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e sorok írásakor érkezett meg az ősz, a nagy kedvencem. Azzal
valószínűleg kisebbséget képviselek, hogy szeretem az esőt, a kö-
döt meg az avart, de talán az újrakezdés, az újra belevágás, az in-
duló kulturális évadok átböngészésének lehetősége sokakat
örömmel tölt el. 
Az idei ősznek van azért egy kis „búkéja” a saját házunk táján; lett
ugyanis egy iskolás a családunkban. Meglepő módon azonban
nem a reggeli készülődés, a házifeladat gyártás-ellenőrzés okozza
a legnagyobb erőfeszítést, hanem annak eldöntése, vajon járat-
hatjuk-e „erőszakkal” énekkarra a majdnem 7 éves gyerekünket.
Mert ugyebár attól, hogy én majd megvesztem alsós koromban,
hogy csatlakozhassak a csak felsősöket foglalkoztató kórushoz,
társasági zenei élettel színesítve „magányos” hegedűóráimat”, at-
tól még egyáltalán nem biztos, hogy a gyerekem is potenciális
kórus-palánta.
Ha végigolvassa lapszámunkat, ön is látni fogja, kedves olvasónk,
hogy ahány zenész, annyiféle pályakezdés, annyiféle indíttatás.
Van, aki hangszeresnek készült, de karmesterré vált. Van, aki kar-
mester is, zeneszerző is egyszemélyben. Olyan operaénekes is
akad, aki egyébként fizikus. sok zenész családjában örökletes ez
a pályaválasztás, akadnak azonban jócskán olyanok is, akik első
utas muzsikusok saját családjukban. egy biztos – legalábbis szá-
momra: „A zenész apostol, aki közvetíti Istent.” (szüts Apor szavai-
val élve.) Azért apostolnak lenni jó dolog, nem? Csak próbálja az
ember ezt megmagyarázni egy hétévesnek… 
Hosszas és folyamatos vívódásom közepette (hogy akkor meny-
nyire is lehet vagy kell erőszakosnak lenni gyermekünk zenefüg-
gőségének kialakítása kérdésében) a következő áthidaló megol-
dásra jutottam: Az idei őszi újrakezdés jegyében többet fogunk
családosan, gyerekestül koncertekre járni. talán még nem „ment
át” a lényeg.
Remélem, kedves olvasónk, ön már tudja, milyen csoda részese,
ha az idei évadban 25 évessé váló zenekarunk koncertjeinek ál-
landó látogatója!
Izgalmas őszt és Hangoló-olvasgatást önnek is!
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Szöveg: Czingráber Eszter

Többkörös e-mail-egyeztetés után végül saját, bé-
csi-külvárosi lakásában fogad a Maestro. Nyitott
és közvetlen személyiségéből adódóan úgy rójuk az
„interjú-bemelegítő” köröket, amíg a vasútállo-
másról elfuvaroz elképesztő panorámájú tera-
szára, mintha régi személyes ismerősök lennénk. 

Köszönöm kedves hangú, magyar sza-
vakkal tűzdelt fogadtatását! Honnan a
magyartudás? 
Bár hivatalosan csak szeptembertől kezdek
újra magyarul tanulni, egyszer már, 2001-
ben nekifogtam ennek a megtanulhatatlan
nyelvnek, ugyanis majdnem MÁV-karmes-
ter lett belőlem. A dolog végül nem jött
össze, de a nem létező magyar szókincse-
met legalább megalapoztam. 
És mintha a felmenők ereiben is csor-
dogálna magyar vér.
Dédszüleim – édesanyám révén – nagy-
szebeni gyárosok voltak, barackfeldolgo-
zással foglalkoztak. Az ő fiúk, a nagyapám
pedig magyar huszár volt. édesanyám
azonban – a politikai elűzettetésnek kö-
szönhetően – már Bécsben született, és
már nem is tanult meg magyarul. 

Megérkezésünkkor a karmester úr édesanyja ott üldögél a te-
raszon. Igaziból megzavarjuk, hiszen békésen olvasgat a
csodás, enyhe nyáridőben. Mi pedig, az összes papírommal,
izgatott beszélgetésünkkel birtokunkba vesszük a teraszt.
Ines Mancusi elegáns, idős hölgy, kiváló angoltudással (be-
szélgetésünk  Guido Mancusival angolul zajlik.) Furcsa ér-
zés úgy beszélgetni valakivel, hogy az ő felmenőit is taglalva
az egyik felmenő maga is ott van a társaságunkban. Aztán
Ines idővel úgy érezi, zavar minket, és áthelyezi pihenésé-
nek helyszínét a valamivel hűsebb szobába. 

Édesanyja osztrák, de ön már Nápolyban szüle-
tett, Pádovában élt 10 éves koráig, ha jól tudom.
Igen, édesapám olasz zongorista, karmester, zene-
szerző volt. Innen a Mancusi név és az olasz gyökerek.

Akkor az olasz és magyar vért tisztáztuk. A
zene, mint lételem, mikor csírázott ki önben?
édesapám már 5 éves koromban tanítgatott zon-
gorázni, de már azt megelőzően „megfertőződ-
tem”; anyukám énekesnő volt, és – bár aktív éne-
kesi karriert nem épített – mióta csak az eszemet
tudom, énekelt nekem, velem. Így aztán elég hamar
kiderült, hogy szép hangom van és ügyesen is bá-
nok vele. A szüleim el is tervezték, hogy a Bécsi Fi-
úkórusban a helyem. 8 és fél éves koromban apu-
kám váratlanul meghalt, így végül – az eredeti ter-
vekkel ellentétben –, anyukám sem maradt az ak-
kor 3 és fél éves húgommal, Désirée-vel Olaszor-
szágban. Részben tehát a Bécsi Fiúkórus, részben
pedig az édesanyámnak a Bécsben, a szülővárosá-

2

„No risk, no fun!”

Örömmel jelentjük, hogy a 2017/18-as évadtól zenekarunk első vendégkarmesterrel büszkélkedhet. Guido
Mancusi, az 51 éves, olasz-osztrák karmester, zeneszerző eddig is többször vezényelte már a BDZ-t, mostan-
tól azonban minden évadban többször is szárnyai alá veszi a csapatot.

Egy tonalitáshívő idealista
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ban felajánlott énektanári állás
miatt mindhárman az osztrák fő-
városba költöztünk. 
Ha ennyire egyenesnek lát-
szott az énekesi pályája – hi-
szen a fiúkórusba is már szó-
listának vették fel – hogy ke-
rült kezébe a fagott?
édesanyám meggyőződése volt,
hogy kell az embernek valami
„rendes” szakma is. Az énekessé-
get nem tartotta annak. Volt vi-
szont egy kedves fagottművész is-
merőse, így esett, hogy 14 évesen
fagottozni kezdtem. A fiúkórus-
ban 14 éves koromig maradhat-
tam, de a hangom mutálása után
folytatni szerettem volna az ének-
lést. 15-16 éves koromra azonban
a magánénekórák ellenére is kide-
rült, hogy soha nem lesz belőlem hivatásos énekes.
egész egyszerűen nem működik a verbális memó-
riám a zenében. Valószínűleg annyira figyeltem már
akkor is a zene minden egyéb részletére, hogy a szö-
vegre már nem tudtam. „Túl sokat gondolkodsz! –
mondta az akkori énektanárom. „Egy énekes ne gon-
dolkodjon ennyit!”

Saját gondolatmenetét egy erőteljes „Madonna mia!” felki-
áltással szakítja meg, ami annak a végtelenül szemtelen és
kitartó darázsnak szól, amelyik hol engem, hogy beszélge-
tőtársamat, hol az időközben felesége, Gudrun által szinte
észrevétlenül elénk tálalt kávét és süteményt támadja meg.
A darázs-motívum végigkíséri közel háromórás ottlétemet,
de szerencsére mindenki megússza különösebb sérülés nél-
kül. Pedig a darázsnak nem túl jók az esélyei, ugyanis profi
darázs-csapda csalogatja egy emelettel feljebbre. A csapda
egy nyakától megfosztott, műanyag vizes flakon, megtöltve
cukorral és sörrel. (Elhatározom, hogy ezt otthon is kipró-

bálom. Már csak a sört, a cukrot meg a műanyag flakont
kell hozzá beszerezni. A darázs adott.)

Az eddigiekből – éneklés, fagott – hogyan kö-
vetkezett a karmester és zeneszerzés szak 
a Bécsi Konzervatóriumban?
A fagottozás segített ráeszmélnem, hogy nem sze-
retnék zenekari zenész lenni. Inkább én akarnám
meghatározni a zenét. Nem voltam igazi csapatjá-
tékos. és, bár a karmester is csapattag – és ez
ügyben bőven volt tanulnivalóm –, egyértelműen
adta magát a karmesteri pálya. A zeneszerzés pedig
9 éves korom óta folyamatosan része volt az élet-
emnek. Ösztönösen csináltam. De aztán rájöttem,
jó lenne elsajátítani az elméleti alapokat is hozzá,
így hát felvételiztem a zeneszerzés szakra is. Ahhoz
pedig alapos zongoratudásra is szükség van – leg-
alábbis akkor ott ezt megkövetelték –, én viszont a
gyerekkori apás zongoraórák óta nem foglalkoztam
aktívan ezzel a hangszerrel. eljött tehát az ideje a
zongoratanulásnak is, így viszont abba kellett hagy-
nom az intenzív fagottozást; egyszerűen nem fért
bele az időmbe ennyi minden. 

Itt egy kis közös távolba meredés következik. Kihasználom
a szünetet és rácsodálkozom, hogy mennyire erősen, feketén
és keserűen issza a kávét. (Én nem….). És ettől a közbe-
vetésemtől egy igen érdekes kanyart vesz a beszélgetésünk.
Ugyanis élvezettel mesél arról, amikor leszokott a kávé cuk-
rozásáról. Tejjel soha nem hígította, de cukor az jutott bele
bőven. Mígnem egyszer csak néhány barátja elkezdte un-
szolni, hogy érdemes lenne megérezni az igazi kávéízt, ami
cukor nélkül mutatja meg magát. Ő meg úgy döntött, bele-
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Névjegy: gUIDO MANCUSI, zeNeSzerző, kArMeSter

Kedvenc utazózenéje: Fejben hallgatok zenét. Bármit. Ami tonális.

Kedvenc filmje?: Imádom a mozit, de nem igazán jutok el oda.

Szeretem a fantasy-t, a film noirt, de gyakorlatilag mindenevő va-

gyok. Pár napja néztem meg „A 100 éves ember, aki kimászott az

ablakon és eltűnt” című, svéd vígjátékot. remekül szórakoztam!

Kedvenc helye a világban?: Szardínia, mint földrajzi egység és

Budapest, mint város.

Kedvenc étele?: Minden, ami olasz.

Hobbija?: Főzés. Néha recept alapján, néha improvizálva.

Kedvenc autója?: Csak és kizárólag Peugeot-t vezetek.

Aktuális vágya?: egy tItkÁr!!! (jelentkezni az office@man-

cusi.at e-mail címen lehet)

Kedvenc városában, Budapesten
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vág; egyik napról a másikra elhagyta a cukrot. És néhány
hónapig rendkívül szenvedett. De aztán megszokta, meg-
szerette, megtanulta. És azóta fanatikus kávérajongó. Na-
ponta jó sokat iszik. Az íze kedvéért.

Ha jól veszem ki a szavaiból, ön szeret koc-
káztatni.
ezt miből gondolja?
A kávé sztoriból. Volt valamije, amit szeretett,
ismert, jól érezte magát benne; ez volt a kávé
cukorral. És csak azért, mert önnek fontos em-
berek azt mondák, megérné átszokni, ön bele-
vágott. És ugyan nem tudta, megéri-e majd a
„szenvedés”, azaz önt is megtalálja-e a kávé
valódi íze, a cukor nélküli, de kockáztatott. Be-
vállalt több hónapnyi nem élvezetes kávéivást
az élethosszig tartó, nagyobb élvezet kedvéért.
Azt hiszem, ezt jól összefoglalta. tulajdonképpen
erre is ráillik a mottóm: „No risk, no fun!” (Kockázat
nélkül nincs élvezet.) Persze nekem is szükségem van
biztos, kiszámítható pontokra. Így például ’94 óta,
több mint 20 éve van egy fix állásom; tanítok a
MUK-on (Musik und Kunst Universität, Wien –
Bécsi zenei és Művészeti egyetem), a fiúkórusos
múltamra alapozva kórusvezetést, valamint kis-
együttesek vezetését. ez a két hivatalos tárgyam.
De a tantárgy nevétől függetlenül tudatosan taní-
tok a diákjaimnak olyan dolgokat, amiket nekem
ugyan nem tanítottak, de a sokéves zenész-tapasz-
talatom alatt tananyaggá érleltem magamban. Ne-
kem például azt mondták, az a legfontosabb, hogy
jó zenész legyek. én azt tanítom, az a legfontosabb,
hogy jó website-ja legyen a zenésznek, jó internetes
jelenléte, és hogy megfelelő társasági életet éljen.
Ha ehhez még jó zenész is az ember, az persze min-
denképpen pluszt jelent az érvényesülés rögös út-
ján. és ha ez így mind együtt áll, hiszem, hogy jön
valaki, aki felfedezi az embert, újabb lehető-
ségeket adva neki.
Ön idealista?
Mindenképpen! Máskülönben hogy az ör-
dögbe lennék képes zenét írni?! A világ nem
vágyja az én zenéimet. Most épp egy hege-
dűversenyen dolgozom, merő idealizmus-
ból. A schönbrunni zenekarom koncertme-
setere, Ion scripcaru, aki sok szólókoncertet
is ad egyébként, felkért ugyanis, hogy írjak
számára egy hegedűversenyt. Mert az eddigi
egyszem hegedűszonátám alapján úgy gon-
dolja, hogy az én zeném kell neki. én meg
ezt elhiszem; lelkesít és komponálásra kész-
tet. A darab komponálása közben pedig arra
a tervünkre is gondolok, amelyet Christof

Angererrel szövünk. (Christof  és édesapja, Paul Ange-
rer alapította 1982-ben a Concilium Musicum Wien nevű
zenekart, melyet Paul, 10 nappal ezelőtti halálig vezetett
is.) A tervünk az lenne, hogy 2018 májusában az én
zongorakíséretemmel, duóban turnéra indulunk a
hegedűversenyemmel. Úgyhogy egy remek zongo-
rakinovatot is írnom kell hozzá.
Hogyan osztja meg az idejét a zeneszerzés, a
vezénylés és a tanítás között?
A tanítás heti 6 óra, egyéb elfoglaltságaimtól füg-
gően időnként tömbösítve. A felosztás többi része
azonban nem könnyű, ugyanis fejben komponálok,
vezetés közben, munkába menet. (A Volksoper,
ahol nagyon jó kis fix állásom van, körülbelül 1 óra
séta a belvárosi lakásunktól. Nagy gyalogló vagyok!)
És mindent megjegyez, amit fejben megkom-
ponál?!
A zeneszerzés tanárom mondta régen, hogy ha van
egy ötletem, aludjak rá egyet, és ha még másnap is
emlékszem rá, akkor talán érdemes foglalkozni vele. 
Kap visszajelzést valahonnan, hogy tényleg ér-
demes volt-e leírni valamit?
Nem olvasok kritikákat, ha erre gondol. Nekem
senki ne mondja meg, hogy mit és hogyan írjak! Bár
nem divat, de én a tonalitás embere vagyok. Pró-
bálkoztam – főleg zeneszerzés-diák koromban a
tananyag szerinti – mindenféle egyéb stílussal, de a
zenéimbe mindig belecsempésződött valamiféle to-
nális dallam. (Amúgy azt gondolom, az atonális ze-
nét körülbelül fél órán keresztül tudja befogadni az
ember, utána bezárkózik.) A visszajelzésnél azt sze-
retem a legjobban, ha a közönség soraiban ül egy
zeneszerző vagy karmester kolléga. Még több, mint
20 évvel ezelőtt, Koburgban ismerkedtem meg és
barátkoztam össze Johannes Knapp, karmester kol-
légával (jelenleg a Freiburgi színház zenekarának
karmestere), akivel azóta is egymás legőszintébb ba-
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az elmaradhatatlan kávéval



Pulpitus plusz

rátai és kritikusai vagyunk. Mindig kifejezetten a ne-
gatívumokra koncentrálunk, azokat emeljük ki a
másik teljesítményéből egymásnak. 

Ezen a gondolatmeneten egy kicsit elmélázom. (Van rá al-
kalmam, ugyanis időközben olyan szűrt napfény alakult, hogy
csak bőszen hunyorogni tudunk egymásra, úgyhogy a karmes-
ter úr beszalad előteremteni a napszemüvegét.) Az jut eszembe,
hogy vajon a taps erőssége, mennyisége, milyensége nem számít-
e azért mégiscsak Guido Mancusi életében. Hiszen a közön-
ség így fejezi ki, mennyire involválódott. Meg is kérdezem –
immáron a napszemüveg sötétjébe bámulva –, és tisztázzuk,
hogy persze, nagyon fontos a taps. De nem elég konkrét. 

Mostani beszélgetésünk elsődleges apropója
az ön első vendégkarmesteri titulusa zeneka-
runknál, a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfoni-
kus Zenekarnál. Hogy érinti önt ez a felkérés?
Amikor Hollerung gábor felhívott az ajánlattal, szó
szerint le kellett ülnöm. Végtelen örömöt és meg-
tiszteltetést éreztem. Azóta is csak az eufórikus,
„Hurrá!” részét élem meg, a technikai kivitelezést
még nem gondoltam át. Nyilván tervezést igényel,
hogy évadonként 2-3 koncertem legyen a Dohná-
nyival, de nem lehet kérdés, hogy menni fog. Úgy
tudom, Hollerung gábor, aki részben saját terhelt-
sége enyhítése érdekében találta ki az első vendég-
karmester „beiktatását”, a zenekart is megkérdezte,
kit szeretnének erre a posztra. Állítólag a zenészek

örültek a személyemnek. és ez óriási érzés! Rá-
adásul ismerem már annyira a csapatot, hogy
tudom, fiatalok alkotják (talán én leszek a le-
göregebb…), fiatalos a lendület, és tapintható
az az attitűd, ami nekem annyira fontos: a koc-
káztatásra való készség. Úgy gondolom, sokat
tudunk majd együtt kockáztatni, kísérletezni. 
Máshogy készül most a közös koncer-
tekre?
talán annyiban máshogy, hogy mindenféle
„marketing” terveim támadtak. De azért ezek-
ről inkább Hollerung gáborral beszélgetnék
először, ha nem haragszik…
Akkor hadd kérdezzem a közelgő közös
koncertünk műsoráról! Ön állította össze?
Igen. A saját fagottversenyem már egy 2006-
ban megírt darabom. (Bianca schusternek ír-
tam, aki azóta már a bécsi Volksoper zenésze).
szívesen viszem a budapesti közönség elég. A
másik darab, Mozart Linzi szimfóniája. Mozart
fantasztikus zeneszerző, és elég nehéz a zené-
jét egy bizonyos szint fölött eljátszani. Arra
gondoltam, ez a darab, egy könnyebb Mozart
szimfónia, talán jó kiindulópont lehet a zene-

karral tervezett, hosszútávú közös munkához szük-
séges egymásra hangolódáshoz. 

És ekkor váratlanul – kis kitérővel – visszakanyarodunk
a „No risk, no fun” témakörhöz. Egy rövidebb kiselőa-
dásba csöppenek Mozartról, a bécsi klasszikusokról – akik
közé Mancusi inkább Schubertet sorolná Beethoven helyett.
A Maestro igazán szenvedélyesen beszél! Úgy véli, az 1991-
ben kapott Mozart Medallion, amit a leghitelesebb Mozart-
interpretálásért ítélt neki a Bécsi Mozart Szövetség, nagy-
mértékben annak köszönhető, hogy fiúkórista korában vé-
gigénekelte a létező összes Mozart művet. A gyerekek abban
a korban általában nem igazán szeretik Mozartot; túl egy-
szerűnek érzik, nem érinti még meg őket a valódi mélysége.
De neki nem volt választása. Így, amikor már karmester-
ként közvetítette Mozart zenéjét, sokkal „beljebb” volt,
mint általában a karmesterek. És egyébként meg azért sze-
retnek az emberek Mozartot játszani meg hallgatni, mert
Mozart kifejezetten kockázatkerülő. Első hallásra szinte
populáris zene az övé. Aztán persze egy jó nagy, kevesek ál-
tal megléphető lépéssel el lehet jutni zenéjének igazi mélysé-
geibe, de addigra már réges-rég tele a koncertterem. (Olyan
ez, mint az olasz nyelv. Alapszinten hú de könnyű, de az-
tán továbblépni belőle….! – teszi hozzá.) És persze itt van
Haydn, aki meg a „Kockáztass!” felfogás igazán jeles kép-
viselője. Ő ugyanis nem adja könnyen az első „megérintést”.
Nem csalja be populáris asszociációkkal közönségét. Rá
csak az igazán értők kíváncsiak. Úgyhogy nagyot kockáz-
tat, de aztán nagyon is nyerhet, hiszen „igazi közönséget”
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kaphat. Mozartot idézve: „Bárcsak egyszer olyan jó zenét
tudnék írni, mint Haydn!”. Mancusi szent meggyőződése,
hogy Haydn nélkül Mozart nem is létezne.

Az igazi közönség persze ritka. Jómagam is már 20
éve vezetem az általam alapított schönbrunn Or-
chestrát, akikkel alapvetően „turista koncerteket”
adunk. „Bécsi zenét” játszunk. A közönségünk
alapvetően turistákból áll. egy 150-300 fős közön-
ségben maximum 2-3 zeneértő emberre lehet buk-
kanni. De azt mindenki érzi, hogy jól játszunk-e.
Mert ha nem, ha csak linkelnénk, akkor frusztráció
látszana a zenészek arcán. tehát egy-egy ilyen, tu-
ristáknak szóló koncertre is alaposan fel kell ké-
szülnünk. De a nem túl kockázatos Mozart-zene –
no és a közönségigények miatt – sok Mozartot ját-
szunk. Most, hogy ennyit beszélünk Mozartról, az
jutott eszembe, hogy őt tulajdonképpen régebb óta
ismerem, mint a feleségemet.

Időközben olyan ragyogó napsütés támadt, hogy már hunyo-
rogni sem tudok, úgyhogy eljött a pillanat arra, hogy meg-
kérjem, varázsoljon egy kis árnyékot a fejünk fölé. És ha
már feláll, egy tál barackos pitével tér vissza, amiről kiderül,
ő maga sütötte. A saját, kerti barackjukból. Hmmm… Iga-
zán finom! Sajnos a darazsak között is gyorsan híre megy a
fenséges elemózsiának, úgyhogy a következő óránkat sűrű
„Madonna mia!”-zások kírésik… Két falat és hessegetés
között megkérem, meséljen egy kicsit a családjáról is.
A feleségével is a zene hozta össze?
Nem, egy házibuliban ismerkedtünk meg. Bár ő is
zenél, énekel a Wiener singvereinben, foglalkozá-

sát tekintve fül-orr-gégész szakorvos. 2018 májusá-
ban ünnepeljük a 25 éves házassági évfordulónkat.
25 éve házasok? Pedig ön még csak 51 éves…
Igazán gratulálok! És a családja többi tagjával
mi a helyzet?
A húgom gyerekeknek tanít zenét általános iskolá-
ban. A lányom pedig lehetne zenész, valószínűleg
kiváló korrepetitor válna belőle, mert remekül zon-
gorázik, és nagyon tud figyelni a zenésztársaira. De
nem akar zenélésből élni. színházi rendezői babé-
rokra vágyik. ettől függetlenül azért 12 évesen írt
egy gyerekopera librettót, amihez aztán én szerez-
tem zenét, majd be is mutattuk a darabot.

Itt egy kicsit elkalandozunk a gyereknevelés rejtelmeibe. Bár
sokat nem tudok hozzáfűzni jelenlegi szituációjukhoz, lévén
az én legnagyobbam még csak 6 és fél éves, de azért sűrűn
egyetértünk sok mindenben. Igazán büszke apát ismerek
meg a személyében. Még néhány képet is előkeres a telefon-
ján felnőtt nagylányáról. A konyhából közben sülthús il-
lata kezd kifelé lebegni. Már jóval ebédidő után vagyunk,
úgy tűnik, felesége és édesanyja, akik együtt készítik az ebé-
det, megvárják, amíg végzünk. Még néhány rövidet azért
kérdezek, hogy egy frappáns névjegyrevalót is összegyűjtsek,
de aztán szedelődzködöm, és már autózunk is az állomásra.
Tudjuk, hogy fogunk még találkozni. Sőt, talán érdemeben
együtt dolgozni is, ő, mint állandó vendégkarmester, én meg,
mint irodista a zenekarnál. Mert azért néhány izgalmas öt-
letét a BDZ-re vonatkozólag csak megsúgta menetközben…

Guido Mancusit 2018. február 23-án, a Klauzál Házban és
április 22-én, a Zeneakadémián láthatják zenekarunk élén.
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Szöveg: Petró Margit

Lehet, hogy a családból hozott, fiatalkori
zenei élmények hatására lettél zenész?
Igen, apukám a miskolci zeneművészeti fő-
iskola szolfézs, zeneelmélet és karvezetés ta-
nára, mindig több kórust is vezetett egy-
szerre. Nagyon felnéztem rá, és hamar tud-
tam, hogy zenész szeretnék lenni. Anyukám
azt mondta, hogy előbb dudorásztam, mint
beszéltem. Fiatalabb bátyám egy évvel idő-
sebb nálam, így vele együtt kezdtem járni a
zeneoviba. Ötéves koromban elkezdtem a
zeneiskolát, hatévesen a kórusba is bekerül-
tem, amit nagyon szerettem; kezdetben éne-
kesnőnek készültem. A kórusban tanultam
meg kottát olvasni, blattolni, ma is ebből
profitálok. Viszonylag hamar tudtam, hogy
a zenész pályát fogom választani. A gimná-
zium kilencedik osztályában eldöntöttem,
hogy konziban szeretnék tanulni, egy évig
párhuzamosan jártam a két iskolába. szü-
leim csak úgy engedtek a zenei szakiskolába,
ha egy hangszert is választok az ének mellé,
hiszen bármi történhet a hangommal. A
konzi előtt néhány hónappal kaptam a fa-
gottot a kezembe, amit eleinte nem szeret-
tem. Közben többször hangszálgyulladással
küszködtem, mert három kórusban is énekeltem, és
ez igen megterhelő volt a hangszálaim számára. A
fagott nem érdekelt, nem is gyakoroltam túl sokat,
így év végén megbuktatott a tanárom. Harmadik-
ban, azaz 11. osztályos koromban azonban kaptam
egy új tanárt, aki megszerettette velem ezt a hang-
szert, egészen új perspektívába helyezve számomra
a fagottozást. Neki köszönhetően megértettem,
hogy mekkora kincs az, ha a zenei tudást zenekar-
ban és szólóban is kamatoztathatom. Negyedikben
országos fagottversenyt nyertem, az éneket pedig
orvosi utasításra abbahagytam.
És akkor ezzel léptél a fagottművészi pályára?
Az országos versenyen zsűriként hallottak a zene-
akadémia tanárai, akik azt javasolták, hogy próbál-
jam meg a felvételit, annak ellenére, hogy úgy tűnt,
abban az évben egyáltalán nem lesz hely a fagott

tanszakon. Végül is elmentem a zeneakadémia fel-
vételijére, de nem számítottam rá, hogy az egyetem
egy régi fagott tanára, Janota gábor váratlan visz-
szatérése miatt bővülhet a létszám. ennek köszön-
hetően felvételt nyertem. 
Később Lakatos györgy és Keszler györgy kezei
közé kerültem. Keszler tanár úrral könnyű volt
megtalálni a közös hangot, fantasztikus pedagógus
volt, aki képes volt mindenkiből a legjobbat ki-
hozni. szigorú volt, de tudott dicsérni, ami folya-
matosan arra ösztönzött minket, hogy többet gya-
koroljunk és jobb fagottosok legyünk.  Lakatos
györggyel nehezebben indult el az együttműködé-
sünk. eleinte nem értettem őt, pedig mindig na-
gyon tiszteltem a zenéhez való alázatos, de hihetet-
len kreatív és egyedi hozzáállásáért, a fagottozását
és az emberségét. Később aztán megtaláltuk a kö-
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„Ha Isten úgy akarja, ott leszek!”
Bazsinka Ivett Éva, zenekarunk fagott szólamának legifjabb tagja és egyben szólamvezetője előbb tanult meg
dudorászni, mint beszélni. Énekesnek készült, de végül a fagott „rabja” lett. Úgy véli, a zenekari lét – ame-
lyet kifejezetten szeret – olyan, mint a házasság: a legfontosabb benne, hogy jól kiegészítsék egymást a tagok.
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zös hangot, és ő vált életem egyik legmeghatáro-
zóbb tanárává.
Hogyan kerültél kapcsolatba a BDZ-vel?
Akadémista koromban az volt a nagy álmom, hogy
zenekarban fagottozhassak. 2010-ben a BDz fa-
gott próbajátékot hirdetett, jelentkeztem az első fa-
gottos posztra. Nagyon erős volt a mezőny, ezért
csodaként éltem meg, hogy felvettek. Hiszek ab-
ban, hogy nincsenek véletlenek, és hogy életünk Is-
ten kezében van. Úgy álltam hozzá, hogy ha itt van
az én helyem, akkor fel fognak venni. A bencés
rend jelmondata az Ora et labora, azaz Imádkozzál
és dolgozzál. Megpróbáltam a lehető legalaposab-
ban felkészülni, és imádkoztam, hogy meglegyen
Isten akarata. Meg tudtam nyugodni abban, hogy
akármi lesz, az okkal történik. természetesen na-
gyon boldog voltam, amikor megkaptam az állást,
mert egy álmom vált valóra, de tudtam, hogy mind-
ezt Istennek köszönhetem. ebből fakad az is, hogy
a helyemen érzem magam, nagyon szeretek ebben
a zenekarban dolgozni. A gyermekeim születésé-
vel, anyaként lett teljes az életem, de az otthon töl-
tött bő három év után visszavágytam, s nagyon
örülök, hogy újra itt játszhatok. 
Mi vonzó számodra a zenekari muzsikus pá-
lyában?
A zenekarozást a konzis fagott tanárom, Halász Ist-
ván szerettette meg velem, aki 12. osztályos ko-
romban már rendszeresen hívott a Miskolci szim-
fonikus zenekarba kisegítőként. ő mutatott rá a
zenekari lét sokszínűségére, arra, hogy egyszerre
vagyunk zenekari- és kamarazenészek, valamint
szólisták is, akik folyamatos kölcsönhatásban, pár-
beszédben állnak egymással és a karmesterrel. Meg-
hallgathatom a másik szólóját, megfigyelem, milyen
hatással van rám, és végül enyém a döntés, hogy
hozzáteszek belőle valamit a saját szólórészemhez.
Nem véletlen, hogy nem lettem szólista, mert én
szeretem, hogy nem csak rólam szól a dolog. A ze-
nekari lét olyan, mint a házasság: a legfontosabb ki-
egészíteni egymást. sok zeneműben a fagott a kí-
séretet, a continuot játssza, de én ezt a feladatot is
ugyanannyira élvezem, mint a szóló állást. Ilyenkor
az jelent kihívást, hogy ne szóljon ki a hangszínem
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elkülönülve a többiekétől. A zenekarban folyama-
tosan változik, hogy valaki a háttérben, vagy ref-
lektorfényben van-e. szeretek beleolvadni az
egészbe, de azt is szeretem, amikor kiemelkedhe-
tek. természetesen nyitott vagyok az újdonságok
iránt is, szeretem a kihívásokat. ebben a szezonban
többször is kipróbálhatom magam szólistaként.
Hollerung gábor felkérése nagy megtiszteltetés
volt a számomra. {Szerk: 2018 februárjában Guido
Mancusi Fagottversenyének ősbemutatóján Ivett lesz a szó-
lista zenekarunk élén.} 
A szólamvezetés is kihívás?
természetesen. A fagott szólamban négyen va-
gyunk, négy különböző személyiség. tisztelem a
többiek tudását, és az egyik legfontosabb dolognak
azt tartom szólamon belül, hogy működjön egy jó,
kollegiális kapcsolat, ami előrevisz, és hogy meg-
értsük egymást. Igyekszem fagottosként és szó-
lamvezetőként is minél jobban helytállni. 
Két kisgyermek édesanyjaként, feleségként ki se-
gít a szakmai és magánéleti céljaid elérésében?
Igyekszünk kölcsönösen támogatni egymást a fér-
jemmel, ifj. Bazsinka Józseffel, aki tubaművész, a
Junior Prima díjas In Medias Brass Quintet alapító
tagja, valamint a szt. István konzi tuba- és kamara-
tanára, a zuglói Filharmónia tagja. (édesapja, Ba-
zsinka József  a Fesztiválzenekar tubaművésze.)
Jocó, a férjem sokat van külföldön, ahol főként kor-
társ zenét játszik a Klangforum Wien, az ensemble
Recherche és az sWR experimentalstudio együtte-
seivel, kvintettjével pedig sok versenyt is nyertek
már. Ha távol van, akkor egyedül nehéz a gyere-
kekkel, ilyenkor azonban számíthatok a család se-
gítségére. Amikor viszont ideje engedi, akkor pró-
bál minél többet segíteni és lelkileg támogatni. Most
épp egy különösen nehéz időszakon vagyunk túl;
férjem most adta le a doktori disszertációját. A dok-
tori írása alatt igyekeztem maximálisan tehermen-
tesíteni őt. 
A zenén kívül milyen területen vagy, vagytok
még aktívak? 
tagjai vagyunk a pesterzsébeti Baptista gyüleke-
zetnek, ahol különböző szolgálatokat vállaltunk; a
férjem a fiatalok között aktív, én pedig korábban az
„ifjú házas” csoportot, jelenleg a baba-mama kört
vezetem, de szerveztem már egy nőknek szóló kon-
ferenciát is. Igaz, hogy a férjemmel tűz és víz va-
gyunk, de éppen ezért jól kiegészítjük egymást, so-
kat segítünk egymásnak a szolgálatban. A nyári if-
júsági táborba a gyerekeinkkel együtt megyünk,
ahol a kirándulás, a játékok és a sport mellett nagy
hangsúlyt kap az Istennel való kapcsolat kialakítása,
megélése is.

Névjegy: BAzSINkA Ivett évA – FAgOttMűvéSz

Kedvenc írója: C. S. Lewis

Hobbija: éneklés, film-nézés

Sportja: játszóterezés a gyerekekkel

Kedvenc énekesnője: Cecilia Bartoli

Ami igazán feltölti: egy jó beszélgetés, vagy egy finom vacsora

egy jó étteremben 

Ami nélkül nem megy: egy lassan elfogyasztott finom kávé reggel 
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Szavaidból úgy érzem, hogy a hit központi he-
lyet tölt be az életedben. Hogyan alakult ki a
meggyőződésed? 
Hívő, baptista családban nőttem fel, természetes
volt számunkra, hogy minden vasárnap istentiszte-
letre járunk, ahol apukám volt a kórus vezetője,
amelyben anyukám is énekelt. szüleim emellett
részt vettek más, gyülekezeti szolgálatokban is.
Négy testvéremmel keresztény értékek mentén, vi-
szonylag szigorú nevelést kaptunk. Kamasz ko-
romban természetesen engem sem került el a láza-
dás a szüleim és az addig megismert értékek ellen,
de a konzi utolsó évében a hívő korrepetitorom ré-
vén újra közel kerültem a hithez. Képes volt az Is-
tennel való kapcsolat mélyebb és számomra új di-
menzióit megmutatni. Jókat beszélgettünk, aminek
köszönhetően felfedeztem a szerető Istent, akihez
azóta is próbálok hűséges lenni. 
A családotokban két zenész fúj egyszerre. Vagy
mindenki csak “a magáét fújja”?
egyelőre alig játszottunk egy zenekarban vagy
együttesben a férjemmel. eddig ez csak elvétve for-
dult elő, de a családi időbeosztás és logisztika miatt
ez sokkal egyszerűbb így. egyszer turnéztunk
együtt Kínában, az nagy élmény volt, de nem tu-
dom, mi lenne most hasonló helyzetben a gyere-
kekkel. Hogyha készülünk valamire, el szoktuk ját-
szani egymásnak a darabjainkat, és mivel nagyon
különböző a hozzáállásunk, temperamentumunk,
ezért inspirálóak tudnak lenni a másik gondolatai,
észrevételei. Duózni azonban nemigen tudunk,
mert mindkét hangszer a basszus regiszterben mo-
zog otthonosan, a hangszínek meg ráadásul telje-
sen elütnek egymástól. Családi események alkalmá-
val, vagy a magunk örömére azért néha megesik ez
is, jókat szórakozunk ilyenkor. 

Létezik két egyforma hangszín? Ez mennyire kö-
vetelmény például egy zenekari szólamon belül?
Mindenkinek egyéni hangszíne van, ami a szemé-
lyiségéből fakad. ez a különbség azonban – jó eset-
ben – nem hallható a közönség számára, amikor
együtt játszunk a zenekarban. elengedhetetlen,
hogy egymáshoz képest tiszták legyünk, azaz ne le-
gyenek hamisak a hangközök, és nyitott füllel játsz-
szunk, azaz arányban, és egymáshoz alkalmaz-
kodva. A zenei alkalmazkodás fontosságával már
kiskoromban találkoztam a kórusokban. A zenei
hallás – amit apukámtól örököltem – elengedhe-
tetlen ehhez. 
Mik az eljövendő terveid?
Augusztusban a zempléni Fesztiválon, szeptem-
berben pedig Budafokon játsszuk Joseph Haydn:
B-dúr sinfonia concertante hegedűre, gordonkára,
oboára és fagottra című darabját, amelyben szólista
leszek {AZ interjú júliusban készült - Szerk.}, jövő
februárban guido Mancusi fagottversenyét fogom
játszani a BDz kíséretével. ezekre szeretnék ma-
ximálisan felkészülni. Nem dolgoztam még guido
Mancusival, ám a zenekarral kölcsönösen szeretik
egymást. Úgy tudom, hogy a konziban fagottozott,
így tisztában van a hangszer adottságaival. Igazán
kíváncsi vagyok, milyen darabot írt. Örömmel né-
zek a közös munka elé, mert nagy megtiszteltetés,
hogy én leszek az ősbemutatón a szólista. Ráadásul
azt is hallottam róla, hogy jó a humora, ami a da-
rabjaiban is megmutatkozik. emellett pedig renge-
teg izgalmas és csodálatos darabot játszunk a zene-
karral, amelyek mind sok kihívást rejtenek.
Guido Mancusi fagottversenyét 2018. február 23-án, 19:00
órakor hallgathatja meg közönségünk a Klauzál Házban.
A koncerten felhangzik még Mozart Linzi szimfóniája és
Schumann I. szimfóniája. Vezényel: Guido Mancusi
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Családi nyaralás



Szöveg: Márkus Eszter

Júlia a családjával nyolcéves koráig Lon-
donban és Monte-Carlóban élt, folyéko-
nyan beszél angolul, franciául és németül.
tizenhárom éves korában édesanyja be-
szélte rá, hogy menjenek el egy ír sztepp-
tánctanfolyamra, azóta tudja, hogy táncos
lesz. tánctudását gimnazista korában Dub-
linban fejleszthette tovább a Rhythm of
the Dance próbáin, majd a táncművészeti
Főiskolán modern tánc szakra járt, és Bo-
zsik Yvette osztályában koreográfusként
végzett. Ír sztepptánc európa-bajnoki cí-
met szerzett, és egyedülálló stílust és lát-
ványvilágot teremtett az ír sztepp- és a mo-
dern kortárstánc ötvözetével a mozgásmű-
vészetben. 

Családodról elsősorban édesapád, Gyu-
lai István, az ország kedvenc sportri-
portere révén sokat hallhattunk, főleg
az augusztusban bemutatott Fairplay
című táncszínmű kapcsán, amivel neki
állítasz emléket. Mesélnél pár szót a
családodról? 
Apu halálával kapcsolatban nagyon nehéz
volt azt feldolgozni, hogy nem lehettem ott,
amikor meghalt. Az egész család kiutazott
Hozzá Monte Carloba, de nekem  – tizenhat
éves voltam akkor – itthon kellett maradnom a
Nagymamámmal. Nagyon gyorsan történt akkor
minden, egyik pillanatról a másikra kellett elindulni.
tisztában vagyok vele, hogy a családom a legjobb
döntést próbálta hozni. ennek az elfogadása – az itt-
hon maradásom – azonban nagyon sok nehézséget
jelentett számomra a későbbiekben is. De felnőtt fej-
jel már értem, miért döntött így Anyu. Azt hiszem,
csak védeni akart. talán ennek a döntésnek a követ-
kezménye, hogy életemben Apu eddig az egyetlen
ember, akit ismerek – ismertem – akivel kapcsolat-
ban a képem soha nem tört össze. ettől függetlenül
azt hiszem, hogy a saját gyerekemet inkább magam-
mal vinném ebben a szituációban, bár reméljük, soha
nem kell ilyen döntést hoznom.

Alapvetően fele-fele arányban gyúrtak össze a „szü-
leimből”. Apukámtól tanultam, hogyan bízzak ma-
gamban, a vágyat, hogy fejlődjek, és azt is, hogy
tudjam, kihez kell alkalmazkodnom és kihez nem.
Ugyanakkor leginkább Anyukámtól hozom a krea-
tivitásomat. ő Németországban élt gyermekkorá-
ban több évig, és így lett végül némettanár, de előtte
sokáig néptáncolt, és volt egy időben lakberendező
is. tőle kaptam az otthonteremtés igényét, azt,
hogy apró, kedves, helyes dolgokkal dobjam fel a
lakást. Például nálunk a kis kéztörlő törülközők egy
kosárkában vannak egyenként összehajtogatva a
mosdóban.
Bátyáim, Miklós és Marci Apuhoz hasonlóan a
sporttal foglalkoznak, sportoltak, 2008 óta vezetik

„Alapvetéseim: szenvedély és kitartás”
Gyulai Júlia táncos, koreográfus, a húsztagú Coincidance Táncegyüttes vezetője úgy véli, létezik egy láthatatlan
világ, ami többek között a zenében is megtestesül. Még csak most októberben lesz 28 éves, de már hihetetlen kar-
riert mondhat magáénak. 
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a Magyar Atlétikai szövetséget, nővérem, Kati vi-
szont szintén az előadóművészethez vonzódott,
színésznek készült, és most televíziós szerkesztő-
ként dolgozik. 
Te is sportoltál, mint a család többi tagja? 
Igen, kosaraztam, és nem is voltam rossz benne,
bár szerintem nem volt túl jó a labdaérzékem. Pró-
báltam teniszezni is, de az nagyon nem az én
sportom, és érdekes módon az atlétika sem vonzott
túlságosan soha.
Nagyon fiatalon, tizenhárom évesen kezdtél
táncolni. Hogyan kezdődött?
Volt Budapesten egy ír sztepptánc-tanár, Catherine
gallagher, és az ő órájára mentem el Anyuval. Úgy
hirdették meg, hogy 0-99 évesig bárkit várnak, és
Anyu ezt szó szerint vette, mert azt ígérték, hogy
kiváló alakformáló fogyókúra. Azt persze nem tet-
ték hozzá, hogy ugyanakkor idővel rettentő vastag
combizmot is növeszt! Anyu addig nyaggatott,
hogy járjunk oda együtt, amíg végül elkísértem. ő,
érthető módon elég hamar kidőlt, hiszen ez egy
elég megerőltető műfaj, én viszont már az első pil-
lanattól tudtam, hogy ez nekem kell. Bár azt nem
tudnám megmondani, hogy pontosan mi fogott
meg ennyire benne. Viszont a mai napig emlék-
szem, hogy aznap, amikor az első óra után hazaér-
tem, a rádióban a Hevia együttes Busindre Reel
című száma ment, amit azelőtt soha nem hallottam,
de akkor az ír népzenét jelképezte számomra. egy
kicsit spirituális vagyok, ezért ez akkor sokat jelen-
tett, egyfajta üzenetnek fogtam fel. és érdekes,
hogy azóta ez a szám még kétszer segített: mindkét
esetben bizonytalankodtam a táncos utamat ille-
tően, nem voltam biztos benne, hogy jó irányba ha-
ladok-e. 
Korábbi interjúidban elmondtad, hogy 16 éve-
sen döntötted el, hogy táncos leszel. Mit szólt
ehhez a családod?
Igazából nem volt meghatározható döntéspillanat,
évekig csak a tánccal foglalkoztam a
középiskola mellett. Minden órán ott
voltam, rengeteget gyakoroltam még
esténként is: letettem a fürdőszobai
tükröt a földre, és úgy tanultam a láb-
tartást. Apu mindig célzott rá, hogy
ügyvédként mennyire jól kereshetnék,
ugyanakkor messzemenőkig támogatta
a tánctanulmányaimat. szerencsém
volt, mert a családom mögöttem állt és
segített.
A Coincidance Táncszínházat Szé-
kács Zsófiával és Potornai Norberttel
alapítottátok 2008-ban. 

Igen, őket a sztepptánc révén ismertem meg, és ek-
kor voltam elsős a táncművészeti Főiskolán. Ked-
vet kaptunk hozzá, hogy együtt gyakoroljunk, hív-
tunk még néhány embert, kitűztük a próbanapokat
és nekiálltunk... Nem tűnt ez egy óriási vállalkozás-
nak. Az akkor nyolc főből álló együttes vezetésére
eleinte ráadásul felkértünk egy ír tánc körökben is-
mert és általunk nagyon tisztelt táncost, tánctanárt,
de mivel nem igazán működött a dolog úgy, ahogy
reméltük, a társulat tagjainak javaslatára végül én
vettem át ezt a szerepet. Most már húsz, főállásban
dolgozó táncosunk van, amit annak köszönhetünk,
hogy tavaly nyáron mögénk állt egy cégcsoport,
amely a finanszírozás terhét levette a vállunkról.
Azt hiszem, ez óriási dolog.
Norbert a kezdetek óta a párod volt, vagy a kö-
zös munka révén ismertétek meg jobban egy-
mást?
Mi tíz éve ismerjük egymást, és első pillanattól jó-
ban voltunk. én 17 éves voltam, ő 15, és akkoriban
fellobbant köztünk egy diák-szerelem, de nem lett
belőle semmi. A társulatban nagyon jó barátságban
dolgoztunk együtt, és az eltelt évek alatt mindket-
tőnknek voltak kapcsolatai, szerelmei. Aztán egy-
szercsak elém állt, hogy ő márpedig velem akar
lenni. Innentől azért még persze megjártuk a ma-
gunk útját, mire idáig jutottunk, de ez így is jó.

júlia édesapja gyulai István (1943-2006) 28-szoros magyar baj-

nok rövidtávfutó, indult az 1964-es tokiói olimpián is. Miután az

eLte-n megszerezte diplomáját nyelvtanárként, 1969-ben egy or-

szágos riporterverseny győztese, így a Magyar televízió gyakor-

noka, majd sportújságírója lett. 1972-től minden olimpiáról tudó-

sított. közismert televíziós sportriporterként, az atlétikai és mű-

korcsolyaversenyek állandó kommentátoraként ismerte meg az

ország. gyulait 1991-ben a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF)

főtitkárává nevezték ki, ahol egészen haláláig dolgozott. 2011 óta

emlékére minden évben megrendezik a gyulai István Memorial

Atlétikai Magyar Nagydíjat.

Testvéreivel és édesapjával
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Részben ez alapozta meg azt a bizalmat, ami ma
összeköt bennünket. Nagyon boldogok vagyunk
együtt, ő már az életem egyik alappillére, és együtt
élünk egy közös lakásban. 
Mik a kedvenc zenéid és mit jelent táncosként
számodra a zene?
Nagyon muzikális vagyok, nincs kifejezetten ked-
venc zenei műfajom, nyitott vagyok mindenre. Az
inspirációt mindig a zenéből merítem, a zene ihlet
meg, és nem a történetből indulok ki, mint sok más
kollégám. számomra a zene sohasem csak aláfes-
tés, azzal együtt kell mozogni. A szakdolgozatomat
Jiří Kylián cseh koreográfusról írtam, aki a Neder-
lands Dans theater, a Holland táncszínház művé-
szeti vezetője volt, úgy harminc éven át. ő több
munkából álló, önálló sorozatot szentelt annak,
hogy valahogy megfogja a láthatatlan világot. ép-
pen ezzel a témával foglalkoztam, amikor elmen-
tünk Hans zimmer koncertjére az Arénába. Régóta
vágytam rá, hogy végre csak nézőként menjek el
egy előadásra. Át is tudtam adni magam a zenei él-
ménynek. ekkor döbbentem rá, hogy ami azon a
koncerten történik, az az elmondhatatlen élmény,
amit nyolcezer ember egyszerre él át, az pontosan
a láthatatlan világ maga, ami vallástól, bármiben
való hittől függetlenül létezik. ennek az eufórikus
érzésnek a hatására lett egyértelmű számomra,
hogy mindaz, ami nem észlelhető másképp, hogy a
láthatatlan világ a zenében testesül meg. Ha valaki
nem ismeri ezt a világot, azt mondom, hallgasson
zenét, és figyelje meg az érzéseit és élményeit. 
Saját produkcióid kapcsán azt nyilatkoztad,
hogy ott a jelenethez keresed a megfelelő ze-
nét. A BDZ-vel ez a munka fordított, hiszen a

zenéhez kell tánckoreográfiát találni. Melyik
miért kihívás, melyik a nehezebb feladat?
Mindig az a könnyebb, hogy eltáncoljunk egy ze-
nét. Ha van egy történet, mint a Fairplay esetében,
az azért nehezebb, mert előbb van egy érzés, és eh-
hez kell megtalálnom a zenét. Amikor adott a zene,
akkor az egyértelmű alapot teremt ahhoz, ami el-
mondható, és amin legtöbbször nem akarok vál-
toztatni. Már előfordult az is, hogy egy meglévő ko-
reográfiához kellett zenét illeszteni, de az rettene-
tesen nehéz feladat volt.
Hollerung Gáborral először 2016 tavaszán a
John Williams Filmharmonikusok koncert és
legutóbb az ABBA Symphony kapcsán dolgoz-
tál együtt. Milyen a munkakapcsolatod vele? 
gáborral nagyon szeretek dolgozni, és egyúttal na-
gyon tisztelem őt. Mindig keresem azoknak az em-
bereknek a társaságát, akikből árad az élet és az
energia, és ő éppen ilyen művész. Nem olyan fiatal
már, de érdekes, mert ahogy telnek az évek, az ilyen
típusú személyiségek, akikben van belső tűz, nem
veszítenek a lendületből, nem öregszenek meg. Per-
sze, megőszülnek, de több energia, élni- és tenni
akarás van bennük, mint a legtöbb húszévesben.
Hollerung gáborral nagyon könnyű volt együtt
dolgozni, mert nagyon értettük egymást, egy nyel-
vet beszéltünk. A John Williams Filmharmoniku-
sok kapcsán volt egy kis nehézségem az egyik ko-
reográfia végén, mert nem tudtam megfejteni az
egyik részlet ritmusképletét. gábor rendkívül segí-
tőkész volt, és ennek köszönhetően sikerült meg-
találnom a legjobb megoldást. Annak is örülök,
hogy mindig kertelés nélkül megmondja a vélemé-
nyét, mert ezt szerintem sem lehet máshogy csi-
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nálni. Nekem sokat jelent, hogy vele dolgozhatok,
mert szeretnék olyan emberré válni, mint ő: szen-
vedélyesen szeretni a munkámat és az embereket,
akikkel együtt alkotok. 
Ugyan még a pályád elején jársz, de nagyon
nagy sikereid voltak már. Táncosból koreográ-
fus, majd művészeti vezető lettél, majd me-
nedzserré nőtted ki magad úgy, hogy ezen
funkciók egy részét nem is tanultad. Mit taná-
csolnál azoknak a fiatal művészeknek, akik
még pályájuk elején állnak? 
Az alapvetés, hogy szenvedélyesen kell szeretni,
amit csinálunk, mert ha az hiányzik, akkor nem is
érdemes belevágni. Ha ez megvan, akkor a második
legfontosabb dolog a kitartás, hiszen nincs olyan,
hogy valaki, valami folyamatosan egyre jobb és
jobb lesz: állandóan felfelé ívelő életpálya a való-
ságban nem létezik. Mindig ott lesz a hullámzás, és
a hullámvölgyben mindig felmerülnek a kérdések:
tudom-e ezt jól csinálni, elég erős vagyok-e, elég jó
művész vagyok-e? Minden hullámvölgyből tanulni
lehet, valamit el kell esetleg engedni. Lassacskán a
váltakozó időszakok amplitúdója csökkenhet, vagy
egyszerűen megtanuljuk a kilengéseket kezelni. és
kialakul a biztonságérzet. Remélem. talán...
Honnan merítesz energiát, ha mélypontra ke-
rülsz?
ezer és egy dolog elbizonytalaníthat, de bízni kell a
sikerekben, és min-
dig a hosszabb
távú célra kell kon-
centrálni, sokszor
akár el is kell en-
gedni a közeli célt.
Ha elbizonytalano-
dom, akkor – csak
az út végére fóku-
szálva – felteszem
magamnak a kér-
dést: „Ha most
nem adom fel és öt
év múlva, a jövő-
ből visszatekintek
erre a napra, szá-
mítani fog-e az,
ami történt?” és
ilyenkor legtöbb-
ször „nem” a vá-
lasz.
És mi ez a – talán
nem túl távoli –
célod? 
szeretnék egy

nemzetközileg elismert társulatot vezetni, évente
legalább három, vagy még több turnéval. szívesen
mennénk külföldi fesztiválokra is, bár ehhez még
szűkösek a lehetőségeink. Bár sajnos nagyon sok
itthon a rosszindulatú, ellenséges ember a szakmá-
ban, nem hagynám itt Magyarországot, a székhe-
lyünk mindig itt lenne. több produkciónk is van,
amivel már most utazhatnánk: a tavalyi szentivánéji
álom, a most bemutatott Fairplay is ilyen darab.
Ami biztos, hogy a zempléni Fesztiválon, tokaj-
ban bemutatott ABBA symphony produkcióval
októberben Pozsonyba is ellátogatunk.
Közönségünk a Coincidance társulattal kétszer is találkozhat
ebben az évadban: október 8-án az ABBA Symphony elő-
adásán az Arénában, és november 5-én, a Müpában, Ibe-
sen-Grieg: Peer Gynt bemutatóján, melynek narrátora Huszti
Péter lesz. Az előadásokat Hollerung Gábor vezényli.
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Horoszkópja: mérleg

Háziállata: Hapci, a macska

Kedvenc dala: Hevia: Busindre reel

Fóbiája: víz mellett vezetni (hídon, rakparton)

A város, ami a szívéhez nőtt: New york

Koktélja: long island

Kedvenc étele: murgh lababdar (csirkés indiai curry)
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gondolom, az évek során sokan voltak
szerelmesek Huszti Péter hangjába, és
mivel ez a simogatóan bársonyos hang
évtizedek óta megnyerő külsővel páro-
sul, bizonyára a színészbe is. ennek fé-
nyében készül az ember kellően meg-
szeppenve az interjúra, nézi a felvételeit,
filmjeit, interjúit, hallgatja a dalokat, ver-
seket. 
és akkor megkérdezi az ember egy ba-
rátnőjét, akiről tudja, hogy Huszti Péter
rajongó, színházjáró magyar-történelem
szakos tanár, és még jobban megszep-
pen. Mert nem járt annak idején a Ma-
dách színházban minden előadáson,
amelyben szerepelt, nem látta élőben a
Peer gynt-öt, a Lear királyt, a Hamletet.
A hegedűs a háztetőn-t igen, de az Isten pénzét, az
éjjeli menedékhelyet megintcsak nem. ellentétben
a barátnővel, aki e rajongás és a színház habzsolása
segítségével élte túl a kamaszkorát, ezért szívesen
eljött volna erre az interjúra a retikülben.
és akkor az ember szeretne mindent megkérdezni.
Ami önmagában is képtelenség, hiszen a weboldal
is feldolgozhatatlan információ mennyiséget tar-
talmaz. 70-80 filmszerep, több mint 100 színházi
szerep, ezeknek tetemes része főszerep, megszám-
lálhatatlan rendezés, versek, előadói estek, dalok,
fotók. ekkor az ember megijed, pedig ez életében
a sokadik interjú, de „A” Huszti Péter az mégiscsak
más. A hetvenes évek sztárja, Lear király, Hamlet,
vizsgálóbíró, Cyrano, tevje, Berend Iván vagy Abi-
gél zsuzsannájának férje. 

„BEroBBAntAm A mAdácH SzínHázBA” 

sokszor tapasztaltam már, hogy az igazán nagy-
szerű emberek rendkívül közvetlenek és szinte hi-
tetlenkedéssel viszonyulnak a töretlen, évtizedeken
átívelő népszerűségükhöz. Nem azért, mert mélyen
önmagukban nem tudják, hogy tényleg van bennük
egy olyan erő, ami generációknak adott örömteli
pillanatokat, reményt, hitet, eligazodást a nehéz
hétköznapokban. Inkább azért, mert ezt természe-
tesnek veszik: nekem van tehetségem, és én ezt

odaadom, megmutatom. sokszor többet is, mint
tudnék. De kapok is annyit, amiért megéri. Huszti
Péter pedig rengeteget adott nekünk, generációk-
nak, gyerekeknek és felnőtteknek, nagymamáknak
és nagypapáknak, mi pedig elfogadtuk, megnéztük,
sírtunk, nevettünk, elhittük, elmentünk újra, felvi-
dultunk, és elfelejtettük az élet viszontagságait. 
„Tulajdonképpen elmondhatom, hogy már főiskolásként be-
robbantam a Madách Színházba, egy fantasztikus rendezői
gárda, egy fantasztikus társulat bűvkörébe. – meséli a Ma-
dách színházi korszakhoz kapcsolódó kérdésemre. - Befo-
gadtak és elfogadtak, és pár éven belül én játszottam sok férfi
főszerepet. Ádám Ottó világa volt ez, aki egy hatalmas ívet
rajzolt a színházi égboltra. A társulati tagság mindent je-
lentett. Fantasztikusan sokat adott, de nagyon sokat köve-
telt is tőlem, tőlünk. Ádám Ottó elvárta, hogy ugyanúgy ad-
juk oda az életünket mi is a színháznak, mint ő. Tolnay
Klári, Pécsi Sándor, Kis Manyi, Bessenyei Ferenc, és mi, a
fiatalabb generáció tagjai, Piros Ildikó, Almási Éva, Schützi
(Schütz Ila) vagy én. Megmondta, hogy mikor filmezhetünk
és a filmrendezők ehhez alkalmazkodtak. Fábry, Várkonyi,
Makk olyan elképesztő kapcsolatot tartottak a színházzal,
hogy pontosan megbeszélték, mikor kérhetnek el engem vagy
mást. Ádám Ottó pedig megmondta, hogy ha a két premier
megvolt, a Huszti tavasszal nem próbál, akkor elmehet for-
gatni. Ők pedig eltették a filmet tavaszra! Várkonyi Zoltán
legtöbbször nyárra, mert ő akkor szeretett dolgozni. És ez
ment évtizedeken keresztül.”

„A Peer Gyntben találkoztam az Élettel”
Négy évtized egy színházban, negyven év egy házasságban

ZenePlusz
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Névjegy: HUSztI Péter

Elgondolkodtató szerepe a közelmúltban: az édes fiaim Apa

szerepe

Kedvenc vasárnapi ebédje: ha együtt van a népség, az a legjobb

étel

Kedvenc úti célja: Olaszország, az egész világot bejárva legin-

kább ide mennék mindig vissza, Magyarországon legutóbb újra fel-

fedeztük Nagyvázsony, vászoly, és az egész Balaton felvidék

szépségeit.

Amit unokáinak a leginkább tovább szeretne adni: Mindenféle

szempontból a hit lenne az, a hit önmagukban és a hit maga.

Kedvenc sportja: tenisz, úszás

Kedvenc zeneszerzője: gustav Mahler

Kedvenc nemzetközi színésze: Laurence Olivier

Legkedvesebb ajándéka: Lehet, hogy túl giccsesen hangzik, de

az a kedvenc ajándékom, amikor mi adunk valamit a gyerekeknek,

és látszik az arcukon az öröm, a boldogság.

Ádám Ottó 1989-ben úgy döntött, nyugdíjba vo-
nul, ezután Kerényi Imre lett a színház igazgatója
egészen 2004-ig. ezekhez az évekhez kapcsolódik a
Lear király, Molnár Ferenc Üvegcipője (amelyet a
közelmúltban rendezett is), vagy az Isten pénze
ebenézer scrooge-ja. Megjelentek a musicalek,
amelyek aztán szirtes tamás igazgatása alatt átvet-
ték a drámai színház helyét. 2006-ban, négy évti-
zednyi Madách tagság után Huszti Péter eljött a
színházból.

„Én vAGyoK Az EmBEr trAGÉdIáJA ádámJA
– dE nEm volt Időm mEGIJEdnI”

„40 évig megállás nélkül, évi négy bemutatóval, 100 szuper
főszereppel és mellette filmes szerepekkel zajlott az élet, ma-
gam sem tudom már, hogyan fért össze az élet többi alkotó-
elemével. Mégis egy nagy egység volt az egész, nagyszerű, gyö-
nyörű korszak. De bennem is véget ért. Tény, hogy azóta
nem voltam a Madách Színházban, de semmilyen szomo-
rúság nem volt bennem. Abban az épületben most valami
mást csinálnak, valami hasonlóan fantasztikusat és jól mű-
ködőt, egy pillanatig sincs bennem emiatt rossz érzés. Az
volt a jó, hogy ki tudtam mondani, hogy köszönöm szépen,
nem maradok ott, mert az már nem az én világom, az nem
én vagyok, nekem ott már nincs mondanivalóm. Hozzátar-
tozik az igazsághoz, hogy Kerényi igazgatása alatt játszot-
tam zenés szerepeket, mert egyszer csak azt mondta, hogy
te vagy A Magister a Vörös malomból, vagy Tevje a Hege-
dűs a háztetőnből, vagy az Isten pénze Ebenézer Scrooge-ja.
Ezek igazi nagy drámák is, és örömmel játszottam  őket,
a Hegedűs a háztetőnt 13 évig, úgyhogy felnőttek a lányok,
elmentek majd elhozták a gyerekeiket is. Hatalmas, gyö-
nyörű ív volt, és nem maradt bennem hiányérzet. Amit ab-

ban a bizonyos férfikorban elmondhattam, azt mind el-
mondtam. Legnagyobb ajándék a sok Shakespeare-szerep,
amit akkor játszottam. Voltak szerepek, amiket koráb-
ban is, mint kellett volna, a Lear királyt biztosan, de Tev-
jét is. E korszak végén úgy gondoltam, hogy nagyon szere-
tek tanítani és írni, és ezekkel szeretnék elsősorban foglal-
kozni. Várkonyi Zoltán és Ádám Ottó szinte ’beszipká-
zott’ a tanításba, nagyon fiatalon lettem a rektor és rendez-
tem nemzetközi fesztiválokat, így öt éven át minden évben
meghívtak Amerikába, Knowville-be tanítani.”
emellett forgatták a tv-játékokat, amelyek a mai na-
pig elkápráztatnak minket. Annyi rengeteg készült
a hetvenes, nyolcvanas években, hogy ha ma újra-
játszanák őket, mint ahogy szerencsére időnként
meg is történik, hosszú hetekre tele lenne a műso-
rújság. Az érdekes pedig az, hogy a mai gyors, cha-
telő generáció tagjai közül sokan élvezettel nézik
ezeket az alkotásokat. Csodálatos nyelvezetük, szép
beszédstílusuk, képi világuk miatt örök életűek,
nem utolsó sorban persze mint irodalmi művek
megfilmesítései is. 
Arról faggatom csodálattal, hogy nem ijedt-e meg
némely szereptől, hiszen olyan színészek vették kö-
rül, akik mind Kossuth-díjjal {bár minden idők egyik
legfiatalabb díjazottjaként, ő is megkapta 1978-ban – a
Szerk.}, legendás alakításokkal a hátuk mögött kap-
hatták volna meg az ő szerepét.  
„Olyan tv-játékokat, játékfilmeket csináltunk, mint A két
Bolyai, Bodnárné, Csillag a mágján, a Fekete gyémántok
vagy az Ember tragédiája. Amikor Szinetár Miklós egy-
szer csak azt mondta nekem, hogy én vagyok az Ádám, meg-
ijedhettem volna. Valójában azonban nem volt időm meg-
ijedni, mert már indult is a munka. A többiek pedig elfo-
gadtak, természetesen azok, akik nekem fontosak voltak.
Az a csodálatos, hogy amikor a 16 éves unokám megnézte
a filmet, azt mondta, hogy sokkal jobban látja az összefüg-
géseket, mint az olvasás alapján. Boldog vagyok, hogy újra
játsszák ezeket a filmeket, és odajönnek hozzám az emberek
a közértben vagy az utcán, hogy tegnap este láttak, és milyen
gyönyörű, milyen fantasztikus élményben volt részük.”
Felvetésemre, miszerint egyik meghatározó élmény
a filmekkel kapcsolatban az, ahogy a csodálatos ma-
gyar nyelv megszólal, elmondja, hogy ez is a legen-
dás rendezőknek köszönhető, akik kínosan ügyel-
tek arra, hogy minden egyes szó a legutolsó sorban
is hallható legyen. „Költői realista, erkölcsöt, életet, sze-
retetet, tiszteletet, hitet tápláló színházat álmodott Ádám
Ottó. Ezért szerették az emberek. Mindenkitől megköve-
telték, hogy minden szót lehessen érteni. Gábor Miklóstól,
Pécsi Sanyitól, Kiss Manyitól vagy Bessenyeitől csakúgy,
mint a fiatalabb generációtól. Vámos és Ádám beült a né-
zőtérre, és utána szóltak nekem, hogy a második rész végén
azt a két szót nem hallották. És én tudtam, hogy igazuk

az InFusion Trióval
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van. Nem beszélve arról, hogy a filmrendezők a legkisebb
epizód szerepekre is a legjobb színészeket hívták. Ha a Fe-
kete gyémántokat nézem, Somogyvári Rudolf, Márkus
László egy villanásra jöttek be, de Várkonyi tudta, hogy
minden részlet fontos.”

SzínHáz = PEEr Gynt

egy televíziós interjú alkalmával megkérték, mond-
jon asszociációkat bizonyos fogalmakhoz. A szín-
házra azt mondta: Peer gynt. Kíváncsi voltam, va-
jon, miért épp ez jutott eszébe, holott Ibsen szán-
déka szerint ez a darab nem is színpadra íródott.
Ráadásul első ránézésre nem egy szimpatikus figura
ez a tipikus norvég parasztfiú. 
„Fiatal voltam, amikor megkaptam Peer Gynt szerepét.
Lengyel György, Ibsen imádó rendező, elképesztő szere-
posztást állított a színpadra 1971-ben. A világirodalom
azért legnehezebb szerepe ez, mert szövegsúlyban rengeteg,
korban nagyon átfogó, hiszen fiatal sihedertől az idős korig
ismerjük meg az életét, mély érzelmeken, csalódásokon, té-
vedéseken, áruláson, hiten és helyszíneken ível át. Talán fur-
csa lesz, amit mondok, de hihetetlen módon találkoztam e
mű által az élettel. A darabban előbb találkoztam az élet-
tel, mint az életben. Ebben a sárból-napsugárból gyúrt fi-
gurában – hogy magamat idézzem (Huszti Péter egyik

könyvének címére utal) rengeteg olyan problémát, örömet,
bánatot találtam, amit én is éreztem. Meghatározó élmény
volt a Peer Gynt-beli édesanyámmal, Psota Irénnel való já-
ték. Elmondása szerint én is nagy hatással voltam rá. Éve-
kig játszottam Peer Gynt szerepét.  Édesanyám, aki egyéb-
ként nem volt egy színházi anyuka, kétszer is megnézte.
Az első alkalommal a Lánchídon hazafelé tartva azt
mondta, milyen jó ennek az Aase anyónak, hogy a fia kar-
jaiban hal meg. Édesanyám 99 éves korában hunyt el ha-
sonló módon, mint a darabbeli édesanyám. 
Igen, valamiért a rengeteg szerep közül mindig a Peer Gynt
jut eszembe (pedig ahogy Bessenyei Ferenc mondta, igazi
„zsákhordó szerep”!). Ennek az az oka, hogy annyira in-
tenzíven éltem meg általa az életet, ami máig meghatározó
számomra. Ezért mondtam rögtön igent a Karmester úrnak
(Hollerung Gábornak). Remélem, most is hozzá tudok tenni
majd az előadáshoz. Nagyon szeretném, ha hangjával és ké-
pen Psota Irén is ott lehetne velünk ezen az estén. Nekem
Peer Gynt az életet jelenti. Főként az a szép benne, amit sze-
rettem a kollégáimban és szeretem az emberekben, hogy ő is
sárból, napsugárból gyúrt figura. Ezt szerettem ún. intrikus
szerepeimben is, hogy meg lehetett mutatni, miért lettek olya-
nok, amilyenek. És amikor így közelíti meg az ember, ak-
kor kiderül, hogy Jágó nem egy ronda intrikus, hanem egy
nagyszerű katona, akit Othello kilökött a barátságából, és
ő pedig ezért a barátságért harcol tűzzel-vassal.”

elárulom, hogy Peer gynt figu-
rája és a mű maga sokkal szimpa-
tikusabb lett számomra a vele való
beszélgetés alatt, mint amikor el-
olvastam. „Fontos, amit most mond,
mert rengeteg dráma igazán a színpadon
szólal meg. Ha jól játssza el valaki, ak-
kor ismeri fel az ember, hogy ó, én is ilyen
vagyok, bennem is van Jágó, Hamlet vagy
Peer Gynt. Olyan zseniális pasi volt ez
az Ibsen nevű úr, hogy ha az ember ke-
resgéli, meg is találja a kulcsot hozzá, és
egy borzasztó érdekes, összetett figurát lel
meg a norvég parasztfiú-külső mögött.
Hát hiszen ki nem volt szerelmes, ki
nem csalódott, kinek nincs az anyukájá-
val problémája, ki nem hagyja el a bará-
tait, ki nem hazudott, kit nem csaptak
még be? Ebben a zseniális darabban
minden megtalálható.”
több helyen olvastam, hogy so-
kak szerint grieg szinte romanti-
kus zenéje nem illik a darabhoz.
Annak idején az 1971-es előadás-
ban is átírva használták a grieg
zenét. „Pedig főleg így, koncertszerűen
előadva, ahol a zene ugyanolyan, vagy

Peer gynt-ként
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talán nagyobb főszereplő, mint a dráma, ismerhető fel, hogy
kapcsolódik ez az izgalmas, vad, egyáltalán nem édeskés
zene szorosan a drámához.”
Megérkeztünk a zenéhez, hiszen Huszti Péternek a
színészet mellett, vagy azt kiegészítve mindene a
zene. Karmester szeretett volna lenni, de a színé-
szet kerekedett felül. Pedig kétség kívül meglenne a
karmesterkedéshez az alkata. Rendezés közben lát-
tam egy felvételen dirigálni, meg is mondom neki,
hogy karmesternek tűnt, mire nevetve mondja,
hogy Hollerung gábor felajánlotta neki, vezényel-
jen egyszer valamit a zenekarral, de nem merte el-
vállalni. „Elárulom, hogy az Othello bizonyos monológjai
alatt titokban szól bennem Verdi zenéje, de Isten őrizz, hogy
megszólaljon a színházban is! Ami a zenehallgatást illeti,
a Mahler bűvöletében élek, szerencsére megkaptam a Mah-
ler összest olyan karmesterekkel, akiket ’elfogadok magam
mellett’ – mondja azzal a jól ismert csibészes mosollyal –
Leonard Bernstein, Claudio Abbado, Solti György. A zene
végigkísérte az életemet. El kell árulnom, hogy az utóbbi
években a Müpában voltam igazán boldog.”

„nEm vAGyunK SzínHázI cSAlád”

Családjában is jelen van a zene, hiszen rengeteg dalt
énekeltek együtt is Piros Ildikóval és fiuk, Huszti
gergely is zenét szerez, gitározik, és amellett, hogy
főszerkesztő, a tai chi teacher zenekar alapító tagja.
Interjúnk időpontjának egyeztetésénél, amely a nyár
elején kezdődött, az az örvendetes családi esemény
is közrejátszott, hogy megszületett Huszti gergely
második kislánya, Adél, aki Janka kistestvéreként
Piros Ildikó és Huszti Péter negyedik unokája. A
nyár ezért természetesen az unokázásról, családi
programokról szólt.
Huszti Péter és felesége, Piros Ildikó életében a csa-
lád játssza és játszotta a legfontosabb szerepet, ez-
zel összefüggésben beszélgetésünkben is kiderült,
hogy semmilyen formában nem engedték beszivá-

rogni a színhá-
zat a minden-
n a p j a i k b a .
„Nem vagyunk
színházi család,
soha nem beszél-
tünk meg, nem
olvastunk össze
szerepeket. Még
akkor sem, ami-
kor én rendeztem
Ildikót valame-
lyik darabban.
Szigorúan a

színházban maradt a színház. Igyekeztünk a gyerekeknek
egy átlagos, normális családi életet biztosítani ebben a fan-
tasztikus városban. Azt vesszük észre, hogy egyre jobban
szeretjük Budapestet, rácsodálkozunk a Duna partra, az
épületekre, a látványra. Sok helyen jártam a világon, de ez
a város a legszebb.”
A honlapról kölcsönvett szövegrészlet is alátá-
masztja az interjú elején rögzített benyomásomat,
mely szerint a szó legnemesebb értelmében vett,
igazi jó emberrel találkoztam, aki csak a színpadon
szeret színész lenni.
„Játszótársaim közül is azokat csodáltam és csodálom ma is,
akik nem szégyellték, bátran felvállalták az életben, és ha le-
hetett, szerepeikben is, hogy nem vagyunk tökéletesek, téve-
dünk, tévelygünk, bűnözünk, aztán megbánjuk, újrakezd-
jük, hogy sárból, napsugárból, hogy emberből vagyunk.”  
Huszti Péterrel 2017. november 5-én találkozhat a kö-
zönség a Művészetek Palotája színpadán. 19:30 órai kez-
dettel felcsendül Edvard Grieg zenéje és a Peer Gynt sorai
Huszti Péter, a Budafoki Dohnányi zenekar és a Buda-
pesti Akadémiai Kórustársaság közreműködésével.  
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Huszti Péter 1944. május 4-én születtet Budapesten. A Lórántffy

zsuzsanna Általános Iskolába járt, utána a rákóczi gimnázium-

ban érettségizett 1962-ben.

1966-ban végzett színészként a budapesti Színház- és Filmmű-

vészeti Főiskolán, várkonyi zoltán osztályában.

1966-ban, a diploma megszerzése után a budapesti Madách Szín-

ház társulatához szerződött, ahol több mint 70 prózai darab fő-

szerepét játszotta.

1989 – 1994 között a Madách kamaraszínház művészeti vezetője

1974-től a Színház- és Filmművészeti egyetemen tanára

1982-ben egyetemi tanár.

1988-tól 2010-ig vezette az egyetem Színházi Főtanszakát,

1999-ben DLA (Doctor of Liberal Arts) fokozatot szerzett.

1994 és 2001 között az egyetem rektora 

jelenleg a Színház- és Filmművészeti egyetem Doktori tanácsá-

nak elnöke.

Színészi munkájáért 1974-ben jászai díjat, 1978-ban kossuth-díjat,

valamint 2014-ben a Magyar érdemrend középkeresztjét kapott.

Színészi és rendezői munkájáért 1983-ban érdemes Művész,

2004-ben kiváló Művész, majd 2014-ben a Nemzet Művésze lett.

Oktatói munkájáért 2002-ben az Apáczai-Csere jános, valamint

2006-ban az MtA Pázmány Péter Felsőoktatási díjakban részesült.

eddig öt könyve jelent meg: királyok az alagútban (1986), emlék-

próba (1995), … sárból, napsugárból … (2004), kik vagytok, hé!

(2009), Srác a kakasülőn (2015). karácsonykor kerül a könyves-

boltokba hatodik könyve, a Férfikor hajnalán.

Felesége Piros Ildikó, akivel három fiút neveltek fel, ezen a nyáron

született meg negyedik unokájuk, Huszti Adél.

Feleségével az abelard és heloise-ban
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Szöveg: Máté Kriszta

A Peer gynt érdekessége, hogy ez a tipi-
kusan norvég, Henrik Ibsen által írt
dráma – ami egyébként Peter Christen
Asbjornsen norvég tündérmeséit vette
alapul –, Olaszországban íródott. Ide vo-
nult el Ibsen önkéntes száműzetésbe, itt
született meg a Brand című drámája is.
Amikor megkérdezték tőle, hogy tudott
távol a hazájától, messzi idegenben olyan
sokáig élni, így válaszolt: „Az ember úgy
érzi, hogy Európához tartozik, és oda megy,
ahol otthon érzi magát.” A mű sikere min-
denesetre azt bizonyítja, hogy távolról is
igencsak jól látott rá a norvég világra. 

grieg Peer gynt zenéjének alapja a nor-
vég népzene. Annak ellenére, hogy a da-
rab eredetileg könyvdrámának íródott,
nagy színházi karriert futott be. Henrik Ibsen 1867-
ben írta drámai költeményét, és ő maga gondolta
később úgy, hogy mégis színpadra tervezi ezt a nép-
mesei ihletésű művet, amely egyszerre mozog a va-
lóságban és a képzeletben. A valóságos szereplők
mellett szimbolikus figurák is színre lépnek, több-
féle stílus és verselés keveredik, számtalan helyszín,
életkép és látomás nehezíti meg a színpadra állítást.
A darabhoz zenét is szeretett volna, ezért kérte meg
edvard grieget, az addigra már híres zeneszerzőt,
hogy írjon hozzá muzsikát. grieg zeneszerzői kül-
detése, saját bevallása szerint, pontosan az volt,
hogy zenéjében kifejezésre juttassa Norvégia szel-
lemét, lelkesedését a sagák, a hegyek, a fjordok, a
falusi emberek iránt. A Peer gynt mégis majdnem
kifogott rajta. A norvég zene új csillaga (ahogy egy
1866-os koncert után nevezték) több mint egy évet
töltött a mű megzenésítésével. zenéje a norvég
népzenét veszi alapul. Ibsenhez hasonlóan ő is
némi iróniával szemlélte az akkori norvég életmó-
dot, ezt szerette volna a zenéjével is kifejezésre jut-
tatni. egy barátjához írt levelében így fogalmaz:

„Rettenetesen makacs ez a darab, főként néhány részlete,
kivétel Solveig dala (…) Komponáltam a hegyi király bar-
langjához, és szó szerint képtelen vagyok meghallgatni, any-
nyira ragaszkodik a tehénlepényhez, norvégtudatossághoz és
öntömjénezéshez. Azt remélem, hogy észrevehető benne az
irónia.” (1874. augusztus 27.) Meglepődne, ha tudná,
milyen karriert futott be ez a zenei alkotás, amelyet
nem tudott meghallgatni. tény, hogy grieg két
szvitet is komponált, amelyek önállóan is eljátszha-
tóak. Mindkettő óriási siker lett.   
A grieg-zene és az Ibsen-dráma viszonya meglehe-
tősen ellentmondásosan alakult; a zenét többen túl
romantikusnak találták a mű mondanivalójához, tör-
ténetéhez képest. ezért többször is írtak a Peer gynt
darabhoz modernebb zenét. A dráma és a grieg-
zene teljes terjedelmében viszonylag ritkán volt szín-
padon az 1876-os christianiai (ma Oslo) bemutató
óta, valószínűleg azért is, mert a zene hajlamos a ne-
héz szövegen eluralkodni és a dráma jelentőségét el-
fedni. Akárhogy is, annyira csodálatos zene, hogy há-
lásak lehetünk Ibsennek, hogy meggondolta magát,
és a színpadra állítás részeként felkérte grieget. 
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Peer Gynt mi vagyunk
A norvég nemzeti eposz hőse és a hagyma
Peer Gynt meghódította a világ színpadait, pedig Henrik Ibsen nem is színpadi műnek szánta. Elmondása sze-
rint csak úgy magától íródott, alakult. Olyan mű lett „véletlenül”, mint a mi Tragédiánk: Peer a világot utazza
be, hogy önmagát megtalálja, a Tragédiában a történelem helyszínein vándorol a főhős, hogy az ember célját meg-
találja. Mindkettő mellett áll egy asszony és mindkettő a mindenkori emberi létezés problémáival szembesít.
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„Az EmBEr cÉlJA mI A földön?”

Az ismert népmesei motívum alapján a főhős elin-
dul szerencsét próbálni és különböző kalandokon
át jut el valahova. Peer gynt, a naplopó falusi su-
hanc, aki lélegzetelállító kalandokkal henceg, az er-
dőben kószál, lányokkal incselkedik, bejárja a vilá-
got, sikeres üzletember lesz, majd vagyonától meg-
fosztva, évekkel később visszatér a szülőfalujába.
Itt eltér a darab a népmesei fordulattól, hiszen nem
siker koronázza visszatérését, hanem kudarc. en-
nek oka, hogy egész életében önmagához szeretne

eljutni, de mégsem tud önmaga lenni. túl önzően,
saját érdekeit hajszolva jár-kel a világban, hazugság
és illúziók uralják az életét. Peer gynt problémáját
a hagyma szimbolizálja, amelyet lefejtve a végén
semmi sem marad. A szakadatlan vágya az, hogy
önmaga legyen, nem tud azonban másokért élni,
így elveszti önmagát.  
„Az ember célja mi a földön? 
Legyen önmaga: – röviden –
s csak magamagával törődjön.
De úgy, uraim, élhet-e,
ha mást szolgál, mint egy teve?
„A pokolba ki kerül? Aki éjjel-nappal önmaga volt egé-
szen.”
A mű töretlen sikerét valószínűleg részben az adja,
hogy alapvető sorskérdésekre keresi a választ és min-
den korban aktuális, hiszen az anya-fia viszony ala-
kulása, a csalódások, a becsapás, a hazugságok, vagy
a hűség, a trollok visszataszító kispolgárnyája vagy a
Peert kisemmiző üzletemberek mesterkedése min-
denkinek ismerős. A hízelgés magas foka, ahogy Ib-
sen Peer szájába adja a következő szavakat:
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„A születés címén, 
világpolgár lelkem szerint.
Mi pályámon szerencse
Amerikától kaptam én.
Kincseit könyvpolcos szobámnak
köszönöm német iskoláknak.
Frankhontól mellényem szabását
kaptam, s szikrányi szellemet – 
Angliától munkás kezet, 
s érdekeim védni tudását.
(…) életemet egyszer a remek
svédacél tőr mentette meg.”

A darab sikerének másik oka az a gondolat lehet,
amit maga Ibsen fogalmaz meg: „Minden művemnek
szellemi felszabadulás és megtisztulás volt a célja, mert az
ember sohasem él egészen felelősség és bűnrészesség nélkül a
társadalomban. Írni annyi, mint ítélkezni.”

PEEr Gynt mAGyArorSzáGon

schöpflin Aladár műkritikus, irodalomtörténész így
írt a darabról a Nyugat 1932. évi 2. számában: „Elő-
adni a Peer Gynt-öt minden színház legmagasabb becsvágya.
[…] Megvallom, önámítónak tartom, aki azt meri mon-
dani, hogy ezt a költeményt maradéktalanul megérti, de ép-
pen abban érzem leginkább izgató voltát, amit csak sejtve ér-
tek belőle. A logikai tartalom helyett a költő szuggesztiója
hat rám, szabad teret engedve képzeletem kalandvágyának.
Színházat, rendezőt, színészt méltán ambicionál ez a kü-
lönös remekmű, leginkább azért, mert színpadi megoldását
csak megközelíteni lehet, elérni nem. […] Rendkívüli ren-
dezői feladatokat állít fel, nagy sereg alakot mozgat a leg-
különfélébb helyzetekben, a hangok példátlanul széles re-
giszterét szólaltatja meg.” Valószínűleg ez ijesztette el

tUDtA?

A két alkotó nem barátkozott 

grieg és Ibsen között nem alakult ki barátság, ami

nek valószínűleg Ibsen visszahúzódó természetele-

hetett az oka. grieg nem volt abban a helyzetben,

hogy kifejezze szimpátiáját és empátiáját a dráma-

író iránt, amikor azonban Ibsen haláláról értesült,

megrendítően írt naplójában: „Felkészítettek rá

ugyan, mégis letaglózott a hír. Mennyi mindennel

tartozom neki! Szegény, nagyszerű Ibsen! Nem volt

boldog, mert egyfajta jégtömb lakozott benne, amit

nem tudott felolvasztani. De a jégtömb alatt meleg

szeretetet táplált az emberek iránt."



háttér

a magyar színházi szakembereket, hiszen hazai szín-
padon az ősbemutató után csaknem harminc évet
kellett várni egy újabb előadásra. ekkortól viszont
töretlen volt a siker. eszerint „1917 nyarán csoda tör-
tént Budapesten, a csoda a Magyar Színházban esett meg.
A Peer Gynt bemutatójából fergeteges siker kerekedett, a
darab sorozatban került a nézők elé, a június 2-i premier-
től folyamatosan zsúfolt házak előtt. A csoda csiholói a szí-
nészek után elsősorban a nézők, akik tódulnak a szín-
házba estéről estére nyomon követni a főhős, Peer Gynt há-
nyatott sorsát.” olvasható enyedi sándor: Henrik Ib-
sen drámái magyar színpadokon című művében.
„Az örök érték sohasem a divat problémája. A mi érzé-
sünk az, hogy Ibsen kiállta a tűzpróbát.” 
Az első bemutató tehát (sebestyén gyula fordítá-
sában) 1917. június 2-án volt, törzs Jenő címsze-
replésével. A 100. előadásra 1921. december 22-én
került sor, majd a darab továbbra is műsoron ma-
radt. Minden évtizedben előadták, emlékezetes az
1941-es rendezés Jávor Pállal, Lehotay Árpáddal és
Apáthi Imrével a címszerepben, ahol furcsa rende-
zői ötletként hárman alakították Peer-t. {Két rende-
zés született. Az egyikben Apáthi Imre a fiatal Peer-t, Le-
hotay Árpád az ereje teljében lévő és azöregen hazatérő Peer-
t, míg a másik rendezésben Jávor Pál a teljes szerepet ala-
kította – a Szerk.} Az ötvenes években Ladányi Fe-
renc volt a címszereplő, gobbi Hilda pedig hosszú
évekig fonódott össze Aase szerepével. 1971-ben
pedig Huszti Péter kapta meg a címszerepet, ferge-
teges siker volt! Már a szereplőgárda magáért be-
szélt: többek között Psota Irén, Körmendi János,
Bencze Ilona, Almási éva, Papp János. 1991-ben
újra a Nemzeti színházban játszották Bregyán Pé-
terrel a címszerepben, majd három év múlva az
egyetemi színpadon, itt Ungvári István volt Peer;
1999-ben az evangélium színház előadásában O.
szabó István kapta Peer gynt szerepét; 2012-ben
az Örkény István színházban Polgár Csaba volt a
címszereplő, és legvégül a Nemzeti színház ugyan-

azon évbeli bemutatóján stohl András alakította
Peert. természetesen vidéki színházak is felvették a
repertoárjukba a darabot, felsorolni is nehéz lenne,
hol mindenhol tette Peer gynt története Ibsent
Magyarországon is népszerűvé. 
Peer Gynt történetét 2017. november 5-én, a Müpában
Huszti Péter meséli el, a történetet Grieg kísérőzenéje és a
Coincidance táncegyüttes produkciója teszi teljessé.   
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Az Aase-díj

Az Aase-díjat 1989 óta magyar színházi előadások epizódszere-

peinek megformálói kapják. A díjat gobbi Hilda alapította, végren-

deletében a budai házának halála utáni értékesítéséből befolyt ösz-

szeg kétharmadát szánta rá. Az alapító színésznő ezt írta a díjról:

„Sajátossága a színészi munkának, hogy a főszereplő több felvo-

náson keresztül vonja magára a figyelmet. Az epizodistának csak

néhány perce, pillanata van; tömörít, mint az író, amikor epigram-

mát alkot.” A díj tehát Peer gynt édesanyáról kapta a nevét. Maga

a szerep rövid, azonban felejthetetlen alakításra nyújt lehetőséget.

Aase halála a mű egyik legmegrázóbb jelenete. 

A magyar színháztörténet néhány emlékezetes Peer
gynt előadása:

1. Jávor Pál (Peer) és gobbi Hilda (Aase)
2. Ladányi Pál (Peer) és törőcsik Mari (solvejg)
3. Apáthi Imre (Peer)
4. Huszti Péter (Peer) és Psota Irén (Aase)



Filmzeneszerzők

giovanni Rota Rinaldi néven látta
meg a napvilágot egy milánói ze-
nészcsaládban 1911. december 3-án.
először giacomo Orefice (1865 –
1922, olasz zeneszerző) és Ildebrando
Pizetti (1880 – 1968, olasz zeneszerző,
zenetudós, zenekritikus) tanítványa volt,
majd Rómában Alfredo Casellánál
(1883 – 1947, olasz zeneszerző, zongo-
raművész, karmester) tanult tovább a
santa Cecilia Konzervatóriumban.
Akárcsak Mozart, csodagyermeknek
számított. 11 évesen írta első oratóri-
umát Keresztelő szent János gyerek-
kora címmel, 13 évesen pedig első
vígoperáját, az Andersen meséje alapján készült Il
Principe Porcarót. 1930 és 1932 között Amerikában
élt, ahol Arturo toscanini ajánlásával a Curtis Inté-
zetben folytatta tanulmányait Rosario scalero (1870
– 1954, olasz hegedűművész, zenetanár, zeneszerző) és Re-
iner Frigyes (1888 – 1963, magyar karmester, lásd írá-
sunkat a 2017 tavaszi számban) irányítása alatt. Itt is-
merkedett meg gershwinnel és a zenéjével, a jazzel
és az amerikai filmzenével. zeneszerzői végzettsége
mellé irodalomból is szerzett diplomát Milánóban.
1937-ben a bari konzervatóriumban kezdett taní-
tani, 1950-től pedig egészen haláláig az intézmény
igazgatója volt.
gyermekkori kompozícióit még 10 opera, 23 szín-
padi mű, három szimfónia, három cello concerto
és számos kamara- és kórusmű követte.
Filmzenével az 1940-es években kezdett el foglal-
kozni. Olyan rendezőkkel dolgozott együtt, mint
Renato Castellani, Luchino Visconti, Franco zefi-
relli, Francis Ford Coppola, King Vidor, René Clé-
ment. Mégis a filmtörténet egyik leggyümölcsö-
zőbb rendező-zeneszerző kapcsolata Fellinihez
fűzte. Fellini összes filmjéhez ő írta a zenét 1952 és
1979 között.

„ÉlEtEm lEGBEcSESEBB munKAtárSA”

Róma, ’50-es évek. egy vicces kis ember rossz he-
lyen várakozott a Cinecittá előtt a villamosra. Való-
színűleg tudatában volt mindennek, de egykedvűen
hederített az egészre. egy fiatal embertárs hirtelen
szolidaritást érzett vele: mi van, ha megjön a villa-
mos, megáll a valódi megállóban, és hősünknek fut-
nia kell, hogy elérje. Ugyan, ne kelljen már egyedül
a villamos után cihelődnie! A fiatalember mellé állt,
bár valami furcsa oknál fogva érezhető volt, hogy a
furcsa kis ember biztos volt benne, hogy a villamos
márpedig ott fog megállni előtte. és pontosan így
is történt. 
Nem, kedves olvasóim, ez nem egy groteszk filmje-
lenet, ez az a filmtörténeti pillanat, amikor Federico
Fellini és Nino Rota először találkozott egymással.
és ez a szó nélküli megértés jellemezte kapcsolatu-
kat majd fél évszázadon keresztül, melynek olyan
felejthetetlen filmek és zenék a gyümölcsei, mint az
Amarcord, a La strada, a 8 és fél, az édes élet.
„Ő volt a legbecsesebb munkatársam. Geometrikus képze-
lete volt, a zenei megközelítése a mennyei szférákba ért, így
nem volt szüksége arra, hogy lássa a filmjeim képi világát.
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nino rota, az olasz mozart

 Szöveg: Ortutay Réka

Nosztalgia, optimizmus, humor
A Keresztapa, az Édes élet, az Amarcord, az Országúton, a Rocco és fívérei vagy a 8 és fél keserédes meló-
diáinak zeneszerzőjére, Nino Rotára Toscanini akasztotta a címbéli elnevezést. Zseniális filmzenéi hallatán nem
is gondolnánk, hogy nem csak a mozi világában alkotott. Pedig írt oratóriumot, vígoperát, és még irodalomból
is diplomázott. Sokszínű pályáját végigkísérte hitvallása: „Mindent megtennék azért, hogy minden embert meg-
ajándékozhassak egy pillanatnyi boldogsággal. Ez a zeném lényege.”
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Így is ösztönösen meg tudta alkotni a megfelelő hangulatot.
(…) A világa belső volt, saját magán belül, és a valóság se-
hogy sem léphetett be rajta.”
Rota sohasem nézte meg Fellini felvételeit, amíg az
adott film zenéjén dolgozott, állítása szerint halvány
fogalma sem volt arról, mi történik a filmben képi-
leg. ő mindig a forgatókönyvet vette alapul a mun-
kához, maga építette fel a jelenetekhez társuló ér-
zelemvilágot. A film és a zene mégis szerves egy-
séget alkot, és együtt idézi meg a letűnt korok Itá-
liáját. A Fellini filmek zenéi rendkívül sokszínűek:
találkozhatunk vérbő zenékkel az Édes élet táncze-
néiben, a 8 és fél mániákus indulójában, vagy a Bo-
hócok cirkuszi varázslatában. A Satyricon zenei alá-
festése az antik világból táplálkozik, az Amarcord a
vidéki Itáliát idézi. egyik legnagyszerűbb közös
munkájuk a Róma című film, mely párhuzamosan
idézi meg az örök város életét, részben az akkori je-
lenben, részben a második világháború alatt játszó-
dik. ebből a filmből érdemes megidézni a különös
egyházi divatbemutatót, melynek szerves eleme a
már-már groteszk, táncos vagy rajzfilm-jellegű
zene, ami bizarr módon az orgona felső regiszte-
rein kíséri a furcsa felvonulást.
Utolsó közös munkájuk a Zenekari próba című film-
szatíra volt, mely egy zenekar sztrájkját jeleníti meg.
Amikor azonban éppen nem szüneteltetik a mun-
kát, akkor Rota zenéjét játsszák. Dr. Franco scian-
nameo zenetudós szerint a Zenekari próba nem egy
Fellini-film, amihez Rota szerezte a zenét, hanem
egy Nino Rota-zene, amihez Fellini rendezett.
egy páratlan művészi együttműködés ért véget
1979-ben Nino Rota halálával, aki zenéjével egye-
dülálló módon jelenítette meg a Fellini-univerzum
álomszerű látomásait.
„Olyan ember volt, aki az intuíció ritka világába tartozott.
Úgy, mint a gyerekek, az egyszerű, az érzékeny, az ártat-
lan emberek, gyakran mondott elképesztő dolgokat. Amint
megérkezett, eltűnt a stressz, mindenki ünnepi hangulatba
került; a film új, örömteli, fantasztikus életszakaszba ke-
rült, új életre kelt.”

fIlmES KArrIEr

A Fellini-filmek mellett Rota még számos rendező-
nagysággal dolgozott együtt. Külön figyelmet ér-
demel Luchino Viscontival közös filmje, a Párduc,
melyben Rota egy korai szimfonikus munkájára, a
szimfónia egy szerelmi dalra című alkotására ala-
pozza a film aláfestését. 
A legnagyobb nemzetközi elismerést azonban
Franco zefirelli shakespeare-adaptációi hozták
meg számára. Míg a Makrancos hölgy (1967 Elisa-
beth Taylor és Richard Burton főszereplésével) csak szű-
kebb szakmai környezetben hozott elismerést, ad-
dig a Rómeó és Júlia (1968) igazi nemzetközi cross-
over sláger lett. A főtéma később dalként is világsi-
kerré vált. ez a nemzetközi siker vezetett el Nino
Rota legfontosabb, már-már kultikusnak számító
megbízásához: A keresztapához.

vIláGSIKEr ÉS fIlmzEnEI Botrány: 
A KErESztAPA

Amikor Coppola felkérte Rotát a Keresztapa zené-
jének megírására, Rota egyetlen feltételt támasztott:
Rómában szeretne dolgozni és a felvételt is ott sze-
retné készíteni. Coppola beleegyezett Rota feltéte-
leibe, és a nyers felvételekkel Rómába utazott, ahol
együtt nézték meg a kópiákat. A zene megírását
hosszas konzultáció előzte meg, melynek során
Rota nagyon megkedvelte a fiatal rendezőt. (Cop-
pola csak 33 éves volt akkoriban). Coppola kérése
volt, hogy hangsúlyt kapjon a zenében a szicíliai et-
nikai vonal, lehetnek benne keleties dallamok és ér-
ződjön benne egyfajta nosztalgia. Rota pedig, aki
mindig is híres volt kreativitásáról, és arról, hogy a

tUDtA?

Nino rota A keresztapa zenéjéért Carmine Coppolával (1910 –

1991, Francis Ford Coppola édesapja, zeneszerző, karmester, fu-

volaművész, zenei szerkesztő) együtt vehette át az Oscar-díjat,

mivel a film ceremóniazenéit Coppola szerezte. ezeket a zenéket

még a forgatás előtt meg kellett írni, mivel erre készültek el a ko-

reografált jelenetek (esküvő, ünnepség, tánc stb.). rota csak a fel-

vételek megkezdése után „szállt be” a projektbe.

A keresztapa III. zenéje már csak Coppola műve, mert a film for-

gatását rota halála után kezdték meg. 

Fellinivel a forgatási szünetben
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kívánságokat rendkívül gyorsan tudta zenébe ül-
tetni, eleget is tett a rendező kéréseinek. Hogy ezt
milyen jól sikerült megvalósítani, az abból is látszik,
hogy még ma is minden idők egyik legsikerültebb
filmzenéjeként tartjuk számon a Keresztapát.
A Keresztapa zenéje legalább annyira ismerős min-
denkinek és legalább annyira népszerű és nagyra
tartott alkotás, mint a Csillagok háborúja. Hogy Os-
car-díjat kapott-e, hát persze, vágná rá mindenki.
és valóban nyert is Oscart, de ez korántsem volt
olyan egyértelmű, mint hinnénk. 
tudni kell, hogy az eredeti filmzene kategóriában
csak olyan film jelölhető, melynek zenéje kifejezetten
az adott filmhez íródott. Nos, az 1973-as Oscar-gála
előtt valaki előásta, hogy a Keresztapa főcímzenéjé-
nek egyik témája már felcsendült az 1958-ban készült
Fortunella című olasz filmben (melynek zenéjét szin-
tén Rota szerezte). Ugye, nem hallottak még róla?
Így lehetett ezzel a Filmakadémia amerikai tagsága
is, de valaki nyilván súgott nekik. Az egyik forrás sze-
rint az olasz zeneszerzők küldtek petíciót Dino De
Laurentiis (A Fortunella producere) javaslatára a

Filmakadémiának. egy szó mint száz: A
keresztapát kizárták a versenyből, a díjat
pedig Chaplin vihette el. Állítólag Chaplin
jelölése is szerepet játszott a Keresztapa ki-
zárásában, rossz nyelvek szerint ugyanis
Chaplinnek mindenáron Oscart akartak
adni. A dolog fonákja azonban most kö-
vetkezik: A keresztapa 2. zenéje 1975-ben
elnyerte a legjobb eredeti filmzene kategó-
riában az Oscar-díjat, pedig a fő témája
nemhogy a Fortunellában, de immáron a
Keresztapa 1-ben is felcsendült azelőtt.
Mindenesetre a díj végül méltó helyére ke-
rült, és így Nino Rota is megérdemelten ír-
hatta be magát a filmzenék és az Oscar
történelmébe. 

rotA ÉS Az utóKor

Nino Rota filmzenéi egy olyan ízig-vérig
olasz világot idéznek fel, melyben egy-
szerre tudunk nevetni és sírni, melyben
egyszerre van jelen a múlt, a jelen és a
jövő, álom és valóság, a modern és a
nosztalgia. Nem véletlen, hogy zene-
szerző társai is nagyon nagyra tartották
munkásságát:
„Nino Rota azon kevés komponista egyike, aki
csak olyan zenét írt, amiben hitt. Olaszként igazi
melodista volt, aki nem félt a csodálatos dalla-
moktól, miközben a kortársak kísérleteztek és

zajongtak. Rota filmzenéje a legjobbak közt fog fennma-
radni.” – nyilatkozta  egyszer Rózsa Miklós.
Nino Rota pedig így vallott önmagáról: „Ha azt
mondják nekem, hogy a műveim csak egy kis nosztalgiát,
sok humort és optimizmust árasztanak, akkor az a vá-
gyam, hogy így emlékezzenek rám: egy kis nosztalgiával,
sok optimizmussal és humorral.” számtalan csodálatos
filmzenéje révén a mi emlékeinkben így marad meg.
Pont úgy, ahogy szerette volna.

tUDtA?

A keresztapa nem csak rota számára hozta meg az Oscar-t.

A legjobb adaptált forgatókönyv és a legjobb film díját a trilógia első

és második részéért is megítélte az Akadémia. ezen kívül Francis

Ford Coppola is elvihette a legjobb rendezőnek járó szobrocskát, igaz,

csak a második részért, de nyert a második rész látványterve is. 

egy másik érdekesség, hogy míg Marlon Brando az első részben

nyújtott alakításáért elvihette a legjobb férfi főszereplőnek járó dí-

jat, addig ugyanezen karakter (Don vito Corleone) megformálásá-

ért a második részben robert de Niro kapta meg a szobrot, mint

legjobb férfi mellékszereplő.
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Jelenet a Keresztapából
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Szöveg: Viant Katalin

Kánikulában találkozunk a villa-
mosmegállóban, onnan tartunk
régi-új lakása felé, útba ejtve a
sarki kisboltot is. „Szeretem ezt a
csendes, családias környéket, ahol fel-
nőttem, és ahol most is élek.” –
mondja már otthon, míg üdítőt
tölt, én meg, miközben a kilátás-
ban is gyönyörködöm, fogalma-
zom kérdéseim, melyek elsősor-
ban a kadenciatéma, a BDz-kap-
csolat és Beethoven C-dúr zon-
goraversenye körül forognak.

Pontosan mi is ez a kadencia-
verseny első helyezés?
2016-ban a Budavári Önkor-
mányzat a Beethoven Budán hangversenysorozat
keretében kadenciapályázatot írt ki, amelyet én
nyertem meg az I., C-dúr zongoraversenyhez ké-
szült kadenciámmal. Mivel a koncertekre Hollerung
gábor vezényletével a BDz-t kérték fel, el kellett
kezdenünk együtt dolgozni, még ha nem is gábor
akarata alapján. Végül azonban, ha szabad így fo-
galmaznom, annyira szimpatikus lett számára az,
amit én zeneileg képviseltem, hogy azzal búcsúzott
el tőlem: „Fogunk mi még együtt dolgozni.” és így is lett. 
Örült a BDZ szeptemberi koncertfelkérésének?
Nagyon nagy dolog ez nekem, mert gábort, akiről
most itt lazán beszélhetünk, mindenki ismeri a zenei
életben, és még sincs félelem és cidri, hogy „Úristen,
itt a Hollerung, és „Jézus Mária” –, hanem kifejezetten
szeretik. Hiszen ő olyan zenész, akivel jó együtt dol-
gozni, akivel lehet beszélgetni, aki jópofa, aki min-
dig érdeklődik az új dolgok iránt, aki nem zárkózik
el semmi elől, akinél nincs olyan, amit ne tudna
megcsinálni. egy elképesztően kommunikatív, em-
berközeli és egy nagyon-nagyon jó szakember. 
…és akinek megtetszett a Szüts Apor-féle ka-
dencia. Miért az I. zongoraversenyt választotta
a pályázatra? 
Más pályázó is volt, akinek erre a darabra esett a
választása, mint a végén kiderült. ennek oka baná-

lisan egyszerű: a C-dúr zongoraverseny az egyetlen
olyan Beethoven-zongoraverseny, melyhez nincs
konkrét Beethoven-kadencia, bár a szerző négyet
is írt hozzá: egyet a mű születésekor, egyet kicsit
később, egyet öreg korában. szerintem ez utóbbi a
legérdekesebb, mert hallhatjuk, mit is írt az öreg 
Beethoven saját fiatalkori zongoraversenyéhez, ami
ugyan már egy nagyon „beethovenes” mű, de 
mégiscsak nagyon korai, zsenge alkotás. Itt már el-
kezdte döngetni a romantika nagy kapuit, már el-
kezdett minden szabályt módszeresen felrúgni
azért, hogy megmutathassa önnön valóját. A C-dúr
zongoraversenynél tehát lehet gondolkodni azon,
vajon mit is lehetne még írni hozzá. Nem arról van
szó, hogy Beethoven nem írt volna jó kadenciát,
vagy hogy mi tudunk-e jobbat írni nála, hanem ar-
ról, hogy a kadencia az a része a műnek, amelyik le-
ginkább az előadóról szól. Amikor valaki kadenciát
játszik, igazán a középpontban van. 
A szólista mindig a középpontban van, nem?
Igen, de a kadencia alatt a közönség csak az előadóra
koncentrál, figyelme teljesen ráirányul, hiszen csak ő
játszik, saját elképzelése szerint. ez lehetőséget ad
arra, hogy még jobban kiemelkedjék a közegéből,
míg a zongoraversenyről, bármilyen zseniálisan ját-
szik is az előadó, tudjuk, hogy alapvetően Beetho-
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„Az előadó ne magát mutogassa!”
Nagyon fiatal, nagyon tehetséges, nagyon sokoldalú, és azt vallja, hogy a zenész apostol, akinek az a feladata,
hogy Istent lehozza a Földre. Nem ő maga az Isten. Szüts Apor, aki magát egyszerűen „zenésznek” tartja,
zongoraművészként (és kadenciaíróként) mutatkozik be a BDZ közönségének szeptember végén.
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ven a zseniális, az ő zseniális művét
adja elő és közvetíti a közönségnek a
szólista (és a zenekar). 
A zeneszerző tehát a kadencia
megírását, kitalálását rábízta az
előadóra.
Valamit eljátszani nem nagy dolog: azt
meg tudjuk tanítani bármelyik számí-
tógépnek vagy robotnak. De hogy mi
mitől vagyunk emberek, hogy mi mit
teszünk hozzá az adott műhöz, ez
nagyban függ a személyiségünktől. A
kadencia az előadóról szól. Annak ide-
jén a zongorista vakart egyet a fején,
és eljátszott egy kadenciát, de nem volt
követelmény, hogy az adott stílusnak
megfeleljen. Ma viszont követelmény.
Beethoven stílusában írjuk a kadenciát
egy Beethoven műhöz? Vagy egy ko-
rábbiban? Vagy egy későbbiben? Vagy
tegyem bele az én zeneszerzői individualitásomat?
Ez már szerzőségi kérdés is.
Hajaj, de mennyire! ez a kadenciaírásnak az egyik
legnagyobb problémája: hogy mi is ez voltaképpen
és hogyan is kell jól csinálni. Írjak egy Beethoven
szonátához egy arra hajazó kadenciát, amiről akár
azt is mondhatják, hogy Beethoven is írhatta volna,
mert annyira hasonlít rá?
Egyébként ilyet is lehetne.
sőt! Lehet, hogy ez a legjobb megközelítés. Mert mi-
ért kellene épp a kadenciában bontogatnia-megmu-
tatnia az előadóművésznek saját zeneszerzői egyé-
niségét, stílusát, személyiségét? Az előadóművész-
nek az a feladata, hogy a zeneszerzőt tisztelje. A ka-
denciaírás pedig véleményalkotás a darabról. Ön-
magában érdekes, invenciózus lehet például dzsesz-
szes hangvételű kadenciát írni, de hogy egy Mozart
műhöz ilyet írjon valaki…Nem lenne jó ötlet.

Más füllel kell hallgatnunk eztán a zongora-
versenyeket és a kadenciákat, az biztos.
Anno nem is nagyon szerettek a zenekarok zongo-
raversenyeket, mondjuk Mozartot előadni, mert na-
gyon kellett figyelnie mindenkinek, különösen a
karmesternek az előadóra, hogy hol is tart. Ráadá-
sul nem is volt a mai értelemben vett karmester a
zenekarok élén.
Eszerint nagy odafigyelést igényel a karmester
és a zenekar részéről is minden egyes ver-
senymű előadása: a zenekar belépésének pilla-
nata, a tempó... 
Igen, bizony. én játszottam már Mozart-zongora-
versenyt improvizált kadenciával, de akkor is volt
egy koncepciónk, megvoltak az előre lerakott struk-
turális elemek, és megbeszéltük a karmesterrel,
hogy amikor ezt és ezt játszom, na, akkor kell be-
lépni. szóval letettünk magunknak kis téglákat,
hogy ne járjunk úgy, mint az a nagyon-nagyon fia-
tal, nagyon-nagyon tehetségesnek kikiáltott kisfiú,
akinek sikerült egy összesen nagyjából 23 perces
műhöz állítólag nagyjából 44 percig úgy helyben
improvizálnia, hogy végül nem talált vissza a hang-
nembe sem. erre elkezdett trillázni, mire a kar-
mester gyorsan beintett, a zenekar meg elkezdett
játszani…Nem tudom megerősíteni, hogy ez tény-
leg megtörtént-e, de érdekes belegondolni.
Sztorinak mindenképpen jó, és jól jellemzi a
kadenciát és előadásának nehézségeit is. Ha
már egy hosszú kadenciáról volt szó az imént,
milyen hosszú idő alatt született meg az első-
díjas kadencia?
A terjedelméhez képest sok időbe telt, pedig úgy
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Névjegy: SzütS APOr, zeNéSz

Szüts Apor 1993-ban született Budapesten, zenész családban. je-

lenleg a Liszt Ferenc zeneművészeti egyetem zongora szakos

hallgatója, de aktívan foglalkozik vezényléssel és zeneszerzéssel

is. 2012-ben alapítója és azóta karmestere az ApOrchestra Szim-

fonikus zenekarnak. zongoristaként részt vett többek között 2012-

ben velenjében az Aci Bertoncejl Nemzetközi zongoraversenyen,

ahonnan 2. díjjal tért haza. A virtuózok c. komolyzenei tehetség-

kutató műsor 2014-es első évadában a középdöntőig jutott, 2014-

ben a Miskolci Nemzetközi Operafesztivál operaíró versenyének

tehetség-díjasa, 2016-ban pedig a Beethoven Budán Fesztivál ka-

denciapályázatának győztese lett. 
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ismertem magam, mint aki viszonylag gyorsan ír. A
Miskolci Operafesztiválra készült négyfelvonásos
operámat például négy hónap alatt írtam meg (15
évesen).
Mert előre megvolt a fejében…
Inkább a határidőnek köszönhetően.
Szerintem is a legjobb inspiráló erő a határidő...
Igen. A kadenciaírásnál nem voltam veszélyben a ha-
táridőt tekintve, ezért sokat változtattam rajta, rövi-
dítettem, sőt miután megkaptam az értesítést, hogy
megnyertem a pályázatot, még a koncert előtt is ki-
csit húztam belőle, mert éreztem, hogy sok. és mert
Beethoven kifejezetten szerette a rövid darabokat.
És közönségünk szeptember végén a díjazott
kadenciát vagy ennek egy változatát hallja? 
Biztosan változtatok rajta. A kadencia egyébként
inkább a mű I. tételéhez készült, nem magához a
műhöz, mert a II. és a III. tétel csak kis szösszenet,
ahhoz nem is készülhet igazán kadencia. Anno a
zenekar megállt egy adott akkordon, amivel a ze-
neszerző jelölte: na, akkor itt most jön az előadó,
aki kihúzza magát, megigazítja a ruháját, kettőt va-
kar a fején – és elkezdi a kadenciát, aminek a végén
jön a trilla, amire belép a zenekar. Így van ez ma is.
A zongorista tehát bemutatja tudása legjavát a
kadenciában, melyben megfogalmazza véle-
ményét a műről.
Igen, én is azt éreztem, hogy ez nem egy akármilyen,
sokadik C-dúr zongoraverseny valahol, valakivel, va-
lami kis könnyed, semmi kis bécsi klasszikus mű. Mert

egyébként sokan, nagyon tévesen, ezt gondolják. 
És ha más előadónak tetszik meg a Szüts
Apor-féle változat? Játszhatja?
Bárkinek szívesen odaadom, minden ellenszolgál-
tatás nélkül, mert nekem ez megtisztelő –, igaz,
nem az a cél, hogy az én kadenciámat játsszák, ha-
nem az, hogy minden zongorista a saját kadenciá-
ját játssza. Nagy kár, hogy a saját kadencia, vagyis a
kadenciaírás hagyománya megkopott, kiveszett.
De nem mindenki zeneszerző!
ez nem zeneszerzés kérdése. A legboldogabb ak-
kor lennék, ha más előadó is írna kadenciát, vagy
megváltoztatná az enyémet, ha úgy gondolja. Mint
anno, amikor természetes volt, hogy aki zenész, az
hangszeren is játszik, zenét is szerez, dirigál is.
Felsorolta a három fő területet, amit művel.
Most, 24 évesen, minek nevezné önmagát: zon-
goraművésznek, zeneszerzőnek, karmester-
nek, netán zongorakísérőnek?
én zenész szeretek lenni. Nincsenek olyan allűrjeim,
hogy karmester vagyok vagy zeneszerző. sokkal in-
kább arról van szó, hogy akár a színpadon vagyok,
akár a papír fölé görnyedve-hajolva dolgozom, va-
lami olyat tehessek, amivel szolgálatot teszek. A ze-
nei előadó-művészet apostoli hivatás, a közvetítés
hivatása, ahogy a zeneszerzés is. szolgálat.
Apostoli hivatás és szolgálat: nem akármilyen
szavak ezek.
Nekem ez a fontos. Maradok a zenész megnevezés-
nél, noha ez biztosan presztízsveszteség, mert hát
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További mondatok Szüts Aportól:
* Megtisztelő számomra a zongorakísérői szerep.
* Kigyomlálom a 19 évesen írt operámból a „gyer-
mekbetegségeket” annak októberi, debreceni bemuta-
tójára.
* A tehetség-díj ébresztette fel bennem a kötelességtu-
datot. A tehetség adottság, amire azért nem lehetek
büszke, mert nem az én érdemem, csak örülök neki, mint
ahogy annak is, hogy magyar vagyok. Ugyanakkor köte-
lességem élni a tehetségemmel a közösség érdekében.
* Kamarázni, együtt dolgozni jó, mert az egy közös-
ségi dolog, nem magányos, mint a zongorázás vagy a
zeneszerzés. 
* Nem tanulok zeneszerzést, mert azt tapasztaltam,
hogy a zeneszerzők magukat istenként aposztrofálják,
és én ezzel a szemlélettel nem tudtam azonosulni. Nem
azt akarták megtanítani, hogy én hogyan legyek jó ze-
neszerző, hanem azt akarták megmutatni, hogy ők mi-
ért jó zeneszerzők. én nagyon berzenkedem ettől. 
* Ha a zenészekről azt hallom, hogy rosszak és ilyenek
meg olyanok, akkor nem kérem ki ezt a zenészek ne-
vében, hanem elgondolkodom, hogy így van-e. 
* én könnyen beszélek: nekem van egy zeneszerzői hi-
vatásom, van egy karmesteri hivatásom, egy zongora-
művészi hivatásom, ami bárhonnan is nézzük, vezető
pozíció. A közönség ezt jegyzi meg, ha jó, ha rossz. De
senki nem mondja azt, hogy „Rémes volt a karmester,
de az a második klarinétos mennyire jó volt!” –, sajnos,
ezt nem jegyzik meg az emberek.
*Oszthatom én itt az észt, de mit tudom én, milyen be-
ülni a második hegedűbe. 
* A jelen világ egész koncepciója rossz: nem vagyunk
istenek, mégis magunkat akarjuk képviselni, és ehhez
eszközként használunk valamit.
* A Carnegie Hallban jól játszani nem nagy dolog: aki
oda elmegy, az jól fog játszani. A legjobb koncertélmé-
nyeim nem nagy koncerttermekhez fűződnek. Aki ké-
pes ugyanazzal a művész attitűddel, ugyanazzal a szak-
maisággal játszani egy általános iskola tornatermében
egy pianínón, mint a világ nagy színpadain, na, az nagy
művész! Mint Kelemen Barnabás, aki a világszínvona-
lat felülről súroló koncertet adott az őrségben, 200 em-
ber előtt, egy félig összedőlt pajtában.
*A mai popzenében félévig hallgatnak egy dalt, aztán
már nem, mert nem menő. De Monteverdi, Beetho-
ven, Mozart vagy Dohnányi? ezek időtlenek! ezek az
adott kor nyelvén szólnak, de hozzánk is. 
* egy komolyzenész nem mondhatja azt a közönség-
nek, hogy „Á, hagyjuk, ti ezt úgysem értitek.” Mi lett
volna, ha a Messiás azt mondja az embereknek, hogy
„Mit törjem magam értetek, mikor úgysem értitek, amit
mondok…” 

mennyivel jobban néz ki az, hogy zongoraművész,
zeneszerző és karmester valaki, mint az, hogy zenész!
Ez nagyon jó… De ha ott áll Szüts Apor neve
a zenész szó előtt, akkor az mindjárt más. Ak-
kor tudjuk, hogy zongoraművész, zeneszerző
és karmester is ez a zenész!
Nem biztos, hogy ezt mindenki tudja, és ez nem is
baj. A mi szakmánk nincs a köztudatban, nem olyan
népszerű. ezért itt most elengedhetetlen, hogy a
Virtuózok című műsor koncertjeit megemlítsem,
amelynek pont az a lényege, hogy a zenét azokhoz
is elvigye, akik mondjuk Lyukkóbányán élnek, de
mégis eljönnek egy miskolci Virtuózok koncertre.
ez a hitvallás: zenét adni az embereknek.
És minőséget – ez tényleg nem baj.
Így van. A legnagyobb baj azonban mégis az, hogy
az előadó-művészet előadó-centrikussá vált, ami
alapvetően rossz koncepció. Az „engem hallgassa-
tok meg” dívik az „ezt hallgassátok meg!” helyett.
Az előadó ne magát mutogassa! Fontos persze,
hogy unikális legyen, de a legfontosabb, hogy át-
jöjjön, amit közvetít, és ez nem önmaga, hanem a
zene. A zenész tehát, szeretett mondatom szerint,
apostol, akinek az a feladata, hogy Istent lehozza a
Földre. Nem ő az Isten. e nélkül a transzcenden-
tális hit nélkül, meggyőződésem szerint, nem lé-
tezne az előadó-művészet.
Az az érzésem, hogy nem is oly sokára tanítani
is fog. 
Nem áll messze tőlem, hiszen pedagóguscsaládból
származom. Fel is merült már bennem, mert az em-
ber akkor tud változtatni, mást is kipróbálni, ha az
életében történik valami új, jó vagy rossz. és velem
ebben az évben sok minden történt, amit át kellett
élnem, ami megviselt lelkileg, viszont tudtam, hogy
ettől más, talán kicsit több és jobb ember lehetek,
mint voltam. 
Szüts Aport szeptember 29-én és 30-án láthatják-hallhat-
ják a Klauzál Házban és a Zeneakadémián, ahol Beetho-
ven C-dúr zongoraversenyét adja elő első díjas kadenciájával.
Vezényel: Hollerung Gábor.
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Szöveg: Czingráber Eszter

Yeruham scharovsky 1956. december 27-én
született Buenos Airesben. zenei tanulmá-
nyait a furulya, a nagybőgő, a zeneszerzés és
a karmesterkedés területén kezdte a Buenos
Aires-i Nemzeti zenei Konzervatórium és
az Állami Operaház tanárainak kezei között.
A ’70-es évek elején Izraelbe emigrált, ahol
Mendi Rodan professzor irányítása alatt vé-
gül is karmester szakon diplomázott a Ru-
bin zeneakadémián. 
1990-ben Maestro zubin Metha őt válasz-
totta ki „Az év fialat művésze” díj izraeli
megfelelőjére, a Farncoise schapira díjra.
ennek köszönhetően az ifjú Yeruham abban
a megtiszteltetésben részesült, hogy vezé-
nyelhette az Izraeli Filharmonikusokat egy
gálakoncerten, majd szinte valamennyi jelentősebb
izraeli zenekar élén megfordulhatott. 
1991 novemberében, első izraeli karmesterként
meghívást kapott egy turnéra az akkori szovjetuni-
óba. ekkor vezényelte a Moszkvai Filharmoniku-
sokat, a Rigai Filharmonikusokat és a Yaroslav Fil-
harmonikus zenekart. 
1991 és 1996 között az izraeli Ra’anana szimfoni-
kus zenekar vezetőkarmestereként és művészeti
igazgatójaként kereste kenyerét. Regnálása alatt a
zenekar Izrael egyik legnépszerűbb csapatává nőtte
ki magát; többszáz bérletes hangversenyt adott
mind felnőttek, mind gyermekek számára, megfor-

dult több rádió és televízió csatorna adásában, és
részt vett három koncertturnén Franciaországban
és Németországban. 
1998 és 2004 között Yaruham scharovsky állt a Rio
de Jaeniroi Brazil szimfonikus zenekar élén, mű-
vészeti vezetőként és főigazgatóként. ez alatt az
időszak alatt a zenekar jelentősen növelte bérlete-
seinek és koncertsorozataink számát, sokat turné-
zott Brazíliában és az egyesült Államokban, és
négy cd-t is rögzített, többek között Rimsky Kor-
sakov, Beethoven és a brazil Carlos gomes és And-
rea guerra műveivel. ezen időszak első évében
scharovsky megalapította az Brazil Ifjúsági szim-

fonikus zenekart, melynek tagjai a legtehet-
ségesebbnek tartott, csaknem 100 brazil fia-
tal zenész soraiból kerültek ki. Az ifjúsági ze-
nekar nagyon gyorsan bekerült a legelismer-
tebb brazil zenekarok közé.
2002-ben Yeruham scharovskyt Rio de Jane-
iro város díszpolgárává választották, a város
életében vállalt művészeti és társadalmi tevé-
kenységéért.  2001 szeptemberében amerikai
koncertkörútra vitte a Brazil szimfonikus ze-
nekart, mely körút keretében felléptek a new
yorki Central Parkban 50.000 néző előtt, il-
letve a Lincoln Centerben is. Mindkét kon-
certet óriási ováció övezte. ebben az idő-
szakban alapította meg az NtB Nelson Freire
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Karmester és varázsló
Az argentin körökben Toscanini utódaként is emlegetett Yeruham Scharovsky 2017. november 17-én újra ze-
nekarunk élére áll egy koncert erejéig. A 61 éves karmester szakmai életútját vettük górcső alá.



Pulpituson

(New talents from Brazil) versenyt, amelyben Nel-
son Freire zongoristával együtt a zsűri elnökeként
tevékenykedett. 
eddigi pályafutása során több mint 50, jól ismert
zenekart vezényelt több mint 20 különböző or-
szágban. többek között az Izraeli Filharmoniku-
sokat, a Berlini Filharmonikusokat, vagy épp a Bu-
dafoki Dohnányi ernő szimfonikus zenekart.
2000 áprilisában Maestro Lorin Maazellel közösen
dirigált egy koncertsorozatot a Müncheni Filhar-
monikus koncerttermében, Németországban, a Je-
ruzsálemi szimfonikus zenekar és a Bajor Rádió
zenekar közreműködésével. ezeket a koncerteket
Jeruzsálem városának ajánlották. Maestro scha-
rovsky a Maazel Nemzetközi Karmesterverseny

zsűritagjaként is tevékenykedett 2002-ben, Maestro
Maazel személyes felkérésére. 
Művészeti pályafutásával párhuzamosan az elmúlt
25 évben sikeres karriert épített oktatóként is, fel-
sőfokú képzést nyújtva zenekari vezénylés téma-
körben világszerte. Olyan helyeken tanított, mint a
Kfar saba Konzervatórium Izraelben, az Unirio
egyetem Rio de Janeiroban, Brazíliában, vagy akár
a Budapesti Liszt Ferencz zeneművészeti egyetem.

Yeruham Sharovsky 2017. november 17-én áll újra zene-
karunk élén, amikor Rimszkij-Korszakov: Nagy orosz
húsvét – nyitánya, zenekarunk hegedűse, Pánczé Tamás
Zongoraversenye és Dvorák: VII. szimfóniája csendül fel.
Közreműködik: Balog József  zongorán.
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Nemzetközi visszhang

„… A közönség rögtön megérezte, hogy egy született,
rendkívül muzikális karmester áll előtte, aki kivételes
kontrol alatt képes tartani a szimfonikus zenekart, és
akinek óriási személyes vonzereje van. ezzel a briliáns
technikával, különleges memóriával és lenyűgöző sze-
mélyiséggel Yeruham scharovsky előtt igazán ígéretes
jövő áll.”

MANCHete, BRAzIL

„… Prokofjev csodálatos és dallamos zenéjét meste-
rien és igen színesen adta elő a Nemzeti Opera zene-
kara az üdítően és karizmatikusan vezénylő Yeruham
scharovsky irányítása alatt, miközben nagyon egyedi
és intim kapcsolatot alakítottak ki közönségükkel.” 

HeLsINgIN sANOMAt, FINLAND 

„…..Maestro scharovsky valódi csodát varázsolt a kö-
zönség elég a Brazil szimfonikus zenekarral adott kon-
certjén. Mind a közönség, mind a zenekar soraiban
egyöntetűen Arturo toscaninit kezdték emlegetni, hi-
szen az ő nevéhez fűződik hasonló zenei szenzáció a
Rio de Janeiroi Város színház színpadán.”                         

JOURNAL DO BRAsIL, BRAzIL         

„….scharovsky nem csak egy érzékeny karmester, de
egyben varázsló is. Micsoda felfedezés!”

MAARIV, IsRAeL



Családban marad

Szöveg: Bíró Mónika

Mindketten negyven kö-
rüliek, lazák, bohókásak.
Külön zenei utakon jár-
nak, de olyan utakon,
amelyek lépten-nyomon
keresztezik egymást, mint
például zenekarunk egyik
januári koncertjén is.

Adja magát a kérdés:
milyen gyakran szokta-
tok együtt fellépni?
Krisztián: sajnos mostanában ritkán, mert nem
igazán tudjuk összeegyeztetni időben. Régen volt
egy kamarakórusunk, amit együtt csináltuk, akkor
sokkal többet dolgoztunk közösen.
Ádám: Meg sokat léptünk fel úgy, hogy Krisztián
énekelt, én pedig zongorán kísértem.
Krisztián: A diplomakoncertemen is ő zongorá-
zott.
Ádám: Az én diplomakoncertemen meg Krisztián
énekelt. Régebben sokkal többet léptünk fel együtt,
mostanában ritkábban. Mindig próbálom hívni őt a
miskolci operába, és amikor belefér az idejébe, ak-
kor jön is. Csináltunk együtt Don giovannit és Fi-
garót, és most lehet, hogy össze fog jönni a Va-
rázsfuvola is. szóval igyekszünk annyit együtt dol-
gozni, amennyit csak lehet. Az mindig nagy öröm,
ha együtt mehetünk fel a színpadra. 
Krisztián: Most legutóbb apukánk hetvenéves szü-
letésnapján léptünk fel együtt.
Otthon énekeltetek a családnak?

Krisztián: Rendeztünk neki egy szülinapi bulit egy
kastélyban, ahol kivételesen én zongoráztam.
Ádám: én pedig énekeltem, aztán előadtunk egy
duettet is. szóval ez inkább csak egy jó poén volt,
de nagyon élveztük, és a rokonok is nagyon mulat-
ságosnak találták.
Mit szóltak eleinte a szülők a zenei pályához?
Krisztián: elfogadták. Volt elég idejük hozzá-
szokni a gondolathoz.
Ádám: Igen, merthogy fokozatosan alakult ki ná-
lunk ez az egész. Amikor Krisztián csellózni kez-
dett hétévesen, akkor még nem volt teljesen egyér-
telmű, hogy zenei irányba fog továbbmenni, aztán
én elkezdtem zongorázni, de nálam se volt biztos a
dolog. Aztán valahogy mindkettőnknél eljött az a
pillanat, amikor nagyon erősen elkezdett minket ér-
dekelni a zene. én 17 éves korom környékén dön-
töttem el, hogy a festészet helyett inkább zenei vo-
nalon folytatnám. Már akkor is nagyon szerettem
zongorázni és zenét írni.
Hogy születik meg a fejedben egy mű?
Ádám: szakmámból kifolyólag folyamatosan zene
vesz körül, a fejemben is mindig szól valami, és ak-
kor időnként érdekes és furcsa gondolatok jutnak
az eszembe ennek hatására. ezeket a gondolatokat
pedig a muzsikával szeretném kifejezni. én nagyon
sokszor képekben látom a zenét, színekben vagy il-
latokban. és amíg meg nem születik a tökéletes mű,
addig nem nyugszom, mert maximalista vagyok.
Zeneszerzőként írtál már úgy darabot, hogy
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Egyszer csak eljött az a pillanat…
Operaénekes nagymama, karmester édesapa, festőművész édesanya. Igen inspiratív családi háttér Cser Krisztián
és Cser Ádám művészi irányultságai kiélésére. Krisztián az idősebb, mégis ő lett később zenésszé; fizikai dok-
torija közben döntött végleg az énekesi pálya mellett. Ádám eleinte festőnek készült, őt tiniként érte a bizonyosság-
tudat: a karmesterség és a zeneszerzés az ő útja.

NévjEgy: CSEr KriSztiáN – opErAéNEKES 

Kedvenc itala: Pi víz, tea

Kedvenc autómárkája: Ferrari

Mivel szokott kikapcsolódni, feltöltődni: futás, kerékpározás, tú-

rázás

Szerepálma: Fülöp király verdi Don Carlos című operájából

Hely, ahova nagyon szeretne eljutni: Seychelle-szigetek

Amit nagyon szeretne megtenni, de eddig még nem tette meg:

Ferrarit vezetni; megcsinálni egy triatlont

Cser Ádám Cser Krisztián



Családban marad

közben Krisztián hangját hallottad a fejedben?
Ádám: Persze, nem is egyet. A diplomakoncertjére
írtam két dalt, amikor a szegedi főiskolán énekmű-
vész szakon diplomázott. Az I. szimfóniámnak az
első tételében is van egy basszusszóló, meg több kó-
rusművemben is, amit abszolút az ő hangjára írtam.
És előbb karmester vagy zeneszerző szerettél
volna lenni?
Ádám: zenét igazából mindig is írtam, ahhoz nem
kell papír. Persze van zeneszerzés szak, meg lehet
belőle diplomát szerezni, de ha az ember zenét akar
írni, akkor azt is fogja tenni. 14-15 éves lehettem,
amikor elkezdtem bízni magamban és elhittem azt,
hogy én is lehetek zeneszerző, függetlenül attól,
hogy ki mit szól ehhez. 
És neked, Krisztián, a fizikusi pálya hogy jött?
Krisztián: ez igazából általános iskolás koromban
kezdődött. zenei általánosba jártunk, és a zene már
akkor is érdekelt, de csak hobbiként tekintettem rá.
sokkal jobban vonzódtam a képletekhez, a fiziká-
hoz meg a matematikához. Ádám közben otthon
zongorázott, így sokat fejlődtem zeneileg, hallás
alapján tanultam a darabokat, amiket játszott. Az
Allegro Barbarót például nagyon jól tudom. ő gya-
korolt, én meg tanultam mellette a fizikát, tehát a
zenével együtt ment a fejembe a tudomány. Aztán
a kórusénekléssel együtt kezdett átalakulni a dolog.
Igaz, hogy általános iskolában először még kirú-
gattam magam a kórusból, mert nem szerettem oda
járni. Nem tetszett a légkör, meg fiúként ciki volt
énekelni. Viszont időnként otthon énekeltünk
Ádámmal, és azt nagyon szerettem. emlékszem, jó
hallásunk volt már akkor is.
És mikor kezdtél el orientálódni egyértelműen
az operaénekesi pálya felé?
Krisztián: Fokozatosan. először csak kórusokban
énekeltünk, meg volt egy énekegyüttesünk Ádám-
mal. Amikor az egyetemre jártam, még akkor is
csak hobbi volt ez az egész. 
Ádám: Hétvégi műszakban csináltuk. szombaton
mindig szegeden próbáltunk a Victoria Kamara-
kórussal, vasárnap pedig Budapesten az ének-
együttesünkkel, úgyhogy Krisztiánnak a hétvégéi
elég húzósak voltak.
Krisztián: tényleg hobbi szinten működött ez az
egész, és csak nagyon lassan alakult át, nem is em-
lékszem pontosan, mikor. Mindenesetre, amikor
felvételiztem szegeden a magánének szakra, akkor
már nagyon érdekelt. A fizikusi szak után pedig vá-
laszút elé kerültem. Addigra már négy-öt éve éne-
keltem magántanárnál, így úgy döntöttem, felvéte-
lizem a zeneművészetibe. Ádámot kértem meg,
hogy mondjon már valamit az összhangzattanról,

mert ugye én nem jártam konziba, és fogalmam
sem volt, hogy az mi fán terem. ő meg adott pél-
dákat és diktált dallamot. szerencsére nem ez dön-
tött a felvételinél, bár azért nem sikerült rosszul.
szóval akkor már komolyabban érdekelt az ének-
lés, de ezzel egy időben még a PhD-t is csináltam fi-
zikából.
És kaptál visszajelzést valakitől, hogy neked az
orgánumod alapján talán ezzel kellene foglal-
koznod?
Krisztián: Azt folyamatosan kaptam mindenfelől,
bíztattak is, de nagyon sok nehézséggel is szembe
kellett néznem. Nem mindig tudtam, hogy mi a jó
nekem. sokszor elbizonytalanodtam, hogy lehet,
hogy nem is érdemes ezt csinálnom, többször is
abba akartam hagyni az éneklést. Úgy gondoltam,
nem foglalkozom vele eleget, és nem vagyok elég
tehetséges. Nagyon elégedetlen voltam magammal.
Miért?
Krisztián: talán türelmetlenségből. Hamarabb
akartam eredményt. De azért örülök, hogy váltot-
tam. Ma már nem foglalkozom aktívan a fizikával.
Te mit szóltál ahhoz, mikor Krisztián hirtelen
úgy döntött, hogy fizikusból énekes lesz?
Ádám: én lépésről lépésre szembesültem ezzel a
dologgal, hiszen egyre többet dolgoztunk együtt,
például áriákat elemeztünk vagy schubert-dalokkal
dolgoztunk. Volt, hogy nekiálltunk A Kékszakállú-
nak, és elkezdtük együtt megtanulni. szóval még
mielőtt úgy döntött volna, hogy énekes lesz, már
akkor elég sok mindent tudott. Mindig úgy gon-
doltam, hogy az ő adottságával, fizikumával meg ki-
állásával nagyon alkalmas lenne erre a pályára. Má-

NévjEgy: CSEr áDáM – zENESzErző, KArMEStEr 

Hobbija: Szenvedélyesen szeret főzni, és tud is. Bármerre jár bel-

földön, külföldön mindig tanul pár új fogást.

Mi akart lenni: Festőművész, meg költő. vannak festményei, rajzai,

versei és egy pár novellája.

érdekesség: Az 5. zenész generáció krisztiánnal együtt apai ágon.

egyik felmenőjük Anton Brucknernél tanult orgonálni. 

Kedvenc zenei korszaka: A klasszikus zenei repertoár, illetve az

operairodalom mellett nagyon sokféle zenét szeret és becsül. ra-

jong a 15-17. századi vokálpolifóniáért, a monotematikus, repetitív

zenékért a kora középkortól napjainkig való bármilyen jellegű elő-

fordulásában, rajong a különböző népzenékért és a lélekkel teli kor-

társ alkotásokért is. kikapcsolódásként legtöbbször jazzt hallgat.

Mostanság a kedvencek: Brad Mehldau, esbjörn Svensson, Bill

evans, Coltrane, Miles Davis.

társadalmi szerepvállalás: komoly szándéka a természet meg-

óvására való figyelemfelhívás, az alternatívenergia-használat fon-

tosságának hangsúlyozása, illetve mindennapi témaként foglalkoz-

tatja a természet védelme és a szemetelés csökkentése.
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sok is bíztatták, de akkor benne még nagyon erősen
élt az, hogy a fizikus szakot el kell végezni. és ké-
sőbb, amikor már a kórusban is azt mondta, hogy
ő szívesebben énekelne szólót, akkor már gyanús
volt, hogy ez a vonal jóval erősebb lesz. Körülbe-
lül egy évtized volt, mire beérett nála.
Mit adott neked az operaénekesi pálya?
Krisztián: Úgy érzem, hogy itt jobban ki tudok tel-
jesedni. A színpadon otthon érzem magam attól füg-
getlenül, hogy nem szeretek szerepelni. Már az isko-
lában is utáltam felelni. Nem vagyok az a szereplős
fajta, de valahogy a színpad, az más, ott egy egészen
más világba kerülök. ezt először a gimiben fedez-
tem fel. Volt egy humorfesztivál, amin elindultunk
egy barátommal, és ahol előadtunk egy Monty
Python-jelenetet. Aznap reggelre beállt a nyakam, én
pedig biztos voltam benne, hogy idegi alapú, mert
amikor kimentem a színpadra, elmúlt. Jó érzés volt,
hogy a színpad fájdalomcsillapítóként hatott rám. 
Tavasszal Jézusként feszítettünk keresztre, pár
héttel ezelőtt pedig a miskolci Bartók Plusz
Operafesztiválon Wolandot, a sátánt alakítot-

tad. Hogyan élted meg a Mester és Margaritát?
Krisztián: Nagyon izgultam, hiszen ez egy egészen
más stílus, mint amihez hozzá vagyok szokva. Hív-
tam is Levit (gyöngyösi Levente zeneszerző), hogy
én ezt nem tudom elénekelni, nem vagyok rock-
énekes. Van a műben egy nehéz áriám, nekem meg
sűrű volt a júniusom, nagyon sok fellépésem volt,
és úgy éreztem, nem tudom megtanulni ennyi idő
alatt. Azt sem szeretem, ha túl sok az elektronika
egy darabban, vagy ha ki vagyok hangosítva. A kó-
rus is messze állt tőlem a színpadon, nem igazán
volt velük kapcsolatom. ehhez képest a felvétel
egész jó lett.
Ádám, karmesternek vagy zeneszerzőnek val-
lod magad inkább?
Ádám: Mind a kettőnek. számomra nincs különb-
ség a kettő között. A karmesterség nagyon sok min-
dentől függ. Például attól, hogy kivel dolgozik az
ember, melyik zenekarral, szólistával, milyen kö-
zegben. A mai világban nagyon sok függ a me  -
nedzs menttől is, amiben én még nem vagyok any-
nyira otthon. Nekem még nem igazán megy a kar-
rierépítés vagy az ismeretségek gyarapítása, inkább
maga a szakmai rész az, ami érdekel. Ha találkozom
egy szólistával, akár hangszeressel, akár énekessel,
akivel leülök, és azonnal el tudok vele beszélgetni és
jól érzem magam vele, akkor szinte biztos, hogy egy
eszméletlenül jó közös zenélés lesz az eredmény.
Ha úgy érzem, hogy egy picit távolságtartóbb, vagy
én leszek távolságtartóbb miatta, akkor viszont meg
kell jobban küzdeni azért, hogy jó legyen a közös
munka. A zeneszerzés, az viszont egy állandó, belső
dolog. Nyilvánvalóan az apparátusok, a személyek,
akiknek írom a darabokat, befolyásolják a művet meg
az egésznek a hangulatát, de alapvetően ez az egész
valahogy mégiscsak belül dől el. A karmesterség pe-
dig sokkal inkább egy külső dolog. Úgyhogy igazából
nem választanék, hogy karmester vagy zeneszerző
vagyok inkább, mert mind a kettő egyszerre. Nagy-
szerűen tud együtt létezni ez a két dolog egymás mel-
lett, és így megvan az egyensúly is.
Milyen gyakran vezényled a műveidet?
Ádám: elég gyakran. ebben az évben eddig két
szerzői estem volt, és lesz egy harmadik is novem-
berben, októberben pedig egy bemutatóm szolno-
kon, ahol a IV. szimfóniámat adjuk elő. Az I. vo-
nósnégyesemnek a bemutatója volt májusban, és
annak lesz a kiegészített, több tételes verziója no-
vemberben Budapesten. De a saját műveimet min-
dig nagyon nehéz vezényelni. 
Miért?
Ádám: Mert nehezet írok karmesteri szempontból.
Lejátszani nem olyan nehéz, bár van, amit igen, vi-
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Cser ádám – zeneszerző, karmester

1979-ben született Bagdadban. zenei tanulmányait 9 éves korában

kezdte Szegeden, zongorán. Felsőfokú tanulmányait szintén Sze-

geden kezdte szolfézs, zeneelmélet – zongora szakon, majd 2000-

ben felvételt nyert a zeneakadémia ének-zene – karvezetés sza-

kára, ahol 2005-ben diplomázott, majd ugyanezen intézményben

karmester szakon folytatta tanulmányait Ligeti András és gál ta-

más professzoroknál. 2008 és 2011 júliusában részt vett Peskó

zoltán karmesteri mesterkurzusán, 2009 nyarán eötvös Péter mes-

terkurzusának aktív résztvevője volt.

zeneszerzéssel 11 éves kora óta foglalkozik. 2006-ban 2. díjat

nyert a vántus István országos zeneszerzőversenyen Psalmus 70.

című művével, 2008-ban pedig közönségdíjjal tűntették ki Libera...

című művét. 2010-ben alkotói támogatásban részesült az NkA ál-

tal új magyar zeneművek létrehozására kiírt pályázaton, mely mű

bemutatója 2012 októberében volt a Miskolc Szimfonikus zenekar

tolmácsolásában. 1998-ban alapító tagja volt a Szegedi victoria

kamarakórusnak, majd 2002-től vezetője. Számos hazai és nem-

zetközi sikert értek el, koncerteken, fesztiválokon és versenyeken

egyaránt.

2010-ben kitűntetéssel diplomázott karmester szakon a Szegedi

Szimfonikus zenekarral, és ugyenebben a tanévben a Bécsi ze-

neakadémia erasmus ösztöndíjas hallgatója volt Mark Stringer pro-

fesszor vezetése alatt, majd Barnard Haitink és jorma Panula mes-

terkurzusain képezte magát. jelenleg a Miskolci Nemzeti Színház

zeneigazgatójaként, aktív zeneszerzőként, szabadúszó koncert

karmesterként dolgozik. 2014-ben megkapta a Magyar Művészeti

Akadémia fiatal művészeinek járó ösztöndíjat.



Zeneszerzőnk

szont karmesterként a zenekari műveimben nem
könnyű áthallani mindent és vezényelni technikailag.
Énekelni is nehéz a műveit?
Krisztián: Általában igen, de szerintem jókat ír. A
diplomámra is nagyon jó dalokat írt. elég hosszú
volt a műsorom, és a végén énekeltem Ádám da-
lait, amikor már elég fáradt volt a hangom, de sze-
rintem jól sikerültek. Inspirált, hogy az ő művei,
meg hogy ő kísért zongorán, így ez adott egy plusz
erőt, adrenalint, ami segített.
Hogy jött a felkérés a zenekartól?
Ádám: én még sohasem dolgoztam együtt a Doh-
nányi zenekarral, így nagyon boldog voltam, ami-
kor egyszer csak felhívtak. Aztán amikor kiderült,
hogy Krisztiánnal együtt léphetek fel, és hogy Wag-
ner Wotan búcsúja lesz az egyik mű, akkor meg fő-
leg. Nagyon szeretem Wagnert! Az az egyik nagy
álmom, hogy teljes Wagner-operákat vezényeljek.
A második félidőben lesz egy általam választott mű,
Csajkovszkij VI. szimfóniája. De ami a legnagyobb
megtiszteltetés számomra, hogy felkértek, írjak egy
darabot a hangversenyre. ez lesz az V. szimfónia.
Öt tételből fog állni, mindegyik tétel valakinek szól;
vagy egy hommage, vagy pedig egy in memoriam.
Az első tételt Kocsis zoltánnak ajánlom, a máso-
dikat nagymamánknak, Cser tímea operaénekes-
nőnek. Brad Mehladu amerikai jazz-zongorista tisz-
teletére is komponáltam egy tételt, de a többi, az
maradjon meglepetés. ők nagyon nagy hatással vol-
tak az életemre és a pályámra, így ezzel a művel sze-
retnék előttük tisztelegni. egyébként a nagyma-
mánknak szóló tétel egy lied, vagyis egy dal lesz,

amit Krisztián énekelne. Legalábbis én nagyon sze-
retném, ha elénekelné. egyelőre még nem tudom,
hogy énekhangra írjam-e a tételt, vagy se, mert
Krisztiánnak nagyon sűrű lesz az az időszaka. De
majd lebokszoljuk egymás közt.
A Cser-fivérek hangversenyét 2018. február 11-én, 19:30-tól
láthatja, hallhatja közönségünk a Zeneakadémián. Az est
folyamán elhangzik: Wagner: Wotan búcsúja, Tűzvarázs;
Cser Ádám: V. szimfónia; Csajkovszkij: VI. szimfónia.
Közreműködik: Cser Krisztián. Vezényel: Cser Ádám.

éLEtutAK, SzÍNESSégEK - Cser Krisztián – operaénekes

Szegeden született 1977-ben. kezdetben zongorázni tanult, de az

intenzív zenetanulás mellett érettségi után a Szegedi tudomány-

egyetemen fizikusi diplomát szerzett 2002-ben, ezt követően dok-

tori tanulmányokat folytatott a Szegedi Biológiai központ Növény-

biológiai Intézetében. 2002-től 2006-ig a szegedi zeneművészeti

Főiskolai kar magánének szakának volt a hallgatója, ahol Andrej-

csik István volt az énekmestere. 2008-ban szerzett diplomát a Liszt

Ferenc zeneművészeti Főiskola operaszakán, énektanára Marton

éva, színpadi tanára kovalik Balázs volt. Még főiskolásként szere-

pelt az Operaház elektra előadásában (Oresztész nevelője). Ora-

tórium-szólistaként 1998-ban debütált Bach jános-passiójában.

repertoárja a kora barokk kompozícióktól a kortárs zenéig szinte

minden stílusra kiterjed. Munkatársai között voltak külföldi és ma-

gyar karmesterek, pl. Pierre Cao, Helmuth rilling, Peter Schreier,

kocsis zoltán, Fischer Ádám, Fischer Iván, Peskó zoltán, Hamar

zsolt, vashegyi györgy, kirill karabits, illetve vásáry tamás. rend-

szeresen koncertezik Magyarországon és külföldön is (Spanyolor-

szág, Svájc, Norvégia, Ausztria, Németország, Hollandia, Csehor-

szág, románia, Finnország, kína, Ukrajna). 2008 és 2010 között a

Magyar Állami Operaház ösztöndíjasa, azóta vendégművészként

szerepel. első jelentős alakítása ugyanitt ránki györgy Pomádé

királyának címszerepe (2008 október), mely egyben zeneakadé-

miai záróvizsgának is minősült, 2017-ben pedig a MÁO lemezfel-

vételt készített belőle. Legfontosabb szerepei: Leporello, Figaro,

Sarastro és a kékszakállú, mely szerepekkel itthon és külföldön

egyaránt bemutatkozott.  2017 júniusában Wolandként szerepelt

gyöngyösi Levente A Mester és Margarita című operájának ősbe-

mutatóján a Miskolci Operafesztiválon.

Díjai, elismerései: 

- 2004-ben megnyerte a Iv. Simándy józsef énekversenyt

- 2007-ben Fischer Annie-ösztöndíj

- 2008-ban a Montserrat Caballe énekverseny döntő

- 2009-ben a genfi énekversenyen különdíj

- 2010. Márciusi Ifjak Díj

- 2011-ben a Wagner társaság ösztöndíj

- 2013-ban Székely Mihály-emlékplakett

- 2014-ben Magyar ezüst érdemkereszt

- 2016-ban Oláh gusztáv-emlékplakett

Jelenet a János passió előadásból
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Szöveg: Hócza Kálmán

60 éves a BAK? Annyi is és kevesebb is.
Jogelődje, a KIsz Művészegyüttes egye-
temi énekkara szervezett kórusként való-
ban 1957-ben alakult meg. Abban az idő-
ben, amikor Kodály zoltán 75 éves volt és
harmadszor kapott Kossuth-díjat. De ez
csak „lelki” párhuzam. A valóság kicsit
mélyebb, s az elődszervezet neve szinte
Orwell-i.

ElItcSAPAt-AlAPozáS
1950. május 1-én az állami munkaerőgaz-
dálkodási politika fő szerve, a Munkaerő
tartalékok Hivatala (MtH) létrehozta az
Mt Központi Művészegyüttest, teljes nevén a
Munkaerő tartalékok Központi Művészegyüttesét,
amelynek már ekkortól a Rottenbiller utcai volt
KALOt-székház adott otthont. 1955-től az MtH-
tól a Dolgozó Ifjúság szövetsége (DIsz) vette át
az együttes irányítását, 1957-ben pedig az ’56 után
létrehozott KIsz. Az együttes új neve KIsz Petőfi
ének-, zene és táncegyüttes, röviden KIsz Petőfi
Művészegyüttes lett.
A KIsz megalakulásával egyidőben bizonyos Berecz
János (e név nem áthallás!) és egyetemi társai szer-
vezésében, tóth Béla karnagy vezetésével jött létre a
KIsz egyetemi énekkar, zömében egyetemisták-
ból. sok alapító tag azonban, ahogy ez természetes
volt, a diploma megszerzése után is tagja maradt a
kórusnak. A szigeti Pál irányította KIsz Művész-
együttes egészen kiterebélyesedett, 1970-ben félezer
fiatal töltötte itt a szabadidejét a 12 művészeti cso-
port valamelyikében. A legismertebbek egyike a
Rajkó zenekar. {A Rajkókról szóló írásunkat lásd az
56. oldalon! – Szerk.} szigeti elvtárs – vagy ahogy idő-
vel mások hívták: Pali bácsi – egyfajta művészeti oá-

zist hozott létre, amelynek eredményessége a hazai
fellépések és a külföldi utazások mennyiségével és a
Munka Vörös zászló érdemrend 1975-ös kiérdem-
lésével lett mérhető. ezt az „elitcsapat” mivoltot jól
mutatja, hogy a ’70-es évek második felében az
egyetemi énekkar is kiutazhatott az Amerikai egye-
sült Államokba koncertturnéra. 

mArAdÉK KóruSocSKA lEvElÉt mEGírtA
1980-ra azonban komoly válsággá érett az a fe-
szültség, ami a fiatalabb tagság és a karvezető kö-
zött, részben, de nem utolsósorban a darabválasz-
tások miatt keletkezett. A közösség nem maradt to-
vább közösség, az „öregek” harmadát kiszakította
az egyetemi énekkar kereteiből az egy évvel ko-
rábban távozott másodkarnagy (Nógrádi László,
1930-2017), az eróziót látva pedig sokan mások is
felhagytak az énekléssel. De maradt egy kis mag,
akik – mikor máskor, mint – márciusban összeültek
a Ferenciek terén, a Kárpátiában (az étteremben),
összedugták a fejüket, s megírták levelüket. ez a le-
vél is olyan levél volt, amit jól megjegyzett, aki
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„A kórus nélkül üresebb lenne az életem”
Zenekarunk állandó társa, a Budapesti Akadémiai Kórustársaság (BAK) idén lett 60 éves. Ez alkalomból
faggatóra fogtunk régi, még régebbi, új, aktív és még annál is aktívabb kórustagokat. Összeállításunkban be-
pillantást nyerhetünk magazinunk állandó szerzője, Petró Margit harmincévnyi kórustagságába, kórustagok
kérdőíves kutatásainkra adott válaszaiba, a csereutazás ősi intézményének rejtelmeibe és persze a BAK létre-
jöttének titkaiba.

Szerkesztette: Czingráber Eszter

A legtisztább hangok átöröklődtek

Washington, 1976
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kapta. Ám ők különösképpen is megjegyezték azt
is, hogy kik írták alá. Aki kapta, az nem más volt,
mint az együttes vezetése ill. rajta keresztül lénye-
gében a fenntartó: a KIsz Központi Bizottsága.
Akik aláírták, azok nevét pedig bevésték egy nyil-
vántartásba, valahol a Belügyminisztériumban. A
levél rögzítette a válság okait, de fölvázolta a Kár-
pátiában elgondolt jövőt is, aminek leglényegesebb
pontja, hogy a maradék kórusocska alapos indoklás
mellett kéri meneszteni a volt vezetőt, s megvá-
lasztja új karnagyának Hollerung gábort. Azt a fi-
atalembert, aki immár egy esztendeje töltötte be a
másodkarnagyi tisztet, s e „puccsot” követően, má-
jusban volt a diplomakoncertje (Mozart: Requiem,
Miskolci szimfonikus zenekar, KIsz egyetemi
énekkar).

„cSodAfIú-SzArvAS”
A politikai fellegvárban egyértelműen összeeskü-
vésnek minősített eset ellen azonban mégsem
szemtől-szembe kívánt fellépni a hatalom. Az alig
40 tagúra soványodott, szakmailag rémisztően
gyenge állapotú kórust (H.g. után szabadon) alat-
tomos módszerekkel próbálták meg szétzilálni.
Olyan is volt, amikor a helyszíni próbát követően,
közvetlenül a fellépés előtt tiltották le a színpadról.
Nekik azonban mégsem sikerült kedvüket szegni,
s ebben az is fontos szerepet játszott, hogy az új
karnagy tele bizonyítási vággyal újrakezdte a szak-
mai alapozást. ő bízott a társaságban, a kórustagok

pedig töretlenül bíztak benne. Bő egy év kemény
munkába telt, mire elnyerték új életük első igazi el-
ismerését, a Békés-tarhosi zenei Napokon Békés
város Nagydíját, s vele egy 50 cm-es óriás-hangvil-
lát. De kiérdemelték Kocsár Miklós lelkesítő sza-
vait is az alábbiak szerint:
„Köszönet a Csodafiú-Szarvas”-ért. További sikereket kívánva” 

tehát 60 éves a kórus, az egykori KIsz Művész-
együttes egyetemi énekkara, a mai Budapesti Aka-
démiai Kórustársaság. A rendszerváltás átváltozásai
közepette, ha a kórusnak nevet kellett is váltania, az
énekeseknek tagságot azonban nem. Hollerung gá-
bor karnagy és a vele dolgozó Deák András, majd
Drucker Péter másodkarnagy, a főiskolásként évekig
zongorakísérő Hamar zsolt és utódja, a tanár-or-
gonista Balázs Ferenc, de minden egyes kórustag is
évek munkáját fektette bele, és azon volt, hogy egyre
értőbb módon legyen köze ahhoz a varázslathoz,
amit zenének hívnak. és ezért is mondhatják bát-
ran és büszkén, hogy 60 éves a kórus. sikerült
ugyanis átörökíteniük a legtisztább hangokat.
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az első próbák egyike hollerung gáborral, 1981
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Szöveg: Petró Margit

A munka rendkívül feszített tempóban folyt,
a próba nekem szokatlan módon felszaba-
dult légkörben, ámde a feladat nagyságához
igazodva elég fegyelmezetten zajlott. Bár
mindig volt beszélgetés, de természetesen „a
darabot vitattuk meg”. A karnagy egyéni stí-
lusban, ámde annál hatékonyabban tanított
minket. Mindenféle állatfajtákhoz hasonlítva
„cirógatta” a renitenskedőket. ezeket holle-
rizmusok formájában összegyűjtöttük a ma-
gunk és az utókor számára, és a mindenkori
ideológiák szerint a Chor-lapban, Chor tü-
körben, újabban a kórus weboldalán közzétettük.
Ha a próbán két nehéz zenei megoldás között épp
nem volt min derülni, akkor zacsi (Baló Attila) – a
kórus állandó mókamestere – valami elképesztő ha-
sonlattal, beszólással oldotta a feszültséget. érde-
kes, 30 év után is mindig aktuális és bárkit meg tud
lepni, nevettetni. 
Úristen! 30 év a kórusban, és egy percre sem lehe-
tett megunni! Valóban egyedi, megismételhetetlen,
fantasztikus dolgok történtek.

InnEn nEm SzoKáS ElmEnnI
A kórusban hamarosan lettek barátaim. Való igaz;
itt senki sincs egyedül. A nap bármely szakában fel-
hívhatok valakit, hogy elmondjak, megosszak vele
valamit. A kórus rendkívül heterogén összetételű,

nagy közösség. (ennek minden előnyével-hátrá-
nyával) Ma például már nem nagyon van olyan fel-
adat, amit ne tudnánk megoldani. A produkciók-
ban, ahogy a helyzet megkívánja, ki tudunk állni ki-
sebb apparátussal, de akár több százan is. Innen
ugyanis nem szokás elmenni. Vannak, akik vizs-
gáznak, házasodnak, gyereket szülnek, külföldre
mennek, de idővel mindenki visszatalál. Az elvég-
zett munka után rendszeresen vannak alkalmak,
ahol közösen ünnepelünk. 
Kezdetben szinte több időt töltöttünk együtt, mint
némely családtagunkkal. Annyi próba volt, amennyi
kellett, minimum heti kettő, de volt időszak, ami-
kor öt, vagy több. Nem hiányoztunk, fontos volt
számunkra a művek megtanulása. 
szeretem a háttérmunkát, a folyamatot, ahogyan

megszületik a mű. ez az igazi beavatott-
ság-érzés, amit a próbán lehet átélni, és ez
sokszor izgalmasabb, mint a koncert. Kar-
nagyunk, Hollerung gábor mindig na-
gyon tudatosan, logikusan és alaposan be-
avatott minket a részletekbe. Ha valami-
lyen zenei feladatot magunktól nem tud-
tunk megoldani, vagy nem éreztünk rá a
helyes kifejezés hangulatára, technikájára,
rendkívül szemléletesen vezetett rá min-
ket. Vagy mind a mai napig felejthetetlen
elemzésekkel, sajátságos magyarázatával
csalogatja elő a legmegfelelőbb megol-
dást. A mesterre mindenki ámulattal és
csodálattal tekint, valóban megérthető a
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„Úristen, már 30 éve?!”
Tanítványaimat vittem koncertre a Zeneakadémiára. A KISZ Központi Művészegyüttes Egyetemi Énekkara
30. születésnapját ünnepelte. A szünetben ismerősöm, Nyüzsi papa (Véghely Tamás) kórustag invitált, hogy men-
jek énekelni a kórusba, mert rendkívüli élményekben lehet részem. Érzékelve az énekkar lelkesedését a színvo-
nalas előadás után eldöntöttem, hogy jelentkezem. Akkor még nem sejtettem, hogy milyen különleges útra tértem. 

Tel aviv, 2005
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zene az ő magyarázatával, dirigálásával.
Maximalista, de mindenkinek meg tudja
tanítani a művet, legyen az bármilyen ne-
héz. sokszor kilátástalan feladatok elé állít
minket, de bízik bennünk és előre tudja,
hogy jól meg fogjuk oldani. előfordul,
hogy csak az előadáson szembesülünk
vele, hogy fontos zenetörténeti pillanat lét-
rehozói vagyunk, pl. egy nehéz mű ősbe-
mutatásával. 

fÉnyKor
A kórus az én tagságom kezdetén hangi és
közösségi tekintetben is a fénykorát élte.
Az oratórikus művek legjavát megtanul-
tuk, kéthetente új darabot adtunk elő. Legtöbbször
a zeneakadémián és a Vigadóban szerepeltünk, de
sűrűn voltak vidéki fellépések és évente több kül-
földi turné is. Az emberek abban az időben nem
utazhattak nyugatra, de mi rendszeresen jártunk pl.
az NszK-ba. Beutaztuk európát, ahol az énekkar
négy rangos kórusversenyen I. helyezést nyert.
1984-ben a Debreceni Bartók Béla Nemzetközi
Kórusverseny nagydíját is elnyerte a csapat a ve-
gyeskari I. helyezés és a férfikari IV. helyezés mel-
lett. Az 1989-es Llangolleni Kórusversenyre már én
is eljutottam és részese lehettem a katartikus győ-
zelemnek. Leírhatatlan öröm volt, amikor meg-
nyertük a nagydíjat, a „Világ kórusa” címet. A 7000
személyes, virágokkal feldíszített sátorban az ered-
ményhirdetést követően a
walesiek csodálkozására a
fiúk a színpadról vállukon
vitték ki gábort, majd há-
romszor feldobták. Felejt-
hetetlen pillanatok voltak,
amikre azóta is nosztalgiá-
val gondolunk. Hasonló, el
nem homályosuló élmé-
nyek fűződnek a külföldi
utakhoz, melyek közül a
legemlékezetesebb szerep-
lések a Frankfurti Alte
Operben, Amsterdamban
a Concertgebouwban, a
Royal College of  Music-
ban Londonban, a sydney-
i Operaházban, a Jeruzsá-
lemi színházban, a tel
Avivi Operaházban voltak.
Készültek rádió- és CD-
felvételek. Pezsgett az élet
és nagy sikereket értünk el. 

KAtArzIS, Bdz, KóruSvErSEny, zEmPlÉn
A mi koncertjeinken mindig telt ház van, mert Hol-
lerung gábor nagyon ért a katarzis megteremtésé-
hez. A programot úgy építi fel, hogy a közönség és
az előadók egyedi élményt kapjanak, s emelkedett ál-
lapotba kerüljenek. Rettentő jó érzés így együtt át-
élni a zenét, mert nagyon erős és jó energiák hatnak
mindenkire. Majd elcsendesedik az ember lelke, de
kívánja, várja a következőt. Kezdetektől a kórus so-
kat tesz a közönség szervezésért. Meghívjuk az is-
merőseinket, barátainkat, de aki egyszer meghallgatta
az előadást, eljön máskor is. 
A közös muzsikáláshoz fűződő élményeinket az
1985-ben indított Középiskolás koncertek koro-
názták meg. először fővárosi, majd egyre több vi-

déki fiatal lelkesedésével egye-
sülve közösen adtunk elő re-
mekműveket. A fiatalok szá-
mára ez rendkívüli lehetőség
volt, mi pedig a közönség nem
kis örömére megtapasztaltuk a
nagykórus hangzást. ezt a tra-
díciót viszi tovább 2006-tól az
énekel az ország mozgalom. 
A BDz-vel az első közös kon-
certünk 1989. szeptember 24-
én volt a Vigadóban. A giesseni
kórussal közös műsorunkon
Mozart: Requiemje szólt. Ab-
ban az időben csereutazás for-
májában tudtunk külföldre uta-
zni. {Csereutazás témakörben lásd
Hamlet nyomába című keretesünket!
– Szerk.} Főleg német kórusok
láttak vendégül a családjaiknál
minket, mi pedig viszonozva
azt, fogadtuk, kísértük, ottho-
nainkban elszállásoltuk őket.
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a Teldec-lemezhez készített fotó, 1986

a győzelmi sapkák Tolosában, 1983

a llangollen-i győzelem, 1989
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Az utazások során rendkívüli élményeket éltünk át
és sok barátra tettünk szert. Az első oratórium bér-
letünket 1990-ben hirdettük meg, azóta évente több
sorozatot indítunk a zenekarral közösen. 
gábor hazai és külföldi versenyeken szerzett ta-
pasztalatai alapján 1988. november 17-19 között
megrendeztük az I. Budapesti Nemzetközi Kórus-
versenyt. ez az egyedi elgondolás a zene örömteli
szeretetét és átadását helyezi középpontba és rend-
kívül népszerű a világon. Az idei már a 16. alka-
lommal megrendezett verseny és fesztivál. A mo-
numentális rendezvények sorába illeszkedik a Kó-
rusolimpia, amely 2000 óta kétévente kerül meg-
rendezésre. A zempléni Fesztiválon 2004-től ha-
gyományos és különleges produkciókkal rendsze-
resen közreműködünk. A sort Puccini: Le Villi nyi-

totta, az idén az ABBA-műsort láthatta-
hallhatta a közönség. 
A szerteágazó tevékenységeket több
professzionális csapat szervezi, irányítja,
amelyekben a kórustagok hivatásuk sze-
rint, vagy önzetlen munkájuk felajánlá-
sával nagy számban vesznek részt. Ilye-
nek pl. az Interkultur Hungária Kft, vagy
az énekel az ország rendezői stábja. Fel-
sorolni nehéz mindazokat a tevékenysé-
geket, amelyeket a kórustagok az ének-
lésen kívül a sikerekhez hozzáadnak.

KóruStAGKÉnt GAzdAGnAK Ér-
zEm mAGAm 

Miért járok ide 30 éve? Azért, mert a kórus olyan
gazdagságot nyújt számomra, amit sehol másutt
nem érnék el. gábor segítségével bepillantást nyer-
tem a zene mélyebb rétegeibe, őt idézve fontos és
„fontatlan” területekre. Habitusa, emberi hozzáál-
lása sok mindenben befolyásolta életemet. Példát
mutatott olyan területeken, mint alázat, alkalmaz-
kodás, felelősségvállalás, szeretet. Nagy örömet
okoz, hogy jó kórusműveket énekelhetek. Fontos
számomra, hogy ennek a kulturális értékteremtő te-
vékenységnek én is részese lehetek. A zene és ez a
közösség sok élethelyzeten, problémán átsegített, s
lehetőséget adott, hogy kifejtsem aktivitásomat
több területen. (és persze hálával tartozom, hogy
kiélhetem grafomán hajlamaimat is Hangoló szer-
kesztőségi tagi minőségemben.)

Állandó társ

Tajpej, 1996



Szöveg: Hócza Kálmán

1984 szeptemberének első két hetében –
egy szokásos csereutazás keretében –
svédországban jártunk. erről, az odaút-
ról idézek föl most néhány epizódot.

rEPülnI ÉrdEmES!
Már maga a csereutazás szó is magyará-
zatra szorul, megvalósulásához feltétle-
nül szükség van néhány peremfeltételre.
Ha nekem kell ezeket elmagyarázni, ak-
kor ilyesmit írhatok: csereutazások legin-
kább úgy jöttek létre, ha I. Laci (basszus)
valahova utazott, és pl. a repülőn vélet-
lenül (?) pont egy másik ország (itt gon-
dolatban nem Kelet felé kell kalandozni) valamely
kórusának karnagya mellé szólt a jegye. Fölszállás,
repülés, leszállás – legalább két óra, s aki kér, annak
a légikisasszonyok szívesen hoznak némi bódító
itókát. Laci kért szorgalmasan, de elsősorban nem
magának, hanem útitársának, akivel úgy mellékesen
épp arról beszélgetett, hogy milyen szép a thomp-
son Alleluia, s ahogy ők, ezt mi is mennyire szeret-
jük énekelni. Ráadásul nekünk is egészen nagyszerű
kórusunk van – erre igyunk! –, s hogy pont a ked-
ves útitárs országában még nem jártunk. Hogy ők
sem jártak még Budapesten? No, akkor – „leszál-
láshoz kérjük, kössék be a biztonsági öveket!” –
már nincs más hátra, mint időpontokat egyeztetni.
Jöjjenek ők előbb, szállást mi kórustagok a saját ott-
honainkban adunk, s sok közös programunk lesz.
szervezünk nekik koncerteket és természetesen zá-
róbulit.

duPlAtAnK ÉS vAlutA
A svédek júniusban jártak nálunk, mi pedig iskola-
kezdésre időzítettük a viszontlátogatást. (Rögtön
két hét lógás a tanév elején, micsoda jó szervezés!)
ehhez a KIsz-től csak egy buszt kaptunk, egy má-
sikat az MtV-től sikerült szereznünk, s cserébe ma-
gunkkal vittük s. Robi szerkesztőt. Mindamellett
két busza volt az együttesnek (értsd: KIsz Köz-
ponti Művészegyüttes), két Ikarus, amelyekbe so-
főrjeink az eredeti tank mellé egy másik üzem-
anyagtartályt is beépítettek, 500 literre duplázva a
kapacitást. A határátlépés előtt még forintért min-
dig teletankoltunk, ami akkoriban, amikor halandó

ember csak háromévente kaphatott kiutazásra jo-
gosító, bepecsételt ablakot a kék (azaz nyugati) út-
levelébe, s ehhez tartozó 300 dolláros ellátmányt,
komoly tőkének számított. egyéb kiadásokra valu-
tánk onnan volt, hogy néhány önzetlen kórustag
fölajánlotta, s kiváltotta ezt a nyugati turista útleve-
let, a 300 dollárt pedig a kórus pénzéből vásárolta
meg, s be is adta rögtön a közösbe, hogy megvaló-
sulhasson az újraelosztás. (Persze azért, mert ilyen
fogalmakkal dobálózok, hogy tőke meg újraelosz-
tás, azért nem kell rögtön Marxra gondolni.)

AHol A mAdár SEm Jár
Minden részletre nem kitérve azt feltétlenül elme-
sélem, hogy bár Drezdában – elszállásoláshoz szo-
kás szerint szétosztva – igazán kedves családoknál
laktunk, és vendéglátóink örömére is nagyon jó
hangulatú templomi koncertet adtunk, azért az a
város még a háborúban megrokkant, szürke és fe-
kete-fehér Drezda volt. Az épp 35 éves NDK (Né-
met Demokratikus Köztársaság) városa. Mi lelken-
dezve meséltük, hogy hová igyekszünk – s a családi
asztaloknál látni lehetett a szomorkás tekinteteket,
érezni lehetett a ki nem mondott szavakat, a
csendbe burkolódzást. további utunk egyenesen az
NszK felé vezetett, s amerre néztünk: kis plakát,
nagy plakát, óriásplakát, mindenütt a „35 Jahre” fel-
iratot láttuk. Mikor a határt már úgy 20 km-re meg-
közelítettük, sorompó és határőrök állták utunkat.
széltében-hosszában, keresztül-kasul, buszról le,
buszra fel átvizsgáltak és alaposan megszámoltak
bennünket mielőtt felnyitották volna a sorompót.

Hamlet nyomában
Csereutazásos kórusturné-szubjektív
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Bonn, 1988
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Állandó társ

ebben a határsávban már alig láttunk más jármű-
veket az utakon. A földeken krumplit kapálónak lát-
szó ember minket követett a szemével, a távoli föld-
munkagép úgy forgolódott, hogy a kezelő talán
még a rendszámunkat is leolvashatta, s lehet, hogy
túlzok, de nem emlékszem, hogy a levegőben ma-
darak röpködtek volna. talán nem is volt más ma-
gát szabadnak érző ember akkor ebben a több száz
kilométerszer húsz kilométeres sávban, csak mi a
két buszunkban, akik a Német szövetségi Köztár-
saság felé tartottunk. A valódi, német-német határ
valóságos dróthálóerdő volt, magas őrtornyokkal,
reflektorokkal, s ahogy Cs. Laci és ’Kalaf ’ az őrök
nemtetszését elnyerve megállapította, kerítésbe ve-
zetett árammal. De anélkül is érezhető volt a fe-
szültség. Háromszor átszámoltak bennünket, mire
az alulról is áttükrözött járművekre visszaengedtek.

A dáncSAvAr
A Hamburghoz közeli glinde érintésével, az 50
márkásról ismerős Lübeck felől közelítettük meg
Dániát, és szinte meg sem álltunk Koppenhágáig.
Csodáltuk a rendezett tájat, a háromsávos fő közle-
kedési utat (a középső sávot csak az
előzni szándékozók vették igénybe), s
néha meglepődtünk, amikor egy
skoda vagy Wartburg is feltűnt a for-
galomban, dán rendszámmal. Kicsit
késve érkeztünk a fővárosba, de gyors
átöltözés, közben kis beéneklés után
pontosan kezdtük a koncertet, ahol
igazán lelkes és hálás közönséggel ta-
lálkoztunk. Már miközben vonultunk
be a templomba, utolsó pillanatban a
magyar nagykövetasszony is megér-
kezett pompás, legújabb modell szol-
gálati Mercedes-ével. ő és gépkocsi-
vezetője is végighallgatta a hangver-
senyt, ami után aztán az egész csapa-
tot meghívta a követségre egy kis
svéd- vagy tán „dánasztalos” foga-

dásra. tágas terembe, roppant elegáns helyre
kerültünk, ahol nem csak jól felpúpozott tá-
lakkal, de ténylegesen szeretettel vártak min-
ket. A magyar követségi alkalmazottak mellett
– ahogy előtte a hangversenyen is – jelen vol-
tak más koppenhágai külképviseletek képvi-
selői is, s mindenki mindenkivel igyekezett pár
szót váltani. Nekem még az angol követtel is
sikerült koccintani, miközben alaposan le-
teszteltem, hogy tud-e (velem) az anyanyelvén
érthetően és egyszerűen is beszélgetni…
Nagykövetasszony sürgött-forgott, szinte

minden kisebb csoportot üdvözölt és kínálgatott.
Kicsit kivárt, míg lepusztítjuk az asztalokat (talán
egy fél autó árát is megettük), majd szelíden meg-
kocogtatva poharát, csendet kért. Vidáman, kedves
szavakkal fordult felénk, s mivel nem spórolt a di-
csérő szókkal, már-már kezdtük azt hinni, hogy az-
nap mi voltunk Koppenhágában az est fénypontja.
Mondandójából azonban hamarosan kiderült, hogy
nemcsak meghallgatásra érdemesek, hanem megle-
hetősen drágák is voltunk számukra: amíg ugyanis ő
és a sofőr önfeledten hallgatta a De profundis-t és
a többi a capella darabot, a templom elől ellopták a
vadonatúj állami Mercedes-t…
Másnap a viking eső (ez olyasfajta kiapadhatatlan
esőfüggöny, amire jobb híján a „mintha dézsából
öntenék” kifejezést használhatjuk) elmosta a vesz-
teség fölött érzett, talán nem túl őszinte bánatunkat,
hogy a következő reggel ismét útnak eredjünk, s ha-
jóra szálljunk Helsingörben, ahogy tette ezt Ro-
sencrantz és guildenstern egykoron. De azért még-
sem teljesen úgy. Mi ugyanis erőnk és hangi adott-
ságaink teljében megérkeztünk Helsingborgba,
majd onnan göteborgba.

alte oper Frankfurt, 1990

Moszkva, 1975
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Miért szeretsz ebbe a kórusba járni? Hogyan vál-
toztatott a BAK az életeden?
- Mert ez a kórus az amatőr kórusok közt profi és a
profik között a legjobb értelemben amatőr.
- Mert ez a kórus jelentette a társaságot, a közösségi
életet, a szellemi és művészeti élményt és nem utolsó
sorban a barátokat.
- Mert minden korosztályból lehet barátod, ismerő-
söd. Akikkel együtt nőttem bele a kórusba, azokra ak-
kor is számíthatok, amikor már rég nem járnak ide.
- Mert Mindent a kórusnak köszönhetek: barátokat,
barátnőket, feleséget stb.
- Haverok, klasszikus zene, vidám próbák, jó konc-
ertek, jó helyek.
- Feleségemet is itt ismertem meg. Mi kellhet még?
- A gyerekem is egy kórusházasság gyümölcse.
- Mert mindig feltöltött, kellemes emlékekkel aján-
dékozott meg a kórus. A családom elfogadta, és meg
is szerette ezirányú érdeklődésemet, évek óta rend-
szeres bérletvásárlókká lettek.
- Kedvenc karmesterünk hihetetlenül magával ra-
gadó, karizmatikus személye az, ami időről időre itt
tart! Vele igazán élményszerű a próbafolyamat, az
egyes előadások, és sokat tanulunk is belőle. ezenkí-
vül mindig figyelmet fordít a kórustagok egybentar-
tására is. Azt hiszem, sokunk nevében mondhatom,
hogy ő teszi valóban különlegessé ezt a kórust.
- Az éneklésen túl intelligens, közös érdeklődés
mentén szerveződő társaság miatt járok ide.
- A libabőr miatt, amit érzek egy jól sikerült koncert
után. gábor elégedett biccentése miatt. 
- A kórus meghatározta a fiatal, egyetemista éveimet.
egyszerre volt a baráti társaságom, szinte a családom,
a felnőtté válásom, az útkeresésem legmeghatározóbb
támogatója. Itt találkoztam későbbi férjemmel, számos
életen át tartó baráttal. Üresebb, szegényebb lenne a
kórus nélkül az életem, a személyiségem. 
- Megtanultam, mi a zene lényege, milyen a világ-
színvonalú előadás és az arra való felkészülés. Megta-
nultam, mennyire igényesnek kell lenni, mi a szemé-
lyes felelősség.
- Itt tanultam meg kottát olvasni nemcsak C-dúrban.
A zenei ízlésem sokat fejlődött. Feltöltődtem a napi
munka után. Kreatívabb és magabiztosabb ember let-
tem.
- Az éneklés számomra a legfontosabb. Még az sem

baj, ha nincs fellépés. A próbákon is lehet jól, átélés-
sel, lelket feltöltve énekelni. Az énekléstől energiához
jutok.

Mit tartasz a legkülönösebb, legegyénibb dolog-
nak a BAK munkájával, eredményeivel kapcso-
latban?
- talán a hűséget és az összetartást. 
- A folyamatosságot, az alapító tagok lelkességét, a
régiek összetartását, összejárását. A sok díjat, nívós
fellépéseket.
- Azt, hogy sok, igen különböző szakma művelői
mindannyian „egy nyelvet beszéltünk”!!! (A zeNe
NYeLVét!...)
- Úgy tud mindig változni és váltani, hogy közben
szinte semmi sem változik.
- gyorsan is képes haladni, hirtelen összerántani magát. 
- Akárki jöhet(ne) énekelni, mégis tisztán szólunk és
ütőképesek vagyunk.
- A legegyénibb: Hollerung gábor személye.
- A kórusversenyeken elért eredményeit. 
- A BAK képes a lehetetlenre. Nagyon komoly, ne-
héz művek, alig próba és a színpadon megtáltosodunk
és megy minden. erős a csapatszellem és persze gá-
bor karizmatikus személye is nagy szerepet kap eb-
ben. – na jó, a BDz is kell hozzá.

Mit jelent számodra ebben a kórusban énekelni?
- Kitüntetést, különlegességeket, megtisztelő, élve-
zetes, a felszabadulást, a nyugodt zenélés lehetőségét.
- élményt. Lehetőséget. Örömet.
- Jó értelembe vett kiválasztottság-tudatot.
- Célt, feladatot, tartalmas szabadidő eltöltést, jó kö-
zösséghez való tartozást.
- A lelki feltöltődést. éneklés közben rend van a vi-
lágomban.
- ez volt „ezüst éveim” egyik legnagyobb ajándéka.
- Azt, hogy műkedvelőként aktív résztvevője lehe-
tek a zenei életnek
- szinte mindent: a zenét, egy hatalmas példaképet
és a családomat.  
- Megfogalmazhatatlan katartikus élményeket.
- Állandó tanulást, élménygyűjtést és megújulást.
- A kórus maga volt az ifjúság számomra.
- Akkoriban az életet jelentette, most a fiatalságo-
mat hozza vissza.

Megkérdeztük a kórus tagjait – régieket és újakat
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Szöveg: Petró Margit

Orbán györgy öt évvel ezelőtt adott
interjút a Hangolónak, melyből meg-
ismerhettük széles érdeklődési körét
és mély összefüggésekből megfogal-
mazott véleményét. Izgatottan ké-
szülök a beszélgetésre, érdekel, ho-
gyan és miben látja most a zene léte-
zését, sajátosságait, a kortárs zene
helyzetét. először arról faggatom,
hogy érzi magát, mi foglalkoztatja
most a legjobban. De ő szerényen
magasabb régióba, a zene felé tereli a
beszélgetést.  
Próbáltam felkészülni a beszélge-
tésünkre lexikonból, internetről,
de viszonylag kevés információt
találtam önről, a műveiről.
Ha az újabb műveim után érdeklődött, annak nem
volt hol utánanéznie. tizenegy évet dolgoztam fia-
talabb koromban a zeneműkiadónál, átláttam a
szépségeit, rútságait. Örök életre kottamérgezést
kaptam. egy-két kiadóval sok csalódással járó kap-
csolatom volt. A normális kötődés, hogy egy kiadó
intézi a művész ügyeit, nem alakult ki, vagy hézagos
volt. ez most már abszolút nem érdekel. A nagyon
szükséges levelezéseimet a feleségem elintézi angol
nyelven. A zenei élet ma már egészen más; nem ér-
dekes, hogy benne vagyok-e a lexikonban vagy sem.
Az úgy van, hogy ha egy művet húsz év múlva is
énekelnek, akkor az talán létezik. Ha negyven év
múlva is, akkor talán fenn is marad.
Az én életkoromban már van olyan, hogy valaki
negyven éve ott van a világban a piacon. A zene így
létezik. A zene is piac, hiszen a kottát megveszik.
Ha nem adnak el a kottából, akkor a mű nem léte-
zik. De attól, hogy sokat adnak el belőle, még nem
biztos, hogy tényleg létezik. A zenei létezés az, hogy
elő is adják a művet. Fontos, hogy minél több kon-

certen játsszák. Mi kis ország vagyunk, viszonylag
sok muzsikussal. érdekes, hogy tart még az áldás,
és nagyszerű művészek gyakorlatilag ingyen is mu-
zsikálnak, csak hogy játsszanak.
Mi határozza meg, hogy a mű rossz, vagy jó? 
Az a 20-40 év, amíg csiszolódik. Ha nem elég jó,
akkor elfelejtik.
Az mitől függ, hogy előadnak-e egy kórusmű-
vet vagy sem?  
Nem lehet egyértelműen megmondani. A magyar
amatőr kórusok ugyan jó minőségi szinten vannak
a világban, de még így sem képesek valamennyi Ko-
dály-művet elénekelni. én úgy nagyjából tudom,
hogy milyen műveket kellene még írni a kórusze-
nében. tudom, hogy mekkora tégla kellene oda,
beteszem, és nem passzol a kóruséletbe, az elvárá-
sok közé.  elég jól képzett zeneszerző vagyok, jó is-
kolám volt, végig a feladat elvégzésére edzettek
mestereim. Amikor színházra kellett kísérőzenét ír-
nom, azt nagyon nem szerettem, mert pontosan
megmondták, hogy mit kell csinálni. Az egyik leg-

tessék a mű vagy ne tessék?

„A zenecsinálásban a benne levés a fontos”

Orbán Györgyöt, a magyar kortárszene kiemelkedő zeneszerzőjét 70. születésnapján ünnepi koncerttel kö-
szöntjük. Személyiségéből és alkotásaiból természetesség, őszinteség és humor sugárzik, bár nem mindent lát ró-
zsásan a mai zenei életet illetően. Megérti a zenekritikusok „távozását”, hiszen – az ő szavaival élve – nem
akarnak éhen halni. A globális kulcsszót a progresszivitásban látja. És váltig állítja, hogy egy mű sorsa és mi-
lyensége a második, harmadik, negyedik bemutató során dől el. Idilli környezetben, kedvenc diófája alatt be-
szélgettünk vele.
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jobb karnagy panaszolja, hogy nem akarnak Bár-
dost énekelni. Nagyszerű, imádom Bárdost, de van
egy sajátos színe, szaga, s van, aki szereti, van, aki
nem. Vagy egy másik példa: Valószínűleg minden
kórus zaklatta már a karnagyát, hogy énekeljenek
Beatlest. Csodálatos zene, nyilvánvaló óriási siker
volna, de nem lehet átírni kórusra. Az egész világ
átiratokat énekel, de az átirat nem jön át rendesen.
A művészet titokzatos sajátossága, hogy nem
hagyja magát legyőzni, a titkait csak úgy felfedni.
én soha nem erőltettem, hogy így, vagy úgy írjak
meg valamit. elég nagy feladat összehozni egy da-
rabot, azzal nem szabad foglalkozni, hogy mit sze-
retnek jobban énekelni az előadók. 
Melyik a jó darab?
Amit előadnak. Van egy holland kórus, s az egyik
kortárs zeneszerző írt a szoprán szólistának egy
magas szólamot. Felmerül a kérdés, hogy vajon
hány kórus fogja elénekelni ezt a művet. De persze
biztosan van a világon erre alkalmas művész, együt-
tes. Amikor tudomásul vettük, hogy a modern ze-
nében valami borzalmas nagy baj van, akkor fedez-
tem fel, hogy azért lehet írni darabokat, mert van,
aki előadja őket. ennek a lényege az, hogy ezek
mind élő, létező darabok legyenek, tehát ne az író-
asztalnak írjunk! Rajtam már megkeményedett a tü-
relem páncélja, sokat kibírok. Fiatal koromban,
amikor az akkori legprofibb kamarakórus bemu-
tatta az egyik darabomat rémes előadásban, dühí-
tett a dolog. Azután megszólalt a mű nagyszerűen,
akkor megnyugodtam. Most már nem hoz ki a sod-
romból egy rosszabb előadás. én is hibás vagyok,
mert a darabjaim elég nehezek. 
Mi a véleménye a kortárs zenéről?
Nem szeretném sokat szidni a kortárs zene állapo-
tát, de azért nem lehet elhallgatni, hogy óriási bajok
vannak. A bajok egyike szimptomatikus jelenség.
Rengeteg olyan koncert van, ahol a mű elhangzik
először és utoljára. Közönség nincs, már rég nincs,
száz éve nincs. Minden fiatal zeneszerző, köztük én
is így kezdtem; közönség nélkül. De ebből az el-
méleti virtuális környezetből meg kell keresni a
megoldást; reális közönséget kell találni, a darabo-
kat pedig jó és nagy művészekig kell eljuttatni, az-
tán pedig türelmesen kell várni, hogy mi lesz a da-
rab sorsa.
természetesen a zene manapság több lábon áll.
Van a kísérleti zene, hát ez halott, egyszerű labora-
tórium. ez senkit nem érdekel, semmi jelentősége
nincs. ezen kívül van a zenepedagógia, ez óriási
piac, s ebből jól meg lehet élni. Csináltam egy zon-
goraiskolát, és nagyon sok önbizalmat adott, hogy
százával játsszák a darabjaimat. ez fontos. Belső in-

díttatásból írtam a kórusokat, mert a magyar kóru-
sok 1990 táján elkezdték külföldre vinni a magyar
kóruszenét. ’92-ben jött egy német kiadó, ’94-ben
egy amerikai jobb ajánlatot tett. Külföldön mindig
is nagyobb volt a kereslet a magyar kóruszenére.
Ma már Magyarországon is tapasztalható némi vál-
tozás. De mivel az én kórusműveim picit nehezeb-
bek, nem tartoznak az ideális előadási kategóriába,
a jó amatőr kórusok feletti színvonalat képviselik.
és ha egy darab nem „fekszik” egy kórusnak, vagy
akár sok kórusnak sem, akkor kikopik.
Kamarazeném után is van érdeklődés, de nincs ki-
adva, így egyelőre áll a dolog. ez a kiadás-terjesztés
problémája. De én alapvetően nem panaszkodom,
rendben vagyok.
Modern, korszerű, valódi, tradíció, hagyomány.
Mi jut ezekről az eszébe?
Mindenki kortárs, aki ma él. A globális kulcsszó a
progresszivitás. Lassan száz éve beszélünk a prog-
resszivitásról, pont azóta, amióta rossz a zene. A
zeneszerzők nagy csoportja, mint stravinsky, egész
életében ellenszélben dolgozott, miközben ő volt a
hivatalos modern. Párizsban bezsebelte a sikereket
a három balettel, amelyek romantikus darabok. Azt
mondták, hogy olyan jó modern, mert tele volt elő-
ször általa használt zenei eszközökkel. Majd az első
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Névjegy: OrBÁN györgy zeNeSzerző, zeNePeDAgógUS

erdélyi nagycsaládból származik. Apai ágon háromszékiek, anyain

sóvidéki, szovátai. ez egy kicsi világ két kicsi része, de elképesztő

ellentét van a két mentalitás között. édesanyjáék heten voltak test-

vérek, a négy lány gondoskodott magáról, mozizongoráztak. A fiúk

elmentek a háborúba. Marosvásárhelyen született, Sepsiszent-

györgyön házasodott, de leginkább kolozsvári. Ott végezte a ze-

neakadémiát, a hagyomány oda köti. jó évfolyamba került, a ze-

neszerzés mestere rómában a Santa Ceciliában tanult, a forma-

tan tanára kodály-növendék volt. kivételes, konzervatív zene-

szerzés tanításban részesült. A kolozsvári zeneakadémián zene-

elméletet és ellenpontot tanított. Mivel öt magyar zeneszerző volt

a városban, ezért édesanyja tanácsára 1979-ben felköltözött Bu-

dapestre a feleségéhez. Dolgozott a Budapesti zeneműkiadónál

zenei szerkesztőként. Majd a zeneakadémián tanított előbb zene-

elméletet, majd zeneszerzést. Munkásságát elsősorban kórusmű-

vei jellemzik, de szerzeményei között megtalálható a dal, az ora-

tórium, a motetta, a mise, az opera, kamarazenekari és nagyze-

nekari művek. kitüntetései: 

1991 Bartók-Pásztory-díj

2002 erkel Ferenc-díj

2005 Artisjus-díj

2014 kossuth-díj

Nem ünneplős típus, de a 70. születésnap alkalmával szép kon-

certek lesznek.
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világháború után előállt a Pulcinellával, ami egy ba-
rokk mű meghangszerelése. Ha van regresszivitás,
akkor ez az. ezt követően jött a neoklasszicizmus-
sal. stravinsky a legnagyobb üstökös a XX. század
zenéjének egén, aki mindig mást csinált. A múltnak
új részeit építette be a modern zenébe. Vagy pél-
dául Picasso: Az avignoni kisasszonyok (1907)
műve mitől modern? Megjelenik rajta egy 2000 éves
katalán szobor, japán, afrikai totemisztikus fafara-
gás. Picasso egyszerűen összegyűjtötte a múltat,
már a kezdet kezdetén világos volt, hogy olyan mű
születik, amiben sokféle régi meg az új keveredni
fog.
A progresszivitás megmarad a politikának, ám ezen
ott is élesen vitáznak. Ha valaki nem hisz a prog-
resszióban, attól még hihet az evolúcióban. evolú-
ció viszont biztosan van. ez egy bonyolult század,
ahol állandóan kancsukával ösztökéltek arra, hogy
előre, előre, de közben elől mindig szakadék volt.
Világháború, halál, pusztulás… ezek után én is dif-
ferenciáltan értelmezem azt, hogy modern. A mo-
dernizmus problémája, teóriája az esztétákra vár. A
modern művészetnek le kellett volna sepernie a ré-
git, mert minden korban ez volt a szokás. A rene-
szánsz nem „tárolta” a régit, ellopta, beépítette.
Mozart idejében csak Mozart és kortársai zenéje
szólt. ez azt jelentette, hogy az akkori kortárszene

önző, kirekesztő, de legalább jó és
versenyképes volt. A modern zene
bitzosan nem versenyképes, hiszen a
rádiókból régi zenéket hallunk. Meg-
érdemeltük. Manapság sokféle oldal-
ról lehet megközelíteni a művészetet.
De fontos lenne, hogy mindig legyen
újszerű és fogja meg a hallgatót.
Ligeti györgy száz metronómra írt
egy performanszot. Ketyegnek, ke-
tyegnek, és azt várjuk, melyik bírja a
legtovább. zseniális ötlet, még en-
gem is levett a lábamról! Azóta nem
találkoztam ilyen jó performansszal.
Aki tehetséges, az ebben a műfajban
is jó.
Fontos a jó zenének, hogy tessen
a közönségnek?
A kortárszene néha olyan szolgálta-
tássá válik, ahol reprezentálja az újat,
a progresszívet, az érdekest, tehát bi-
zonyos érdeklődésre tarthat igényt.
Például stockhausen, aki szenzációs
tehetség volt valaha, írt egy darabot
vonósnégyesre úgy, hogy a négy
hangszeres négy helikopteren szólt.

Ha ezt itt mondja valamelyik fiatalember, akkor fe-
nékbe rúgom. Megvolt az előadás, elfelejtették. A
salzburgi Ünnepi Játékokon újra bemutatták, de to-
vábbra is túl hangosak voltak a helikopterek. Újí-
tásként éppen ezért a közönség kiautózott a repü-
lőtérre, jól bepezsgőzött, berúgott, hatalmas buli
volt, óriási sajtóeseménnyé vált. 
Azután nagyon fontos a zenei gyakorlat. Van igény
még a régi összetevőkre, kell a zenekar, a kotta, a
karmester. Ha bemutatják a darabot, s a zeneszerző
felfedezi, észreveszi a hibákat, kihúzza, részt vesz a
darab fejlesztésében, az rendben van. A folyamat-
ban a zene-csinálás, a benne-levés a fontos.
Egyszer már mondta, hogy a zene nyelvén kell
beszélni. Mit jelent ez ma?
Itt és most halál fontos dolgot jelent, amihez ra-
gaszkodni szoktam. Van egy csodálatos latin egy-
házi himnusz, az Amor sanctus. ez Isteni szerelem,
nem világi. érdekes, a vers arról szól, hogy mi min-
dent tud a szerelem. A szerelem sóhajt, a szerelem
nevet, a szerelem zokog és így tovább. Ugyanezt át-
vinném a zenére. A zene, bármilyen korban is ír-
ták, az magára vette a kifejezés száz százalékát. Csak
a XX. század második felében jelent meg az a ten-
dencia, hogy mindössze negyven százalékot bíztak
a zenére, hatvanat pedig a filozófiai mondanivalóra,
az üzenetre. Kezdték tehát a zenétől a kifejezés jo-

Picasso: az avignoni kisasszonyok
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gát elhódítani, azt hívén, hogy akkor most rendben
lesz és milyen klassz, ilyen még nem volt. De a po-
litika, az ideológia beleszólt; rengeteg olyan üzenet
keletkezett, ami nem a zene sajátja, s az nem tudott
vele mit kezdeni. Aztán jöttek a technikai beavat-
kozások. Az aleatorizmus {nagy ritmikai szabadság,
kötött hangmagasság és harmóniasor mellett – a Szerk.}, a
véletlen csoda, s az majd kiadja a zenét. Aztán bi-
zonyos sorokat kezdtek szerkeszteni, aminek alap-
ján zenét lehet csinálni. szép lassan a kifejezést
kezdték odaadni a matematikának és egyébnek, s
jól elszórakoztak. A közönség már rég hazament.
Nem véletlen, ugyanis mindmáig az a kérdés: a zene
tessen vagy ne tessen.
A filmzene például közönségigényt elégít ki, de még
ez is jobb, mint spekulatív zenéket zúdítani a hall-
gatók nyakába. Hogy mikor, miből lesz sláger, vi-
lágsiker, azt nem tudjuk előre. Kell hagyni, mert ez
a zene titokzatos rendszerén belül van. Nem va-
gyok misztikus a zenével szemben, azt mondom,
hogy a zene egyik fele fizika, rezgés, gravitáció és fi-
zikai jelenségek sokasága. A másik része az emberi
biológia, ahogy ezeket az ember felfogja. Valahol
ott van a szív is, persze, de biztos, hogy a fizikát és
a biológiát nem lehet meghazudtolni. Képzelje,
hogy létezett olyan művész, aki játszott a gondo-
lattal, hogy olyan balettet ír, ahol a táncosok fele se-
bességgel mozognak. Nem lehet megcsinálni! én
úgy gondolom, hogy a zene eszközeit nem lehet ki-
játszani, nem lehet behelyettesíteni, nem oly köny-
nyű, sőt lehetetlen a pályáját előre kiszámítani.
Harminc évig tanítottam zeneszerzést. Az arról
szól, hogy a tanuló hozza a darabját, és el kell dön-
teni, hogy amit hozott az jó vagy rossz, mit kell vele
csinálni. tehát a zenediagnosztikának egyfajta ru-
tinjára tettem szert. Nagyon nehéz dolog. A zene
az zene, és semmi mással nem lehet megragadni.
Mást meg lehet ragadni. Az emberek hajlamosak
arra, hogy abba kapaszkodjanak, amibe lehet, és az-
tán azt rá akarják tolni a zenére. Mondok egy pél-

dát: jó növendék hozza a darabját, s mondja „Ta-
nár úr, engedje meg, hogy pár szóval elmagyarázzam!” –
Mars ki! Nem lehet, nincs ilyen! A zene önmagáért
beszél. Habár én is voltam ilyen helyzetben, de a
mesterem azon nyomban kirúgott. tanuljam meg,
hogy a zenével lehet argumentálni, mással nem!
Mi a véleménye a fiatalokról? Keresik a kap-
csolatot az idősebb generációval, vagy a saját-
jukkal?
Feleségem a születésnapom alkalmából meghívta
azokat a növendékeket, akikkel sokat dolgoztam
együtt. elcsodálkoztam, hogy milyen sokan van-
nak. Az embernek van egy baráti köre, tanítványi
köre, akik meghallgatják. ezen kívül a jeges szélvi-
har, a jégmezők, az elmúlás van. Mert ma az a régi
polgári világ nincs meg, ami megbízható kapcsola-
tot alakít ki a szerző és a közönség között. 
A tanítványai számítanak az ön véleményére? 
Két-három tanítványom kijön ide, de már inkább
csak borozgatni. A távolság nem csökken köztünk,
hanem marad, vagy nő. én mindig más zenét fo-
gok írni, mint ők. ez nem úgy néz ki, hogy én is
egyszer megöregszem, és akkor utolérem az elő-
döt… Nem, én másfelé megyek, ők fejlődnek
egészségesen a saját útjukon. és ez rendben van.
Van egy paradoxális jelenség, ami szerint a legjob-
bak nem javítanak. Meghallgatják a javaslatokat, az-
tán minden marad, ahogy van.  De ez máshonnan
is ismerős. Nem kevés olyan tanítványom van, aki
megy a maga útján. Az a jó, mert amit én mondok,
viccesen talán csak falra hányt borsó, de mégis fon-
tos. és ha megérzi, talán csinál valamit.
Üzen valamit a fiatal zeneszerzőknek?
Kivárok, de az biztos, hogy van egy csomó komo-
lyan aggasztó jelenség. Az oktatás színvonala is vál-
tozik. Már nem képeznek szakmailag olyan szadista
szinten, mint minket. Most más világban élünk, ki-
csit a toleráns, lazább módszerek uralkodnak. Bu-
dapest zenei pozíciója magas volt Bartókék idején.
Jó zeneszerzés-képzés, sok zenekar, s kamara

együttesek is voltak, azok mind eljátszot-
ták a műveket. A fiatal végzős, ha megy a
világ felé, akkor azt a gondolkodásmódot
veszi át, amit tapasztal. Ott még kőkemény
modernista dolgok vannak, ahol nyugod-
tan lehet írni csúnya darabot. Ahogy Vajda
János mondja: „csunyista” darabot, mert a
közönség nem szól bele, mert nincs. Nem
tudni, hogy ennek mikor lesz vége, s vége
lesz-e egyáltalán. Persze a kóruszene az
más, a csúnya zene a kórusról lepattan, a
kórus szelektál. Nem tudom, hogy mi lesz
a gyerekekkel.
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Vannak-e baráti, szakmai kapcsolatai a helyi
közösségben, vagy távolabb? Kimoccan ebből
a varázslatos környezetből?
Az a pár koncert, amire elmegyek, bőven elég. Már
nagyon megvisel az éjszakai vezetés, ezért nem na-
gyon mozdulok. selmeczi gyuri barátom Pilisbo-
rosjenőn a falujában, ahol kakik, egy csodálatos
kántort ismert meg, ők együtt zenélnek, mintha a
legjobb fővárosi kamarazene partnerrel muzsikálna.
ennek óriási jelentősége van. ehhez jönnek to-
vábbi lehetőségek, így tevődik össze a zeneszerző
léte. Az én életem úgyis kicsit távol-Keleten, s
Amerikában dől el, mert ott adják ki és mutatják be
a műveimet. A távol-Kelet, az Ko Matsushita kar-
nagy, aki itt tanult egy évet. Fantasztikus hűségesen
megőrizte a magyar emlékeket, három év múlva
visszajött értem is. Akkor már elszivárogtak a kó-
rusműveim Japánba. sorban csinálta meg a szerzői
esteket a műveimből. ez egy nagyon erős szubjek-
tív kapcsolat volt. Nem csalatkozott egyébként ben-
nem. Fantasztikus közös kalandjaink voltak. A Jó-
zsef Attila megzenésített versemet, amit soha senki
nem tud elénekelni, ő megcsinálta. egy japán kar-
nagy más körülmények között él. Konak akkor volt
tíz kórusa, ebből kettő nagyon nívós zeneakadé-
miai. A József  Attilát kiosztotta, és fél évig az volt
a tananyag. Megtanulták kívülről és előadták. Az
ilyen nagyon erős szakmai kapcsolatok húzzák
előre az embert. Fontos és pótolhatatlan egy ilyen
kapcsolat.
Ha dolgozom, ott a zongora, mint társ. Akkor ki
sem moccanok, ez tagadhatatlan. Meg hát ott a tV
is. Ha jól megy a munka, akkor nem kérdés, jól va-
gyok. Ha álmatlanság miatt bekapcsolom a Bartók
Rádiót, ömlesztve mindent meghallgatok. Hangu-
latember vagyok, de nagyon hamar ráhangolódom
bármire. Amúgy annyira igényes vagyok, hogy lusta

vagyok feltenni egy CD-t. Ren-
geteg másod-, harmad-vonalbeli
szerzőt hallgatok. Nota bene,
mi hanyad-vonalbeliek va-
gyunk? Nagy kérdés, mert
grieg első-vonalbeli, akkor van
egy csomó norvég, aki második,
sőt harmadik, de azok a har-
mad-vonalbeliek lehet, hogy
jobbak, mint mi. Amióta a ze-
nekritikusok otthagyták a pályát
(nekem nem hiányoznak), egy-
szerűen nagyon kevés ember
van, akire én hallgatok. Nem tu-
dom kihámozni, ki mit mond.
Régen érdemes volt odafigyelni.

Mára elmentek, nem akarnak éhen halni. sajnos, a
kortárszene presztízse egy kicsit megrokkant. Rosz-
szak a művek, kevés a jó.
Megosztja velünk, min dolgozik? 
Meg, meg, grandiózus, életemben ilyen nem volt
még. semmin. (viccelődik). Befutott egy kisebb ren-
delés egy kórusműre. A 70 éves évforduló miatt
nincs új. De lesz, pályázni kell, feleségem számon
kéri. Amikor én abból a világból, a standard kor-
társzene világából átjöttem erre a világra, volt egy
nagyon rossz, csúnya, sebes folyó. én mégis bele-
ugrottam és átúsztam. egy percig nem tudtam ott
maradni, betege lettem. Akkor lassan mindent meg
kellett változtatni. Feltétlen előnyére. egyik: a be-
mutatott művek, új művek bemutatójának a helyi
értéke, a súlya töredéke annak, amit másodszor,
vagy harmadszor, vagy negyedszer játszanak el. Az
a fontos, a jövő ott van. Mondok egy konkrét pél-
dát: A „Rorate coeli” jó betanulásban nagyon ke-
vésszer ment, (lehet, hogy nem tudok róla), Antal
Mátyás szolnokról már kétszer előadta, azután Hol-
lerung októberben megint harmadszor tűzi mű-
sorra. ez az igazi út. {Húsz éve írt műről van szó – a
Szerk.} A közte levő idő nem játszik sokat. Csak ha
megváltozna a szokásrend, a divat. 1920-ban mint
egy atombomba, úgy hatott, hogy a nők elkezdtek
rövid szoknyában járni. Az egy másik miliő volt.
Ilyen erejű változás a zenében talán nem lesz, de az
tény, hogy a darabok is megváltoztak. Az őszi kon-
certen derül ki, hogy a Rorate coeli ötödik előadása
milyen perspektívákat rejt. Jó még ez a darab? Nem
hiszem, hogy többször énekelték, ez nagy orató-
rium és kicsi ország vagyunk. 

Zenekarunk Orbán György 70. születésnapjára rendezett
koncertjét 2017.október 7-én 19:30 órakor hallhatja a kö-
zönség a Zeneakadémián. 

Munka közben Kisorosziban
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Szöveg: Bíró Mónika

A Banchieri singers, a Cantemus Vegyeskar
és a Cantemus Ifjúsági Vegyeskar alapítójára
nagy felelősség hárul, hogy a nyíregyházi
énekesek hírnevét továbbvigye és erősítse.
De ő nem riad vissza  a feladatoktól, amit mi
sem bizonyít jobban, mint a számos nagy-
szabású felkérés az ország és a világ külön-
böző pontjairól. sajnos Budapest pont nem
szerepelt a nyári szabó soma-menetrendben,
így beszélgetésünkhöz kénytelenek voltunk
telefonos segítséget igénybe venni.

Milyen gyerekkorod volt?
A gyerekkorom nagy része a nyíregyházi Ko-
dály zoltán Általános Iskolában telt, sőt, mi-
előtt énekkaros lettem volna, már akkor is
minden nyáron és minden próbaidőszak alatt
odabent voltam és hallgattam az énekkaro-
kat. Azt hiszem, ez egy kicsit meg is hatá-
rozta az érdeklődési körömet, mert amikor
szakközépiskolába mentem, és hegedű sza-
kon folytattam a zenei tanulmányaimat, ak-
kor is sokkal jobban érdekelt az énekkari
munka. ezért is alakítottuk meg a nyolcadik osztály
elvégzése után a Banchieri énekegyüttest. Minden
hét fénypontja az a szombat délelőtt volt, amit Ban-
chieri-próba címén a fiúkkal együtt töltöttünk az is-
kolában.
Miért mentél mégis hegedű szakra, ha már
gyerekként is ennyire érdekelt a kóruséneklés?
Másodikos koromban kezdtem el hegedülni, és elég
jól ment. Akkoriban még divat volt, hogy aki jól ját-
szik egy hangszeren, az azzal a hangszerrel megy
tovább zenei pályán. Velem is így történt. Nagyon
sok munkát fektettem a hegedűbe, sokat gyakorol-
tam, mégsem tudott igazán megragadni. Mindvé-
gig a a Banchieri meg az énekkarozás volt a fő vo-
nal számomra. A hegedű magányos hangszer, és ez
engem nem igazán motivált. sokkal inkább az, ami-
kor többen együtt muzsikáltunk. Amikor egy har-
mónia megszületett a Banchieriben, az sokkal na-
gyobb élmény volt számomra, mint amikor egy

technikai problémát legyőztem a hegedűn. Vagy azt
is mondhatnám, hogy a hegedű, az egy melodikus
hangszer, engem viszont a harmóniák sokkal job-
ban érdekeltek, mint a magányos dallamok.
És mikor fogalmazódott az meg benned, hogy
karvezető legyél?
tulajdonképpen a szakiskolában vált egyértelművé
számomra, hogy nekem a hegedülés inkább nyűg, a
karvezetés meg egyre jobban érdekelt. egy idő után
a banchieris fiúknak is kezdett benőni a feje lágya,
és akkor már nemcsak hülyéskedtünk a próbákon,
hanem hatékony munka is folyt. ekkor már egyre
több dolog izgatta a fantáziámat zeneileg, művé-
szileg. Aztán, amikor leérettségiztem hegedű sza-
kon, már egyértelmű volt számomra, hogy karve-
zető szakra fogok menni. Nagyon szerencsésen ala-
kultak a dolgok, mert pont ekkoriban fejezte be
működését Nyíregyházán a városi vegyeskar, így
keletkezett egy betöltetlen űr, ami jó alap volt ah-
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rögbizésből vegyeskar
Az alma nem esett messze a fájától, szokták mondogatni, és ez Szabó Soma esetében nagyon is igaz. Bár a csa-
ládban többen is hangszeres szakon végeztek – szülei fuvoláztak, nővére pedig hegedült -, Soma mégis édesapja,
Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagy nyomdokaiba lépett. Hiába, őt inkább a harmóniák éltetik, nem a „ma-
gányos” hangszerek..
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hoz, hogy megalapítsuk a Cantemus Vegyeskart.
Hogyan alakult meg a kórus?
Akkoriban sokat rögbiztünk, és a nyolcadikos lá-
nyoknak nagyon imponált, ha nagyobb fiúk is csat-
lakoztak a csapathoz. egy ilyen alkalom szolgáltatta
az apropót arra, hogy létrehozzunk egy vegyeskart.
Ugyanis Félix és siki (az énekkar két oszlopos tagja)
is ott voltak az egyik ilyen rögbizésen, és utána a
zuhanyzóban Félix elkezdett énekelni. Apa meg-
hallotta, és szöget ütött a fejébe, hogy milyen jó
hangja van ennek a fiúnak. A srácok meg rágták apa
fülét, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne egy ve-
gyeskar, amiben lehetne énekelni. Így alakult meg a
Cantemus Vegyeskar húsz évvel ezelőtt.
Hogy teltek a zeneakadémista éveid?
A zeneakadémián tulajdonképpen átutazó voltam,
mert már akkor is nagyon erősen kötődtem Nyír-
egyházához. A Banchierit nagyon nagy vehemenci-
ával csináltam, és nagyon jól is működött akkoriban.
ez gyakran nézeteltéréseket eredményezet, mert
sokszor ki kellett maradnom az akadémiai tanulmá-
nyokból. Azt vettem észre, hogy a hangszereseknél
ez teljesen természetes dolog, de valamiért a karve-
zetés szakon ezt nem díjazták. Úgyhogy folyton le-
maradásban voltam, meg felmondásokat kellett csi-
nálnom szolfézsból meg zeneelméletből. A japán
turnék és a különböző koncertek ugyanis lehetet-
lenné tették az én folyamatos jelenlétemet a tanórá-

kon, de ezeknek a felkéréseknek meg nem lehetett
nemet mondani. szóval én inkább Nyíregyházához
kötődtem, mint Budapesthez, olyannyira, hogy ötö-
dév végén vettem észre, hogy igazából egyetlenegy
táskával haza tudtam költözni, mert minden héten
csak a táskámból éltem, a szekrénybe nem is pakol-
tam be. ettől függetlenül nagyon sok fontos em-
berrel és impulzussal találkoztam a zeneakadémián.
A tanáraim nagyon nagy tudást képviseltek, még a
kötőszavakat is leste az ember, hátha abból is tud
tanulni valamit. Ujfalussy József, Földes Imre, Batta
András, Párkai tanár úr voltak rám leginkább hatás-
sal, valamint Kovács sándor, aki konkrétan nem ta-
nított, de bejártam a zenetörténet óráira. Nagyon
sokféle szemléletet, világnézetet és gondolkodás-
módot tanultam tőlük, ami szerintem fontos dolog.
ezt szerettem a legjobban az egyetemben.
Mire vagy a legbüszkébb a pályádon?
Bizonyos teljesítményekre. Aminek konkrét, máig
tapasztalható nyoma van, az Rachmanyinov Ves-
perás CD-felvétele, amit nagyon-nagyon szeretek,
mert szerintem nagyon jó lett. De igazából a ve-
gyeskar mindegyik CD-jére büszke vagyok. Újra és
újra meglep, hogy milyen jók ezek a művek, és hogy
milyen jól sikerültek ezek a felvételek. emellett van-
nak az emlékeimben olyan koncertek, versenyszi-
tuációk, amikor éreztem, hogy az a rengeteg munka
meg az a közös erőfeszítés, amit végeztünk az éne-
kesekkel együtt, annak van egy jóleső gyümölcse.
Amikor ez egybeesik a zsűri vagy a közönség ítéle-
tével is, akkor az nagyon megnyugtató. Például ami-
kor a kupát körbeadjuk a nagydíjas versenyek után,
mindenki belekortyol, együtt vagyunk és mindenki
érzi, hogy tényleg miénk ez a győzelem, és megérte
a sok munka. A Banchierivel is vannak olyan kon-
certemlékeim, amik nagyon meghatározóak, ami-
ket biztosan soha nem fogok elfelejteni.
Március 15-én átvehetted a Vigadóban a Liszt
Ferenc-díjat, ami az állam által adományoz-
ható legmagasabb zenei kitüntetés. Hogyan él-
ted meg?
Nagyon meglepő volt és nagyon nagy megtisztel-
tetésnek éreztem. Ahhoz hozzászoktam, hogy egy
versenyen zsűri ítélkezik felettünk, és ha nyerünk,
akkor az egy nagyon jó érzés. ez pedig csak úgy a
semmiből jött, ráadásul az utolsó pillanatig nagyon
titokzatos körülmények között zajlott az egész, kap-
tam ugyanis egy levelet, hogy szeretnék, ha elmen-
nék erre a díjátadó ünnepségre. gondoltam,
hogyha már elhívtak, akkor nekem is adnak vala-
mit, de hogy mit, azt nem tudtam. egészen konk-
rétan, csak amikor kihirdették a Liszt-díjasok név-
sorát, akkor vált világossá a dolog. Nagyon zavar-
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Névjegy: SzABó SOMA, kArNAgy

Kedvenc étele: rámen (japán tésztaleves)

Az az ország, ahol még nem járt, de szeretne oda eljutni: Izland

és kongó

Az a személy, akivel szívesen találkozna: kodály zoltán és Pla-

cido Domingo

Melyik díjára a legbüszkébb?: A Liszt-díjra és a goriziában nyert

nagydíjra

Kedvenc könyve: Wass Albert: A funtineli boszorkány

élete legbizarrabb élménye?: „Amikor Kínában voltunk a ve-

gyeskarral és egy plázában leszakadtunk a lifttel. Egy teherlift volt,

és direkt teszteltük, hogy bírja-e azt a tömeget, ami ki volt rá írva,

úgyhogy jó sokan beszálltunk. Hát, nem bírta. De szerencsére nem

lett senkinek semmi baja, és úgy körülbelül egy óra múlva ki is sza-

badítottak minket.”

Díjai:

- Artisjus-díj kortárs magyar művek bemutatásáért 

a Banchieri Singers művészeti vezetőjeként

- Megyei prima-díj közönségdíja

- KÓtA-díj a Cantemus vegyeskar vezetőjeként a magyar 

zenekultúrában végzett kimagasló munkásságáért

- Katona Béla-díj Nyíregyháza város kultúrájáért

- Liszt Ferenc-díj
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ban voltam, de persze nagyon jól is esett, és örülök
ennek a díjnak.
Nyár elején töltöttetek egy hetet a Cantemusz-
szal Ausztriában, ahol a legújabb CD felvétele
zajlott. Mi indokolta az újabb lemezt, és sze-
rinted hogy sikerült?
A legutolsó CD-nk egy gyöngyösi-lemez, amire a
vegyeskar csupán két számot énekelt fel, a Puer na-
tust meg a te lucis ante terminumot, a többi a Pro
Musica előadásában hallható. előtte volt két Ko-
csár-CD, a Rachmanyinov Vesperás, most pedig egy
olyan lemezt szerettünk volna csinálni, ami az álta-
lános repertoárunkat mutatja be, tehát nem temati-
kus. Amikor koncertet adunk, a közönség mindig
azt a műsort szeretné megvásárolni a hangverseny
után, amit hallott. Úgyhogy már itt volt az ideje,
hogy csináljunk egy olyan lemezt, ami nagyjából
egy koncert anyagát öleli fel. A helyszín, ahol a fel-
vétel zajlott, egy szenzációs akusztikus közeg; a tan-
zenbergi templom. Már több koncertet adtunk ott,
és az én emlékeimben mindig úgy élt ez a lenyű-
göző helyszín, hogy az minden kórus álma. Ráadá-
sul, mivel egy hegytetőn van, csendes, így kiválóan
alkalmas CD-felvétel készítésére. Mivel nagyon
nagy az akusztikája a templomnak – nyolc másod-
perces visszhang van benne -, ezért viszont nem le-
het akármit elénekelni ott. Leginkább azok az egy-
házi művek hangzanak ott jól, amik lassabbak. Az
ilyen műveket mi amúgy is nagyon szeretjük, úgy-
hogy összeállítottam belőlük egy műsort. Nem iga-
zán volt időnk felkészülni, ezért csak az általános
repertoárra való emlékeinkre támaszkodhattunk,
ennek ellenére nagyon jól sikerültek a felvételek.
Már össze is vágtam az anyagot, és azt kell monda-
nom, szenzációs lett! Úgyhogy nagyon büszke va-
gyok az énekesekre. Bízom benne, hogy nemcsak
nekem fog tetszeni, hanem a közönségnek is.
Mik a terveid a közeljövőben?
Valahogy meg kell oldanunk azt az ellentmondást,
miszerint professzionális mennyiségű igénybevétel
terheli az alapvetően amatőr énekeseket.
számomra most a legnagyobb kihívás annak
a legyőzése, hogy megmaradjon az a morál
az énekkarban, ami most már húsz éve jel-
lemzi a tevékenységünket; az, hogy min-
denki szereti csinálni és mindenki áldozatot
hoz érte. Ugyanakkor valahogy meg kellene
felelni a külső elvárásoknak is, amik egyre
több fellépést és egyre intenzívebb munkát,
ezzel együtt egyre rövidebb tanulási folya-
matokat igényelnek, és valahogy úgy kellene
ezt egyensúlyban tartani, hogy az énekesek
lelke se sérüljön, de a megrendeléseket is el

tudjuk vállalni. Nagyon szép feladatok várnak most
ránk. egyrészt Hollerung gábor jóvoltából fan-
tasztikus felkéréseknek tehetünk eleget, másrészről
felkeresett minket egy párizsi koncertszervező
iroda, aki már most több évre előre próbál minket
leszerződtetni nagyszabású projektekre. először
Mozart Requiemjét, majd Massanet thais című
operáját kellene Párizsban előadni. ezek olyan fel-
kérések meg olyan lehetőségek, amiknek nagyon
nehezen mond nemet az ember, ugyanakkor tu-
dom, hogy ez mennyi munkával jár, és azt is tudom,
hogy ez a mennyiségű idő nem biztos, hogy az
amatőr énekesek életformájával összeegyeztethető.
Úgyhogy számomra most a legfontosabb kihívás
az, hogy erre megoldást találjak.
Mi volt eddig a kedvenc előadásod a Dohnányi
Zenekarral?
Abszolút a János passió! Hatalmas élmény volt, ki-
hagyhatatlan! gábor szenzációs érzékkel, szenzá-
ciós ötletektől vezérelve újra és újra egészen elké-
pesztő dolgokra invitál bennünket, mi pedig na-
gyon nagy szeretettel veszünk részt ezekben. Ah-
hoz hasonló élményben, mint amit a János passió
adott, az énekkarnak nem volt része a húsz év alatt.
Nagyon nehéz volt, nagyon nagy munkát fektet-
tünk bele, és ilyenkor igazolódik be az, hogy a nagy
munkának mindig megvan a jutalma. Azt az él-
ményt nem lehet leírni, amit ez az előadás okozott.
Nagyon szeretünk a Dohnányi zenekarral meg gá-
borral együtt dolgozni, hiszen ez az egyik legjobb
zenekar az országban. Nagyon örülök neki, hogy
most már több éve rendszeresen fellépünk együtt,
és hogy gábor komolyan gondolja ezt az együtt-
működést.
A Cantemus Vegyeskart október 7-én hallhatják, az Or-
bán György 70. születésnapja alkalmából rendezett hang-
versenyünkön. Ezt követően november 19-én, a Megérthető
zene sorozatban Kodály-műveket adnak elő, majd január
27-én a Müpában lesz egy újabb közös hangversenyünk,
ahol Mozart és Rutter-művek csendülnek fel.
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Feleségével és három fiával
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Szerkesztette: Ortutay Réka

thomas Kornel Amerikában született, ta-
nulmányait Magyarországon és Ausztriában
végezte, jelenleg a savaria szimfonikus ze-
nekar második karmestere. zenekarunk a ta-
valyi – Hollerung gábor vezette – mester-
kurzuson ismerkedett meg vele. Olyannyira,
hogy a „Kit hívjunk meg idén egy koncertre
vezényelni?”, zenekari körkérdésből az ő
neve került ki győztesen.

Miért választottad éppen a zenei pályát?
A zene, többnyire a barokk zene, gyermek-
koromtól fogva mindennapos élmény volt az
életemben, mivel apukám barokk csembalista
volt. gyermekkoromban Bach fúgák, Vivaldi
concertok és Händel concerto grossok szóltak a hát-
térben. Apukám még most is emlegeti, hogy gyakran
dúdoltam Bach Das Wohltemperierte Klavier első
kötetének h-moll fúga témáját. Ami azonban igazán
megfogott, az a zeneszerzés volt. Mielőtt bármilyen
zeneszerzői képzést kaptam, ihleteimet tartini, Be-
ethoven és schubert adta. szóló hegedű darabjaimat
modernebb tartini stílusban írtam, vonósnégye-
semmel Beethoven stílusában próbálkoztam, és
szimfónia vázlataimat schubert-szerűen akartam írni.
természetesen gyakran kudarcba fulladtam, mivel
képzés nélküli zeneszerzőként nagyon nehezen tud-
tam papírra vetni a fejemben kavargó hangokat.
Mindenesetre a komponálás sodort a zenei pálya felé,
és abban a hitben éltem, hogy a zeneszerzés lesz
életem célja. A sors viszont más irányba fordított, és
a bécsi egyetem karmester szakának elvégzése óta a
karmesteri pályán próbálok minél nagyobb tudásra
szert tenni és mind előbbre jutni. 
A zeneszerzéssel már teljesen felhagytál?
Valójában nem. Az elmúlt években rövidfilmekhez
írtam kísérőzenéket. De egyrészt nem is jut rá sok
idő, másrészt pedig azon kevés alkalommal, amikor
nekiállok komponálni, rájövök, hogy amit épp pa-
pírra vetettem, azt már valaki megírta, ráadásul job-
ban. Persze ezzel a problémával minden zeneszerző
küszködik. Remélem, lesz majd olyan alkalom, ami-
kor áttöröm a falat. 

Európában tanultál, itt is dolgozol. Nem
vágysz vissza Amerikába?
Dehogynem! Mivel Amerikában születtem, de
életem nagy részét európában töltöttem, mindig is
szerettem volna kipróbálni az ottani életet. Den-
verben két zenekarnak, a Denveri Filharmoniku-
soknak és a Lamont szimfonikus zenekarnak vol-
tam asszisztens karmestere. emellett számomra na-
gyon fontos munkát is végeztem az el sistema Co-
lorado-nál. Az el sistema programot Jose Antonio
Abreu kezdte Venezuelában a hetvenes években. A
program hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalko-
zik napi szinten, természetesen ingyen. elsősorban
egy szociális programra kell gondolni, ahol a zene
eszköz csupán. Az utcán kallódó gyerekek kábító-
szer és fegyver helyett hangszert kapnak a kezükbe.
A csoportos hangszer órák, zenekar- és kórusta-
pasztalatok segítik őket a társadalmi beilleszkedés-
ben. Az egyesült államokban is elterjedt a program.
A denveri változat sok tekintetben különbözik a ve-
nezuelaitól, de a filozófiája ugyanaz. én a prog-
ramban zenekari karmesterként, kóruskorrepeti-
torként és vonós tanárként vettem részt. A hang-
szeres órák mindig csoportosak voltak. A magánóra
helyett 5 – 20 fős diákcsoportokat tanítottam. A ze-
nekarban pedig voltak olyan alkalmak, ahol kétszáz
gyerek játszott koncerten. Hátrányos helyzetű gye-
rekekkel foglalkozni nagy kihívás, és bizony gyak-
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címere: kortárs ősbemutatók és a barokk
Thomas Kornel a Dohnányi karmesterkurzus tavalyi díjazottja, akire már gyermekkorában nagy hatást gya-
korolt a barokk zene, de később erőteljesen belevetette magát a kortárs zenébe is. A zeneszerzés terelte a kar-
mesterkedés felé, és idejébe a hátrányos helyzetű gyerekekkel való foglalkozás is belefér.
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ran éreztem úgy, hogy se zenei, se szociális előre-
haladást nem érünk el velük. De aztán voltak olyan
alkalmak, ahol igazán csodalatos és megható ered-
mények születtek. Azt gondolom, megérte minden
csepp energiámat befektetni a gyerekekbe. 
Mondtad, hogy gyermekkorodban a csapból is a
barokk zene szólt. Továbbra is ez a nagy szerelem?  
A barokk továbbra is a szívem csücske, de Den-
verben elkezdtem komolyabban foglalkozni a kor-
társ zenével. Ottani zeneszerző ismerőseimmel egy
kortárs együttest alapítottunk. Azon fáradozunk,
hogy Kolorádóban növeljük a kortárs zene iránti
érdeklődést, egyedülálló művészi élményt nyújt-
sunk a zenészeknek és a közönségnek egyaránt.
ezen kívül lehetőséget kínálunk fiatal zeneszer-
zőknek, hogy műveiket megismerje a közönség. Ál-
talában a koncerteken megszólaló darabok kilenc-
ven százaléka ősbemutató. 
emellett fontos számomra az ifjúság zenei fejlesz-
tése is, ezért egy különleges ifjúsági programot dol-
goztam ki. A programon belül a gyerekek megta-
pasztalhatják, hogy a zenészek hogyan hoznak létre
nem konvencionális játékmódokkal megszólaltatott
hangokat. A fiatal kortárs zeneszerzők műveiben a
kiterjesztett hangok technikája egy könnyebben
hallgatható zenei atmoszférában jelenik meg. 
Szeptembertől pedig a Savariánál fogsz kar-
mesterkedni…
Igen, ez egy nagyon izgalmas és új fejezet az élet-
emben. ennek a lehetőségnek nagyon örülök és iz-
gatottan várom a zenekarral való együttműködése-
met. A zenekar fantasztikus színvonalon zenél és
igazan megható és különleges lélekkel van megáldva.
Friss, frappáns és stílusos ötletekkel rendelkező ze-
nekar. Asszisztensként sokszínű feladatok várnak
rám. Például a karmesterekkel való együttműködés,
a próbákon való szakmai segítségnyújtás, a könyv-
tárban való kisegítés, adminisztratív feladatok, a ze-
nekar felkészítése, ifjúsági koncertek vezénylése, né-
hány bérleten kívüli koncert vezénylése, de megcsi-
nálok bármit, amit a zenekar rám biz. Nagy öröm-
mel várom az eljövendő szezon új kihívásait.  
Van zenei példaképed?
Konkrét példaképem nincs, de sok nagy karmester
hatott a munkámra. Példaértékűnek tartom Nikolaus
Harnoncourt és John eliot gardiner régizene inter-
pretációit. Carlos Kleibernél és Claudio Abbadonál a
karmesteri technika legkifejezőbb mozdulatait tanul-
mányozom. simon Rattle és Fischer Iván program
koncepcióit és zenekar fejlesztési ötleteit csodálom. 
Tavaly Hollerung Gábor mesterkurzusán vet-
tél részt. Milyen tapasztalatokat szereztél?
Nagy örömöt és nagy megtiszteltetést okoz, ami-

kor egy zenekar odaadó, lelkes és rugalmas. A Doh-
nányi zenekart többször is hallottam koncerten, és
mindig el voltam ragadtatva a kimagasló energia
szinttől. éppen ezért nagyon megörültem, amikor
2016-ban a Dohnányi Akadémia meghirdette a kar-
mesterkurzusát. Hollerung gábortól tanulni pedig
hab a tortán! A karmester úrtól nagyon sokat ta-
nultam, és amit már tudtam, azt megerősítette ben-
nem. A mesterkurzus megszilárdította saját elkép-
zeléseimet és megszűntette a kétségeimet. 
Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy a ze-
nekar és a karmester úr meghívott vendégkarmes-
ternek a 17/18-as évadra. Az általam vezényelt kon-
certen két olyan remekmű csendül fel, amelyek, vé-
leményem szerint, ritkán hallhatók.
Barber hegedűversenye egy varázslatos és romanti-
kus mű, de közben van a darabban valami amerikai
könnyedség és őszinteség is. Az utolsó tétele egy
fergeteges gyors tétel, amelyben a hegedű szólista
száztíz ütemen keresztül megállás nélkül játszik.
A „NAgY” Bach helyett a híresebb fiának, Carl
Philipp emanuel Bachnak egy fantasztikus szimfó-
niája lesz a koncert másik műve. A rövid szimfónia
tele van váratlan fordulatokkal és vehemens dina-
mikákkal, egy igazi „sturm und drang” stílusú mű.
sibelius második szimfóniája viszont igazán híres
és gyakran hallható. A mű teljesen romantikus, en-
nek ellenére hallható benne a szerző északi magá-
nyossága. „A második szimfóniám lelkem vallo-
mása” nyilatkozta sibelius. 
Közönségünk december 15-én a Klauzál Házban talál-
kozhat Thomas Kornellal, ahol Carl Philipp Emanuel
Bach, Sibelius és Barber műveit vezényli. A hegedűverseny
szólóját koncertmesterünk, Harsányi Elina játssza. 
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Névjegy: tHOMAS LASzLO kOrNeL kArMeSter, zeNeSzerző

Hobbija: Futás. Megpróbálok minden nap futni. ezen kívül sok időt

töltök biciklizéssel, országúti kerékpározással, meredek hegyek

megmászásával.

Amire büszke: 800 kilométert lebicikliztem 6 nap alatt Bécstől Ulm-

ig a Duna mentén.

Kedvenc étterme?: jobban szeretek otthon főzni és saját kosztot

enni, mint étteremben étkezni. kivéve, ha az étterem minősége ki-

tűnő vagy olyat eszem, amit biztos nem tudnék otthon elkészíteni. 

Kedves nassolni valója?: édesszájú vagyok: megpróbálom meg-

találni a helybeli legjobb édességeit. 

Lakhelye?: Szüleim Salzburgban találkoztak. Pittsburgh-ben szü-

lettem. 1991-ben költözött családom Budapestre. 2006-2017 kö-

zött külföldön éltem. 2017-től Szombathelyen fogok egy évig lakni. 

Magyar gyökerei?:  Nagyapám, Szilassy László, a ’30-as ’40-es

évek egyik híres (film)színésze volt. 

Fontos díja: 2006-ban a Bartók Béla Országos zeneszerző és Im-

provizációs versenyen szerzett második helyezés. 
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Szöveg: Ortutay Réka

„Bélácska, ne komponálj!” Ilyen és ehhez
hasonló kritikákkal készült a sajtó A fá-
ból faragott királyfi bemutatójára, 1917.
május 12-én. A premier azonban min-
den várakozást felülmúló sikert jelen-
tett az alkotók számára. Balázs Béla, a
librettista így emlékezett vissza a be-
mutató estéjére: „Emlékezetes este volt. Az
utolsó taktus után másodpercekig halotti csend
volt a nézőtéren (…) Láthatatlan roppant
mérleg ingott még erre-arra. Mint valami belső
vívódás, néma harc folyt a nézőtéren, halotti
csendben. Aztán a karzaton robbant ki az
extatikus taps és ujjongás, és mint a lavina
szakadt le a páholyokra és a földszintre és magával sodorta
a sajtósöpredéket is. Sok kritikát kellett azon az éjszakán
átírni. Ez volt Bartók Béla első átütő sikere...”

A KÉKSzAKállú nEm? AKKor A fáBól fArA-
Gott!

1911-et írtunk, amikor Bartók befejezte a Kéksza-
kállú herceg várának komponálását, melyet a Li-
pótvárosi Kaszinó operapályázatára írt. A művet a
bírálóbizottság játszhatatlannak ítélte és visszauta-
sította. A klubtagokból álló zsűri példátlan szent-
ségtörésre hivatkozott a döntéshozatalnál: az ope-
rában csak ketten szerepelnek, a műnek nincsen
cselekménye és érthetetlen módon „csak” a herceg
és asszonya kapcsolatát boncolgatja. A bizottság ér-
tetlensége valamilyen szinten azért mégiscsak elfo-
gadható: képzeljük csak el, hogyan is fogadhatta
másként a közönség ezt a letisztult, freudi mélysé-
geket boncolgató darabot a Pillangókisasszony vagy
a Luxemburg grófja lázában!
Bartókot nem csak a pályázat kudarca viselte meg,
de szembe kellett néznie olyan vádakkal is, melyek
hazafiatlannak, érthetetlennek titulálták a munká-
ját. Hogy miért is térünk ki ilyen részletesen a Kék-
szakállú bemutatójára, miközben cikkünk tárgya a
Fából faragott királyfi? erre maga Bartók adja meg
a választ, hiszen a „Fából faragott” születését ép-

pen a Kékszakállú kudarcának köszönheti: „Talán
furcsán hangzik, de megvallom, hogy e balett megírására, A
Kékszakállú herceg c. egyfelvonásos operám mellőzése adott
impulzust. … Első operámat annyira szeretem, hogy ami-
kor Balázs Bélától a táncjáték szövegét megkaptam, rögtön
arra gondoltam, hogy a balett látványosságával, színes, gaz-
dag, változatos történéseivel lehetővé fogja tenni, hogy két
művem egy estén kerüljön színre. Azt hiszem, fölösleges
hangsúlyoznom, hogy a balett ma már éppen olyan közel áll
hozzám, mint az operám.”
Balázs Béla meséje 1912. december 16-án jelent
meg a Nyugatban. Bartókot magával ragadta a
téma, és 1914-ben belekezdett a komponálásba. Az,
hogy Bartók színpadi műveit ma ismerheti egyálta-
lán a világ, valójában két embernek köszönhető.
gróf  Losonci Bánffy Miklós (1873-1950, az egyik
legnagyobb erdélyi földbirtokos, író, grafikus, színházi szak-
ember, külügyminiszter) 1912-1918 között Magyaror-
szág állami színházainak, így az Operaháznak is in-
tendánsa volt. Bánffy legendás kultúrember volt,
aki szívügyének tekintette Bartók műveinek bemu-
tatását. Valószínűleg az ő tekintélye nélkül az ope-
raház művészei nem lettek volna hajlandóak beta-
nulni a játszhatatlanul nehéznek ítélt műveket. 
A Bartók-művek bemutatását szorgalmazó másik
nagy egyéniség egisto tango (1873-1951, a Magyar
Királyi Operaház főzeneigazgatója 1913 és 1919 között,
megfordult a világ legjelentősebb operaházaiban). A magyar
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Éjszakából a hajnalba
A Kékszakállú kedvezőtlen fogadtatására Bartók A fából faragott királyfival válaszolt. Ugyanúgy a férfi-női
kapcsolat sajátosságait boncolgatja táncjátékában is, sőt, még zenerészletet is átemel – igaz, teljesen más áthal-
lással. Látványhoz, könnyedséghez nyúl, bízva benne, hogy ilyen megközelítésben, a fából faragott királyfi me-
séjébe rejtve elfogadják mondanivalóját.

oláh gusztáv díszlete
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operában akkor működő karmesterek közül egye-
dül ő vállalta a mű betanítását. „Az Operaház zene-
kara, úgy halljuk, idegenkedve fogadta a partitúrát, a mu-
zsikusok, akik már alaposan belekóstoltak Strauss Ri-
kárdba, kivihetetlennek tartották a rájuk rótt feladatot, és
nem bíztak benne, hogy az egyes hangszerek szólamaiból a
zenekar együttesén élvezhető egész válik.” – írja egy ko-
rabeli kritika. sőt, az operaház kottaarchívumában
olyan zenekari szólamanyagok is megtalálhatóak,
melyre a bemutatón játszó muzsikusok írták rá nem
túl hízelgő véleményüket. „Nokedli”, álló hímtag
rajz, akasztott ember rajz, „Vége a zagyvaléknak”, és
a sort még folytathatnánk néhány nyomdafestéket
nem tűrő kifejezéssel is. 
A bemutatóra végül 1917. május 12-én került sor
egsito tango vezényletével, Bánffy Miklós sze-
cessziós díszleteivel és Balázs Béla rendezésében,
ám a felkészülés rendkívüli nehézségek között zaj-
lott. Bartók a próbaidőszakban szembesült a tény-
nyel, hogy zöbisch Ottó, a balettmester egy taktust
sem értett a zenéből – hiszen nem volt benne se
valcer, se menüett, se polka, se csárdás –, így a köz-
reműködő művészeknek kellett oldania a válság-
helyzetet. Brada ede (1879-1955, kivételes tehetségű
balett-táncos, koreográfus, 1924-től az Operaház balett-
mestere. Arisztokrata körökben is keresett magántanár,
balettiskolájából egy sor neves táncművész került ki.) Ba-
lázs Bélával dolgozta ki a koreográfiát és a rende-
zést, a királykisasszonyt táncoló Nirschy emília és
a királyfit táncoló Pallay Anna (!) is maga alkotta
meg a figurát. 

IGAzI SIKEr: 1939-től

A bemutató hiába volt annyira sikeres, hiába jelen-
tett elégtételt az alkotóknak, mégis 15 előadás után
levették a műsorról. A darab végül 1939-ben indult
világhódító útjára, amikor Harangozó gyula Bar-
tókkal szorosan együttműködve állította
színpadra, előtérbe helyezve a magyaros
motívumokat.
Vajon mi lehetett az, ami a századforduló
döntéshozói körében annyira kiverte a
biztosítékot Bartók művészetével kap-
csolatban? 
Képzeljünk el egy korszakot, amit Bol-
dog békeidőknek is hívunk! Valójában
1866 (Windischgrätz) óta nem volt ko-
molyabb háború európában, mindenhol az építke-
zés (lelki értelemben is) került előtérbe. ekkor épült
meg Bécsben a híres Ringstrasse, Budapesten a
körút, színházak, operák létesültek. Az emberek a
szórakozásért jártak színházba, operába, szép dal-

lamokat, szélsőséges érzelmeket akartak megélni.
Olyan zenéken szocializálódtak, mint Verdi, Puc-
cini operái, melyek gazdag dallamvilágát, szövevé-
nyes cselekményét látványos, nagyszabású díszletek
között lehet átélni. Virágkorát élte az operett, ami
egy olyan világba csöppenti a hallgatót, melyben
szívesen élne, átjárja a nosztalgia, a minden jóra for-
dul gondolata, mindezt pedig népszerű dallamok
kísérik. 
ebben a világban született meg Bartók mai szem-
mel is bonyolult építkezésű, sajátos dallamvilágú
muzsikája. színpadi művei (Kékszakállú, Fából fara-
gott, Mandarin) letisztult cselekményűek, pár szerep-
lőt vonultatnak fel, és nem is a valóságban, inkább
a mindenkori ember elméjében játszódnak. Megér-
tésükhöz nem elég a felszínen maradni, mélyebbre
kell ásni, és bizony, azzal, amit találunk, nem köny-
nyű szembenézni.

IrodAlmI ElőKÉPEK: „mEGElEvEnEdÉSEK”

Balázs Béla ebben a művében a már jól ismert iro-
dalmi toposzt gondolja újra: „A fababa, melyet az én
királyfim készít azért, hogy őt jelentse, hirdesse a király-
kisasszonynak, az a művész alkotása, amelynek ő minde-
nét odaadja, míg kész a mű, de a művész szegényen és ki-
fosztva marad. Arra a gyakori mély művész-tragédiára gon-
doltam, amikor az alkotás riválisa lesz az alkotónak, arra
a fájdalmas dicsőségre, amikor az asszonynak jobban tet-
szik a vers a költőnél, a kép a festőnél.”
ezt a problematikát már jól ismerhetjük. Legrégibb
ismert megjelenése Ovidius Átváltozások című
opuszában található, ami Pügmalion, Kyprosz ki-
rálya történetét beszéli el, aki beleszeret a saját maga
által készített szoborba. Afrodité istennő, meghall-
ván fohászkodását, életre kelti a szobrot, aki így
Pügmalion hitvesévé válhat. A görög mitológiában
tehát boldog véget ér a megelevenedés története. A

későbbi évszázadok azonban már új kérdéseket
tesznek fel: mi történik, ha az életre keltett szobor
nem úgy viselkedik, ahogy elvárnánk? Mi lesz, ha
önálló életet él, saját érzései lesznek, leválik rólunk,
az alkotóról? 
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a Bábu a Tündér a Királylány

Bánffy Miklós rajzai 
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Ismerhetünk még számos Pügmalion-történetet, g.
B. shaw tollából például, melyet – bár más befeje-
zéssel, de az 1960-as években megfilmesítettek My
Fair Lady címmel. De ide sorolhatjuk suppé szép
galathea című operettáját is, mely hasonló kérdé-
seket feszeget, mint Balázs Béla meséje. 

AmIKor A fABáB KEl ÉlEtrE

Nézzük, mi-
ről is szól a
fából faragott
királyfi me-
séje! egy
sziklára épí-
tett várban él
a királylány, a
várat erdő

veszi körül, körötte patak folydogál. A várba csak
egy hídon lehet bejutni. A szomszédos várban él a
királyfi, aki megpillantván a királylányt, azonnal be-
leszeret. Azonnal el is indul hozzá, de a tündér pa-
rancsára a fák megelevenednek, és a királyfi útját
állják. A királyfi nagy küzdelemben legyőzi a fákat,
ám ekkor a patak tajtékzó hullámokat bocsát ki,
melyeken a királyfi már nem tud átjutni. Látván,
hogy az elemekkel nem tud megküzdeni, más utat
választ. Fából készít egy királyfit, ráadja palástját,
koronáját, sőt, arany haját is ráaggatja, és ezt mu-
togatja a királylánynak, aki fel is figyel a bábra. Igen
ám, de a lány észre sem veszi az ékeitől megfosztott
királyfit. A várba a bábot viszi el magával, amit a
tündér egy varázslattal életre keltett. A királyfi vég-
telen szomorúságba süllyed. A tündér, vigasztalá-
sul virágpalásttal borítja, virágkoronával koronázza,
azaz az erdő királyává avatja. Mindeközben a fa-
bábból eltűnik a varázs, és a királylány már inkább
a megszépült királyfit választaná. Igen ám, de a ki-
rályfinak már nem kell a királylány, elfordul tőle. A
királylány utána indulna, de a tündér parancsára is-
mét megelevenedik az erdő, és útját állja. A király-
lány nem tud megküzdeni az erdővel, szégyenében
összeroskad. Fájdalmában eldobja palástját, koro-
náját, levágja arany haját. A királyfi ekkor odalép
hozzá, palástjába vonja, és együtt elindulnak. A tün-
dér pedig újra elfoglalja helyét a természet elcsen-
desedő birodalmában. 
A történet tehát egyszerű, letisztult, népmesei mo-
tívumokból építkezik. Akárcsak Bartók első szín-
padi műve, a Kékszakállú, a férfi-nő kapcsolatot he-
lyezi a középpontba. Ugyanazon szimbólumokkal
állunk szemben: palást, korona, vár. Ám amíg a
Kékszakállú története az örök éjszakában ér véget,

addig a királyfi és a királylány szerelme egy csodá-
latos hajnalban teljesedik be. Örök üzenete szá-
munkra, hogy szabaduljunk meg a külsőségeinktől,
és saját értékeinkből próbáljunk építkezni, marad-
junk meg a lélek birodalmában, ugyanakkor tanul-
juk meg észrevenni mások erényeit, értékeit is, az
azokat eltakaró paláston, koronán keresztül.

BArtóK tündÉrE máS

Bartók a Fából faragott királyfi esetében is nagyon
tudatos üzenettel közelített a librettóhoz. Akárcsak
a Kékszakállú esetében, itt is jelentős változtatáso-
kat eszközölt. Bartókról tudni kell, hogy nagyon
igényes volt a témaválasztásait illetően, és ha egy
librettó nem felelt meg teljesen a saját elképzelése-
inek, bizony saját képére formálta azt. Így volt ez a
táncjáték esetében is. A legjelentősebb változtatás a
tündér alakját érte. Ha elolvassuk az eredeti, a Nyu-
gatban megjelent mesét, láthatjuk, hogy a szürke
fátylas tündér alakja inkább egy sértett hiúsága által
vezérelt nőt szimbolizál. Amikor először találkozik
a királyfival, bizony még kacérkodik is vele: „A
szürke tündér (előrehajolva figyeli a közeledő királyfi víg, mu-
zsikás lépését. »Hát te vagy. Hát jössz végre. Régóta várlak.
A szürke fátylas tündér: hátra-hátra néz az úton közeledő
királyfi felé és úgy hesegeti fel a királykisasszonyt. Nyilván-
való. Nem akarja, hogy meglássák egymást. Mikor a ki-
rálykisasszony már fent halad, lehorgasztott fejecskéjével a
dombon, ő maga megfordul, az erdő szélére lép és kitárt ka-
rokkal várja az éppen odaérkező királyfit. Vajon mit akar?
Talán csak nem magát kelleti?
(…) A szürke fátylas tündér: valami halk, mozdulatlan rin-
gás hullámzik derekából karjain végig. Hívás ez vajon? Ha
érted, édes hívás. Ha nem érted, félelmes ismeretlenség.
A királyfi: nem érti. Nyugtalanul húzódik vissza. De mintha
delejes örvényből húzná ki nehezen gyenge tagjait. Hanem mi
történik akkor. Amint a színpad jobb széléhez ért, csak fel-
néz a dombra. Meg is pillantja a szépséges királykisasszonyt,
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A BeAvAtÁS ÁLLOMÁSAI

*    A királyfi meglátja a királylányt és beleszeret.

**  el akar jutni hozzá, de a tündér varázslatára az erdő és a patak

útját állja.

*** A királyfi a fabábot a maga képére faragja, a királylány ezt 

választja a királyfi helyett – I. fabáb tánc.

Erdei koronázás jelenet.

*** A fabáb varázsa elmúlik, a királylány már a királyfihoz menne, 

aki elutasítja.

**  Az erdő a királylány útját állja, a királylány is leveti ékeit.

*   A szerelem beteljesül.

(A csillagok az egyes jelenetek öszetartozását jelölik)

oláh gusztáv rajza
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Irodalmi művek zenés köntösben

amint éppen a palotába lépne. Hopp! Egyszeribe belészeret.
(…) … de a királykisasszony nem vette őt észre. (…) A
szürke fátylas tündér: Bezzeg ő látja mi történt. Nem lehet azt
nem látni. A királyfinak a királykisasszony kell. De na-
gyon! Meghajlik magas alakja, karjait összecsukja feje felett
és visszahúzódik az erdőbe, a hídon át, fel a dombra. Mért
fáj ez neki? Vajon mit akart? A zene valami szomorúságot
mond ... és odafent berreg a rokka.”
Mi történik itt? egy igazi szerelmi dráma. Itt van
előttem a szerelmem, de más szerelméért ácsingó-
zik! Bartók ezt a szálat teljesen kiirtotta a librettó-
ból, ő csak a férfi és nő szerelmének beteljesülésére
koncentrál, melynek legfőbb segítője az erdők bölcs
tündérévé szelídülő szürke fátylas tündér lesz. egy-
fajta mindenható, mindentudó bölcs alakja sejlik fel
előttünk a tündér karakterében, aki mindent a meg-
felelő mederbe terel. élettere az erdő, egy olyan
szakrális tér, ahol a szerelmespár a próbákat állja ki.
Célja, hogy a történetben szereplő férfi és nő mél-
tóvá váljon egymás szerelmére, és ehhez akadályo-
kat, beavatási feladatokat gördít az útjukba, melye-
ket sikeresen leküzdve végre közös úton indulhat-
nak el. A szerelmesek lemondanak hatalomról, gaz-
dagságról, szépségről, és a másik lelki szépségét és
gazdagságát felismerve egymáséi lehetnek. 

Hídon át önmAGunKHoz

Bartók ezzel a művével egyértelműen a Kékszakállú
problematikáját folytatta, ám amíg ott az egymás
megismerésének lehetetlensége állta a szerelmesek
útját, addig a táncjáték azt hirdeti, merjünk teljesen
lecsupaszodni, szabaduljunk meg minden külső-
ségtől, és adjuk önmagunkat a társunknak. Így vál-
hat a Kékszakállúban megismert éjszaka-zene cso-
dálatos hajnallá ebben a műben!
Bartók maga a táncjátékot három részre osztotta:
„A táncjáték zenéje szimfonikusan kidolgozott muzsika-
féle, szimfóniai költemény, amelyre táncolnak. Világosan
megkülönböztethető benne három rész, amelyeken belül ki-
sebb tagozódások is vannak. Az első rész a királykisasz-
szony és a fabáb táncának befejezéséig terjed. A második,
amely az elsőnél jóval nyugodtabb, tipikusan középtétel jel-
legű, és a fabáb újra való megjelenéséig tart. A harmadik
rész tulajdonképpen megismétlése az elsőnek, de az első rész
tagozódásának fordított sorrendjével, amit a szöveg termé-
szetszerűleg megkövetel.” ez valójában a Bartók zené-
jére annyira jellemző szimmetrikus nagyforma, azaz
a híd-forma, melynek központi gondolat-hordozója
a középső tétel, jelen esetben maga a beavatási rítus
a virágkoronával. A három részt a királyfi átlénye-
gülései választják el egymástól, először, amikor fa-
bábbá változik, másodszor, amikor a fabáb varázs-

ereje elmúlik, a kettő közötti központi részben pe-
dig az erdő királyává koronázzák.
tartalmilag a királyfi szerelmi vágya – mely a beve-
zetőben jelenik meg – az utolsó részben teljesedik
be. A királyfi erdővel vívott harcára a királylány er-
dőtánca a válasz. A királylány oktalan becsvágya és
felszínessége a fabábbal való első táncában ölt tes-
tet, míg a második táncban mindezekért megbűn-
hődik. ezek középpontjában áll az erdei koronázás
jelenet, melyben a királyfi szellemi fejlődése éri el a
csúcspontját. eddig a jelenetig a királyfi fejlődésé-
ről, beavatásáról beszélünk, de Balázs és Bartók is
jól érzi, hogy ehhez a királyfihoz a királylánynak is
fel kell nőnie. Innen tehát fordított sorrendben a
királylány beavatásáról beszélünk. Így válnak egyen-
rangúvá, és így lesznek egymás méltó párjává.

Bartók A fából faragott királyfi című műve 2018. február
16-án, 19.30 órakor hangzik el a Müpában. A történet ez-
úttal Cakó Ferenc homokgrafikáinak segítségével elevene-
dik meg. A koncerten elhangzik még Suppé A szép Ga-
lathea című operettje, Sylvie Gabor rendezésében. Vezényel:
Hollerung Gábor

BALÁzS BéLA

1913-ig Bauer Herbert Béla (Szeged, 1884 – Budapest, 1949) író,

költő, színész, filmesztéta, filmrendező, forgatókönyvíró, kritikus

filmfőiskolai tanár. 

A 20. századi magyar kultúra egyik jeles egyénisége, akinek mű-

veinél is jelentősebb a szellemi hatása – többek között – a baráta-

ira (Bartók Béla, kodály zoltán, Lukács györgy, Fülep Lajos, Hau-

ser Arnold, Mannheim károly) és a filmesztétikára.

Budapesten bölcsész, az eötvös-kollégium tagja. Doktori diplomát

1909-ben szerzett. középiskolai tanár, majd a Fővárosi Pedagógiai

Szeminárium munkatársa volt. A tanácsköztársaság idején az írói

direktórium tagja, a közoktatási Népbizottság művészeti és iro-

dalmi osztályának vezetője. 1919 decemberében emigrálnia kel-

lett. Bécsben a Der tag c. újság munkatársa lett (1919-26). ekkor

kezdett el filmelmélettel foglalkozni. Nevéhez fűződik a rendsze-

res, művészi igényű filmkritika megteremtése. Berlinben (1927-31)

a Weltbühne szerkesztőségi tagja, az Arbeiter-theaterbund 

Deutschland művészi vezetője. 1931-1945 között a moszkvai film-

főiskola tanára. 1945-ben hazatért Magyarországra. A Fényszóró

című kulturális lap főszerkesztője (1945-46), az általa alapított Film-

tudományi Intézet vezetője, és a Színház- és Filmművészeti Főis-

kola tanára volt (1946-49). Bár 1949-ben kossuth-díjat kapott,

avantgárd szemlélete miatt éles bírálatok érték, félreállították, el-

vesztette állását, műveit nem jelentették meg.

A filmesztétika nemzetközileg elismert tudósaként több külföldi film-

főiskolán is tanított. Hirdette, hogy a film önálló művészet. Művei

közül A fából faragott királyfit (balett) és A kékszakállú herceg várát

(opera) Bartók Béla zenésítette meg. Legismertebb forgatókönyve

a valahol európában (1947), melyet radványi géza rendezett.
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Szöveg: Petró Margit 

A város szívében, a Keleti pályaudvar
lüktető ritmusától nem messze, a Rot-
tenbiller utcában található a düledező,
romos székház, amelynek falai között a
megboldogult KIsz-es időktől kezdve
nagyon sok világhírű művész nevelkedett
és nevelkedik mind a mai napig. ez volt
a KIsz Központi Művészegyüttes szék-
háza, 1952-től a Rajkók otthona. Belépve
lesújtó látvány fogad, hiszen közel fél év-
százada nem változott itt semmi. A falak festése, a
világítás, a berendezés mind egy letűnt kort idézve
pusztul. Kevés pénz már nem volna elég a lerom-
lott állag megóvására, de az üvegajtón túl ott van-
nak az alapítók emlékét őrző márványtáblák. A lép-
cső alján gyönyörű népviseletbe öltöztetett bábu fo-
gad, kicsit elterelve a gondolatot a dohos, áporo-
dott szagról, amely az épületet belengi.

„A vIHAroK lEcSIllAPodtAK”

gerendási István irodájába lépve a múltat is idéző,
de leginkább ünnepélyesnek nevezhető érzés fog el.
Amíg kedvesen hellyel kínál, körülnézve relikviák-
tól roskadozó polcokat, oklevelekkel feldíszített fa-
lakat látok, az íróasztalon alig férnek már el a serle-
gek, díjak. Az igazgató úr mindig lelkes, pozitív.
Harminc éve ismerjük egymást, hiszen én is ebben
az épületben énekeltem sok éven keresztül. {A Bu-
dapesti Akadémiai Kórustársaság tagjaként, amikor még
az énekkar próbahelyszíne is ez a ház volt – a Szerk.}
először tisztázzuk, hogy az elmúlt évek viharai után
nincs két Rajkó, csak egy. Nem sikerült „valakiknek”
a régi sikereken díszelegve új együttest alakítani, s
hogy bár a helyzet konszolidálódott, de az anyagi
gondok megvannak. ezek után azonban csak a po-
zitív dolgokról, eredményekről beszélgetünk.
gerendási István 1997 óta vezeti az együttest, 41
éve dolgozik itt, ő igazán jól ismeri a helyzetet. Min-
dig a legnagyobb tisztelettel emlegeti az alapítókat,

a mestereket. Hozzájuk is hűnek maradva látja el
feladatát, küldetésként tekintve rá. „Első dolgom az
volt, hogy – látva annak nemzeti értékét –, levédettem a
Rajkó nevet.” – meséli. Az állami támogatás meg-
szűnése miatti elbizonytalanodást megállítva 2016-
ra a bíróság is kimondta, hogy a nevet, – amely véd-
jegy is egyben – a mostani zenekari névtulajdono-
sok és a Rajkó Művészegyüttes Nonprofit Kft.
használhatja. „A viharok lecsillapodtak, ezen a téren
nincs probléma.” – mondja megnyugodva, határozot-
tan és büszkén. „Igaz, hogy azelőtt hatalmas munkatársi
gárda állt alkalmazásban, hogy mindent biztosítsunk a cso-
portoknak, de mára csak maroknyi a csapat, és mindenki
egyéni vállalkozóként vesz részt a munkában. Hét éve nincs
állami támogatás, magunknak kell előteremteni, ami szük-
séges.” – fűzi tovább a gondolatot.

„Kodály zoltán BüSzKE mAGuKrA odA-
fönn!”

Az igazgató úr arról beszél, hogy a cigányzenének
Magyarországon több évszázados hagyománya
van. A cigányzenészeknek köszönhető többek kö-
zött, hogy a verbunkos stílus elterjedt, hogy a mai
napig sokan népszerűsítik Bihari János, Lavotta Já-
nos, Csermák Antal és Rózsavölgyi Márk munkás-
ságát, műveit. De a cigányzenészek járulnak hozzá
ahhoz is, hogy ne merüljön feledésbe a népies dal,
a népies műdal, a magyar nóta. A Rajkók kotta nél-
kül játszanak, hatalmas és jellegzetes repertoárjuk-
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„Apu, te többet voltál a Rajkóiddal, mint velünk.”

dilisek vagy megszállottak?
A Rajkó Zenekar 65 éves. Ebből az alkalomból szeptember 15-én „Rajkó virtus” címmel közös koncertje lesz
zenekarunkkal. Az ünnepi hangversenyen közreműködik a Budapesti Akadémiai Kórustársaság és a Buda-
pesti Lantos Kórus is. A Rajkók székházában Gerendási Istvánnal, a Rajkó Művészegyüttes igazgatójával
beszélgettünk.



Vendégünk

ban sokféle műfaj jelen van, vezetőjük a prímás, a
szólóhegedűs, aki játékával irányítja a zenekart. A
zenészek speciális, velük született zenei intelligen-
ciával és érzékenységgel rendelkeznek, a különféle
műfajokat egyéni stílussal, magas technikai felké-
szültséggel tudják megszólaltatni és ügyes rögtön-
zéssel cifrázni. „Jó volna, ha továbbélne a régi hagyomány,
terjesztve ezt a hangzásvilágot, amit csak a cigányzenészek
tudnak!” – őszintén tör fel belőle a gondolat. 
Az igazgató urat magával ragadják a múlt és jelen
részletei. Lelkesen mesél: „Akik itt vannak, azok
igazi Rajkósok, ez az ő családjuk, a bölcsőjük, amit Szi-
geti Pál igazgató, Farkas Gyula alapítókarmester, művé-
szeti vezető, Mészáros Tivadar művészeti vezető, Somogyi
Tibor és Szirmai Béla koreográfusok alapoztak meg. Gyula
bácsi az ’50-es években meghangszerelte a dalokat, a Kál-
mán Imre, Lehár operett részleteket, átiratokat készített
Bartók, Kodály, Liszt műveiből. Zseniálisan érezte, hogy
melyik hangszercsoportra mit kell osztani. Ezeket és az ő
saját szerzeményeit játszotta a zenekar.” gerendási Ist-
ván egy érdekes történetet oszt meg velem ezzel
kapcsolatban: „Gyula bácsi meghangszerelte Kodály Ga-
lántai táncok című művét. Ahhoz, hogy ezt bemutathassák,
Kodály Zoltánné engedélyére volt szükség. Mindenki a pró-
bateremben ült, a zenekar eljátszotta a művet, majd síri
csend lett.” ekkor Kodályné a következőket mondta:
„Tisztelt Zenekar, tisztelt Gyula bácsi, biztos vagyok benne,
hogy a férjem ezt odafönn hallotta és nagyon büszke ma-

gukra, hogy így szólal meg az ő szerzeménye. Ezt a művet
a Rajkó zenekar műsorára tűzheti, áldásom adom rá.”

A rAJKó, mInt IntÉzmÉny

ez az intézmény csodálatos világot teremtett a
többnyire vidékről felkerült, írástudatlan cigány-
gyerekek számára. sajátos zenepedagógiai metó-
dusa által itt az egész napos iskolában megtanultak
mindent, még a viselkedést és öltözködést is. és
megkaptak mindent; hangszert, ingyen kollégiumi
elhelyezést, ellátást. gyula bácsi azt akarta, hogy ne
csak az éttermekben, kocsmákban szólaljon meg a
cigányzene, hanem a világ nagy színpadjaira is el-
jusson. Neki köszönhető, meg szigeti Pál igazga-
tónak, hogy a Rajkó 116 országban fordult meg. 
„A kuriózumnak számító, különleges tanulási módszer
rendkívül eredményes volt.” – kezdi mesélni az igazgató
úr. „Fölkerült a fővárosba gyerekprímásként a tehetséges
kisgyermek a nagyon szegényes környezetből, mondjuk Ber-
hidáról, és három hónap múlva New York utcáit koptatta.
Sokan pillanatok alatt élték meg a sikereket, a világ ki-
nyílt előttük akkor, amikor az ’50-es és ’90-es évek kö-
zött, a vasfüggöny időszakában nem lehetett utazni. Olyan
élethelyzettel találták magukat szemben, aminek megélésé-
ben nekünk is segítenünk kellett. Én akkor még nevelőta-
nár voltam. A külföldi turnékra való sokoldalú felkészítés
különleges feladat volt, meséltünk a fogadó országról, a szo-
kásokról, a viselkedési kultúráról, mire kell vigyázni, a
mindennapokról. Óriási volt a csábítás a fiataloknak, vá-
laszthatták volna lakóhelyüknek a nyugatot, de 65 év alatt
mindösszesen csak 1-2 ember nem jött vissza. A turnékon
az akkori viszonyokhoz képest komoly pénzt kerestek,
büszkék voltak az életformájukra, ahogyan öltözködtek,
amilyen parfümöket, ékszert, órát hoztak ajándékba. A
megjelenésük nem olyan volt, mint a kortársaiké, mégis vágy-
tak vissza. Nem akart kinn maradni senki, nem akartak
elmenni, egy biztos dolgot feladni! Mi tartotta össze őket? A
Rajkó védőháló; a család, a közösség. E nélkül az életben
soha nem jutottak volna idáig.”
Annak idején nehéz volt bejutni a Rajkóba, négy
napos felvételi vizsgán a 400 gyerekből tízet vettek
fel, a legtehetségesebbeket. Aki bejutott, megbe-
csülte magát, büszke volt rá még a faluja is. egy fel-
nőtt klarinétos mesélte, hogy az egész falu ünne-
pelt, amikor megkapta a táviratot, hogy felvették. 

„ElJutHAtnAK BármEddIG!”

Amikor húsz évvel ezelőtt gerendási István lett a
Rajkó Művészegyüttes igazgatója, azzal szembesült,
hogy már kevesebben akarják átörökíteni a cigány-
zenét. Az iskola a régi szisztéma szerint már nem
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Névjegy: gereNDÁSI IStvÁN, A rAjkó MűvéSzegyütteS

IgAzgAtójA

Művészet és?: Sport! A sport a másik nagy szerelmem, sportve-

zetőként is tevékenykedem a BeAC Se Atlétika 1898 Szakosztály

elnökeként.

Kedvenc filmje: Az esőember

Kedvenc sportja: atlétika

Kire a legbüszkébb?: A lányomra, Dr. gerendási eszterre, aki a

jogi egyetem mellett elvégezte a testnevelési egyetemet, kiváló

atléta volt, válogatott Magyar Bajnok, Országos csúcstartó, világ-

versenyek résztvevője.

Mi a legfontosabb számára?: Mindig is a legfontosabb volt, és

ma is az, hogy az értékeket felismerjük, megbecsüljük, és magunk

is hozzunk létre maradandót. Nagyon fontosnak tartom az emberi

kapcsolatokat, barátságokat, amelyeket folyamatosan ápolok.

Díjai:

2003.  A Magyar Köztársasági érdemrend Lovagkeresztje ki-

tüntetés a rajkó-talentum Művészeti Iskola megalapításáért, va-

lamint kiemelkedő oktató-nevelő munkája elismeréseként.

2010. Budapest Atlétikáért Díj

2017. Dankó pista életmű Díj

2017. Magyar Atlétikáért Díj
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működik, a rendszerváltás óta a cigányok helyzete
rosszabb lett. Nagy részük elvesztette munkahelyét,
ezért ma egy roma szülő a gyerekét nem tudja Bu-
dapesten taníttatni, vagy felutaztatni, kollégiumot
fizetni, tandíjat, zsebpénzt előteremteni. „Akik nem
jártak főleg roma-lakta településeken, azok nem tudhatják,
hogy például Sárkeresztúron milyen mélyszegénység, nyomor
uralkodik. Mintha csak 100 évvel ezelőtti világba csöppen-
nénk.” – mondja az igazgató úr. Megvizsgálták a
roma populációt, hol a legnagyobb, és kiválasztot-
tak településeket, ahol kihelyezett tagozatokat mű-
ködtetnek. Közülük ilyen Karancsság salgótarján-
tól 20 km-re, ahol a lakosok 80%-a cigány szárma-
zású. Megkeresték a polgármestert, az iskola igaz-
gatót, s fogadókészség volt a tagozat indítására. Van
még iskola Ladánybenén, sződligeten, Kismaroson,
ide bárki jelentkezhet, nem csak roma. Így hozott
létre a Rajkó talentum Alapfokú Művészeti Iskola,
zeneművészeti és táncművészeti szakgimnázium
nyolc településen 600 gyerekből kihelyezett iskolát,
amely gyerekekből 480 roma származású. ez máig
az egyetlen iskola európában, ahol cigányzenét le-
het tanulni, OKJ-s képzés folyik és érettségit is tesz-
nek a tanulók. Az iskolavezetés tudja, hogy a gye-
rekek nagy része nem lesz előadóművész, de az
alapfokú művészeti oktatás célja, hogy megszeret-
tesse a művészeteket, s érdeklődő, színházba járó,
olvasott felnőtt váljon a gyermekekből. A kiváló te-
hetségeket támogatják az iskola elvégzése után is.
Ma könnyebb bejutni, mint a kezdeti időkben, mert
elmúlt a nagy vonzás. Ma egészen más dolgok a
vonzóak. Bár a Rajkó zenekar egy zárt világ és na-
gyon magasak a követelmények, egészen más a
helyzet. Az iskolai zenei tagozat kibővült, a jazz tan-
szak az idén csodálni valóan erős. Örvendetes, hogy
a kihelyezett iskolák száma gombamód szaporodik.
„Mi biztosítunk mindent, tanárt, hangszert és a saját kul-

túrájukat házhoz visszük. Ezután eljut-
hatnak bármeddig.” – mondja geren-
dási. Majd rögtön meg is oszt velem
két megható történetet.
„Karancsalján egy hatéves kisgyerek meg-
csókolta a hegedűt, olyan boldog volt, hogy
amit megálmodott, az beteljesedett szá-
mára az iskolába való felvétellel.”
és belefog a második történetbe:
„Két órája ült itt egy lány Karancsságból,
aki a 2005-ben megnyílt versenytánc ta-
gozatra járt. Mint a volt igazgatóját, elő-
zőleg egy megható hangvételű emailben ke-
resett meg. Ebben gyönyörűen ír élete leg-
csodálatosabb kalandjáról, ami ebben az
iskolában kezdődött. Majd A osztályos

versenytáncos lett. Élete végéig büszke lesz arra, hogy ebben
az iskolában kezdte pályáját, hogy értékes tanárok, tehet-
séges emberek között ismerkedett a műfajjal. Egy országos
versenyen 2. helyezést értek el párjával, így szeptemberben a
kínai világbajnokságon ők képviselik az országot. Most se-
gítségért fordult régi iskolájához, hogy az alma mater szpon-
zorálja versenyszereplésüket.” (Fülöp Zsuzsa és Mizsér Ta-
más alkotja a táncpárost). Közben zsuzsa az eLte
germanisztika szakát is elvégezte. gerendási István
szeme könnyes lesz a meghatódottságtól, büszkeség
tölti el, és örül, hogy az anyagi helyzetük ellenére
segíteni tudnak volt tanítványuknak.

romAntIádA, unESco – órIáSI ElISmErÉSEK

A szívmelengető történeteken felbuzdulva további
sikerekről kérdezem Istvánt. Nem kéreti magát so-
káig…egyszer elhívta Markó Iván táncművészt a
próbára. sorjában játszották a műveket, Liszt, Bar-
tók, Kodály darabjait, majd vége lett a próbának.
Azt látta, hogy Markó szeméből folyik a könny.
„Azért sírok, mert amit itt hallottam, azt máshogy nem
tudnám megköszönni, csak könnyekkel.” és ebben a pil-
lanatban Markó Iván koreográfust ez arra ihlette,
hogy megszületett a romavilág múltját, jelenét, jö-
vőjét bemutató „Romantiáda” című színpadi mű-
vének gondolata, a Rajkó zenekar és a Magyar
Fesztivál Balett közös produkciója. A bemutató
2002. december 19-én az új Nemzeti színházban
volt, óriási sikerrel. ezután meghívást kaptak Olasz-
országba a legnagyobb táncfesztiválra, ahol többen
a térre szorultak, mert nem fértek be a koncertte-
rembe. ezek az érzések erősítik meg az amúgy nem
dédelgetett művészegyüttest. A Rajkó zenekar egy-
házi programjával a Vatikánban is fellépett. Fogadta
őket XVI. Benedek pápa, 70 ezer ember előtt ját-
szottak a szent Péter Bazilika előtti téren, ezt kö-
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vetően a santa Maria in trastevere bazilikában sze-
repeltek. A vatikáni Rádió 94 országban sugározta
a műsort.
„A Rajkó Művészegyüttes 65 éve nem részesült akkora
szakmai elismerésben, mint 2016. szeptember 16-án. Ek-
kor ugyanis a Rajkó módszer felkerült az UNESCO Szel-
lemi Kulturális Örökség listájára.” – meséli az igazgató.
Az a komplex zenetanulási metódus, melyet Farkas
gyula indított el 1952-ben, és jó kezekbe téve im-
máron több mint 65 éve generációról generációra
hagyományozódik. Amelyben a kicsi, tehetséges ci-
gánygyerekeknek lehetőségük van fejlődni és akár a
világ élvonalbeli muzsikusai között érvényesülni. A
jó gyakorlathoz tartozik az elődök tiszteletén és kö-
zösségi élményen alapuló tanulás, amelyet a zenész
dinasztiák örökítettek az utódokra, s amelyben hí-
res prímások nevelődtek.

HunGArIcummá lEtt

A Rajkó zenekar rendkívül nagy és színes reperto-
árral rendelkezik, amelyet profi, egyedi előadás-
módban terjeszt szerte a világon. A végletekig szen-
timentális életérzés, amelyből fakadó virtuóz elő-
adás csak erre az együttesre jellemző, egyedi véd-
jegy, mára hungaricum. Az igazgatótól megtudom,
hogy a cigányzenekarok játékára megvan a piaci ke-
reslet. Főként a külföldiek körében népszerűek, de
játszanak vidéki fesztiválokon, és rengeteget tur-
néznak. Franciaországban tíz év alatt 1100 előadást
játszottak. A Duna Palotában évi 120 előadásuk
van, elsősorban magyar folklór, 10 táncossal, 12 ze-
nésszel, a lengyeleknek 50 előadásban a strauss-
műsort mutatják be nagy sikerrel. Lengyelország-
ban ez az év a Magyar
Kultúra éve, amely ren-
dezvénysorozaton októ-
berben 5 előadást adnak
a Balassi Intézet és a Kül-
ügyminisztérium felkéré-
sére. és még dőlnek a si-
ker-sztorik. Amikor két
éve az iskolazenekarral a
kicsi gyerekek görögor-
szág, Németország,
Olaszország, Bulgária,
szlovénia turnén jártak
és megálltak Ljubjana fel-
kérésére Léván, óriási si-
kert arattak. ennek kö-
szönhetően a nyári Lévai
Nemzeti Vágtára a Kis
Rajkót visszahívták. A si-

kerek révén a zenészek és a táncosok jó hírünket
viszik szerte a világban. Különféle tehetségkutató-
kon is eredményesen szerepelnek. Láthattuk pél-
dául a legutóbbi Virtuózok versenyén Farkas gyula
bácsi unokáját, Váradi gyulát.
gyula bácsi zeneileg nem nagyon fogadta el senki
véleményét a házban, de Hollerung gábort tisztelte,
nagyra becsülte. Amikor a klasszikus műveket hang-
szerelte, behívta őt és így szólt: „Gáborkám, hallgassa
meg!” gábor éveken keresztül segítette a Rajkó ze-
nekar művészeti munkáját. gerendási István igaz-
gató is hálával és megbecsüléssel beszél gáborról és
a BDz-ről. Nekik köszönhetik, hogy szeptember
15-én a Rajkó Művészegyüttes fellépett a Müpában.
Kérdezem, hogy miért csinálja már 41 éve ezt a
megfeszített, rendkívül emberpróbáló munkát.
Megosztja velem érzéseit, élményeit. „Amikor elő-
ször beléptem ebbe, a különféle zenéktől hangos házba, ak-
kor megéreztem, hogy itt különös dolgok történnek. Szeret-
tem volna fiatalokkal foglalkozni, de itt nem szokványos
feladatok vártak. Mint nevelőtanár belevetettem magam a
szabadidő, a sportélet szervezésébe. Soha nem úgy éreztem,
hogy dolgozni jövök be ide. Rettentő nagy kihívás volt meg-
felelni, és máig megtiszteltetés a nagy művészekkel együtt
dolgozni. Megtiszteltetésnek éreztem, hogy Gyula bácsi ba-
rátjának fogadott. Hihetetlen a közösség és rendkívül jók a
programok.” Nosztalgiával gondol a tahitótfalui fel-
készítő táborokra, a közös fellépésekre. Mind-mind
gyönyörű emlék, ami a sírig elkíséri majd. Mondja
is a gyermeke, hogy „Apu te többet voltál a Rajkóiddal,
mint velünk.” gerendási István boldogan foglalja
össze beszélgetésünk lényegét: „Olyan időket éltünk
meg együtt, amikről mások álmodni sem mernek. Vannak,
akik ezt nem értik, s azt gondolják, hogy dilisek vagyunk”
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Szöveg: Viant Katalin

Amikor tehát Balázs János vi-
déki „nyaralásának” kellős kö-
zepén, júliusban találkozunk
Budapesten, akkor még e fan-
tasztikus feladatok előtt áll ifjú
zongoraművész vendégünk,
aki mindezeket és a „tanár
úrhoz” fűződő barátságát
szerves egységben éli meg, és
nagy lelkesedéssel beszél róla. 

Egy közös estjükön me-
sélte nevetve Dubrovay
László, hogy tanára lett
volna, ha Ön eljárt volna az
óráira…
Bizony, így volt! Kapcsola-
tunk még a zeneakadémián kezdődött, ahol én a
különleges tehetségek osztályába jártam, és ahol ő
a szolfézs–zeneelmélet tanárom volt. Már nem tu-
dom, milyen vezérmotívum kényszerített arra, hogy
azt mondtam neki én, a fiatal kezdő, a leendő zon-
goraművész, 15 évesen: „Tanár úr, nincs idő járni az
óráira, nekem gyakorolnom kell.” ez igaz is volt, mert
tényleg annyi óra van a zeneművészeti egyetemen,
hogy elveszi az időt a napi 7-8 óra gyakorlástól, én
meg képes voltam napi 10 órákat is gyakorolni,
mert gyakorlatilag semmi más nem érdekelt. tanár
úr ezt nagyon furcsállta, de aztán meghallgatott en-
gem, hogy hogyan játszom, hogy van-e tehetségem
vagy nincs – és azt válaszolta, hogy természetesen,
akkor ő leborul a zeneművészet előtt, és nem kell
járnom az óráira. Rövidke kapcsolatunk azonban
nem ért itt véget, mert elsősorban Holics László
zongoraművész barátomtól tudtam, hogy Dubro-
vay Lászlónak remek zeneművei is vannak. László
már játszotta a Faust- parafrázist, ami egy fantasz-
tikus darab, így én is elhatároztam, hogy majd egy-
szer megtanulom.
És megtanulta?

Meg. Közben teltek-múltak az évek, és kaptam egy
hatalmas lehetőséget, amire nagyon-nagyon büszke
vagyok, ez a Rising star (= Feltörekvő csillag) szé-
riába való bekerülés a 2013/2014-es szezonban. A
Rising star az európai Hangversenytermek szer-
vezete (european Concert Hall Organisation =
eCHO) hálózatának 1995-ben elindított sorozata,
melybe minden egyes tagország nevezheti bármely
művészét, bármilyen korosztályban. ez idő tájt 18
tagja volt a szövetségnek. A jelöltek közül a nagyon
erős szakmai grémium 5 művészt választott ki, akik
lehetőséget kaptak arra, hogy a 18 ország egy-egy
koncerttermében szólóestet adjanak. Így játszottam
például a bécsi Konzerthausban, az amszterdami
Concertgebouw-ban, a baden-badeni Festspielha-
usban, pl. a kölni, a berlini filharmonikusokkal. szó-
val döbbenetes koncertek részese lehettem. A prog-
ramnak más kérése nem volt, csak hogy kortárs
szerző művét válassza az előadó.
Én már ki is találtam, hogy Ön kit választott…
Hát igen… én akkor körbenéztem, hogy melyek
azok a művek, amelyek az én romantikus mivolto-
mat a legjobban kitöltik, de ugyanakkor van mo-
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Szép zenét kell játszanunk!

„Szerzői instrukció? maga a boldogság!”
Balázs János zongoraművész úgy pihen nyáron, hogy nem pihen… Dolgozik. Augusztusban például felveszi
Dubrovay László mindhárom zongoraversenyét, majd előadja az I. (elektronikus) és a III. zongoraversenyt –
mint mosolyogva megjegyzi, házassági évfordulójának napján. De azért a II. zongoraverseny sem marad „mos-
toha”; jövő év elején az is felhangzik, szintén zenekarunk közreműködésével és Hollerung Gábor vezényletével.
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dernitásuk és újszerű mondanivalójuk. és magyar a
szerzőjük, mert magyart szerettem volna minden-
képpen. és akkor beugrott a Faust-parafrázis, amit
5-6 évvel azelőtt hallottam, és emlékeztem rá, hogy
egy igazán jó darab. No, én végigturnéztam egész
európát ezzel a művel. Az egyik utolsó koncert a
magyarországi volt, és én elkövettem egy nagy hi-
bát: nem szóltam Dubrovay tanár úrnak, hogy a
művét itthon is, és európa legnagyobb koncertter-
meiben játszom…. és mit ad Isten, a Müpa-kon-
certen, ahol záró darabként a Faust-parafrázist ját-
szottam, ami egyébként mindenütt a legnagyobb si-
kert aratta az összes darab között, egyszer csak ész-
revettem a tanár urat: felállva tapsolt nekem! Per-
sze, feljött a színpadra, én pedig ráadást adtam a
műveiből…Nahát, akkor és így kezdődött igazán a
mi nagyon-nagyon jó kapcsolatunk.
Én erre a koncertre emlékszem, ott voltam, de
akkor nem tudtam ezt az érdekes történetet, s
hogy milyen fordulópontot jelentett kapcsola-
tukban.
Azóta érdeklődöm igazán Dubrovay művei iránt,
átnéztem a zongorairodalmát, és eldöntöttem: meg-
tanulom mindet, mert jobbnál jobb darabok. Köz-
ben születtek újak is, sőt olyanok is, melyeket ne-
kem komponált: már háromnál tartunk. és született
egy CD is 2015-ben a FONÓ gondozásában, ami-
Dubrovay László összes zongoradarabját tartal-
mazza. A címe is ez.
A CD bemutatója a Magyar Művészeti Akadé-
mia egy remek sorozatának keretében zajlott,
ahol a művek mellett kettejük szoros baráti és
művészi kapcsolatának alakulásáról is esett
szó. Óriási siker volt.
emberileg is rengeteget tanultam Dubrovay tanár
úrtól, nem csak zeneileg. egy fantasztikus ember,
egy igazi bölcs, aki olyan madártávlatból látja az
életet, a művészetet és minden spektrumát a teljes,
a nagybetűs életnek, amit én 28 évesen kincsnek tar-
tok. senki más nincs a környezetemben, aki hasonló
mély érzéssel, bölcsességgel, jóindulattal és ilyen el-
képesztő zsenialitással tudja mindezt átgondolni.
A közös munka hozott új ötleteket?
Igen: a következő gondolat az volt, hogy hát neki
vannak zongoraversenyei is! Mondta például, hogy
„Itt van ez a Concerto romantico, a II. zongoraverseny, amit
29 éve nem mutattak be.” én 29 évesen bemutattam.
A számok misztikája sok művész életében je-
len van… nekem legalábbis úgy tűnik.
Hát igen. Pont 29 éves voltam, amikor bemutattam
a művet újra, amit Baranyay László zongoraművész
29 évvel az előtt mutatott be először. és akkor fel-
merült az is, hogy van még két zongoraverseny, ak-

kor miért ne tanulnám meg azt a kettőt is, és hogy
vegyük lemezre ezeket a műveket is. és itt jutunk el
az augusztusi lemezfelvételhez, az augusztus 31-i
koncerthez, amikor az I. és a III. zongoraverseny
bemutató koncertje lesz a Vigadóban Hollerung
gábor vezényletével, a BDz közreműködésével.
ezt követi és zárja le 2018 januárjában a II. zongo-
raverseny a zeneakadémián. 3 zongoraverseny!
Ez óriási!
Nagyon nagy esemény! Bartók Béla óta ugyanis
nincs olyan magyar zeneszerző, akinek három zon-
goraversenye lenne. és ráadásul milyen három zon-
goraverseny!
Beszélne róluk?
Az I. a világ legelső elektronikus zongoraversenye.
A szerző a szintetizátor segítségével mindenfajta
más hangokat tud képezni. egészen döbbenetes,
túlvilági zenét, mely a mai fülnek is nagyon high-
tech és nagyon különleges. ezt a művet már rögzí-
tették lemezre, mégpedig Kocsis zoltán adta elő,
de koncertteremben még nem szólalt meg, tehát
koncerttermi ősbemutató lesz. A II. zongoraver-
seny? Nos, erről azt kell mondanom, hogy szerin-
tem Bartók Béla óta – és most nem magyar, hanem
világviszonylatról beszélünk – nem írtak olyan zon-
goraversenyt, ami világsiker lehetne. ez az egyetlen
és a legelső világszínvonalú zongoraverseny Bartók
Béla óta. Olyan gyönyörűen romantikus, ugyanak-
kor annyira új nyelvezete van! Meg tudta találni ta-
nár úr azt a komplexitást, hogy nem lehet azt mon-
dani rá, hogy posztromantikus, de azt sem, hogy
avantgarde, amiben nincsenek melódiák.
Én meghallgattam: csupa szép, kellemes, is-
merősnek tűnő dallam.
Igen, jól érzi magát a közönség, amikor hallgatja;
elfogja egy romantikus érzés. Ugyanakkor hallja,
hogy ez semmihez nem hasonlítható, és hogy kü-
lönleges hangszerelési technikákat használ. Nem az
vezérelte tanár urat soha, hogy művei csúnyák, tor-
zak vagy, hogy az emberi fül számára bántóak le-

61

Balázs jános 1988. szeptember 19-én született Budapesten. A

Liszt Ferenc zeneművészeti egyetemen tanult, BA-diplomáját

2014-ben szerezte meg. Nemzetközi karrierje 2005-ben, 16 éves

korában kezdődött, amikor elnyerte a Pécsi Nemzetközi Liszt zon-

goraverseny első díját.

Díjak, elismerések: Liszt Ferenc-díj; junior Príma-díj, eCHO ri-

sing Star-díj; klassz tehetség-díj; Liszt társaság – örökös tag; Len-

gyel Állami kitüntetés. MMA ösztöndíj 2015.

2017 októberében két nagy eseményre kerül sor életében: a Mü-

pában szólókoncertje lesz, a moszkvai Csajkovszkij-teremben pe-

dig Liszt-, kodály- és Dubrovay-művekkel ő nyitja meg az első ma-

gyar bérlet estjeinek sorát.
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gyenek, hanem kifejezetten esztétikára törekedett.
Noha bizonyos 7, 8 vagy akár 12 fokú akkordok is
vannak benne, amelyeknek már tulajdonképpen
disszonánsnak kellene hangozniuk. De a tanár úr
valahogy úgy varázsolja el a szólamokat ide-oda,
hogy ha együtt halljuk is ezeket az elvileg disszo-
náns akkordokat, akkor sincs soha rossz érzésünk
hallgatóként. sőt, úgy érezzük, hogy valami szár-
nyalót, romantikusat, érzelemdúsat hallunk, teljes
kifejezőerővel és palettával.
A III. zongoraverseny 2011-ben született, sok évvel
az első kettő után. ez egy friss, letisztult, békebeli
zene. Kevésbé vannak jelen modern hangzások, ke-
vésbé teljesedik ki benne a tizenkét fokúság. Bur-
jánzik az ötletektől, és főleg a fúvószenekari részek
különösek. teli van melódiával. Pianisztikus szem-
pontból ez tán a legkönnyebb, de még mindig ne-
héz, pedig hozzá kell tennem, hogy nem sokan tud-
ják olyan távlatból nézni a Dubrovay-életművet,
mint én, aki minden egyes hangját tudom annak,
amit zongorára komponált. Rettentő nehéz mű.
Liszt, Bartók és Rachmanyinov zongoratechnikáját
vegyítette össze, és erre még a saját hangrendszerét
is rá tudta tornyosítani. ezáltal egy kényes, napi
több órás, hónapokig tartó felkészülést kívánó mű-
vet alkotott, amely, ha megszületik az előadó keze
alatt, az maga az öröm.
A rettentő nehéz művek, a kényes és sokórás
gyakorlások, gondolom, egy pillanatra sem
tántorították el.
számomra hatalmas nagy boldogság, hogy tudok
csinálni két olyan lemezt a teljes zongoraéletművel,
amit ő instruál. és nincs más, amit zongorára kom-
ponált, e pillanatig legalábbis nincs, de erősen lob-

bizok, hogy legyen
még valami, mert
tőle nem elég egy
zongoraversenyt
kapni: bármennyit
kapnék is, azt én
mindig a legna-
gyobb örömmel el-
játszanám. egye-
lőre sajnos hiába
kapacitálom. Mi-
csoda kincs lenne,
ha mondjuk ké-
szült volna olyan
lemezfelvétel és
vissza lehetne hall-
gatni (például a
tempók miatt),
amit Liszt Ferenc

instruált! De nincs, mert e korban nem lehetett fel-
vételt készíteni. Mi egyébként nagyon intenzíven
dolgozunk együtt a tanár úrral: hetente, kéthetente
összejárunk már évek óta, és ő folyamatosan inst-
ruál engem. és muszáj elmondanom, hogy néha
enged egy-egy ötletemnek, mert még „belefér”,
vagy mert annyira „szuverén” módon csinálom,
hogy ez talán még jobb, szerinte, mint amit ő gon-
dol az adott műről, ütemről. 
Öntől, aki ragyogóan improvizál is, nem ide-
gen egy-egy új zenei ötlet.
tanár úr szerint a zeneszerző számára az a legna-
gyobb öröm, amikor az előadó annyira sajátjának
érzi a művet, hogy az ötleteivel képes még különle-
gesebbé kreálni a művet, mint maga a szerző. Ak-
kor nem hiába dolgozott a mester, mert tovább él
a darab. és tovább is kell adni a kortárs darabokat!
ez persze egyfajta harc is, mert mára, sajnos, kiala-
kult az átlagos zenehallgatók körében az a véle-
mény, hogy a kortárs zene az olyan preparált, az
olyan nem túl szép, az olyan hosszú és érthetetlen
– és akkor mindenki inkább Beethovent vagy Mo-
zartot hallgat. s közben nem figyelnek az olyan kor-
társakra, mint Dubrovay tanár úr és mások, akik
kortársak, de dallamos, gyönyörű zenét írnak. 
Lehetséges, hogy csak az én romantikus lelkem
meggyőződése, de azt gondolom, a zenének ér-
zelmi indíttatásúnak kell lennie. A zenével mindig ki
akarunk fejezni valamit. Ki lehet fejezni bosszút,
negatív érzelmeket, dühöt, mint például Bartók
Béla a világháború borzalmairól, szennyéről. Mind-
egy, mit fejezünk ki, de mindenképpen az a zsenia-
litás, ha a zenét egyfajta belső érzelem motiválja.
én azt nem szeretem, amikor az agy, az ész, a fur-
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csa ötletek, már szinte a matematika jobban moz-
gatja a zeneszerzőt, mint az érzelem, mert akkor az
előadó nem talál örömet benne. és akkor mért vár-
juk el, hogy a közönség élvezze?
Bizony, néha gondolhatja azt a hallgató, még
a „vállalkozó” szellemű kortárszene-kedvelő is,
hogy egy-egy mű csak fricska, vagy hogy a
művet nem neki írták. És van zeneszerző, aki
vállalja is, hogy nem érdekli a közönség: ma-
gának ír. A II. zongoraverseny biztosan a kö-
zönségnek (is) szól: gyönyörű dallammal indul,
magyar, de nem magyaros, felismerni vélhet-
jük a népdalt, népzenét: hagyományunkat. 
Igen, visszacseng a fülünkben, mert a tradíciót
használja. Mert igaz, hogy Bachra épített Mozart,
Mozartra épített Beethoven, Beethovenre Liszt, de
nem szabad elfelejtenünk az előzményeket. Mert
nem lehet kitalálni valami teljesen újat. Ilyen nincs.
Nem tudom, ki is mondta, de igaz, hogy „Minden
hangjegy foglalt.” tizenkettő van belőle, és a kombi-
nációkat is beleszámolva, nehéz valami újat csinálni.
Mintha az irodalmárokat hallanám. Szerintük
is van 12 témája a világirodalomnak, és nem le-
het egy újabbat kitalálni. A lényeg tehát a „ho-
gyanban” rejlik. A zenében nem „rózsaszínű
vattacukorra” vágyik a közönség, de mi is sze-
retnénk jól érezni benne magunkat, nemcsak
az előadók, ahogy Ön említette az imént.
Ami a rózsaszínű vattacukrot illeti…az értékesebb
zenének azért „rosszabb” a helyzete, mert teljesen
elvonatkoztattak attól a szerzők, hogy az átlagos
fülnek befogadhatatlan a zenéjük, hogy nincsenek
felkészülve rá az emberek. Fogyasztás kell, zene kell
– és jön a vattacukor, ha csak nem zseniális az elő-
adó. én szeretem a jazzt, a rockot, például az
AC/DC-t nagyon! De vallom, hogy elérhetővé kell

tenni a klasszikus zenét minden korosztálynak, és
tanítani kell a fiatalokat. Olyan zenét kell játszani
nekik minden koncerten, amit szeretnek, de ezzel
nem azt mondom, hogy mindig a Für elise-t vagy
a szerelmi álmokat. szép zenét kell játszanunk. 
Mintha omladozna ez a válaszfal a közönség
és a klasszikus zene között. Önt hallottam ját-
szani pl. a Bazilika előtt, ahol nem mindenki
tudta, ki is az a Balázs János. De egyszer csak
elcsendesedtek a vendéglői asztaloknál, abba-
hagyták az evés-ivást, és figyeltek a fiatalem-
berre, aki klasszikus zenét játszott. Mintha rá-
éreztek volna a klasszikus zene ízére. 
előadást tartok gyerekeknek, szervezem a Cziffra
györgy fesztivált, ahogy gábor is tart „beavató”
koncerteket. tudom, hogy a zeneakadémián is
ilyen „műmagyarázó” koncertünk lesz, mert az
igaz, hogy a zene magáért beszél, de azért nagyon
jó beszélni pl. a hangszerelésről, vagyis arról, hogy
miből is épül fel az adott zenemű, milyen hangsze-
reknek köszönhető a hangzás. Mint egy jó szósz-
nál, ahol érzem a fűszerek, az összetevők ízét, de
nem külön-külön, hanem ahogy egybeolvadnak a
számban egy remek ízvilággá. szóval: a zene meg-
érthető.
A BDZ családi hangversenysorozatának címe
is ezt állítja. A koncertek előtt készül a lemez-
felvétel. Kérem, hogy végezetül erről és a há-
rom zongoraverseny kadenciáiról szóljon pár
szót. 
A Vigadóban készül mindkét felvétel, ahol a kon-
cert is lesz. Ami a kadenciát illeti, a három közül
csak egynek van kadenciája, viszont azt megírta a
szerző, és én most ezt, vagyis Dubrovay László ka-
denciáját szeretném előadni, noha lehet, hogy egy-
szer lesz sajátom is. Itt a fő kérdés a stílus. Léteznek

merész kadenciák, például írtak
már klasszikus műhöz romanti-
kusat. ez a Dubrovay-felvétel egy
lenyomat lesz, olyan, ahogy azt a
tanár úr szeretné. Az a célom,
hogy ha valaki 100 év múlva
meghallgatja, akkor ez legyen az
etalon. ez egy nagyon megtisz-
telő és egyben megterhelő feladat
is, hiszen az, hogy a szerző jelen
legyen és instruálja az előadót,
csak kortársak esetében adatik
meg. 
Balázs Jánost a Megérthető zene csa-
ládi hangversenysorozatban hallhatják,
ahol Dubrovay II. zongoraversenyét
adja elő.
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Az I. (elektronikus) zongoraverseny 1981-ben
készült, amelynek lemezfelvételét Kocsis zoltán
rögzítette. Hangversenytermi bemutatója most
lesz a szerző szintetizátoron való közreműködé-
sével. Különlegessége, hogy ez az első elektroni-
kus zongoraverseny, amelyben a zongora hangját
a szintetizátor megváltoztatja, így egy akusztikai
térben hallható a zongora modulált hangja és a
zenekar.

II. zongoraverseny. Concerto romantico. Mi-
vel zongoraművésznek készültem, a hangszer
meghatározó volt pályám során kora gyermekko-
rom óta. Így több zongoraművet írtam, majd az
I. zongoraversenyt – amelyben a zongoraszóla-
mot szintetizátor modulálja –, később a II. zon-
goraversenyt 1984-ben. Alcíme: Concerto ro-
mantico.
Új harmóniarendszeremmel ismét lehetséges a
melodikus gondolkodás, az éneklés. Így meggyő-
ződésem szerint a zene a XX. század második fe-
lének tévelygései után ismét mindent tudhat, visz-
szatérhet az ember teljes gondolati és érzelmi gaz-
dagságának ábrázolásához. 
A kompozíció három tételes, mint a nagy ver-
senyművek, különböző intonációjú, gazdag, sok-
féle anyagot felvonultató, sokféle formai megol-
dást alkalmazó ciklikus mű. 

Lírai, drámai, természetáb-
rázoló, scherzo hangvételű
részek fonódnak össze, mi-
közben a zongoraszólam a
liszti-, a bartóki virtuozitás
eredményeit fejleszti to-
vább. Megszólaltatása az
előadót komoly, nem min-
dennapos feladat elé állítja.
A ma nyelvén, a ma eszkö-
zeivel megfogalmazott igazi
virtuóz zongoraverseny.

A III. zongoraversenyt
Liszt Ferenc születésének
200. évfordulója tiszteletére
írta 2011-ben, Liszt emlé-
kének is ajánlotta. Liszt mű-

vészete Dubrovay több alkotását is megihlette, de
ez a mű formailag is szorosan kapcsolódik a XIX.
századi zseni zenéjéhez: a szünet nélkül elhangzó
négy különböző karakterű tétel egyetlen, körül-
belül húszperces tétellé áll össze. Az első tétel
könnyed, de energikus, a szonátaforma expozíci-
ójának felel meg; a második lírai hangvételű,
amibe a szerző szavai szerint bele lehet érezni a
magyar táj szépségét és inspiráló erejét, de a hozzá
kapcsolódó melankóliát is. A harmadik tétel po-
koli scherzo, ördögi indulóval kombinálva, izgal-
mas hangszerelési megoldásokkal, például a réz-
fúvós hangszerek virtuóz felhang-glissandói tár-
sulnak a zongorával. A zárótétel az első tétel
hangvételbeli és tematikus variációja, vagy mint
Dubrovay mondja: ha a második és harmadik té-
telben megtörtént a drámaiság, akkor a negyedik
mindezek feloldását jelenti; ez egyben a szonáta-
forma visszatérés szakaszának felel meg. „Nagyon
gyorsan dolgozom – meséli a zeneszerző. – A kottát kéz-
zel írom, ceruzával, a számítógépet nem kottaírásra, ha-
nem komponálásra használom. Rendszerint a letisztázott
kézirataim fénymásolataiból vezényelnek a karmesterek.
A minap érdekes statisztikát próbáltam elkészíteni: mi-
vel gyorsan komponálok, egy mű partitúrájának a leírása
az összes munkának körülbelül a felét teszi ki, egy 100–
120 oldalas partitúra leírása pedig akár százötvenezer
hangnak a leírását jelenti.”
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zongoraversenyeimről röviden
Dubrovay László zeneszerző kérésünkre rendelkezésünkre bocsátotta mindhárom zongoraversenyéhez írt szerzői 
ismertetőjét. Hálásan köszönjük!
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Szöveg: Viant Katalin

Lacit mindenki szereti. Mindig
mosolygós, vidám arccal jön-
megy köztünk, beszélget min-
denkivel, ha a nyugodtan, pon-
tosan, szakszerű mozdulatokkal
végzett munkája ezt épp meg-
engedi.

Hogyan lettél hangszerszál-
lító, majd színpadberendező
a BDZ-nél?
én még az Ifjúsági zenekarnál
és a BDz alapító karmesteré-
nél, Nemes Laci bácsinál kezd-
tem a hangszerszállítást. Így el-
mondhatom, hogy én vagyok a
legrégebbi BDz-s, mert Holle-
rung gábor is csak 2 évvel utá-
nam érkezett a zenekar élére.
ekkor még másoknak is szállí-
tottam, de egyre több lett a fel-
adat, ezért egyszer csak gábor, a rá jellemző stílus-
ban felkért engem az azóta már legendássá vált
„szöveggel”: „Laci, gyere hozzánk „fixre”! Fele annyi
pénzért dupla annyit dolgozhatsz!” Hát, ennek nem tud-
tam ellenállni. Aztán 10 évvel ezelőtt gábor me-
gint elém állt: „Laci, te márpedig a színpadi berendezést
is csinálni fogod.” én meg elvállaltam, bár eleinte na-
gyon furcsa volt a feladat. De hát addigra már a ze-
nekar valamennyi tagját jól ismertem, és ők hatal-
mas szeretettel fogadtak ebben az új feladatkörben
is.
A közönség a színpad szépségét, a fellépők a
szakszerűségét látják. Hogyan készülsz fel,
kikkel dolgozol együtt, míg egy-egy koncert el-
kezdődik?
Általában három hónapra előre tudom a műsorter-
vet. Nagyon szorosan együttműködöm az irodán
dolgozókkal, pl. a művészeti titkárral és a kottatá-
rossal. Velük egyeztetek a fellépőkről és a próba-
rendről, s ebből már tudom, hány és milyen hang-

szert kell majd szállítanom, hova és hány órára. én
szállítom a karmesteri pulpitust, a kottatáros által
bekészített mappákat, a kottatartókat is. De hárfát,
sőt zongorát is szállítok, ha a helyszínen lévő nem
megfelelő, vagy ha egyáltalán nincs a helyszínen.
én szállítom a zenészek saját hangszerét is, ha azon
szeretnének játszani. A legszorosabban a szólam-
vezetőkkel dolgozom együtt. Mindent én szállítok
tehát, amire csak szükség lehet az adott koncerten.
A színpad berendezésének, a zenekar elrende-
zésének mi a menete? 
először is egyeztetek gáborral, hogy van-e valami
konkrét elképzelése egy adott mű kapcsán. Azt tu-
dom, természetesen, hogy pl. egy zongoraverseny-
nél előre kell helyeznem a zongorát, de hogy mond-
juk bécsi rendszerben akarja-e elrendezni a zene-
kart, nem pedig a sztenderd formában, azt tőle tu-
dom meg. De szólok neki, ha valamelyik szólam-
nak kérése van pl. az elhelyezkedéssel kapcsolatban,
amiről persze a döntő szót gábor mondja ki, de rit-
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A legvagányabb pakoló
„Mintha mindannyian a gyermekei lennénk!”

Amikor közönségünk belép a hangversenyterembe, a színpadon már rendben sorjáznak a hangszerek, a kotta-
állványok, a karmesteri pulpitus. Jöhetnek a zenészek, az énekesek, a karmester. Minden készen van, minden
rendben van. Kezdődhet a koncert. És hogy mindez kinek köszönhető? Nos, kedves Olvasónk, ismerje meg a
BDZ mindig mosolygós hangszerszállítóját és színpadberendezőjét, Kárpáti Lászlót! 
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kán bírálja felül a zenészeit, s ha mégis, annak szak-
mai oka van. Hagyja őket szabadon, kreatívan al-
kotni, dolgozni. 
Gábornál mi a sztenderd elhelyezkedés?
A karmestertől balra van a hegedű I, jobb oldalon
a cselló, a bőgő, de a rezeknél ő a trombitákat meg
a harsonákat balra rakja, a kürtöket pedig jobb ol-
dalra. Ha van kórus, akkor a koncert helyszíne, az
énekkar létszáma is befolyásolja az elrendezést, pl.
ilyenkor az ütőhangszereket is máshová kell rak-
nom. gábornak vannak kedvenc elrendezési for-
mái, de ezek is változnak, mert újabban táncosok,
színészek is szerepelnek egy-egy produkcióban, de
van több-kevesebb díszlet, sokszor vetítővászon is.
én rendezem be a próbatermet is, ahol a napi ze-
nekari és énekkari munka zajlik, ahová a vendég-
fellépők is jönnek.
Előfordul, hogy a már berendezett színpadon
alakítanod kell?
Igen. gábornak van egy elképzelése az elrendezés-
ről, és pl. szereti, ha a zenészek közel vannak hozzá,
a zenészek viszont szeretnek kényelmesen játszani.
Így aztán előfordul, hogy szűknek érzik a helyet,
nem férnek el jól. Ilyenkor kompromisszumokkal,
de mindig kialakul a lehető legjobb megoldás. 
Neked kell figyelned arra is, hogy a vonó is a
tokban legyen, ne csak a bőgő?
Nem, ez nem az én dolgom, hanem a zenészé. Az
én dolgom az, hogy egy órával a koncert kezdete
előtt minden rendben legyen a színpadon. Van,
hogy ezért éjjel kell pakolnunk, mert mondjuk más-
hol volt koncertje a zenekarnak előző nap, reggelre
pedig készen kell lenni. Van, hogy ott, ahová me-
gyünk, más játszik előttünk, vagy nincs lehetőség
napközben a színpad berendezésére. Van, hogy
annyi hangszert kell vinnünk, hogy másként nem
tudnánk a feladatot megoldani. A zene-
akadémiához általában nem kell előző nap
szállítanunk, de a Müpához sokszor már
reggel oda kell vinnünk a hangszereket.
Akkor más intézményekkel, koncertter-
mekkel is egyeztetned kell.
Igen, ismerek minden színpadmestert,
ügyelőt, minden kollégát mindenütt, mert
ez elengedhetetlen a munkámhoz. Van egy
munkatársam, aki segít, ha kell, de én egye-
dül is meg tudom oldani a szállítást, a szín-
padi berendezést a helyszíni segítség köz-
reműködésével.
Nagyon bizalmi, felelősségteljes
munka a tiéd.
ezt a munkát nem lehet kölcsönösség nél-
kül végezni. gábor és én megbízunk egy-

másban, és ez a zenekar és az én kapcsolatomra is
igaz: mondhatom, hogy túláradó szeretettel vesz-
nek körül. Főleg gábor egyéniségéből fakad, hogy
a munka mindig jó hangulatban folyik, noha köz-
ben kőkeményen megköveteli mindenkitől a maxi-
mumot. Nagy odafigyelést igényel tehát a szállítási
és a berendezési munka, ráadásul minden felmerülő
problémát azonnal meg kell oldanunk, függetlenül
attól, hogy kinek a feladata. Közösen, mert a zené-
lés csapatmunka. 
Mesélj a mindenki által jól ismert szállítóesz-
közödről, a teherautódról!
ez a teherautó kimondottan hangszerszállításra van
kiképezve, így nincs olyan hangszer, amit ne tud-
nék elvinni vele. saját tapasztalataim alapján én ta-
láltam ki, hogy milyen is legyen belül, mert tudom,
hogy mi kell egy hangszer maximális védelméhez.
A tokban lévő csellókat, bőgőket pl. vagy egymás
mellé állítom, rögzítem, vagy elfektetem őket úgy,
hogy vastag, szigetelt párnát teszek alájuk is, közé-
jük is. és persze teljesen vízbiztos az autó: a hang-
szereket víz nem érheti.
És a BDZ-fotó meg a „Hangoljon ránk” szlo-
gen, amiről felismerhető az autód?
Az én ötletem volt, hogy a teherautón is hirdessük
a BDz-t, mert elkötelezett vagyok a zenekar iránt,
és a művészetet is szeretem. gábor vevő volt rá, így
a grafikát Ortutay Réka megtervezte, mely egy, a
zenekart ábrázoló fotóból és a szlogenből áll. Két
teherautóm van, ezért nem bánnám, ha életképek,
koncerteken készült pillanatképek formájában be-
mutatnánk a zenekart a másikon is.
Oliver von Dohnányinak is feltűnt, és így nyi-
latkozott: „megmelengette a szívemet, amikor
egy hangszerszállító kamionon a Dohnányi ne-
vet láttam viszont.”
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Örülök, ezt nem is tudtam! De azt igen, hogy ezt az
autót külföldön is megnézik, európa-szerte nagyon
sokan lefotózták már, amire büszke is vagyok. 
A BDZ mellett dolgod van a Budapesti Akadé-
miai Kórustársasággal is.
Bizony, hiszen a kórus a zenekar párja. és ha a kó-
rus próbál, különösen, ha nagy létszámmal, mint az
énekel az ország próbái során, akkor a próbate-
remből ki kell vinnem a zenekari felszerelést, szé-
kekkel kell berendeznem a termet, ami nem látvá-
nyos munka, de nem könnyű feladat. Hétfő és csü-
törtök a kóruspróba napja, ilyenkor, ha kell, már
reggel bemegyek, vagy épp este…ahogy a munka
kívánja, de egyébként ez nem probléma számomra.
Ez nem – és más? Volt probléma, amire nem
szívesen emlékszel vissza?
Megoldandó problémák koncerten is adódhatnak,
de sok év alatt összesen két kisebb, nem hangszer-
szállítással kapcsolatos esetre emlékszem csak. In-
kább próbákon fordult elő, hogy gábornak pl. han-
gosítással kapcsolatos kérése volt. és hát ebben
nem vagyok profi.
És elismerés, amire szívesen gondolsz vissza?
gábor részéről az az elismerés, ha koncert előtt
nem hív be semmiért… A zenészek részéről az,
hogy tudom, nekik az ad biztonságot, ha a munkát
én végzem. Az is óriási szakmai elismerés volt, ami-
kor a Miskolci Operafesztiválon azt mondta egy
húsz éve ott dolgozó ember, hogy nem látott még
olyan szállítót, aki ilyen szeretettel bánt volna a
hangszerekkel, vagy amikor megdicsért egy másik
színpadmester a precízen megoldott, nem minden-
napi feladat elvégzése után. Jólesik, amikor a kö-
zönségből jön hozzám oda koncert után valaki,
vagy épp az utcán szólít meg, mert felismert.
Én is nagy „hódolód” vagyok, mióta jó pár éve
felfigyeltem nyugodtan, átgondoltan, felesle-
ges mozdulatok nélkül, gyorsan,
precízen végzett munkádra egy
koncerten. De hogyan lettél egyál-
talán hangszerszállító? Családi ha-
gyomány netán? 
Nem, de van köze a családhoz, különö-
sen a nagymamámhoz, aki a legna-
gyobb hatással volt rám nyitottságával,
olvasottságával és zeneszeretetével.
Nagyapám pedig tárogatózott. engem
inkább a kortárs festészet érdekelt, így
zenélés helyett iparművészeti szakkö-
zépiskolába jártam. A suli és a foci mel-
lett – leigazolt játékos voltam szegeden
– nem is lett volna időm az zenélésre.
19 éves koromtól sok mindent tanul-

tam, sokféle munkám volt, többek között a más ze-
nekaroknál elkezdett és 17 éven át végzett hang-
szerszállítói munka is.
Van-e hobbid, persze a BDZ-n kívül?
sok kiállításra megyek el, különösen a festészetet sze-
retem, de szenvedélyesen gyűjtöm a lexikonokat is,
főleg azokat szeretem, melyeket a nagymamámtól
örököltem, és különösen a templomok festményeit
és szobrait nézegetni bennük. szeretem a sportot is,
különösen a motorozást, mert mondhatom, hogy
édesapám motorjának oldalkocsijában nőttem fel,
akinek a motor munkaeszköze volt. szeretem a kü-
lönféle zenéket, a jazzt, rockot is: nem lehet rossz az,
amit ennyi idő óta, ennyi ember hallgat, igaz?
És a vezénylés? Miért köszönt neked egy kó-
rustársunk „Üdv, Mester” kiáltással?
Hát, igen: egyszer vezényeltem a kórust, mégpedig
gábor 60. születésnapjának alkalmából sárospata-
kon. A vezénylés alapmozdulataira tőri Csabi, az
énekkar karnagya tanított meg. Az egy fantasztikus
élmény volt, amikor rájöttem, hogy az egész kórus
azt csinálja, amit én a kezemmel mutatok, és akkor
jöttem rá arra is, hogy a karnagy kezében milyen
erő és hatalom van. De voltam én zorró is már,
amiről a zenekar sem tudott, csak gábor.
Ki gondolná, hogy hangszerszállítónk és szín-
padberendezőnk egy álruhás Zorró és kar-
mester, focista és motoros, iparművész és fes-
tészetimádó lexikongyűjtő egy személyben. 
Mindig is imádtam a szállítói munkát, de a BDz ne-
kem maga a szerelem. Itt negyvenesnek érzem ma-
gam, úgy is élek, pedig már három unokám van. én
ezt a zenekart szeretem, és engem itt olyan szere-
tetet vesz körül, amit pénzért megvenni nem lehet.
Nekem a Budafoki Dohnányi zenekar az első, a
második, a harmadik és a negyedik, minden más
csak utána jön. 
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Viniczai Éva (koncertmester):
Laci pontos, megbízható, munkáját tökéletesen végzi,
szinte gondolatolvasó abban, mikor mire van szüksé-
günk: széket, párnát, kottaállványt mikor, hova és „mi-
lyen szögben” szeretnénk kérni. ő is a zenekar „Jó
szelleme”. Mindenben segít, mindig jókedvű, vidám.
Minden nehéz helyzetre talál megoldást. A zenekar-
ból mindenki szereti. talán nem véletlen, hogy nem-
rég ünnepelt kerek évfordulós születésnapjára megle-
petéspartival készült a zenekar. tökéletes kollégája, jó
barátja, úgy vélem, mindegyikünknek.

Szepesi Bence (klarinét, szólamvezető):
Nekem ő mindig a megbízhatóságot jelenti, szá-
momra gábor mellett (Hollerung) Laci az az ember,
aki tényleg az életét tette rá a zenekarra, se nem köte-
lezettségből, se nem anyagi érdekből, egyszerűen hű-
ségből és szeretetből. ő az az ember, akinek a szemé-
ben húsz év után is ugyanazt a tiszteletet látom felénk,
amikor reggel a behangolásnál csak áll a pulpitusnál
és csendben figyel minket. ő az, akiért én bármit meg-
tennék. Nélküle nincs zenekar, és, ha tehetném, te-
hermentesíteném sok fizikai munka alól, hogy még
sokáig velünk lehessen. szóval Laci a Mi emblémánk
– így gondolom. ő az, aki mindenre képes a zeneka-
rért és mindenkihez csak jó szava van, amióta csak is-
merem. számomra ő a biztonságot jelenti. semmi
pénzért nem válnék meg tőle.

Sütő András (harsona, szólamvezető):
Laci a LegVAgÁNYABB pakoló az egész ország-
ban! (és van összehasonlítási alapunk!) Mindig kor-
rektül várnak minket a hangszerállványaink és a kot-
táink! Mindezt mosolyogva teszi! tehát a mélyrézszó-
lam 100%-ban meg van elégedve Laci munkájával!
szeretjük.

Kószás Ágnes (cselló, szólamvezető):
Laci igazi kincs számunkra. és ezt minden túlzás nél-
kül állíthatom! „Nagyhangszeresek” lévén, a minden-
napi munkában is állandóan segít minket. A csellókat
olyan gondossággal szállítja, hozza-viszi mindenki
egyéni igénye szerint, mintha a sajátjai lennének. Fi-
gyelmes, tudja, ki milyen széket, lábtartót szeret, és e
szerint pakol. Ha kicsi a helyszín és nem férünk el, ő
rögtön ott terem és átvarázsolja az egészet, hogy a le-
hető legjobb legyen. soha nem fáradt, soha nem in-
gerült, mindig segítőkész, és – ami a legfontosabb –
mindezt állandó mosollyal az arcán teszi... értünk!
Mintha mindnyájan a gyermekei lennénk!

Bánhegyi Tünde (második hegedű, szólamvezető): 
Ha Lacikára gondolok, ez jut róla eszembe: a zenekar
lelke, a hangszereink mozgatója, költözéskor a búto-
raink szállítója. Magunk közt, zenei körökben – „Pa-
kolós Lacinak” hívjuk. túl azon, hogy milyen kivéte-
les szakértelemmel figyel a hangszereinkre, minden-
ben számíthatunk rá: költözéskor, zongora- és hárfa
szállításakor, „habzó mosógép hibaelhárításakor” – és
még sorolhatnám...
Lacika sokat emlegeti azt a napot, mikor két éve, a 60.
születésnapján egy felejthetetlen meglepetéspartit ren-
deztünk Neki, ahol nem utolsó sorban „Liszt-díjat” is
kapott tőlünk. Azt hiszem, mi vagyunk az egyetlen ze-
nekar, akinek több mint húsz éve ilyen megbízható,
odaadó és életvidám „Mozgatórugója” van, és akire
mindig, minden körülmény között számíthatunk úgy
szakmailag, mint emberileg. szívből kívánjuk mind-
annyian, hogy még sok éven át pakolhasson nekünk!

Kusz Viktória (brácsa, szólamvezető):
Lassan húsz éve dolgozom együtt Lacival, így elmond-
hatom, hogy sok közös élményünk lett az együtt töltött
idő alatt. Laci személye számomra a biztonságot, a nyu-
galmat jelenti, mert mindig, a legstresszesebb időszak-
ban is, arcán széles mosollyal csak azt nézi, hogy az
adott embernek/szólamnak hogy lenne a legmegfele-
lőbb az adott produkcióban. A legnagyobb segítőszán-
dékkal áll mindig hozzánk, és az extra kéréseket is
örömmel teljesíti. Még akkor sem morcos, ha a színpa-
dot sokadszor kell átrendeznie, mert valaki még mindig
nem fér el. A hangszereinket a legnagyobb biztonság-
ban tudhatjuk, mikor ő szállítja, mert legalább olyan
fontos neki, hogy minden flottul menjen, mint nekünk.
Mindezt pedig azért tudja töretlen lelkesedéssel meg-
tenni, mert a mai napig őszinte szeretet fűzi a zenekar-
hoz. Ahogy mi is igy szeretjük őt! Fontos és megbe-
csült tagja a csapatnak, reméljük, még nagyon sokáig!

Ortutay Réka (kulturális menedzser)
Laci? A zenekar egyik oszlopa! Költözéskor is számít-
hatunk rá, minden bútort, hangszert úgy óv, mintha a
gyermeke lenne. Amikor egyszer Olaszországban kb.
130 lépcsőfokon kellett felcipelni a hangszereket a
koncert helyszínére, azt is mosolyogva tette. De sokan
emlegetik azt is, amikor Lacika úgy szállította el a
hangszereket svájcig, hogy egyetlen egy sem hango-
lódott el a 20 órás utazás alatt! A családban is igazi ba-
rátként tekintünk rá, bármikor számíthatunk rá, legyen
az költözés, vagy a függönyrúd felhelyezése a lakás-
ban. Az életemet is rábíznám.
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Szöveg: Viant Katalin

Nos, az imént kicsit körülírt va-
lami nem más, mint mestersé-
günk címere, a kotta, a partitúra.
s bár az utóbbi nem egy kellemes
parti túra, ahogy gyermekkorom-
ban egy vicces előadótól hallot-
tam, hanem „vezérkönyv” a kar-
mesternek, most mégis komoly-
komolytalan túrázásra hívom
Önt, kedves olvasónk, a kották
erdejébe, s javaslom, hogy ide,
azaz zenei könyvtárainkba láto-
gasson el: soha rosszabb őszi-téli
programot!

Kottaírás, -nyomtatás, -gépe-
lés, e-kotta, mobilkotta. A kot-
taírás „zenei hangok, ritmusok és a
dallamhoz tartozó egyéb kiegészítő in-
formációk lejegyzésére használatos jel-
rendszer. A latin quota szóból szár-
mazik, jelentése: jegy, jegyzet, jelzés.”
A hangjegyek a papírra nyomta-
tott kottában (partitúrában) je-

lennek meg
„a zenei kifeje-
zésmódok rög-
zítése, át-
adása” céljá-
ból. Hacsak
nem hajcsa-
v a r ó n a k
vagy épp
pástétomalátétnek használják a
kottalapokat, mint Haydn fele-
sége tette, aki nem lelkesedett
férje műveiért, de e célokra ideá-
lisnak tartotta a világhírű művek-
kel teleírt papírokat.
A szerzők századokon át kézzel
írták műveiket, ezek az autográf
kották, míg az első nyomtatott
kották a könyvnyomtatást köve-
tően meg nem jelentek a
(kotta)kiadóknál, akik a XIX. szá-
zadban élték aranykorukat. 1950-
ben az írógéphez hasonló kotta-
író gépet is feltalálták, majd a
sokszorosítást, a fénymásolást,
napjainkban pedig: a letölthető e-

kották és mobilalkalma-
zások is a felhasználók
rendelkezésére állnak.

ElvESzEtt, El SEm vE-
SzEtt, ElloPott, mEG-
KErült KottáK

Kalandos a kották élete.  
2007-ben előkerült a leg-
nagyszerűbb reneszánsz
mise (Missa sopra Ecco sì
beato giorno) 60 (!) szó-
lamú utolsó tétele, me-

lyet Alessandro striggio (1537 -
1592), a Medici család udvari ze-
neszerzője írt 1567-ben. 

2012-ben előkerült Oláh Miklós
esztergomi érsek kottás Psalte-
rium strigonienséje (1523). 

2014-ben már el is árverezték
Rahmanyinov II. szimfóniájának
kéziratát, amelyet fél évszázadon
át elveszettnek hittek. 

Ugyancsak 2014-ben, az Orszá-
gos széchényi Könyvtárban ke-
rült elő a záró „török indulóról”
ismert Mozart A-dúr szonáta au-
tográfjának egy töredéke, melyet
Kocsis zoltán mutatott be, majd
egy korabeli fortepiano kópiáján
elő is adott. 

2017-ben nem eredeti kották, de
elveszettnek hitt Puccini-művek
másolatai kerültek elő – és olvas-
hattunk el sem veszett, de samuel
Coleridge-taylor által is elve-
szettnek vélt kéziratos kottáról,
amit a „szerző újraírt”. Kodály-
nak pedig, aki szerint a „kottaírás
ismeretének is közkinccsé kell válnia”,
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mesterségünk címere: quota
Fehér papírokon ötös rendben fekete vonalak, tört-
számfélékkel, krikszkrakszokkal, jelekkel, teli
vagy üres körökkel, rajtuk le- s felmutató szárak-
kal, kis zászlócskákkal, pontokkal, rejtélyes sza-
vakkal. Van, akinek mindez semmit nem mond.
Van, aki olvassa, de nem hallja – és van, aki hallja
is! Sokan lépni sem tudnak a kötegbe fűzött lapok
nélkül, másoknak csak fölösleges cipelnivaló.
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egy ellopott autográfja került
meg.

A tamburás öregúr, azaz Arany
János zenét is szerzett. Kottás
kézirata előkerült 148 dallal a
centenáriumi előkészületek köz-
ben, melyeket az Arany János da-
loskönyve c. CD-ről meg is hall-
gathatunk. (Hogy az én Dettingeni
Te Deum kottám mikor és honnan ke-
rül elő, az rejtély…)

„lEG”-KottáK ÉS -PArtItúráK

A legrégebbi „kotta” az ún.
hurri dalok ékírásos, kőbe vésett
kottája Ugarit városából, az i. e.
XIV. századból.  A Nikkal isten-
nőhöz írt himnusz a világhálón is
meghallgatható, mai kottája meg-
tekinthető.

A legelső ismert zeneszerzőtől
származó kottát köbe vésve talál-
ták meg. Athénaiosz az i. e. 128-
ban írta két, ún. delphoi Apollón-
himnuszát. A második dal „notá-
cióját a görög betűk fölötti jelek alkot-
ják.” A művet rekonstruálták,
mai kottaírással is lejegyezték,
ezért hallhattuk Vázsonyi János
szaxofonművész előadásában az
újra látogatható Vasarely Mú-
zeum megnyitóján.

A legteljesebb kézírásos parti-
túra nemrég került elő, ráadásul
ebből vezényelte Verdi az Aida c.
operáját a párizsi premieren,
1876-ban.

A legdrágábban megvásárolt
kézirat gustav Mahler II., Feltá-
madás c. szimfóniájának kézirata,
de rekordáron keltek el Liszt Fe-
renc kézzel írt kottái is a Liszt-év-
ben, 2011-ben.

A legmagyarabb zeneműnek,
erkel Himnuszának autográfját
az Országos széchenyi Könyvtár
őrzi, kottája azonban a magyar

útlevél lapjain UV-fényben látha-
tóvá válik. egressy Béni szózatá-
nak egykorú szólammásolatai pe-
dig a Nemzeti színház régi kotta-
tárának kincsei.

A legfurcsább, legidegenebb
„küllemű” kották közül említjük
a japán samiszen nevű, 3 húros
pengetős hangszerre írott művek
lejegyzését függőleges vagy víz-
szintes tabulatúrában. Hasonló a
lejegyzése az i. e. 908-táján szüle-
tett Yulan (A magyányos orchidea)
című kínai dalnak, mely a világ
legrégebbi, írott forrásban is
fennmaradt zeneműve, s melynek
eredeti kottájára Japánban talál-
tak rá. 

A legszínesebb kotta a színes
kotta, mely Carl Orff  nevéhez
fűződik. H. Uhlrich nyomán fej-
lesztette ki a színes kotta mód-
szert, melyet Vető Anna dolgo-
zott ki értelmi fogyatékosok ze-
neoktatására. A Braille-kotta pe-
dig a legdomborúbb, mert a lá-
tássérültek számára készült,
domború pontokat használva.
(1821). 

A legelső magyar kották a XII.
század végi Pray-kódexben talál-
hatók, mint a Halotti beszéd és
könyörgés, első nyelvemlékünk

is. A legszebb tán a Mátyás gra-
duálé néven ismert 1480-as éne-
keskönyv, de igazi zenetörténeti
ritkaság a XV. századi (gyön-
gyös)patai graduálé vagy épp a
csíkszeredai Csíki székely Múze-
umban őrzött Kájoni János-féle
énekeskönyv is.

Az én legkedvesebb kottám
pedig az a zongoraiskola kez-
dőknek I. füzet, melyből anno én
tanultam zongorázni, aztán Dá-
vid fiam, most pedig Petra uno-
kám – és mindhármunk neve
szerepel rajta.

A KottA SzEnt? vAGy nEm?
S HA IGEn, mEnnyIrE? 

Íme, néhány hangszeres művész
véleménye. 
Vukán György zongorista „nem
szerette, ha valaki a lehető leghűsége-
sebben játszotta le azt, ami a kottában
van, s ha a zeneszerző minden utasí-
tását maximálisan betartva interpre-
tált.”

Balázs János szerint „A kottá-
ban elég pontosan le van írva minden,
de ezek materiális dolgok. Cziffra
György nem feltétlenül azt játszotta,
ami a kottában volt, eltért tőle.”

Ádám Jenő zeneszerző szerint
is „lapról olvasni hasznos dolog, ám a
hangok között lélekre lelni az, ami ér-
demes.”
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Fassang László szerint „Élővé
kell tenni, amit a kotta csak matema-
tikai szinten rögzít.”

Jandó Jenő zongoraművész azt
vallja, hogy „A kottát feltétlenül
tisztelni kell, mert csak az maradt a
szerző után.”

Karmesterek közül Kobayashi
Ken-Icsirót hozzuk, aki így vé-
lekedett: „Ha jobban olvasol az em-
berek szívében, mint a kottában, ak-
kor már közelebb jutottál ahhoz, hogy
karmester légy.”

Hollerung Gábor szerint „A
kottába az információk egy töredéke
kerül bele. Ahogy haladunk a jelen
felé, egyre többet írnak bele a zene-
szerzők, látván, hogy nem értik már
az emberek, hogy mi a tradíció.” 

és a zeneszerzők? 
Bartók mindig ragaszkodott ah-
hoz, ami a kottába van írva.

Verdi saját művei kottájába is
számos ceruzás, dinamikai, fraze-
álási utasítást írt be utólag.

KI HoGy tAnult? KottáBól?
HAlláS AlAPJán? EllEStE 
A fElnőttEKtől?

Kathy-Horváth Lajos hegedű-
művész Méltón követni c. köny-
vében írja: „Kicsi gyerekkorunkban
nem ismertük a kottát, ezért édes-
apánk a hagyományokhoz híven kéz-
ről tanított minket…” 

Balázs János zongo-
raművész 5 évesen
kottát olvasni még
nem tudott, de már
zongorázott, hallás
alapján tanult. 

Jamie Cullum
dzsesszénekes autodi-
dakta zongorista, aki
nem olvas kottát,
Duke Ellington vi-
szont kottaolvasást és összhang-
zattant is tanult.

KottáBól vAGy fEJBől 
JátSSzon A művÉSz, vEzÉ-
nyElJEn A KArmEStEr?

Pauk györgy azt írja Négy húron
pendülök c. könyvében Pende-
recki hegedűversenyéről: „Megta-
nultam a művet, meg is szerettem, vi-
szont soha nem játszottam kotta nél-
kül – nem voltam hajlandó memori-
zálni ezt a rengeteg hangjegyet.”

Kobajashi Ken-
Icsiró kotta nélkül
vezényelt 2017-
ben is a zeneaka-
démián, amikor
Mozart Requiem
c. oratóriumát
hallhatta a közön-
ség az ő vezényle-
tével és a Buda-
pesti Akadémiai
Kór us tá r sa ság

közreműködésével...
Nem is beszélve tomról, aki a
BDz „vendégeként” kotta nélkül
adja elő Liszt Fe-
renc Magyar Rap-
szódiáját Jerry áldá-
sos közreműködé-
sével… 
Vagy gondoljunk
Alfonzóra, aki fe-
lejthetetlen Mo-
zart-paródiájában
Bach-kottából ját-
szott, zseniálisan! 

JAvít, nEm JAvít A SzErző A
KottáBAn, AmIKor A mű
SzülEtIK

Bach és Mozart kézirataiban
hiba, javítás ritka, mert ők fejben
írtak zenét. 

Chopin olykor évekig javítgatta
műveit, mert mindig, minden öt-
letét papírra vetette. 

schubert egyes kottái „tiszták,
másokon sok a javítás, a csúnya,
gyorsan odavetett hangjegy”. 

Lisztnél van „pontos, pedáns, de
össze-vissza sorokkal teli oldal
is”. „Bartók kivételesen pontos
volt a kottáiban.” 

Verdi vezényléskor a kottába szá-
mos ceruzás megjegyzés tett:
többségük dinamikai, frazeálási
utasításokat jelöl. Ferencsik Já-
nos karmester nagyon szépen,
színessel jelölte gondolatait a par-
titúrákban, Mozart meg humo-
ros/vicces bejegyzéseket tett a
partitúráiba…
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és vannak a BAK lelkes tagjai,
akik Hollerung gábor minden
karmesteri óhaját bejegyzik ének-
kari kottájukba – már ha marad
hely ezeknek a rengeteg „holle-
rungizmus” mellett…

KottáK ÉS dIáKoK

szűcs Apor a zAK-on azt
mondja egy portréfilmben, hogy
„Elnézést tanár úr a késésért, nem ta-
láltam meg a kottáimat.”, Boross
Misi pedig a próbára érkezve kér-
dezi felkészítő tanárától: „És ak-
kor most melyik kottámat szedjem
elő?” A dzsessztanszakosoknak is
biztosan van kottája, noha Binder
Károly a Hangolónak adott in-
terjúban azt mondta, hogy míg a
klasszikus zenész kollégájával ta-
lálkozva azt kérdezi, hogy „Milyen
kotta van nálad, mit játsszunk?”, ad-
dig a dzsessz-zenész csak annyit:
„Mit játsszunk?”

KottA Itt, KottA ott: KottA
mIndEnütt

A társművészetek alkotóit inspi-
rálja a kotta. Az iparművész-hall-
gatók alkotta digitális hangos
kottából Bartók Csárdás obstiné
c. műve szól, melynek épp hall-
ható hangjegyeit a kottán egy
fénypászta mutatja és lapozza is
a kottát az installáció. A festő-
művész Ország Lili A labirintus
c. alkotásában schumann g-moll
vonósnégyesének ütemeit, a
Hommage Bartók képén Bartók-
kottaképet rejtett el.

szirmay zsanett textil szakos
hallgató és Vikukel Dániel zene-
szerző lyukkártyás, zengőfésűs
zenelejátszóra írta át a magyar

népi hímzésekből ismert, tradici-
onális, keresztszemes mintákat és
azok hangi leképezését, itt tehát
a lyukszalag a kotta. 

Az írók-olvasók Nyugat c. lapjá-
nak 1913/1. száma teljes terje-
delmében közzé tette Bartók
Béla: Allegro barbaro (1911) kot-
táját. Borsos Miklós szobrászmű-
vész Hódolat Vivaldi előtt c. gra-
fikáján stilizált kottasorok látha-
tók. zsubori ervin képzőművész
a zenemű elektrografikus feldol-
gozásakor a partitúrát, mint ké-
pet tételekre szabdalja, ezek kot-
tasorait egymásra másolva négy-
zet alakú képeket alkot. stróbl
Alajos a zeneakadémia főhom-
lokzatán látható Liszt-szobra
(1907) kezébe a zeneszerző szent
erzsébet oratóriumának vezér-
könyvét helyezte.

Kőszegi Annamária textilművész
Bartók Béla Kékszakállú herceg

várának kottáját és szövegét
szőtte a kárpitba, Pintér András
Ferencet pedig, aki fatáblára fest
zománcfestékkel, A fából fara-
gott királyfi kottája ihlette meg.

és persze sorjáznak a kották po-
háron, ágyneműn, ceruzán, bög-
rén, tortán, húsvéti tojáson, bo-
rospalackon, metrólépcsőn, ház-
falon, újabban emberi testre teto-
válva is. Az a kotta viszont, ami-
ből széll tamás mesterszakács
főzött a Bocuse d'Or-on, az nem

más volt, mint egy percre ponto-
san kidolgozott forgatókönyv.
Köszöntsük búcsúzóul kottás
tortával a kottát, melynek „rabjai”
is vannak a facebook szerint!

doHnányI-SAroK

Dohnányi ernőről, aki 140 éve,
1877. július 27-én született, há-
rom érdekesség a kotta témában.
Olvasható, hogy „Vonzalma a la-
prólolvasás iránt már gyermekkorában
megmutatkozott, amikor is „…első-
sorban ilyen úton fejlesztette techniká-
ját.” Ismert Mozart I. zongora-
versenyéhez írt autográf  kaden-
ciája, de most az 1920. dec. 27-i
hangversenyén előadott, akkor
még Változatok egy magyar ka-
rácsonyi énekre c. darabjának rö-
vid kottaképével búcsúzunk. A
mű mint Pastorale jelent meg
nyomtatásban.
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Szöveg: Ortutay Réka

EGy KIS ABBA-törtÉnEt

Agnetha Fältskog, Björn Ul-
veaus, Benny Andersson,
Anni-Frid (Frida) Lyngstad.
Négy zenész, négy karrier.
Pályájuk azonban összefonó-
dott, és létrejött az ABBA.
Közös történetük 1966-ban
kezdődött, amikor Benny és
Björn megismerkedett egy-
mással. Björn egy népszerű,
folk stílusú együttesben a
Hootenanny singersben ját-
szott, míg Benny svédország
első számú popegyüttesének,
a Hep stars-nak billentyűse volt. első közös szá-
muk az Isn’t easy to stay című nóta volt, melyet a Hep
stars mutatott be. 
Frida 1967-ben egy tehetségkutató győzteseként
jazz- és folkénekesi karrierbe kezdett. Bennyvel az
1969-es eurovíziós elődöntőben ismerkedett meg,
és hamarosan eljegyezték egymást. 
Agnetha Fältskog 1968-ban érte el első sikereit éne-
kesként és dalíróként. Björnnel közös turnékon és
tV-felvételeken ismerkedett össze, 1971-ben pedig
összeházasodtak.
első közös munkájuk a Hej Gamle Man (Hallo, öreg-
ember) című dal volt, melyben a két hölgy csak vo-

kálozott, és bár ettől kezdve gyakran léptek fel né-
gyesben, még mindegyikük a saját karrierjére kon-
centrált. Frida szólóalbumot adott ki, míg Agnetha
a Jézus Krisztus szupersztár című musicalben Má-
ria Magdolna szerepét alakította a göteborgi szín-
házban.  
Mivel a két hölgy hangja (Agnetha szoprán, Frida
mezzoszoprán hangú) jól passzolt az együttes két
férfitagja által írt korábbi számokra, egyre több fel-
lépést vállaltak négyesben, majd 1973-ban már csa-
patként vettek részt az eurovíziós Dalfesztivál
svédországi válogatóján, ahol, bár a közönség ked-
vencei voltak, a zsűri csak a 3. helyre rangsorolta
őket. Ugyanebben az évben jelent meg első albu-
muk Ring ring címmel. 
Aztán az 1974-es esztendő meghozta számukra a
nagy áttörést: az eurovíziós Dalfesztivál brightoni
döntőjében 1. helyezést értek el, és ezt követően a
világon végigsöpört az ABBA-mánia. Az együttes
töretlen népszerűségnek örvendett. A ’70-es évek
vége felé azonban a házastársak kapcsolata meg-
romlott, Agnetha és Björn 1980-ban, Frida és Benny
1981-ben vált el. A válások ellenére a közös munka
folytatása mellett döntöttek. Utolsó közös albumuk
(the Visitors) hangulatára azonban rányomta bé-
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ABBA: egy mítosz és utóélete
Tíz év, több mint száz dal, 400 millió eladott lemez, számtalan koncertturné, az Eurovízió első díja, egy mu-
sical és két mozifilm: ez az egyik legnépszerűbb, szinte ikonikus popegyüttes mérlege számokban. Nincsen olyan
fiatal vagy idősebb ember, aki ne ismerné legalább egy slágerüket. De mi a titkuk? Miért ihleti meg máig zene-
szerzők sokaságát az ABBA, és miben új az ABBA Symphony produkció? Ennek próbálunk utánajárni cik-
künkben.

ABBA - ALBUMOk

• ring ring (1973)

• Waterloo (1974)

• ABBA (1975)

• Arrival (1976)

• the Album (1977)

• voulez-vous (1979)

• Super trouper (1980)

• the visitors (1981)
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lyegét a magánéleti válság, a dalok tónusa és hangu-
lata sötét, mélabús, a szövegek mélyebb értelműek,
a dalok témái az elválás fájdalmából merítenek.
1982-ben újabb album felvételeit kezdték meg, de
hamarosan bejelentették, hogy szünetet tartanak.
Nos, ez a szünet máig sem ért véget, az ABBA hi-
vatalosan nem oszlott fel!

HoGyAn írJunK SláGErt? – zEnEI StíluS, 
Az AlKotáS folyAmAtA

Az ABBA az ún. glamour-pop irányzatot képviseli
a popzenében. Bár megalakulása után sokan kom-
merciálisnak, olcsónak nevezték az ABBA stílusát,
az idő mégis őket igazolta: kevés olyan együttes
van, amely ennyi, ma is népszerű slágert alkotott
volna. Az ABBA-dalok iránti lelkesedés ma is tö-
retlen, megszámolhatatlan mennyiségű fel- és át-
dolgozás, musical, film született, melyek mind-
mind az ABBA számaira épülnek. 
Az ABBA mind a négy tagja, valamint menedzse-
rük, stig Anderson (1931-1998) is jelentős zenei
karriert tudhatott maga mögött, amikor az együttes
megalakult, így mindannyian saját zenei stílussal,
zenei ízléssel és repertoárral gazdagították az
ABBA munkáit. Bár a csapat minden tagja énekes-
ként és dalíróként is bizonyított már, az ABBA szá-
mait elsősorban a két férfitag szerezte. A dalokat
Björn szövegíróként, Benny pedig zeneszerzőként
jegyzi, bár a dalok születését az első akkordtól az
utolsó hangig mindketten végigkísérték. Mivel egyi-
kük sem tanult zenét, dalaikat nem írták le soha,
mindig fejben alkottak. Bevett munkamódszerük
volt, hogy beköltöztek viggsöi kunyhójukba, ahol
együtt improvizáltak, és amikor úgy érezték, ráta-
láltak egy jó dallamra vagy harmónia-
menetre, akkor kidolgozták. Amikor
a zene megszületett, Björn egyedül
visszavonult, hogy a szöveget megírja.
Igényességét jellemzi, hogy –  bár
igazi nyelvtehetség volt (svéd anya-
nyelve ellenére a dalokat angolul írta)
– a kész dalokat mindig anyanyelvű-
ekkel is ellenőriztette. Napokat, hete-
ket töltött el azzal, hogy a szöveg rit-
musa pontosan illeszkedjen a melódi-
ához. A kezdetben hétköznapi szöve-
gek végül mélyértelmű lírává fejlőd-
tek, a csapat tagjainak életéből merí-
tettek, bár Björn Ulvaeus szerint az
egyetlen életrajzi ihletésű dala a Slip-
ping Through My Fingers kezdetű nóta,
melyet kislányának ajánlott.

elmondásuk szerint zenei példaképeik a Lennon-
McCartney páros, elvis Presley és a Beach Boys
voltak, de nagy hatást gyakorolt rájuk a svéd nép-
zene, valamint Bach, Mozart és Verdi alkotásai is. 

AKIK A KEzdőBEtűJüKEt AdtáK

Nem nehéz rájönni, az ABBA neve a csapat tagjai
keresztnevének kezdőbetűjéből adódik. Persze a
név megszületése korántsem volt ilyen egyszerű. Az
együttes először a körülményesen kimondható
„Björn & Benny, Agnetha & Anni-Frid” néven szere-
pelt, de előfordult a „Björn & Benny med svenska flic-
kor” (Björn és Benny svéd lányokkal) vagy a „Festfolk
Quartet” elnevezés is. Állítólag menedzserük, stig
Anderson annyira ideges volt attól, hogy a sajtónak
a hosszú és körülményesen kimondható nevet kel-
lett folyamatosan emlegetnie, hogy kitalálta, a ne-
vek kezdőbetűjéből hozzanak létre egy mozaikszót.
Az ABBA név azonban még ekkor sem volt egyér-
telmű, mert engedélyt kellett kérni a svédország-
ban akkor nagy népszerűségnek örvendő Abba 
Seafood társaságtól a névhasználathoz. Amikor ez is
megvolt, megszületett az ABBA, a név, mely a mai
napig minden idők egyik legnépszerűbb együttesét
fémjelzi, és máig viszonyítási alap, legenda a pop-
zene történetében. A fordított B-betű is azonban
egy véletlen baki hozadéka. Amikor az együttes fel-
kérte a német fotográfust, Wolfgang Heilemann,
hogy egy sorozatot készítsen róluk, akkor a terv
szerint mindegyikük a nevük kezdőbetűjének meg-
felelő ezüst betűt tartott volna. Björn azonban vé-
letlenül fordítva tartotta a betűt, melyet a fotók elő-
hívásakor annyira jó ötletnek tartottak, hogy így al-
kották meg a logót. 
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Agnetha Fältskog (1950 - ) 
Már az ABBA-időszak
előtt jelentős szólókarri-
ert tudhatott magáénak,
musical-színészként is
jelentős megbízásai vol-
tak. 1971-ben házassá-
got kötött Björn Ulva-
eus-szal, majd 1972-től
az ABBA-formáció tag-
jaként lett világszerte is-
mert. Házasságukból két
gyermek született, Linda

(1973) és Peter Christian (1977). gyermekei iránt
érzett kötelezettségeit, valamint a repüléstől való fé-
lelmét egyre nehezebben tudta összeegyeztetni
munkájával. Vélhetően ennek is köszönhetően
romlott meg a házassága a ’70-es évek végére, ami
1980-ban válással végződött. A magánéleti válság
nagyban hozzájárult az ABBA felbomlásához is.
ezt követően Agnetha szólókarrierbe kezdett, és
bár jelentős sikereket ért el, ezek nem hasonlítha-
tóak az ABBA sikereihez. Napjainkban visszavo-
nultan él lányával és annak családjával. Utolsó al-
bumát 2013-ban adta ki „A” címmel (ami az ABBA
névben betöltött szerepére utal), mely nagy sikert
hozott európa-szerte.

Björn Ulvaeus (1945 - )
Már 16 éves korától a
Hootenanny singers
nevű folk-együttes gitá-
rosa volt. 1966-ban is-
merkedett meg Benny
Anderssonnal. Kapcso-
latuk mély barátsággá és
a XX. századi popzene
egyik legjelentősebb
szakmai együttműködé-
sévé fejlődött. Az
ABBA felbomlása után

tim Rice-szal és Benny Anderssonnal közösen
megírták a Chess (sakk) című nagysikerű musicalt.
1995-ben mutatták be Kristina från Duvemåla című
musicaljüket, melynek egyik szerepét lánya, Linda
alakította. Benny Andressonnal közös, legújabb
produkciójuk a Hjälp sökes (segítség kerestetik)
című musical. Benny Andressonnal együtt 2015-
ben felkerültek minden idők 100 legjobb dalszöve-
gíróinak listájára. Válása után újra házasságot kö-
tött, második házasságából két lánya született. Je-
lenleg családjával gyönyörű erdős környezetben,
stockholm külvárosában, Djursholm szigetén él.

Anni-Frid Lyngstad (1945 - )
Norvégiában született,
majd édesanyja halála
után, 1947-ben nagyma-
májával svédországba
költözött. édesapját –
aki a német hadsereg
tagjaként a világháború
alatt Norvégiában állo-
másozott – csak 1977-
ben ismerte meg. 17
évesen férjhez ment, eb-
ből a házasságából két

gyermeke született. Lánya 1998-ban meghalt egy
autóbalesetben. Válása után ismerkedett meg
Benny Anderssonnal, akivel 8 év jegyesség után
1978-ban házasságot kötött. Házasságuk azonban
1981-ben válással végződött. Az ABBA évei előtt
is énekléssel foglalkozott, 12 évesen már egy együt-
tesben dalolt, 1967-ben pedig megnyert egy tehet-
ségkutató versenyt. 1972-ig számos szólóalbuma je-
lent meg. Az ABBA felbomlása után, 1982-ben
Phill Collins volt Frida című albumának producere,
ez volt szólókarrierjének legsikeresebb kiadványa.
1992-ben feleségül ment Heinrich Ruzzo Reuß von
Plauen herceghez, de 1999-ben megözvegyült.
Napjainkban svájci birtokukon él. 

Benny Andresson (1946 - )
stockholban született, és
már kora gyermekkorá-
tól muzsikált. Apja és
nagyapja társaságában
akkordeonegyüttesként
is fellépett, ami a Benny
triója nevet viselte. 10
éves korában egy zongo-
rát kapott ajándékba.
Néhány zongoraleckét

követően autodidakta módon tanult meg zongo-
rázni. 1964-ben csatlakozott a Hep stars együttes-
hez, melyből 1969-ben kivált. ebben az időszakban
Christina grönvallal élt együtt, akitől két gyermeke
született. Az ABBA-időszakot követően folytatta
szerzőtársával, Björn Ulveaus-szal az együttműkö-
dést, aminek több musical a gyümölcse. A Mamma
mia megfilmesítésében zenei vezetőként működött
közre, ő vezette a zenei felvételeket az egykori ABBA
stúdiómuzsikusok és a színészek közreműködésével,
sőt, egy rövid pillanatra láthatjuk is őt a filmben. A
koronahercegnő Viktória és vőlegénye, Daniel West-
ling esküvőjére 2010-ben ceremóniazenét kompo-
nált, melyet a pár gyűrűcseréje alatt játszottak. 
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Az ABBA SymPHony

Az ABBA dalai a mai napig számtalan feldolgozást
éltek meg. Az együttes alkotásainak egyik legjelen-
tősebb összefoglalása a Mamma mia! című musical,
melyhez az angol színiíró, Catherine Johnson írt
történetet 1999-ben, melyből 2008-ban film is ké-
szült. A film érdekessége, hogy a dalokat nem ki-
sebb színész-személyiségek éneklik, mint Meryl
streep, Amanda seyfried, Pierce Brosnan, Colin
Firth és stellan skarsgård. A film, akárcsak az alap-
jául szolgáló musical a mai napig töretlen sikernek
örvend, a világ színházai a megszületése óta hatal-
mas sikerrel játsszák. 
Napjainkban egyre erősödik a trend, ahol könnyűze-
nei együttesek szimfonikus zenekari kísérettel játsza-
nak, egyre több dalt hallunk szimfonikusnak mon-
dott feldolgozásként újra, és már-már nem is számít
extrának, ha egy nagyobb koncerten beültetnek a
sztárok mellé egy szimfonikus zenekart, amiből az-
tán vagy hall, vagy nem hall semmit a nagyérdemű. 
Így adódott az ötlet: miért ne szólalhatna meg né-
hány ABBA-sláger szimfonikus köntösben? Ott
Rezső, fiatal magyar zeneszerző Hollerung gábor-
tól kapott felkérést egy négy tételes ABBA-zenék-
ből álló szimfonikus mű megírására.
Az ABBA symphony különlegessége, hogy a szim-
fonikus zenekar és a kórus nem biodíszletként szol-
gál, hanem itt ők a főszereplők, az ő előadásuk me-
séli el az ABBA zenekar történetet, az ABBA dalain,
dal-részletein keresztül. A zeneszerző, Ott Rezső a
szimfónia tételeinek címet is adott: I. Kezdetek, II.
szerelem és szakítás, III. scherzo, IV. Abba forever.
Ott Rezső a dalok kiválasztásánál figyelembe vette,
hogy az adott dal mennyire illeszkedik a tematikába,
mennyire népszerű. De természetesen szerepet ját-
szott benne az is, hogy milyen hatással van rá, mint
szerzőre. „Különösen finom és izgalmas lesz a dalok egy-
másba fonódása, hisz ebben a szimfóniában nem külön da-
lokat hallunk, hanem nagy, 20-25 perces tételeket, melyekben
a dalok oly természetességgel követik egymás, mintha a svéd
zenekar szerzőpárosa eleve így találta volna ki őket. Most, az
életmű és a történetük megismerésével – kiemelve itt a szerelmi
történetüket – keletkezett bennem egy olyanfajta tisztelet és
szeretet a művészetük iránt, ami segített abban, hogy szaba-
dabban használjam fel a dalaikat. Mindemellett megismer-
hettem néhány olyan dalt, amit még nem hallottam (vagy nem
oly népszerű, vagy egyszerűen nem jutott el hozzám), s ame-
lyeknek nagyon megfogott a mélysége, tisztasága, zeneisége vagy
tematikája. Aki eljön a koncertre, a régi mellett egy újabb ol-
dalát ismerheti meg ennek a kiváló svéd csapatnak.”
és hogy hogyan is áll össze Ott Rezső ABBA-szim-
fóniája? Képzeljünk el egy teljesen szokványos

szimfóniát, melyben Beethoven vagy Mahler dalla-
mai helyett az ABBA slágereit hallhatjuk egymás
után felfűzve egy szimfonikus zenekar, egy grandi-
ózus kórus és négy kitűnő énekes előadásában, az
előadást pedig nagyszabású, lendületes táncpro-
dukció teszi még izgalmasabbá. Nos: ez az ABBA
symphony.
AZ ABBA Symphony produkciót október 8-án nézhetik
meg a Papp László Budapest Sport Arénában, 20 órai kez-
dettel. Közreműködik: Singer Street (Bartos Patrícia, Fe-
hér Adrienn, Czutor Ignác, Fehér Gábor), a Budapesti
AKadémiai Kórustársaság, a Coincidance, koreográfus:
Gyulai Júlia, és természetesen a Budafoki Dohnányi Zene-
kar. Vezényel: Hollerung Gábor
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tUDtA?

• 1976. június 18-án az ABBA a stockholmi királyi operaházban

barokk ruhában mutatta be Dancing Queen című számát, károly

gusztáv király és menyasszonya, Silvia Sommerlath másnapi es-

küvőjének tiszteletére.

• 1979. október 3-án, amerikai turnéjuk során New yorkból Bos-

tonba tartva repülőgépük olyan heves viharba keveredett, hogy

már-már a lezuhanás veszélye fenyegetett, így kényszerleszállást

kellett végrehajtani. Agnethát olyan súlyos sokk érte, hogy le-

mondta a Fehér Ház-beli látogatását és a washingtoni koncertet

is. Az együttes ezt követően busszal folytatta a turnét.

• Agnetha az 1973-as eurovíziós válogatón 9 hónapos terhesen

vett részt.

• A the visitors album a zenetörténet egyik első CD-kiadványa volt.

• Amikor az ABBA tagjait megkérdezték, hogy melyik a kedvenc

daluk, a tagok a következő nótákat nevezték meg: Agnetha: Fer-

nando, Frida: Dancing Queen, Benny: Chiquitita, Björn: the Win-

ner takes it All. Agnetha később helyesbített, hogy a kedvenc dala

tulajdonképpen a the Winner takes it All. 

• Az ABBA volt az első professzionálisan menedzselt együttes. A

csapat nagyban hozzájárult a videoklip, mint műfaj elterjedéséhez;

elsők között alkalmazták a videoklipeket dalaik népszerűsítéséhez.

• 2013-ban Stockholban megnyílt az ABBA Múzeum, ahol kosztü-

mök, különböző ABBA-relikviák, köztük az eurovíziós dalfesztivál

plakettje is látható. egyik érdekessége a „ring, ring telefon”, me-

lyet az egykori ABBA-tagok véletleszerűen felhívnak, így, ha a láto-

gatónak szerencséje van, akár telefonvégre kaphat egy ABBA-tagot.

• Az ABBA-tagok életnagyságú viasz-szobrai megtekinthetők a

londoni Mme tussaud Múzeumban.
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Szöveg: Borbély Linda

Doráti Antal erősen hitt benne, hogy
karmesterként nem önmagát kell kife-
jeznie, hanem azt, amit közölni akar.
Úgy vélte, a zenében, amit zenészek és
énekesek segítségével közvetíteni sze-
retne közönsége felé, benne foglaltatik
az emberiséget mintázó három fő tulaj-
donság, tevékenység. Így nyilatkozott:
„A szeretetet vagy szerelmet – azt a melódia
adja. A tevékenységet, a munkát – azt megta-
láljuk a ritmusban, és a harmóniában megta-
láljuk az emberi egységet, az emberi összessé-
get.”

KEzdEtEK ÉS HAtáSoK

Doráti Antal zenészcsaládban született,
édesanyja zongoratanár, édesapja a bu-
dapesti Operaház hegedűse volt. Ötéves
korától vett rendszeresen zongoraórákat,
s – előbb magánúton, később pedig,
mint a Liszt Ferenc zeneakadémia nö-
vendéke – Weiner Leó tanítványaként
csiszolta tudását. Doráti szerint Weiner igazi jelen-
tőségét a nevelésében lehetett megfogni. Növendé-
kei leginkább azt sajátították el, hogy a zene leg-
magasabb rendű szolgálatában hogyan követeljék
meg önmaguktól a maximumot, és hogy azt hogyan
kaphatják meg másoktól. Weiner magyarázatai rö-
videk voltak és lényegre törők, inkább megmutatta,
mint elmondta, hogyan kell valamit megoldani. ér-
dekesmód Weiner nem játszott hangszeren, így
szemléltető módszerei talán komikusnak hatottak
– hegedűsöknek több ízben úgy „játszotta elő” a
Kreutzer szonátát, hogy a hegedűt és a vonót egy-
egy ceruzával helyettesítette –, de kétségkívül ő ala-
kította ki a XX. század első harmadban született
magyar zenészgeneráció ízlését és hozzáállását.
Fiatal éveiben Weineren kívül óriási hatással volt
Dorátira tanára, Kodály zoltán. 1920-ban felvéte-
lizett hozzá, majd négy éven keresztül járt az osz-
tályába. Akkoriban nem kötötték korhoz a zene-
akadémiára való felvételt: bárki, aki sikeresen ab-

szolválta a felvételi vizsgát, növendék lehetett. Dip-
lomát viszont csak az érettségi bizonyítvánnyal ren-
delkezők kaphattak, így Dorátira is nagy súly nehe-
zedett majdnem két éven át – zeneakadémia, kö-
zépiskola egyszerre, közben pedig még édesapjának
is segédkezett a kamarazeneoktatásnál, valamint
gyermekeknek adott zongoraórákat.
Doráti elmondása szerint Kodálytól másfajta értéke-
ket kapott, mint Weiner Leótól. Minden tárgyat ő ta-
nított: összhangzattant, formatant, ellenponttant,
hangszerelést, esztétikát – igazi, a mélyreható szak-
mai ismeretanyagot adott át. „Kétszer voltam növendéke
Kodálynak: Először, amikor tanított, és másodszor, amikor
végre megértettem, mit tanultam tőle.” – vallotta Kodályról.
e két magyar nagymesterrel kötött ismeretség alap-
jaiban határozta meg Doráti Antal zenei gondolko-
dását. A harmadik ember, aki nagy mértékben be-
folyásolta, az nem más, mint Bartók Béla. Doráti
Bartók propagátorának – és rajongójának – vallotta
magát gyermekkorától kezdve, és pályája során
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A zenekarcsináló
Doráti Antal (1906-1988) karmester nagyjából bárhol, bármilyen körülmények között létre tudott hozni egy
jó zenekart. Ezt nem tartotta különösebb teljesítménynek, úgy gondolta, három dolog kell csak hozzá: alapos
felkészülés, feltétel nélküli odaadás és teljes őszinteség.
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mindig kiemelkedően fontosnak tartotta, hogy élet-
művét megismertesse a közönséggel. Miután az
’50-es években munkája bevégeztetett, úgy érezte,
hogy más kortárs zeneszerző nem keltette fel az ér-
deklődését annyira, hogy hasonló elhivatottsággal
kiálljon a munkássága mellett. (Kitöltve ezt az űrt,
Haydn zenéje felé fordult ezután, és négy év alatt le-
mezre vette Haydn összes művét.)
Bartók zongoraművészi és emberi magatartása Do-
ráti egész életére hatással volt. Noha zenei pályafu-
tásuk szorosan sosem kapcsolódott össze, életük
több ponton is keresztezte egymást. A csodálatos
mandarin négykezes előjátszására maga a mester je-
lölte ki társául a fiatal korrepetitort 1926-ban – nem
sokaknak adatott meg ekkora megtiszteltetés! Ba-
rátságuk ezután még sok évig folytatódott. Bartók
halálhíre Havannában érte Dorátit, éppen Beetho-
ven eroicájához készült vezényelni. Az előadás előtt
néhány szót szólt Bartókról, mintegy az ő emléké-
nek ajánlva az estét. Úgy gondolta, ez az ő személyes
gyásza, az ő tisztelgése a kedves barát felé. Megle-
petésére a darab végén a közönség felállt és néma
csendben maradt, amíg távozásra nem adtak jelzést. 
Visszakanyarodva zenei pályafutásához, a zene-
akadémia elvégzése után az Operaházba került kor-
repetitornak, itt négy évig dolgozott. „Olyan voltam,
mint az itatóspapír, tanultam minden tapasztalatból, jóból-
rosszból egyaránt.” – írta erről az időszakról. Korre-
petitorként rövid idő alatt hatalmas rutinra tett
szert, ám ez nem hatott kielégítően Dorátira. Kül-
földre vágyott, és ebben nagy szerepe volt bizonyos
politikai elemeknek: az antiszemitizmus megállít-
hatatlanul terjedt, és szépen-lassan beszivárgott a
hétköznapokba.
Doráti zsidó származású volt. ennek sem ő, sem
családja, barátai nem tulajdonítottak különösebb je-

lentőséget. Az egyre erősödő fasizmus – mely mi-
att a mindennapok egyre keserűbbek lettek –, az if-
jonti kíváncsiság és tudásszomj fokozatosan külföld
felé irányította figyelmét, míg végül a kultuszmi-
nisztériumnál kijárt egy állami ösztöndíjat és 1928-
ban Drezdában helyezkedett el.

nÉmEtorSzáG, PárIzS

Drezda – Doráti saját elmondása alapján – azonnal
rabul ejtette. A város – még annak lebombázása
előtti állapotáról beszélünk – nyugalmas volt és kel-
lemes, az opera színvonalban pedig a berlini Unter
den Linden staatsoperrel vetekedett – noha mére-
teiben azért szerényebb volt.
Az Operában Fritz Busch asszisztense lett 1929-
1933 között. Vele remek munkakapcsolatot, majd
barátságot alakított ki – a pozícióbeli különbség el-
lenére. Doráti a drezdai évek alatt rengeteget tanult,
azonban nem nyughatott: egyre csak arra vágyott,
hogy karmester lehessen. ezen ambíciók erősödé-
sében az is szerepet játszott, hogy nősülni kívánt,
ehhez önálló egzisztenciára volt szüksége, ezt pe-
dig a karmesteri pozíció által vélte megoldhatónak.
Doráti szerencsés csillagzat alatt született: A legtöbb
dolog, amibe belefogott, összejött neki. Most is sze-
rencsés volt az együttállás: egyhónapnyi keresgélés
után sikerrel járt, a Münsteri Városi színház kar-
mestereként tevékenykedhetett a következő évadtól.
Így szerződéssel a zsebében már bátran masírozha-
tott vissza Magyarországra, megkérni a hőn áhított
leányzó kezét. szíve választottjával – Kórody Klári-
val, akit közös barátok révén ismert meg – rövid
időn belül összeházasodtak, majd olaszországi nász-
útjukat követően Münsterbe költöztek, ahol Doráti
megkezdte karmesteri tevékenységét.

A münsteri hétköznapokat egyéb-
ként rettenetesen unalmasnak tar-
totta, a Városi színházon kívül
nem igazán volt lehetőség másféle
kulturális kikapcsolódásra. Az ifjú
karmester számára ez azonban ide-
ális tanuló időszak volt. A zenész-
és énekesgárda mind lelkes, ígére-
tes fiatalokból állt – akárcsak Do-
ráti –, és pár hónap alatt sikerült
egy színvonalas repertoárt létre-
hozni. Lassacskán egyre több ven-
dég-karmesteri ajánlat futott be
Dorátihoz, végül a harmadik évad
után döntött úgy, hogy inkább eb-
ből, a vendégkarmesterkedés alkal-
mibb munkáiból próbál megélni.
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1932-ben Berlinbe költöztek feleségével, s nagy lel-
kesedéssel vetette bele magát a zenei életbe.
A körülmények azonban a kedvezőtlen politikai
helyzet miatt – a nácik hatalomra kerülése idejében
járunk – nem voltak a legalkalmasabbak egy tevé-
keny, nyüzsgő művészi létforma kialakításához. A
környezetében egyre több ember „groteszk átala-
kulásának” lett szemtanúja, és hamarosan távozott
is Németországból. Feleségével Párizs felé vették
az irányt. szinte elölről kellett kezdenie mindent,
beleértve karrierjét is. szerencsére azonban néhány
nap keresgélés után talált munkát – énekeseket kel-
lett korrepetálnia. Ugyanolyan odaadással végezte
munkáját, mint 1924-ben. Hamarosan egyre na-
gyobb hírnévre tett szert, s az egyik tanítványa ré-
vén kapott egy ajánlatot: Menjen át Angliába, és ve-
zényelje a Monte Carlo-i Orosz Balett három elő-
adását. A harmadik előadás után állásajánlatot ka-
pott a társulattól, melyet elfogadott. ennek a dön-
tésnek következtében néhány évtizedre el is távo-
lodott eredeti hivatásától, az opera-dirigálástól.

Az oPEráról

Doráti szerint a XIX. század legnagyobb operai
eseménye az angol nyelvű világ bekapcsolódása volt
az operai életbe. Angliában és Amerikában a szá-
zad elején az opera amolyan importált luxuscikk
volt, és sokáig csak a legfelső réteg szórakozását je-
lentette. Példaként hozza fel a New York-i Metro-
politant, mely egy szilárd intézmény volt, szinte ki-
apadhatatlan büdzsével. Uralkodása a nemzeti ope-
raszíntéren egyedülálló volt, azonban arra képtelen
volt, hogy az opera műfaját az amerikai zene tala-
jába ültesse át. 

Felmerül a kérdés, hogy az operákat vajon milyen
nyelven kell előadni? Ahol van hazai operakultúra,
ott a saját nyelvükön énekelnek, hiszen „a meg nem
értett színház – nem színház.” Viszont amely or-
szágokból ez hiányzik, ott az opera behozatalra
szorul, s így volt ez Anglia és Amerika esetében is.
A gondolatot továbbgörgetve a nyelv problemati-
kájába ütközünk: az emberek érteni akarták az ope-
rákat. Ám ezek a külföldi operaelőadások többé-
kevésbé már megvoltak, beágyazódtak az adott or-
szág kulturális kínálatába. Az eredeti nyelven elő-
adott darabok úgy szólalnak meg, ahogy azt a ze-
neszerző elképzelte. Amit esetleg lefordítottak an-
golra, ott a fordítási folyamat következtében valami
„kiveszett” a darabból. Doráti szerint a fordítások
sokat rontanak a darab élvezeti értékéből – a szó és
a dallam már nem úgy olvad össze egy harmóniá-
ban, mint ahogy az eredetileg meg volt írva.
A közönség képes élvezni az idegennyelvű operát
akkor is, ha nem érti – csak ismeri az adott operát.
ehhez tehát először az adott ország anyanyelvén
megszólaló operát kell adaptálni, majd pedig – mi-
után készen állnak megismerkedni vele – az eredeti
nyelven megszólaló operát kell elhozni a közön-
ségnek – s így lehet teljes az operazene-hallgatás él-
ménye.
Doráti az operaművészet evolúcióját négy sza-
kaszra osztotta: A XIX. század elején az énekes-
központú opera uralkodott. ezekben az előadá-
sokban a zeneszerző gyakran egy általa ismert éne-
kes hangi adottságaira írt egy szerepet. A zene és a
szöveg másodrangú volt, a színpadi mozgás és elő-
adás pedig a fontossági sorrend végén kullogott.
Utána következett a karmester-központú opera.
ebben a zenét helyezték előtérbe, a partitúrához
szigorúan ragaszkodtak. A harmadik szakaszt ren-
dező-központú operának nevezte el, mely még
mind a mai napig tart. Itt már odafigyeltek a meg-
felelő szereposztásra, nem a hangi adottságok ját-
szották a döntő szerepet. A darabok dramaturgia-
ilag kidolgozottak, logikus cselekmények bemuta-
tására törekednek. talán egy kicsit át is esnek a ló
másik oldalára. A progresszív látásmóddal nincsen
baj, azonban „a mesterkélt eredetieskedésnek rosszabb a
szaga, mint a tegnapi halnak.” A negyedik korszak –
melynek meggyökereztetését Doráti egyfajta „fu-
turista-idealista” attitűddel szorgalmazta – a zené-
szek, a rendező, és az énekesek közötti teljes együtt-
működés, melyet az egyenlően megosztott felelős-
ség és a nagyfokú érdekeltség jellemez. Doráti az
opera jövőjét ebben az ensemble-elvben látta: jó
énekesek jól felkészült együttessel dolgoznak, és
tartósan együtt munkálkodnak. szerinte az, hogy
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Névjegy: DOrÁtI ANtAL, kArMeSter, zeNeSzerző

Született: 1906. április 6. Budapest

Legkedvesebb pillanata a pódiumon: Mikor 1960-ban az Amsz-

terdami Operatársulatnál verdi: Simon Boccanegráját vezényelte

– amit ő is rendezett –, a harmadik felvonás előtt a függöny fel-

ment, és lánya díszletét kirobbanó tapsvihar fogadta.

Karmesterideálja: Arturo toscanini

Mottója: „Nem fontos, mennyit adunk embertársainknak, ha min-

dent odaadunk, ami bennünk van. Amit nyújtunk, annak érvé-

nyességét, értékét nem a mennyisége, hanem teljessége hatá-

rozza meg.”

Fontosabb művei: Az út (kantáta Paul Claudel poémájára), 

I. szimfónia, Missa Brevis, Magdalena (balett), vonós-oktett, 

Madrigálszvit, kamarazene (dalciklus james joyce verseire), 

zongoraverseny, gordonkaverseny, Oboaverseny, Békemise, 

the voices (szimfonikus dalciklus rilke verseire).
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van egy-két jó hangú énekes – a sztárok –,
akik mindenhol énekelnek, és több órát töl-
tenek repülőn, mint az adott városban, ahol
fellépnek, és nem illeszkednek be a helyi
együttes keretébe, ez egyfajta improvizatív
jelleget ad az előadásnak.

A BAlEttról

Visszatérve életútjához, 1933-tól tehát a Bal-
lets Russes de Monte-Carlo karmestere lett.
A társulat a híres gyagilev-féle társulat
utódja volt. A kezdeti viszolygások ellenére
egész hosszú időt töltött a társulattal. A
munkát abszolút ugródeszkának fogta fel
karrierje szempontjából, de elhatározta,
hogy mivel elvállalta, komolyan is fogja csi-
nálni. Így elkezdte feljavítani a zenei anya-
got; újrahangszerelte azokat a darabokat,
amelyekre szükség volt. Igyekezett egy új
szemléletmóddal megismertetni a társulatot:
tiszteljék a zenét, amire táncolnak, és ne tor-
zítsák el mindenféle oda nem illő koreográ-
fiai elemmel, kellékkel, díszlettel. A társulat
rendkívül tehetséges táncosokat fogott ösz-
sze, az első amerikai turnéjuk elsöprő sikert
hozott, s megnyitotta az egyesült Államokba vezető
utat a balettművészet számára. 
A Ballets Russes „főhadiszállása” Londonban volt,
itt folyt a repertoár karbantartása, és az új darabok
betanulása, innen indultak turnékra. Amerikán kívül
Ausztráliában és Új-zélandon is turnéztak. Noha
Doráti új darabok írásába nem fogott ezen időszak
alatt, a rengeteg feldolgozás, átirat – amiket a tár-
sulat számára készített – mozgásban tartotta szerzői
kreativitását.
Londonban 1936-ban kezdett el lemezfelvételeket
csinálni, és ezt egészen élete végéig folytatta. A ba-
lett-társulattól már egy ideje elvágyódott, de addig
nem akarta feladni, amíg más, biztos munka nincs
a láthatáron.

AmErIKA

1939-ben egy megbeszélés miatt zürichben tartóz-
kodott feleségével, mikor Hitler megszállta Len-
gyelországot. Mivel Doráti már 1937 óta kacérko-
dott az amerikai állampolgárság gondolatával, a je-
len helyzetben egyértelművé vált számára: Ameri-
kába kell menniük. Kapcsolatai révén sikeresen el-
jutottak a tengerentúlra. New Yorkban helyezke-
dett el, s a szerencse ismét hamar rátalált: az ABC
egyik rádióadója megbízta, hogy készítsen el egy se-

reg lemezfelvételt. Időközben megszületett tonina
nevű kislánya, aki később szintén a színpadnak fo-
gadott örök szerelmet: díszlettervezői hivatást vá-
lasztott magának.
1944-ig a New York-i Ballett theatre zeneigazga-
tója volt – ezután végképp leszámolt a balett vilá-
gával. Később egyébként meglepve tapasztalta,
hogy a balettkarmester, mint foglalkozás eléggé
alulértékelt a zenei életben, hiszen az nem „rendes”
karmesteri tevékenység.
Amerikában a háború után felkérték a Dallasi szim-
fonikus zenekar vezetésére. Örömmel vállalta a fel-
adatot, azonban később derült ki számára, hogy
Dallasnak tulajdonképpen nincs is szimfonikus ze-
nekara, tőle várják annak megszervezését. Doráti a
tőle megszokott maximalizmussal vetette bele magát
a munkába, és rövid, de termékeny időszakot tölt-
hetett a DsO-val. Hangversenyek, lemezfelvételek
jellemezték ezeket az éveket, illetve elindítottak egy
új gyermekhangvsereny sorozatot is. Az 1948-49-es
évad volt az utolsó Dallasban, ekkor olyan műveket
dirigált, mint Bartók: A kékszakállú herceg vára, a
tavaszi kórusmű-fesztiválon pedig Verdi: Requiem,
Beethoven: Missa solemnis, Haydn: teremtés és
Bach: János passiója is felcsendült.
1949-től 60-ig volt a Minneapolisi szimfonikus ze-
nekar vezető karmestere volt, s az együttest lemez-
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nagy magyar karmesterek

felvételei révén nemzetközileg ismertté és elis-
mertté tette. Önéletrajzi könyvében visszaemlé-
kezve ezt az időszakot tekinti a legfontosabbnak a
művészi fejlődésében. Minneapolisi évei alatt visz-
szatért a zeneszerzéshez is. ez a tevékenység tulaj-
donképpen az önvédelemnek egy formája volt: Az
’50-es évek közepén Menière-kórral diagnosztizál-
ták. ez a belső fül megbetegedése, az esetek több-
ségében halláscsökkenéssel, vagy megsüketüléssel
járhat. Doráti azonban szerencsésen felgyógyult be-
lőle.

vEndÉGKArmEStErKEdÉS

1959-ben a Bécsi Operaháztól Karajan egyik mun-
katársa kereste meg egy ajánlattal; állandó karmes-
ternek hívták az intézménybe. Már visszaköltöztek
európába, mikor kiderült, hogy a staatsopernak
más tervei vannak, így Doráti „szabadúszó” lett.
ennek hamar híre ment, és európa-szerte vendég-
karmesterkedett.
Felsorolni is nehéz, hogy ezek után mely zeneka-
rokkal dolgozott együtt: 1963-tól 1967-ig a BBC
symphony Orchestra, 1966-tól a stockholmi Fil-
harmonikus zenekar, 1971-től hét évig a washing-
toni National symphony Orchestra, 1977-től a det-
roiti symphony Orchestra, 1975-től a londoni
Royal Philharmonic Orchestra vezető karmestere,
később örökös karnagya. Alapításától, 1957-től
kezdve figyelemmel kíséri a magyar emigránsokból
álló zenekar, a Philharmonia Hungarica tevékeny-
ségét, amelynek később tiszteletbeli elnöke lesz, és
amellyel 1970-73-ban lemezre veszi Joseph Haydn

összes szimfó-
niáját. 
gyakran ven-
dégszerepelt
Doráti más
nagy zeneka-
roknál is –
1946-os angliai
bemutatkozá-
sakor például a
L o n d o n
symphony Or-
chestra-t vezé-
nyelte, s ettől
kezdve együtt-
m ű k ö d é s ü k
rendszeressé

vált. 1960-tól tíz évig minden évadban vezényelte
az Izraeli Filharmonikusokat és több koncertköru-
tat is tett velük. gyakori vendégkarmester volt 

európa és észak-Amerika legjelentősebb operahá-
zaiban is. A világ legtöbb hanglemez-felvételt ké-
szített muzsikusai egyikének tartják, 1934-től halá-
láig több mint 500 lemezt készített.

nEm A KözönSÉGnEK dIrIGált

Dorátit egyfajta „zenekarcsináló” hírében tartották.
elmondása szerint ehhez semmilyen speciális ké-
pesség nem szükséges, pusztán arról van szó, hogy
el kell érni, hogy egy zenekar akarjon jól játszani,
mert ha akar, akkor fog is. Megközelítésmódja a kö-
vetkező: alapos felkészülés, feltétel nélküli odaadás
és teljes őszinteség. szerinte egy karmester legfon-
tosabb tulajdonsága a vezetői képesség, amivel rá-
veszi a zenészeket, hogy akarjanak jól játszani. egy
karmesternek nincsenek eszközei arra, hogy a da-
rabbal való kapcsolatát kifejezze, ő a hangszeres és
az énekes kollégákra támaszkodik. Világosan, ért-
hetően kell megfogalmazni gondolatait a zenekar
felé, ismétlések, változtatások esetén pedig néhány
szóval meg kell megmagyaráznia, hogy pontosan
miért is szeretné azt, amit kér.
Doráti úgy vélekedik, hogy a karmester tevékeny-
sége az előtte ülő zenészeknek szól, nem pedig a
közönségnek, ezért túlzott gesztikulációkra semmi
szükség. A karmester nem önmagát, hanem a kö-
zölnivalóját akarja közvetíteni, ez pedig a zenésze-
ken keresztül történik.
„Én nem 'komponáló karmesternek', hanem 'dirigáló ze-
neszerzőnek' tekintem magam.”
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Doráti anekdotája Kodályról

„első háború utáni találkozásunk londoni, gloucher
Place-i szállodájában történt. Az első, megindult pilla-
natok és némi általános társalgás után érdeklődött,
hogy komponálok-e még.
– Nem még: újra. – mondottam.
– Mutasson valamit.
Nem volt velem Londonban más, mint akkor befeje-
zett Missa Brevisem partitúrája. A darab kórusra  és
ütőhangszerekre íródott. Mint vokális beállítottságú ze-
neszerzőt, ez érdekelte, és megkért, hogy hozzam ma-
gammal legközelebb. Lassan tanulmányozta a partitúrát
és alaposan. ezalatt én csendben ültem.
– egészen bizáncias. – mormolta egy helynél.
Amikor a végére jutott, letette a kéziratot és azt
mondta:
– Hála istennek rájött, hogy a 'pacem' szó ábrázolására
a legalkalmasabb egy e-dúr akkord.”
Hát, Kodály ekképpen fejezte ki elismerését.
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BUDAFOKI HANGVERSENyESTÉK

Mivel is kezdhetnénk az új, éppen 25. évadunkat?
Felavatjuk, és nem mással, mint Beethoven Ház-
avatás-nyitányával. A Házavatás c. mű a bécsi Jó-
zsefvárosi színház újra megnyitására íródott, és va-
lójában Beethoven az Athén romjai című Kotzebue-
színdarabhoz írt kísérőzene adaptációja. Beethoven
a már meglévő zenéket átdolgozta, kiegészítette, és
új nyitányt írt hozzá. A munkához éppen Händel és
Haydn műveinek tanulmányozása után kezdett neki,
így érezhető a szerzők hatása, míg a szimfóniák vi-
lágához szokott fülünknek talán kicsit szokatlanul
hathat az erős klasszikus hatás.
A nyitányt követően Beethoven I. zongoraversenye
csendül fel, melyet valójában harmadikként kom-
ponált ebben a műfajban. Bemutatóján, 1798-ban,
Prágában maga a szerző játszotta a zongora szóla-
mot. A versenyművet szüts Apor, a 2016-os Beet-
hoven Budán kadencia versenyének győztese szó-
laltatja meg, természetesen a saját kadenciájával.
Mendelssohn első ízben húszévesen járt skóciában,
és az ott látott táj vad szépsége, valamint a hozzá fű-
ződő fordulatos történelmi események sokáig fog-
lalkoztatták. Az első vázlatok azonnal kialakultak a
fejében, mégis jó 10 évet kellett várni a szimfónia
elkészültéig, mely mesterien egyesíti a zeneszerző
jellegzetes zenei nyelvét és a tájról nyert ihletét.

BDZ JUNIOR

A Budafoki Dohnányi zenekar és a BobBon ma-
tiné immáron második éve indít közös ismeretter-
jesztő sorozatot, mely játékos könnyedséggel vezeti
be az ifjúságot a zene szeretetének mind mélyebb
bugyraiba. A sorozat játékmestere: Lukácsházi
győző.
A sorozat első, izgalmas hangszereket bemutató
előadásának közreműködője az Amerikában ren-
dezett, sAVVY Chamber Music Competition, in-
novatív zenei tendenciákat támogató versenyen kö-
zönségdíjat nyert együttes, a Melodika Projekt. Már
a nevük is mutatja, hogy gyakran megfordul ke-
zükben a “fújt zongora”, azaz a melodika, de ezzel
még nincs vége az izgalmas hangszereknek. Az ütő-
hangszerek között a xilofon mellett a gyerekek
meghallhatják a cajon  és a boomwhacker hangját is.
előbbi azért lehet ismerős, mert napjaink könny-
űzenéjében is gyakran feltűnik, míg az utóbbi az
egyik legfrissebb zenepedagógiai eszköz. A trió har-
madik tagja gitáron játszik, ennek megfelelően a re-
pertoár is egzotikusabb, mint általában: Bach, Mo-
zart, grieg és Bartók szerzeményei mellett Piazzolla
és Albéniz tangói is megszólalnak, sőt, tarrega hí-
res “csengőhang-keringője” is egyedi átiratban ke-
rül bemutatásra.

DOHNÁNyI

Rameau elsősorban operaszerzőként ismert, ám ope-
rái számos zenekari betétet tartalmaznak, melyek
egyrészt a cselekmény drámai megjelenítését szol-
gálják, másrészt a cselekmény részeként táncot jele-
nítenek meg. ezen betétszámokból könnyedén ösz-
szeállíthatunk egy olyan tételsort, melyek a későbbi
zenei tradíciókban egy szimfóniát alkotnak. e válo-
gatásnak adtuk az „Une symphonie virtuelle” nevet.
ezt követően Beethoven I. zongoraversenye csen-
dül fel, melyet valójában harmadikként komponált
ebben a műfajban. Bemutatóján, 1798-ban, Prágá-

2017. szeptember 29. péntek
19:00 Klauzál Ház

Beethoven: Házavatás - nyitány
Beethoven: I. zongoraverseny
Mendelssohn: I. (skót) szimfónia

Szüts Apor – zongora 
Vezényel: Hollerung Gábor

2017. szeptember 30. szombat
15:00 Klauzál Ház

jÁték A kLASSzIkUSOkkAL
Melodika Project
Antal Gábor – melodika, Csernus Katalin – gitár
Pődör Bálint – ütők
Mesélő: Lukácsházi Győző

2017. szeptember 30. szombat
19:30 zeneakadémia

rameau: Une symphonie virtuelle
Beethoven: I. zongoraverseny
Brahms: I. szimfónia

Szüts Apor – zongora 
Vezényel: Hollerung Gábor
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ban maga a szerző játszotta a zongora szólamot. A
versenyművet szüts Apor, a 2016-os Beethoven Bu-
dán kadencia versenyének győztese szólaltatja meg.
„Johannes két szimfóniatételt játszott el nekem. Mindkettő
nagyszabású, lendületes és szellemes az elejétől a végéig,
mégis talán melódiagazdagságában nem teljesen elégített ki.”
írta Clara schumann egy levelében, amikor először
hallota Brahms I. szimfóniájának tételeit. „...nem tu-
dom eltitkolni, hogy levert és szomorú vagyok, mert ezek
nem azonos jelentőségűek” Brahms más műveivel. A
szimfónia bemutatója 1876. november 4-én volt
Karlsruhéban. A kritikák hangsúlyozták a beetho-
veni hagyományok folytatását, a Beethoven-mű-
vekkel való rokonságot, sőt Hans von Bülow egye-
nesen azt mondta róla: a tizedik! A szimfónia va-
lódi értékét csak jóval később ismerte fel az utókor.

ORBÁN 70

Hetvenedik születésnapját ünnepli idén hazánk
egyik legmeghatározóbb kortárs zeneszerzője, Or-
bán györgy. Az avantgárddal szemben ő a zenei
múlt hagyományaiból bátran merítő, könnyebben
befogadható stílus vezető magyar képviselője. sa-
ját zenei nyelvét a lehető legtöbb inspiráló hatás be-
fogadásával alakította ki; ez teszi műveit oly széles
körben ismertté és kedveltté. Bár eddigi életműve
a műfajok és előadói apparátusok igen széles skálá-
ját lefedi – számos filmzene és színpadi kísérőzene
is fűződik a nevéhez –, munkásságát elsősorban

oratorikus és kórusművei határozzák meg. Az ün-
nepi hangversenyen a zeneakadémia Alma Mater
Kórusa mellett színpadra lép többek között Orbán
kórusműveinek legavatottabb hazai tolmácsolója, a
kecskeméti Ars Nova énekegyüttes is, amely két le-
mezfelvételt is készített a szerző műveiből. A hang-
szeres intermezzóul szolgáló Albumlapok Razu-
movszkij grófnak után egy nagyszabású oratorikus
mű, a Rorate coeli zárja a koncertet, Hollerung gá-
bor vezényletével.

ABBA Symphony

ABBA symphony címmel a Budafoki Dohnányi
zenekar legújabb, az ABBA együttes legnépsze-
rűbb dalaiból összeállított, látványos, egész estés
show-műsora várja az érdeklődőket. Minden idők
egyik legismertebb zenekarának több mint harminc
slágere, többek között a Waterloo, a Mamma Mia,
az s.O.s., a Money, money, money, a Dancing
Queen dallamai csendülnek fel Ott Rezső izgalmas,
szimfonikus hangszerelésében. A szimfónia négy
tételben foglalja össze az ABBA életútját: „Kezde-
tek”, „szerelem és szakítás”, „scherzo” és „ABBA
Forever”. A különleges látványvilág, a singer street
szólistái, a Coincidance táncegyüttes, a Budapesti
Akadémiai Kórustársaság 150 fős kórusa teszi még
teljesebbé az előadást. 

DOHNÁNyI

„Ha egy komponista zenéjét szélesebb tömegekhez szeretné

2017. október 8. vasárnap
20:00 papp László Budapest Sportaréna

ABBA Symphony

Singer Street 
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Coincidance, Koreográfus: Gyulai Júlia
Zeneszerző: Ott Rezső
Vezényel: Hollerung Gábor

2017. október 7. szombat
19:30 zeneakadémia

Ünnepi hangverseny orbán györgy 70. szüle-
tésnapja alkalmából

Orbán györgy: Medáliák könyve
Orbán györgy: Cantico di Frate Sole 
Ars Nova Énekegyüttes, Vezényel: Kiss Katalin
Orbán györgy: timor et tremor
Orbán györgy: veni creator spiritus
Alma Mater Kórus, Vezényel: Somos Csaba
Orbán györgy: Albumlapok razumovszkij grófnak
Budafoki Dohnányi Zenekar
Vezényel: Werner Gábor
Orbán györgy: rorate coeli
Balga Gabriella – szoprán
Kiss Tivadar – tenor
Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar 
Budapesti Akadémiai Kórustársaság 
Budafoki Dohnányi Zenekar
Vezényel: Hollerung Gábor
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2017. október 27. péntek
19:30 zeneakadémia

Wolf Péter: Cine-fónia 
kabalevszkij: I. Csellóverseny 
Bruckner: Iv. szimfónia

Gabriel Schwabe – cselló
Vezényel: Bogányi Tibor
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eljuttatni, akkor vagy popdalt komponál, vagy filmzenét. A
popdalok hallgatottságáról nem kell sokat értekezni: funk-
ciójuk mindenki számára világos. A filmekhez nem első-
sorban a zenéjük miatt ül be a néző, de egyáltalán nem
mindegy, hogy az a zene milyen. Sok, a mozikban hallott
zene vezeti át a publikumot a könnyebb műfajok felől a ko-
molyabbakhoz. A mai film-zeneszerzők munkái nemcsak
filmek tartozékai, de igen gyakran koncerttermi előadások
sikeres művei is. Ez vezetett arra a gondolatra, hogy ha-
sonló hangulatú darabot komponáljak. Olyat, ami film nél-
kül is képeket idéz fel a hallgatóban, és ami nem idegen at-
tól a nyelvtől, amit ma inkább az u.n. komolyzene hasz-
nál. Művemet megrendelés nélkül, a magam szórakoztatá-
sára kezdtem írni néhány évvel ezelőtt, 2015-ben fejeztem
be. Egy-egy részletnél számtalan kísérletet végeztem, sok-
szor és sokat alakítottam rajta. Sok zenekarnál ragadott
meg a koncertmester nagyszerűsége, ez bátorított arra, hogy
kiemelt szerepet kapjon a művemben. De mindenki más-
nak is igyekeztem testhez álló feladatot adni. Legfőbb célom
egy jókedvű muzsikálás, amely a közönségnek is örömére
szolgál. Azt, hogy ez miként sikerül, azt természetesen az
ezerfejű cézár, a közönség dönti el.” - írja Wolf  Péter a mai
estén felcsendülő művéről.
Kabalevszkij 164-ben írta második csellóversenyét
Daniil shafran csellóművész számára. A csellistát eb-
ben a műben egy nagyobb zenekar kíséri, mint az első
csellóversenyben, megjelenik az alt szaxofon, a kont-
rafagott és a hárfa is. A versenymű három tételes,
melyben az első és a második tétel kadenciával zárul. 
Hangversenyünk második részében Bruckner IV.
szimfóniáját hallhatják. Bruckner szimfóniáiban a
barokk és a német késő-romantika hatása mutat-
kozik, de jelentős szerephez jut az osztrák népdal-
kincs is. A IV. szimfóniáját maga látta el a romanti-
kus melléknévvel. A darab valójában programzene,
melyben a középkori kastélyoktól, a vad erdősé-
gektől kezdve a madárfüttyig, a derekas vadászato-
kig és a mészárlást követő kedélyes ebédig minden
előfordul. A nagyszabású kompozíció a megkapó
természet-élmény kifejezése.

MEGÉRTHETő ZENE

Orbán györgy Rorate coeli című alkotása 1992-93-
ban született, és a Bartók és Kodály utáni időszak
egyik legjelentősebb oratóriuma. A Rorate, a magyar
közbeszédben leginkább angyali mise, egy Ádvent
első vasárnapjától Karácsony első napjáig szokásos
hajnali imádság, amelynek lényege a Jézus eljövetele
iránti vágy kifejezése, melyben a Harmatozzatok kez-
detű sorok reménykedő gondolatai a bűnről, illetve
a bűnbocsánatért esdeklő gondolatokkal váltakozva
szólalnak meg. Orbán a szöveg logikájából követke-
zően egy rondó szerkezetű oratóriumot ír, ahol a
rondó téma maga a Rorate-szöveg, amely a darab
formájának is megteremtője. A vágyakozó gondo-
latok félénk és intim megfogalmazódása a VI. tétel-
ben soha nem látott tetőpontra emelkedik, majd e
tétel jellegzetes zenei gondolatai, motívumai a befe-
jező tételben szinte égbe szállnak. A rondószerűen
visszatérő Rorate tételek között a nagy Bach-pas-
siók turbáit, illetve a nagy romantikus egyházi mű-
vek híres tablóit idéző tételeket hallhatunk. 

ZENEPLUSZ

Ibsen levélben kérte grieget 1874-ben, hogy a
nemsokára bemutatásra kerülő drámájához kísérő-
zenét írjon. Bár Ibsen nem részesült különösebb
zenei képzésben, mégis aprólékosan elmagyarázta
griegnek, hogy pontosan mely jelenetekhez kép-
zeli el a kísérőzenét, és hogy milyen hatást szeretne
vele elérni. grieg nagy lelkesedéssel vetette bele
magát a munkába, és meglepetésre Ibsen összes ké-
rését szem előtt tartotta. grieg azonban nem bízott
a zene külföldi sikerében, így nyolc számból két
szvitet írt, ezek ma grieg leismertebb és legnép-
szerűbb művei.
A dráma és a kísérőzene együttes előadására nemi-
gen került sor az elmúlt évszázadban, mert a teljes
partitúra csak az 1980-as években jelent meg. 2001-
ben az MDR szimfonikus zenekar egy „koncert-

2017. november 5. vasárnap
19:30 Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

grIeg: Peer gyNt – kíSérőzeNe
táncos mesejáték két részben

Huszti Péter – narrátor 
Csereklyei Andrea – szoprán
Megyesi Schwartz Lúcia – mezzoszoprán
Blazsó Domonkos – bariton 
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Coincidance, koreográfus: Gyulai Júlia
Vezényel: Hollerung Gábor

2017. október 29. vasárnap
11:00 zeneakadémia

eLLeNtétek HArMóNIÁjA
Orbán györgy: rorate coeli

Balga Gabriella – szoprán, Kiss Tivadar – tenor 
Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar
Előad és vezényel: Hollerung Gábor
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barát” verziót mutatott be, mely a grieg által írt 26
tételből 21-et felhasznált, a drámai cselekmény el-
beszélését pedig egy narrátorra bízta.
A mai estén egy hasonló előadásban lehet részük,
ahol a történet mesélője a magyar színháztörténet
legemlékezetesebb Peer gynt-alakítását nyújtó
Huszti Péter lesz, a cselekményt pedig a Coinci-
dance táncegyüttes jeleníti meg. 

CINEMUSIC

BUDAFOKI HANGVERSENyESTÉK

Mai hangversenyünket Rimskij-Korszakov Nagy
orosz húsvét című művének nyitányával kezdjük,
amely az 1887-88-as esztendők diadalmas termésé-
nek harmadik darabja. A bemutatót maga a szerző
vezényelte 1888-ban. A nyitány zenei anyagát az
Obichod orthodox népének-gyűjteményből vette.
Önéletrajzi írásában a zeneszerző így jellemzi e da-
rabját: „…átmenet Nagyszombat borongós, sejtelmes estjé-
ből Húsvétvasárnap reggelének féktelen ujjongásába.”
A nyitányt követően Pánczél tamás, aki egyébként
zenekarunk hegedű szólamát erősíti, zongoraver-
senye csendül fel. A mai estén Balog József  szólal-

tatja meg a zongora szólamot. A szerző így jelle-
mezte művét: „Szerettem volna egy nagyszabású, a klasz-
szikus zongoraversenyek minden erényével felvértezett,
ugyanakkor a saját zenei nyelvemen megszólaló darabot írni.
Számomra fontosak : a harmóniákban gondolkodás - mi-
vel úgy vélem ez a mindenkori közönség számára a befo-
gadhatóság egyik sarokköve - másfelől a dramaturgiai ki-
csiszoltság. A három tételes, meglehetősen nehéz zongora-
szólóval rendelkező műben ezeket próbálom nyújtani.”
A hangverseny második részében Dvorák VII. szim-
fóniája csendül fel. zenekari hangzásából a kompo-
nista száműzött minden öncélú fényt és színt, való-
sággal aszkétikusan fegyelmezett muzsikát írt. A zá-
rótételben a komponista végül szabadjára engedi
sodró temperamentumát és izzó hangszín-fantáziáját.

BDZ JUNIOR

egy zenés utazásra invitáljuk a gyermekeket, ahol
bejárjuk az álomvilágot. Utazunk repülő szőnyeg-
gel, eljutunk csokoládéországba, ahol minden cso-
kiból van, találkozunk dzsinnekkel, aranytorkú ma-
dárral a kínai császár udvarában, és tanúi lehetünk
egy jó hangulatú, vidám esküvőnek.

MEGÉRTHETő ZENE

Kodály zoltán a XX. századi kóruskultúra egyik
legjelentősebb személyisége. Munkásságában egy-
beforrnak a kórusirodalom több évszázados tradí-

2017. november 17. péntek
19:00 Klauzál Ház

rimszkij-korszakov: Nagy orosz húsvét – nyitány
Pánczél: zongoraverseny
Dvorák: vII. szimfónia

Balog József – zongora 
Vezényel: Yeruham Sharovsky

2017. november 11. szombat
19:30 Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

és 2017. november 12. vasárnap
19:30 Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

Cinemusic

2017. november 12. vasárnap
11:00 Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

Cinemusic junior

Schwartz Dávid – ének
Kis Radu – hegedű
Vezényel: Hollerung Gábor
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2017. november 18. szombat
15:00 Klauzál Ház

Csajkovszkij: Diótörő
Zenés mesejáték kicsiknek és nagyoknak

Mesélő: Lukácsházi Győző
Vezényel: Hollerung Gábor

2017. november 19. vasárnap
11:00 zeneakadémia

vOkÁLIS UNIverzUM
kodály: Liszt Ferenchez (vörösmarty Mihály)
kodály: Akik mindig elkésnek (Ady endre)
kodály: Norvég leányok (Weöres Sándor)
kodály: öregek (Weöres Sándor)
kodály: jézus és a kufárok
kodály: Mátrai képek

Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar
Előad és vezényel: Hollerung Gábor
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ciói, és mindez természetes módon egészül ki a ma-
gyar népzene elemeivel. Kórusműveiben éppúgy
tetten érhető a klasszikus vokálpolifónia fénykora,
az egyenrangú, jól énekelhető, szép dallamokból
épülő zenei gondolkodás hagyománya, mint a ba-
rokk korszak drámai és képszerű szövegértelme-
zése, vagy a romantikus harmóniavilág. A felhangzó
alkotások Kodály életművének talán legmagasabb
csúcsai, a nemzeti sorskérdéseket felvető, Vörös-
marty-versre írt Liszt Ferenchez, illetve Ady-költe-
ményre írt Akik mindig elkésnek című művektől,
Weöres sándor két hihetetlen zeneiségű versére író-
dott csodálatos zsánerképeken keresztül, a Jézus és
a kufárok monumentális bibliai tablóképéig, és egy
klasszikus nagyformává terebélyesített, generációk
számára mintát teremtő népdal szvitig, mely a Mát-
rai képek címet viseli.

ANDREA BOCELLI

BAK 60

A Budapesti Akadémiai Kórustársaság 1957-ben
alakult KIsz Központi Művészegyüttes egyetemi
énekkara néven tóth Béla vezetésével. Az együttes
irányítását 1980-ban Hollerung gábor vette át. Az
énekkar hosszú évtizedeken keresztül fogta össze
az énekelni vágyó fiatalokat, és hamarosan a hazai
és nemzetközi zenei élet egyik vezető amatőr ének-
karává vált. Fennállásának hat évtizede alatt a kó-
rus megfordult európa legrangosabb kórusverse-
nyein, ahonnan díjak egész sorát hozta el, elnyerte
a Debreceni Bartók Béla Nemzetközi Kórusver-
seny valamint az Arezzoi Kórusverseny nagydíját,

1989-ben pedig Llangollenben elnyerte a világ kó-
rusa címet. Az énekkar 1996-ban Magyarországot
képviselte a sydney-ben megrendezett Kóruszenei
Világszimpóziumon. A 90-es évektől kezdve az
együttes oratóriumok avatott előadójává vált, a Bu-
dafoki Dohnányi zenekar bérletsorozatainak rend-
szeres közreműködője.
A 60. születésnapi koncerten felcsendülő Dvorák
stabat Mater a Hollerung gábor által fémjelzett
korszak kórustagjainak egyik kedvenc darabja.

HAVASI

BUDAFOKI HANGVERSENyESTÉK

Carl Philipp emanuel Bach (a hamburgi Bach) Jo-
hann sebastian második gyermeke volt. zenét édes-
apjától tanult, aki azt is fontosnak tartotta, hogy fiai
egyetemi diplomát is szerezzenek, így a lipcsei egye-
temen jogot is hallgatott. Hosszú évekig Nagy Fri-
gyes szolgálatában állt, mint udvari zeneszerző és ze-
nész, telemann halálakor azonban megpályázta an-
nak állását Hamburgban, amit sikeresen meg is ka-
pott. tudatosan gyűjtötte a Bach-család zeneműveit,
és zenekritikáiból kiderül, mennyire tudatában volt
apja zenei nagyságának. Mai hangversenyünk első
műsorszámaként D-dúr szimfóniáját hallhatjuk.
1939-ben samuel Fels iparmágnás kérte fel Barbert
egy hegedűverseny megírására fogadott fia, Iso Bri-

2017. november 25. szombat
20:00 papp László Budapest Sportaréna

ANDreA BOCeLLI
A legendás hang újra Magyarországon

2017. december 3. vasárnap
19:30 pesti vigadó

Dvorák: Stabat mater

Cecília Lloyd – szoprán
Megyesi Schwartz Lúcia – alt
Nyári Zoltán – tenor
Cser Krisztián – basszus 
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Vezényel: Hollerung Gábor

2017. december 9. szombat
14:00 papp László Budapest Sportaréna

2017. december 9. szombat
19:30 papp László Budapest Sportaréna

2017. december 10. vasárnap
18:00 papp László Budapest Sportaréna

HAvASI

Vezényel: Pejtsik Péter

2017. december 15. péntek
19:00 Klauzál Ház

Carl Philipp emanuel Bach: D-dúr szimfónia 
Barber: Hegedűverseny op. 14.
Sibelius: II. szimfónia

Harsányi Elina – hegedű 
Vezényel: Kornel Laszlo Thomas
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selli számára. Azonnal ki is fizette az előleget, Bar-
ber pedig megírta a hegedűversenyt. Azonban, míg
Briselli teljesen el volt ragadtatva az első két tétel-
től, a harmadik tétel átírására kérte a szerzőt, mert
úgy találta, hogy a harmadik tétel egyáltalán nem il-
leszkedik az első kettőhöz, és éppen ezért játsztha-
talannak tartotta. Fels vissza akarta kérni az előle-
get, erre Barber felkért egy kiváló blattolási kész-
séggel rendelkező hegedűművészt, Herbert Bamu-
elt, aki órák alatt megtanulta, amjd a Curtis Intézet
zenekarával (melynek maga is tanulója volt) és Rei-
ner Frigyes vezényletével privát közönség előtt be-
mutatta a művet. Fels végül kifizette Barbernek a
teljes összeget. Az előadásra felfigyelt Ormándi
Jenő, aki azonnal műsorra vette a versenyművet,
amely a Carnegie Hall-beli bemutatót követően in-
dulhatott világhódító útjára.
Mai esténket sibelius grandiózus II. szimfóniájával
zárjuk, melynet függetlenség melléknévvel is szok-
tak illetni, mert sokáig Finnország Oroszországtól
való függetlenségi törekvéseit szimbolizálta. sibelius
ezt a művét olaszországi tartózkodását követően
írta, ami nagy hatást gyakorolt rá. ez a műve sokkal
inkább lélekkel teli, mint első szimfóniája, maga a
szerző is úgy hívta: a lélek vallomása.

ZENEPLUSZ

Aki szereti a varázslatot, tartson velünk a mai estén,
mert a varázsvilágba kísérjük el a hallgatóságot.
Harry Potter világa talán mindenki előtt ismert, és
ebben jelentős szerepet játszik John Williams, aki
csodálatos beleérzéssel tárja fel előttünk a varázs-
világ mind mélyebb bugyrait. zenéje által megele-
venedik előttünk annak összes sejtelme, az abba be-
lépő Harry kíváncsisága, a rá leselkedő veszélyek, a
varázslatos lények, a titokzatos múltbeli események.
egy olyan univerzumba vezet el minket a szerző,
amelybe mindannyian szeretnénk a mindennapok
elől egy kicsit elmenekülni.
A hangverseny második részében a Varázsbolt
című balett hangzik fel, melynek zenéjét Rossini
zongoraműveinek hangszerelésével Ottorino Res-

pighi állította össze. A történet szerint a játékbolt
bábjai táncokat mutatnak be a vevőknek, de zárás
után, a sötétben éjszakai életet élnek. Kiderül,
ugyanolyan érzelmeik vannak, mint nekünk, em-
bereknek, ugyanolyan kötődések és kapcsolatok
alakulnak közöttük, mintha emberek volnának. A
történetet Feledi János koreográfiája kelti életre.

BUDAFOKI HANGVERSENyESTÉK

ÚJÉVI KONCERT

Ha újév, akkor újévi koncert a Budafoki Dohnányi
zenekarral! Az új esztendő hagyományosan kie-
melkedő kulturális eseménye a Dohnányi zenekar
évköszöntő hangversenye, amelyen a zenekar min-
dig valami különlegességet mutat be.

ARANyBÁL

A Budafoki Dohnányi zenekar és a Klasszik Rádió
92.1 – a Magyar Művészeti Akadémia támogatásá-
val – tavaly első alkalommal, hagyományteremtő
szándékkal szervezte meg az Aranybált a pesti Vi-
gadó épületében. A hagyományos báli helyszínnek
számító Vigadó helyén az első bált 1833-ban ren-
dezték meg, amely – Pesten akkor még egyedüli
koncertteremként – a legmagasabb szintű kultúra
otthonává vált, a téli időszakban zsúfolt báli prog-
rammal. ezt a hagyományt folytatjuk 2018-ban is.
Az Aranybállal felidézzük a XIX. századi társasági
életet, a bálok aranykorát. egy olyan kiemelkedő

2017. december 16. szombat
19:30 Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

john Williams: Harry Potter-szvit
rossini - respighi: A varázsbolt

Feledi Project 
Koreográfus: Feledi János
Vezényel: Hollerung Gábor
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2018. január 13. szombat
19:30 Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

újévi koncert

Vezényel: Hollerung Gábor

2018. január 20. szombat
18:00 pesti vigadó

Vendég: Horgas Eszter és László Boldizsár
Vezényel: Hollerung Gábor

2018. január 5. péntek 
19:00 Klauzál Ház

újévi koncert

Vezényel: Hollerung Gábor
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színvonalú bál részese lehet, amely igényes klasszi-
kus zenei koncertet, vidám szórakozást és könnyed
táncos programot kínál a vendégek számára. A bál
első részében a Budafoki Dohnányi zenekar Hol-
lerung gábor vezényletével komolyzenei koncertet
ad a vacsorához. A báli hangulatot palotással és ke-
ringőkkel a Duna Művészegyüttes táncosai terem-
tik meg. A bál második felében a táncé a főszerep,
melyhez élő zenét szolgáltatunk. Nincsen emléke-
zetes bál ceremóniamester nélkül: a házigazda ezen
az estén Hajós András lesz, aki gondoskodni fog
arról, hogy megteremtse a jó hangulatot. 

FILMZENE

CANTEMUS KÓRUS

Az ország egyik legizgalmasabb vokális műhelyét
négy évtizede alapító szabó Dénes és fia, szabó
soma vezetésével a Müpa által az évad együttese
címmel elismert Cantemus Kórus ezen a hangverse-
nyen csupa vallásos művet ad elő. A bécsi klasszika
és a jelen kínálja a válogatás két korszakát, s az alko-
tók három földrajzi területről származnak: Mozart
osztrák, kortársunk, a negyvenhárom éves gyön-
gyösi Levente Kolozsváron született, de évtizedek
óta Magyarországon él és alkot, a hetvenhárom éves
John Rutter pedig a brit zenekultúra büszkesége. 
Mozart kompozíciója, a Vesperae solennes de con-
fessore vecsernye, vagyis esti dicsérő imádság - a
különleges szépségű, hattételes művet a huszonhá-
rom éves zeneszerző salzburgi szolgálatának vége
felé, 1779-ben komponálta. gyöngyösi Levente és
John Rutter műveit összekapcsolja, hogy mindkét
alkotó közérthetőségre törekszik. Az In te Domine

speravi a 70. zsoltárnak az a részlete, amely az Is-
tenbe kapaszkodó reményt énekli meg. sok meg-
zenésítése ismert, ahogy a miseciklusnak, minden
idők legtöbbször zenébe foglalt keresztény szöve-
gének is. Rutter műve, a gyermekek miséje azért is
illik e hangverseny műsorára, mert szerzője ezt a
művet több különböző összeállítású kórusra kom-
ponálta. A nem litugrikus célokra alkotott mise la-
tin szövegébe a zeneszerző angol költemények
megzenésítését ékeli.

MEGÉRTHETő ZENE

Dubrovay László a Bartók utáni nemzedékek egyik
legtermékenyebb zeneszerzője, aki Bartókhoz ha-
sonlóan három zongoraversenyt írt. életművének
ez a három alkotása is reprezentálja a XX. század
végén és XXI. század elején lejátszódott zenei vál-
tozásokat. A múlt század 70-80-as éveiig progresz-
szív zeneszerzőnek csak azok számítottak, akik tel-
jesen egyedi, új útakat jártak a zenében. e művek
egy jelentős része nehezen volt érthető és szeret-
hető a közönség számára, részben azért, mert a ze-
nének csak egy-egy aspektusát helyezték előtérbe
(ritmus vagy hangszín vagy struktúrák), másfelől el-
távolodtak az európai zene természeti törvények-
ben gyökerező zenei gondolkodásától, az alaphang-
felhang viszonyától, a disszonancia harmónikus
összecsengésben való oldódásának alapszabályától.
A komponisták a 80-as, 90-es évektől fokozatosan
újra alkalmazzák ezeket az évszázados törvénysze-
rűségeket, és egyre kevésbé félnek gondolataikat
közérthető módon megfogalmazni. ennek kö-
szönhetően korunk közönsége az új művek nagy
részét posztromantikus alkotásként éli meg. ennek
a változásnak egyik szimbolikus alkotása Dubrovay
II. zongoraversenye, melynek szélső tételei egy ha-
misítatlan romantikus művet idéznek, ahol a szerző
szándékosan vagy akaratlanul Rachmaninov és
Csajkovszkij híres zongoraversenyeire kacsint. Má-
sodik tételében találkozunk a kísérletező eszközök-
kel, az aleatória alkotói szabadságával, ami összha-
tásában azonban egy romantikus mű bensőséges
érzelmeinek megjelenítője.
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2018. január 25. csütörtök
20:00 pécs Kodály Központ

Filmzene
Vezényel: Hollerung Gábor

2018. január 27. szombat
19:30 Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

Mozart: vesperae solennes de confessore k339   
gyöngyösi: In te Domine speravi                                                
john rutter: Mass of the children 
john rutter: Hymn to the Creator of Light

Nyíregyházi Cantemus Kóruscsalád
Vezényel: Szabó Dénes és Szabó Soma

2018. január 28. vasárnap
11:00 zeneakadémia

rOMANtIkUS AvANtgArDe
Dubrovay: II. zongoraverseny (Concerto romantico)

Balázs János – zongora
Előad és vezényel: Hollerung Gábor
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NÉGy ÉVSZAK

BDZ JUNIOR

A jól ismert tréfás zenemű egy bűbájos francia me-
sével gazdagítva hangzik fel. A koncert zongoris-
tái, a görög testvérek a Vajdasági szabadkán kezd-
ték tanulmányaikat, majd diplomájukat Belgrádban,
a zeneakadémián szerezték. Hihetetlen összeszo-
kottsággal rendelkeznek, repertoárjuk igen széles-
körű. Nemzetközi versenyek résztvevői és nyerte-
sei. előadásaikat a profizmus mellett a humor is jel-
lemzi. elkötelezett szereplői a gyerekeknek szóló
hangversenyeknek. enikő a szegedi zenetudomá-
nyi Kar tanára, Noémi szabadkán él. 

DOHNÁNyI 

Wagner Walkűr című operájának záró jelenetében
Wotan búcsúzik lányától, Brünhildétől. Apja álmot
bocsát lányára, akit lángtenger őriz majd. ez a pa-
zar jelenet a tűz ábrázolásának egyik mintapéldája a
zenetörténetben, mely még a filmzeneszerzőket is
megihlette a XXI. században.  

Cser Ádám kiefejezetten e hangversenyre írja V.
szimfóniáját. elmondása szerint: „Öt tételből fog állni,
mindegyik tétel valakinek szól. Az első tételt Kocsis Zoltán-
nak ajánlom, a másodikat nagymamánknak, Cser Tímea
operaénekesnőnek. Brad Mehladu amerikai jazz-zongorista
tiszteletére is komponáltam egy tételt, de a többi, az marad-
jon meglepetés. Ők nagyon nagy hatással voltak az életemre
és a pályámra, így ezzel a művel szeretnék előttük tisztelegni.”
Csajkovszkij VI., patetikus melléknevet viselő szim-
fóniája méltó befejezése a szerző termékeny, ihletett
alkotásokban gazdag életének. Valóságos hattyúdal
ez a mű, végigkísérte a zeneszerző életének utolsó
esztendejét, annak örömteljes tartalmat adott; Csaj-
kovszkij, aki 1893 novemberében, néhány héttel a
mű bemutatása után halt meg, még a fogadtatás si-
kerében is részesülhetett. Unokaöccséhez írt leve-
lében így ír a készülő szimfóniáról:  ,,...Egy új szimfó-
nia eszméje támadt bennem, ezúttal programmal, ám ez a
program mindenki számára talány lesz, mivel azt teljességgel
szubjektív érzések alkotják. Utazásom alatt, miközben gon-
dolatban komponáltam, nemegyszer fakadtam könnyekre...”

ZENEPLUSZ

A mai estén elhangzó két művet az átváltozás va-
rázslata köti össze: egy az ember által teremtett tárgy
életre kel. A kérdés az, hogy vajon olyan lesz-e ez a
megelevenedett tárgy, amilyennek mi szeretnénk?
A fából faragott királyfi esetében a királyfi által a
maga képére alkotott fabáb elfoglalja az alkotója he-
lyét, a királylány az igazi, vérbeli királyfi helyett in-
kább a fabábot választja, és nem veszi észre, hogy a
fabáb csak a külsőségekben azonos a királyfival.
Amikor azonban ráébred a tévedésére, a királyfi már
visszautasítja a szerelmét, ezért a királylánynak is
meg kell alázkodnia, meg kell szabadulnia a külső-
ségektől. Az átváltozás Bartóknál egyfajta megtisz-
tulás is: a királyfi és királylány akkor lehetnek egy-

90

2018. február 2. péntek
19:30 pesti vigadó

Piazzolla: Négy évszak Buenos Airesben
vivaldi: Négy évszak

Harsányi Elina, Viniczai Éva, Berán Gábor – hegedű
Vezényel: Hollerung Gábor

2018. február 3. szombat
15:00 Klauzál Ház

Camille Saint-Saëns: Állatok farsangja

Görög Noémi és Görög Enikő – zongora
Mesélő: Lukácsházi Győző
Vezényel: Hollerung Gábor

2018. február 11. vasárnap
19:30 zeneakadémia

Wagner: Walkűr – Wotan búcsúja és tűzvarázs
Cser Ádám: v. szimfónia (ősbemutató)
Csajkovszkij: vI. szimfónia

Cser Krisztián – basszus 
Vezényel: Cser Ádám

2018. február 16. péntek
19:30 Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

Bartók: A fából faragott királyfi
Suppé: A szép galathea 

Cakó Ferenc – homokgrafika 
Galathea: Pasztircsák Polina
Pygamlion: Horváth István
Ganymedes: Hábetler András, 
Mydas:  Szerekován János
Jelmez és díszlet: Árva Nóra
Rendező: Sylvie Gabor
Vezényel: Hollerung Gábor



hangversenykalauz

máséi, ha levetik külsőségeiket, ha puszta önmagu-
kat adják a másiknak.A fából faragott királyfi balett
éppen száz éve született. A történetet ezúttal Cakó
Ferenc különleges homokgrafikái keltik életre.
A szép galathea című operettben a megelevenedett
szobor leválik alkotójáról, önálló érzései lesznek,

melyeken az alkotó már nem uralkodhat többé.
suppé műve a másik elengedéséről szól: nem kér-
hetjük számon másokon az önnön álmainkat, nem
formálhatunk senkit olyanná, amilyennek mi sze-
retnénk. suppé A szép galathea című operettje
sylvie gabor rendezésében elevenedik meg.
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lemezajánló
Dubrovay László: Zongoraversenyek No. 1-3.

A CD-lemez Dubrovay László összes zongoraversenyét bemutatja, korunk egyik legkívá-
lóbb fiatal zongoraművésze, Balázs János, valamint a Budafoki Dohnányi Zenekar 

tolmácsolásában. Vezényel: Hollerung Gábor

Várható megjelenés: 2017. december

Bartók Béla: A Kékszakállú herceg vára

Bartók Béla egyetlen operájának ősbemutatója 1918. május 24-én volt, tehát 2018-ban
lesz a 100. évfordulója, hogy először felcsendült ez a méltán világhírű magyar opera.

A Budafoki Dohnányi Zenekar ezzel a CD-vel tiszteleg 
Bartók művészi nagysága előtt.

Judit szerepében Meláth Andrea, a Kékszakállú szerepében pedig Cser Krisztián hallható.
Vezényel: Hollerung Gábor

Várható megjelenés: 2017. december
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2017. szeptember 15.
péntek, 19:30

Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyterem

rAJkó virtus

2017. szeptember 30.
szombat, 19:30

zeneakadémia
Dohnányi

Rameau: Une symphonie virtuelle
Beethoven: I. zongoraverseny
Brahms: I. szimfónia
Szüts Apor – zongora 
Vezényel: Hollerung Gábor

2017. szeptember 29.
péntek, 19:00

Klauzál Ház
BuDAfoki

Beethoven: Házavatás - nyitány
Beethoven: I. zongoraverseny
Mendelssohn: I. (skót) szimfónia
Szüts Apor – zongora 
Vezényel: Hollerung Gábor

2017. október 7. 
szombat, 19:30

zeneakadémia
orBán györgy 70

Orbán györgy: Medáliák könyve
Orbán györgy: Cantico di Frate sole 
Ars Nova Énekegyüttes, Vezényel: Kiss Katalin
Orbán györgy: timor et tremor
Orbán györgy: Veni creator spiritus
Alma Mater Kórus, Vezényel: Somos Csaba
Orbán györgy: Albumlapok Razumovszkij grófnak
Budafoki Dohnányi zenekar
Vezényel: Werner Gábor
Orbán györgy: Rorate coeli
Balga Gabriella – szoprán, Kiss Tivadar – tenor
Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar (karigazgató: Szabó Soma)
Budapesti Akadémiai Kórustársaság (karigazgató: Tőri Csaba)
Budafoki Dohnányi Zenekar
Vezényel: Hollerung Gábor

2017. október 8. 
vasárnap, 20:00

Papp László Budapest
sportaréna
ABBA

ABBA symphony
Singer Street 
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Coincidance, Koreográfus: Gyulai Júlia
Vezényel: Hollerung Gábor

2017. október 27. 
péntek, 19:30

zeneakadémia
Dohnányi

Wolf  Péter: Cine-fónia 
Kabalevszkij: I. Csellóverseny 
Bruckner: IV. szimfónia
Gabriel Schwabe – cselló
Vezényel: Bogányi Tibor

2017. október 29. 
vasárnap, 11:00

zeneakadémia
Megérthető

eLLeNtéteK HARMÓNIÁJA
Orbán: Rorate coeli
Balga Gabriella – szoprán, Kiss Tivadar – tenor 
Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar
Előad és vezényel: Hollerung Gábor

2017. szeptember 30.
szombat, 15:00

Klauzál Ház
BDZ Junior

Játék a klasszikusokkal
Melodika Project
Antal Gábor – melodika, Csernus Katalin – gitár
Pődör Bàlint – ütők, Játékmester: Lukácsházi Győző
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2017. november 17. 
péntek, 19:00

Klauzál Ház
BuDAfoki

Rimszkij-Korszakov: Nagy orosz húsvét – nyitány
Pánczél: zongoraverseny
Dvorák: VII. szimfónia
Balog József  – zongora 
Vezényel: Yeruham Sharovsky

2017. november 11. 
szombat, 19:30

Bartók Béla Nemzeti Hang-
versenyterem
CineMusiC

Filmzenék
Balássy Betty, Schwartz Dávid – ének
Hunyadi János Általános Iskola Nagykórusa (karvezető: Igaliné
Büttner Hedvig)
Budapesti Akadémiai Kórustársaság 
Vezényel: Hollerung Gábor

2017. november 5.
vasárnap, 19:30

Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyterem
ZenePLusZ

grieg: Peer gynt – kísérőzene
táncos mesejáték két részben
Huszti Péter – narrátor
Csereklyei Andrea – szoprán
Megyesi Schwartz Lúcia – mezzoszoprán
Blazsó Domonkos – bariton 
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Coincidance, Koreográfus: Gyulai Júlia
Vezényel: Hollerung Gábor

2017. november 12. 
vasárnap, 19:30

Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyterem 
CineMusiC Junior

Filmzenék
Balássy Betty, Schwartz Dávid – ének
Hunyadi János Általános Iskola Nagykórusa (karvezető: Igaliné
Büttner Hedvig)
Budapesti Akadémiai Kórustársaság 
Vezényel: Hollerung Gábor

2017. november 12. 
vasárnap, 11:00

Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyterem
CineMusiC Junior

Filmzenék
Balássy Betty, Schwartz Dávid – ének
Hunyadi János Általános Iskola Nagykórusa (karvezető: Igaliné
Büttner Hedvig)
Budapesti Akadémiai Kórustársaság 
Vezényel: Hollerung Gábor

2017. november 18. 
szombat, 15:00

Klauzál Ház
BDZ Junior

Csajkovszkij: Diótörő
Vezényel: Hollerung Gábor
Műsorvezető: Lukácsházi Győző

2017. november 19. 
vasárnap, 11:00

zeneakadémia
Megérthető

VOKÁLIs UNIVeRzUM
Kodály - művek
Liszt Ferenchez, Akik mindig elkésnek
Norvég leányok, Öregek
Jézus és a kufárok,  Mátrai képek
Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar (karigazgató: Szabó Soma)
Előad és vezényel: Hollerung Gábor

2017. november 25. 
szombat, 20:00

Papp László Budapest
sportaréna

ANDReA BOCeLLI
A legendás hang újra Magyarországon



2017. december 16. 
szombat, 19:30

Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyterem
ZenPLusZ

A VARÁzsLAt
John Williams: Harry Potter-szvit
Rossini-Respighi: A varázsbolt
Feledi Projekt, koreográfus: Feledi János
Vezényel: Hollerung Gábor

A Budafoki dohnányi zenekar hangversenynaptára 2017-18

2017. december 3. 
vasárnap, 19:30

Pesti Vigadó
BAk 60

Dvorák: stabat mater
Cecília Lloyd – szoprán
Megyesi Schwartz Lúcia – alt
Nyári Zoltán – tenor
Cser Krisztián – basszus 
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Vezényel: Hollerung Gábor

2017. december 15. 
péntek, 19:00

Klauzál Ház
BuDAfoki

Carl Philipp emanuel Bach: D-dúr szimfónia 
Barber: Hegedűverseny op. 14
sibelius: II. szimfónia
Harsányi Elina – hegedű 
Vezényel: Kornel Laszlo Thomas

2018. január 5. 
péntek, 19:00

Klauzál Ház
BuDAfoki

Újévi koncert
Vezényel: Hollerung Gábor

2018. január 13. 
szombat, 19:30

Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyterem

Újévi koncert
Vezényel: Hollerung Gábor

2018. január 20.
szombat, 18:00

Pesti Vigadó
ArAnyBáL

Vendég: Horgas Eszter és László Boldizsár
Vezényel: Hollerung Gábor

2018. január 25.
csütörtök, 19:00

Pécs, Kodály Központ Filmzene
Vezényel: Hollerung Gábor

2018. január 27.
szombat, 19:30

Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyterem

Mozart: Vesperae solennes de confessore K339   
gyöngyösi: In te Domine speravi                                                
John Rutter: Mass of  the children 
John Rutter: Hymn to the Creator of  Light  
Nyíregyházi Cantemus Kóruscsalád
Vezényel: Szabó Dénes és Szabó Soma

2018. január 28.
vasárnap, 11:00

zeneakadémia
Megérthető

ROMANtIKUs AVANtgARDe
Dubrovay: Concerto romantico
Balázs János – zongora
Előad és vezényel: Hollerung Gábor

2018. február 2. 
péntek, 19:30

Pesti Vigadó Vivaldi: Négy évszak
Piazzolla: Négy évszak Buenos Airesben
Harsányi Elina, Viniczai Éva, Berán Gábor – hegedű

2017. december 9. 
szombat, 14:00 és 20:00

2017. december 10.
vasárnap, 18:00

Papp László Budapest
sportaréna
hAvAsi

Havasi Aréna symphonic Concert show
Vezényel: Pejtsik Péter



A Budafoki dohnányi zenekar hangversenynaptára 2017-18

2018. március 11. 
vasárnap, 11:00

zeneakadémia
Megérthető

MAKROKOzMOsz
Bartók: zene húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára
Előad és vezényel: Hollerung Gábor

2018. február 16. 
péntek, 19:30

Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyterem
ZenPLusZ

Az ÁtVÁLtOzÁs
Bartók: A fából faragott királyfi
suppé: szép galathea 
Cakó Ferenc – homokgrafika 
Galathea: Pasztircsák Polina, Pygamlion: Horváth István
Ganymedes: Hábetler András, Mydas:  Szerekován János
Jelmez és díszlet: Árva Nóra
Rendező: Sylvie Gabor, Vezényel: Hollerung Gábor

2018. február 11.
vasárnap, 19:30

zeneakadémia
Dohnányi 

Wagner: Walkűr – Wotan búcsúja és tűzvarázs
Cser Ádám: V. szimfónia (ősbemutató)
Csajkovszkij: VI. szimfónia
Cser Krisztián – basszus 
Vezényel: Cser Ádám

2018. március 3. 
szombat, 19:30

zeneakadémia 
Dohnányi 

Liszt: I. magyar rapszódia
Dan-Hung Wang: Rhapsody
Bartók: zene húros, ütős hangszerekre és cselesztára
Vezényel: Yu-An Chang

2018. február 23. 
péntek, 19:00

Klauzál Ház
BuDAfoki 

Mozart: C-dúr (Linzi) szimfónia K. 425
Mancusi: Fagottverseny
schumann: I. szimfónia
Bazsinka Ivett – fagott 
Vezényel: Guido Mancusi

2018. március 18. 
vasárnap, 19:30

Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyterem
ZenePLusZ 

A HAzUgsÁgOK HÁLÓJA
Kálmán Imre: Marica grófnő
Marica grófnő: Rost Andrea
Endrődy Wittenburg Tasziló: Boncsér Gergely
Hábetler András, Haja Zsolt, Rácz Rita
Balga Gabriella, Wiedemann Bernadett 
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Duna Művészegyüttes, koreográfus: Juhász Zsolt
Rendező: Böhm György, vezényel: Hollerung Gábor

2018. február 3. 
szombat, 15:00

Klauzál Ház
BDZ Junior

Camille saint-saëns: Állatok farsangja
Görög Noémi és Görög Enikő – zongora
Vezényel: Hollerung Gábor
Műsorvezető: Lukácsházi Győző

2018. március 23.
péntek, 19:00

Klauzál Ház
BuDAfoki

Horváth Márton Levente: Viivre
Debussy: egy Faun délutánja
Poulenc: zongoraverseny
Debussy: A tenger
Borbély László – zongora 
Vezényel: Werner Gábor
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2018. április 22.
vasárnap, 11:00

zeneakadémia
Megérthető

A ROMANtIKA esszeNCIÁJA
Liszt: h-moll szonáta
Fülei Balázs – zongora 
Előad és vezényel: Hollerung Gábor

2018. március 28.
szerda, 19:30

zeneakadémia Hegedűs endre koncertje
Vezényel: Hollerung Gábor

2018. március 24.
szombat, 15:00

Klauzál Ház
BDZ Junior

ÁLLAtOK BARLANgJA
Brassimum Fúvósegyüttes
Játékmester: Lukácsházi Győző

2018. április 25.
szerda, 19:30

Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyterem
Dohnányi 25

Dohnányi: szimfonikus percek
Vajda János: sinfonietta no. 2. – ősbemutató
Beethoven: II. szimfónia
Vezényel: Hollerung Gábor

2018. május 4. 
péntek, 19:30

MOM
Beethoven BuDán

BDz koncertje
Vendég: Oláh Kálmán Quartet
Vezényel: Hollerung Gábor

2018. május 6.
vasárnap, 11:00

Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyterem
MAtiné

Bartók: Concerto
Előad és vezényel: Hollerung Gábor

2018. május 11. 
péntek, 19:00

Klauzál Ház
BuDAfoki

tiszai Péter: Divertimento
stravinsky: Pulcinella-suite
Csajkovszkij: IV. szimfónia
Vezényel: Dinyés Dániel

2018. május 18.
péntek, 19:30

Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyterem
BuDAPest internAtionAL

ChorAL CeLeBrAtion

Nemzetközi kórusgála
Vezényel: Hollerung Gábor

2018. május 12.
szombat, 15:00

Klauzál Ház
BDZ Junior

Alpár Balázs: Koldus és királyfi
Mesélő: Lukácsházi Győző

2018. május 20.
vasárnap, 19:30
és
május 21.
hétfő, 19:30

Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyterem
BuDAPest internAtionAL

ChorAL CeLeBrAtion

Händel: A Messiás
Szemere Zita – szoprán
Sökk Atala – alt
Megyesi Zoltán – tenor
Cser Krisztián – basszus
Nemzetközi Fesztiválkórus
Vezényel: Hollerung Gábor

2018. április 22.
vasárnap, 19:30

zeneakadémia
Dohnányi

zombola: II. szimfónia
schumann: I. szimfónia
strauss: Négy utolsó ének
Halász Judit – ének 
Vezényel: Guido Mancusi



Első hegedű
Viniczai éva - koncertmester
Harsányi elina - koncertmester
Berán gábor - koncertmester
Balog Barbara
Baranyai gábor
gazda Bence
Kristó-Varga Nikolett
Nagy szilvia
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
Bajmóczi tünde
Dr. Puskás Marica
Fábiánné Fellegi Anna
Füzesséry Attila
gáblik Judit
Horváth Anita
H. Kovács emese
Kaizler sára Alexandra
Lajhó Barbara
Nádasdi szilvia

Fuvola
Bánki Berta
Bene Hajnalka
Kanyó Dávid
Kára-sepsi etelka

Oboa
Kőházi edit – szólamvezető
Czápos Benedek
Rajnai Marianna
Villányi Péter

Klarinét
szepesi Bence – szólamvezető
Ablonczy Keve
Horváth Marcell

Trombita
Csatos Ferenc – szólamvezető
Monoki Attila
siket István

Harsona
sütő András – szólamvezető
Pálinkás Péter
galla Ákos

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

Cselló
Kószás Ágnes – szólamvezető
Helecz Dániel – szólamvezető
Draskóczy Veronika
garami eszter
simkó-Várnagy Mihály
slodkowska Kamila
szabó Anna
szontagh Márton
török Beáta

Nagybőgő
Bangó Norbert – szólamvezető
Budai Krisztián – szólamvezető
Baranyi Roland
Bartányi Réka 
Bóni Andor
Lombos Pál

Fagott
Bazsinka Ivett – szólamvezető
Ambrózy Attila
Korda Nikoletta
Kotroczó szabolcs

Kürt
Mészáros Bence – szólamvezető
Börzsönyi Máté
Kun gábor
tóth Balázs

Tuba
Kovács Péter

Hárfa
Roskó Bernadett

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

a Budafoki Dohnányi Zenekar tagjai Zeneigazgató: Hollerung gábor
Karmester: Werner gábor



Jegyárusítás kezdete: november 1.

Sztárvendég: Horgas Eszter és László Boldizsár


