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Látta már a legújabb, Oscar-díjra jelölt magyar rövidfilmet, a Min-
denkit? Én azt mondom, mindenképpen meg kell nézni, jó gyor-
san! Talán nem lövöm le a „poént”, ha annyit elárulok, hogy a fő-
szereplő kislány nagyon szeret énekelni. Új iskolájában be is áll-
hat a kórusba. Tátogni… Az alkotás zsenialitásának köszönhe-
tően kellően megrázott az élmény. De azzal nyugtattam magam,
ez csak film.
Amúgy meg épp iskolakeresésben vagyunk. Életünkben most
először. Iskolaérett gyerekünkből ugyan vélhetőleg nem lesz sem
egy Gyöngyösi Levente, sem egy Rácz Ödön, sem egy Max 
Steiner vagy Szenptáli Roland, valószínűleg „Az évad művésze”
díjat sem fogja beseperni egyetlen szimfonikus zenekarnál sem,
talán a kóruséneklés nagymestere sem lesz, de mindenképpen ér-
dekli, ösztönzi, foglalkoztatja a zene minden megnyilvánulási for-
mája. Elmentem tehát egy zenetagozatos iskola nyílt napjára. És
ott kiderült, hogy 3. osztályban majd jól kiválogatják a tagozato-
sok közül a legjobbakat, ők mehetnek az énekkarba, ami egy va-
lódi elit alakulat, mert mindent megnyer és utazik ide-oda. Aki
nem kerül be, az így járt; mehet szolfézst tanulni, esetleg hang-
szerezni. De énekkarozni? Hát arra sajnos nincs lehetőség. Egy
zenetagozatos iskolában. Azt hittem, rosszul hallok. 
Tényleg a társadalmi siker az iskolai kóruszenélés célja? Egyálta-
lán, kell a siker a zenében? Aki nem „sikeres”, az ne is zenéljen?
És tulajdonképpen mi a zenei siker? Én eddig azt tartottam si-
keres zenélésnek, amikor megszólal valami, amit legalább a meg-
teremtője élvez. Vagy túlságosan idealista lennék?
Lapszámunk cikkeiből kiviláglik, hogy milyen fontos szerepet ját-
szik a kórusozás, az éneklés, egy-egy operaária meghallgatása sok
hangszeres zenész és zeneszerző, karnagy és karmester életében
is. Az is kiderül, hogy sokan azért választanak egy adott hang-
szert, mert nagyobb testvérüknél éppen azt látják. No meg az is
egyértelműen megerősítést nyer, hogy a fentebb vázolt, verseny-
szellemű zenei iskoláztatás világában milyen óriási jelentősége
van a zenei ismeretterjesztésnek, az alternatívák és a csodák fel-
tárásának már óvodás, kisiskolás korban. 
Én bónuszként még egy felfedezést tettem lapszámunk szer-
kesztése idején. Ha célunk, hogy gyermekeink életének fontos,
örömöt és energiát adó része legyen a zene, akkor nem biztos,
hogy zenetagozatos iskolába kell íratnunk.
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3Szöveg: Bíró Mónika

Kolozsvárott születtél. Mit adott ne-
ked az erdélyi származás?
Erdélyinek lenni egyszerre ajándék,
ugyanakkor nagy kihívás is. Szerintem
egyáltalán nem tett nekem rosszat, hogy
egy furcsa diktatúrában nőttem föl. Sze-
rencsére minket nem bántottak, viszont
azért a fortélyos félelem, amelyet József
Attila emleget, azért ott munkált a társa-
dalom aljától a tetejéig. Ennek ellenére
volt egy nagyon összetartó és akkor még
nagyon erős erdélyi magyar társadalom.
Mi majd’ minden este színházba jártunk.
Akkoriban még nem volt se iPad, se vi-
deojáték, se színes tévé, úgyhogy az em-
berek a találkozások és a kultúra régimódi
formáit részesítették előnyben. A másik
meghatározó dolog, hogy apukám hegy-
mászó volt és nagyon sokat vitt magával
kirándulni, úgyhogy a hegyek szeretetét minden-
képpen neki meg Erdélynek köszönhetem. És azt a
furcsa, idegenségérzettel vegyes összetartozás-érzést
is, amit az jelentett, hogy erdélyi magyar vagyok.
Hogy lett belőled zeneszerző?
Ez nagyon nehéz kérdés, nem emlékszem ponto-
san. Annyi bizonyos, hogy kilenc-tíz éves korom
körül elkezdtünk nagyon sokat koncertre járni a ba-
rátaimmal; a korabeli kolozsvári opera- és koncer-
télet igazán jó volt! És nagyon intenzíven hallgat-
tam azt a szegényes lemezválasztékot is, amelyhez
Kolozsváron hozzá lehetett férni. Volt egy nagyon
kedves osztálytársam is, aki azóta karmester lett, ak-
kortájt pedig együtt fejtegettünk partitúrákat. Ott
tanultam meg, viszonylag fiatal korban, hogyan
transzponálnak a hangszerek, hogy kürtből hány-
féle hangolású létezik stb., és tíz-tizenegy éves ko-
romban már egyértelmű volt, hogy én is nagyon
szeretnék valami ilyesmivel foglalkozni. És ekkor
elkezdtem operát komponálni…
Egyből operát?
Hát hogyne! Emlékszem is, az volt a címe, hogy Di-
óbél királyfi. Azt hiszem, két ária készült el belőle.

Aztán nemsokára, tizenkét évesen elvittek Terényi
Edéhez, akinek majdnem sikerült derékba törnie a
pályafutásomat, ugyanis megmutattam neki azt a
pár kezdeményt, amelyeket addigra megírtam, ő pe-
dig nagyon csúnyán leszólta őket. Szerinte már jó-
val előbbre kellett volna tartanom szakmailag eb-
ben a korban. Ha nem lennék  keményebb fából fa-
ragva, akkor eléggé elvette volna a kedvemet a ze-
neszerzéstől.
Tizenkét évesen írtál két operaáriát, de már
előrébb kellett volna tartanod?
Igen. Szerinte már összhangzattant kellett volna ta-
nulnom abban a korban, meg ilyesmi. De nem baj,
nem sokkal utána, két éven belül átköltöztünk Ma-
gyarországra, és itt fölvettek a Bartók Konzervató-
riumba. Onnantól a dolog már nagyon szépen el-
indult, és egy pillanatig se volt kérdés, hogy ez az én
hivatásom.
Aztán bekerültél a Zeneakadémiára, és ott Or-
bán György vett a szárnyai alá. Milyen volt a ta-
nítványának lenni?
Orbán Györggyel (1947-, Kossuth- és Erkel Ferenc-dí-
jas zeneszerző) nemcsak az köt össze, hogy ő is erdé-2

„Imádom a kóruszenét!”
Gyöngyösi Levente nevéhez kórusművek, zenekari művek kötődnek, de első operáját is bemutatták már. 1999-
től az Orfeo Zenekar állandó continuojátékosa, az utóbbi években rendszeres zsűritag a világ különböző kó-
rusversenyein. Erdélyi származása, édesapja hegy-függősége és legfőbb mesterének, Orbán Györgynek szellemi-
sége a legmeghatározóbbak művészi pályafutásában.
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lyi származású, hanem az is, hogy volt egy közös ta-
nárunk. Egy évig jártam Kolozsvárott Demény Pi-
roskához (1917-1994), aki népdalgyűjtő zenetudós
volt, és aki rendkívül komoly munkát végzett a
moldvai csángók között a magyar népdalok gyűjtése
terén. Idősebb korában az otthonában tanított össz-
hangzattant, szolfézst, népzenét és formatant. És
amikor eljöttünk Magyarországra, előtte az utolsó
órán azt mondta, hogy él Magyarországon  egy na-
gyon kedves régi tanítványa, Orbán György, és ha
szeretnék érvényesülni, akkor menjek el hozzá és
mondjam meg neki, hogy ő küldött engem. Ezután
négy évig annyiban is maradt a dolog, de aztán ami-
kor készülődtem a zeneakadémiai felvételire, akkor
eszembe jutott ez, és felkerestem Orbán Györgyöt.
Nagyon nagy szerencsém volt, mert tetszettem neki,
ráadásul pontosan attól az évtől kezdett el zene-
szerzés főtárgyat tanítani az egyetemen. És felvet-
tek! Az épp induló főtárgy osztályába.
Az egyetem nagyon más volt, mint amit én addig a
Konziban megszoktam; sokkal nagyobb volt a sza-
badság. Sokkal inkább a diákon múlott, hogy mi-
hez akar kezdeni az életével, és hogyan akar tovább
fejlődni. Egy idő után elkezdtük értékelni ezt a sza-
badságot. Orbán nem erőltette ránk saját magát és
a saját véleményét. Nem volt olyan, hogy ránk pa-
rancsolt volna, hogy ezt és ezt kell írnunk. Embe-
rileg is nagyon jól kijöttünk egymással: fejlődhet-
tünk a saját tempónkban, a saját ízlésünknek meg-
felelően, ugyanakkor pedig nagyon mélyreható,
nagyszerű műelemzéseket és szempontokat kap-
tunk tőle, amelyeknek még most is hasznát veszem.
Orbán szeretett beszélni a zeneművekről, de a sa-
ját darabjait valamiért – szemérmességből? – sosem
mutatta meg nekünk. Azt, hogy milyen fantaszti-
kus kórusművészete van, hogy ugyanolyan jelentős
megújítója a magyar kóruszenének, mint Kodály
Zoltán, sokáig nem is tudtam. Először negyedik-
ben, egy karvezetés tanszakin hallottam az egyik

kórusművét (ha jól emlékszem, a Daemon irrepit
calidus volt az), és nagyon-nagyon megtetszett. El-
kezdtem Orbán-kórusműveket hallgatni, majd sa-
ját  kórusdarabokat írni. Ez a lökés nagyon fontos
volt, szükségem volt rá. Ha azt kérdezed, hogy mit
kaptam Orbán Györgytől, azt mondom, a kórus-
művészetét, ami annál is érdekesebb, mert ezt nem
szóban adta át, nem ő elemezte ki a saját műveit,
hanem egyszerűen csak rájöttem, hogy ez létezik,
ezután pedig elkezdtem megismerni. Azt hiszem,
ez az a kapocs, ami minket a leginkább összeköt;
mindketten imádjuk a kóruszenét.
Hogyan születik meg egy-egy darabod, hogy
zajlik maga a zeneszerzés?
A folyamatban van egyfajta misztikusság, de az
egésznek az alapja ugyanolyan mesterségbeli tudás
kell, hogy legyen, mint bármilyen más szakmának. A
zeneszerző-tanoncot a tanárai igyekeznek leszok-
tatni arról, hogy az ihletre várjon. Az inspiráció na-
gyon fontos dolog, de én például két- vagy háro-
mévente egyszer írok darabot konkrét inspiráció ha-
tására. Persze az ember megpróbál előre tervezni,
megpróbál formákat kitalálni, de én a lényeges mun-
kát nem fejben végzem, hanem hangszer mellett.
Ezt egy kicsit sajnálom is, mert vannak olyan zene-
szerzők, akik fejben dolgoznak – Mozart a legjobb
példa erre: a fejében minden készen volt, már csak
le kellett írnia. Nekem oda kell ülnöm a zongorá-

hoz, és addig kísérletezni, amíg abból ki
nem sül valami. Ez eléggé lehangolóan
hangozhat, mert nem elsősorban álmo-
dozásról szól az alkotási folyamat, ha-
nem formatanról, összhangzattanról,
hangszerelésről, tudni kell, hogy egy
harmónia hogyan szól jól. Ezen szakmai
kritériumok alapos ismerete nélkül na-
gyon nehéz zenét írni. Lehet bármennyi
nagyszerű ötleted, azt fogod érezni,
hogy nem tudod őket formába önteni,
leírni.
Velem is előfordul, hogy annak ellenére,
hogy nagyjából tudom, mit akarok, és
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tudom, hogyan kell kinéznie egy formának, köny-
nyen megtörténhet, hogy napokig nem jut eszembe
semmi. Ez egy bosszantóan misztikus része a ze-
neszerzésnek. Nem tudom megmagyarázni, hogy
miért megy a komponálás egyszer nagyon jól, más-
kor meg rettenetesen rosszul. A zeneszerzés gyak-
ran nem tündérmese, hanem véres kínszenvedés,
ugyanakkor meg néha extatikus magasságokba
tudja az embert lelkileg emelni: a fellegekben jársz
pusztán attól, hogy eszedbe jutott egy értelmes
gondolat, és hajlamos vagy abba az egy, még kidol-
gozatlan gondolatba belelátni a világ mindenségét. 
A gólyakalifa, amit május 21-én és 29-én hall-
hat a közönségünk, az eddigi egyetlen (befeje-
zett) operád. Hogyan keletkezett a mű?
Épp diploma előtt álltam, és biztos voltam benne,
hogy valami őrült nagy művet akarok írni erre az
alkalomra... És hát mi más lenne a legőrültebb do-
log, a legnagyobb teljesítmény, mint írni egy ope-
rát? A barátaim tudták, hogy operalibrettót kere-
sek, és az egyik erdélyi nyaraláson Dinyés Dániel
(zeneszerző, karmester) barátom a kezembe nyomta
Babits Gólyakalifáját, hogy ez milyen fantasztikus
könyv, olvassam el, hátha tetszeni fog. Úgyhogy el-
olvastam, és azonnal megtetszett. Hosszas munka
és sok nehézség után jött egy kis plusz késztetés: a
Magyar Állami Operaház és a kulturális miniszté-
rium kiírt egy operapályázatot. Operát kellett írni a
millennium alkalmából magyar nyelven, magyar té-
mából. Erre szerencsére pont alkalmas volt a Ba-
bits-mű, amivel épp foglalkoztam, így összekötöt-
tem a kellemeset a hasznossal.
És mikor adták elő a művedet először?
Amikor döntőbe jutottam, elkornyikáltam és el-

zongoráztam az egészet a Petrovics Emil vezette
zsűrinek – ez volt a mű első nyilvános előadása...
Úgy ki voltam merülve a kétórás „koncert” után,
mint egy zseblámpaelem. A MÁV Zenekarral ját-
szottuk el először koncertszerűen a diplomakon-
certemen a mű I. felvonását Vashegyi György ve-
zényletével, utána pedig egy évvel később, 2000-ben
a II. felvonás egyes részletei is megszólaltak a Rá-
diózenekarral közös hangversenyen. A darab teljes
egészében először 2002-ben ment a Millenáris Te-
átrumban, ugyanis ekkor még nem volt arról szó,
hogy az Operaház is elő akarná adni, aztán végül
2005-ben ők is bemutatták az egész művet. 
Itt az új év. Mik a terveid 2017-re?
A Mester és Margarita mindenekelőtt, amit a BDZ
és Gábor felkérésére írtam, amelynek a koncert-
szerű változatát június 24-én mutatják be a Miskolci
Operafesztiválon. Nemrég volt az ősbemutatója a
Keller András vezette Concerto Budapest, valamint
a Muzsikás Együttes részére írott, népzenei fogan-
tatású versenyművemnek, melynek címe: Úgy el-
mennék, ha mehetnék. Ittzés Gergelynek egy fu-
volaversenyt fogok írni az év második felében,
ezenkívül pedig kórusdarabokat: Szabó Dénes het-
venedik születésnapjára például egy 15 perces kan-
tátát zongorával, fuvolával és csellóval, a Pro Mu-
sica Leánykar részvételével. Hét tételes lesz, az első
tétele már készen van. 
Közönségünk 2017. május 29-én az Operaházban is meg-
hallgathatja A gólyakalifa teljes, koncertszerű előadását. A
Hollerung Gábor felkérésére írt Mester és Margarita musi-
cal koncertszerű ősbemutatója pedig a Miskolci Operafesz-
tiválon lesz június 24-én. Vegyeskar. Mindkét előadást
Hollerung Gábor vezényli.
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Szöveg: Ortutay Réka

Jómagam nem tudhatom, hogy Babits
milyen szándékkal írta A gólyakalifát,
az akkor nagy port kavart, divatos té-
mát feldolgozó remekművét, hiszen
rengeteg jelentésréteggel bír. De meg-
próbálom az ön számára, kedves Olva-
sónk, megkönnyíteni a tájékozódást a
műre ható és a kort meghatározó szá-
mos irodalmi, pszichológiai és filozó-
fiai irányzat között. 
Valószínűleg kevesen tudják, hogy
hány állomáson, országon vándorolt
keresztül a regénynek címet adó, gó-
lyává változott király története, míg-
nem találkozott a XIX. század végén
oly népszerűvé váló freudi lélektannal,
a bergsoni filozófiával, a Babits szá-
mára kedves bűnügyi regénnyel, hogy értő kezében
egy, a maga korában is rendkívül modernnek és
szokatlannak számító lélektani krimiben forrjon
egységes regénnyé. Majdnem 100 év múlva ezt a
történetet felhasználva született meg Gyöngyösi
Levente letaglózó operája, melynek librettóját Balla
Zsófia írta.

A MESEI MOTÍVUM  A PAPAGÁJ KIRÁLY

A Babits regényének címet adó mese eredetije az
Ezeregy éjszaka meséiben található, Papagájkirály
címen. Ha valaki most azt gondolja, hogy hoppá,

lekapom a polcról az Ezeregy éjszaka meséit, és
utánanézek, csalódottan fogja visszadobni a köny-
vet, mondván: nincs is ilyen mese a kötetben! És
igaza lesz. Az Ezeregy éjszaka meséi nem egy bi-
zonyos népmese gyűjtemény, több összeállítása is
létezik, és története legalább annyira kalandos, mint
amennyire sokrétű és szerteágazó a tartalma. 
Az Ezeregy éjszaka meséiről korai kéziratok nem
léteznek. Ennek egyik oka, hogy a Közel-Keleten a
mesemondás hagyományai a meséléshez, a szóbe-
liséghez kötődtek, a meséket nem, vagy csak heve-
nyészve jegyezték le. A másik ok abban keresendő,
hogy a mesélés hagyománya nem tartozott a ma-

A gólyakalifa
Egy átváltozás-motívum az Ezeregy éjszaka meséitől a modern operáig
Mindannyiunknak vannak álmai arról, hogy milyenné szeretnénk válni, mit szeretnénk elérni az életben, hová
szeretnénk utazni. Ugyanakkor vannak félelmeink is. Tudjuk, mit szeretnénk elkerülni az életben, milyenek
nem szeretnénk lenni. De mi történik, ha ezek az érzések önálló életre kelnek, és elveszítjük felettük a kont-
rollt? Mi történik, ha partra vetett halként vergődünk az álom-ébrenlét, a fény-árnyék, a tündöklés-bukás
örök körforgásában?
Ennek szemléletes példája Babits A gólyakalifa című regénye, mely egy mesei motívum, a századvég különös,
aranyosan ködös légkörét meghatározó értékvesztés és elidegenedés, a kort uraló filozófiai irányzatok, valamint
az akkor még gyermekcipőben járó pszichoanalízis és álomfejtés eredményeinek mesteri egymásra találása. Írá-
sunkban utánajárunk a címadó mese
történetének, megvizsgálunk néhány ha-
sonmás motívumot az irodalomban, és
alámerülünk a tudatalatti és az emléke-
zés rejtélyeibe.

Mottó: „Szelídítsük meg a lélek sárkányait!”

Vásárhelyi Antal: Babits Mihály ‘Gólyakalifa’

5



6

Irodalmi háttér

gasabb kultúrához, a mesék nyelve középarab volt,
míg a magasabb társadalmi rétegek az arabíyát
(klasszikus arab nyelv) beszélték és írták, így min-
den, ami a népnyelven volt jelen a kultúrájukban,
kívül esett az érdeklődésükön. Érdekes módon ez a
mai napig így van: a mesegyűjtemény úgy vált a vi-
lágirodalom részévé, hogy a magasabb arab társa-
dalmi rétegek tudomást sem vettek róla. 
A meséket Sheherezádé és Sahrijár szultán törté-
nete foglalja keretbe, ami mindenki számára ismert:
Seherezádé úgy kerüli el a király ágyasaira váró ki-
végzést, hogy olyan érdekes történeteket mond el,
melyek fenntartják az uralkodó érdeklődését, és így
folyamatosan halogatja a kivégzést. Ezeket a mesé-
ket és a kerettörténetet ismerjük ma az Ezeregy éj-
szaka meséi néven.
A legrégebbi kézirat a 800-as évekből maradt ránk,
de ezt követően több verziója bukkant elő, melyek
különböző meséket tartalmaznak. August Wilhelm
Schlegel (1767-1845, német költő, műfordító, műkriti-
kus, a német romantika egyik úttörője) szerint a mesék-
nek három fajtáját különböztetjük meg származá-
suk szerint: az arab, a perzsa és indiai meséket. Az
európai köztudatba néhány fordítás segítségével ke-
rültek a történek: Antoine Galland (1646-1715, fran-
cia orientalista és numizmata) készítette az első fordí-
tást, mely 282 éjszaka meséit tartalmazza egy XIV.
századi kézirat alapján. Galland azonban nemcsak
lefordította, hanem a kor ízléséhez is alakította a
történeteket. Sok más fordítás már Galland francia
nyelvű fordítása alapján készült, de akadtak olya-
nok is, melyek hozzáfűztek újabb mesefordításo-
kat, illetve olyanok, amelyek egy másik eredeti arab,
vagy esetleg török nyelvű fordítást vettek alapul. Így
történhetett az, hogy az egyes kiadásokban külön-
böző meséket olvashatunk, pl. az általunk is ismert
magyar fordításokban (a legteljesebb fordítás Prileszky
Csilla nevéhez fűződik, mely az Atlantis Kiadónál jelent
meg hét kötetben az ezredfordulón) nem található meg a
Papagájkirály története.
Jómagam egy német kiadásban találtam meg az in-
diai eredetű mesét, ahol Seherezádé a tizennyolcadik
éjszakán meséli el a szultánnak a történetet. A mese-
beli történet az ármányt és cselszövést helyezi a kö-
zéppontba, az átváltozás egy egyszerű bravúr, nem
köthető lélektani változáshoz. A szultán birtokában
van egy varázsigének, melynek segítségével bele tud
bújni elhalt állatok vagy emberek bőrébe, saját alakját
élettelenül hátrahagyva. Ezt használja ki a szultán ve-
zíre, és amíg a szultán egy papagáj alakját veszi fel, ad-
dig vezíre a szultán bőrébe bújik, és minden, az ural-
kodással járó előnyt kihasznál. A szultán végül egy
csellel visszaszerzi alakját, és megbünteti a vezírt.

BABITS KÖZVETLEN FORRÁSA  WILHELM HAUFF

Wilhelm Hauff  (1802-1827, német író, meseíró, a bie-
dermeier korszak alakja) fiatal kora ellenére az egyik
legnagyobb német mesemondó a késő romantika
korában. Tollából
olyan mesék láttak
napvilágot, mint a ná-
lunk is ismert Kis
Muk (Der kleine Muk),
vagy a Hófehér és
Rózsapiros (Schneewe-
ißchen und Rosenrot).
Első mesegyűjtemé-
nyének – melynek ke-
rettörténetében egy karaván utasai mesélnek egy-
másnak – egyik darabja a Gólyakalifa (Der Kalif
Storch). A történet egyértelműen az Ezeregy éjszaka
Papagájkirályát veszi alapul, de ebben a történetben
az átváltozás egy jelszóhoz (mutabor – latin, jelentése:
meg fogok változni) kötött, amit a király gólya képé-
ben elfelejt, és így a gólya testének foglya marad,
mígnem egy jóbarát segítségével vissza tud változni.
Babits regényében is történik erre utalás: „Szegény,
szegény gólyakalifa! Most már Tábory Elemér volt a gólya-
kalifa”. „Egy pillanat kell csak, egy szó, meglelni az élet va-
rázsszavát”.

A TUDAT ÉS A TUDATALATTI PÁRHARCA  
PSZICHOANALÍZIS ÉS ÁLOMFEJTÉS

Babits minden bizonnyal ismerte Freud munkássá-
gát – hiszen A gólyakalifában is utal egy bécsi pszi-

chológusra, aki álom-
fejtéssel foglalkozik,
ugyanakkor bizonyo-
san ismerhetett egyéb,
álomfejtéssel foglal-
kozó munkákat, hi-
szen 1905-ben egy ál-
mokkal foglalkozó
publikációt (The Ame-

rican Jurnal of  Psychology) jelentetett meg, mely ma az
Esszék és tanulmányok című kötetben olvasható.
Freud Álomfejtés (Traumdeutung) című könyve
1900-ban jelent meg, aminek a pszichoanalízisben
tulajdonított jelentős szerepet. Freud a tudat álla-
potát három részre osztotta. A tudatalatti tarto-
mány (Es) és a felettes én (über Ich) között próbál
lavírozni az Én (Ich). Ebben a relációban a tudata-
latti az elfojtott vágyak, érzések hordozója, míg a
felettes én a cenzor, azaz a társadalmi és erkölcsi
normák megtestesítője. A tudatalattiba az elfojtás
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révén kerülő emlékek és motivációk nagy hatással
vannak a személy motivációira és viselkedésére. Az
én – mely mind a tudatalattit, mind a felettes ént
megpróbálja kielégíteni – egyik legfontosabb kitö-
rési lehetősége az álom, ahol a cenzor kontroll-
funkcióját háttérbe szorítva megpróbálhatja kiélni
elfojtott vágyait. Ez mutatkozik meg A gólyakalifá-
ban is: minél magasabb a társadalmi elvárás Tábory
Elemér életében, és minél kevésbé tud vagy akar
ennek megfelelni, annál inkább mosódik össze
alakja a díjnok alakjával, és annál inkább veszi át a
díjnok személye az uralmat Tábory Elemér szemé-
lye felett.

TÉR ÉS IDŐ FOGSÁGÁBAN  HENRI BERGSON 
FILOZÓFIÁJA

Henri Bergson (1859-1941, Nobel-díjas francia filozó-
fus) a XIX. század egyik kiemelkedő jelentőségű fi-

lozófusa. Babits Esz-
szék és tanulmányok
című kötetében ol-
vasható Bergson filozó-
fiája címmel egy ösz-
szefoglaló írás a filo-
zófus munkásságá-
ról, tehát biztosak le-
hetünk abban, hogy
Babits behatóan is-
merte Bergson mun-
kásságát. 

Bergson tanításait az Idő és szabadság (1889) és a Te-
remtő fejlődés (1907) című műveiben fejtette ki. A ne-
vetés esztétikai oldalát bontja ki A nevetés (1900)
című tanulmánya, mely a dráma- és prózairoda-
lomra egyaránt nagy hatással volt. Tanítása szerint
az élet csak egy magasabb rendű képességgel, az in-
tuícióval fogható fel. A művész feladata, hogy az
embereket szembe állítsa a mélyebb valósággal,
amit az intuíció segítségével ismert meg. Bergson
időelmélete, az objektív (az óra által mért) és a
szubjektív (az általunk érzékelt és megélt) idő (du-
rée, „tartam”) megkülönböztetése (Tartam és egyide-
jűség, 1922). A szubjektív időfelfogásnak köszön-
hető, hogy ugyanazt az eseményt mindenki más-
más hosszúságúnak éli meg. Mindez nagy hatást
gyakorolt az irodalomra, így Babits költészetére is
(lásd pl.: Esti kérdés című vers, melyben egyetlen objektív
pillatatot térben és időben is végtelenné tágít a költő). Filo-
zófiájának központi gondolata a tudat idejének (a
tartamnak) és az értelem idejének (a térbe vetített
időnek) kettőssége. Anyag és emlékezet című munká-
jában pedig lélek és test kapcsolatát vizsgálja. Ba-

bits erre is utal A gólyakalifában: „Mert mi a test, ha
nem egy csomó érzet, egy csomó fizikai érzet emlékének az
összessége?”

MISZTIKUM ÉS DOPPELGÄNGER

A gólyakalifa nemcsak a témaválasztása, hanem a
hangulati elemei, a történet fantasztikumba hajló

megoldása és az ezt kö-
rüllengő misztikus lég-
kör okán is újdonságnak
és divatosnak számított a
századforduló irodalmá-
ban. Ezért feltétlenül
szükséges megemlíte-
nünk Edgar Allan Poe
(1809-1849, amerikai
költő, kritikus, novellista,
szerkesztő) munkásságát,
akinek nevéhez a miszti-
kus versek és novellák
mellett a detektívregény,

mint műfaj megteremtése fűződik. Babits otthono-
san mozgott Poe életművében, hiszen novellagyűj-
teménye magyarul először Babits fordításában lá-
tott napvilágot Groteszk és arabeszk címmel. 
A doppelgänger használata a horror műfajának egyik
kedvelt eszköze. Míg a mai horrorfilmek elsősor-
ban a brutális jelenetek halmozásával váltják ki a
néző félelmét, addig a klasszikus irodalmi horror a
borzongató, gyanakvást keltő jelenetek ritmusának
fokozásával éri el a kívánt hatást. A doppelgänger a
főhős másik énje, ellenlábasa. Szó szerint hason-
mást jelent, az irodalomban azonban sokféle meg-
jelenési formája létezik. Ez lehet énhasadás, tudat-
hasadás, skizofrénia, elmezavar, de szimbolizálhatja
a főhős kettős életét is. Erre számos példát találunk
az irodalomban (pl. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann
Homokembere, Dosztojevszkij Hasonmás című regénye, de
ide sorolhatjuk Kafka Az átváltozás című elbeszélését, vagy
a modern filmművészetből a Fekete hattyú vagy az Azo-
nosság című filmeket. ). Nem tudhatjuk, hogy Babits
az összes hasonló művet ismerte, ismerhette-e,
mindenesetre szeretnénk bemutatni pár alkotást,
ezzel is aláhúzva, hogy milyen sok író fantáziáját és
miként mozgatta meg ez a motívum.

EDGAR ALLAN POE: WILLIAM WILSON

1839-ben jelent meg Poe William Wilson című no-
vellája, mely a doppelgänger-motívumot a tettek és
a lelkiismeret ellentétének dramatizálására hasz-
nálja. Az elbeszélő, William Wilson – elárulja, hogy 7
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ez fiktív név, mert va-
laki használja az ő ne-
vét – visszaemlékezé-
séből megtudjuk, hogy
volt egy alteregója, aki
vele egy napon szüle-
tett, ugyanúgy nézett
ki, mint ő, ugyanazon
a napon tette be a lá-
bát az iskolába, mint

ő. Az elbeszélő bevallja, hogy sokkal jobban alakult
volna az élete, ha a hasonmásának több tanácsát,
amelyeket a legkritikusabb pillanatokban a fülébe
súgott, megfogadja. Ám életében mindig akkor
bukkant fel a hasonmás, amikor ő a legjobban
érezte magát: szerencsejátékozott és csalt, vagy ami-
kor egy férjes asszonynak akarta tenni a szépet. Ez
utóbbi esemény során az elbeszélő halálos sebet ejt
ellenfelén, ám akkor megjelenik előtte egy tükör,
melyben saját magát látja, és a tükörkép az ő hang-
ján a következőket mondja (saját fordításban):
„Vesztettem, de mostantól te is halott vagy – halott a világ,
halott az ég és halott a remény számára. Bennem éltél – és
én most meghalok, lásd ezen a képen – mely a sajátod –
mennyire teljesen és tökéletesen ölted meg magadat!” Poe
még számos művében alkalmazza a doppelgänger-
motívumot, pl. Az ovális arckép, A fekete macska, vagy
az Eleonora című művekben. 

ROBERT LOUIS STEVENSON: DR. JEKYLL 
ÉS MR. HYDE 

Robert Louis Stevenson (1850-1894) skót regényíró
1886-ban megjelent regénye igazán sok párhuza-

mot mutat fel
Babits Gólya-
kalifájával. A
főhős történe-
tét ebben a re-
gényben több
személy elbe-
széléséből is-
merjük meg:

Utterson ügyvéd vázolja fel előttünk az eseménye-
ket, majd a főhős, Dr. Jekyll halála után Lanyon
doktor és Jekyll leveléből ismerhetjük meg a rejtély
megoldását. A történet röviden: Dr. Jekyll felfedez
magában bizonyos visszataszító vonásokat, melyek
kikívánkoznak belőle. Ezért kikísérletez egy for-
mulát, amit beszedve Mr. Hyde-dá válik. Elmon-
dása szerint ettől az átváltozástól sokkal jobban érzi
magát, hiszen az elfojtott vágyait egy másik testben,
Mr. Hyde-ként éli meg. Jekyllként természetesen

bűntudat gyötri a Hyde képében elkövetett gaztet-
tek miatt. Hosszasan őrlődik a két énje között, és
hiába dönt Jekyll mellett, egyre nehezebben tud
Jekyll maradni. Egy idő után elég elszenderednie
vagy elaludnia, máris előtör a másik énje. Hosszas
töprengés után arra a következtetésre jut, hogy
Hyde-tól csak akkor tud megszabadulni, ha ezzel
együtt Jekyll élete is véget ér. 
Ebben a páratlanul izgalmas, titokzatos lélektani
krimiben is jelen van tehát az „egy lélek két testben”
motívum, az ébrenlét-álom-ébrenlét ciklikussága, a
formula, mint varázsszó, ami egy idő után már nem
működik, és a történet megoldása is hasonló A gó-
lyakalifához: ti. csak akkor szabadulhatunk meg a
rossz lélektől, ha vele együtt a jót is elpusztítjuk. 
Érdekes adalék még az író névválasztása: Jekyll (Je
kill – francia és angol szavak összerakásából: én
ölök) és Hyde (hide – angolul elrejt, eltakar, kita-
kar). A nevek is utalnak a lélek megjelenésének tar-
talmára: Jekyll a formulájával megöli mindazt, amit
a társadalom elismer és elvár, azért, hogy az elrej-
tett, elfojtott vágyait kiélhesse.

OSCAR WILDE: DORIAN GRAY ARCKÉPE 

Oscar Wilde (1854-1900, ír költő, író, drámaíró) je-
lentős botrányt ka-
vart, ám az író szá-
mára óriási ismert-
séget hozó művé-
nek középpontjá-
ban a gyönyörű
ifjú Dorian Gray
és a róla készített
festmény „köl-
csönhatása” áll.
Dorian, amikor
meglátja a róla ké-
szült festményt, rá-
ébred saját szépsé-
gére és múlandóságára is, és eladja lelkét a képnek.
Ettől kezdve – míg teste kiteljesedik, szépsége nö-
vekszik – addig a kép öregszik helyette. Minél több
hitványságot és bűnt követ el, annál rútabb, megvi-
seltebb lesz a festmény, mely a valódi énjének tükre.
Egy különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság
után azonban megszólal lelkiismerete, megundoro-
dik magától, és a portré szívébe döfi a tőrt. Szol-
gája egy ráncos, összeaszott, ocsmány ember holt-
testét találja a gyönyörű ifjút ábrázoló portré alatt.
Az elbeszélés híven követi Wilde ars poeticáját:
„Minden művészet haszontalan. Nem a művészet utánozza
az életet, hanem az élet a művészetet.”
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BABITS MIHÁLY: A GÓLYAKALIFA

Babitsnál a gólya-
kalifa, azaz az át-
változás-motívum
a meséhez képest
egy egészen új
síkra terelődik,
méghozzá a lélek-
szakadás és a pszi-
choanalízis vilá-
gába, és ezzel a
mesei motívum
találkozik a XIX.
századi irodalom
kedvelt motívu-
mával, a doppel-
gängerrel. A gó-

lyakalifa átváltozása a lélek átváltozásának szimbó-
luma lesz. Ám ez az átváltozás gyötrő, nem kívá-
natos, félelemmel teli. „ezek voltak életem leggyötrelme-
sebb percei. A gólyakalifa percei.”
A gólyakalifa története sok mindenben hasonlít az
eddig felvázolt irodalmi művekre. A főhős, Tábory
Elemér, egy felső társadalmi rétegből származó,
aranykalickában élő, ragyogó intelligenciájú és ké-
pességű fiatalember elsőrangú lehetőségekkel, aki
azonban éjszakánként, amikor álomra szenderül,
egy másik életben, egy városi, szegény rétegből
származó, tanulatlan fiú, az inas/díjnok képében
ébred. Hiába próbálja könyvek segítségével meg-
fejteni problémája okát, az álmok csak nem múl-
nak, sőt, az inas-díjnok fiú élete egyre rövidebb idő-
közönként, már akár egy szemhunyásnyi pihenés
idején is betolakszik az életébe. Bár az álmok egy
jó időre megszűnnek, éppen élete legboldogabb
időszakában törnek elő újra, éppen akkor, amikor
házasságra, a jövője építésére gondol. Innen foko-
zódik a regény tempója, a két alak élete egyre ke-
vésbé választható el egymástól, míg a díjnok alakja
végül felemészti Elemér életét, aki többé már nem
tudja saját életét uralni. Elemér végül, amikor a díj-
nok megfojt egy prostituáltat – jegyese tanácsára –
úgy dönt, álmában megöli magát, mint díjnok, ám
ez óhatatlanul Elemér pusztulását is maga után
vonja. A regényt, azaz Tábory Elemér önéletírását
egy „Levél az íróhoz” (eredetileg Levél Móricz
Zsigmondhoz) című fejezet zárja, mely mintegy hi-
telesítve a különös történetet, hírt ad Tábory Ele-
mér különös haláláról, akit lőtt sebbel holtan talál-
nak, ám a gyilkos fegyvert sehol nem lehet fellelni.
Ha A gólyakalifával kapcsolatban keres szakirodal-
mat az ember, rendkívül szerteágazó, a történetet

több szempontból elemző, könyvtárakat is meg-
töltő művek sokaságát találja. Ezek közül három
irányvonalat szeretnék néhány szóval felvázolni. 

A GÓLYAKALIFA ÉS A PSZICHOANALÍZIS

Ha A gólyakalifát vizsgáljuk, nyilvánvalóan elkerül-
hetetlenné válik a freudi hatás vizsgálata. Kemenes
Géfin László (1937- , József  Attila-díjas író, költő, mű-
fordító, tanár) A tudatos és tudattalan küzdelme című ta-
nulmányában Tábory Elemér tragédiáját az elfojtott
szexuális vágyaiban és az avval járó bűntudatban
látja. Az erotikus motívum valóban végigvonul a re-
gényen, kezdve az elbűvölően szépnek lefestett
édesanyja iránt érzett, sikeresen megoldott Ödipusz-
konfliktusával, a prostituálttal való együttlétén, majd
a Szilviához fűződő kapcsolatán keresztül egészen
az Etelka iránt érzett, teljesen erotikamentes szerel-
méig. Mindennek fonákja is megjelenik a díjnok élet-
ében: Elemér anyjára ismer az álombeli inas anyjá-
ban, Szilvia pandanja a kasszírnő, majd megjelenik
Etelka hasonmása annak a prostituáltnak a képében,
akit a díjnok végül megfojt. 
Ugyanakkor Elemér vívódását felfoghatjuk a társa-
dalmi elvárások, erkölcsi normák (superego – család,
társadalom) és az elfojtott vágyak, elfojtott szexuali-
tás (Es) között feszülő ember (Ich – Elemér) két tu-
datállapot közötti lavírozásaként is. Hiszen álmában
nappali élete minden szereplőjét megtalálhatjuk el-
torzított alakban, és minél inkább nőnek a társadalmi
elvárások (házasság, diploma, jövőkép kialakítása),
annál fokozot-
tabb tempóban
és silányabb mi-
nőségben tör-
nek be életébe a
díjnok minden-
napjai. Míg Ele-
mér úgy véli,
szerelmet érez a
Madonna szép-
ségű Etelka
iránt – akihez
teljesen aszexu-
ális kapcsolat
fűzi –, amint
felmerül a há-
zasság gondolata, álmában megfojtja Etelka álom-
beli hasonmását, aki egy prostituált képében jelenik
meg. De említhetjük a két hős felemelkedését a rang-
létrán: míg Elemér sok tanulással, kemény munkával
jut előrébb, addig a díjnok ügyeskedéssel, csalással,
sikkasztással éri el célját. 9
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A GÓLYAKALIFA ÉS BERGSON FILOZÓFIÁJA

Rónay László (1937-, József  Attila-díjas irodalomtörté-
nész, szerkesztő, kritikus, egyetemi tanár) A gólyakalifa –
Babits, Bergson, Freud című tanulmányában a filozó-
fia és pszichológia irányából keres magyarázatot a

műben felvázolt problematikára. Bergson Anyag és
emlékezés című írásából kiindulva utal arra, hogy A
gólyakalifa azon „élménytartalmaknak, emlékeknek
szimultán egybejátszatására épül”,  amelyek közül
az agy a működése során mindig azokat tudatosítja,
melyek az adott életszituációban különleges jelen-
tőséggel bírnak számunkra. Ez mutatkozik meg ab-
ban, ahogy a főhős két énje mindjobban összefo-
nódik, ahogy nappali élete szinte minden szereplő-
jének az álmában is van megfelelője. Ugyanakkor
folyton előbukkanó probléma a regényben az em-
lékezés hiánya. Hiszen amíg Elemér mindenre em-
lékszik az éjszakai életéből, addig a díjnok – bár kí-
vánja doppelgängere életét – képtelen visszaemlé-
kezni a nappali életében látottakra és hallottakra.
„Az én második énem története az elfeledett szavak törté-
nete” – gondolja a díjnok. A bergsoni gondolatok
azonban összekapcsolódnak Freud tanításaival is:
„Az ellenség, akit magunkkal hordunk, igazán győzhetet-
len” – mondatja ki hősével Babits. Ez tulajdonkép-
pen freudi nyelven azt jelenti, hogy hiába küzdünk
a tudatalattinkban (Es) elfojtott gondolataink ellen,
melyek be-betörnek a mindennapi életünkbe, át-
alakítva vagy akár meghatározva személyiségünket,
hiába próbáljuk a saját eszközeinkkel legyőzni ezt a
valamit. Éppen az ellenkezőjét érjük el a harccal: le-
süllyedünk ellenfelünk színvonalára. Ez történik
Tábory Elemérrel is, aki velencei utazását követően
csak a pénzt herdálja, szerencsejátékkal és egy kétes
erkölcsű hölggyel, Szilviával tölti napjait, miközben
a díjnok pénzt sikkaszt és a kasszírnő iránt epeke-
dik. Elemér egyetlen esélye az lenne, ha felismerné,
hogy két énje nem választható el egymástól, értel-
metlen bármelyik ellen is harcolni, együtt kell élni
velük, a rosszat is integrálni kell és megérteni. És

itt visszatérhetünk Bergsonhoz, aki azt vallotta: a
létezés nem elkülönült állapotok egymásutánisága,
hanem lepergő folytonosság, melyben egymásba
folynak a tudat különböző állapotai.

A GÓLYAKALIFA ÉS A TÁRSADALOMKRITIKA

Bábics Andrea A góglyakalifa néhány szerkezeti sa-
játossága című írásában kiemeli a regény társada-
lomkritikai értelmezésének lehetőségét is. Utal Láng
Gusztáv a regény romániai kiadásához írt elősza-
vában megfogalmazottakra, miszerint az elbeszélés
akár egy gondolatkísérlet is lehet: „mi lesz ugyanabból
az emberből, ha gyökeresen más, maximálisan kedvezőtlen
körülmények közé kerül”. A doppelgänger-motívum
vagy a skizofrénia ábrázolása ugyanis kitűnő lehe-
tőség arra, hogy megmutassuk, mi van a takaró
alatt, mit találunk az érem másik oldalán. „Ez a vi-
lág csak alkalom arra, hogy a világ részben öntudatra jus-
son” – gondolja Elemér a regényben. Egyfelől lá-
tunk egy úrifiút, jó lehetőségekkel, ragyogó képes-
ségekkel, aki egy aranykalickában nő fel, élete min-
den szereplőjének van neve, társadalmi rangja, elis-
mertsége, a másik oldalon pedig ott van az inasból
díjnokká avanzsáló városi gyerek, a környezetében
mindenki névtelen, lehetőségek híján pedig nem a
tisztesség útját járja. Mindketten ugyanazokat az
életszituációkat élik meg, csak a díjnok a lehetősé-
gek sokkal alacsonyabb szintjén. A regényben a fe-
szültséget az átváltozások egyre fokozottabb tem-
pója teremti meg, és óhatatlanul hajt a tragikus vég-
kifejlet felé. A két főhős világa háromszor ér össze:
az első alkalommal, amikor Elemér számára isme-
rősnek tűnik az Amerikából visszatérő férfi, akire
az álombeli mesterként figyel fel később. Itt indul-
nak az álmai. Másodjára akkor találkozik a két lét,
amikor Elemér az iskolában hall egy fiúról, aki el-
lopta valaki bizonyítványát, és így más neve alatt
akart élni. Később, az álombeli létében kiderül,
hogy a fiú, aki lopott, maga a díjnok volt. Harmad-
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szorra pedig a végkifejletben érnek össze, amikor a
díjnok öngyilkossága valójában Elemért is elpusz-
títja, bár ezt megelőzően a két élet már mindinkább
összemosódni látszik.
Láthatjuk, hogy a regény hányféle értelmezésre ad
lehetőséget, hányféle síkon mozog. A gólyakalifa
mesteri példája annak, hogy a kor irodalmi és filo-
zófiai jelenségeit hogyan használhatjuk fel a társa-
dalmi és lelki valóság, egy olyan valóság bemutatá-
sára, mely ellen nincsen fegyverünk.

AZ ÁRNYÉK INTEGRÁLÁSA  AZ OPERA

Gyöngyösi Leventét – saját elmondása szerint – a
történet találta meg, amikor diplomamunkájához
témát keresett. Egy barátja ajánlotta A gólyakalifát,
ami azonnal megragadta az akkor huszonhárom
éves fiatalember képzeletét. Az opera librettóját
Balla Zsófia (1949- , erdélyi magyar költő, újságíró) írta.
Az adaptációhoz néhány dramaturgiai változtatást
eszközölt, karaktereket vont össze, nyilvánvalóan a
színpadi megvalósíthatóságot előtérbe helyezve. Az
első felvonás közepén, a Majális-jelenetbe ékelődik
be a gólyakalifa-bábjáték betéttörténete, mely aztán
végigvonul az egész művön. Az első felvonás négy,
a második hét jelenetből áll, ami az átváltozások
gyakoriságának növekedésével fokozza a tempót a

második felvonásban – akárcsak a regényben. A nő-
alakok közül Sylvia ki-be járkál mindkét életbe, hol
Elemérrel, hol az inas-díjnokkal látható. Alakjában
összeforr a regénybeli félvilági Syvia, a kasszírnő,
és a két prostituált alakja. Érdekes módon Elemért
és az inast más-más énekes jeleníti meg. Ennek, a
zeneszerző elmondása szerint, csak színpad- és
énektechnikai oka van: egyetlen énekes hangilag
sem bírná végigénekelni a teljes operát, nem tudna
ilyen gyorsan átöltözni, stb. Mindazonáltal érde-
kesség, hogy ami egy verbális műfajban, mint a re-
gény nem történhet meg, az az operában megtör-
ténik: Elemér és az inas duettet énekel, méghozzá
olyan dramaturgiai pillanatokban, amikor vágyaik
egyeznek, ti. nem akarnak többet átváltozni.
Amikor arról kérdeztem a zeneszerzőt, hogy mit lá-
tott ebben a műben, amiért azonnal beleszeretett,
azt felelte: Elemér azon törekvését, ahogy jó akar
maradni. Ugyanakkor a darabnak az az üzenete,
hogy „meg kell szelídíteni a lélek sárkányait”, meg kell ér-
tenünk a „sötét oldalunkat”, ne hajtsuk el, ne ural-
juk le, ne gyűlöljük, hiszen nem tudunk megszaba-
dulni tőle, mert akkor magunkat is elveszejtjük. 
Gyöngyösi Levente A gólyakalifa című operájának zenei
nyelvezetét a Megérthető zene sorozatunkban ismerhetik
meg, 2017. május 21-én 11 órakor a Zeneakadémián. 
Vezényel és magyaráz: Hollerung Gábor.
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Szöveg: Bíró Mónika

Ha Kodály nevét halljuk, azonnal a Kodály-
módszer jut eszünkbe, népdalfeldolgozások
tömkelege csendül fel lelki füleinkben. Rit-
kán hallunk arról, hogy milyen személyiség
lehetett ő, milyen volt tanárként, milyen küz-
delmei, harcai voltak, hogy érvényesülhes-
sen, és milyen események, előzmények segí-
tették abban, hogy létrehozza az egyetemes
zenepedagógia egyik legnagyobb teljesítmé-
nyét, a Kodály-módszert.

AZ „IFJÚ BARBÁROK”

Akik nem annyira járatosak Kodály életraj-
zában, azok számára bizonyára újdonság,
hogy a szűkszavú, zárkózott emberként is-
mert Kodály milyen lázadó és újító szemé-
lyiség volt. 
A századforduló Magyarországán a zene hi-
vatalos nyelve a német volt, a klasszikus
zene kedvelői Wagnert és a századvég késő
romantikus mestereit bálványozták. Ebben a
légkörben szerette volna a magyar muzsikát
szabadjára engedni, csak azt nem tudta még,
hogyan. Ehhez először is elkezdte tanulmányozni
a kor zenéjét. Így fedezte fel Debussyt, akinek ze-
neisége egészen lenyűgözte, és akiről ekkoriban
még alig lehetett hallani itthon. 
De nemcsak a rendelkezésre álló magyar anyag ki-
csinysége aggasztotta Kodályt. Amikor felvették ta-
nárnak a Zeneművészeti Főiskolára, szomorúan ta-
pasztalta, hogy milyen elavult módszerek uralkod-
nak a művészképzésben. A tanulók nem tudtak kot-
tát olvasni, írni, lapról énekelni. Ráadásul, aki ha-
nyag volt és nem haladt rendesen tanulmányaival,
azt sem buktatták meg, hanem elnézően továbben-
gedték. Nagyot csalódott a magyar zeneoktatásban,
és hogy felgyülemlett érzéseit levezesse, a kompo-
nálásba menekült. Így született meg az Énekszó, a
Vonósnégyes, a Zongoramuzsika és a csellóra és
zongorára írt Szonáta. Kodály azt szerette volna, ha
műveit a közönség is hallja, de annyira más hang-
zásuk volt, mint az addig Magyarországon ismert
műveknek, hogy attól tartott, senki sem fog vállal-
kozni az előadásukra. 

Bartók is hasonló gondokkal küszködött ezidőtájt,
ezért gondoltak egy merészet: rendezzenek két
hangversenyt. Egyet Kodály, egyet pedig Bartók
műveiből. Persze azt még mindig nem tudták, hogy
hol, mikor és kiknek. A zongoradarabok prezentá-
lására azonnal akadt jelentkező, maga Bartók, he-
gedűst és csellistát viszont annál nehezebben talál-
tak. Végül összeállt a vonósnégyes is, és 1910-ben
létrejött a két koncert. A közönség véleménye meg-
oszlott: vagy rajongtak érte, vagy mereven elutasí-
tották. A legtöbben tiltakoztak az erőteljes, kissé
nyers hangzású új stílus ellen. Nem értették, nem
érezték. Nyugaton azonban hamar rákaptak az új
darabokra, a sajtó pedig ráragasztotta a két zene-
szerző zsenire az „ifjú barbárok” elnevezést. Ezt
szerencsére nem sértésnek, hanem dicséretnek vet-
ték, és így is volt. Forradalmárok, úttörők voltak ők,
akikben volt elég erő a kezdeményezésre, akik fel-
ismerték, hogy a közízlést gyökeresen meg kell vál-
toztatni, és ezáltal az országot ki kell vezetni a tel-
jes zenei analfabetizmusból.12

Pillanatképek egy szűkszavú lázadó életéből
135 éve született és 50 éve halt meg az egyetemes zenei nevelés egyik legjelentősebb alakja, Kodály Zoltán.
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PSALMUS HUNGARICUS

1923-ban a főváros Pest, Buda és Óbuda egyesíté-
sének ötvenedik évfordulóját ünnepelte. A jeles al-
kalmat zenével kívánták megünnepelni, melynek
fénypontja a Filharmónia Zenekar ünnepi hang-
versenye volt. Abban hamar megállapodtak a vá-
rosvezetők, hogy karmesternek Dohnányi Ernőt
kérik fel, de a zeneszerzők kérdésében megoszlot-
tak a vélemények, sokáig tanakodtak. Végül De-
mény Dezső, a Szent István Bazilika karnagyának
javaslatára felkérték az ország akkori három legna-
gyobb zeneszerzőjét: Kodályt, Bartókot és Dohná-
nyit. Kodály ekkoriban elég kevés művet írt, csu-
pán néhány zenekari darabot meg egy-két kórus-
művet. Felkérése azért is volt meglepő, mert az ezt
megelőző időszakban két éven keresztül folyama-
tosan meghurcolta az ország akkori vezetése, szinte
divattá vált Kodályt ócsárolni és kritizálni. Ehhez
képest most tőle várták a nagyszabású ünnepség
egyik „alkalmi művét”. Kodály némi elégtételt ér-
zett a hosszú mellőzöttségért, és azonnal belevá-
gott a lázas alkotómunkába. 
Először a Marosszéki táncok terve ötlött az eszébe,
de amikor megtudta, hogy Bartók is népi táncokat
vesz alapul új műve elkészítéséhez, elvetette a gon-
dolatot. Ekkoriban került a kezébe egy bibliai szö-
veg, amivel még egyetemi évei alatt találkozott: Dá-
vid király 55. zsoltára. A zsoltár szövege pontosan
egybevágott azzal, ahogyan Kodály akkoriban ér-
zett. Az évek alatt felgyülemlett feszültség kitörni
készült. Igazából nagy bátorságra vallott tőle, hogy
meg merte zenésíteni ezt a szöveget alig két évvel az
után, hogy újra elkezdhetett tanítani a Zeneművé-
szeti Főiskolán, hiszen a szöveg kíméletlen ítélet
volt a zsarnok előkelőségek felett. Talán ez is volt az
oka annak, hogy olyan hamar elkészült a Psalmus
Hungaricus, mindössze két hónap alatt. De hogy

alkalmi mű lett volna, azt semmiképp sem lehetett
állítani róla. Kodály úgy érezte, inkább a darab te-
remtett magának alkalmat arra, hogy megszólal-
hasson. 
Egy a lényeg, Kodály végre újra nagyot alkotott, az
alkotói válság véget ért, a hosszú idő óta benne ér-
lelődő gondolatok felszínre kerültek és egy csodá-
latos kompozíció formájában testet öltöttek.

A GYEREKKÓRUSOK FELEMELKEDÉSE

Szintén a Psalmushoz köthető, hogy Kodály felfe-
dezte a gyermekkórus hangzásában rejlő erőt. 
1923-as bemutatóját követően 1924 decemberében
újra felhangzott a mű, amelyet azzal tett különle-
gessé, hogy a felnőtt vegyeskar mellé gyerekkart he-
lyezett, ezáltal erősödött, hangszínében pedig gaz-
dagodott a hangzás. Talán ennek is volt köszön-
hető, hogy a műnek még nagyobb sikere lett, mint
bemutatásakor. A hangverseny után Kodálynak
minduntalan a kórus különleges hangzása csengett
a fülében. Sejtette, hogy hol kell keresnie a titok
nyitját, de még óvatos volt. A véletlen felfedezést
tudatosan is meg kellett vizsgálnia ahhoz, hogy ma-
radéktalanul kiaknázhassa ezt a csodát. Úgy vélte, a
titok a tiszta gyermeki hang, amit faluhelyen és vi-
déken annyit hallott népdalgyűjtései során. De mi-
ért nem énekelnek a városi gyerekek? Miért olyan
kevés a gyerekkar? Talán kevés a jó énektanár? Elő-
ször ennek próbált utánajárni.
Az ismerősei Borus Endre (1885-1960, iskolai ének-
tanár. Iskolai énekkarával az egész országra kiterjedő kó-
rusmozgalmat indított el) karvezetőt ajánlották neki;
keresse fel őt és fiúkarát. Egy próbát elég volt meg-
hallgatnia ahhoz, hogy feltételezése bizonyossággá
váljon: a kincs az üdén zengő gyermeki hang. Ezen
annyira fellelkesült, hogy pár hét múlva, mikor újra
felkereste az iskolát, már két kórusművet lobogta-

tott a kezében, a Villőt és a Túrót eszik
a cigányt. Az ezekben hallható népdalo-
kat faluhelyen csak a gyerekek énekelték,
és a városi fiúk is hamar megérezték a
dalokban rejlő erőt, bár eleinte szokat-
lannak találták a hangzásvilágot. 
Újabb pár hét múlva már a Zeneakadé-
mián adták elő a két új művet. A közön-
ségnek annyira tetszett, hogy mind a ket-
tőt azonnal meg kellett ismételni. A
hangverseny többi műsorszáma is élve-
zetes volt, de ezek a frissen csengő gye-
rekhangok valahogy egészen újszerűen
hatottak. Kétségkívül ők lettek az est
szenzációja.
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KODÁLY ÉS A SZERELEM

Kodály szerelmi kapcsolataiért a legtöbb ismerős
egy fabatkát sem adott volna, hiszen a zeneszerző

és választottjai között mindannyiszor jelentős kor-
különbség volt. Házasságai mégis sikeresek voltak,
mindkét feleségével tiszteletben, egyetértésben és
szeretetben élte életét.
A zeneszerző huszonhárom éves korában ismerte
meg első szerelmét, a nála tizenkilenc évvel idősebb,
akkor még férjezett Sándor Emmát (1863 – 1958,
zeneszerző, műfordító, szül. Schlesinger Emma.
Kodály és Bartók számos művének szövegét ő for-
dította német nyelvre). A zenében jártas, roppant
műveltségű, vonzó személyiségű és feltűnően jó hu-
morú asszony, aki a kor híres művészei számára sza-
lont tartott fenn otthonában, Bartókra és Kodályra
is – akiktől zeneszerzés órákat vett – egyaránt nagy
hatást gyakorolt. Mindkét férfi udvarolt neki.
Emma végül Zoltánt választotta, és miután elvált a
férjétől, Grubert Henrik kereskedőtől, 1910-ben
házasságot is kötöttek. Bartók Béla nászajándéka
az op. 9. Vázlatok zongoraciklus „Emmának és
Zoltánnak” ajánlott 3. darabja volt. A nagy korkü-
lönbség miatt az ismerőseik jelentős része nem jó-
solt nagy jövőt a kapcsolatnak, azonban nem lett
igazuk. Emma asszony – ahogy ismerőseik nevez-
ték – műveltsége, emberismerete, tapintata és a
férje munkája iránt érzett alázata birtokában értő és
szerető társa volt Kodálynak. Szókimondó, élénk
természete jól kiegészítette Kodály komoly, zárkó-
zott egyéniségét, és haláláig mély szeretet és töké-
letes megértés jellemezte házasságukat. Emma asz-
szony szintén gyűjtött népdalokat, emellett részle-
tesen feljegyzett mindent, ami aznap történt velük,
ennek is köszönhető, hogy oly sok mindent tudunk
a zeneszerző életéről. Később, amikor Emma asz-
szonynak származása miatt menekülnie kellett, a ze-
neszerző együtt bujkált vele egy apácazárdában, ki-
lencvenéves korában pedig, amikor az asszony már

nem tudott járni, gyakran látták őket, amint Kodály
séta közben feleségét tologatja.
Emma asszony halála után, Kodály teljesen össze-
omlott, semmihez sem volt kedve, még az íráshoz

sem. Pár hónap után azonban újra tollat raga-
dott és „A halált keresem” című darabon kez-
dett dolgozni, ami érthető ijedtséget váltott ki
barátai körében. Ezért összejöveteleket kezd-
tek el szervezni a számára, hogy kirángassák
vélt vagy valós depressziójából. Egy ilyen al-
kalommal pillantotta meg egyik barátja, Péc-
zely László (1906-1980, irodalomtörténész, tanár)
lányát, a tizenkilenc éves Saroltát, akit egyéb-
ként gyermekkora óta ismert. A fiatal főisko-
lai énektanár-hallgató lány lenyűgözte a zene-
szerzőt kedves bájával és nyitottságával, aki
hetvenhét évesen újra szerelembe esett. 1959-

ben megkérte a lány kezét, majd még abban az év-
ben nőül is vette. Ennek a házasságnak ugyancsak
nem jósoltak hosszú életet az ismerősök, de ezúttal
sem lett igazuk. A nagy korkülönbség ellenére a há-
zaspár boldogan élt, és Kodály utolsó termékeny
korszaka is ehhez az időszakhoz volt köthető. Ko-
dály Zoltánné úgy fogalmazott: Kodály „a szárnyai
alá vette. (…) Amióta a szárnyak eltűntek, magam pró-
bálok repülni, és visszaidézni azokat a szépségeket, ame-
lyeket a magasból látni lehetett – érdekes módon onnan a
részletek is jobban látszottak, ezt nem is tudom megma-
gyarázni. Az egész életem egy szárnypróbálgatás”. Mint
kiemelte, talán a legfontosabb, amit Kodálytól ta-
nult, hogy mi a szabadság. „Nem kért tőlem soha sem-
mit, nem bízott meg semmivel. De lehetővé tette, hogy ha van
egy ötletem, ahhoz legyen szabadságom és segítségem” –
idézte fel.
Férje halála után Sarolta többé nem házasodott meg.
A mai napig ápolja a nagy zeneszerző életművét, és

részt vett az Emma asszony tiszteletére rendezett
koncert szervezésében is. Különös, hogy az 1863-
ban született Emma akár Liszttől vagy Erkeltől is14

Az utolsó fotó Emma asszonyról férje és Yehudi Menuhin társaságában

Második feleségével, Péczely Saroltával
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vehetett volna leckéket, míg Sarolta akár ma is vál-
lalhat tanítványokat. Az Emma asszony születése
óta eltelt másfél évszázad alatt rengeteg minden tör-
tént Magyarországon és a világban, a két asszony
számára mégis akad egyetlenegy közös pont, egyet-
lenegy állandó a folytonos változásban: Kodály.

TE DEUM

1936 tavaszán Budapest polgármestere, Szendy Ká-
roly kérte fel Kodályt egy kompozíció megírására,
mellyel Buda töröktől való visszafoglalásának 250.
évfordulóját kívánták megünnepelni. Kodály két hó-
nap alatt készült el a Te Deum megzenésítésével, az
ősbemutatóra 1936. szeptember 2-án a Budavári
Nagyboldogasszony-templomban (ismertebb ne-
vén: Mátyás-templom) került sor, a templom kar-
nagya, Sugár Viktor vezényletével. A négy szóló-
énekesre, vegyeskarra, orgonára és zenekarra írott
Te Deum ugyanakkor hamar eljutott a hangver-
senytermekbe is: a londoni rádió stúdiókoncertjét
két hónappal követte a budapesti Operaház elő-
adása, rangos szólisták (Bodó Erzsi, Basilides Mária,
Rösler Endre és Székely Mihály), a Székesfővárosi
Énekkar és a Filharmóniai Társaság Zenekara elő-
adásában, Dohnányi Ernő vezényletével. A Te
Deum sikerét mutatja, hogy néhány éven belül Eu-
rópa számos nagyvárosába, sőt a tengerentúlra is el-
jutott. A mai napig is inkább nagy hangversenyeken
hangzik el, ugyanis előadó-apparátusa szétfeszíti az
általában kisebb templomi együttesek korlátait.
Közönségünk 2017. május 7-én, a Müpában hallhatja Ko-
dály Budavári Te Deumát az Énekel az ország című ren-
dezvény keretén belül.
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TUDTA?

Kodályt és Toscaninit mély barátság fűzte össze, mely túlmuta-

tott a zenén. A világhírű karmester lánya Budapesten kötött há-

zasságot. Tanúnak Kodály Zoltánt kérte fel.

Kodály Zoltán szenvedélyes turista volt. Több mint 60 éven át

járta a Mátrát, ahol életének utolsó éveit is töltötte. Galyatetőn pi-

hent és alkotott, olyan legendás művek születtek itt, mint a Mátrai

képek vagy a Missa brevis.

Állítólag az ötvenes években Rákosi Mátyás Illyés Gyulával sze-

retett volna új himnuszt íratni, de a költő nem vállalta a feladatot.

A pártfőtitkár Kodályt is győzködte, de a zeneszerző válasza erre

annyi volt: „Minek új? Jó nekünk a régi himnusz.” Ezzel a kérdés

lekerült a napirendről.

Kodály nevét kisbolygó is viseli.

Kodálynak köszönhető, hogy ma zenére mutatják be kűrjüket a

műkorcsolyázók. A sport első magyar világbajnokának, Kronber-

ger Lilinek Kodály javasolta, hogy esztétikus mozdulatait élő ze-

nére adja elő az 1911. évi világbajnokságon. Az ő sikere egyben az

ötlet „világszabadalmát” is jelentette. Azóta nincs műkorcsolyaver-

seny muzsika nélkül. 

Bartók Bélával, annak ellenére, hogy egy iskolába jártak, Kodály

viszonylag későn ismerkedett meg. A Zeneakadémián soha nem

találkoztak, mivel Bartók mindig más napokon járt be, mint ő, ráa-

dásul egyikük sem volt az a nagy „pajtáskodó természet”. A köztük

lévő barátság kezdete – Kodály visszaemlékezése szerint – 1905

elejére datálható. A kapcsot a népdal iránti közös érdeklődés je-

lentette. Együtt tűzték ki célul a magyar zene nemzetközi elismer-

tetését.

Kodály különleges pedagógiai érzéke abban mutatkozott meg,

hogy képes volt megtalálni és kibontakoztatni a tehetséget. Az

óráin érzékelhető volt kivételes egyénisége, óriási tudása, ugyan-

akkor szófukarsága miatt minden egyes mondata felértékelődött, a

„nem buta” megjegyzés nagy elismerésnek számított. 

A gólyakalifa 2005-ös operaházi bemutatója
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Szöveg: Ortutay Réka

Amikor a Kodály-módszer kifejezést halljuk, so-
kunkban felötlik, hogy valami zenei módszertani
dologról lehet szó, eszünkbe ötlik a szolfézs, a
szolmizáció kifejezés. Valóban: Kodály jelentős
hangsúlyt fektetett a fent említettek elsajátítására
is, de programja jelentősen túlmutat a zeneokta-
táson: társadalmat, nemzetet épít. Tanítását nehéz
összegezni, hiszen ő maga nem tartotta fontos-
nak egy összegző mű létrehozását, nézeteit, állás-
pontját interjúkból, kisebb írásokból ismerjük. A
módszer lényegét Ádám Jenő fektette le írásban a
„Módszeres énektanítás” című művében, mely a
Kodállyal közösen kidolgozott általános iskolai
zeneoktatási tervet tartalmazza. Ádám a módszert
ebben a műben magyar módszernek nevezte,
mégis Kodály-módszerként vált világhírűvé. 

KODÁLY ZENEPEDAGÓGIAI FORRÁSAI

A Kodály-módszer valójában nem Kodály talál-
mánya, de ő volt az, aki hatalmas zenei művelt-
sége, zenepedagógiai ismeretei alapján az elmúlt
évszázadok zenepedagógiai vívmányainak legja-
vát egy programban egyesítette. Ennek máig le-
gelterjedtebb elemei a szolmizáció, a kottaolvasás
és a helyes ritmizálás elsajátítása. Maga a szolmi-
záció nem Kodály találmánya. Egy arezzoi, itáliai
bencés szerzetes találta ki a XI. században, a szó-
tagokat egy Szent János-himnusz sorainak elejéről
levéve. A XIX. században John Curwen (1816 –
1880, angol miniszter, zenepedagógus) alakított ki egy
Tonic sol-fa systemnek nevezett (tonikus szolmizá-
ciós rendszer – tehát a tonikához, alaphanghoz rögzített
hangsor) rendszert, valamint hozzárendelt egy kéz-
jeles mozdulatsort, ahol mozdulat is segíti az
adott skálahang rögzítését. Kodály ezt vehette ala-
pul saját módszere kialakításánál: a szolmizációs
nevet (do, re, mi, fa, so, la, ti, do) nem rezgésszám-
hoz, vagyis adott hangmagassághoz rendelte
hozzá, hanem a hangnak az adott hangsorban el-
foglalt helyéhez, azaz a do a mindenkori alaphan-
got rögzíti. Ezzel egy viszonyítási pontot terem-
tett egy zenei folyamatban. Emellett a Galin-Pa-
ris-Chevé-módszer (Pierre Galin, Amié Paris,
Émile Chevé által a XIX. században kifejlesztetett ze-

nepedagógiai módszer) alapján megalkotta, lejegyezte
és mindenki számára elérhetővé tette a ritmizálás
rendszerét is, a ritmikus alapegységek nevét (tá,
titi) is a francia zenepedagógusoktól kölcsönözte. 

VISSZA A FORRÁSHOZ

A kodályi zenepedagógia másik lényeges eleme a
magyar népdal szerepe. Fontos kiemelni, hogy
Kodály mennyire meghatározónak tartotta a ma-
gyar kultúra, a magyar népdal jelenlétét a zeneok-
tatásban: „Eddig az iskola azt mondta a népnek: amit
te tudsz, az semmi. Feledd el, verd ki a fejedből. Majd én
jobbra tanítalak. Mi azt mondjuk a népnek: Amit tudsz,
nagy érték, az ősök hagyománya, a magad lelke igaz ki-
fejezése. (…) Becsüld meg, (…) mert ha többre akarsz
menni, csak erre építhetsz.” Ezzel megalkotta a ma-
gyar kultúra alaptörvényét, az ősök hagyománya-
ihoz való visszatérést, a magyar kultúrából való
táplálkozást. Népdalfeldolgozásaival, oratóriuma-
ival ő maga is visszatért a forráshoz.
Ugyanakkor fontosnak tartotta a rokon népek da-
lainak megismerését is, ha pedig ezekben már jár-
tas a növendék, akkor térjen át idegen népek dala-
ira, és ha lehet, az adott nép nyelvén énekelje azt.

KIADVÁNYAI

Kodály a zenetanítás módszeréhez olyan, a peda-
gógiában alkalmazható, egyre növekvő kihíváso-
kat tartalmazó gyakorlatsorokat hozott létre, ame-
lyek a kisiskolás kortól egészen a zenei felsőokta-
tásig élményszerűen szolgálják a zenei képességek
fejlesztését. Ezek a pedagógiai célzatú, de gyak-
ran ezen messze túlmutató jelentőségű zenei gya-
korlatok egy- és kétszólamú kis remekművek (Bi-
cinia Hungarica, Ötfokú zene, 333 olvasógyakorlat, 33
kétszólamú énekgyakorlat, stb.). Nem beszélve a 20-
as években indult, Kodály által alkotott, elsősor-
ban gyermekkari zeneirodalomról, mely a mód-
szer másik oldalát erősíti: örömöt találni a muzsi-
kálásban, művészetet alkotni tanulás közben.

De mik is a program sarokpontjai?
Alaptétele, hogy a muzsika nélkülözhetetlen a sze-
mélyiség fejlődéséhez, az ember kiteljesedéséhez.
Hitvallása szerint a zene nem cél, hanem eszköz,
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„Az én módszerem az, hogy nincsen módszerem” 
A Kodály-módszerről röviden
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ezért mindenki számára hozzáférhetővé kell
tenni, amit a megfelelő iskolai zeneoktatással le-
het megvalósítani. Célkitűzései:
a zenének legyen központi szerepe a nevelésben
a ritmus koncentrációt, figyelmet, beidegző ké-
pességet fejleszt
a dallam az érzések világát nyitja meg
az ének olyan sokoldalú testi működés, melynek
hatása felmérhetetlen
a napi éneklés ugyanolyan fontos, mint a napi
torna
a zenei műveltség fejlődése a hangversenyek
látogatottságát is növeli
a zenetanárok képzettsége, szaktudása döntő
fontosságú
a magyar népzene a gyermek zenei anyanyelve 
az emberi hanggal, az énekléssel jussunk el a
zenei tehetségekhez
a karéneklés nagyon fontos, ehhez külföldi re-
mekműveket is fel kell felhasználni, a magyar
nyelvű kórusirodalmat a magyar zeneszerzők te-
remtsék meg a népzene felhasználásával
a zene tanítása állami feladat, ezért a minden-
kori kormánynak pénzt kell rá fordítani

KÖZÖNSÉGNEVELÉS = KÖZÖSSÉGNEVELÉS

A kodályi elvekre épülő zeneoktatásban a diákok
azonban nem csak zenei jártasságra tesznek
szert, hanem az egész életükre kiható készsége-
ket, úgymint alkalmazkodás, együttműködés,
műveltség – sajátítanak el. Kodály azt vallotta:

„A zenével nemcsak zenét tanulunk. Az ének felszaba-
dít, bátorít, gátlásokból, félénkségből kigyógyít. Koncent-
rál, testi-lelki diszpozíción javít, munkára kedvet csinál,
alkalmasabbá tesz, figyelemre-fegyelemre szoktat.”

Pedagógiai eredmények

Mindemellett napjainkban is megfigyelhető a ze-
nei oktatás jótékony hatása a zeneiskolákban ta-
nuló gyermekek körében. Pedagógusok beszámo-
lói alapján a zeneis diákok fegyelmezettebbek, al-
kalmazkodóbbak, együttműködőbbek, megbízha-
tóbbak, hiszen a közös muzsikálás alkalmával el-
sajátítják a csapatban való munkavégzést, ahol
nem a másik túlszárnyalása, hanem a másikkal való
együttműködés, a közös munka, a közös érdem
jut kiemelkedő szerephez. Nem is beszélve arról,
hogy a zenét tanuló diákok döntő többsége a sza-
badidejét tekintve is tartalmas elfoglaltságot talál a
zenében. Ma már köztudott dolog, hogy a mu-
zsika segítségével olyan zárt pszichéjű, rendelle-
nesen rezdülő beteg emberek világába is be lehet
jutni, akik enélkül akár egy életen át önmaguk fog-
lyai lennének. Így a zeneterápia lassanként elfoga-
dott és ajánlott segédeszköze lett a nyitott gon-
dolkodású pszichológusoknak, pedagógusoknak.

Magyarországon működő, a kodályi elveket
szigorúan alkalmazó iskolák:
Kecskeméti Kodály Iskola
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Budapest
Nyíregyházi Kodály Zoltán Zeneiskola
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Szöveg: Petró Margit

Nagyszerű iskolám volt, amire életem min-
den pillanatában hálával és szeretettel gon-
dolok vissza. A budapesti általános iskolá-
ban zenétől alaposan „megfertőződve” gim-
náziumi éveimben a Kecskeméti Kodály
Ének-zenei Iskolában (ÉZI, ma Kecskeméti
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gim-
názium, Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti
Iskola, röviden: Kodály Iskola, az ország első ze-
neiskolája) tettem szert arra a mentalitásra,
gondolkodásra, amely az élet minden prob-
lémáján, feladatán átsegített, s rengeteg
örömforráshoz juttatott. Az iskola megis-
mertetett a zene gyönyörűségével, a nyitott
világszemlélettel, a közösségben végzett kre-
atív alkotómunka szépségeivel. S tette mind-
ezt az alapító Kodály Zoltán zeneszerző, pe-
dagógus, népzenegyűjtő, néprajzkutató ok-
tatási koncepciója szellemében.
Legendás osztályunk volt. Az osztálytársaim
többsége már kisiskolásként részesült abban
a zeneiskolai nevelésben, melyet az országban első-
ként az 1950-ben Kodály szülővárosában alapított
intézményben kezdtek el. A tanár úr tevékenyen
részt vett az oktatás alakításában, sokszor jelen volt
az órákon, karéneken, ünnepségen. Nemesszeghy
Márta iskolaigazgató szívén viselte a Kodály-mód-
szer megvalósulását, ezért kiváló tanárokat hívott a
közismereti és a zenei tárgyak tanítására. 
A hírt, hogy felvételizhetek a gimnáziumba az or-
szágos gyásznapon, Kodály halálának napján kap-
tam. Ősszel izgatottan, várakozásokkal telve léptem
át az iskola kapuján, és ettől a pillanattól én is részese
voltam annak a missziónak, amiben az iskolában fo-
lyó munkát, Kodály egyedi tanítási módszerét or-
szág-világnak megmutattuk. Több bemutató óra a
tornateremben volt, mi ültünk középen, körülöttünk
az európai, ázsiai és tengeren túli zenei szakemberek
vagy kétszázan, tanulmányozták a módszert. Hiszen
a koncepció lényege:„Legyen a zene mindenkié”.

Az Kodály Ének-zenei Iskolában tanító tanárok, s
természetesen a hiteles példa nyomán mi diákok is
hittünk a célkitűzés sikerében, mindig és mindenhol
énekeltünk. Nagyon szerettünk énekelni. Rengeteg
népdalt tudtunk, nem volt probléma a közös dalo-
lás órán, kiránduláson, akár az iskola által szerve-
zett munkák közben, barack szedéskor, a konzerv-
gyárban, vagy egyszerűen szünetekben. Az ének-
karokkal sok fellépésünk volt, a Cifra Palotában, a
Katona József  Színházban, de jártunk versenyekre,
táborokba is. Ilyenkor a közösségi élményeket a
muzsika okozta gyönyörűség még fokozta. Aktív
szereplői voltunk a város kulturális életének. Bár az
oktatásban a zene központi szerepet töltött be, ko-
molyan vettük a közismereti tárgyakat is. Könnyű
volt, mert Jancsi bácsi rettentő sokszínű történelem
órákat tartott, amihez nekünk is hozzá kellett já-
rulni kiselőadásokkal, sok kreatív feladattal. A
Magdi néni magyaróráin kapott élményekből mind-18

„Mindig és mindenhol énekeltünk”
A Kodály-módszert az UNESCO decemberben felvette a szellemi kulturális örökség listájára, mert a modell-
értékű módszert nemzetközi szinten is terjesztésre érdemesnek, jó példának tartja. A 2017-es évet kiemelt 
Kodály-évfordulónak tekinti. Mi pedig megragadtuk az alkalmat, és egy személyes hangú írással tisztelgünk 
Kodály Zoltán emléke és hagyatéka előtt.

Legyen a zene mindenkié!

Kodály és felesége a zeneiskola új épületének avatóján
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annyian életre szóló tudást szereztünk, minden ta-
nárunktól kellő muníciót kaptunk.  És minden más
tantárgy jobban ment a zene által. Az igényes, kre-
ativitásra épülő zeneoktatás segítette a logikus gon-
dolkodást, a matematika és természettudományos
területek fejlesztését is. Ezt az is alátámasztja, hogy
az osztályunkból a sok zenész mellett kiváló mate-
matikus, biológus, informatikus és más területeken
dolgozó ember nevelődött ki. Hiszen Kodály azt
szerette volna elérni a módszerével, hogy a sokol-
dalúan művelt, zenét értő és szerető emberek teljes
és boldog életet éljenek, amire útmutatásai szerint
az iskola készít fel.
A magasan képzett, jó zenészek kiművelése mellett
a legfontosabb cél a hangverseny látogató közönség
nevelése. Hosszú távú tervet dolgozott ki a zeneta-
nítás megreformálására, melyben központi szerep
jutott a népzenének, mint zenei anyanyelvnek. A
sokszínű, játékos és változatos tanulást segítette,
szolgálta a relatív szolmizáció és még számtalan
kreativitásra épülő tanítási módszer, melyek eszkö-
zök voltak a zenei és általános műveltség megala-
pozásában. Ezt később zenetanárként is nagyon él-
veztem, hiszen az eszközöket használva az énekó-
ráim egyszeriek, megismételhetetlenek, sokszor em-
lékezetesek voltak, s az élmények hozzájárultak a
zenei tájékozottság és ízlés fejlesztéséhez. 
Az ÉZI-ben megtapasztaltuk a nyitottság érzését.
A képzőművészet, a nyelvek, a sport és minden
egyéb iránt is érdeklődtünk. Az évek során renge-
teg szeretetet kaptunk és adtunk egymásnak. Kivé-
teles az ilyen összetartozás, amikor iskolatársak
egész életen át segítik, támogatják egymást, de mi
ezt köszönhetjük az ÉZI-s évekvek. Elég sokan él-
nek és dolgoznak Kecskeméten, többen ma is az
„alma mater”-ben tanítanak. Természetes igényük,
hogy gyermekeiket, unokáikat is zenei iskolába já-
rassák. Hiszen ismerjük Kodály pedagógiai elveit,
melyekben kifejtette, hogy a gyermek zenei neve-
lése születése előtt kilenc hónappal kezdődik, s
mennyire fontos óvodás korban a játékon, mozgá-
son alapuló mindennapos éneklés. A zene önkife-
jezési eszköz, segíti a figyelem, az értelem, az alkal-
mazkodás, az együtt dolgozás képességét. Ezen kí-
vül csodálatos belső élmény, közösségi boldogság
forrás. Hozzá tartozik mindenki lelki életéhez. Szá-
munkra a zene közös gyökér, melyet az iskolának
köszönhetünk, s amihez ragaszkodunk, és a csa-
ládjainkban ez öröklődik.
Nagyon büszkék vagyunk, hogy ott és akkor annak
az iskolának a növendékei voltunk. Már évente visz-
szatérünk, és lelkünk mélyén is őrizzük, amit a zene
által ott kaptunk.

Az Kecskeméti Kodály Iskola alapításának előzményei, törté-

netének legfontosabb eseményei

1947. december 16. 65. születésnapja alkalmából Kodály Zoltánt

Kecskemét városa díszpolgárává fogadta. Szentkirályi Márta, a

Kecskeméti Tanítóképző Intézet gyakorló iskolájának ének-szak-

tanítója vezetésével a zeneóvodások gyermekjátékokat, a gya-

korló-iskola kórusa Kodály műveket adott elő. A Tanár Úr a követ-

kezőket mondta a fiatal pedagógusnőnek: „Ez jó, csak nem szabad

abbahagyni a hatéveseknél. Hadd folytassák az iskolában is!"

1949. június Kodály Zoltán kecskeméti látogatása során ismét su-

galmazta Szentkirályi Mártának egy énekes iskola létrehozását.

1949-1950 A tanárnő papírra vetette elképzeléseit és kérvényezte

az iskola 1. osztályának indítását.

1950. szeptember 22. A minisztérium engedélyezte 1 próbaévre

az 1. osztály megszervezését, mely 19 fővel indult.

1950. október 27. Az első tanítási nap.

1952. november 1. Az iskola önálló ének-zenei iskola lett, Szent-

királyi Márta pedig igazgatói rangot kapott.

1952. december Kodály Zoltán első látogatása az iskolában.

1953. szeptember A hangszeroktatás megindítása.

1954 A minisztérium engedélyt adott a felső tagozat indítására.

1956 Az oktatási miniszter további énekes iskolák megnyitását tette

lehetővé.

1957 A városi tanács művelődési osztályvezetője meg akarta szün-

tetni az iskolát.

1964 Megépült az iskola új önálló épülete, az intézmény gimnázi-

umi tagozattal bővült.

1981 A városi tanács támogatásával beindult a zeneművészeti szak-

középiskolai képzés. Az iskola az Újkollégium épületébe költözött.

1997 Az Újkollégium visszakerült a Református Egyház tulajdo-

nába, az iskola jelenlegi épületében, a volt Ferencz József lakta-

nyában talált otthonra.

2005. december 17.A Kodály Iskola elnyerte a Magyar Örökség-díjat.

2007 Az intézményi átszervezés során a Kodály Iskolát összevon-

ták az M. Bodon Pál Zeneiskolával, 3 óvodával és az Erdei Ferenc

Művelődési Központban működő művészeti iskolával, melynek

eredményeként létrejött a Kecskeméti Művészeti Óvoda, Általános

Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. A volt

Kodály Iskola a KMOI intézményegységeként működik tovább, az

alapfokú művészetoktatás néptánc tanítással egészült ki.

2013. szeptember Újabb intézményi átszervezés után az iskola

az M. Bodon Pál Zeneiskolával és a Kecskeméti Kulturális és Kon-

ferencia Központban működő táncművészeti iskolával összevonva

működik tovább. Az iskola újra Kodály Zoltán nevét viseli, immáron

mint Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gim-

názium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola.
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Szöveg: Kurta Klaudia

Először is gratulálok „Az évad művé-
sze” díjhoz! Meglepődtél, mikor a te ne-
ved hangzott el?
Igen, nagy meglepetés volt, mert eddig szó-
lamvezetők kaptak csak ilyet. Úgy érzem,
hogy ez egyfajta szimpátia a zenekar részé-
ről, és gondolom azért szavazhattak rám,
mert sokat vagyok itt – (nevet) –, és mert
mindenkivel igyekszem a lehető legjobb
kapcsolatot kialakítani.
Otthon mit szóltak ehhez a szép elis-
meréshez?
Mindenki nagyon örült, édesanyám különö-
sen. Ezúton is szeretném megköszönni a ze-
nekarnak a bizalmat, hogy ilyen sokan rám
szavaztak, mivel szakmailag vannak erre
sokkal érdemesebbek is az együttesben.
Hogy kezdődött zenei pályafutásod?
Lentiben nőttem fel, ez elég messze van in-
nen, egy kisváros a szlovén határ mellett. A
bátyám trombitált, és nekem is nagyon meg-
tetszett ez a hangszer. A nagy vonzalomnak az lett
a vége, hogy egyszer csak év közben bejelentkez-
tem a trombita tanárnál, de úgy, hogy a Süss fel na-
pot már el tudtam játszani.
Melyik iskola is volt ez, ahova az év közepén
rontottál be?
A Lenti Állami Zeneiskola, ma már Ádám Jenő Ze-
neiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény.
Mi volt az első találkozásod a komolyzenével?
Vidéki kisvárosokban nem gyakran hallani ko-
molyzenét. Lentiben fúvószenekari kultúrával ta-
lálkozhattam, ami nem a szó szoros értelmében vett
komolyzene. Akkor ismerkedtem meg szép lassan,
fokozatosan a klasszikus zenével, amikor körvona-
lazódott, hogy én bizony a trombitálással fogok
foglalkozni. De, hogy konkrétan mi volt… Talán
ének-zene órán Mozart Kis éji zenéje a legkorábbi
emlékem, azt nagyon szerettem.
Lentiből aztán felköltöztetek Pestre.
Igen, középiskolás koromban költözött fel az egész
család Budapestre. Mi gyerekek mindannyian itt ta-
nultunk, a családom nagyobbik része amúgy is Pest
megyében él, ezért ez jó megoldásnak tűnt. A Bar-

tók Béla Konzervatórium elvégzése után pedig a
Zeneakadémián tanultam tovább. A Bartók Kon-
ziban Simon Attila volt a tanárom, akitől nagyon
sokat tanultam, de sokat köszönhetek még Varasdy
Frigyesnek is, valamint Velenczei Tamásnak, aki a
Berlini Filharmonikusok szólótrombitása.
Nehéz megtanulni trombitálni?
Az a nehézsége a trombitának, hogy gyakorlatilag
minden nap újra kell tanulni. A reggeli első hangok
borzasztóak, csak a „befújás” után kezd el szólni a
hangszer. Emellett természetesen rendszeresen kell
ahhoz gyakorolni, hogy az izomzatot karban tart-
suk. Ez inkább sportteljesítmény.
Mennyi idő, mire kijön egy rendes hang?
Ez adottság kérdése; van, aki felveszi a hangszert
és rögtön az első hangja jó, van, aki évekig kínlódik,
mire valamire ráérez.
Vannak speciális gyakorlatok, amiket el szok-
tatok végezni hozzá?
Igen, rengeteg féle módszer van. Amerikában erre
nagy hangsúlyt fektetnek, főleg a légzésre, illetve az
ansatz-technikára, azaz a befúvási módra. A szak-
dolgozatomat is ebből írtam a Zeneakadémián,

Teker, darál, de legtöbbször fúj
Zenekarunk mindig mosolygós trombitaművészét, Nagy Antal Endrét, az együttes Az évad művészének vá-
lasztotta tavaly. Hangszerekről, hobbikról, családról és a kávéfőzés rejtelmeiről kérdeztük.
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úgyhogy van otthon egy nagy stósz módszertani
anyagom. Igen sokat lehet belőlük tanulni! Itthon
ennek a szakirodalomnak a töredéke ismert csak,
de szerencsére a volt főtárgy tanáromtól, Varasdy
Frigyestől jelentős mennyiségű anyagot kaphattam.
Ugyanis amikor a ’60-as ’70-es években az Állami
Hangversenyzenekar Amerikában járt, a szó-
lótrombitása, Inhoff  Ede sok szakirodalmat hozott
magával. Ezeket idehaza Varasdy Figyessel közö-
sen lefordíttatták, volt, amit ki is adattak. Ede bácsi
ezen kívül felkereste az amerikai professzorokat,
hogy tanuljon tőlük. Magyarországon ebben az idő-
ben lendült fel a rézfúvós oktatás.
És akkor egy trombitaóra úgy indul, hogy az
ember csak az arcával foglalkozik?
Nem, trombitaórára már befújva kell érkezni, kü-
lönben elmegy vele az óra. A befújás magánügy.
A számtalan trombitaóra után hogyan kerültél
a Dohnányi Zenekarhoz?
Tizennyolc éves, első éves zeneakadémista voltam,
amikor először kisegítettem itt. Arra is emlékszem,
hogy Berlioz VII. szimfóniája ment. Nagyon nagy él-
mény volt nekem, hogy egy hivatásos zenekarban egy
nagy műsorban próbálhattam ki magam. Néhány hó-
napra rá volt egy próbajáték, amin sikeresen szere-
peltem, így már lassan tizenöt éve itt dolgozom. A
trombitaszólam a legöregebb; tizenöt éve változatlan.
És milyen ez a trombitaszólam, azon kívül,
hogy „öreg”? Milyen az élet benne?
Nagyon jó együtt dolgozni, mert nagyon erős a
szólam. Magas a szakmai színvonal, és mindig szá-
míthatunk egymásra munkatársként is. Sokat tanu-
lunk egymástól, főleg én a két kollégámtól: Csatos
Ferenctől és Monoki Attilától. Mindketten nagyon
nagy húzóerők. Természetesen, mint minden kap-
csolatban, itt is vannak hullámvölgyek, de ezeken

mindig felül tudtunk kerekedni. Jó érzés beülni a
szólamba.
Akkor jó barátok is vagytok, lehet ezt így mondani?
Lehet így mondani, igen. Ugyan a sok munka miatt
nem gyakran járunk össze munkaidőn kívül, mert a
maradék idejét mindenki a magánéletére szánja, de
természetesen, ha például nyáron adódik alkalom,
akkor szervezünk összejöveteleket. Csatos Ferinél –
aki a trombita-szólamvezetőnk – többször is volt
már kerti buli, és olyankor az egész szólam igyek-
szik megjelenni.
Hollerung Gáborral is ilyen jó a viszonyod?
Nagyon jóban vagyok vele, úgy érzem, sokat ta-
nultam tőle, ez a tizenöt év mindenképpen nyomot
hagyott bennem. Mint együttesvezető is nagyon
nagy elismerést érdemel, mert egy szimfonikus ze-
nekart ennyi időn keresztül állandóan felfelé tartó
pályán tartani szerintem kuriózum Magyarorszá-
gon. Nem is beszélve arról, hogy szakmailag is na-
gyon magas értéket képvisel. 
Úgy tudom, a Dohnányi Zenekaron kívül mu-
zsikálsz még egy kisebb együttesben is.
Igen, az In Medias Brass-ban, ami már lassan 6 éves
lesz. A rengeteg verseny és fesztivál mellett most
ez a rézfúvós kvintett is önálló fesztivált és versenyt
rendez áprilisban Szentendrén, ami egyben egy
nemzetközi kamarazenei verseny is lesz, külföldi
vendégekkel. Egyelőre úgy tűnik, nagy az érdeklő-
dés, többek között Hollandiából, Franciaországból
és persze Magyarországról is. 3-6 fős együttesek jö-
hetnek, négy különböző korcsoportban.
Ezzel az együttessel merre fordultatok már meg?
Dél-Koreában kezdtük, ott volt az első versenyünk,
ahonnan eső díjat hoztunk haza. Ekkor határoztuk
el, hogy mi így együtt maradunk. Hét versenyen öt
első díjat, és két második díjat nyertünk. 2011-ben
Junior Prima Díjjal tüntették ki az együttest. De
nem csak az eredmények tartanak össze minket, na-
gyon jó barátok is vagyunk. Európában is számos
helyen jártunk már, de Amerikában, Dubaiban, Ko-
reában és Japánban is sokat muzsikálunk. Tavaly
nyáron például a szigetországban önálló szervezésű
koncertturnénk volt.
Lelkes zenebarátok a japánok?
Igen, az ázsiaiak az európai kultúrát nagyon sokra
becsülik, úgy látom. Szívják magukba a tudást. So-
káig megmosolyogták őket Európában, de ma már
mindenkinek el kell ismerni, hogy rendkívül magas
színvonal jellemző rájuk. Gyakorlatilag európaiak
és amerikaiak tanítják őket.
Nemrég volt karácsony, hogyan készült a család?
A feleségem főzött, mint általában a feleségek. A
fenyőfát közösen díszítettük a lányommal. A szen- 21

NÉVJEGY: NAGY ANTAL ENDRE – TROMBITAMŰVÉSZ

Született: Zalaegerszeg, 1983. 05. 14.

Háziállata: Bessie, 8 éves puli

A trombitálásról: „A nők számára sem lehetetlen.”

A zenész létről: „Élvezem ezt a pezsgést, hogy ennyi mindent csi-

nál az ember. Ez a bohém élet hozzám közel áll. Nem is tudnék

hétköznapi életet élni.”

Ha nem trombitálna, milyen hangszeren játszana? Zongorán

Az otthoni hangszeren a Tristant szokta bogarászni.

Kedvencei az operákon kívül: Sir John Eliot Gardiner és zene-

karai, Solti felvételei, Schumann, Schubert dalai, olasz dalok

Újság, tévé, rádió: nem, nem, nem

Tervei a jövőre: Minél tovább a zenekarban, minél több magas

színvonalú projekt a kvintettel szerte a világban.

Jó tanácsa az olvasónak: Kilós kávét nem szabad venni!
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testét négyesben ünnepeltük két gyermekünkkel,
karácsony napjain pedig találkozott a tágabb család
is. Anyukám ilyenkor mindig ezerféle étellel készül.
Néha én is összeütök egy-két sütit, mert nagyon
szeretek sütni. Úgy érzem, hogy jól is megy. 
Mit lehet tudni a családodról?
Most már négyen vagyunk, szeptemberben szüle-
tett meg a második gyerkőcöm, Lázár, a nagyobbik
pedig Emma, ő jövőre iskolás lesz. Feleségem, Lí-
via most otthon van a picivel, de egyébként ve-
gyészmérnök. Ő is kötődik a zenéhez, mert bár
nem hivatásosan, de hegedül és brácsázik. Van egy
vonósnégyese is, rendszeresen vannak koncertjeik.
A házimuzsikával is ő ismertetett meg. Feleségem
családja és barátai rendszeresen összeülnek kama-
rázni, Haydn, Mozart vagy akár Brahms vonósné-
gyeseket játszanak. Enni- innivaló is ki van készítve
ilyenkor, kellemes beszélgetések zajlanak. Koráb-
ban nem találkozhattam ilyennel, így ezt most még
inkább élvezem.
A gyerekek fognak zenét tanulni?
Szeretném, ha tanulnának, igen. A kislányomnak
van is egy 1/32-es hegedűje (ez a legkisebb méret),
lila színű, de sajnos nem játszik rajta.
Miért nem?
Mert rájött, hogy nehéz – nevet – Félretette, hogy majd
később… De most jár balettozni, és ezt egyelőre
nagy lelkesedéssel csinálja. Otthon pedig szívesen pi-
linckázik a zongorán. De nem egy Kocsis Zoltán…
A te hangszered nem is lila és többet is játszol
rajta. Mit kell róla tudni?
Egy trombitásnak nem egy, hanem több hangszerre
van szüksége, különböző hangolásokban és külön-
böző rendszerekben. Préda László kitűnő trombi-
taművésztől és trombitakészítőtől a zenekar nem-
régiben például vásárolt barokktrombitákat, és el-

sősorban a klasszikus műveket,
de könnyebb barokk műveket is
megpróbáljuk ezeken játszani.
A barokktrombia teljesen más
játékmódot igényel, amit mi
ugyan nem tanultunk, de persze
igyekszünk rajtuk szépen mu-
zsikálni. Szerintem tűrhetően
használjuk őket…
Említetted, hogy különböző
rendszerű trombiták vannak.
Igen, kétfajta építésű trombitát
használunk, amerikait és néme-
tet. Az amerikai rendszerű hang-
szerekben dugattyúk mozognak
fel-le, a német rendszerű trom-
biták – a kürtökhöz hasonlóan –

forgóventillel működnek. (A barokk trombitánál
egyik sincs, ott az ember magára van hagyva a szájá-
val.) Az alapvető különbség azonban nem a rend-
szerekben rejlik, hanem a cső hosszúságában. Az
amerikai trombitánál 40 centimétere van a levegő-
nek, hogy a gépekhez érjen, míg a németnél 15 cm
után jön az említett forgóventil. Ettől teljesen meg-
változik a hangzás, a német hangszer sokkal puháb-
ban, teltebben szól. Ezek jobbak a klasszikusokhoz,
mint például Mozart, Beethoven, Brahms, Wagner
darabokhoz, míg az amerikai típusúak a filmzenék-
hez illetve a modern zenékhez illenek inkább, pél-
dául Bartók, Bernstein zenéihez. Mindkét féle hang-
szerrel muzsikálunk a koncerteken.
És melyik volt a legemlékezetesebb koncert
számodra?
Az egyik ilyen Mahler III. szimfóniája volt a Müpá-
ban körülbelül öt éve, melyet Roberto Paternostro
vezényelt és én játszhattam benne a postakürt-szó-
lót. Ez óriási élmény volt számomra. Nagyon sze-
retem az operákat, így az összes operaelőadás is na-
gyon emlékezetes, például a Don Carlos, ami pazar
szereposztással ment, de nagyon várom a Rossini-
koncertet is. (Rossini: A sevillai borbély, 2017. február
18. Müpa 19:30, vezényel: Hollerung Gábor)
Lelkes operalátogató is vagy?
Ha időm engedi, akkor igen, de otthon rengeteg
operát hallgatok. Hatalmas lemezgyűjteményem
van, ez az egyik nagy hobbim.
Hány darab lemezről beszélünk?
Teljes operából 250 körül van. Ezen felül termé-
szetesen az internet is kimeríthetetlen forrás.
Melyik a kedvenc? Van egyáltalán?
Nincsen, mindig az, amit éppen hallgatok. Egy-egy
operából van 8-10 felvételem, partitúrával illetve
szövegkönyvvel a kezemben hallgatom ezeket, na-22

Az In Medias Brass kvinte el
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gyon el tudok mélyedni bennük. De az abszolút
kedvenceim a Mozart operák. Mostanában például
a Figaro házasságát hallgatom.
Miért ez a nagy szerelem?
Ami engem megfog az operában, azon túl, hogy mi-
lyen maga a zene, az az énekhang. Az engem elva-
rázsol. Az énekesnek sokkal több lehetősége van a
kifejezésre, mivel a hangszere a torkában van. És az
egy csoda, hogy egyetlen emberi hang betölt egy
egész színházat, pedig egy egész zenekar tombol
alatta az árokban. Mikor egy operaelőadáson szín-
padi zene alkalmával néha ott állhatok a színpadon
a zenekari árok helyett, és mellettem üvöltenek az
énekesek, az hátborzongató élmény.
Szeretsz olvasni. Milyen könyveket forgatsz
szívesen?
Mindenevő vagyok, mindent olvasok, vallásos tár-
gyú könyvektől kezdve a filozófián át egészen a
ponyváig, minden jöhet. De leginkább a XX-XXI.
századi szépirodalmat szeretem, ez áll a legköze-
lebb hozzám, mert olyan problémákat feszeget,
amik körülvesznek bennünket. A kortárs művésze-
tek hozzá tartoznak az életünkhöz, nem kell őket
feltétlenül szeretni, de rólunk, nekünk szólnak.
Van is időd erre?
Utazás közben szoktam olvasgatni.
Van még ezen kívül másik hobbid?
Igen, hogyha ezt hobbinak lehet nevezni, akkor a
kávézás. Nemrég beruháztam egy kézműves kávé-
főzőre, egy karos fajtára. Azt kell erről tudni, hogy
egy csésze kávé elkészítése tizenöt-húsz percet vesz
igénybe. De megéri, mert igazán finom kávét lehet
vele főzni.
Mit művel ez a gép negyed órán keresztül?
Az előkészületek tartanak sokáig, maga a főzés az
fél perc. Magam darálom a kávét, de nem mindegy,
hogy hogyan és milyen darálóval. A gépben talál-
ható bojler felfűti a vizet, ez alatt én meg-
töltöm a szűrőtartót, de az sem mindegy,
hogy hogyan, a megfelelő tömörítésen sok
múlik. A csészét is elő kell melegíteni,
mert a hideg kávéscsésze lehűti a kiérkező
kávét. Most már egyre ügyesebb vagyok,
úgy érzem, és egyre finomabb és habo-
sabb kávét tudok készíteni. De még az is
lehet, hogy Ablonczy Kevével – aki szin-
tén nagy kávés, és a zenekar klarinétszó-
lamának oszlopos tagja – egy kávékészítő
tanfolyamra is ellátogatunk. Képes vagyok
fél órával korábban kelni reggel, hogy fi-
nom kávét ihassak.
A darálás mellett a tekerés is a kedvte-
léseid közé tartozik.

Igen, a kerékpározás a másik nagy kedvencem.
Azért kezdtem el biciklizni, mert korábban rend-
szeresen jártam úszni, de később, hogy családom,
gyermekeim lettek, már nem maradt rá időm. Így
egy olyan sportot választottam, ami időben haté-
konyabb; ez egyben közlekedés is. Annyira rákap-
tam, hogy voltak olyan évek, amikor mindenhova
csak kerékpárral jártam, akár hóesésben, sárban,
vagy mínusz 19 fokban. Ezt mind a mai napig csi-
nálom, ha erőm engedi.
Akkor a próbákra is biciklivel jársz?
Igen, de most már autóval is közlekedem.
Nemrég lett jogosítványod, azt hallottam.
Igen, egy éve. Ez aranyos történet. Egyik alkalommal
este fejeztük be az órát, és az oktatóm megengedte,
hogy hazavezessek. Éppen akkor jött haza a lányom
is az óvodából, meglátott és teljesen odavolt, hogy
„Apa! Apa vezet! Te tudsz vezetni, Apa? Jaj de jó!” És ter-
mészetesen az oktató is teljesen elolvadt.
Hogyhogy vezetésre adtad a fejed?
Leginkább a gyerekek miatt. A tömegközlekedés
velük nem olyan egyszerű. A biciklimre meg nem
ültetem őket, mert én veszélyesen biciklizem.
Ezt nem tudom rólad elképzelni!
Hát én megyek rendesen!
Motorozni sosem akartál?
Úgy gondolom, hogy az túl veszélyes lenne – az én
biciklizési stílusomból kiindulva. (nevet)
Muszáj megkérdeznem, igaz az az állítás, hogy
a trombitaművész citromnyalogató közönség-
gel szemben nem tud trombitálni?
Ezzel mindenki szokott viccelni.
És tényleg így van?
Nem! Azt gondolja mindenki, hogy ha citromot lá-
tunk, beindul a nyálelválasztásunk, és emiatt nem
fog szólni a trombita. De hát ez nincs így. A citrom
hatástalan!
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Zeneszerzőnk

Szöveg: Kassai Máté Kriszta

Kelet és Nyugat között fél úton, Budapes-
ten – ami köztudottan a világ közepe –
még elcsíptem Szentpáli Rolandot, aki be-
szélgetésünk után közvetlenül Argentínába
indult, 36 órás repülőút várt rá. Már meg
sem lepődöm, amikor meséli, hogy két
hete még Melbourne-ben volt, egy hete
pedig a Bécsi Akadémián tartott kurzust,
és fogadta az olasz, német, osztrák zené-
szeket. Igaz, kevesebbet utazik, mint pár
évvel ezelőtt, de még mindig alig haladja
meg az itthon töltött napok száma a kül-
földön vagy levegőben töltöttekét. Egy
oktatói állás a Luzerni Zeneakadémián,
amelyet szeptembertől tölt majd be, még tovább nö-
veli majd a távol töltött időt. A Nemzeti Filharmo-
nikusok zenekari tagsága azonban nagy örömére egy
itthoni állandóságot visz az életébe. Ennél a pontnál
sajnos nem tudunk szó nélkül elmenni a szomorú
aktualitás, Kocsis Zoltán halála mellett.

AZ UNIVERZUM ÉRTHETETLENSÉGEI

Magyarországon szerintem aligha találunk ilyen
nagy tudású zenészt, mint amilyen Kocsis Zoltán
volt. Hihetetlen, hogy elment, mindenkit megrázott,
engem nagyon megtört a halála. És a körülmény,

ahogy megtudtuk. Éppen Japánban és Kínában
koncerteztünk, ahova Zoli nem jött velünk. Ez ért-
hető is, hiszen nagyon megterhelő volt az út. Kíná-
ban kettő, Japánban hét koncertet adott a zenekar.
Többek között a repertoár része volt Bartók Cso-
dálatos mandarinja és a Kékszakállú herceg vára is.
Zoli a Mandarinnal együtt ment el. Kiszámoltuk,
hogy halálának időpontja feltehetőleg egybeesett a
Mandarin színpadi halálának időpontjával. Bizo-
nyára az sem véletlen, hogy Bartók is ugyanennyi
idős korában halt meg. Nem tudjuk, ki veszi majd át
a helyét, azt a tudást nehezen pótolja bárki is, bár
Kovács János – akit Zoli nagyon szeretett - nagy-
szerű karmester. Kocsis Zoltán a zeneirodalom
olyan átfogó ismeretével rendelkezett, amit nem le-
hetett követni. Egyszer Ravel Daphnis és Chloé
című művét játszottuk, és egyszer csak megkérdezte,
hogy „nem tudom, észrevettétek-e”, hogy az x. cif-
fer után a szerző beleírt egy Tristán akkordot, Wag-
ner iránti tiszteletből. Hát nem vettük észre. Csak
azt vesszük észre, hogy Kocsis Zoltán hatalmas űrt
hagyott maga után. Ezért merül fel bennem a kér-
dés, hogy ha elmegy egy tudáshalmaz, valójában
hova lesz? Elvész, eltűnik az univerzumban!? 
Talán valami olyasmi történhet, hogy a tudás észre-
vétlenül átszivárog az őt körülvevő zenészek fejébe?24

Igazán díszes társaság
Lakó-, játszó- és szimfónia-társak: szerpent, ophikleid, cimbasso, saxkürt
Aki őrzi és értékeli a fent említett gyönyörű, régi hangszereket, Szentpáli Roland, a historikus fúvós hangszerek
nemzetközileg ismert és elismert szakértője, tubaművész és zeneszerző. Két évvel ezelőtt már találkozhattak vele
olvasóink a Hangoló hasábjain egy közös koncert kapcsán. Most februárban nappalija lakói bevándorolnak a
Zeneakadémiára, hogy egy általa komponált szimfónia tételeiben mutatkozzanak be a nagyérdeműnek.

HÁTTÉR
Hangszertörténeti érdekesség

Sok zeneszerző tartotta kezdetleges, primitív hangszernek a szer-

pentet. Kétségtelen tény azonban, hogy a szerpent transzformáci-

ójából, átalakításából származtathatók a „basszuskürtök” külön-

böző alakú és többségében felfelé álló hangtölcsérű fajtái. Úgy-

mint a katonai szerpent, az orosz fagott, a cimbasso, az angol

basszuskürt és a szerpent Forveille. A tuba, amelyet Wilhelm 

Friedrich Wieprecht hozott létre 1835-ben, kiszorította a szerpen-

teket és ophikleideket a használatból. 



Zeneszerzőnk

Ennek ékes bizonyítéka lehet, hogy én is hamarosan
részese leszek egy zenetörténeti kiselőadásnak…

RÉGI ZENE MODERN HANGSZEREKKEL

Sokan csodálkoznak, hogy miért ilyen régi hangsze-
reken játszom, miközben az én hangszereim fiata-
labbak, mint a Stradivari-hegedűk. Nekem az a vé-
leményem, hogy minden zeneművet azon a hang-
szeren kellene eljátszani, amelyre íródott. Ez esetleg
kevés vagy szokatlan a mai fülnek? Talán. Mégis azt
gondolom, hogy egy igényes zenész nem teheti
meg, hogy csak azon a hangszeren játszik, amin már
tud és szeret. Ráadásul szerintem mi mindannyian,
mai zenészek régi zenét játszunk, hiszen többnyire
az elmúlt kétszáz-kétszázötven év klasszikus műveit
tartjuk repertoáron. Alig van kortárs zene, pedig elő-
deink inkább kortárs zenét játszottak. 
A reneszánszban, a klasszikában szintén, pedig Mo-
zart próbálkozott például Händel: Messiásának újra
hangszerelésével, egyszer elő is adták, de nem nyerte
el a kor tetszését. Mendelssohn volt egy ritka kivétel,
aki nem csak kortárs zenét játszott, hiszen felfedezte
Bachot, és el is nevezete a zenéjét régi zenének. A ro-
mantikában Paganini vagy Liszt saját és egymás da-
rabjait játszották, Bartók is túlnyomórészt kortárs ze-
nét játszott. Mi pedig valójában régi zenészek va-
gyunk, modern hangszerekkel. Akkor, amikor kor-
nettek, saxkürtök meg francia kürtök helyett modern,
mostani német hangszereken játszunk francia zenét,
az szerintem rossz. Bécsben a Zeneakadémián tar-
tottam egy kurzust, ott valaki remekül megfogalmazta
ezt a jelenséget: ha Matisse-t vagy Monet-t nem hagy-
ták volna a saját eszközeikkel festeni, biztosan meg-
festették volna a képeiket, de nem úgy néznének ki.
Mint ahogy a zene sem úgy szól: azt játsszuk, amit
Ravel leírt; a tempókat is, a dinamikát is betartjuk, de
a dinamikákat újra kell gondolni, hiszen nem azokon
a hangszereken játsszuk, amelyekre Ravel megírta a
művét. Nem az szól, amit a szerző elképzelt. Berli-
oznál még drámaibb a különbség, hiszen minél in-
kább visszamegyünk az időben, annál inkább meg
tudjuk ölni egy darab igazi lényegét. Amikor egy Bach
csemballó versenyt eljátszanak zongorán, mondván,
hogy a zongorának jobb a dinamikája, az szerintem
nem ugyanaz az élmény. Bach nem hallott zongorát,
ő csemballóra képzelte el azt a művet.

HANGSZEREVOLÚCIÓ: BŐGŐBŐL BASSZUSGITÁR?!

Szentpáli Roland olyan rendületlenül képviseli a his-
torikus hangszerek felélesztését és az odafigyelést,
hogy amikor közbevetem, valóban nem volt még

akkoriban zongora, de a fejlődést kihasználva miért
ne szólhatna Bach más hangszeren is, igazán szen-
vedélyessé válik.
Rendben, akkor játsszunk tubával Händel kontrafa-
gott szólamokat, merthogy a tubával mennyivel job-
ban szól, sőt, bőgő helyett használjunk basszus gi-
tárt, mert kevesebb is kell belőle és akkorára fel le-
het venni a dinamikát, amekkorára csak jólesik! Vagy
játsszunk elektromos hegedűkön, amin pickup van,
és tetszés szerint fel lehet erősíteni! A kérdés, hogy
hol a határ, van-e, kell-e ilyen határt szabni. 
A régi hangszerek Szentpáli Roland doktori mun-
kájában is szerepet kapnak, hiszen velük kapcsola-
tos kutatómunkát végez. A repülések arra jók, me-
séli, hogy közben komponálhat, és a doktori mun-
kájával foglalkozhat. Egyik műve, a Symphony
Concertante épp a historikus hangszerek sorát vo-
nultatja fel, végiglépkedve a hangszerevolúció állo-
másain. Az első tételben a szerpent, a másodikban
a cimbasso, a harmadikban az ophicleide, a negye-
dikben a saxkürt csendül fel. Ők mindannyian ere-
deti, XVII-XIX. századi hangszerek, Roland pol-
cain laknak, van, amelyiket még a Stowasser Csá-
szári és Királyi hangszergyár gyártotta.
Roland elmondása szerint ő nem számít klasszikus
gyűjtőnek, hiszen nem a gyűjtés kedvéért szerzi be
a hangszereket. Nem az a lényeg, hogy minden da-
rab meglegyen, hanem az, hogy kipróbálhassa őket,
megtanulhassa a kezelésüket. Ezért a háziasszonyi
kérdés, miszerint hogyan tisztítja a polcokon
ácsorgó tubákat, saxkürtöket, falon lógó szerpente-
ket, okafogyottá válik, hiszen rendszeresen használja
őket. Játszó- és lakótársak, életének szerves részei. 
Szentpáli Roland Symphony Concertante című műve február
25-én 19:30 órakor csendül fel a Zeneakadémia nagytermében.
A koncerten hallható lesz még Dvorák (IX.) Újvilág szimfóni-
ája és Bernstein Chichester Psalms. Vezényel: Boris Brott.
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NÉVJEGY
Szentpáli Roland 12 évesen megpillantott egy zöld óriást a zeneis-

kolai terem sarkában (ami egy lakkozatlan tuba volt) és akkor és ott

eldőlt a sorsa: tubás lesz. Roland magas volt, a tuba pedig nagy,

igazán remek kombináció. Mint hamarosan kiderült, érdemes volt

egymásra találniuk. A Nyíregyházi Zeneiskolában Lukács Sándor

tanította a „kis” Rolandot. 1993-ban a IV. Országos Rézfúvós és

Ütős versenyen első helyezést ért el. 1995-től a Liszt Ferenc Ze-

neművészeti Főiskola hallgatója lett. Számos nemzetközi fesztivá-

lon szerzett előkelő helyezést. Londontól Sydney-ig, Münchentől

Buenos Airesig elnyerte a közönség és a szakma elismerését. Ze-

neszerzőként is aktív és nemzetközileg is elismert; több mint 50 ze-

neművet írt. A Nemzeti Filharmonikusok tubása, szólistaként is kon-

certezik, és rendszeresen tart mesterkurzusokat szerte a világban.



Hangszertörténet

A szerpent és transzformációi

Szerpent Guillaume de Auxerre francia szerzetes iktatta be a hangszert a templomi zenébe a gregorián kó-
rusok hangjának megerősítésére 1590 körül. Magasabb
hangú rokonai, a cinkek hamarosan áldozatául estek a ba-
rokk zene megváltozott ízlésvilágának, de a szerpent a
XVII. században is fontos, megbecsült hangszer maradt.
A XVIII. században a templomi és katonai zenébe szo-
rult vissza, de előkerült még Händel Tűzijáték-zenéjének ere-
deti kéziratában (1747), később Rossini Korinthus ostroma
(1826), Wagner Rienzi (1842), Verdi Szicíliai vecsernye (1855)
című operáiban. A 18. század végétől kísérletek történtek
a hangszer „modernizálására”, így jött létre a fagotthoz
hasonló formában meghajlított csövű basszuskürt és az
orosz fagott (amely persze se nem orosz, se nem fagott),

később az ophikleid. Mai megfelelője, helyettesítő hangszere az eufónium vagy a tuba.

Ophicleid Az ophikleid tölcséres fúvókájú, azaz rézfú-
vós hangszer, a billentyűs jelzőkürtök családjába tartozik.
A párizsi Jean-Hilaire Asté, Halary alkotta meg 1817-ben.
Neve a görög όφις (ophisz) „kígyó” és κλείδες (kleidész)
„billentyűk” szavakból áll össze. Eredetileg három méret-
ben készült, az alt változat (quinticlave) alaphangja F vagy
Esz, a basszus, a tulajdonképpeni ophikleid C vagy B han-
golású, a kontrabasszus (ophicléide monstre) ez alatt egy
kvinttel szólt. 9-12 kromatikus billentyűvel készültek, hangterjedelmük három oktáv körüli. Az alt és a
kontrabasszus hangszerváltozat hamar feledésbe merült, a basszus ophikleid a XIX század végéig haszná-
latban volt.

Cimbasso Rézfúvós hangszer a harsonák családjából.
Meleg lágy hangon is meg tud szólalni, de fényesen és
vészjóslóan is. Mint oly sok hangszer, a cimbasso (ejtsd:
csimbasszó) is a szerpentből fejlődök ki. Általánosságban
az inkább kúpalakú basszus tuba megjelenésével a cim-

basso kifejezést olyan hangszerekre alkalmazták, melyeknek kevertebb
hangjuk volt, mint a basszus tubának vagy a bombardone-nak, és el-
kezdtek a legalacsonyabb harsonára utalni vele. A modern cimbassot leg-
gyakrabban Bellini, Verdi és Puccini használta operáiban, de megszólal
Respighi Róma fenyői című szimfonikus költeményében, illetve számos
filmzenében is.

Saxkürt A saxkürt Adlph Sax belga hangszertervezőről kapta a nevét,
bár a hangszert nem ő fejlesztette ki. A hangszerből mintegy hét külön-
böző méretű változat készült; Sax e hangszerrel fektette le a későbbi
szárnykürt alapjait, de a mai modern eufónium kialakítása is a szaxkür-
tön alapul. A szaxkürtök gyorsan elterjedtek az egész világon, a hang-
szeren használt szelepek kialakítása máig alig változott. Az amerikai füg-
getlenségi háború (1861-65) katonazenekarainak kedvelt hangszere volt,
de jelentős szerepet kapott Berlioz A trójaiak című operájában is. 
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Gyerekeknek is 

Szöveg: Viant Katalin

Hány éves volt Mozart kiskorában? Gondo-
lom, sokaknak nemcsak ismerős ez a kérdés,
hanem azt is tudják, hogy ez Lukácsházi
Győzőnek, mindenki Győző bácsijának bon-
bont érő feladványa. Tőlem is megkérdezte úgy
két éve, válaszomért meg is kaptam a jól meg-
érdemelt finomságot. Most azonban fordult a
kocka: én kérdeztem őt. Egy fergeteges, telthá-
zas „Péter és a farkas” előadása után a 
Klauzál Házban beszélgettünk, elsősorban a
gyermekek zenei neveléséről. S mert tudtam
előre, hogy nagyszerű válaszokat kapok majd,
titokban én is készültem egy bonbonnal…

E szezonban a BDZ kis hallgatói is
élvezhetik a Zeneértő leszek című,
ingyenes sorozatban 5 előadásodat. Mióta és
mért foglalkozol épp a gyerekkel?
Az ismeretterjesztés elég régóta bennem van, bár
nem tudatosan. Zeneakadémista éveim alatt rézfú-
vós együttesemmel sokfelé zenéltünk, s közben rá-
jöttem, hogy nem elég felülnünk a színpadra, ha-
nem össze kell kapcsolnunk közönségünket ma-
gunkkal és a színpaddal. Erre teljesen véletlensze-
rűen jöttem rá, és ekkor még nem gyerekeknek, ha-
nem azoknak a felnőtteknek meséltem, akik eljöttek
meghallgatni bennünket. Aztán zenekarom, a Bu-
dapest Ragtime Band együtt járt az akkori Filhar-
móniával olyan távoli helyekre, ahol nem nagyon
„csípték” a koncerteket – és csodák, csodája, a mi
lazább műfajunk itt is sikeres lett, és ismét kiderült,
hogy bizony beszélnünk kell a közönséghez. Az óri-
ási lehetőséget azonban az IBS hozta el. 
Az International Business School, az első ma-
gánfőiskola Budán, ahol – budai közönsége
nagy örömére – színház is volt.
A tulajdonos „valami reklámot” akart az iskolának,
mire Vámos Miklós kitalálta, hogy legyen egy szín-
pada, melynek ő az irodalmi, én pedig a zenei veze-
tője lettem. Itt megint megbizonyosodtam arról,
hogy valamifajta zenei nevelésre szükség van, hogy

jöjjön a közönség: először tehát meg kell küzdenünk
érte. Én akkor azt gondoltam, hogy a felsősöknek
kell tartanunk az előadásokat, akiknek már lehet ma-
gyarázni. De rendre kiderült, hogy a szülők az óvo-
dás gyerekeiket hozzák el, esetleg az elsős-másodi-
kost. Mikor ezt láttuk, akkor „fazont igazítottam”,
mert rájöttem: az utolsó pillanat a gyermekek ze-
nére nevelésében az öt-hat éves kor. Ha addig nem
is kapott otthon zenei nevelést, ekkor még össze le-
het kapcsolni őt a zenével. És én ettől kezdve nem
is akartam már mással foglalkozni, mint a nagycso-
portos és az első-másodikos gyerekekkel.
Az imént véget ért „Zeneértő leszek” előadá-
son is az óvodások voltak „túlsúlyban”.
Igen, mert ha a nagyot hozzák, a kicsivel is kezde-
niük kell valamit. Én egyáltalán nem bánom, ha jön
az ovis kistesó is, s ha kell, kimennek vele. De fe-
gyelmezett volt a közönség, nem volt ki-be járkálás.
Mert ügyesen, érzéssel, de kellő szigorral veze-
ted a gyerekeket. Megkéred őket például, hogy
Anyát figyelmeztessék a mobil kikapcsolására.
Igen, mert itt meg kell tanulniuk a helyes viselke-
dést is, aminek be kell épülnie. Nem telefonálhat-
nak, nem sms-ezhetnek, nem ehetnek-ihatnak egy
koncerten, ahogy sokan ma teszik, sajnos…
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Élményt szerezni!
Igazi bonbonikum

Lukácsházi Győző a 20. éve működő BonBon Matiné alapítója, házigazdája. Zenészként (tubaművész), rá-
diós szerkesztőként (Bartók Rádió: Kezdőhang), a Szegedi Szimfonikus Zenekar igazgatójaként is egyik leg-
fontosabb feladatának a gyerekek zenei nevelését tartja..
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Ilyen kicsiknek milyen műveket választasz ki
a műsorodhoz?
Csak jó műveket és jó műsorokat. Kezdetben a Ka-
láka, egy fúvósötös, egy vonósnégyes repertoárját
szerkesztettem be a műsoraimba, s bár én is szól-
tam pár szót a színpadon, de csak közvetítő voltam.
Az még nem én voltam. Egyszer aztán egy előadá-
son nagyon jópofát mondott valaki, és mert épp volt
a zsebemben egy cukorka, odadobtam neki. Ebből
lett az ötlet, és ebből született 20 éve a BonBon Ma-
tiné, amely azóta is változatlan formában működik.
Mitől működik, mi a titka?
A gyereket elhozza a szülő vagy a pedagógus, mi
pedig élményt adunk neki. S ha élményt kap, akkor
eljön máskor is, és ez ragadós: az egyik anyuka meg-
hallja a másiktól, és így tovább… És ez ma is így
van, amikor már nem egy, hanem 15–20 helyszínen
szerepelek a saját műsoraimmal.
S hogy került e tizenöt-húsz helyszín közé Bu-
dafok és a BDZ művészei?
Kb. fél éve találkoztunk Pécsett Gáborral egy zene-
karvezetőknek szóló konferencián, ahol arról be-
széltem, hogy sok tapasztalat van a zenei nevelés te-
rén, amit egymásnak átadhatnánk. S láttam, hogy
Gábor igazi nyitottsággal figyel, mely nyitottságot én
egyébként nagyon szeretek benne. Nem azt mondja,
hogy „áh, ezt mi is jól csináljuk”, hanem érdekli, ha
valaki valahol valamit szintén jól csinál. Én most már
látom, hogy a BDZ háza táján a „közönséggel fog-
lalkozva volt és van”, de Gábor mégis odafigyelt rám,
és fel is kért az öt előadás megtartására.
A jövő közönségének „kinevelése” nélkül nem
lesz zenei élet?
A szimfonikus zenekarok világszerte küzdenek
azért, hogy öt-tíz év múlva legyen közönségük, mert
a fiatalok nem járnak koncertre. Mi, Balogh Sanyi
barátommal épp ezért kimondottan kisgyermekek-
nek írunk szimfonikus zenekarra műveket. Én kita-
lálom, hogy mit szeretnék, megírom a szöveget, Sa-
nyi pedig a zenét. Vele legutóbb a Lúdas Matyi ké-
szült el, de dolgoztam már a zseniális Dobszay-
Meskó Ilona zeneszerzővel is, aki a Jancsi és Juliska
zenéjét írta, most pedig ő írja a 2017. február 18-án
bemutatásra kerülő Fehérlófia című mese zenéjét.
Ili már dolgozik a zenén, melyhez a szöveget kivé-
telesen nem én, hanem a vőm, Tarr Ferenc írja.
De a te egyéniséged a meghatározó az alkotói
folyamatban, hiszen rád vannak szabva az elő-
adások.
Ez abszolút így van. Rám vannak kitalálva, nem is
nagyon állhat be senki helyettem. Ez a hungari-
kuma, a „bonbonikuma” a dolgoknak… Más is csi-
nálhatja jól, de másként, mint én. Én pedig amíg

szuszogok, amíg a testem bírja, addig ezt így sze-
retném csinálni.
A személyiséged tökéletesen átjön az éter hul-
lámain is, és én külön élvezettel hallgatom igé-
nyes magyar beszéded, és azt, hogy ha hasz-
nálsz idegen zenei szakszavakat, azokat meg-
magyarázod.
(nevet…) Próbálkozom, ahogy azzal is, hogy a kre-
ativitásuknak teret adjak, pl. kérdésekkel. Ma példál
a Péter és a farkas előadásnak úgy a felénél érez-
tem, hogy fáradnak a gyerekek, hát megkérdeztem,
ki hogyan folytatná a mesét. Olyan jópofa dolgok
kerekedtek ki, mint hogy a farkas farka leszakad,
vagy, hogy elrágja a kötelet…
Ez valóban tündéri volt! De az is, hogy amikor
a harsona tolócsövének mozgatását magyaráz-
tad, több gyerek, cipőjét levetve, felállt a
székre, hogy lásson.
Tényleg? Ez nagyon jó… Igen: 45 percnél hosz-
szabb előadást nem szabad tartani, ezt ösztönösen
érzem. Ahogy azt is, milyen a közönség és milyen
előadást kell tartanunk az adott pillanatban, mert
mi nem tudunk csak úgy „lenyomni” egy műsort.
Itt szuper jó közönség volt, mert nagyon figyeltek.
Bizonyára számít az itt működő kitűnő zeneis-
kola, a BDZ rendszeres koncertjei, sőt az is,
hogy Gábor is tart előadásokat a Zeneakadé-
mián felnőtteknek, akik tán épp itt ülnek gyer-
mekeikkel.
Persze, ez látszik. Feltételezem, hogy Gábor is azon
dolgozik, hogy aki egyszer bejött egy koncertre, az
bejön máskor is. Ez olyan, mint egy jó étterem: ha
jót eszem, visszatérek, ha nem, akkor nem. Ha jól
éreztem magam egy koncerten, ha élményt kaptam,
akkor elmegyek a következőre is. Élményt szerezni
a gyerekeknek – ez minden. Ennyi az ars poeticám.
Az iskolai zeneoktatás nem jó, nem élményszerű?
Ha nagyon jól menne az iskolarendszerű művészeti
nevelés, akkor is szükség lenne a kiegészítésére, de
nem tudom, hogy ott mi és hogy zajlik. Természe-
tesen én csak egy nagyon kis közeget tudok meg-
érinteni, de az ő lelkesedésük engem is megsok-
szoroz. Ezért sajnálom, hogy a közszolgálati tele-
vízió nem áll be mögénk, hogy nincs arra hivatott
műsor, amelyik kis játékossággal, kis magyarázattal,
a televízió lehetőségeit felhasználva tenne a zenei
nevelésért. 
Valóban szükség lenne vizuális világunkban vi-
zuális zenei ismeretterjesztő műsorokra, hi-
szen a rádió „csak” hang.
Én mázlistának tartom magam, hogy a Magyar Rá-
dióban kényszerűségből, de megpróbálhattam lát-
hatóvá tenni azt, amit nem láthatnak a hallgatók.28
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És akkor is, amikor színpadon állok, és tudom,
hogy látnak, kicsit megmaradok rádiósnak.
A színpad nem jelent távolságot?
De igen, és én nem is szeretem. Ezért csak akkor
megyek fel a színpadra, amikor épp szerepelek a da-
rabban, de egyébként a gyerekek között vagyok. Így
ők körbevehetnek, én meg osztogathatom a csokit.
Mondhatom, hogy csak részben vagyok közremű-
ködő: engem érdekel, hogy a gyermekeknek él-
ményt jelentett-e az előadás, és csak akkor érezhe-
tem jól magam, ha a nyolcvanéves dédnagymama
is, a hatéves dédunoka is jól érezte magát.
A zenészek is élvezték az előadást, örömmel
mutatták és szólaltatták meg kérésedre a hang-
szereiket. 
Igen, ők is másként játszanak ilyen közegben. Az
egyik legfontosabb, hogy a zenész élvezze az elő-
adást, mert akkor a közönség, a gyerek is élvezni
fogja a zenét.
A zene mindig klasszikus zene?
Nem. A cél az, hogy a gyerek eljusson a klasszikus
zenéhez akár a népzenén, a világzenén keresztül.
Mindegy hogyan, de jusson el! Ma olyan áradata zú-
dul ránk a mindenféle zenéknek, hogy nem mond-
hatom azt, hogy a klasszikus zene az igazi, de azt
igen, hogy én azt tartom a legjobbnak, és te, kedves
közönség, figyelj a hangszerekre, az érdekességekre,
Mozartra, mert ha ezekre odafigyelsz, akkor ezt
megkedveled, és rájössz, hogy pl. az a rockzene
igénytelen.
Szerinted tehát lehetséges más műfajon át el-
jutni a klasszikus zenéhez?
Lehetséges. Én oda szeretnék eljutni, hogy a hall-
gató kritikával fogadja azt, amit épp hall, és legyen
fogalma a klasszikus zene létezéséről, amit én nem
komolyzenének nevezek, mert ilyen zene nincs!
Mozart zenéje komolyzene? Ez egyszerűen egy
rossz fordítás. Ha szereted pl. a rockze-
nét, tudd, hogy miért szereted, de azt is,
hogy 300 éve, a kor „diszkóiban” Mozart
zenéjére táncoltak. A lényeg az, hogy a
mai zenei szeméttengerben a hallgató
szelektáljon, és ne higgye, hogy, csak
mert a rádió sugároz valamit, az rögtön
jó is. S ha már ismét a rádió: tudom, hogy
engem vasárnaponként leginkább a jó ér-
zésű anyukák, nagymamák hallgatnak,
akik főznek a családnak. Szóval nekem
alapvetően női közönségem van!
Mi a véleményed ismeretterjesztő-
ként azokról, akik ismeretek nélkül
hallgatják a zenét?
Ez tökéletesen rendben van. Én az elő-

adásokat nem azért csinálom, hogy profi zenész le-
gyen a hallgatóm, hanem hogy kapjon kedvet egy
hangszerhez. Mert ha kedvet kapott, akkor már ér-
dekelni fogja a zene. Azt mondják, hogy a rene-
szánsz idején a lakosság 75%-a tudott zenélni. Te-
hát nem lehetetlen célkitűzés, hogy valamilyen
hangszeren minél többen játsszanak. Ez egyébként
azért is fontos küldetés ma, mert a legtöbb ember
életéből hiányzik a sikerélmény. A zene pedig segít
az önmegvalósításban. Sikert hoz akkor is, ha egye-
dül zenélsz, akkor is, ha többen…
…vagy ha épp elmész kórusba énekelni.
Igen, pontosan. Én azoknál remélem egyébként a
legtöbbet, akik „csak” hallgatják a zenét, akik jó
szívvel elmennek egy koncertre, és visszagondol-
nak arra, mit is mondott Győző bácsi erről és arról.
Szóval lehet csak hallgatni zenét. De azt ki kell vá-
lasztani, hogy mit!
És aztán meg utána kell nézni, hogy mit is hall
az ember…
Mi épp ezt csináljuk: elindítjuk a zene felé az él-
ménnyel. Nekem ez megy, én semmi máshoz nem
értek, csak ehhez. S tudom, ha a gyerekekhez be-
szélek, akkor az egész lényem megváltozik. A gye-
rek lelke szűz talaj, mely mindent befogad, s ha nem
mi szórjuk e szűz földbe a zenei magokat, hanem
más szór más magokat, akkor szárba szökkenni is
más fog. Akkor elkéstünk. 
Én nagyon örülök, hogy te „csak” ehhez ér-
tesz. S mert kérdéseimre jó válaszokat adtál,
ezúttal én adok neked egy bonbont.
Közönségünk Lukácsházi Győzővel 2017. február 18-án,
15 órakor találkozhat legközelebb a Klauzál Házban, ahol
a Zeneértő leszek című ingyenes bérletsorozat harmadik elő-
adásának lesz házigazdája. Műsoron: Fehérlófia. 
A negyedik előadás 2017. április 1-jén (Jancsi és Juliska),
az ötödik pedig 2017. május 20-án lesz (Lúdas Matyi).
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Szöveg: Bíró Mónika

Hogy kerültél az Olimpiára?
A kijutásunk egy szerencsés véletlennek volt
köszönhető. Egy céges rendezvényen ját-
szottunk, ahol olyan emberek is megjelentek
és hallottak minket, akik kapcsolatban álltak
a riói Magyar Ház vezetőségével, szervezői
csapatával. Szerintem tökéletes választás volt
az InFusion Trio szerepeltetése a Magyar
Ház állandó fellépőjeként, mert a helyszín ki-
alakításában voltak abszolút modern részek,
meg voltak klasszikus, magyaros motívumok
is, ez a kettősség pedig megtalálható a ze-
nénkben is. Egy ügetőpálya egyik tribünjét
alakították át a pavilon számára. A kinti ré-
szen egyfajta kerti parti hangulat volt, bent
pedig egy kiállítás volt látható Budapestről,
Magyarországról, különböző sportereklyék-
ről. Mindehhez mi voltunk az állandó zene-
kar. Minden nap játszottunk, összesen kb.
húszezer embernek a három hét alatt. Voltak
fix dalaink, meg improvizáltunk is. Ezekbe az
improvizációkba beleszőttük az ott tapasztalt
dolgokat, érzéseket, szóval a magyart kever-
tük a helyi dallamvilággal.
Történt veletek valami vicces sztori odakint?
Egyik nap elhatároztuk, hogy lemegyünk a strandra
fürdeni egy kicsit. Hatalmas hullámok voltak. Amíg
mi Miskával {Simkó-Várnagy Mihály – a trió csellis-
tája, basszusgitárosa – Szerk.} bementünk megmár-
tózni, addig Nándi {Weisz Nándor – a trió énekese, do-
bosa – Szerk.} kint maradt vigyázni a cuccokra. Az-
tán cseréltünk, de ahogy Nándi bement a vízbe, ab-
ban a pillanatba irdatlan nagy szél kerekedett. (Azt
tudni kell, hogy hihetetlenül gyorsan változik oda-
kint az időjárás.) De olyan erős szél, hogy a homok
úgy szúrt, mint a tű. Az volt a vicces, hogy az egyik
pillanatban még szikrázó napsütés volt, a másikban
meg már be is borult az ég. Meg még mielőtt ki-
utaztunk volna, „ráparáztunk” a Zika-vírusra meg
a közbiztonságra. Nem tudom, hányféle szúnyog-
riasztót vittünk magunkkal, meg vettünk hálót az
ágy fölé. Persze nem használtuk, mert szúnyog ösz-

szesen talán egy, ha volt. Aztán külön elmentünk
egy boltba, ahol olyan övet vettünk, aminek olyan
a kialakítása, hogy nem látszik a ruha alatt lévő pénz
meg a telefon. Ehhez képest semmi nem volt. Per-
sze Rió óriási, lehet, hogy mi egy nagyon nyugodt
kerületben voltunk. 
Hogy alakult meg egyáltalán az InFusion
Trio? Honnan jött az ötlet?
2011 vége felé Miska barátja nyitott egy pubot a bel-
városban, és szólt, hogy kellene oda valami élőzene,
maximum három tagú zenekarral. Miska ismerte
Nándit is, meg engem is, és arra gondolt, hogy így
hárman lehetnénk azok az elvetemültek, akik ezt az
űrt be tudnák tölteni. Összehozott egy háromórás
ismerkedős próbát, ahol fél óra zenélés után el is
döntöttük, hogy ez így jó lesz. A maradék két és fél
óra a különböző kütyük használati útmutatójának
böngészésével telt, merthogy a loopereket össze kel-
lett volna szinkronizálni, de ilyesmit még sose csi-

Hegedül is, meg nem is
Farkas Izsákkal, az elektronikus hegedű nagymesterével decemberben beszélgettem a Prima Primissima díjá-
tadó gálán, ahol egyik zenekarával, az InFusion Trióval lépett fel. Izsák Búgócsiga Zenede nevű csapatával ze-
nekarunk életének is aktív részese, számos formáció, így például a nyolc Farkas-testvérből álló családi zenekar
szereplője, de jellegzetes figurája és zenéje a riói olimpia nagyközönsége előtt sem ismeretlen.
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NÉVJEGY: FARKAS IZSÁK (30) 

Kedvenc könyve: minden, ami repüléssel kapcsolatos

Kedvenc zenéje: minden zenei stílus jöhet, főleg amiben eszmé-

letlen gitárszólók vannak

Kedvenc édessége: flódni

Hányadik a testvéri sorban?: negyedik 

Mi lenne ha, nem hegedűművész: pilóta, színész, autóversenyző

Milyen autót vezet: VW Passat

Kedvenc saját szerzeménye: Csillagok, csillagok, szépen ra-

gyogjatok! (népdalfelogozás)

náltunk. {looper – ejtsd: lúper: Di-
gitális hangfelvevő, amely képes a fel-
vett hangokat tárolni és azonnal
visszajátszani. – Szerk.} Aztán
valahogy sikerült összehoz-
nunk, így végül is el tudtunk
menni játszani ebbe a pubba.
Akkora sikerünk volt – meg mi
is nagyon élveztük –, hogy azt
mondtuk, ebből csinálnunk
kellene egy állandó zenekart.
Először csak improvizáltunk,
aztán születtek saját dalok,
majd elkezdtek jönni a céges
megrendelések. Ezek külön-
böző stílusú felkérések voltak,
különböző kívánságokat kellett
teljesíteni zeneileg. Így kerültek
be a repertoárunkba népdal fel-
dolgozások, filmzene feldolgo-
zások, klasszikus zenei feldolgozások. Később fej-
lesztettük a pedálokat, az effekteket, a hangszerpar-
kot, a looperek adta lehetőségeket pedig szinte már
tökéletesen ki tudjuk használni.
Részt vettetek a Got Talent című tehetségku-
tatóban is.
Igen, az egy jó médiamegjelenés volt. Nem az volt
a cél, hogy megnyerjük, hanem, hogy az élő show-
ba bekerüljünk és nagyobb közönségre tegyünk
szert. Jól jártunk vele, mert így bemutatkozhattunk
a magyar közönség előtt. Ennek kapcsán bekerül-
tünk egy olyan halmazba, ami újabb lehetőségeket,
újabb ajtókat nyitott meg. Például ennek köszönhe-
tően hívtak el számos tv-s produkcióba. A német
verzióban meg azért indultunk, mert úgy gondol-
tuk, miért ne. Nándi perfekt német, ő jelentkezett
titokban, és nekünk csak akkor szólt, amikor már
beadta a jelentkezést. Jól éreztük magunkat mind-
két helyen, de azt tudni kell, hogy a német verzió, az
valami hatalmas „gigaműsor” volt. Persze mi is le-
nyűgöztük őket, nemcsak a játékunkkal, hanem a

technikai felszereltségünkkel is. A német techniku-
sok szájtátva nézték, hogy semmi dolguk nincs, csak
áramot kell adniuk, meg feltolni a hangerőt, mert
konkrétan egy saját belső rendszerrel működünk.
Van egy állandó technikusunk, aki mindig jön ve-
lünk, egy iPaddel szépen beül a közönség közé és
lekeveri a bulit. {A csapat – történelmet írva –mindkét
versenyen aranygombbal juott be a fináléba – Szerk.}
Honnan a kapcsolat a Dohnányi Zenekarral?
Igazából Miska a kapocs az InFusionből, aki ugye
a Dohnányiban csellózik. A szakmán belül azért
elég gyorsan körbeérnek a szálak. Arra nem emlék-
szem, mi volt az első koncertem a zenekarral, de
arra igen, hogy volt egy újévi hangverseny a Müpá-
ban, amin különböző formációk, hangzásvilágok
keveredtek a szimfonikus zenekarral meg a kórus-
sal. És Hollerung Gáborék megkerestek, hogy a
Queen Bohemian Rhapsody című számának híres
gitárszólóját kellene eljátszanom elektromos hege-
dűn, mert az nagyon izgalmas lenne. Persze elekt-
romos gitár hangon. Úgy oldottuk meg, hogy én
fent voltam az orgona magasságában, és amikor jött
ez a rész, akkor felálltam, és megszólalt a gitárszóló
hegedűn. Zseniális volt.
Miért épp a hegedűt választottad fő hangsze-
rednek?
A hegedű onnan jött, hogy a bátyám is ezt tanulta,
illetve a szüleim is mondták, hogy szerintük ez ne-
kem való hangszer. Én meg nem nagyon ellenkez-
tem, számomra csak az volt a fontos, hogy játsz-
hassak valamin. Később nagyon megtetszett az
elektromos hegedű. Megfogott benne az a fajta sza-
badság, hogy azt csinálhatok, amit akarok, hogy ki

Az InFusion Trióval
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tudok benne bontakozni, persze bizonyos műfaji
keretek között. Igyekeztem profi szintre fejleszteni
magam technikailag, ma már talán mondhatjuk,
hogy virtuóz vagyok. Emellett pedig folyamatosan
kísérletezem a különböző hangokkal, hogy mi szól
jól. Az elektromos zenében ugyanis teljesen más a
hangképzés. Nem is igazán tudom hegedűnek ne-
vezni az elektromos hegedűt. Ez inkább egy hege-
dűnek látszó hangszer.
Mesélnél róla részletesebben is?
Az elektromos hegedűnek önmagában annyira ke-
vés hangja van, hogy olyan érzés, mintha az ember
süket lenne, nincs ugyanis rezonátor teste. Igazá-
ból felesleges is, mert gátolja a hangzást azáltal,
hogy begerjed a színpadon a nagy zajtól. Szóval
magában elég vézna hangja van, ezért effekteket
kell használnunk. Az effektek kiválasztása attól
függ, hogy kinek mi az ízlése, mit szeretne. Ha tor-
zítót teszek rá, akkor hasonlóan szól, mint egy gi-
tár. De mivel a gitár pengetős hangszer, a hegedű
meg vonós, ki kellett kísérleteznem, hogy hogyan
tudom a vonóval úgy megszólaltatni, hogy minél
jobban hasonlítson egy valódi gitár hangjára. Eh-
hez gitárművészeket szoktam hallgatni szabad-
időmben. Az én hegedűm egyébként midizhető is,
ami azt jelenti, hogy ugyanúgy tud működni, mint
egy szintetizátor. Vagyis, ha éppen zongorát állítok
be rajta, akkor zongorán játszom, ha szaxofont, ak-

kor szaxofonon. Ezek ugye szintetizátor hangok,
tehát a minősége is olyan, amilyen. Időnként dobra
állítom be. Ilyenkor úgy szól, mintha dobolnék, mi-
közben pengetek. De persze ez csak egy kis játék.
Ha jól sejtem, nem csak te zenélsz a családban.
Nem. Nyolcan vagyunk testvérek, és mindenki ját-
szik valamilyen hangszeren. Régebben volt egy csa-
ládi kamarazenekarunk is, aminek úgy nézett ki a
felállása, hogy volt négy hegedű, egy fuvola, két
cselló és egy zongora. De időnként voltak benne
változások, mert a zongorista bátyám például kür-
tön is játszott, és ilyenkor valamelyik hegedűs át-
ment brácsára, úgyhogy tudtuk színesíteni a hang-
szerparkot meg a hangzást is. 
Az InFusion Trio mellett a másik jelentős ze-
nekarod a Búgócsiga Zenede. Ez hogy alakult
meg és kiknek szól?
Mivel a Müpa és a Zeneakadémia aktív kapcsolat-
ban áll egymással, a zeneakadémistáknak lehetősége
van úgynevezett hangulatkoncerteken föllépni, meg
a Cifra Palota nevű programban játszani gyerekek-
nek. Engem kilenc évvel ezelőtt kerestek meg, hogy
kellene a Zeneakadémiáról valaki a Cifra Palotába.
Akkoriban még nem hallottam erről a programról.
Amikor mondták, hogy gyerekeknek kell játszani,
arra gondoltam, hogy akkor biztosan nem klasszi-
kus zenét fogok vinni első körben, hanem inkább
mesezenéket, gyerekmondókákat. Így alakult meg

A Búgócsiga Zenede tagjaival
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spontán a zenekar, hat fővel. Elkezdtünk játszani a
Müpában, és annyira jól sikerült, hogy kilenc éve fo-
lyamatosan minden hónapban játszunk egyszer. Két
nagyon fontos eleme van a Búgócsigának; az egyik,
hogy nagy részben impovizatív, vagyis nincs előre
megírva a műsor. A színpadon mindig érezzük,
hogy milyen irányba kell haladnunk, milyen szám-
nak kell jönnie. Van egy folyamatosan bővülő re-
pertoárunk, abból szoktunk válogatni. Ez gyerek-
mondókákat, népdalokat és ezek átdolgozásait tar-
talmazza, de belekerülnek saját dalok is. A másik
fontos dolog, hogy színvonalas legyen a zene, ezért
jó, hogy mind a hatan Zeneakadémiát végzett, pro-
fesszionális zenészek vagyunk. Az is fontos szá-
munkra, hogy tanítsunk, ráadásul játszva! Ezért ki-
találtam, hogy mi lenne, ha időnként meghívnék
egy-egy vendégművészt, akinek a segítségével az
adott művészeti irányzatot bemutatnánk a gyere-
keknek. Így vendégül láttunk már dj-t, karmestert,
kórust, tubaművészt, marionettbábost, balerinát, ci-
gányzenészt kannával, de még Kautzky Armand
színművészt is. A gyerekek nagyon szeretik ezeket a
koncerteket, folyamatosan bővül a rajongótábo-
runk, és már megjelent az első lemezünk is.
Nagyon elfoglalt vagy. Hol láthat a közönség
mostanában?

Nagyon sok produkcióban és formációban vagyok
benne, ezek között vannak aktívak és kevésbé aktí-
vak. A fő projekt most az InFusion Trió és a Bú-
gócsiga Zenede. Ezenkívül van még a Fugato Or-
chestra nevű zenekarom, a Fele Királyság, valamint
a Freedom zenekar. Ez utóbbi egy crossover zenét

játszó együttes, amit a testvéreim-
mel együtt alkotunk. De szólózni is
szoktam. Gyakran játszom egyedül
looperrel egy kicsit nyugisabb, chill
out stílusban, valamint dj-vel élőben
live act-et. Alkalmanként világzenei
formációkban is fellépek, például
Oláh Gergő együttesével, a Roma
Soullal. Negyedik alkalommal ját-
szom a Pilvakeren március 15-én, ez
a forradalom és szabadságharc egy
alternatív megemlékezése az Erkel
Színházban. Ezenkívül hat évig vol-
tam a Hegedűs a háztetőn című da-
rabnak a címszereplője a Vígszín-
házban. Sajnos 150 előadás után
visszavonták a darab játszási jogát
nemzetközi szinten. És hát, immár
második éve aktív szereplői va-
gyunk a Búgócsigával a Dohnányi
Zenekar gyereknek szóló bérletso-
rozatának. 
A BDZ közönsége 2017. március 4-én
11 órakor találkozhat Farkas Izsákkal
a Klauzál Házban a Megérthető Zene Ju-
nior bérletünk házigazdájaként. Közre-
működik a Búgócsiga Zenede. 33

ÉRDEKESSÉG

A fizikus csiga

A Búgócsiga Zenedében Izsák testesíti meg Newton csigát. És

hogy miért éppen Newton csiga?  A névválasztás onnan jött, hogy

Izsák még ifjonti korában egyszer csak arra gondolt, milyen va-

gány lenne, ha nevének az angol változatát, az Isaacet kezdené el

használni. Ez persze egyből maga után vonta az asszociációt a

nagy tudósra, Isaac Newtonra, így a későbbiekben, amikor a ze-

nekarban azon gondolkodtak, kit hogyan hívjanak, azonnal adta

magát a Newton csiga elnevezés. A névrokonság ellenére azonban

Izsák sajnos nincs túl jó viszonyban a fizikával. Sőt. Elmondása

szerint az elmélettel mindig is hadilábon állt, a gyakorlat viszont

egy ideje már megy neki: remekül vezet ugyanis. No, nem áramot,

hanem autót… Bár szerintem azáltal, hogy egy elektromos hang-

szeren játszik, szintén bebizonyította, hogy nem is áll tőle olyan

távol ez a nemes tudomány. Sok helyzetben még meg is hazudtolja

a fizikát, például képtelen elesni jégkorcsolyázás közben, pedig

törvényszerű lenne. Látva, ahogy csinálja...

A Hegedűs a háztetőn Vígszínházi előadásán
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Szöveg: Petró Margit

Gál Tamást több évtizede ismerem. A
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
tősgyökeres tagjaként sokszor énekel-
tem a keze alatt. Tamás mindig is kie-
gyensúlyozott, precíz, tudatos karmes-
ter volt, aki nem csak a zenekar, hanem
az együtt lélegző kórus irányába is fi-
gyelmességet tanúsított. Szerettünk
együtt dolgozni. Emlékezetes hazai és
külföldi sikereket értünk el együtt. 
Mi a legfontosabb dolog a számodra
a saját életedben?
A legfontosabb a hit; a mindenhatóban
és önmagamban. Ezen túl a mindenkori
aktuális zenésztársaim iránti bizalom.
Engem mindenben a szeretet vezérel, ez
segít hozzá az eredmények eléréséhez.
A konfliktusokba belepusztulok, nem
tudok együtt élni velük, s ha én sértek
meg valakit, napokig nem alszom. Sok
karmester a rendet a kőkemény irányí-
tással képzeli megvalósíthatónak. Ne-
kem az inspirálás az elsődleges, a pozitív
megerősítés. Természetesen ehhez sok
energia szükséges, és mindig töltekezni
kell. Néha elgondolkodom azon, hogy
lehet-e eleget töltekezni. Olykor ugyan
fáradt vagyok, de tudom, hogy egyen-
súlyba lehet hozni a kibocsátott energia
mennyiségét a töltekezéssel felvett ener-
gia mennyiségével, és én erre törekszem.
Hogyan lettél zenész?
A gyermekéveimet Jászberényben, szülővárosom-
ban töltöttem, s legjobban focizgatni szerettem a
Zagyvaparton. Majd hatévesen hegedülni kezdtem,
de gyakorolni nem nagyon volt kedvem. A tanárom
furfangjából adódóan hetente kellett játszanom va-
lakinek, tanároknak, diákoknak, így sokat szerepel-
gettem. Ez már jobban tetszett, ezért képes voltam
gyakorolni is. Hegedűs akartam lenni. Közben a
sport mindig is fontos volt számomra, a DVSC
Debreceni Ifjúsági válogatottjában játszottam. 17
évesen egy súlyos baleset következtében bánatomra

végleg fel kellett adnom a hegedülést. A zenét azon-
ban nem hagytam magam mögött; végül a konzi-
ban a zeneszerzés szakot végeztem el. Be kell is-
mernem, hogy nagyon rossz darabokat szereztem,
a betanítást, mint feladatot azonban nagyon jól meg
tudtam oldani, szívesen is csináltam, a tanáraim is
elismertek. Az előadói vénám és az egóm folyama-
tosan küzdött, s mivel a zeneszerzésen jó elméleti
képzésben részesültem, végül a Liszt Ferenc Zene-
művészeti Főiskolán karvezetés, majd karmester-
képző szakon szereztem diplomát.
Tulajdonképpen tehát a véletlennek köszönhetem,
hogy karmester lettem. Ha az élet nem így alakul,34

„Az én poharam félig tele van”
Gál Tamás Liszt-díjas Érdemes művész, világszerte elismert karnagy és zenepedagógus, a BDZ rendszeresen
visszatérő vendégkarmestere. Hisz a tisztesség, a tehetség és a tolerancia szentháromságában. Magával ragadó
pozitív világszemléletét tökéletesen kifejező mottója pedig így hangzik: A siker az aktív ember jutalma.

Fotó: Váradi Máté
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szívesebben hegedülnék. Tudomásul kell venni,
hogy a karmesterség nem kizárólagos zenei tevé-
kenység, hanem 60% pedagógia, pszichológia. 
A hangszert, a hangokat a zenészek szólaltatják
meg, a karmester csak motiválja, inspirálja erre
őket. A karvezető tanítványaimnak mindig mon-
dom, hogy minél jobban vegyenek részt a muzsi-
kálásban. Ha például van egy egyházi kórus a kör-
nyezetükben, egy kisegyüttes, akkor ragadják meg a
lehetőséget, zenéljenek aktívan!
Minden megkötött kompromisszumom mellett
azonban mindig előre tekintek és bízom a sikerben.
Furcsa a magyar mentalitás. Sokan sírdogálnak,
hogy „csak egy fél pohár vizem van”. Engem az
egész élet megítélésében, a család, a zenekar, a kó-
rus, a tanítás tekintetében a pozitív szemlélet ve-
zérelt. Van egy fél pohár vizem, milyen energiák se-
gítségével tudnék egy egész pohárhoz jutni? 
Tanárként, karmesterként, emberként van sa-
játos kommunikációs módszered?
Az én hármas jelszavam a kommunikációban is:
tisztesség, tehetség, tolerancia. Véleményem szerint
e három viszonyulás jellemzi legjobban a karmes-
tert, ezek aránya és ereje szerint alakul a karmester
viszonya a zenekarral. 
Hiszek a pozitív motivációban. Azt érzékelem, hogy
mi magyarok a történelem során minden fontos
döntésnél a rossz oldalon kötöttünk ki. Ez rányomja
a bélyegét a „világfájdalmas” életérzésre. Hajlamo-
sak vagyunk a negatív dolgokat megérdemelt szen-
vedésnek, a pozitívumokat pedig szerencsés vélet-
lennek tekinteni. Pedig a siker az aktív ember ju-
talma, lehet az akár koldus is. Sajnos sok depressziós
ember van, a hajlam genetikailag kódolva fennállhat
bárkinél. Ezért különösen fontosnak tartom, hogy
energiáink arányait rendben tartsuk! A pozitívumot
nem szerencsének, a negatívumot nem sorscsapás-
nak kellene megélnünk. A mérleg serpenyője a po-
zitív cselekvés irányába lendüljön! A negatív beállí-
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tódás az egész személyes energiát sújtja. Soha ne azt
keressük: mit nem! A zenekari tagok, akikkel dol-
gozom, érzékelik, mit hogyan kérek. Az én dolgom
a jót megerősíteni. A pavlovi reflex működik, s meg-
erősítésen alapul. A karmester folyamatosan meg-
erősítést ad arról, mit és hogyan szeretne.
Te, aki a világ minden égtáján vezényeltél, mit
tapasztaltál, hogyan lehet dolgozni a különféle
„idegen” zenekarokkal?
Nagyon nagy különbség, hogy az ember állandó
vagy vendég karmesterként dolgozik egy zenekar-
ral. A vendégségben mindig az újdonság érzése do-
minál. Murphy törvénye szerint a másik mindig
szebb, érdekesebb. Olyan, mint egy „új nő”. Ka-
land, ami véget ér. Az állandó karmesternek sok-
szor negatív döntést is kell hoznia. Szerencsére én
voltam vendég is, állandó karmester is, és azt
mondhatom, minkét helyzetben nagyon bölcsnek
kell lenni, hogy jól ítélje meg az ember  szituációt,
és ki tudja használni a lehetőségeket.
Egyben biztos vagyok; minden esetben a zenészt,
mint embert kell helyzetbe hozni, hogy kedve le-
gyen muzsikálni, meg akarja csinálni. Hogyan? Ez
nagyon nehéz, de a megerősítés a kulcs. Másként
lehet dolgozni az arabokkal, a németekkel, a közép-
európai, vagy ázsiai együttesekkel. Nagyok a kü-
lönbségek. A német, a japán a hierarchiát tiszteli.
Az ázsiai, dél-koreai, olasz emberek lazák, könnye-
dek, szabadosak. Óriási különbségek vannak, s ezt
azonnal fel kell mérni a karmesternek. Segíthet,
hogy minden zenekarban van vezéregyéniség, akire
a többiek hallgatnak. Őt kell „becserkészni” az első
félórában. Több, mint 30 országban jártam, mind-
egyikben másképp kell bánni az emberekkel. A kü-
lönböző kultúrák között élőkkel való kapcsolatte-
remtésben segít, ha ismerjük a szokásaikat, de a hit
és a szeretet a legfőbb vezérlő erő.
Tudnál említeni néhány konkrétabb példát?
A német zenekarok a vendég karmesternél a stá-
tuszt nézik; ő a karmester, ezért elfogadják. A hol-
landok hozzáállása egész más. Ha egy holland em-
ber levetkőzik a főtér közepén, az teljesen rendben
van. A füves cigit az utcán árulják, hogy aki függő,
az hozzájusson, be tudja szerezni, s emiatt ne bánt-
son senkit. Ez az oka egyébként, hogy a drog meg-
szerzésében nincs náluk bűnözés. A hollandok te-
hát liberálisabb szemlélettel gondolkodnak, elfo-
gadják a másságot. Egy karmestert megkóstolnak,
sokszor megvezetnek. 
A Pécsi Szimfonikus Zenekar és a Nyírbátori
Nemzetközi Ifjúsági Zenekari Tábor után 20
évig vezetted a MÁV Szimfonikus Zenekart.
Tanítottál a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főis-

NÉVJEGY: GÁL TAMÁS  

Foglalkozása: karmester, karnagy, tanár

Született: 1960. február 29-én, szökőnapon, a halak jegyében,

március 1-re anyakönyvezték

Legfontosabb emberek körülötte: 83 éves mamája, akinek min-

dent köszönhet, Márta (23 éves lánya), ZAK-on hegedű szakos, 

Tamás (21 éves fia), tehetséges fagottos

Mit csinál, ha nem zenével foglalkozik?: Focimeccsre, jégko-

rong- és kosármeccsre jár a fiával

Kedvenc időtöltése: Imád főzni!

Mit vinne magával egy lakatlan szigetre?: Brahms kottát, mert

úgy véli, nagyon közel állnak egymáshoz, és Verdi: Requiemjét.
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kolán 25 évig. Meghívott vendégkarmesterként
a világ rangos zenekarai élén hangversenyeken,
opera előadásokon dirigálsz. 2014-től a Mis-
kolci Szimfonikus Zenekart vezeted. Hogy
vagy most?
A Miskolci Szimfonikus Zenekarral régi a kapcso-
latom, velük diplomáztam 1985-ben, azóta figye-
lemmel kísérem a munkájukat. Ez az együttes min-
dig a magyar zenei élet vezető zenekara volt, s most
öröm velük dolgozni. 2014-ben három éves szer-
ződést kötöttünk. Nagyon sok jó koncertet sikerült
már együtt átélnünk. Úgy érzem, hogy képes va-
gyok szeretetet nyújtani, visszakapom tőlük, tehát
működik a kémia. A közönségünk a kicsi gyere-
kektől a legnagyobbakig elégedett, ez a legnagyobb
megtiszteltetés. Ráadásul tanítok az egyetemen, en-
nek nagyon örülök, s erőt ad nekem. A környék
csodálatos, a Zemplén gyönyörű, az emberek köz-
vetlenek, köszönnek, megállítanak, beszélgetünk.
Nagyon szeretem a személyességet, az itteni életet.
Hamarosan ismét a BDZ-vel koncertezel. Ho-
gyan és mikor kerültél kapcsolatba Gáborral és
a zenekarral?
Gáborral egész fiatal korunk óta ismerjük egymást,

ő nekem mindig példaképem volt. Amikor a Zene-
akadémiára kerültem, ő ötödéves volt. A sors úgy
hozta, hogy nagyon sokszor dolgozhattunk együtt.
Amikor a MÁV Szimfonikus Zenekar karmestere
voltam, sok koncertet adtunk az énekkarotokkal a
Vigadóban, a Mátyás-templomban és számtalan
helyszínen. Hosszú hollandiai turnén is megismer-
tük egymást. De Gábor a zenekarához is időről-
időre meghív, mint ahogy én is őt. Így lesz ez már-
cius 10-én is, amikor Budafokon bemutatunk egy
modern darabot, Emszt András zongoraversenyét,
s Mozart A-dúr szimfóniája mellett az egyik ked-
vencemet, Schumann: IV. szimfóniáját is vezénye-
lem. Gábort nagyon jó vezetőnek tartom, fantaszti-
kus, ahogyan a zenekarát világszínvonalú együttessé
fejleszti és kiváló közösséggé formálja. Elpusztítha-
tatlan munkamániás, s a pörgése kihat a vele együtt
dolgozókra. Tisztelem és sokszor kérek tanácsot
tőle. Már nagyon várom a tavaszi koncertet. 
Gál Tamás legközelebb 2017. március 10-én 19 órakor a
Klauzál Házban vezényli zenekarunkat. Az est folyamán
elhangzik: Mozart: Á-dúr szimfónia, Emszt András:
Zongoraverseny, Schumann: IV. szimfónia. Közreműkö-
dik: Emszt András, zongora
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Fotó: Mudra László
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Szöveg: Márkus Eszter

A cigány hegedűsök királyának is nevezett
Bihari János (1764-1827) családja a XVIII.
század óta meghatározó a magyarországi ci-
gány zenei kultúrában. Biharit a bécsi kirá-
lyi család is nagyra tartotta, barátai, Liszt és
Beethoven is elismeréssel szóltak róla.

Roby Lakatos Budapesten, a Terézvárosban
nőtt fel. Hatévesen a Dankó Pista emlék-
koncerten a művész hegedűjével lépett fel.
Kilencéves korától koncertezett édesapjá-
val, aki kiváló muzsikus volt és nagy reper-
toárral rendelkezett. Tizenegy éves korától
már Járóka Sándor zenekarában játszott.
1984-ben, nem egészen tizenkilenc éves ko-
rában elnyerte a Bartók Béla Konzervató-
rium díját, majd még ebben az évben szer-
ződést kapott egy három hónapos belgiumi
munkára. Nagy sikere volt, szerződését ad-
dig-addig hosszabbítgatták, míg végül a
Brüsszelben újonnan nyíló Les Ateliers de
la Grand Ile nevezetű hely meghatározó ze-
nei alakja lett, tizenkét éven keresztül. Ezt
az időszakot kiemelten fontosnak tartja az
életében, mert ott alakult ki az igazi zenei
stílusa. Ebben a klubban hallotta őt először
Jehudi Menuhin, aki a pártfogásába vette, mentor-
ként segítette. De itt találkozott olyan fontos em-
berekkel is, mint Stephane Grapelli, Zubin Mehta,
Esa-Pekka Salonen vagy Maxim Vengerov és Jos-
hua Bell. Amikor például Zubin Mehta először fel-
figyelt Lakatosra, azonnal felkérte, hogy legyen a
Die Fledermaus (Denevér) produkció vendége a
müncheni Bayerische Staatsoperben.
Később szerződést kapott egy new york-i mene-
dzserirodától, a Columbiától, és ekkor kezdett na-
gyobb koncerteken közreműködni. Rengeteg világ-
hírű muzsikussal dolgozott már, Giora Feidmannal,
Herbie Hancock-kal, Vadim Repinnel, Nigel Ken-
nedyvel és Randy Breckerrel. Fellépett Európa és
Ázsia legnagyobb koncerttermeiben és fesztiváljain,
többek között Amszterdamban a Concertgebouw-
ban, Rómában a Santa Cecilia színpadán. Olyan ze-
nekarokkal dolgozott együtt, mint az Orchestre

National de Radio France és a Dresden Philhar-
monic. 1999-ben debütált Hong Kong, Taiwan és
Japán koncerttermeiben, ahol azóta rendszeresen
turnézik.
Roby Lakatos 2017. március 18-án, 19.30 órakor, az év-
szakok ciklusaihoz kapcsolódó, zenéket ünneplő koncer-
tünkön lép fel zenekarunkkal a Müpa nagyszínpadán, ahol
a 2015 őszén megjelent albumából idéz fel részleteket. A
koncerten az alábbi művekből is hangoznak el részletek:
Vivaldi: Négy évszak ; Haydn: Az évszakok; Piazzolla:
Négy évszak Buenos Airesben; Grofé: Grand Canyon; Ber-
lioz: Római karnevál; Alfvén: Szentivánéji virrasztás; Sme-
tana: Az eladott menyasszony – Komédiások tánca; Men-
delssohn: Az első Walpurgis-éj. Roby Lakatos mellett a
koncert további közreműködői: Duna Táncegyüttes (kore-
ográfus: Juhász Zsolt); Coincidance (koreográfus: Gyulai
Júlia), Budapesti Akadémiai Kórustársaság (karigazgató:
Tőri Csaba). Vezényel: Hollerung Gábor

37

A „magyar Orfeusz” leszármazottja
Roby Lakatos 1965-ben született legendás cigány hegedűs család hetedik ági sarjaként. Sajátos zenei stílusá-
ban a klasszikus, a cigány- és a jazz-zene elemeit ötvözi. Öt éves korától elválaszthatatlan társa a hegedű.



Pulpituson

Szöveg: Márkus Eszter

A híres szovjet karmester már karri-
erje elején elnyerte a szovjet Moszkvai
Becsületrendet, majd Putyin elnök je-
lölése nyomán az Oroszország Népi
Művésze címet. Nyolc évvel ezelőtt
pedig ausztrál állampolgársággal aján-
dékozták meg. 

A VILÁG VONZÁSÁBAN 

Vlagyimir Igorjevics Verbitsky 1943-
ban született Szentpéterváron (az ak-
kori Leningrádban). Szentpétervár hí-
res konzervatóriumában a zongora fő
szak mellett karmesterséget és karve-
zetést is tanult. Diplomája megszerzé-
sét követően a Leningárdi Filharmo-
nikusok legendás vezető karmestere,
Jevgenyij Mravinszkij (1903-1988) ta-
nítványaként folytatta tanulmányait.
Moszkvai bemutatkozásakor Emil Gi-
lels-szel (1916-1985, szovjet zongoramű-
vész, a XX. század egyik legkíválóbbnak
tartott művésze) lépett fel, akivel ezt kö-
vetően több koncertet is adott. Azóta
számtalan szólista zenélt pálcája alatt:
Vlagyimir Szpivakov, Gidon Kremer, Evelyn Glen-
nie, Oleg Kagan, Natalia Gutman, Viktor Tretya-
kov, lgor Oistrakh, Jevgenyij Svetlanov, Paul Ba-
dura-Skoda, Frank Peter Zimmermann valamint
André Laplante.
Verbitsky 1972 óta a Voronyezs Filharmónia ve-
zető karmestere, amely rengeteget fejlődött a veze-
tése alatt, és ennek köszönhetően meg is kapta a
rangos „Akadémiai Zenekar” kitűntetést. Verbitsky
a nyolcvanas évek elején a pozsonyi Szlovák Fil-
harmonikusok vezető karmestereként is dolgozott.
Oroszországban, a Voronyezsi Filharmónián kívül
a mai napig rendszeresen fellép moszkvai és szent-
pétervári zenekarokkal. Jevgenyij Szvetlanov, az el-
ismert karmester és zeneszerző által vezetett Szov-
jet Állami Szimfonikus Zenekarának vendégkar-
mestereként rengeteg nemzetközi turnén is részt

vehetett. Eljutott francia, német, görög, olasz, tö-
rök, spanyol, svéd, norvég, kanadai, majd amerikai
egyesült államokbeli, mexikói, japán, taivani és
hong-kongi koncerttermekbe is. De fellépett már
Csehországban, Szlovákiában és hazánkban is. 

MAGYARORSZÁGON

Verbitskynek számos emléke fűződik Magyaror-
szághoz; 1977-ben a Magyar Rádió és Televízió ifjú
karmesterek versenyének díjazottja lett. A versenyt
követően több különleges alkalma nyílt, hogy Bu-
dapestre és más magyar városokba utazzon. A
nyolcvanas években Szvetlanov vezetésével a Szov-
jet Állami Zenekar vendégkarmestereként turnézott.
„Első pillantásra megragadott Budapest szépsége: csodálatos
építészetének és bámulatos fekvésének köszönhetően a világ38

Lelki társa: a zenekar
Az orosz-ausztrál karmester, Vlagyimir Verbitsky karrierje Leningrádból indulva a földgolyó másik oldaláig,
Ausztráliáig ível. Rengeteg országot bejárt, munkásságát elismerte a szovjet, az orosz és az ausztrál művészeti
világ, számtalan díjat, kitüntetést kapott. 
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egyik legelbűvölőbb városa számomra. Mióta elmentem Bu-
dapestről, arról álmodozom, hogy újra és újra visszatérjek”
– nyilatkozta a Hangolónak.
A magyar zeneszerzők műveit a konzervatórium
óta repertoárján tartja. „A világ számtalan koncertter-
mében adtam elő Liszt, Kodály műveit, és nagyra tartom
Bartókot és Ligetit. Legutóbb Baráti Kristóf  hegedűmű-
vésszel léptem fel. Nagy öröm, hogy idén újra Budapesten
koncertezhetek.”

AUSZTRÁLIÁBAN

Az ausztrál és új-zélandi közönség 1986-ban is-
merhette meg, amikor jelentős személyes sikert ért
el a Szovjet Állami Szimfonikus Zenekar első auszt-
rál turnéjának vendégkarmestereként. A turné vé-
gén felkérték, hogy legyen a melbourni Victoria Ál-
lam Zenekarának (State Orchestra of  Victoria) ze-
nei igazgatója.

Vlagyimir Verbitsky 1987 óta minden évben turné-
zik Ausztráliában, és rendszeresen vezényel a legna-
gyobb ausztrál és új-zélandi zenekarok élén. Külön-
leges kapcsolatot alakított ki a Nyugat-Ausztrál Szim-
fonikus Zenekarral (WASO, West Australian
Symphony Orchestra), ahol döbbenetes karriert fu-
tott be: 1987-1991 között vendégkarmesterként, majd
1992-1997 között a zenekar első vendégkarmestere-
ként dolgozott velük. 1997-ben, nagyszerű tudása,
művészeti munkája és a zenekarral ápolt kiemelkedő
kapcsolatának elismeréseként a zenekar „udvari kar-
mesterének” (Conductor Laureate) nevezték ki.

2009 nyarán a Perth Concert Hall színpadán a
WASO koncertjét követően, egy eskütétel és kü-
lönleges ünnepség keretében Chris Evans, ausztrál
szenátor nyilvánosan nyújtotta át az ausztrál állam-
polgárságot jelentő oklevelet a maestrónak. A kö-
zönség állva tapsolt. „Egyszerűen imádom ezt a zene-
kart! Az életem, sőt, a szívem egy részévé vált.” – nyilat-
kozta a ceremónia után Verbitsky, aki még mindig

erős akcentussal beszél angolul. Karmesteri pálcá-
ját az ünnepség végén a közönség derültségére le-
cserélte egy krikettütőre. A külügyminisztérium ré-
széről elhangzott ünnepi beszédben hangsúlyozták,
hogy Verbitsky huszonkét éves együttműködése az
ausztrál zenekarokkal hozzájárult az ország kultu-
rális sokszínűségének megőrzéséhez. 

A ZENEÉRTŐK SZEMÉBEN

A karmesterről lelkesen nyilatkoznak mindazok,
akikkel együtt dolgozott: nagy tudású, energikus,
ugyanakkor vidám embernek tartják, akitől sokat
lehet tanulni és akivel élmény együtt fellépni. „A
karmester, aki a klasszikusokat vidámsággal fűszerezi.”
(St. Petersburg Times) Előadásaival rendszeresen
lenyűgözi a zenekritikusokat: „Prokofiev lírikus meló-
diáját és gunyoros vonásait hihetetlenül pontos és hatásos
gesztusokkal vezényelte… és ezzel az előadással méltán ki-
érdemelte az álló ovációt.” (Rochester Democrat &
Chronicle)

„Verbitskynek minden a kisujjában volt. Átszellemülten
vitte a darabot és a zenészeket, néha kézintésekkel, majd uj-
jait kis madarakat formázva, amire azonnal  hangerővel és
vonókezeléssel reagáltak. Az előadás alatt ő és a zenekar
lelki társakká váltak.”  (Naples News) 

„Vladimir Verbitsky kezei alatt, olybá tűnt, mintha a tu-
cson-i zenészek olajozottan együttműködő, szenvedélyes szláv
gépezetté váltak volna…  Verbitsky legtöbbször pálca nél-
kül, csak gesztusokat és az egész testét mozgatva vezényelt,
… a leghatásosabb Csajkovszkij előadást hozta létre.”
(The Arizona Daily Star)

Vladimir Verbitsky 2017. április 23-án vezényli zeneka-
runkat a Zeneakadémián. A koncerten felcsendül Verdi:
A végzet hatalma – nyitány, Koussevitzky: Nagybőgőver-
seny, valamint Csajkovszkij: IV. szimfónia. Közreműkö-
dik: Rácz Ödön – nagybőgő (a Bécsi Filharmonikusok
szóló nagybőgőse)
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„A filmzenét érezni kell, nem hallani”
Max Steiner, a filmdoktor
Csodagyerek, csodafelnőtt. Megzenésített többek között egy gigantikus gorillát, egy hagyományos méretű lovat,
de egy vajúdó hölgyet is. A taktjel feltalálója. Közel 450 filmzenével, egy aranyéremmel, három Oscar-díjjal a
háta mögött 46 évvel ezelőtt hunyt el. A hollywoodi Hírességek Sétányán neki is van csillaga. Max Steiner a
filmzene atyja.

Magyarok Hollywoodban

Szöveg: Kurta Klaudia

Maximilian Raoul Walter Ste-
iner a 19. század vége felé
született Bécsben, egy vagyo-
nos zsidó színházi család
egyetlen gyermekeként.
Nagy apja, aki után nevét is
kapta, egy operettszínház tu-
lajdonosa volt, édesapja Gá-
bor Steiner egy óriáskerékkel
gazdagította az osztrák fővá-
rost, amely még ma is műkö-
dik. Édesanyja Bécs három
legkedveltebb éttermének tu-
lajdonosa és Ausztria egyik
legszebb nője volt. Kereszt-
apjaként nem kisebb szemé-
lyiséget, mint Richard Stra-
uss-t tisztelhette. És melléke-
sen Jacques Offenbach és if-
jabb Johann Strauss is a család barátai voltak.
A kis Max zenei tehetségére hamar fény derült; 12
éves korában már operettet vezényelt. Ekkor csa-
ládja elküldte a bécsi Császári Zeneakadémiára, ahol
Robert Fuchs és Gustav Mahler is tanította. A ze-
neakadémiai lépcsőfok olyan jól sikerült, hogy Max
a négyéves iskolát egy év alatt abszolválta, és ezért
aranyérmet kapott az akadémián.
Tizenöt éves korában lépett a profi zenészek vilá-
gába, mikor megírta és el is vezényelte első saját
operettjét, „A szép görög lány”-t (Die schöne Griechin).
Ezzel belépőt nyert számos európai koncertte-
rembe, Hamburg, Moszkva és London is megnyi-
tott előtte kapuját.

LONDON, NEW YORK

Londonba költözése után igen termékeny időszak
vette kezdetét. 1912-ben házasodott meg első fele-
ségével, Beatrice Tilttel. A nősülést egy kis börtön-
ben üldögéléssel vezette le; az esztendő végén le-

csukták szerződésszegésért. Nemsokára kitört az I.
világháború. Nemkívánatos személynek nyilvání-
tották és internálótáborba küldték. Westminster
grófja sietett segítségére, aki nagy rajongója volt.
Ugyan minden vagyonát hátra kellett hagynia, de
Amerikába utazhatott. Meg is érkezett New Yorkba
1914 decemberében, 32 dollárral a zsebében.
Amerikában gyorsan beilleszkedett, zenei tehetsé-
gét is meg tudta mutatni. A következő tizenöt év-
ben számos Broadway produkcióban működött
közre, mint zenei igazgató, hangszerelő vagy kar-
mester. Emellett saját műveket is komponált. 1920-
ban felvette az amerikai állampolgárságot. 1927-ben
vette nőül második feleségét, Audree van Lieu-t,
persze miután elvált az előzőtől.

MŰFAJ SZÜLETIK

William LeBaron, az RKO Stúdiók {Radio-Keith-
Orpheum egy amerikai filmgyártó és forgalmazó vállalat
volt 1928 és 1957 közöt – Szerk.} produkciós vezetője40
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1929-ben felfedezte magának Steinert, és egy visz-
szautasíthatatlan ajánlatot tett neki. Főhősünk
Hollywoodba költözött és elkezdett musicaleket át-
dolgozni filmzenékké. Ez a profilváltás olyan jól si-
került, hogy az RKO zenei részlegének igazgatói
székébe repítette 1930-ban.
1931-ben írta meg első igazi filmzenéjét egy wes-
tern filmhez (Cimarron). Ezt követte a Bird of  Pa-
radise című mozihoz komponált muzsikája, mely-
ben vibrafont, marimbát, ukulelét és steel gitárt
használva egzotikus hawaii hangzást ért el. 1932-
ben David O. Selznick producer felkérte, hogy a
„Symphony of  Six Million” című, félresikerült film-
hez szerezzen zenét, mivel nem volt megelégedve a
mozi minőségével. Erre a szerzeményére volt Stei-
ner az egyik legbüszkébb a későbbiekben. A legel-
söprőbb zenei rész akkor csendül fel a filmben,
amikor a főhős egy orvosi műtőasztalon haldoklik.
Ehhez a betéthez többen könnyes szemmel gratu-
láltak neki. 
Ez a film jelentette az igazi filmzene megszületé-
sét. Idáig csak olyan zene szólt a mozikban, amit
maguk a szereplők is hallhattak. Volt még főcím
zene, meg zenekari vagy rádiós jelenet alatt hallható
muzsika. Ugyanis ekkor még azt gondolták a pro-
ducerek, hogy az olyan zenék, melyek nem kap-
csolódnak szervesen a cselekményhez, összezavar-
ják a nézőket. Véleményük szerint a zenének kell,
hogy legyen egy látható forrása, mert a semmiből
előrobbanó nagyzenekar nem a megfelelő hatást
váltja ki. Kell, hogy legyen egy rádió az ablakpár-
kányon, vagy egy cigányprímás a csókolózó szerel-

mespár mögött. Steiner azonban látnok volt; felis-
merte, hogy a zene és a képzelőerő kapcsolata a
mozi élmény későbbi sikereihez nélkülözhetetlen.
Már csak egy jó filmre volt szüksége, hogy ezt be-
bizonyítsa. Sokat nem is kellett várni. Ha a
„Symphony of  Six Million” című filmmel résnyire
kitárta az ajtót a filmzenék előtt, akkor az 1933-as
King Kong zenéjével kitépte ezt az ajtót a helyéből.
A King Kong óriási siker lett, és örökre megvál-
toztatta a filmgyártást. A valaha írt egyik legjobb
filmzenében volt kalandra hívás, rejtély, romantika
és ősi vademberes rettegés. A film minden addigi-
nál erősebb és sokkal tovább tartó érzelmi reakci-
ókat váltott ki a nézőkből.
Közben Max Steiner érzelmi élete is dübörgött:
1936-ban egy hárfaművésznővel, Louise Klos-szal
kelt egybe. Tőle, a harmadik feleségétől született
egyetlen gyermeke Ronald Steiner, aki 22 éves ko-
rában öngyilkosságot követett el.

WARNER BROTHERS ÉVEK

1937-ben újabb visszautasíthatatlan ajánlatot ka-
pott, ezúttal a rivális Warner Brothers Stúdiótól. Ki-
emelkedő hangsúlyt terveztek fektetni készülő film-
jeik zenéjére. Ezzel a távlati tervvel sikerült elcsá-
bítaniuk Steinert, akinél a legtermékenyebb és leg-
sikeresebb évek kezdődtek. A következő 30 év alatt
közel 140 filmhez írt zenét. A stúdiónál töltött évek
alatt született meg a híres Warner Brothers szignál
is, amit minden film előtt játszottak a mozik 1937-
től sok éven keresztül. 

Mindeközben David Selznick-kel
is folytatta a közös munkát. Leg-
híresebb közös alkotásuk az El-
fújta a szél (1939) című mozi lett.
Nagyjából négy hónap alatt állt
össze a filmzene. Hangsúlyo-
zandó, hogy Steiner ezúttal a ka-
rakterekhez és nem a színészek-
hez írta a zenét és a témákat, de
persze hatással volt rá az előadók
megjelenése is. „Az Elfújta a szél,
mint a többi művem is, opera-szerű. Ha
meghallgatjuk Wagner Ringjét, észreve-
hetjük, hogy ugyanaz a téma vonul
rajta végig. Minden opera olyan, mint
egy szimfónia; a téma sokféle módon fel-
felbukkan. Ugyanezt csináltam én is
minden filmzenémmel. Egy alaptémá-
val kezdem és utána azzal is folytatom.
De persze más dallamok is megjelennek
benne.”
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Max Steiner filmzene felvételt dirigál, már az általa kitalált fülessel
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STEINER JELLEGZETESSÉGEK

Munkásságának egyik fő jellemvonása a wagneri
„Leitmotiv” (vezérmotívum) sikeres adaptálása és
felhasználása. Hitt abban, hogy minden egyes ka-
rakternek kell, hogy legyen egy egyedi zenei identi-
tása, ami nem csak a szereplő természetét segít
megérteni, hanem a benne lezajló változásokat is.
Így a karakterek személyiségfejlődését segíti elő. Az
1933-as King Kong esetében ez lényegi kérdés, mi-
vel a nagyra nőtt gorilla beszélni nem tudván, a
zene által képes bemutatni önmagát, személyiségé-
nek változásait, érzelmi kötődését a szép hölgy irá-
nyába. Az 1945-ös „Mildred Pierce” című filmben
a címszereplő Mildred főtémáját a film vége felé
dúrból mollba alakítja a szerző, így jelezvén, hogy
az egykor boldog és magabiztos főhős öngyilkos-
ságot fontolgat. 
Steiner zsenialitásának másik oldala az volt, hogy a
film kulturális hátterét is meg tudta támogatni
zenéjével. Rendkívül ügyesen kombinálta bele a
muzsikába például a népdalokat vagy az akkor nép-
szerű slágereket. Ez segített a nézőket a film cse-
lekményének idejébe és helyébe repíteni.  
A filmzene felvételének technikai hátterében is ak-
tívan részt vett. A felvétel hagyományos helyszíne a
stúdió volt, de ez a magas költségek, a folyamatos
időszűke és az újrafelvételekből származó nehézsé-
gek miatt nem bizonyult túl hatékonynak. Steiner
kifejlesztett egy gépet, ami az ütemet mutatta, és ez-
által még precízebben, másodpercre pontosan tudta

a zenét a film jeleneteivel
és a párbeszédekkel ösz-
szehangolni. A ma taktjel
néven ismert eszköz ha-
talmas előrelépés volt, ké-
sőbb a rajzfilmkészítők is
alkalmazni kezdték. Innen
ered a kissé gúnyos 
„Mickey Mousing” elne-
vezés, amely tehát alapve-
tően a cselekményt apró
részleteiben kihangsúlyozó,
másodpercre pontos kom-
ponálást jelentett. Steiner
nevetett ezen a kifejezésen,
nem vette zokon.
Steiner zeneszerzői stí-
lusa melodramatikus-
nak mondható. Kétér-
telmű hangokat nem írt, a
nézők gyorsan megértet-

ték a filmbeli karaktereket, a történet hátterét és a
körülményeket. Jellemzőek voltak rá a hosszan te-
kergőző dallamok, egy egyszerű témával megfogta
a film érzelmi lényegét. 
Csodálatos módon festett képeket zenével. De azt
is tudta, hogy mikor van szükség a csendre, hogy
aztán a visszatérő téma kétszer olyan hatásosan szól-
jon. Remek témákat írt postakocsik, határmenti vá-
rosok, indián háborúk, szalonok, étkezők, hencegő
hősök, fontoskodó hősnők, amerikai lovas egysé-
gek, vagonok számára. Ám amilyen jó zenéket írt a
western filmek ihletésére, annyira nem szerette ma-
gát a western-zene komponálását. „Indiánok skalpo-
lása és cowboyok lövöldözése, nyilak mindenfelé, munka köz-
ben csak ezt hallom éjjel-nappal. És a végén semmi mást nem
is hallok már, csak, hogy bumm-bumm-bumm és huj-huj.
Ez rengeteg munka sok kudarccal, és a végére, mire készen
van az ember az egésszel, nem is hallja már a nyavalyás ze-
nét.” Steiner inkább az érzelmes szerelmi története-
ket és a melodrámákat kedvelte. 

„HOGY CSINÁLOM?”

„Mindig otthon írok. Egyszer vagy kétszer nézem meg a
filmet. Nagyon jó memóriám van, miután kétszer láttam a
filmet, minden szerepet el tudnék játszani.” Majd ezután
megírta a filmzenét. Ugyan vannak olyan kompo-
nisták, akik a megnézés előtt már írják a zenét, de
Steiner nem így dolgozott. Ő a már említett Mickey
Mousing módszert dolgozta ki. „Képzeljünk el mene-
telő katonákat! Nem lehet, hogy a zene teljesen más legyen,
mint a cselekmény, mert megőrjítené a nézőt. Menetelő ze-42
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nét kell hozzá írni, ami a menetelő lábakhoz passzol. Vagy
ha egy szerelmi jelenetből egy kocsmai jelenetbe vág a kép,
ahol például verekednek, nem folytatódhat tovább a roman-
tikus zene. De a kocsmai verekedés zenéje sem folytatódhat
akkor, mikor a főhős azt mondja „Drágám, szeretlek!”,
mert akkor elszabadul a pokol a zenében.”
Steiner így vélekedett: „A filmzeneszerző két alapvető
kihívással néz szembe komponálás közben. Az egyik, hogy
hol kezdje és hol hagyja abba a zenét. Ha túl sok a zene, ak-
kor elnyomja a filmet, ha túl kevés, akkor elveszti az érzelmi
dinamikáját. Meg kell találni a kritikus egyensúlyt. A má-
sik fontos szempont, hogy a zenét mindig alá kell rendelni a
filmnek. Ha a zeneszerző a saját nagyságának mutogatá-
sára törekszik vagy koncertdarabokat ír, akkor a koncert-
termek felé kell inkább törekednie, nem a filmvászonra. A
filmzene akkor a legjobb, ha érezni lehet, nem hallani. Mi-
kor kimegyünk a moziból, akkor a zenére emlékszünk, azt
dúdolgatjuk, megérint minket és talán meg is változtat. Én
úgy állok hozzá, hogy azt adom a filmnek, amire szüksége
van. Ha a film jó, a zenének is nagyobb esélye van arra, hogy
jó legyen. De lehet bármilyen jó a zene, ha a film nem jó, ak-
kor a zene is megy utána a süllyesztőbe. A zene segíthet a fil-
men, de megmenteni nem tudja.” Úgy tekintett magára,
mint „film-doktorra”. „Az én dolgom, hogy segítsem a fil-
met. Fel tudom gyorsítani, de le is tudom lassítani. Egy gyenge
karakternek segíteni tudok erőssé válni.”

ÉS MINT EMBER?

„Steiner vicces kis emberke volt, manószerű, a maga 164 cen-
tijével, akinek durva humorérzéke volt, ami rossz szójáté-
kokhoz is vezetett olykor. Vastag szemüveget viselt és mindig
vicces és kissé merész történeteket mesélt. A zenéjéről viszont
nem volt hajlandó komolyan beszélgetni a stúdión kívül.”
„Tömzsi ember, aki szeretett szórakozni mikor nem dolgo-
zott. Egy igazi balhés figura. De ha munkáról volt szó, ha-
lálosan komoly lett. Pontosan tudta, mit akar. Mindig maga

vezényelte a saját zenéit, mert úgy gondolta, más nem tudná
tökéletesen megcsinálni.”
Max Steiner munkamániás volt, aki sosem utasított
vissza egy megbízatást sem, akkor is vállalta, mikor
tudta, hogy a film nem lesz kasszasiker. Minden
megkeresést kihívásnak tekintett és gyakran a leg-
jobb zenéit nem a legnagyobb filmekhez kompo-
nálta. Vegyük például „Az oroszlán és a ló” című,
1952-es mozit. Csak a Steiner-rajongók tudják,
hogy ide írta az egyik legjobb western-muzsikáját.
De ebbe a kategóriába sorolható a „Holdfényes öböl”
vagy a „Csók a sötétben”, melyek zenéje tele van frics-
kákkal, vicces fordulatokkal. 

AZ ARANYKOR VÉGET ÉR

Életének utolsó szakaszát negyedik feleségével, Le-
onette ’Lee” Balierrel osztotta meg, akit 1947-ben
vett feleségül. Utolsó filmes munkája 1965-ben a
„Ketten egy guillotine-on” című horrorfilm volt. Nem
éppen ilyen befejezésről álmodnak a filmzeneszer-
zők. Pláne, hogy a producer William Conrad azzal
vádolta meg a muzsikust, hogy tönkretette a film-
jét. Igazából nem kellett ehhez Steiner segítsége…
Ekkorra már majdnem teljesen vak volt, így senki
nem akarta foglalkoztatni. Sokkal nagyobb kottá-
kat gyártott, és a folyosón már csak úgy tudott köz-
lekedni, hogy egyik kezével a falba kapaszkodott.
1965-re a szimfonikus számok már nem voltak any-
nyira divatosak, és magának Steinernek is be kellett
látnia, hogy a filmek drasztikus változásokon men-
nek keresztül. „Ha lenne lehetőségem, én is máshogy ír-
nám a zenéimet már.” Az „Aranykor” embere volt, és
1970-re az ő ideje is a végéhez ért. Max Steiner „ze-
néjével felemelt egy repülőt a kifutóról és elkapta a magnó-
liák illatát.” 
A II. világháború kitörése, majd a Hidegháború
szele természetesen hatással volt a hollywoodi stú-
diók munkájára is. A filmkészítés átalakult, lélektani
témájú és nehezebben érthető történetek születtek,
melyek nem egészen passzoltak Steiner líraiságá-
hoz. És bár az idők megváltoztak, ő nem. Hű ma-
radt önmagához, és mindvégig sikeresen éldegélt
Hollywoodban, 1971. december 28-án bekövetke-
zett haláláig. 
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HÁTTÉR
Max Steiner és az Oscar

Steinert tizennyolc alkalommal jelölték Oscar-díjra, ebből három-

szor meg is nyerte azt a „Legjobb eredeti filmzene” kategóriában

a következő filmekért:

1936 The Informer (A besúgó)

1943 Now Voyager (Utazás a múltból)

1945 Since You Went Away (Mióta távol vagy)

A tizennyolc jelölés között olyan filmeket találunk még, mint a King

Kong (1933), az Elfújta a szél (1940) vagy a Casablanca (1944).

Összesen körülbelül 450 filmzenét írt.
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„Selznick nagyszerű producer volt, egy intelligens ember,
aki értette a zenét. De a vége felé becsavarodott. Egyik éj-
jel, amikor éppen muzsikáltunk, bejött. Este 8-kor kezd-
tük és reggel 7-ig tartott a felvétel a zenekarral, mert nap-
közben komponáltam. Négy-öt órát aludtam, utána jött
egy orvos és adott egy Benzedrine injekciót, hogy ne essek
össze. Szóval Selznick egyik éjjel 3 óra körül bejött, mi
éppen annál a résznél jártunk, amikor Melanie-nak meg-
születik a gyermeke {Az Elfújta a szél című filmben –
Szerk.}. Kilencven ember előtt álltam, erre odajön, félre-
hív és azt mondja: Mit csinálsz? Tönkre akarsz tenni?
Kérdem tőle: Miért? Azt feleli: Egy ilyen hatalmas jele-
net megy és te csak tizenkét csellistát használsz? Melanie-
nak szülési fájdalmai vannak. Húsz csellistát akarok!
Mondom neki, itt csak tizenkettő lesz. Azt mondja, nem
akarom. Küldd őket haza! Így aztán hazaküldtük az
egész zenekart, hiszen honnét akaszt le az ember nyolc
csellistát 3 órakor éjszaka? Visszajöttünk másnap este,
már száztíz muzsikussal, köztük húsz csellóművésszel.

Selznick boldog volt. Ez már valami,
mondta. Ki kellett nyitnunk az ajtókat,
és a zenészek egy része kintről játszott,
mert nem fértek el. Mit gondol, melyik
verzió került a filmbe? Az, amit erede-
tileg felvettünk.”

Ez alkalommal hajnali 4-kor telefo-
nált, miután a Dixie {Az Elfújta a
szél című filmből – Szerk.} című dalt
meghallgatta. 
- Max, fuvola van benne. 
- Igen.
- Miért fuvola?
- David, miért ne fuvola?
- Nem szeretem a fuvolát. Valami más
legyen. Milyen hangszer tudná még ezt
eljátszani?

- Bármi, amit szeretnél. Szerintem a fuvola az jó, mert
a Dixie-t nem játszhatja egy hegedű. 
- Nem szeretem a fuvolát. Mindig is utáltam a fuvolát.
Csináljuk újra!
- David, nyolcvanöt ember van itt. Egy vagyonba fog ke-
rülni.
- Kérlek, csináljuk újra! Ki tudná játszani?
- Szeretnél egy oboát?
- Mi az az oboa?
- Az oboa így hangzik - és a telefonban oboahangot imi-
tálok neki.
- Nem, ne oboa!
- Akkor mit szeretnél, ki játssza?
- A trombita.
- Rendben, akkor trombita lesz.
Ekkor hajnali 4 volt. 6-kor kerültem ágyba, és másnap
éjjel újravettük ezt a részt. Két óránkba került újravenni.
Mikor meghallgatta, boldog volt. Mit gondol, melyik ver-
zió van a filmben?”

A meghatározó társról: David Selcznickről

Elfújta a szél

King kong Mióta távol vagy



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

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

Fuvola
Bene Hajnalka
Kanyó Dávid
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
Siket István

Harsona
Sütő András – szólamvezető
Görög-Hegyi Gábor
Pálinkás Péter

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

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

Nagybőgő
Bangó Norbert – szólamvezető
Budai Krisztián – szólamvezető-helyettes
Bartányi Réka
Bóni Andor 
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
Tóth Péter
Kovács Péter Zoltán

A Budafoki Dohnányi Zenekar tagjai Zeneigazgató: Hollerung Gábor
Karmester: Werner Gábor
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Richard Strauss (München, 1864. június 11. – Gar-
misch-Partenkirchen, 1949. szeptember 8.) német zene-
szerzőt még ma is gyakran összekeverik az osztrák
Strauss-családdal (id. Johann, ifj. Johann, Josef  és Edu-
ard), akiknek révén csúcspontjára jutott a bécsi
tánczene és operett. Stanley Kubrick 2001: űro-
düsszeia c. filmjében mindkét Strauss-család zené-
jéből válogatott: ifj. Johann Strauss-tól a Kék Duna
keringő, Richard Strauss-tól pedig az Imigyen szóla
Zarathusztra c. szimfonikus költemény kíséri a film
cselekményét. Oscar Straus (1870-1954) osztrák
operett szerző viszont csak egy s-sel írta a nevét,
de Ő sem állt rokonságban sem a Johann Strauss,
sem pedig a Richard Strauss családdal.

SZERELMES DALOLÁS

Richard Strauss 1893 októberében Humperdinck:
Jancsi és Juliska c. operájának a bemutatóját vezé-
nyelte Weimarban, amikor felfigyelt a Jancsi szerepét
éneklő hetyke Pauline-re. A fiatal énekesnő teljesít-
ménye annyira elvarázsolta, hogy rábízta első ope-
rája, a Guntram főszerepét, melynek a szövegét is a
zeneszerző írta. Pauline a próbák alatt folyamatosan
a tornádókra emlékeztető dühkitöréseket rendezett,
s ilyenkor hosszabb-rövidebb időre mindig félbe-
szakadt a munka. Az egyik ilyen jelenetet követően
Pauline kiviharzott öltözőjébe, Strauss pedig utána.
A kulcsra zárt ajtó előtt aggódva várakozó kollégák
vad sikoltozásokat és hangos üvöltéseket hallottak
bentről. Amikor végre hirtelen csönd lett, megin-
dult a tanakodás, hogy vajon ki kit ölhetett meg. Egy
idő múlva Strauss kinyitotta az ajtót és megjelent a
várakozók előtt. Ekkor a zenekar titkára kihirdette a
társulat egyhangú határozatát: „Együttesünket mélysé-
gesen megrémítette Pauline de Ahma kisasszony felháborító
viselkedése, s úgy érezzük, tartozunk annyival szeretve tisz-
telt vezető karmesterünknek, hogy ezentúl nem vállalunk
olyan operát, amelyben a művésznő énekel.” Strauss mo-
solyogva meghallgatta a döntést, majd így szólt: „Ezt
nagyon szomorúan hallom, ugyanis éppen az imént jegyez-
tem el de Ahma kisasszonyt.”
Mindez 1894 tavaszán volt, szeptemberben már
meg is tartották az esküvőt. Házasságuk első évei-
ben Pauline még nem adta fel énekesnői karrierjét.

Előadásait gyakran vezényelte, vagy zongorán kí-
sérete férje: a Strauss-dalok példás előadójává vált.
Richard valószínűleg ezekkel a dalokkal kárpótolta
feleségét félbemaradt operaénekesi karrierjéért.
„Az esküvő után – emlékezett vissza Strauss 1910-
ben – egyre inkább a hangversenyéneklésnek szentelte ma-
gát. [...] Előadását a költői tartalom világos kifejezése, vá-
lasztékos ízlésű melódiaformálás, elegancia és báj jelle-
mezte.[...] Olyan kifejezően és költészettel szólaltatta meg
dalaimat, ahogyan többé már senkitől sem fogom hallani.”
Pauline egyébként gyakran említette, hogy férje
művei közül leginkább a dalait szereti. Idős korá-
ban mindig elérzékenyült, amikor a régi dalok sze-
relmi házasságuk kezdeti éveire emlékeztették.
Ezekről a családi idillt bemutató évekről szól Stra-
uss: Symphonia Domestica c. szimfonikus költe-
ménye, amelyben az akkor még fiatal komponista
bemutatja boldog családi életük egy napját a gyer-
mekkel való játszadozástól kezdve a szexuális életü -
kig. „A szimfónia célja, hogy zenei képet adjon a házasélet-
ről. Tudom, hogy egyesek azt hiszik, a mű a házi boldogság
zenében elbeszélve, de esküszöm, nem akartam kicsúfolni, mi-
közben komponáltam. Mi lehet komolyabb a házaséletnél?
A házasság az élet legfontosabb eseménye, és ennek a szövet-
ségnek szent örömét még fokozza a gyermek megérkezése. Per-46

Ez a Strauss nem az a Strauss
 Szöveg: Zelinka Tamás

„A halálom nem szerepel a terveim között”
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sze az életnek vannak mulatságos oldalai is, és én ezt is be-
iktattam a művembe, hogy még életszerűbbé tegyem...”.

TERVSZERŰEN ÉRZÉKI

Strauss, mint egész életében – házasságában, pénz-
ügyeiben és a komponálásban is mindig tervsze-
rűen dolgozott, műveit az érthetőség, a világosságra
törekvés jellemezte. Egyik csodálója az Alpesi szim-
fóniáról így áradozott: „Különösen a második tétel fan-
tasztikus, amelyikben van egy olyan rész, hogy az ember há-
tán futkos a hideg. Mit jelent egyébként ez a rész?” „Ez azt
a jelenetet ábrázolja – felelte a szerző –, amikor az üdü-
lővendég megkapja a szállodaszámlát.”
Az 1888-ban bemutatott perzselően szenvedélyes
Don Juan c. szimfonikus költeménytől kezdve A
rózsalovagig, több mint két évtizeden át Strauss
volt az európai zene legtöbbet emlegetett, vitatott,
és követett alakja: az ekkor született operáit – a Sa-
lomét (1905) és az Elektrát (1908) a botrányos mo-
dernség megnyilvánulásának tartották. „Mindkét
opera kivételes az életművemben. Eljutottam bennük a har-
mónia, a pszichológiai polifónia (Klütaimnésztra álma) és a
modern fül befogadóképessége végső határáig.” (Szabó
Márta fordítása.) Különösen a Salomét akarta látni
mindenki, amelyben a bibliai téma a perverz eroti-
kával keveredik, és a címszereplő ledobja magáról
tánca közben mind a hét fátylat, majd szerelmeske-

dik Jochanaan (Keresztelő Szent János) levágott fe-
jével. A Saloméról szóló szenvedélyes viták már a
bemutató előtt elkezdődtek azzal, amikor a drezdai
Operaház énekesei rémisztően nehéznek találták
szólamaikat. A címszerepre kiválasztott Maria Wit-
tich pedig visszataszítónak találta a művet, és nem
volt hajlandó eltáncolni a Hétfátyoltáncot, valamint
szájon csókolni Jochanaan levágott véres fejét. Ki-
jelentette: „Ilyesmit nem csinálok! Én tisztességes nő va-
gyok!” Londonban a parlament elé került a kérdés,
hogy bemutassák-e a Salomét, vagy sem, és Strauss
legrangosabb brit szószólója, Thomas Beecham
karmester még külön kihallgatást is kért Asquith
miniszterelnöktől ez ügyben. A Salome londoni be-
mutatását végül is csak úgy engedélyezték, hogy Jo-
chanaan nevét Mattaniah prófétára változtatták, le-
vágott fejét pedig a kivégzéséhez használt véres
karddal helyettesítették az ellenzők megnyugtatá-
sára. Az Elektrában a Klütaimnésztra szerepét
éneklő művésznő emlékei szerint „egy csapat őrült nő-
személy voltunk, de igazán! Ilyennek írt meg bennünket, és
ilyenek is lettünk... Már maga a zene is őrjítő!” Hívei
számára azonban éppen zenéjének kifejezetten ér-
zéki mivolta tette Strausst a XX. század egyik le-
gélvezetesebb komponistájává. 

A FELTŰNŐSKÖDÉS VÉGEZTÉVEL

A rózsalovag 1910-ben egy új korszakot nyitott Stra-
uss operaírói működésében: ettől kezdve a klasszi-
cizálás és a stílusjáték vette át a vezérszólamot, mely-
ben rokokó menüettek, olasz áriák és a bécsi keringő
hangzásvilága elegyedik a mozarti derűvel és a szim-
fonikus Strauss erős, pikáns ízeivel. A szakmai- és
közönségvisszhangokban egybehangzóan össze-
csengett az a vélemény, hogy a zsenit már nem a fel-
tűnéskeltés, hanem a tehetség követte.
A rózsalovag bemutatója a bécsi Udvari Operaház-
ban volt I. Ferenc József  császár jelenlétében. Az
előadás befejeztével a császár főhadsegéde, báró
Artur Bolfras volt az első, aki a kiváló dirigenshez,
Wilhelm Furtwänglerhez sietett, hogy az agg ural-
kodó elismerését tolmácsolja. „Mester – lelkendezett
Bolfras –, őfelsége a szó szoros értelmében el volt ragadtatva,
olyannyira, hogy csak a második felvonás közepe táján aludt
el...”. (Békés István nyomán)
Strausst 83. születésnapja alkalmából 1947-ben egy
újságíró megkérdezte, melyek a legközelebbi tervei.
A zeneszerző válasza: „Hát... A halálom egyáltalán
nem szerepel a terveim között.” Két évvel később
utolsó óráiban ezt mondta menyének: „A halál pon-
tosan olyan, mint amilyennek a Halál és megdicsőülésben
[hatvan éve] megkomponáltam.”
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Szöveg: Pankotai István

Ki ne olvasott volna szívesen izgalmas
kalandokról mesés, fordulatos történe-
teket? Ki ne követte volna figyelmesen
Jókai arany emberének, Tímár Mihály-
nak sorsát, Voltaire Candide-jának
megpróbáltatásait, Defoe Robinsonjá-
nak napjait vagy Don Quijote hihetet-
len ötleteit Cervantes tollából? A ka-
landregény már az ókorban megjelent,
mint eposz, a bátor Odüsszeusz vagy a
hős Akhilleusz történeteit és Aeneas
honalapítását már Homérosztól és Ver-
gíliusztól megismerhettük.

MI IS AZ A KALANDREGÉNY?

A kalandregény történeteinek középpontjában a fő-
szereplő kalandos helyzetei, megpróbáltatásai vagy
hőstettei állnak. Fordulatos, cselekményes, szórakoz-
tató jellegű elbeszélés, melynek hőse különféle mó-
kás helyzetekbe kerül, eleinte látszólag csak az olvasó
mulatságára, de később már nyílt tanító célzattal. 
A cselekmény a mese mintájára épül fel, folytonos
meglepetések, váratlan fordulatok színesítik a törté-
netet. A főhős egy konfliktus miatt kiválik környe-
zetéből, veszélyes helyzetekbe kerül, próbatételek és
hosszú hányattatás után legtöbbször sikerrel jár vagy
ritkább esetekben meghal, mint például Don Qui-
jote. A korai kalandregényekben a kezdő és végpont
között az epizódok felcserélhetők egymással. A kez-
deti kalandregényekben nem jellemző a hősök jel-
lemfejlődése, ez csak később alakult ki (pl. a Can-
dide-ban). Korábban a kalandoknak nem volt lélek-
alakító hatása, a hősök életkora sem változott, a
Candide-ban is csak szegény Kunigunda öregszik. 

A PIKARESZK REGÉNY

A kalandregénynek a 16. században a spanyol iro-
dalomban keletkezett fajtája a lazán összefüggő epi-
zódokból álló kópéregény, más néven pikareszk re-
gény vagy kalandorponyva, ami a kalandor hős
csínytevéseit, néha szélhámoskodásait állítja a kö-

zéppontba. A pikareszk regény reális szemléletű
műfaj, mert a csavargó/csínytevő (pícaro) története
mellett a kor hétköznapi valóságába is enged némi
bepillantást. 

A műfaj első, korai képviselőjeként a Lazarillo de
Tormes című regényt tartják számon. 1554-ben je-
lent meg először. (Teljes címe: Lazarillo de Tormes élete,
jó sora és viszontagságai) Szerzőjének kilétérőll meg-
oszlanak a vélemények, van, aki szerint ismeretlen,
mások szerint az író Diego Hurtado de Mendoza
(1503-1575) író, államférfi és hadvezér, nagy mű-
veltségű humanista. Van, aki úgy véli, a regényt egy
Sebastián de Horozco (1510-1580) nevű toledói
költő írta. Az ismeretlenségnek egyébként feltehe-
tőleg az inkvizíciótól való félelem lehetett az oka.
Akárki is az író, ő nem látja olyan sötéten a világot,
mint későbbi írótársai. Hőse még életvidám, biza-
kodó, képes humorral szemlélni sorsát. Míg a La-
zarillo pusztán az eseményeket, tényeket beszéli el,
a későbbi pikareszk regényekben nagyobb hang-
súlyt kapnak reflexiók, erkölcsi fejtegetések. 

A regény – mint általában a pikareszk regények –,
egymáshoz lazán vagy egyáltalán nem kapcsolódó
epizódokból áll, melyeket csak a hős, a Lazarillo de
Tormes esetében egy fiatal inaslegény személye tart
össze. Minden epizódnak ő az elbeszélője és a hőse48

Menekülés az illúziók birodalmába
Megérthető zene sorozatunkban Strauss Don Quijote-éját vesszük górcső alá. A zenemű alapjául szolgáló nem
mindennapi történet apropóján arra gondoltunk, bevezetjük önt, kedves olvasónk a kalandregények tudomá-
nyába. Írásunkban megvizsgáljuk fajtáit, műfaji sajátosságait, kialakulásának, fejlődésének legfőbb állomásait
és mérföldkőnek számító alkotásait.
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is, valamint egyes gazdái, akiket többnyire negatív
színben tüntet fel. A regényt először Gombocz
Zoltán fordította magyarra 1898-ban Lazarillo Tor-
mes élete címmel, a modern fordítást Benyhe Já-
nos készítette az 1950-es években.

GUZMÁN DE ALFARACHE 

A kópéregény, azaz az „érett pikareszk” műfaja az
1600-as években Mateo Alemán Guzmán de Alfa-
rache című regényével bontakozott ki, és jelentős
szerepet töltött be az európai regényirodalomban.
Mateo Alemán (1547?-1614?) élete sem ismert igazán.
Börtönorvos fia volt, újkeresztény családból szárma-
zott. Orvosi tanulmányokat folytatott, adósságai miatt
még adósok börtönébe is került. 1608-ban kivándorolt
Mexikóba, ott is halt meg. Ismert még egy hosszabb
költeménye Páduai Szent Antal életéről.
Míg a Lazarillo pusztán tényeket mond el, Guzman
önéletrajzában az eseményeknél nagyobb helyet
foglalnak el a szatirikus és az erkölcsi elmélkedések,
főleg a kor divatjának megfelelően, talán ezeknek is
köszönhette nagy sikerét. Több nyelvre lefordítot-
ták, még latinra is.

A LOVAGREGÉNY

A középkorban megjelent verses kalandregények lo-
vagregényként váltak népszerűvé. A lovag mindig a
hős, küldetése van, ez a küldetés pedig mindig a ke-
resztény vallás jegyében fogalmazódik meg. A rene-
szánsz utáni népszerű és kalandos irodalom legked-
veltebb hősei is a bátor lovagok, de már oly módon
hordozzák magukban erényeiket, ahogy a feudális
uralkodó osztály beleképzeli azokat elődeibe. Vagyis
ezek az erények már csak utánzatok, sőt, paródiái is
az eredetieknek. Így vált népszerűvé a kóbor lova-
gok rendje is. 

CERVANTES

1605-ben megjelent egy regény, amelynek az első
pillanatokban azért volt nagy sikere, mert a közön-
ség egy minden eddiginél érdekesebb, kalandosabb
lovagregényt kapott kézbe. Aztán kiderült, hogy ez
a korábbi lovagregények páratlan paródiája, amely
után már senki sem veheti komolyan a valódi lo-
vagregényeket. 1615-ben (egy évvel Cervantes ha-
lála előtt) jelent meg a második kötet is, és ekkor
valóban egyértelművé vált, hogy páratlan mű szü-
letett a regény műfajában. Hosszú címe így hangzik:
Az elmés, nemes Don Quijote de la Mancha. Szerzője egy
nyomorúsággal küzdő hidalgó (köznemes), akinek

a nevét valamelyest már addig is ismerték az iroda-
lomban jártasok: Miguel de Cervantes Saavedra
(1547-1616).

Cervantes felettébb ka-
landos életéről már töb-
bet tudunk, mint írótár-
saiéról. Sok mindent ta-
nult, és sokat utazott ha-
zájában, orvos apja
ugyanis a család anyagi
szűkössége miatt újabb
és újabb városokban
vállalt munkát. A XVI.
században görcsösen
vallásos, középkori eszményeket őrző Spanyolország
sem tudta kizárni az itáliai reneszánsz szabadabb
szellemét, Cervantes is eljutott Itáliába, nem is akár-
hogyan. Alig húsz éves volt, amikor homályos hát-
terű párbajba keveredve megsebezte az udvar egy
emberét. Száműzetésre és jobb keze levágására ítél-
ték, de az ítélet végrehajtása elől Itáliába menekült.
Itáliában igazán nagy hatással volt rá a pezsgő rene-
szánsz környezet, a sokkal szabadabb szellem. Ott
„szívta magába azt a gúnyolódásra is, komoly bírálatra is
hajlamos művészi alapállást, amely beleitta magát áradó me-
sélőképességébe, s egyedülálló jelenséggé tette az egész gazdag
spanyol irodalomban, de úgy, hogy egyben világirodalmi pél-
daképpé fejlődhetett” – mondja róla Hegedüs Géza. 
Katonaként Lepantónál {1571 őszén az egyesült ke-
resztény flotta Ciprus visszaszerzéséért vívott ütközete a tö-
rök erők ellen, mely a török flotta megsemmisülésével ért vé-
get, Ciprus azonban mégsem került vissza Velence fennha-
tósága alá – a Szerk.} megsebesült, bal karja béna
maradt. Afrikai expedíció részese is volt, fogoly volt
egy kalózhajón, sőt, még rabszolga is. Nagy nehe-
zen került vissza hazájába, rokkantként. Nyomorú-
ságos életet élt. Megpróbálkozott hát jövedelmező
irodalommal, a kalandregénnyel. Így született a
Don Quijote gondolata.

A regény első részének megjelenése 1605-ben egy
csapásra meghozta a szerző szerencséjét. Ez idő-
ben már költőként és íróként is ismerték. De csak
költészetből akkor sem lehetett megélni, családot
eltartani. Az 1613-ban született Példás elbeszélések
című novellagyűjteménye is sikeres volt, Cervantes
legjobb tizenkét kisprózai művét tartalmazta. A no-
vella e műfaját is ő honosította meg a spanyol iro-
dalomban. Elbeszéléseit olasz minták alapján írta,
de főleg Boccaccio Dekameronja hatott rá. A történe-
tek pikareszk regény felé hajló stílusát a vidám alap-
hangulat és zsargonszavak fejezik ki. Cervantes tör-
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ténetének alapját az író szerint egy történész, Cide
Hamete Benengeli kézirata adta, melyről a regény
elején tesz említést. {ez a bizonyos Benengeli egy fiktív
személy, Cervantes azért hivatkozik rá, hogy ezzel hitelesítse
történetét – a Szerk.}

AZ ELMÉS, NEMES DON QUIJOTE DE LA MANCHA

A könyv főhőse, Alonso Quijana, egy vidéki úri-
ember. Rengeteg lovag-
regényt olvasott, ami-
nek hatására meggyő-
ződésévé vált, hogy ő
is egy vándorló, kó-
borló lovag. Mint Don
Quijote de la Mancha
indul el kalandokat ke-
resni fegyverhordozó-
jával, az egyszerű észjá-
rású Sancho Panzával,

aki ehhez hasonló „bölcsességeket” mond: „Van
ideje a támadásnak, s van a meghátrálásnak.” Vagy: „Az
egyik véglet a gyávaság, a másik a vakmerőség, de középütt
van az igazi bátorság.”
E két főszereplő típussal kapcsolatban érdemes el-
gondolkodni George Orwell szavain: „Ha az ember
mélyen a lelkébe néz, eltöprenghet azon, hogy vajon önmaga
melyik figura: Don Quijote vagy Sancho Panza?”
A hölgy, a Donna, akinek kutatására indul Don
Quijote, Dulcinea del Toboso, szintén egy képze-
letbeli szereplő, de lehet, hogy ő Aldonza Lorenzo,
egy kocsmáros lány a szomszéd faluból. Igazi kiléte
mindvégig rejtély marad, a regényben pedig fel sem
tűnik. Ő lesz az illúzióját ápoló lovag nemes és el-
érhetetlen szerelme.
A regényre jellemző a novellaszerűség is, több be-
téttörténet szakítja meg a cselekmény folyamatát.
A cselekmény nagy része nincs ok-okozati vi-
szonyban, nagyobb szálak összefűznek egy-két epi-
zódot ugyan, de az epizódok sorrendje gyakran vé-
letlenszerű.
A sok olvasott és imádott lovagregény tehát arra az
elhatározásra készteti a főhőst, hogy ugyanazt te-
gye, mint a csodált lovagok; kalandozni kezd. Lo-
vát, Rocinantét kinevezi paripának, hisz a nemes pa-
ripa elengedhetetlen kelléke az idilli lovagi képnek.
Megtalál minden fegyvert, kivéve a rostélyos sisa-
kot, elkészít helyette papírból egy másikat, majd ki-
próbálja, de az első ütésre tönkremegy, újabbat ké-
szít. Sok minden kész van már, de ami igazán hi-
ányzik a lovagi léthez, az a nagy szerelem, ami meg-
nemesíti a lovag tetteit, és persze harci erőt, lelke-
sültséget ad, és végsőkig védelmezi a hölgy erényeit.

Minden lovagnak hosszú neve volt, hát ő is kitalált
egyet magának, a Don Quijote de la Mancha nevet.
Első fele a nevéből származik, második a falujáéból,
hogy szűkebb hazája is osztozzon a dicsfényen.

MAGYARUL IS

Cervantes regényét többen is magyarították, de in-
kább csak részletek jelentek meg belőle. Első ko-
moly és teljes fordítását Győry Vilmos evangélikus
lelkipásztor készítette el a XIX. század második fe-
lében. A fordítás zseniálisan ötvözi az író korabeli
nyelvi humorát a magyar népi, tréfás kifejezések-
kel. Modern fordítását az 1960-as években Benyhe
János készítette. De nem csak nyelvében, hanem
terjedelmében is igazán olvashatóvá és gyermekek
számára is élvezetes olvasmánnyá Radnóti Miklós
tette a kétkötetes regényt.
A Don Quijote az első modern regény, felépítése,
meséje szereplői alapján kópéregénynek is fölfog-
ható, bár színtere a vagányok, csavargók, kópék, pi-
kárók világán túl terjed. Történeteit pásztor idillek,
olasz típusú széphistóriák tarkítják, de ki ne olvasna
szívesen érzékenyen fogalmazott kalandokat. Még
ha azok csalókák, bolondosak, akár abszurdak is.
Don Quijote alakja az örök illúziók és reménytelen
küzdelmek (szélmalomharcok) allegóriája lett és
maradt. Sánson Carrasco {a regény második részének
egy karaktere, aki megpróbálja visszarángatni Don Quijo-
tét a valóságba – a Szerk.} sírfeliratát Radnóti Miklós
szép szonetté bővítette:

Itt nyugszik Don Quijote de la Mancha,
vitéz, kóbor lovag volt ő, mig élt.
Mellette nyugszik jó dárdája, pajzsa,
kegyelmet soha senkitől se kért.

Az elmúlás se győzött e vitézen,
mert híre messzi századokra száll...
Igaz, hóbortos volt ő életében,
de végül bölccsé tette a halál.

Hóbortos volt, akár mindannyian,
kik többre s jobbra vágyunk itt e földön,
s halálunkig nem hagyjuk annyiban.

Legyen testének könnyű lent e börtön,
e sír! a szép erdők, mezők helyett.
Gondoljunk rá e néma hant felett.
Strauss Don Quijote című szimfonikus költeményét már-
cius 25-én 11 órakor ismerhetik meg a Zeneakadémián a
Megérthető zene című sorozatunk keretében. Előad és vezé-
nyel: Hollerung Gábor.50

Kiri Te Kanawa-val (1985)
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A bevezetésből
Ajánlás – Béjár hercegének, Gibraleón márkijának, Benalcázar és
Bañares grófjának, Alcocer község vicegrófjának, Capilla Curiel és Bur-
guillos város urának.
Felbátorítva attól a szíves fogadtatástól és magas kegytől, melyben nagy-
méltóságod mint a szépművészetnek oly hő pártolója minden könyvet ré-
szesít, s főleg azokat, melyek nemességöknél fogva nem alacsonyodnak le,
hogy értetlen tömeg kedvét keressék s neki szolgáljanak: arra határoztam
el magamat, hogy Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha nagymél-
tóságod magas nevének védelme alatt lásson napvilágot …

Dologtalan olvasó! Elhiheted, ha nem esküszöm is, azt szeretném, ha ez
a könyv, mint elmémnek szülötte, oly szép, oly kitűnő s oly mulattató lenne,
hogy tökéletesebb már elképzelhető se legyen. Azonban nem tehettem a ter-
mészet törvénye ellen, mely szerint mindenek magokhoz hasonlókat nem-
zenek. Mi egyéb születhetett volna hát az én terméketlen és gyarlón mű-
velt elmémből, mint egy elszáradt, elsatnyult, szeszélyes és soha még el nem
képzelt különc gondolatokkal telt magzatnak története…

Az 1. rész 2. fejezete
Ez a rész már Don Quijote személyiségéről árulkodik, és egy
szép verssel is megajándékozza az olvasót.

A lovag most lelkére kötötte a fogadósnak, legyen gondja paripájára, mert
annál különb abrakos jószág nincs az egész világon. A fogadós végignézte
a lovat, de még félig se találta oly jónak, ahogy Don Quijote állította; be-
kötötte az istállóba, s visszatért, hogy vendégének szolgálatára álljon. En-
nek fegyverzetét a két lány - mert már kibékült velük - most kezdte le-
szedegetni; le is csatolták a mell- és vállpáncélt, de semmi módon sem bol-
dogultak a nyakvédővel, sem a toldott-foldott sisakkal, melyet zöld sza-
lagokkal kötözött össze; ezért el akarták vagdalni a szalagokat, mint-
hogy lehetetlen volt másképp kioldozni a csomókat.
Ebbe azonban a lovag semmiképpen nem egyezett bele; így hát a sisak
egész este a fején maradt, aminél nevetségesebbet és furábbat képzelni sem
lehetett. S minthogy abban a hiszemben élt, hogy a fegyvereit leszedő vi-
harvert leányzók a várból való előkelő úrhölgyek: a legudvariasabb han-
gon ezeket a szavakat intézte hozzájok:

Lovagot még nem fogadtak
úrhölgyek úgy soha máshol,
mint ahogyan Don Quijotét,
mikor eljött falujából;
róla szűzek gondoskodtak, 
tünde hercegnők lováról,
tudniillik Rocinantéról, mert lovamnak, drága hölgyeim, ez a neve, az
enyim pedig Don Quijote de la Mancha. 

… majd lesz idő, mikor kegyelmetek parancsolni fognak, s én engedel-
meskedem, és karjaimnak hatalma nyilvánvalóvá teendi, mily kész va-
gyok szolgálni kegyelmeteket.

2. részének 74. fejezet
A búsképű lovag halálának órájáról ír, ismét szép verssorok-
kal, utal az állítólagos eredetre, és szatirikusan szól a régi, meg-
unt lovagregényekről is.

Végre elérkezett Don Quijote utolsó órája, előbb azonban annak rendje-
módja szerint fölvette a halotti szentségeket, s még számos és hatásos szó-
val elátkozta a lovagregényeket.

Jelen volt a jegyző is, és azt mondta, soha életében nem olvasta egyetlen lo-
vagregényben sem, hogy a kóbor lovag valaha oly nyugodtan és oly keresztény
béketűréssel halt volna meg ágyában, mint Don Quijote …
Ekkor a plébános arra kérte a jegyzőt, szolgáltasson ki egy bizonyítványt
írásban, hogy a jó Alonso Quijano, akit általában Don Quijote de la
Manchának neveztek, csakugyan eltávozott az árnyékvilágból, s termé-
szetes halállal halt meg: ezt a bizonyítványt pedig azért kérte, mert meg
akarta gátolni, hogy Cide Hamete Benengeli után más író hamis úton fel-
támassza Don Quijotét, s a végtelenségig folytassa hőstetteinek történetét.
Ilyen vége lőn a La Mancha-i elmés nemesnek; szülőfaluját Cide Hamete
nem akarta pontosan följegyezni, hogy La Mancha minden városa és fa-
luja versenghessen a dicsőségért, s mindegyik állíthassa, hogy az ő fia és
szülötte volt, és a magáénak tarthassa, miként Görögország hét városa ver-
sengett Homéroszért.
Mellőzni akarjuk itt Sanchónak s Don Quijote unokahúgának és gazd-
asszonyának jajveszékelését, s a különféle sok feliratot a lovag sírján, csak
azt az egyet jegyezzük ide, amelyet Sansón Carrasco írt, és így hangzott:

Hamva itt a hős nemesnek
nyugszik, aki nagy nevet
messze földön küzdve szerzett,
s holtában se vehetett
rajt a halál győzedelmet.
A világban észveszejtő
rém volt és madárijesztő.
ám szerencsés, ritka sorsa végül is őt igazolta:
balgán élt, s bölcsként veszett ő.

A legeslegbölcsebb Cide Hamete pedig ezeket a szavakat intézte tollához:
- Téged meg, nem tudom, jól vagy rosszul vágott, kedves tollacskám, íme
felakasztlak ezen a drótszálon erre a kis kampós fogasra, s itt függsz
majd számos évszázadon át, ha ugyan vakmerő és rosszhiszemű történe-
tírók le nem vesznek, hogy megszentségtelenítsenek. Előbb azonban, sem-
hogy hozzád nyúlnának, a leghatározottabban tiltakozhatol, s ezt mond-
hatod neki:

Senki énhozzám ne nyúljon,
el, bitangok, el, ti gyávák,
mert e nagy mű, jó király,
egyedül csak énreám várt.

Don Quijote csupán számomra jött a világra, s én az ő számára; ő tudott
cselekedni, én meg írni; csupán mi ketten születtünk egymásnak ama ál-
lítólagos tordesillasi firkász bosszújára, bosszúságára, mert elég vakmerő
volt és talán még lesz is, hogy otromba és rosszul vágott strucctollával az
én bátor lovagom hőstetteiről írjon; ez nem az ilyen firkász vállára való
teher, s nem az ő náthás fejéhez illő feladat.
Mert Don Quijote két kirándulása úgyis nevetségessé tette valamennyi
kóbor lovag barangolását, és mindenkinek örömet meg mulatságot szerzett
az ország határain belül és kívül. Ezzel teljesíted keresztény kötelessége-
det, mert jó tanáccsal szolgálsz rosszakaródnak; én pedig boldognak és
szerencsésnek mondom magamat, hogy én voltam az első, és az ő irkafir-
kájának gyümölcsét is élveztem, amint csak óhajtottam, mert nem volt
semmi egyéb kívánságom, csak az, hogy megvetés tárgyává tegyem az em-
berek előtt a lovagregények költött és sületlen históriáit, de az én igazi
Don Quijotém története úgyis valamennyit megingatta, és nemsokára két-
ségkívül halomra is dönti. Vale!

(A verseket Somlyó György, a prózát Benyhe János fordította)

RÉSZLETEK A DON QUIJOTE REGÉNYBŐL
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Szöveg: Molnár Csöpi, Ortutay Réka

Rácz Ödön 1981-ben született Bu-
dapesten, a Podmaniczky utcában,
nagy muzsikuscsalád sarjaként.
Édesapja, dédnagyapja is nagybő-
gős volt. Dédnagyapja unokatest-
vére volt a világhírű cimbalmos, a
Zeneakadémia egykori nagy tekin-
télyű professzora, Rácz Aladár
(1886-1958, Kossuth-díjas cimbalom
művész). 
Rácz Ödön egészen korán elje-
gyezte magát hangszerével, hiszen
lakásuk minden sarkából egy-egy
nagybőgő nézett rá, a családi le-
mezjátszóból pedig a régi nagy bő-
gőművészek felvételei varázsoltak
alkalmi koncerteket az életébe. Így
nem csoda, hogy amíg más gyere-
ket a foci, vagy a játszótér csábított,
ő ezt a hatalmas hangszert helyezte érdeklődése kö-
zéppontjába. Kilenc éves korában kezdett el mu-
zsikálni édesapja irányítása alatt. Bár először egy fe-
les bőgőn próbálkozott, mégis sámlira kellett állnia
ahhoz, hogy rendesen megszólaltathassa a hang-
szert. 

TANULÓÉVEK

„Hivatalos” nagybőgő-tanulmányait 1990-ben
kezdte a Tóth Aladár Zeneiskolában. 1990 és 1996
között több ízben már szólistaként is fellépett az is-

kola zenekarával, fesztiválokon és koncerteken.
1996-ban felvették a Szent István Zeneművészeti
Szakközépiskolába, ahol 2000-ben végzett. Kon-
zervatóriumi tanulmányait Járdányi Gergelynél, a
világ egyik legjelentősebb bőgőművészénél kezdte,
aki Bottesini (1881-1889, olasz komponista és nagybő-
gővirtuóz) munkásságának kutatója is. A konzerva-
tóriumot elhagyva Járdányi Gergely irányítása alatt,
de a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola keretein
belül képezte tovább magát. Hogy zenei ismereteit
és tapasztalatait tágítsa, 2001-től a bécsi Zeneaka-
démia művészképzőjében folytatta tanulmányait

példaképe, Alois Posch irányításával. 

VERSENYEK, DÍJAK

A fiatal művészt azonban a magyar
közönség már jóval korábban, 1996-
ban megismerhette, amikor meg-
nyerte a Magyar Televízió Ki mit tud?
versenyét klasszikus zenei kategóriá-
ban. A győzelme után az ország min-
den szegletébe hívták. Tizenkilenc
esztendősen már jelentős sikereket
tudhatott magáénak. Nemzetközi
kurzusok résztvevőjeként – többek

Foci helyett sámli
Rácz Ödön útja a Podmaniczky utcából a Staatsoperbe
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közt a bécsi Zeneakadémián – temérdek tapaszta-
latot szerzett. A Norvégiában megrendezett Euro
Grand Prix Nemzetközi Zenei Fesztiválon a nem-
zetközi zsűri a nyolc legjobb ifjú európai zenész
közé választott be. 1999-ben a Bottesini-versenyen
legifjabb muzsikusként a legjobb hat között vég-
zett. 2002-ben megnyerte a Bécsi Zeneakadémia
szólista versenyét, 2003-ban, az ARD Zenei verse-
nyén, mely a világ egyik legrangosabb megmérette-
tése, 3. helyezést ért el.

MINDEN KEZDET NEHÉZ

Rácz Ödön jelenleg a Wiener Filharmoniker szóló-
bőgőse, a legnevesebb karmesterekkel játszott már
együtt szólistaként. Karrierje Bécsben azonban
nem habostortaként indult. Amikor a megélhetését
már csak nehezen tudta fedezni, megnyerte a Ze-
neakadémia szólóversenyét, és ez megnyitotta
előtte a nemzetközi zenei élet kapuit. Ettől kezdve
már rendszeresen hívták a bécsi operába kisegíteni,
2004-ben pedig felvették a világ egyik legrangosabb
együttesébe, a Wiener Filharmonikerbe, melynek
2008 óta szólóbőgőse.
2007-ben a Wiener Philharmoniker és a Berliner Fil-
harmoniker szólistáival megalapította a mára már
kultikusnak számító The Philharmonics nevű együt-
test, mely a klasszikus zenétől a klezmeren át a jaz-
zig a zeneirodalom széles skáláját szólaltatja meg.
2008-tól a Fritz Kreisler Kamarazenekar tagja, vala-
mint tanít a Salzburgi Nyári Akadémián.
Szólistaként olyan neves együttesekkel lépett fel,
mint a Müncheni Kamarazenekar, a Bajor Rádió
Zenekara, a Bergeni Filharmonikusok, valamint
olyan karmesterek keze alatt játszott, mint Zubin

Mehta, Riccardo Mutti, Daniel Barenboim, Gustavo
Dudamel. Kamarazenei formációkban a Salzburgi
Fesztivál, a Luzerni Fesztivál és az Izmir Fesztivál
közönsége is élvezhette művészetét. Kamarapart-
nerei között található René Staar, Kovács Tibor és
Xavier de Maistre, akikkel lemezt is készített.

HITVALLÁS

Rácz Ödön a sikerei és tehetsége mellett is a ke-
mény munka híve. Azt vallja, hogy bármilyen te-
hetséges is valaki, akkor is tanulni, képeznie kell ma-
gát, és minden pillanatban száz százalékos teljesít-
ményre kell törekednie. Ugyanakkor magyarságá-
nak fontosságát is kiemeli. „Nekünk, magyar zené-
szeknek nagy szívünk van a zenéhez, és ne feledje
soha senki, hogy ez mindennél fontosabb!”
Rácz Ödön nagybőgő művész 2017. április 23-án 19:30
órakor lesz vendégünk a Zeneakadémián, ahol Koussevitzky
nagybőgőversenyét játssza, Vladimir Verbitsky vezényleté-
vel. Az est során felhangzik még Verdi: A végzet hatalma
– nyitány, Csajkovszkij: IV.szimfónia.
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DISZKOGRÁFIA

Szólólemezek
A nagybőgő mestere – Bottesini, Sperger, Fryba művei

Versenyművek
Concertos for double bass – Vanhal, Dittersdorf, Bottesini művei

The Philharmonics
Souvenir de Bohème (2010)

Fascination Dance (2012)

Oblivion (2013)
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Szöveg: Kurta Klaudia

Negyven évig az amerikai zeneszerető kö-
zönség a következő képet látta: egy zömök,
165 cm körüli ember, hunyorgó sasszemmel,
komoly nézéssel és hatalmas fegyelemmel
megjelenik a színpadon. Egy rövid kézfogás
a koncertmesterrel, kurta bólintás a közön-
ség felé, egy fellendülő, 40 cm-es pálca, és….
Megkezdődik az előadás, tökéletes fegye-
lemmel, ritmikával, vitalitással, kiegyensú-
lyozott hangzással. Miután felcsendült a zene
egy Reiner Frigyes által dirigált koncerten, a
nézőtér felől nézve olyan volt, mintha ő az
égvilágon semmit nem csinálna. Csak a ze-
nekar látta azt a finomságot, amit a kis em-
ber a kövérkés kezével művelt; a pálcával mi-
nimális, de annál kifejezőbb módon csalo-
gatta ki zenészeiből az arányokat, a stílust, a
pontosságot és a képzeletet. Ha a pálca a
vállmagasságig eljutott, a zenekar tudta, hogy
teljes erőbedobással kell játszania, bár a diri-
gálás itt is inkább csak a szemkontaktust,
vagy a különböző gesztusokat jelentette. Reiner Fri-
gyes csodálatos módon bánt a különböző ritmu-
sokkal. Ha kellett, a pálcájával hármat, a könyöké-
vel négyet, a csípőjével hetet ütött, és a bal keze pe-
dig a többi ritmussal foglalkozott.

FRICIKE A CSALÁDI ZENEBONÁBAN

Az ember, akiről Zuglóban buszmegállót neveztek
el, 1888 decemberében született Budapesten egy
kereskedő családban. Édesapja Reiner Ignác sike-
res és nótás kedvű textilkereskedő lévén számos ta-
nújelét adta zeneszeretetének, különböző Schu-
mann-dalok interpretálásával szórakoztatva kis csa-
ládját. Édesanyja Pollak Vilma amatőr zongorista
volt, így neki is köszönhetően a kis Fricit gazdag
zenei hatások érték gyermekkorában. Chopin és
Schubert művei gyakran felhangoztak, csakúgy,
mint Rossini és Meyerbeer operáinak részletei. Sőt,
Hermann, a nagybácsi, aki szintén zenész volt, bár

szintén amatőr, előszeretettel csillogtatta hegedű-
művészetét különböző családi összejöveteleken,
előadva például az akkoriban még híres belga vir-
tuóz Charles Auguste Bériot műveit.
Az egész ház összejátszott abban, hogy Fricikéből
zenész legyen. A nagypapa órája sem maradt nyug-
ton a falon, időnként a híres Donizetti operából, a
Lammermoori Luciaból adott elő részletet.
A család dadusa a gyermek Reiner Frigyest és báty-
ját sokszor vitte sétálni Budapesten, ilyenkor szíve-
sen mentek az időt múlatni különféle sörkertekbe –
meglesni a katonazenekarokat. A korláton átku-
kucskálva főhősünket egészen lenyűgözte a kar-
mester, ahogy szép ruhájában vezényel, illetve az
ütőhangszeresek, akik a cintányért csapkodják. Ha-
zaérve megpróbálta utánozni a megfigyelt zené-
szeket; családja és a szomszédok legnagyobb örö-
mére a fürdőkádon dobolt, a konyhai edényeken
pedig csörömpölt. A zenebona osztatlan sikeréről
nem maradtak feljegyzések.

Vezényel: Dzsingisz kán

„Csak a rossz zenészeket utálom”
A szigorú, már-már szadista hajlamú karmester, a segítőkész barát, a tyúkokat tartó, lelkes fényképész… Hí-
res magyar karmestereinkkel foglalkozó rovatunkban ezúttal a 128 évvel ezelőtt született Reiner Frigyes élet-
ébe nyerhetünk bepillantást. 
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JÓ A ZONGORA, DE….

A muzsikáló óra és a katonazenekar megtette hatá-
sát, a szülők először zongorázni taníttatták Reinert.
Nem volt egyszerű eset, hogy hogy nem, ő sem sze-
retett gyakorolni, ebbe néhány tanárának bele is tö-
rött a bicskája. De az évek múltával ezek a nehéz-
ségek megszűntek. Nyolc éves korára már minden-
félét el tudott játszani, Czernytől Beethovenen át a
Wagner-operákig. Sokat zenélt együtt édesanyjával,
de később a zenekar jobban kezdte érdekelni, mint
a zongora. A szülők elvitték az operába, ahol a kis-
gyerek nem az énekes szereplőket nézte, hanem a
zenekart. A vonók mozgása és a karmester ve-
zénylése sokkal jobban lekötötte, mint a színpadon
zajló események. Édesapja rendszeresen vásárolt az
egész család számára jegyeket, és kisebbik fiának a
művek kottáit is megvette. Tíz éves korára Fritz már
állandó látogatója lett az operának, ceruzával és kot-
tával felszerelkezve elfoglalta helyét az emeleten, és
szorgalmasan jelölgette a különféle hangszereket.

WEINER BŰVÖLET

1899-ben egy budakeszi nyaralás alkalmával, mint
minden rendes tizenegy éves gyermek, aki az időt
múlatni óhajtja, megtanulta fejből Wagner Tan n -
häuser-nyitányát zongorán… Egy nap az akkor két
évvel idősebb Weiner Leó sétált el az ablakuk alatt
és figyelmes lett a kiszűrődő zenére. Rögtön be is
kopogott, és azon nyomban szerzett magának egy
társat zongora-duettekhez. Ezek után rendszeresen
összejárt zenélni az akadémista Weiner Leó és a fi-
atal Reiner Frigyes. Az idősebb fiú lett Frigyes leg-
nagyobb pártfogója és támogatója. Reiner hálás volt
ezért, úgy emlegette, mint akitől a legtöbbet tanult
életében. Később sokat játszotta műveit és feldol-
gozásait. Tőle tanulta, hogy ne csak a vízszintes ze-
nei folyamatot figyelje, hanem az egész zenei szö-

vetet. Tizenegy évesen az ő hatására döntött úgy,
hogy zenei pályára lép. Weiner bátorította, hogy
próbáljon meg ösztöndíjat szerezni a Zeneakadé-
miára. Reiner írt egy Schumann-szerű zongorada-
rabot, bezsebelt két ösztöndíjat és megkezdte ta-
nulmányait a felsőoktatási intézményben. Párhuza-
mosan gimnáziumba járt, nyelveket tanult, angolt,
latint, görögöt, melyekhez igen jó érzékkel rendel-
kezett. Horatius, Tacitus és más híres emberek élet-
rajzait olvasgatta szívesen, a kalandregények, ro-
mantikus történetek és versek nem érdekelték.
Sportolt is; rögbizett. 

MEMÓRIA, ÜSTDOB, JOG

Mivel nagyon sokat gyakorolt, hamarosan hatalmas
zenei memóriára tett szert. Tíz évesen a Valkűr első
felvonását el tudta játszani zongorán kotta nélkül.
Tizenhárom évesen volt első nyilvános fellépése,
ahol Mozart D-dúr (K 537) zongoraversenyét adta
elő. Tinédzser évei alatt kifejlődött lapról olvasási
készsége, és zeneirodalmi tudása is gazdagodott. Az
egykori fürdőszobai „dobtanulmányok” nem tűn-
tek el teljesen, Reinert a zongora mellett teljesen el-
varázsolta a timpani és a többi ütőhangszer. Az is-
kolai zenekarban minden diáknak kellett játszania
valamin, Reiner Frigyes az üstdobot választotta ma-
gának. Hatalmas tudásával az ütőhangszerek terén
egyedülálló volt a karmesterek között. Reiner te-
hetséges és szorgalmas diák volt, akit nagyra be-
csültek az osztályában. 
Édesapja mindenben támogatta kisebbik gyer-
mekét, de mint minden rendes apuka, azt vallotta,
hogy férfiember számára a zenész élet bizonytalan,
így arra ösztönözte Frigyest, hogy a Budapesti
Egyetemen jogot tanuljon. Tiszteletben tartva apja
kérését, idegenkedve ugyan, de egy évig joghallgató
volt. 1905-ben azonban édesapja meghalt, így Rei-
ner otthagyta az egyetemet, hogy professzionális

zenészt faragjon magából.

HIVATÁSA: KARMESTER ÉS ZENEKARI
KIKÉPZŐ

Innentől kezdve gyorsan és egyenesen ívelt
pályája felfelé. Első hivatalos vezénylése
1909-ben zajlott Budapesten, a Népszín-
ház-Vígoperában. A Carment adták elő.
Egy évre Ljubljanaba (akkor Laibach) szer-
ződött a helyi dalszínházhoz, aztán három
évet ismét Budapesten töltött a Népoperá-
nál. 1914-ben került Drezdába a Szász Ud-
vari Operába, ahol egészen 1922-ig tevé-
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kenykedett. Közben Lipcsében is sok időt töltött.
Ez idő alatt barátkozott össze Nikisch Artúrral és
Richard Strauss-szal, rengeteget tanulva a két nagy-
nevű karmester-zeneszerzőtől. Strauss-szal annyira
jól ment a barátkozás, hogy 1919-ben Az árnyék
nélküli asszony németországi bemutatóját Reiner ve-
zényelte. Németországban eltöltött évei alatt 536
előadást vezényelt, ebből ötven különböző operát
harminc zeneszerzőtől, tizennégy új produkciót és
négy ősbemutatót.
1922-ben Amerikába költözött, és egészen 1929-ig
a Cincinnati Szimfonikus Zenekar vezető karmes-
tere volt. Közben felvette az amerikai állampolgár-
ságot is. Cincinattiből New Yorkba, egészen ponto-
san a New York-i Filharmonikusokhoz vezetett az
útja, ahol három évet karmesterkedett. 1931-től a
philadelphiai Curtis Institute-on kezdett karmester-
séget tanítani a zenekari és operatanszék professzo-
raként. Közben egyre több helyre hívták vendég-
szerepelni, többek között a Philadelphia Zenekar,
Los Angeles-i Filharmonikusok, a San Francisco-i
Szimfonikusok. 1938-tól tíz éven keresztül vezette a
Pittsburghi Szimfonikus Zenekart. Közben meg-
hívták Londonba a Királyi Operaházba, de a New
York-i Metropolitan Operában is egyre gyakrabban
lépett fel. Itt vezényelte például Sztravinszkij A ké-
jenc útja című operájának amerikai bemutatóját.
1953-ban került a keze alatt legendássá vált Chica-
goi Szimfonikusokhoz, akiket kilenc évig igazga-
tott.  A zenekart az évtized második felére a konti-
nens vezető zenekarává fejlesztette szinte katonai
fegyelemmel végzett zenekarépítő munkájával.
Élete végén a Metropolitan Operába tért vissza és
chicagoi együttesét művészeti tanácsadóként segí-
tette tovább, mivel szívproblémái miatt nem dol-
gozhatott már teljes erőbedobással. 1963 novem-
berében hunyt el tüdőgyulladásban. Utolsó próbája
a Metben Az istenek alkonya volt.

A REINER MÓDI

Reiner magányos farkas volt,
akinek nem voltak közeli bará-
tai. Mint egy kis római császár,
zord, kimért, parancsoló volt a
fellépése. Büszke, csökönyös és
fegyelmezett volt, elvárta kollé-
gáitól, hogy ők is hasonló szín-
vonalat üssenek meg az előké-
születek és a zenei tudás terén,
mint ő. Kegyetlen volt azokkal,
akik nem teljesítettek jól. Ami-
kor ostobasággal, tudatlanság-
gal találta szemben magát, hir-

telen haragú, robbanékony lett. Ha volt olyan nap,
amikor nem veszítette el az eszét, valószínűleg nem
is vezényelt, betegség miatt – állítja róla egy korabeli
kritikus. Egy new yorki muzsikus szerint, ha Dzsin-
gisz Kánnak zenekara lett volna, az szólt volna így,
mint Reineré.
Reiner apró mozdulatokkal vezényelt, állandó fi-
gyelemre kényszerítve a zenészeket. Egyik alka-
lommal egy bőgős teleszkópot tett a szeme elé,
hogy jobban lássa az ütemet, mire a karmester írt

valamit egy névjegykártya hátuljára, majd felmutatta
azt a vicces kedvű zenésznek – „Ki van rúgva.” Az
emberek féltek Reinertől. Tehetséges, magabiztos,
tisztességes emberek. Közismert volt arról, hogy
szeretett kis repedést találni az ember magabiztos-
ságában, majd szélesre tárni azt. 
Gunther Schuller, szólamvezető kürtművész a Met-
ropolitanben Reiner dirigálása alatt így nyilatkozott:
„Tényleg volt benne szadista hajlam, élvezte, hogy a zené-
szeket kellemetlen helyzetbe hozhatja, feszengésre késztetve,
lealázva őket. Ezeket hűvös, tökéletesen kontrollált stílus-
ban… Azt láttam, hogy egy bizonyos érzelmi és intellektu-
ális élvezetet okoz számára, ha kínozhatja áldozatait. Nem
csak csipkedte az embert tökéletesen nyugodt szarkazmu-
sával, de  akit „kiszúrt magának” addig üldözte, amíg az
összetört.”
Egy másik zenész Richard Nass angolkürtművész
Pittsburghből így emlékszik vissza: „Reiner minden
évad elején körbenézett a zenekarban és olyan embereket ke-
resett, akik félnek. Ez nem volt nehéz egy fiatal emberek-
kel teli együttesben, akiknek hirtelen Fritz Reinernek kell
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játszaniuk. A vadászat megkezdődött, próbálni kezdtünk,
és mindenki tudta mi történik. Mindenki ideges volt. Ő pe-
dig mindenkit megfigyelt. Fente a fogát egy szerencsétlen fic-
kóra és elpusztította. Tönkretette a zenei életét. Nagyon
halk volt, nem kiabált vagy üvöltött. De ilyesmi volt:
„Maga. Játssza újra. Nem jó. Játssza újra. Nem. Játssza
újra.” Ezt addig csinálta, amíg az illető már nem tudta
újra lejátszani. Ekkor megelégedett.”
Egyszer egy kürt-játékos jelentkezett hozzá próba-
játékra, de balszerencséjére néhány hangba belesült,
és Reiner közbeszólt: „Nem, nem, állj! Úgy játszik,
mint egy csecsemő.” Ahogy a zavart zenész a színpad
széle felé sétált, Reiner utána szólt, éppen mielőtt
kiment volna az ajtón „Várjon, nem is mint egy cse-
csemő. Inkább embrió.”
Ahogy Fritz Reiner egyszer megjegyezte: „Az em-
berek azt mondják, utálom a zenészeket. Ez nem igaz. Én
csak a rossz zenészeket utálom.” Drákói  imidzsét nagy-
ban erősítette mogorva kinézete, mely egyre hang-
súlyosabbá vált az idő múlásával, ahogy ráncok je-
lentek meg a szája körül. Szemöldöke is egyre in-
kább rálógott a szemére. Arckifejezése Mefisztó és
Lugosi Béla{1882-1956, születési nevén Blaskó Béla,
magyar színész, Dracula első megszemélyesítője Hollywood-
ban} között váltakozott.

KÖZBEN PERSZE ZSENI VOLT…

Sajátos módszere vitathatatlanul eredményeket ho-
zott. Gyakorlatilag legendát csinált a Chicagoi Szim-
fonikusokból. Sztravinszkij szerint Reiner a világ
legprecízebb és legjobban alkalmazkodni tudó ze-
nekarává tette őket. Egy másik kürtművész – Philip
Farkas – ezúttal Chicagoból így beszélt róla: „Min-
dennel vezényelt, amije volt, nem csak a kezével. Az első he-
gedűket nézte, így mi csak oldalról láthattuk. Jött a nagy réz-
fúvós belépés. Hirtelen elfordította a fejét, kezével még min-
dig a hegedűk felé vezényelve, ránk nézett és felfújt arcával üte-
mesen pöfékelni kezdett, hogy a fúvósoknak mikor kell be-
lépniük. Aztán mikor crescendot szeretett volna, lassan fel-
húzta szemöldökét. Még mindig a hegedűk felé dirigálva lá-
bával kirúgott egyet, jelezvén a brácsáknak, hogy itt az idő.”
Arnold Jacobs tubaművész szintén Chicagoból így
látta a karmestert: „Karmesternek nagyszerű volt. De a

vele való kommunikáció nem volt egyszerű. Volt valami az
arckifejezésében, a szemében, a kezében, abban a pontos,
kicsi ütésben, ami odavonzotta az ember tekintetét. Ha olyat
tettél, ami nem tetszett neki, olyan büntetést mért ki, ami
sokkal nagyobb volt az elkövetett hibánál. De ha valami
olyat muzsikáltál, ami tetszett neki, azt tisztelte és elis-
merte, mert az azt jelentette, hogy tényleg tanított valamit.”
Olyannyira remek zenekart rakott össze Reiner Chi-
cagoban, hogy egy bostoni turné alkalmával az ot-
tani karmester, Arthur Fiedler a koncert után így
köszöntötte a zenészeket: „Ti nem emberek – ti istenek
vagytok.”

REINER PRIVÁTBAN

Fritz Reinernek volt egy sokkal emberibb oldala,
amit kevesen ismertek. Eszes volt, nyugodt, művelt
ember, aki sokat olvasott. Érdekelte a politika és a
későbbi években tévét is nézett, ha nemzetközi po-
litikát érintett a műsor. Az ellentét, mely az ismert
és a kevésbé ismert oldala között feszült, szinte sok-
koló. Rengeteg időt töltött a partitúrák kidolgozá-
sával, a koncertekre való felkészüléssel, próbákkal,
de nagyszerű házigazda is volt egyben, koktél par-
tikon is részt vett zenekari zenészekkel. Ezeken az
alkalmakon derűs és közvetlen volt, szerette a vic-
cet. Kedves volt azokkal, akik szükségben voltak,
Bartóknak is sokat segített annak utolsó éveiben,
súlyos betegségében, és más zenészeket is segített.
De nem szerette reklámozni ezt az oldalát. 
Odahaza hatalmas könyvtára volt. Odakint a házat
óriási zöld gyep vette körül, szép kert, medence és
erdők. Tyúkokat is tartott és egy ír szettere is volt.
életrajzokat és kalandregényeket szeretett olvasni.
Egyik kedvence Schiller Wallenstein trilógiája volt,
melyet izgalmasnak és drámainak talált. De Schil-
ler mellett megtalálhatók voltak Shakespeare és Ni-
etsche művei is a polcokon. Szeretett kertészkedni,
különösen rózsákat nevelni. Teniszezett is és az au-
tóvezetés is a kedvtelései közé tartozott. Azonban
legkomolyabb hobbija a fényképezés volt. A fotó-
zás minden területe érdekelte. Otthonában sötét-
kamrát rendezett be. A fotózáson keresztül az ösz-
szes modern kütyüt és találmányt is érdeklődve fi-
gyelte. Operaelőadások során monitoron figyelte a
színpadi történéseket, a sztereó hangzás érdekében
hangszórókat használt Strauss Elektrájához. A rá-
dió is kedves volt számára, mivel meglátta benne a
lehetőséget, hogy a komolyzene közönségét növelni
tudja. Magánpénzből rádiót alapított, hogy rend-
szeresen a legjobb zenét tudják közvetíteni. A rá-
diózás mellett utazni is nagyon szeretett, bejárta
Európát Londontól Velencén át Görögországig. 
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Szöveg: Viant Katalin

A kínai új év kezdetét bonyolult
számításokkal határozzák meg,
de az esetek többségére igaz,
hogy a tavaszünnepnek hívott
évfordulót az európai naptár feb-
ruár 4-éjéhez legközelebb eső új-
hold napján ünneplik. Ez azt je-
lenti, hogy a kínai új év mindig
valamikor január 21. és február
21. közé esik. A gyakorlatban a
kínaiak a hivatalos naptárakból
tudják meg, hogy az adott évben
mikor tartják legnagyobb ünne-
püket.
Nehéz szívvel, de le kell írnom a
Kakas évének szülöttei minden
égi jel szerint nem lesznek zenész
vénájúak. Így csak remélhetjük,
hogy mint rendkívüli és kitartó
munkabírással („kapirgálással”)
megáldottak és jó szervezők, sok
hallgatót toboroznak majd zenei
rendezvényekre. Reméljük to-
vábbá, hogy akik köztük szelle-
mesek, sziporkázó humorúak, vi-
dámak lesznek, azok mindezt ka-
matoztatják, mondjuk, a zenei
nevelés terén is, akik viszont az
elvonulást, az olvasást kedvelik
majd jobban, azok esetleg a még
fel nem tárt zenei érdekességek

kutatóivá is
válhatnak.
Ön is utá-
nanézhet,
kedves ol-
v a s ó n k ,
hogy vajon
az eddigi „ka-
k a s o k r a ”
mennyire jel-
lemzőek a fenti
tulajdonságok, ha
végiggondolja, milye-
nek is az eddigi Kakas-évek,
1945, 1957, 1969, 1981, 1993 és
2005 szülöttei. Én már kiderítet-
tem, hogy azért akadnak (köny-
nyű)zenészek köztük, mint pél-
dául Eric Clapton, Berecz And-
rás, Dr. Albán, Gerdesits Ferenc,
Both Miklós... De természetesen
(komoly)zenészek is, nem kisebb
személyiségek, mint Verdi és
Wagner...

KAKAS, 
TÖRTÉNELEM ÉS HAGYOMÁNY

Talán nem is sejtjük, hogy mi
mindent illő tudnunk a kakasról,
vagyis a kb. 5000 éve „háziasított
bankivatyúk (a házityúk őse) hím-
jéről”, melyet világszerte szimbo-
likus, „szoláris madárként” tarta-
nak számon, és ősidők óta szá-
mos hiedelem kapcsolódik
hozzá. Míg az ókori Kínában, In-
diában és Perzsiában a kakasvia-
dal járta, Kínában képét falra fes-
tették a tűz elleni védelem („vö-
rös kakas”) ellen, addig a róma-
iak mint a hajnalt pontosan jelző
„órát” figyelték kukorékolását,
„aki” több isten (Mars, Minerva)
szent állata is volt ébersége okán.
Az ókeresztény kortól a vissza-
térő reggeli fény szimbólumává

vált,
a ke-

resztyén
felfogásban

pedig a kakas arra emlékeztet,
hogy a Krisztust háromszor
megtagadó Péter az első kakas-
szóra döbben rá tettére. A IX.
századtól fém kakas ül a kálvi-
nista, ún. kakasos templomok te-
tején, hogy egyrészt jelezze a szél
irányát, másrészt szimbolizálja a
hűséget, a bűnbánatra való felhí-
vást, a hitet, az erkölcsi éberséget
és az igazhitűséget. A XVI. szá-
zad után más felekezetek temp-
lomain is megjelent, így a buda-
vári, római katolikus Mátyás-
templom egyik tornyocskáján is
kakas csillog, Kolozsvárott pedig
Kós Károly Kakasos református
temploma díszeleg. A néphagyo-
mányra támaszkodva, Goethe a
Faustban a kakastollat az ördög
attribútumai közé sorolja.

A népek hagyományában is van
szerepe a kakasnak. A magyar
farsangi néphagyományban,
csakúgy, mint Dél-Amerikában, a
németeknél és a görögöknél is-
mert volt a kakasütés {a kakas üt-
legelés – Szerk}. A magyar lakoda-
lomban a menyasszony kikérése-
kor volt még rituális szerepe a ka-
kasnak: ilyenkor hangzott el a ka-
kasének. S ha már lagzi, megem-
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Kakaskodás
Elkezdődött a Kakas éve
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lítjük, hogy a magyar konyha
egyik specialitása a bográcsos ka-
kaspörkölt. De jó tudni, hogy
szilveszterkor nem tanácsos ilyen
étket főzni, mert a szerencsét
hátrafelé kaparja, nem előre túrja,
mint a disznó. Vannak közmon-
dásaink, pl. „Olyan, mint a kakas”,
„Minden kakas úr a maga szemét-
dombján”, „Kakas alatt a tojást ke-
resi.” Van Kakasd nevű közsé-
günk Makovecz tervezte faluház-
zal, Kokas (= Kakas) családne-
vünk és volt Kakas István
(XVII.sz.) névre keresztelt erdé-
lyi diplomatánk és keleti utazónk.
A kakas címerállata Kenyának, de
Kakasdnak, Kistarcsának, Fertő-
szentmiklósnak, Abaújkérnek is,
és feltűnik használati tárgyakon
(bicskák, tálak, ruházat) is.

KAKAS ÉS ZENEIRODALOM

Bátrán állíthatjuk, hogy a kakas
gyakori szereplője zeneművek-
nek. Találkozunk vele már Édou-
ard Lalo (1823-1892) Scherzójá-
ban, ahol a „félelmetes körtánc a sír
szélén” a kakas megszólalásáig
tart; Rimszkij-Korszakov (1844-
1908) utolsó, Az aranykakas c.,
Puskin mese alapján írt operájá-
ban; Sosztakovics (1906-1975)
D-dúr szonátájának rögtön a ne-
vében, hiszen Kakas szonátaként
ismeretes; Maros Rudolfnak
(1917-1982), Kodály-tanítványá-

nak alföldi népdalgyűjtésében
„Sej, felszállott a kakas a meggy-
fára…” címmel. Szerepel a ka-
kas Saint-Saëns (1835-1921)
Haláltánc c. művében, ahol
egyszer csak a „hajnal hasadtát
jelző kakaskukorékolás” hallik,
de az Állatok farsangja „Kakasok
és tyúkok” c. tételében is megjele-
nik. Orbán György (1947) Öt
spanyol dal c. ciklusában ilyen
szövegrészre bukkanunk: „Szere-
lem, kakas szól, elszalad, elrohan az
óra.” A Győri Balett Kakas c. elő-
adását The Rolling Stones zenék
inspirálták. Európai toplistás volt
a Muzsikás Együttes erdélyi zsidó
népzenét feldolgozó „Szól a ka-
kas már” c. lemeze. Grimm me-
sére készült Csemiczky Miklós

(1954) A brémai muzsikusok c.
feldolgozása, benne Tarajossal, a
kakassal, akinek (szemben a többi-
ekkel) nincs hangszere (dob, cselló,
aranytrombita), csak saját hangja.
És lelhetünk karácsonyi éneket is
Heródes és a kakas címmel.

KAKAS, GYEREKEK ÉS MŰVÉSZET

A gyermekek már az oviban ta-
lálkoznak a kakassal a „Pál, Kata,
Péter, Jó reggelt!/Már odakünn a nap
felkelt./Szól a kakasunk, az a nagy
tarajú,/Gyere ki a rétre kukurikú!”
dalocskában. Aztán jönnek a me-
sék, pl. az ördögről, akinek haj-
nali kakasszóig fel kell szántania a 
hegyet, ha el akarja venni a szép 

királylányt. Arany Lászlótól
(1844-1898) azt is megtudják
gyermekeink, hogy a kiskakas
mit meg nem tesz a gyémánt fél
krajcárjáért, hogy a török csá-
szártól visszaszerezze azt. Az
sem véletlen, hogy a gallok nem-
zeti szimbóluma a bátor kakas.
Kihagyhatatlan a sorból Bálint
Ágnes (1922-2008) tüneményes,
1970-es meséje, amelyből gene-
rációk tudhatták meg, hogy Ku-
kori nemcsak a szemétdombok,
de Kotkoda ura is, ma pedig Nya-
kas Kakas, Szuper és Aranyos
Kakas vagy A kakas, a tyúk és a
piros eső c. mese is sokak ked-
vence.

Kitekintésünket a kakasra két
műalkotással zárjuk. Egyik Ka-
tharina Fritsch óriási kék kakas-
szobra, mely a Trafalgar téren
volt látható 2013-ban. A másik a
Sáregresen született Csók István
(1865-1961) Züzü kakassal c.,
1912-es kedves festménye.

ÉVFORDULÓK A KAKAS ÉVÉBEN

200 éve született Nagyszalon-
tám Arany János (1817-1882),
ezért tiszteletére 2017-ben Arany
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János-emlékév lesz. „Szülőháza
sajnálatos módon nem maradt meg. A
helyére épített ház sem létezik már,
azonban a helyi önkormányzat a már
eltűnt épületek helyére építtetett egy új,
táj jellegű épületet. Az udvaron talál-
ható kút már Arany idejében is létezett,
nyílván az ágast és a gémet azóta több
ízben kicserélték. A nádfedeles pa-
rasztház homlokzatán emléktábla hir-
deti, hogy valamikor itt állott az egyik
leghíresebb magyar költő szülőháza.”

135 éve született Kecskeméten
Kodály Zoltán és 50 éve hunyt el
(1882-1967). Így ír: „Szülőváro-
sommal való kapcsolataim [...] inkább
szellemiek, mint testiek. Azonban bi-
zonyos, hogy első zenei benyomásaim
kecskemétiek. A kecskeméti házban,
a bölcsőben hallottam először muzsi-
kát. A zene kedvesen látott vendég volt
a Kodály-házban, hiszen a kollégista
diákok odajártak apámhoz muzsi-

kálni és Haydn-kvartettek mellett
szenderegtem első álmaimat. – Ez a
ház, ez a szoba azóta már régen nincs
meg. Amikor a földrengés, 1911 után
újra Kecskeméten jártam apámmal,
megmutatta helyét az állomás mellett.
Elvitt bennünket, gyermekeit; mi pusz-
tult el, mi épült fel újra.” 2016-ban
az UNESCO legjobb megőrzési
gyakorlatok regiszterébe felvette
a Kodály-módszert és elismerve
Kodály Zoltán etnomuzikológiai,
zenepedagógia és zeneszerzői
munkásságát a 2017-es évet kie-

melt Kodály-évfordulónak szen-
teli. A kettős évforduló évében a
felvidéki Galántán Jubileumi Ko-
dály-emlékév, hazánk-
ban pedig kiemelt ün-
nepi esemény, pl. Or-
szágos Kodály Zoltán
Műveltségi Vetélkedő
lesz. Mivel Bartók Béla
1920 novemberében azt
írta Philip Heseltine an-
gol zenetörténésznek,
hogy „Kodályon és Lajt-
hán kívül nincs értékes ze-
neszerzőnk.”, ezért itt
említjük meg, hogy 1892. jún. 30-
án, 125 éve született Lajtha
László népzenekutató.

215 éve (1802. szept. 19-én) szü-
letett Kossuth Lajos, kinek
hangja, emlékbeszéde egy 1890.
szept. 20-i, torinói- fonográffel-
vételen meghallgatható. 

125 éve (1892. febr. 1-jén) szüle-
tett Nóti Károly nótaköltő. 

120 éve (1897. szept. 20-án) szü-
letett Tamási Áron író. Angyalok
éneke c. novelláját így zárja:
„…belé állottunk mi is a dalba és éne-
keltünk. Együtt, mind a hárman. S
boldogan és nagy örömmel, ahogy csak
az angyalok tudnak.” 

110 éve (1866. aug. 4-én) született
meg az első magyar nyelvű általá-
nos zenetörténeti mű Drumár Já-
nos tollából, címe: Zenetörténet
zeneiskolák, magántanítás, s a
művelt közönség hasz-
nálatára. 

100 éve született
Dizzy Gillespie (1917.
okt. 21.) jazztrombitás,
zenekarvezető, énekes
és zeneszerző; Ella
Fitzgerald (1917. ápr.
25.), „a jazzéneklés nagy-
asszonya”; Banda Ede
(1917. ápr. 6.) gordon-

kaművész, Demény Piroska
(1917. jún. 27.) zenetanár, folklo-
rista.

130 éve hunyt el
Borogyin (†1887.
febr. 27.) orosz
zeneszerző. 

100 éve hunyt el
Degas (†1917.
szept. 27.), „a ba-
lerinák festője”;
Madarász Viktor
(†1917. jan. 10.),

a legnagyobb magyar történeti
festők egyike; Tömörkény István
(†1917. ápr. 24.) író; Gyóni Géza
(†1917. jún. 25.) költő. 

25 éve ment el Domokos Pál Pé-
ter etnográfus, zenetörténész
(†1992. febr. 19.). Tömörkénytől
idézünk a Muzsika c. novellájából:
„Huszonkét játéka van a zenei edény-
nek, idest: huszonkét billentyűje, fából
faragva, amiket különféleképp a balkeze
ujjaival szolgáltat a húrokhoz a csatos-
csizmás, ezekkel ütögeti ki a nótát, tíz
félhang is tartózkodik közöttük.”

KIS ZENÉS MŰVÉSZETI AJÁNLÓ

Kanadában került elő a világ első
teljes hangoskönyve, mely 1935-
ben készült az első világháború vak
veteránjai számára, s Joseph Con-
rad (1857. dec. 3.) remeke, a Tájfun
c. regénye (1902) hallható rajta.

Az első aranykor c. (Műcsarnok)
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kiállítás (megtekinthető 2017.
márc. 12-ig) zenei témájú képeit
ajánljuk J. M. Auchentaller 
„Beethoven zeneszoba” c. négy

pannóját, Lotz Károly Múzsa c.
képét egy lant okán, Pataky
László Virrasztás c. festményét
egy kis gyermektrombita és
Axentowicz Hucul tánc c. művét
a táncoló parasztok miatt. Febr.
18-án Hollerung Gábor szemé-
lyes tárlatvezetésén vehetnek
részt az érdeklődők.

Ferenczy Károly (1862-1917) „az
impresszionizmus alighanem legna-
gyobb, iskolateremtő magyar alakja”,
kinek alkotásai Szentendrén te-
kinthetők meg az Egy aranykor
modern mesterei – a Ferenczy
család művészete c. kiállításban.
Az Orfeusz c. képen a címsze-
replő hegedül, a Madárdal címűn
pedig csak sejthető a dalos kedvű
madár.

Megjelent Pauk György: Négy
húron pendülök. 80 év emlékei c.
életrajzi írása a Park Kiadónál.
Egy mondat a szerzőtől: „Az
életem, visszatekintve, egyszerre tűnik ti-
pikus művészsorsnak a 20. század má-
sodik feléből és teljességgel egyedinek.”

Kondor Béla (1931-1972) festő-
művész, grafikus, költő, prózaíró,
aki a fényképezésben is új utakat
keresett – orgonán is játszott. Ze-
nész címmel gitárt (is) ábrázoló
ceruzarajzot készített. „Jelet
hagyni” c. gyűjteményes kiállítása
2017. febr. 12-ig tekinthető meg
Hódmezővásárhelyen.

Czárán Gyula 170 éve született
(1847. aug. 23.) útépítő, barlang-
kutató, szakíró, a magyar turiz-
mus atyja. Erdei útjai, kutatásai
során néma zongorán játszott,
hogy a természet csendjét ne za-
varja. Tiszteletére emléktúrát
szerveznek évente, szobrát pedig
Nagyváradon állították fel, de há-
zát, emlékművét és sírját Meny-
házán (Moneasa) tekintheti meg,
aki arra jár.

DOHNÁNYI SAROK

140 éve, 1877. júl. 27-én (pénteki
napon) született Pozsonyban

Dohnányi Ernő zeneszerző, kar-
mester, zongoraművész, pedagó-
gus, zenekarunk névadója. 

100 éve, 1917. jan. 13-án pedig
levelet írt kedves Miczijének a
„János-Sanatoriumból” fia, Mátyás
születéséről: „.. a gyerek elég erős, 3

és ½ kg volt a szülésnél, ami a szo-
kottnál több. Épen itt volt Bókay ta-
nár {ifj. Bókay János gyermekorvos –
Szerk.}, megnézte a fiút, nagyon szép-
nek találta…A fiú szerintem nagyon
hasonlít az én kiskori képeimhez, a
száj határozottan az apa szája.”

Az életének 78. esztendejében
járó Dohnányi emigrációs évei
alatt adott koncertjéről így írt az
amerikai sajtó: „…a Pastorale brili-
áns könnyedségű zongorajátékával va-
lósággal megbűvölte közönségét, s mű-
vészi kisugárzása ez alkalommal is
magával ragadta hallgatóságát, meg-
idézve számukra egy rég letűnt kor
nosztalgikus, boldog hangulatát.”

Dohnányi utóéletéhez két adat
2016-ból: (1.) Az MR Zenei
Együttesek Dohnányi Ernő-díját
2016-ban Kozár Melinda oboa-
művész kapta. (2.) 2016. nov. 19-
én pedig Farkas Gábor zongora-
művész Kocsis Zoltánra emlé-
kezve arról beszélt, hogy Dohná-
nyi Variációk egy gyermekdalra c.
zongoraversenyét pályája kezde-
tén Kocsis Zoltán vezényletével
adta elő, akinek „lényegre törő”
magyarázatait jobban megje-
gyezte, mint mások hosszú elő-
adásait.



A Budafoki Dohnányi Zenekar hangversenynaptára 2017

Házigazda: Lukácsházi Győző

Vezényel: Hollerung Gábor
Házigazda: Lukácsházi Győző



A Budafoki Dohnányi Zenekar hangversenynaptára 2017

Rossini: Petite messe solennelle
Kodály: Budavári Te Deum
Országos Egyesített Énekkar
Vezényel: Hollerung Gábor

Beethoven: István király
Beethoven: Hegedűverseny
Purcell Kórus
Vezényel: Hollerung Gábor
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DOHNÁNYI BÉRLET

Mai esténk első műsorszáma Bernstein Chichester
Psalms című oratóriuma. Ebben a kórusműben tet-
ten érhető Berstein West Side Story című művének
pezsgő ritmikája, valamint a soha be nem fejezett
művének, a The Skin of  our Teeth-nek néhány dal-
lama. A zenemű Bernstein két héber nyelvű művé-
nek egyike, melyet közvetlenül a szintén héber III.
(Kaddish) szimfóniáját követően írt. A mű - rövid-
sége ellenére - minden előadót próbakő elé állít, pl.
a tenor szólam számára írott rész a legnehezebbek
közé számít. Nehézsége ellenére a művet gyakran
játsszák anglikán templomokban.
Ezt követően Szentpáli Roland versenyművét hall-
hatják, melyben historikus hangszerek hallhatók
evolúciós sorrendben modern zenekari kísérettel.
Olyan hangszerek szólalnak meg mint a szerpent,
cimbasso, ophikleid és a saxkürt, amik nemhogy a
zenekarban sem hallhatók, de múzeumokban is el-
vétve láthatók. A koncerten használt historikus
hangszerek mindegyike eredeti, egyik sem kópia. Az
előadás érdekessége, hogy valamennyi hangszert a
szerző szólaltatja meg.
A hangverseny második részében felcsendülő Újvi-
lág szimfóniát a szerző New York-i Filharmonikus
Zenekar felkérésére írta. Zeneművében felcsendül-
nek az új világ különféle típusú zenéi, köztük az ősi
amerikai és az afroamerikai zene elemei, amelyeket
saját hazája zenei hagyományaival kever, ilyen mó-
don teljesen új, sajátosan amerikai szimfonikus stí-
lust teremtve.

A MEGÉRTHETŐ ZENE 

MOZART

BUDAFOKI HANGVERSENYESTÉK

„Ez a Mozart tulajdonképpen teljes mesterségbeli tudással
jött a világra, mert bármihez fogott, mindenhez értett. Leült
a csembalóhoz és játszott. Kezébe vette a hegedűt és hegedült.
Szájához emelte a fuvolát és fuvolázott - a komponálásról
nem is beszélve.” - így jellemezte Richard Strauss Mo-
zartot, akinek minden művéből árad a lehengerlő
könnyedség és az elegancia. Ez hallható a mai esten
felcsendülő A-dúr szimfóniájában is, melyet 1774
elején Salzburgban írt a szerző. A szimfónia első té-
tele hallgatóink számára talán Milos Forman Ama-
deus című zseniális filmjéből lehet ismerős, amikor
Constanze átviszi Salierinek Mozart kéziratait, aki
meghallván, hogy ezek eredetiek, elképedve nézi a
javítás nélküli zeneművek tömkelegét. Eközben
hangoznak fel idézetek számos zeneműből - akár
egy Mozart-életmű két percben - és ennek egyik
részlete, az éteri magassában, ünnepélyesen ra-
gyogó hegedűszólamok feszes ritmikája idézi en-
nek a fiatalkori szimfóniának Mozartra jellemző
csillogását.
Emszt András a zeneszerzés diplomája alkalmából
írta a mai estén a közreműködésével felcsendülő
zongoraversenyét 2016-ban. Ugyanebben az évben
elnyerte Budafok-Tétény művészeti ösztöndíját, így
lehetősége nyílt budafoki együttesekre komponálni.
A művet a Budafoki Dohnányi Zenekarnak és Pru-
nyi Ilonának, a zongora tanárának ajánlotta. 

2017. február 25. szombat 
19:30 Zeneakadémia

Bernstein: Chichester Psalms
Szentpáli: Symphony Concertante
Dvořák: IX. (Újvilág) szimfónia

Szentpáli Roland – serpent, cimbasso, ophikleid,
saxhorn
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Vezényel: Boris Brott 

2017. március 4. szombat
11:00 Klauzál Ház

A Búgócsiga Zenede előadása

Házigazda: Farkas Izsák

2017. március 5. vasárnap
18:00 Klauzál Ház

Mozart: Requiem

Csereklyei Andrea – szoprán 
Megyesi-Schwartz Lúcia – alt
Varga Donát – tenor
Molnár Zsolt – basszus
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Vezényel: Hollerung Gábor

2017. március 10. péntek
19:00 Klauzál Ház

Mozart: A-dúr szimfónia K 201
Emszt András: Concerto zongorára és zenekarra
Schumann: IV. szimfónia

Emszt András – zongora 
Vezényel: Gál Tamás
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A hangverseny második részében felcsendülő szim-
fóniával Schumann feleségét köszöntötte születés-
napján. 1841 decemberében Lipcsében be is mu-
tatták, a zeneszerző azonban úgy döntött, hogy át-
dolgozza. Ezután több mint egy évtized telt el, míg
a szimfónia végleges formájában elkészült és a
szerző vezényletével Düsseldorfban felhangzott.
Néhány hónappal később a rajnai zenei ünnepsé-
gen is előadták a művet. A d-moll szimfónia alap-
koncepciója az organikus egység. Erre vall a négy
tétel tematikus összefüggése, valamint a zeneszer-
zőnek az az előírása, hogy a tételeket egyvégtében,
megszakítás nélkül adják elő. A bevezető tétel lassú
tempóban bontakozik ki egy rejtelmes hajnali de-
rengés homályából. Ebben a bevezetésben már ott
szól a szimfónia fő motívuma, amely félénk pró-
bálkozásból fejlődik harsány és sodró erejű mot-
tóvá. A nagyméretű tétel formai felépítésében je-
lentős szerepet kap a mind terjedelemben, mind
tartalmában igen figyelemreméltó kóda, amely szi-
laj áradásával az első tétel befejezése, egyszersmind
a második előkészítése. Ennek Románc a címe. A
rövid darab során bensőséges és gazdagon tagolt
dallamot hallunk az oboa és gordonka kettősén. Ez
keretezi a szélesebben áradó középrészt és vezet át
a harmadik tételhez, az eleven lüktetésű scherzó-
hoz. Témája a már ismert motívum változata. A fi-
nálé nyíltan visszatér az első tétel anyagához, dia-
dalmas dúr hangnemben oldva fel annak feszültsé-
gét és küzdelmességét.

DIVERTIMENTO

Az évszakok váltakozása életünk körforgásának
szimbóluma, valamennyi évszak a természethez
való viszonyunkban, szokásainkban, ünnepeinkben
is tükröződik.
Az évszakok ciklusaihoz kapcsolódó zenék ünnepe
ez a hangverseny, amelyen részletek csendülnek fel

az évszakokat talán legizgalmasabban bemutató két
híres zeneműből, Vivaldi Négy évszak című hege-
dűverseny-ciklusából, illetve Haydn Az évszakok
című oratóriumából. Vivaldi műve Roby Lakatos
személyes zenei kommentjeivel és improvizációival
egészül ki. Felcsendülnek Piazzolla Négy évszak
című művéből is részletek, amely a latin-amerikai
tangó zene egyik csúcsának számít. Részt vehetünk
karneváli forgatagban, pogány napünnepen, érez-
hetjük az északi nap reggeli fényét, a Grand Canyon
viharának elsöprő erejét és a napnyugta meleg si-
mogatását. Az ünnepek hangulata a Duna Tánc-
együttes és a Coincidance táncosainak segítségével
kel életre.

ZONGORAHANGVERSENY

„István király, vagy Magyarország első jótevője”-
címet kapta Kotzebue ünnepi megnyitó jelenete,
amelyet 1812 februárjában az újonnan felavatott
pesti színházban előadtak. A darabhoz Beethoven
írt zenét, nyitányt és kilenc, kórusokkal kombinált
tételt. A munkát 1811 őszén végezte el Teplitz-für-
dőn, ahol több alkalommal is üdült. A kísérőzené-
ből ma főként a javarészt verbunkos-témákat fel-
vonultató nyitányt ismerik. Ezt lassú bevezetés in-
dítja, majd lendületes iramú főrész következik,
amelyben felismerhetjük a IX. szimfónia öröm-té-
májának korai változatát. A bevezető lassú zene a
nyitány középső szakaszában és a befejezés során
újból felhangzik. A nyitány dallamai Szörényi Le-
vente István a király című rockoperájában is fel-
csendülnek.
A nyitányt Mozart kétzongorás versenye követi,
mely jóval igényesebb, mint a korábbi három zon-
gorás koncert, ezt ugyanis Mozart nem többé ke-
vésbé ügyes dilettánsok, hanem maga és nővére
számára komponálta. Az első tétel formai megol-
dásában szellemesen megváltoztatott visszatérés tér
el a megszokott sémától. A záró rondó szertelenül
vidám dallamát egyik 1776-ban komponált diverti-
mentójában (K 252) már felhasználta Mozart: ezt

2017. március 18. szombat
19:30 Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

ÉVSZAKOK KERINGŐJE

Roby Lakatos – hegedű
Viniczai Éva – hegedű
Duna Táncegyüttes (koreográfus: Juhász Zsolt)
Coincidance (koreográfus: Gyulai Júlia)
Budapesti Akadémiai Kórustársaság (karigazgató:
Tőri Csaba)
Budafoki Dohnányi Zenekar
Vezényel: Hollerung Gábor

2017. március 21. kedd
19:30 Zeneakadémia

Beethoven: István király nyitány
Mozart: Esz-dúr zongoraverseny K365
Beethoven: Esz-dúr zongoraverseny

Hegedűs Endre – zongora
Hegedűs Katica – zongora
Vezényel: Hollerung Gábor
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az egyik augsburgi gyűjteményből ismert régi né-
met népdalt, rajta kívül Haydn és Beethoven (C-dúr
zongoraverseny III. tétel) is felelevenítette.
A koncert második felében Beethoven Császár
koncert melléknéven ismert, op. 73. Esz-dúr zon-
goraversenyét hallhatják, melyet 1809 és 1811 kö-
zött írt a szerző. A művet barátjának, tanítványá-
nak és patrónusának Habsburg–Lotaringiai Rudolf
olmützi hercegérseknek ajánlotta. A koncert mel-
lékneve (Császár koncert) nem Beethoventől, ha-
nem a mű angol kiadójától Johann Baptist Cra-
mertől származik. A zenemű I. tételének katonás
feszessége és monumentalitása Beethoven Eroica
szimfóniáját idézi, utolsó tétele pedig önfeledt vi-
dámságot, kirobbanó jókedvet áraszt. 

A MEGÉRTHETŐ ZENE

BUDAFOKI HANGVERSENYESTÉK

Hangversenyünk első számaként Joseph Haydn
Csoda  szimfónia néven emlegetett művét hallgat-
hatják meg, melynek bemutatójához csodaszámba
menő történek fűződik. Történt ugyanis, hogy ami-
kor 1791-ben Londonban az ősbemutatón a nagy
tiszteletnek örvendő bécsi komponista, Haydn be-
lépett a koncertterembe, sok kíváncsi néző elhagyta
az ülőhelyét, és előrerohantak, hogy a szerzőt kö-
zelről láthassák. Így az ülőhelyek a nézőtér köze-
pén üresen maradtak. Alighogy ez megtörtént, a ha-
talmas koronacsillár leszakadt a mennyezetről, és
rázuhant az üresen maradt székekre. Az első der-
medt másodpercek után a meglepődött nézőkből

kitört a kiáltás: „Miracle! Miracle!”, azaz: „Csoda!
Csoda!” Haydn megrendülve és hálás szívvel kö-
szönte meg a jóságos Gondviselőnek, hogy ilyen
módon eszköze lehetett legalább harminc emberi
élet megmentésének. 
A szimfóniát követően Csemiczky zenekarra írt rö-
vid bagatell-ciklusát hallhatják. 
A hangverseny második felében Händel Izrael
Egyiptomban című oratóriuma rendkívüli képsze-
rűséggel eleveníti meg a bibliai tíz csapás történetét.

A MEGÉRTHETŐ ZENE JUNIOR

ZENEÉRTŐ LESZEK

Ki ne ismerné Jancsi és Juliska történetét, a Grimm
testvérek meséjét? A leleményes testvérpár szere-
tetéről és összetartásáról szóló örökérvényű törté-
netét azonban most soha nem látott-halott módon
mutatjuk be a nagyérdeműnek! A nagyon sokoldalú
és a világ legkülönbözőbb pontjain is számos díjjal
jutalmazott kortárs zeneszerzőnő, Meskó Ilona, va-
lamint Lukácsházi Győző, a zenei ismeretterjesztés
évtizedek óta egyik legismertebb és legelismertebb
magyar képviselője közös mesejátékot írt a gyere-
keknek. A rengeteg humorral átszőtt előadás nem-
csak új oldalát mutatja meg a történetnek, hanem
szinte észrevétlenül be is vezeti a gyerekeket a na-
gyon ijesztőnek hangzó „kortárs zene” és ezen ke-
resztül a klasszikus zene birodalmába. A zenemű a
délelőtti előadáson zenekari átiratban, a délutáni
előadáson pedig egy kvintett előadásában hallható.

2017. március 25. szombat
11:00 Zeneakadémia

A MENEKÜLŐ LÉLEK

Richard Strauss: Don Quixote

Előad és vezényel: Hollerung Gábor 

2017. április 1. szombat
11:00 Klauzál Ház

Dobszay-Meskó Ilona – Lukácsházi Győző: 
Jancsi és Juliska

Vezényel: Hollerung Gábor
Házigazda: Lukácsházi Győző

2017. április 1. szombat
15:00 Klauzál Ház

Dobszay-Meskó Ilona – Lukácsházi Győző: 
Jancsi és Juliska

Házigazda: Lukácsházi Győző
2017. március 31. péntek
19:00 Klauzál Ház

Haydn: 96. szimfónia (A csoda)
Csemiczky Miklós: Négy zenekari bagatell
Händel: Izrael Egyiptomban

Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Vezényel: Hollerung Gábor 



Hangversenykalauz

BUDAPESTI NEMZETKÖZI KÓRUSVERSENY

A Budapesti Nemzetközi Kórusverseny nyitó hang-
versenye egy különleges előadás, Bach János passi-
ójának tavaly nagy sikerrel bemutatott színpadi vál-
tozata lesz. A zeneszerző e művében a színpadi mű-
vekből, az operából és színművekből ismert drámai
időtechnikát alkalmazza: a reális időt felgyorsítva az
evangélista foglalja össze az eseményeket, miközben
a szinte operai dramaturgiájú egyes jelenetek, ame-
lyeknek a korabeli tömeget szimbolizáló énekkar a
főszereplője, valós időben játszódnak. Az időt meg-
állítva szólalnak meg a szólisták, akik az eseménye-
ket kommentálják és a korabeli hívő érzelmeit jele-
nítik meg. Mindemellett pedig megjelenik a művek-
ben az időtlenség, pontosabban a mindenkori jelen,
ami a mű mindenkori hallgatóinak reflexióit mutatja
be. Az így megszólaló korálok egyrészt az örökké-
valóságot, másrészt a legnemesebb közösségi ösz-
szetartozás élményét jelenítik meg. 
Az előadás a műben rejlő operai dramaturgia mentén
szcenikusan kelti életre a passió történéseit, az áriák-
ban megszemélyesülnek a cselekmény szereplői. A
színpadon a tömeget megszemélyesítő Nyíregyházi
Cantemus Kórus mellett a Budapesti Akadémiai Kó-
rustársaság a közönség soraiban szólaltatja meg a tör-
ténetet az időtlenségbe emelő korálokat.
Bach János passiója nem véletlenül a zenetörténet
egyik legnépszerűbb oratóriuma. Ez az előadás egy
operaelőadás izgalmával, Bach drámai kifejező ere-
jének határtalan dimenzióival és a legmagasztosabb
humanizmus-élménnyel igyekszik megajándékozni
hallgatóit.

DOHNÁNYI BÉRLET

Verdi A végzet hatalma című operáját a cári udvar
felkérésére írta, bemutatója 1862-ben volt Szentpé-
tervárott. A szerző azonban nem volt elégedett az
opera befejezésével, így egy új librettistával átdol-
gozta a cselekmény dramaturgiáját, és egy számára
megnyugtató befejezést írt az operához. A befeje-
zéssel együtt azonban új nyitány is született, és ezt
hallhatja közönségünk a mai hangverseny első szá-
maként.
Serge Koussevitzky elsősorban karmesterként tett
szert hírnévre, bár pályafutását nagybőgősként
kezdte. Ifjú korában írt saját maga számára egy bő-
gőversenyt, mely az orosz romantika egyik kitűnő
példája. A hagyományos, háromtételes versenymű
dallamvilága, hangulata, harmóniái Csajkovszkij és
Dvorák műveit idézik.
A IV. szimfóniával kezdődik a köztudatban levő
Csajkovszkij-szimfóniák sora: az első hármat úgy-
szólván sohasem játsszák, míg a IV., V. és VI. szim-
fónia a világ minden táján állandó repertoárdarab,
a nagy karmesterek bravúrjának mutatós próbaté-
tele. 1877-ben komponálta szerzője, és legendás
hírű pártfogójának, Meck asszonynak ajánlotta.
1878-as moszkvai bemutatóján a darab csak mér-
sékelt sikert aratott.
Csajkovszkij maga részletesen leírta a műhöz fűzött
programját Meck asszonyhoz intézett levelében. A
szimfónia bevezetését nevezi az egész mű magvának,
itt jut kifejezésre a „végzet, az a sorsdöntő hatalom,
amely megakadályozza a boldogság elérését”. A tétel
folyamán azonban a boldogság hangja is megszólal,
úgy, ahogyan a zeneszerző az örömtől sugárzó em-
bert maga elé képzelte. “Ám a rideg fátum a befeje-
zésnél szétzúzza ezeket az álomképeket” - így szól
Csajkovszkij kommentárja az első tételről. A máso-
dik tétel szelíd melankóliájában az orosz románcok
jellegzetes hangja szólal meg. A scherzo a szimfónia
legremekebb részlete: a vonós hangszereket a mu-
zsikusok vonó nélkül, kizárólag pengetve szólaltat-
ják meg, a trióban pedig a fafúvósok humoros zsá-
nerképet rajzolnak egy duhaj népi mulatságról.

2017. április 9. vasárnap
19:30 Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

NYITÓHANGEVERSENY

Bach: János passió – szcenikus előadás

Vezényel: Hollerung Gábor

2017. április 12. szerda
19:00 Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

ZÁRÓHANGEVERSENY

Grand Prix Verseny
Orff: Carmina burana

Vezényel: Hollerung Gábor
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2017. április 23. vasárnap
19:30 Zeneakadémia

Verdi: A végzet hatalma - nyitány
Koussevitzky: Nagybőgőverseny
Csajkovszkij: IV. szimfónia

Rácz Ödön – nagybőgő 
Vezényel: Vladimir Verbitsky
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Hangversenykalauz

A finálé a közösség hangján szól: pattogó ritmusá-
ból egészséges életszemlélet árad, a vérpezsdítő
tánctétel a közismert „Nyírfácska” dal ragyogóan
hangszerelt, hatásos feldolgozása. Ezt érzékeltetik a
zeneszerző kommentárjának zárószavai is: „Örülj
mások örömének - tovább élhetsz!”

ÉNEKEL AZ ORSZÁG 

Az „Énekel az ország” kezdeményezés az 1986-ban
indult fővárosi középiskolások egyesített énekkari
projektjéből nőtte ki magát országos rendezvénnyé.
Évről évre több, mint 400 kórusénekes gyűlik össze
az ország minden tájáról és határainkon túlról is,
akik több hónapos készülést és egy intenzív kórus-
hétvégét követően a zeneirodalom legjelentősebb
alkotásait szólaltatják meg Hollerung Gábor veze-
tésével. A koncert során maradandó zenei élmény-
nyel gazdagodnak mind a résztvevők, mind pedig a
közönség. A több, mint 30 éves tradíció kiemelkedő
pillanata volt tavaly Bartók Cantata Profana című
művének megszólaltatása. A Kodály-évhez kap-
csolódóan ebben az évben a Budavári Te Deum ke-
rül előadásra, a hangverseny másik műsorszáma
Rossini Kis ünnepi miséje. A valójában monumen-
tális alkotás, amelynek hangszeres kísérete eredeti-
leg egy zongora és harmónium volt, ezen a kon-
certen a magyar közönség számára gyakorlatilag is-
meretlen nagyzenekari kísérettel szólal meg. A
szerző a zenekari átiratot maga készítette, hogy
megóvja a művet idegen kezek esetleges későbbi
beavatkozásától.

BUDAFOKI HANGVERSENYESTÉK

Hangversenyünket Rossini D-dúr vonós szonátájá-
val nyitjuk, mely egy 1804-ben, vagyis tizenkét éves
korában, állítólag három nap alatt komponált hat
szonátából álló ciklus egyik darabja. A szonták
mindegyike a két hegedű és egy cselló mellett a ka-
marazenében meglehetősen ritkán használt hang-
szerre, nagybőgőre íródtak.
A ma felcsendülő D-dúr szonátára is jellemző a
könnyedség és áradó dallamosság és az olaszos fris-
sesség, ám felismerhetők a majdani operaszerzőre
olyannyira jellemző, elegáns és megkapó melódiák
is, bár a szonáták összességét mégis a Mozart és
Haydn stílusára emlékeztető megoldások uralják.
Rossini még életében többször áthangszerelte a
műveket, melyek ebben a formában kellően teltnek,
kellően meggyőzőnek hatnak ahhoz, hogy tanúbi-
zonyságot tegyenek a felnőttkorára a különcség és
lustaság bajnokává lett komponista gyermekkori
zsenijéről.
Guido Mancusi a Wiener Kammerphilharmonie
megbízásából írta a mai estén felcsendülő művét,
mely a barokk szvitek hagyományait követve nyi-
tányból és 3 tánctételből (rumba, keringő, quick
step) áll. A darab címét Bach saját nevére kompo-
nált fúgája, a B-A-C-H inspirálta, jelen mű eseté-
ben a cím a BASF a legnagyobb német kémiai
üzem nevére reflektál. 
A hangverseny második részében Schubert d-moll,
A halál és a lányka melléknevet viselő vonósnégyese
csendül fel. A mű onnan kapta nevét, hogy a vari-
ációs második tétel a Halál és a lányka dallamait
dolgozza fel. A darabot a mai estén Mahler vonó-
szenekari átiratában hallhatjuk. 

2017. május 12. péntek
19:00 Klauzál Ház

Rossini: D-dúr szonáta 
Mancusi: Suite über BeAeSeF
Schubert-Mahler: A halál és a lányka

Hangversenymester: Berán Gábor2017. május 7. vasárnap 
19:30 Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

ÉNEKEL AZ ORSZÁG 

Kodály: Budavári Te Deum 
Rossini: Kis ünnepi mise

Szakács Ildikó - szoprán
Megyesi Schwartz Lúcia - mezzoszoprán
Varga Donát - tenor
Cser Krisztián - basszus
Országos Egyesített Énekkar
Budafoki Dohnányi Zenekar
Vezényel: Hollerung Gábor



Hangversenykalauz

A MEGÉRTHETŐ ZENE JUNIOR

ZENEÉRTŐ LESZEK

Ludas Matyi, a furfangos libapásztor történetét min-
den magyar gyerek ismeri. Célunk az, hogy zenei
feldolgozásával is így legyen!
Ugyanis a Balogh-Lukácsházi szerzőpáros ezúttal
Ludas Matyi történetét zenésítette meg. A korábbi
nagy sikereken felbuzdulva – Egy másik kiállítás ké-
pei, Tuba Tóbiás, Erdei Vigasságok, Kistigris – a ki-
fejezetten gyerekeknek alkotó szerzőpáros ismét egy
humoros, kedves történetet dolgozott fel. A cél vál-
tozatlan: megkedveltetni a legifjabbakkal a hangsze-
rek és koncerttermek világát. Ennek megfelelően a
BA-LU Eufórikusokban a budapesti szimfonikus
zenekarok legkiválóbb művészei működnek közre,
így Lukácsházi Győző vezetésével a gyerekek a mű-
sor első felében megismerkedhetnek a fuvolával,
trombitával, klarinéttal, hegedűvel, nagybőgővel.
Ezt követi a műsor koncert része, ahol a már meg-
ismert hangszereket az egyes szereplőkkel társítva, a
gyerekek nem csak a szöveg mentén, de a zene nyel-
vén is követni tudják a történetet. Balogh Sándor
kedves zenéje, a történet varázsa és a profi tolmá-
csolás a legkiválóbb lehetőséget nyújtja ahhoz, hogy
valaki meghallja és megszeresse a klasszikus zene vi-
lágát.

A MEGÉRTHETŐ ZENE 

OPERAHÁZI ELŐADÁS

Az Operaház éppen 12 évvel ezelőtt, 2005. május
29-én mutatta be Gyöngyösi Levente operáját, mely
Babits A gólyakalifa című elbeszélése alapján ké-
szült, a librettót Balla Zsófia írta. Ezen az estén az
opera koncerszerű előadását hallgathatják meg.

2017. május 21. vasárnap
11:00 Zeneakadémia

AZ EMBERI LÉLEK REZDÜLÉSEI – 
A MEGHASADT LÉLEK

Gyöngyösi Levente: A gólyakalifa

Előad és vezényel: Hollerung Gábor

2017. május 29. hétfő
19:00 Operaház

AZ EMBERI LÉLEK REZDÜLÉSEI – 
A MEGHASADT LÉLEK

Gyöngyösi Levente: A gólyakalifa

Tábory Elemér: Sólyom-Nagy Máté 
Inas: Geiger Lajos 
Sylvia: Bakos Kornélia 
Etelka: Wierdl Eszter 
Apa: Fried Péter 
Anya: Fodor Beatrix 
Kikiáltó: Káldi Kiss András 
Mester: Szvétek László 
Mesterné: Farkasréti Mária 
1. segéd: Szerekován János 
Fősegéd: Csapó József 
Szobalány: Horti Lilla 
Gondolás: Kóbor Tamás 
Pincér / Tanár: Csiki Gábor 
Nagynéni: Szepessy Beáta 
Elemér kishúga: Kozlova Polína
Vezényel: Hollerung Gábor 

2017. május 20. szombat
15:00 Klauzál Ház

Balogh Sándor – Lukácsházi Győző: Lúdas Matyi
Mesejáték öt hangszerre

Házigazda: Lukácsházi Győző

2017. május 20. szombat
11:00 Klauzál Ház

NÉPEK ZENÉJE
Csajkovszkij: IV. szimfónia – IV. tétel
Anderson: Ír szvit – részlet
Smetana: Az eladott menyasszony – Komédiások
tánca
Chabrier: Espagna
Dohnányi: Ruralia hungarica

Előad és vezényel: Hollerung Gábor
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