók
pártoltak át a modernebb koncertterembe. ezután
a Vigadó programját világhírű külföldi vendégmű-
vészekkel, kortárs művekkel és matiné előadásokkal
töltötték meg.

KuLTúRPALOTA

A második világháborúban a Vigadó épülete kié-
gett, és a súlyos sérülések miatt majdnem lebon-
tották. A legfelsőbb pártvezetés úgy döntött, hogy
az újjáépítés szükséges, egy igazi kultúrpalotát ál-
modtak ide. Az építkezés a hatvanas években kez-

dődött meg, de csak 1980-ban nyitották meg
újra a Vigadót. A hétszáz férőhelyes koncert-
terem mellett kamaraterem is működött az
épületben, a Vigadó galéria pedig a kortárs
képzőművészeti élet egyik legfontosabb kiál-
lítóhelyévé vált. 2004-ben zárta be kapuit a
Pesti Vigadó, hogy elkezdődhessen egy hosz-
szú felújítás.  2014-ben nyílt meg újra az épü-
let, ekkor már a Magyar Művészeti Akadémi-
ánál volt a tulajdonjoga. A Vigadó honlapján
virtuális séta tehető, illetve előre meghirdetett
időpontokban idegenvezetést is tartanak, ami-
vel jobban megismerhető a felújított épület.
Remélhetőleg a modernizálásoknak köszön-
hetően a Pesti Vigadó megtalálja helyét a szá-
mos budapesti kulturális helyszín között. 
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Szöveg: Mácsai Ágnes

Hogy kerültél kapcsolatba a Buda-
pesti Akadémiai Kórustársasággal?
Az énekel az ország című rendezvényso-
rozaton vettem részt 2008-ban, így is-
mertem meg a kórust. Mivel akkor én a
zeneakadémiára jártam, megkértek, hogy
tartsak beénekléseket, később pedig szó-
lampróbákat is. évekkel később, 2012-
ben pedig Hollerung gábor, a kórus mű-
vészeti vezetője megkérdezte, elvállal-
nám-e a karigazgatói megbízást. Igent
mondtam.
A kórus legtöbbször zenekarunkkal
együtt lép fel. Van arra igény és lehe-
tőség, hogy önálló koncerteket is szer-
vezzetek?
Valóban nagyon sok közös koncertünk
van a BDz-vel. Az erre való felkészülés
komoly feladat, így nagyon ritkán van
időnk egy-egy önálló fellépésre felké-
szülni. Azért minden évben igyekszünk
magunkat megmutatni a zenekar nélkül is,
erre leginkább a zempléni Fesztiválon szokott le-
hetőségünk adódni.
Az amatőr kórusok világához az Akadémiai
Kórustársaságon kívül még két másik, általad
alapított kórussal, a Vox Insana Kamarakórus-
sal és a MediCantare Leánykarral is kapcso-
lódsz. Honnan jött az ötlet ezeknek az együt-
teseknek az életre hívásához?
A Vox Insana Kamarakórus 2009-ben alakult, heti
egy próbát tartunk. A már említett énekel az or-
szág című rendezvénysorozat kórusos közegében
voltak olyan fiatalok, akik egy iskolából érkeztek és
szerettek volna a továbbiakban is együtt énekelni.
Megkérdezték, hogy lennék-e a karnagyuk, és egy
rövid ismerkedési periódust követően végül elvál-
laltam a közös munkát. A kórus hét éve működik,
és azt hiszem, most már igazán összeszokott együt-
tessé érett. Odáig jutottunk, hogy egy két évvel ez-
előtti, kis nemzetközi versenyen kaptunk egy arany-
diplomát és egy különdíjat, tavaly pedig volt egy

Keszthelyi Dalünnep, ahol „arany dicsérettel” mi-
nősítést szereztünk. ez volt az általunk ott elérhető
legmagasabb fokozat. számomra a legfontosabb,
hogy a csapat egyben nagyszerű közösséggé is vált,
valódi baráti társasággá. 
Hogy lehet ilyen színvonalat elérni, versenye-
ken indulni ilyen kevés próbával?
Nem tudom a jó választ. Jó pár olyan kórus van az
országban, ahol heti egy próbával nagyszerű minő-
séget érnek el. A nyolcvanas években még gyakori
volt mindenfelé, hogy heti két próbával működtek
kórusok, de a világ változásával és azáltal, hogy
mindenki sokfelé elkötelezett, a rendszeres heti két
találkozás már nem lehetséges. Már az is nagy ered-
mény, ha a kórustagok a heti egy alkalmat meg tud-
ják oldani. Azt hiszem, leginkább azon múlik a do-
log, hogy megtaláljuk az adott kórus tagjainak el-
sődleges motivációit; mi ad számukra örömet, mi-
ért érdemes a kórus életében részt venniük. ez ter-
mészetesen sokféle lehet; van, akinek maga az ének-

„A legjobb dolog minden nap énekelni”
Tőri Csaba a Budapesti Akadémiai Kórustársaság karigazgatója. Emellett vezeti az általa alapított Vox In-
sana Kamarakórust és a MediCantare Leánykart, alapítója és egyben tagja a MoltOpera Társulatnak, és ta-
nít a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában. Legutóbb 2015 decemberében vezényelte zenekarunkat,
ennek kapcsán beszélgettünk a fiatal művésszel.
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lés, van, akinek a versenyeken való részvétel, más-
nak a külföldi turnék, és persze legtöbbször a ba-
rátok, a közösségbe tartozás érzése.
És honnan jött a leánykar alapításának ötlete?
Megalakulása után két évvel volt egy olyan kon-
certje a Vox Insananak (ekkor még kilencen vol-
tunk a kórusban, és nagyon kevés volt a fiú), ahova
bárki beállhatott énekelni. ezt később Beállós kon-
certnek kezdtük nevezni, és ma már szép hagyo-
mányra tekint vissza. 
A kilencfős kórus huszonötre duzzadt a színpadon,
így lehetőségünk nyílt olyan darabokat is elénekelni,
amikre akkor még önmagunkban nem lettünk volna
képesek. A koncert végeztével megkérdeztem, hogy
ki szeretne maradni, mire a vendégek fele igent
mondott. A fiú jelentkezőket felvettük, de a lányo-
kat sajnos már nem tudtuk, mert egy kamarakó-
rusnál nagyon lényeges, hogy a nemek aránya ne
boruljon fel. A lányok egy részétől viszont, egy hir-
telen ötlettől vezérelve megkérdeztem, hogy nem
akarnának-e egy leánykart alapítani. ebből lett a
MediCantare Leánykar, ami idén már öt éves. 
egy lánykarnál könnyebb dolgunk van a tagfelvé-
tellel. Aki szeretne énekelni, be tud illeszkedni a kö-
zösségbe és zeneileg is passzol a társaságba, az csat-
lakozhat. Idén már huszonöten-harmincan va-
gyunk, és ami az egyik legnagyobb élmény ebből a
munkából: a kórusban az emberek közti szeretet-
nek egy kivételes példája mutatkozik meg. Már a
kórus alapítása óta jellemző, hogy sokan hatalmas
figyelemmel fordulnak egymás életének nehézségei
felé, néhány olyan emlékünk is van már, amikor az
énekkar segített súlyos nehézségek megoldásában.
Érdekes helyzet, hogy ennyi lányt egy férfi ve-
zet. Milyen a lányokkal együtt dolgozni? Nem
furcsa neked ez a helyzet?
ez sok más nőikarnál is előfordul. Azt hiszem, az
általam ismert legtöbb lánykarnál így van. termé-
szetesen az embert ösztönösen is motiválja, ha az

ellenkező nem képviselőitől szeretetet
kap. és persze az is biztos, hogy van-
nak dolgok, amikben férfiként nem
dönthetek; elsősorban utazások szer-
vezése kapcsán. Ilyen kérdésekben sze-
rencsére sokan segítenek.
A szervezeti, szervezési kérdéseket
hogyan tudjátok megoldani?
A két kórus mögé egy idő után létre-
jött a Hangkeltő Alapítvány, amivel el-
sősorban pályázatokon szeretnénk
részt venni a jövőben. Mindkét kórus
alapvetően teljesen önfenntartó, ko-
rábban nem kapott pénzt a működé-

sére, saját magunk oldottunk meg mindent. Az a jó
az amatőr kórusvilágban – és ebben az Akadémiai
Kórustársaság is útmutató –, hogy saját lelkesedés-
ből és abból az akaratból fakadóan, hogy énekelni
szeretnénk a szabadidőnkben, saját örömünkre, na-
gyon sok minden megszervezhető. Még ha kívül-
ről vagy felülről nem is érkezik támogatás, a kóru-
son belül sokszor szembesülök az érzéssel: a leg-
jobb dolog, ami történhet az emberrel, ha minden
nap énekelhet. 
A MoltOpera Társulatnak is alapítója vagy. Eb-
ben a kezdeményezésben fiatal, de már komoly
szakmai tapasztalattal bíró énekesek vesznek
részt, azzal a céllal, hogy újra közérthetővé és
a fiatalok körében is elismertté tegyék az opera
műfaját. Mesélj erről egy kicsit!
Ágoston Laci {Ágoston László énekművész, a Molt-
Opera Társulat igazgatója, zenei menedzsere – Szerk.} a
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NÉVJEGY: TőrI CSABA KArNAGY, ZENETANÁr (29)

Díjai: Fiatal Karvezetők Országos Versenye I. hely, Lantos rezső-

díj és két különdíj

A következő kórusokkal, együttessel dolgozik együtt: Buda-

pesti Akadémiai Kórustársaság (www.bacs.hu), Vox Insana Ka-

marakórus (www.voxinsanakamarakorus.hu), MediCantare Le-

ánykar (www.medicantare.hu), MoltOpera (www.moltopera.hu) 

Kikapcsolódása: gokart, a kórustagokkal való közös programok,

tópart

Kedvenc zenekara: „Szakmai ártalom, hogy a Dohnányi Zene-

kar? Emellett fanatikus Queen-rajongó vagyok”

Kedvenc filmje: Hétköznapi mennyország, A Diktátor, A vád ta-

núja, A temetésem szervezem, Agymanók, A sárga szoba titka

Gyűjteménye: régi Budapest-térképek

legemlékezetesebb vezénylése: Kamarakórusom koncertje,

ahol sokan szólóban is énekeltek, és úgy kellett sokszor vezé-

nyelnem, hogy a közönség ne lássa, hogy vezényelek.  

Emlékezetes olvasmányélménye: Agatha Christie: Egy marék rozs

Kedvenc koncertterme: Zeneakadémia, egyértelműen

a MediCantare leánykarral



26

Pulpituson

csapat szíve és a lelke, aki ezt az egészet megál-
modta. egy este leültünk beszélgetni, és elmondta,
hogy mi mindent szeretne csinálni. emlékszem,
először minden irreálisnak tűnt, viszont ő annyira
zseniális személyiség, hogy ennek a sok mindennek
a nagy része mára megvalósult. Abban az értelem-
ben nem hivatásos társulatként működünk, hogy
nem állandó munkahelyként, hanem felkérések ese-
tén dolgozunk, alapvetően egyéni szerződésekkel.
De az együttes munkaformája, megjelenése egyér-
telműen professzionális. Az elmúlt másfél évben
volt 12 előadásunk az Operaházban, a Királyi lép-
csőházban, most tavasszal pedig további 6 elő-
adásra kaptunk felkérést. tavaly A lakatlan szigetet
játszottuk Haydntől, most a szöktetés a szerájból
című darabnak lesz egy matiné változata, kimon-
dottan gyerekek számára írva.
Miben más profikkal dolgozni, mint amatő-
rökkel? 
Amit az ember egy amatőr kórusnál megtanul, az
általában professzionális zenészeknél is működik.
Az amatőröknél akkor tudunk egy koncertig eljutni,
attól működik egy énekkar, ha az embereknek és
egymásnak élményt és célt tudunk adni. Ugyanez
természetesen működik a profiknál is, de azért tő-
lük mást lehet és kell elvárni, mint egy amatőr éne-
kestől. 
Azt pontosan, hogy érted, hogy mást kell el-
várni?
egy professzionális énekes énektechnikai képzett-
sége természetesen 5-10 év tanulás után már sok-
szor a karmester képzettségét is meghaladja. elvár-
ható, hogy önmagától tisztában legyen a darabbal,
legyen koncepciója arról, hogy mit gondol a sze-
repről, amit énekel. Itt inkább egy eszmecsere-jel-
legű munka zajlik, míg egy amatőr énekkar esetében
az ilyen döntéseket sokkal inkább egyedül kell meg-
hoznia a karnagynak. Rendkívül sokat kellett tanul-
nom magamról és a szakmáról, arról, hogy egy profi
együttes környezetében mennyivel pontosabban kell

elmondanom vagy vezényelnem a dolgokat, hiszen
lehet, hogy mindössze 1-2 próbával készülünk fel
egy-egy koncertre, nincs idő pontosításra, nagy mó-
dosításra. A kórussal a felkészülésre 4-5 hetet is szá-
nunk. ez egy teljesen másik attitűd…
Te milyen szerepet töltesz be a MoltOperánál?
Ha zenekaros projekten dolgozunk, akkor az egész
zenei koncepció megalkotása az én feladatom, az
előadások vezénylése, próbák a zenekarral és az
énekesekkel. De ha egy zongorás áriaestről van szó,
abban általában nem veszek részt. A darabokat sem
én választom ki, hanem csak a próbafolyamat egy
szakaszán igyekszem meghallgatni és elmondani,
hogy mire lenne érdemes még figyelni.
A MoltOpera mennyire ismert kezdeményezés?
Igyekszünk széles közönség számára vonzóan és
érthetően megfogalmazni a mondandónkat. Hogy
mennyire ismert? A média megjelenések számától
függ általában az ismertség, a MoltOperának pedig
volt ebből néhány az elmúlt években. Remélem,
egyre többen ismernek meg minket.
A MoltOpera ifjúsági ismeretterjesztéssel is
foglalkozik. Neked mennyire fontos a tanítás?
szerencsére az életemben sokféle tevékenységben
van részem. Az énekkaroknál művészeti tevékeny-
séget végzek, az iskolában pedig pedagógiait. Fontos
mindkettő. A MoltOperával fiatalok számára tar-
tunk előadásokat, hogy az operát élményként ad-
hassuk nekik, és valamelyest érthetővé tegyük szá-
mukra. Kezdetben Békásmegyeren tartottunk elő-
adásokat második és harmadik osztályos gyerekek-
nek, ezeket sosem felejtem el! Az edukációs előadá-
sok tavaly szintet emelkedtek, mert volt támogatási
forma rá, így komolyabban tudtuk csinálni.
A legnagyobb élmény idén az volt – és akkor gon-
dolkoztam el azon, hogy mit lehet elérni ezzel a kez-
deményessel –, amikor felkértek, hogy fogyatékos
gyerekeknek tartsunk előadást. A Dió Általános Is-
kolába jutottunk el, ahol egy nagyszerű tantestület-
tel találkoztunk, akik hihetetlen mennyiségű ener-

a Vox Insana Kamarakórussal
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giát fektetnek abba, hogy a gyerekek élményekhez
jussanak és minél több mindent megtapasztaljanak
a világból. találkoztunk a gyerekekkel, akik egy tel-
jesen más közeget alkotnak, mint amit én ismertem.
A teljes előadást át kellett írni, hogy számukra job-
ban követhető legyen. elképesztően sokat tanultam
tőlük az elementáris érzelmekről, érzésekről.
Például eddig sosem gondoltam bele, hogy egy ér-
telmi fogyatékos gyerek érzelmileg pontosan olyan
érett, mint a korosztálya, csak értelmileg van visz-
szamaradva. ezért más úton lehet eljutni hozzájuk.
Ami máshol elképzelhetetlen lenne, az vezetett
eredményre; monoton kezdtem el ismételgetni ne-
kik ugyanazt a ritmust, és a gyerekek egy idő után
kitörő örömmel, széles vigyorral, ugrálva tapsoltak
velem. A legszebb az volt és akkor jöttem rá, hogy
mi a zene haszna és értelme, amikor az ottani ének-
tanár azt mondta, hogy üljek le a zongorához és
játsszak nekik valamit. Mondtam, hogy rendben, de
mit. Megállapodtunk, hogy improvizálhatok is, csak
szép legyen. Leültem, és ahelyett, hogy elkezdtek
volna zizegni, ahogy az az átlagos iskolákban lenni
szokott (hiszen egy ilyen produkció kisgyerekek
számára önmagában rettentő unalmas), ezek a gye-
rekek hirtelen csöndben lettek és döbbenten fi-

gyeltek, átélték a zenét. Hatalmas élmény volt.
A 2016-os terveid között mi szerepel? 
ezt januárban általában csak hozzávetőlegesen lá-
tom. Ami idén nagyon fontos, hogy a kamarakóru-
sommal és az érdi Kamarazenekarral tavaly 
de cemberben volt két koncertünk, és ennek nyo-
mán kialakult az a tervünk, hogy félévente, de leg-
alább évente szervezzünk egy-egy zenekaros kon-
certet. szintén a tavalyi évben gyökeredzik, hogy az
experiDance felkérésére létrejött az Angyalok Kara
elnevezésű kórusprodukció, amivel egy karácsonyi
turnét csináltunk végig decemberben. Remélem,
hogy ebből lesz folytatás, mert az a társaság is na-
gyon a szívemhez nőtt, ráadásul szenzációsan éne-
kelnek.
A tanításban szeretnék idén kicsit megújulni. Az
ember mindig rájön, hogy mi az, ami nem műkö-
dött, de működnie kellene, miről hitte azt, hogy iz-
galmas lesz, aztán valójában borzasztó unalmasra
sikeredett. A MoltOperával pedig a szöktetés a sze-
rájból című darabot játsszuk márciusban. A Leány-
karom idén eljutott oda, hogy klezmer dalokat
írunk át énekkarra, ami cseppet sem szokványos
dolog.  szerencsére mindig van ezekben izgalom, s
ráadásul az élet is hozza a dolgokat szépen sorban.
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a Moltopera próbáján
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Bőgője muzsikál, autója tündököl
Bangó Norbert, zenekarunk bőgő szólamának vezetője, nemcsak a hangversenytermekben mozog otthonosan,
de a konyhában és az autók világában is; az indiai ízek mestere és a Mercedes-Benz megszállottja. 

Kulisszák mögül

Szöveg: Kurta Klaudia

Hogyan indult a muzsikus pálya-
futásod?
első hangszerem a zongora volt,
ötéves koromban kezdtem játszani
rajta. édesapám is nagybőgős, így a
bőgő gyermekkorom óta a minden-
napjaink egyik legfontosabb szerep-
lője volt. sokszor kézbe vettem, pró-
bálgattam, és nagyon vártam a pilla-
natot, hogy 12 éves koromban el-
kezdhessem nagybőgő tanulmányai-
mat.  
Mindig zenész szerettél volna
lenni? Mi lennél, ha nem ezt csinálnád, amit
most?
Nem is emlékszem, hogy gyerekkoromban, vagy
azóta bármikor felmerült volna bennem, hogy eset-
leg más hivatást is választhatnék. talán még autó-
szerelő lennék szívesen… De azért legszívesebben
zenész vagyok.
Családodban voltak olyan zenészek, akik ha-
tással voltak rád?
számtalan zenész van a családunkban. Közülük kü-
lönösen édesapám volt nagy hatással rám. gyakran
eszembe jutnak azok a régi nagy családi ünnepek,
amikor mindannyian összegyűltünk; előbb-utóbb
előkerültek a hangszerek és elkezdődött a közös
muzsikálás. Bár a fiam ma már saját útját járja, vele
és feleségemmel manapság is sokat zenélünk közö-
sen otthon, vagy akár közös koncerteken is.

Hol, kiknél tanultad a bőgős mesterséget?
Nagybőgő tanulmányaimat a VI. kerületi zeneisko-
lában kezdtem Duduj Lajosnál, majd Lukácsházi
István tanítványaként folytattam a Bartók Béla ze-
neművészeti szakközépiskolában. tanárom ajánlá-
sára már a III. osztály elvégzése után felvételiztem
a zeneakadémia egyetemi tagozatára, ahol Kubina
Péter tanítványaként diplomáztam 1997-ben. ezzel
párhuzamosan egy éven keresztül Ludwig streicher,
a Bécsi Filharmónia szólóbőgőse óráit látogattam a
bécsi zeneakadémián.
Van példaképed?
gyerekkorom óta rengeteget hallgattam és hallga-
tom most is Ludwig streicher felvételeit, aki nem-
csak nekem, de a korosztályom nagybőgős társa-
dalmának is példaképe volt. Legendásan briliáns
technikájával és páratlan muzikalitásával iskolát te-
remtett. szerencsésnek érzem magam, amiért meg-
ismerhettem és a növendéke lehettem.
Gyerekként szerettél gyakorolni?
Azt gondolom, kevés olyan gyerek van, aki minden
nap teljes odaadással képes gyakorolni. ezzel én is
így voltam, bizony néha elfogyott a lendület. taná-
raim tehetségesnek tartottak, könnyedén teljesítet-
tem egyik óráról másikra a feladatokat, így előfor-
dult, hogy elbíztam magam és ellazsáltam egy-egy
nap gyakorlást. egy idő után azonban én is rájöt-
tem, hogy ha mestere akarok lenni a hangszerem-
nek, akkor nem hagyhatok ki egyetlen napot sem.
ekkor életem egy másik korszaka következett napi
6-8 óra gyakorlással.

NÉVJEGY: BANGÓ NOrBErT, NAGYBőGő MŰVÉSZ (44)

Ami a legjobban kikapcsolja: Az autó; vezetés és szerelés egya-

ránt

A Mercedes-lázról: „Már gyerekkoromban is ez volt a kedvenc

márkám, mindig visszatérek hozzá. Most egy Mercedes Benz CLS

320 CDI típust használok. Nemrégen vettem és nagyon szeretem.

Majdnem minden típus volt már a tulajdonomban hosszabb-rövi-

debb ideig. Az elsőt 1990-ben vettem, az egy W123-as volt. Min-

denki megcsodálta szép mustársárga színét.” 

Amit szívesen hallgat: Jazz

Kedvenc zeneműve, zeneszerzője: „Nincs. Mindenevő vagyok.”

Amire a legbüszkébb: „Legnagyobb büszkeségem a fiam.”
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Mikor, hogy kerültél
a Dohnányi Zene-
karhoz?
Kedves barátom, Dé-
vényi gábor akkori
bőgő szólamvezető
meghívására kerültem
a zenekarba. 2005-ben
játszottam első alka-
lommal itt, akkor még
kisegítőként, majd
2006-ban nyertem
meg a próbajátékot és
váltam hivatalosan a
zenekar tagjává.
Előtte hol muzsikál-
tál?
A főiskola befejezése
után 5 évig a stock-
holmi Filharmónia ze-
nekarában dolgoztam.
Feleségem, akkor még
barátnőm, 12 éves
kora óta svédország-
ban élt, ott is diplomázott – zongoristaként. Közös
barátunk, egy ottani magyar nagybőgős hívta fel a
figyelmemet a próbajáték kiírásra. Az ő ösztönzé-
sére jelentkeztem és a próbajáték nyerteseként let-
tem a stockholmi Filharmónia zenekarának tagja.
Nagyszerű zenekar volt, és nagyon szerettem velük
dolgozni, de a svédek kicsit zárt és távolságtartó vi-
lágában egy idő után mégsem éreztem igazán ott-
honosan magam. Hiányoztak a szüleim és az itt-
honi barátaim. éppen ezért döntöttem úgy 2002-
ben, hogy családommal együtt hazaköltözöm Ma-
gyarországra.
Miért szeretsz a Dohnányiban zenélni?
Magyarország egyik legkiválóbb együttesének tar-
tom ezt a zenekart. Fiatal, ambiciózus, szakmailag
maximálisan felkészült, különleges személyiségű
emberekből áll. sok barátra találtam közöttük. Fon-
tos számomra, hogy előítéletek nélkül, kizárólag
emberi tulajdonságaimat és szakmai teljesítménye-
met figyelembe véve ítélnek meg. Büszkén mond-
hatom, tele vagyunk állandó, izgalmas kihívások-
kal, és ha jól tudom, mi vagyunk az ország egyik
legfoglalkoztatottabb zenekara. Rengeteg koncer-
tünk van, minden műfajban és zenei stílusban ott-
honosan mozgunk.
Milyen a bőgőszólamon belüli élet?
Nagyon baráti és bensőséges. Mint minden közös-
ségben, nálunk is vannak kisebb súrlódások, de sze-
rencsére ezek minden esetben megoldódnak. Ha

időnk engedi, néha belefér egy-egy munkahelyen
kívüli közös lazítás is.
Miből áll az, ha az ember szólamvezető?
Nagy felelősség. Hivatalosan az én feladatom ze-
neileg összefogni a szólamot, megtartani a szólam-
próbákat és beosztani a kötelező szolgálatszámo-
kat a szólamon belül. Rajtam múlik, mennyire egy-
séges a hangzásunk, de az én felelősségem az is,
hogy a szólamtársaim kellőképpen felkészültek le-
gyenek a koncertre. Példát kell mutatnom, hiszen
én nem hibázhatok. ez több gyakorlással, odafi-
gyeléssel, energia befektetéssel jár, de én szívesen
teszem bele ezt a pluszmunkát. előfordul, hogy szi-
gorúnak kell lennem, de ezzel a nagybőgő szólam-
mal igazán nincs nehéz dolgom.
Melyik a legemlékezetesebb koncerted és miért?
Nem tudnék egy koncertet kiemelni. Mindegyik
emlékezetes valamiért. Vagy a műsor, vagy a kar-
mester, vagy a szólista miatt. előfordul, hogy tör-
ténik valami vicces dolog a koncerten, amire visz-
szagondolva később jót nevetünk. egy alkalommal
például egy Megérthető zene koncerten, a zene-
akadémián egy kicsit lendületesebben szerettem
volna beinteni egy szólambelépést. Az igyekezettől
a vonó kirepült a kezemből és a csellók között kö-
tött ki. Akkor eltöltöttünk némi időt a pultok mögé
bújva, mire mindenki magához tért a nevetésből.
Mit kell tudni a hangszeredről, milyen fajta,
mióta van meg?
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egy olasz mesterbőgőn játszom. 12 éves koromban
ajándékozta nekem édesapám, előtte ő használta.
Mesélj egy kicsit a családodról! Hallottam hí-
rét, hogy a fiad nagyon jó hegedűs.
Igen, a fiam most 19 éves,  Ausztriában tanul, má-
sodéves a grazi zeneművészeti Főiskolán. előző-
leg a Liszt Ferenc zeneművészeti egyetem Külön-
leges tehetségek Osztályába járt 12 éves korától.
Feleségem pedig zongoraművész.
Mit szeretsz szabadidődben csinálni?
Ha tehetném, minden szabadidőmet az autómmal
tölteném. szeretem, ha szép és tökéletesen műkö-
dik. Ha valami elromlik benne, megpróbálom ma-
gam megjavítani. Nem vagyok képzett autószerelő,
de az évek során sokat olvastam a témáról és hosz-
szú időket töltöttem egy-egy autószerelő mester
műhelyében, tanulmányoztam, hogyan javítják az
autóimat. szerencsére van egy nagyon jó barátom,
aki hasonlóképpen megszállott. A szabadidőm nagy
részét az ő műhelyében töltöm. Barátaim gyakran
kérnek tőlem tanácsot autóvásárlással, szereléssel
kapcsolatban. szívesen segítek, általában sikerrel.
Nemcsak azt szeretem, ha egy autó tökéletesen mű-

ködik, tökéletesen is kell kinéznie. Legújabb má-
niám az autópolírozás, amit magas szintre fejlesz-
tettem az utóbbi időben. több mint 20 autó polí-
rozását csináltam már meg ismerőseimnek, termé-
szetesen ellenszolgáltatás nélkül.
Úgy hallottam, szeretsz enni és főzni is. Mi a
kedvenced?
Legjobban az indiai ízvilágot szeretem. sok recep-
tet tanulmányoztam és próbáltam már ki. Nagy
kedvencem a csirkével és paradicsomos currys pi-
káns csípős szósszal készült vindallo. {Vékony szaft-
tal bíró, igencsak csípős, főként sertéshúsból készített, por-
tugál-indiai ragu – Szerk.}
Muzsikálsz-e máshol is a BDZ-n kívül?
Állandó együttesem nincs, de időszakonként ját-
szom különféle kamarazenekarokkal.
Mi a legnagyobb álmod?
szeretném, ha egyszer lehetőségem lenne a zene-
karral eljátszani Bottesini h-moll nagybőgőverse-
nyét, vagy a hegedűre és nagybőgőre írt verseny-
művét. Mindkettő kivételes technikai tudást
igénylő, gyönyörű muzsika, nagy kihívást jelentő
feladat.

a bőgő szólam munka közben
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Szöveg: Kurta Klaudia

„KEzdJüK HÁROM üTEMMEL VA-
LAMI ELőTT.”

Ormándy Jenő 1899-ben született Bu-
dapesten. édesapja fogász volt, de mi-
vel mindig zenész szeretett volna lenni,
úgy döntött, hogy első gyermeke fiú
lesz és hegedűművész. ebbéli elképze-
léseit veréssel nyomatékosította gyer-
mekében. A kis Jenő kétéves korában
ragadott hangszert először és ötéves
korában már Hubay Jenő tanítványa-
ként hegedült a zeneakadémián, ahol
tizennégy évesen diplomát szerzett, s
ugyanezen intézmény kinevezett pro-
fesszoraként debütált három évvel ké-
sőbb. Igazi gyermekkora nem volt, bár
egy nap megpróbálkozott vele; kime-
részkedett az utcára focizni. ezt az öt-
letét utóbb megbánta, mivel öt tagbaszakadt gye-
rek úgy rátehénkedett, hogy eltörték a csípőjét.
ezért úgy döntött, hogy inkább a vonónál maradva
Ferenc József  császár előtt játszik kilenc évesen.

„BIzET NAGyON FIATAL EMBER VOLT, AMIKOR
EzT A SzIMFÓNIÁT KOMPONÁLTA, úGyHOGy
JÁTSSzÁTOK LÁGyAN!”

Ormándy Jenő tanárai között találjuk a már említett

Hubay Jenőt, akitől hegedűórákat vett, Weiner
Leót, aki zeneelméletre okította és később magát
Kodály zoltánt is, aki megkérte szépen, hogy kom-
ponálással ne nagyon foglalkozzon, mert nem sok
tehetsége van hozzá, maradjon a hegedűnél. Or-
mándy Bartók Bélát is ismerte, fiatal korában ellá-
togatott egy koncertre, ahol a Mikrokozmoszt és
más műveket adott elő a szerző. A koncertterem
nyolcada telt csak meg nézőkkel, ezt Jenő nehez-
ményezte, és ezt a véleményét nem átallotta magá-
val a művésszel is megosztani a színpad mögött.
erre Bartók ennyit válaszolt: „30 évvel megelőztem a
korom, tudok róla.”
Ormándyt 22 éves korában Amerikába csalogatta
két ál-menedzser, csodálatos ál-koncertturné ígére-
tével. Jenő meg is érkezett, de nem várt rá turné.
Megélhetés után kellett néznie, így kapott állást egy
New York-i mozi zenekarában, ahol némafilmek-
hez szolgáltattak kísérőzenét. Mindössze öt nappal
belépése után már koncertmesterré avanzsált. 8 hó-
nap múlva az egyik karmester megbetegedett és be
kellett ugrania a helyére. Csajkovszkij Negyedik
szimfóniáját, Richard strauss till eulenspiegelét és
Délibes Coppeliáját partitúra nélkül vezényelte el.

Ormándy Jenő, a Grammy-díjas lovag
Blau Jenőként született Budapesten, Eugene Ormandyként hunyt el Philadelphiában, 85 évesen. Hegedűmű-
vész, karmester, mintegy 400 hanglemez készítője, Robert Nixon amerikai elnök és II. Erzsébet királynő ki-
tüntetettje.

Rudolf Serkinnel 1973-ban
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A karmester édesapja is helyet foglalt a nézőtéren.
A koncert végeztével kisebb mulatságba voltak hi-
vatalosak, de az édesapa nem volt vidám. Rákér-
dezve így felelt: „Azon jár az eszem, hogy ha egy kicsit
többet ütlek, talán te hegedültél volna és Szigeti vezényel.”
1936-ban aztán döntő fordulatot vett élete, Phila-
delphiába szerződött Leopold stokowski mellé. Két
évig asszisztens volt, majd az együttes zeneigazga-
tója lett. A zenekarnál töltött több mint negyven
éve alatt 100-180 hangversenyt vezényelt évente, és
majdnem négyszáz hanglemezt adott ki. Utóbbi te-
vékenységét is profin űzte, könnyű volt vele dol-
gozni, egy nap alatt akár kétórányi kiadható zenét is
fel lehetett vele venni. Kedvenc műveiből többféle
verziót is készített; Brahms, strauss és Rahmanyi-
nov romantikus kompozícióit szerette legjobban.
ő volt az első, aki felvette Bruckner VII. és Mah-
ler II. szimfóniáját. Utóbbit élesben, egy előadás al-
kalmával, melyen jelen volt Alma Mahler, a szerző
felesége is. Állítása szerint gustav Mahler ponto-
san így szerette volna, hogy megszólaljon a mű. Or-
mandy kivitte Mahlert a Hollywood Bowlba is {Az
Egyesült Államok legnagyobb szabadtéri színháza Los
Angelesben – Szerk.}, ahol 1948-ban húszezer em-
ber füle hallatára szólalt meg az univerzum maga a
VIII. szimfóniában.
A „Philadelphia-hangzás”-t vagy más néven az „Or-
mandy-hangzás”-t az ő nevéhez kötik, de ez csak fé-
lig igaz. Valójában elődje, Leopold stokowski ala-
pozta meg ezt a jellegzetes homogén hangzásvilá-
got. ő vezette be ugyanis a vonósoknál a „szabad
vonás” technikáját. e szerint a játékosok egymástól
függetlenül használták a vonót, nem összehangol-
tan, utánozhatatlanul selymes hangszínt érve el ez-
zel. Ormandy megörökölte ezt a tehetséges muzsi-
kus gárdát, de visszatért az egységes vonáshoz. Ám

Fél óra múlva már harmadik karmester lett a
zenekarnál heti plusz 25 dollárért. A pöttöm
(165cm), vöröses-szőke hajú, fiatal muzsikus
ekkortájt kezdett a New York Filharmoniku-
sok próbáira látogatni, ahol a nagy olasz mes-
tert, Arturo toscaninit volt alkalma munka
közben szemügyre venni. Később dolgozott a
CBs Rádió zenekarral is, és levezényelte első
koncertjeit a Philadelphia zenekarral. Utóbbi
együttes toscaninivel tervezett néhány kon-
certet, ám 1931-ben a mester beteg lett, és
helyére Ormandyt kérték fel – miután más
karmesterek nem élvén a „művészi öngyilkos-
ság” lehetőségével – toscaninit helyettesíteni
stokowski zenekarának színpadán… – , nem
vállalták a felkérést. Mit ad Isten, később egy
harmadik karmester is megbetegedett, név
szerint Henri Verbruggen, akit szintén Ormandy
helyettesített a Minneapolisi szimfonikus zenekar-
ban. ez annyira jól sikerült, hogy a magyar szár-
mazású karmester itt is maradt egészen 1936-ig.

„NyuGALOM, NE IzGuLJ! ISTENEM, HISzEN Ez
A PHILAdELPHIA zENEKAR!”

Ormandy már befutott karmester volt, mikor fel-
kérést kapott egy különleges hangversenyre: a Bu-
dapesti Filharmonikusok koncertjén kellett közre-
működnie egy másik külföldre szakadt magyar mu-
zsikussal, Joseph szigeti hegedűművésszel együtt.

NÉVJEGY: EUGENE OrMANDY 

(1899. november 18. – 1985. március 13.)

Neve: „Leánykori neve” Blau Jenő. Az 1920-as évek elején tele-

pedett le az Egyesült Államokban, az Ormándy nevet ekkor vette

fel édesanyja születési helyére utalva, az Eugene pedig a Jenő an-

gol változata.

Családja: Első felesége Stephanie Goldner, a New York Philhar-

monic egykori hárfaművésze, akitől két gyermeke született. Mind-

két gyermeke elhunyt csecsemőkorában. 

hobbija: úszás, olvasás – „Nincs semmi, ami jobban elterelné az

ember gondolatait a munkáról 18 órányi zenélés után, mint egy fel-

vonás a Lear királyból.”

hitvallása: „Toscaninit próbálom követni anélkül, hogy lemásol-

nám. Mikor fellépek az emelvényre, úgy gondolok rá, mintha az

életem függne attól az egy előadástól, legyen az akár Philadelphi-

ában, Londonban vagy Kalamzoo-ban. Persze ez nem azt jelenti,

hogy mindig sikerül,(...) de mindig próbálkozom. Az itteni zenészek

{amerikaiak – a Szerk.} a legsegítőkészebbek, hogy elérjem, amit

szeretnék. Egyből reagálnak, bármit kérek tőlük. Ha akarom, van

egy brit zenekarom öt percen belül – ilyet nem talál az ember min-

den bokorban.”

Toscaninivel
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a jellegzetes hangzás így is megmaradt, homogeni-
tásukat az egyes szólamok közötti és a szólamokon
belüli, egyes hangszerek közötti összhang adta meg.
A másik különbség a nagy előd és a magyar szár-
mazású karmester között az volt, hogy míg az
előbbi bátran hozzányúlt új művekhez, és a jól meg-
szokott darabokkal fele-fele arányban vitte szín-
padra, addig Ormandy inkább az utóbbi javára tolta
el az arányokat, és a kortárs zenében is a tradicio-
nális formákat követőket választotta, úgy mint
sosztakovics vagy Barber.

„GRATuLÁLOK MINdEGyIKőTÖKNEK A TEGNAP
ESTI NEw yORK-I KONCERTÉRT ÉS VICE VERSA!”

1950 környékén a komolyzenei lemezek piaca na-
gyot ugrott, és mivel a Philadelphia zenekar 1944-
ben szerződött a Columbia kiadóval, 1968-ig futó-
szalagon hozták a jobbnál jobb felvételeket, melyek
a zenei katalógusok gerincét képezték. A legnép-
szerűbb lemezeket a Mormon Imaház Kórusával
készítették. Három aranylemezzel és két grammy-
díjjal lettek gazdagabbak ez idő alatt. 1964-ben a
Beatles, mint legjobb új felfedezett mellett a Phila-
delphia zenekart is jutalmazták a legjobb szóló-
hangszeres komolyzenei előadásért (Prokofjev 1.
hegedűverseny – Isaac stern hegedű).
Ormandy tehetségét, alkotói tevékenységét nem
csak zenei körökben ismerték el. 1970-ben a sza-
badság elnöki Medállal tüntette ki Richard Nixon
egykori amerikai elnök. 1976-ban az egyesült Álla-
mok kétszáz éves évfordulója alkalmából rendezett
ünnepségsorozaton pedig II. erzsébet angol ki-
rálynő lovaggá ütötte.
A lemezkészítés mellett gyakran járt turnézni a ze-
nekar; kilencszer az egyesült Államokban, de vol-
tak európában, Latin-Amerikában és Japánban is.
1973-ban eljutottak a Kínai Népköztársaságba is,

amely ország akkor kezdett
nyitni Nygat felé. Beethoven V.
szimfóniáját a helyi Központi
Filharmonikus zenekar adta
elő, melyben a második tétel ve-
zénylésére Ormandyt kérték
fel. ekkor egy pillanatra a kínai
zenekarban is felcsendült a Phi-
ladelphia-hangzás; magabiztos,
szépen együtthangzó, ritmikai-
lag pontos együttessé vált. Or-
mandy azt csinált a zenekarok-
kal, amit akart. A Philadelphia
zenekarral az 1979-80-as évad
volt számára az utolsó, ekkor

nyugdíjba vonult, de vendégkarmesterként gyakran
visszahívta egykori együttese és más zenekarok is.
1984. január 10-én a Carnegie Hallban vezényelte
Bartók Concertoját a Philadelphia zenekar – vagy
ahogy ő nevezte a zenekar tagjait: „zenei gyerme-
kei” – előadásában, szokás szerint partitúra nélkül.
ez volt az utolsó fellépése. 1985. március 13-án
hunyt el Philadelphiában.

ÉrDEKES

Karmesterként nem volt egy kifejezett atléta-alkat, mint például Le-

onard Bernstein. Nem is kalimpált erősen, nem táncolt vezénylés

közben, a tempót is csak finoman jelezte.

Hegedűtanulmányai hatással voltak vezénylési technikájára; a he-

gedűjátékosok vibratoit hallva az ő kezén is remegtek az ujjak.

Gyakran szórakoztatta – öntudatlanul is – a zenekart humoros

megjegyzéseivel, ezeket gyűjteménybe is szedték a zenészek. Vic-

ces megnyilvánulásainak nagy része a lelkes, de nem százszáza-

lékos nyelvtudásnak volt köszönhető. Íme, néhány példa: 

„Most játszunk valamit, amit még korábban sosem. Mahler írta, a

Negyedik szimfóniájának harmadik tételeként. Illetve az Első szim-

fóniájának negyedik tételeként – csak harmadikként fogjuk játszani.

A trombitaszólót a trombita szólistánk fogja játszani. A tétel neve

„Blumine” – aminek a virágokhoz van valami köze.”

„Ma este velünk van William Warfeild, aki ma este velünk van.”

„Lassan vezényelek, mert nem tudom a tempót.”

„Minden koncerten éreztem egyfajta bizonytalanságot a tempóban.

Tisztán látszik, hogy 80-nak van jelölve..öö..69-nek…”

„Úgy értem, ahogy értettem.”

„Sosem azt mondom, amit gondolok, de mindig sikerül valami ha-

sonlót mondani.”

„Látom, nem vagytok tolvajok. ezért is játsszátok ezt olyan hangosan”

„Ó egy csodálatos férfi, akárcsak a felesége.”

grace Kelly-vel egy művészeti fesztivál kitűntetettjeiként
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„Ki szeretne magazint készíteni a Bdz-nek?”
A Hangoló jelen 15. lapszámával egyben 5. születésnapját is ünnepli. Szerkesztőségünk többnyire állandó
csapata lelkesen és büszkén alkotja meg lapszámról lapszámra ezt az igazán egyedi PR-magazint, melynek
fő célja a kedvcsinálás a zenekar koncertjeihez, no meg olvasóink érdek nélküli szórakoztatása. Úgy gon-
doltuk, itt az idő, hogy picit bemutassuk saját magunkat is; mi készítjük önnek a Hangolót.

GEIGER GyÖRGy

Foglalkozásom: zenész, tanár, BDz PR mened-
zser, rendezvényszervező
Milyen formában veszek részt a Hangoló ké-
szítésében?: Néhány évvel ezelőtt jött az ötlet,
hogy én is írhatnék a Hangolóba, ennek nagy öröm-
mel tettem eleget, főleg azért, mert ilyen jellegű írás-
sal eddig még nem nagyon foglalkoztam. Idő híján
az utóbbi időben már csak gondolatban tudtam írni;
remélem, eljön még az az idő, amikor ezek a gon-
dolatok újból papírra is kerülnek. Addig is sokszor
teszek javaslatokat, hogy vajon mi érdekelheti olva-
sóinkat aktuális koncertjeinkkel, művészeinkkel kap-
csolatban.
A Hangolót én talán több oldalról is ismerem, mint
az olvasók, mert nem csak azt tudom, hogy milyen
nehéz összeállítani egy ilyen jellegű magazint, ha-
nem azt is, hogy milyen nehéz (!) az újság a maga fi-
zikai valójában. Ugyanis, ha elkészül egy lapszám,
általában jómagam és turcsányi Ildikó kolléganőm
hozzuk el a nyomdából a kötegelt újság-halmazo-
kat, amolyan reggeli torna keretében.
Kedvenc irományom a lap hasábjain: Minden
cikk érdekel az újságban, el is olvasom, sőt igyek-
szem a terjesztésből is kivenni a részem, mind on-
line felületen, mind a nyomtatott anyagnak az ol-
vasókhoz való eljuttatásában. Remélem még na-
gyon sokszor 15 lapszámot fogunk megélni együtt!

KAPIN VIKTÓRIA 

Foglalkozásom: szerkesztő-újságíró 
Milyen formában veszek részt a Hangoló ké-
szítésében?: szerintem a Hangolót a készítők

mély elkötelező-
dése és szüntelen
lelkesedése teszi
különlegessé és
ennyire szerethe-
tővé. A kezdetek-
ben én is ott ül-
tem az értekezle-
teken, ahol össze-
állt az újság, és ki-
alakult, ki és mi-
ért lesz érdekes a
következő szám-
ban, rengeteg iz-
galmas interjút
készíthettem. Mostanában inkább csendes és
büszke megfigyelőként vagyok „jelen”. 
Mióta foglalkozom írással?: Az én újságírói pá-
lyafutásom szorosan együtt kezdődött a Hangolóéval. 
Hogy keveredtem a Hangoló közelébe?: A kó-
rusban {BAK – Szerk.} énekeltem, mikor a lap
életre kelt. Körülbelül akkor iratkoztam be újságí-
róképzésre, amikor a magazinnak (későbbi Hango-
lónak) a nevét kerestük. Igazi ajándék volt, hogy
egyből a gyakorlatban is kipróbálhattam magam az
új lap hasábjain – különféle műfajokban, stílusban,
terjedelemben. 
Kedvenc irományom a lap hasábjain: A zenével
foglalkozó emberek jellemzően nem csak a hang-
szerükön képesek érzékletesen kifejezni magukat,
élmény hallgatni őket – így vagy úgy. Rengeteg em-
lékezetes beszélgetést őrzök a Hangolóból, hosz-
szan tudnám sorolni a kedvencek listáját. A zena-
kar tagjait és a zenekar körül tevékenykedőket
munkájukról megkérdezni nem kevésbé volt érde-
kes, mint neves karmesterekkel, külföldi vendég-
művészekkel, vagy hazai zeneszerzőkkel eszme-
cserélni. A Harsányi elinával készült interjúnk idő-
ről időre eszembe jut: nekem életem első újságírói
kihívása volt, szinte biztos, hogy jobban izgultam,
mint ő… De a Hangolóban jelent meg a végtele-
nül szerény, egészséges öniróniával megáldott
Vajda Jánossal folytatott beszélgetésem, vagy a két
sting-koncert körüli, nem mindennapi felhajtásról
szóló beszámolóm is. 
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KuRTA KLAudIA

Foglalkozásom: BDz
kottatáros
Milyen formában ve-
szek részt a Hangoló
készítésében?: Írott
formában.
Mióta foglalkozom
írással?: Néhány éve.
Hogy keveredtem a
Hangoló közelébe? A
zenekaron/énekkaron

keresztül.
Amit még fontosnak tartok magamról: A Bu-
dapesti Akadémiai Kórustársaság lelkes tagja va-
gyok egy – Hollerung gábor szerint – nem létező
szólamban. Részt vettem több Forma-1es futamon
és a 2012-es londoni olimpián, mint lelkes néző.
timpani-művészeti hajlamaimat támogatók és pe-
dagógus híján mérsékelten tudom csak kiélni. Fe-
renc nevű – viszont magát csak azért is gyuriká-
nak hívó – papagájomat szüleim lízingelik.

MÁCSAI ÁGNES

Foglalkozásom: Közgaz-
dász a végzettségem, leg-
utóbb irodavezetőként
dolgoztam, innen mentem
el szülési szabadságra. A
kislányom most 1,5 éves.  
Milyen formában ve-
szek részt a Hangoló

készítésében?: Interjúk készítése, cikkek írása.
Mióta foglalkozom írással?: A Hangoló az első
hely, ahova rendszeresen írok, de a kultúra mindig
érdekelt. Volt, hogy egy könyvkiadónál dolgoztam,
de amikor a munkám nem a kulturális területhez
kapcsolódott akkor is igyekeztem a kultúra közelé-
ben maradni. Most épp kulturális menedzsernek ta-
nulok.
Hogy keveredtem a Hangoló közelébe?: A Bu-
dapesti Akadémiai Kórustársaságon keresztül, ahol
a férjem énekelt. én zenei általános iskolába jártam,
itt énekeltem utoljára kórusban, szerintem finoman
szólva sincs szép énekhangom. De a zeneszeretet
megmaradt. 
Kedvenc irományom a lap hasábjain: A saját írá-
sok közül a kedvencem az első interjúm, amit
gyöngyösi Levente zeneszerzővel készítettem. ez
egy teljesen szubjektív választás, emlékszem, meny-
nyire örültem, amikor ez az első írásom megjelent.

MÁTÉ KRISzTINA 

(A Hangolóban és más sajtóorgánumokban Kassai-Máté
Krisztina „művésznéven” is megtalálható vagyok – mivel a
médiában még egy Máté Krisztina „működik”, és ő előbb lé-
tezett, mint én. Bár nem a születési dátumát tekintve…)
Foglalkozásom: Hivatalosan német bölcsész és
kulturális menedzser, elcsépelt szóhasználattal élve
azonban inkább logisztikai menedzser, amely tevé-
kenység a gyerekek, férj, a kutya, a háztartás és a
családi vállalkozás körüli teendők és saját munka-
beli elképzeléseim, úgymint tanítás és írás képtelen
időbeli összeegyeztetését jelentik.
Milyen formában veszek részt a Hangoló ké-
szítésében? Cikkírás.
Mióta foglalkozom írással?: 12 éves korom óta,
napló és egyéb irományok formájában. 
Hogy keveredtem a Hangoló közelébe?: egy-
szer csak jött egy e-mail a BAK levelezőlistáján,
hogy kinek lenne kedve cikket írni a Dohnányi ze-
nekarnak készítendő, leendő PR-magazinba… Hát
örömmel vállaltam!
Kedvenc irományom a lap hasábjain: több ked-
venc van. első helyeken talán a szentivánéji álom
szereplőivel, a szentpáli Rolanddal és az Alpaslan
ertüngealppal készített interjúkat említeném.
Amit még fontosnak tartok magamról: Örök
időzavarban alkotok, a mindennapok kivitelezése is
meglepetés. specialitásom a rendszertelenség,
amelyben mindig benne lakozik a rendszeresség
utáni vágy – és mindig kiderül, hogy az mégsem ne-
kem való. Mindent szeretek, ami zene és tánc, nap-
sütés és tenger, süti és kávé.  

MOLNÁRNÉ CSÖPI

Foglalkozásom: Nyugdí-
jas nagymama, feleség,
anya, kórustag, „hangolós
munkatárs” korrepetáló, bí-
rósági ülnök, takarító, házi-
szakács, a háziorvosom
szerint „életművész”. Haj-
danán: szerelmes, gyermek-
ápoló, óvónő, feleség, anya,
tanító, tanár, járkálós köz-
vélemény-és piackutató. 

Milyen formában veszek részt a Hangoló ké-
szítésében?: Leginkább zeneszerzőkről állítok ösz-
sze rövid portrékat, néha interjút készítek.
Mióta foglalkozom írással?: több, mint két éve. 
Hogyan keveredtem a Hangoló közelébe?: A Bu-
dapesti Akadémiai Kórustársaság próbájának szü-
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netében Margó {Petró Margit, a Hangoló alapító újsá-
gírója – Szerk.} éppen az irodából jött le, Rékával
beszélte meg éppen, hogy az akkor készülő lapba
milyen anyagokat vállal. Odaszólt nekem, hogy még
lehet vállalni cikkírást, menjek föl Rékához. Föl-
mentem, vállaltam, azóta „hangolós” vagyok. szí-
vesen teszem, mert rengeteg új, érdekes dolgot tu-
dok meg a „világról”, ezáltal több leszek.
Kedvenc irományom a lap hasábjain: A Juronics
tamással készült interjúm, illetve az emlékezés Far-
kas Ferencre.
Amit még fontosnak tartok magamról: szere-
tek élni, szeretem a családomat, szeretek énekelni a
kórustársaimmal.

ORTuTAy RÉKA

Fogl a l kozásom:
Dohnányi zenekar
művészeti menedzser
Milyen formában
veszek részt a Han-
goló készítésében?:
Felelős szerkesztőként
és tördelő szerkesztő-
ként. ez azt jelenti,
hogy ha esetleg valami
tartalmi, vagy formai
hibát találnak a lapban,
az csakis az én saram.
Mióta foglalkozom

szerkesztéssel, írással?: A MÚOsz-nál tanultam
laptervezést, egyébként német szakon végeztem az
eLte-n. Az írás, olvasás, irodalom nagyon közel áll
hozzám. Már gyermekkoromban, leginkább saját
magam szórakoztatására, krimiket vetettem papírra,
vagy húgommal furfangos történeteket eszeltünk ki.
Aztán felnőve, a zenekarnál mindig én írtam a pá-
lyázatokat, a koncertleírásokat, sajtóanyagokat. 
Hogy keveredtem a Hangoló közelébe?: 
A Hangoló alapítása az én ötletem volt. Célom az
volt vele, hogy a zenekart és a zenei életet, valamint
magát a zenét közelebb hozzuk a közönségükhöz,
megismertessük a koncertek mögött zajló munkát,
a magyar zenei élet szereplőit. Közönségünk visz-
szajelzéseiből úgy tűnik, ez sikerült is!
Kedvenc irományom a lap hasábjain: A Mo-
zartról szóló írásom, valamint a Hollerung gábor-
ral készített interjúm. De mindig szívesen olvasom
a kollégák interjúit egy-egy zeneszerzővel, muzsi-
kussal vagy zenekari taggal. egyik kedvenc rova-
tom a Kulisszák mögött, hiszen ez ad lehetőséget
arra, hogy a zenekari tagokat is megismerhessék.

Amit még fontosnak tartok magamról: Imádok
olvasni, nagyon szeretem a filmeket, és szívesen
mélyülök el a kínai kultúrában. szeretek cukrász-
kodni, kedvencem pedig az olasz konyha. szívesen
utazom és ismerek meg új impulzusokat, akár egye-
dül is szívesen barangolok Itália ódon utcáin, vagy
éppen taipei örökmozgó, fülledt, zsibongó kulisz-
szái mögött. 

PETRÓ MARGIT

Foglalkozásom:
Az eredeti foglalko-
zásom népművelő-
pedagógus, de emel-
lett más területeken
is próbára tettem
magam. szeretek
emberekkel foglal-
kozni, változatos,
sokszínű munkát
végezni.

Milyen formában veszek részt a Hangoló ké-
szítésében?: A Hangolóba riportokat készítek.
Mióta foglalkozom szerkesztéssel, írással?: Al-
kotótevékenységgel egész kicsi korom óta foglal-
kozom, 8-10 évesen verseket, színdarabokat írtam,
majd később különféle témában írásaim jelentek
meg helyi, közéleti, szakmai kiadványokban. szer-
vező tevékenységet sokszor és sokfele végeztem.
szeretek műsort, programot összeállítani, megva-
lósítani. Megalakítottam, vezettem több közössé-
get, egyesületet, klubot, kórust.
Hogy keveredtem a Hangoló közelébe?:Közel
30 éve énekelek a Budapesti Akadémiai Kórustár-
saságban, ahol végeztem más szervező tevékenysé-
get is. („Jegyüzérkedtem”, dolgoztam kórusversenyen, ír-
tam a Chor-lap című kórusújságba, írtam szösszeneteket
az úti-műsorokhoz, melyeket elő is adtam, szerkesztettem
almanachot, írtam filmforgatókönyvet, majd meg is rendez-
tem azt.) A Hangoló megalakításánál boldogan je-
lentkeztem a szerkesztőségbe.
Kedvenc irományom a lap hasábjain: Minden írá-
somat szeretettel és érdeklődéssel alkottam. Nem szü-
letnek könnyen, mert az ihletre várni kell. sokat javí-
tom őket, és mindig az utolsó írásom a legkedvesebb.

VALKAI ANdREA 

Foglalkozásom: színházi rendezőasszisztens  
Milyen formában veszek részt a Hangoló készí-
tésében?: Interjúkat készítek (A jelenlegi lapszám már
a második alkalom.)
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Mióta foglalkozom
írással?: 2014-ben
végeztem a Károli
gáspár Református
egyetemen színház-
tudomány Mester-
képzésén, azóta fog-
lalkozom írással mű-
vészeti, többnyire
színházi területen.  
Hogy keveredtem
a Hangoló köze-

lébe?: 2015-ben szervezőként részt vettem a Bu-
dafoki Dohnányi zenekar egyik produkciójában, és
közben adódott egy lehetőség arra, hogy – egy má-
sik produkció kapcsán – interjút készítsek a Han-
golóba. 
Kedvenc irományom a lap hasábjain?: A zene-
kar tagjaival készült interjúkat mindig szívesen ol-
vasom. 
Amit még fontosnak tartok magamról: Ked-
venc közlekedési eszközöm a vonat.

zELINKA TAMÁS

Foglalkozásom: Nyugdíjas
vezető főtanácsos és zeneta-
nár, aktív zenei ismeretter-
jesztő, aktív folyóirat szer-
kesztő (www.parlando.hu).
Milyen formában veszek
részt a Hangoló készítésé-
ben?: Híres zeneszerzők
életrajzát „zanzásítom”.
(Mozaik rovat)
Mióta foglalkozom írás-
sal?: Az elmúlt évezredben,

pontosabban az elmúlt század 70-es éveiben kezd-
tem ezzel is foglalkozni.
Hogy keveredtem a Hangoló közelébe?: A Bu-
dafoki Dohnányi ernő szimfonikus zenekar és
Hollerung gábor karnagy úr iránti rajongás húzott
a lap alkotói táborába.
Kedvenc irományom a lap hasábjain?: A zene-
kar művészeiről készült portrék.
Amit még fontosnak tartok magamról: Amikor
a zenekar közelében vagyok, IsMét IFINeK éR-
zeM MAgAM! 

CzINGRÁBER ESzTER

Foglalkozásom: Mostanában elsősorban anya, tel-
jes állásban. Amúgy hivatalosan a zenekar kulturális

menedzsere vagyok, előző életemben pedig közgaz-
dászként, újságíróként, tanárként tevékenykedtem. 
Milyen formában veszek részt a Hangoló ké-
szítésében?: Nagy ritkán írok egy-egy nagyobb lé-
legzetvételű anyagot (ha nagyobb lélegzethez ju-
tok), amúgy pedig lelkesen szerkesztem a lapot. és
leállíthatatlanul ötleteket gyártok, hogy még mit és
hogyan lehetne máshogy, jobban, érdekesebben…
Mióta foglalkozom ezen tevékenységekkel?: A
Hangolót megalakulása óta, azaz 5 éve szerkesztem.
Cikkírással, lapmenedzseléssel, média-marketinggel
2000 óta foglalkozom.
Hogy keveredtem a Hangoló közelébe?: több,
mint tíz évig énekeltem a Budapesti Akadémiai Kó-
rustársaságban (még lyánykoromban…), és azóta
valamilyen formában mindig Hollerung gábor és
az ő „ügyei” közelében maradtam. Mikor megszü-
letett egy ilyen jellegű, meglehetősen egyedülálló lap
elkészítésének ötlete, azonnal lelkesen beszálltam a
közös gondolkodásba, ötletelésbe, aztán pedig
konkrétan a lap készítésébe. 
Kedvenc irományom a lap hasábjain: szívesen
olvasom vissza a Földes Imrével és Hollerung gá-
borral készített riportjaimat.  Amúgy meg állandó
kedvencem a Kitekintő rovatunk.
Amit még fontosnak tartok magamról: eredeti-
leg hegedűsnek készültem, de végül hagytam ma-
gam elcsábulni a nyelvek, a kommunikáció, a ver-
bális alkotás irányába. Furcsa és egyben „bizser-
gető” érzés, hogy végül mégis úgy alakult az életem,
hogy ugyan nem zenészként, de mégiscsak testkö-
zelből követem a zenész-életet, és persze magát a
zenét. énekléssel világéletemben sokat foglalkoz-
tam, tekintet nélkül arra, hogy éppen „mit dobott
az élet.” (1995 óta tagja vagyok a Vass Lajos Ka-
marakórus mezzo szólamának). Bár jelenleg 6. éve
otthon „babázom”, így aztán az aktív zenei „szó-
kincsem” kicsit beszűkült, de ennél csodálatosabb
„lemondást” nehezen tudnék elképzelni. 
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pom. Miután rám került a sor, és befejeztem a játékot,
Arenszkij felhívta Csajkovszkij figyelmét, hogy én vagyok az
egyetlen, aki az elmúlt órán több kéttételes darabot írt a „dal
szöveg nélkül” műfajában, és megkérdezte, óhajtja-e hallani
őket. Csajkovszkij bólintott, és mivel fejből tudtam a kom-
pozícióimat, leültem és eljátszottam őket. Amikor befejeztem,
Csajkovszkij felállt, és a jegyzőkönyvvel foglalatoskodott.
Csak két hét múlva tudtam meg, mit csinált vele: még három
+ jelet írt az osztályzatomhoz. Egyet fölé, egyet alá, egyet pe-
dig eléje. Ez a négy + jelel körbevett ötös – mint különleges-
ség a konzervatórium történetében – sokáig beszédtéma volt,
és az esetnek egész Moszkvában híre ment.” (Fordította:
szilágyi Mihály)

„JA IGEN, A CISz MOLL.”
1892-ben 18 nap alatt tökéletes hangszereléssel el-
készítette első operáját, a Puskin: Cigányok című el-
beszélő költeményén alapuló Alekót. e művéért
megkapta az akadémia nagy aranyérmét, melyet
előtte csak két alkalommal adtak ki. A gutheil kia-
dótól 500 rubel tiszteletdíjat kapott, és elnyerte Csaj-
kovszkij  megkülönböztetett figyelmét is, aki fiatal
pályatársának egy közös  szerzői est lehetőségét aján-

Mozaik

Szöveg: Zelinka Tamás

szergej Rachmanyinov családjának eredete
egészen a XV. századig nyúlik vissza, és egye-
nesen a moszkvai nagyhercegtől ered. Mivel
apja katonatiszt volt, a fiát szintén katonai pá-
lyára szánta. Miután azonban felfedezték szer-
gej zenei tehetségét, tökéletes hallását, kiváló
zenei memóriáját, és ötéves korától zongo-
rázni taníttatták, a katonatiszti pálya lehetsé-
ges terve családi körben egyre jobban fele-
désbe merült.

zVEREJOVVAL
Moszkvában végezte zongora- és zeneszerzés
tanulmányait. először Nyikoláj zverevjov is-
kolájában tanult, ahol nem volt könnyű az élet.
A zeneszerző tanár növendékeinek naponta
16 órán át kellett keményen dolgozni. zve-
revjov azonban arról is híres volt, hogy nem-
csak nagy szigorúsággal nevelte növendékeit,
de befogadta őket otthonába is, ahol nővéré-
vel együtt gondoskodott nevelésükről. gyakran vitte
őket színházba, zenei estekre, hangversenyekre, sőt a
nyári szünetet is velük töltötte. Összeismertette őket
a kor leghíresebb orosz zeneszerzőivel: Csajkovsz-
kijjal, Anton Rubinsteinnel és Alekszandr glazu-
novval. és játszhattak is előttük. 

A KONzERVATÓRIuMBAN
1887-ben Rachmanyinov és zverevjov útjai külön-
váltak, mert utóbbinak mások voltak az elképzelései
szergej jövőjéről: inkább zseniális játékosnak, mint
komponistának tekintette. Amikor tanítványa egy-
szer azzal állt elő, hogy külön szobát kér, hogy töb-
bet és nyugodtan tudjon komponálni, mert zavarják
a többiek, tanára nem állt vele többet szóba. szergej
ezért kénytelen volt elköltözni egy moszkvai roko-
nához, általános és zeneelméleti tanulmányait pedig
a Moszkvai Konzervatóriumban folytatta tovább ta-
nyejevnél és Arenszkijnél.
A konzervatóriumi évek egyik nagy sikerére így em-
lékezett: „A vizsgáztatók asztalánál Csajkovszkij is ott üt.
A legmagasabb osztályzat az ötös volt, amit kivételes esetben
+ jellel toldottak meg. Már tudtam, hogy ezt a minősítést ka-
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Négycsillagos ötös!
Szergej Rachmanyinov (1873 - 1943) orosz származású, amerikai zeneszerzőt, zongoraművészt és karmes-
tert kora legnagyobb zongoristájának tartották, művészetét Liszt Ferencéhez hasonlították. Bár műveinek több-
sége a XX. században íródott, művészete határozottan a XIX. század zenei nyelvezetéhez kötődik.



Mozaik

lotta fel. Ugyanebben az évben írta cisz-moll pre-
lűdjét, amellyel rögtön sikert aratott. 
ettől kezdve szinte minden későbbi fellépésén meg
kellett szólaltatnia ezt a művét.  egy legenda szerint
ez a négyperces darab egy rémálom nyomán szüle-
tett, amelyben a művészt élve eltemették: az első há-

rom komor hang a szögek koporsóba ütését, az el-
halkuló befejezés a levegő elfogyását jelképezi. Cisz-
moll prelűdjét kortársai közül sokan egyszerűen csak
úgy nevezték, hogy „mindennek a teteje”. Neve any-
nyira összeforrt ezzel a darabbal, hogy még ma is, ha
valaki Rachmanyinov nevét említi, az első reakció az,
hogy „Ja igen, a cisz-moll prelűd szerzője”. 

dEPRESSzIÓ ÉS BOLdOGSÁG
A következő zeneszerzői diadalt 1. szimfóniá-
jának bemutatása jelenthette volna, melyet a
szerelmi mámor nagy lelkesedésével írt. A mú-
zsa Anna Logyizsenszkaja, egy férjes asszony
volt. Neki ajánlotta ezt a nyugtalan és heves mű-
vet, melyet 1897-ben szentpétervárott mutat-
tak be. A rosszul felkészült zenekar miatt azon-
ban a darab óriásit bukott. Rachmanyinovot
annyira lesújtotta a sikertelenség, hogy három
évig egy sort sem komponált: depresszióba
süllyedt. Nyikolaj Dal, pszichiáter segítségével
azonban úrrá tudott lenni betegségén, aki a 2.
(c-moll) zongoraverseny komponálási idősza-
kában folyton azt duruzsolta a hipnotikus álom-
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ban a doktor díványán fekvő szerzőnek, hogy „Meg
fogja írni a versenyművét…Meglátja, milyen könnyen fog
menni…A zongoraverseny kiválóan fog sikerülni…”. A jós-
lat bevált: az 1909-es New York-i bemutatón, me-
lyen a szerző nemcsak szólózott, de vezényelt is, a
Dalnak ajánlott 2. zongoraverseny megérdemelt si-
kert aratott. Visszatért önbizalmát új szerelme, Na-
talja szatyina is erősítette, akivel 1902 tavaszán háza-
sodtak össze. élete legboldogabb tíz éve következett
szerzőként és családfőként egyaránt.

ÖNKÉNTES SzÁMűzETÉS
Az 1905-ös orosz forradalom idején a Bolsoj szín-
ház karmestere volt, majd 1906 novemberében csa-
ládjával Drezdába költözött. elkészítette 2. szimfó-
niáját, és 3. zongoraversenyét, továbbá az Arnold
Böcklin svájci festő műve ihlette Holtak szigete című
szimfonikus költeményét, és edgar Allan Poe egyik
verse ihlette A harangok című korál-szimfóniáját.

RACHMANINOV Az 1930-AS ÉVEKBEN
A 1917-es oroszországi forradalom után családjával
együtt ismét önkéntes száműzetésbe ment: majdnem
egy éven keresztül svédországban és Dániában tar-
tózkodtak, majd az amerikai zenészek meghívására
átkeltek az óceánon. Lassanként kénytelenek voltak
felismerni, hogy száműzetésük örökre szól. ettől
kezdve New York lett a Rachmaninov család éltének
központja. A Mester hangversenykörútjai is rendre
innen indultak, melyeken Chopin és Liszt művei
mellett többnyire saját műveit játszotta vagy vezé-
nyelte, de gyermekkori barátja, Alekszandr szkrja-
bin alkotásaiból is gyakran adott elő. Itt lett úrrá rajta
a honvágy, ami miatt tizenöt éven keresztül szinte
alig komponált. A mély apátiából a Rapszódia egy
Paganini témára című műve emelte ki, melyet 1934-
ben komponált a 3. szimfónia és a szimfonikus tán-
cok előtt.

Walt Disney-vel és Vladimir horowitz-cal
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Szöveg: Molnár Csöpi

„NEM SIRATNI, HANEM dICSÉRNI AKARTAM” 
(Petrovics Emil)

Barátként készültem a 95. születésnapjára, felidéz-
tem emlékeimet, mindazokat, amelyek közel fél év-

század alatt gyűltek össze. Legendás történeteket,
helyzeteket, mondatokat, megjegyzés-foszlányokat
– olyanokat, amelyek belém ivódtak. Méltatni sze-
rettem volna őt, és nem elszoruló szívvel búcsúzni
attól az embertől, akihez mérhető Mestert sohasem
ismertem, akit apának járó érzelemmel szerettem.
szüleimtől kaptam az életemet – ő adta fundamen-
tumát zeneszerzői, művészi, tanári létemnek.
szelíden, de határozottan utasította el a handaban-
dázást, a demagógiát, a tudálékosságot, s ezek he-
lyett a kifejezés és a fogalmazás pontosságát, a köz-
lés felelősségét, a műfaji elfogulatlanságot, a töké-

letes anyagismeretet, a másként gondolkodók tisz-
teletben tartását, szívében rejtőző tiszta magyarsá-
gát, s más népek, korok irodalmának, zenéjének, vi-
selkedésének, tulajdonságainak mélységesen átélt
megértését választotta.
Köszönetet mondok azért a ma még felmérhetetlen
örökségért, amelyet ránk hagyott. Aligha van zene-
szerető ember, aki ne találna kedvére való gyöngy-
szemet, élményt adó gyönyörűséget ebben a hatal-
mas életműben. A sors különös kegyének érzem,
hogy a zeneakadémián tőle tanulhattam; hogy ké-
sőbb tanársegédként mellette dolgozhattam; hogy
átélhettem azt a légkört, amely inkább hasonlított
egy görög filozófiai iskola szellemi világához, mint-
sem valamiféle feladatot számon kérő, tanterem-
szagú atmoszférához. Utóda lehettem, és mint tan-
székvezető igyekeztem megőrizni mindazt, amit te-
remtett: a szakmai komolyságot; a szabadság és a
tolerancia sérthetetlenségét; a tehetségek kibonta-
koztatásának kötelességét és felelősségét. Amit
megteremtett és ránk hagyományozott, immár a
magyar és egyetemes zenetörténet szerves és örök-
becsű részévé vált. A Mesterek Mestere közel egy
évszázadot töltött el velünk, két kézzel szórta szel-
lemének varázslatos termését bőkezűen: szegény-
nek és gazdagnak, magyarnak és nem magyarnak.
Fejet hajtani jöttem, megköszönni mindazt, amit
élete utolsó percéig adott nekünk.
Forrás: Muzsika 2000. december
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Aki utánzók nélküli iskolát teremtett
110 éve született: Farkas Ferenc (1905- 2000)

Farkas Ferenc, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola (ma már Egyetem) egyik
legcsodálatosabb tanára, a magyar szellemi élet és a 20. század nagyvonalúan és
bölcsen gondolkodó, nagyformátumú és hihetetlenül művelt muzsikusa, Nagyka-
nizsán született 1905. december 15-én. Édesanyja a zombori születésű Saly
Blanka, édesapja pedig a Balassagyarmaton született Farkas Aladár, honvéd fő-
hadnagy, aki katonai pályája mellett kiváló céllövő, és ebben a minőségében olim-
pikon is volt (1912., Stockholm.)
A kis Ferenc már kisgyerekként Budapestre került családjával együtt, mert édes-
apját oda vezényelték Balassagyarmatról. A kisfiú meglehetősen katonás nevelte-
tésben részesült, ám ezt szerencsésen ellensúlyozta anyai nagybátyja, aki a fővá-
rosban egy ideig velük élt.  A későbbi zeneszerző első zenei élményei a kanizsai
családi otthonhoz fűzték: édesapja cimbalmozott, édesanyja zongorázott, mind-
ketten amatőr módon. Már gyermekkorában vonzódott a muzsikához, tehetsége

korán megnyilvánult. A „Mesterek mesterére” ezúttal kissé rendhagyó módon, tanítványai, munkatársai gondo-
lataival emlékezünk.
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„ő A TÉVEdHETETLENSÉG PÉLdÁzATA” 
(Szokolay Sándor)

tette a dolgát. Mint a nagyok általában. tündökölni
nem, de használni azt tudott! Még azt is kiérdemelte,
hogy Bartók és Kodály jó társaságában, és szom-
szédságában születhetett. zongoradarabjai, a Régi
magyar táncok bűvölete felrázta zeneiskoláinkat.
Magam is felfaltam őket. Vagy a Weöres sándor va-
rázslatos verseire írt gyümölcskosár című dalcik-
lusa. török erzsébet tüneményes előadásában régi
idők zenei ünnepeit hozták vissza a zeneszeretők
örömére. zeneszerzői iskolája nyilvánvaló, hogy a
magyar zeneszerzést a magyar-gyökerű, európai-
szellemű és egyetemes igényeknek megfelelően ala-
kította.  számára fontos volt, hogy a másikra figyel-
nünk kell. „A magunk és a mások gondolatai gyúrják
együtt a nagy ötleteket” – mondta. A zongorámnál kép-
letesen most is ott ül, szinte hallom: „Itt kezdje csak
újra, s figyeljen: nem halványodnak el a hangok?” A nem
odaillő hangokra pillanatok alatt rátalált. A növen-
dék típusokhoz személyre szóló módot talált. szinte
a tévedhetetlenséget példázta tanári pályája! „A nagy
művek születnek, de a nagy művek írása az sohasem elha-
tározás” – mondta. egész életét mérhetetlenül kifi-
nomult ízlése navigálta, minden szélsőségtől óvta
környezetét. Féltő figyelemmel vigyázta utunkat. én
nem minta-tanítványként kezdtem. Makacsságom
megőrzését sokszor emlegette: el ne veszítsem az
egyéni jellegem savát-borsát! Az első volt a főisko-
lán, aki a dodekafónia tanítását bevezette. (tizenkét
fokú technika) ő több volt, mint zeneszerzés tanár:
emberségéhez maradt hű. Ahhoz is hű maradt, aki-
től tehetségét kölcsön kapta; Istenéhez. „Isten mun-
katársai vagyunk, mondja az Ige.” ez volt a Mester szel-
lemének is igazi derűs és hálaadó üzenete.
Forrás: Parlando 2003/3
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„MINdANNyIAN CSOdÁLTuK” 
(Kocsár Miklós)

Amit a
Mesternek
köszönhe-
tek: a szak-
mai tisztes-
ségben, a
nagyfokú
igényesség-
ben, a ma-
g a b i z t o s
s z a k m a i
tudásban
nyi lvánul
meg. ezek-
kel szem-
b e s ü l h e -

tünk műveiben is, bármilyen műfajban figyeltük al-
kotásait. Úgy teremtett iskolát, hogy növendékei kö-
zött nem voltak utánzói, epigonjai. többször is han-
goztatta, hogy nem az a feladata, hogy akaratát, íz-
lését ránk erőltesse, csak az, hogy számon kérje az
egyre magasabb szakmai követelmények betartását.
Mindenkit önmagához képest bírált, szelíd türelem-
mel, örömmel nyugtázta előrehaladását, sikereit.
sokszor előfordult, hogy valaki nem tudott megbir-
kózni egy-egy feladattal. Ilyenkor leült a zongorá-
hoz és elkezdte elemezni a művet, majd improviz-
álva többféle lehetőséget is kínált a darab tovább-
folytatására. szerettük ezeket az alkalmakat, mert
bepillantást nyerhettünk alkotói világába. Ünnep
volt az az óra, amikor remekműveket elemzett. A
nagy egésztől haladt a részletekig, a legapróbb ele-
mére szétszedve a kompozíciót, hogy aztán újra ösz-
szerakja és most már tudatosan rávilágíthasson a mű
egészére. tőle ismerhettük meg Bartók, stravinsky,
schönberg, Alban Berg, Webern, Honegger, Frank
Martin jó néhány művét. Ne feledjük, ez az ötvenes
években történt, amikor ezek a művek szinte isme-
retlenek voltak nálunk, koncerteken is alig játszották
őket. tilalmi listán voltak. Formalistának bélyegez-
ték őket. szerencsére az idő mást igazolt.
emlékezetesek voltak Farkas Ferenc Mozart elem-
zései is. Mozart sokszor nem a szabályok szerint al-
kotta meg műveit. Ilyenkor megpróbáltuk „kijaví-
tani” a darabot, szabályosra alakítani, úgy ahogy a
nem létező nagykönyvben meg van írva. Monda-
nom sem kell, hogy az eredmény siralmas volt. Ja,
kérem – felelte erre a tanár úr – a zseninek min-
dent szabad!
Forrás: Parlando 2003/3.
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FARKAS FERENC ÉLETúTJA

TANuLMÁNyOK
Nyolcéves korától zongorázott, majd a középiskola elvégzése után a Zeneakadémia ze-

neszerzés szakán folytatta tanulmányait. Szeretett volna Kodály Zoltán növendéke lenni,

de amikor felvételizett a Zeneakadémiára, nem indult „Kodály-osztály”. Már az 1910-es

évek második felében írt dalokat, az iskolatársakból alakított kis kórusa számára pedig

népdalfeldolgozásokat. 1921-től "hivatalosan" is komponálni kezdett: 

Weiner Leó előkészítő osztályába járt a Zeneakadémián, majd 1923. és 1927. között Sik-

lós Albert növendéke volt, nála diplomázott. A Zeneakadémia befejezése után 1929-től két

évig a római Magyar Akadémia ösztöndíjasaként az Accademia Nazionale di Santa Ce-

cilia hallgatója volt, ahol Ottorino respighi, a világhírű zeneszerző művészképzőjét láto-

gatta. Ez a két római esztendő nagy hatással volt zeneszerzői tevékenységére ugyan-

úgy, mint a budapesti Zeneakadémián magába szívott Bartók- és Kodály-hatás.

FILMzENÉK ÉS TANíTÁS
Az 1930-as években az egyik legtöbbet utazó magyar zeneszerzőnek szá-

mított, és a háború utáni bezártság enyhülése idején (bár közismerten nem

tartozott a rendszer "megbízható" emberei közé) az elsők között volt, akinek

lehetősége nyílt a személyes nyugat-európai kitekintésre, főként saját mű-

veinek előadása révén. Amikor Bécsben és Koppenhágában dolgozott, több

filmhez írt kísérőzenét. Budapestre hazatérve 1936-ig tevékenységének leg-

nagyobb részét szintén a filmzenék írása tette ki: Egri csillagok, A kőszívű

ember fiai, Szerelmi álmok stb. Filmzenéit és színpadi kísérőzenéit gyak-

ran maga tanította be és vezényelte.  Mint  önálló művek szerzője csak az

1930-as évek végére vált ismertté, elsősorban a Csongor és Tünde és Az

ember tragédiája színpadi kísérőzenék, illetve A bűvös szekrény című opera

nemzetközi sikerének köszönhetően. 1945 után székesfehérvári tanárként

töltött el két tanévet, majd 1949-től a budapesti Zeneakadémia zeneszerzés

tanszékének tanára, később tanszékvezetője lett. Felnevelt három zene-

szerző nemzedéket. Kivételes pedagógiai képességeit növendékei egyéni

hangja, stílusa és nemzetközi sikereik bizonyítják. Ligeti György, Kurtág György, Vass Lajos, Petrovics Emil, Szokolay Sándor, Kocsár Mik-

lós, Durkó Zsolt, Balázs Árpád, Bozay Attila, Jeney Zoltán és Vidovszky László – zenéjében alig találunk hasonló vonásokat, az egyetlen kö-

zös talán éppen az lehet közöttük, hogy egykor valamennyien Farkas osztályába jártak.

SOKSzíNűSÉG
Az egyik legtermékenyebb magyar zeneszerző volt, aki a legtöbb műfajban, stílusban és nyelven, komponált, és mindezt a legváltozatosabb

zenei inspirációk és irodalmi források felhasználásával tette. Zenei műfajai a következők: opera (romantikus népopera, daljáték, vígopera),

operett, musical, balett, színpadi játék, kantáta oratórium, mise, requiem, egyházi és világi kórusművek (vegyeskar, nőikar, férfikar, gyer-

mekkar, kánon). „Számomra az emberi hang a legszebb hangszer” – szerette mondani. Emellett írt rádiójátékot, rádió-kísérőzenét, színpadi

kísérőzenét és filmzenét. Fia, Farkas András folyamatosan dolgozik édesapja hatalmas életművének pontosításán. Ez azért bonyolult feladat,

mert egyrészt számos művét több, azonos értékű letétben készítette el, másrészt igen jelentős átfedés figyelhető meg a különféle típusú és

műfajú kompozíciók zenéje között. Így gyakran szinte eldönthetetlen, hogy melyik változat tekinthető elsődlegesnek. A Gyümölcskosár (1946-

47) című dalciklusnak például hat különböző hangszerelése létezik (a szóló zongorán kívül kísérheti trió, kvartett, négy klarinét, fúvósötös vagy

gitár), a régi magyar táncok (1943) sorozatnak pedig – a zongorától a kamaraegyüttesig – tucatnyi feldolgozása ismert.

Költőink közül: Ady, Babits, Csokonai, Csoóri, Dsida, Illyés, Kassák, Kazinczy, Kosztolányi, Kölcsey, Móricz, Petőfi, Pilinszky, radnóti, Vajda,

Vörösmarty, Weöres ihlette muzsikára.

A zeneszerzői pályáját meghatározó hatások között ott találjuk a magyar népzenei elemeket, a klasszikus hagyományt, az olasz és általá-

ban a mediterrán dallamosságot, valamint a tizenkét fokú technikát. Tudása, stílusismerete, széles körű műveltsége és humanizmusa a nem-

zetközileg elismert, jelentős zeneszerzők sorába emelte. Művészete a 20. század magyar zenéjében meghatározó jellegű volt.

a szülői ház előtt 1965-ben. 
Farkas Ferenc (középen)

Farkas Ferenc tanítványai körében: 
Kurtág györgy, Kocsár Miklós, Petrovics Emil, 

Vass lajos és Szokolay Sándor (1962. november)
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zENÉS(z) ASzTROLÓGIA

2016 a kínai horoszkóp szerint a
Majom éve, amikor át kell gon-
dolniuk a muzsikusoknak tested-
zési (és étrendi) szokásaikat. Kü-
lönösen ajánlott nekik a bárhol-
bármikor végezhető jóga, mely-
ről Vásáry tamás azt mondta,
hogy: „…egy tízperces fejenállás felér
egy egész éjszakai alvással”. Az aszt-
rológiával komolyan foglalkozó
Berlioz bizonyára sokszor meg-
csodálta a féltekénken tavasztól
őszig látható, Ptolemaiosz által
felfedezett, Hermész (vagy Orp-
heusz?) hangszeréről elnevezett
Lant csillagképet.

zENÉS(z) zOOLÓGIA

Dohnányi „lelkesen, bár nem túl
sikeresen gondozta a tallahasse-
eben ajándékba kapott aligátort”
– tudtuk meg a Dohnányi ameri-
kai évei című kötetből. ennek el-
lenére az aligátor nem viseli sem
híres zeneszerzőnk, sem más hí-
resség nevét, ellentétben néhány
„sikeresebb” állatfajtával. A vi-

lágháló szerint ugyanis Neil 
Young zenészről egy pókfélét,
Mark Knopflerről, a Dire straits
zenészéről egy kistestű, húsevő,
madagaszkári dinoszauruszt,
Freddie Mercuryről egy kelet-af-
rikai ászkarákalfajt, Mick Jagger-
ről egy trilobitafajt, Mozartról
egy kagylósrákfajtát neveztek el.

zENÉS(z) BOTANIKA

Ha már a természet csodáinál já-
runk, íme, három növény-vonat-
kozású zenei hír. (1.) A gyimesi
csángók a madárberkenyét KÓ-
RUsfának nevezik, mely „erdő-
közt szok’lenni, meg a kert tövibe
nő, jó nagy bogyói vannak, csün-
gős. Finom savankás...” (2.) Fré-

déric Chaudiére: egy hegedű vi-
szontagságai Itáliától Amerikáig

című könyve szerint a cremonia
stradivarik a boszniai erdőkből
származó habos jávorból készül-
tek. (3.) A BDz vendégkarmes-
tere, Dobszay-Meskó Ilona Fle-
urs du mal címmel (A romlás vi-
rágai) komponált zeneművet.

zENÉS HuNGARIKuMOK

több zenei vonatkozása is van a
Magyar értéktár – Hungariku-
mok gyűjteményének, ezen be-
lül a Kiemelkedő Nemzeti érté-
kek körében a Kulturális örök-
ségnek: a táncház módszer, mint
a szellemi kulturális örökség át-
örökítésének magyar modellje; a
magyar operett; a 100 tagú Ci-
gányzenekar művészi és hagyo-
mányőrző gyakorlata; a klasszi-
kus magyar nóta, a tárogató, a ka-
locsai tánc és a matyó folklór. 

zENÉS HERALdIKA 

Vikár Béla (1859. ápr. 1.) szülő-
faluja, a 2015-ben „tiszta forrás
település” emléktáblát elnyert
község, Hetes címerében arany
furulya, sándorfalváéban hasas
citera, Domaszékében fekete
kecskeduda, Csöngéében lant, Ír-
országéban hárfa, Ugandáéban
dob látható. A mai heraldikai
pajzsformákra is hatott a hang-
szerek, például a lant, a hegedű
formája. Aki zenei érmékre és
jelvényekre kíváncsi, tekintse
meg a ztI zenei témájú jelvé-
nyek és érmék című kiállítását!

Gasztronómiai nagyária gazdag körítéssel

Viant Katalin összeállítása

A 15., jubileumi lapszámunk Kitekintőjében az ünnephez méltó, komoly asztrológiai, heraldikai, urbaniszti-
kai, botanikai, zoológiai, hungarikumos, s főleg gasztronómia híreket szervírozunk. 2016 a Szent Márton és
a Széchenyi Emlékév mellett nemcsak a csipkemániások, a teljes napfogyatkozás (márc. 9.), a nyári olimpia-
paralimpia, a debreceni junior műkorcsolya- és jégtánc-világbajnokság, a romantika éve lesz hazánkban, de a
gasztronómiáé is, ráadásul a Bocuse d’Or szakácsverseny európai döntőjét is fővárosunkban rendezik!

Mozart és a Bishopina mozarti
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zENÉS GASzTRONÓMIA

Kodályról a vidéki jércelevest, a
mecénás esterházy Miklósról
vagy a zeneszerző Pál grófról
rostélyost, Josephine Bakerről to-
jásételt, Pucciniről báránygerin-
cet, Mozartról borjúszeletet,
Cziffra györgyről kávét és zon-
gorabillentyűket formázó torta-
szeletet neveztek el.

Bor született a Liszt-évfordulóra,
csokoládé erkel, bon-bon Liszt,
torta Rigó Jancsi, Fedák sári, Le-
hár, erkel, Mozart tiszteletére, de
tortája van az Operának és a ze-
neakadémiának is. (Utóbbit a BDZ
koncertjeinek szünetében meg is kós-
tolhatjuk.)

Világhírű a Mozartkugel, az őszi-
b a r a c k o s - m á l n a p é p e s -
vaníliafagylaltos, Nellie Melbáról
elnevezett kehely.

A pezsgő Verdi traviatájában a
Pezsgő-áriában, a bor – többek
között – Mascagni Parasztbecsü-
letében, erkel Bánk bánjában, a
sör Verdi Falstaffjában, az étke-
kért fizetendő pénz vagy számla
a Bohéméletben, a Falstaffban
lép színre.

2015-ben a
belga csoko-
ládéból ké-
szült, mo-
gyorósostya-
törmelékkel,

fehér csokoládéval rétegelt fagy-
lalt, az Opera Royal lett az év fa-
gyija.

A muzsikusok szeretnek és tud-
nak sütni-főzni. Blaha Lujza, a
nemzet csalogánya saját esküvő-
jére lencsefőzeléket főzött füstölt

oldalassal, vendégeit saját befő-
zésű lekvárjaival és befőttjeivel,
Munkácsyt szegedi halpaprikás-
sal és kapros-túrós lepénnyel, az
édesszájúakat vaníliás krémmel
töltött, csokoládéval bevont süte-
ménnyel várta. Kitűnő háziasz-
szony hírében állt Fischer Annie
is, Balázs Jánosnak pedig a zser-
bója vált máris híressé.

zENÉS ARCHEOLÓGIA

A világ legrégibb, hárfa vagy líra
kíséretű, Nikalhoz, az ősi sumér
termékenység-istennőhöz írt,
négy versszakos himnuszát egy
ékírásos táblán lelték meg az
1950-es években, mely az egykori
Ugarit királyságban (a mai szíriá-
ban) készült Krisztus születése
előtt 1400 körül. 

zENÉS uRBANISzTIKA

Van több piano bárunk, még si-
natráról elnevezett is; Callas kávé-
zónk-éttermünk, ahol Diótörő
gourmet menüt, Opera tortát,
Callas-szeletet és -tortát kérhe-
tünk, sőt Bel Canto éttermünk is
akad(t), mely az éneklési techni-
kára utal és így dalolnak pincérei is.

Hotel Aria nevű „zenei szálloda”
nyílt, egy-egy zenei stílust képvi-
selő 4 épületszárnnyal és többek
között Opera, traviata lakosz-
tállyal, neobarokk, kék-fehér
Liszt stúdióval.

A sin?COPA egy mediterrán
gasztrokocsma, ahol bizonyára
szinkópás zenével szolgálnak.

A Carne Di Hall név még étte-
remként is Carnegie Hallt idézi,
noha nem a koncertteremre utal,
hanem steinbeckre, akinek pro-
fesszora azt mondta, hogy akkor
lesz belőle híres író, amikor disz-
nók repkednek az égen…

Az Ypsilon kávézó kandallója gi-
tárt formáz.

A gundelben hagyományos ét-
kekkel is kínálták a vendégeket, bi-
zonnyal sir george soltit is, mert,
ahogy Kodály és Bartók a népze-
nét, úgy gyűjtötte gundel Károly
a hagyományos recepteket. 

A magyar Operaházban az olasz
Puccini franciás Bohémélet című
operájában a párizsi Momus mű-
vészkávéházat és a Barriére d’en-
fer környéki kocsmát varázsolja
színpadra Oláh gusztáv színpad-
képe.

Öröm, hogy külföldi zenész ven-
dégeink 2011. március 30. óta a
Liszt Ferenc nevét viselő nem-
zetközi repülőtérre érkeznek ha-
zánkba koncertezni.

Kitekintő 

Bélszín Blaha lujza-módra



Kitekintő 

zENÉS(z) KEdVENCEK

Bartók kedvence a titkos családi
recept alapján készült diós kalács
volt, mert, „csodálatos erő fejlődik ki
benne, mint az óborban, és varázsereje
van, mint az idegerősítőnek, az orvos-
ságnak, a bájitalnak”.

Baumann Károly dalénekes ked-
vence a szilvórium volt, amit 
Baumann Brandynek neveztnek el.

Fischer Annie kedvence a pacal-
pörkölt volt.

Kutatjuk Dohnányi kedvenc étkeit,
de egyelőre csak annyit: a Dohná-
nyi zeneiskola az egykori tündér-
kert vendéglőben működik.

Mozart kedvelte a hízott kappant
kucsmagombával, a borjúszeletet
ananásszal, melyet ma borjúszelet
Mozart-módra néven ismerünk.

Josephine
Baker ked-
vence a
róla elne-
vezett tojá-
sétel volt.

Puccini a szarvasgombás-libamá-
jas báránygerincet kedvelte.

Richard Bona basszusgitáros fa-
voritja a gulyásleves.

Hogy Roby Lakatos szereti-e a
kaviárt és az orosz vodkát, nem
tudjuk, csak azt – a róla megje-
lent, Roby Lakatos. gipsy fusion
című könyvből (a szerző Bom-
bera Krisztina) –, hogy ezekkel
kínálták őt egy koncert előtt.

zENÉS(z) GOuRMÉ: ROSSINI

Rossini gasztronómiai vonatkozá-
sai külön alfejezetet érdemelnek.
zongoraműveket komponált

Retkek, Vaj, Vágott vegyes sava-
nyúság, szárított füge, Mandula,
Mazsola és Mogyoró címmel.

Áriát is írt barátjának, Carême
mesterszakácsnak a tőle kapott
bolognai pástétomért fizetség-
ként.

Kedvence a szarvasgombával töl-
tött pulyka volt. életében állító-
lag csak háromszor fakadt sírva:
ebből az egyik akkor történt,
amikor ez a finom étek kiborult
a kosárból.

Van Rossini módra készült saláta,
bélszín, tojás.

Rizs-áriának nevezték el az „O
patria, Di tanti palpiti” kezdetű
áriát a tankréd című operájából,
mert Rossini állítólag rizottójára
várva írta egy kis velencei étte-
remben…

zENÉS „TÁNzRENd”

A farsangi bálokban a jó étkek-
italok sorát
tánc szakí-
totta meg,
melyet a
t áncrend
szerint jár-
tak. A ke-
ringő, a
polka, a
c s á r d á s
szó mellé a

hölgyek a felkérő gavallér nevét
jegyezték be, de a francia négyes
mellé nem került név: ezt a tán-
cot a hölgy a partnerével már
előre megtanulta, azt nem lehe-

tett rögtönözni. Míg a Pestme-
gyei Bál 1894. jan. 27-ei hölgyei-
nek táncrendjében lengyelke,
gyorspolka, tipegő is szerepelt az
említettek mellett, addig a ma-
gyar (nép)táncrendben verbunk,
sebes, csárdás, korcsos, cigány-
csárdás szerepelt.

dOHNÁNyI-SAROK

Megjelent Kusz Veronika: Doh-
nányi amerikai évei című monog-

ráfiája a
Rózsavöl-
gyi Kiadó-
nál, „mely a
szerző ke-
véssé ismert
em i g rá c i ó s
i d ő s z aká t
dolgozza fel,
újabb lépést

tesz abba az irányba, hogy az utókor
méltó módon emlékezzék a 20. szá-
zadi magyar zenetörténet e páratlanul
jelentős alakjáról.”

A Budavári Nagyboldogasszony-
templom évszázadai című kiállí-
tás megnyitóján elhangzott Doh-
nányi szegedi miséjéből a Do-
mus mea c. részlet.

A zene világnapján átadták Az
év Muzsikusa és az ezzel járó
Dohnányi-díjat Line Ildikónak, a
MR szimfonikus zenekara lekö-
szönő koncertmesterének. 

A zenetudományi Intézetben
febr. 24-én Dohnányi zongoramű-
vei csendülnek fel. Ugyanitt meg-
tekinthető a „Végre itthon – Doh-
nányi Amerikában” című kiállítás.

1916. május 4-én pedig, nagy sze-
rencsénkre, Dohnányi ernő írt
egy levelet testvérének, Micinek,
melynek egy mondata gasztronó-
miai témánkba vág: „A Svábhegyen
gyönyörű, dolce far niente, sétálunk,
eszünk és alszunk…Csókolja Ernője.”

Tournedos Rossini
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Filmzene

Szöveg: Ortutay Réka

Az egyik legnépszerűbb hollywoodi zene-
szerző New Yorkban született John tow-
ner Williams néven 1932. február 8-án, ze-
nész családban. édesanyja esther towner,
édesapja, Johnny Williams a Raymond
scott Quintet jazz ütőse volt. testvérei is
zenészként keresték kenyerüket. zenét a
UCLA egyetemen tanult Mario Castelnu-
ovo-tedesco irányítása alatt. 1951-től há-
rom évig a légierőnél szolgált, ahol a Légi-
erő zenekara számára írt zeneműveket.
Leszerelve a Juilliard egyetemen folytatta
tovább zenei tanulmányait, ahol zongora
szakon tanult Rosina Lhévinne-nél. emel-
lett jazz zongoristaként bukkant fel New
York legismertebb klubjaiban. 

HA EGy SzEKÉR BEINduL…

tanulmányai befejezésével visszament Los Ange-
lesbe, ahol hangszerelőként és zongoristaként is-
mert zeneszerzőkkel (többek közt: Jerry golds-
mith, elmer Bernstein, Henry Mancini) stúdiófel-
vételeket készített. Az ő nevéhez fűződik a Henry
Mancini Peter gunn című sorozathoz írt főcímze-
néjének nevezetes zongoraszólója. A '60-as évek-
ben tv-sorozatok (Wagon train, gilligan's Island,
Bachelor Father) muzsikáinak komponálása során
fejlesztette tovább stílusát, akkoriban még Johnny
Williams néven. Munkásságát a szakma már ekkor
elismerte, hiszen ezen szerzeményeiért két emmy-
díjat is kapott. első Oscar-díját 1971-ben a Hege-
dűs a háztetőn adaptálásáért nyerte.

1974-ben találkozott korunk egyik legsokoldalúbb
rendezőjével, steven spielberggel, és ekkor indult
közös sikersztorijuk is, a sugarlandi hajtóvadászat-
tal. Kettejük második közös munkája a Cápa, amely
hatalmas kasszasiker lett, és emellett John Williams
számára meghozta a második Oscar-díjat is. A Cápa
idegborzoló, minimalista főtémájával bebizonyí-
totta, hogy a rettegés akkor az igazi, ha a véres lát-
ványhoz hatásos zene is társul. spielberggel közös
munkásságát olyan filmek fémjelzik, mint az Indi-
ana Jones-trilógia, az e.t., a Harmadik típusú talál-
kozások, a schindler listája, a Jurassic Park, a Nap
birodalma (empire of  the sun), és az A.I. - Mes-
terséges intelligencia.
spielberg ajánlotta John Williams-et barátjának, ge-
orge Lucas-nak készülő új filmjéhez, a Csillagok há-
borújához. John Williams egy nagyszabású, leitmo-
tivokkal teletűzdelt, a filmzene aranykorát, Max ste-
inert és Korngoldot idéző zenét prezentált, mely
aztán a filmzene történetének talán legismertebb és
legsikerültebb darabjává vált.
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A filmzene szinte koronázott királya
Ki ne ismerné John Williams nevét, ami immár örökre összeforrt olyan neves, nagy filmzenékkel, mint a Star
wars, E.T. vagy az Indiana Jones. Szerzeményein generációk nőttek fel, mozinézők millióval szerettette meg a
komolyzene hangzásvilágát. Zenei stílusát a neoromantika jellemzi, de nagy hatással voltak rá olyan nagy elő-
dök, mint Csajkovszkij, Wagner és a filmzenetörténet nagyjai, Max Steiner vagy Erich Korngold. Jellegzetes,
szinte wagneri igényű nagyzenekari kompozíciói és mély érzelmeket tükröző dallamai igazán kultikus filmek
sikeréhez járultak hozzá.

Család
1956-ban vette feleségül Barbara Ruick színésznőt. Ha-
lála után újra nősült, felesége Samantha Winslow, fo-
tográfus. Első házasságából három gyermeke született,
Jennifer, Joseph és Mark.



Filmzene

Nevéhez fűződik az említetteken túl többek
között a superman, a Ryan közlegény meg-
mentése, az egy gésa emlékiratai, vagy a
Könyvtolvaj halhatatlan zenéje. A Harry
Potter sorozat főcímzenéje és első három
részének sziporkázó dallamai is John Willi-
ams munkáját dicsérik.

HIVATALOSAN IS A „LEGNAGySzERűBB”

Az elmúlt 40 évben mintegy 100 film zené-
jét szerezte, 50 alkalommal jelölték Oscar-
díjra, és 5 alkalommal meg is kapta a jelen-
tős elismerést. emellett 3 emmy-díj, 4 gol-
den globe, 22 grammy-díj, 7 BAFtA-díj,
valamint számos arany és platinalemez tu-
lajdonosa. 50 Oscar-jelölésével ő tartja a re-
kordot a zeneszerzők között. Összességé-
ben egyébként csak Walt Disney előzte meg
59 jelöléssel.
2003-ban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság
a legmagasabb tiszteletbeli kitűntetéssel, az
Olimpiai Renddel tűntette ki.
Az Amerikai Film Intézet (AFI) listája szerint John
Williams Csillagok háborúja zenéje minden idők leg-
nagyszerűbb filmzenéje. John Williams sikerét jelzi,
hogy a listán további 2 műve szerepel, a Cápa a 6.,
míg az e.t. a 14. helyen. emellett további 8 alkotá-
sát jelölték a listára.

A FILMzENÉKEN TúL

zeneszerzőként John Williams jegyzi az 1984-es, az
1988-as és az 1996-os nyári olimpiák hivatalos fan-
fárját. 1980 és 1993 között a Bostoni Filharmoni-
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kusok karmestere volt, és több alkalommal vezé-
nyelte az Oscar-díj átadás ceremóniáját. Munkássá-
gát egyéb zenekari művek is fémjelzik: szimfóniák,
több fuvola-, hegedű-, cselló-, kürt-, tuba-, és fa-
gott verseny, melyek közül néhány a világhírű csel-
lista, Yo-Yo-Ma előadásában vált ismertté. Az el-
múlt évtizedekben olyan társulatoknál volt vendég-
karmester, mint a londoni, vagy a Los Angeles-i
szimfonikusok. 
John Williams jelenleg spielberggel közös filmen
dolgozik, melynek munkálatai várhatóan 2016 nya-
rán kezdődnek el.
John Williams műveiből egész estés giga-koncertet állítot-

tunk össze közönségünk-
nek. 2016. április 16-án
a Papp László Budapest
Sporarénában a John
Williams Filmharmoni-
kusok című esten a szerző
legnépszerűbb műveiből
hallhatnak válogatást, a
Budafoki Dohnányi Ze-
nekar filmzene koncertjein
megszokott látványvilág-
gal párosítva. A műsort
olyan együttesek színesí-
tik, mint az Adol Tánc-
művészeti Stúdió, a Coin-
cidence, a Quantum
XXL, valamint légtor-
nász produkció.

oscar-díj az E.T.-ért

a verhetetlen páros: John Williams és Steven Spielberg





Koncert 
kalauz

A műsor- és szereplőváltoztatás jogát fenntartjuk!



2016. március 23. 
szerda, 20:00

MOM Kulturális Központ BALÁzs eLeMéR gROUP – 15 éV / ÖRÖK
szeReLeM / JUBILeUMI KONCeRt

A Budafoki dohnányi zenekar hangversenynaptára 2016

2016. február 27.
szombat, 19:30

Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyterem
aZ örökkévalósáG 
pillanatai

KOzMIKUs INtIMItÁsOK
R. strauss: Alpesi szimfónia
Bach - stokowski: Chaconne
Respighi: Róma fenyői 
Feledi Project, Koreográfus: Feledi János
Vezényel: Hollerung Gábor

2016. március 6. 
vasárnap, 11:00

zeneakadémia
MeGérthető

A PALACKBA zÁRt MINDeNség
schubert: Kvintett
előad és vezényel: Hollerung gábor

2016. március 8.
kedd, 19:00

Müpa – Fesztivál színház TAVASZKÖSZÖNTŐ TÁNCKONCERT
Duna Művészegyüttes
Budafoki Dohnányi Zenekar
Koreográfus: Juhász Zsolt

2016. március 19.
szombat, 15:00

Klauzál Ház
Zeneértő

FéNY és ÜNNeP – A RézFÚVÓsOK
A trombita, a kürt, a harsona és a tuba
Előad: Zelinka Tamás

2016. március 19.
szombat, 11:00

Klauzál Ház
Junior

Búgócsiga zenede
Előad és vezényel: 

2016. március 20.
vasárnap, 19:30

Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyterem
aZ örökkévalósáG 
pillanatai 

MOst és MINDÖRÖKKé
Bach: János passió
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar
Rendező: Gábor Sylvie
Vezényel: Hollerung Gábor

2016. április 2.
szombat, 11:00

Klauzál Ház
Junior

strauss: till eulenspiegel - részletek
Mozart: Variációk egy francia gyermekdalra (K 265)
Dohnányi: Variációk egy gyermekdalra - részletek
Előad és vezényel: Werner Gábor

2016. április 2.
szombat, 15:00

Klauzál Ház
Zeneértő

2016. április 1.
péntek, 19:00

Klauzál Ház
BuDafoki

Orbán: IV. szerenád
Kovács: Kettősverseny trombitára és harsonára
strauss: till eulenspiegel
Dohnányi: szimfonikus percek
Vezényel: Werner Gábor

2016. március 5. 
szombat, 19:30

zeneakadémia
Dohnányi

sostakovics: Ünnepi nyitány, I. hegedűverseny
Mozart: Davidde penitente K 469
Kelemen Barnabás – hegedű
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Vezényel: Hollerung Gábor

IsMeRKeDés A BILLeNtYűs és PeNgetős
HANgszeReKKeL
A zongora, a harmonika, a hárfa és a gitár
Előad: Zelinka Tamás



2016. április 10. 
vasárnap, 11:00

Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyterem
Zenekari áBécé

Britten: Fiatalok zenei kalauza
Vezényel: Hollerung Gábor

A Budafoki dohnányi zenekar hangversenynaptára 2016

2016. április 16.
szombat, 20:00

Papp László Budapest
sportaréna

JOHN WILLIAMs FILMHARMONIKUsOK
Vezényel: Hollerung Gábor

2016. április 23.
szombat, 11:00

Klauzál Ház
Junior

Vajda János: Változatok
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Előad és vezényel: Hollerung Gábor

2016. április 23.
szombat, 15:00

Klauzál Ház
Zeneértő

DOBPÁRBAJ – Az ÜtőHANgszeReK BIRODALMA
A timpanai, a nagydob, a kisdob, a cintányér,
a harangjáték és a xilofon
Előad: Zelinka Tamás

2016. április 22.
péntek, 19:00

Klauzál Ház
BuDafoki

Bach: III. brandenburgi verseny
Madarász: Fuvolaverseny
Dvorák: szerenád
Hangversenymester: Berán Gábor

2016. április 25. 
hétfő, 19:30

zeneakadémia Hegedűs endre zenekari koncertje
Vezényel: Hollerung Gábor

2016. május 16. 
hétfő, 19:30

Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyterem
énekel aZ orsZáG

Händel: Dettingeni te Deum
Bartók: Cantata profana
Országos Egyesített Kórus
Vezényel: Hollerung Gábor

2016. április 30.
szombat, 19:30

Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyterem
aZ örökkévalósáG 
pillanatai

Csajkovszkij: Francesca da Rimini
Bartók: II. zongoraverseny
stravinsky: tűzmadár
Roman Rabinovich – zongora 
Duna Művészegyüttes
Koreográfus: Juhász Zsolt
Vezényel: Hollerung Gábor

2016. május 21. 
szombat, 18:00

Nyíregyháza Bartók kórusművei
Bartók: Cantata profana
Nyíregyházi Cantemus Kórusok
Vezényel: Hollerung Gábor

2016. május 26. 
csütörtök, 19:30

Olasz Intézet Haydn: Nelson mise
Vezényel: Hollerung Gábor

2016. május 28. 
szombat, 19:30

zeneakadémia
Dohnányi

Wagner: Bolygó hollandi nyitány
Harlap: Memoirs – ősbemutató 
Dvořák: VIII. szimfónia
Vezényel: Roberto Paternostro

2016. május 29. 
vasárnap, 11:00

zeneakadémia
MeGérthető

A MegtIsztULÁs FORRÁsA
Bartók: Cantata profana
Előad és vezényel: Hollerung Gábor
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Az ÖRÖKKÉVALÓSÁG PILLANATAI

Az örökkévalóság pillanati című előadássorozat má-
sodik darabjának a Kozmikus intimitások címet ad-
tuk, mert az összes felcsendülő darab mély és sze-
mélyes érzelemből táplálkozik, ám mondanivalója
mégis kozmikus, monumentális léptékűvé válik.
strauss Alpesi szimfóniája a természet és ember vi-
szonyából építkezik, s mind a mű zenei tartalmát,
mind az előadói apparátust illetően minden addigi
dimenziót átlép. 
Bach Chaconne-ja egy szólóhegedűbe zárt világ-
mindenség, ezért évszázadokon keresztül nem hit-
tük el, hogy szólódarab, számos zeneszerző pró-
bálta az elveszettnek hitt kíséretet megírni. sto-
kowski feldolgozása kiemelkedik a kísérletek sorá-
ból, mert monumentális zenekari hangszerelése a
jelenkor embere számára érthetővé és átélhetővé
teszi a bachi zene univerzumát.
Respighi Róma fenyői című műve a régmúlt, a nagy
történelmi pillanatok és legendák mögött meghú-
zódó személyes érzéseket fogalmaz meg hatalmas
tablóképekben. Respighi művét a Feledi Project
kelti életre.

dOHNÁNyI BÉRLET

A nagy Októberi szocialista Forradalom 37. évfor-
dulója alkalmából ünnepi koncertet adtak a Bolsoj

teatr-ban, 1954-ben. A színház vezetőjének pár
nappal a koncert előtt ütött szöget a fejében, hogy
nincsen egy valamire való, új zenemű, amit bemu-
tathatnának, ezért fordult sosztakovicshoz, aki pár
nap alatt vetette papírra a zeneművet. tempójában
és témájában glinka Ruszlán és Ludmilla nyitányát
vette alapul, az életörömöt sugárzó, rézfúvósokkal
„megspékelt” nyitány valóban igazi ünnepi hangu-
latot áraszt. Olyannyira, hogy az 1980-as Olimpiát
és a 2009-es Nobel-díj ünnepséget is ezzel a zene-
művel nyitották meg.
A nyitányt követően sosztakovics I. hegedűverse-
nyét hallhatják Kelemen Barnabás közreműködé-
sével. A szerző a kompozíciót David Ojsztrahnak
ajánlotta. Bár a zeneművet már 1948-ban fejezte be
a zeneszerző, de az akkori kedvezőtlen művészet-
politikai klíma miatt gondolni sem mert a bemuta-
tásra. A darab így csak két évvelsztálin halála után,
1955-ben jelenhetett meg, az enyhülés levegőjét ki-
használva, a tizedik szimfónia szomszédságában.
A versenymű tanulmányozása és bemutatása után
maga Ojsztrah ragadott tollat, hogy a darabbal kap-
csolatos meglátásait megossza a szovjetszkaja Mu-
zika olvasóival. ebben így fogalmaz: „a mű kivétele-
sen érdekes és vonzó feladat elé állítja az előadóművészt […]
igen tartalmas szerep ez, amely tág lehetőséget tár fel nem-
csak a hegedűművész virtuozitásának bizonyítására, hanem
mindenekelőtt a mély érzések, gondolatok és hangulatok ki-
fejezésére is”. Ojsztrah a hangszertechnikai követel-
ményeken túl egyszerre szembesül a mű magával
ragadó voltával mind emocionális, mentális és spi-
rituális téren, többször megjegyzi, mennyire meg-
kapta őt a darab, mennyire a hatása alá került. 
A hangverseny msáodik részében Mozart Davidde
penitente (Bűnbánó Dávid) című zeneművét hall-
hatják. A bécsi zenész özvegyek és árvák egyesü-
lete 1785-ben kérte Mozartot, hogy írjon zenemű-
vet a jótékonysági koncertjükre. Mozart – egyrészt
idő hiányában, másrészt pedig, hogy művét Bécs-
ben is bemutathassa – a salzburgban 1783-ban be-
mutatott (máig is befejezetlen) c-moll mise Kyrie
és gloria tételét vette alapul, ezt pedig egy szoprán
és tenor áriával egészítette ki. Így született meg ez
a zenemű, melyet viszonylag ritkán hallhatnak ma-
gyarországi koncerttermekben.

A MEGÉRTHETő zENE

A kamarazene szerepe a romantikus korszakban je-
lentős mértékben átalakul. Ahogy az 1700-as évek-
ben gyakorlatilag minden zenélés kamarazenélés-
nek volt nevezhető, hiszen minden szólamot egy-
egy muzsikus játszott, a 18-19. századra az egyre

2015. február 27. szombat 
19:30, Bartók Béla Nemzeti hangversenyterem

KozMIKus INtIMItásoK
r. Strauss: Alpesi szimfónia
Bach – Stokowski: Chaconne
respighi: róma fenyői 

Feledi Project
Koreográfus: Feledi János
Vezényel: Hollerung Gábor

2016. március 5. szombat 
19:30, zeneakadémia

Sostakovics: Ünnepi nyitány
Sosztakovics: I. hegedűverseny
Mozart: Davidde penitente K 469

Kelemen Barnabás – hegedű 
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Vezényel: Hollerung Gábor
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nagyobb hangversenytermek illetve a növekvő lét-
számú zenekarok „árnyékában” a kamarazene is
egyre inkább a nagyobb hangzáshoz szokott kö-
zönség igényeit is igyekszik kiszolgálni.
schubert a dal megteremtőjeként és a miniatűr for-
mák zseniális mestereként szimfonikus alkotásaiban
és legtöbb kamaraművében engedett a monumen-
tális nyelvezet és dimenziók csábításának. Kvintettje
egyik legnagyobb szabású alkotása az ún. nagy C-
dúr szimfónia testvérdarabja mind formájában mind
hangzásában, amit a Dohnányi zenekar szólamve-
zetőinek előadásában hallgathatnak meg.

TAVASzKÖSzÖNTő TÁNCKONCERT

A Duna Művészegyüttes ars poeticája a műfaji nyi-
tottság: keresi azokat a színházi és előadói formá-
kat, amelyekkel a népzene és a néptánc organikus
egységet alkothat. e törekvésükhöz a Budafoki
Dohnányi zenekarban tökéletes partnerre találtak,
hiszen Hollerung gábor karmester hosszú évek óta
intenzíven keresi az élő előadásban megszólaló ko-
molyzene és a színpadi tánc kapcsolatát. A két
együttes együttműködése több mint tizenöt éves
múltra tekint vissza. Közös munkájuk középpont-
jában az utóbbi években azok a klasszikus művek
álltak, amelyek szorosan kapcsolódnak a népművé-
szethez, példaként Kodály galántai táncok című
művét említhetjük.
A tavaszköszöntő tánckoncert című közös műsor
első részében a Duna Művészegyüttes 2011-ben
bemutatott, Vivaldi Négy évszakán, valamint au-

tentikus népzenén alapuló, Barocco Rustico című
előadása látható. Az együttes régi vágya, hogy a
produkcióban hallható Vivaldi-részletek élő zene-
kari kísérettel csendüljenek fel. e vágyuk teljesül a
Budafoki Dohnányi zenekar közreműködésének
köszönhetően. Az est második részében az elmúlt
évek közös munkáiból látható válogatás.

Az ÖRÖKKÉVALÓSÁG PILLANATAI

Most és mindörökké. e szavak abban az esetben
szinte szóról szóra igazak, ha Bach passióiról van
szó. Bach valójában az operából és színművekből
ismert drámai időtechnikát alkalmazza passióiban:
a reális időt felgyorsítva az evangélista foglalja össze
az eseményeket, miközben a szinte operai drama-
turgiájú egyes jelenetek, amelyeknek a korabeli tö-
meget szimbolizáló énekkar a főszereplője, valós
időben játszódnak. Az időt megállítva szólalnak
meg a szólisták, akik az eseményeket kommentálják
és a korabeli hívő érzelmeit jelenítik meg. Mind-
emellett pedig megjelenik a művekben az időtlen-
ség, pontosabban a mindenkori jelen, ami a mű
mindenkori hallgatóinak reflexióit mutatja be. Az
így megszólaló korálok egyrészt egy örök idejűsé-
get, másrészt a legnemesebb közösségi összetarto-
zás élményét jelenítik meg. 
Az előadás a műben rejlő operai dramaturgia men-
tén szcenikusan kelti életre a passió történéseit, az
áriákban megszemélyesülnek a cselekmény szerep-
lői, és a színpadon a tömeget megszemélyesítő
Nyíregyházi Cantemus Kórus mellett a Budapesti
Akadémiai Kórustársaság a közönség soraiban szó-
laltatja meg a történetet az időtlenségbe emelő ko-
rálokat.
Bach János passiója nem véletlenül a zenetörténet
egyik legnépszerűbb oratóriuma. ez az előadás egy

2016. március 8. kedd
19:00, Müpa – Fesztivál színház

Tavaszköszöntő Tánckoncert

Duna Művészegyüttes
Koreográfus: Juhász Zsolt

2016. március 20. vasárnap
19:30, Bartók Béla Nemzeti hangversenyterem

Bach: János passió

Rácz Rita – Mária Magdolna
Megyesi Schwartz Lúcia – Szűz Mária 
Kálmán László – Evangélista
Cser Krisztián – Jézus 
Panajotis Pratsos – Pilátus 
Horváth István – Péter 
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar
Rendező: Gábor Sylvie
Vezényel: Hollerung Gábor

2016. március 6.  vasárnap
11:00, zeneakadémia

A PALACKBA ZÁrT MINDENSÉG
Schubert: Kvintett

Berán Gábor, Bánhegyi Tünde – hegedű
Kusz Viktória – brácsa
Kószás Ágnes, Helecz Dániel – cselló 
Előad és vezényel: Hollerung Gábor
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operaelőadás izgalmával, Bach drámai kifejező ere-
jének határtalan dimenzióival és a legmagasztosabb
humanizmus-élménnyel igyekszik megajándékozni
hallgatóját.

BALÁzS ELEMÉR LEMEzBEMuTATÓ KONCERT

Magyarország egyik legnépszerűbb jazz formációja,
a Fonogram-díjas Balázs elemér group fennállá-
sának 15. évfordulója alkalmából “Örök szerelem”
címmel új lemezt készített.
A közönségük által választott legnépszerűbb dara-
bokat, különleges (Balázs József  és a mindössze 14
éves ifj. Balázs elemér által készített) hangszerelés-
ben, a széles körben ismert és elismert, a hazai ze-
nei élet innovatív, meghatározó szereplőjével, a
Hollerung gábor érdemes művész által vezetett
Budafoki Dohnányi zenekarral vették fel és mu-
tatják a klasszikus zene és a jazz újszerű, izgalmas és
egyedi fúziójaként.

BudAFOKI HANGVERSENyESTÉK

Orbán györgy 4. szerenád című művét 2011-ben
írta a Mahler-ünnepre, és a szerző elmondása sze-
rint  Bartók és Mahler munkássága előtt tiszteleg a
pentaton szellemében. „Zeneszerzői pályámon Bartók
és Mahler gyakorolta rám a legmélyebb benyomást, amiben az
a különös, hogy két ilyen eltérő zenei habitust egyáltalán si-
került elhelyezni egymás mellett. A pentatónia Bartóknál
esszenciális, hiszen erre alapozza nagy korszakait. Viszont
furcsa módon előfordul Mahlernél is; persze az ő zenéjében
csak színezék, játék, futó pasztorál-pillanat.” A darab egy
igazi zenei kavalkád, örökmozgó ritmusokkal, a ze-
nei stílusok teljes skáláját felvonultató dallamaival.
Jelen van benne a korai stravinsky, sosztakovics, a
XIX. század leső felének jazz-világa, de a filmze-
néket idéző elemek hatására felsejlenek a hallgatók
előtt a romantikus filmek, vagy akár a kacagtató
rajzfilmek legismertebb jelenetei. 
ezt követően Kovács zoltán alkotását hallhatjuk,
amely a Debreceni Filharmonikus zenekar felké-
résére íródott 2007-ben. Az Operaház fagott mű-
vésze számos zenekari és oratorikus művet írt ne-
ves magyar szimfonikus együttesek megrendelé-
sére, ezzel az alkotásával pedig 2008-ban elnyerte a
Magyar zeneszerzők egyesülete negyven évnél fi-
atalabb zeneszerzőknek odaítélhető Istvánffy Be-
nedek-díját. 
„Régi csibésztörténet - rondóformában”: ez az al-
címe Richard strauss till eulenspiegel című szim-
fonikus költeményének, mely egy feltételezhetően
valós személy polgárpukkasztó csínytevésit tárja
elénk. A pikareszkregényt felépítő, egymással össze
nem függő kalandokat a rondóforma epizódjai, a
főhős személyiségének kontinuitását pedig az epi-
zódok között mindig visszatérő téma, egyfajta ref-
rén modellálja a zenében. A zene rajzfilmeket idéző
képszerűséggel idézi meg, amint till a kofák sátrai
közé ugrat és szétszórja áruikat; lelkipásztornak öl-
tözve gúnyolja a papok kenetteljességét; udvarol
egy leánynak, ám nem jár sikerrel; vagy éppen te-
kintélyes filisztereket tesz nevetségessé. 
A hangverseny zárószáma Dohnányi: szimfonikus
percek című műve. 1933-ban, a Filharmóniai társa-
ság zenekarának 80. születésnapját ünnepelték a há-
rom legjelentősebbnek számító magyar szerző egy-
egy művével. Kodály a galántai táncokat, Bartók öt
zenekari kíséretes népdalfeldolgozást, Dohnányi pe-
dig a szimfonikus percek című művet mutatta be eb-
ből az alkalomból. Jóllehet Dohnányi műve a zene-
történeti asszociációk tárháza, együtt meghallgatva a
tételeket tisztán kirajzolódik egy nagyszerű muzsikus
összetéveszthetetlen egyénisége.  

2016. március 23. szerda
20:00, MoM Művelődési Központ

BALÁZS ELEMÉr GrOUP – 15 ÉV | ÖrÖK SZE-
rELEM | JUBILEUMI KONCErT

Szőke Nikoletta – ének
Szakonyi Milán – ének
Balázs József- zongora
Lakatos „Pecek” Krisztián – bőgő
Komjáti Áron -gitár
Czibere József – ütőhangszerek
Balázs Elemér – dob
Budafoki Dohnányi Zenekar
Vezényel: Véghelyi Márk

2016. április 1. péntek
19:00, Klauzál ház

Orbán: IV. szerenád
Kovács: Kettősverseny trombitára és harsonára
Strauss: Till Eulenspiegel
Dohnányi: Szimfonikus percek

Vezényel: Werner Gábor
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A MEGÉRTHETő zENE JuNIOR

zENEÉRTő LESzEK

zENEKARI ÁBÉCÉ

1945-ben a brit Nevelésügyi Minisztérium megbízta
Benjamin Brittent, hogy írjon zenét egy olyan ok-
tatófilmhez, amely a szimfonikus zenekar hangsze-
reivel kívánta megismertetni az ifjúságot. A zene-
kar hangszerei című filmhez készült zene később
lett hangversenydarabbá. Britten négy csoportba
osztotta a zenekar hangszereit: vonósokra, fafúvó-
sokra, rézfúvósokra és ütőhangszerekre. Bevezeté-
sül a témát, Purcell Abdelazer-szvitjének rondó té-
telét eredeti formájában a teljes zenekar játssza el,
majd sorban mind a négy hangszercsoport. ezután
minden hangszer előadja a maga külön változatát
– azok is „szóhoz jutnak”, amelyek többnyire csak
a nagyzenekarokban kapnak szerepet –, végül pedig
fúga következik. ebben az igen bonyolult, több-
szólamú formában írt tételben a hangszerek ugyan-

abban a sorrendben lépnek be, amelyben a variá-
ciók során bemutatkoztak. Az eredetileg is gyere-
keknek, oktatási céllal íródott mű jó alkalom arra,
hogy a közönség felfrissítse a szimfonikus zene-
karra, annak hangszereire vonatkozó ismereteit is.
Ki ne volna kíváncsi arra, hogyan működik egy
szimfonikus zenekar, hogyan készül fel egy hang-
versenyre, mi történik egy opera- vagy balettelőadás
próbáján, hogyan gyakorolnak a népzenei együtte-
sek, vagy hogyan telik a dzsesszbanda egy napja? A
kétrészes koncertek első felében a közönség a mű-
sorvezető mentori közreműködésével bepillantást
nyer a próbaterem mindennapjaiba, valamint – az
elhangzó utasítások és magyarázatok, az egyes rész-
letek többszöri eljátszása, gyakorlása által – a zenei
folyamatokba. A hangverseny második részében
színpadi öltözetben, illetve jelmezben jelennek meg
az előadók, és az előzőleg alaposan megismert ze-
neművek részleteit összefüggő színpadi előadásban
hallgathatja-nézheti meg a közönség. 

JOHN wILLIAMS FILMAHARMONIKuSOK

A Budafoki Dohnányi zenekar 2007-ben rendezte
első filmzene koncertjét, mellyel egy új műfajt te-
remtett Magyarországon. A John Williams Film-
harmonikusok koncert rendkívüli élményt és szó-
rakozást ígér a közönség számára, ahol a star Wars
filmzenék kapják a főszerepet. sosem hallott tel-
jességben mutatjuk be a jól ismert és az eddig itthon
nem játszott számokat is. A Csillagok háborúja
filmzenéit idén negyedszerre jelölte díjra a Film-
akadémia, bár eddig csak egy szobrot kapott 1978-
ban. Williams pályája során több mint száz film ze-
néjét írta, munkásságát számos díjjal elismerték, öt
Oscar-, húsz grammy-, négy golden globe- és
négy emmy-díjat nyert. Az amerikai zeneszerző
negyven éve dolgozik együtt steven spielberg ren-
dezővel, így a koncerten a közös munkásságukat
fémjelző filmek közül is felcsendülnek a legismert-
tebb dallamok.

2016. április 16. szombat 
20:00, Papp lászló Budapest sportaréna

John  Williams Filmharmonikusok

Adol Táncművészti Stúdió
Coincidance
Quantum XXL
Vezényel: Hollerung Gábor

2016. április 10. vasárnap
11:00, Bartók Béla Nemzeti hangversenyterem

Britten: Fiatalok zenei kalauza

Előad és vezényel: Hollerung Gábor

2016. április 2. szombat
11:00, Klauzál ház

Strauss: Till Eulenspiegel – részletek 
Mozart: Variációk egy francia gyermekdalra (K 265)
Dohnányi: Variációk egy gyermekdalra – részletek 

Előad és vezényel: Werner Gábor

2016. április 2. szombat
11:00, Klauzál ház

ISMErKEDÉS A BILLENTYŰS ÉS A PENGETőS
HANGSZErEKKEL
A zongora, a harmonika, a hárfa és a gitár

Előad: Zelinka Tamás
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BudAFOKI HANGVERSENyESTÉK

Hangversenyünk első műsorszámaként Bach III.
Brandenburgi concertója csendül fel, amely egy hat
versenyművet tartalmazó koncertsorozat része. A
szerző a műben három triócsoportot állít egymás-
sal szembe (3 hegedű, 3 brácsa és 3 cselló), melye-
ket egy continuo (nagybőgő és csembaló) egészít ki 
Madarász Iván Concerto FLA név alatt szereplő
munkája tulajdonképpen fuvolaverseny, amely a
szerző mesterségbeli jártasságról is tanúskodik.
Nem csupán zeneismeretéről, összhangzattani és
hangszerelési ismereteiről, de hangszerismeretéről
is. A fuvolára írt kortárs művek közül azzal min-
denképpen kiemelkedik, hogy a szóló nagyon fu-
volaszerű: sokat bíz a fuvolistára (azt a hatást kelti,
hogy a szóló jelentős része improvizáció). 
Dvorák szerenádja szerkezetében tudatosan a klasz-
szikus szerenádok korát, Haydnt és Mozartot idézi.
egy nyugodt, hangzásában kiteljesülő prelúdium
után két tánctétel következik, majd egy keringő és
egy scherzo. A szerenád csúcspontja a bensőséges,
melankolikus hangvételű negyedik tétel természeti
csodaként terül el előttünk. Az utolsó tétel egy zse-
niálisan összegyűjtött témacsokor, mely az előző té-
telek témáit idézi. 

zENEÉRTő LESzEK

HEGEdűS ENdRE KONCERTJE

Hangversenyünk felütése Beethoven: egmont-nyi-
tánya. goethe egy XVI. századi németalföldi gróf,
Lamoral egmont hősi történetét dolgozta fel, aki
szembeszáll a népét elnyomó II. Fülöp spanyol ki-
rállyal, amiért lefejezik. Beethoven a bécsi császári
színház felkérésére komponált kísérőzenét a drá-
mához, melynek legismertebb és legerőteljesebb ré-
sze a nyitány. A fájdalmas dallamokkal indító, majd
az igazságért való harcot és a hős halálát kifejező
részek után elemi erővel tör elő a szabadság halha-
tatlan eszméje. 
A c-moll koncert Beethoven öt zongoraversenye
közül időrendben a harmadik. 1803 áprilisában
hangzott el először nyilvánosan a bécsi theater an
der Wienben, a komponista szólójával, a saját maga
által szervezett szerzői estje keretében. A zongora-
verseny első vázlatait Beethoven már 1797/98-ban
papírra vetette, a mű legnagyobb részét azonban
valószínűleg a bemutató évében, 1803-ban kompo-
nálta meg, abban az évben, amikor állítólag ezt
mondta: „Nem vagyok megelégedve az eddigi műveimmel.
Mostantól új útra térek.” A zenemű sajátosan kétarcú
darab: tételeinek felépítése a Mozarttól örökölt
klasszikus modellt követi, s egyetlen elemzője sem
mulasztja el felhívni a figyelmet a Mozart K. 491-es
c-moll koncertjével való konkrét hasonlóságokra,
mint amilyen például rögtön az 1. tétel unisono té-
makezdete – ám a formai keretek kitöltése, a zenei
anyag karaktere és a zenei folyamat szerveződése
már az új utat sejteti. ez a komponista egyetlen
moll-versenyműve, amely sok szálon kötődik ez-
időtájt keletkezett más c-moll műveihez (például a
„Pathétique” szonátához és több kamaradarabhoz),
s az 1. tétel kérlelhetetlenül zord főtémájában, il-
letve patetikus, hősi hangvételében többen a Cori-
olan-nyitány, illetve az V. szimfónia előképét látják. 
„Ki kell irtani belőle a banalitásokat és játszhatóvá kell
tenni néhány lejátszhatatlan részt” – ezzel a lesújtó kri-
tikával adta vissza a komponistának a b-moll zon-
goraverseny partitúráját a híres pianista, Nyikolaj
Rubinstein. Csajkovszkijt mélyen bántotta muzsi-

2016. április 25. hétfő
19:30, zeneakadémia

Beethoven: Egmont-nyitány
Beethoven: c-moll zongoraverseny
Csajkovszkij: b-moll zongoraverseny

Vezényel: Hollerung Gábor

2016. április 22. péntek
19:00, Klauzál ház

Bach: III. brandenburgi verseny
Madarász: Fuvolaverseny
Dvorák: Szerenád

Bálint János – fuvola 
Hangversenymester: Berán Gábor

2016. április 23. szombat
15:00, Klauzál ház

DoBPáRBAJ – Az ütőhANGszEREK BIRo-
DAlMA
A timpani, a nagydob, a kisdob, a cintányér, a
harangjáték és a xilofon

Előad: Zelinka Tamás
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kus-társa és barátja vélekedése. Nem fogadta meg a
tanácsot. Inkább törölte a Rubinsteinnek szóló
ajánlást, s Hans von Bülow nevét írta a címlap meg-
felelő soraiba. Bülow 1874-ben Oroszországban
turnézott, Csajkovszkij ekkor kötött vele barátsá-
got. Megmutatta neki új művét, s Bülow (bár szin-
tén nehéznek találta) vállalkozott rá, hogy bemu-
tassa. A bostoni, óriási sikert hozó premier (1875.)
után németországi városokban is eljátszotta, hatal-
mas lelkesedést keltve; majd a darab elindult világ-
hódító útjára. Végül Nyikolaj Rubinstein belátta,
hogy tévedett. Párizsban már ő játszotta el a zon-
goraszólamot, s hajolt meg büszkén a lelkesedéstől
tomboló közönség előtt. 

Az ÖRÖKKÉVALÓSÁG PILLANATAI

A keresztény hit egyik alapkérdése a kárhozat és
megdicsőülés, ami a romantikus korszak művésze-
tének és magának a romantikus alkotói létnek kér-
désévé válik. goethe Faust-ja vagy Mozart Don 
giovannija óta az elkárhozás a korszak társadalmi
normáinak erkölcsi büntetéseként fogalmazódik
meg. Csajkovszkij Francesca da Riminijében az Is-
teni színjáték egy részlete elevenedik meg, ahol a há-
zasságtörést elkövető Francesca meséli el történe-
tét, szerelembe esését Paolóval, majd férje bosszú-
ját. A történet végeztével a szerző a pokolba kalau-
zolja a hallgatót, ahol a szerelmesek örök büntetése,
az örök szélviharban való sodródás egy sodró len-
dületű, nagyzenekari fináléban elevenedik meg. 
stravinsky tűzmadár című balettjében a mesejáték
két főszereplője, a pokoli Kascsej és a tisztaságot
szimbolizáló tűzmadár küzdelme a zenetörténet
egyik leginkább magával ragadó megdicsőülést
megfogalmazó fináléjában teljesedik ki.
Bartók II. zongoraversenye két szálon is kapcsoló-
dik a hangverseny témájához: egyrészt a műben
megjelenik stravinsky imént említett fináléjának té-
mája, másrészt a mű sajátos helyet foglal el Bartók

életében: a motorikus, drámai, helyenként ördögi
erejű zárótétel a két másik művel szemben éppen-
hogy nem tartalmazza a feloldás-megdicsőülés esé-
lyét, ez Bartók kései műveire marad. 
A hangverseny szólistája a Rubinstein Verseny győz-
tese, a zenekarral itthon már többször fellépett Ro-
man Rabinovich. stravinsky művéhez Juhász zsolt
készített új koreográfiát, amelyben a történet mese-
szerűségét a Duna Művészegyüttes a folklór és a
modern tánc elemeinek ötvözésével jeleníti meg.

ÉNEKEL Az ORSzÁG

Az „énekel az ország” elnevezésű kezdeményezés
az 1986-ban indult Fővárosi Középiskolások közös
hangversenye projektből nőtte ki magát országos
rendezvénnyé. A vállalkozás a magyar zenei élet-
ben egy párját ritkítóan sikeres kezdeményezés,
amelyben a legkülönbözőbb korú és képzettségű
zenebarátok gyűlnek össze az ország minden tájá-
ról, hogy az oratóriumirodalom legnagyobb alko-
tásait közösen előadhassák. A koncert során mara-
dandó zenei élménnyel gazdagodnak mind a részt-
vevők, mind pedig a közönség.

BARTÓK-HANGVERSENy

2016. május 16. hétfő
19:30, Bartók Béla Nemzeti hangversenyterem

Händel: Dettingeni Te Deum
Bartók: Cantata profana

Tatai Nóra – szoprán
Balog Eszter – alt 
Varga Donát – tenor
Szegedi Csaba – bariton 
Országos Egyesített Kórus
Vezényel: Hollerung Gábor

2016. április 30. szombat
19:30, Bartók Béla Nemzeti hangversenyterem

Csajkovszkij: Francesca da rimini
Bartók: II. zongoraverseny
Stravinsky: Tűzmadár

Roman Rabinovich – zongora 
Duna Művészegyüttes
Koreográfus: Juhász Zsolt
Vezényel: Hollerung Gábor

2016. május 21. szombat
18:00, Nyíregyháza

Bartók: Hét egynemű kar zenekari kísérettel
Bartók: Cantata profana

Varga Donát – tenor, Szegedi Csaba – bariton 
Nyíregyházi Pro Musica Leánykar 
Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar 
Vezényel: Hollerung Gábor
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wyATT-PROJECT

Amerikai énekkarok összefogásából jött létre ez a
projekt, melynek magyarországi partnere a Budfoki
Dohnányi zenekar.

dOHNÁNyI BÉRLET

Wagner későbbi alkotásait tekintetbe véve megálla-
pítható, hogy A bolygó hollandi történelmi szem-
pontból újdonságot jelent, hiszen első ízben itt al-
kot a cselekmény, a színpadkép és a zene tökéletes
szimbolikus egységet. A tenger és a szárazföld, a
végtelenség és a végesség, a férfi és a nő, a megvál-
tás vágya és a megváltó szerelem – mindez képben,
alakban és hangban egyszerre van jelen. A bolygó
hollandi, zenéje alapján, már nem hagyományos ro-
mantikus opera, nem hagyományos „áriákból” álló
mű, nem zárt énekszámok felsorakoztatásából ke-
letkezett, hanem átkomponált, az elejétől a végéig
egyetlen egységes egészet alkot. Az opera legfon-
tosabb jellegzetessége, hogy anyaga két alaptémá-
ból fejlődik ki és megelőlegezi A Nibelung gyűrűje
tetralógiában tökéletesre csiszolt zenedráma műfa-
ját. emiatt A bolygó hollandi eredetileg egyfelvo-
násos operának készült, ezért a nyitány megállás
nélkül folytatódik az első felvonásban, az egyes fel-
vonásvégek is az eredeti partitúra szerint összefüg-
gően mennek át a következő felvonások kezdetébe.
Napjainkban mind a három-, mind az egyfelvoná-
sos változatot is játsszák.
A ma ősbemutatóját ünneplő Memoires egy 6 téte-
les, önéletrajzi ihletettségű, nagyzenekari mű, mely
a szerző életének legmeghatározóbb eseményeit je-
leníti meg. Nosztalgikus erővel elevenedik meg a
gyermekkor ártatlansága a maga játékosságával, ke-
serédes és vidám pillanataival, majd a felnőttkor ki-

hívásai, kudarcai és sikerei jelennek meg zenei kön-
tösben. A szerző így vall darabjáról: „Zeneszerzőként
és emberként is nagyon sokat kaptam családomtól, baráta-
imtól,kitűnő muzsikusoktól és kollégáktól, valamint zene-
szerző elődöktől. Külön hálával tartozom barátomnak, Hol-
lerung Gábornak, akinek belém vetett hite és bátorítása ze-
nekari műveim megszületésének katalizátora volt. Ezt a
művemet ezért mély szeretetem és tiszteletem jeléül Gábor-
nak ajánlom”
Az este második részében felcsendülő VIII. szim-
fóniában a szerző a cseh nemzeti stílus irányvona-
lát követi, ezt a műben felcsendülő számos népze-
nei elem tükrözi.

MEGÉRTHETő zENE

Bartók életművének meghatározó élménye és min-
dent megváltoztató új forrása lett a sok évszázados
hagyománnyal rendelkező magyar parasztzenével
való találkozása. ez Bartók számára a tiszta forrás,
ami a 19. század folytathatatlan zenei nyelvezetéből
az egész életművét meghatározó új utat mutatott.
Bartók ennek az élménynek a szimbólumát találta
meg abban a román kolindában, ami a szarvassá vál-
tozott fiúk legendáját jeleníti meg. Bartók ebben a
műben saját hitét összegzi és egyben meg is erősíti:
hogy számára és a hite szerint minden humanizmus
és az eredendő emberi érték iránt elkötelezett ember
számára nem lehet visszaút abba az értékvesztett ci-
vilizációba, ami feltartóztathatatlanul elzárja a ter-
mészet és az emberi lélek tiszta forrásait.

2016. május 26. csütörtök
19:30 olasz Intézet

Haydn: Nelson mise

2016. május 28. szombat
19:30 zeneakadémia

Wagner: Bolygó hollandi nyitány
Harlap: Memoirs – ősbemutató 
Dvořák: VIII. szimfónia

Vezényel: Roberto Paternostro

2016. május 29. vasárnap
11:00 zeneakadémia

A VÉGTELEN MÉrTÉKEI – A MEGTISZTULÁS
FOrrÁSA
Bartók: Cantata profana

Varga Donát – tenor
Szegedi Csaba – bariton 
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar
Előad és vezényel: Hollerung Gábor
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zEMPLÉNI FESzTIVÁL - BEHARANGOzÓ KONCERT

Az idén 25 éves zempléni Fesztivál már júniustól
várja programokkal az érdeklődőket. A Budafoki
Dohnányi zenekar nyitja a programsorozatot sá-
rospatakon és tokajban.

JOHN wILLIAMS FILMHARMONIKuSOK

A Budafoki Dohnányi zenekar 2007-ben rendezte
első filmzene koncertjét, mellyel egy új műfajt te-
remtett Magyarországon. A John Williams Film-
harmonikusok koncert rendkívüli élményt és szó-
rakozást ígér a közönség számára, ahol a star Wars
filmzenék kapják a főszerepet. sosem hallott tel-
jességben mutatjuk be a jól ismert és az eddig itthon
nem játszott számokat is. A Csillagok háborúja
filmzenéit idén negyedszerre jelölte díjra a Film-
akadémia, bár eddig csak egy szobrot kapott 1978-
ban. Williams pályája során több mint száz film ze-
néjét írta, munkásságát számos díjjal elismerték, öt
Oscar-, húsz grammy-, négy golden globe- és
négy emmy-díjat nyert. Az amerikai zeneszerző
negyven éve dolgozik együtt steven spielberg ren-
dezővel, így a koncerten a közös munkásságukat
fémjelző filmek közül is felcsendülnek a legismert-
tebb dallamok.

2016. június 24. péntek, 20:00
sárospatak, Református templom

Händel: Dettingeni Te Deum

Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Vezényel: Hollerung Gábor

2016. április 16. szombat 
20:00, Papp lászló Budapest sportaréna

John  Williams Filmharmonikusok

Adol Táncművészti Stúdió
Coincidance
Quantum XXL
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



Dohnányi Nyári 
Zenekari Akadémia

Részvétel a zempléni Fesztivál alábbi koncertjein:
Schubert: Caudine von Villa Bella 
Mozart: Prágai szimfónia
Rossini: Sevillai borbély
haydn: a teremtés

Karmesterek: 
Guido Mancusi
Hollerung Gábor

a Budafoki Dohnányi Zenekar szakmai vezetőinek irányításával 
egyetemi és konzervatóriumi hallgatók részére
Művészeti vezető: hollerung gábor liszt-díjas, Érdemes művész

Információ: Tel.: 06 1 322 1488 • e-mail: info@bdz.hu
www.dohnanyiacademy.com • www. zemplenfestival.hu

Súlypontok:
• zenekari együttjátszás, alkalmazkodás
• kottaértelmezés
• intonáció, hangszín, artikuláció
• stílusismeret
• kommunikáció
• ülve zenélés, izommunka

Sárospatak, 2016. augusztus13 - 21.

Jelentkezési határidő: 2016. május 31.



Dohnányi Nyári 
Zenekari Akadémia

a Budafoki Dohnányi Zenekar szakmai vezetőinek irányításával 
egyetemi és konzervatóriumi hallgatók részére
Művészeti vezető: hollerung gábor liszt-díjas, Érdemes művész

Információ: Tel.: 06 1 322 1488 • e-mail: info@bdz.hu
www.dohnanyiacademy.com • www. zemplenfestival.hu

Súlypontok:
• zenekari együttjátszás, alkalmazkodás
• kottaértelmezés
• intonáció, hangszín, artikuláció
• stílusismeret
• kommunikáció
• ülve zenélés, izommunka

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
Nagy szilvia
Nádasdi szilvia
Dr. Puskás Marica

Fuvola
Molnár Krisztina – szólamvezető
Bene Hajnalka
Kanyó Dávid
Kára-sepsi etelka

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

Klarinét
szepesi Bence – szólamvezető
Ablonczy Keve
Horváth Marcell

Trombita
Csatos Ferenc – szólamvezető
Monoki Attila
Nagy Antal

Harsona
sütő András – szólamvezető
galla Ákos
Pálinkás Péter

a Budafoki Dohnányi Zenekar tagjai

Brácsa
Kusz Viktória – szólamvezető
Markó János – szólamvezető-helyettes
Amirás Kinga
Bakay Viktória
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
Bangó Norbert – szólamvezető
Budai Krisztián – szólamvezető-helyettes
Baranyi Roland 
Bartányi Réka 
Csuti Dávid
gyetvai gábor
Lombos Pál

Fagott
Ambrózy Attila – szólamvezető
Bazsinka Ivett
Korda Nikoletta
Kotroczó szabolcs

Kürt
Flammer István – szólamvezető
Börzsönyi Máté
Kun gábor
Mészáros Bence
tóth Balázs

Tuba
Kovács Péter

Hárfa
Roskó Bernadett

Ütő
Nagy zsolt – szólamvezető
Janca Dániel
Kiss Helga
Kovács Péter zoltán
tóth Péter




