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Kedves Olvasónk!

Mostani lapszámunkat átjárja a boldogságke -
resés kérdése. Örök téma, mindenkit fog lal -
koztat időről időre. Abban talán így virtuális
vita part nerekként is megegyezhetünk, hogy

a boldogságérzet relatív. Ahogy a Hangolóból is kiderül, van, akinek a Müpa
színpada az elérhetetlennek tűnő boldogság netovábbja. Van, akit bol dogsággal
tölt el, hogy egyensúlyba tudja hozni a számára fontos dolgokat az életében.
Sokaknál a sport jelenti a legbiztosabb örömforrást. Beethoven, akivel kap -
csolatban több írást is talál e lapszámban, úgy vélekedett, hogy a zene valójában
„teremtő rezgés, szeretetenergia”. Ezen álláspontját ki is halljuk alkotásaiból,
és ez minket is boldogságérzettel tölt het el.
Ami engem illet, igen boldognak érezném magam pillanatnyilag, ha nem
kellene közelharcot vívnom nyolcéves gyermekemmel, hogy a szolfézs jó
dolog. Én ugyan végletekig szerettem szolfézsra járni, de mi van, ha neki
ez tényleg nem való? Ön biztos benne, amikor a zenélés valamilyen útjára
irányítja, vagy épp nem irányítja gyermekét, hogy a boldogsága felé terel-
geti? Interjúalanyaink szavai is érdekes megvilágításba helyezik a hangszer -
választás, a zenésszé válás kérdését. 
Amit azonban biztosan kijelenthetek; boldogok vagyunk itt a BDZ-ben,
hogy közönségünk is velünk ünnepelte az elmúlt félévben hivatásos
zenekarrá válásunk 25. évfordulóját. Jó hírrel is szolgálhatunk: kicsit még
tart az ünneplés. Készül ugyanis a rólunk szóló mozifilm! Addig pedig sze -
retnénk a karácsonyt, az újév ünneplését és a báli szezont is színessé, izgal-
massá, boldoggá varázsolni. Az ajándékozási ötleteinkkel kapcsolatos
részleteket a szemközti oldalon találja. Boldog és zenével teli 2018-19-es
évadot önnek is és saját magunknak is!

Czingráber Eszter
főszerkesztő

Csak hogy az irodalmat is bevonjuk az elmélkedésbe, álljon itt Petőfi 
Világosságot! című versének részlete:

S tulajdonképen
Mi a boldogság?

Hisz minden ember ezt másban leli;
Vagy senki sem találta még meg?

Talán amit
Mi boldogságnak nevezünk,

A miljom érdek,
Ez mind egyes sugára csak

Egy új napnak, mely még a láthatáron
Túl van, de egykor feljövend.
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Virtuóz

„Anya, szerinted majd egyszer játszhatok
a Müpában?”

A kérdést egy szőke kisfiú tette fel rendszeresen édesanyjának, amikor autóval elhaladt
a Müpa mellett. Ekkor még nem tudta, hogy kérdésére az élet milyen hamar megadja a
választ: igen, igen, igen! Igen, a szőke kisfiú játszani fog a Müpában: ő lesz a BDZ ti-
zennégyéves művészvendége a 2019-es újévi koncerten, és ő fogja zongorajátékával és
szeretnivaló egyéniségével elvarázsolni közönségünket. Majd elfelejtettem: a szólista
Balázs-Piri Soma lesz, a Virtuózok 2018-as versenyében a „kicsik” győztese –, de gon-
dolom, már rég kitalálta, kedves Olvasónk!

Virtuóz

Szép az újszegedi utca, szép
a családi ház, de a legszebb,
hogy belépve a Balázs-Piri
család ott honába, gyönyörű
zongoraszót hallok: Soma
játszik a kertre néző, tágas
nappaliban. Édesapja, Zoltán
jött elém a vasútra, éde-
sanyja, Ildikó fogad a lakás-
ban, de előbukkan a
nagy  mama és persze a test -
vérek is: Bence és a szöszi
Borika. „Terülj, terülj asztal -
kám!” mellett üldögé lünk,
Soma rend re „csipe get” és
nem mindig azt, aminek anyukája örül…. Hár-
masban beszélgetünk, sokat nevetünk, mert ugyan
Soma nem épp bőbeszédű, de a humora: szuper!
Elmél kedünk, hogy s mint alakul majd Soma élete
most, amikor már napnál világosabb: rendkívüli
tehetség. Ahhoz képest, hogy Soma tizennégy
éves, és hogy csak nyolcéves kora óta zongorázik,
életének ez a szakasza kész regény. Szép, izgal-
mas, fordulatos, örömben, sze retetben és sikerben
gazdag regény, mely mégis sokszor a véletlenek
sorának köszönhetően alakult így: mindig volt egy
óvó néni, egy véletlen találkozás, egy költözés, aki
és ami Soma útját egyengette Horgosról Szegeden
át talán Budapestig, és még ki tudja merre, hová,
mikor. A távoli jövő helyett a közeli jövőről, az
újévi koncertről beszélgetünk. 

Tudod már, hogy mivel kápráztatod el közön-
ségünket a Müpában, az újévi koncerten?

Mendelssohn g-moll zongoraversenyének III. téte -
lét biztosan eljátszom, és esetleg készülök egy
ráadással is…
No, a sikerben biztos vagyok, készülj nyugodtan
a ráadással! Ezt a Mendelssohn-művet Cziffra
György is játszotta, meg is hallgattam…
(Soma) Igen?
Igen… Csak hangból is mennyi van benne!
Persze biztosan épp a szükséges számú, hogy
Mozart híres mondására utaljak… 
(Ildikó) Valóban meg kéne számolni egyszer,
hogy hány hangot is kell lejátszania a zongoristák-
nak egy-egy darabban! Én matematikus vagyok,
számokban gondolkodom. És nemcsak lejátszania
kell sorban, egymás után, hiszen most már tudom,
utána következik még az igazán komoly munka.
Pláne, ha fejből, kotta nélkül játssza valaki! Mi
kell a fejből játszáshoz: különös szellemi
képesség, abszolút hallás?



(Soma) A memorizálás nekem útközben jön, sok-
szor nem sorban haladok, hanem először a ked-
venc részekkel kezdem, a nehezebb vagy kevésbé
szimpatikus részek maradnak a végére. Még nem
próbáltam ki, van-e abszolút hallásom. Nagyszerű
dolog lenne, de tartogatom még magamnak ezt a
kísérletet, addig is él a remény…
(Ildikó) A memorizálásra valamiféle képleteid is
vannak, igaz? Mesélted, hogy van egy futam,
amiből neked már automatikusan következik a
folytatás. Vagy nem? 
(Soma) Nem egészen…
Talán a tonika-szubdomináns-domináns-tonika
segít?
(Soma nevet) Igen, most pl. Mendelssohn Rondo
capricciosóját tanulom, abban is benne van, és ter-
mészetesen ez is egyfajta segítség. 
Mindjárt gondoltam… Hogyhogy Mozart
Török indulójának jazzes változatát választot-
tad a Virtuózokban?
Adódott rá a lehetőség. A döntőben játszhattam
valami mást, valami „könnyűt”, és úgy gondol -
tam, ez jó választás. Ez Fazil Say átirata, amit már
korábban megtanultam, csak úgy szabadon. Szó-
val „megvolt nekem” a darab. 
Halottad Fazil Sayt „élőben” is, a Müpában? 
Nem, még egyáltalán, soha nem voltam a
Müpában, de Balázs János {zongoraművész, a Vir-
tuózok egyik zsűritagja – Szerk.} mondta, hogy ők
találkoztak.
Most már „nagy nevek”, nagy lehetőségek
vesznek körül –, de hogyan jutottál eddig?
Mesélnél erről?
(Soma) Úgy kezdődött, hogy Horgoson az óvó
néni meghallgatta mindenkinek a ritmusérzékét,

és ő mondta, hogy iratkozzunk
be a zeneiskolába. Ugyanúgy
kezdtem, mint mindenki:
előkészítőbe, szolfézsra jártam,
xilofonoztam, de hangszert csak
egy év múlva lehetett választani,
és én persze a zongorát válasz-
tottam az otthoni kezdetleges
szin tetizátorunk miatt. 
(Ildikó) Az óvó néni Soma es-
etében valami különlegeset hal-
lott, s szólt nekünk, írassuk be őt
a zeneiskolába. Gondoltam,
akkor már Somával együtt beí -
ratom a bátyját, az akkor ötödikes
Bencét, aki el is kezdte a zon-

gorázást már abban az évben. És azt vettük észre,
hogy amit Bence tanult, azt Soma magától, hallás
után lejátszotta, pedig neki akkor még nem volt
választott hangszere. Amikor ezt az óvó néni meg-
tudta, azt mondta: azonnal hangszer kell a gye -
reknek, és hogy ilyenkor milyen jó lenne, ha kivételt
tehetne a zeneiskola. És mennyire jól látta! {Ma -
gyarországon a zeneiskolai tanulmányokat a
szolfézs alapjainak elsajátításával kell kezdeni. Csak
egy vagy két év szolfézstanulás után kezdik meg a
gye rekek hangszeres tanulmányaikat. – Szerk.}
Hány éves voltál ekkor, Soma? 
(Soma) Hét, már iskolába jártam. 
(Ildikó) A családban a férjem kivételével senki
sem zenélt, ő tizennyolc évesen basszusgitározott
egy helyi együttesben. A muzikalitását nyilván-
valóan tőle örökölte Soma. Óriási meglepetés volt
nekünk a fiúnk tehetsége. Onnantól kezdve, hogy
bátyját utánozva sikerült neki lejátszania valamit,
minden reggel zongoraszóra ébredtünk. Pizsa má -
ban, szinte félig alva, de leült pár percre a szinte-
tizátorhoz, utána indult csak a nap. 
A zeneiskolában nem volt „különleges tehet-
ségek” osztálya, mint a Zeneakadémián…
(Soma) De most oda, a Zeneakadémia különleges
tehetségek tagozatára fogok jelentkezni. Január-
ban vagy februárban lesz a felvételi. 
Gratulálok és drukkolok. Ez lesz csak a nagy
ugrás: Szegedről Budapestre, egyenesen a Ze-
neakadémiára. 
(Soma) Hát igen. Nyolcadik után Pestre kell
költöznöm. Nemrég változtatták meg a szabá-
lyokat, de ez nekem pont jó, mert a gimnáziumot
is akkor kezdem, és így nem kell magántanulónak
lennem.
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Soma testvéreivel, Bencével és Borikával



(Ildikó) Soma Szegeden befejezheti a nyolcadikat
az osztálytársaival, ebben a nagyon jó közösség-
ben. Nagyon fiatal is lenne most még Budapest -
hez… és hát nekünk is nagyon nehéz lenne
nélküle. Ő a család szíve-lelke, aki mindennap
megölel, megsimogat.

(A kedves Olvasónak elárulom, hogy míg beszél-
getünk, Borika folyton Soma körül jön-megy,
bújik testvéréhez. Bátyja is jön egy-egy kérdéssel
édesanyjához, édesapja meg csak távolról pillant-
gat felénk, miközben tesz-vesz a kertben. A nagy-
mama elköszön… zajlik a háromgyermekes
család élete.)

Hát, Soma, ezek nélkül a puszik, ölelések nélkül
nem lesz könnyű az életed…
(Ildikó) Mi Soma útját megértjük, mindenben
segítjük. A férjem itt, Soma első zenekaros hang-
versenyén mondta azt nekem, hogy megérte
átköltöznünk. Mi megyünk majd fel hozzá Pestre,
ha sok dolga lesz. De legyen is, hisz ezért is megy,
hogy bekerüljön a pesti zenei vérkeringésbe, ami
itt Szegeden talán a legnagyobb hiány.
Ha csak a Zeneakadémia hallgatói páholyába
ülsz majd be rendszeresen, már az sem lenne
kevés.
(Soma) Be lehet ülni? Mindig? Tényleg?
Remélem, felvesznek… majd meglátom, hogy is
csinálom… 
És addig hogy telnek Soma napjai? 
(Ildikó) Március óta az iskola magántanulója,
köszönhetően az igazgató úrnak,
aki igazán nagyszerű feltételeket
ajánlott ehhez a státuszhoz. Ez
remek lehetőség számunkra. Jó
döntésnek bizonyult! Van kellő
ideje gyakorolni, ugyanakkor
nem marad le az iskolai
tananyaggal sem, mindenből ötös
lett, pedig az iskolája ötödik az
országos rangsorban.
Van egyáltalán valami, ami
nem megy neked, Soma?
(Soma) A tanulásban?
Alapvetően szeretek tanul ni, ked-
vencem a történelem, a matek és
az angol.
(Ildikó) Én a matekot szoktam
vele tanulni, és azt vettem észre,
hogy villámgyorsan képes

megérteni bonyolultabb összefüggéseket. Kön-
nyedén átlátja a témát, sokszor nem hogy le
lennénk maradva az anyaggal, hanem a kíváncsi -
sága, érdeklődése miatt még „túl is megyünk”.
Pedig általában egy-egy hosszabb zongoragyakor -
lás után ülünk le ta nulni. 
És a zenében van, ami nem megy? Ugyana-
zokat a zongoraversenyeket játszod, mint a fel-
nőttek. Ugyanúgy hangversenyzongorán, mint
ők, hisz zongorából nincs kicsi, mint hegedűből.
Akadály esetleg, hogy gyerekkezed van?
(Soma) Van, ami nekem nehéz. A Rapszódia
például még technikailag is akadály, de még a
kezem sem akkora, hogy el tudjam érni a hango -
kat. Chopint például azért is szeretem, mert a
darabjai kicsi kézre vannak írva.
Nahát, erre nem gondoltam volna!
(Ildikó) Somának még a korosztályához képest is
pici a keze, pici és rövid a lába. Volt olyan darab,
amit Soma szeretett volna megtanulni, de végül ő
mondta, hogy vár vele. 
Ki kell várnod, hogy felnőj. Lélekben, gondol -
kodásban viszont már felnőtt vagy. 
(Ildikó) Soma lelkileg mindig előrébb volt, mint a
keze. A keze volt lemaradva. Ezt a technikai
hátrányt kellett ledolgoznia az évek alatt. Ta nár nő -
je, Sóti Szobonya Emőke mindig elmondta, hogy
ez a jobbik eset, mert ez kijavítható, de az a szel -
lemiség, az a lélek, amit ő belesző a darabba, az
nem tanulható: vagy van, vagy nincs. Hallatszott
tisztán, hogy a játékában van mondanivaló, hatás-
sal van az emberekre, megérinti a hallgatóságot. 
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A Virtuózok próbáján Hollerung Gáborral



(Soma) Mindenképpen érdemes volt hangsúlyt
fektetni a technika javítására, ez sok-sok skálázás-
sal, etűdök játszásával, rengeteg gyakorlással sike -
rült. Az ún. piszkos hangok eltűntek. 
Soma, hogy te milyen jókat mondasz! És mit mon-
danál a zeneiskolai tanmenetről, a kötelező da ra -
bokról, vizsgákról? Ezek rád is vonatkoznak? 
(Soma) A zeneiskolában ötödik osztályos vagyok.
Félévente vannak vizsgák, ahová mostanában
kevesebbet kellett külön készülnöm, ugyanis a
meglévő darabjaim sokszor illeszkedtek a vizs-
gakövetelményekhez. Komoly versenyeredmé -
nyek esetén kaphatok felmentést a vizsga alól, de
ezzel a lehetőséggel eddig csak egyszer éltem. 
Gondolom, nem zongoraverseny a kötelező…
(Soma) Nem, nem az.
Vicces lehet. Egyébként hogyan választasz
művet?
(Soma) Emőke nénivel szoktunk darabokat
választani. Sokszor hallok valahol valamit, ami
megtetszik, vagy Emőke néni küld néhány darabot
e-mailben, amikből választhatok. Most bele kezd -
tünk Chopin g-moll balladájába és Beethoven
Patetikus szonátájába... Majd meglátjuk.
A Patetikus szonátába?! Szenvedély, szenv e -
dés… – így jellemzik.
(Soma) Hát, igen… Lehet, hogy még nehéz.
(Ildikó) Emőke figyel arra is, hogy minél több
átfedés lehessen a fellépéseken, vizsgákon,
versenyeken, mert mindig időhiányban vagyunk.
Most kezdjük utolérni magunkat, de még mindig
sok a torlódás: már egy új fellépésre kell készülni,

de még itt van ez a verseny, az a vizsga. És hát itt
a felvételi is lassan a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem Rendkívüli Tehetségek Képzőjébe. 
(Soma) Nagyon komoly a felvételi anyag, még
sokat kell tanulnom. Négy darabot kell vinni: én
egy Bach prelúdium és fugát, egy romantikus
darabot, egy komplett szonátát – talán Beethoven-
től és egy XX. századit, valószínűleg Bartókot
viszek. Elég sok… S hát nem tudjuk, sikerül-e. 
(Ildikó) Ha nem, akkor a konzi ba megy.
Reméljük, sikerül – ahogy most a Virtuózok-
ban is.
(Soma) Kétszer próbáltam már korábban a Virtuó-
zokat, de nem volt elég darabom, nem voltam még
felkészülve. Most már elegendő volt a repertoárom,
de még most is tanultam darabokat úgy „útközben”.
Első lettem, de mindenki más is nagyon-nagyon
ügyes volt.
(Ildikó) Mi már nem akartuk, hogy Soma harmad-
jára is induljon a Virtuózokban, de ő valamiért
idén annyira akart menni. Kerek Ferenc professzor
úr, aki időnként segít Somának egy-egy verseny
előtt a felkészülésben, biztos volt benne, hogy
Somának most meg kell mérettetnie magát. Meg-
győzött, és igaza volt! 
Tudják, kiben mi szunnyad, és olyan légkört
tudtak varázsolni, melyben minden gyerek a
legtöbbet tudta kihozni magá ból, igaz?
(Soma) Teljesen igaz! Nagyon jó volt a légkör,
minden szempontból.

Soma ráadásul énekesnőtől, Miklósa Erikától
kapta a hegedűt. {A Virtuózok zsűritagjai adás-
sorozatonként egy tetszőleges versenyzőt  további
versenyzés nélkül a végső döntőbe juttathatnak
egy hegedű-szobor átadásával  – Szerk.}

(Ildikó) Talán a válogató adásban izgultunk a
legjobban, mert korábban két alkalommal innen
esett ki Soma, és óriási megkönnyebbülés volt,
hogy továbbjutott, ráadásul kis hegedűvel. Így
utólag persze talán indokolatlannak tűnik a bi-
zonytalanság, hiszen kb. egy éve a Virtuózok első
két évada kapcsán elhangzott, hogy Erikára Soma
volt a legnagyobb hatással. Sőt, elmondta azt is,
hogy ő bizony küzdött Soma továbbjutásáért
2016-ban. Sajnos, nem sikerült zsűritársait meg-
győznie. Mindezek tudatában, amikor ott voltunk
és vártuk az eredményt, mégis elbizonytalanod-
tunk. Tudtuk, hogy Soma a zsűri előtt a legjobb
formáját hozta, Emőke szerint ott játszott talán
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Háttér –BAláZS-Piri SOMA

Balázs-Piri Soma 2004. május 23-án született Szege-
den. Horgoson (Szerbia) élt családjával, ahonnan
Szegedre költöztek. Zenei tanulmányait a szegedi
Király-Kőnig Péter Zenei alapfokú Művészeti Iskolában
folytatja, tanára Sóti Szobonya Emőke.
a grazi 5. nemzetközi Bartók Béla Zongoraverseny 2.
díjasa; a VIII. Ferenczy györgy zongoraverseny 3. dí-
jasa. a budapesti nemzetközi Bartók Béla Zongora-
verseny nagydíjasa és épp a Virtuózok felvételei
közben rendezett országos négykezes és kétzongorás
verseny 1. díjasa két kategóriában is.
2018-ban a Virtuózok kicsik korcsoportjának első
helyezettje, és iskolájában már másodízben az év
diákjává választották .
Kedvenc zeneszerzője: Chopin, liszt, Bartók.
Hobbija a tenisz, a futás, a bűvészkedés, a számító -
gépes játékok, az activity és a főzés.



eddig a legjobban, mégis annyi sok tehetséges
gye rek állt ott Soma mellett, hogy a torkunkban
dobogott a szívünk.
Most összejön az is, hogy a Müpában játszhass
Hollerung Gábor meghívására a BDZ-vel, amit
különdíjként kaptál. Milyen volt a találkozás
Gáborral? Úgy láttam, nagyon jól össze-
barátkoztatok. 
(Soma) Hát igen, nagyon… A próbaterem idegen
volt, de amikor elkezdtünk játszani, annak
élveztem minden egyes percét. A karmester is
nagyon, nagyon szimpatikus és együttműködő
volt. Nagyon-nagyon jó volt együtt zenélni. Volt,
amikor ajánlott valamit, és el is fogadtam, mert
nagyon jó ötletei voltak. Ez nagyon jó volt. És
nagyon közvetlen is volt. Szólt pl., hogy túl gyor-
san kezdem a darabot, és hogy kicsit lassabban
kell. És milyen igaza volt! Együtt csináltuk, együtt
dolgoztunk, együtt voltunk. Nagyon jó volt. Volt,
amikor nekem volt a zenekar lassú, de Gábor
mondta, hogy nagyon megkönnyebbült, amikor én
úgy folytattam, ahogy ő elkezdte.
(Ildikó) Gábor kezdettől fogva figyelt Somára. A
Mozart-darab tévés főpróbáján – pedig az nem
zenekaros darab, és Gábornak hivatalosan nem volt
ott dolga –, mégis végig ott volt, figyelt minden
hangra, minden pillanatra, és mondta Somának,
hogy ezt így és így csináld. Soma ennek nagyon
örült, megtiszteltetés volt számára. De hozzám is
odajött egyszer azzal, hogy „Nagyon nagy akarata
van a gyereknek!” Azt hittem, hogy Soma tán nem
fogadott szót vagy valami rosszat csinált, de nem.
Gábor folytatta, hogy „jó értelemben”, mert
véghezviszi, és megpróbálja, amit akar, és ő ezt
sze reti. Szereti, ha akarata van egy gye reknek, és
az ilyen embereket nagyon kell segí teni.
És a zenekar tagjai? Szerettek téged?
(Soma) Mindenki nagyon kedves és barátságos
volt velem. Nagyon derűs hangulatú próbák voltak,
sokat segített, hogy bárkire néztem, rám mosoly-
gott. Ez megnyugtatott és önbizalmat adott. 
(Ildikó) Épp tavaly terveztük, hogy felmegyünk
Pestre egy koncertjükre. Ők játsszák a John
Williams-filmzenekoncerteket is. 
(Soma) Nekem is kedvencem John Williams… és
nagy szimfonikus zenekar játssza a zenéit.
És más kedvenc, a menő zoknikon kívül?
(Soma) Hét éve teniszezem. Nagyon szeretem,
hetente háromszor is lejártam, korosztályos
versenyeken is indultam. Sajnos, ma már szinte
nem is megyek a kezem, a csuklóm miatt. 

Szabó Marcell zongoraművészre hasonlítasz
ebben, aki azért teniszezik (bár nem tartja a
zongoristák sportjának), mert korábbi ked-
vencét, a görkorcsolyázást, két kéztörés után,
abba kellett hagynia.
(Soma) auuuuuuuuuu… Én biciklizem.
Vásáry Tamás jógázik.
(Soma) Abban nincsen baleset…
Na, viccért te sem mész a szomszédba! Meglesz
az összhang Gáborral.
(Ildikó) Szerintem is! Mondtam is Somának, hogy
Gábor mennyire szimpatikus nekem, mert nem
vette magát túl komolyan karmesterként sem.
Mások komolyak, megközelíthetetlenek, de Gábor
még fura módon táncolt is a Virtuózok döntőjében,
és nem zavarta, hogy bárki látja. Élvezte a zenét.
Ő ilyen: mindene a ritmus, a vidámság, a
humor. Kell is: nehéz a zenész pálya. Te hogy
látod ezt Soma? Gondolkodtál már erről?
(Soma) Hát, csak annyit, hogy szerintem azért,
mert a zene a mindenem, azért semmi nem lehet
akadály. Mert amit szeretek, azt nem érzem
munkának. Az nem akadály. Lehet, hogy nem lesz
könnyű, de csinálni fogom, mert szeretem.
És arról gondolkodtál, hogy milyen lesz a
Müpában fellépni?
(Soma) Nagyon nagy lehetőség, hogy a Virtuózok
elvisz ilyen nagy koncerttermekbe. Eddig elképzelni
sem tudtam, hogy ilyen helyekre eljutok.
Nagy lökést adott neked, hogy szimfonikus
zenekarokkal játszhattál?
(Soma) Igen, nagyon. Jó volt. Nagyon jó volt a
Mendelssohn g-moll zongoraversenyt eljátszani a
döntőben! Annyira jó volt ott lenni!
És milyen lesz ma, az iskolád évzáróján lenni?
Játszol is?
(Soma) Nem, ma semmit nem játszom. Csak bi-
zonyítványosztás lesz. És jó lesz. Szerintem ötös lesz. 

Soma jól, otthonosan érzi magát itthon, Szegeden
is, s mint mondta egy különleges, ritka szóval, ami -
lyen ő maga is, hogy „amotthon” is, azaz Horgoson
is. Remélem, hogy nagyon-nagyon jól érzi majd
magát a BDZ-vel a Müpában, hisz ezzel valóra
válik egy álma – a kérdőjel helyére pont került…
Közönségünk Balázs-Piri Somával 2019. január
12-én, Újévi koncertünkön találkozhat a Müpa
Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében, ahol
Mendelssohn g-moll zongoraversenyének III.
tételét és Mozart Török indulójának dzsesszáti-
ratát adja elő. Vezényel Hollerung Gábor.
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Úgy tudom, már kisgyerekkorodban
elhatároztad, hogy zeneszerző leszel.
Mi az, ami egy kisfiút vonz a zene -
szer zésben? Az agyi munka, az
alkotás?
Ezt nehéz megmondani. Nyolc-tíz éves
koromban egyszer csak úgy éreztem,
zeneszerző akarok lenni. Azonnal bele
is fogtam egy operába, Dióbél királyfi
címmel, melyből egyetlenegy ária
készült el, ami nem túl nagy dolog, de
így is elég nagy publicitást kapott a
kolozsvári zeneiskolában a zongo-
ratanárnőm révén. Így onnantól engem
úgy kezeltek, mint aki zeneszerző lesz.
Leginkább arra emlékszem, hogy volt
egy nagyon kedves osztály társam,
Horváth József – azóta kitűnő karmester
–, akivel előszeretettel tanulmányoztunk
partitúrákat.
Az hogy lehet, hogy nyolc-tízéves gye -
rekek partitúrát nézegetnek, mond-
juk valami jó kis mozi helyett?
Ennek talán az lehetett az oka, hogy az akkori
román társadalom rendkívül ingerszegény volt,
így sokat jártunk hangversenyekre. Igazán szín-
vonalas, jó kis zenei élet volt Ko lozs váron.
Egyszer volt egy nagyon jó koncert él mé nyem:
Beethoven IX. szimfóniája, ami után mélyebben
elkezdett érdekelni, hogy hogyan épül fel a zene.
Akkoriban remek orosz partitúrákat lehetett
vásárolni a könyvesboltban, így egy ilyen kiadás-
ban megszereztük a Kilencediket és elkezdtük
tanulmányozni. 
De mit értett a partitúrából egy kisfiú? A sok
hangszer, a különböző kulcsok… Ebből mi volt
ismerős számodra?
Nagyon jó színvonalú oktatás volt a kolozsvári

zeneiskolában. Bár ott nem volt Kodály-módszer,
meg relatív szolmizáció (Romániában máig más a
rendszer), mi negyedik-ötödik osztályos korunkra
már kifejezetten jól tudtunk kottát olvasni, ügye-
sek voltunk elméletből, ismertük a kulcsokat,
egyszóval nem volt haszontalan az a pár év. Kicsit
konyítottunk a formatanhoz, tudtuk pl., hogy mi
az a triós forma, végső soron tehát a partitúra
megfejtése nem volt lehetetlen feladat számunkra.
Aztán tizennégy éves korodban átjöttetek Ma -
gyarországra, és felvettek a Bartók Konziba.
Tulajdonképpen milyen szakra?
Ez egy érdekes történet. 1989 novemberében
rögtön, felvételi nélkül zeneszerző vendéghallgató
lettem a Konziban. Ez a véletlen műve volt, mert
nekünk először Szabó Tibor igazgató úrhoz kellett
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A világ zenéből született
„Zeneszerzői feladatom: a világ ütőerén tartani az ujjam.”

Mi fán terem a zeneszerző? Kiből lesz zeneszerző? És kiből lesz kivételes zeneszerző?
Hogyan születik meg egy-egy zenemű? Írásunkban Gyöngyösi Leventét, a BDZ rezi-
dens zeneszerzőjét faggattuk szerzői estje kapcsán a fenti kérdésekről és sok minden
másról is. 



volna kerülnünk, de a portás néni valamiért egye-
nesen a zeneszerzés tanszakra irányított minket,
és ott találkoztam Fekete Győr Istvánnal, a
zeneszer zés tanszak vezetőjével. Ez életem egyik
meghatározó pillanata volt. Emlékszem, egy
éppen zajló órájára kopogtattunk be, és ő, ahelyett,
hogy elküldött volna, megszakította az órát, elénk
sietett, kezet csókolt anyukámnak. Nagyon ud-
varias, nagyon kedves és nagyon emberi volt, és
így egyből úgy éreztem, hogy ez egy jó hely.
Meghallgatott és felvett vendéghallgatónak.
Mennyien tanultak ott zeneszerzést abban az
időben?
Sokan.
És hányan lettek zeneszerzők?
Kevesen. 
Mi dönti el, hogy lesz-e valakiből zeneszerző?
Ez nagyon nehéz kérdés. Nálam ez kissé misztiku-
san zajlott. Nem tudom, miért akartam zeneszerző
lenni, valahogy olyan egyértelmű volt: elmentem
az operába, ahol gyönyörű dolgokkal találkoztam,
láttam Mozart Szöktetését, és arra gondoltam,
hogy én is akarok ilyet írni. És ez azért misztikus,
mert soha nem volt egyetlen olyan pillanat az
életemben, amikor ezt, hogy számomra ez a hi-
vatás lett rendelve, megkérdőjeleztem volna. Min-
denesetre ott, a konziban mindenki nagyon jól
megtanulta az összhangzattant – Fekete Győr
tanár úrnál rend volt, nem volt mese –, még az is,
aki aztán építész, meg kertészmérnök lett. Ezen
kívül mindenkinek kellett komponálnia, és
rájöhetett, hogy a zeneírás
nem olyan nagy ördöngösség.
Aztán harmad-negyedévre
kiderült, hogy ez valakinek
megy, valakinek meg kevésbé.
Az előbb említetted, hogy a
Szöktetés hallatán te is
„olyat” akartál írni. Tud
ember olyat és úgy írni,
mint Mozart?
Nem, senki nem tud olyat
írni, mint Mozart.
De mi az oka annak, hogy
a későbbi szerzők, mint pl.
Beethoven már beavatják
a hallgatót abba, hogy
men nyire nehezen jutnak
el a végső verzióig? Miért
nem ír ják le a végén
egysze rűen jól?

Ez habitus kérdése, különösen Beethovennél
pedig része az imidzsnek. Bár, ha meghallgatod az
első zongoraversenyét vagy pár korai darabját,
látható, hogy ha nem süketült volna meg, talán
egészen másfajta zenét írt volna. De szerintem
alapvetően mindenki olyan zenét ír, amilyen
ember. 
Te milyen zenét írsz?
Hozzám Mozart áll a legközelebb emberileg. Az
ő figurája kissé autisztikus, kissé hiperaktív, az
egész Mozart-zene picit hiperaktív, ugyanakkor el-
bűvölő, és irgalmatlan rend van benne. Én nagyon
bírom azt, ha valaki el akar bűvölni. A mozarti
zene jellegzetessége, hogy le akar nyűgözni.
Varázsol, mint egy mágus. A kisujjából ráz ki
olyan dolgokat, amiktől leesik az állunk. Én
mindig is vágytam erre. Számomra a zeneszerzés
szakma lényege, hogy a végeredményen nem
érződhet, hogy maga a komponálási folyamat
időnként mennyire nehéz. A végeredmény legyen
könnyed és laza. De Mozartnak mindezt nem kel-
lett megjátszania, neki ez tényleg könnyen ment.
Ez csak született tehetség kérdése, vagy azért
fontos a tanulás is?
Mindkettő. Én ötéves koromban kezdtem el
zenélni. Ha ezt tizenöt évesen kezded, akkor ko-
moly hátrányban vagy. Gondolj bele: tíz év
hátrány, amit nem zenével töltesz el. Nos, Mozart
hároméves korában kezdte, hatévesen már komoly
„életműve” volt szerzőként és előadóművészként
egyaránt. Ebben persze döntő szerepet játszik az,
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NéVjegy: gyöNgyöSi leVeNte ZEnESZERZő

Kedvenc helye: Tátra
Kedvenc étele: steak-hívő vagyok
Kedvenc író, költő: Weöres Sándor
Kedvenc zeneszerző: Mozart, ez nem is vitás
Hobby: fotózás, filmezés, futás
Példaképe: költőként Dsida Jenő, zeneszerzőként pedig Haydn és Verdi.
Haydn és Verdi jó példa arra, hogy a született tehetséggel, melyhez még
több szorgalom társul, nagyon mélyről nagyon magasra lehet jutni. a zene -
szerzői szakma nem csak a zsenialitásról szól, hanem a folyamatos fejlődés-
ről, melynek hosszú ideje során ők a lehető legeredetibb nyelvezetet találták
meg maguknak. Micsoda darabokat írtak életük végén! Verdi sok-sok sikeres
operával a háta mögött, nyolcvanon túl belekezdett egy számára teljesen új
dologba: egy vígoperába, a Falstaffba, amely sokunk számára a legcsodá -
sabb, legmagasabb rendű Verdi-mű.
Hitvallása: nagyszerű dolog, hogy a zeneszerzés a szakmám. a zeneszerző
dolga, hogy a világ ütőerén tartsa az ujját. Jobban átéli a világ történéseit,
és így a hivatása akár terápiás célokra is alkalmas: kiírhatja magából a saját,

személyes drámáit.



hogy Leopold (Leopold Mozart, 1719 – 1787,
Wolfgang édesapja) nagyon komoly dresszúrának
vetette alá , nyilván a legnagyobb szeretettel. Min-
dez azt eredményezte, hogy bár a kis Wolfgangnak
igazi gyermekkora nem volt, és nyilván sohasem
mozgott túl otthonosan a hétköznapi elintézni-
valók tengerében, de tizennyolc éves korára
zeneszerzőként teljesen készen állt. Tehát az ő ese -
tében adott volt egy zseniális tehetség, ehhez jött
a nagyszerű zenei nevelés, egy kiváló tanár, aki
nagyon tudta, mit csinál, és emellé még az, hogy
nagyon-nagyon korán kezdte. Tizennyolc éves ko-
rára már mögötte volt több opera, egy csomó
szim fónia. 
Mi az oka annak, hogy ma nincsenek Mozartok?
Vélhetően ma is vannak Mozartok, csak az ő ide-
jében volt egy kialakult zenei nyelv, amit ő
zseniálisan használt. Ma nem butábbak, tehet-
ségtelenebbek az emberek: a kor az, ami más. Ma
stílust kell teremteni. Annak idején beleszülettünk
valamibe, mint pl. Bach is, akinek gyakorlatilag
nem kellett mást tennie, mint továbbfejleszteni azt
a rendszert, amelyet az ősei már kialakítottak. A
meglévő korlátokat kitágítani mindig sokkal köny -
nyebb, mint egy teljesen új világot teremteni. Mi
ezzel szenvedünk: évtizedek telnek el, mire az em-
bernek kialakul a stílusa. Ha egyáltalán…
Érdekes, hogy ha a mai szerzőket pár évszázad
múlva meghallgatják, nem biztos, hogy első
hallásra tudni fogják, hogy kortársai voltak
egymásnak, míg pl. Mozart és Haydn, Bach és
Händel esetében azért egyértelmű lenne a kor -
meghatározás. 
Ez elsősorban társadalmi kérdés.
Az idő is más értelmet nyert. Min-
den nagyon rövid ideig tart, mindig
sietünk és állandóan barangolunk
az időben. Nézzük csak a zenei
életet: korábban csakis kortárs
zenét játszottak, kb. százötven-két-
száz éve vesszük elő korábbi szer -
zők műveit is. Tehát ma már
nincsen az az élményünk, hogy az
a legjobb, amit mi írunk, és mi ál-
lunk a fejlődés csúcsán, hanem
kételkedünk a művészetünkben és
úgy érezzük, túl vagyunk a zeni -
ten. A mai kor zeneszerzőinek
alapélménye tehát az, hogy a ha -
nyat lásban kell valami olyat ki-
találni, ami örökérvényű lehet.

Régen a kutyát nem érdekelte, hogy ki milyen ere-
deti. Ma ez nagyon fontos, hiszen a minket
körülvevő zajból ki kell tűnni.
A te művészetedben mi az eredeti? Mitől is-
merünk rád?
Erre azért nehéz válaszolnom, mert belülről
másként látja az ember a dolgokat. Ha látsz egy
házaspárt, külső szemmel gyakran nyilvánvalóvá
válik, hogy mik az erősségeik és mik a gyengéik.
Belülről mindezt sokkal nehezebb megítélni. Per-
sze nyilván meg tudom mondani, hogy miből
merítkezem: formailag meglehetősen konzervatív,
amit csinálok. Harmóniailag leginkább Mozart,
Bartók és a barokk bizonyos aspektusai voltak rám
hatással, és természetesen a könnyűzene. És
hiszek abban, hogy az örök zenei dolgok és kife-
jezések ma is működnek. Én csak megpróbálom
leporolni őket és a mai fül számára érthetően meg-
fogalmazni. 
Ezt hogyan kell elképzelni?
Vannak pl. Mozartnak bizonyos attitűdjei. Nem
feltétlenül a zenei anyagra gondolok, hanem arra,
ahogy haragudni tud, vagy ahogy fennkölten drá-
mai tud lenni, vagy ahogy simogatni tud a zenével.
Nos, én ezeket az attitüdöket keresem és próbálom
a saját zenei nyelvemen megfogalmazni. És az
egyik legfőbb törekvésem, hogy a hallgató ezeket
lehetőleg úgy értse, ahogy mondani szeretném.
A mostani, szeptemberi szerzői ested három
részből áll. Az első részben kórusműveket hall-
hatunk, ezt követi két versenymű majd pedig
részletek A Mester és Margarita című opera-
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musicalből. A kórusműveid kapcsán mondtad
egyszer, hogy legnagyobb hatással Orbán
György volt rád.
És természetesen a Máté passió. De meg kell je-
gyeznem, nem elsősorban Orbán György szemé-
lye volt hatással rám, hanem a kórusművei.
Negyedéves zeneakadémista koromban egy tan-
szaki koncerten szembesültem Orbán egy kórus-
művével, és elementáris élmény volt, hogy Kodály
országában valaki tud úgy kórusra írni, hogy nem
kodályos, de mégis ott érzem benne a kodályi
hagyományt. A magyar zeneszerzők számára
ugyanis az a legnehezebb ezen a pályán, hogy
valahogy viszonyulni kell Bartókhoz és Kodály-
hoz. Ez nagyon nagy dilemma számunkra, mert
mindkét zenészóriás nyelve annyira erős, hogy
óhatatlanul állást kell foglalnunk – vagy mellette,
vagy vele szemben.
Ezt hogy kell értenünk?
Bár teljesen különböző stílusban alkottak, mind-
ketten rányomták bélyegüket a 20. századi magyar
zenére. Bartókkal először tizennégy éves korom-
ban találkoztam, amikor átjöttünk Magyarország -
ra. Romániában nem lehetett Bartókot játszani,
tanulmányozni. És már az első találkozás teljesen
beszippantott; forradalminak találtam. Egy éven
át csak Bartókot hallgattam. Nagyon erős a stílusa,
de viszonylag könnyű utánozni. Teljesen beépült
a zenei nyelvembe, és ha már nem is akarom

utánozni, egyik-másik hangulat,
fordulat, idióma néha elő szokott
jönni.
Kodály teljesen más habitusú
zenész, konzervatí vabb, a kórus-
művei imitációs technikájáért so-
hasem rajongtam, de hihetetlenül
ért a kórushoz, a kórusművei pedig
rendkívül hatásosak. Kodály min-
demellett számomra egy igazi uni-
verzális nagy elme. Mindig
csodáltam azt a képességét, hogy
nagy igazságokat rendkívüli
egyszerűséggel, elképesztő közért -
hetőséggel tudott megfogalmazni.
Ez egy olyan képesség egy
zeneszer zőnél, amit abszolút
követendő példának tartok. 
Úgy tűnik, te azért már megtalál-
tad a saját zenei nyelvedet, hiszen
nyáron két nemzetközi kórus-
versenyen is a te daraboddal

nyer tek kórusok, és valóban nem kis részben a
daraboknak köszönhetően is. Egyszóval: úgy
tűnik, kül föl dön meglehetősen népszerű szerző
vagy.
Igen, nagyon örülök ennek, bár pici üröm az
örömben, hogy itthon nem vagyok annyira nép -
sze rű, mint külföldön, köszönhetően a műveim ne-
hézségének. Szabó Dénesék, a Cantemus
Kó rus család és néhány más magyar kórus szeren -
csére kivétel.
Mi volt az eddigi legizgalmasabb felkérésed?
Pár hónapja kért fel a Müpa, hogy a King’s
Singers énekegyüttes budapesti koncertjére írjak
nekik egy darabot. Ez a felkérés mindenképp az
eddigi kóruszeneszerzői pályafutásom csúcsa.
Már nagyon várom a közös munkát velük.
Magyar témát választottál a műhöz vagy ez is
adott volt?
Nem, ebben szabad kezet kaptam, és a Csíkszent-
mihályi Mihály 1797-ben kiadott katolikus éne -
kes könyvéből származó Veni Iesu, veni amor
kezdetű szövegre esett a választásom. Ez egy sajá-
tosan magyar szöveg, a tudomásom szerint máshol
nem is ismerik, és rendkívül hatásosan keveredik
benne a szerelem és a vallásos érzület. Talán a ka-
tolikus egyház is azzal vihette diadalra az ellenre-
formációt, hogy a protestáns puritanizmus után
képes volt visszaadni az embereknek az ér zel me -
ket és érzékeket. A mű valójában égi szerelem
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földi köntösben, egyfajta szerelmi vallomás Jézus-
nak. Szóval a vers maga magyar, de a zene nem
lett magyaros. 
Egy felkérés esetén egyébként mennyire van
megkötve a kezed? A megrendelő beleszól a té-
maválasztásba, a darab nehézségi fokába?
Hogyan kell ezt elképzelni?
Legtöbbször rám bízzák a dolgot. Bár nemrégen
kaptam egy felkérést André van der Merwe-től, az
egyik legnevesebb dél-afrikai énekkar, a Stellen-
bosch University Choir karnagyától, amely így
szólt: „Írj egy haragos darabot, sok zajjal, tapssal,
dobbantással, ami a székbe szögezi a hallgatót.” 
És ilyenkor mit csinálsz? Várod, hogy mérges
legyél és ihletet kapj?
Nem, nem. Egyszerű. Átokzsoltárokat böngészek.
Tehát akkor először keresel egy szöveget hozzá.
Aztán hogyan lesz ebből zene?
Húsz éve zongorázom a Purcell Kórus próbáin,
így volt lehetőségem megfigyelni, hogy a barokk
szerzők mennyire elementárisan, vesébe vágóan
formálják dallammá a szövegeket. Én is elkezdek
tehát motivikusan dolgozni a szöveggel: ki kell
találnom egy olyan motívumot, ami jól megje-
gyezhető, sokszor visszahozható, könnyen bevé -
sődik és variálható. 
A felkérő kórus képességei mennyire befolyá-
solnak a darab megírásakor?
Nagyon.
És előfordult már olyan, hogy felkér egy átlagos
képességű kórus, de eszedbe jut egy eszelősen
jó motívum és kidolgozás, ami viszont nagyon
nehéz?
Persze, ilyen többször is előfordult már. Ami

nagyon nagy hiba, mondhatni zeneszer -
zői alkalmatlanság, hiszen senki sem
rendel meg azért valamit, hogy aztán ne
használhassa a számára írt művet. Hoz-
zátartozik a szakmához, hogy tudjunk
határt szabni a fantázi ánknak; ha valaki
kér valamit, az teljesíteni kell. Azért
persze nagyon igyekszem mindegyik
kórusnak olyan darabot írni, amilyen
megfelelő számára.
Egyébként van két-három olyan
darabom, amelyek annyira nehezek,
hogy ép ésszel nem énekelné el őket az
ember, de ennek ellenére jelentős karri-
ert futnak be, ugyan is egy versenyen
egy ilyen nehéz darab mindig attrak ció.
Szabó Dénes fogalmazta meg egyszer,

hogy olyan megtanulni a műveimet, mint meg-
mászni a Mount Everestet: nehéz feljutni, vagy
túléled, vagy nem, de ha túléled, akkor úgy érzed,
megérte. 
A kórusblokkot követően két versenyművedet
halljuk majd a szerzői esteden. Ezeket is a
szólistáknak írtad, figyelembe véve a
képességeiket?
Józsinál (Balog József, zongoraművész) ez nem
volt annyira érdekes, mert egyrészt nem igazán
vannak technikai korlátai, másrészt viszont nem
akartam preparált zongorát és más modern tech-
nikát használni, úgyhogy ez egy teljesen tradi-
cionális zongoraverseny. Gergőnél (Ittzés Gergely,
fuvolaművész) azonban ez a kérdés megkerül-
hetetlen. Ő a modern fuvolázás apostola, olyas-
miket tud a hangszeren, amit kevesen a világon.
Amikor mutatott pár ilyen új technikát, meg-
próbáltam én is kitalálni hasonlókat, amelyekről
persze kiderült, hogy játszhatatlanok. Átdolgoztuk
őket, így kerültek végül a műbe. Mindezzel együtt
egy teljesen klasszikus fuvolaversenyről van szó,
csak van benne pár olyan technikai fogás, amire
ma kevesen képesek – pl. egy kadencia, amelyet
Gergő írt, a darab szellemiségét szem előtt tartva.
Úgy tűnik, te egy nagyon érdeklődő, az újdon-
ságokra nyitott zeneszerző vagy. Pl. az I. szim-
fóniában is nagy szerephez jutnak az
elek tromos hangszerek, de ami a legelementá -
ri sabb benne, az a vége: hogy a kórus egy ma -
gyar népzenei hangvételű a cappella
(hang szerkíséret nélküli) imával zárja le a
művet.
A szimfónia maga egy nagy küzdelemről {egy sze -
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relem elvesztéséről, majd újbóli megtalálásáról –
Szerk.} szól. A végén pedig, amikor a főszereplők
révbe érnek, kell az áldás, az elcsendesedés. Maga
a vers, József Attila Áldalak búval, vigalommal
kezdetű verse nagyon erős képeket használ, kicsit
népdalszerű, nagyon ősi. Az az igazság, hogy
kevés népzenei gyökerem van, nem tanultam
soha, misztikus köd övezi számomra, így hát
ritkán használom, akkor, ha a zenét egy maga sabb
dimenzióba szeretném emelni. És ez egy ilyen pil-
lanat volt.
Ugye ez a szimfónia volt az első mű, amit a
BDZ, azaz Hollerung Gábor felkérésére írtál?
A következő közös nagy dobás pedig A Mester
és Margarita volt. Ez a mű milyen helyet foglal
el az életedben?
Számomra a legfontosabb mű, amit írtam.
Mitől más operát írni, mint mondjuk szim-
fóniát? Hiszen itt egyszerre több szereplő is
„beszélhet”, mégsincs káosz, és a szöveg mellé
egy zenei dimenzió kerül, ami adott esetben
szöges ellentétben áll a szöveggel.
Éppen ezért olyan fantasztikus dolog az opera.
Mert nem csak két ember dialogizál, és nemcsak
a színpadi szituációt látod és hallod, hanem ehhez
jön egy harmadik dimenzió, a zene, amely még
többet tud hozzáadni. Ha elég ügyes a zeneszerző,
márpedig a zenetörténet legnagyobb operaszer zői
azok voltak, a zenével mindenféle kifejezést hozzá
tud adni ahhoz, amit a szereplő mond. Zenében ki
tudod fejezni azt, hogy mondasz valamit, de mást
gondolsz. Ki tudod fejezni azt, hogy egy karakter
látszólag boldog, örömteli lelkiállapotban van, de
közben ott zakatol benne, hogy meg kell halnia. A
zene ezt ki tudja fejezni, csupán
szavakkal ez sokkal nehezebb lenne.
Természetesen nagy színészek meg
tudják csinálni, és a jó filmek is képe-
sek erre. 
A Mester és Margarita eléggé
bonyo lult szüzsé. Több idősíkon és
dimenzióban játszódik, sok szerep -
lővel. Úgy látom, a különböző
síkokat más-más zenei stílussal
választod el egymástól. Ez mennyire
tudatos, hogy mely kort mely stílus-
sal jellemzed?
Nagyon is. Bár akkoriban {a regény a
30-as évek Moszkvájában játszódik –
Szerk.} még nem volt rock and roll, de
mi volt az, ami a sztálinista dik-

tatúrákat a legjobban idegesítette? Hát a rockzene.
A rock számomra még mindig a szabadságvágy-
nak egy olyan kifejeződése, amely tökéletesen el-
lentmond ennek az agyonszabályozott, velejéig
hazug társadalomnak. Nem biztos, hogy egy
másik társadalomban Wolandék ugyanígy szólal-
nának meg, mert ők, ugye, omnipotensek. De
ebben a közegben, úgy véltem, ez a leg-
megfelelőbb zenei stílus a számukra. És
egyébként is sokszor gondolkodtam azon, hogy
miért lesz Woland és csapata a regényben is egyre
szimpatikusabb. Mert annál, ami a sztálinista
Moszkvában zajlik, minden jobb – a Sátán biz-
tosan. Szerettem volna egyértelmű kifejezését
adni, hogy ebben a műben a Sátán a sza badságot
képviseli. Az elején még csak kicsit ragtime-os,
aztán a végén, amikor igazából megmutatkozik,
már majdnem metálos. Itt nyilvánítja ki, hogy
helyet követel magának Jézus Krisztus és az Úris-
ten mellett a menny ben – valódi hatalom, a fény
ellenpólusa. 
A Mester és Margarita egyébként még nincsen
teljesen készen. Milyen részek hiányoznak még
belőle?
Az egyik legnagyobb falat egy duett Woland és
Lévi Máté között. Lévi Mátét Jézus küldte, hogy
a felsőbb hatalmak eldöntsék, mi legyen a
Mesterék sorsa. Itt a fény és a sötétség beszél
egymással, nagyon nagy kihívás lesz mindezt
zenében megjeleníteni. 
A mostani koncerten a darab kb. első 25 percét
fogjuk előadni. A mű egy nagy kórustétellel
kezdődik, van benne igazi bolsevik induló, har-
monika, nagy kavalkád. 
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Igen, itt a Borisz Godunov volt a minta. Szenved
a nép, és ennek kifejezést is ad. Kicsit bohókásak,
kicsit ágrólszakadtak, kicsit rosszul érzik
magukat, ám alapvetően életerős egy társaság. A
követelődzésük groteszk és szomorú is egyben. 
A jelenkori történések mellett fut Jézus és Pilá-
tus története is, ami egy igazán musical-ízű je-
lenet-együttes lett.
Igen, ez volt a legnehezebb az egészben. Nem ál-
lítom, hogy minden tökéletesen sikerült benne, de
itt a Jézus Krisztus Szupersztár volt a minta,
amelyben Jézus a szabadságvágy megtestesítője,
némileg hasonlónak ábrázolják egy hippihez.
Mi az, ami téged a legjobban megfogott ebben
a regényben?
A mágikus realizmus. Így hívják ezt az irodalmi
stílusirányzatot, lásd pl. A funtineli boszorkány
vagy A gyűrűk ura, amely először nagyon realisz -
tikusan bemutatja a létező világot, majd egyszerre
megjelenik a természetfeletti, és ennek a két világ-
nak az egymáshoz feszülése adja a történet fe -
szült ségét. Az orosz irodalomban a mágikus
realizmus a társadalomkritika hagyományos esz -
köze. Bulgakovnál is ez történik: ezeknek a mi-
tikus erőknek nemhogy létezniük nem szabadna,
de még bele is pofátlankodnak mindenbe, sőt, a
végére még át is veszik az irányítást. Az orosz
lélek mélyen vallásos, a kommunista hatalom
rákényszerítette az ateizmust, ami igen távol állt
tőle. Nem véletlen, hogy ez okozott az orosz tár-
sadalomban némi diszkrepanciát, és ennek a leg-
nagyobb orosz művészek hangot is adtak. Ezért
annyira groteszk, hogy a regényben a Sátán
mondja bele Berliozék arcába, hogy Jézus Krisz-
tus igenis létezett. 
Beszéltünk arról, hogy az eredeti regény milyen
szövevényes, mennyi szereplőt vonultat fel. De
nálad bizonyos szereplők, mint pl. Lévi Máté és
Hontalan Iván – akik egyébként egymás pan-

danjai – össze vannak vonva, azaz ugyanaz az
énekes jeleníti meg.
Igen. Egy opera nem film, nem dolgozhatunk
végtelen számú szereplővel. A legjobb operákban
maximum hat-nyolc szereplő van, a többi pedig
csak pár mondat. Ahhoz, hogy fel tudjak építeni
egy figurát, idő kell. Az összevonásoknál szerepet
játszik maga a karakter is: Lévi Máté és Hontalan
Iván ugyanaz a karakter: a tanítvány. Lévi Máté
egy másik életben Hontalan Iván lenne. Így még
hozzáadhatunk egy olyan jelentésréteget, hogy
ezek nem is különböző emberek, hanem egy
személyiségvonást szimbolizálnak. Ez pedig
erősíti a karaktert. Pl. Júdás a leggonoszabb, és
láthatjuk, hogy egy másik világban ő ugyanolyan
senkiházi lesz.
Van kedvenced a saját életművedben?
Az egyik mindenképpen A Mester és Margarita,
a másik pedig a Missa Vanitas vanitatum. Ez egy
mise, amelyben egy torzonborz basszus szólista a
Prédikátorok könyvéből vett szur ka pisz kálódó
idézetekkel kommentálja a pozitív töltetű és
felemelő miseszöveget, mint egy mérges pók.
Nagyon szeretem a Prédikátorok könyvét, már
többször próbálkoztam a megzenésítésével, van is
egy kórusművem Vanitatum vanitas (Hiúságok
hiúsága) címmel. 
Van egyébként olyan műved, amit nem
megrendelésre, hanem kedvtelésből írtál?
Igen. Ez leginkább könnyűzenélésben nyilvánul
meg. Van egy közeli barátom, Erdélyi Péter, aki
hihetetlenül nagy koponya, zeneszerző, jazz-zon-
gorista, hangmérnök, és van stúdiója. Feleségem-
mel szoktunk elmenni hozzá, írok egy számot,
majd nála felvesszük, felénekeljük. Ilyenkor egy
költeményt veszünk alapul, pár éve pl. Weöres
Sándor A menyasszony éneke című versét.
Már nem titok, hogy nemsokára egy új, közös
terv be kezdünk bele. Mesélj erről egy kicsit!
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Már nagyon várom, hogy nekikezdhessek:
Madách Az ember tra gé diája című drámáján ala-
pul. Nem olyan régen jött ki az MMA hároméves
pályázata, melynek egyik nyertese lettem. Ter-
veim szerint a mű egy kb. 80 perces oratórium lesz
Madách nyomán, de erősen átfogalmazva, a ko-
runk nyelvezetéhez igazítva. Nem egyszerűen kor -
szerű nyelvezetről beszélek, hanem egy modern
„világ teremtése”drámáról. Nem színpadi műnek
készül, de lesz arra is lehetőség, hogy színpadsze -
rűen előadjuk. 
Mint mondtad, a műfaja oratórium, de azért az
opera is kínálta volna magát, nem?
Az a helyzet, hogy az oratórium, mint műfaj,
sokkal nagyobb szabadságot nyújt számomra. Egy
operában a dráma a lényeg, karakterek feszülnek
egymásnak. Ezzel szemben egy oratóriumban nem
szükségszerűen kell karaktert építenem, a dra-
maturgia jóval lazább és zenei vezérelvű is lehet.
Lucifert (aki a tagadás ősi szelleme), megjelenít -
heti egy bariton, de akár egy hattagú énekegyüttes
is. Itt nem kell annyira szigorú logikát követnie a
történetnek, és belefér akár egy 20 perc hosszú -
ságú teremtés is.
Kik lesznek az alkotótársaid, és mikorra
várható a bemutató?
A librettista Kőrizs Imre lesz, kitűnő költő, aki
nagyszerű formaérzékkel rendelkezik, és jól tud
zenére dolgozni. Mindemellett felkértem Visky
Andrást, a Kolozsvári Magyar Színház vezető dra-
maturgját, hogy a darab dramaturgiájában legyen

a segítségemre. Ez fontos dolog, mert szeretnénk
egy magyar színt belefűzni a történetbe, és ehhez
kell majd megfelelő történelmi kontextust találni,
a magyar történelemnek egy olyan pillanatát, mely
örökérvényű és jól illeszkedik Madách gondo-
latmenetébe is.
A darabot egyébként a BDZ fogja majd bemutatni,
hiszen maga a pályázat is közös volt. Ha valami
közös tervbe vágunk bele a BDZ-vel, mindig úgy
érzem, ott nagy dolgok vannak készülőben. Itt
mindig kiélhetem a kreativitásomat, az őrült
ötletek megvalósítása iránti vágyamat. Így hát
bízom abban, hogy az előbb említett nagy dolgok -
nak majd a közönség is részese lesz 2021-ben,
amikorra el kell készülnöm a művel.
Mi az, ami megfogott ebben a témában?
Már régóta foglalkoztat a gondolat, hogy te rem tés-
zenét írjak. Tolkien mese-mítoszában, a Szilmari -
lokban a világ zenéből születik, olyan gyö nyörű,
nem? Ehhez pedig magyar művet keres tem, mert
mindig is vágy tam rá, hogy ma gyar művet írjak,
magyar nyelven. És boldog vagyok, hogy egy ilyen
ikonikus darabot dolgozunk fel, amely alkalmat
nyújt arra, hogy például hazaszeretetről is beszél-
hessünk. Ennek kapcsán Dsida Jenő Psalmus Hun-
garicus című verse jut eszembe: 
„Vagy félezernyi dalt megírtam
s e szót: magyar,
még le nem írtam.”
Legyen számodra ez a darab ez a biznyos ma -
gyar szó!
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A Mester és Margarita ősbemutatója Miskolcon



Először is engedd meg, hogy szívből gratuláljak
friss kitüntetésedhez, a Magyar Ezüst Érdemk-
ereszthez!
Nagyon köszönöm!
Húszévnyi BDZ-muzsikálás után talált meg
téged ez a díj. Maga a zenekar
azonban 25 éves. Első közös
éveitekben tuttistaként zenéltél
itt, ma kitüntetett kon-
certmesterként. Ez az út párját
ritkítja. Milyennek látod most
a zenekart?
Mára eljutottunk egy olyan pro-
fesszionális szintre, hogy

munkarendünk „csereszabatos”
bármely más hivatásos zenekar
munkarendjével. Ezzel együtt nálunk
éppen úgy, mint másoknál, az
együttes fenn tartásáért, szinten
tartásáért nagyon sokat kell dolgoz-
nunk. Ez teljesen rendben is van, de
ezért olykor kompromisszumokat kell
kötnünk. A pers pektívát abban látom,
hogy meg kell találnunk azt az egyen-
súlyt, amelyben saját bérleti koncert-
jeink, koncertsorozataink súlyban és
felkészülésben megfelelően működ-
nek úgy, hogy közben más fela-
datainkat is elvégezhessük.
Az „egyensúly” megtalálása kinek
fontos? 
Elsősorban a zenekar, de a magam
szempontjából is fontos, hisz a BDZ
olyan sok munkát ad ma már a
zenészeinek, hogy emellett nagyon
nehéz máshol is dolgozni. Pedig ez
régebben általános volt. Ez egyben
óriási fejlődés is, hisz egy olyan, teljes

embert kívánó, lekötő és teljességet is adó munká-
nak lettünk részesei itt, ami mellett valójában sem
szüksége, sem pedig igénye nincs az embernek
arra, hogy másutt is játsszon.
Ehhez a „teljes embert kívánó, teljességet adó”
érzéshez hozzájárul az, hogy más műfajokban
is kipróbálod magad?
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„én itt nőttem fel!”
Épp vége a zenekari próba első részének: a hangszeresek már kirajzottak a teremből,
de egyvalaki még egyeztet a karmesterrel, Hollerung Gáborral, ezt-azt beír a kottájába,
s csak amikor végeznek, áll fel, teszi gondosan hangszerét a tokjába és fordul felém.
Őt várom, az idén a Magyar Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett Berán Gábort,
zenekarunk két koncertmesterének egyikét, akiről az interjú végére megtudom, hogy ő
a szerencse fia a BDZ okán. 

NéVjegy: BeráN gáBOr KonCERTMESTER

Kedvenc könyve: Hermann Hesse: narziss és goldmund
Kedvend filmje: Fellini: la strada, magyar alkotások közül pedig a liza, a
rókatündér
Amikor nem zenél: színház, mozi, sportok
Kedvenc helye: Horány

Kedvenc étele: Harcsapaprikás túróscsuszával



Hála a szüleimnek, úgy nőttem fel,
hogy a népzenétől a jazzen keresztül
a könnyűzenéig mindig sokféle zene
vett körül. Ráadásul édes apám révén
a gyökereim a népzenéhez is kötnek.
Ő népzenész, így egy kicsit rám is ra-
gadt ez a játékmód. Ez néha kapóra
jön, mert így a közönségnek mi ma-
gunk tudjuk megmutatni egy-egy
klasszikus darab népzenei arcát. Ez
viszonylag ritka jelenség a klasszikus
zenészek világában, de nekem nem
szokatlan.
Mindenből lehet tanulni, igaz? 
A népzenének a „csak fül utáni tanu -
lás” élményét köszönhetem. Először kottát olvasni
és klasszikus műveket hegedülni tanultam, de
közben részt vettem olyan táborokban is, ahol
kotta nélkül tanultunk népzenét játszani. Egy idő
után észrevettem, hogy amit így, kotta nélkül tanul
meg az ember, az sokkal mélyebben megmarad
benne. A klasszikus zenében is ismert a kívülről
játszás fogalma, de az más: ilyenkor kottából meg-
tanulunk valamit, aztán már fejből is el tudjuk ját-
szani. Amit csak fül alapján tanul meg az ember,
az olyan mélyen beleivódik a memóriájába, hogy
az szinte maga a csoda. Én ezt a módszert egy picit
használom klasszikus zenészként is.
Úgy tudom, hogy a népzeneoktatásban ez „A”
módszer.
Én ezt inkább műfajfüggetlen jelenségként
éltem/élem meg. Így soha nem is féltem kotta
nélkül játszani. Ennek egy további ága volt az
életemben a jazzhegedülés, melyben szintén ál-
talános a kottától való elszakadás.
De végül a hagyományos szimfonikus zenekari
munka lett és maradt az életed.
Amikor világossá vált számomra, hogy a
jazzmuzsikálás is teljes embert kívánó feladat,
akkor szépen lassan abbahagytam. Én elsősorban
ugyanis zenekari zenésznek tartom magam.
Legyen az nagyzenekar vagy kamarazenekar. Ez
utóbbi felállásban szintén nagyon szeretek zenélni.
A kamarazenélésben – hogy is mondjam? – sokkal
intenzívebb az elektronok vándorlása a játékosok
között: sokkal kiélezettebb a zenei kapcsolat,
sokkal erősebb az egymásra hatás. Az a jó, ha ez
a többféle zenélés táplálja, kiegészíti egymást.
Nehéz megtalálni az arányt, hisz ha egy hónapban
35 „szolgálatunk” van a BDZ-ben, akkor nem
könnyű mellette egy kvartettben is részt venni. 

Azért van erre is egy nagyszerű megoldás: a
BDZ Quartet!
A BDZ-n belül, annak zenészeiből létrejött
kvartettel szerencsésen alakult az elmúlt két
évünk. A nagy BDZ-től érkező felkéréseken kívül,
ami főleg a Zempléni Fesztiválon való szerep -
léseket jelenti, elindítottuk saját sorozatunkat,
amiben – hasonlóan a BDZ Megérthető zene
sorozatához – igyekszünk a közönségnek el is
magyarázni egy-egy művet, mielőtt megszólal-
tatjuk. 
A kamaraegyüttes programját, gondolom,
közösen alakítjátok ki. Mi a helyzet a BDZ mű-
sorával?
Ez Hollerung Gábor zeneigazgató feladata. Van
olyan kérdés, amiben kikéri a véleményünket, de
természetesen van, amiben nem. Én személy sze -
rint ebben is igen szerencsés vagyok, a Gáborral
való jó kapcsolatom miatt. Volt már olyan, hogy
nehezen vállaltunk egy szerintünk későn érkező
felkérést, én is bizonytalan voltam, de végül a
főnökünk döntésére mégis megcsináltuk, az ered-
mény pedig őt igazolta. Tény, hogy Gábor ügye-
sen felülkerekedik a játékosok „kishitűségén”,
„problémázásán”: ő tolja keresztül az együttest a
nehezebb helyzeteken.
Szerencsésnek mondtad már kétszer is magad.
A BDZ-t is a szerencsédnek köszönheted?
Összebotlottatok Gáborral valahol?
Nem, nem Gáborral találkoztam, hanem még ze-
neakadémista koromban szólt valaki, hogy kellene
kisegíteni a BDZ-ben. Mára ez teljesen megválto-
zott, de akkortájt, a kezdeti időkben sokkal több
kisegítővel dolgozott a zenekar. És ha már sze -
rencse: mázlista vagyok, hogy itt tanulhattam meg
a szakmát. Én itt nőttem fel.
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Ez egy modern mese: „Kisegítőből lett kon-
certmester”. Hogyan történt ez?
Mint kisegítő felkérést kaptam, hogy egy alka-
lomra a második hegedű szólamvezetői feladatát
lássam el. Innen kerültem át az első hegedűbe, és
innen tovább klasszikus próbajáték nélkül lettem
koncertmester beugrással, mert az előző kon-
certmester pár nappal a koncert előtt lemondta a
fellépést. Aztán szépen lassan egyre többet
vezettem a szólamot, és a következő szeptem-
bertől a teljes évadot koncertmesterként játszottam
már végig. Végül is nagyon gyor san történt min-
dez, hiszen egy évadot voltam csak kisegítő, és
talán IV. évfolyamos zeneakadémistaként már a
BDZ koncertmestere voltam.
Ez ritkaságnak számító, komoly elismerés.
Az igazság az, hogy akkortájt még nem alakultak
ki a zenekaron belül az erőviszonyok úgy, mint
ma. Pont jókor voltam jó helyen.
Nem szégyen az…
Nem. Már csak azért sem, mert az igazi kihívás
nem a pozícióra történő kiválasztás, hanem annak
megtartása.
Milyen feladatokkal jár a koncertmesteri pozí-
ció? Énekkarosként annyit biztosan tudok, hogy
a kórus is őt figyeli, hogy mikor és hogyan fo-
gadja felállással a közönség tapsát vagy mikor
jelzi kézfogással mindenkinek a koncert végét.
A koncertmester elsősorban az első hegedű
szólamvezetője. Ezenkívül a zenekarban ko-
ordinációs feladata is van: az összes szólam
vezetőjével tartania kell a kapcsolatot, folyamatos
munkát kell kialakítania velük. Fontos közvetítő
szerepe is adódik, ha vendégkarmesterrel játszik
a zenekar, mert ilyenkor a koncertmester a legfőbb
kapcsolattartó a két fél között. Ezzel a „szereppel”
borzasztóan csínján kell bánni, hisz' nem a saját
felvetéseimmel kell fordulnom a karmesterhez,

hanem a többieket kell képviselnem. Ebben a leg-
fontosabb készség a rugalmasság. Nem lehet úgy
nekiindulni, hogy ez márpedig így és így lesz.
Döntéseket kell hozni: gyakran és gyorsan.
Nagyon fontos az is – és ennek megtanulása nálam
is fejlődést igényelt –, hogy én a kollégáktól csak
kérhetek.
Mint a Szél és Nap meséjében, melyben a Nap
mosolyára hamarabb vette le kabátját a vacogó
vándor, mint a Szél süvítésére.... Vagyis jobb
kérni, még akkor is, ha a koncertmester „első
az egyenlők között”… És hát fiatalok vagytok
valahányan, könnyen megértitek egymást.
Ebből a szempontból a BDZ különleges együttes,
hisz nagyjából a zenekar kilencven százaléka egy
generációhoz tartozik. Nagyon jó ez a fiatalság és
fiatalosság. Nagyon fontos megőriznünk ezt, mert
most kezdődik az az időszakunk, amikor már nem
feltétlenül lesz elmondható a BDZ-ről, hogy a fi-
atalos lendület és a hév irányítja. Megvan és meg
is marad bennünk, csak lassan kissé visszaszorul,
de nem lesz kevésbé jellemző ránk, hiszen mindez
a közösen eltöltött fiatal éveinkből táplálkozik.
Ezért is alakult ki nálunk egyfajta családias légkör,
aminek főleg az előnyeit élvezzük.
Bizton mondhatom, hogy a BDZ-nek nemcsak
tagjai, de közönsége is fiatalos, így hálás ezért
a lendületért, mentalitásért. Ti ráadásul
foglalkoztok is a hallgatóságotokkal: a fiata -
lokkal – akik talán jobban szeretnek a korban
hozzájuk közel állóktól tanulni, és a fiatalos fel-
nőttekkel is –, akik bennetek szeretik saját fia -
tal ságukat.
A BDZ védjegye, kimondva vagy kimondatlanul,
a közvetlenség. Ez azért a legeslegfontosabb, mert
nem valamilyen arisztokratikus „csak mi értjük,
amit csinálunk” arculatú, hanem nagyon közért -
hető és közvetlen kommunikáció zajlik a közön-

ség és a zenekar között. Ez a fiatalos lendület
és közvetlenség egyértelműen Gábor sajátja,
így ez a fajta zenélés a zenekarra is átragadt.
Ezt nem sok zenekari zenész mondhatja el
magáról! Ez kincs, amit én is igyekszem
képviselni, ha kiülök a színpadra. Igyekszem
tovább vinni, dolgozni ezen a közvetlensé-
gen. Emiatt érezheti a közönség, hogy
bevonjuk őt, hogy részt vehet a produk-
cióban, hogy nem valamiféle szentélyben
van, ahol hiába keresi a csodát, csak ért -
hetetlenséggel találkozik. 
Hát, igen: a csodát azért szeretjük.
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Az meg is születik, de a közönség bevonásával,
közvetlen módon. Ez megtörténhet egyszerűen,
például azzal, ahogy a színpadra bejövünk, vagy
akár egy sokféle formában és stílusban megoldott
ismeretterjesztő előadás formájában, ami Gábor
stílusában különösen jól működik. Ez a fajta hús-
vér zenészkép, ami bennünket jellemez, nem
egyezik a „tornából felmentett zenész” képével,
ahogy gyakran elképzelik a muzsikusokat.
Hús-vér zenészként milyen jövőt, további pá-
lyát tervezel magadnak?
Nekem még az is nagy szerencsém, hogy
miközben itt nőttem fel, és azzal a Gábortól jövő
zenei megközelítéssel, szemlélettel nézem a zene -
műveket és a zeneszerzőket, hogy ők sem földtől
elrugaszkodott emberek, addig mindezekkel
párhuzamosan bennem is kifejlődött az, amit a
„darabokkal való foglalkozás” igényének nevez -
nék. Vagyis engem koncertmesterként az egész
mű struktúrája foglalkoztat, és ezt valahogy az
évek során Gábor is érzékelte. Így aztán egy jó pil-
lanatban elő is mertem állni azzal, hogy szeretnék
karmester nélküli koncertet csinálni, aminek így a
felkészítés részét is magamra vállalhatom. Azóta
ez meg is valósult, több alkalommal is, ebből már
egyfajta hagyomány lett. 
Egyre kerekebb a mese…
Egy zenekari zenészhez képest, ha szabad így
mondani, nekem az a többlet jut, hogy
megkérdezik, mit szeretnék eljátszani egy ilyen
koncerten, és azt engedik is. A jövő évadban
megszólaló „karmestermentes” koncert prog -

ramját már én állítottam össze, és épp mostanában
vált véglegessé. Britten Symple Symphony-jával
kezdünk, amely, ha úgy tetszik egy egyszerű
vonós kamarazenekari darab. Ezt követi Bach
hegedűversenye, melynek a szólóját én fogom
eljátszani, végül Richard Strauss Metamorfózisok
c. darabja, melyet karmesterrel már játszottunk,
ezúttal karmester nélkül adjuk elő. Elé pedig
Pánczél Tamás kollégánk darabja kerül, az Átvál-
tozások című, amiről eszembe jutott a Metamor-
fózisok – szóval jó kis koncert lesz!
A színes palettáról már csak a karmesterség
hiányzik, nem?
Ez jól hangzik, de mind a karmesterség, mind a
zeneszerzés egy életet, egy egész embert kívánó
szakma, és számomra minden más csak azért van,
hogy jobb muzsikus legyek. S bár Gábor szerint
karmester leszek, én tudom, hogy nem. Én
hegedűs vagyok, és az is maradok.
Zenészként mivel töltöd a szabad idődet?
Zenével?
Nem. Hála az égnek, eljutottam abba az életkorba,
amikor hobbiból már nem foglalkozom a
munkámmal. Klasszikus hobbim nincs, de világ
életemben nagyon szerettem sportolni. Jógázni
azért jógázom már hat éve, mert egyrészt nagyon
szeretek, másrészt mert fizikálisan, mentálisan,
pszichésen ez tart rendben. Nem tudok nélküle
létezni, ahogy a hivatásom nélkül sem.
A „karmestermentes” koncertet 2019. feburár 22-
én hallgathatják meg Berán Gábor irányítása
alatt a budafoki Klauzál Házban. 
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A BDZ Quartettel a BDZ25 sajtótájékoztatóján



Sáfár Orsolya kihívásokkal teli
életet él, mert a különleges feladatait
is sokszor átlagon felüli munka -
mennyi séggel és a tökéletességre
való törekvéssel oldja meg. Művészi
karrierje egyre sikeresebb, és ezt
nagyon élvezi. Több szakmai elis-
merése mellett az évad végén átve-
hette a Magyar Állami Opera ház
Kamaraénekese kitüntető díjat. Ezt
a címet a 2018/2019-es színházi sze-
zonban viselheti. A sokat kacagó,
kedves, kétgyermekes anyuka jól
érzi magát, mert most jó arányban
van életében a munka és a család.

Annak ellenére, hogy Beethoven
ebben a művében is a boldogság -
keresésre, a lélek szabadságának
tükrözésére törekszik, ez egy elég
ritkán játszott opera.
Igen, ritkán mutatják be, mert nehéz
hozzá férfi főszereplőket találni,
ugyanis a szerző Wagne réhez ha-
sonló elvárásokat támaszt az éneke-
sekkel szemben. A női hangoknál
könnyebb a helyzet: kell egy drámai és egy lírai
szoprán, bár Leonóra szólama komoly teherbírást
és igényességet követel meg. Én Marzelline
leszek, a lírai szoprán. A szerepet teljes egészében
még nem énekeltem el, de részleteket már igen.
Testhezálló feladat számomra, boldogan tanulom
meg az egész szerepet.
A kihívásoknak általában nem áll ellen. Minek
alapján vállalja el a „nem bejáratott” feladatokat?
Való igaz, nem riasztanak el a kihívások, inkább
motiválnak, lelkesítenek. Ha úgy érzem, hogy
akár átlagon felüli munkamennyiséggel is, de el
tudom érni azt, amit az adott feladatban elvárnak
tőlem, akkor abba boldogan vágok bele. Ter-

mészetesen, ha úgy érzem, hogy meghaladja a
képességeimet, vagy nem illik hozzám egy fela-
dat, akkor arra nemet mondok.
Eddigi pályáján milyen különleges szerepei,
lehetőségei voltak?
Nem egy konkrét operaszerepet említenék először.
Különleges feladat és kihívás is volt az Opera -
házról készült, huszonöt perces animációs film
narrátorának és főszereplőjének lennem 2014-ben.
Itt a legkülönfélébb helyzetekben, a legkülön-
bözőbb figurák bőrébe lehelhettem életet, olykor
csak pár másodperc erejéig. Például, egy létrára
mászva már az első forgatási napon feljutottam a
nézőtéri óriás csillárra, mint takarítónő. Később
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„Kell a visszaigazolás!”
Zenekarunk novemberben mutatja be Beethoven Fidelióját a Müpában. Közös fel-
lépésünk apropóján Sáfár Orsolyával, a Marzelline szerepét megformáló opera -
énekesnővel beszélgettünk. A nyaralás előtti bevásárlás közben szakított időt arra, hogy
megossza gondolatait a Hangoló olvasóival.



menyasszonyi ruhában kellett dalolnom az Opera -
ház tetején, ahonnan csodálatos volt a kilátás. Egy
másik jelenetben meg Olympiaként (Hoffmann
meséi) húztak fel a zsinórpadlásra, pedig enyhén
tériszonyos vagyok. Míg énekeltem, minden oké
volt, de amint nem volt dolgom, elkapott a
halálfélelem. De végül is, ha megkapom a kellő
támogatást és biztonságban érzem magam, akkor
örömmel teszek eleget ilyen „őrültségeknek”.
Menotti A telefon című darabjában például az
Ope raház oldalában szobrozó szfinx hátán egyen-
súlyozva énekelek. 
Az operaszínpadon hasonlóan nagy élmény volt,
mikor aznapi felkérésre ugrottam be Margit sze -
repébe az Andrássy úti Faustban. A szerepet akkor
még csak koncertformában énekeltem, egy alkalom-
mal. Valódi adrenalinbomba volt a színpadra lépni.
Ugyancsak különleges lehetőség volt Gyöngyösi
Levente A mester és Margarita című opera-musi-
caljének az ősbemutatóján szerepelni tavaly.
{Gyöngyösi Leventével, zenekarunk rezidens
zeneszerzőjével készült írásunkat keresse a 10.
oldalon! – Szerk.} Margarita két teljesen külön-
böző hangvételű áriát kapott. Az első egy lírai dal,
amely szerintem sláger lesz, míg a második egy
koloratúrkészséget kívánó, igazi kihívást jelentő
bravúrszám. Külön öröm, hogy Levente idei
előadói estjén {2018. szeptember 23-án a Pesti Vi-
gadóban, zenekarunk szervezésében. – Szerk.} újra
felcsendül a darab első húsz perce.
A januárban bemutatott Porgy és Bess női fősze -
repének megformálását is különleges feladatnak
tartom, hiszen széles érzelmi skálát bejárva kell
kitárulkozni a néző számára. A zenei stílusa is eltér
az eddig játszott operaszerepeimtől. Ezt különösen
élveztem az éneklésekor. Örülök, hogy a jövő
évadban ismét műsoron lesz ez a mű.
Milyen a mai operajátszás, a hagyományos,
vagy inkább a modern rendezés a jellemző? Ön
melyikkel tud jobban azonosulni?

A rendezői színház egyértelműen dominál, de van-
nak rendezők, akik törekednek a hagyományok
folytatására. Vannak persze szélsőséges megoldá-
sok is, azonban egyre inkább közelítünk az arany
középút felé. Ez esetben az a cél, hogy a rendező,
az énekes és a néző is jól el tudja fogadni azt,
amibe belecsöppen egy estére, és még szellemi iz-
galmat is jelentsen számára. Összességében eklek-
tikus a kép. Szerencsére elég sok fiatal kap
manapság lehetőséget; hál’ Istennek foglalkoz-
tatják őket is, miközben jut feladat az idősebb
gene rációnak is. A Zeneakadémián az operasza-
kosok zömmel kortárs és kísérletező darabokban
tanulják meg a szakmát, ami egy újfajta
megközelítés az operajátszás tanításában. 
Számomra az a meghatározó szempont, hogy
magamévá tudom-e tenni a rendező elképzelését,
hisz ez a hitelességem záloga. Próbálok nyitott,
meggyőzhető lenni, hogy a szerepről alkotott el-
sődleges benyomásaimat esetlegesen egy merőben
más gondolatvilághoz közelítsem. Szerencsés
eset ben én is tudok hatni a rendezőre, ám nagy
baj ban vagyok, amikor valamit nagyon nem érzek
a magaménak vagy a szerephez illőnek. Olyankor
éjszakákon át próbálok ideológiákat gyártani a
karakterhez, hogy a rendező instrukciói mentén
megszülessen, amit ő szeretne. 
Azt hallottam, hogy nem mindennapi
körülmények között tudta meg, hogy ebben az
évadban elnyerte az Operaház egyik legrangos-
abb elismerését. Hogyan történt?
Az Operaház hatodik éve adja ki a „Magyar Ál-
lami Operaház Kamaraénekese” díjat, melyet
évadonként három énekesnek ítélnek oda az
évadzáró Csillagóra Gálán. Sose tudjuk előre,
hogy ki kapja, a díjazottak a fellépők közt rej -
tőznek, maguk sem tudják, csak a szereplés után
derül ki. Ez a Hattyú-díjként emlegetett rangos
elismerés, ugyanis egy herendi porcelán hattyú is
jár vele. {Az opera és a balett műfaját egyaránt

szim bolizáló hattyút ábrázoló
díjat 2017/18-as évadban Sáfár
Orsolya Magyar Ezüst
Érdemke reszttel kitüntetett
énekművész is megkapta
művészi teljesítményéért, mert a
most záruló szezonban nyolc
zenedrámában aratott sikert,
köztük Az olasz nő Algírban, a
Porgy és Bess, valamint a Ger-
manLateNight részeként a
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életfilozófiája: „Semmi nincs véletlenül - minden történésnek megvan a
miértje, legfeljebb később értjük meg azt.”
Kedvenc zeneművei: Puccini: Bohémélet, Strauss: négy utolsó ének,
Rachmaninov: c-moll zongoraverseny, Wagner: Trisztán és Izolda –
Előjáték és Izolda szerelmi halála
Fontos számára: az igényesség 
Kedvenc építészeti stílusa: a szecesszió

Kedvenc virága: a frézia



Sancta Susanna című új előadásban. – Szerk.}
Mivel férjemmel éppen grúz körutunk vége felé
jártunk, nem tudtam az említett gálán fellépni.
Tbili sziben, egy azeri házaspár magánfürdőjében
töltöttünk el két kellemes órát húsz útitársunk
körében, amikor a gáláról felhívtak és élő egyenes
adásban kapcsoltak. Nagyon nagy meglepetés
volt, amikor az Erkel Színház jelentkezett, boldog
és meghatódott voltam a kitüntetés híre hallatán.
Két héttel ezt megelőzően, furfangos módon sze -
rezte meg tőlem az Operaház a férjem telefon-
számát, aki aztán Aczél Andrással, az est
rendezőjével karöltve, különböző alibik mögé
bújva egész utunk során azon munkálkodott, hogy
jókor és jól sikerüljön a videó-hívás. Hálás vagyok
nekik és az Operaháznak is, hogy ezt a felemelő
érzést átélhettem, és azért is, hogy színpadon
lehetek szebbnél szebb szerepekben.
Már egyetemi évei alatt sorra nyerte el az
ösztöndíjakat, eredményesen szerepelt hazai és
külföldi versenyeken. Majd sikerei elismeréséül
2013-ban megkapta a Magyar Állami Opera -
ház Juventus-díját, 2015-ben a Magyar Ezüst
Érdemkereszt állami kitüntetést és az Oláh
Gusztáv emlékplakettet, valamint 2018-ban az
előbb említett kamaraénekesi címet. A kezdeti
sikerek után milyen elképzelései vannak a jövőt
illetően?
Bár voltak jó versenyeredményeim és a szorgalma-
mat ösztöndíjakkal jutalmazták, mégsem sike rült a
diploma megszerzése után eléggé befutnom a pá-
lyán. Ezt kihasználva inkább családot alapítottam.

A gyerekek születése után viszont már érettebb
hanggal és személyiséggel, fejlettebb hangtechniká-
val könnyebb volt az áttörés. A kapott feladatok
által színpadilag is fejlődhettem, így újabb és újabb
munkákhoz jutottam. Most jól érzem magam, mert
az életemben jó arányban van a munka és a család
is. Természetesen vannak terveim, álmaim, amiket
szeretnék megvalósítani. Régebben sok dalesten
énekeltem, ezek az alkal mak valahogy – talán az
operaházi elfoglaltságaim miatt is – ritkábbá váltak.
Az utóbbi években kevesebb lehetőségem volt a
koncertszínpadi sze replésekre is, ezt szeretném 
visszahozni az életembe. Viszonylag nagy az
oratórikus repertoárom, és szívesen énekelnék
immár zenekari dalokat, például Richard Strausstól.
Úgy gondolom, Puccini és Verdi operái közt is akad
még egy-kettő, amelyek főszerepeivel idővel én is
boldog lehetnék.
Hogyan éli meg a művészetben és a magánélet-
ben a szabadságot és a kötöttséget? 
Egy civil pályán, ahol hétfőtől péntekig, reggeltől
estig tart a munkaidő, nem biztos, hogy jól érezném
magam. Nem a munka miatt, hanem ennek a rend-
szernek a kötöttsége az, amit kevésbé bírnék.
Elgon dolkodtat, hogy évi 25 nap szabadság mire
elég. Hozzám sokkal jobban passzol, ha sűrítve dol-
gozom jó sokat egy-egy időszakban, de utána
tudom, hogy akár több hét szabadság vár rám. A
kampányszerű munkavégzés közelebb áll hozzám.
Ennek is megvan persze a hátránya, mert egy ilyen
időszakban legszívesebben állandóan azzal
foglalkoznék, ami munka témában épp terítéken
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van. Ugyanakkor muszáj ilyenkor is odafigyelni a
családra, a háztartásra. Szabadidőmben szívesen
olvasok, megyek moziba vagy színházba. Ha a
családdal kirándulunk vagy biciklitúrázunk, azt is
nagyon élvezem. Különösebb hobbim nincsen,
mert szenvedélyem az éneklés, ami a munkám is
egyben. Nekem ez földöntúli örömforrás; ha
énekelek, igazi „flow-ban” vagyok. A hangok és a
dallam formálása, a mondanivaló megtöltése
értelemmel és érzelemmel, mindebben a
tökéletességre való törekvés, amit persze sosem
érek el (nevet), olyan koncent rációt igényel, ami a
meditáció állapotához hasonló. Ezért gondolom,
hogy flow-ban vagyok ilyenkor. Ettől vagyok teljes. 
Mennyire elégedett önmagával, számít önnek a
kritika?
Úgy érzem, hogy maximalista vagyok. Korábban
ez örök elégedetlenséget is jelentett, de meg kellett
tanulnom elfogadni azt az eredményt, amit adott
idő alatt, adott próbalehetőséggel ki tudok hozni
magamból. Nyilván az elvárható minimumnak
mindig össze kell jönnie, de szerintem minket,
előadóművészeket inkább az izgat, ami efellett
megszületik. Jó, ha van egy magas művészi szintű
minimum, amit minden előadáson hoz az ember,
de a többi gyakran az adott este partnerei és
közönsége által inspirálva születik meg. A szerep
vagy szólam majd egy év múlva ismét érettebb,
gazdagabb lesz. Tudom, mert sokszor megéltem.
Az idő itt is nagyúr.
Természetesen ma sem vagyok mindig
megelégedve magammal. Ez rossz érzés, de mint
a csodák, ez sem tart tovább három napnál. A ku-
darcot túl lehet élni, tanulni kell a hibáinkból, s
hasznunkra kell tudni fordítani a negatív kritikát
is. A nekem szánt elmarasztaló, bántó véle -
ményekből ki kell hámozni, mivel érdemes
foglalkozni és mivel nem. Az építő kritikát
érdemes megszívlelni a fejlődéshez.
Mi ad energiát a munkájához ?
Hát, a hiúságom, meg az exhibicionizmusom ad
erőt (nevet). Az előadóművész lételeme a színpad,
ott szeretne a legjobb lenni, ezért vállalja az ezzel
járó áldozatokat – de nem csak ő, hanem a családja
is. A feladataimat minél jobban, összetettebben
sze retném megvalósítani. S ez minden nap
ösztönöz. Egy lelkes közönség, egy hozzám ha-
sonlóan játszani szerető partner, egy remek
karmester vagy egy odafigyelő rendező mindig
szárnyakat ad. A színpadon számomra különösen
fontos az interakció.

Kihívásokkal teli operaénekesi pályáján ko-
moly feladatokat kell megoldania, közben két
kisgyermek édesanyja, feleség, háziasszony is
egyben. Kitől kap segítséget és hogyan tudja
összeegyeztetni a szerepeit a magánéletben és a
munkában? 
Nehezen, sokszor az „idegbaj határán állok”, de
örülök, hogy nem hagytam ki az életemből a gye -
rekeket. Sőt, most már van egy kutyánk is, ő a har-
madik és egyben „szőrös gyermekem”. Medárd a
fiunk, tízéves, már felsőbe megy. Diána Dalma
pedig nyolcéves, ő harmadikos lesz. Medó sokat
olvas és vízilabdázik. Dia tornázni, táncolni szeret,
és örökölt egy csöpp előadóművészi vénát is.
2016-ban ő is szerepelt azokon a Varázsfuvola-
előadásokon, melyeken én játszottam Paminát.
Kismadár volt, „körberepkedte” Taminót. 
A kutyus pár hete érkezett az életünkbe, a munka
szempontjából egy nyugodtabb időszakban. Ő egy
snudli, azaz törpe schnauzer és törpe uszkár keve -
réke. Nagyon édes pofa. Még küzdünk a szo-
batisztasággal és a hegyes fogacskáinak a
lefoglalásával, de már most rengeteg szeretetet ka-
punk tőle. Logisztikailag ő is egy külön
megoldandó elem a család életében. A nagyszülők,
a bébiszitterek, a férj támogatása nélkül sehol sem
lennék. Ahogy nőnek a gyerekek, azért ez egyre
könnyebb lesz. 
Megkérdezhetem, hogy milyen érzés ri-
valdafényben lenni?
Jó érzés tapsot kapni és jól esik olykor körülra-
jongva lenni, de nem bánom, hogy nem örvendek
akkora népszerűségnek, mint egy filmsztár. Az
már teher volna számomra, úgy hiszem. Szívesen
fogadom a pozitív visszajelzést, érkezzen baráttól,
kollégától vagy idegentől. 
Annak is örülök, ha hátrajönnek hozzám gratulálni
az előadás után. Fiatal felnőttként én nem mertem
odamenni a művészekhez, hogy megköszönjem a
tőlük kapott élményt; de most már tudom, milyen
jól tud esni az azonnali visszacsatolás. Épp ezért
bátorítok mindenkit az „instant személyes
találkozásra”. Kell a visszaigazolás, mert abból
tudom, hogy érdemes volt mindent beleadni, nem-
csak a saját örömömre, hanem a nézőkére is.
Beethoven: Fidelio című operáját szcenírozott
előadásban, német nyelven, magyarul feliratozva
2018. november 3-án 19.30 órakor a MÜPÁ-ban
láthatja közönségünk. Marzelline sze repében
Sáfár Orsolyával. Rendező: Gábor Sylvie.
Vezényel: Hollerung Gábor.
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„Szabadság, szerelem! E
kettő kell nekem.” – így fo-
galmazta meg Petőfi Sándor
24 évesen azt az igazságot,
ami egészséges lelkületű fi-
atalembereknek minden ko-
rokban irányt mutathat. 50
évvel korábban, 1797-ben a
Bécsben elismert és sikeres
zongoravirtuóz-zeneszerző,
a nem éppen férfiideál
alkatú, 27 éves Ludwig van
Beethoven (1770-1827) is a
szabadság bűvkörében élt,
őrá is és a közélet kérdé-
seivel hasonlóképpen aktí-
van foglalkozó kortársaira is
meghatározó hatást gyakorolt a francia for-
radalom. Éppen ez a történelmi esemény váltotta
ki egy különleges ope ratípus, az ún. szabadító-
opera keletkezését.

A SZABADÍtÓOPerA

Elvitathatatlanul az első ebben a műfajban Henri-
Montan Berton (1767-1844), a Les rigueurs du
cloître (A zárda szigora) című, 1790 augusz-
tusában bemutatott, sikert arató művével. A cse-
lekmény főszereplője egy fiatal apáca, akit ki kell
menteni a tisztességtelen apácafőnöknő kezei
közül, s meg kell váltani a rá váró biztos haláltól.
A megváltás ilyen megközelítése tökéletesen
illeszkedett a forradalom antiklerikális eszme -
világába. A forradalom egyik fő üzenete, a
zsarnokság elleni lázadás jogossága visszhangra
talált az emberek szívében, így hamar szétterjedt
a kontinensen. A szellemi élet magukat haladónak
tartó, sikerre is vágyakozó gondolkodói: írók,
költők, zeneszerzők pedig egyre-másra jelent -
keztek az új eszmékből építkező alkotásokkal. 
1791 szeptemberében Bécsben, Emanuel
Schikaneder (1751-1812) bérleményszínházában
mutatták be Wolfgang Amadeus Mozart (1756-
1791) művét, A varázsfuvolát. (A bemutató külön
érdekessége, hogy Papageno szerepét maga a lib -

rettista, Schikaneder játszotta.) A történet
lényegében mese. Szövegkönyvének forrása a
Lulu, avagy a varázsfuvola (Lulu oder die Zauber-
flöte), August Jacob Liebeskind (1758-1793)
munkája. Míg meseszerűsége okán a történet a
sza badítóopera egyik sajátos fajtája, addig túl is
mutat ezen a műfajon; egy szabadkőműves
szellemiségű, titkokkal, jelképekkel, rejtélyes for-
dulatokkal dúsított cselekménysorral találkozunk.
A szabadítóoperák többsége azonban valós, egyál-
talán nem légből kapott történetekből táplálkozott.
A forradalom idején – annak korszakaitól függet -
lenül – az önkény a mindennapok része volt; jog-
talan bebörtönzésekért, kínzásokért nem kellett a
szomszédba menni. A művek rendre egyfajta
sémát követnek: adott egy hős, akit rendszerint ár-
tatlanul vagy vélt sérelmek miatt, esetleg az
igazság melletti kiállása következtében a hatalom
emberei üldöznek vagy tömlöcbe vetnek. A
zsarnokok sok esetben foglyuk életére is törnének,
ha azok barátai, szerelmük, férjük vagy feleségük
nem sietne az áldozat segítségére. A szituációk és
a fenyegetettség vissza-visszatérő elemei drámai
fordulatok sokaságát kínálják a szerzőknek, ez
pedig ösztönzően hat a zenei megoldások
gazdagodására.
A szabadítóoperák egyik leghíresebbje Luigi
Cherubini (1760-1842) 1800-ban Bécsben bemuta-
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tott, beszédes című Vízhordója, amely eredetileg A
két nap címet kapta. (Cherubinit Beethoven
egyébként igen nagyra tartotta, s előbbi Élisa című
operájának stílusa erős hatással is volt a Fidelióra.)
A Vízhordó szövegkönyvét Jean Nicolas Bouilly
(1763-1842) francia író saját emlékei alapján írta.
Ez irányú „ihletét” a forradalom alatti rémuralom
borzalmaiból, a házkutatások fenyegetettségéből, a
rejtekhelyen való rettegésekből, kétes kime netelű
igazoltatásokból, katonai razziákból, a kiszolgálta-
tottság félelmeiből merítette. (A Loire menti Tours-
vidéki kerület adminisztrátoraként bőven adódott
alkalma tapasztalatszerzésre.) Az operacselekmény
– amit a szerző a cenzúrát megtévesztendő a XVII.
századi Franciaországba helyezett – két napjának
eseményei két mondatban is könnyen összefoglal-
hatók: Egy üldözött házas pár egyetlen esélye a
túlélésre, ha kijutnak Párizsból, ahol egyre jobban
szorul körülöttük a hurok. Egy régi, hűséges em-
berük minden veszedelmen keresztül, önmagát sem
kímélve megmenekíti őket.
A szabadítóoperák egyébként a lényegükből
fakadóan mindig pozitív kicsengésűek: a rab
kisza badul, a főbb szerepek szerelmesei egymásra
találnak, a zsarnok elnyeri méltó büntetését.

A leONÓrA-törtéNet

Bouilly ugyanebben az időszakban egy másik
művel is foglalkozott. Az élmények forrása
ugyanaz a néhány év; az önnön híveit is
kíméletlenül felőrlő forradalom. Emlékezzünk

csak az egyre fogyatkozó társadalmi piramisra! Az
író egy Touraine-beli nemesasszonyról mintázta a
főszereplőt. Valószínűleg nem tévedünk, ha azt
gondoljuk: Bouilly maga volt az, aki adminisztrá-
tori befolyását, az erőszakkal szemben sok esetben
mit sem érő látszathatalmát magabiztosan a jó ügy
szolgálatába állítva segédkezett a nő férjének
börtönből való kiszabadításában. Az irodalmi vál-
tozat történetvezetése szerint pedig egy szabad-
ságharcos sínylődik a börtön mélyén, mert
hatalmat gyakorló ellenlábasa, aki egyben régi és
ádáz ellenfele is, lassú, gyötrelmes halálra szánja.
A rab szerelme, hitvese azonban nem tud
beletörődni kedvese elvesztésébe, s bár semmi bi-
zonyosat nem tud, női ösztöne, megérzése arra
készteti, hogy álruhában, fiúruhába bújva a
börtönőr szolgálatába álljon – hátha sikerül
kiderítenie az igazságot. Bouilly a darabot spanyol
környezetbe illesztette, s a Leonóra, avagy a
hitvesi szerelem (Léonore ou L’Amour conjugal –
1794) címmel ruházta fel. A szereplőket ennek
megfelelően spanyol névvel illette. Mert „nyilván-
való”, s a cenzorok is tudhatják, hogy ilyen
jogtiprás és borzalom Franciaországban nem, csak
Hispániában történhet meg. A cselekményben van
néhány csavar is, hiszen egy szép nő, ha ifjúnak
öltözik, óhatatlanul meg kell tessék a hajadon
leányoknak. Ha pedig egy ilyen leány éppen a
börtönőr gyermeke, ő is rabbá válik, reménytelen
szerelme szomorú foglyává.
A Leonóra, csakúgy mint a Vízhordó irodalmi
szempontból olyan jól fölépített történet, hogy
Cherubini és más komponisták is felfigyeltek rá.
A Leonórából először egy neves tenor és első ope -
rája 1792-es debütálásától kezdve Európa-szerte
sikeres zeneszerző, Pierre Gaveaux (1761-1825)
írt daljátékot. Az 1798-ban Párizsban bemutatott
mű tömlöcből szabaduló figuráját, Florestant
maga Gaveaux alakította. A siker nem volt
kérdéses, a közönség csak úgy tódult az előadá-
sokra. A párizsiak éveken át hittek a szabadság-
ban, egyenlőségben, testvériségben, s közben
bilincsek csörgését, puskaropogást és a halál-
hörgést hallották, döbbenten néztek a vértócsákba,
ahonnan a kék ég is vérvörösen tükröződött vissza,
s rájöttek, hogy ez a szörnyűség maga a valóság.
A lélek azonban ennyi borzalom láttán is keresi a
kiutat, a megigazulást, s ezt kínálta föl, tette
elérhetővé a két operai feldolgozás. A zenéket nem
szólhatjuk le, de a siker valójában mindkét esetben
a szövegből fakadt.
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tUDtA?

Három leonóra nyitány van, hiszen a negyedik,
Beethoven egyetlen operájának kezdő nyitánya a Fi-
delio-nyitány elnevezést kapta. Ez nem éri el a III.
leonóra nyitány témagazdagságát, s hangnemében
is más. De manapság szokás a második felvonásba
ágyazva vagy hangversenyeken önállóan is a III.
leonóra-nyitányt is eljátszani, mivel kompozícióját
tekintve egyszerű bevezető zenénél lényegesen
több. Szabolcsi Bence szerint ez a nyitány „tökélete-
sebben mintázza meg és mondja el az opera mon-
danivalóját, mint maga a … jelmezes-reflektoros
színjáték…, többet (ad) minden szerepekre váltott
drámai lehetőségnél”.
(akit pedig a szabadítóoperák mélyebben érdekel-
nek, keresse bátran Kroó györgy kétkötetes
munkáját.)



PAër leONÓrájA – A KöZVetleN elŐZMéNy

S ha van egy jó szöveg, de lehetne belőle talán
valami jobbat is csi nálni, akkor lesz is, aki elkez di
átdolgozni. Élt Bécsben 1797-től négy éven át egy
Ferdinando Paër (1771-1839) nevű, pármai
születésű, a maga korában igazán sikeres karmester
és zeneszerző, aki 1801-ben a szász választófe-
jedelem meghívására átköltözött Drezdába, hogy
ott udvari karmester és karnagy legyen. 1806-tól
már a városon átvonuló Bonaparte Napóleon szol-
gálatába szegődött, s Varsón, Berlinen át eljutott
Párizsba, és folyton-folyvást megkapta a legzsíros-
abb állásokat. Drezdai tar tózkodása idején Gio-
vanni Schmidt (1775-1839) nápolyi librettista, aki
csak úgy ontotta magából a szövegkönyveket,
lefordította olaszra, és átdol goz ta a Leonórát. Ez
eljutott Drezdába, s Paër ekkor, 1804-ben írta meg
a maga Leonora, ossia L’amore coniugale című
ope ráját (1804. október 3-án mutatták be
Drezdában, majd később Bécsben is). Paër írt 55
operát, oratóriumokat, szimfóniákat, miséket és
kantátákat, ám halála után szerzeményei lassanként
népszerűségüket vesztették. Hogy Beethoven
mikor találkozott először magával a történettel,
nem tudjuk, az viszont ismeretes, hogy Paër
Leonórájának egyik kottája röviddel elkészülte
után Beethoven kezébe került. De menjünk kicsit
vissza az időben.

BeetHOVeN éS AZ Ő SZÍVe

1797-ban Beethoven zongoraművészi pályájának
csúcsán az elismertség és a biztos társadalmi stá-
tusz jó értelemben vett haszonélvezője volt. Bécs-
ben élt, de akkorra már meghódította Prága,
Drezda és Berlin közönségét is. Komponálással
addig azonban még nem nagyon foglalkozott.
Hamarosan szembesülnie kellett fülbajának ko-
molyabb tüneteivel és a következményekkel.
Betegsége visszafordíthatatlansága az előadó -
művészt ünneplő pódiumok zajos világából az
elkövetkező évek során lassanként a befelé for-
dulás és a magányos zeneszerzés felé taszítot ta.
Egyre ke vésbé volt haj landó tanításra is időt paza -
rol ni. Ekkori ban, 1799 májusában az özvegy
Brunsz vik Anna grófné martonvásári kastélyukból
eladósorban lévő lányaival együtt a császár városba
utazott, nem titkoltan azzal a céllal, hogy gyer-
mekeinek férjet találjon. A társasági élet elemeként
zenetanárt is keresett, s kihasználva a friss is-

meretséget,
Beethovent
arra kérte,
tanítsa a
l á n y o k a t
zongorázni.
S bár
Beethoven
k o r á b b a n
már több-
ször hangoz-
tatta, hogy
tanítson az,
aki nem tud
komponálni,
a 24 éves

Brunszvik Terézzel és 20 éves húgával, Jozefinnel
kivételt tett. Szűk három hétig foglalkozott a nem-
csak rendkívüli muzikalitású, hanem igen kedves,
közvetlen és melegszívű ifjú hölgyekkel, akikre
erőteljes karakterével, roppant vonzó személyi -
ségével ő maga is erőteljes benyomást tett. A 18
nap elteltével a hölgyek hazaindultak, Beethoven
pedig kifejezetten erre az elbúcsúzásra az „A
kedves közelléte” című Goethe-versre négykezest
szerzett, és annak ajánlásával tette emlékezetessé
az elválást: „A két Brunszvik grófnő emlék -
könyvébe. Semmit sem kívánok annyira, mint azt,
hogy e kis zenei áldozat eljátszásánál és elének-
lésénél gondoljanak az Önöket őszintén tisztelő
barátjukra, Ludwig van Beethovenre. Bécs, 1799.
május 23.” A vers utolsó sora így hangzik:
„Lelkünk egymástól bármi messze válva össze-
talál”. Jozefinnel a későbbiekben 14 levelet vál-
tottak, holott a bécsi Müllers Kunstgallerie
tulajdonosa, az 50 éves Deym gróf már a hazau-
tazás előtt sikerrel kérte meg a gyönyörű és intel-
ligens lány kezét; az esküvőt június végén tartották.
A Bécsbe költöző fiatalasszonyt a zeneköltő (aki
kedvelte, ha így szólítják: Tondichter – „a hangok
költője”) ettől fogva annak otthonában tanítja, s
idővel valóságos zongoraművésszé formálja.

AZ „OPerA-lelKiállAPOt”

Beethoven szívét a szabadság után így már a sze -
relem is mélyen megérintette, de az előbbiben
1799-ben, a katonai diktatúra bevezetésekor
megrendült, s végül nagyot csalódott, amikor
Napóleon 1804-ben császárrá koronázta magát.
Mindig, mindenben a tökéletest kereste, a szabad-
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ságvágy vagy a női eszmény nála nem létezett
makulátlanság nélkül, s ezt a tisztaságot, kápráz-
tató fényt és ragyogó világosságot kereste a
magában hosszan, legbelül érlelt zenékben, kom-
pozíciókban is. Ezekkel az élményekkel tar-
solyában 1803 körül merül föl, hogy operát
szerezzen. 
Először Emanuel Schikanederhez (1751-1812), a
Varázsfuvola szövegírójához, egyben a Theater an
der Wien igazgatójához fordult szövegkönyvért, a
kérésére összehozott librettót azonban megle-
hetősen silánynak találta. 1804-ben aztán a színház
új intendánsa, Peter Friedrich von Braun (1758-
1819) báró azzal a kifejezett kéréssel fordul hozzá,
hogy Leonóra címmel írjon operát. Beethoven hoz-
zájutott az eredeti Bouilly-szöveghez, amiből
Joseph Sonnleithner (1766-1835) az ő instrukciói
alapján szerkesztett német nyelvű változatot. Hogy
mi vonzotta Beethovent ehhez a történethez? A
választ 1945 karácsonyán Sza bolcsi Bence ekkép-
pen fogalmazza meg: „Világosan kirajzolt ember-
alak itt alig szerepel: annál inkább előtérben áll a
hős erkölcsi nagysága, a hűség, melyet megtestesít,
az erény, mely szinte csak allegorikus képviselője,
s mely a darab folyamán szinte elvont eszmévé
emelkedik... Beethoven, akit az egyes ember sorsa
drámailag alig érdekel, épp e személytelen, eszmei
általánosság révén kapcsolódik bele a témába. Őt
nem Florestan rabsága háborítja fel, hanem a Rab-
ság; ő nem Leonóra önfeláldozását ünnepli, hanem
az Önfeláldozást. Tehát az elvet, a szellemet, a fo-
galmi képet, az egésznek az ideális vetületét, tár-
gytól és anyagtól, játéktól és a valóságtól
függetlenül. A XVIII. század megváltás utáni vágya
itt egy másik, nyíltabb, nyersebb és forradalmibb
vágynak adott helyet, az emberi sza badság má-
morának; és az új zenész, a XIX. század zeneköltője
már erre az új ígéretre figyel, s az új fényekre bámul
káprázó szemekkel, mialatt körülötte, alatta reng a
föld, és alakot vált a világ.”.

MegSZÜletiK!

Az opera első változata 1805 nyarára készült el, s
Beethoven a szűk baráti körnek meg is mutatta.
Rábeszélésükre ezt az eredeti változatot rögtön el-
vetette, illetve lényegesen átdolgozta. Az 1805.
novemberi bemutató így eleve az ún. II. Leonóra-
nyitánnyal kezdődött. Tekintettel arra, hogy az
időközben olasz királlyá is avanzsált Napóleon
hadserege épp’ ekkorra foglalta el az ellene koalí-

cióra lépő Ausztria fővárosát, a bemutatón jobb
híján zömében francia és belga tisztek várták Flo-
restan szabadulását.
A siker elmaradt. A komponista azonban meg -
értette, hogy nem csak a közönség összetétele a
„hibás”, hanem szükség van némi átdolgozásra is.
Életre szóló barátját, Stephan von Breuninget
(1774-1827) hívta segítségül, s koncentráltabbá
(három helyett csak két felvonás), dramaturgiailag
átgondoltabbá alakították az operát. A várt siker
azonban 1806-ban, a belefektetett rengeteg munka
ellenére, az immár III. Leonóra nyitánnyal sem
érkezett meg. A zeneköltő ekkor félretette a művet,
s csak nyolc évvel később, a VIII. szimfónia
megkomponálása után nyúlt hozzá ismét. A szöveg-
könyvet Georg Friedrich Treitschke (1776-1842)
vette gondozásba, aki egyébként a Beethovent
egykor nyolc évig zongorázni tanító és a
megsüketült zeneköltő ún. beszélgető füze teiben
leírtakkal meglehetősen kétes hírnévre szert tevő
Antonio Salierinek {a beszélgetőfüzetekben esik szó
arról, hogy Salierinek esetleg köze lehetett Mozart
halálához – Szerk.} is írt már librettót. Az átdolgo-
zott Beethoven-alkotás újabb változatának címe
ekkor lett Fidelio. Sikere pedig azóta is töretlen.
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BeetHOVeN: FiDeliO
jelmezes koncerttermi játék

Szereplők:

Don Fernando: Cser Péter

Don Pizarro: Cser Krisztián

Florestan: Eugene Amesmann

Leonora: Szabóki Tünde

Rocco: James Moellenhoff

Marcellina: Sáfár Orsolya

Jaquino: Szerekován János

a Magyar Állami Operaház Férfikara (karigazgató:

Csíki Gábor)

Budapesti Akadémiai Kórustársaság

Cantemus Vegyeskar (karigazgató: Szabó Soma)

Budafoki Dohnányi Zenekar

Koreográfus: Vida Gábor

Díszlet és jelmez: Árva Nóra

Rendező: Sylvie Gabor

Vezényel: Hollerung Gábor



Nem leszünk elkényeztetve, s
nem lesz sok találatunk, ha ma -
gyar vonatkozású témát ke re -
sünk a Nyugat-európai
ze ne tör ténetben. De aki kapcsol -
ta már be hajnalok hajnalán, mű-
sorkezdéskor a Kossuth rádiót,
ha szereti a zenét, ha nem, hal-
lotta már Berlioztól a Rákóczi-
indulót. Van azonban egy másik,
majd fél évszázaddal korábbi mű
is, egy opera, ami szorosan kap -
cso lódik történelmünk egyik leg-
fontosabb és talán legfelemelőbb
pillanatához, illetve személyében
a Széchenyit megelőző legnagyobb magyarhoz.
És ez a zenemű ugyancsak egy szabadítóopera.
Míg mások a Leonóra-téma feldolgozásával vi-
askodtak, Nicolas Dalayrac (1753-1809) francia
zeneszer ző a szövegírója, B. J. Marsollier (1750-
1817) révén rábukkant egy olyan történetre, ami
egy hűtlenség vádjával letartóztatott és börtönbe
vetett nemes emberről szól, aki ellen fogva
tartása alatt valódi koncepciós per indul, s akit a
biztos haláltól nem egyszerűen hűséges hitvese,
hanem vele szövetkezve a börtönparancsnok és
annak öccse szöktet és ment meg. A mű címe:
Léhéman, avagy A neustadti torony.
Léhéman létező személy, porosz származású
Castelli-dragonyos katonatiszt volt, valós neve
Gottfried Lehmann (1664-1701). I. Lipót német-
római császár (és magyar király) hű
kapitányaként ő volt a bécsújhelyi várbörtön
parancsnoka 1701-ben, amikor a felvidéki
Nagysároson a 25 éves II. Rákóczi Ferencet
letartóztatták és harmadik gyermekükkel
várandós felesége mellől elhurcolták. Az előkelő
fogoly május 29-én, Pünkösdkor, szigorú őrizet
alatt érkezett meg a várba. 
A bécsújhelyi börtön nem volt ismeretlen
Rákóczi számára. Anyai nagyapját, Zrínyi Péter
horvát bánt és annak sógorát, Frangepán Fe -
rencet is itt tartották fogva, majd a Wesselényi-
összeesküvés tagjaiként Nádasdy Ferenc
országbíróval egyetemben felségsértés vádjával
1671. április 30-án le is fejezték őket Lipót
császár parancsára. A kis Rákócziról, akit
anyjától, a Munkácsot egykor hősiesen védő

Zrínyi Ilonától 12 éves korában örökre elszakí-
tottak, gyámjaként maga a császár gondos -
kodott: az ifjút egy jezsuita kolostorba vitette, s
ott neveltette tudományokra és engedelmesség -
re. Ő ennek ellenére 1694-ben, 18 évesen a kölni
dómban gyámja jóváhagyása nélkül feleségül
vette Hesseni Sarolta Amália hercegnőt, aki
ráadásul a Habsburgok fő ellenségével, XIV. La-
jossal, a Napkirállyal is rokonságban állt. De
1697-ben még megmutatkozott az uralkodó
iránti hűsége, amikor a birtokán, Hegyalján
kitört kuruc-felkelést ellenezve a vezéri szerep
vállalása helyett önként sietett Bécsbe, tisztázni
magát. 1700 őszén küldöttje révén aztán magától
XIV. Lajostól kapott felszólítást, hogy álljon az
elégedetlen magyarok élére, s ehhez a francia
kincstártól kap majd pénzt és fegyvert. Válasz -
leveleit azonban, amelyekben már hajlandóságot
mutatott a szabadság kivívására és a haza idegen
járom alól való felszabadítására, rosszul megítélt
bizalmasa a császári udvarban tett kitérők után
juttatta csak el Párizsba. Végsősoron ez okozta
letartóztatását.
Lehmann, a börtönparancsnok olyannyira szigo -
rúan vette II. Rákóczi Ferenc őrizetét, hogy
kezdetben még a fogolynak szánt veknit is rend -
re maga szabdalta bicskájával apró kenyérkoc -
kák ra. A kihallgatások, majd egyre inkább
beszélgetések során mégis megérintette a nála
tíz évvel fiatalabb magyar főúr felvilágosult
gondolkodása, s Istenbe vetett mélységes bizo-
dalma. Rákóczi ellen hamarosan megindították
a „hivatalos”, valójában törvénytelen bírósági
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eljárást, s rab és rabtartója számára is egyre nyil -
vánvalóbbá vált, hogy hiába minden ellenérv
vagy védekezés, hiába Hesseni Amália fejedele-
masszony minden, törvényességet kereső bead-
ványa – nem lesz más vég, mint a vérpad.
Végül Lehmann – Hesseni Amália közben-
járására – a szabadságra hazatérő öccsét,
Lehmann Jakab Kristóf zászlótartót és annak
bizalmas barátját, Kertzl hadnagyot beavatva
szer vezte meg a szökést. 1701. november 7-én
szürkületkor, amikor eljött a vár folyosóin a
fáklyagyújtás ideje, az ezzel megbízott katonát
más feladattal kissé föltartották. Ekkor őr és fog -
lya szerepet cserélt, Rákóczi és a fogságban
végig vele tartó apródja átszökhetett az őr-
parancsnoki szobába; Rákóczi Lehmann,
apródja pedig egy császári tiszt már előkészített
egyenruháját öltötte magára. Mire a fáklyákat
meggyújtották, mindketten kívül voltak a várka-
pun, ahol Lehmann öccse és a hadnagy tartotta
kantárszáron az indulásra kész, felszerszámozott
lovakat. Ezt követően „csak” a városon, hét
posztoló őrségen és a városkapun kellett átjut-
niuk, hogy a fejedelem az este leszálltakor már
a falakon kívül találkozhassék egy röpke pilla -
nat ra hitvesével, majd segítőivel mielőbb útnak
induljon az oltalmat adó Lengyel Királyságba.
Gottfried Lehmann kapitányt a szökés
felfedezése után letartóztatták, eljárás alá von-
ták, nevét a tisztek közül törölték, s még abban
az évben, december 24-én lefejezték. Testét fel-
négyelték, s darabjait a város négy kapujára
kitűzték. Földi maradványait 1705-ben Rákóczi
parancsára az éj leple alatt kurucok szerezték
meg, s végtisztességet adva neki Kőszegen el-
temették. Özvegyének a fejedelem tízezer tallért
küldött, s maga minden évben imával és
böjttel adózott megmentője emlékének.
Az operát, Dalayrac szerzeményét szinte
pontosan a történtek után 100 évvel, 1801.
december 12-én mutatták be a párizsi
Opéra Comique-ban. Ahogy az lenni
szokott, a szövegkönyv nem mutatott túl
sok hasonlóságot a valós ese mé nyek kel.
Olyannyira nem, hogy a darab végén
Rákóczi és Léhéman együttesen menekül
meg, a magyarok kiszabadítják és diadal-
lal viszik magukkal mindkettejüket. Az
opera hangzás világa illeszkedik a korabeli

francia vígope rákhoz, magyar motívumot azon-
ban nem találunk benne. Mégis – ahogy azt Sza -
bolcsi Bence 1935-ben a Magyar Muzsikában
lejegyezte – figyelemre méltó az opera el-
sőfelvonásbéli kuruc szabadságdala, ami az
opera második és harmadik fináléjában vezér-
motívummá növi ki magát. A dalban
egyértelműen felismerhető a Marseillaise hatása.
Ennek oka, hogy a napóleoni Franciaországban
élénken élt a kuruc szabadságharc mítosza. S így
talán éltek még az emlékek is, hogy az a keleti
fejedelem, aki önként kiiratkozva a hivatalos
címekből és rangokból „comte de Charoche”-
nak (a.m. Sáros grófja) nevezte magát, az 1714.
évben kíséretével heteken át milyen feltűnő je-
lenség volt színházi és operaelőadásokon, udvari
ünnepségeken.
A mű egykori sikeréhez kétség sem férhet,
hiszen partitúráját a bemutatóval egyidejűleg ki
is nyomtatták. S noha már 80 éve is ritkaságnak
számított, Szabolcsi Bence zenetörténész talált
egy példányt Bécsben, a Gesellschaft der Musik-
freunde könyvtárában. Kis érdekesség, hogy
Rákóczit ekképpen jelenítik meg a szereposztás-
ban: „Fédéric Ragotzi, Prince souverain et chef
des mécontens de Hongrie, amant d’Amélina”
(azaz: Ragotzi uralkodó herceg és a magyar -
országi elégedetlenek vezetője, Amélina sze -
retője).
A neves zenetudós szerint Dalayrac és Marsollier
ezen operája talán méltó lenne rá, hogy avatott
kezek alkalomadtán megpróbálkozzanak szín-
padi felújításával. Addig is, ha utunk Kőszeg re
vezet, s van időnk egy rövid temetői sétára, bát -
ran vigyünk virágot Gottfried Lehmann Rákóczi
fejedelem által állíttatott sírjára.
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Amesmann úgynevezett spinto tenor, azaz
hangja a lírai és a hőstenor között
helyezkedik el, karakterben „könnyű
hőstenornak” mondható, nem olyan magas
fekvésű, mint a lírai tenor. Főként Puccini,
vagy a korai Verdi néhány hőse spinto tenor
szerep, mint pl. Cavaradossi.  
Hallgatom Amesmann felvételeit, olvas-
gatom a Facebook bejegyzéseit, és továb-
bra is az az érzésem, hogy egy igazi
melankolikus, közép-európai lélek, hu-
moros, ope rett-béli gavallér és érzékeny
hőstenor egy személyben.

Érzékeny, erről tanúskodik hitvallása a
művészetről, ami számára „a legszemélye-
sebb érzés tökéletes kifejezése, történjen az
szóval vagy zenével, színnel, formával vagy
mozgással. A művészet az a páratlan nyelv,
amit világszerte megér tenek.”

Melankolikus, például azért, ahogy a
megértés hiánya „megviseli”. Álljon itt egy
idézet egyik 2016-os Facebook bejegyzéséből:
„Érdekes összeszámolni és bele gon dol ni, hogy
hány úgyne vezett „fontos ember” jött hozzám vál-
lat veregetni, ígéreteket tenni, aztán ahogy meg-
fordultam, hogyan felejtettek el rögtön. És
hányszor hallottam ilyen mondatokat, hogy „Hát,
akinek ilyen hangja van…!”, vagy „Az ön
előadásmódja fantasztikus!”, „Ez igazán hatásos
volt!”, és így tovább. Ha ezt mind összeadnám és
komolyan venném, akkor 90 éves koromig tele
lenne a naptáram jobbnál jobb ajánlatokkal.
Kedves színházi emberek, ügynökségek, fesztivál-
szervezők és egyéb fontos emberek! Nekünk
előadó mű vészeknek nem jó érzés, ha egyáltalán
nem kapunk visszajelzést a jelentkezésünkre, a
sze rintünk jól sikerült próbaéneklésekre. Hiszen

ebből élünk, és tényleg vannak közöttünk olyanok,
akik tanulni és növekedni szeretnének a konstruk-
tiv kritika segítségével. Mi lenne, ha a színházak,
a szer vezők a meghallgatással kapcsolatos költ-
ségeket legalább 50 százalékban fedeznék, vagy
akár 100 százalékban? Akkor talán pontosabb
előválogatást tartanának, és nem fordulhatna elő,
hogy a remekül sikerült meghallgatás után azt
mondják, „Ó, tulajdonképpen egy baritont
keresünk”. No, az ilyen élményeim után egyelőre
maradok a fenekemen, és nem teszem ki magam
ilyen helyzeteknek.”

Szerencsére ezek a sorok pár évvel ezelőtt íródtak,
és Eugene Amesmann mégsem „maradt a
fenekén.” Zenekarunk Fidelio előadásában hall-

32

Vendégünk

egy igazi közép-európai lélek
A tiroli születésű, Bécsben élő Eugene Amesmannt ebbe a régióba helyezném el
akkor is, ha csak énekelni látnám, és nem tudnám, honnan származik. Körüllengi
lényét egy közép-európai, osztrákos-magyaros-operettes hangulat, miközben
ugyanolyan meggyőzően énekli a gazdag operett repertoárja mellett a némileg más
kultúrkörhöz tartozó Madame Butterfly Pinkertonját vagy Cavaradossit a Toscából.
Mindezt gyönyörű tenor hangon és meggyőző színészi teljesítménnyel. 



hatjuk majd „telt, puha, olvadó, a magasságokban
metálosan csillogó” hangját (ahogy egy kritikusa
fogalmazott).  Máshol „intelligensen differenciált
művészként” aposztrofálják, vagy meggyőzőnek
találják „kifejezésmódjának széleskörű tárházát”. 
A humor sem áll távol Eugene Amesmanntól;
Facebook oldalán így ír egy shanghai-i turnéról:
„A fárasztó próbák ellenére nagy öröm volt újra
a fantasztikus Cecilie Kresserrel énekelni a messzi
Shanghaiban. A szakadó eső ellenére zsúfolásig
tele volt a „Hütte” {viskó – Szerk. a koncert
helyszíne hozzávetőlegesen aréna méretű volt.}.
Barátait pedig így bíztatja: „Végre hivatalosan és
nagy örömmel erősítem meg – főleg azoknak, akik
mindig nyafognak, hogy csak külföldön énekelek,
és soha, de soha nem látnak és hallanak
Ausztriában – a jó hírt, hogy augusztusban Bad
Ischlben Sou Chong szerepét énekelem! Nagyon
örülök a lehetőségnek és még jobban nektek!” 
A fentiek értelmében biztosak lehetünk benne,
hogy novemberi Fidelo előadásunkon a Müpában
egy remek Florestant láthat majd közönségünk,
így mi is örülünk Eugene Amesmann-nak és a vele
együtt fellépő művészeknek. 
Eugene Amesmann spinto tenorja november 3-án
a Fidelioban csendül fel Florestan szerepében. 
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Háttér – eUgeNe AMeSMANN

Eugene amesmann Tirolban született, Bécsben nőtt
fel, a Prayner Konzervatóriumban tanult énekelni.
1997-2000 között az annabergi Eduard-von-
Winterstein-Theater tagja volt, nagy sikerrel
énekelte alfredot a Traviatából, Don Josét a Car-
menből és Carlost a Don Carlosból. az operett
világában Pluto szerepében debütált offenbach or-
pheus az alvilágban darabjában. 2003 és 2007
között a bécsi Volksoper tagja volt, rengeteg ope -
rában és operettben kapott szerepet. énekelt a
luisenburgi Ünnepi játékokon, a Bad Ischl-i operett
ünnepi játékokon. 2009-től szabadúszó, részt vesz
operett körutakon németországban, ausztriában,
Svájcban, többek között Sou-Chong herceg (Mosoly
országa), Tassilo gróf (Marica grófnő) gabriel von
Eisenstein (Denevér) és Pluto (orpheus az alvilág-
ban) szerepében. 2011-ben Japánban turnézott Car-
men Don José szerepével, 2012-ben pedig
Cavaradossit játszotta a Toscából, szintén Japánban.
2016-bn debütált Pinkerton szerepében Puccini Pil-
langókisasszonyában. Emellett számos operett- és
operaszerep gazdagítja pályafutását szerte a világon,
néhány állomás a teljesség igénye nélkül: liechten-
stein, Hollandia, Szlovákia, USa (los angeles, San
Diego), lengyelország. 



James Moel-
lenhoff egy
ó r i á s ,
lényében és
h a n g j á b a n
e g y a r á n t .
Valahogy így
képzelhettük
el gyer mek -
ként a mese-
beli óriást, és
valljuk be,
egy átlag
amerikairól
is valami
ilyesmi lebeg
az ember

lelki szemei előtt. Persze James Moellenhoff nem
egy átlag amerikai – hangi adottságaiban biztosan
nem. Ráadásul Németországba költö zött, ahol
pedig vérbeli wagneri hőssé vált. 
Ha beszél, oda kell rá figyelni, hiszen zengő
hangja prózában is olyan kellemes, mint az
énekhangja a maga rezgésével és mélységével.
Már az általános iskolában is tudta, hogy van
érzéke az énekléshez. „Megvolt az alsó C, így úgy
gondoltam, ezzel érdemes lenne kezdeni valamit.”
– mondja egy interjúban. Az alapokat természete-
sen otthonról kapta, ahol a zene mindig fontos sze -
repet játszott. Elment tehát New Yorkba éneket
tanulni, felvételt nyert több operatársulatba, járta
az országot. Ez azonban a családi életének nem
kedvezett, hiszen hamarosan két gyermeke és fe-
lesége várta őt haza. Jelent kezett hát Európába, és
Németországba került, ahol több mint 20 év alatt
bejárta az operaszínpadokat. 
Elénekelte Wagner összes basszus szerepét,
kivéve a Nürnbergi mesterdalnokok éjjeli őrét,
erre majd elmondása sze rint 80 évesen készül. A
nehéz sze repek ellensúlyozására Moellenhoff
előszeretettel biciklizik, 60 km-es napi túrákat
teker le a Weser partján vagy éppen azon a
környéken, ahol énekel. Szüksége is van jó kondí-
cióra a repertoárja további, az eddig megszokott
színvonalú bővítéséhez és megtartásához.
Kedvenc szerepe Gurnemanz, amit többek között

a mannheimi operában játszott Paul Walters több
mint 45 éves színpadképével a háttérben. A
Mannheimer Morgen szerint „szívhez szóló em-
berség, halk, nyomatékos hangok, melegen áramló
basszus hang, példamutató előadásmód” jelle-
mezte a szerepinterpretációját. Don Giovanni
Komturjaként így méltatták szereplését: „Ugyan
szerepköre szerint keveset volt a színpadon, meg-
jelenésével azonban mégis nagy benyomást keltett
James Moellenhoff, egyszerre hatalmas erővel és
lazasággal harsogta Don Giovannit egyenesen a
pokolba”.
A jelzők, amelyeket még Moellenhoff-fal kapcso-
latban használnak:  „hihetetlen erő”, „széles hangi
terjedelem”, „melegség és méltóság”, „egyszerre
erőteljes,  felülkeredő és regiszterekben gazdag”.
Reményeink szerint közönségünkre is nagy hatást
gyakorol majd James Moellenhoff melegen
áramló basszus hangja, amit Rocco szerepében
hallhat közönségünk a Müpában, 2018. november
3-án Beethoven Fidelio című operájában. 
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Wagneri alkat – amerikai szív

Háttér – jAMeS MOelleNHOFF

James Moellenhoff szülőhazája St. louis, Missouri,
a Missisipi folyó mentén található kisváros. Második
otthona németország, ahol közel húsz éve vará -
zsolja el közönséget. az Egyesült Államokban
végezte tanulmányait, az austini lyric operában
Sarastroként debütált. Ezután sok amerikai és
kanadai operaházban énekelt, majd áttelepült
németországba, ahol Brémában, Mannheimban,
Hannoverben, lipcsében, Kölnben, Stuttgartban,
Mindenben és Berlinben hallhatta a közönség,
leginkább Wagner szerepekben (gurnemanz a Par-
sifalból, Pogner a nürnbergi mesterdalnokokból,
Marke király a Trisztán és Izoldából vagy Heinrich
király a lohengrinből). Más operákban is felcsendül
mély basszus hangja, így Muszorgszkij Boris go-
dunovjában, Verdi Don Carlosaként, a Fidelio Roc-
cojaként vagy osminként a Szöktetés a szeráj című
Mozart operában. énekelt a Royal opera Covent
gardenben, a Royal Danish operában és kon-
certrepertoárja is sokoldalú: Haydn: Teremtés, Hän-
del: Messiás, Rossini: Stabat Mater, Mozart:
Requiem, Beethoven: Missa solemnis. 2001 és 2014
között a lipcsei operaház tagja volt, majd a 2017/18-
as évadban ugyanitt Fafner szerepében vendégsze -
repel a Rajna kincsében.  



Lendületesen, jókedvvel, hu-
morral, mondhatnám fiús
vagánysággal, és főleg olyan
termé sze tes séggel beszél oper-
aénekesi pályájáról, mintha az
a világ leghétköznapibb
„foglalkozása”, – Leonóra sze -
repéről pedig úgy, mintha az
nem is az operairodalom talán
legnehezebb női főszerepe
lenne. 

Az Operaház Kovalik Balázs-
féle rendezésében már láttam
a Fideliót a te főszereplésed-
del, ezért külön örülök
annak, hogy én beszélgethe -
tek veled a Fidelióról,
Leonóráról. Nagy izgalom-
mal várom a „mi” vál-
tozatunkat.
Én a Fidelióval nézőként
találkoztam először, jó húsz éve a Debreceni
Csokonai Színház elő a dá sában. A férjem – Cser
Péter – énekelte Don Fernando, a miniszter sze -
repét ebben a magyar nyelvű, meghatóan szép ren-
dezésben. Énekelni csak 2007-ben énekeltem az
operát, de előtte sokszor felléptem Leonóra áriájá-
val, ami valójában egy kiváló magasságokkal ren-
delkező mezzo számára komponált szerep.
A te hangszíned szoprán, drámai szoprán.
Iiiiiiigen, de énekelgetek „zwischenfach” sze -
repeket is, mint Astrid Varnay, aki mesternőm volt,
vagy mint Christa Ludwig, akiknek a hangja szin-
tén a szoprán és a mezzo között volt. A szerep
nagyon nehéz. Rövid, de nehéz. Egy mezzo

számára ott dől el, hogy el tudja-e vállalni ezt a
szerepet, hogy a második felvonás kvartettjét
végig tudja-e énekelni. Ha igen, akkor el tudja
énekelni a szerepet, ha nem, akkor nem. Nálam ez
nem volt kérdés, hiszen én szoprán vagyok.
Hogyan vezetett utad Leonóra áriájától
Leonóra szerepéig?
Egy bécsi Augustienerkirche szólistájaként sok-
szor vasárnaponként nagyzenekaros miséket éne -
keltem. Egy alkalommal odajött hozzám egy
bariton a kórusból, hogy ő szervezi a
klosterneuburgi operafesztivált, és szeretnének
engem meghívni Leonóra szerepére. Gondoltam,
ha ezt hallja a hangomban, akkor ezt hallja, semmi
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„A tanítás a lélek intim dolga”

Akinek a csend hangja is gyönyörű

2007-es bemutatkozása a „reveláció erejével hatott” a Klosterneuburgi Fesztiválon
abban a szerepben, melyet aztán 2008-ban elénekelt a budapesti Operaházban is, s mely
azóta is kíséri pályáját. Legújabb állomása e fantasztikus sorozatnak november 3-án
lesz, a Müpa színpadán, a BDZ-vel. A szerep: Beethoven Fideliójának női főszerepe,
Leonóra. Vendégművészünk pedig Szabóki Tünde, operaénekes.



gond, de azért körülnéztem, hogy biztosan engem
kér-e fel, hozzám szól-e. Jó, az áriát tudtam ko-
rábban is, de azzal is tisztában voltam, hogy nem
lesz sok időm felkészülni, mert más projektekben
is benne voltam éppen. Mégis azt mondtam: jó,
elmegyek előénekelni Bécsbe. Hát, oda is
mentem… Kétméteres amerikai csajok, akikre
ránézésre is azt mondom: „Ez igen, ez egy igazi
Fidelio! Ez egy igazi, nadrágszerepre való nő.” És
valóban, énekeltek is „rendesen”! Mindegy, gon-
doltam, és bementem. Még a kottát is kiraktam,
bár tudtam fejből mindent. Előénekeltem, mire a
karmester, széles vigyorral az arcán, azt kérdezte,
hogy ráérek-e július 2-tól augusztus 25-ig? Hááát,
van ez, meg ez, de tulajdonképpen ráérek, mond-
tam – gondoltam, valami majd csak lesz…
Később derült ki, hogy ott, helyben „megvettek”
engem. Ez volt az első Fidelióm 2007-ben, ami
fantasztikusan szép előadás lett: főleg berlini és
bécsi kollégákkal a Staatsoperből, nagyszerű
karmesterrel, szabadtéren. Talán csak a rendező
volt egy fura figura. Persze olyan mindig van,
hogy az ember nem pont ugyanazt gondolja, mint
a rendező. De ez nem baj, összecsiszolódtunk. Sok
előadás volt belőle, és nagyon jól esett a szerep is.
Óriási siker volt, rengeteget és nagyon szépeket
írtak rólunk.
Ezt követte a hazai Fidelio.
Addigra már sokhelyütt énekeltem a világban, de
a budapesti Operaházban még soha. Amikor
Fisch er Ádám lett a főzeneigazgató, felhívott egy
jóakaróm, hogy lesz itt egy Fidelio meg egy
Xerxész. Gondoltam, na, akkor én most elmegyek
Händelt előénekelni, és „teszek bele olyan
díszítéseket nektek, hogy majd csak néztek”.

Ebben nagy jártasságom volt, hiszen főleg oratóri-
uménekesként dolgoztam. Előénekeltem az egyik
áriát a Xerxészből, mire Fischer Ádám – látván a
listámat – rábökött a Leonora áriára. „Ettől félni
szoktak az énekesnők.” „Túl vagyok egy soroza-
ton – mondtam –, nem félek tőle.” Elénekeltem,
és megállt a levegő. Vannak az életemnek
meghatározó pillanatai: ez is az volt. Megszólalni
sem tudtak.
És amikor megszólaltak?
Ádám azt mondta, ő ilyet még nem hallott.
Később tudtam meg itt is, hogy rögtön „megvet-
tek”, a harmadik szereposztásra. Első egy külföldi
művésznő, második Rálik Szilvia, harmadik én.
De a külföldi hölgy valamiért lemondta, és Ádám
megkérdezte, nem akarok-e premiert énekelni?
Miért ne? – mondtam. És elkezdtük a munkát, ami
csodaszép volt: nem kellett sokat beszélnünk,
értettük egymást. 
Most sor kerül a BDZ-s, Gábor Sylvie által ren-
dezendő előadásra. Ez is modern rendezés lesz,
gondolom, s a hazai közönség ezt még csak
most szokja.
Engem a modernség semmilyen módon nem
zavar. Megszoktam a német színházakban. Az
zavar, ha nincs értelme. De való igaz, itthon kon -
zer vatívabb a közönség.
Dolgoztál már Hollerung Gáborral, a BDZ-vel?
Már a 90-es évek elején hallottam Gáborról, és
már akkor dolgoztam vele, és ha jól emlékszem, a
ti kórusotokkal. {Szerzőnk, Viant Katalin, a Bu-
dapesti Akadémiai Kórustársaság aktív tagja –
Szerk.} Gábor nekem akkor nagyon jó instruk-
ciókat adott! Aztán énekeltem a BDZ-vel a IX.
szim fóniát és nemrég egy keresztmetszetet a Fi-
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Háttér – SZABÓKi tÜNDe

Tanulmányait a budapesti liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Tanárképző Intézetében (zongora), a Ze-
neakadémián (ének) és a grazi Zeneművészeti Egyetemen végezte. 1989-ben Budapesten zongoratanári, 1998-
ban grazban énekművészi diplomát szerzett.
Részt vett Ks. Hanne-lore Kuhse és Ks. astrid Varnay mesterkurzusain, több rangos énekverseny díjazottja volt.
Repertoárjában eleinte az oratóriumok domináltak, operaénekesi pályafutása ausztriában indult, 1993-94-ben.
Fellépett grazban, Prágában, Barcelonában, Münchenben, Coburgban, 2017-ben pedig Kínában. a bécsi
Musikverein és Konzerthaus, a Stephansdom, az augustienerkirche vendége.
a Fidelio leonóráját 2007-ben énekelte először a Klosterneuburgi Fesztiválon, mellyel 2008-ban debütált az ope -
raházban. 2009 óta vendége a Budapesti Wagner-napoknak.
a grazi Egyetem operatanszakának korrepetitora volt, majd a grazi „ars ad libitum” kamaraegyüttes és a bécsi
noVa énekegyüttes tagja. Hangképzőként professzionális énekkaroknál dolgozik, emellett tanít a Pécsi Tudomány-
egyetem Zeneművészeti Intézetben és a Crescendo nyári akadémián.
2011-ben liszt- és artisjus díjat kapott.



delióból, ami előtt Gábor beszélt, magyarázott. {A
művésznő zenekarunk Megérthető zene bérlet-
sorozatát említi – Szerk.} Ez is nagyon jó volt.
Meg a ti kórusotok is.
Ez csak természetes…
Szeretjük egymást Gáborral. Sylvie-t is jól is-
merem: nagyon jó! És jó lesz ez a Fidelio is, már
alig várom. Melegség van a szívemben, ha rágon-
dolok. Amikor jött a felkérés, hogy lenne itt egy
Fidelio, lapoztam, lapoztam a naptáramban, mert
lett volna egy kínai Wagner-projektem, de én
sokkal szívesebben dolgozom itthon. Ha hívnak.
Itthon énekelni olyan más!
Pedig érdekes lehet az is, hogy európai műveket
viszel keletre, más kultúrába, más zenei világba
–, de lényeg, hogy minket választottál! Hol tar-
tasz a felkészüléssel? Kell egyáltalán tanulnod
a művet?
Tavaly egyszer énekeltem Kínában a Fideliót,
előtte 14 előadásom volt Németországban, tehát
nem kell átrágnom magam rajta. Ez a hatodik féle
„rendezésem” már, de erről a darabról is mindig
lehet újat mondani. Ez a szép benne, hogy mindig
van egy másik oldal. Most ezt mutatjuk meg
Sylvie-vel.
Dolgoztatok már együtt?
Igen, a Ringben és a Tannhäuserben ő volt a
játékmester, és nagyon, nagyon jó volt vele dol-
gozni. Az is nagyon fontos a Gábor Sylvie-vel
való munkában, hogy mindketten német
nyelvterületen dolgozunk, így nem csak
beszélünk, de „értünk” is németül. Hiszek abban,
hogy amit mi a nyelvi tudásunk és az ott eltöltött
évek és a munka miatt egy-egy szó mögöttes je-

lentéséről tudunk, az fontos,
és hogy ezt sokan nem tudják
azok közül, akik itthon
próbálnak német darabot
alkotni. Aki nem élt kint, aki
nem érzi az ízét a szavaknak,
az soha nem tud igazán jól
német darabot színre vinni.
Ráadásul ebben az op-
erában sok a prózai szöveg,
amelynek rendkívül fontos
szerep jut a filozofikus
kérdések, pl. a szabadság
boncolgatása miatt. Nem
mindegy, mit hagynak ki a
szövegből, melyik fordítást
használják.

Igen, igen, fontos szerepe van itt a szövegnek, de
ahogy én Sylvie-től, első kézből tudom, a mostani
előadásban nem nagyon lesz szöveg, mert ő kép-
ben fogja megjeleníteni a gondolatokat, a prózát.
A rendező dönt a Fidelióban a próza kérdésében?
Alapvetően a motor egy jó dramaturg. A rendező
leül vele, megmondja, mit, mennyit szeretne látni
a darabból, és a dramaturg kiszedi ezt a szövegből.
Sylvie kevés beszélt szöveget fog használni, de a
jelentéstartalom megmarad. Jobb is, hogy nem
szöveget használ. A kivetített szöveg marad, per-
sze, bár én nem szeretem, hogy a közönség szeme
felfelé mered a táblára, nem a színpadra.
Kell egy kis mankó nekünk.  A színeknek, a dísz -
letnek is fontos a szerepe, hisz a darab nagyon
alkalmas arra, hogy kifejezze a rendező aktuális
„üzenetét”, miközben a történet örök témáról,
egy asszony férje iránti szerelméről szól.
És hogy tűzön-vízen át, bármit bevállalva mindent
megtesz érte. Olyan munkahelyre megy, ami nem
egy nőnek való. Sőt, még akár egy nőt is feleségül
venne. Egy cél lebeg a szeme előtte: a férjét meg-
menteni.
A „mindent vállalok érted” szét is zilálhatja a
szerelmet. 
Igen, így van, de Leonóra erős figura. Marcellina,
a börtönőr leánya meglátja ezt a pasit, vagyis
Leonórát férfiruhában, és azt mondja: végre! Nem
egy olyan lehetetlen alak, mint Jaquino, akihez
semmiképp nem akar férjhez menni.
Az erős szóról jut eszembe, hogy újabban szinte
akrobatikus mutatványokat végeznek az
énekesek a színpadon. Ami adott esetben szük-
ségeltetik a rendezői koncepcióhoz, az nehezít -

37

Vendégünk

Cser Krisztiánnal a Figaro házasságában



heti az éneklést, gondolom. Milyen magas
emelvényen, háton fekve, hátrahajtott, lelógó
fejjel énekelni?
Ami kell a rendezői koncepció miatt, azt nem
mindig könnyű megcsinálni énekesként, való igaz.
Naná, hogy látszik az arcomon, hogy milyen test -
helyzetben énekelek! Nekem tartott hang közben
kellett felállnom fekvésből, innen húzott fel a part-
nerem. Na, ezt azért gyakorolni kellett. Volt ren-
dező, aki férfit rakott mellém Fidelióként; volt, aki
nőt, aki mint egy angyal állt mellettem, és ki-
mondta a gondolataimat. Aztán játszottam egy
„Sommerfestspiel” keretében egy teljesen „nor-
málisat” is. Nagyon érdekes volt mind. Nekem az
a szerencsém, hogy egy „hétköznapi” rendezésben
énekeltem először Leonórát. Látom, tudom előre,
hogy majd Marcellina ujjára felhúzom a gyűrűt,
hogy elküldöm a pokolba Jaquinót, hiszen már
vagy ötvenszer énekeltem a szerepet.
Csak ez az ötvenes szám is mutatja, hogy mi-
lyen népszerű ma a Fidelio, pedig nem mindig
volt az. Mit gondolsz általában a Fideliónak, az
operáknak XXI. századi sorsáról?
Az egyik problémát maga Beethoven jelenti, mert
hálátlan és nagyon nehéz őt énekelni, míg mondjuk
Wagnert sokkal könnyebb. A halláskárosult
Beethoven mesternek ugyanis fogalma sem volt az
énekhangról, szegénynek. Írta, ami elébe jött.
Kétvonalas Á? Jó, akkor odaírom. Nem baj, bírod
te azt! Olyan szinten nem énekelni való darab,
hogy nem is sokan énekeljük. A másik probléma a
Fidelio mint opera, mely dramaturgiailag egy katy-
vasz. Van egy vasalós jelenet Marzellina és Jaquino
között, aztán megjelenek én, és belerondítok a
megszokott életükbe. Majd lemegyek a börtönbe a
második felvonás elején, aztán megcsi nálom a
duettig – ez teljesen reális rész –, és itt egy hatal-
mas váltással a mű már oratóriummá lesz, ahol
nincs mit rendezni, mert nincs történés. Kutyául
félnek tőle a rendezők!
Lehet, hogy ez a filozofikus-oratorikus
jelleg, a szcenírozott előadásforma
(mely már önálló műfaj kezd lenni)
segíti a művet eljutni a mai hallga tóhoz,
aki tán épp a hagyo má nyos tól ódz ko -
dik. Én, mondjuk, szeretem azt is.
Hát persze, én is szeretem mindkettőt.
Ami az ope rák sorsát illeti, ma sokan
temetik a műfajt, de én azt mondom (bo -
csánat, ha ez elitista szemlélet), hogy nem
való mindenkinek az opera. Nem kell

mindenkit beterelni az operába, ami pedig ma nagy
törekvés. Nem kell mindenkinek operába járnia,
ahogy Senecát sem kell mindenkinek olvasnia. 
A látvány azért sokat segít abban, hogy két-
három órát végigüljön egy kezdő operaláto-
gató, s hogy ne a zenekar szőke-barna tagjait
számolgassa unalmában.
Aki az operára nyitott, annak az opera közelíthető
meg könnyen. Van, aki nem képes egy balettet
végignézni. Ideges lesz tőle. Én meg imádom, és
boldog vagyok, ha balettet láthatok. És van, akinek
minden Verdi opera kell, de Wagner? Isten ments! 
Te mégis, „könnyed”, nyári, szabadtéri előadá-
sokon énekelted kezdetben a Fideliót is, Wag -
nert is.
Igen, de német nyelvterületen, és az más. Ott ez
alap. Jöhet a Figaró, meg a Carmen, vagy a cuki Sz-
erelmi bájital –, de a „gondolat” nem ezekben rejlik. 
Míg ki-ki megtalálja a maga operáit, te képzed
nekünk az operaénekeseket, illetve hangjukat,
hogy legyen, aki énekel nekünk, akár ezt az
„énekelhetetlen” Leonórát is.
Igen, Pécsett tanítok az egyetemen. Szerzőnk,
mint mondtam, egyáltalán nem törődik a hang
kor látaival. A Fidelio-áriában olyan ugrások van-
nak, amiket ki kell bírni, izomból. Mint ahogyan
a második felvonás kvartettjét és a rögtön utána
rárakott duettet is. Idézőjelben mondom, hogy mi-
után „szétüvöltötted” a torkod, még jön ez a je-
lenet… Szóval nincs megállás. 
És akinek ez megy, azt keresik.
Igen, de ez valójában nem minősítés. Abból, hogy
vállalok Wagnert vagy Leonorát, nem sokan gon-
dolják, hogy én igazán jól énekelek barokk
koloratúrákat is. Nem gondolják, mert sínekben,
sztereotípiákban gondolkodnak az emberek, az én
hangom meg nem sínbe van berakva. Ha azt
mondják, hogy énekeljem el az Aidát, azzal negy -
venszer annyit kell dolgoznom, mint egy Wag -
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nerrel, s közben a barátnőm meg azt mondja, hogy
te figyelj, én mindent elénekelek, de Leonórát?
Na, azt nem. Nem a darab minősít. A hang. S hogy
melyik jobb? A kék vagy a sárga ? Ami nehéz az
egyiknek, az könnyű a másiknak.
Jó, ha tudja egy énekes, mi való a hangjához,
ez biztosan segít a művek kiválasztásában. A te
repertoárodon tizenhat opera van, megannyi
rendezésben. Óriási szám.
Ez a tizenhat mindig „megvan”. Lehet ugyan,
hogy más-más rendezésben játszom őket, de ha
bemegyek a színpadra, és az az asztal és az a szék
ott van, ahol, akkor már tudok mindent, és nem
keverednek bennem a rendezések. Ez nem is
kérdés. Nem számít, mi volt korábban. Akkor már
csak az éneklésre figyelek. Ha a lelki történések a
helyükön vannak, akkor jobbra megyek, ha azt
kérik, balra, ha azt. Mindegy. „Forgathatnak.”
Magadtól is forogsz a világban… Milyen fe-
ladatok várnak rád?
Németországba megyek, ott lesz minden, olasz
operagála, „Tolnától Baranyáig”, ráadásként ope -
rett is. Aztán Tokajban a Crescendo Nyári
Akadémián tanítok, ami az életem szerves része
lett az elmúlt tizenöt év alatt. Ősszel lesz Turandot.
Lesz Fekete Gyulától a Római láz. Lesz ez a Fi-
delio… Talán eljutok télen valahová síelni vagy
nyaralni, aztán tavasszal megint sűrűsödik a
helyzet. Közben tanítok Pécsett főtanszakosokat
az egyetemen, és most szembesültem azzal, hogy
van tanmenet…
A tanításról mondanál pár szót?
A tanítás két személy ügye: a lélek intim dolog.

Eleinte én azért tanítottam, mert szerettem volna
a tanulótársaimnak segíteni. Úgy éreztem, hogy
értettem, amit a tanár mond, a diák meg nem, vagy
fordítva. Később már hívtak. Az a jó, ha a
tanítvány gondolkodásmódjába bele tudsz helyez -
kedni, és kihozod belőle, ami benne van. Semmi-
lyen fajta presszionálásnak nem vagyok híve.
Nem én tanítom meg őt énekelni, hanem ő tanul
meg énekelni, én csak figyelmes kísérő, segítő
vagyok az ő útján.
A Fideliót kellett már valakinek tanítanod?
Nem, ezt még nem kérte senki, hiszen kevesen
énekeljük. Itthon leginkább csak ketten szoktuk
vállalni; Rálik Szilvi és jómagam. A világban sem
sokan éneklik ezt a szerepet.
És mi a helyzet Kínában?
Nem tudom, képes lennék-e tanítani ott, vagy
kínai operát elénekelni, amire meghívtak, és
egyébként nagyon izgat. Ők egy teljesen más
világ. A zenekarukban ült egy kb. harminckilós,
kínai lány a timpaninál, aki mindent leütött
időben, magasságban, de nem volt ura a hangsze -
rének. Egyszer csak jött egy „macibácsi”, egy két-
méteres európai óriás. Már ahogy leült a
timpanikhoz… Na, mondom: ez az! És minden
más lett. A kínaiak nem tudják azt, amit mi tudunk,
mi pedig nem tudjuk azt, amit ők tudnak. Mint
aho gyan azt sem értjük nagyon, ahogyan ők gon-
dolkodnak az életről. 
Ha már élet: mi fér az életedbe az éneklés, a
tanítás, a család mellé? Van hobbid?
Én nagyon szeretek edzőterembe járni és a „hideg
vasakat” emelgetni, ez volt az első nagy sze relem

a sportban. Kell is a fi zi kai erő, az
erőnlét a Leo norához. Szeretnék
megtanul ni síelni. Meglátom. De
foglalkoztat az olvasás, szeretem
a jó könyveket – most rengeteg
pszichológiai témájú könyvet
olvasok –, és legújabban
lenyűgöz a természet, a ter-
mészetjárás. Az valami gyö -
nyörű; a csend szavát hallgatni! 
Közönségünk Szabóki Tündét
2018. november 3-án hallhatja a
Müpa Bartók Béla Nemzeti
Hangversenytermében Leonóra
szerepében, Beethoven Fidelio
című operájában. Vezényel:
Hollerung Gábor, rendező:
Gábor Sylvie.
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A KileNceDiK

Kezdjük az alapvető és megkérdőjelezhetetlen
ténnyel: Beethoven IX. szimfóniája az egyik leg-
fantasztikusabb dolog, ami az emberiséggel
történhetett. A mai napig vitatkoznak a zenetudó-
sok arról, hogy Beethoven tulajdonképpen a
klasszicizmushoz, avagy a romantikához tartozott-
e igazán. Esetleg a romantika „feltalálója”, pro-
totípusa lenne? Ezt a témakört körülbelül egy Phd
disszertáció terjedelmű írásban lenne értelme ele-
mezni. Egy dologban azonban talán egységes a
zenetörténet álláspontja Beethoven műveivel
kapcsolatban: míg a III. szimfóniát, az Eroicát
(keletkezése 1803-1804-re tehető) a bécsi klasszi-
cizmus lezárásának és a romantika megindítójának
szokták tekinteni, addig az 1824-ben keletkezett
„Kilencedik” már bőven magán hordozza ezen új
korszak jellemzőit.
A IX. szimfónia a szépség, az öröm és a szabadság
egybeolvadása és az utolsó tételben a kórus
megszólalásával fohászkodás a Mindenhatóhoz. A
Schiller versére íródott Örömóda „az emberi jóság
hangokba öntött vallomása.” 
Az sem véletlen, hogy komoly történelmi jelen-
tőségű eseményeken felcsendül a mű egy-egy
rész lete, vagy akár maga az egész szimfónia. Ez
is jelzi, hogy hiába ez az Univerzum legismertebb
szimfóniája, és népszerűsége kapcsán esetleg azt
gondolnánk, hogy semmilyen pluszt nem ad az

adott esemény értékéhez (ti. elcsépelt), ennél
nagyobbat nem is tévedhetnénk: A Bayreuthi Ün-
nepi Játékok 1951-es megnyitóján is a IX. szim-
fónia szólalt meg, a náci érától való elszakadás, a
múlt lezárásának szimbólumaként.

A BAyreUtHi ÜNNePi játéKOK

A zenei fesztivál Wagner szüleménye, 1876-ban
indította el a német városban, és évente rendezik
meg. Halála után özvegye, Cosima folytatta a
fesz tivál ügyeinek intézését, majd visz szavonulása
után fiúk, Siegfried Wagner vette át, és új ren-
dezéseket, új előadói stílust vezetett be. Az ő
korai, 1930-ban bekövetkezett halála után fe-
lesége, Winifred Wagner folytatta a munkát, aki
nem titkoltan szimpatizált a náci Németországgal
és Hitlerrel. A kapcsolatnak köszönhetően a fesz-
tivál bizonyos fokú szabadságot élvezett a Har-
madik Birodalomban. A fesztiválon ebben az
időben szakítottak először azokkal a hagyo -
mányokkal, melyeket a XIX. században még
Richard Wagner alapozott meg. A bevezetett újítá-
sok és változtatások ellen sokan tiltakoztak,
például Toscanini és Richard Strauss is, de még a
Wagner-család néhány tagja is. Véleményük sze -
rint a profanizálás Wagner-ellenes volt. 
A második világháború után Winifred Wagnert
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Apropó, Beethoven!
Fantasztikus dologba vágjuk a fej -
szénket: 2019 februárjától Beet -
hoven-sorozatot indítunk a Pesti
Viga dó ban. Annyi Beethoven-da -
rabot hallgathatnak meg, amennyit
csak el tudunk játszani komolyabb
fizikai sérülés nélkül. A sorozat
felütése lesz a Megérthető zene-
sorozat keretében, a Zeneakadémián
felcsendülő IX. szimfónia, mely a
születése óta eltelt évszázadok alatt
a szabadság és az egység szim-
bólumává vált. 



elítélték a fasiszta hatalom támogatása miatt, az
ünnepi játékok ügye pedig fiaira, Wolfgang és
Wieland Wagnerre hárult. A terület amerikai
megszállása alatt a színházat az amerikai katonák
szórakoztatására és vallási rendezvényeik céljára
használták. A fesztivál újraindításáról folyama -
tosan tárgyaltak, végül 1951. július 21-én
Beethoven IX. szimfóniájával, majd az ezt követő
Parsifal előadással elkezdődött a Bayreuthi Ün-
nepi Játékok újabb korszaka.

BerliNi FAl

A berlini fal történetének egyik legtöbb érzelmet
felszabadító pillanata is ehhez a műhöz kapcsoló-
dott: Néhány héttel a berlini fal 1989. novemberi
megnyitása után Leonard Bernstein vezetésével
koncertsorozatot rendeztek a fal mindkét oldalán.
A nemzetközi zenekarban mind a négy korábbi
megszálló ország (Egyesült Államok, Szovjetunió,
Franciaország, Nagy-Britannia) művészei helyet
kaptak, s mindegyik előadásban felcsendült
Beethoven IX. szimfóniája. Bernstein az Örömóda
„Freude”(öröm) szavát „Freiheit”-ra (szabadság)
cserélte, amit kelet-, illetve nyugat-német
kórustagokkal adatott elő. Az első koncert decem-
ber 23-án, éjjel ért véget Nyugat-Berlinben, abban
a pillanatban, amikor a fal teljes hosszában
átjárhatóvá vált; a másikat két nappal később,
karácsony reggelén tartották a keleti városrészben.
Az előadásokat több tízezren hallgatták végig a
helyszínen. A Brandenburgi kapunál gyülekező
emeberek kivetítőkön, a berlini polgárok pedig ot-
thonaikban nézhették meg élőben a koncerteket,
három évtized után először közösen. 

A KileNceDiK MODerNiZált iS!

A IX. szimfónia örökkévalóságát mutatja, hogy
több mint 150 éves távlatból a modernizálódó
zeneiparra is hatást fejtett ki. Máig nem tisztázott
tény, azonban a városi legenda töretlenül tartja
magát: A Philips és a Sony a 70-es évek végén,
80-as évek elején kialakították a lemez
paramétereit, a kivitelező Philips technikusai egy
11,5 centiméter átmérőjű, hatvanperces prototípust
ajánlottak, a Sony azonban ragaszkodott egy
nagyobb kapacitású koronghoz. Az okokról
keveset tudni, azonban több elmélet is fennmaradt
ezzel kapcsolatban: A legenda egyik verziója sze -
rint Beethoven IX. szimfóniája volt a Sony vezető

kedvenc darabja, és olyan lemezt akart, amire ez
a zenemű is ráfér. Egy második változat szerint
egy másik Sony-vezető felesége régi vágyát akarta
teljesíteni a beethoveni időtartammal, egy har-
madik szerint pedig maga Herbert von Karajan
kérte, ajánlotta ezt a hosszúságot. A színtiszta
igazságot sohasem fogjuk megtudni, de a IX.
szim fóniának minden valószínűséggel szerepe
lehetett a CD-k időtartamának kialakításában,
hiszen a történet mindhárom verziójában hi-
vatkoznak rá, némileg más kontextusban.

BeetHOVeN teHát…

A fenti kiragadott példákon keresztül jól látszik,
hogy Beethoven zenéje univerzális, mindenki
számára egyértelmű üzenetet közvetít jóról és
rosszról, szeretetről és boldogságról, életről és
halálról. Korszakokon átívelő művészete olyan
ele mentáris erőt hordoz magában, annyira fe-
gyelmezett és szertelen is egyben, hogy
munkássága minden valaha élt zeneszerzőre hatás-
sal van. Elvitathatatlan tény azonban, hogy
Beethoven kompozíciói emelték a szimfóniát a
legnagyobb presztízsű műfajok közé: ami az
énekes műfajban az opera, az a hangszeres
zenében a szimfónia lett. Tökéletességre való ál-
landó törekvése pedig mindannyiunkat kell, hogy
ösztönözzön: valami örök érvényű dolog létre-
hozására és a saját egzisztenciánkkal való
tökéletes harmónia elérésére. 
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2019. február 17. vasárnap, 19:30

Beethoven: Kismartoni mise
Beethoven: V. szimfónia
Purcell Kórus (karigazgató: Vashegyi György)
Vezényel: Hollerung Gábor

2019. március 10. vasárnap, 19:30

Beethoven: C-dúr zongoraverseny
Beethoven: IV. szimfónia
Vezényel: Hollerung Gábor

2019. március 24. vasárnap, 19:30

Beethoven: Hegedűverseny
Beethoven: Prometheus
Kelemen Barnabás – hegedű 
Vezényel: Hollerung Gábor



Milyen elképzelései, tervei vannak a Magyar
Művészeti Akadémia elnökeként?
Az 1992-ben Makovecz Imre által egyesületként
alapított MMA köztestületként nagyon fiatal,
2011-ben emelte erre a rangra az Országgyűlés.
Amint a közel 190 éves MTA a magyar tu-
dományért, annak jövőjéért felelős – politikai tér-
ben mozgó, ám nem politikus – szervezet, úgy az
MMA hasonló jellegű felelőssége a magyar
művészet területeire terjed ki. Elődöm, Fekete
György elnök úr, Kucsera Tamás Gergely főtitkár
úr, az akadémikusi kör és az egész szervezet óriási
munkát végzett az elmúlt hat-hét évben: jelentős
kormányzati támogatással ez idő alatt épült fel
nagyrészben az az infrastruktúra, amely a min-
denkori kormányzat partnereként képes lehet el-
látni felelősségteljes feladatát. Én elnökként ezt az
építkezést folytatom: úgy gondolom, hogy a
művészeti értékeknek minden magyar életében az
eddigieknél jelentősebb szerepet kell játszaniuk –
ezáltal az egész nemzet boldogabb, erősebb és
sike resebb lehet. Fő vízióm ennek elérése: az ide
vezető, ide vezetni képes utakról szóltam elnöki
programomban, melynek alapján az akadémiku-
sok közössége 2017. október 10-én, titkos
szavazással a következő három évre (egész pon-
tosan 2020. november 4-ig) elnökké választott.
Miről szól az ön elnöki programja?
Rövid elnöki programom – melynek rövidségére
biztos garancia volt, hogy ötperces időkeret állt
rendelkezésemre beszélni róla az októberi köz-
gyűlésen – címe ez lehetne, lehetett volna: „Érték
és minőség”. De ha csak egy szót kell mondanom,
az a „minőség” lenne. Meggyőződésem ugyan -
akkor (vannak, akik nem értenek egyet velem
ebben), hogy a művészi minőség nem szubjektív
fogalom: két körtét bizony össze lehet hasonlítani
egymással (még ha különböző gyümölcsfajták
összevetése valóban vet is fel nehézségeket). 

A minőségi alapon történő, szakmai együtt -
működés lehetőségét felajánljuk mindenkinek,
ugyanakkor idehaza sajnos nagy hiánycikk az
együttműködés. Elnökként is – amennyire lehet-
séges –, a minőségi szemlélet érvényre juttatását
szeretném elősegíteni a magyar művészeti életben.
Mit tart legfontosabb feladatnak, melyik a
legsürgősebb fejlesztendő terület?
Parlamenti választási időszak és egy új kormány
megalakulásának periódusa van mögöttünk: jelen-
tős új tervek elindításához pedig számunkra
elengedhetetlen a kormányzat partnersége. Most
az új kormányzati szereplőkkel történő kapcsolat-
felvétel vége felé járunk. Bízom abban, hogy még
ebben az évben elindulhatunk új irányok felé is:
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A boldogabb nemzethez vezető út
A Liszt Ferenc-díjas karmester, Vashegyi György rendkívül sokoldalú zenész. Saját be-
vallása szerint a zene minden szegmensét tanulmányozta már, és pályaválasztását dön-
tően befolyásolta a Máté passió. A régizene szakértője, előadója, megszállott kutatója.
A lelkes szervező, egyetemi tanár közel egy éve a legrangosabb művészeti köztestület, a
Magyar Művészeti Akadémia elnöke. 



legsürgősebbnek talán a művészeti nevelés közok-
tatásbeli helyzetének javítását, erősítését érzem.
Milyennek látja a mai magyar művészet és-
művészek helyzetét?
Elsősorban a magyar zenei életről tudok és sze -
retnék beszélni, hiszen főleg ahhoz értek, azt látom
át. Eddigi tapasztalataim ugyanakkor azt sugallják
számomra, hogy a zenei élet problémái
nagymértékben általános érvényűek, tehát talán
más művészeti ágakra érvényesen is tanulságosak.
Úgy érzem, hogy zenei életünk még korántsem
merítette ki a benne rejlő lehetőségeket. És amikor
ezt mondom, akkor nagyon-nagyon, talán túlsá-
gosan udvariasan is fogalmazok: néha az a benyo -
másom, körülbelül 25-30 százalékát használjuk ki
annak, amit csak jelenlegi (!) erőforrásaink lehetővé
tennének. Ha ezen a hatékonyságon elnöki ciklu-
som alatt sikerül érezhetőt emelnem – elsősorban a
minőségi szemlélet jobb érvényre juttatásával –,
akkor nagyon boldog és elégedett leszek.
MMA elnökségi periódusában kitűzött céljai
közül melyikben ért már el sikert, haladást?
Ahol már e rövid idő alatt is sikerült előre lépnünk
(például a művészjáradék elindításában, illetve az
ösztöndíj-rendszer megújításában), ott sem első-
sorban az én érdemem volt ez, hanem elődöm és
a köztestület elmúlt évekbeli munkájáé. Az elmúlt
bő fél évben én ezt a munkát igyekeztem jó
irányba tovább vinni, s ha lehetett, fel is gyorsí-
tani. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy e két
említett vívmány (művészjáradék, illetve új
ösztöndíj-rendszer) hatalmasat mozdít egy élhető,
vállalható és magas minőségű művészi életpálya-
modell létrehozásának irányába, melyet az egész
magyar művésztársadalom számára kínálunk.
Hogyan sikerül összeegyez -
tetni zenészi feladatait az el-
nöki megbízatásával? Jut
elég ideje tanításra, vendég -
sze replésre, vezénylésre?
Amikor bő egy évvel ezelőtt
vállaltam a jelölést az MMA-
elnöki tisztségre, előtte ter-
mészetesen ez volt a
legfontosabb kérdés, melyet
magamban tisztáznom kellett.
Hogy esetleges megválasztá-
som esetén vajon tudom-e majd
folytatni eddigi munkáimat, el-
sősorban a Purcell Kórus és az
Orfeo Zenekar élén. Hiszen

alapító művészeti vezetőként különlegesen felelős
vagyok ezekért az együttesekért; emellett úgy
vélem, e közösségek mára már kiemelkedő szak-
mai és emberi értéket képviselnek. Azért vállaltam
végül a jelölést, mert igennel tudtam felelni a
kérdésre: s a mögöttem álló hónapok ugyan
nagyon sűrűek voltak, de azt hiszem, jól döntöt-
tem. Szerencsére egyre nagyobb segítségemre van
a Purcell/Orfeo újonnan felálló szervezőgárdája:
munkatársaimnak fokozatosan adom át azokat a
szervezési feladatokat, melyeket az elmúlt 27-28
évben zömében egyedül végeztem el. A tanítás a
Zeneakadémián (1992 óta folyama tosan tanítok az
Egyetemen) és máshol, például kurzusokon (nagy
öröm volt számomra például most július elején a
Vácon megrendezett Régi Zenei Napokon kama-
razene-kurzust tartani) szintén fontos számomra,
s a karmesteri vendégszereplés is az. Azonban a
jövő szezontól kezdődően ezekből az eddiginél
valamivel kevesebbet tudok vállalni. (Azt hiszem,
érthető, hogy dirigensként az elsőbbséget saját
együtteseimnek tartom fenn.) 
Tudjuk önről, hogy az ismeretlen, ritkán ját-
szott művek bemutatásán, az elfeledett kincsek
felszínre hozásán munkálkodik. Van-e lehe -
tősége az ehhez szükséges előzetes kutató-
munkára?
A kutatás most szinte fontosabb, mint valaha – nem
olyan régen döbbentem rá (valamilyen mértékben
saját meglepetésemre is), hogy valószínűleg nem
lennék képes egész életemet az akár „régizenei”
alaprepertoárral tölteni, annyira izgat az „új” (azaz
kiemelkedő, a saját korukban akár Európa-szerte
elismert, ám mára teljesen elfeledett) zeneszerzők
felfedezése. Óriási sze rencse, hogy „megtaláltuk”
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A Purcell Kórus és az Orfeo Zenekar



egymást Benoît Dratwickivel, a Versailles-i
Barokk Zenei Központ művészeti vezetőjével, aki
zenetudósként a teljesen kimeríthetetlen francia
barokk repertoár világszinten egyik legkiválóbb is-
merője. Az elmúlt négy-öt évben olyan francia
barokk zenei műhelyt hoztunk létre Budapesten,
melyhez fogható egész Európában sem sok
működik (és ami igen, az pedig szinte mind Fran-
ciaországban). Biztos vagyok benne, hogy a fran-
cia repertoár egész hátralevő életemet végig fogja
kísérni; sze relmes vagyok ebbe a zenébe, s mindezt
főleg Rameau-nak köszönhetem. Rameau nélkül
talán lehet élni, de biztosan nem érdemes. E reper-
toárból számunkra most szeptemberben Charles-
Hubert Gervais 250 éve elfeledett remekműve, az
1716-ban a Párizsi Operában bemutatott (s utána
kerek 50 évig műsoron tartott) Hypermnestre
előadása és lemezfelvétele következik, 2019-2020-
ban pedig Montéclair, Lemoyne, Boismortier és
Rameau további fantasztikus operái. Emellett
rengeteg csoda vár még újra-felfedezésre.
Mostanában például a Francesco Bartolomeo Conti
által írott, egyházi műveket tartalmazó, új
lemezünk anyagát hallgatom újra és újra (hibákat
keresve), mivel éppen a végső verziót vágjuk.
Conti Johann Sebastian Bach kortársa, és Bach
által – nem ok nélkül – nagyra tartott, ám mára tel-
jesen feledésbe merült szerző. Azt hiszem, hogy az
általunk most felfedezett, előadott és felvett, 1715-
ös születési dátumú, Bécsben írt Szent Pál-miséje
(Missa Sancti Pauli) zenetörténeti jelentőségű
kompozíció (a lemez még idén megjelenik, s ez
lesz az első nem francia barokk műsorú albumunk
a Glossa-kiadónál). A többi zeneszerző, aki most
foglalkoztat, szinte mind a Johann Sebastian Bach
előtti német lutheránus egyházi zene köreiből kerül
ki: Hammerschmidt, Rosenmüller, Schelle, Strat-

tner, Buxtehude, Österreich, Förtsch, Erlebach,
Stölzel. Közülük Georg Christoph Stratt ner ráadá-
sul történetesen magyarnak született (1644 körül,
Pozsonytól mintegy 40 kilométerre délre, Magyar -
országon). Ő tehát a magyar kulturális örökséghez
tartozó, amúgy európai szin ten jelentős szerző,
akinek fontos művei augusztus végén a Zempléni
Fesztiválon előadásunkban (több mint 300 év
feledés után, az egész világon először) fognak el-
hangozni. Ha már szóba került a magyar kulturális
örökség: ennek zenei részével is sok gond van.
Részben az ismert szerzőkkel is – például ma a
Haydn-kultusz dolgában ért hetetlenül rosszul ál-
lunk itthon: Fertődön idén egyáltalán nincs nyári
koncertszezon – ilyesmire az elmúlt húsz évben
nem volt példa! – de másrészt például az OSZK
zenei anyagának méltó feldolgozásával is eddig
sajnos adós maradt szakmánk…
Milyen helyzetben van a régizene? 
Ha magyar régizenéről beszélünk, két kérdés
megkerülhetetlen: az államilag szervezett és tá-
mogatott oktatás (főleg felsőoktatásra gondolok)
és a régizenei koncertélet állami finanszírozása.
Mindkét területen történt előrelépés, de még
nagyon sok a tennivaló. Főleg az intézményes ok-
tatás területén nagyon sajnálatos jelenlegi, igen je-
lentős lemaradásunk Európától.
Hogyan sikerül évtizedek óta önerőből, szinte
közpénzzel való támogatás nélkül működtetnie,
menedzselnie, vezetnie művészeti együtteseit?
Minek, vagy kinek köszönhető a hazai és
nemzetközi siker, az egyedülálló színvonal?
A Purcell Kórus 1990-ben, az Orfeo Zenekar 1991-
ben alakult: mindkét együttest (akkor még
karmester szakos egyetemi hallgatóként) én alapí-
tottam. Hosszú történet áll tehát már mögöttünk.
Nemrég jöttem rá én is arra, hogy így együtteseim

az 1992-ben (akkor még egyesületként)
megalakult Magyar Művészeti Akadémiánál
is idősebbek... Sok munkánk és
erőfeszítésünk mellett elsősorban a Jóisten
óriási segítségének jele, hogy ennyi idő alatt,
(egészen minimális állami támogatással)
egyáltalán fenn tudtunk maradni (a
Purcell/Orfeo története folyamán most
először, a 2018-as évben jutott jelentős állami
támogatáshoz), sőt rengeteget fejlődtünk is.
Kollégáim és barátaim, a Purcell/Orfeo tagjai
mellett – akiknek tehetsége és elkö te le -
zettsége nélkül most nem is lenne miről
beszélnem – hálás köszönettel tartozom

44

Pulpituson



szüleimnek és családomnak, hogy végig mellettem
álltak és állnak most is. Különösen az egészen
egyedülálló, amit Édesapám, a 2013-ban elhunyt
idősebb Vashegyi György (állami díjas villamos -
mérnök volt, sok egyéb mellett a Paksi Atomerőmű
3-4. blokk automatizációjának megal kotója) tett
értünk, és így a magyarországi régizenéért is: ha
lehet, szeretnék én is hozzá hasonlóan hasznos
lenni mindabban, amivel foglalkozom.
Mindezek mellett van-e valamennyi szaba-
dideje? S ha igen, mivel tölti azt?
Csodálatos családom van! Feleségem Szutrély
Katalin énekesnő, három fiunk, Bálint, Gergő és
Barnabás 11, 9 és 3 évesek. Főleg nyáron tudunk
együtt lenni, ilyenkor amennyi időt csak lehet, a
Balatonnál töltünk. Szerencsés ember vagyok
olyan szempontból is, hogy hivatásom és hobbi-
érdeklődéseim szinte mind kapcsolódnak
egymáshoz.
Évtizedek óta dolgozik együtt a BDZ-vel,
Hollerung Gáborral. Kölcsönösen vezénylik
egymás együtteseit. Mit gondol erről az
együttműködésről, a közösen létrehozott
művészeti értékekről?
Hollerung Gáborhoz több mint negyedszázados
barátság fűz. Ha jól emlékszem, 1992-ben játszot-
tam először a vezényletével, Bach: h-moll miséjét.
Gábort a magyar karmester-világ egyik legere-
detibb, legnyitottabb és leginkább szabadon gon-
dolkodó művészének tartom. (Akinek érdemeit
itthon amúgy nem mindig ismerik el kellőképpen,
de ez nálunk régi hagyomány…) E hosszú idő alatt
jól láthattam azt a munkát is, amelyet a BDZ élén
végzett: ennek eredménye egy, Magyarországon
szinte páratlan fejlődés volt. Ma a BDZ az ország
egyik legjobb képességű és munkamorálú szim-
fonikus zenekara (mellyel, ha van rá lehetőség,
mindig különlegesen szívesen dolgozom együtt).
Egy ilyen hosszú távú, és egyben hosszú távon
ilyen eredményes folyamat mindig kiemelten
minősíti a kulcsszemélyt: Gábor nélkül ez a
történet alighanem máshogy alakult volna. Immár
huszonvalahány éve vendégkarmesterként időről
időre vezénylem is a BDZ-t, Gábor korábban már
vezényelte az Orfeót, most pedig nemrég, első
ízben a Purcell Kórust: mindketten nagyon élvez-
zük ezeket a vendégeskedéseket, és sze retnénk,
amikor csak lehet, folytatni ezt a közös munkát is.
2018. november 18-án Hollerung Gábor vezényli
a Purcell Kórust a BDZ Megérthető zene soroza-
tában; 2019. március 2-án Vashegyi György

vezényli a BDZ-t és a Purcell Kórust a Dohnányi
bérlet keretében a Zeneakadémián.
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Háttér – VASHegyi györgy
liszt Ferenc-díjas karmester, egyetemi tanár, 
a régizene szakértője; 
az MMA rendes tagja, az MMA elnöke 

tanulmányai:
1984–1988: Budapesti Piarista gimnázium
1988–1993: liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola,
karmesterképző (lukács Ervin)
1994–1997: akademie für alte Musik, Drezda; basso
continuo (John Toll); kamarazene (Jaap ter linden,
Simon Standage)

Munkahelyei, oktatói tevékenysége:
1990–: Purcell Kórus
1991–: orfeo Zenekar
1992–: liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola – ze ne -
kar, régizenei kamara, basso continuo, régizene
előadói gyakorlat, repertoárismeret, historikus
zenetörténet
2001–: Magyar Állami operaház, vendégkarmester

Művészeti szervezeti tagsága:
2013–: Magyar Művészeti akadémia, 2013–2017:
levelező tag, 2017–: rendes tag; az MMa nemzetközi
bizottságának tagja; az MMa elnöke

Díjak és kitüntetések:
2008: liszt Ferenc-díj
2015: Magyar érdemrend Középkeresztje polgári tagozat
2009: gramofon folyóirat Magyar Klasszikus Zenei Díja

1970. április 13-án Budapesten született.
Pályaválasztását döntően Bach művészete, konkré-
tan a Máté passió befolyásolta. Hatással volt rá Hel-
muth Rilling 1986-os hangversenye, akinek a
mesterkurzusán 1987-ben részt vett. Zeneakadémiai
tanulmányai előtt megismerkedett John Elliot gar-
dinerrel. az ő hatására alapította két együttesét,
melynek tagjai hasonló gondolkodású, szabadúszó
művészek. Emellett számos hazai és külföldi his-
torikus és modern hangszeres együttest dirigált.
2005-ben felkérték együtteseivel a Művészetek
Palotája Fesztivál Színház megnyitására. 2010-ben
vezetésével alakult meg a liszt Ferenc Zene -
művészeti Egyetem Régizene Tanszéke, ahol jelenleg
is tanít. 2017. októberében a Magyar Művészeti
akadémia elnökévé választották. a köztestület
vezetése és saját együttesei menedzselése mellett
szakmai kurzust vezet, vendégszerepléseket vállal és
szenvedélyesen kutatja, lemezfelvételen rögzíti a
főként francia barokk és klasszikus zenét.



Binder Károly Erkel-díjas zon-
goraművészt, zeneszer zőt,
egyetemi tanszék ve ze tő tanárt
rendkívüli di na miz mus és
sokoldalúság jellemzi, szóló -
ban, s különböző formációk-
ban koncertezik, hazai és
külföldi élvonalbeli muzsiku-
sokkal, kollégáival és tanít -
ványaival áll színpadra,
mes  terkurzusokat tart, 350-nél
több zenemű alkotója, 43 film-
színház- és hangjáték, valamint
szakkönyv zene szerzője, és 61
szerzői le me ze jelent meg.
Mun  kás  ságáért 2017-ben Ar-
tisjus Könnyű zeneszerzői Élet -
mű díjat ka pott.
Elis meréseit,  tevé  keny  ségeit,
felsorolni is ne héz. Mindene-
setre állandóan jelen van a
jazz világában. Értékrendje,
igényessége, kre ativitása,
gondol kodás mód ja a védje-
gye. 2018 tavasza nagyon
sűrű volt az életében, a sok
fellépés mellett akkreditációs
tantervet írt az iskolájának,
befejezte zongoraversenyét is, amire nagyon
régóta készült. Komponál, tanít, koncertezik, dol-
gozik a doktoriján, és közben mindig derűs.

Jól tudom, hogy a zongoraversenyt már régóta
tervezi? Milyen lett a mű és mennyiben kap -
csolódik közös Café koncertünk címéhez, ami
Kortárs romantikusok 2.0? 
Minden zongorista álma, hogy írjon egy zongora-
versenyt és el is játssza azt. Magam is vágytam erre,

és folyamatosan voltak és vannak új és megújuló
elképzeléseim. Miközben a zongoraversenyen dol-
goztam, megszületett a Concerto című zenekari
művem, amit a BDZ mutatott be. Mostanra pedig
kész lettem a háromtételes versenyművel, amely -
nek hivatalos címe: Zongoraverseny preparált zon-
gorára, zongorára, ütőhangszerekre és zenekarra.
Az I. tétel a születés, az éden, a gyermekkor, a vi -
lág ra való naiv, tiszta rácsodálkozás. A II. tétel a
lüktető konfliktusokkal teli világunkról szól; sok

46

Kortárs zeneszerzők

egy másik dimenzió adó-vevője
Binder Károly zongoraversenyének ősbemutatója az őszi CAFe Budapest Kortárs
Művészeti Fesztiválon lesz, zenekarunk és a szerző közreműködésével. Vele beszélget-
tünk a darabjáról, az improvizálásról, de leginkább arról a hitéről, hogy a zene nem
más, mint teremtő rezgés, szeretetenergia, amely képes eszmei különbözőségeket közös
nevezőre hozni. Binder Károly ifjú kora óta vallja, hogy a világot a zenének kellene
irányítani…



mozgató energiával, izgalmas ritmusokkal. A III.
tétel a ha zatérés, az összefoglalás, a megérkezés, a
megnyugvás. A zongoraverseny mindegyik
tételében vannak improvizációs szakaszok. Jelenleg
úgy tervezem, hogy a darab végén egyedül
maradok a zongorával. Ez egy nyitott, szabad rész,
mely különböző hosszúságú lehet. A zongora-
verseny maga az ars poeticám, azaz romantikus és
egyben avantgárd, kortárs, ami mindig
meghatározta a munkásságomat.
A jazz a legbensőbb, személyes érzelmek kife-
jezésére alkalmas zenei műfaj, melynek legfőbb
jellegzetessége az improvizáció. Hogy jut el az
előadó a rögtönzés szintjére, ez hogyan
működik?
Előbb a zenéhez, magához kellett eljutnom. Ere-
detileg ugyanis orvosnak készültem. Aztán rájöt-
tem, hogy a lelkek gyógyítása ugyanolyan fontos,
mint a testé. Később zenészként pedig tudatosan
kezdtem foglalkozni az improvizációval. Koráb-
ban úgy működött, hogy becsuktam a szemem, és
mint egy adó-vevő próbáltam játszani, továbbadni
az energiákat. Hiszem és vallom, hogy az igazi
művészet egy másik dimenzióba való bejárást je-
lent. A legnagyobb művészek, mint  például Bach,
Mozart, Chopin, vagy Bartók, akik ebbe a dimen-
zióba bejáratosak voltak, médiumként közvetítet-
ték a zenei anyagokat. De nem képes minden
művész mindig adó-vevő emberként funkcionálni!
Jómagam is részese voltam több olyan koncert-
nek, például Keith Jarrett esetében is egyszer,
mikor érezhetően nem jött létre a „kapcsolat” az
adott pillanatban. Jarrett abba is hagyta a zon-
gorázást, kiment, majd egy kis idő múltán
újrakezdte, s akkor már ott volt, megvolt a kon-
taktus. Ha folyamatosan kapcsolatban lennénk
ezzel a dimenzióval, az olyan tér- és időutazást je-
lentene, melynek során az isteni energiák,
rezgések elemelnének minket ebből az anyagi
világból. Előfordult az én életemben is, hogy
fölülről olyan energiákat kaptam, hogy azt
éreztem, az ujjaim marionett bábként mozognak,
ők mozgatnak engem. Nem én irányítottam a
zenei folyamatokat, hanem egy felettes szeretet
erő. Fantasztikus érzés volt.
Ez akkor kivételes pillanat, ugye?
Igen, ritka az ilyen pillanat, minden koncertem al-
kalmával vágyom erre a csodára. Ez a legnagyobb
ajándék. Vannak nagy művészek, akiknél ez
folyamatosan jelen van és működik. Egyik kon-
certemre a kétnapos utazás után, amikor még el is
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Háttér – BiNDer KárOly

1956. április 2-án született Budapesten. Eredetileg
orvosnak készült, zongorázni ötéves korától az édes -
anyjától tanult. Klasszikus zenei tanulmányai után,
2000-ben a liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bu-
dapesti Tanárképző Intézetének Jazz Tanszakán
kitüntetéses diplomát szerzett, mint jazz-zongora
előadóművész, tanár, jazz-zeneszerző és hangsze -
relő, továbbá jazzelmélet tanár. 2003-ban az Egyete-
men kiváló minősítésű diplomát szerzett ének-zene,
szolfézs, zeneelmélet, karvezetésből. Most készül a
doktori disszertációja. Eddig megközelítőleg 42
országban, 700 helyszínen, 1400 koncertet adott.
1980 óta tanít, 2007-től a liszt Ferenc Zene -
művészeti Egyetem Jazz Tanszakán tanszékvezető,
egyetemi docens.
Világszerte számtalan koncerten játszott, tanított és
mesterkurzust tartott. Többek között Royal Festival
Hall, Berlini Dóm, Frankfurti operaház, nord-
deutsche Rundfunk Hamburg, Sybelius academie,
Darmstadt Tonkunst akademie, Stuttgart
Musikhochschule, stb. Véleménye szerint csak jó és
rossz zene létezik, s ő rendkívül tudatos értékrend
mentén alkot. a preparált zongora, a népzenei ins -
pirációk, a szabad improvizáció, a kortárs zene és a
jazz egymást folya ma tosan átszőve állnak érdek-
lődése középpontjában. 

Korábban alakított zenekari formációi:
1987: Binder Quartet
1980: Binder Quintet
1994: Pangea. 
Jelenleg legtöbbször szólóban, a Quartettel és
duóban Borbély Mihállyal, valamint oláh Kálmánnal
játszik.
lemezei és a barátok felvételei a saját kiadójában
készülnek.
Munkásságát több ízben is szakmai díjjal jutal-
mazták.
• 1981 - Kalis nemzetközi Jazz-zongoraverseny 

győztese
• 1986 - Magyar Rádió Jazzversenyének győztese
• 1989 - eMeRTon Díj / legjobb szólista
• 1991 - az év jazz lemeze: Binder-Shotham: Dance

Music
• 2003 - Erkel Ferenc-díj
• 2011 - ludwig Maximillian Egyetem /Kitüntetés/
• 2013 - gramofon – Magyar Jazz Díj
• 2017 - artisjus könnyűzenei alkotói életmű díj.
az értékelés szerint: „Nagyformátumú muzsikus, aki
tehetségét az új irányzatok, eltérő zenekultúrák,
kompozíciós technikák és improvizatív rendszerek
szin tézisének szolgálatába állítja, nem megfeled-
kezve saját zenei gyökereiről.”



térítették a repülőgépemet, késve érkeztem meg,
s mivel nem aludtam két éjszakát, azt hittem, hogy
az előadás nem sikerülhet. Azon gondolkodtam,
hogy lemondom. Majd később visszahallgattuk a
koncertfelvételt, s mindenki azt mondta, hogy fan-
tasztikusan sikerült a koncert. Én az esetet teljesen
másképp éltem meg, mert halálosan fáradt voltam,
de valahonnan mégis kaptam alkotó energiát.
Mindig az ihletett pillanat elérése a cél, de
valójában ez egy különös kegy. Ilyen lehetett,
amikor Mozart az egyik opera partitúráját írta, s
közben nem kevés vörösbort fogyasztott el, mégis
hibátlanul írta le fejből a szólamokat. Tehát „dik-
táltatott” neki. Nemrég Dráfi Kálmán kollégám-
mal beszélgettünk erről, s ő úgy fogalmazott, hogy
Mozart valójában postás volt. Kapta a kül de mé -
nyeket odaföntről, majd lekottázva kézbesítette
őket. Az apja rendkívül szigorúan követte a fia
életét, rendszeresen számon kérte, hogy mit
csinált. Egyszer Mozart azt írta a leve lében, hogy
édesapám, én már mindent megkomponáltam,
csak még nem kottáztam le. El lehet képzelni,
hogy valóban fejben az egész opera megvolt
hangról-hangra, szólamonként, hangsze renként,
csak még nem vetette papírra.
Egyre többet hallani a zene terápiás hatásáról.
Pont Mozart zenéjét ajánlják a kutatók az
agyféltekék működésének fejlesztésére. Azt
olvastam, hogy a jazz-zenész agya másként
működik, mint a klasszikus zenészeké. Mi erről
a véleménye?
A zene terápiás hatásában régóta hiszek és alkal -
manként tanítom is. A jazz esetében az interpretá-
ció, improvizáció és kompozíció egy egységben
van. A jazz muzsikus egy személyben előadó, im-

provizatőr és zeneszerző. Az adott és megismétel-
hetetlen pillanat döntése az improvizációja. S ha
megfelelően magas szinten, médiumként tudja ezt
művelni, akkor igazán közel áll a formaalkotóhoz
és a zeneszerzőhöz. Gyakran ezek az improvizá-
ciók szinte kompozíció fajsúlyúak. A nagyon jól
sikerült improvizációt, ha lekottázzuk, szinte már
egy témává válhat. Minden improvizáló
művésznek a legnagyobb célkitűzése, hogy úgy
improvizáljon, mintha komponálna. És ezt a gon-
dolatot folytatva én azt vallom, hogy minden
klasszikus előadóművész úgy szeretne eljátszani,
mondjuk egy Mozart-szonátát, mintha éppen
akkor találta volna ki. Amikor komponálok, a
darabot, a témákat többször átrágom, leírom,
gyakorolom, sokszor eljátszom. Aztán eljön a pil-
lanat, amikor bekeretezem, mint egy képet, és fel-
teszem a falra. Innentől kezdve ez egy rögzített,
megcsontosodott alakzat. Viszont az improvizá-
ciót folyamatosan életben tartom, nem tudom
beke retezni és feltenni a falra. Folyton hozzá raj-
zolok, újra átszínezem, bővítem, szűkítem. Az im-
provizáció így gyakorlatilag egy kreatív módon
folyamatosan változó élő organizmus. 
Nagy szükség lenne a zenei kreativitás gyakor-
latának korai életkorban történő elsajátítására,
s az ön által vallott látásmódra az oktatásban
is. 1980 óta tanít, mik a tapasztalatai?
Csodálatos dolog a tanítás! Az a legszebb benne,
hogy az ember a maga által fölépített és sokéves
tapasztalatból leszűrt tudását, amin talán 20-30
évet is dolgozott, kísérletezett, akár egy tanóra
keretén belül át tudja adni. Jóma gam jazz zon-
gorát, jazz zene  szer zést és jazz elméletet tanítok.
Itt jelenik meg az interpretáció, improvizáció és a

kompozíció össze-
függésrendszere,
ugyanis az óráimon
egymásba fonódva
f o g l a l k o z u n k
ezekkel a terü le tek -
kel. Az egyik terület
ismerete és gyakor -
lata elengedhetetlen
a másik kettőéhez,
így szinte minden
tantárggyal egyszer -
re foglalkozunk. A
három dolog szim -
biózisban van,
együtt működik.
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NéVjegy: BiNDer KárOly ZongoRaMűVéSZ, ZEnESZERZő, EgyETEMI TanÁR

Amit szeret: tisztaság, egyenes beszéd, őszinteség, humor, kreativitás, alkotás, tudás,
természet, állatok, növények, víztükör, Balaton.
Amit nem szeret: rosszindulat, játszma, hazugság, tunyaság, butaság, neveletlenség,
gőg, beképzeltség, féltékenység.
Kedvenc zeneműve: az összes nagy zenemű.
Amit bármikor meg tud hallgatni: Vivaldi, Bach, Chopin, Mozart.
Amire mindig van ideje: a zene, mert folyamatosan benne él.
legemlékezetesebb fellépései: Frankfurti operaház, Royal Festival Hall london,
őriszentpéteri Általános Iskola.
Min játszana, ha nem zongorázna?: Dobolna és dudukon játszana. 
a dob a születő és éltető őserő, a duduk pedig a lélek szárnyalása.
Amire büszke: a kompromisszumok nélküli szakmai élete, a tanítványok, a Jazz Tan-
szék és a fontos darabjai.



Mindenki tudja, hogy egy hiteles, or-
ganikusan improvizáló művész hangjai
mögött a klasszikus műfajokban és a jazz
területén szerzett hatalmas mennyiségű
elméleti tudás van. Ha ezek hiányában
kezd el rögtönözni, nagyon hamar kiderül,
hogy üres technikai mutatvány az egész,
tartalom nélkül. Az improvizációhoz
nagyon komoly formatani, zeneelméleti,
összhangzattani és hangszeres tudás kell.
Ha valaki ezt a tudást birtokolja, és szín-
padra megy, akkor a tanultak és gyakorlat
egymást erősítve jelennek meg a
művészetében.
Mi a kollégáimmal, például Borbély Misi
barátommal, de a zenekarommal is rend-
hagyó énekórákat tartottunk általános
iskolákban, zeneiskolákban és gimnáziumokban.
Örülünk, hogy erre alkalmunk és lehetőségünk
nyílt. Sze retnénk folytatni ezt a küldetést. Az
iskolákban tanító tanárokkal egyetértésben megál-
lapítottuk azonban, hogy a kreatív zenei gondo-
lkodás megismertetéséhez sok kreatív és nyitott
pedagógusra lenne szükség. Sajnos kevesen
vagyunk. Reménykedem azonban, hogy a jazz tan-
széken végzett és diplomázott fiatalok nem csak
jazz-klubokban és különböző fesztiválokon fognak
játszani, hanem vállalják ezt a küldetést, ezt a
pedagógiai megközelítést, irányvonalat, és segítik
a kezdetektől fogva az improvizációt beépíteni a
hétköznapjainkba.
Hogyan alakult a mester és tanítvány kérdése?
Miközben a jazz tanszakra jártam, már akkor is
volt egy-egy kis tanítványom. Amióta leérettsé-
giztem, azóta folyamatosan tanítok. Annak idején
a „Jazz Konzi” a Bartók Béla Zeneművészeti
Szak iskola Jazz tanszaka volt, ahová érettségi után
lehetett jelentkezni és a műfajjal a legmagasabb
szinten foglalkozni. Főiskolának számított, de
kezdetben nem az volt a neve. Majd következett a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Budapesti
Tanárképző Intézetének Jazz tanszaka és ezek után
lett végül az intézmény neve Liszt Ferenc Zene -
művészeti Egyetem Jazz Tanszék. Most már van
DLA képzés is az egyetem jazz tanszékén. A nem-
rég kifutott tanári mesterszakot egy piramis rend-
szerben felépülő új struktúrában való megjelenés,
beépülés váltotta fel. BA, vagy alapképzés, majd
következik a Művész Mesterképzés és végül a
Művész tanári képzés. Jelen pillanatban sze -
retnénk akkreditáltatni a művész mester szakot,

majd következik a művésztanár mester és utána a
doktori iskolával teljes lesz a sor. Érdekesség,
hogy a világ első jazz tanszaka Frankfurtban in-
dult, melyet Seiber Mátyás magyar származású
zeneszerző, Kodály-tanítvány alapított 1928-ban.
Európában hamarabb vezették be intézményes
szin ten a jazzoktatást, mint Amerikában, a jazz
hazájában. Magyarországon 1965-ben Gonda
tanár úr vezetésével, Európában az elsők között
alakult meg jazz tanszak a felsőoktatásban. Tehát
immáron 53 éve van nálunk hivatalos jazzoktatás,
és ma már doktorit is lehet szerezni! Nem volt
könnyű idáig eljutni.
Mindig voltak kimagasló tehetségű diákok a jazz
tanszéken mindenféle hangszerből. Szinte min-
denki, aki most színpadon van, ide járt hozzánk.
Néhány tanítványom jut eszembe, Szabó Dániel,
aki most az USA-ban van, Kaltenecker Zsolt,
Nagy János, Oláh Krisztián… Balogh Tomi, aki
nemrég diplomázott és ösztöndíjat kapott a Berke-
ley-n. Igyekszem a tanítványoknak mindent
átadni, egyéniséggé nevelni őket, s nem futósza-
lagon jazz-zongoristákat gyártani. Ösztönzöm
őket, nem hagyom, hogy másoljanak. Próbálj
olyat, amilyen te vagy, legyél önmagad! De ahhoz,
hogy egyéni hangú, kreatív művészek legyenek,
nagyon sok mindent meg kell tanulni, sok tapasz-
talatot és ismeretanyagot kell elsajátítani. 
Jól érzem, hogy az egyénisége, világlátása, a
zenéhez való viszonya komplex szemléletet
igényel? 
Amikor azt mondjuk, hogy egység, vagy
egészség, abban mindennek benne kell lennie.
Engem a nagybetűs ZENE foglalkoztat. Gyako-

49

Kortárs zeneszerzők

A Binder Károly Quartet



rolok Bachot, Chopint, improvizálok jazzt, írok
preparált zongorára, különböző összeállítású
zenekarokra, hallgatok népzenét és mindent, ami
értéket képvisel. Egyik meghatározó zenei
élményem volt úgy 18 éves korom körül, amikor
hallhattam egy rizs ültetvényen éneklő kínai
paraszt énekét. Ő biztosan nem tanult jazz-
elméletet, meg jazz-zongorát, semmilyen zenét,
mégis olyan hiteles, hátborzongatóan magával ra-
gadó hangon énekelt, azért, mert azt énekelte, ami
az ő élete, maga volt, az ő életéről énekelt min-
denféle zenei tudás nélkül. Ennek számomra
ugyanolyan ereje volt, mint a Máté passiónak,
vagy a h-moll misének. Abban a pár hangban min-
den benne volt, a Jóisten üzenete is. Rendkívüli
élmény volt! Az ember képes lenne többször is
megélni ilyen szituációkat, hiszen megvan rá az
adottságunk, ha keresünk, akkor találunk, ha
odafigyelünk, akkor hallhatunk is!
Hogyan alakul az együttműködés tanítvá -
nyokkal, kortársakkal, milyen a kap csolata
Hollerung Gáborral?
Sokra tartom azokat az embereket, akik nyitottak a
Világra, nyitottak a műfajoktól független zenei
értékekre. Hollerung Gábor ilyen személyiség,
akinek nagyon sokat köszönhetünk. Zseniális
karmester, fantasztikus energiákkal él, sugárzó
művész egyéniség, kitűnő előadó és elméleti sza-
kember. Az a nyitottság és szemlélet, ahogy például
a jazz-muzsikához viszonyul, példaértékű. Több
fellépésünk volt együtt, és írtam már korábban is
darabot a zenekarnak. Hasonló felfogású kortár-
sakkal is szeretek játszani, mint például az előbb
említett Borbély Mihály barátom, aki otthon van a
klasszikus zenében, a jazz zenében, a népzenében
is, ezen túl nagyszerűen improvizál. Oláh Kálmán-
hoz viszonylag friss élményem fűződik, nemrég ját-
szottunk Bayreuthban óriási sikerrel. Annak
ellenére, hogy már régóta ismerjük és követjük
egymás munkásságát, az elmúlt időben kezdtünk
kétzongorás koncerteket adni. Fantasztikus ő is,
ahogy a klasszikus zenéhez nyúl és aktualizálja. 
Orbán György zeneszerző nyilatkozta nemrég
a Hangolónak, hogy az a jó darab, amit sokszor
előadnak, fennmaradásának záloga, hogy 
mennyit játsszák. Hogy van ez a jazz esetében,
mitől lesz időtálló a műfaj?
Gershwin mondta, hogy a jazz nem más, mint rit-
mus kérdése. Egyébként ugyanolyan hangokat,
akkordokat használ, mint a klasszikus zene.
Ahogy látom, a jazz tanszék növendékei elmélet-

ből dupla annyit tudnak, mint a klasszikus sza-
kosok. Miért? Megtanulják a klasszikus elméleti
tárgyakat és a jazz elméletet is, ezen túl még im-
provizálnak is. Kreatív módon nyúlnak a zenéhez.
Bármelyik pillanatban képesek játszani bárkivel,
aki hasonlóan gondolkodik. Ha két klasszikus
zenész találkozik, és együtt akarnak muzsikálni,
általában azt kérdezik, hogy van-e kotta. Azok a
nagy jazz zenészek, akik folyamatosan alkotnak,
azok zseniális improvizatőrök, zseniális előadók,
zseniális komponisták. Mindhárom terület
tökéletes összhangban, egységben van. Szerettem
volna Lisztet élőben is hallgatni, hogy hogyan
zongorázik és hogy milyen erő árad belőle. Fan-
tasztikusan improvizált és írt. Ugyanígy Bachot is,
aki több hangszeren játszott, improvizált és amit
írt, az pedig szinte felfoghatatlan, a sok mű szinte
lejátszhatatlan egy emberöltő alatt. Biztos vagyok
benne, hogy egy idő után a jazz fogja
meghatározni korunk zenéjét. 
Tehát mindig lesz igény a jó zenére. Véleménye
szerint mi a zene legfőbb küldetése?
A zenei hang egy rezgés, egy olyan energia, ami a
teremtőerővel egyenlő. Úgy érzem, hogy ha jó
zenét hallgat az ember, akkor megszűnik körülötte
minden rossz. A zene erre képes. És a világon
semmilyen más erő nem éri ezt el. Mondhatjuk
úgy, hogy a zene szeretet, isteni rezgés, energia.
Vagy csak úgy, hogy a zene kozmikus rezgés, a
bolygónkat fenntartó erő.
Kamasz koromban tizenhat évesen azt írtam a
füzetembe, ahová akkor verseket, és mindenfélét
lejegyeztem: a világot nem politikának kellene
irányítani, hanem a zenének. Nyilván ez akkor
naiv gondolat volt, de ma is azt érzem a kon-
certeken, ahol jó zene szól, hogy akkor ott béke
van, harmónia és szeretet. Olyan világot képzel-
tem el, ahol nincsenek manipulációk, játszmák,
hazugságok, csak tiszta evidenciák, csak zene. A
mai világunkban ezt az érzést csak magunkban,
legeslegbelül tudjuk megteremteni.
Binder Károly Zongoraversenyét a 27. CAFe Bu-
dapest Kortárs Művészeti Fesztiválon mutatja be
zenekarunk 2018. október 17-én a Müpában, a
Kortárs romantikusok 2.0 című hangversenyen.
Műsoron: Vajda János: Csellóverseny, Szentpáli
Roland: Orfeusz-balett – ősbemutató. Közremű-
ködik: Rohmann Ditta – cselló, Binder Károly –
zongora, Budafoki Dohnányi Zenekar, Feledi
Project. Koreográfus: Feledi János. Vezényel:
Hollerung Gábor.
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Szerencsére elmúltak már azok az idők, amikor a
„kortárs zeneszerzők” szóösszetétel hallatán –
pedig még be sem ültünk a hangversenyterembe –
futkosni kezdett a hátunkon a hideg. A ma kom-
ponistái közül sokan maguk is igyekeznek értő
közönséget elérni, illetve a klasszikus alapokról
építkezve megtalálni az utat a szélesebb pub-
likumhoz. Ha képletesen is, de kortárs szerzőink
„lekászálódtak az elefántcsonttoronyból”, szá-
mukra is fontos a visszajelzés, az értő fogadtatás.
A zene ugyanis egy érzelmi párbeszéd, ami a
zeneszerző–előadó–hallgatóság hármas mindegyik
tagjától megköveteli, hogy megdolgozzon a művel. 

BeiScHer-MAtyÓ tAMáS

A 46 éves Beischer-Matyó Tamás, akit 2014-ben
Erkel Ferenc-díjjal, 2016-ban KÓTA-díjjal is-
mertek el, „civil foglalkozására nézve” egyetemi
adjunktus. Már kilencéves korában elkezdett saját
szerzeményeket írni, már gyerekként is kife-

jezetten érdekelte a komponálás. Diplomát a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetemen 1997-ben szer -
zett, párhuzamosan a középiskolai énektanári,
karvezetői oklevéllel. Orbán Györgyöt és Soproni
Józsefet tekintheti mesterének. Zeneszerzői kvali -
tásai már az egyetemi évek alatt megmutatkoztak,
amikor Ének zongorára és orgonára című szer -

zeményével 1994-ben I. díjat nyert a Ze-
neakadémia első zeneszerzőversenyén. 1995-ben,
a második alkalommal meghirdetett megméret-
tetésen String Quintet című, két hegedűre, mély-
hegedűre és két gordonkára írt darabjával hódította
el ismét az I. díjat. Szerteágazó érdeklődését és in-
telligenciáját jelzi a 2003-as II. díj egy regénypá-
lyázaton. Irodalmi kalandja azonban nem lehet
véletlen. Honlapján e sorok írásakor 153 zene -
művet (kottával, partitúrával, esetenként
hangfelvétel formájában is) találunk, beszédesnél
beszédesebb címekkel. Válogathatunk itt a dalok-
tól kezdve a kórusműveken és a kamarazenén át az
operákig vagy éppen az oratóriumokig, cím sze rint
pedig a Gray and White-tól a Five-Color Journey-
ig, hogy csak kettőt emeljek ki a másfélszázból.
Beischer-Matyó Tamás szerzeményeivel 1997 óta
rendszeresen oly’ nagy gyakorisággal jelen van a
hangversenytermekben, hogy ehelyütt képtelenség
lenne felsorolni az internetes tárhelyén szépen
időrendbe szedett előadásoknak a töredékét is.
2018. november 9-én este 7 órakor a Budafoki
hangversenyesték őszi második koncertjén a
Klauzál Házban hallhatjuk Breathing Throu the
Grass című, fuvolára és zenekarra írt verseny -
művét. A háromtételes, 25-26 perces kompozíció
nem hivatalos ősbemutatója 2010-ben volt a Ze-
neakadémia Nagytermében. Meghallgatva az I.
tételből a fuvola természetéből is adódó, de a biz-
tos kézzel megvalósított hangszerelésnek is
köszönhető, meleg pasztell színekkel hömpölygő
dallamvezetést, vagy a finom, törékeny, ám köny -
nyed szólót a III. tételben, majd a historikus jel-
legű, filmszerű effekteket (többet elárulni előre,
ugye, nem is szabad!), szinte érthetetlen, hogy az
immár hivatalos ősbemutatóra nyolc és fél évet
kellett várni. A darab egyszerre kínál utazást tér-
ben – a jó értelemben vett melegebb éghajlatra –,
és időben egy kicsit történelmi, győzedelmes
világba. E megállapítások azonban csak szubjek-
tív elgondolások a műről, egy laikus tollából. Ki-
ki saját, aktuális lelkiállapota szerint megélheti
másképp is, akinek pedig e sorok lejegyzőjénél
gazdagabb érzelemvilág adatott, érthet ebből a
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zenéből sokkal többet is; – ha meghallgatja ezen
a novemberi estén a Werner Gábor vezényletével
játszó Budafoki Dohnányi Zenekart.
A november 9-ei, budafoki Klauzál Ház-koncerten
felhangzik még William Walton: Spitfire Prelude
and Fugue és Richard Strauss: Der Rosenkavalier
– Suite. A fuvolaverseny szólistája Győri Noémi.
Vezényel: Werner Gábor.

KecSKéS D. BAláZS

„Tebenned bíztunk eleitől fogva” – e szókkal
kezdődik a 90. genfi zsoltár, amelynek története
és hatása önmagában is figyelemreméltó. Kezdjük
elsőként magukkal a zsoltárokkal. A Zsoltárok
könyve vagy zsoltároskönyv az Ószövetség, s
egyben az egész Biblia egyetlen éneklésre szánt
ima- és szöveg-együttese. A XVI. században,
amikor Kálvin János a református szertartásrendet
igyekezett kialakítani, a gyülekezeti éneklés
alapjának ezt a 150 zsoltárt tekintette, de nem ere-
deti formájában, hanem a kor irodalmi ízléséhez
igazítva. Munkatársa volt ebben nagyműveltségű,
francia származású, hívására azonban Genfbe
költöző későbbi utódja, Béza Tódor (Théodore de
Bèze), aki a zsoltárokat nem egyszerűen csak
anyanyelvére fordította, de az akkoriban népszerű
ódaköltészet stílusában öntötte azokat verses for-
mába. A megújított zsoltárok több mint feléhez
kortársuk, Loys Bourgeois kántor komponált dal-
lamot. A 90. zsoltár a nevezetesebb zsoltárok közé
tartozik, Benedek Elek szerint egyenesen a
legszebb mind közül. Kottáját megtalálhatjuk a
protestáns énekeskönyvekben, az evangéliku-
soknál azonban a 339. sorszám alatt. Genfi vál-
tozatát magyarra Szenci Molnár Albert fordította,
s a hagyomány szerint ezt énekelték Bocskai
István fejedelem hajdúi, amikor csatába indultak.
(Bocskai István szobra pedig Kálvin Jánossal,
Béza Tódorral és a többi nagy reformátorral

együtt ott sorakozik Genfben a Reformáció emlék-
művén, Cromwell oldalán.)
Adott tehát egy jó 400 éves magyar fordítás és egy
450 éves dallam; s van egy fiatal magyar zeneszer -
ző, aki Zsoltártöredék címmel szimfonikus
zenekarra, tenor hangra és kórusra írt diplo-
madarabot. Mint ilyet, 2016. június 1-jén adták elő
először a Zeneakadémián. A 15 perces mű egyik
érdekessége, hogy benne a 90. zsoltár szövegét
erre rezonáló József Attila versrészletek követik,

a Bukj föl az árból és a Nem emel föl
válogatott sorai. A darab mégis tökéletes
egységet mutat, úgy tartalmilag, mint szer -
kezetét tekintve.
Kecskés D. Balázs jelenleg a Liszt Ferenc
Zene művészeti Egyetem zeneszerzés sza-
kos doktorandusza és a Bartók Béla Konz-
ervatórium zeneszerzés tanára. 2016-ban
elnyerte az év legkiemelkedőbb zenesz-
erzés szakos diplomázó jának járó elis-
merést, az Aurora Musis Amica (a.m.: „A
hajnal a múzsák barátja”) alapítvány

zeneszerzői díját. 2011 óta gyűjti a komolyabbnál-
komolyabb trófeákat; akkor a Bartók Béla Zene -
szer zőverseny 2. helyén végzett, 2012-ben viszont
első helyezést ért el a Zeneakadémia „házi”
zeneszerzőversenyén. Legfrissebb, idei sikereinek
egyike az amerikai kontinensen elért Garth Newel
Award:  januárban  90 pályamű közül az ő zongo-
ranégyesét ítélték a legjobb kompozíciónak. A
másik dobogós helyezést (3.) a hazai Arany János
Zeneszerzőversenyen hódította el.
S ha Jékely Zoltán Kecskés D. Balázs oratóriumá-
val összecsengő című verse, a Zsoltár-töredék nem
is képezi részét ennek a fajsúlyos, roppant erejű
darabnak, mégis ide kell idéznem, mert a kom-
pozíció lényegét semmilyen más szavakkal
hűbben kifejezni nem tudom:  
„Minden könnycsepp az égi membrán
Világ nagy lemezére hull,
S akkora csengéssel csepeg rá,
Hogy meghallja az Úr!”
November 18-án 19:30 órakor, újra megszólal a
Zeneakadémián Kecskés D. Balázs Zsoltártöredék
című oratóriuma. A koncerten felhangzik még
Mozart: Esz-dúr (Jeunehomme) zongoraversenye
K.271 és Prokofjev: VII. szimfóniája. Az est zon-
goraszólistája Fuchs Diána {Vele készült inter-
júnkat az 58. oldalon olvashatják – Szerk.}.
Vezényel: Gudio Mancusi, a BDZ első vendég -
karmestere. 
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VirágH ANDráS gáBOr

150 évvel ezelőtt, 1868. január 22-én éjszaka a
vihar megtépázta, majd hatalmas, még a
külvárosokban is jól hallható robajjal összedön-
tötte a budapesti Szent István Bazilika épülőfélben
lévő kupoláját. Sokan, akik ma nap mint nap
megcsodálják a monumentális építményt, vagy
épp csak elsétálnak a közelében, nem is tudnak
erről a régi fiaskóról. A romeltakarítás évei alatt
az építészi feladatot Hildtől megöröklő Ybl új ter-
veket készített (150 éve már létezett az „újrater-
vezés”), de már 1905-öt írtak, amikorra a
munkálatokat befejezték.
Ekkorra készült el a templom orgonájával Angster
József, a francia orgonaépítőiskolán nevelkedett
mester is. Ez a szerkezet hárommanuálos és 65
regiszteres volt.  A hangszert az idők során több-
ször megújították, így ma a négymanuálos modern
játékszekrény 93 regisztert kínál, s hat és fél ezer
sípjával a főváros legnagyobb és legszebbnek tar-
tott orgonája – igazi „királynő”. Ha Kodály ezt a
hangszert ebben az állapotában ismerhette volna,
egy pillanatra talán gondolkodóba esik, amikor az
egri bazilika hangszeréről ezt mondja: „az ország
legorgonább-hangú orgonája”. (Az egri székes-
egyház Mooser-orgonája egyébként ötmanuálos,
103 regiszteres és 8018 sípja van.)
A Bazilikának hagyományosan állandó orgonistája
van. A 2010-ben 78 éves korában elhunyt Koloss
István 47 éven át töltötte be ezt a hivatást, utódjául
egyik tanítványát (akinek zeneszerzést tanított):
Virágh András Gábort választották.
A 34 éves Erkel- (2017) és kétszeres Istvánffy-
díjas (2015, 2017) zeneszerző – s természetesen

orgonaművész és tanár – életútja olyan gazdag és
sokszínű, mint amilyen maga az orgona. Virágh

András Gábor az életben is hihetetlenül
sok re giszteren játszik. Már most
lehetetlen egy cikkben leírni életrajzát,
felsorolni szerzeményeit (50-nél több),
eddigi elnyert kitüntetéseit és díjait
(számuk meghaladja a 25-öt). Amikor
tanulni akart, tanult Budapesten, Bécs-
ben és Debrecenben, később mes ter -
kurzusok növendéke volt szerte
Európában; de már évek óta a zeneszer -
zés tárgyait tanítja a Liszt Ferenc Zen-
eművészeti Egyetemen és a Deb receni
Egyetem Zeneművészeti karán. S ha ez
nem volna még elég, tagja a Studio 5
kortárs zeneszerző csoportnak (tagjai:
Bella Máté, Kutrik Bence, Solti Árpád,

Varga Judit, Virágh András Gábor), akik célul
tűzték ki maguknak, hogy megkísérlik áthidalni a
szélesebb közönség és a kortárszene közé ékelődő
szakadékot, s a komolyzene tradícióit megbe -
csülve építik föl a maguk, egymástól egyébként
független, fejlődést mutató, mai kompozíciós gon-
dolkodást tükröző zenei világát.
Január 26-án, a BDZ Dohnányi bérlete 2018–
2019-es évadának harmadik hangversenyén – a
Zeneakadémián – Dvořák Csellóversenye előtt
felcsendül majd Virágh András Gábor
nagyzenekarra írott szerzeménye, a Sinfonietta. A
darab ősbemutatójának 2016 októberében a Müpa
adott otthont. Ennek alapján a mű 2017-ben, nem
éppen gyenge mezőnyben, elnyerte alkotójának a
Magyar Zeneszerzők Egyesülete Istvánffy
Benedek-díját, amelyet minden évben egy 40.
életévét még be nem töltött zeneszerzőnek az
előző évben bemutatott komolyzenei szer ze -
ményéért adományoz az egyesület elnöksége.
A Sinfonietta azonban nem állt meg egyetlen
előadásnál, s a kritika sem illethette a „biza-
kodásra okot adó” bélyeggel. A mű siker -
várományos voltát támasztja alá az a tény is, hogy
az egyik legpatinásabb skandináv kottakiadó, a
Norsk Musikforlag AS nyomtatásban jelentette
meg a Sinfonietta partitúráját. 
Virágh András Gábor Sinfoniettája 2019. január
26-án csendül fel a Zeneakadémián. A koncerten
elhangzik még Dvořák: Csellóver senye. Csellón
közreműködik: Hartmann Do monkos {vele
készített interjúnkat az 64. oldalon olvashatják –
Szerk.}. Vezényel: Yeruham Sharovsky.
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Miért hívnak Micinek?
A Mici név régre nyúlik vissza. Pont
egy BDZ-s kolléga ragasztotta rám ezt
a becenevet, Horváth Marci klarinétos
barátom. Együtt laktunk a Bartók
Konzi kollégiumában. Amikor először
rámnézett, a Micimackó ugrott be
neki rólam. Ez a név azóta rajtam is
maradt. Ez már 24 éve történt. Akkor
még egy kicsit több hajam volt…
Mióta vagy tagja a BDZ-nek?
Először a 2000-es Hannoveri Világki -
állításon vettem részt BDZ-színekben.
Aztán 2001-ben volt egy hivatalos
próbajáték, még a Talentum
Zeneiskola egyik gyönyörű termében,
ahol az akkori szólamvezetők és
Gábor meghallgatott. Felvettek. Így
2001-től vagyok hivatalosan tagja a
zenekarnak, akkor 21 éves voltam,
tehát a főiskolás évek alatt történt
mindez. Előtte kisegítőként „lehúz-
tam” már két évet a BM zenekarban.
De ez az első és azóta is az egyetlen
hivatalos állásom. Mellette – nem
titok – van az életemben másik
zenekar és kamarázás is, de nekem a
BDZ a meghatározó. Jó itt nekem.
Egyszerűen szeretek ide bejönni. 
Hogyan kell téged elképzelni 2001-ben, amikor
ide kerültél?
Akkor készültem diplomázni, akkor alapítottuk
meg a Corpus Quartetet, úgyhogy nekem éppen
nagyon zajlott az életem. És természetesen fiatal
voltam és bohó. Az éjszakai életnek is aktív
résztvevője voltam mint közönség. Mert nagyon
sok barátunk volt a jazz tanszakról, akikkel
egyébként a mai napig nagyon jóban vagyunk –,
és mindig elmentünk meghallgatni őket külön-
böző pubokba, vagy ahol épp játszottak. Amikor
„megcsúszott” egy kicsit az éjszaka, akkor azért
másnap nem volt mindig olyan vidám az élet, de

akkor ezt úgy éreztük jónak; mennünk kellett, hát
mentünk. 
Ez után volt egy elég zűrös évem, amikor négy
zenekart próbáltam egyszerre boldoggá tenni a
harsonajátékommal. A BDZ mellett 2004-től tíz
éven át a MÁV Szimfonikusoknak is a szólam -
vezető harsonása voltam, közben két évet már a
Rádióban is dolgoztam, meg egy fél évig még
mindezek mellett az Operában is kisegítettem.
Akkor azért ez még egyszerűbben megoldható
volt, mert a BDZ-ben mindig este voltak próbák.
A többit „letudtam” napközben, este idejöttem,
innen pedig néha még az Operába. Volt, hogy úgy
ugrottam ki az ágyból, hogy Úristen elkéstem,
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„ide nekem a tolótrombitát”

Sütő Andrással, közismertebb nevén Micivel, a budafoki Klauzál Gábor Művelődési
Ház udvarán beszélgettünk egy napfényes délutánon egy próba és egy koncert között.
A BDZ harsona szólamának vezetőjét ismerhetjük most meg közelebbről. Elöljáróban
annyit elárulhatunk, hogy mottója: „Énekelj a hangszereden!”



rossz helyre mentem… Nem volt jó. Ez az időszak
szó szerint egy rémálom volt.
Akkor miért kellett így csinálni?
Nem kellett, de hát jöttek a felkérések. A hétköz-
napi életben is nehezen engedem el a már
kipróbált, megszokott dolgokat; szeretek ugyanah-
hoz a zöldségeshez menni, ugyanarra a strandra,
stb. Szóval nem szívesen engedtem el a zenei
kapcsolatokat sem. Arra azért hamar rájöttem az
Operában, hogy az árok nem nekem való
hosszútávra. Egyszer-egyszer nagyon jó operát
játszani, meg a Wagner Fesztivált a Rádióval, de
hát az mindössze három-négy hét. Annyi pedig
nekem bőven kielégíti az árokban töltött
időigényemet. 
Igaziból nem „gyúrtam” egyik munkára sem. Jöt-
tek a lehetőségek, bevállaltam őket. Aztán elmúl-
tak a lehetőségek. A Rádióból egy megszorítás
miatt egy időre kikerültem, az Opera is megoldó-
dott nélkülem, a BDZ viszont állandóságot nyúj-
tott. A másik állandóságot a Corpus Quartet jelenti
számomra. És hát 2014 óta újra tagja vagyok a
Rádió zenekarnak is.
A BDZ-ben igazából akkor kezdett állandó és jó
harsona szólam alakulni, amikor az én Pálinkás
Peti barátom a kvartettből szintén BDZ-s lett,
2007-2008 körül. Addigra Kovács Péter tubással
már igencsak összeszoktunk, hármasban pedig
kifejezetten jól kezdtünk el szólni. Aztán jött a
basszusharsona pozícióra Hegyi
Gabi, majd Galla Ákos és így
gyakorlatilag már lassan vagy tíz
éve a Corpus háromnegyede itt
ül a BDZ harsona szólamában {A
Corpus basszusharsonása ko-
rábban Hegyi Gábor volt, jelen-
leg pedig Galla Ákos. – Szerk.}.
Ez nagyban megkönnyíti a mi
munkánkat az együttjáték szem-
pontjából; nem kell szólam-
próbáznunk, nem kell alapvető
dolgok ra időt áldoznunk. Más
zenekaroknál sokszor tapasztal-
tam, hogy igenis össze kell ját-
szani a dolgokat, mert más az
elképzelésünk, más a fújás-tech-
nikánk stb. Nálunk ez a Corpus miatt abszolút
egységes és jó. Úgyhogy nekem valójában ju-
talomjáték idejönni, a BDZ-ben muzsikálni.
Mesélj egy kicsit a saját kezdeteidről! Hogyan
lettél harsonás?

Ez egy romantikus történet. Nekem ezt még a
szüleim mesélték, akik amúgy műkedvelő, kórus-
ban énekelő emberek, mégpedig Veszprém Város
Vegyeskarában – ott is ismerkedtek meg, úgyhogy
én „kórusos gyerek” vagyok. Ennek ellenére az
éneklés sosem okozott örömet számomra. Az
utolsó csírákat Ugrin tanár úr – Isten nyugosztalja!
– irtotta ki belőlem a konziban, amikor mutáló fia -
talként Carmina buranat meg Bach-miséket kellett
volna abszolválnom… 
A szüleim elmondásai alapján – hiszen nincs sok
emlékem abból az időszakból – hároméves korom-
ban, 1983-ban láttam a tévében egy közvetítést.
Akkortájt nagyjából összesen egy adó volt a
tévében, úgyhogy, gondolom az akkori Magyar
Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekarának
lehetett az előadása, amit hallgattunk. És ott kiszúr-
tam magamnak ezt a hangszert, amit „tolótrombitá-
nak” neveztem el. Akkor kiválasztottam, a szüleim
meg mondták, hogy „Jól van, Andriska”. Aztán,
amikor hatévesen előálltam azzal, hogy akkor most
lehet zeneiskolába vinni tolótrombitázni, mert már
hatéves vagyok, akkor jöttek rá, hogy én ezt tény-
leg szeretném. Nekem aztán nem voltak
pályaválasztási gondjaim!
Ezután elmentünk a veszprémi zeneiskolába, ahol
először baritonkürtön kellett tanulnom, mert kicsi
voltam a harsona méreteihez. Abból ugyanis nincs
olyan, hogy gyerekméret. Úgyhogy először a bari-

tonkürt volt a hangszerem. Ez ugyanazt a fújás-
technikát igényli, mint a harsona, ugyanakkora a
fúvókája is, úgy is néz ki, mint egy kürt, csak
fölfelé áll a tölcsérje. És aztán innét vezetett az
utam, a veszprémi Zeneiskolából a Bartók Béla
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NéVjegy: SÜtŐ ANDráS HaRSonaMűVéSZ

Kedvenc zenemű / kedvenc zeneszerző: évek óta Wagner-művek. nagyon
nehéz, nagyon hosszú, nagyon fárasztó, de kevés olyan felemelő dolog
van, mint ez. Ring, Walkür, Istenek alkonya. Most. aztán lehet, hogy öt
év múlva más lesz. Előtte inkább az orosz vonal tetszett, Csajkovszkij, Mu -
szorgszkij.
Kedvenc karmester: Hát, akit oda sodor elém a sors, ahhoz próbálok
mindig nyitottan meg kíváncsian hozzáállni
Kedvenc bor: Irsai olivér. Illatos könnyű fehér bor, itatja magát, tisztán is
és fröccsnek is kiváló, és hozzáteszem, hogy én azelőtt is szerettem, hogy
divat lett.
Kedvenc emlék a zenekarból: Van rengeteg szép emlékem, például a
Zempléni Fesztivált emelném ki. azt már a BDZ előtt is csináltuk, mentünk
„toronyzenélni”. azóta is imádom, nincs olyan év, hogy azt mondjam, ne

menjünk. 



Zeneművészeti Szakközépiskolába Budapestre,
majd először a Tanárképző Főiskolára, végül a Ze-
neakadémiára. Négy tanárom volt (Szuromi Mik-
lós a veszprémi zeneiskolában, Avar Antal a
Bartók Konziban, Sztán Tivadar a Tanárképzőben
és Hőna Gusztáv a Zeneakadémián), mind a né-
gyet nagyon szeretem, és mind a négynek
valamiért hálás tudok lenni. 
Miért olyan jó zenésznek lenni?
Első és legfontosabb dolog – mindenki ezt
mondja, tehát közhely, de igaz –, hogy az a
munkám, ami a hobbim, az a munkám, amit sze -
retek. Viszonylag kötetlen a munkabeosztásom.
Nekem az irodai „minden-nap-tól-ig” nem
működne. Imádok például előbb végezni, mint a
többi kolléga. Ez nagyon jó érzés. De még ha el
se megyek a próbateremből, akkor is mindig
mondjuk viccesen, hogy kint mindig jobb, mint
bent (nevet). Nekem ez a kötetlen munkaidő
nagyon jó. A hétvégék sajnos sokszor dolgosak.
Akkor szórakoztatunk, amikor más pihenni tud.
De azért meg lehet oldani a családdal is, a gye -
rekek is egyre nagyobbak… Meg hát jó ez az
egész… Jó örömet okozni az embereknek.
Ti ott a szólamban jóbarátok is vagytok, ugye?
Mondhatjuk, hogy igen. A kisebbik lányom
keresztapja pont Péter barátom. Ez a barátság –
ahogy már említettem – a kvartettből adódik.
Születésnapokra, nyári grillezésekre elhívom a
szólamtársakat a telekre, más meg elhív minket a
nyaralójába. Napi kapcsolatban vagyunk, akár
BDZ, akár kvartett szempontból nézzük. Nem volt
nagy összeveszés köztünk soha. 
Ha már említetted a kisebbik lányodat, mesélj
egy kicsit a családodról!

Életem párja itt csellózik a BDZ-ben, Kószás Ági,
a cselló szólam vezetője. Két leánygyermeket
nevelünk együtt, Anna immáron 16 éves, gim-
nazista, éli a tinédzserek minden rossz mindennap-
jait. Ő is csellózott hat évet, de abbahagyta, mert
sokat kellett tanulni. Volt egy fellángolása, de azt
mondta neki Ági, hogy „melós” lett volna, nincs
akkora tehetséggel megáldva, mint a kisebbik.
Rita pedig tíz éves lesz, ő óvodás kora óta
foglalkozik zenével, sőt, másfél évesen már olyan
népdalcsokrokat énekelt, hogy őrület! Szinte előbb
énekelt, mint beszélt. Négyéves kora óta musical
stúdióba jár, imádja a színpadot, imád szerepelni,
rengeteget beszél, itt a budafoki zeneiskolában
hegedül három éve. Teljesen odavan a tanárnő,
hogy milyen ügyes meg tehetséges. Mondjuk Ági-
nak a családja is zenészcsalád, apósom és anyó-
som a Rádió zenekarában muzsikált. Volt kitől
örökölni…  Ági egyébként budafoki, úgyhogy
nekünk ez a Kusza (Klauzál Gábor Művelődési
Ház), ahol most beszélgetünk, teljesen ideális
helyszín. A többi kolléga szokott morogni, hogy
nekik száz kilométer oda-vissza, nekünk meg öt
perc oda-vissza... Szóval így élünk mi négyen.
Másik szíved csücske a Corpus Quartet.
Igen, a kvartett a szívem csücske, imádok velük
együtt muzsikálni, imádok velük utazgatni. Most
17 éves az együttes. Sok nemzetközi versenyt si -
ke rült megnyernünk, Artisjus-díjat többször is kap-
tunk, most fogjuk az ötödik lemezt felvenni.  De
ami a legnagyobb büszkeség, hogy 2005 óta
Michael Rath hangszereken játszhatunk. (Michael
Rath angol hangszerkészítő mester.) Egy
nemzetközi fesztiválon talált ránk a mester, aki
mesterhangszereket gyárt. Amikor elhasználódik a
régi, akkor kapjuk az újat, illetve ha értékesítjük,
akkor is kapunk újat. Most már a zenekar is
vásárolt nekünk ilyen hangszereket, így most dupla
az öröm. Járjuk a világot, sok helyre eljutottunk,
az Egyesült Államokba például most is megyünk
nyáron, és Japánt és egész Európát keresztül-kasul
bejártuk. Pont most áprilisban pedig Rathékhoz
megyünk ki Angliába Pálesszal (Pálinkás Péter
harsonaművész). Kiviszem a két lányomat is,
Annát és Ritát, mert folyamatosan nyúznak, hogy
milyen jó nekünk a fiúkkal, hogy mi megyünk
jobb ra meg balra. Persze pont emiatt, mikor nem
kell jobbra meg balra menni, akkor sze retünk itt -
hon lenni. Illetve egész pontosan a nyári időszak-
ban próbálunk itthon maradni. Velencén van egy
kis nyaralónk, ott imádunk lenni! Ahogy mondtam
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is, ott ismerem a strandos bácsit meg a pék bácsit,
meg a pénztáros nénit, és ez nekem nagyon jó. A
lányoknak persze állandó mehetnékjük van. Most
úgy alakult, hogy jöhetnek velünk a lányok is.
Óriási a boldogság! Irány Anglia!
Szóval jó dolog a kvartettezés. Sok sikert értünk
el, és nagyon erős nemzetközi kapcsolatrendsze -
rünk alakult ki, elsősorban persze a harsonás tár-
sadalmon belül. Az igazán jó érzés, amikor egy
harsonafesztiválon a New Yorki Filharmonikusok
első harsonása odajön, és a nevemen szólít.
Köszön, és megkérdezi, mi újság. De ugyanez elő-
fordulhat akármelyik francia, holland vagy német
vezető zenekarral. 
Mit kell tudni a harsonáról?
A harsona az egyetlen fúvós hangszer, ahol nem
billentyűkkel változtatjuk a hangmagasságot,
hanem a tolóka mozgatásával. És ez a leg-
gyönyörűbb hangszer! De persze minden hangsze -
res ezt mondja a saját hangszeréről, és ez így
rendjén is van. De mégis van a harsonában valami
más… A hangszínét valahogy az énekhanghoz
tudnám hasonlítani. Nekünk mindig azt mondták,
hogy énekeljünk a hangszeren. A kvartetten belül
ez is lett a mottónk. Van, aki még bele is tud
énekelni, amellett, hogy fújja. De azért ez inkább
a jazz vonalon jellemző.
Egyébként pont egy hete voltunk egy Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei turnén a Filharmónia szer -
vezésében, ahol naponta négy hangszerbemutatót
tartottunk, összesen több mint hétezer gyereknek.
Egy ilyen bemutatón mindig próbálunk a régi
zenétől egészen a kortársig mindenféle zenét
felvonultatni. Elég sok zeneszerző írt darabot kife-
jezetten a Corpus Quartetnek, és abból is
próbáljuk a vicces meg az őrült darabokat előadni
a gyerekeknek, mert a gyerek hazamegy, és utána
arra emlékezik, hogy ott ugráltunk meg kiabál-
tunk, vagy valami olyat csináltunk, ami nem
feltétlen való a színpadra. Mindent bevetünk, hogy
emlékezetesek maradjunk, és a visszajelzésekből
az derül ki, hogy ez sikerül is. 
Pihenni is szoktál néha?
Pihenni kell! Szeretek is pihenni, leginkább egy jó
könyvvel. 
Miket szeretsz olvasni?
A krimiket nagyon szeretem. Agatha Christie-t
például, vagy pár éve „rákattantunk” Ágival a
skandináv krimikre. Esténként pedig rendszeresen
Poirot-t, Miss Marple-t nézünk; ez a világ kikap -
csol és elvarázsol minket.

És ha nem olvasol?
A másik, ami egyre jobban kezd érdekelni, az a
főzés. Emlékszem, hogy már kiskoromban is elég
sokat segítettem anyukámnak a konyhában. Az
talán látszik is rajtam, hogy szeretek enni, igazából
tán két-három étel kivételével mindent megeszem.
Egy család életében nyilván megkerülhetetlen a
főzés. Anna lányom ráadásul évek óta bojkottálja
az iskolai étkeztetést, úgyhogy esténként min-
denképpen oda kell állni a tűzhelyhez. Ezt nagyon
kreatív dolognak tartom. Amúgy sok kollegáról
olvastam már a Hangolóban, hogy szeret főzni.
Meg tudom, hogy az „Edzőbá” (Hollerung Gábor)
is szeret. Ágival ráadásul jól egymás keze alá
tudunk dolgozni. De apósommal is imádok főzőcs -
kézni, ő meg a kerti szakértőnk; a bogrács nak és a
grillnek a bajnoka a magyaros vonalon. 
Néha egész illusztris társaság kerekedik nálunk. Át
szokott jönni Németh Zsolt képviselő úr, mert a
szomszédunk és jóban vagyunk. Jandó Jenő meg
Ligeti András pedig apósom szobatársa volt a kol-
légumi idők alatt, Jenő ráadásul budafoki, úgy hogy
ő is rendszeres vendég a nagy családi ese -
ményeken; húsvét, karácsony, névnap, szülinap. 
A mostani húsvét is így fog kinézni? 
Szerintem igen. Húsvét vasárnap majd mindenki
összejön a kertben, aztán jól megbeszéljük az élet
nagy dolgait. Ezeket nagyon szeretem.
És zenét hallgatni szeretsz?
Komolyzenét csak akkor hallgatok, ha a munka
miatt szükséges. Egyébként pedig mindig is sze -
rettem a rockzenét. A rockzenéből is a dallamosab-
bakat kedvelem, a Guns N’ Rosest vagy az
Aerosmitht, nem a nagyon zúzósakat. Meg a big
bandes, swinges, rezes dolgokat is nagyon sze retem.
Mire vagy a legbüszkébb?
Nem tudnám sorba rakni, hogy a család vagy a
szak ma van-e az első helyen. A gyerekeket mindig
nagyon nagy büszkeség nézni. Egy koncert utáni
siker pedig mulandó. Szóval mindenkinek azt
javaslom, hogy alapítson családot! Viccen kívül, én
kampányolok a családozásért itt a zenekarban is.
Nagyon agitálok mindenkit, hogy legyen családja,
mert az olyan jó, ha tudod, hogy egy jó helyre mész
haza, ahol szeretet vesz körül. Így a munkádat is
legtöbb esetben ideálisan tudod végezni. Én sze -
retek itthon élni, szeretek itthon dolgozni… dolgoz -
ni?! Van, amikor munka, de legtöbbször azért ezt
nem munkának fogom fel. Olyan kerek a történet
most számomra. Remélem, hogy így is marad. Süt
a nap végre – ez legyen a végszó!
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Nyár közepe van, a meteoroló-
gusok szerint épp készül ránk-
törni az első komolyabb
hőhullám, s a BDZ Kerepesi úti
épületébe várok egy fiatal zon-
goraművészt. Az ablakból
véletlenül meglátom, hogy
amikor a csak mágneskulccsal
nyitható ajtó útját állja, nem tor-
pan meg, azonnal visszafordul,
s mire elé mennék, már be is lép
a másik oldalon, a nyitott ajtón.
A személyes bemutatkozást így
azzal kezdem, hogy megdícsé -
rem talpraesettségét, kreativi -
tását. Ő – az interjú során is
számtalanszor megcsillogtatott
– kedves, szép csengésű nevetéssel nyugtázza
megállapításomat. Egyébként is csupa vidámság,
ami már rögtön első pillanatban magával ragadja
az embert.

Legyünk életszerűek; kezdjük a gyerekkorral!
1992-ben születtem, s Komló-Mecsekjánosiban
nőttem fel. Egyke vagyok, édesanyám varrónő,
édesapám pedig autószerelő, most viszont a kom-
lói kórház karbantartás-csoportvezetője, de a külső
helyszínekre véradásokhoz is ő szállítja a kórház
dolgozóit; lehet mondani, hogy ő „mindenes”.
Míg anyukám teljesen magyar, apai ágon német
nemzetiségűek vagyunk, így a német szó ter-
mészetes volt a családunkban. Már óvodásként is
nemzetiségi intézménybe jártam, kétháznyira
tőlünk. Nagypapám bányászként dolgozott –
mesélt is nekem sokat a bányáról –, nagymamám
pedig élelmiszerboltot vezetett otthon, a családi-
házunkban. Állatokat is tartottak, azokkal pedig
állandóan foglalkozni kellett; ezért ők éjjel-nappal
otthon voltak. Sokat voltam a nagyszüleimmel,

gyakorlatilag a boltban nőttem fel (elneveti
magát), ezért aztán én az egész falut kiskoromtól
ismertem.
A zene hamarabb érkezett a családunkba, mint én.
Nagypapámék hárman voltak testvérek, nagy
szegénységben éltek. Bár nagyapám mindig vá -
gyott rá, nem adatott meg neki, hogy saját har-
monikája legyen. Akkortájt még arra sem volt
lehetőség, hogy valaki a zeneiskolából köl -
csönkapjon egy hangszert. Amikor édesapám kicsi
volt, neki is nagyon tetszett a harmonika; s kapott
is egyet, mert a nagyszüleim akkor már meg
tudták engedni maguknak, hogy vegyenek. Így ő
azon kezdett el játszani. Nagypapám tanította,
csak édesapám nem volt eléggé szorgalmas. Ezt a
harmonikát nagy becsben tartjuk, a mai napig ott
van a szobánkban.
De a nagypapa a nehézségek ellenére jól har-
monikázott. Sváb zenét játszott?
Igen, és én ezen a sváb zenén nőttem fel. Nagypa-
pám mind a mai napig hallgatja a sváb adókat, egy
öreg, kicsi rádión. Én meg nem szerettem az
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A zongoránál…

Sváb népdaloktól a jazz korrepetícióig
A rendkívül fiatal és még annál is kedvesebb Fuchs Diána épp csak három napra jött
haza Bécsből, ahol immár két egyetemen is oklevelet szerzett, március óta pedig már
komoly állása van. Az elmúlt hónapokat keményen végigdolgozta, de mellette júniusban
pedagógiából diplomázott. November 18-án zenekarunk Dohnányi bérletének második
koncertjén Mozart: Esz-dúr (Jeunehomme) zongoraversenyének lesz a szólistája.

F
o

tó
: 
H

o
fm

a
rc

h
e

r 
V

ik
tó

ri
a



óvodában aludni, nem is akartam, inkább haza-
mentem, mert a nagypapámmal mindig zenéltünk.
Volt egy háromoktávos szintetizátorunk, ami még
ma is megvan – bár elöregedett, a billentyűi telje-
sen sárgák már –, s mikor hazamentem az oviból,
nagypapám elővette a szintetizátort és egy agyon-
lapozott füzetet, tele sváb népdalokkal, amibe
valamikor német szöveggel lejegyzetelte a
dalokat. Lehet úgy is mondani, hogy gyűjtötte. Ma
is féltve őrizzük ezt a kis kottafüzetet. Együtt
gyakoroltunk belőle, s mindig addig-addig nyo -
mogattam a billentyűket a sváb népzenére
jellemző tercekkel, hogy szépen mindent meg ta -
nul tam, ami később a zongorázáshoz vezetett.
Az óvoda után következett az általános iskola.
Szüleim vittek a komlói Kodály Zoltán Ének-
Zenei Általános Iskolába, itt naponta volt énekóra,
s kórusba is jártam. Ráadásul Komlón a néptánc-
nak is nagyon nagy hagyománya van, benne volt
az órarendünkben is. De egyből beírattak
zeneiskolába is: zongoraórákra. Számomra kisko-
rom óta világos volt, hogy a zene a mindenem. In-
nentől minden szabad percem a zongorámmal
töltöttem. 
A tánc sváb néptánc volt?
Nem, ez tisztán magyar néptánc volt, magyar
népzenével. A néptánc mellett népdalénekléssel is
számos versenyen részt vettem. A kórusban pedig
idővel a karnagy, Dr. Makráné Kónya Melinda
ass zisztense lettem, szólampróbákat tarthattam,
zongorán kísértem a kórust, meg versenyekre
készültünk föl – tehát, ami az éneklést illeti, akko-
riban nagyon aktív életet éltem. 
De a legfontosabb mindenek
ellenére a zongora maradt.
A zeneiskolában nagyon jó
tanáraim voltak, akik a
muzikalitásom mellett az ala-
pos, kitartó munkára neveltek.
Az első öt évben Lebeda
Zsuzsannához jártam, az
utolsó évben pedig Milbauer
Máriához. Ők mindketten
Kárpátaljáról jöttek, ezért én
az orosz pedagógia szerint tan-
ultam. Meg is tanultam
dolgoz ni! Mindkét tanárnő
számtalanszor hétvégenként is
foglalkozott velem. Lebeda
tanárnő Pécsről kijött Kom-
lóra, kinyitotta a zeneiskolát és

tíztől négyig, ötig gyakorolt velünk. Ugyanis volt
három kedvenc növendéke, minket mindig vitt
zongoraversenyekre, és éjjel-nappal foglalkozott
velünk. De ha hét közben véletlenül kicsit jobb idő
volt, és meglátott minket a zeneiskola előtt, akkor
már vitt is be az iskolába, a terembe, s leültetett a
hangszerhez. Milbauer tanárnő pedig sokszor fo-
gadott háznál, és kisebb-nagyobb megszakítá-
sokkal egész napokat dolgoztunk. A gimnáziumi
éveimet aztán a Pécsi Művészeti Szak -
középiskolában végeztem. 2011-ben, az érettségi
évében nem voltam biztos, hogy hol szeretnék
továbbtanulni, illetve inkább egyértelmű volt, hogy
Pécsett maradok. Király Csaba zongoratanárt, a
Pécsi Művészeti egyetem oktatóját ismertem, sokat
járt hozzánk a szak középiskolába  is, én pedig
hozzá szerettem volna menni, nekem ő volt „A
zongoratanár”. Budapest részemről nem jött szóba,
külföldet pedig nem volt szándékom megcélozni.
Én ott, Pécsett sze rettem volna tanulni. El is
mentem a meghallgatásokra, föl is vettek. És akkor
közbeszólt a véletlen…
Mielőtt ezt fölgombolyítanánk, hadd szóljak én
is közbe! Semmi más tevékenység vagy tan-
tárgy nem érintette meg komolyabban a tanul-
mányai alatt? Csak a zongora, a zene?
A sportot szerettem! Nagyon sokáig versenysze -
rűen röplabdáztam meg tollasoztam.
Az pont jó a zongorista kéznek…
Igen, kétszer el is törtem az ujjamat. Sajnos, abba
kellett hagynom, éppen a veszélyessége miatt.
Az osztálytársai hol folytatták a tanul-
mányaikat?
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A zeneiskolában voltunk egypáran, akikkel emelt 
szintű szolfézscsoportba jártam. Ők is zenészek
lettek. A gimnáziumi éveim alatt nagyon jó osztá-
lyom volt, onnan is sokan mentek tovább zenei pá-
lyára. De sajnos nagyon kevesen maradtak
Magyarországon. Van, aki tudatosan, van, aki
puszta véletlenből került külföldre, ahogy én is.
Ez a ’véletlen’ megint idetolakodott…
Nálunk a szakközépben volt olyan lehetőség,
csakúgy, mint a budapesti Bartók Konziban, hogy
ha az érettségi tantárgyak és a zenetanulás nehezen
volt összeegyeztethető, mert egyszerre sokat kell
gyakorolni is meg tanulni is, akkor ott lehet
maradni ötödéven; többet gyakorolni, majd a
felvételit még egyszer megpróbálni. Az egyik
iskolatársam ilyen ötödéves volt, s hát ő szeretett
volna mindenáron Bécsbe menni. Kérdezte tőlem,
hogy volna-e kedvem esetleg elkísérni, egy
hosszúhétvégére, csütörtöktől vasárnapig, mert ő
meg előzőleg Oberschützenben (Felsőlövő) a
Takács Jenő Nemzetközi Ifjúsági Zongora-
versenyen szerepelt, és ott megismerte Bonyhádi
István tanár urat; és szeretne kimenni hozzá
Bécsbe, meghallgatásra.
Ő kint él?
Igen, a tanár úr Bécsben él. Ott végzett az MDW-
n, az állami zeneművészeti egyetemen. Ott is tanít.
Megkérdeztem a szüleimet, ők igent mondtak, és
mi kimentünk. Meg is hallgatott mindkettőnket a
tanár úr…
(Diána hangja az eddigi vidámságból őszinte
szomorúságba vált.)
…és akkor egy kis szerencsétlenség ért minket,
mert ugye én nem terveztem kinn maradni, a cso-
porttársam viszont nagyon szeretett volna, de a
tanár úr bennem több fantáziát látott annak idején,
s engem támogatott a továbbiakban. Mindenesetre
mind a ketten meg akartuk és meg is próbáltuk a

felvételit Bécsben már abban
az évben. De egyikünknek
sem sikerült. Ráadásul engem
végül Pécsre sem vettek föl
egy váratlan dolog miatt,
pedig oda elvileg már
felvételt nyertem. (A felvételi
időpontokon kívül érkezett
valaki 100, azaz maximális
ponttal, s így lecsúsztam a
harmadik helyről.) Ezt én
igazságtalanságnak éltem

meg, és elbizonytalanodtam,
nem tudtam, hogyan tovább.
Lelkileg annyira mélyre kerültem, hogy nem akar-
tam folytatni a zenei pályát. Megírtam Bonyhádi
tanár úrnak, hogy nagyon szépen köszönöm a tá-
mogatását, de én úgy érzem, hogy ez nem az én
utam lesz. Erre ő azonnal visszaírt egy nagyon
megható e-mail-t, hogy „Nem! Egy évet, még egy
utolsó esélyt adhatunk”. Ehhez fölajánlotta, hogy
költözzek ki hozzá, a családjához – két gyönyörű
lányuk akkor 7 és 9 éves volt –, s a háztartásban
segíthetek a feleségének egy kicsit; főzni, mosni,
takarítani, meg a gyerekre figyelni, leckét csinálni.
Cserébe otthon, egy közösen eltöltött, intenzív év
alatt fölkészít a júniusi felvételire. Ám épphogy
kiköltöztem, a felvételi időpontját váratlanul
előbb re, februárra tették.  Ez eleinte nagy ag-
godalommal töltött el, de tanár úr azt mondta,
hogy „Nyugi! Itthon vagy, gyakorolsz, meglesz
minden!”. S tényleg; mire eljutottam a felvételiig,
úgy éreztem, hogy testileg, lelkileg, minden-
hogyan föl vagyok készülve.
Miből kellett készülni? Hogyan zajlik ott a
felvételi?
A felvételin teljes programot kellett előadni,
választani az öt különböző stílusból: barokk,
klasszika, romantika, impresszionizmus és kortárs.
Kötelezően előírt darab nem volt. Szóval be-
mentem, lejátszottam – s mikor kijöttem, azt
mondta a tanár úr, hogy „Én nem vennélek föl, de
majd meglátjuk”. Merthogy ő tudta, hogy én már
játszottam sokkal jobban is. Ez engem akkor
nagyon elkeserített, annyira, hogy már nem is
akartam elmenni az elméleti felvételire. De a
szüleim itthon biztattak, hogy dehogyisnem, men-
jél! A kedvükért aztán mégis elmentem; félórás
volt a vizsga, de öt perc után készen voltam a fel -
a dattal, mert én, ugye, Magyarországon tanultam,
s a zeneelmélet-oktatás nálunk nagyon színvona -
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las. Nagy előnnyel indultam. És hát fölvettek! Két
hét múlva jött az üzenet. Épp édesapámmal
voltam egy boltban, s rám tört a sírás, annyira
örültem, hogy sikerült. Így aztán volt fél évem
felkészülni (szállás stb.), és 2012 szeptemberétől
megindult az élet; megkezdtem a tanulmányaimat
Bécsben. 
Csak hogy képben legyünk: ez tehát a Bécsi
Zeneművészeti Magánegyetemen (Musik und
Kunst Privatuniversität der Stadt Wien), tele
csupa ígéretes tehetséggel. Születtek itt új
barátságok?
A magánegyetemen az ázsiaiak sokkal nagyobb
arányt képviselnek. Ennek részben anyagi okai
vannak. Emellett a zongoristáknál kiemelten nagy
a konkurencia, így nagyon mély barátságok
kiépítésére szinte alig van lehetőség. Ha viszont a
tanáraimat is megemlíthetem, akikkel értelemsze -
rűen sokkal több időt töltöttünk együtt, akkor
feltétlenül kiemelném Stefan Gottfriedet, aki a
Concentus Musicus zenekar csembalistája és asz -
s zisztense volt Nikolaus Harnoncurt (1929-2016)
alatt, akinek halála után át is vette a zenekar
vezetését. Az egyetemen már különleges
vonzódást éreztem a barokk zenéhez és a
klasszikához. Előbbi miatt ma csembalózni is
ta nu lok, utóbbi miatt pedig harmadévesen
sza badon választható tantárgyként fölvettem
a „Régi hangszerek”-et, s így ismertem meg
a kalapács zongorát – vagy szebben szólva
fortepianót –, s két éven át Gottfried volt a
tanárom. Rengeteget tanultam tőle, ráadásul
nagyon megszerettette velem a különböző
stílusok hangszereit. És volt egy másik ked-
venc tanárom is, Guido Mancusi. Ő ott
kóruséneklést tanít. {Bár Guido Mancusi
zenekarunk első hivatalos vendégkarmestere
is egyben – Szerk.} Első találkozásunk
történetét a mai napig emlegetjük: Guido a
szólambeosztás miatt mindenkit egyenként
meghallgatott. Nálam azonban rögtön feltűnt
neki, hogy van már ilyesféle tapasztalatom,
így rögtön nehezebb beéneklési gyakorla-
tokat adott. Végül felnevetett, s azt mondta:
„Na, Frau Fuchs, setz dich! Sopran.” (Na,
Fuchs kisasszony, ülj el! Szoprán.) Az első
pillanattól kezdve nagyon jól megértettük
egymást. Tanulmányaim után is nagyon jóban
maradtunk. Guido fantasztikus zenész, és
emberi leg is igen sokra tartom. 
2014-ben, amikor a kalapácszongora-

tanulmányokat megkezdte, beiratkozott az
MDW-re is, ahol Bonyhádi István is tanít. Nem
volt eléggé leterhelve?
Én egy olyan típus vagyok, akinek egyszerre
kevés egyféle tanulás. Ezért két évvel később
kezdtem el az állami egyetemen a pedagógiát. Ha
jók az értesüléseim, akkor annyi a különbség az
egyetemek között, hogy Budapesten az alapképzés
hároméves és a pedagógiai tantárgyak a képzéshez
tartoznak, Bécsben pedig van egy úgynevezett
Konzertfach és van külön a Pädagogik Studium.
Tehát a hangszeres és a pedagógiai tanulmányok
elkülönítve sajátíthatók el. Ezek időtartama a ma -
gyarországi rendszerrel szemben külön-külön
négy-négy év. A 2016-os diplomámra több mint
egy évet készültem. Magas a színvonal, de nagyon
hálás vagyok tanáraimnak Thomas Kreuzber -
gernek és Doris Adamnak, hogy megtanítottak az
ilyen szintű kitartó, igényes munkára. S ter-
mészetesen nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy
mennyit köszönhetek Bonyhádi Istvánnak is, aki
az utamat végig nagymértékben befolyásolta, tá-
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mogatta. De ezek csak alapképzések, úgyhogy a
tanulás folytatódik tovább.
Egy év készülés a diplomázásra – ez mit jelentett?
A darabot elsajátítani nem kerül sok időbe, de mire
az megérik, szívvel, lélekkel, érzésekkel, minden-
nel együtt, hogy még élvezni is lehessen, ahhoz
sokkal több idő kell. A diplomázásnak két for-
dulója van. Az első, ahol nincsen közönség, csak
a tanárokból álló zsűri. Ha ezen átmegy az ember,
akkor jön a nyilvános vizsga.
A zenekari zenélést Bécsben tanítják? 
A tanulmányaink során, amikor tanulunk egy zon-
goraversenyt, akkor általában nincs rá lehetőség,
hogy zenekarral játsszuk, helyette két zongorával
adjuk elő. Vagy egy másik növendékkel, vagy a
tanárunkkal. De ha valakinek szerencséje van,
néha el lehet csípni egy-egy zenekari projektet. 
Meglehetősen sokára találtunk időpontot a
beszélgetésünkre. Mi az oka, hogy júliusban így
be van táblázva? 
Egy musicalben, A Három muskétásban játszom
egy zenekarban, a Bécsújhely-közeli Winzendorfi
Nyári Fesztiválon. Tizenöt előadásunk van július
6. és 29. között. Az előzménye, hogy márciusban

kaptam egy magánegyetemen egy korrepetitori ál-
lást a musical fakultáson…
Ez ugyanaz a magánegyetem, ahol tanult?
Nem, ez egy másik, ez egy populáris zenei
egyetem, tehát jazz, musical központú oktatás
folyik. Klasszikus zenét ott nem lehet tanulni. A
pontos neve JAM Music Lab University (Private
University for Jazz and Popular Music Vienna).
Ott tevékenykedem, mint korrepetitor, s a
főnököm, a tanszékvezető megkérdezett, hogy
volna-e kedvem részt venni ebben az előadásban,
hiszen májustól már megkezdődtek a színészekkel
a próbák, s ott napi szinten segíteni kellett őket.
Jött a rendező meg a színészek, próbálnak, próbál-
nak, próbálnak, s ha valami zenei aláfestés kell
nekik, hogy begyakoroljanak egy jelenetet, akkor
abban segédkezni kell, ott kell ülni reggeltől estig.
Tehát zongorázni kell, hogy ők tudjanak
énekelni, s ön most kifejezetten hasznát veszi
mindkét diplomájának, a zongoraművészinek és
a pedagógiainak is. A pedagógiai még friss, ugye?
Azt az idén szereztem meg júniusban. Nagyon
örülök, hogy sikerült ebbe a produkcióba beleke -
rülni, mert én ide a klasszika felől érkeztem, s ez
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egy izgalmas kihívás és tapasztalatszerzés szá-
momra. A jazz-irányzatok csak az utóbbi egy
évben, a barátom hatására kezdtek el érdekelni.
Persze ez a feladat felért egy mélyvízbe ugrással;
mert a próbák előtt egy héttel, mielőtt
megkezdődtek a munkák, egy 370 oldalas kottát,
egy zenekari-kivonatot kaptam. Jól olvasok kottát,
én azt hittem – s elneveti magát –, de aztán éjjel-
nappal gyakoroltam. De nagyon sok örömöm volt
benne, s sajnálnám, ha a főnököm nem kért volna
föl. S végül kinevezett fő korrepetitornak, mert a
rendező nagyon meg volt elégedve a munkámmal.
Ráadásul én igazából nem is tudtam, hogy német
nyelvterületen ez a rendező jelen pillanatban
majd nem az egyik legnevesebb: Andreas Gergen.
A visszajelzések szerencsére nagyon jók, s jól
fogy tak a jegyek is. 
Mint fő korrepetitor ott kell lenni mindegyik
előadáson?
Nem, a zenekarban benne vagyok ettől
függetlenül is. Tizenkét tagú zenekar játszik,
ebben van négy szintetizátoros, s azok közül
vagyok az egyik.
Akkor az első szintetizátor és a kalapácszon-
gora után ismét egy szintetizátorig jutottunk. S
egy félmondattal említette a barátját. Őróla
megtudhatunk valamit? Ő is hivatásos zenész
vagy nem zenész?
Nem tudom, mennyit mond a Bösendorfer név…
A barátom, Ferdinand Bräu, a Bösendorfer Zon-
goragyárnál művészeti menedzser és zongo-
raépítő, -fejlesztő. A munkájához tartozik, hogy
elmegy hangversenyekre és a zongoristákat
megkérdezi, hogy milyen volt a hangszeren ját-
szani, mit kellene rajta változtatni, lenne-e valami
kívánsága a művészeknek; és ezeket a tapasztala-
tokat fölhasználva a Bösendorfereket fejleszti. Pár
éve még technikai igazgató volt, most viszont
ebbe a magasabb pozícióba került. Vizsgálja a hi-
bákat, fejleszti, javítja a hangszereket. Nagyon
sze reti a jazz-t, ő is zongorázott, de igazából zon-
goraépítő.
A Dohnányi bérlet novemberi koncertjén a Ze-
neakadémián Guido Mancusi vezényel. Nagyot
tévedek, ha azt gondolom, önt ő kérte fel?
Így volt. Guido megemlítette, hogy Mozart művet
kérnek, s rám bízta, válasszam ki, mit szeretnék. 
Ezt játszotta már?
Nem, ezt még nem játszottam. Nem szerettem
volna olyat játszani, amit korábban már előadtam.
De természetesen hallottam már sokszor, is-

merem. Az érdekessége számomra az, hogy a
klasszika korából való, akár kalapácszongorán is
be lehetne mutatni. Guido azt mondta, hogy régi
trombitákkal játsszuk a darabot, s ez teljesen más
hangzást ad majd. A zongora mai zongora lesz, bár
nem lenne gondom, ha elém tennének egy
kalapácszongorát.
Más hangverseny nincs most kilátásban, mint
ez a Mozart Esz-dúr zongoraverseny? Ezt
mikor kell elkezdeni tanulni?
Ezt már időben, július elején elkezdtem. Mivel
Guido Bécsben szeptemberben próbálni szeretne
velem, a nyár tökéletes arra, hogy hatékonyan
fölkészüljek.
Ha van olyan, a szabadidejét mivel tölti?
Ahogy említettem, anyukám varrónő. Hosszú
évekig egy olasz cég szalagvezetőjeként dolgo-
zott; aztán a cég bezárt. Akkor bedolgozóként
elkezdett alkalmi ruhákat varrni, ami nekem ter-
mészetesen nagyon jól jött, mert azóta is ő készíti
a ruháimat.
Ez fontos dolog!
Igen, a mi szakmánkban is nagyon fontos, mert
nem olcsó történet ez az egész ruha dolog. És
édes anyám nagyon szívesen is csinálja, úgyhogy
nagyon hálás vagyok neki! A varrás nagyon
érdekel engem is, s édesanyám nagyon szeretné,
ha egyszer majd én is varrnék, s minden más kézi -
munkát is jól megtanulnék: kötni, hímezni – ezek
nagyon szép dolgok, de jelen pillanatban kicsit
időhiányban szenvedek. Édesanyámnak valahogy
nagyon jó érzéke van elmagyarázni és tanítani. Ha
otthon vagyok, akkor mindig választunk fona -
lakat… úgyhogy szívesen csinálom az efféle dol-
gokat. De ha mostanában szabadidőm van, akkor
inkább valahova kirándulni megyek, ki a sza -
badba, mert a munkám miatt nagyon sokat ülök.
Rajzoláshoz, festészethez nem vonzódik?
Nagypapám nagyon jól fest és rajzol. De sajnos
nem örököltem. A barátommal nagyon szívesen
járunk kiállításokra, ha van időnk. A város-
nézéseknél pedig az az első, hogy valamilyen
múzeumba megyünk.
Itt ülünk pár méterre a BDZ próbatermétől.
Megmutathatom, hogy hol lesznek a novemberi
hangverseny zenekaros próbái?

Már föl is pattan: „Mehetünk!”. Amint belépünk,
megkérdezi, hogy megnézheti-e a két zongorát. S
ahogy fölhajtja a hangszerek takaróját és meglátja
a Bösendorfert, nem is kérdés, hogy lefényképezi.  
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Mi történt veled
Prága óta?
Utána is volt még egy
nemzetközi csellóver -
seny, amire elmen tem,
de azóta azért el  ső sor -
ban az érett ségivel
foglalkoztam. Közben
pedig megjártam Bé -
cset; fel véte liz tem a
Zeneaka  démiára a két
írásbelim közöt.
És az kiderült már,
hogy felvettek-e?
Igen, felvettek. Ráadá-
sul Várdai István lett a bécsi Zeneakadémia cselló
tanszékének vezetője, én pedig az ő osztályába
kerülök. Az érettségi nagyon sok időmet elvette,
meg persze a felvételi is, ráadásul előtte egy héttel
még az előbb említett nemzetközi versenyre is el-
mentem Szlovákiába, ahol egyébként 3. helyezett
lettem.
Azért elég mozgalmas lehet ennyi versenyre
felkészülni. Mindegyik versenyen más darabot
játszottál?
Igen. Persze azért volt átfedés, de mindig kellett
új anyagot is tanulni.
Úgy olvastam, hogy a prágai versenyen
születési sorrendben léptetek fel.
Én eddig csak olyan versenyen voltam, ahol maxi -
mum négy korcsoportot alakítottak ki a ver senyzők
részére, de itt hét korcsoportban lehetett nevezni.
Ez nagyon sokat számít; mindössze két évet ölelt
fel egy-egy korcsoport. Én az 1999 – 2000-ben
születettek közé tartoztam. Szeren csésen jött ki
számomra, még pont belefértem, és én voltam a
legidősebb a korcsoportos versenyben. Ez még
sosem alakult így, eddigi életemben az összes
versenyen mindig a csoportom legfiatalabbjai közé
tartoztam. Így igen jó pozícióból indultam.

Hogyan kezdődött mindez? Hogy jött az ötlet
kiskorodban, hogy csellózni fogsz?
Amikor hangszert kellett választani, még ovis
voltam. Édesapám zenész, a Zeneakadémián
végzett karvezetés szakon. Már nem ezzel
foglalkozik, de amatőr kórusba jár, hobbiszinten
foglalkozik zenével. Veszprémiek vagyunk, és
szemben lakott velünk egy csellótanárnő, dr. Nagy
Tamásné, Ilu néni, aki úgy nyilatkozott, hogy már
a babakocsiban kinézett engem. Azt mondta, jó
csellista kezeim vannak. A szüleim aztán örültek
a hangszerválasztásnak, édesapám bevallása sze -
rint, ha újra választhatna, mindenképp csellózna.
Milyen a csellista kéz? Mert jó zongorista kézről
már hallottam, de hogy milyen a jó csellista kéz...
Szerintem a csellótanárok zöme, ha ránéz egy
babára, megállapítja, hogy csellista keze van. Min-
denkiben csellistát látnak. Meg hát tudta, hogy
édesapám zenész, így valószínűsítette, hogy
örököltem én is valamit az adottságaiból. Egyszer
átjött megkérdezni, hogy nem lenne-e kedvem a
csellózáshoz. A szüleim megkérdeztek engem, de
hát én akkor még azt sem tudtam tulajdonképpen,
mi az a cselló.
Hány éves voltál ekkor?

64

Szólistánk

csellóverseny, érettségi, Bécs
Hartmann Domonkos még igen fiatal csellóművész; idén abszolválta az érettségit. De
azt megelőzően, januárban már megnyert egy prágai nemzetközi gordonkaversenyt.
Mindenképp szeretne szólista lenni, így zenekarunkkal közös koncertjét különösen nagy
lehetőségként éli meg.



Hat. Utólag szerencsésnek bizonyult a választás.
Veszprém után jöttem Budapestre a Bartók konzi -
ba, itt pedig Kemény Krisztina tanárnő tanított
négy évig. Ez is egy rendkívül szerencsés
választás volt, mert nagyon megszerettük
egymást; tulajdonképpen ő lett a pótanyukám itt
Budapesten. Nagyon-nagyon sokat tanultam tőle,
sokat köszönhetek neki.
És ha Veszprémben egy zongoratanárnő lakik
veletek szemben, akkor lehet, hogy most zon-
gorista lennél?
Lehet. A konzervatóriumban Gács Anikó zongo-
ratanárnőhöz jártam kötelező zongorára, és ő is
nagyon sokszor győzködött, hogy vegyem fel a
zongorát főszaknak, mert szeretné, hogy én zon-
gorista legyek… Nem tudott meggyőzni, de a zon-
gora így életem fontos részévé vált, melyben
jelentős szerepe van a tanárnőnek. Két hangszeren
azonban nem lehet ilyen szinten egymás mellett
zenélni, ezért végül a csellónál maradtam.
A prágai versenyedről van az interneten egy
videó. Először is: gratulálok hozzá, másodszor:
ami feltűnt, hogy a zongorakísérőddel nagyon
egymásra vagytok hangolódva azon a felvételen.
Ő az egyik legjobb barátom, Forgó Benjámin. Ő
is a Bartók konziban tanult, csak egy évvel tovább
maradt, ötödévre. Most ősztől a Liszt Ferenc Ze-
neakadémiára fog járni, ezért, ideiglenesen elvál-
tak útjaink zenélés szempontjából. De mindig is
nagyon szerettem vele kamarazenélni. Nagyjából
fél évig tartott a duózás, előtte pedig trió formában
már több mint egy éve játszottunk együtt, Bácsy-
Schwarz Zoltánnal közösen.
Az egyik korábbi interjúdban azt mondtad,
hogy a következő lépcsőfok a karrieredben az
lenne, ha egy csellóversenyt játszhatnál egy

szim fonikus zenekarral. Úgy látszik, hogy ez
most meg fog valósulni.
Igen, gyorsabban összejött, mint gondoltam,
sorsszerűen alakult. Mikor abban a bizonyos in-
terjúban elmondtam ezt a vágyamat, egy vagy két
napra rá érkezett a telefon a felkéréssel, nem kel-
lett sokat várnom…
Dvořák Csellóversenyét – amit a Budafoki
Dohnányi Zenekarral fogsz előadni – biztosan
kívülről fújod, hiszen a prágai versenyen is ezt
játszottad.
Ott nem játszottam az egészet. A versenyre csak
az első tételt vittem, de már bőven benne vagyok
a többi tételében is. Azért ez egy nagyon nagysza -
bású darab, háromnegyed órás. Fizikailag is
megterhelő. Ez egy nagyon komoly, felnőtteknek
is kihívást jelentő mű, úgyhogy fel kell nőnöm a
feladathoz így 19 évesen.
Van kedvenc darabod? Vagy mindig az, amit
épp gyakorolsz?
Nem szeretnék kedvencet mondani, mert sokfélét
szeretek, és mindegyiket máshogy. Említhetném
akár a Csellóversenyt, akár a Bach szviteket, min-
degyikhez egészen máshogy állok hozzá.
Melyik a kedvenc zenetörténeti korszakod?
Milyen stílusú darabokat játszol szívesen?
Húha... Intellektuálisan a legtöbbet nekem a
barokk és a klasszicizmus adja a XX. századi
zenékkel együtt, érzelmileg viszont a romantika. A
kortárs pedig izgalmas utakat nyit meg. Mindegyik
valahogy másként közelít meg engem is. Talán,
ami számomra a legnagyobb kihívást jelenti, az a
barokk zene. Azt fedi a legnagyobb homály, tek-
intve, hogy az van majdnem a legtávolabb tőlünk.
Nagyon kevés barokk forrásunk van, hangfelvétel
természetesen semmi, csak írásban rögzítették

néhányan, hogy hogyan is
szólt, hogyan is játszhatták az
adott művet. Ebbe kutató-
munkával lehet belemélyedni,
ami nálam most kezd kibon-
takozni.
A pályádat tekintve milyen ívet
látsz magad előtt? Most mész
Bécsbe, és azután? Milyen
távlatokban gondolkodsz?
Várdai Istvánnál fogok tan-
ulni, aki a világ egyik legjobb
csellistája – szóval igazán
nagyon jól alakult ez a
felvételi. Ez az egyetem
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NéVjegy: HArtMANN DOMONKOS CSEllóMűVéSZ

Hobbi: Szeretek főzni, cukrászkodni. Húsvétra mindig én csinálom a húsvéti
kalácsot. Illetve szeretek még sálakat is kötni, ki tud kapcsolni.
Melyik korszakba mennél vissza, és miért: Mindenképp a századfordulót
mondanám. Elmenni egy kocsmába Babits-csal, Kosztolányival, megismerni
adyt, hallani Richard Strauss bemutatóit, Debussy kibontakozását, és még
nagyon sok embert említhetnék, az volt talán a kultúra egyik legnagyobb
gócpontja, minden művészeti ágat beleértve. a békeidők tetőfoka.
Kedvenc étel: nemrég csináltam ilyet, és nagyon megtetszett, úgyhogy most
talán a mézes-mustáros csirkével töltött palacsinta.
Kedvenc film, sorozat: Van egy sorozat, ami nagyon elgondolkodtató, ez
pedig a Black Mirror. Sajnálatos módon nagyon sokat felfedezek a való élet-

ben mostanában az adott részekből.



egyébként hatéves. Korábban, mikor még nem
tudtam, hogy kihez fogok kerülni, elgondolkoztam
azon, hogy esetleg nem maradnék végig, de így,
hogy tőle ta nul hatok, szinte biztos, hogy azt a hat
évet végig ott fogom tölteni. Így, hogy Bécsbe
költözöm, készségszinten el fogom sajátítani a
nyelvet is, tehát nem lesz azzal gond a későbbiek-
ben, hogy Németországba menjek. Német
nyelvterületen nagyon sok „cselló nagyhatalom”
van. Például Berlinben olyan csellótanárok, csel-
listák élnek, akiktől a ma élő legnagyobb
művészek tanulhattak. Válaszolva a kérdésedre,
Berlinbe mindenképpen szeretnék menni. Viszont
amíg Bécsben leszek, addig nyáron kurzusokra
járok majd, vagy amikor éppen lesz időm, akkor
német országi lehe tősé geket keresgélnék.
Tehát egy értel mű en nyugat-eu rópában gondolkozol.
Igen. Hallottam sok jót Amerikáról is, de az tény-
leg csak hallomás és semmi konkrétum. Az
egyetlen, amit eddig hallottam, hogy érdemes oda
kimenni és ott tanulni, de nekem ez kevés ahhoz,
hogy repülőre szálljak és költözzek. Itt viszont
(Európában) tényleg nagyon jó lehetőségek van-
nak a tanuláson kívül is.
Vannak zenei példaképeid?
Már nagyon régóta mindig azt felelem erre a
kérdése, hogy Várdai István. Egész közelről
fogom tudni szemlélni a művészetét ősztől
kezdődően. Ez egyébként azért is jó dolog, mert ő
szintén ilyen magas, mint én. 199 cm vagyok, ő is
ezt megközelíti, 1-2 cm-rel marad le talán, és ez
testalkatilag nagyon hasonló dolgokat ered-
ményez. A csellózásban nagyon fontos, hogy
hogyan használjuk a súlyt, a testünket, és ő ezt
sze rintem mesterfokon űzi.

A közeli, közelebbi terveidről már beszéltünk.
Vannak-e álmaid, vágyaid, amiket szeretnél tíz-
húsz éven belül elérni?
A Budafoki Dohnányi Zenekarral lesz most a közös
koncertünk – ez például nagyon is ebbe a körbe tar-
tozik. Egyszer volt lehetőségem a Zeneakadémián
játszani a Csellóverseny I. tételét az iskola zenekará-
val, Dubóczky Gergely vezényelt. A  közös zenélés
a zenekarral olyan nagy élmény volt számomra,
hogy akkor azt éreztem: igen, én ezt sze retném
csinálni. Azért egy szimfo nikus zenekart nem olyan
könnyű találni, hogy na, most akkor játsszunk
együtt. Mindenképp sze ret nék szólista lenni. Ez a
koncert a BDZ-vel pedig egy nagyon jó lehetőség,
egy lépcsőfok ezen az úton. Később pedig felnőtt
nemzetközi ver se nye ken mérettetném meg magam.
Eddig ifjúságiakra jártam, de ezek a felnőtteknek
szólók a legkomolyabbak: Erzsébet Királyné Zenei
Verseny, Csajkovszkij verseny, Pablo Casals
verseny, és még mondhatnék párat. Én körülbelül
tíz év múlva leszek abban a korban, amikor sze -
retném ezeket folyamatosan csinálni. Emellett hal-
lottam még arról, hogy a Bécsi Fil  har monikusoknál
van kisegítő állás, amit, ha jól tudom, minden évben
meghirdetnek, és a Zene a ka démia hallgatói állítólag
rendszeresen be is szoktak kerülni. Ezt mindenkép-
pen sze retném megpró bálni, nem szeretném kihagy -
ni a zenekarozást sem. Munka szempontjából nem
lenne rossz kezdés a Bécsi Filharmónia…. Aztán ki
tudja, hova sodor majd az élet.
Hartmann Domonkos 2019. január 26-án, vasár-
nap 19:30 órakor játssza zenekarunkkal Dvořák
Csellóversenyét. A koncerten felhangzik még
Virágh András Gábor: Simfonietta cí. műve.
Vezényel: Yeruham Sharovsky.
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Háttér – VárDAi iStVáN

Pécsett született, 1985-ben. a liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen Mező lászló, a bécsi Zeneakadémián Rein-
hard latzko növendéke volt. 2010 őszétől németországban, a Kronberg akadémián Frans Helmerson
növendékeként folytatta tanulmányait, 2013-tól a világhírű intézmény oktatója. Mesterkurzusok keretében olyan
művészektől tanulhatott, mint natalia gutman, natalia Shakhovskaja, Schiff andrás és Starker János. 2008-ban
1. díjat nyert a 63. genfi nemzetközi Zenei Versenyen, valamint övé lett a közönségdíj, a Coup de Coeur Breguet-
díj és a Pierre Fournier-díj is. Moszkvában 2007-ben 3. díjat nyert a XIII. nemzetközi Csajkovszkij Versenyen. 2006-
ban Berlinben az Emanuel Feuermann gordonkaversenyen a Kronberg akadémia különdíját kapta, illetve első
helyezést ért el az ausztriában rendezett XIII. nemzetközi Brahms Versenyen. a Popper Dávid nemzetközi Zenei
Verseny történetében páratlan módon háromszor lett győztes. 2014-ben meg nyerte az aRD nemzetközi Cselló-
versenyét Münchenben. 2009-ben Junior Prima-díjjal tüntették ki, 2012-ben elnyerte a Prix Montblanc-t. 2014-
től a pécsi Kodály Központ rezidens művésze. Viszonylag friss hír, hogy 2018 őszétől a bécsi Zeneakadémia
(Universität für Musik und Darstellende Kunst) professzora lesz. a világ egyik legrangosabb komolyzenei oktatási
intézménye két évig kereste a szólócsellisták osztályát korábban vezető kiváló gordonkaművész, a 2016-ban el-
hunyt Heinrich Schiff utódját.



Ahogy közeledik a báli
időszak és ezzel együtt a
Budafoki Dohnányi Zenekar
saját bejáratú Aranybálja, a
közönségtől egyre több tele-
fonhívást kapunk az öltö -
zéket, a megjelenést, a
vi selkedést illetően. Ezért
úgy gondoltuk, érdemes egy
kicsit bevezetni önt, kedves
olvasónk, a báli törté ne lem -
be, a báli viselkedés és az
Aranykor rej tel meibe.

Mi iS AZ AZ ArANyKOr?

Éppen száz évvel ezelőtt, 1918-ban ért véget az a
korszak, amit Aranykornak, boldog békeidőnek
nevezünk. A korszakot Belle Époque (szép időszak)
vagy egyszerűen Fin de siècle (századvég) néven is
emlegetik. 1866 után (a porosz-oszt rák háború
lezárásával, majd 1867-ben, a kiegyezéssel) az
Oszt rák-Magyar Monarchiában, majd 1871-től (a
francia-német háború befejeztével) egész Eu-
rópában egy szokatlanul hosszú – mintegy 50 éves
– békeidő következett (innen a magyar nyelvben a
boldog békeidők kifejezés), mely jelentős lökést
adott a gazdasági és kulturális életnek. 
Ez az elektromos áram, a villamosítás, a tu-
dományok fejlődésének korszaka. A korszakot
olyan tudósok fémjelzik, mint Kandó Kálmán, a
nagyfeszültségű háromfázisú, ipari frekvenciájú
váltakozóáramú vontatás első alkalmazója moz-
donyoknál; Jedlik Ányos, a dinamó és a szódavíz
feltalálója; Irinyi János, a zajtalan gyufa fel -
találója; Puskás Tivadar, az első telefonközpont
létrehozója; Eötvös Loránd, az Eötvös-inga meg -
al kotója; Schwarcz Dávid, a léghajó feltalálója;
Bánki Donát és Csonka János, az első benzinmo-

tor építői; Just Sándor és Hanaman Ferenc, a volf -
ramszálas izzólámpa feltalálói; valamint Bláthy
Ottó, Déri Miksa és Zipernowsky Károly, az első
energiaátvitelre alkalmas, zárt vasmagú transzfor-
mátor feltalálói. 
A nemzetközi tudományos életben Marie és Pierre
Curie felfedezte a röntgensugárzást és a rádiumot,
ezt követte Max Planck kvantumteóriája, Einstein
relativitáselmélete, Rutherford, majd Niels Bohr
atommodellje, amely felfedezések hatására fel-
borult az addigi newton-i fizika.
Az orvostudomány fejlődésének hatására csök -
kent a csecsemőhalandóság, nőtt a higiénia, és
ezzel együtt az átlagéletkor is. Freud úttörő módon
alkalmazta a pszichoanalízist a gyógyászatban,
mellyel nem csak a tudományos életre, de az iro-
dalomra és a zenére is nagy hatást gyakorolt.
Ez az a korszak, ahol a polgárság igazán fel tudott
emelkedni és egyre jelentősebb súlyt képviselt a
társadalomban. Ez a nagyvárosiasodás időszaka
is: Budapest, Bécs, Berlin ekkor válik igazi met -
ropolisszá, ekkor épül a bécsi Ringstrasse, a
berlini Unter den Linden, a budapesti nagykörút
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Aranybál a BDZ-vel
Az Aranykort idéző, mégis XXI. századi, fiatalos, csillogó,
sokszínű társasági esemény gyakorlott és kezdő bálozók-
nak. Klasszikus bál modern köntösben.



és Andrássy út, valamint a földalatti vasút, mely
az első volt az európai kontinensen. 
Az építészetben nagy teret hódított a historizmus,
melynek legkiemelkedőbb mesterei Magyarorszá-
gon Ybl Miklós (Operaház, Várkert-bazár),
Schulek Frigyes (Erzsébet-kilátó, Halászbástya),
Steindl Imre (Országház) voltak.
A századforduló uralkodó irányzatává mégis a sze-
cesszió vált, mely az élet minden területén megje-
lent. A szecesszió már nem csak egy kiválasztott
réteg irányzata volt; mindenki számára elérhető
tárgyakat, épületeket hozott létre. A szecesszió
képviselői már nem csak az arisztokrácia számára
alkottak, hanem „hétköznapi” lakóházakat építet-
tek fürdőszobás lakásokkal és mindenki számára
birtokba vehető középületeket. A bútorok is min-
dennapi használatra készültek, ügyeltek a prak-
tikumra, ugyanakkor az élet legapróbb szeletét is
tetszetős köntösbe öltöztették – gondoljunk csak
egy szépen becsomagolt süteményre, egy intarziás
fotelre, egy szép kávéfőzőre, egy gazdagon
díszített épületre. A szecesszió építészetének leg-
jelentősebb magyar képviselője Lechner Ödön,
akinek nevéhez fűződik többek között az Ipar-
művészeti Múzeum, a Földtani Intézet, vagy a
Postatakarékpénztár épülete. De említhetnénk Róth
Miksa üvegfestő és mozaikművészt, Zsolnay Vil-
mos kerámiaművészt, vagy Torockai Wigand Ede
építész-iparművészt, aki ezüst-, rózsa- és cédrus-
berakásos bútorairól is ismert volt. 
A gazdag polgárok kulturális szalonokat
működtettek – jórészt kávéházakban (ekkor hódít
teret a kávéházi kultúra is), ahol a korszak iro-
dalmi, képzőművészeti, zenei és tudományos elitje
cserélhetett eszmét, oszthatta meg eredményeit
egymással. Képzeljünk el egy szalont, ahol Arthur
Schnitzler, Gustav Klimt, Siegmund Freud és
Alban Berg cseveg egymással (és a kávéház láto-
gatóival), miközben hatással is vannak egymás
munkásságára. 
A kulturális élet is hihetetlenül felélénkült: a nagy
építkezésekből pedig már nem csak az állam,
hanem a gazdag polgári réteg is kivette a részét (a
bécsi Ringstrasse pompázatos épületeinek jelentős
részét – az állami épületeken kívül (opera, parla-
ment, városháza, egyetem, tőzsde) – a feltörekvő
polgárság finanszírozta. 
A zenei életben kialakult a bécsi operett, mely ma
is édes nosztalgiával idézi a korszak látszólagos
gondtalanságát. A Strauss-família is e kor szakban
vetette papírra világszerte híres keringőit, melyek

szintén a századforduló védjegyévé váltak. És ez
az a korszak, amikor a bálok is aranykorukat élték.

egy KiS BáltörtéNet

A bál kifejezés az olasz ballo, ballare (tánc, tán-
colni) szóból ered, az Osztrák-Magyar Monar-
chiába valószínűleg francia közvetítéssel jutott el.
A táncmulatságok természetesen az emberiséggel
egyidősek, elsősorban ünnepnapok köré szer -
veződtek. Az első bálokat a királyi udvarnál tartot-
ták, később magánszemélyek is rendeztek táncos
társadalmi eseményeket, a módosabb arisztokraták
és polgárok saját bálteremmel is rendelkeztek, de
kocsmák, vendéglők is helyt adtak a különféle mu-
latságoknak. A polgárság meg erő sö désével a
különböző települések is rendeztek bálokat, és
mivel egy-egy város legnagyobb épülete az opera -
ház vagy a színház volt, nem meglepő, hogy ezen
impozáns épületek lettek a bálok első számú
helyszínei. Innen az operabálok tradíciója is:
Magy arországon 1886-ban, két évvel az operaház
megépülte után tartották az első ope rabált. 
A bálokba nem csak mulatni jártak az emberek.
Egyrészt jelentős társadalmi esemény volt, ahol
találkozások, eszmecserék zajlottak (egy bál
rangját az is jelezte, hogy ki van ott), másrészt az
ismerkedés fontos színtere is volt.
Bár a táncmulatságok bizonyos eseményekhez,
ünnepekhez kötődnek (Anna-bál, szüreti bál, reg -
rutabál, szalagavató bál, érettségi bál), a hagyo -
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Háttér

AZ ArANyBál PrOgrAMjA

19:00 ajtónyitás, a vendégek helyre kísérése,
üdvözlőital
19:30 Koncert
20:30 Vacsora
22:00 nyitótáncok
22:40 Műsor
23:00 Tombola 
23:20 Tánc
24:00 éjféli meglepetés
01:00 Tánc
02:00 a bál vége

Közreműködők: 
Duna Művészegyüttes
Dohnányi Big Band
Swing a la Django



mányos báli szezonnak a farsang Vízkereszttől
(január 6.) Hamvazó szerdáig tartó időszakát te -
kint jük. Bár manapság már szokás a farsangi
időszakot november, azaz 11. hó 11-én kezdeni,
ám ez csak egy XIX. századi találmány, és azzal
áll összefüggésben, hogy a 11-et bolondos szám-
nak tekintették, a kétszer tizenegy pedig így miért
ne lehetne egy bolondos időszak kezdete. 
Napjainkban egyre népszerűbbek az egyes
foglalkozási ágakhoz kötődő bálok, mint például
a cukrászok bálja, orvosok bálja, jogászok bálja,
Magyar Borok Bálja, menedzserek bálja, sőt van
már asztronómusok bálja is Bécsben!

Báli etiKett

Az etikett előírja, hogy a bálban mikor, hogyan je-
lenjünk meg, hogyan viselkedjünk az érkezéstől a
távozásig. 

Öltözék
A báli etikett mindig kitér az öltözködésre. Ha egy
báli vagy bármilyen protokolláris meghívót ka-
punk kézhez, szerepel benne a dress code, azaz,
hogy hogyan kell megjelenni.
A white tie (fehér nyakkendő) királyi megjelenést
takar: a férfiak esetében frakkot, fehér, álló gallérú
inget díszgombokkal, fehér mellényt, fehér csoko-
rnyakkendőt, fehér övsálat és fekete lakkcipőt
takar, hölgyeknél ilyenkor nagyestélyit ildomos
viselni.

A black tie (fekete
nyakkendő) egy kicsit en-
gedékenyebb megjelenési
forma: a férfiaknak elég
smokingot viselni, a höl-
gyeknek illik hosszú
ruhában megjelenni, és ha
az esemény protokolláris
jellegű, akkor hosszú kesz-
tyűt is illik viselni.
Alternetaive black tie: nap-
jainkban egyre népsze rűbb
ez a kategória, amikor az
urak esetében a smoking
helyett egy elegáns fekete
vagy sötét öltöny is visel-
hető, akár hosszú fekete
nyak kendővel is. A hölgyek
az alternative black tie mellé
kevésbé ünnepélyes, akár

kisestélyi ruhát is viselhetnek. Bálok esetében a
hosszú ruha azért elvárás.

Étkezés
A bálok programja általában étkezést, táncot és
műsort tartalmaz. A vendégeket minden esetben
egy itallal üdvözlik, de az esemény további
folyását az alkalom befolyásolja. Az étkezés lehet
felszolgált vagy büféasztalos. Minden esetben
ügyeljünk a mértékletességre, a tányérunkat ne
pakoljuk tele, inkább többször fáradjunk a
büféasztalhoz!

ViSelKeDéSi KiSOKOS 
AZ érKeZéStŐl A táVOZáSig

Érkezés
A bálba illik pontosan érkezni, nem érdemes a
késéssel magunkra vonni az figyelmet. 

Öltözködés
Vegyük komolyan a szabályt: a kevesebb több! Az
öltözékünk legyen ízléses, a dress code-nak
megfelelő. A hölgyek sminkje, kiegészítői
legyenek arányban a ruhával, és semmilyen eset-
ben se lépjék túl a jó ízlés határát. Hölgyek
számára kötelező a hosszú ruha, nyaklánc, fülbe-
való (ha a ruha megengedi) és a magas sarkú cipő.
Ne rontsuk el az összképet egy balerina-, vagy egy
kényelmes, szaladgálós cipővel! A harisnya szin-
tén kötelező elem a hölgyeknek, ahol javasolt a
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fekete szín mellőzése, mert gyászos hangulatot
kelt, ugyanakkor kerüljük a harsány, túl mintás
harisnyákat is. Urak számára aranyszabály: a
derékszíj a cipő, a zokni pedig a nadrág színével
egyezzen. 

A helyek elfoglalása
A bálokban a vendégeket az asztalukhoz kísérik.
Általában baráti társaságok ülnek egy asztalnál, de
gyakran előfordul, hogy párok érkeznek az ese -
ményre. Az asztalhoz érve a férfi mutatkozik be
először, majd mutatja be kísérőjét a társaságnak.
A kézfogásos bemutatkozástól el lehet tekinteni,
mert az asztalon nem illik átnyúlni, körbe menni
pedig körülményes lehet. Amennyiben mégis
körbe megy az újonnan érkező, az urak álljanak
fel a kézfogáshoz, míg a hölgyek ülve maradva a
kezüket nyújtsák üdvözlésre. 
Az asztalnál a társalgás nem kötelező, mindene-
setre kerülni kell az egészségi állapotra, vagyoni
helyzetre, politikai és vallási hovatartozásra
vonatkozó témákat.
Az asztalhoz leülve a szalvétát helyezzük át a
tányér bal oldalára, ezzel jelezve, hogy a helyün-
ket elfoglaltuk.
Amint elkezdjük az étkezést, a szövetszalvétát
helyezzük az ölünkbe és tartsuk ott végig. Amen-
nyiben elhagyjuk az asztalt, a szalvétát a tányér
jobb oldalára helyezzük vissza. Ha befejeztük az
étkezést, az evőeszközöket egymással párhu za mo -
san, a nyelükkel jobb oldalra helyezzük el a
tányéron.

Ha egy hölgyvendég feláll, illetve visszatér az asz-
talhoz, az uraknak illik felállni egy pillanatra. A
hölgy partnere pedig a szék mozgatásával segítse
a hölgy felállását, illetve helyfoglalását. Amennyi -
ben egy hölgy kísérő nélkül érkezett, az asztal-
szomszéd veszi át a kísérő feladatait. 

Tánc
A bálok központi eleme a tánc, így bálba menetel
előtt illik elsajátítani a legalapvetőbb tánc -
lépéseket. 
Korábban a hölgyek táncrenddel báloztak, melybe
a különböző táncokhoz beírták a fiatalember
nevét, akinek a táncot ígérték. A hódításban
legjobb esélyekkel rendelkező fiatalember ál-
talában a keringőt kapta. 
Napjainkban már nincsen táncrend, a hölgyek
felkérésre mennek táncba. Amennyiben egy hölgy
nem óhajt táncolni, úgy a zene kezdetekor vegyen
borospoharat a kezébe, ezzel jelezve, hogy az adott
táncra nem szabad. Tehát uraim: ha egy hölgy eszik,
iszik, társalog, nem illik táncra kérni! Manapság
már nem kell feltétlenül minden asztalunknál ülő
hölgyet megtáncoltatni, ha mégis fennáll egy ilyen
szándék, akkor rövid meghajlással a kísérőjétől kell
elkérni a hölgyet. Amennyi ben a hölgy igent mond,
az uraknak a jobbjukon illik a hölgyet a táncparkett -
re vezetni, majd a tánc befejeztével visszakísérni a
helyére. Amennyiben a hölgy kosarat ad, azt ildo-
mos tudomásul venni, viszont a hölgynek sem il-
lene azt a táncot aztán másnak ígérni. Hölgyet a
táncparketten lekérni nem szabad. 
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Amennyiben egy hölgy kér táncra egy urat, azt
semmiképpen sem szabad visszautasítani. Itt is
vannak kivételek: a bálban dolgozó pincéreket,
szer vezőket, muzsikusokat még hölgyeknek sem
illik felkérni, amennyiben ez mégis megtörténik,
úgy azt az úrnak udvariasan vissza kell utasítania.

Viselkedés
Kulcsszó az elegancia. Mind megjelenésünkben,
mind viselkedésünkben törekedjünk az elegan-
ciára és visszafogottságra. Ez nem azt jelenti,
hogy mereven kell viselkedni, sőt: a bál egy mu-
latság, ami alkalmat ad az ismerkedésre, a má-
sokkal való fesztelen beszélgetésre. Mind az
étkezés, mind a borozás kapcsán azonban töreked-
jük a mértéktartásra. 
A hölgyeknek nem illik keresztbe tett lábbal ülni,
próbáljunk a térdeinket összezárva, lábszárunkat
jobbra vagy balra döntve, vagy lábainkat bokánál
összekulcsolva ülni. 
Az urak számára javasolt a lábak laza, kis ter-
peszben való tartása ülés közben. 

Az etikett feloldása
Éjfél után már engedhetünk a szabályokon.
Ilyenkor már le lehet venni a nyakkendőt, a zakót,
és fesztelenül lehet mulatni.

Távozás
Éjfél előtt nem illik távozni. Távozáskor illik
elköszönni az asztaltársaságtól.

Mit ne tegyünk?
Kerüljük a feltűnősködést, a hangos beszédet, a
rágógumizást. A táncparkettre ne vigyünk ételt,
italt. A párok ne üljenek egymás ölében és mellőz-
zék a túlzott intimitást.
Ne ijedjünk meg: egy kis odafigyeléssel igazán
kultiváltan fogunk viselkedni!

ArANyBál

A Budafoki Dohnányi Zenekar az Aranybállal az
aranykor báljainak hangulatát idézi. Fiatalos,
lendületes, csillogó bálba hívjuk vendégeinket,
ahol sztárvendégünk mellett a BDZ, a Dohnányi
Big Band és a BDZ-ből alakuló egyéb formációk
szolgáltatják a zenét. Műsoron az aranykor, illetve
korunk kedvelt zenéi. Egyedülálló estünkre sze -
retettel várjuk a gyakorlott és a kevésbé gyakorlott
bálozókat is.
Ha ön szívesen menne egy zeneileg sokszínű, a bálok
aranykorát idéző, mégis modern, izgalmas bálba,
várjuk 2019. február 2-án a Pesti Vigadóban!
www.aranybal.hu
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Ön is sírt a moziban, mikor Maximus
már a túlvilágon simogatta a búza-
mezőt? Ismeretlen szomszédja vál-
lára borulva zokogta végig, ahogy
Mufasát a gonosz oroszlán a sza-
kadékba taszította és megölte? Eset-
leg szárított csirkelábbal a derekán
kalózkodta volna végig a D12-es ha-
jóvonalat a Boráros tértől a Ró-
maifürdőig?

ereDetileg

A kis Hans Zimmer Nyugat-Néme-
tországban látta meg a napvilágot
1957-ben. Kisgyermekkorában zon-
gorázott, otthon sokat, de iskolában
mérsékelten, mert nem tetszettek neki
a fegyelmezett órai keretek. Saját be-
vallása szerint két hétig tanult zon-
gorázni hivatalosan, majd egynéhány
(egészen pontosan nyolc) iskolában
javasolták neki, hogy inkább másutt
próbáljon szerencsét, így kötött ki
egy együttesben, ahol tulajdonképpen magát taní-
totta tovább muzsikálni. Édesanyja is zenével
foglalkozott, édesapja viszont mérnök volt és
feltaláló. Így az ifjú muzsikus úgy nőtt fel, hogy
mindenféle izgalmas újításokat eszközölt az ott -
honi zongorán. Ettől édesanyját a frász törte ki,
édesapja ellenben üdvözölte a szárnypróbálgatá-
sokat. Azt gondolta, hogy ez egyfajta technológiai
evolúció. Elvégre ki ne szeretne láncfűrésszel
összekombinált zongorát hallgatni…?! Édesapja
sajnos korán meghalt, így Hans a zenébe
menekült, ez lett a legjobb barátja és apja helyett
apja. Egész gyermekkorát végigkísérte a zene, a
klasszikus és a jazz egyaránt. Volt az otthonukban
egy zongora, televízió azonban nem, mert a szülei
úgy gondolták, hogy az a kultúra végét jelenti.  Ti-
zenkétéves korában besurrant egy moziba a hátsó

bejáraton, ahol a Volt egyszer egy Vadnyugat című
film ment éppen. Ez volt az első élménye filmmel
és zenével. Csak ült ott lenyűgözve és azt gondol -
ta: „Ez az. Pontosan ez az.”
Hans az 1970-es években kezdte meg zenész kar-
rierjét a méltán nem túl híres Krakatoa zenekarral,
ahol billentyűs hangszereken, szintetizátoron ját-
szott. Kocsmákban, kollégiumokban zenéltek. A
Dolgozó Emberek Klubjában is felléptek, ahol a
dolgozó emberek a korsó sörüket szeretgették,
ahogy valószínűleg egész nap is ezt tették előtte.
Itt sztriptíztáncosnők produkciójának aláfestő
zenéjeként működtek közre, vagy néha a sztrip-
tíztáncosnők működtek közre aláfestésként a
zenéhez… Kisebb rock és punk bandák mellett
egy újhullámos zenekarral, a Buggles-zel is össze-
hozta őket a sors, akik arról híresültek el, hogy a
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„A jó filmzene beszélgetésből fakad”
Az idén 61 éves Oscar-díjas zeneszerző, Hans Zimmer több mint száz filmet gazdagított
már csodálatos muzsikájával. Az ő életébe, „félig múzeum – félig űrhajó” világába
nyer het most bepillantást a kedves Olvasó.



‘Video Killed the Radio Star’ (A videó megölte a
rádiósztárt) című dalukhoz forgatott klip volt az
első videoklip az MTV zenecsatornán. Ebben a
történelmi néhány percben maga Hans Zimmer is
feltűnik a szemfüles nézők számára, igaz, csak
néhány pillanatra. Hans 21. születésnapja előtt egy
héttel az említett mű a toplisták élére került. Ebből
azonban még nem lehetett meggazdagodni, úgy -
hogy a fiatal Hans munkakeresésre adta a fejét.

FilMZeNei NyitáNy

Ezt felismervén Stanley Myers filmzeneszerző
assz isztensi állást kínált a fiatal zenészpalántának.
Igaz, hogy egyelőre csak kávéfőzéssel, de Zimmer
megtette az első lépéseket a filmzene világában.
Aztán Stanley-vel közösen megalapították a Lillie
Yard Recording Studios-t Londonban. Hans úgy
emlékszik vissza társára, mint akitől nagyon sokat
tanult. Társa nem csak okos volt, de hihetetlenül
nagylelkű is. Autós üldözésekhez például nem
sze retett zenét írni, így Hans nagyon jó lett ebben
a témakörben. Egy ideje már együtt dolgoztak,
mikor eljött számára a nagy áttörés. „Éjjel 11 óra
volt, és kopogtak a kis stúdióm ajtaján. Sokáig
dolgoztam akkoriban – aggódtam a pénz miatt,
mert a feleségem az első gyermekünket várta.
Kinyitottam az ajtót, és ott állt ez a fickó, nap-
barnított, hosszú, ezüstös, ősz hajjal. Azt mondta:
‘Helló! Barry Levinson vagyok, filmrendező’. Én
meg bólogattam, de magamban azt gondoltam, ez
a fickó gáz. Aztán mögé pillantottam és a koszos

kis udvarunkon két nagy Daimler limuzin állt. Így
azt feleltem: ‘Persze, kerülj beljebb!’ Levinson
Tom Cruise-zal és Dustin Hoffmannal forgatta az
Eső ember című filmet, erről beszélt Zimmernek,

aki próbálta megőrizni a hidegvérét, hiszen ezek
a legnagyobb húzónevek voltak akkoriban a filmi-
parban. Az anyagi gondokkal küzdő zeneszerző
éppen a BBC számára készített zenét egy mini -
sorozathoz, de mivel 250 fonttal túllépte a keretet,
kedvesen elküldték a fenébe. Levinson fele sé -
gének tetszett egy korábbi Zimmer-filmzene, így
került a rendező éjjel Zimmerék ajtajába. Levin-
son Los Angelesbe invitálta Hansot, és kezdetét
vette a hollywoodi sikertörténet.

DÜBörgŐ SiKer

Hans Al Clay hangmérnökkel és nagy elvárá-
sokkal érkezett meg Zimmer Los Angelesbe, de
teljesen mást kapott, mint amire számított. Holly-
wood le volt maradva hangszerelés és kottaírás
terén. Mindenki papírra komponált; a zeneszerző
készített egy vázlatot, majd az összefirkált papír a
hangszerelőnél landolt, aki később egy másolónak
adta tovább, aki a hangokat bevezette egy körül-
belül a ’40-es évekből fennmaradt gépbe. „Végre
Hollywoodban dolgoztam, de Hollywood nem
tudta, hogy hogyan dolgozzon velem. Rájöttem,
hogy ha én itt bármit el akarok érni, el kell kez-
denem megszegni a sza bályokat, el kell kezdenem
– finoman – kiborítani az embereket.” Zimmer a
technikai háttéren kívül a banda-mentalitást is
magával hozta. A hollywoodi hierarchiával szem-
ben őt szabadabb hozzáállás jellemezte. „Arra bá-
torítom az embereket, hogy megkérdőjelezzenek
vagy kinyissák a szájukat és azt mondják ‘Hans,

van egy ötletem.’ Vagy ‘Nem
vagyok biztos benne, hogy ez a
hangzás így jó.” Persze a viták
elkerülhetetlenek ilyenkor. A
Hannibál című film kapcsán em-
lékszik vissza a zeneszerző az
alábbi esetre. Ridley Scott a
filmrendező, a vágó Pietro
Scalla és Zimmer épp azon a je-
leneten dolgoztak, ahol a
főhősnő (Julianne Moore
színésznő) arcán egy könny -
csepp gördül le. Zimmer szerint
nyilvánvaló volt a jelentése,
mert tulajdonképpen a film egy

romantikus komédia. A rendező szerint viszont ez
a könnycsepp az undor jele volt. Három közép-
korú férfi ül egy szobában éjjel és egy könnycsepp
jelentéséről vitatkozik. Milyen csodálatos… 
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Az 1988-as Esőember című film zenéjéhez szin-
tetizátorokat és fémdobokat használt. „Ez egy
road movie. Az ilyen filmekben általában van egy
zörgő gitár vagy egy halom vonós. De arra gon-
doltam, hogy ne legyünk többek, mint a főhős.
Maradjunk tartózkodóak. Raymond a filmben tu-
lajdonképpen azt se tudja, hol van. Az ő számára
a világ teljesen más. Ennyi erővel a Marson is
lehetne. Szóval, miért ne
találjunk ki egy saját
világzenét, egy olyan
világhoz, ami nem is
létezik?” Zimmernek ezt
a filmzenéjét Oscarra
jelölték 1989-ben. Nem
kellett sok évet várni,
hogy a jelölésből egyszer
igazi díj is szülessen…
1992-ben Zimmer
Afrikába utazott, hogy
következő, a The Power
of One (Egyedül a ring-
ben) című filmjéhez
afrikai kórusokat és
dobokat vegyen fel. Szükség volt egy társ-sz-
erzőre, aki érti Dél-Afrika kultúráját, zenéjét és
konfliktusait. Egy barát Lebo M-et ajánlotta.
„Mikor először találkoztam ezzel a fickóval, poli-
tikai menekült volt, aki egy autómosóban dolgo-
zott. És olyan rettenetesen végezte a munkáját,
hogy egyszerűen úgy éreztem, meg kellett
mentenem az autókat.”

AZ OrOSZláNyKirály 

A The Power of One című filmhez olyan remek
muzsikát készített Hans Zimmer, hogy 1994-ben
a Walt Disney felkérte az Oroszlánkirály rajz-
filmjének zenéjére. Ez a filmzene igazán érdekes
élmény volt mind Zimmer, mind a továbbra is vele
dolgozó Lebo számára. Utóbbi így mesél róla:
„Amikor elkezdtünk dolgozni rajta, az otthonom
Dél-Afrikában volt, és ez a történet nem csak egy
rajzfilm volt számomra. Mandela akkor lett elnök.
A King of Pride Rock című dalban van egy olyan
sor, hogy ‘Ndabe zitha’ – ez azt jelenti: Királyok
királya, kormányozd ezt a földet, kormányozd
békével, gyógyítsd meg békével. A gonosz orosz -
lán lett a régi rendszer jelképe, Simba pedig Man-
dela. A híres kezdő sorok ‘Nants ingoyama’ egy
zulu és xhosa keveréknyelven szólnak, nagyjából

azt jelentik, itt jön egy oroszlán. De metaforikusan
az oroszlán, amikor belép, az erőt és hatalmat
jelképezi. Valójában ez egy figyelmeztetés a
nemzet számára (mindegy, hogy állatok vagy em-
berek nemzetéről beszélünk-e), hogy érkezik a
király. Mikor Nelson Mandela megérkezett, hatal-
mas erő volt benne is, épp úgy, mint az oroszlánok
királyában.” 

Lebo hetekkel a dél-afrikai választások előtt vette
fel a kórusrészeket Afrikában, mikor polgárháború
dúlt odakint. „A stúdió menedék volt az énekesek
számára, nem is akartak távozni. A zene volt a
józan ész.” Érdekesség, hogy amikor a film
elkészült, a Disney Stúdió elvitte a kis afrikai
településekre egy teherautóval, egy projektorral és
egy vászonnal, és levetítette azoknak az em-
bereknek, akik énekeltek benne.
Zimmer számára egészen mást jelentett ez a film.
„A film igazából egy apa haláláról szól. Az én
apám hatéves koromban halt meg. Nem érdekel,
miket beszélnek a pszichológusok. Egy hatéves
gye rek nem tudja ezt feldolgozni. És most meg
hirtelen azon kapom magam, hogy ülök egy rajz-
film előtt, ami tele van szőrös állatokkal, és
egyszer csak belém hasít a múltam, és hirtelen
már arról írom a zenét, ahogyan akkoriban
éreztem magam, gyerekként. Így, ez a gyerekeknek
szóló történet, ez a szőrös állatos mese és a zenéje
esz közzé vált számomra arra, hogy szembe nézzek
a múltammal és feldolgozzam azt. Ez egy igen
különleges zene. Igazán személyes.”
Az Oroszlánkirály című film meghozta Zimmer
számára az Oscar-díjat Legjobb eredeti filmzene
kategóriában, de Golden Globe- és Grammy-díj is
járt érte. Ezután sorban jöttek a sikerfilmek.
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“WelcOMe tO HANS ZiMMer’S WOrlD”

Földi halandók számára maga a csoda Hans Zim-
mer stúdiója. Amerre szem ellát, ereklyék, műsze -
rek, gépek, könyvek, lemezek. Egyik falon egy
acél vadászkés a Karib-tenger kalózai for-
gatásáról, a másikon egy kabuto sisak Az utolsó
szamuráj díszleteiből, egy üres tequilás üveg Gore
Verbinski rendezőtől, melyet a Rango című rajz-
film zenéjének készítése közben kapott. Aztán
rengeteg zenei könyv, sok fénykép. Egy sarokban
Mozart Ave Verum Corpus című művének kot-
tájából egy bekeretezett példány, mely mű, Zim-
mer szerint, szinte tökéletes. Régi gitárok, digitális
hangkompresszorok heverésznek szerteszéjjel,
mintha egy legyőzött robothadsereg törmelékei
lennének. Egy másik falat, a hangversenyzongora
felett, régi szintetizátorok borítanak be teljesen.
Oscar-díja egy plexi dobozban van, mely egy
2011-es Schmidt szintetizátoron áll, egy olyan
hangszeren, ami úgy néz ki, mintha a Visszatérés
a tiltott bolygóra című musicalből származna. A
szoba közepén egy fekete forgószék, mely vil-
lódzó számítógép képernyők és minden elektroni -
kai boltot meghazudtoló mennyiségű hangfal
között helyezkedik el. Az íróasztal fölött egy
vetítővászon, mely kétszer akkora, mint egy
tévéképernyő. Ahogy egy ismerőse fogalmazott:
„Félig múzeum, félig űrhajó”.
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HANS ZiMMer
DÍjAK, eliSMeréSeK

az 1995-ös év meghozta a legnagyobb elismerést,
az oscar-díjat Zimmer részére. olyan nevekkel
versenyzett, mint a Forrest gump szerzője, alan Sil-
vestri, az Interjú egy vámpírral komponistája, Elliot
goldenthal vagy a Kisasszonyok  és  a remény rabjai
zenéjével versenybe szálló Thomas newman. 
További díjai többek között: golden globe-díj (1995,
2001), grammy-díj (1995, 1996, 2009).
2010 decemberében Zimmer csillagot kapott a hol-
lywoodi Hírességek Sétányán. aki véletlenül arrafele
jár, a Hollywood Boulevard 6908-as számnál nézzen
a lába elé! a zeneszerző egy hónappal azelőtt
tragikus körülmények között elveszített jóbarátjának
és újságírójának, Ronni Chasennek ajánlotta az elis-
merést.
2013. július 30-án két lengyel csillagász felfedezett
egy aszteroidát a Mars és a Jupiter között. a 1,5 km
átmérőjű kisbolygót, mely 240 millió kilométerre
van a Földtől, Hans Zimmerről nevezték el, mivel
nagyra értékelik Zimmer zenei tevékenységét és
kreativitását.
2015 decemberében alapították a Stephen Hawking
Science Communication medált, melyet olyan em-
berek számára osztanak ki, akik tevékenységükkel a
tudomány fontosságára hívják fel a figyelmet. az
első díjazottak között volt művészeti kategóriában
Hans Zimmer is 2016-ban. 



2000 Gladiátor
2001 Sólyom végveszélyben, Hannibál
2003 Az utolsó szamuráj
2005 Madagaszkár, Batman Kezdődik
2006 A Da Vinci-kód
„ A Da Vinci-kód nagyszerű példája annak, hogy
micsoda tudományos utazáson veszek részt minden
egyes film alkalmával. A film zenéjének mega-
lkotása mindig egy küzdelem, de egyben ez teszi
szórakoztatóvá is. Egy egész évet töltöttem kutatás-
sal, festmények nézegetésével és a témába vágó
könyvek olvasásával. Fantasztikus egy év volt ez.”
2008 A sötét lovag
James Newton Howard filmzeneszerzővel
közösen készítették A sötét lovag zenéjét. Zim-
mer a főgonosz Joker számára olyan témát akart
írni, amit az emberek igazán utálni fognak. Ezt
végül egy szál rettenetes csellóhanggal oldotta
meg, mondhatni igen sikeresen. 
2009 Angyalok és démonok, Sherlock Holmes
A zene komponálása előtt sokat lógott Robert
Downey Jr-ral, rengeteget beszélgettek, mivel
Robert nagyon jól ismerte már a karakterét. Így
az ő kutatásait használta fel a zenéhez. „Úgy
döntöttem, hogy mivel a karakter tulajdonkép-
pen egy mániás-depressziós hegedűs, talán nem
kéne szép hagyományos klasszikus zenét játsza-
nia. Lehet, hogy ami az ő fejében végbemegy, az
sokkal szokatlanabb és vadabb, mint amit mi el
tudunk képzelni.” Ebbe a koncepcióba tökélete-
sen beleillett a hamisan szóló, ócska, kétszáz
dolláros zongora, ami végül igen jellegzetes
hangzást kölcsönözött ennek a zenének.
2006 A Karib-tenger kalózai 1 
2007 A Karib-tenger kalózai 2
2010 Eredet (Inception)
A következő anekdota az Eredet című film
zenéjének egyik első kiadásában található,
a CD-borító belsejébe firkálva. Christopher
Nolan rendező a telefonnal a kezében
megköszörüli a torkát, hogy egy olyan hang
jöjjön ki, ami egyben empatikus, de kissé
presszionáló is. A vonal másik végén Hans
Zimmer német származású zeneszerző,
több mint 100 filmzenével a háta mögött.
Nolan ezt a hívást már napok óta várta,
hiszen készülő filmjéhez, az Eredethez
zenei témára van szüksége, sürgősen. A

zenének nagyon fontos szerepe van a filmben; a
lehető leghatásosabban segítenie kell a főhős
pszichogeografikus utazását. Nolan azt szeretné,
hogy a zene vezesse a nézőt érzelmileg, földra-
jzilag. Így mindenféle szerkesztés és vágás előtt
már szüksége volt a zenei anyagra. Ami azt je-
lenti, hogy tegnapra kell kész lennie… Nolan
felveszi a telefont: „Hans.” Hans úgy szól bele
kemény német akcentusával, hogy abból már
tudni lehet, hogy kitalált valamit. Egy dallamot.
Zimmer felajánlja, hogy lejátssza a telefonban.
Hallani lehet, ahogy a telefont a billentyűkhöz
teszi. Az ember, akinek a legmodernebb, legjob-
ban felsze relt stúdiója van, a telefonba zon-
gorázik… Lejátszik néhány hangot, közben
megöli a hangulatot, mert káromkodik összevis-
sza, hogy elrontotta a legjobb részt, majd újra be-
leszól a telefonba és megkérdezi: „Nagyon elvont
volt, vagy lehetett érteni?” Persze, hogy az
volt… A rendező megkéri Zimmert, hogy játssza
le újra, csak kicsit lassabban, hogy fel tudja fogni
a dallamot. És most meghallja. Így Zimmer:
„Enny i m van, de nem tudom, hogy innét merre
tovább.” Nolannek gombóc van a torkában, a
vágójához fordul és ezt mondja: „Ez volt az egyik
legszebb dolog, amit valaha hallottam.”
A filmhez készült zene legjobban felismerhető
eleme a Half-Remembered Dream című szám, a
híres egyre hangosodó, furcsa rezgő hanggal,
ami végigkíséri az egész filmet. Sokan azt gon-
dolták, hogy eltorzított kürtökről vagy gépzajról
van szó. Az igazság sokkal érdekesebb.
„Igazából csodálkoztam is, hogy ennyi ideig tar-
tott, mire rájött valaki.”– mondja Zimmer. Edith
Piaf Je Ne Regrette Rien című dala fel-fel-
bukkan a film során, hol lassan, hol gyorsan,
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jelezvén, hogy mikor vagyunk a valóságban és
mikor az álomvilágban. A híres zaj ennek a dal-
nak az első két hangja rettenetesen lelassítva. 
A filmzene lemezen található Time című szám-
nak egy nagyon személyes vonatkozása is van a
zeneszerző számára. Ronni Chasen újságírónő,
később Zimmer egyik lejobb barátja lett. Mialatt
az Eredet című film zenéjét készítették, az
újságírónő egy rablógyilkosság áldozata lett. Az
utolsó dolog, amit Zimmertől hallott játszani, az
a Time volt. Így Zimmer koncertturnéjának min-
den állomásán ez volt a zárószám, melyet egy
szál zongorával adott elő, így emlékezvén
jóbarátjára. „Nem akarom elfelejteni a tragédiát,
és nem akarom elfelejteni az embert. Minden
este emlékezni akarok rá, hogy ő a barátom volt
és hogy nélküle nem jutottam volna el sehova.”
2011 A Karib-tenger kalózai 3, Sherlock
Holmes 2
2012 A sötét lovag – Felemelkedés 
2012-ben a Sötét Lovag – Felemelkedés egyik
vetítése alatt tragikus esemény történt egy mozi -
ban  Aurorában, Colorado államban az Egyesült
Államokban. Egy ember könnygáz bevetése
után lövöldözni kezdett a tömegbe, melynek
során tizenkét embert megölt, több mint ötven
embert megsebesített. Zimmert nagyon
megviselték a történtek, a maga módján úgy em-
lékezett meg az áldozatokról, hogy a filmzene
főtémájából készített egy kórusfeldolgozást
“Aurora” címmel, így gyűjtve pénzt az áldoza-
tok hozzátartozói számára. 
2013 12 év rabszolgaság
A rendező Steve McQueen így emlékszik vissza
a közös munkára:„Felhívtam. Rámüvöltött a tele-
fonban, hogy ‘Steve, de én most épp lerombolom
a világot!’ Az Acélember zenéjén dolgozott éppen.
De aztán azt mondta ‘Persze, megcsinálom.’ Az a

helyzet Hansszal, hogy rengeteg időt tölt
azzal, hogy téged hallgat, mielőtt akár egy
hangot is mutatna. Kétszer ötórás beszél-
getésünk volt a film ötleteiről, majd egy
további háromórás telefonbeszélgetés.
Utána elmentem a stúdiójába, és lejátszott
nekem egy darab hangot. Ez a sok
megbeszélés egy szál hanghoz vezetett.
‘Több mint egy hang volt!’   mondja Zim-
mer. Legalább kettő! De a zene nekem a
beszélgetésből fakad. Néhány ember sze -

rint ez csak halogatás, én ezt gondolkodásnak
hívom. Tudnom kell, hogy mi van a rendező fe-
jében azon kívül, amit a vásznon látunk.”
2014  A csodálatos Pókember 2, Csillagok
között
Christopher Nolan Csillagok közöttje egy rejté-
lyes levéllel kezdődött, melyet a rendező Zim-
mernek küldött. Anélkül, hogy elmesélte volna
neki, hogy egy futurisztikus scifi mozit tervez,
küldött egy írógéppel írt levelet, melyben össze-
foglalta a film központi gondolatát és megkérte
a zeneszerzőt, hogy ez alapján ötleteljen. Zim-
mer rögtön ráharapott, pedig fogalma sem volt,
hogy mire készül a rendező. Egy éjszaka alatt írt
egy négyperces zongora-orgona művet. „Arról
írtam, hogy mit jelent apának lenni. És Nolan
eljött, leült a kanapéra, én meg lejátszottam
neki. Erre azt mondta, ’Most jobb ha megyek és
elkezdem csinálni a filmet.’ Erre én: ’Azért
mondj valamit a filmről!’ Erre ő elkezdte
elmesélni a nagy utazást, a hatalmas világűrt,
filozófiát, tudományt és minden ilyesmit. Erre
én: ’De hát én csak ezt a picike valamit írtam.’
Erre ő: ’ Igen, de most már tudom, hogy mi van
a történet középpontjában.’ És így készítette
tovább a filmet, ezzel a négyperces zenével, ami
végigkísérte az egész filmet.” 
2016 Batman vs Superman Dawn of Justice,
The Crown – netflix sorozat
2017 Dunkirk, A Karib-tenger kalózai 4
„Elmentem Dunkirkbe. Fogtam egy kis
homokot, betettem egy kis üvegbe, hazahoztam
Los Angelesbe és leültem. Így kezdődött. Az
egész filmen végigvonul egy óraketyegés, ez az
óra Chris Nolan rendezőé volt. Nagyon büszke
vagyok erre a filmzenére, mert elválaszthatatlan
lett a képi világtól. Sikerült elérnünk, hogy lás-
suk a zenét és halljuk a képeket.”
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Sólyom András film- és tv-rendező
munkássága szinte megszámlálhatatlan
filmből áll. Elsőre talán mindenkinek a
Szegény Dzsoni és Árnika ugorhat be a
nevéről, esetleg az Érzékek iskolája, de
sok-sok dokumentumfilm és hangjáték
is hozzá kötődik. Számunkra, a
Budafoki Dohnányi Zenekar számára
most különös jelentősége van András
jelenlétének, mun kál ko dá sának. Tava-
lyi éva dun kat 25 éves sé günknek szen-
teltük, és a sok-sok apró és nagy ünnepi ötlet közül
az egyik így szólt: Készüljön egy film a BDZ-ről!
Egy mozifilm. Amolyan dokumentumfilm jellegű.
Hiszen olyan érdekes, izgalmas és egyedi, ami itt
zajlik – mutassuk meg magunkat közönségünknek
közelebbről!
Nos, a fenti ötlet zenekarunk lelkes hívétől, kon-
certlátogatójától, és most már bátran mondhatjuk,
mecénásától érkezett. Élő Nóra {Vele készített in-
terjúnkat lásd a 81. oldalon – Szerk.}, a Libri tu-
lajdonosa keresett meg minket az ötlettel,
hozzátéve, hogy a film készítésére legalkalmasabb
embert is bemutatná rögtön. Így ismerkedtünk
össze Sólyom Andrással. 

Ilyen jó hangulatú helyen öröm lehet tanítani…
Érdeklődők, közvetlenek a tanítványaim. És ami
a legfontosabb talán, mernek őszinték lenni.
Mióta tanítasz, úgy általában? 
2010 óta. A Magyar Képzőművészeti Egyetem In-
termédia szakán kezdtem a tanítást, a mai napig
dolgozom ott – valójában ez a legfontosabb tanítási
területem. Később jött a Shakespeare Akadémia, A
Tan Kapuja Buddhista Főiskola és most, 2018
nyarán egy rövidke kurzus a Werk Akadémián. 
És a Werk Akadémián kiket és mire is oktatsz?

Középiskolás diákok filmkészítést játszanak, és
ebben segítek nekik. Nagyon komolyan vesszük
egymást. Két hét alatt leforgatnak és megvágnak
egy fikciós rövidfilmet. Természetesen ők írták a
forgatókönyvet és csak ők szerepelnek benne. Ami
számomra a legizgalmasabb: hogyan érlelődik
napról napra a valódi filmstáb. Azt hiszem, sikerül
megéreztetni velük a kollektíva erejét, mint a
filmezés alapélményét. 
Nagyon aprólékosan készülődtél mostani
beszélgetésünkre. Időt nem spórolva minden-
nek megke rested a helyét, addig nem vágtunk
bele, amíg minden szék, kamera, ablakon felej -
tett, zavaró plakát a helyére nem került. {And -
rás beállított kamerával ugyanis felveszi
beszélgetésünket, amelyet vágatlan verzióban a
You Tube-on tekinthet meg olvasónk. – Szerk.}
Ennek a precizitásnak van köze a születési csil-
lagjegyedhez, ami, ha jól tudom, Ikrek?
Nem hiszek az efféle dolgokban. Bár, ha egy tár-
saságban különös összhang, szimpátia alakul ki
valakivel, akkor jó eséllyel hamar kiderül, hogy ő
is Ikrek jegyű. Vagy tud valamennyire franciául…
Ebben a francia-kötődéses misztikumban például
hiszek. (Engem egyébként Radnóti Fifike (Rad-
nóti Miklós felesége) tanított franciául, és rend-
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Amikor a zenekari muzsikusok személyisége láthatóvá válik

A lüktető, füstős, zajos belváros rejtett oázisában, a Werk Akadémia kertjében ülünk le
Sólyom András filmrendezővel. András két héten át középiskolás diákokat tanít a
filmkészítés fortélyaira. De most nem a tanítói tevékenysége miatt „kapjuk lencsevég -
re”, hanem azért, mert filmet készít rólunk, a BDZ-ről.  



kívülien megszerette velem a nyelvet – bár ma
már nem igen tudnám „eladni magam” fran-
ciául… ) Szóval, ha valakivel nagy az összhang,
hamar ki szokott derülni, hogy neki is van valami -
féle francai kötődése.
Nálad ez honnan jött?
A francia újhullám az egyértelmű válaszom. Bár
akkor, az ’50-es évek végén – ’60-as évek elején,
amikor a francia újhullám tarolt a világban, még
gye rek voltam. {András 1951-ben született – Szerk.}
Hol talál meg egy kiskamaszt a francia újhullám?
Beszippantott egy amatőr filmklub. 15-16 évesen
teljesen odaszoktam. Tulajdonképpen a közép -
iskolás első évem volt a legmeghatározóbb a hi-
vatás-választásomban; ekkor kezdtem önállóan
forgatni. Ekkor tettem magamévá azt a mottónak is
beillő, az akkori, kicsit idősebb barátaim által han -
goztatott hitvallást, hogy „A film a világ közepe.”
Ma már egyébként inkább úgy mondanám, hogy
„A filmezés által ismerhető meg a világ.”
Akkor te tulajdonképpen a filmnézésen és
filmkészítésen keresztül nőttél fel?
Mondhatjuk így, igen. Tizenöt évesen erősen von-
zott a filmkészítés, és szinte csak az foglalkozta-
tott, hogy vajon miért jó filmet alkotni. 
Azt hiszem, a legelső lépést kihagytuk. Mi volt
az első találkozásod a filmmel?
Három-négyéves lehettem, amikor láttam a Bag-
dadi tolvaj című filmet. 
Három-négyévesen moziba vittek a szüleid?!
Nem, anyukám vállalati vetítésén találkoztam ezzel
a filmmel. És életem meghatározó él mé nyé vé vált.
Mert onnantól kezdve csak az motivált, hogy én is
ilyen varázslatot szeretnék alkotni. Képessé akar-
tam válni arra, hogy ilyet hozzak létre. Szerencsés
voltam, mert már a hatvanas években volt otthon
televíziónk. Akkortájt még csak délután-este volt
adás, az is csak a hét öt napján. De ha elkezdődött,
én bizony odaültem a TV elé, és el nem mozdultam,
amíg nem volt muszáj. 
És a szüleid ezt hogy kezelték?
Leülhettem a tv elé, de nem maradhattam fent az
adás végéig. Emlékszem, egyik este valami őrjí -
tően izgalmas, titokzatos filmbe kezdtem bele.
Körülbelül 25 percet nézhettem, aztán elküldtek
lefeküdni. A mai napig nem tudom elfelejteni azt
a mérhetetlen, tehetetlen, dühödt vágyakozást.  
Mai fejeddel szülőként megengednéd magad-
nak, hogy végignézd?
Igen. Mindesetre a lányomnál és mostanában a
három unokámnál, az ilyen jellegű szituációkban

mindig eszembe jut a saját történetem.
A filmezés tehát adta magát. Hogy keveredtél
professzionális útra?
Négyszer felvételiztem a Színház- és Film-
művészeti Főiskolára. Első két alkalommal opera -
tőr szakra, harmadszor színházi rendező szakra, és
negyedszer, amikor végül Fábri Zoltán fel is vett,
filmrendező szakra. Addig pedig, amíg a
próbálkozás évei zajlottak, ’70-’75 között, az
MTV-ben dolgoztam segédoperatőrként. Összes -
ségében elmondhatjuk, hogy tenyerén hordozott
az élet. Hiszen bejutottam a Főiskolára, ami
sokaknak nem adatott meg, amikor pedig
lediplomáztam, két nappal később már az MTV-
nek forgattam az első tv-filmemet.
Ez hogy történt?
Szinetár Miklós is a tanárom volt a Főiskolán, és
ő folyamatosan arra bíztatott minket, diákokat,
hogy írjunk forgatókönyveket. Hát én írtam.
Egymás után többet is. A negyediket fogadta el.
Ez volt a….?
A Nemlétezik történetek című filmem. Ezzel beke -
rültem az MTV drámai osztályára, és a mesterem,
Fábri Zoltán neheztelése dacára nem vállaltam
asszisz tensi munkát a Filmgyárban, hanem az
MTV-ben maradtam. Persze ez nem jelentette azt,
hogy ne próbálkozhattam volna a Filmgyárban.
Mikor készült el az első mozifilmed, a Szegény
Dzsoni és Árnika?
1982-ben. És azóta folyamatosan dolgozom. A
mai napig öt filmem került moziba. De számomra
fontosak a dramatikus tv-filmjeim és a dokumen-
tumfilmek is.
A BDZ-vel is dokumentumfilm megközelítésből
kerültél kapcsolatba. 2018 áprilisa óta jársz egy
kamerával próbákra, koncertekre, kurzusokra - fil-
met készítesz rólunk. Hogyan született ez az ötlet? 
Élő Nórától, a Libri tulajdonosától származik az
ötlet, aki igazi kultúraszerető ember. Látta a Fi -
scher Ivánról forgatott filmemet. És mivel ő egy-
ben a BDZ-nek is nagy rajongója, valahogy
összeállt a fejében az ötlet: a BDZ-ről is kellene
egy mozifilm, hogy lássa a közönség, milyen is az
a BDZ-műhely valójában. Miután Nóra megkere-
sett a felvetéssel, kíváncsian vártam a találkozást
a BDZ vezetőségével. És azt kell mondanom, az
első személyes Hollerung Gábor-élményem óta
visz előre a lendület. 
Milyennek látod Hollerung Gábort?
Személyisége, személye az első perctől elvará -
zsolt. Egészen elképesztő az a mód, ahogy az em-
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berekkel, a kollégáival bánik. Mindenkivel – ma-
jdnem mindenkivel – el tudja hitetni, hogy „Bec-
süllek, figyelek rád.” És hát lenyűgöz az is, ahogy
folyamatosan a zene értelmére, a megért -
hetőségére tanít. 
Mi az, ami a legérdekesebbnek tűnik neked az
egész BDZ-forgatás alatt?
Természetesen olyan helyzetekbe is csöppentem,
csöppenek, hiszen rengeteg próbán is forgatok,
amikor viták alakulnak ki. A film szempontjából
pont ezek a legizgalmasabb pillanatok; amikor
valami nem kerek, amikor valamit helyre kell tenni.
És miért lesz érdemes beülni a BDZ-ről szóló
mozifilmre?
Azért, mert test-közeliséget, zenészenkénti egyéni
teljesítményeket, egyéniségeket is megpillanthat a
néző. Ezek az egyéni motívumok összeolvadnak
ugyan egy nagy közösben, de megmutatják a szemé-
lyes megnyilvánulásokat, akaratokat, érzel meket is
– látni engedik a muzsikusok személyi ségét is.
Te hogy éled meg ezt a forgatási időszakot? Fe-
leségedtől úgy tudom, eléggé „beszippantott”
téged a BDZ… Sok időt töltesz velünk.
Nagy élmény számomra ez a forgatás. Sosem áll-

tak tőlem távol a karmesterek. Például jelentős
filmélmény volt számomra Fellini: Zenekari próba
című filmje. Vagy saját életemből az a koncert,
amikor Ferencsik Jánost forgattam élőben egy
koncertjén. De MTV-s időszakomban a karmester-
versenyeken tevékenykedve is sokat voltam a
karmester-óriások közelében. 
Te magad is zenélsz?
Sajnos nem. A Színművészetin kerültem igazán
közel a zenéhez. Petrovics Emil volt a tanárunk, aki
nagyon sokféle zenét mutatott nekünk. Nem akart
belőlünk muzsikust nevelni, de fontos volt számára,
hogy zeneértő rendezők kerüljenek ki a Főiskoláról.
Elárulod nekünk a készülő film címét?
Még alakulóban van. De az biztos, hogy tükröznie
kell magát a BDZ-műhelymunkát; a színességet,
vidámságot, nem csak a bennfenteseknek szóló
komolyságot és mélységet. Bár a BDZ idén ünne-
pelte hivatásossá válásának 25. évfordulóját, és a
film készítésének ötlete erre az apropóra épült,
várhatóan jövő év elejére tolódik a premier.
Remélem, a zenészek, a BDZ-közönsége és a zene
iránt érdeklődők közül sokan belesüppednek majd
a moziszékekbe 70-75 percre.
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WerKAKADéMiA

Filmesek, dizájnerek, tanárok, művészek tré cseltek a teraszon. a kellemes esti fröccsözés szokás szerint világ-

megváltásba torkollott. Hogy kellene egy hely, valami más, valami új, egy progresszív, kreatív műhely, hívják

akár iskolának. 

2007 szeptemberében saját indulóval, pezsgőbontással, euforikus hangulatban indult a Werk akadémia. aztán

az eufória fokozatosan adta át helyét a kemény munkának. ami kezdettől megmaradt: a közösség ethosza, a

csapatmunka varázsa, a tanulás élménye. a szakok munkája önismereti, személyiségfejlesztő tréningekkel indul,

prezentációs és pitching technikákat is több szakon oktatnak e szakmák legkiválóbb képviselői. az oktatók az

aktuálisan beiratkozókkal közösen formálják a törté né seket, ezért aztán a Werkben semmi rutin nincs. 

a Werk minden évben új tudáscsomagot kínál, ügyelve arra, hogy közel maradjon az élethez, a gyakorlathoz.

Képzési területei: filmes (forgatókönyvírás, rendezés, vágás, gyártás szervezés), stylist, enteriőr stylist, művészeti

(képzőművészeti, zenei, színházi) menedzser, író, gasztronómus, színész (szinkron és rögtönzés). a Werk tanárai

az egyes szakmák legkiemelkedőbb aktív művelői, ismert és elismert szakemberek. a Werk műhely, ahol átjárás

van más szakokhoz, szakmákhoz. Egy furcsa börze ez, melyen megjelenik valaki, hogy a filmjébe kellene egy

stylist, megjelenik egy stylist, hogy nincs-e valaki, aki meg tudja fotózni a félévi portfólióját, a zenei menedzserek

mindent megbeszélnek a színházasokkal, a színházasok pedig az enteriőr-stylistokkal. a szakok nem válnak el

mereven egymástól. Itt a tanulás gyors folyamat, a filmesek például a második félév végén már stábban kisjáték-

filmeket csinálnak. Minden évben akad egy-kettő, amelyik itt-ott díjat is nyer. a vágók szinte mindig elkelnek, a

gyártásszervezők is. ahogy minden más szak bátor és tehetséges hallgatója is nagy eséllyel talál magának, ha

nem is állást, de munkát. 2011-ben megszületett a Werk tortája. a kecses csatos üvegben tálalt mangó a tengeri

sós karamellel egész különleges ízhatást nyújtott. Segal Viktor alkotásának erejét tovább fokozta a tonkabab

fantasztikus íze és illata. Eredeti, szokatlan, megújító ízvilág. a Werké, ahol a hétköznapokban is teljesen

megszokott, hogy a munkatársak, a hallgatók, a tanárok behozzák saját különleges sütemé nyeiket, kreációikat. 

www.werkakademia.hu



Minden nap jógázol?
Áh, sajnos nem! Alapvetően heti
egyszer jógázom és egyszer járok
masszőrhöz, de a mostani nyár an-
nyira kusza volt, hogy ez a szoká-
som teljesen felborult. Meg is
éreztem a fizikai állapotomon!
Úgyhogy épp most vagyok 
„visszaszokóban” a heti rendsze -
rességre. 
A házadat környező budai
hegyek, a ház tágas terei, a
beáradó fényesség, a festmények
a falakon elég inspirálólag
hathatnak.
Csodálatos lakás, szeretek itt élni!
És jól megfér egymással a
klasszikus és a mondern az élettér-
ben. Konyhakertem ugyan nincs,
de nem is baj, mert épp az idén
vágtunk bele néhányan egy
kéthektáros, somogyvámosi föld -
területen a vegy szermentes zöld-
ségtermelésbe. 
Zöldségek? Na de mi a célod, mi a terved ezzel
az elköteleződéssel?
Szeretnénk majd beszállítók lenni mindenféle
helyekre. Adtunk magunknak két-három évet,
hogy kiderüljön, milyen növény hogy él ott meg,
mire van szükségünk felhasználóként, illetve mit
tudunk eladni. Az idei év az első próbaüzemünk.
Izgalmas!
De ugye ezt nem úgy kell elképzelni, hogy igen
aktív budapesti életed mellett te magad gondo-
zod a gazdaságot?

Nem, dehogy! Van két alkalmazottunk, akik ott is
élnek, és akiknek ez most a fő munkája. És a
megtermelt zöldségek házi feldolgozásában is van
segítségem. Erdélyi születésű Ági barátnőmmel –
akivel érkezésedkor össze is futottál –, 1999 óta
vagyunk egyre szorosabb, már-már rokoni kap -
cso latban; ő az én egyik legfőbb támaszom. A sok
friss zöldségből például ő fog – egyelőre csak házi
fogyasztásra, később aztán valószínűleg nagytétel-
ben is – isteni zakuszkát készíteni. {A zakuszka
eredetileg Örményországból vagy Grúziából szár-
mazó, de Moldován keresztül Erdélybe került és

81

BDZ 25 – a mozifilm

Amikor a szív és a pénz összefog

„Mindig is lényem része volt a jótékonykodás és a
kultúra-függőség”

A készülő BDZ-mozifilm ügyet boncolgatva kike rülhetetlen az ötletgazda, az egész
folyamat mozga tórugója, a BDZ mecénási sze repébe lépő Élő Nóra „feltérképezése”.
Budai otthonában fogad, a délelőtti kétórás jógázás után, a kora esti BDZ koncertre
indulás előtt.



ott igen népszerűvé vált, kenyérre kenhető, külön-
féle zöldségekből és paprikából készült krém,
amely felhasználható az ételek ízesítésére, vagy
tésztaételekhez hozzáadott mártásként. Az ételíze -
sítésen kívül előételként, szendvicskrémként, salá-
taként is használja az orosz, bolgár, román, szerb,
erdélyi konyha. Néhány változatát gombóccá ösz -
sze gyúrva készítik el. Az erdélyi zakuszkának
rengeteg ízváltozata van, hiszen minden erdélyi
háziasszony másképp készíti és fűszerezi. – Szerk.}
Vegyszermentes termelés, jóga, régebbről
tudom rólad, hogy homeopátia… Honnan ez az
„alternatív” érdeklődés?
A természetgyógyászat mindig is érdekelt!
Szüleim orvosok voltak, úgyhogy nem az ő
közreműködésükkel kerültem a természetes
gyógy módok közelébe… Igazán akkor adtam át
magam ennek az iránynak, amikor nagyobbik
fiam hároméves korában asztmatikus tüneteket
produkált, én meg, az addig megszerzett minden-
féle homeopátiás tudásomat bevetve végül is tel-
jesen szteroid mentesen kikezeltem őt. Nem lett
asztmás! Mindez persze titokban történt, mert sem
a szüleim, sem a férjem nem támogatta az ilyen
irányú gyógyítást. Én meg csak egyre erősebb
híve lettem. Főleg, amikor kisebbik fiam kruppos
rohamát – aminek az átélését senkinek nem
kívánom – egyetlen homeopátiás bogyóval
megszűntettem. Élete második rohamát is kezelve
soha többé nem találkoztunk ezzel a betegséggel.
Persze nagy felelősség a hagyományos orvoslás-
tannal így magányosan szembemenni egy adott
közegben. De pont amikor kisfiammal együtt
küzdöttünk ezzel a csúnya, fulladásos betegséggel,
homeopátiás tanulmányaimban akkor foglakoz-
tunk a kruppal, mint a homeopátiás gyógyászat
sikerének tökéletes példájával. Úgyhogy volt némi
támaszom a döntésemben…
Akkor most hogyan is kell elképzelni az ál-
láspontodat hagyományos orvoslás és alter-
natív gyógymódok témakörben?
A nagy álmom a teljes szintézis létrehozása a gyó-
gyászat terén. Amolyan igazi holisztikusként úgy
képzelem, hogy meg kell tanítani az embereket
három dologra: az ayurvédára, ami tulajdonkép-
pen a megelőzés tudománya, a homeopátiára, ami
a krónikus betegségek kiváló kezelő-tudománya
és a hagyományos, nyugati orvoslásra, amely az
akkut betegségek esetében nélkülözhetetlen. Il-
letve mindezek közös, holisztikus elfogadására.
Ez lenne az álmod? Mozdulsz is valahogy efelé?

Oh, igen. Egyrészt nemsokára megnyílik a Bartók
Béla úton az Ayurvéda központom, másrészt egy
olyan akadémiát tervezgetek, ahol e három
irányzatot együtt oktatják. Jelenleg elsősorban az
Ayurvéda központra koncentrálok, ahol Baktai
Ádám lesz a joga oktató és az asztrológiai tanács -
adó, lesz gyógytorna és ayurvédikus masszázs.
(Ami egyébként egy csoda – neked is ajánlom!
Méregtelenít, rendbe tesz…. Én Indiában próbál-
tam ki először.) 
Azt hiszem, mondhatjuk, hogy mersz nagyot
álmodni… De én a kultúra kapcsán ismertelek
meg. Szívügyed a BDZ, zenekarunk sorsa, 25
éve, a kezdetektől bérletes koncertlátogatónk
vagy, és még azt is tudom rólad, hogy nagyon
sokfelé és sokféle módon jótékonykodsz a
kultúrában. Honnan ez a kultúra-vonzódás?
Azt kell mondanom, hogy beleszülettem, magam -
ba szívtam. Nálunk a családban az állandó tanulás,
kulturálódás a szüleinktől jött. (A hat évvel fiata-
labb öcsém is átélte ezt, bár ő végül „engedett”, és
orvos lett belőle…) A szüleimmel kezdtem el
BDZ koncertekre járni. Ők írattak be az akkori
Gorkij Fasori Általános Iskolában zongora
különórára is. Igaz, zongorázni csak hét évig ta -
nul tam – és sajnos azóta sem gyakorlom ezt a
tevékenységet, nem volt igazán az én világom –,
de például a vele járó zeneirodalom oktatás máig
meghatározó tudást és élményeket adott szá-
momra. 
Az utazás is ennek a családi kultúrkörnek a
része volt?
Igen. Még általános iskolás voltam, amikor
először mentünk családosan görög-török körútra.
A szüleim annyira felkészültek voltak a meglá-
togatott helyekből, mintha valódi idegenvezetők
kísértek volna minket. Arra is nagyon emlékszem,
amikor később Párizsban múzeumokból járkál-
tunk ki-be. De addigra már engem is megérintett
annyira a dolog, hogy a Manet-kiállításról nem
bírtam kikavarodni. Ez volt az első eset, amikor
nem muszájból, hanem mélységes érdeklődésből
jártam végig egy kiállítást és várattam meg ala-
posan a családomat az előbukkanásommal. 
Mindezekből akár következhetne is, hogy
művész legyen belőled. Vagy esetleg van is,
mondjuk, egy titkos festőműhelyed a Körúton?
Nem, dehogy! Valójában a családi hagyománynak
leginkább az utazás része fogott meg. Utazni akar-
tam, mindenáron. Ehhez pedig – mivel akkoriban
még nem igazán lehetett utazni – közgazdásszá,
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külkereskedővé kellett válni. Így hát azzá váltam,
és utaztam is, diplomám megszerzése utáni har-
madik hónaptól mind a mai napig. (Ez akkortájt
azért még nagyobb dolognak számított.)
A Közgazdasági Egyetem mást is hozott szá-
modra…
Így igaz. Ott ismertem meg a férjemet, aki egy év-
folyammal járt fölöttem. ’85-ben, két év együttlét
után össze is házasodtunk. És már így, házas -

párként jártuk be Ausztráliát, amikor férjem oda
kapott ösztöndíjat, én pedig követtem őt, saját
költségünkre. Munkát is vállaltam ott, méghozzá
kórházban. Eleinte egyáltalán nem értettem a helyi
angol beszédet (angol felsőfokúm ellenére), de
aztán hamar belerázódtam. Három hónapig sokat
dolgoztam, hajnalonta még szórólapoztam is, de
aztán  a maradék egy hónapban beutaztuk fél
Ausztráliát.  Hazafelé pedig megálltunk pár napra
Szingapúrban, mert odafelé nekem annyira meg -
tet szett ez a független, törpe-ország, hogy ragasz -
kodtam néhány ott töltött naphoz hazafelé menet.
Összességében elmondhatjuk erről az időszakról,
hogy az ottani keresetünkből teremtettük meg
mostani otthonunk alapjait. 
Aztán mi történt? Hogy jut el valaki az
ausztráliai mosogatástól odáig, hogy itthon a
legnagyobb könyvterjesztő és kiadó egyik tulaj -
donosa lesz – úgy, mint te most?
Egyszerűen belendültünk. A férjem vállalkozó
kedvű ember volt már akkor is. ’92-ben megalapí-
totta cégtársaival a Librit, az Állami Könyvter-
jesztő Vállalat privatizálása után. Azt mondhatjuk,
jó időben voltunk jó helyen. Majdnem a semmiből
teremtettük meg magunknak a vagyont
A te tevékenységedet hogy kell elképzelni ebben
az időszakban?
Külkereskedőnként kezdtem dolgozni. Korábbi
vágyaimnak megfelelően sok helyen jártam Eu-
rópában, sőt, Amerikában is. De közben jöttek a

gyerekek, nagyobbik fiam, Olivér ’91-ben, Viktor
pedig ’93-ban született. ’96-ban privatizáltuk a Di-
afilmgyártó vállalatot (ekkor már Diafilm Kft.), és
én voltam 2000-ig az ügyvezetője. Én költöztet-
tem el a céget a hatalmas területű Mafilm telepről
(Róna utca) a 2. kerületbe, egy jóval kisebb, gaz-
daságosabban kezelhető területre. De természete-
sen, mint minden vállalkozásban, nálunk is voltak
fentek és lentek az idők folyamán. 

Hogy vezetett mindez a Libri
Könyvkiadóhoz, amelynek je-
lenleg is többségi tulajdonosa
vagy férjeddel karöltve (akitől
időközben elváltál.)?
2011-ben alapítottuk meg az
addig csak könyvterjesztéssel
foglalkozó Libri Kft. mellé a ki-
adót is, amelynek azóta is társtu-
lajdonosa vagyok. A Libri
csoporthoz időközben több kiadó

is csatlakozott.
Tudom, üzletelsz is sokat, de jómagam a
jótékonykodásod révén ismertelek meg. Sokat
jótékonykodsz. Ez hol gyökerezik nálad?
Tulajdonképpen mindig is része volt az életemnek.
Ha látom a tehetséget, megmozdul bennem
valami, és egyszerűen segítenem kell.
Ez történt a BDZ-vel kapcsolatban is?
Pontosan ez! Ahogy már mondtam, csaknem 25
éve követem a zenekar tevékenységét, csodálom
sokszínűségét. Ráadásul elbűvöl Hollerung Gábor
hihetetlen lelkesedése, ereje is, és minden, amit a
zenekarral „művel”. Így aztán hagytam magam el-
ragadtatni a saját ötleteim által a BDZ-vel kapcso -
latban is. Amikor láttam Sólyom András Fischer
Ivánnal forgatott filmjét, elkezdett birizgálni ben-
nem az érzés, hogy ilyen filmet a BDZ-ről, erről a
fantasztikus zenekarról és Hollerung Gáborról is
látni kellene a közönségnek.
Először megkerested Sólyom Andrást, aztán fo-
gadtál engem a BDZ marketingeseként, és
azóta együtt dolgozunk azon, hogy a zenekar
25 évességének apropóján a moziba kerül-
hessen a BDZ 25 film.
Pontosan így történt. De, amit talán még te sem
tudsz a sok közös gondolkodás ellenére sem, hogy
mindeközben döbbentem rá, hogy az egyik leg-
fontosabb jelenlegi küldetésem, hogy teljes erőm-
mel beálljak a BDZ mellé, mint mecénás.
Támogatnom kell ezt a csodát, amit a BDZ-
műhely és Hollerung Gábor jelent.
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NéVjegy: élŐ NÓrA BDZ-MECénÁS, ÜZlETaSSZony

Kedvenc színe: Hangulat kérdése.
Kedvenc zeneszerzője: Sok van. Csajkovszkij, Mendelssohn, Beethoven,
Brahms, Bach, Rachmaninov, Mozart
Kedvenc zenei korszaka: Romantika
Kedvenc festője: Monet
Kedvenc szabadidős tevékenysége: Utazás
Kedvenc játéka: Mostanában ritkán játszom, régen szerettem Hon-

foglalózni.



A biztos siker boldog tudatában
állítottam össze előző lapszá-
munkban megkezdett zenés
naptárunk második felét, hiszen
köszönhetően a színes zenei
életnek e témával megbukni
nem lehet. Íme, a 2018-19-es
évadunk első lapszámára eső
komoly és vicces világnapok,
események, évfordulók, emlék-
napok egy csokorja!

SZePteMBer

*2008-ban szeptember második
vasárnapja lett A Magyar Dal
Napja, melyet Presser Gábor
hívott életre. A kezdeményezés
célja volt a „nemrég még
virágzó magyar dal” értékeire (a
népdaloktól az Ady–Reinitz-
dalokon át a beatig) felhívni a
figyelmet. A kezdeményezés
népszerű volt, a határon túlra is
kiterjedt, de 2015-ben hirdették
meg utoljára. Katona Klári
ugyan azt énekelte, hogy So-
hase bánd –, de mi azért bánjuk.

*A Magyar Népdal Napját ötöd-
szörre rendezik szept. 15-16-án,
amikor is a V4-es országok nép-
dalaival és hunga ricumokkal is
(pl. cimbalommal) ismerked-
hetnek meg az odalátogatók. 

A rendezvénynek Marton-
vásár ad otthont, ahol
Beethoven óta a nagy
hagyo mánya van a (klasz -
szikus) zenének. Mindig
Kodály tól köl csö nöz nek
jelmondatot, ami idén a
kö vetkező: „Az emberi hang, a
mindenki nek hozzáférhető,
ingyenes és mégis legszebb
hangszer lehet csak az ál-
talános, sokakra kiterjedő
zenekultúra termő talaja.”

* A hangzáskultúra napját
1989. szept. 16-án rendezte meg
először a Bartók Rádió. Azért
egy rádióadó, mert a hangzás -
kul túra fogalom azokra a tech -
ni kai megoldásokra utal,
me lyek „valósághűen közvetítik
a zenei hangok maximális
élvezhetőségét, hisz a legtöbb
műfajnak, stílus-
nak van rá
j e l l e m z ő
hangzása is,
jó vagy rossz
h a n g z á s a
pedig lehet
egy hang-
f a l n a k ,
együttesnek,
dalnak is.” Aki igazán ko-
molyan veszi a zenei élvezetet,
az megkeresi a számára
legideálisabb esz közt: rádiót,
hangfalat, erősítőt, lejátszókat.

* Kávé világnapja? Hogy kerül
a csizma az asztalra, azaz a
2009-óta minden szept. 29-én

beköszöntő „feketenap”? Nos,
egyrészt azért, mert kedveljük a
kávét, másrészt azért, mert a

kávé termé -
szetesen a
zeneszer ző -
ket is meg -
ihlette, így a
„kávéi ta l”
m e l l e t t

„kávézene” is fellelhető.
Meghallgathatjuk a Kávé-kan-
tátát (BWV 211) Bachtól, aki
imádta a kávét, s akinek ebben
a művében humoros arcát is-
merhetjük meg. A kantátát 1732
és 1735 között komponálta a
lipcsei kávéhá zak ban szerzett
előtanulmányai alapján. „Ha
nem ihatok három kávét
naponta, szorongok.” – szól a
Picander néven elhíresült költő,
Christian Friedrich Henrici
(1700. jan. 14.) szö vege, ame-
lyet a kantátához írt.

OKtÓBer

*A zene világnapját okt. 1-
jén ünnepeljük 1975 óta
Yehudi Menuhin és az UN-
ESCO zenei tanácsa fel-
hívására. A hegedű művész
első világnapi köszöntőjében,
Torontóban kérte, hogy,
„tegyünk meg mindent ezen

ese mény érdekében, mely nem-
csak a zene, hanem a világ
számára is fontos.” E napon
koncertek, zenei séták, villámc-
sődületek sokasága zajlik
világszerte, a Müpában pedig
átadják Az évad művésze díjat
is. Ezt 2017-ben Szakcsi
Lakatos Béla nyerte el.

*1996-tól, minden október 5.
napján, a Pedagógusok világ-
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napján emlékezhetünk azokra
a zenetanárainkra is, „akik meg -
 hatá rozó szerepet játszottak
életünkben”. Én Mohayné Ka -

tanics Máriára (†2017. jan. 23.),
a Liszt Ferenc-díjas karnagyra,
zenepedagógusra, „Mareszra”
emlékezem, aki énektanárom és
kórusvezetőm volt a Szilágyi
Erzsébet Gimnáziumban. 

* 2018 őszén újra teljes pom-
pájában csodálhatjuk a Ze-
neakadémia újjáépített, a német
Voith & Söhne cég által épített
orgonáját, amely a szecessziós
épülettel egyidős: 1907-ben

készült. Mivel működése meg-
bízhatatlanná vált, 1967-ben
lebontották, helyére új hang szert
vásároltak, de 2010-ben az ere-
deti hangszer rekonstrukciója
mellett döntöttek. A hang szer
elkészült, és Liszt Fe renc
születésnapjára emlékezve okt.
22-én, ünnepi koncert kere té ben,
felavatják, egyebek között Liszt
egyik orgonára írt művé vel.

*A műfaj elkötelezettjei 2002-

ben, Kálmán Imre (1882. okt.
24., Siófok) születésének 120.
évfordulóján A magyar operett
napjává nyilvánították okt. 24-

ét. Kedves közön-
ségünk tudja,
hogy a szer ző
Marica grófnő
című operettjét,
melynek hazai be-
mutatója 1924.
okt. 18-án volt a
budapesti Király
Színházban, a
BDZ is műsorára
tűzte „koncert-
termi jelmezes

játék formában 2018. márc. 18-
án, a Müpában, illetve a 2018-
as Zempléni Fesztiválon a
Tokaji Katlanban. 

NOVeMBer

*Ha már a kávé napját zenével
töltöttük, töltsük zenével A tea
világnapját is 3-án, hisz a KFT-
nek, Gryllus Vilmosnak, Sidney
Jonesnak (a Gésák című 1896-
os operettjében) is van Tea-

dala! Sőt, van
olyan kínai
operaforma, a
„tea picking
opera”, mely
a teaszedés
k ö z b e n
énekelt mo-

noton népdalokból alakult ki a
Yuan dinasztia korában (1271–
1368).

* A magyar opera napját nov.
7-én ünnepeljük, Erkel Ferenc
születésnapján. A zeneszerző
tanító családba született Gyulán
1810-ben, s lett a ma gyar
nemzeti romantikus opera
megteremtője. Első operájának,
a Báthori Máriának ősbemu-
tatója 1840. aug. 8-án volt a

pesti Nemzeti Színházban;
1844-ben ő „kiáltaték ki” a
Himnusz meg ze né sí té sére kiírt
pályázat győztesének; a hajdani
budapesti Népopera épületét
Hunyadi László c. operájának
nyitányával avatták 1911. dec.
8-án, majd róla nevezték el
1953-ban.
2018-ban, Erkel Ferenc halálá-
nak (1893. jún. 15.) 125. évfor-
dulójára szentmisével és
koncerttel emlékeztek a Mátyás
templomban. A koncert
karmestere Somogyvári Ákos,
Erkel Ferenc egyenesági leszár-
mazottja volt.

* Ha kedves közönségünk a
Müpába jön valamely BDZ-
koncertre, a Komor Marcell ut -
ca 1. szám alá érkezik. De ki is
Komor Marcell? Nos, műé pí -
tész volt (1868. nov. 7. – 1944.
nov. 29.), a Lechner Ödön nevé -
vel fémjelzett nemzeti szecessz-
iós irányzat kiemelkedő alakja.
Épületei közül a Rákóczi út 43.
alatt látható Hotel Palace-t em-
lítjük (1910), mely előtt elha-
ladunk a szintén általa tervezett
Erkelbe menet, így rá az év
bármely napján emlékezhetünk,

noha neki nincs „napja”, hacsak
nem A szecesszió világnapja,
melyet ma gyar kezde ménye zésre
2013 óta tart a világ, jún. 10-én.
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*Bethlen Gábor (1580–1629)
születésnapját, nov. 15-ét, 2015-
ben nyilvánították A magyar
szórvány napjává, hogy az

anyanyelvükért, kultúrájukért
küzdő közösségekre hívják fel a
figyelmet zenével, tánccal is.
Erdély nagy fejedelme zene sze -
rető ember volt: 1615-ben ud-
varába rendelte egy kis
mu zsi kálásra  Hegedűs Mihályt,
aki hegedűjét ajándékba kapta
német muzsikustársától, Geor -
gius Virginástól.

*Egyes kórházak a koraszülöt-
tek gyógyításának szolgálatába
állítják a zenét, s nemcsak nov.
17-én, A koraszülöttek világ-
napján. Ma úgy tudjuk, hogy a
zene csökkenti az újszülöttek
fájdalomérzését, segíti a szájon
át történő táplálásukat, jótékony
hatással van a szívműködésre és
a légzésre is. Gyermekkorban a

beszéd- és az agyfejlődésre hat,
serdülőkorban a stresszt csök -
kenti. Addig, míg pontos hatás-
mechanizmusáról a kutatások
biztosat nem mondanak, addig
Szabó Lőrinc: Mozart hall-

gatása közben c. versének fo-
hászát idézzük: „gyógyíts meg,
Zene…” 

* A ifjú zenebarátok világ-
napját nov. 20-án tartják Je-
unesses Musicales International
(JMI) 1968-as, lisszaboni ha tá -
rozata alapján, mely a világ leg-
nagyobb ifjúsági zenei
szer  vezete. Létrehozásának
ötlete az 1930-as évekből, a
belga Marcel Cuvelier-től, a
Brüsszeli Filharmonikusok
igazgatójától származik, aki a
brüsszeli Ifjú Zenebarátok
Zenekarát meg is alapította és
igazgatta. Az 1945. júl. 17-én
alapított JMI célja, hogy a világ
minden táján lehetőséget nyújt-
son a fiata loknak a zenei életben
való részvételre (http://jmi.net).
A magyar egye sü let (alapítva:
1965) részt vesz a nemzetközi
szervezet mun kájá ban, és
képviseli a magyar ifjúság zenei
életét (BMC). 

* Alfred Bernhard
Nobel 1895. nov.
27-én kelt vég -
r e n d e l e t é b e n
rendelkezett a
Nobel-díj létre-
hozásáról, hat
k a t e g ó r i á b a n .
Ezek között zenei
nincs, mégis meg tör -
tént 2016-ban, hogy a díj
történetében először zenész, a
75 éves Bob Dylan kapott iro-
dalmi Nobel-díjat „új irodalmi
kifejezési módjai miatt, amikbe
beépítette az amerikai zenei
hagyományokat”. Dylan szemé-
lyesen, de zárt körben vette át a
díjat, melyet pl. Mario Vargas
Llosa vagy Krasznahorkai
Lász ló szerint nem érdemelt ki,
Kurt Vonnegut író meg egyene-
sen a „legrosz szabb élő

költőnek” nevezte már 30 éve is
az amúgy kitűnő énekest.

DeceMBer

*A magyar rádiózás napja
1925 óta létezik. Minden évben
dec. 1-jén, a folyamatos magyar
rádiósugárzás megkezdésének
napján tartják. Kez detben nem
volt folyamatos az adás, hanem
azt szünetjellel (egy elek-
troncső-oszcillátorral előállított
tilinkómotívummal) szakították
meg. A Magyar Rádió a kezde-
tektől sokat tett a zenéért műso-
raival, saját zenekarával,
valamint felnőtt- és gyer-
mekkarával. Mivel Dohnányi
Ernő kez de ményezte az MR
szim fonikus zenekarának létre-
hozását 1943-ban és a Zenei
osz tály igazgatója is volt, ezért
az MR Zenei Együttesek díjat
neveztek el róla.

*A Heavy Metal Nem -
zetközi Napja dec.

12., amit Iron
M a t t h e w

Collins, a mű -
 faj rajongója
k e z  d e  m é  -
n y e z e t t
2 0 1 2 - b e n .

Hogy az első
napot ne

lehessen elfelej -
teni, azt 12/12/12-re,

azaz 2012. 12. hó 12-re
tette.heavymetalday.co.uk 

*A Nemzetközi Hegedű Napot
Igor Stravinsky (1882. jún. 17.),
a XX. sz. kiemelkedő zeneszer -
zőjének tiszteletére tartják dec.
13-án he ge dűkoncertekkel- és
versenyekkel. E napon világsz-
erte a hegedű előtt tisztelegnek,
mert a hegedű minden műfaj
legnépsze rűbb és a világ legel-
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terjedtebb hang szere. Ha -
 zánk ban volt már
televíziós He gedűnap is, a
FONÓ-ban pedig évek óta
megrendezik ta vasz tájt a
Wine and Violin –
Hegedűkészítők Szalonja
programot, és megtar-
tották már A magyar
Hegedű Ünnepét is.
Érde kes ségként em-
lítjük, hogy létezik a
World Fiddle Day is
(május 3. szombatja),
amikor minden húros
hangszert, köztük a
hegedűt is ünneplik.
Stravinsky, zenekari
művei mellett, egy con-
certót írt zongorára, ütő -
hangszerekre és nagybőgőre,
egy másikat pedig hegedűre és
zenekarra.

*A Magyar Kórusok és
Zenekarok Szövetsége (KÓTA),
a Magyar Zenei Kamara véd-
nökségével 1991 óta rendezi
meg A Magyar Kórusok
Napját dec. 16-án annak em-
lékére, hogy 1882-ben ezen a
napon született Kodály Zoltán.

éVFOrDUlÓK Helyett

*Búcsúzunk a 2018. jún. 20-án
elhunyt Kányádi Sándortól
(1929. máj. 10.). Mint írja,
„Legelső ajándék, mit kap-
tam,/egy bot s egy furulya”, de
a furulya ellenére, nem zenész,
hanem költő lett. A Fekete-piros
című verse szerint „botfülű”,
kiben „Föl-föllobban/egy-egy
dallam”. Úgy lett, ahogy
mondta: „A zene a vers miatt
van.”, hisz számos versét
zenésítette meg a Kaláka,
melyeket így napestig fújhat
kicsi és nagy. A költő szülőfalu-
jában, Nagygalambfán nyugszik.

Búcsúzunk Kallós Zol tán népra-
jztudóstól, mindenki Zoli bác-
sijától, kedves dalával, az

ördöngősfüzesi „Fordulj kedves
lovam” kezdetű bujdosódallal,
melyet együtt énekeltünk vele a

90. születésnapján tartott ün-
nepségen a Hagyo mányok
Házában. Nép -
zenegyűjtőként mintegy
tizenöt ezer dallamot je-
gyzett le, 26 kazettát és szá-

mos CD-t jelentetett meg.
A kolozsvári Há zsongárdi
te me tőben nyugszik,
ahol bizo nyára épp oly
sokan keresik majd fel

őt, mint mezőségi ott -
honában, Válaszúton.

DOHNáNyi SArOK

Balázs-Piri Soma, a 2018-as
Virtuózok kicsik korosztályos
versenyének első he lyezettje  az
egyko ri növendékből híres
zenepedagógussá lett s róla
elne vezett Király-Kőnig Péter
Zenei Alapfokú Mű vészeti
Iskola tanu lója. (Király-) Kőnig
Péter 1904-től halá láig a Városi
Ze ne iskola igazgató-
jaként Szegeden dol-
gozott. Ugyanitt
tanult Doh nányi
Ernő is, aki 100 éve,
va gyis 1918-ban lett
a Budapesti Filhar -
mó niai Társaság
Zenekarának elnök -
karnagya, mely a leg -
ré gebben, 1853-ban
(165 éve) alapított,
ma is működő
zenekar Ma gyar or -
szágon. 

Végül búcsúzom
Önöktől is, a 2018-as
évtől is a Hull a pely-
hes fehér hó című

dalocskával, mely Dohnányi
Ernő Változatok egy gyermek-
dalra című művének (Op. 25.) is
témája. A mű 1917. nov. 19-én
hangzott el először a Filharmó-
niai társaság előadásában a Vi-
gadóban, Ker ner István
vezényletével. A darab par-
titúráját az OSZK 2017-ben ha-
sonmás kiadásban kiadta, s a
Szép Magyar Könyv 2018-as
versenyén a Fakszimi le, reprint
és adaptált kiadványok
kategóriájában elnyerte a Köz   -
tár sasági elnöki különdíjat  –
gratulálunk! Az 1913-ban kom-
ponált művet Dohnányi maga is
sokszor előadta, óriási sikerrel.
Amikor 1947-ben Ang li á ban
koncertezett, így írt Mici húgá-
nak: „Vasárnap (1947. nov. 9-
én) Londonban játszom a
„Gyermekdal-variációkat. Ezt
persze nem én választottam, de
az angolok evvel a darabbal
meg vannak őrülve.” Hogy
miért, arról meggyőződhetnek,
ha meghallgatják Dohnányi
Ernőt és a London Symphony
Orchestrát Lawrence Colling-
wood vezényletével.
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A Budafoki Dohnányi Zenekar hangversenyei 2018-2019

2018. szeptember 23. vasárnap

19:30 Vigadó

GyöNGyöSi LEVENTE 

SZERZői ESTJE

Nyíregyházi Pro Musica Leánykar

Vezényel: Szabó Dénes

Ittzés Gergely – fuvola 

Balog József – zongora 

Sáfár Orsolya – Margarita  

Balczó Péter – Mester   

Hábetler András – Berlioz  

Kálmán László – Latunszkij 

Kőrösi András – Rendőr

Budapesti Akadémiai Kórustársaság

Vezényel: Hollerung Gábor

Kórusművek

Fuvolaverseny

Zongoraverseny

Mester és Margarita

2018. szeptember 28. péntek

19:00 Klauzál Ház

BuDAFOKi

Miksch Adrienn – ének

Balog József – zongora

Vezényel: Hollerung Gábor

Wagner: Trisztán és Izolda – Előjáték és Izolda

szerelmi halála

Gyöngyösi Levente: Zongoraverseny

Hérold – Lanchbery: A rosszul őrzött lány

2018. szeptember 30. vasárnap

11:00 Zeneakadémia

MEGéRTHETő

Miksch Adrienn – ének

Előad és vezényel: Hollerung Gábor

A ZENEIRODALOM MÉRFÖLDKÖVEI

ÚJ UTAKON

Wagner: Trisztán és Izolda – Előjáték és Izolda

szerelmi halála

2018. október 4. csütörtök

19:30 Zeneakadémia

DOHNÁNyi

Balázs János – zongora 

Vezényel: Hollerung Gábor

Brahms: Variációk egy Haydn-témára

Liszt: A-dúr zongoraverseny 

Csajkovszkij: II. szimfónia

2018. október 6. szombat

15:00 Klauzál Ház

JuNiOR

Bonbon Quintet

Kiskovács Eszter – grafika

Mesélő: Lukácsházi Győző

Balogh Sándor – Lukácsházi Győző:  Ludas Matyi

Mesés zenejáték

2018. október 6. szombat

19:30 Müpa

HEGEDűS ENDRE ZONGORAESTJE

Hegedűs Katalin – zongora 

Hegedűs Endre – zongora

Vezényel: Werner Gábor

J. S. Bach: C-dúr versenymű két zongorára

Mozart: Esz-dúr versenymű két zongorára, K. 365

Grieg: a-moll zongoraverseny

2018. október 17. szerda

19:30 Müpa

CAFé BuDAPEST

Rohmann Ditta – cselló 

Binder Károly – zongora 

Feledi Project, Koreográfus: Feledi János

Vezényel: Hollerung Gábor

Vajda János: Csellóverseny

Szentpáli Roland: Orfeusz-balett – ősbemutató 

Binder Károly: Zongoraverseny – ősbemutató 

2018. november 9. péntek

19:00 Klauzál Ház

BuDAFOKi

Győri Noémi – fuvola

Vezényel: Werner Gábor

William Walton: Spitfire Prelude and Fugue

Beischer-Matyó Tamás: Breathing Through the

Grass – fuvolaverseny 

Richard Strauss: Der Rosenkavalier – Suite 

2018. november 3. szombat

19:30 Müpa

ZENEPLuSZ

szereposztást lásd a 29. oldalonBeethoven: Fidelio
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2018. november 18. vasárnap

11:00 Zeneakadémia

MEGéRTHETő ZENE

Purcell Kórus (karigazgató: Vashegyi György)

Előad és vezényel: Hollerung Gábor

A ZENEIRODALOM MÉRFÖLDKÖVEI 

ÉVSZÁZADOK SOMMÁZATA 

Bach: Jesu meine Freude

2018. november 18. vasárnap

19:30 Zeneakadémia

DOHNÁNyi

Varga Donát – tenor

Vass Lajos Kamarakórus & Budapesti

Akadémiai Kórustársaság 

(karigazgató: Kocsis Holper Zoltán)

Fuchs Diána – zongora 

Vezényel: Guido Mancusi

Kecskés D. Balázs: Zsoltártöredék

Mozart: Esz-dúr zongoraverseny 

(Jeunehomme) K.271

Prokofjev: VII. szimfónia

2018. december 1. szombat

19:30 Müpa

ZENEPLuSZ

Miksch Adrienn – szoprán

Cser Krisztián – basszus

Budapesti Akadémiai Kórustársaság

Vezényel: Hollerung Gábor

Brahms: Német requiem

2018. december 14. péntek

19:00 Klauzál Ház

BuDAFOKi

Judith Halász – szoprán

Vezényel: Guido Mancusi

Stravinsky: Dumbarton Oaks

Mancusi: Jesu Redemptor Omnium

Haydn: Trombitaverseny

Schubert: III. szimfónia

2018. december 15. szombat

15:00 Klauzál Ház

JuNiOR

Mesélő: Lukácsházi Győző

Vezényel: Hollerung Gábor

Csajkovszkij: A diótörő – szvit 

Mesés zenejáték

2018. december 28. péntek

18:00 Aréna

KARÁCSONyi KONCERT SHOw

Vezényel: Hollerung GáborI g a z á b ó l k a r á c s o n y

szimfonikus koncert-show

2018. december 8. szombat

14:00 Aréna

19:00 Aréna

2018. december 9. vasárnap

18:00 Aréna

HAVASi

Sztárvendég: Youssou N’Dour

Vezényel: Pejtsik Péter

Havasi Symphonic Aréna Show

2018. november 23. péntek

19:30 Müpa

CiNEMuSiC

2018. november 24. szombat

11:00 Müpa

CiNEMuSiC JuNiOR

és 19:30 Müpa

CiNEMuSiC

Vezényel: Hollerung GáborFilmzenei klasszikusok

2018. december 29. szombat

18:00 Aréna

DéS-KONCERT

Vezényel: Hollerung GáborDÉS László koncert – Mi vagyunk a Grund!
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2019. január 4. péntek

és 2019. január 5. szombat

19:00 Klauzál Ház

BuDAFOKi

Vezényel: Hollerung GáborÚjévi koncert

2019. január 12. szombat

19:30 Müpa

ÚJéVi KONCERT

Vezényel: Hollerung GáborÚjévi koncert

2019. január 20. vasárnap

11:00 Zeneakadémia

MEGéRTHETő

Rálik Szilvia – szoprán

Megyesi Schwartz Lúcia – alt

Boncsér Gergely – tenor

Cser Krisztián – basszus

Budapesti Akadémiai Kórustársaság

Előad és vezényel: Hollerung Gábor

A ZENEIRODALOM MÉRFÖLDKÖVEI 

A ROMANTIKA MÉRTÉKE

Beethoven: IX. szimfónia – IV. tétel

2019. január 26. vasárnap

19:30 Zeneakadémia

DOHNÁNyi

Hartmann Domonkos – cselló 

Vezényel: Yeruham Sharovsky

Virágh András Gábor: Sinfonietta

Dvorak: Csellóverseny

2019. február 2. szombat

18:30 Vigadó

ARANyBÁL

Vezényel: 

Hollerung Gábor és Guido Mancusi

Aranybál

2019. február 9. szombat 

19:30 Müpa

ZENEPLuSZ

Bozsik Yvette Társulat

Koreográfus: Bozsik Yvette

Vezényel: Guido Mancusi

Rimsky-Korsakov: Seherezádé

Strauss: Ím ígyen szóla Zarathustra

2019. február 22. péntek

19:00 Klauzál Ház

BuDAFOKi

Hangversenymester: Berán GáborBritten: Simple Symphony

Bach: a-moll hegedűverseny

Pánczél: Átváltozások

Strauss: Metamorfózisok

2019. február 23. szombat

15:00 Klauzál Ház

JuNiOR

Mesélő: Lukácsházi GyőzőBritten: Variációk és fúga egy Purcell-témára

2019. március 2. szombat

19:30 Zeneakadémia

DOHNÁNyi

Kokas Katalin – hegedű 

Szutrély Katalin – szoprán

Balogh Eszter – alt

Komáromi Márton – tenor

Najbauer Lóránt – basszus

Purcell Kórus 

Vezényel: Vashegyi György

Haydn: 46. H-dúr szimfónia

Csemiczky: Hegedűverseny

Mendelssohn: Lauda Sion salvatorem

2019. február 17. vasárnap

19:30 Vigadó

BEETHOVEN

Csereklyei Andrea – szoprán

Megyesi Schwartz Lúcia – alt

Szerekován János – tenor

Blazsó Domonkos – basszus

Purcell Kórus (karigazgató: Vashegyi György)

Vezényel: Hollerung Gábor

Beethoven: Kismartoni mise

Beethoven: V. szimfónia
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2019. március 3. vasárnap

11:00 Zeneakadémia

MEGéRTHETő

Vezényel: Hollerung GáborA ZENEIRODALOM MÉRFÖLDKÖVEI 

KÁRHOZAT ÉS MEGDICSŐÜLÉS

Mozart: Don Giovanni – II. felvonás finale 

2019. március 10. vasárnap

19:30 Vigadó

BEETHOVEN

Szüts Apor – zongora

Vezényel: Hollerung Gábor

Beethoven: G-dúr zongoraverseny

Beethoven: IV. szimfónia

2019. március 17. vasárnap

19:30 Müpa

ZENEPLuSZ

Balázs-Piri Soma – zongora

Vezényel: Hollerung Gábor

Amadeus

Mozart élete képekben 

– zenés színház Peter Schaffer és Puskin 

színművei alapján

2019. március 24. vasárnap

19:30 Vigadó

BEETHOVEN

Kelemen Barnabás – hegedű 

Vezényel: Hollerung Gábor

Beethoven: Hegedűverseny

Beethoven: Prometheus

2019. április 5. péntek

19:00 Klauzál Ház

BuDAFOKi

Budapesti Akadémiai Kórustársaság

Vezényel: Kocsis-Holper Zoltán

Zelenka: Miserere

Haydn: Gyász szimfónia

Mozart: Missa solemnis  K. 337

2019. április 14. vasárnap

19:30 Müpa

BuDAPESTi NEMZETKöZi 

KóRuSVERSENy

Budapesti Akadémiai Kórustársaság

Vezényel: Hollerung Gábor

Fanshawe: African Sanctus

2019. május 5. vasárnap

19:30 Zeneakadémia

DOHNÁNyi

Horváth István – tenor 

Szegedi Csaba – bariton

Budapesti Akadémiai Kórustársaság

Nyíregyházi Cantemus Kórus

Vezényel: Dobszay Péter

Andorka Péter: Szent László balladája

Bartók: Cantata Profana

Berlioz: Fantasztikus szimfónia

2019. május 12. vasárnap

19:30 Müpa

éNEKEL AZ ORSZÁG

Szegedi Csaba – bariton

Országos Egyesített Kórus

Vezényel: Hollerung Gábor

Beethoven: Karfantázia

Walton: Belshazzar's feast

2019. május 18. szombat

15:00 Klauzál Ház

JuNiOR

Lehőcz Andrea, Hábetler András, 

Varga Zoltán Mihály

Mesélő: Lukácsházi Győző

Vezényel: Balogh Sándor

Balogh Sándor – Lukácsházi Győző: Tuba Tóbiás

Mesés zenejáték

2019. április 6. szombat

15:00 Klauzál Ház

JuNiOR

Mesélő: Lukácsházi GyőzőHidas Frigyes: Öreg néne őzikéje

Werner Gábor – Ránki György: A két bors ökröcske

Mesés zenejáték
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2019. május 19. vasárnap

11:00 Zeneakadémia

MEGéRTHETő

Előad és vezényel: Hollerung GáborA ZENEIRODALOM MÉRFÖLDKÖVEI

MÚLT ÉS JÖVŐ HARMÓNIÁJA

Bartók: A fából faragott királyfi – szvit

2019. május 24. péntek

19:00 Klauzál Ház

BuDAFOKi

Vezényel: Yaniv AttarBalogh Máté: Dichterliebe – Metamorphosen 

Rodrigo: Concierto de Aranjuez

Dvorak: IX. szimfónia

2019. május 26. vasárnap

18:00 Nyíregyháza

FiLMHARMONiKuSOK

Vezényel: Hollerung GáborFilmzenei klasszikusok



Háromévente jelentkezik szerzői esttel a mai ma -
gyar zeneszerzők középgenerációjának egyik leg -
ki emelkedőbb, sokszorosan díjazott alkotója,
Gyöngyösi Levente. A koncert súlypontjában
ezúttal a vokális művek és a versenyművek állnak.
Elsőnek a zeneszerző nőikari műveiből hallgatha -
tunk meg egy csokorra valót. Túlzás nélkül állít -
ható, hogy latin nyelvű kórusművei, melyek
száma mostanra már meghaladta a hetvenet,
Gyöngyösi életművének gerincét képezik, és ko-
moly nemzetközi ismertséget szereztek a zene -
szer zőnek: rendszeresen rendelnek tőle új
műveket az USA-ból, Japánból vagy akár Dél-

Afrikából, valamint visszatérő vendége zsűri -
tagként neves nemzetközi kórusfesztiváloknak. Az
előadó a Magyar Örökség-díjas nyíregyházi Pro
Musica Leánykar, a Kossuth-díjas Szabó Dénes
vezényletével.
A 2018-as Fuvolaverseny Ittzés Gergely részére
íródott. Ittzés a kortárs fuvolairodalom legjelesebb
magyar előadója és nemzetközi hírű propagátora,
maga is zeneszerző, akinek úttörő fuvolatechnikai
újításait fuvolisták százai használják szerte a
világban. E mű lírai középső tételében szintén fel-
hangzik néhány igen érdekes és különleges mul-
tifónia (többszólamú játékmód, ami hagyományos
technikával játszhatatlan), amelyek üveghangsze -
rű, éteri hangzásukkal földöntúli hatást keltenek.
További érdekesség, hogy az I. tétel kadenciáját is
Ittzés Gergely komponálta a mű hangvételéhez
illeszkedő stílusban.
A 2011-ben bemutatott Zongoraverseny inspi -
rálója Balog József, napjaink legnagyszerűbb zon-
goraművészeinek egyike, akinek briliáns
tech nikáját végsőkig kihasználja a ma este fel-
hangzó mű, amely Gyöngyösi más műveihez
képest modernebb és szélsőségesebb hangvételű.
A Bartók- és Sztravinszkij-gyökerekből táp lál -
kozó, sötét és groteszk lelkivilágú nyitótétel meg -
lehetősen próbára teszi az előadó virtuozitását. Az
ezt követő lassú tétel szintén szélsőséges abból a
szempontból, hogy nincs igazi ritmusa: a szólista
akkordjai monotonon következnek egymás után,
érzelmi töltésüket a harmónia, a felrakás, tehát az
akkordok színe adja. A majdnem lejátszhatatlanul
gyors, egy boszorkányszombat extremitását idéző
zárótételben a zongorista maga is szinte bo szor -
kánnyá változik, majd egy viharos kadencia után
meglehetősen váratlan módon ér véget a mű.
Az est záróprodukcióját egy hosszabb részlet
képezi a Bulgakov nyomán készült A Mester és
Margarita c. opera-musicalből. Ezen újszerű meg -
közelítésű színpadi mű kísérletet tesz a kortárs
opera és a könnyűzenei fogantatású musical
és/vagy rockopera összeházasítására a komoly -
zene szemszögéből: a zenekar részét képezi egy
ötfős rockzenekar is, és a két, normál esetben
egymástól meglehetősen távol álló zenei világ (a
kortárs zene és a rock) a lehető legkülönfélébb
módokon él egymás mellett, kacérkodik egymás-
sal vagy lép frigyre és alkot szoros szimbiózist,
olykor akár egy tételen belül. Ezen az estén a mű
első négy tétele hangzik fel, neves operaházi
énekes szólisták közreműködésével. 
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GyÖNGyÖSI LEVENTE SZERZŐI ESTJE

2018. szeptember 23. vasárnap
19:30 Vigadó

Asperges me (2015)
Confitemini Domino (2010)
O Maria, noli flere (2014)
O vos omnes (2014)
Caelum et terra (2017)
Beatus vir (2002)
Dixit Dominus (2017)
Quo ibo a spiritu tuo (2012)
Laudate Dominum (2013)
Nyíregyházi Pro Musica Leánykar 
Vezényel: Szabó Dénes

Fuvolaverseny (2018)
Ittzés Gergely – fuvola 
Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar 
Vezényel: Hollerung Gábor

Zongoraverseny (2011)
Balog József – zongora 
Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar 
Vezényel: Hollerung Gábor

A Mester és Margarita –  I. felvonás, 1-4. tétel
(2017)
Margarita – Sáfár Orsolya
Mester – Balczó Péter
Berlioz – Hábetler András 
Latunszkij – Kálmán László 
Rendőr – Kőrösi András
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar
Vezényel: Hollerung Gábor



BUDAFOKI HANGVERSENyESTÉK

2018. szeptember 28. péntek
19:00 Klauzál Ház

Wagner: Trisztán és Izolda – Előjáték és Izolda
sze relmi halála
Gyöngyösi Levente: Zongoraverseny
Hérold – Lanchbery: A rosszul őrzött lány

Miksch Adrienn – ének
Balog József – zongora
Vezényel: Hollerung Gábor

Wagner Trisztán és Izoldája egy igazi mérföldkő
a zeneirodalomban. Wagner ugyanis az európai
zenében régóta a szomorúság jelképévé vált
motívumhoz, a lefelé haladó kromatikához társítja
a vágy (s erotika) jelképét, a felfelé haladó kro-
matikát. A kettőhöz mindjárt a mű elején az az
akkord csatlakozik, amit a zenetörténet “Trisztán-
akkordnak” hív. Ennek egyedisége abban rejlik,
hogy miközben bizonyos szólamokat szabályosan
vezet az oldás felé, más hangokkal továbbra is fe -
szültséget teremt. Hogy mennyire rendkívüli volt
valamikor ez a hatás, mi sem bizonyítja jobban,
mint a francia César Franck egy zeneszerző-
növendékének esete: az illető az Előjáték alatt
rosszul lett a gyönyörűségtől és el is ájult…
A nyitányt Gyöngyösi Levente, a BDZ rezidens
zeneszerzőjének zongoraversenye követi, amely
Gyöngyösi más műveihez képest modernebb és
szélsőségesebb hangvételű. A versenymű inspi -
rálója Balog József, napjaink legnagyszerűbb zon-
goraművészeinek egyike, akinek briliáns
tech nikáját végsőkig kihasználja a ma este fel-
hangzó mű.  
Hangversenyünk második felében az egyik
legjátékosabb, leghumorosabb balettzenét hall-
hatják. Magát a történetet és az eredeti koreográ-
fiát egy Pierre-Antoine Boudouin által készített
festmény inspirálta. A mű egyike a ma játszott
legrégebbi történeteknek, a táncjáték bemutatója
1789-ben volt. Azóta számtalanszor színpadra ál-
lították, a zenei anyaga pedig szinte teljesen kicse -
rélődött. A ma játszott verzió Louis Joseph
Ferdinand Hérold (1792–1833) tollából szár-
mazik, melyet John Lanchbury dolgozott át 1960-
ban. Lanchbury az átdolgozásban Hérold zenéjét
változatlanul megtartotta, de az ősverzióból is
beemelt néhány részletet.

Wagner Trisztán és Izoldája egy egyértelműen tet-
ten érhető fordulópont a zenetörténetben. A szen -
vedély, az elérhetetlenség Wagner zenéjében
szin te felmagasztosítja és végtelenné teszi a fe -
szült ség érzetet. Az előjáték legendás háromszori
vágyakozó motívuma ugyanis amikor végre
nyugvópontra jutna, hihetetlen módon az elmúlt
négy évszázad zenei gondolkodásának legna -
gyobb feszültségpontján találja magát. Wagner
legerősebb hatása a zenetörténet alakulására, hogy
követői már úgy érzik, hogy az európai hangne-
miségnek bealkonyult, és új utakat kell keresni. 

Brahms 1873-ban találkozott Haydn I. divertimen-
tójának kéziratos változatával, melynek második
tétele, a Chorale St. Antoni (Szent Antal korál)
azonnal megragadta képzeletét, és ennek témájára
variációsorozatot írt. A darab a koráldallam bemu-
tatásával kezdődik, majd kilenc variáció
következik, más hangnemben, más karakterrel.
Liszt A-dúr zongoraversenye nem követi szigo -
rúan a versenymű szerkesztését. A hagyományos
versenyműtől eltérően valójában öt szakaszból áll,
melyet egy rondószerűen visszatérő téma fűz
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MEGÉRTHETŐ ZENE

2018. szeptember 30. vasárnap
11:00 Zeneakadémia

A ZENEIRODALOM MÉRFÖLDKÖVEI –
ÚJ UTAKON

Wagner: Trisztán és Izolda – Előjáték és Izolda
szerelmi halála

Miksch Adrienn – szoprán 
Előad és vezényel: Hollerung Gábor

DOHNÁNyI BÉRLET

2018. október 4. csütörtök
19:30 Zeneakadémia

Brahms: Variációk egy Haydn-témára
Liszt: A-dúr zongoraverseny 
Csajkovszkij: II. szimfónia

Balázs János – zongora 
Vezényel: Hollerung Gábor



egybe. Liszt művének eredetileg a „concert sym-
phonique”, azaz szimfonikus koncert nevet adta,
ezzel is jelezve, hogy nem hagyományos
versenyműről van szó, hiszen a zongora sem kap
olyan meghatározóan szólisztikus szerepet, mint
más concertókban.
Hangversenyünk utolsó műsorszáma Csajkovszkij
II. szimfóniája, melyet a szerző népdaltémák fel-
dolgozásából állított össze. A szerző halála után a
szimfónia a “Kisorosz” (azaz ukrán) melléknevet
kapta a nagyszámú ukrán népdal idézete miatt. 

Ludas Matyi, a furfangos libapásztor történetét
minden magyar gyerek ismeri. Célunk az, hogy
zenei feldolgozásával is így legyen!
Ugyanis a Balogh-Lukácsházi szerzőpáros ezúttal
Lúdas Matyi történetét zenésítette meg. A korábbi
nagy sikereken felbuzdulva – Egy másik kiállítás
képei, Tuba Tóbiás, Erdei Vigasságok, Kistigris –
a kifejezetten gyerekeknek alkotó szerzőpáros
ismét egy humoros, kedves történetet dolgozott
fel. Olyan sikerrel, hogy azt rögtön Fonogram-
díjra is jelölték az év hazai gyermeklemeze
kategóriában. A cél ugyanis változatlan: megked-
veltetni a legifjabbakkal a hangszerek és koncert-
termek világát. Lukácsházi Győző vezetésével a
gyerekek a műsor első felében megismerkedhet-
nek a fuvolával, trombitával, klarinéttal,
hegedűvel, nagybőgővel. Ezt követi a műsor kon-
cert része, ahol a már megismert hangszereket az
egyes szereplőkkel társítva, a gyerekek nem csak
a szöveg mentén, de a zene nyelvén is követni
tudják a történetet. Balogh Sándor kedves zenéje,
a történet varázsa és a profi tolmácsolás a
legkiválóbb lehetőséget nyújtja ahhoz, hogy valaki
meghallja és megszeresse a klasszikus zene
világát. Ráadásul ezúttal a közönség a történetet
élő illusztráción is követheti.

Hegedűs Endre szinte új „műfajt” teremtett évről
évre ismétlődő zenekari zongoraestjeivel. A
mostani előadás egyik különlegessége, hogy a
művész felesége a kétzongorás versenyművek
közreműködőjeként először lép a Müpa pódi-
umára, s újdonság lesz a Budafoki Dohnányi
Zenekarral való közös muzsikálás is ebben a
teremben. Remekművek csendülnek fel a barokk,
a klasszika és a romantika korából. Az első
részben Johann Sebastian Bach két zongorára
(csembalóra) írt három versenyműve közül az
egyetlen eredeti, a C-dúrban írt hangzik el a
Hegedűs házaspár előadásában. Állandó fokozás,
a mindig „fölfelé” menetel jellemzi mindhárom
tételt. A Mozart-versenymű, amelyet a zeneszerző
maga és a nővére számára írt, szellemességet,
életörömet sugároz, annak ellenére, hogy az 1779-
es esztendő sok csalódást hozott Mozart életében. 
A szünet után elhangzó művel kapcsolatban egy
régebbi kritika részlete álljon itt kedvcsinálóként:
„Első fellépésén a Utah Szimfonikus Zenekarral a
művész Grieg a-moll zongoraversenyének
szólistájaként mutatkozott be. Hegedűs olyan tűzi -
játékszerű technikával rendelkezik, mellyel akár
ki is téphetné a zongora billentyűit. Ehelyett -
okosan - elegáns és rendkívül lírai megközelítést
választott az igen híres norvég partitúrához. Az
ördögien nehéz utolsó tétel Hegedűs ujjait legjobb
formájukban találta. A művész együtt táncolt a
zenével, és így hallgatósága lelkét is szinte táncra
perdítette. A közönség lelkes bravózással, állva
ünnepelte az előadást.” (The Salt Lake Tribune) A
házaspár hasonló élményt kíván a budapesti
közönségnek is.
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HEGEDűS ENDRE ZONGORAESTJE

2018. október 6. szombat
19:30 Müpa

J. S. Bach: C-dúr versenymű két zongorára
Mozart: Esz-dúr versenymű két zongorára, K. 365
Grieg: a-moll zongoraverseny

Hegedűs Katalin – zongora 
Hegedűs Endre – zongora 
Vezényel: Werner Gábor

BDZ JUNIOR

2018. október 6. szombat
15:00 Klauzál Ház

Balogh Sándor – Lukácsházi Győző:  Ludas Matyi 
Mesés zenejáték

Bonbon Quintet
Kiskovács Eszter – grafika
Mesélő: Lukácsházi Győző



Nagyzenekarra és jazztrióra írt, „ízig-vérig roman-
tikus” zongoraverseny, egy belső késztetésre kom-
ponált csellóconcerto, valamint egy 21. századi
látványos, lendületes Orfeusz-balett, mely már-
már rockzenét idéző energiával mesél a zene, a
tánc hatalmáról és az akadályokkal dacoló sze -
relemről. Ősbemutatók és fantasztikus szólisták a
jubiláló Budafoki Dohnányi Zenekar hang-
versenyén.
Binder Károly darabja 2016-2017-ben született. A
zeneszerzőt immár évtizedek óta foglalkoztatja a
preparált zongora hangzása, mely a hagyományos
lehetőségeket sokféle irányba, például az egzo -
tikus ütőhangszerek színei felé képes kiterjeszteni.
Új kompozíciójának centrális tételében például
igazi ritmuskavalkáddal találkozhatunk, és rácso -
dálkozhatunk, hogy mennyire jól alkalmazkodik
korunk pörgős tempójához a preparált zongora. 

A Fidelio Beethoven életművének emblematikus
alkotása, a valaha született legnagyobb szabad-
sághimnuszok egyike. Amiként a német kompo -
nista legnagyobb műveiben, a IX. szimfóniában
vagy a Missa Solemnisben, a keret a Fidelióban is
csupán ürügy a gondolatok: a szabadság, a házas -
társi hűség és az önfeláldozás eszméjének megfo-
galmazására.
Egyetemes zenei értékei ellenére a darab viszony-
lag ritkán hallható, talán mert a végleges változat
meglehetősen kétarcú: az első felvonás inkább a
német Singspiel képviselője, hangvételében
leginkább kedélyes társasági komédia. A második
felvonás drámaian felépített jelenetek sorozata,
mégis inkább oratorikus, mint operaszerű.
A színpadi megjelenítésben az egyszerűség ural -
kodik majd, a darab karaktereire, belső világára,
boldogságkeresésére összpontosítva. Meghatározó
kérdés a személyes szabadságkeresés, annak min-
den aspektusával, hiszen a fizikai értelemben vett
szabadságon kívül másfajta is létezik: a lélek sza -
badsága. A különböző színpadi szereplők számára
mást-mást jelent a szabadság, így a boldogságról
is különbözőképpen alkotnak fogalmat. A ren-
dezés olyan alapkérdésekre keresi a választ, mint
amilyen az, hogy miért fontosabb olykor a vá-
gyódás, mint maga a vágyódás tárgya; hol vannak
azok a morális határok, amelyeket nem léphetünk
át, illetve hogy lehet-e az emberi képzelet is a
börtön egy fajtája.
A produkció alkotói a Bartók Béla Nemzeti Hang-
versenyterem adottságait tekintik meghatározó-
nak: javarészt mellőzik az opera párbeszédeit.
Ugyanakkor a helyszín akusztikai adottságait ki-
használva igyekeznek a mű zeneiségének magas
szintű megvalósítását előtérbe helyezni, szem előtt
tartva a beethoveni szándékot: a második felvonás
rendkívüli erejű fokozását és a befejezés szinte
kozmikus dimenziójú szabadsághimnuszát.
Félig szcenírozott előadás német nyelven, magyar
feliratozással. 
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CAFÉ BUDAPEST

2018. október 17. szerda
19:30 Müpa

Vajda János: Csellóverseny
Szentpáli Roland: Orfeusz-balett – ősbemutató 
Binder Károly: Zongoraverseny – ősbemutató 

Rohmann Ditta – cselló 
Binder Károly – zongora 
Budafoki Dohnányi Zenekar
Feledi Project
Koreográfus: Feledi János
Vezényel: Hollerung Gábor

ZENEPLUSZ

2018. november 3. szombat
19:30 Müpa

Beethoven: Fidelio
Szecenírozott operaelőadás dialógusok nélkül

Szereposztást lásd a 29. oldalon



Mai esténk nyitánya valójában filmzene: William
Walton négy filmhez írt zenét, a Spitfire Prelude
and Fugue a The First of the Few című filmhez írt
zenéjének egy részlete. 
A nyitányt követően Beischer-Matyó Tamás fuvo -
laversenyét szólaltatja meg Győri Noémi. Breath-
ing through the Grass – ez a versenymű címe –,
mely Emily Brontë regényének, az Üvöltő szelek
utolsó mondatának egy részlete. „Sokáig időztem
a három sír körül, a szelíd ég alatt; elnéztem a
hanga és a harangvirág körül röpködő éji lep-
kéket, a füvet felborzoló könnyű szellőre figyel-
tem, és eltűnődtem rajta, miért is hiszik az
emberek, hogy nyugtalan az álmuk azoknak, akik
odalenn alusznak ebben a békés földben.” A mű
irodalmi fogantatású, azonban nem programzene,
ugyanis nincs köze sem a regény cselekményéhez,
sem Emily Brontë életéhez, viszont annál többet
merít ennek az utolsó mondatnak a hangulatából.
Aho gyan a regényt olvasva a zaklatott és vál-
tozatos, erőteljes sodrású történet végére érünk és
megpihenünk – a szereplőkkel együtt – a „szelíd
ég alatt”, mélysége és különös jelentőségű
árnyalata lesz ennek az idézetnek. A lelki és fizikai
terhek alól felszabadulva végre észrevehetjük
mindazt, amit eddig nem: a derűt és a fényeket, a
természet nyugalmát. Úgy éreztem, hogy a fuvola,
mint a legszelídebb fúvóshangszer, képes átadni
azt a hangulatot, amit ez az utolsó bekezdés meg-
jelenít, képes „lágyan susogni”, vagy akár „felbor-
zolni a füvet”. Ez a gondolat volt az esztétikai
vezérfonalam a versenymű írása során.
A kompozíció három tételből áll. Az első
mérsékelten gyors és szenvedélyes. A második
kissé melankolikus, melynek hangulatát élénkebb,
lázálomszerű középrész töri meg. A harmadik tétel
táncos karakterű rondó, melyben egyetlen téma
uralkodik.

Strauss 1911-ben mutatta be operáját, a Rózsalo-
vagot. Az operában keverednek az idősíkok, a
különböző korok, a kitalált és valós személyek. 
A közönség évtizedes lelkesedésének köszön-
hetően Strauss 1945-ben az opera néhány részletét
zenekari szvitben fűzte össze, mely impozáns
keresztmetszet az opera történéseiből. Az I. tétel-
ben a rózsalovag Octavian belépőjét és az azt
követő duettjét Sophie-val, a II. tételben Ochs
báró keringőjét, a III. tételben a tenor áriáját az
első felvonásból, a IV. tételben az első felvonás
reggeliző jelenetét, az V. tételben a marsallné, Oc-
tavian és Sophie tercettjét halljuk. Végül a VI.
tételben Sophie és Octavian záróduettje zárja le a
szvitet.

Bach művészete egyértelműen az utolsó európai
köznyelvi gondolkodás összefoglalása. A pro -
testáns vallás templomi zenéje az utolsó olyan eu-
rópai zenei nyelv, amit egy nagy közösség
„beszélt” és értett. Középpontjában a protestáns
korál áll, melyben Luther Márton nagyon bölcsen
a szakrális (Bibliából származó zsoltárok német
fordításai, vagy költött versek) szövegeket az
akkor a köznép számára jól ismert, szekuláris,
vagy egyszerűsített egyházi dallamokkal párosí-
totta. Az így kapott dalokat már könnyen énekel-
hették anyanyelvükön a hívők, akik ezáltal
bekapcsolódhattak a liturgiába. Szinte minden
Bach-műben kulcsszerepet játszik a koráldallam,
amely egyszerre formaalkotó és kulcsfontosságú
dramaturgiai eszköz. A mai hangversenyen is-
mertetendő Jesu meine Freude Bach vokális
művészetének egyik csúcsa.
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BUDAFOKI HANGVERSENyESTÉK

2018. november 9. péntek
19:00 Klauzál Ház

William Walton: Spitfire Prelude and Fugue
Beischer-Matyó Tamás: Breathing Through the
Grass – fuvolaverseny 
Richard Strauss: Der Rosenkavalier – Suite

Győri Noémi – fuvola
Vezényel: Werner Gábor

MEGÉRTHETŐ ZENE

2018. november 18. vasárnap
11:00 Zeneakadémia

A ZENEIRODALOM MÉRFÖLDKÖVEI
ÉVSZÁZADOK SOMMÁZATA

Bach: Jesu meine Freude

Purcell Kórus (karigazgató: Vashegyi György)
Előad és vezényel: Hollerung Gábor



A mai estén elsőként a fiatal magyar zeneszerző,
Kecskés D. Balázs Zsoltártöredék című oratóri-
uma csendül fel. A mű szövegkönyvének a gerin -
cét a 90. genfi zsoltár Szenczi-Molnár Albert-féle
fordítása adja, ebbe illeszkednek bele a zsoltárra
tartalmilag és szerkezetileg egyaránt rímelő József
Attila versrészletek.
Mozart Jeunehomme melléknévvel ellátott zongo-
raversenyét Louise Victoire Jenamy (1749-1812)
zongoravirtuóz számára írta 1777-ben. Az utókor
tévesen aggatta rá a Jeunehomme nevet, mely
valószínűleg a zongoraművésznő nevének félre-
hallásából keletkezett. Ez a salzburgi verseny -
műveinek utolsó és egyben legjelentősebb da rabja
és mérföldkő Mozart zongoraconcertóinak
sorában: érdekessége, hogy a szólista már a
bevezető részben megszólal, majd pedig a kaden-
ciát követően ismét belenyúl a zenei folyamatba.
A második tétel érzelemgazdagsága pedig előre -
vetíti a későbbi nagy zongoraversenyek középső
tételeinek érzelmi mélységeit. A zenemű máig is
a Mozart-életmű egyik legnépszerűbb és legtöbbet
játszott darabja. Alfred Einstein szerint ez Mozart
Eroicája, Alfred Brendel zongoraművész szerint
pedig a világ egyik legnagyobb csodája.
Pprokofjev 1952-ben írta utolsó zenekari művét,
a VII. szimfóniát. Csupa derű, életöröm: nem
hiába kapta az "Ifjúság" címet. Csodálatos bőségű
dallamvilága nagyszerűen megszerkesztett forma
keretén belül érvényesül a kompozíció négy tétele
során. Ez a dallamosság Prokofjev jellegzetesen
színes és kifejező melodikáját az orosz népdal -
kincs hagyományaival társítja. Az első tételben e
kétféle elem egy harmadikkal, lendületes moz-

galmi induló hangjával tetéződik. A második tétel
alapeleme a tánc. Mintha egyetlen ringó-suhanó
keringődallam fonná át az egész mindenséget,
olyan lenyűgözően, magával ragadó lendülettel
hat ez a táncos forgatag. A harmadik tétel elmé-
lyült lírai közjáték, meghatott ábránd, tűnődő em-
lékezés. A finálé ismét dinamikus mozgással,
gesztusokkal, fintorokkal, szellemesen kihe-
gyezett csattanókkal teli kacagó és zsongó
muzsika.

A Klasszik Rádió és a Budafoki Dohnányi
Zenekar közös filmzenei koncertje idén az Oscar
-díjnyertes filmzenéket eleveníti fel: Titanic,
Gyűrűk ura, Szerelmes Shakespeare, hogy csak
párat említsünk a repertoárból. 2 esti és 1 Junior
koncert kínál igényes szórakozást az egész család-
nak a Müpa hangversenytermében. Tartson velünk
a díjnyertes filmek világába november 23-án, és
24-én! Az est házigazdája és karmestere:
Hollerung Gábor.
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DOHNÁNyI BÉRLET

2018. november 18. vasárnap
19:30 Zeneakadémia

Kecskés D. Balázs: Zsoltártöredék
Mozart: Esz-dúr zongoraverseny (Jeunehomme)
K.271
Prokofjev: VII. szimfónia

Varga Donát – tenor
Vass Lajos Kamarakórus, Budapesti Akadémiai
Kórustársaság (karigazgató: Kocsis Holper
Zoltán)
Fuchs Diána – zongora 
Vezényel: Guido Mancusi

CINEMUSIC

2018. november 23. péntek
19:30 Müpa

2018. november 24. szombat
19:30 Müpa

CINEMUSIC JUNIOR

2018. november 24. szombat
11:00 Müpa

Vezényel: Hollerung Gábor

ZENEPLUSZ

2018. december 1. szombat
19:30 Müpa

Brahms: Német requiem

Miksch Adrienn – szoprán
Cser Krisztián – basszus
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Vezényel: Hollerung Gábor



A Német requiem (Ein deutsches Requiem, op.
45) Johannes Brahms héttételes, 1868-ban befe-
jezett zeneműve. Különlegessége egyrészt, hogy
műfaját tekintve valójában nem mise, inkább
oratórium, másrészt, hogy a komponista német
nyelvű szöveget használt, míg a korábbi re-
quiemek latin nyelvű szövegekre íródtak. A német
címben az ein („egy”) szó a német nyelvű szöveg -
re tett erőteljes utalásként értelmezhető. A
szöveget Brahms maga állította össze a Szentírás
különböző részeiből, zsoltárokból, evangéliumok-
ból, az apostolok leveleiből, a próféták
könyveiből, sőt két esetben a Biblia apokrif részeit
is felhasználta. Alkotása mélyen megélt hitről
tanúskodik, amelyben a sírást, a halál fájdalmát a
vigasztalás és az örök élet bizonyossága váltja fel.
A requiem általános emberi érvényét, felekezetek
felettiségét és humanizmusát adó kicsengést az
utolsó sor, a János jelenéseiből származó idézet
adja: „mert megnyugosznak az ő fáradtságuktól és
az ő cselekedeteik követik őket”. Vagyis: az em-
bert munkája, művei teszik halhatatlanná.
A Német requiem befejezésekor a zeneszerző alig
múlt harmincöt éves. A zenetörténészek általában
egyetértenek abban, hogy a mű létrejöttében döntő
szerepet játszottak a Brahmsot megrázó halálesetek.
A zenemű komponálását 1856-ban kezdte, ekkor
halt meg Robert Schumann, korábbi nagy párt-
fogója, a másik tragikus esemény édesanyja 1865-
ben bekövetkezett halála volt, az ötödik tételben ez
is beleszövődik a darab zenei hangulatába.

A HAVASI Symphonic az elmúlt években össze-
sen már 15 alkalommal töltötte meg a Budapest
Sportarénát, és ezzel minden idők legnagyobb
tömegeket elérő magyar klasszikus zenei produk-
ciójává vált. 

A mai estén elsőként Stravinsky Dumbarton Oaks
névvel illetett kamara concertóját hallhatjuk,
melyet a szerző Robert Wood Bliss és Mildred
Barnes Bliss 30. házassági évfordulójára ajánlott.
A versenymű Stravinsky neoklasszikus periódusá-
nak egy kitűnő darabja, melyet Bach Branden-
burgi concertoi inspiráltak. Melléknevét a
házaspár washingtoni birtokáról kapta. 
Ezt követően Guido Mancusi zeneművét hall-
hatják, mely 1995-ben született egy egyházzenei
versenyre. De kedves vendégeink! Nem kell megi-
jedniük: a zenemű nem nyert, mert a zsűri túlsá-
gosan tonálisnak (!) – azaz hallgathatónak – találta
a művet. A zenemű kamarazenakarra és szoprán
szólistára íródott, és egy XIII. századi himnusz fel-
dolgozása.
A XIX. század elején jelent meg a zenetörténetben
az ún. billentyűs trombita, melyről így ír a svéd
zenetudós, Reine Dahlquist: „A billentyűk mind a
hangszernek ugyanazon az oldalán helyezkednek
el, hogy mindegyiket a jobb kéz kezelhesse; a bal
kéz csak tartja a hangszert… A billentyűk hang-
lyukakat fednek le, és segítségükkel változtatható
a hangmagasság: a tölcsérhez legközelebb eső bil-
lentyű egy félhanggal, a következő egy egészhang-
gal stb. módosítja.” Ez a hangszer már képessé
tette a trombitásokat a kromatikus félhangok
megszólaltatására is. Haydn eme kései verseny -
mű vében a trombita kromatikus hangja i val
kialakított érzékeny dallamok és a hagyo má nyos,
fanfárszerű dallamok váltakoznak egy  más sal, de
egyúttal lehetőséget nyújt a szólista virtuozitásá-
nak megcsillogtatására is. 
Schubert mindössze 18 évesen, 1815-ben írta III.
szimfóniáját, bemutatóját azonban nem érhette
meg, kortársai, költőkből, festőkből, filozófusok-
ból álló társasága számára vonzóbbak voltak a
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HAVASI SyMPHONIC

2018. december 8. szombat
14:00 Papp László Budapest Sportaréna

2018. december 8. szombat
19:00 Papp László Budapest Sportaréna

2018. december 9. vasárnap
18:00 Papp László Budapest Sportaréna

Vezényel: Pejtsik Péter

BUDAFOKI HANGVERSENyESTÉK

2018. december 14. péntek
19:00 Klauzál Ház

Stravinsky: Dumbarton Oaks
Mancusi: Jesu Redemptor Omnium
Haydn: Trombitaverseny
Schubert: III. szimfónia

Judith Halász – szoprán
Vezényel: Guido Mancusi



zenélés intimebb formái, és a dalok. A III. szim-
fónia csak 53 évvel Schubert halálát követően
csendült fel teljes egészében. A mű a bécsi
klasszika öröskége, de a fiatal Schubert már
megvillantja benne oroszlánkörmeit. A zene elra-
gadó, boldog, sziporkázó, életörömét szinte ola -
szosnak, Rossinihez közelinek érezzük.

Egy zenés álomutazásra invitáljuk a gyermekeket,
melynek során utazunk repülő szőnyeggel, elju-
tunk csokoládéországba, találkozunk dzsinnekkel,
aranytorkú madárral a kínai császár udvarában,
majd az utazás végén egy jó hangulatú, vidám es-
küvő tanúi lehetünk .

A legnépszerűbb nemzetközi karácsonyi dallamok
a klasszikus zene és a pop világából. Látvány-
show légtornászokkal, tánccal és vetítéssel. A
show-ban olyan közkedvelt zenék csendülnek fel,
mint a Diótörő, Vivaldi: Négy évszak – Tél, Hän-
del: Messiás: Halleluja, Bach: 147. kantátája jazz
feldolgozásban,  Mariah Carey – Werner Gábor:
All I Want for Christmas, Stille Nacht, és persze a
legnépszerűbb karácsonyi filmzenék sem marad-
hatnak ki a választékból.

Dés László nevéhez musicalek, filmzenék, nagy
slágerek és dzsessz lemezek sora fűződik, neve év-
tizedek óta fogalom a magyar zenei életben.
Hamarosan megjelenik új lemeze vadonatúj
dalaival, és ez ad alkalmat egy nagy, ősbemutató
koncertre a Papp László Budapest Sportarénában.

A Budafoki Dohnányi Zenekar újévi koncertje
sok-sok meglepetéssel, zenei sziporkával.

Ha újév, akkor újévi koncert a Budafoki Dohnányi
Zenekarral!
Az új esztendő hagyományosan kiemelkedő kul-
turális eseménye a Dohnányi Zenekar évköszöntő
hangversenye, amelyen a zenekar mindig valami
különlegességet mutat be: ezúttal komoly komoly-
talanságokkal, féktelen jó hangulattal, zenei szi-
porkákkal készülnek elkápráztatni a közönséget.
Legyen a vendégünk, ne szalassza el a zenés újév-
köszöntést.
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BDZ JUNIOR

2018. december 15. szombat
15:00 Klauzál Ház

Csajkovszkij: A diótörő-szvit 

Mesélő: Lukácsházi Győző
Vezényel: Hollerung Gábor

DÉS LÁSZLÓ KONCERT

2018. december 29. szombat
19:30 Papp László Budapest Sportaréna

DÉS László koncert - Mi vagyunk a Grund!

BUDAFOKI HANGVERSENyESTÉK

2019. január 4. péntek és 5. szombat
19:00 Klauzál Ház

Újévi koncert

Vezényel: Hollerung Gábor

ÚJÉVI KONCERT

2019. január 12. szombat
19:30 Müpa

Vezényel: Hollerung Gábor

Igazábólkarácsony
szimfonikus koncert-show

2018. december 28. péntek
18:00 Papp László Budapest Sportaréna

Rúzsa Magdi, Szemere Zita – ének
Sárik Péter Trió
Coincidance, Koreográfus: Gyulai Júlia
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Vezényel: Hollerung Gábor



Beethoven IX. szimfóniáját a romantika
határkövének tekintjük. Beethoven az első zenesz-
erző, aki beavatja hallgatóját az alkotás küzdelmes
folyamatába. A szimfónia első három tétele a szer -
ző életművének legterjedelmesebb és legösszetet-
tebb tétele a maga nemében, mégis a IV. tételben
a szimfónia műfajában teljesen szokatlan, hatal-
mas recitativoban fogalmazza meg, hogy még töb-
bre, még jobbra vágyik e három tételnél. Egy
olyan témára, ami egyaránt az öröm és a szeretet
szimbóluma. A IV. tételben megszólaló énekhang,
a szavakba öntött zenei gondolatok, a IX. szim-
fóniát egyértelműen a romantika – mint utóbb
kiderült – elérhetetlen és túlszárnyalhatatlan
etalonjává tette.  

Virágh András Gábor így ír a ma este felcsendülő
Sinfonietta című művéről: „A komponálás során
világos volt számomra, hogy a zenemű kezdete
mindenképp „ünnepélyes” legyen, az általam
használt zenei nyelvezetre lefordítva. Mivel
zenekarra ritkán írok, a sok szóló- és kamaramű

megírása során számos ötlet felgyülemlett ben-
nem, amelyeket leginkább zenekarra tudtam
elképzelni. A mű megírásához rendelkezésemre
álló időt három nagyobb egységre osztottam fel,
de a komponálás során úgy alakultak a zenei
folyamatok, hogy jobbnak láttam a gondolataimat
három tételen belül megformálni.”
Antonín Dvořák (1841–1904) a Csellóversenyt
amerikai tartózkodása idején, New Yorkban
kezdte komponálni, és cseh földön fejezte be
1895-ben. Brahms, amikor megismerte a művet,
irigykedve jegyezte meg: „Ha tudtam volna, hogy
lehet ilyen versenyművet írni gordonkára, magam
is megpróbálkoztam volna vele!” A mű személyes
titkot sej tet azáltal, hogy lassú tétele a szerző
Hagyj engem egyedül kezdetű korábbi dalát idézi,
mellyel első sze relmére (későbbi sógornőjére)
gondolhatott. Amikor szülőhazájába visszaér -
kezve értesült a hölgy haláláról, a kompozíció ere-
deti befejezését úgy alakította át, hogy újra
megszólaljon benne az egykori kedvesére em-
lékeztető dallam. 

A XXI. század bálozásának művészete a BDZ fi-
atalos, lendületes, csillogó zenei világában.Mű-
soron az aranykor, illetve korunk kedvelt zenéi.
Egyedülálló estünkre szeretettel várjuk a gyakor-
lott és a kevésbé gyakorlott bálozókat is.
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MEGÉRTHETŐ ZENE

2019. január 20. vasárnap
11:00 Zeneakadémia

A ZENEIRODALOM MÉRFÖLDKÖVEI
A ROMANTIKA MÉRTÉKE

Beethoven: IX. szimfónia – IV. tétel

Rálik Szilvia - szoprán
Megyesi Schwartz Lúcia - alt
Boncsér Gergely - tenor
Cser Krisztián - basszus
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Előad és vezényel: Hollerung Gábor

DOHNÁNyI BÉRLET

2019. január 26. vasárnap
19:30 Zeneakadémia

Virágh András Gábor: Sinfonietta
Dvořák: Csellóverseny

Hartmann Domonkos – cselló 
Vezényel: Yeruham Sharovsky

ARANyBÁL

2019. február 2. szombat
18:30 Vigadó

Vezényel: Hollerung Gábor és Guido Mancusi



Amikor Strauss 1896-ban bemutatta Ím ígyen
szóla Zarathustra című művét, melyet Nietsche
azonos című értekezése ihletett, sokan értet len -
kedtek, hogy hogyan lehet egy filozófiai művet
zenébe önteni. Strauss erről így vallott: „Nem
szándékoztam filozofikus zenét írni, vagy akár
zenei portrét festeni Nietzsche nagy művéről.
Sokkal inkább kívántam zenébe átültetni az em-
beriség fejlődésének eszméjét a kezdetektől a val-
láson s a tudományon keresztül Nietzsche ember
feletti ember fogalmáig.” Strauss Nietschétől köl -
csönözte a nyolc fejezetcímet, valamint a zene mű
elé a költő bevezető szavait idézi: „Zara thust ra
harmincéves volt, amikor … a hegyek közé húzó-
dott. Itt élvezte szellemét és magányát, s nem unt
rá tíz teljes évig... egy reggel pirkadatkor felkelt,
kilépett a napfényre, és így szólt a naphoz:…
Zarathustra ember akar lenni újra.” E monumen-
tális napfelkelte zenei megjelenítése közismert,
mert Stanley Kubrick 2001:Űr o düsz szeia című
filmjéhez a zenemű első 21 taktusát használja.
Az este második részében a zenetörténet egyik
legnépszerűbb alkotását hallhatják. Rimsky-Kor-
sakov 1888-ban írta Seherezádé című zenekari
szvitjét, mely zseniális hangszereléssel, keleti
ízekkel fűszerezve mutatja be az Ezeregy éjszaka
világát. A szerző négy történetet választott ki
szim fonikus zenekari szvitje számára. Az első
Szindbádról, a tengeri hajósról, a második Kalen-
der herceg tréfáiról, a harmadik az ifjú hercegnő
és herceg szerelméről, a negyedik pedig egy bag-
dadi ünnepség forgatagáról és a viharos tengeren
mágneshegynek ütközött és porrá zúzott hajóról
szól.  A partitúra nagy, romantikus zenekart vonul-
tat fel, meghatározó szerepet játszik a
szólóhegedű, amely a címszereplőt, Seherezádét
személyesíti meg. A hangverseny egyúttal balett-
bemutató is, ahol Bozsik Yvette koreográfiájával
kel életre a történet.

„Beethoven zenéje megnyitja a zsilipeket a bor-
zongás, a félelem, a rémület, a fájdalom áradata
előtt, és felébreszti a végtelen vágyakozást, azt,
ami a romantika lényege. Beethoven tisztán ro-
mantikus, és éppen ezért valóban zenei kompo -
nista; talán ezzel függ össze, hogy a határozatlan
vágyakozásnak teret nem adó vokális zenét, amely
csak a szavakkal jelölt affektusokat ábrázolja,
Beethoven kevesebb sikerrel művelte, s hogy
hangszeres zenéje ritkán szól a tömegekhez.” E.
T. A. Hoffmnann így ír Beethoven művészetéről
híres Beethoven-cikkében.
Új, Beethoven-sorozatunk első előadása ez a
hangverseny, melynek célja, hogy Beethoven élet-
művének egy színes keresztmetszetét mutassuk be
közönségünk számára. 
A sorozat első darabja a Kismartoni mise, melyről
Beethoven így írt a kiadójának: „Misémről, amint
egyáltalában magamról, nem szívesen mondok
bármit is, de azt hiszem, úgy kezeltem benne a
szöveget, ahogyan még kevesen”.  És ez valóban
így van: a mise hagyományos öt tételét (Kyria,
Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei) öt zenei
tételbe foglalta (azaz nem aprózta el a szöveg-
részeket, ahogy eddig szokás volt), melyek a
hangnemi rendjük alapján akár egy szimfóniát is
kiadhatnának. A művet ugyanaz az Esterházy
Miklós rendelte meg, aki Haydn kismartoni misé -
inek megrendelője is volt.  
A második részben a szerző egyik legismertebb
alkotása, az V. szimfónia hangzik fel, melynek
nyitó motívumáról maga Beethoven is így nyi-
latkozott: „Így zörget a sors az ajtón.” Maga a
szim fónia az ember kétségbeesett küzdelmét és az
emberi akarat végső diadalát mutatja meg.
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ZENEPLUSZ

2019. február 9. szombat 
19:30 Müpa

Rimsky-Korsakov: Seherezádé
Strauss: Ím ígyen szóla Zarathustra

Bozsik Yvette Társulat
Koreográfus: Bozsik Yvette
Vezényel: Guido Mancusi

BEETHOVEN

2019. február 17. vasárnap
19:30 Vigadó

Beethoven: Kismartoni mise
Beethoven: V. szimfónia

Csereklyei Andrea – szoprán
Megyesi Schwartz Lúcia – alt
Szerekován János – tenor
Blazsó Domonkos – basszus
Purcell Kórus (karigazgató: Vashegyi György)
Vezényel: Hollerung Gábor



A mai estén elsőként felcsendülő Simple Sym-
phony Britten vonószenekarra írt műve, melyet
1934-ben mutattak be a szerző vezényletével. A
darab a komponista kedvenc gyermekkori témáit
dolgozza fel négy tételben.
Ezt követően Bach a-moll hegedűversenyét hall-
hatják Berán Gábor szólójával. Bachra nagy hatás-
sal voltak Vivaldi hegedű contertoi, melyek közül
sokat átírt csembalóra, illetve orgonára, és ekkor
fogalmazódott meg benne az önálló verseny -
művek megírásának gondolata. Bach hegedű-
versenyei máig a hegedűsök repertoárjának
legkedveltebb darabjai, melyek attraktivitásuk
mellett azért komoly technikai kihívást jelentenek
a szólista számára. 
A hangverseny második felében elsőként zene -
karunk hegedűse, Pánczél Tamás Átváltozások
című műve csendül fel. 
Ezt követően Strauss Metamorfózisok című kama-
raművét hallhatják. Strauss 1943-ban, szülő vá -
rosa, München bombázása után vetette papírra a
zenemű első vázlatait, Gyász Münchenért címmel.
Így ír erről egyik levelében: „Hogy a müncheni
udvari színház leégett, a színház, ahol a Trisztánt
és a Mesterdalnokokat bemutatták, ahol hetven-
három évvel ezelőtt először hallottam a Bűvös
Vadászt, ahol apám negyvenkilenc évet töltött első
kürtösként – ez életem legnagyobb katasztrófája.
Nincs, ami megvigasztalna, számomra, az én ko-
romban, már nincs több remény.” A mű még sok
átváltozáson ment keresztül a bemutatójáig, a
végső lökést Paul Sacher adta, aki a zürichi kama-
razenekar, Collegium Musicum számára rendelt
egy vonószenekari darabot. Eközben a szövet-
séges erők Drezdát és Weimart is porig bom-
bázták, ami rányomta bélyegét az alkotási
folyamatra, így született a zeneirodalom egyik
legszomorúbb gyászzenéje, melyben Strauss
Németország sorsát siratja el. 

1945-ben a brit Nevelésügyi Minisztérium meg-
bízta Benjamin Brittent, hogy írjon zenét egy
olyan oktatófilmhez, amely a szimfonikus zenekar
hangszereivel kívánta megismertetni az ifjúságot.
A zenekar hangszerei című filmhez készült zene
később lett hangversenydarabbá. Britten négy cso-
portba osztotta a zenekar hangszereit: vonósokra,
fafúvósokra, rézfúvósokra és ütőhangszerekre.
Bevezetésül a témát, Purcell Abdelazer-szvitjének
rondó tételét eredeti formájában a teljes zenekar
játssza el, majd sorban mind a négy hangszercso-
port. Ezután minden hangszer előadja a maga
külön változatát – azok is „szóhoz jutnak”, ame-
lyek többnyire csak a nagyzenekarokban kapnak
szerepet –, végül pedig fúga következik. Ebben az
igen bonyolult, többszólamú formában írt tételben
a hangszerek ugyanabban a sorrendben lépnek be,
amelyben a variációk során bemutatkoztak. Az
eredetileg is gyerekeknek, oktatási céllal íródott
mű jó alkalom arra, hogy a közönség felfrissítse a
szimfonikus zenekarra, annak hangszereire vonat -
kozó ismereteit is.

103

Kalendárium

BDZ JUNIOR

2019. február 23. szombat
15:00 Klauzál Ház

Britten: Variációk és fúga egy Purcell témára

Mesélő: Lukácsházi Győző
Vezényel: Hollerung Gábor

BUDAFOKI HANGVERSENyESTÉK

2019. február 22. péntek
19:00 Klauzál Ház

Britten: Simple Symphony
Bach: a-moll hegedűverseny
Pánczél: Átváltozások
Strauss: Metamorfózisok

Hangversenymester: Berán Gábor



BDZ 25

Ügyvezető, zeneigazgató
Hollerung Gábor

Karmester
Werner Gábor

Első vendégkarmester
Guido Mancusi

Rezidens zeneszerző
Gyöngyösi Levente

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

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

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

Cselló
Helecz Dániel – szólamvezető
Kószás Ágnes – szólamvezető
Garami Eszter
Nagy Veronika
Simkó-Várnagy Mihály
Slodkowska Kamila
Szabó Anna
Szontagh Márton
Török Beáta

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

Fuvola
Kára-Sepsi Etelka – szólamvezető
Bánki Berta
Bene Hajnalka
Kanyó Dávid
Márfi Eszter
Réman Zsófia

Oboa
Kőházi Edit – szólamvezető
Czápos Benedek
Rajnai Marianna
Villányi Péter

Klarinét
Szepesi Bence – szólamvezető
Ablonczy Keve
Horváth Marcell
Sándor Balázs

Fagott
Bazsinka Ivett Éva – szólamvezető
Ambrózy Attila
Korda Nikoletta
Kotroczó Szabolcs

Kürt
Börzsönyi Máté
Nagy Zsombor
Südi Bálint
Szokola János
Tóth Balázs

Trombita
Csatos Ferenc – szólamvezető
Monoki Attila
Nagy Antal
Somorjai István

Harsona
Sütő András – szólamvezető
Pálinkás Péter
Galla Ákos

Tuba
Kovács Péter

Hárfa
Roskó Bernadett

Ütő
Nagy Zsolt – szólamvezető
Kiss Helga
Kovács Péter Zoltán
Tóth Péter

Művészeti titkárság
Ortutay Réka – cégvezető
Borbély Linda – koordináció
Czingráber Eszter – marketing
Drucker Zsuzsa – zenekari titkár
Geiger György – közönségkapcsolatok
Kárpáti László – hangszerszállító, berendező
Kurta Klaudia – kottatáros
Turcsányi Ildikó – rendezvényszervező,
nemzetközi kapcsolatok
Varga Ágnes – rendezvényszervező

Gazdasági iroda
Ujj Anna – gazdasági vezető
Ódor Lajos – intendáns
Behofsits Zsuzsa – gazdasági ügyintéző
Mácsainé Blahó Franciska – gazdasági
munkatárs
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Trombita
Csatos Ferenc – szólamvezető
Monoki Attila
Nagy Antal
Somorjai István

Harsona
Sütő András – szólamvezető
Pálinkás Péter
Galla Ákos

Tuba
Kovács Péter

Hárfa
Roskó Bernadett

Ütő
Nagy Zsolt – szólamvezető
Kiss Helga
Kovács Péter Zoltán
Tóth Péter

Művészeti titkárság
Ortutay Réka – cégvezető
Borbély Linda – koordináció
Czingráber Eszter – marketing
Drucker Zsuzsa – zenekari titkár
Geiger György – közönségkapcsolatok
Kárpáti László – hangszerszállító, berendező
Kurta Klaudia – kottatáros
Turcsányi Ildikó – rendezvényszervező,
nemzetközi kapcsolatok
Varga Ágnes – rendezvényszervező

Gazdasági iroda
Ujj Anna – gazdasági vezető
Ódor Lajos – intendáns
Behofsits Zsuzsa – gazdasági ügyintéző
Mácsainé Blahó Franciska – gazdasági
munkatárs

Í g y  ü n n e p e l t ü n k

Polgármestereink: Szabolcs Attila, Hajas Ervin, Karsay Ferenc

Az alapító atyák: 

Hollerung Gábor, Hajas Ervin, Nemes László

Gyermekeink rajzolták




