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Megújulás. Újrakezdés. Kikacsintás. Felfrissülés. Sokszínűség. Lendület.
ÉLET. ÖRÖM. ZENE.
Ezek a szavak gyorsan, könnyen gördültek a papírra, amikor magunkra, a
zenekarra, a zenekar körüli sok-sok ügyre és a tizedik születésnapját ünneplő
Hangoló magazinra gondoltam. 
Ősz van, e sorok írásakor épp a hajnali, biciklire fagyasztó zimankók, ám
napsütötte, rövidujjas délutánok heteit éljük. Újrakezdtünk sok mindent;
iskolát, koránkelést, gyerekterelgetést, a rendszeres próbákra járást… A BDZ
is újra lendületben – no, nem mintha nyáron annyira leült volna a tempó
mifelénk.
Zenekarunk háza táján azonban nem csak az újrakezdésé és a megújulásé a
főszerep, hanem néhány izgalmas újdonságba is belevágunk. Pont úgy,
ahogy kisfiam az iskolába; tudja, mi az, hallott már róla, sőt, nővére okán
saját bőrén is tapasztalt ezt-azt, de közelről, saját jogon még felderítendő is-
meretlenként működik számára.  A BDZ is hallott már moziról, klubról, gye -
rekkoncertről, de arra még nem volt példa, hogy mi, a BDZ hívjuk önt mozi
premierre – ráadásul egy rólunk szóló filmre! –, hogy azt mondhassuk,
Klubunk nyitva áll ön előtt, hogy több mint hatezer iskolást hívjunk meg
sulikoncertre egy héten belül, és logónk is régen újult már meg…
Vendégművészeink, zeneszerzőink, koncertjeink közreműködői is sokat
mesélnek nekünk és – a Hangoló oldalain – önnek is saját lendületükről,
megújulásaikról. Olvashatunk például énekesi hangterjedelem bővülésről,
gyerekkori hangszer helyett új hangszer vagy akár karmesteri pálca
kézbevételéről, műfajok közötti elmozdulásokról, a magyar színpadi világ
kiterjesztéséről világ szintre, hangszerpark bővítéséről, újabb zenei szerep-
körök „bevállalásáról”. E lapszámban még a filmzene műfajának kiala -
kulását, fejlődését is végigkövethetjük.
A nagy lendületben azért egy pillanatra meg is állunk. Pontosan tíz éve alkot-
tuk meg a Hangoló magazint. 2009. őszén kezdődött a munka, amelynek
eredményeképpen a 2010. téli, első lapszámunk megszületett. Tíz éve várjuk
és keressük önt a Hangolóval koncertjeinken és egyéb Hangoló-lelőhe-
lyeken. Köszönjük, hogy velünk van!
Reméljük, együtt leszünk a BDZ Pártolói Klubban és az Élet, öröm, zene
címet viselő mozi-élményben is!

Ünnepi üdvözlettel:

Czingráber Eszter
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„Istenem, mit írjak Vajdáról?
Mi az, amit tőlem kell megtudnia a
köznek?
Írjak evidenciákat? Azt, hogy ő maga
evidencia...? Írjak világlátásának
végtelen tisztaságáról? Írjam, hogy
muzikális? Mármint a szó értelmének
teljességében. Tudassam, hogy Vajda
birtokában van annak a képességnek,
aminek révén a szellem és lélek világát
zenében értelmezni lehetséges? Árul-
jam el, hogy ő is kínlódások és vívódá-
sok közepette komponál? Vagy, hogy
mindig bámultam kikezdhetetlen, szelíd
etikáját; nem bánt, nem oktat ki, „nem
szól be”, veled együtt mulat rajtad és önmagán.
70? Smafu! Már mindnyájan elmúltunk ötven,
mikor az előttünk járó generáció paternálisan fel -
ismerte: jönnek a fiatalok...(sic!) Vajda akkor is
csak mosolygott magának...
A derűje volt az, ami biztosította körünkben a lelki
higiénét.
Soroljam föl, mi mindent tanultam tőle? Nem
teszem. De magam is a hetven felé igyekezvén,
olykor a fegyelem jeleit kezdem tanúsítani. 
Vajdától tanultam, hogy anélkül nem megy...
Jaj, mit írjak-mit írjak?
Tartsa meg őt az Isten sokáig!”

Selmeczi György zeneszerző szavaival indítottuk
írásunkat, egy személyes vallomással, melyet
Vajda János 70. születésnapja alkalmából fogal-
mazott meg. Cikkünkben több pályatárs, barát is
megszólal majd, de előtte szeretnénk kiemelni –
a teljesség igénye nélkül –  Vajda János alkotói
életútjából néhány meghatározó állomást, így
tisztelegve előtte e jeles évforduló alkalmából. 

Vajda-álloMások: aZ opErák

Vajda János életútja Miskolcon indul 1949-ben,
majd zenei tanulmányai Budapestre vezetik a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolára, ahol
karvezetést és zeneszerzést tanul. A Magyar Rádió
és Televízió énekkarának korrepetitoraként dolgo-
zik, majd egy hollandiai tanulmányút után a Ze-
neakadémián kezd el tanítani, ahol a mai napig is
oktat.
Zeneszerzői munkásságát a sokoldalúság jellemzi,
szinte az összes műfajban alkotott: szimfonikus és
szóló darabokat, operákat, kamaraműveket, balet-
teket, kórusműveket, versenyműveket komponált.
Munkája elismeréseként számos díjat tudhat
magáénak: 1981-ben Erkel-díjat, 1990-ben Bartók-
Pásztory díjat, 2003-ban Kossuth-díjat („a zenesz-
erzés legkülönbözőbb – különösen az opera, az
oratórium és a kórusművészet – műfajaiban alko-
tott drámai erejű, a közönség érzelmeit is megra-
gadó lírai szépségű műveiért”), majd 2008-ban
Artisjus-díjat kapott Karnyóné című operá jáért.

Zeneszerzőink

Évszázados zenekincsek gondozója

Miskolc, Budapest, Amszterdam, Kisoroszi; Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, Ma -
gyar Rádió és Televízió, Győri Balett; Kossuth-díj, „Négyek”; Karinthy, Csokonai,
Lorca; opera, balett, kórusművek, versenyművek; hagyomány és újítás, modern, de
közönségbarát zene; röviden így lehetne összefoglalni egy „szófukar, ám humoros,
igazán jó ember, kiváló tanár és az egyik legnagyobb magyar zeneszerző” pályafutását. 

„Tartsa meg az Isten sokáig a 70 éves Vajda Jánost!”



A zenehallgató közönség a hetvenes évek második
felében találkozhatott először Vajda János
zenéjével, a Barabbás című opera kapcsán, melyet
a Magyar Televízió felkérésére írt. A librettó a
Karinthy-novella nyomán készült, és hatalmas si -
kert aratott először a salzburgi televíziós feszti -
válon, majd a veszprémi tv-találkozón az
opera-kategória fődíját nyerte el. Vajda János így
nyilatkozott később az operakomponálásról:
„rendkívül izgalmas, ahogy „megíródik” és „ki-
találódik” egy mű, ahogyan egy darab librettóvá
válik, ahogy változik az eredetihez képest. Ez
nekem élő dolog.”
Az első opera óta több nagysikerű alkotása is
született e műfajban. Például az 1988-ban bemuta-
tott Mario és a varázsló Thomas Mann műve
alapján, mely az első olyan jelentősebb szer -
zeményének tekinthető, ahol régebbi zenei ele-
mekkel, idézetekkel dolgozik. Későbbi operáiban is
szívesen nyúl vissza előző korok zenéihez: a 2004-
ben az Operaházban bemutatott Karnyóné is gazdag

idézetekben; a darabot leginkább egyfajta poszt-
modern eklektika jellemzi, az egész zeneirodalom
jelen van benne. „...ugyanazok a problémáink, mint
a régieknek...”– állapította meg a szerző. Vajda
János így vélekedik a zenei múlt és a jelen újítá-
sainak kapcsolatáról: „Úgy próbálunk újat kitalálni,
hogy közben a kapcsolatunkat drasztikusan meg
akarjuk szakítani a múlttal. Pedig éppolyan izgal-
mas lehet az is, miként tudunk élni a megörökölt,
sokszázéves kulturális tapasztalattal. Igazán kihívást
jelentő lehetőség, hogy a saját képességünk, tehet-
ségünk birtokában olyan új zenei összefüggéseket
találjunk, amelyek abban a funkcióban, azon a
módon még soha nem szólaltak meg.”
Ezeken kívül még két operát jegyez a szerző,
1999-ből a Leonce és Lénát Georg Büchner nyo -
mán, illetve a Don Perlimplín / Don Cristóbal két
egyfelvonásos operát, melyek Federico García
Lorca bábjátékai alapján készültek, s melyek egy
történet két olvasataként kerülnek színre: az
öregedő férfi és a fiatal lány szerelmét mesélik el,

Zeneszerzőink
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egyszer tragikus, másszor komikus szempontból
vizsgálva a szerelem természetét.

Más Műfajok És koncErtünk MEnüjE

A 90-es években Vajda oratorikus művek (Magni-
ficat, Változatok, Szent Péter és a zsoldosok), ka-
maradarabok, dalok, kórusművek komponálásába
kezd, majd az új évezredben születnek meg
zenekari művei is. Ezek a szerzeményei is tovább
viszik azt a Vajdára jellemző komponálási stílust,
mellyel feleleveníti a zeneirodalom különböző kor -
szakainak hangzásvilágát, miközben egy-egy
zeneszerzői megoldása tagadhatatlanul mai gondo-
lkodást sejtet. „Vétek volna azt a rengeteg kin cset,
amit az évszázadok mesterei felhalmoztak, múzeumi
tárgyaknak tekintenünk, s nem felhasználnunk. Nem
hiszem, hogy még soha nem hallott hangzatok, es-
zközök, effektek felfedezése a dolgunk, hanem az,
hogy a meglévő kincsekből próbáljunk valami olyat
építeni, ami csak a miénk.” – nyilatkozta egy ko-
rábbi interjúban. Jó példák erre a születésnapi kon-
certen elhangzó művei is.
A Sinfoniettában a XIX. századi vonószenekar
hangzásvilágát idézi meg, miközben hangvétele,
motivikája, anyagkezelése a XX. századi neo -
klasszikus vonal tovább élését tükrözi. A hagyo -
mányos szimfóniafelépítést követi, miközben
népzenei intonáció, bartókos ritmika, humor,
szarkazmus, ugyanakkor feszes és kesernyés dal-
lamfordulatok jellemzik.
Egy húszéves kapcsolat baráti gesztusaként született
meg az ünnepi koncerten szintén elhangzó Pièces
symphoniques 2018-ban, Vajda János ajándékaként
zenekarunk fennállásának 25 éves évfordulójára. A
négytételes mű Des mémoires de Mme Karnyó
(Karnyóné asszony emlékirataiból) alcímet viseli,
utalva ezzel arra, hogy a szerző sokat merített a
Karnyóné című operából. „Olyan anyagokat akar-

tam újra írni, amelyeket jobban, hosszabban akar-
tam kifejteni, esetleg más összefüggésbe helyezni.
(…) Az volt a cél, hogy többségében meglévő
anyagokból egy önálló, új zenekari művet írjak.” –
nyilatkozta Vajda János a műről. 
A este folyamán más műfajokba is tesz kirándulást
a zenekar, és újra megszólal Vajda János 2017-ben
írt Csellóversenye. Ez a mű a szerző életművének
egyik kiemelkedő alkotása, egy jellegzetes, ro-
mantikus lelkületű alkotás, a Vajdára oly jellemző
gazdag dallami invencióval. Igazi mosolygós, sze -
retettel teli darab, melyet Vajda saját örömére írt,
és ez az öröm magával ragadja a hallgatóságot és
a zeneművet előadó muzsikusokat egyaránt. A
darabot először Rohmann Ditta szólójával,
Madaras Gergely vezényletével mutatták be.
Vajda a darabot a bemutató után átírta, s a javított
kiadás egy évvel később Hollerung Gábor
vezényletével szólalt meg ismét.
A születésnapi koncert utolsóként felcsendülő
darabja egy oratorikus mű, a Te Deum, mely a
Pécsi Tudományegyetem alapításának 650. évfor-
dulójára készült. Bemutatója is ott volt 2017-ben
Kocsár Balázs vezényletével. A Te Deum egy jel-
legzetesen neoklasszikus alkotás, amelyben egya -
ránt jelen van a barokk, de rá lehet ismerni a bécsi
klasszika hagyo mányaira is. Ugyanakkor egyér -
telműen jelen van benne Kodály Budavári Te
Deumának szellemisége is. A darab mezzo szoprán
és tenor szólóra, vegyeskarra, és szimfonikus
zenekarra íródott.

aZ ünnEpEltről

Vajda János saját műveiről szerényen, őszin tén
beszél, néha túl kritikusan is: „Darabjaimat hall-
gatva mindig találok pontokat, ahol elkezdek
vakarózni, és úgy érzem, nem sikerült elég jól”.
Mindeközben barátja, Csemiczky Miklós a Bartók

Zeneszerzőink
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utáni zene egyik legmeg ha tározóbb alakjának
tartja. Csemiczky Miklós egyike azoknak a pálya -
társaknak, akikhez több évtizedes barátság fűzi
Vajda Jánost. Korábban még a Négyeknek nevezett
csoport tagjaként mesélt Vajda János Orbán
Györggyel, Csemiczky Miklóssal és Selmeczi
Györggyel a Kisorosziban eltöltött nyarakról,
amikor mindegyikük elvonul és zenét szerez, majd
megmutatja a többieknek a készülő művet. Nem-
régiben csatlakozott hozzájuk Gyöngyösi Levente,
így bővült ötre a Négyek csoportja. Barátságuk, a
zenéről való hasonló gondol kodásuk gyümölcse
közös művük, az Öt szerző miséje (Missa quinque
auctorum), melyet 2007-ben mutattak be.
Csemiczky Miklóshoz 40 éves barátság fűzi Vajda
Jánost. Még a Zeneakadémián ismerkedtek meg
és barátkoztak össze, mikor Vajda János Petrovics
Emil tanársegédjeként bent ült az órákon, amelyre
Csemiczky Miklós járt, aki így nyilatkozik róla:
„Szer teágazó, hatalmas életmű az övé, egészen
fantasztikus mennyiségű és minőségű dolgot ho-
zott létre, amit csak irigykedve, csodálva és sze -
retve tudok hallgatni, szeretem a darabjait.”
„Olyan újításokat nem csinál, mint azok a szerzők,
akiknek a legfőbb célja valami soha nem hallottat
létrehozni, ugyanakkor rengeteg újítás és olyan
dolog jelenik meg nála egy bizonyos nyelvezetben,
kontextusban, ami előtte még nem volt. Olyan
érvényes nyelven szólal meg, ami teljesen érthető,
a közönség számára is. Olyan hatalmas életművet
alkotott, aminek nagy része egészen biztosan fenn
fog maradni.” Mint barátról így nyilatkozik:
„Fantasztikus humora van, felemelő, szórakoz-
tató, terápiásan is értelmezhető dolog, helyre
tudja tenni a dolgokat a humorával.”
Orbán György zeneszerző szavait idézzük: „A 80-
as években, amikor megismerkedtünk, Vajda
János már ki volt alakulva; vannak olyan lelki,
temperamentumbeli, kommunikációs tulajdonsá-

gok, amelyek nem változnak meg, kicsit módosul-
nak, de ezek alapján ráismerünk a műveire. A
Mario és a varázsló című operája az, ami a
leginkább jellemző Vajdára, ebben az operában
minden benne van, ami jellemző rá.” S hogy em-
berként milyennek látja?: „Eléggé szófukar ember,
a véleménye két-háromszavas szerkezetekbe kon-
centrálódik, de nagyon szellemes, és az ember
sokat tanul belőle, izgalmas humora van.” Majd
így zárja: „Ő tényleg egy jó ember.”
Végül írásunk zárásához Gyöngyösi Leventének,
a csoport legfiatalabb tagjának a szavait idézzük:
„Vajda János sosem volt hivatalosan tanárom,

mégis hihetetlenül sokat tanultam tőle és köszön-
hetek neki, több szempontból is.
Mint az egyik legnagyobb magyar zeneszerzőnek:
hallatlanul sokszínű és gazdag életműve, a ma -
gyar opera, oratórium, kórusművészet, kama-
razene megújítójaként végzett munkája példaként
és inspirációként szolgál. 
Mint kiváló tanárnak: jóindulatú, ugyanakkor
konkrét, éles és finomkodás nélküli, pontos kri-
tikájára, amely mindig tévedhetetlenül világít rá
a szóban forgó mű kompozíciós problémáira, ma
is nagy szükségem van. 
És végül, mint igazán jó embernek: megtisztelő
barátsága, szerénysége, közvetlensége, kifinomult,
jellegzetes humora igen sokat jelent nekem.
Isten éltesse sokáig!”
Vajda János 70. születésnapja alkalmából ren-
dezett koncertünket október 9-én 19:30-tól hall-
hatja közönségünk a Zeneakadémián, ahol a
következő műveket szólaltatjuk meg: Sinfonietta,
Csellóverseny, Pièces Symphoniques, Te Deum.
Közreműködnek: Budafoki Dohnányi Zenekar,
Szabó Ildikó – cselló, Csereklyei Andrea – szop -
rán, Varga Donát – tenor, Nyíregyházi Cantemus
Vegyeskar, Budapesti Akadémiai Kórustársaság.
Vezényel: Hollerung Gábor.

Zeneszerzőink
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Ha megkérdeznénk önt, kedves olvasónk, hogy ön szerint hány éve tarthatja
kezében magazinunkat, vajon mekkora számot mondana? Mi itt az irodában
meglepődve fedeztük fel az év elején, hogy ez a lapszámunk, a 2019. őszi
bizony pontosan a 10. évünket zárja Hangoló-fronton. 2009 őszén dugtuk
össze a fejünket egy belvárosi kávéházban, arról diskurálva, milyen formában
és tartalommal lenne érdemes életre kelteni egy olyan magazint, amely pro-
gramjainkat is tartalmazza aktuálisan, de ugyanakkor örökérvényű, évek
múltával is jólesően lehet majd kézbe venni egy-egy lapszámot. Ezt találtuk

ki: a Hangolót. Bízunk benne, hogy nem csak szá-
munkra, a hol kisebb, hol nagyobb közreműködő,
önkéntes csapat számára jelent élvezetet és izgal-
mas kihívást a lapszámok elkészítése, hanem ön
is, akinek alkotjuk ezt az egyedülálló dolgot, ön
is várja, keresi, élvezi, használja magazinunkat.
Jubileumunk alkalmából szeretnénk önt, a
zenekart és a Hangoló csapatot egy kis összeál-
lítással meglepni. Alább olvashatja valamennyi
„közreműködő és vendégművész” nevét, aki
valaha foglalkozott a magazinnal, illetve bön -
gészheti az elmúlt 10 év valamennyi címlapját. 
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Boldog 10. szülinapot, Hangoló!



Bíró Mónika
Borbély Linda
Czingráber Eszter
Drucker Zsuzsa
Ferenczy Valéria
Geiger György
Grajczki Erzsébet
Hargitainé Kulcsár Szilvia
Hócza Kálmán
Kapin Viktória
Kassai-Máté Kriszta
Kurta Klaudia
Mácsai Ágnes
Márkus Eszter
Molnár Csöpi
Németh Katalin

Nika Zsófia
Ortutay Réka
Ortutay Romola
Pankotai István
Petró Margit
Révai Valéria
Turcsányi Ildikó
Valkay Andrea
Varga Ágnes
Viant Katalin
Zelinka Tamás
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született: 2019. őszén Budapesten

Akik írtak, tördeltek, szerkesztettek, korrektúráztak
az eddigi 10 év során:



Élet, öröm, zene

A BDZ és Hollerung Gábor közös
életéről, hétköznapjairól, küzdel -

meiről, csodáiról, zenei -
ségéről szóló
szimfonikus
dokumentum-

filmjében Sólyom András
a kulisszák mögé

kalauzolja a nézőt.
Oda, ahol a zenészek,
az irodisták, a
„főnök” emberként
is megjelenik. Az is-
mert és elismert ope -
ratőr, rendező – aki

egyben a film társ -
producere is zenekarunk-
kal karöltve – Élő Nóra,
zenekarunk mecénása
felkérésre és ötlete nyo -

mán kezdett el for-
gatni próbáinkon,

koncertjeinken 2018
áprilisában, 25 éves születésnapunk

apropóján. Rengeteg felvétel készült, András
pedig zenekarunk „foglya” lett. Több mint
egy éven át velünk élt, lélegzett, utazott,
ugyanazt a próbajelenetet vagy akár koncert-
jelenet több kameraállásból, több nekifutással
is rögzítette, célzottan, tervezetten beszél-
getett zenészekkel, szer ve zőkkel, és a végén,
hosszú, fáradalmas munkával összeállított a
sok nyersanyagból egy pörgős, lendületes, izgal-
mas filmet. Büszkék vagyunk arra, hogy ilyen
csodálatos formában léphetünk közönségünk
elé! Bízunk benne, hogy aki megnézi a filmet,
az még jobban megérzi, megérti majd a BDZ
jelenséget, a BDZ-örömzenélés titkát. 
A film készítése során Sólyom András beszél-
tetett sokunkkal. Most őt kértük meg néhány,
a filmmel, zenekarunkkal, saját élményeivel
kapcsolatos gondolatának megosztására.

„Itt egy ragyogó zenekar és
Hollerung Gábor imádnivaló
karmester, készítsünk róluk
filmet, mondta nekem Élő
Nóra, a Budafoki Doh nányi
Ze ne kar lelkes támogatója,
2018 ta va szán. Töreked-
jünk a tárgyilagosságra,
ahogy a híradós anya gok
ezt megkísérlik? Kö ves sük
a zenekart koncertről
koncert re és mérték-
tartóan tudó sít sunk?
Vagy a mindenkori
ál mom szerint, olyan
legyen a film, amely
vallomásos-szemé-
lyes, amiből kide rül,
hogy a világ aktuálisan szem-
revételezett töredékét milyennek

látom? Igen, igen,
legyen ez! És derüljön ki, miért lesz
jó annak, aki ezt a filmet látja? Hát
persze! Több mint 25 éves a
zenekar, sokak számára ismert és
szeretett. Érdeklődés övezi. 

Óriási a felelősség! 
Hipp-hopp, eltelt másfél év. Kész a

film. Középpontjában Holle -
rung Gábor áll, a művészeti
vezető, aki senki előtt sem
titkolja a szenvedélyét, a zene

szeretetét.
Kifogy hatatlan energiával
ma  gya   ráz za a zeneműveket a
publikumnak és a muzsiku-
sainak egyaránt. És aki

hallja, újból és újból megerő -
sítheti magában, hogy a zene
sze re tete az emberi élet legna -
gyobb ajándéka, amiből ki-ki

annyit kaphat, amennyinek a
fel fo gására képes. Próbákon,
koncerteken forgattunk és
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Szimfonikus dokumentumfilm a BDZ-ről és Hollerung Gáborról



mindig nagyon-nagyon közel a muzsikusokhoz. Azt
hiszem, ez fontos. Mert így lehetőséget teremtet-
tünk arra, hogy személyiségeket ismerjünk meg,
akik az átlagos koncertlátogató számára arcta-
lanok, névtelenek maradnak. Néhányan közülük
riportban is megszólalnak és a zenekari munkáról,
egyéni nehézségeikről beszélnek. Ezek rövid,
pörgős riportok, mert így rímelnek arra a felfoko-

zott ritmusra, amelyben a koncertek és a
próbák igen-igen sűrűn

követik egymást.  Nem
volt nehéz arra
az elhatá ro zás ra
jutni, hogy a
koncertekből is

csak rövidke rész -
leteket muta tunk,
hiszen az élőben
megszó laló zené -
vel nem tudunk és

nem is szeretnénk
versenyezni. Itt a

filmben más a
fontos: a fel -
készülés. Ha
egy próbán még
nem sikerül va -
lami, közö sen

végig kell gondolni a technikai nehézségeket,
hiszen mindenki tudja: az ördög a részletek-
ben rejlik. És ebből a karmester nem enged-
het. Ez a felkészülés legfontosabb része. Az
adott pillanatban teljesíthető maximumot
kell elvárnia a muzsikusaitól. 
Hogy próbál a Budafoki Dohnányi
Zenekar és Hollerung Gábor? A
karmesternek diktátornak kell
lennie? Minden kérdésben magá -
nyosan dönt? Tényleg mindent ő
tud a legjobban? A filmben vála -
szo kat kapunk ezekre a kérdé -
sekre és sok más dilemmára is.
A mozgókép varázslatos képes -
ségének kö szön hetően pedig
időben és térben akadályta-
lanul, megfi gyelőként ott
lehetünk jelen, ahol
akarunk.”

Sólyom Andrással, zené szeink kel, Hollerung
Gáborral és a BDZ-mecénás Élő Nórá-
val is találkozhat kö zön -
ségünk a film premieren.
A vetítést az alko -
tókkal és néhány
érintettel folytatott
beszélgetés követi a
moziterem színpadán. 
A film premierjével 2019.
november 9-én, szombaton
15:30 órakor az Uránia
moziban várjuk közön-
ségünket. Aki esetleg nem
jut be a premierre, vagy
akit annyira lenyűgöz a
film, hogy újra megnézné,
az jegyezze föl magának a
következő két vetítés
időpontját, szintén az
Urániában: december 17.,
kedd, 18:30 és 2020. január
19., vasárnap 15:30. (A premierre
a bdz.jegy.hu oldalon, a további vetítésekre az
Urániában válthatóak jegyek.)
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Beszédhangját azonnal felismerem a tele-
fonban, mert személyesen, sajnos, bokros
nyári teendői miatt nem tudunk találkozni,
pedig örültem volna akár egy teljes napig
tartó „kísérői” szerepnek is mellette, mond-
juk Székesfehérváron… Kezdem is sorolni,
hogy mi minden érdekel engem és remé -
nyeim szerint kedves közönségünket is vele
kapcsolatban. Végül, hogy ne vesszünk el
a témák között, a legszok ványosabb, a
felkérést érintő kérdéssel indítok, amelyre
ő egyáltalán nem szokványosan válaszol…
Hogyan került sor a felkérésre, hogy két
gyönyörű Mozart-áriát énekeljen a BDZ
egy őszi koncertjén?
Gábor kért fel, akivel nagyon régi szakmai
kapcsolatot ápolunk. Ha jól emlékszem, az
első közös munkánk egy nagyon érdekes
koncert, egy „hármas” volt, a Zempléni
Fesztiválon, hosszú évekkel ezelőtt a BDZ-
vel, ahol Szentpáli Roland nekem írt egy
dzsesszváltozatot Mozart az „Éj királynője”
második áriájára. A koncert egy templom-
ban kapott helyet, ahol elhangzott még más
Mozart-ária is, de: ez volt a hab a tortán. Em-
lékezetes, nagyon érdekes produkció volt, a fel-
dolgozást pedig a mai napig nagyon szeretem.
Többször sike rült is előadni, még Gáborral is,
szim fonikus változatban is, a Müpában is volt erre
lehetőség, de zongorás változatban is többször
elénekelhettem. Tehát ez volt az első találkozá-
sunk, és ez tulajdonképpen meg is pecsételte a sor-

sunkat. Azóta már többször volt alkalmam a
zenekarral énekelni, aminek nagyon örülök, mert
Gábor az az ember, aki hihetetlen intenzitással,
agilitással és magas művészi tudással irányul a
művészek felé, és természetesen igen magas fokú
kívánalmakat, elvárásokat támaszt a művészekkel
szemben. És én nagyon szeretem az ilyen jellegű,
kemény kihívásokat. Messziről jött ember – mint
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„Igazi kihívás: a lelki lemeztelenedés”

A csillogó szemű, nevetős arcú, elegáns megjelenésű opera-nagyasszonyt bő 20 évvel
ezelőtt hallottam először énekelni a Boldogasszony-(Mátyás-) templomban, egy nyáresti
koncerten, és azóta számtalanszor, a legkülönbözőbb énekes szerepekben, formációkban
‒ szerencsére sokszor „élőben” is. Újabban, mint lelkes zsűritagot vagy televíziós mű-
sorvezetőt csodálom, hisz most épp a „zenei ismeretterjesztés” terén alkot egyedit,
élvezeteset, és persze énekel világszerte, de szerencsénkre itthon is. Most a BDZ közön-
sége is élőben hallhatja őt, hisz Miklósa Erika a 2019. október 2-i Dohnányi bérletes
koncertünk vendégművésze lesz a Zeneakadémián, amikor is két Mozart-áriát ad elő.

Az ismeretterjesztő, zsűriző, maratont futó, inspiráló, 
műsort alkotó opera-világsztár: Miklósa Erika



én –, mondhat, amit akar, de egy hazai produkció,
egy itthoni koncert magáért beszél. Gondolom,
Gábornak is valami hasonló a hitvallása. Vele
kemény, őszinte munka folyik, vidám, jó legkör-
ben.
Kórustagként mi is vidámságát szeretjük talán
leginkább, ami szakmai tudása mellett az egyik
legjellemzőbb tulajdonsága. Az az érzésem, a
közönség azt hiheti őt látva, hogy nem is olyan
nehéz, amit csinálnak a művészek.
Az nem baj, sőt! Inkább mi izzadjunk, mint a
közönség…! Nem baj, ha a közönség nem a ko-
moly munkát látja, hanem élvezi az előadást. A
közönség hadd legyen közönség. Ez a vidámság
is az oka annak, hogy Gábor nagyon jól szót tud
érteni a művészek minden szegmensével, a fiata-
labb korosztállyal is, miközben a munka az
munka. Apait, anyait bele kell adni mindenkinek
egy-egy előadásba, akár szólista az ember, akár
kórustag. 
A két Mozart-áriát ön mint szólista kérte vagy
Gábor szerette volna ezeket hallani Miklósa
Erika előadásában?
Gábor választotta ezeket a műveket. És én örülök
annak, amikor valaki nekem választ darabot, mert
az sok mindent elárul. És nagyon jót választott,
mert az egyiket, a Vorrei spiegarvi, oh Dio kon-
certáriát (K. 418) már régen énekeltem, pedig
nagyon nagy kedvencem ‒ ahogy a másik is nagy
kedvenc, a Marten aller Arten kezdetű a Szöktetés
a szerájból c. opera második felvonásából, mely
Constanza koloratúrszoprán áriája. Tehát két
gyors, bravúros áriát választott nekem Gábor. 
A Vorrei spiegarvi, oh Dio c. koncertáriáról
olvastam, hogy ún. beillesztett
ária. Ez azt jelenti, hogy a
zeneszerő nem egy adott ope -
rához komponálta, hanem írt
egy briliáns koncertáriát, 
me lyet az énekes bármely ope -
rá ba beilleszt he tett, hogy
techniká jával, hangjával elva -
rá  zsolja közön ségét. Mozart
ezt az áriát későbbi sógornője,
Aloysia Weber részé re írta,
hogy a művésznő be told hassa
a Pasquale Anfossi „Il curioso
indiscreto” c. ope rá jába,
melyben Klorinda sze repét
énekelte a bécsi Burgtheater-
ben 1783 jú niu sában. 

Valóban, régen nagy divatja volt a beillesztett kon-
certáriáknak. Nekem is van ezzel kapcsolatosan
egy nagyon érdekes történetem. 2006-ban, a
Mozart-évben énekeltem a főszerepet a Frag-
mente, azaz Töredékek c. darabban, a Deutsche
Oper Berlinben. Az volt az est lényege, hogy
csupa olyan vokális vagy zenekari művet szedtek
elő Fragmente alkotói, melyeket nem fejezett be
Mozart, és ezeket felfűzték egy librettóra, vagy
inkább történetre. A másfél órás darabnak mégis
az volt a csúcspontja, amikor a Vorrei spiegarvi,
ez az ismert ária felhangzott: az egyetlen a darab-
ban, melyet Mozart fejezett be. Ma is lúdbőrözik
a hátam attól, ha csak rágondolok erre az elő -
adásra, mely az emberiség és a művészet kapcso-
latát boncolgatja, mintegy kifordítva azt. A darab
a legismertebb Mozart-hősök (Sarastro, az Éj
király nője, Papagena) felvonultatásával kezdődik,
és aztán jön több, be nem fejezett, majd az
egyetlen befejezett ária. A nagyon érdekes kon-
cepciót, hogy ember és ember viszonya hogyan
alakul a XXI. században, hogy foszlunk szerteszét
világunkban, különleges dísz letek, jelmezek, és
rendkívüli filmes maszkolás egészítette ki és tette
igazán izgalmassá, modernné: szinte zombivá vál-
tunk, másztunk a földön. Amikor a darab véget ért,
néma csönd volt, semmilyen taps nem hallatszott.
És ez nagyszerű élmény volt! Nekem ez a
betétária volt a kitörési pont, mert itt voltam
legközelebb (filozófiai síkon) a világossághoz, a
fényhez: hogy mégsem húzott le a világ, az élet,
mint egy tölcsér, az örvénylő mélybe. Nos, vissza-
térve a beillesztett ária témájához, én akkor tudtam
meg, hogy ez az ária betétária, és amit természete-
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az Éj királynője szerepében



sen nem véletlenül választottak be a darabba. Ez
tehát egy a sok betétária között. 
Azt is olvastam, hogy anno konfliktust is jelen-
tett a szerző és mondjuk az operaszínpad fenn -
tartója között, hogy sikeráriákat toldottak
egy-egy ope rába a közönség óhajára. Nos, ez a
mi koncertünkön nem konfliktus-, hanem
örömforrás, nagyszerű lehetőség lesz…
Nem, most egyáltalán nem okoz konfliktust…
Szép a szövege is.
Említette, hogy szinte zombivá válva, mászva
énekelt a Töredékekben. De a Traviata új ma -
gyar feldolgozásában sem lehet könnyű
énekelni egy hatalmas kanapén egyensúlyoz -
va… Egy modern feldolgozás segít közelebb
vinni a nézőkhöz az operát? Vagy jobb a hagyo -
mányos forma?
Mindkettő jó szerintem. Bár természetesen a
klasszikus megjelenítések is nagyon jók és
fontosak, ezeket kicsit el kell felejtenünk néha,
mert azt hiszem, napjainkban különösen fontos az
érzelmek komoly kinyilvánítása, illetve a látvány.
Hogy a dologgal, a témával, a hősökkel köny -
nyebben tudjunk azonosulni. Ha már a Traviatát
említette, ami szintén az egyik nagy kedvencem,
akkor elmondhatom, hogy Anger Ferenc velem
álmodta meg ezt az egész elképzelést. Az alapin-
spirációt én jelentettem az alkotási folyamatban,
ami nagyon megtisztelő volt számomra. 
Akkor ez nem rendezői önmagvalósítás volt…
Nem. Ő engem akart Violettaként látni. Nagyon
jó volt, hogy sok időm, csaknem öt hónapom volt
a felkészülésre, mert a legnehezebb nem az volt
számomra, hogy milyen díszletek között, akár
kanapén egyensúlyozva énekelek, hanem az, hogy
tulajdonképpen önmagamat kellett megjelení -

tenem, szinte meztelenre vetkőzve
lelkileg. 
Ez a rendkívüli személyesség
valóban sajátossága a modern
rendezéseknek.
Igen, és ebben a rendkívüli szemé-
lyességben én is rendkívül sokat
fejlődtem. Én nem abban látom az
előadó számára a nehézséget a
modern rendezésekben, hogy
fizikailag jobban megmozgatják
az embert a rendezők, hanem hogy
lelkileg is igen komoly feladatok
elé állítják. Ebben a darabban még
a pihenéseimet is a színpadon

oldottuk meg, hisz az első perctől a „halálomig”
színpadon vagyok. A báli készülődést, a ruhac-
seréket is belekomponálták a darabba. Itt nem volt
szünet, pihenés, átmenet. Kérdésére mégis azt
válaszolom, hogy szinte észre sem veszem, hogy
milyen fizikai feladatok elé állít a rendező, mert a
szerepmegformálás lelki oldala az igazi nehézség,
az az igazi feladat.
Fejlődést említett… Én bő 20 éve hallottam egy
ragyogó fiatal nőt énekelni a Mátyás-templom-
ban, akit akkor még nem nagyon ismertünk…
Kérdezgettük is egymást, ki ez a fantasztikus
szoprán…
És ki volt az?
Természetesen ön…
…jaj, már épp akartam kérdezni, ki volt ez a szop -
rán, mert én szeretem a fiatal tehetségeket. Talán
Vivaldit énekelhettem, ami illik a Mátyás-temp -
lomba.
Ezt már nem tudom, de azt igen, hogy ez a
hang, ez a megjelenés akkor revelációként ha-
tott ránk. És ehhez hasonló reveláció számom -
ra, hogy újabban bekapcsolódik a „zenei
nevelésnek, ismeretterjesztésnek” nevezett,
cseppet sem könnyű műfajba, mert nem mind-
egy, hogy ki próbálja a zenét, az operát köze -
lebb hozni a közönséghez… Mi készteti erre az
új szerepkörre?
Ez a sorsom. Nekem a pályám kezdete óta fontos
volt, hogy ‒ miközben én magam is fejlődöm ‒
minél többet adjak vissza a közönségnek is, és a
nálam fiatalabb művészeknek is. Fontos, hogy a
közönség legalább azt tudja, hogy mi is az a ko-
molyzene vagy klasszikus zene, amit elutasít,
amiről azt hiszi, hogy nem szereti. És ehhez a
munkához ma már megvan minden eszközöm,
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hitelem. A Partitúra c. műsor az én ötletem volt,
amelybe bevontam barátomat, Batta András tanár
urat: így van jelen az értelem és az érzelem min-
denféle formában az adásokban. Ez a „túra” azért
is fontos, mert nemcsak a zenéről szól, hanem
arról is, hogy milyen kulturális értékeink vannak.
És főleg arról, hogy szeressük a vidéket, hiszen-
erkölcsi értelemben is, a vidék tartja fönn az orszá-
got. És tulajdonképpen számomra egy kis
önbizalom-növelést is jelent a műsor, mert sorra-
rendre kapjuk a visszajelzést, hogy azokban a
városokban, ahol jártunk, az ottaniak is felfedezik,
hogy mennyire jó helyen laknak. Mert eddig fel
sem tűnt esetleg nekik, ami természetes, hogy
mennyire jó, mennyire különleges a városuk, hogy
milyen szerencsések, hogy ott élnek. 
Somogyi kötődésűként ezt a rácsodálkozást én
is érzékelem. Talán az is fontos a Hollerung
Gáborral való szakmai kapcsolatában, hogy
mindketten sokat tesznek a zenei nevelésért.
Gábor minden alkalommal beszél a művekről
a közönségünknek, és ezzel jó, baráti hangula-
tot ébreszt. 
Remélem, most is fog beszélni! És ne feledkez-
zünk meg arról, hogy mennyire fontos a ter-
mészetesség, ami Gábort jellemzi. Ahogy jelzi,
hogy amiben részük lesz, az egy felemelkedett
érzés, a zene magasiskolája. És erről tud egyszerű
nyelven beszélni, hogy valóban értse is mindenki,
amit hall.  Kommunikálni kell, na!
A zenének azért könnyű dolga van, hisz az
érzelmekhez szól. Talán ezért is talál könnyen
utat mindenkihez, különösen a gyerekekhez,
akik végighallgatnak hosszú és nehéz műveket is.
Igen, ez egy érdekes dolog. Most „átpattanok” a
Virtuózokra; az a műsor is csodálatosan kinőtte
magát! De van egy közeli, a témához
kapcsolódó élményem is. Meghívtak a
kápolnásnyéki Halász-kastélyba, ahol
nyári estéken, egy 300 éves cseresznyefa
alatt, gyönyörű környezetben, a kastély -
kertben, beszélget a Képmás magazin
főszer kesztője a lap címlapján megjelent
művé szekkel. Mi a fiatal zenei tehet-
ségekről, a zenei nevelésről beszélget-
tünk, s arról, hogy meg lehet-e szerettetni
a zenét, és ha igen, akkor hogyan. A
beszélgetést a székesfehérvári művészeti
iskola három tanulójának koncertje
kísérte. A műsor végén sokan feljöttek
hozzám, egy kislány is, aki törte a ma -

gyart. Mint kiderült, itt nyaralnak, a Felvidékről
jött a szüleivel. Ezért a koncertért jött és azért,
hogy velem beszélhessen, mert látta a Virtuózokat
és benne engem is. És ezek az igazán fontos dol-
gok számomra. A visszajelzések. Hogy valaki nézi
a Virtuózokat, hogy megszereti a zenét, s hogy a
zene fontos lesz számára.
Hallhatnánk énekesi terveiről, koncertjeiről is?
Mire készül? Balázs Jánossal pl. fellép a
közeljövőben?
Igen, Balázs Jánossal van már rég egy közös kon-
certsorozatunk, amit folytatunk. De rengeteg fellé -
pésem, koncertem van és lesz. Épp most érünk egy
kon  cert sorozat utolsó estjéhez, ami Szombathe-
lyen, az Iseumban lesz, július végén. A Modern
Art Orchestrával „dzsesszistaként” járom az
országot. Közösségi ember vagyok. Annyira sok
mindent tanultam ezektől a srácoktól.
Sok komolyzenész kacsintgat a dzsessz felé…
Ez nem véletlen. Szerintem nyitni kell más műfajok
felé is. Pedig ezért sokat támadtak már a pályám
eléjén, amikor Wolf Péterrel, Malek Miklóssal
léptem fel, és készítettem lemezt. Pedig az a közös
munka nekem kifejezetten jó volt, mert ha más mű-
fajokra is figyelek, és tanulok belőlük, akkor sokkal
többet tudok fejlődni a saját műfajomban, sokkal
többet tudok adni a közönségemnek.
Közönségünk Miklósa Erikát 2019. október 2-án
hallhatja, 19:30-kor a Zeneakadémián, a
Dohnányi bérlet 2019-2020 keretében. Két ária
csendül fel előadásában: Mozart: Vorrei spie-
garvi, oh Dio… K 418. és Mozart: Szöktetés a sze -
rájból – Constanza áriája. A koncerten elhangzik
még: Stravinsky: Dumbarton Oaks, Strauss: Don
Quixote, közreműködik Kusz Viktória – brácsa,
Helecz Dániel – cselló. Vezényel: Guido Mancusi.
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Beszélgetőtársam kedves, nyugodt,
magabiztos. Tervei szárnyalók, melyek
megvalósulásában a végtelenségig hisz.

Fantasztikus helyeken, fantasztikus
koncerteket ad „a magyar”, ahogy
Távol-Keleten fogalmaznak veled
kap csolatban. Mesélj nekünk a tur -
nétól, az idevezető útról!
Több mint 30 éve járhatom a világot.
Első külföldi koncertturnémon a zene -
iskola (VI. kerületi Tóth Aladár Zene -
iskola) zenekarával adtam szóló
koncerteket Athénban, Görögországban.
Ekkor, ha jól emlékszem, tizenkét éves
voltam. Az azóta is tartó, hosszú és szí -
nes pályafutást, kialakított nemzetközi
karriert a sok befektetett munka és sze -
rencse mellett azoknak az álmaimnak,
terveimnek is köszönhetem, amelyek
már tizenéves koromban is megvoltak a
fejemben. Az ún. nemzetközi karri-
ereknek több szint je van. Amit én idáig
elértem, azt természetesen sok ember
segítségével, de igazából profi manage-
ment nélkül értem el. Mindig is tele voltam
ötletekkel, célokkal, elképzeléseimmel igyekez -
tem mindig egy-egy lépéssel mások előtt járni.
Magam is szeretek szer vezéssel, menedzseléssel
foglalkozni, együtteseket létrehozni, programokat
megtervezni, hosszú távú projekteket életre hívni.
Ilyen például a jövőre 25 éves, egyedülálló
együttes, a Budapest Szaxofon Kvartett is, amel-
lyel Amerikától a Távol-Keletig több, mint hu -

szonhét országban koncertezve beutaztuk a fél
világot. Vagy ilyen a három évvel ezelőtt életre
hívott és ma már egyre sikeresebb Magyar Klar-
inét és Szaxofon Társaság is, valamint hangsúly-
ozottan ide sorolhatom a BDZ-t is, amelyben –
mint sokaknak –, nekem személyesen is egy „élet”
közös munkája fekszik. (Jelenleg a 27. szezonomat
töltöm a zenekarnál…)
Őszintén mondhatom, hogy minden kezde ménye -
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a világhír kapujában
„Az akadályok arra tanítanak, hogy leküzdjük őket”

Szepesi Bencét, a BDZ klarinétszólamának vezetőjét külön szeretettel és érdeklődéssel
figyelem a kórusból, talán azért is, mert évekkel ezelőtt testvérével véletlenül egymás
mellé ültünk az Énekel az ország egyik próbáján, és így teszünk azóta is, most már
barátságból. Figyelem Bencét a próbákon és a koncerteken, ahol egyre gyakrabban
áll szólistaként Gábor mellett, figyelem, ahogyan zenél és ahogyan fogadja a tapsot.
Egy csendes kávézóban beszélgettünk a 2020. január 17-ei világpremierről, amikor
zenekarunk szólistájaként Aharon Harlap „Concerto for Clarinet” című művét játssza
majd, melyet a szerző neki írt. 



zésre, amit sikerült megvalósítanom,
büszke vagyok. A jelenlegi utam és kar-
rierem az eddigiekhez képest egy másik
szinten zajlik, profi ügynökséggel és
külföldi (New York-i) bázissal. Így új
utakon, újabb kapuk átlépésével, új,
kiterjedtebb lehetőségek nyílnak meg
számomra. 
És valóban meg is nyílnak a kapuk?
Szerencsére többnyire igen, de ehhez
azért azt sem árt tudni, hogy merre men-
jen az ember, melyik kapuval próbálkoz-
zon. Én mindig szerencsés embernek
tartottam magam, már csak attól az
egyszerű ténytől is, hogy a legszebb hi-
vatást kaptam és választhattam: a zenélést. Úgy
éreztem, hogy engem a lehetőségek és a segítők is
mindig megtaláltak, a lehetőségekkel pedig
igyekeztem is mindig élni. Életem mostani sza-
kasza is úgy indult, hogy egy segítő és egy
lehetőség jött velem szembe. Ezt a lehetőséget
azonban nemcsak észrevenni kellett, hanem teljes
erőbedobással bele is kellett ugrani. Azt hiszem,
ez utóbbira sem vállalkozik mindenki. A Carnegie
Hall nemcsak a pályám egy újabb állomása,
hanem az életem egy új szakaszának kezdete is
volt egyben.
Mi kellett még ehhez?
Bátorság. Ha visszaemlékszem, talán nem is
tudnék olyan elém került lehetőséget mondani az
életemből, amibe ne ugrottam volna bele. Nem
mondom, hogy mindig minden simán ment, nem
mondom, hogy sosem izgultam, de félni nem fél-
tem, és a feladatok mindig arra sarkalltak, hogy
még többet fektessek be. A színpadon a tisztelet
mindig arra emlékeztet, hogy a művész van a
közönségért és nem pedig fordítva. Az akadályok
arra tanítanak, hogy leküzdjük őket.
Mitől olyan nehéz ez a szintugrás?
A jelenlegi helyzetem legfőképpen abban külön-
bözik minden eddigitől, hogy ezt a befektetett
munkát már nem tudtam otthonról, Budapestről
végezni, ehhez muszáj volt egy időre felhagynom
sok mindennel, amit addig felépítettem, és New
Yorkba költöznöm. Sajnos azt látom, hogy a világ
térképén Budapest jóval kisebb súllyal szerepel,
mint amit érdemelne, függetlenül attól, hogy 
mennyi tehetséges ember él itt. Ha valakinek a
neve előtt az áll, hogy „New York based…”, akkor
a megítélése egyből megváltozik.
György Ádám, akivel a turnéd során felléptél,

kint ismert, itthon „ismeretlen zongorista”,
ahogy egy CD-je címe is utal erre. Mi örülünk,
ha itthon hallunk téged, nem is szívesen adunk
téged másoknak, de tudjuk, hogy egy művész
életében eljön az ideje a hosszabb-rövidebb
ideig tartó a világjárásnak.
Valóban, a kisebb-nagyobb kihívások egy világ -
járó művész életében rendszeresen jelen vannak,
de azt hiszem, ez így természetes. Hozzáteszem,
hogy Ádám azért már régóta nem „ismeretlen zon-
gorista” itthon sem, sikerei eljutottak Magyar -
országra is.
Vannak még terveid?
Rengeteg! És még rengeteg tartalékom is van
magamban… Aki a New York-i életet meg tudja
szeretni és magáénak tudja érezni, az nem csak
gondolkodásban, de energiában és tettekben is
sokkal intenzívebben pörög, ott nincs leállás. És
ezt mindenkinek tudomásul kell vennie, ha ko-
moly eredményeket akar elérni. Szerencsére én
azonnal otthon tudtam magam érezni abban a
világban is. Ahogy említettem, rengeteg tervem
van, például magyar zeneszerzők klarinétra (és
szaxofonra) írt zenekari, szóló, zongorakíséretes
vagy kamaraműveivel kapcsolatban, amelyeket
más esetleg nem szólaltat meg.
Mert olyan nehezek?
Elsősorban inkább azért, mert sajnos kevesen jut-
nak hozzá olyan lehetőségekhez, mint én. A
következő Carnegie Hall koncertemen például
Bartók-művet fogok játszani, amelynek megszó -
lal tatása már évek óta a terveim között szerepelt.
Ehhez, mondjuk egy Bartók-műhöz, nem kel-
lenek magyar zenésztársak?
Technikailag mondhatnám, hogy nem, zeneileg
persze más a helyzet. Hiszen Bartók zenéjét mi,
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magyar zenészek érezzük leginkább sajátunknak.
Az ázsiai turnén több koncertet fűztünk fel két,
Bartók által gyűjtött népdalra, és erre a vázra im-
provizáltunk Ádámmal, mert mi ebben szeretünk
mozogni, mert ez a gyökerünk és ezt szeretnénk
globális módon átadni. Idén, 2019. november 24-
én a Carnegie Hallban Bartók Kontrasztok című
művét játszom majd el, egyrészt mert a mű bemu-
tatója ehhez a koncertteremhez kötődik, másrészt
az egyik kedvenc klarinétra írt kamarazenei mű -
vemről van szó, harmadrészt pedig azért is, mert
– ha jól tudom –, magyar klarinétművész eddig
még nem léphetett színpadra ezzel a művel a
Carnegie Hallban.
Ráadásul maga Bartók, valamint a klarinétra-
hegedűre-zongorára írt Kontrasztok című ka-
maraműve Amerikában is igen jól ismert:
Benny Goodman és Szigeti József a Carnegie
Hallban mutatta be a számukra írt kompozí-
ciót. Te döntesz vagy felkérnek egy adott műre
a programjaidban?
Is-is, ebben is nagyon szabad és szerencsés
vagyok, mert többnyire én dönthetek. Azt az
ötletemet is sikerült megvalósítanom, hogy több
hangszeren játszó művészként ez az oldalam is
teret kaphasson a pályafutásomban. Szentpáli
Roland barátom komponált számomra egy olyan
versenyművet, ami három különböző hangszeren
szólal meg. A Rapszódia egy olyan háromtételes
mű, amelynek az első tétele klarinétra, a második
tétele tárogatóra, a harmadik tétele pedig szoprán

szaxofonra íródott. A
darab eljátszása mind-
három hangszeren nehéz,
kihívást jelentő feladat az
előadónak, de szerencsére
a közönség számára
élvezetes kompozíció.
Marosi László karmester-
rel és Rolanddal közösen
lemezre is rögzítettük,
valamint óriási örömünkre
Amerikában díjat is nyer -
tünk vele. Örülök, hogy ez
a projekt is megvalósult. 
Ilyen tervek meg-
valósításához mennyire
kell magabiztosnak
lenni?
Inkább azt mondom, hogy
nagyon motiváltnak kell

lenni, mégpedig saját magunk által. Szükség van
önmotivációra. Ez a pálya sok kínkeserves gya -
kor lást is jelent a négy fal között, ahol senki nem
rugdos, hogy csináld, hogy még egy ici-picit jobb
legyél. Ha az emberben saját magában nincs mo-
tiváló erő, akkor sosem fogja elérni a célját. Én a
Carnegie Hall koncertemre mentálisan és fizi -
kálisan is hónapokig tudatosan készültem.
Segít valaki egy-egy koncert előtt a felkészülés-
ben?
Egy-egy volt tanítvány, tanár, barát, kolléga, sza-
kember és természetesen a család is sokat tud hoz-
zátenni a sikerhez, akár csak pár perc közösen
eltöltött idővel is. Egyéb segítségem nem igen
van, mert egészen egyedi, amit csinálok. De
szívesen hallgatom meg azoknak az embereknek
a véleményét, akikben megbízom. 
Azért nem magányos pálya a tiéd.
A gyakorlás ugyan nagyon magányos dolog, de
maga a zenész lét egyáltalán nem. Én amúgy is
közösségi embernek tartom magam, hiszek a
közösség erejében. Általában hosszú távú terveim
vannak az életem minden területén, így a zenei hi-
vatásomat tekintve is.
A személyes viszony okán írt neked Aharon
Harlap is, Szentpáli Roland is klarinét-
versenyt?
Szentpáli Roland barátom versenyművének volt
egy korábbi változata is csak klarinétra, melyet
később számomra szerkesztett át három külön-
böző hangszerre. A kérdés személyes részét nem
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kikerülve pedig az is fontos tény, hogy Rolanddal
együtt nőttünk fel, így több évtizedes barátság fűz
minket össze. Aharon pedig Hollerung Gábornak
egy régi barátja, akivel úgy kerültem közelebbi
kapcsolatba, hogy amikor ő először járt Bu-
dapesten a BDZ-nél, akkor én mutattam be az első
klarinétversenyét még a régi Vigadó koncertter-
mében. Ez egy nagyon emlékezetes momentum
volt mindkettőnk életében, a barátságunk is itt
kezdődött, és azóta is tart. Ha jól emlékszem, két
évvel ezelőtt az egyik beszélgetésünk során
kérdezte meg, hogy nem bánnám-e, ha egy új
klari nétversenyt komponálna számomra, amire
természetesen boldogan mondtam igent. Ez a
háromtételes versenymű Aharon szerint rengeteg
rám szabott elemmel tarkított.
Mit jelent az, hogy rád szabott?
Aharon szereti azokat a hangszíneket, amelyeket
én használok a klarinétommal, ezért a mű egyrészt
hangulatában, másrészt hangszínében is nagyon
sokszínű. De természetesen a virtuóz elemeket
sem hanyagolta el számomra…
Minden klarinétnak más a hangszíne?
Van különbség a faanyagok között, van különbség
a mechanikák között, fúvóka-fúvóka, valamint
hordó és hordó között is (én például rózsafából
készült hordón és vasból készült fúvókán ját-
szom), melynek kombinációja eleve nem
szokványos hangot hoz létre. Ehhez jön még eleve
a nád, amelyből millióféle van, valamint a nádat a
fúvókára erősítő “szorító”, amely piaci részvétele
szintén hatalmas üzletággá fejlődött, de legfőkép-
pen a fúvószenészek szerinti legfontosabb –
velünk született – elem:
az ansatz. A száj körüli
izmok azok, amelyek az
egyéni megszólalást biz-
tosítják. Olyan hangsze -
ren, nádon és szorítón
(RZ Capriccio CZ),
D’Addario USA, BG
France) játszom, melyet
tudatosan választottam
magamnak a sok gyártó,
márka és típus közül,
pont azért, mert azt a
hangot tudom általuk
megvalósítani, amit el -
kép zelek. 
Olvastam, hogy a klari né -
tos maga is hangot ad ki.

Inkább úgy fogalmaznék, hogy a hangképzés is
fontos eleme a megszólalásnak. Azt el lehet
magya rázni, el lehet mutogatni, hogy a hangszert
hogyan vegyük szájba, hogyan fújjuk meg, de azt
nem láthatjuk, hogy kinek milyenek az izmai,
hogy azok hogyan ernyednek vagy feszülnek meg,
vagy, hogy milyen erős például a befújt levegő
sűrűsége.
A mű ősbemutató lesz a Zeneakadémián.
Világpremier, melyen a szerző is jelen lesz.
Roberto Paternostro fog vezényelni, akit szintén
jól ismerek, hiszen többször dolgozott már a
zenekarunkkal. Termé sze tesen örültem volna, ha
Gábor dirigál, de az évad rengeteg különféle hang-
versenyének tematikája és szereplői már azelőtt
megszülettek, mint hogy ezt a művet beillesztettük
volna erre a koncertre. Eredetileg már tavaly
ősszel lett volna a bemutató Gáborral, amit a
Carnegie Hall miatt kellett lemondanom. Abban
biztos vagyok, hogy Aharon műve és az egész
koncert fantasztikus lesz!
Mintha Gábort hallanám: ő is, ha kortárs mű
hangzik el egy BDZ-koncerten, azt mondja a
közönségnek, hogy szép lesz...
Gábornak az egyik erénye pontosan az a misszió,
hogy magát a zenét és nemcsak különböző stílu-
sokat kedvelteti meg a közönséggel. Én nem
vagyok egy tipikusan modern zenét játszó zenész,
és inkább azt tanítom, azt igyekszem átadni, hogy
mindenki a saját helyét találja meg a világban.
Nekem az egyik célom éppen az volt a zenéléssel,
hogy azt csinálhassam, amit igazán szeretek. Ezért
csinálom a kvartettet, ezért vagyok itt ebben a
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zenekarban is, mert itt lehetek önmagam, itt, a mil-
lióféle zenei programban tudok a legsokoldalúb-
ban fejlődni  zenekari játékosként, szólistaként,
klarinétosként és szaxofonosként is.
Honnan jönnek az ötletek, hogy milyen úton
haladj, milyen terveket, célokat valósíts meg?
Mindig előtérbe helyezem azt a gondolatot, hogy
mi az, amivel évek múlva is boldogan foglal -
koznék. Például hosszú évek óta tanítok külön-
böző külföldi nyári kurzusokon, és megrögzött
célom volt, hogy a rengeteg magas szintű szakmai
kapcsolatomat, amiket az évtizedek alatt felhal-
moztam, itthon kamatoztathassam. Így született
meg az ötlete az idén már harmadik éve sikeresen
megrendezett BalatonSAX Nemzetközi Klarinét
és Szaxofon Nyári Akadémiának. Az ötletem meg-
valósításához természetesen sok-sok munkára,
valamint olyan támogatókra, barátokra, segítőkre
volt szükség, akik hittek bennem és az álmaimban.
Megrögzött célom volt, hogy Európa egyik
legszebb tavához, a Balatonhoz hozzam el a világ
vezető klarinét és szaxofon professzorait –
legfőképpen a magyar tehetséges növendékek
számára.
Segít ebben valaki anyagilag? Gondolom, ez
vég leg nem három forint…

Természetesen igen, szerencsére van támogató, és
pályázati lehetőségek is rendelkezésre állnak.
A mecenatúra más, mint a szponzoráció. A
mecénás önzetlenül segít, nincsenek elvárásai…
Igen, így van, a befektető, a szponzor és a mece-
natúra teljesen más fogalmak és szerepkörök. A be-
fektető egyfajta személyes bankként „üzemel”,
részt kérve a profitból. A szponzor a támogatásért
saját elvárásokat is érvényesíteni akar, a mecénás
viszont nem érdekből támogat, hanem mert hisz a
megvalósulandó projektben és megengedheti
magának az önzetlen segítségadást. Ezért is tervem
a magán-mecenatúra magyarországi kiala kítása,
mert hiszek benne, hogy annak, aki megteheti, jó
érzés a tehetséges zenészek támogatása.
Mit gondolsz, hol leszel tíz év múlva?
Nem szeretek jósolgatni, inkább igyekszem úgy
alakítani az életemet, hogy mindig azt csinálhas-
sam, ami örömöt okoz. Az biztos, hogy a BDZ-
ben nagyon szeretek zenélni…
Közönségünk 2020. jan. 17-én, a Zeneakadémia
Nagytermében hallhatja Aharon Harlap klarinét-
versenyének (Concerto) világpremierjét. Szólista:
Szepesi Bence klarinétművész. A koncerten elhangzik
még: Weber: Euryanthe – nyitány, Rachmaninov: II.
szimfónia. Vezényel. Roberto Paternostro.
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Gábor rendszerint valamilyen téma köré építi fel
ezeket a rendhagyó, különleges ismeretterjesztő
előadásait a Megérthető zene bérlet-
sorozatunkban – kezdi a beszélgetést Viki, a
BDZ brácsa szólamának vezetője. Az évtizedek
óta sikeres sorozatban a saját szak mai tapaszta-
latát, meggyőződését és tudását is megosztja a
hallgatósággal. Az első részben a zenekar úgy
mutatja be a művet, hogy darabjaira szétszedve,
a zenét illusztrációként hasz nálva színesíti
Hollerung Gábor előadását. Ekkor külö nösen
fontos, hogy a zenész be tudjon kapcsolódni
abba a hangulatba, amit a darabnak az adott rés-
zlete megkíván. Fókuszálva koncentrál a soron
következő feladatra. Egy ilyen koncert sem-
miképpen nem szokványos előadás. A koncert
második részében egyben is elhangzik a mű.
Ekkor már az első hang megteremti az at-
moszférát, s onnantól kezdve viszi előre a
zenészt a lendület.
A két évvel ezelőtti koncerten Dani életében
először játszotta Don Quixote karakterét megfor-
málva a cselló szólót, ráadásul a koncert jellegéből
adódóan rögtön kétszer, rész leteiben és egyben is,
ami a plusz kihíváson túl előnyt is jelentett
számára a zenemű átfogóbb megismerésének
folyamatában.

ÉrZElMEk Műfaja: a sZIMfonIkus költEMÉny

A 19. században Európa-szerte a polgári átalakulás
és a kulturális változás folyamata felgyorsult, ezért
a művészi kifejezés is új utakat keresett és talált.
Az ellentmondásokkal teli, nyugtalan társadalmi
atmoszférát sugárzó korban a zene területén is új

műfajok és technikai megoldások születtek. A
késő romantikában a szimfonikus költemény az
érzel mekre ható, képalkotó hangzásvilág megte -
rem tésének egyik hatásos eszköze lett. Ez a műfaj
alkalmas a külső világ bonyolult, izgalmas, fordu-
latos megjelenítésére és a legszemélyesebb érzel -
mek kifejezésére. A programja lehet a zenén kívüli
konkrét dolog, gondolat, vagy akár művészeti
alkotás, például az irodalom, a képzőművészet té-
maköréből.
Richard Strauss német komponista is a hatáskeltés
és virtuozitás nagymestere volt, Liszt és Wagner
mellett. Öntörvényű látásmód, erőteljes hangzás -
világ, meghökkentő hangeffektusok és rendhagyó
formai szerkesztés jellemezte. Minden művének
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Gáláns moll, fecsegő dúr

Zenekarunk darabválasztása köztudottan rendkívül színes. Ezúttal műsorunkra tűztük
Richard Strauss: Don Quixote című variációs sorozatát is, amely kifejezetten a ne-
hezebb feladatok közé tartozik. A BDZ azonban magabiztosan vállalkozhat ilyen pro-
dukciókra is, hiszen zenészeink felkészültek, lelkesek, s örömmel vállalnak szóló szerepet
is. A rendkívül zsúfolt előző évadunk végén egy főpróba és egy előadás közti szusszanás-
nyi szünetben Kusz Viktóriával és Helecz Dániellel, a zenekar két vezető művészével,
az októberi Strauss-darabunk szólistáival Petró Margit beszélgetett. Együtt idézték fel,
ki mire emlékszik a mű legutóbbi, 2017. márciusi, Megérthető zene sorozatunkon el-
hangzott előadásából. 
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bemutatója hatalmas esemény volt, és a sikert je-
lentős vagyon is koronázta. A Don Quixote variá-
ciós sorozat elő-, és utójátékkal 1898-as
be mu tatója után világ hír névre is szert tett. A
Strauss-kompozíció irodalmi ihletésű, alapjául
Cervantes műve, a világirodalom egyik legjobb
pikareszk regényének (kópéregény, kaland regény)
története szolgált. 

strauss-I paródIa

A tíz variációból álló sorozatot Strauss a szim-
fonikus költemény, mint műfaj paródiájaként írta
meg. Dani a történet segítségével idézi fel a
groteszk ábrázolást. A mű kétfajta valóság, a
kétértelműség bemutatására vállalkozik a hang -
sze rek segítségével. Megjeleníti Don Quixote,
magyar nevén a Búsképű Lovag lelkében végbe-
menő folyamatot, azt, ahogyan ő látja, vagy
álmodja a történéseket, és azt, ahogyan hűséges
szolgálója, Sancho Panza karakterén keresztül a
többi ember látja a valóságot. A szolgáló időről-
időre megpróbálja visszarángatni urát a saját
dimenzi ójába. Danihoz közelebb áll az álmodozó
főhős jelleme, és a kihívást a cselló szólóban a
közönség által is jól érthető interpretáció jelenti
számára. S hogy ez miért nehéz feladat? Széles di-
namikai tartományok között több karaktert kell a
hangszeren keresztül érzékeltetnie. Sok beírás,
utasítás található a kottában, egy ütemen belül
akár háromféle is, rendkívül sűrű az anyag. Ezt
nem lehet rutin játékból megvalósítani. Daninak a
késő romantika az egyik kedvenc korszaka, és
Strauss zenéjét is szereti. A szer ző talán azért
választotta a darabban a csellót szóló hangszerül,
mert azt szokták mondani, hogy ez a legemberibb
hangszer. Nagy a hangtartománya, lehet rajta mé-
lyen és magasan is játszani, ezáltal a szélsőségek

kifejezésében van némi előnye a többi vonós
hangszerhez képest. Jól meg lehet mutatni azokat
a mélységeket és magasságokat, amelyeket Don
Quixote hőstettei, kalandozásai nyomán megél.
A főhős kiegészítője, pandantja Sancho Panza, a
fegy verhordozó, akit a brácsa jelenít meg. Viki
világéletében úgy érezte, hogy ezt a karaktert neki
írta a szerző. A darab nagyon nehéz és nagy ter-
jedelmű, a III. variáció teljes szólóbrácsa tétel
zenekari kísérettel. Ilyen jelentőségű feladat brá -
csára igen ritka, szinte nincs is a zeneirodalomban.
Viki azt gondolja, hogy a zeneműben a szolga egy
parasztos, egyszerű, földhözragadt, élettel teli
személy, szabad szájú, nagyon vérmes beszólá-
sokkal felruházott sze replő. Széles eszköztárral,
szélsőséges játékmóddal úgy tudja a karaktert
megjeleníteni, hogy magát adja, hisz a szerep
részben saját egyéniségéhez is illik. Nagyon sze -
reti ezt a jellemformálást, mert hálás feladat a
brácsás számára, olyan, amelyben megmutathatja
képességeit.

stEak És pacal?

Ebben a művében Richard Strauss a variációs
technika segítségével jellemzi a karaktereket.
Talán a wagneri vezérmotívum mintájára a két
főszereplőnek eltérő alaptémája van. A nemes
lovag moll hangnemben nyilvánul meg, néha az
ég fele törő, a kalandvágyat idéző motívummal,
máskor érzelmes, vagy ellentmondást nem tűrő
hanghordozással, vagy gáláns hangulatban. A
szolga dúrban ad hangot a fe csegő, segítőkész,
vagy a világra fütyülő karakternek. Ha valaki nem
ismeri a Cervantes-regény történetét, akkor is
eligazodik a zeneműben, mert a játékmódról, kife-
jezés világról azonosítani tudja a szereplőket.  
Viki emlékeztet, hogy a szerző a művet együtt sze -

rette volna bemutatni a
„Hősi élet” című szim-
fonikus költeménnyel,
mivel a kettő szervesen
összefügg. Strauss úgy
gondolta, hogy Don
Quixotét nem értheti az,
aki nem ismeri a másik
művet. Ebben az esetben
egy groteszk és egy
fennkölt ellentétpár
alkotás előadására és be-
fogadására lett volna
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nÉVjEGy: kusZ VIktórIa bráCSaműVÉSZ, a bráCSa SZólam
VeZetőJe, a bDZ 2017/2018-aS ÉVaD műVÉSZe

mottója: a saját magam legjobb verziója szeretnék lenni
bDZ-n kívül zenél a Color Quartetben, bDZ Kvartettben, a trüffel Quartetben,
játszik a Centrál Színház „my fair lady” című előadásában
a klasszikusoktól a filmzenéig minden műfajt kedvel. 
Saját szólamát, a brácsa szólamot a bDZ-ben magas szakmai színvonalú, 
szeretetteljes baráti társaságként jellemzi, ahol közös bulik, szülinapozások is
gyakoriak. Szólamtársai elfogadják őt vezetőjükként és követik. 
nagylánya, lili gimnazista, életvidám, versenyszerűen modern táncol; kisfia,
balázs 4. osztályos, focizott, most eredményesen teniszezik.

Élete legnagyobb kihívása a gyermekei terelgetése a legjobb út felé.



szükség. Végül az elképzelés nem vált valóra,
mert ezek a művei már a romantikus stílus végső
határát súrolják, s túl nehezek. Viki tréfásan úgy
fogalmaz: hiszen egymás után egy steaket és egy
babos pacalt nem tud megemészteni az ember.

don QuIxotE-BoncolGatás

Dani veszi át a műelemzés fonalát. A dúr hangnem
optimistább, a moll álmodozó, melankolikus. A
rövid, kurta témák mindig másként jelennek meg
és mindegyik önálló dallam, de többször együtt
szólnak, s az is lehet, hogy így disszonáns lesz a
zene. Egyszerre rengeteg dolog történik, mire
kiszűri az ember a zenei folyamatot, addigra ott a
másik, s nem is tudja a hallgató, hogy melyik a
fontosabb. Mindegyik rendkívül sokrétű, finom-
ságokat rejtő és ez által nehéz zene. 
A variációs formában megírt zenemű tele van
groteszk elemekkel. A szóló hangszereknek hang -
festő szerepük van. A brácsát a basszusklarinét és
a tenortuba vezeti fel, a szólóhegedű lágy, lírai
hangon a Dulcinea iránti elérhetetlen nagy sze -
relmi vágyat idézi elénk. A zenekari szövet is
összetett, képszerű. Sokszor nem egyszerű a vari -
ációs témát sem felismerni, annyira egymásba
folynak a dallamok. 

A III. tételben Viki által „belekotyogós” témá-
nak nevezett kettősükben jól fe l  ismerhető a
karakterek és a hangulatok összecsa pása. Szer-
inte ez a rész falusi frissességet idéz, mint
ahogy elképzeljük, amikor az osztrákok
söröznek. A tenyeres-talpas szolgáló határozott,
figyelemfelkeltő hangon mondogatja a ma gáét,
s nem akar tudomást venni a rajta kívül
lévőkről, úgy magyaráz. Viki a szereplők be-
mutatásának kivitelezését a beszédhez hason-
lítja. Mindketten elmondhatják ugyanazt, de a
két karakternél másként fog hangzani, hiszen
eleve más hangszínben és másként szólnak. 
A regényes kalandokat, a karakterek külön-
bözőségét, változását humoros, ironikus, paro-
disztikus elemekkel színesíti a zene. A II.
variációban a szordinált, tompított rezek szemé-
lyesítik meg a birkákkal való harcot. A IV. var-
iációs tételben hisztérikus vonós menetek és az
ábrándozó dallam összecsa pása mellett dal-
lamtöredékek ábrázolják az elszunyókáló szol-
gálót. A VII. variációban a glisz szandók,
futamok jelzik a paripa szá gul dását, a repülést
a szélgép illusztrálja. A VIII. vari ációban az

evezőcsapásokat szaggatott hangon, a hullámokat
futamokkal fejezi ki a szerző. A IX. variációban a
beszélgető szerzeteseket két fagott játssza, a
gonosztevőket az üstdob ütései kergetik el. A lírai
Fináléban a cselló játéka kiábrándultságot sug-
ároz, majd a zene lecsendesedik, megnyugszik,
éteri akkor dok jelzik főhősünk halálát, a végső
megnyugvást. 

sZólIsta-sZaBadsáG

Kíváncsian kérdezhetnénk, hogy az ilyen bonyo -
lult mű előadása mennyiben múlik a technikai
felkészültségen és mennyiben az emóción alapuló
művészi játékon. 
Viki úgy gondolja, hogy nem lehet szétválasztani
a kettőt. A technika eszköz arra, hogy kifejezzük,
ami bennünk van, s az a művészi megformálással
szerves kapcsolatban áll. A technikai tudás bir-
tokában tudja a művész előhozni, s megmutatni,
amit emocionálisan megél.
Dani ezt úgy fogalmazza meg, hogy a fel ké szü léskor
gyakorlással megoldják a technikai feladatokat, s a
színvonalas előadáshoz vezető úton kikísérletezik a
legjobb megoldást. A koncerten már nem szabad,
hogy technikailag nehéz legyen a mű, ott az érzelmi
részre kell koncent rálni. Kicsit túl van jegyzetelve a
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kotta, mondja, de jó dolgokat kér a szerző és a ro-
mantikában nagyobb az előadói szabadság.

H-trükk a Brácsán

Viki megoszt velünk egy kulisszatitkot. A darab
technikai kihívása a brácsás számára, hogy a szerző
az egyik szólót úgy írta meg, hogy közben a C húrt
le kell hangolni fél hanggal. A III. variáció elején,
miközben szól a darab normál hangnemben,
ugyanazt a „belekotyogós” témát kell játszani a leg-
mélyebb, C húron. Ha egy húr lejjebb van hangolva,
nincs akkora rezgése, megváltozik a hangszíne, picit
öblösebb lesz. A szerzőnek vélhetőleg H hangra volt
szüksége a téma groteszk megjelenítéséhez és ezt a
technikailag igen stresszes megoldást választotta.
Ezt a nehéz manővert Vikinek rengeteget kell
gyakorolnia, hogy a rendelkezésére álló két ütem
alatt a nagy szólóra visszatekerje a húrt. Sokan
éppen ezért a kisebb kockázat miatt két hangszeren
szokták ezt a részt játszani, de mivel neki nagyon
kicsi a keze, kis hangszeren játszik, nehéz volna
másik ilyen minőségű hangszert találni, ezért ő a
hangolást választja.

töBBEdsZEr MásHoGy

Viki már harmadszor fogja játszani, amiért nagyon
szerencsésnek érzi magát. Ezt a darabot nem szokták
évenként előadni a zenekarok, és több brácsásnak ez
élete nagy vágya. Amikor először játszotta, még
nagyon fiatal volt. Éppen akkor került a BDZ-be,
más életszakaszban volt a diploma megszerzése után.
Nem volt még anyuka, más érzésekkel állt a nagy fe-
ladathoz, és teljesen más hogy játszotta, mert min-
denki úgy játszik, amilyen ember. Nem volt ennyire
érett, és ez a játékán is
érződött – emlékezik visz-
sza. A két évvel ezelőtti
előadás ahhoz képest
őrületes változás volt.
Érezte, hogy technikailag,
megformálásban nem így,
hanem úgy szeretné ját-
szani, mert számára mást
mondott már a darab. Min-
daz, amit megélt az eddigi
életében, amit elért a szak-
mai pályafutása során, azok
hatására bizonyára most is
másként játszik majd.

Dani két éve játszotta először, akkor is nagy fela-
datnak gondolta. Azóta még inkább megismerte és
megkedvelte a darabot, a tanulságokkal, tapaszta-
latokkal felvértezve készül, hogy a művön
keresztül a közönség fantáziáját is megmozgassa.
Beszélt Guido Mancusival, a BDZ első vendég kar -
mesterével, aki a koncertet dirigálja, s megtudta,
hogy ő is imádja ezt a korszakot, Strausst és a
darabot is, ezért neki is külön öröm lesz a koncert.
Viki az általa megformált karakterrel, Sancho
Panza személyiségével nagymértékben tud azono-
sulni, mert az életszeretet, a szókimondás, a játé -
kosság rá is jellemző. Nagyon várja már az
előadást. Örül, hogy Guido Mancusi karmesterrel
fognak játszani, akinek személyisége, vezénylési
stílusa közel áll hozzá. Szereti, hogy sok szabad-
ságot ad a szólistáknak, művészeknek, s hagyja,
hogy az előadó a saját szája íze szerint valósítsa
meg a darabot. A kedvence, amikor a szólók előtt
egy kézmozdulattal jelez, s azt mondja: tessék. És
nem tesz semmi mást. Sokszor játszott már így
vele. Természetesen, ha vannak bizonytalanságok,
akkor nagy segítség a karmesteri instrukció. Ame-
lyik zenész az elképzeléseit hatá rozottan meg
tudja valósítani úgy, hogy tisztában van azzal,
hogy játéka szervesen illeszkedik az egészbe,
annak nagy nyugalmat ad, ha valamit ennyire sza -
badon rábíznak. Ez a legnagyobb támogatás és
bizalom, amit az előadóművész kaphat.
A közönség 2019. október 2-án 19:30-kor a Ze-
neakadémián hallgathatja meg Richard Strauss:
Don Quixote művét. A koncerten felhangzik még
Stravinsky: Dumbarton Oaks, Mozart: Vorrei spi -
egarvi oh Dio… K 418, Mozart: Szöktetés a sze -
rájból – Constanza áriája. Az est sztárvendége:
Miklósa Erika. Vezényel: Guido Mancusi.
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a bDZ-n kívül metál, rock, világzenei stílusú zenekarokban játszott, s jelenleg a
Centrál Színház „my fair lady” című előadásában zenél.
a cselló szólamra és a zenekarra jellemző a sokszínűség, egyéniség, egységesség,
vitalitás, jó hangulatú próbák, eredményesség.
a romantikus stílus áll hozzá a legközelebb, mert az érzelmekre hat, rengeteg
zenei eszközt használ. átélt előadás, virtuóz technika jellemzi, sok benne az
önkifejezési lehetőség.
fontos számára a társadalmi felelősségvállalás, életszemlélet, a filmek terén
pedig Skandinávia vezet. Ételekben a könnyűt, művészetben inkább a „nehezet”
kedveli. Zenén kívül érdekli még az építészet, a pszichológia, a design, az utazás,

a kávé… edzőteremben sportol, mert a fittség nagy előny a zenélésben is.
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don QuIxotE – fantasztikus variációk egy lovagi jellegű témára, zenekarra

bevezetés: Don Quijote lovagregény-olvasmányai hatására, elveszítvén józan ítélőképességét, elhatározza, hogy
maga is kóborló lovag lesz.

téma: Don Quijote, a búsképű lovag (szólócselló), Sancho Panza (basszusklarinét, tenortuba, szólóbrácsa).

i. variáció: a különös pár kilovagolása, a szép Dulcinea del tobosóról való ábrándozás és kaland a szélmalmokkal.

ii. variáció: győzedelmes csata a nagy alifanfaron császár serege ellen (harc a birkákkal).

iii. variáció: beszélgetések a lovag és szolgája között: az elégedetlen Sancho szólásmondásokkal tarkított kérdései,
melyekre Don Quijote csitítóan, kioktatóan válaszol, és az elhivatott lovagi szolgálatról elmélkedik.

iV. variáció: Szerencsétlen kaland a zarándokokkal.

V. variáció: Don Quijote őrségben. forró üdvözlete a távoli Dulcineának.

Vi. variáció: találkozás a parasztlánnyal, akit Sancho elvarázsolt Dulcineának nevez.

Vii. variáció: lovaglás a légben.

Viii. variáció: Szerencsétlen utazás az elvarázsolt csónakon (barcarola).

iX. variáció: Harc a vélt varázslók ellen: két szerzetes szamárháton.

X. variáció: Párbaj a fehér Hold lovagjával, aki legyőzi Don Quijotét. Don Quijote elbúcsúzik a fegyverektől, s el-
határozza, hogy visszamegy pásztornak a falujába.

finálé: Józan eszét visszanyerve utolsó napjait csendes szemlélődéssel tölti. Don Quijote halála.

kulisszák mögül





A művésznővel az Erkel Színház büféjében
találkoztunk. Kedves személyiségét minden
belépő köszönti; népszerű tagja az Operaház
társulatának. Balga Gabriella megszólalása,
hangja, beszédstílusa mind-mind árulkodik
egyéniségéről. Felvidéki származása okán
igen ízes beszéd jellemző rá. Az, ahogy a
magyar nyelvet megéli, használja, sajátos
életérzésre utal. 
Okoz önnek gondot, hogy váltakozva
használja tájszólását és az irodalmi nyelvet?
A magyar nyelv az anyanyelvem, melyet
gyerekkortól beszélek, szlovák óvodába jár-
tam, így azt a nyelvet is anyanyelvi szinten
ismerem. A Fegyverneki Ferenc Magyar
Tannyelvű Egyházi Alapiskola és Gimnázi -
um volt az első iskolám, és szlovák
zeneiskolában kezdtem. Majd Balassagyar -
maton tanultam tovább, ahol csak én
használtam a palóc kiejtést, de próbáltam
úgy beszélni, ahogy a többiek. Később sze -
rettem volna felvenni a „szép magyar beszédet”,
ahogy maguk beszélnek. Mert mi így tartjuk, hogy
maguk beszélnek szépen. Meg is tanultam a
tájszólás nélküli kiejtést, de megint hazakerültem
Ipolyságra, ahol eleinte ugyan „magyarosan”
beszéltem, de végül visszaszoktam a „sajátomra”.
A váci Konzervatóriumban 18-19 évesen már nem
bírtam az irodalmi szép beszédre visszaszokni,
mert nekem túl színpadias volt, és ha azt használ-
tam, nem tudtam önmagamat adni. A tanárok
mondták, hogy „ha az Operába kerülsz, akkor
majd szépen kell beszélni”, de valahogy így
maradtam. Azért az első rádióinterjúm alkalmával
nagyon izgultam. Nem tudtam, hogyan is szólaljak
meg. A színpadon, ha magyarul énekelek, az iro-
dalmi kiejtést használom, és azt mondják, hogy
nem hallatszódik a palóc mivoltom. Egyébként
nemcsak a saját tájszólásunk tetszik, de az erdélyi
is, illetve más dialektusokat is szívesen hallgatok. 

Több nyelven beszél. De milyen nyelven szeret
énekelni?
A gimnáziumban fel kellett venni az angolt és a
németet is. Ez utóbbival mindig szenvedtem, a
Bartók Konzervatóriumban mondtam is Fekete
Mária néninek, az énektanáromnak, hogy bármi-
lyen darabot adhat, csak ne németet! Sok olyat
kaptam, ráadásul jó strófikusakat, hogy megszok-
jam, és később könnyebben tanuljam meg a német
nyelven való éneklést is. A szakiskolában olaszul
tanultam, az egyszerűbb volt számomra. Ma már
a franciát is könnyebben tanulom. Ha idegen nyel-
ven énekelek, mindig egyeztetek olyan emberrel,
aki különösen jól beszéli azt a nyelvet. Szerencsé -
re az Operában vannak segítőink.
A szépen csengő hangját örökölte? Kik voltak
támaszai a pályán?
A családunkban senki nem zenész. De mivel az
édesanyámnak mindig, mindenütt nagyon fontos
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„a kortárs szerzők gyöngyszemek!”
A CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál zenekarunk által adott koncertjén a szá-
munkra már több közös produkció okán is igen kedvelt, trillázó kacajú operaénekesnő,
Balga Gabriella is színpadra lép velünk. Ráadásul a párja által komponált mini opera
szólistájaként. 



volt a magyarság ápolása, ha valamit szervezett,
vitt engem is, népdalt énekeltem, verset mondtam.
A gimnáziumban néptáncoltam és kórusba jártam,
a zeneiskolában furulyáztam. A népdalverse -
nyeken általában mindig jó helyezést értem el.
Nagy hatással volt rám az első énektanárom,
Michna Angéla, aki erre a pályára vezetett. Ti-
zenkét évesen, amikor alapvetően még semmit
sem tudtam a világról, feltette a kérdést, hogy népi
éneket, vagy klasszikust szeretnék-e tanulni. A
klasszikus éneket választottam. A választásom
nem volt tudatos, de jónak bizonyult. Szlováki á -
ban nem tanítanak szolfézst, csak teóriát,
zenetörténelmet. Sosem kellett diktandót írni,
vagy hangközöket, akkordokat felismerni. Ezért,
amikor elhatároztam, hogy a váci Pikéthy Tibor
Zeneművészeti Szakközépiskolába jelentkezem,
akkor fel kellett zárkóznom szolfézsból is. Az első
év végén Bakonyi Ilona énektanárnőm nyugdíjba
vonult, s az ő tanácsára felvételiztem a Bartók
Béla Szakközépiskolába, ahol a már említett
Fekete Máriához kerültem, a korrepetítorom pedig
mindvégig Hajnóczy Zsuzsanna volt. A Ze-
neakadémián is nagyon jó tanárokhoz kerültem,
akikre mindig felnézek. Pászthy Júlia és Alszászy
Gábor növendéke voltam s vagyok
a mai napig. Ha tanácsra van szük-
ségem, Fekete Mária nénit is fel-
hívom, akinek nagyon nagy a
repertoárismerete. Van néhány
mesterem, akiknek a véleménye
mindig számít. Nagyon sokat
köszönhetek az Operának, Óko vács
Szilveszternek, hiszen ő figyelt fel
rám, és főiskolásként általa játszhat-
tam az első sze re peimet. 
Az opera színpadon milyen sze -
repeket írnak mezzora? Ön mit
énekelt már ezek közül?
A hangszínem alapján lírai koloratúr
mezzo vagyok, amely ritkább hang-
faj, mint mondjuk a szoprán.
Rengeteg mindenben megmutat -
hatja magát a mezzo. Az én hang -
színemre valók a magasabb fekvésre
írt, de még nem szoprán sze repek,
ahol megvan a kellő mélység is.
Több nadrágsze repet is énekeltem,
pl. a Hunyadi Lászlóban Mátyást, a
Figaro házasságában Cherubinot. Az
énekesnek jól be kell osztania az

erejét, az életét, hogy mindent jó időben énekeljen
el és ne tegye magát tönkre. Van, akinek idővel
felfelé, s van, akinek lefele erősödik a hangja.
Fontos, hogy először végigénekelje a saját
hangjára írt sze repeket. Szerencsére nagyon sokat
dolgozom, de ha van időm, dalesteken, oratóri-
umokban is vállalok fellépéseket. Énekeltem a
Dvořák Requiem szoprán szólóját, Brahms Német
requiemjét. Énekelek a Varázsfuvolában az Erkel-
ben, fontos szerepem volt a Hugenottákban, az
Olasz nő Algírban című darabban, a Háry János-
ban.  De mostanában kezdenek megtalálni a szo-
prán sze repek is. 
Az operaénekes számára a meggyőzés eszköze
a hangja után a színpadi játéka. Ez mennyire
tanulható?
A diákot csak egy szintig lehet tanítani kifejezésre,
ha nem hoz magával a tarsolyában tehetséget, egy
ponton túl már nem lehet fejleszteni. Az emberi
érzelmekből, úgy gondolom, hogy a színpadon
nem lehet sokat, vagy keveset mutatni. Ha az igazi
önmagát adja valaki, akkor nem lehet sok, vagy
kevés. 
Milyen a jó előadás? A zene, a szöveg, az alakítás
hogyan szolgálja a színvonalas produkciót?
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Azt gondolom erről, hogy van a zene és a szöveg,
s ezeket a színpad alátámasztja. Ha olyan
helyzetbe kényszerítenek, ami szerintem nem
szolgálja ezt a kettőt, vagy olyan szituációba, amit
nem értek a darabban, akkor azt nem tudom elját-
szani. Ha mindhárom alkotó elem illeszkedik,
akkor tud valami csodálatos megszületni. Ehhez a
legfontosabb az alázat a mű iránt, a zeneszerző, a
rendező, a kollegák, a szöveg iránt.
Már nem tudom teljesen felidézni a tízparancso-
latot, ami a jó előadásról útravalóul kint függött a
Zeneiskolában, csak néhány fontos gondolat jut
eszembe belőle: kell a minőségi technikai tudás,
önbizalom, uralkodni kell tudni az izgalmon, mert
a pályát tönkreteheti a drukk, fontos a színészet,
és a kifejezés.
Melyik alakításában érezte eddig a legjobban
magát?
Egyik legemlékezetesebb szerepem a Debrecen-
ben előadott Norma volt. Nemcsak azért volt jó,
mert nekem való a szerep és lubickolhattam
benne, szépeket énekelhettem. Hanem mert a part-
nerek, a rendező, a jelmeztervező, a kórus és a
karmester – túl azon, hogy kiváló művészek –,
mind jó emberek voltak. Tisztelettel és alázattal
fordultunk egymáshoz, mindenki egyenlő
szándékkal és erővel járult hozzá a sikerhez. Az
egész próbafolyamat ilyen szellemben folyt. Na-
dine Duffaut {Francia rendezőnő, aki februárban
a Normát rendezte Debrecenben, s rendszeresen
visszatér oda – Szerk.} mindent tudott, volt
elképzelése, de nem akart rám erőltetni semmit.
Én egy kicsit vehemensebb vagyok, de az ő segít-

ségével tudtam angyali alakot hozni. Nagyon jól
éreztem magam, és örülök, hogy benne lehettem.
Az ilyen élményt nem felejti el az ember, ott
marad a szíve közepében.
Hogyan születik meg önnél egy opera szerep?
Gyorsan tanulok, körülbelül egy hónap alatt meg-
tanulom a szerepet. A darab érik, s ha két évadban
énekelem, újra kell tanulnom. Ugyanaz a mű vala-
hogy mégis más, mert hangilag is érettebb leszek,
a személyiségem is változik. A betanulás után
kezdődnek a korrepetíciós próbák, közben viszem
a szerepet énektanárhoz is. Tény, hogy mire ide-
hozom a színházba, addigra már tudom, hogy mit
szeretnék elérni. Ezután következik az együttének-
lés, jönnek a rendezői próbák, s ott minden
kiderül; hogy stimmelnek-e a dolgok, kell-e csi -
szolgatni, változtatni. Viszont volt már részem
beugrásban, amikor természetesen gyorsabban
kell elsajátítani a szerepet. A Kormányzót (Hugo
Wolf: Der Korregidor – Frasquita szerepe) két hét
alatt tanultam meg. Nehéz volt, a korrepetitorok
segítsége nélkül nem sikerült volna.
Hogyan fogadja az újító szándékot a mai
zenében, a modern rendezői koncepciót az ope -
rajátszásban?
Kutrik Bence zeneszerző a párom, így közvetlen
közelről minden nap látom, hogy mennyit dolgoz -
nak a kortárs zeneszerzők. Keresnek valami újat,
hogy értékeket tegyenek le az asztalra. Ők a
gyöngyszemei ennek a folyamatnak. A párom is
nagyon tehetséges, én nagyon szeretem, amiket ír.
Ugyanígy van a színpadon is, mert mindenki sze -
retne valami újat nyújtani, ám ezek a törekvések
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nem mindig sikeresek. Ha valaminek van értelme,
segíti az operát, a zenét, a szöveget, előreviszi az
egészet, akkor nem vagyok ellene a modern ren-
dezésnek. Szerintem, ha valami megmagya -
rázható, nem erőltetett, akkor az elfogadható. Még
nem kerültem bele olyan helyzetbe, amit nem
lehetett megoldani. Előfordult, hogy nem minden
tetszett, de általában mindent megformáltam. A
Zeneakadémián sok mindenre felkészítettek, ezért
nem ér meglepetés, ha modern rendezésbe csöp-
penek. Az elképzelések érvényesítése során ál-
talában minden kikristályosodik a végére, kiderül
pontosan, hogy ki mit szeretne.
Ön egyre sikeresebb, sokat foglalkoztatott ope -
raénekes, a figyelem középpontjába került.
Elismert énekesként mennyire kell alkal -
mazkodni a körülményekhez, az elvárásokhoz? 
Olyan szerepet vállalok, ami a hangomhoz illik,
és amit technikailag meg tudok oldani. Meg-
próbálom a színpadon magamat adni. Ha az ember
dolgozik saját magán, akkor elérheti azt a
minőséget a személyiségéhez nem túl közel álló
szereplővel is. Könnyebb dolgom van, ha jó taná -
csokat kapok, és olyan emberekkel dolgozhatok,
akik segítenek. Ebben a szakmában minden nap
úgy telik, hogy sokan néznek, figyelnek. Ezt meg
kell szokni. Ezért folyamatos megfelelési kényszer
munkálkodik az emberben, amihez szintén hozzá
lehet szokni. De fontos, hogy legyenek olyan pil-
lanatok is, amikor kifújhatja magát az ember.
Milyen múltja van már zenekarunkkal?
A BDZ-vel először Rossini: A sevillai borbély
Bertáját énekeltem a Müpában, ezt megelőzően szín-
padon csak Rosina szerepét alakítottam, ezért ko-
moly feladat volt egy másik karakter megformálása.
Első közös munkánk során fantasztikus partnerekkel
dolgozhattam. A következő közös fellépésünk a
zenekarral az Orbán György: Rorate coeli című
oratórium volt. Szeretem a karaktersze repeket is,
ilyen volt például szintén a BDZ-vel a Manja
cigánylány alakítás a Marica grófnőben. És most
következik 2019-ben ismét együtt egy szívemhez
igen közel álló produkció: a párom, Kutrik Bence
által komponált The Immortal Heart (A halhatatlan
szív) című egyfelvonásos, rövid opera szólistájaként
fogok színpadra lépni a BDZ-vel. 
Nagyon szeretek ezzel a zenekarral dolgozni, mert
jó a közösség, pozitív a kisugárzása az együttes-
nek. Szeretet és boldogság vesz körül mindent, ez
érződik. A zenekar az első próbán úgy játszik már,
mintha koncert lenne. Személyenkénti színvonalas

játékuk átjön az együtthangzásban is. Azért sze -
retem Hollerung Gábort, mert ismeri az
énekhangot, énekbarát, tudja, hogy mire képes az
énekes és mi a helyes technika. Mindig lehet hinni
a kezében, s nem egy görcsös karmester, akitől ret-
tegni kell. Minden közös munkában jól éreztem
magam.
Hogyan tervezi a jövőt, milyen karriert képzel
magának a hazai és a külföldi színtéren?
Az Operaház sok külföldi turnét szervez,
melyeken én is többször ott voltam és rendkívül
élveztem. A karácsonyi időszakban éppen Olasz -
országba készülünk. Egy esetleges külföldi
énekesi karrieren sokat gondolkodtam, már lett is
volna lehetőségem belevágni. Valamikor majd
sze retném kipróbálni magam a nemzetközi szín-
téren is, szívesen megtapasztalnám, hogy mit je-
lent a külföldi jelenlét az itthoni előmenetelben.
Az azonban biztos, hogy szeretnék majd családot,
és hogy semmiképpen sem hagynám itt végleg a
hazámat. 
A magánélete most hogyan telik?
Jelenleg Dunabogdányban lakunk a párommal,
ami egy gyönyörű hely, a Dunakanyar egyik
legszebb települése. Alattunk kanyarog a Duna,
felettünk a Pilisi erdő borítja a hegyet. Falusias,
de lüktető az élet. Van szimfonikus zenekar, rezes
zenekar, kórus, zeneiskola, rengeteg minden
történik és erős a közösségi összetartozás. Sze -
retünk ott élni, ám túl sok időt vesz el a Bu-
dapestre való beutazás, az autóvezetés. Szabad
időmben hímezni szoktam, Bencével kortárs
zeneszerzői előadásokra és színházba járunk.
Feltölt a biztonságos, kiegyensúlyozott háttér, jó,
ha nyugalomban, szeretetben, meleg családi
környezetben tudunk lenni. Szoktunk együtt
zenélni, ő többször kísér engem. A Bartók
Rádióban előadtam egy dalciklusát, amit nekem
írt „Szerelmes illúziók” címmel. 
Balga Gabriellát zenekarunkkal 2019. október 6-án
19:30 órakor láthatja, hallhatja közönségünk a Ze-
neakadémián, a CAFe Budapest Kortárs Művészeti
Fesztivál keretén belül megrendezett „Kortárs ro-
mantikusok 3.0” című koncerten. AMűsoron: Kutrik
Bence: A halhatatlan szív, Orbán György: Hegedű-
verseny – ősbemutató, Gyöngyösi Levente: Missa
Vanitas vanitatum. A koncert további közreműködői:
Sáfár Orsolya, Zemlényi Eszter, Cser Krisztián –
ének, Gazda Bence – hegedű, Kodály Kórus Debre-
cen (karigazgató: Szabó Sipos Máté), Budafoki
Dohnányi Zenekar. Vezényel: Hollerung Gábor.

Vendégünk

31



A Kortárs romantikusok című,
harmadik éve megvalósuló kon-
cert olyan sorozattá nőtte ki
magát, amelyben mai zeneszer -
zők művei állnak a középpont-
ban. Ezek a szerzők – köztük
jómagam is – úgy vélik, úgy
véljük, hogy az elmúlt évszá -
zadokban használt művészi esz -
közök ma sem ódivatúak, az
érzelmek kifejezése a zenében
pedig nem szégyellni való. Bát -
ran nyúlunk ezekhez az eszkö -
zökhöz, használjuk az érzelmek
széles skáláját, mert hiszünk
benne, hogy a zenehallgató
közönség ezáltal közelebb kerül-
het a művek megértéséhez és a
katarzishoz, ami – valljuk be –
szintén elég ódivatú kifejezés...

Új-ősBEMutatós tHrIllEr

Kutrik Bence The Immortal Heart (A halhatat-
lan szív) című zenés thrillerének főszereplője két,
nagy reményekkel teli színésznő, akik színészi
álmokat kergetve jutnak el egy nagy lehetőségnek
ígérkező szereplőválogatásra, de ott zárt ajtók
mögött találják magukat egy szervkereskedő
csapdájában. A történet előrehaladtával fény derül
arra, hogy egyikőjük, Colette mindenről tudott, és
gyermekkori sérelmeit akarja megbosszulni
Madeleine-en. Társának eladása kezdetben jó
üzletnek tűnik, azonban az egyezség mégsem úgy
alakul, ahogyan a bosszúszomjas színésznő elter-
vezte. Biztos formálás és izgalmas, sokszínű zenei
világ jellemzi a művet, melynek főszereplőit Sáfár
Orsolya és Balga Gabriella fogják énekelni.
A 2014-ben bemutatott mű azóta jelentős áta-
lakuláson esett át, így a mostani előadása szinte

teljes értékű ősbemutatónak mondható. Az eredeti
angol librettó magyarul lesz hallható, Turcsányi
Ildikó fordításában, ezen kívül jelentős formai, ze-
neesztétikai változások történtek. A hangszerelés
ki lett terjesztve teljes szimfonikus zenekarra az
eredeti kis zenekari verzióhoz képest. Számtalan
referencia került a műbe az eredeti trash-thriller
irányzat műfaji támogatására, ezért esztétikáját
tekintve változatosabb zenei anyagot fog hallani a
közönség az eredeti, 2014-es verzióhoz képest.
Szándékoltan John Williams filmzenéit idéző
zenei anyag szólal meg a nyitányban, és a kimon-
dottan a Harry Potter főtéma hangszerelésére em-
lékeztető hangzás enyhén szürreális hangulattal
vonja be ezt a horrormesét. 

Barokkos-roMantIkus

Zeneakadémiai mesterem, az egyik legnagyobb
élő magyar zeneszerző, Orbán György a
legutóbbi években hegedűversenyeinek számát
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kortárs 

Magamat ajánlom!
Október 6-ai koncertünk Kortárs romantikus 3.0 címmel igazán különleges élményt
ígér. Mi is különleges megközelítésben tárjuk olvasóink elé a koncert részleteit; rezidens
zeneszerzőnk gondolatait, ajánlását foglaltuk össze. Gyöngyösi Levente – a címmel el-
lentétben – természetesen nem csak magát, és saját művét ajánlja…



gyarapította örvendetesen: immár a harmadikat
hallhatja majd a közönség, a BDZ egyik kon-
certmestere, a sokoldalú, több műfajban is ott -
honosan mozgó Gazda Bence szólójával. A
háromtételes mű valahol félúton helyezkedik el a
barokk kor rövidebb lélegzetű hegedűversenyei és
a nagyszabású romantikus és modern verseny -
művek között.

torZonBorZ

Végül pedig az én egyik oratóriumomat ajánlom
szíves figyelmükbe, amelynek címe Missa Vani-
tas vanitatum (Hiúságok hiúsága mise). E mű
különlegessége, hogy a hagyományos mise szö -
veget minduntalan megszakítják egy torzonborz
próféta megszólalásai: néha kiábrándult-dühös,
néha szelídebb, de mindenképp pesszimista meg-
jegyzéseket fűz a kórus által megfogalmazott hit-
tételekhez. Legkedvesebb ószövetségi könyvem –
éppen kételyeinek nagyon is emberi megfogal-
mazása, átmeneti jellege miatt – a Prédikátor
Könyve. Többször próbálkoztam már a meg -
zenésítésével, Vanitatum vanitas címmel kéttételes
kórusművem is született erre a szövegre.
A torzonborz prédikátort ezen az estén Cser
Krisztián basszusénekes kelti életre. Közremű -
ködik még Zemlényi Eszter szopránénekesnő, a
Debreceni Kodály Kórus, és persze a Budafoki
Dohnányi Zenekar, vezényel: Hollerung Gábor.

kortárs 
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kutrIk BEncE 

Kutrik bence San

franciscóban (San

francisco Conserva-

tory of music),

torontóban (univer-

sity of toronto) és

budapesten (Zene -

aka démia) tanult

zene szerzést. rend -

sze  re sen vett részt

nemzetközi mesterkurzusokon.

Rituálé című műve, melyet a 2017-es artrium kor -

társ zenei seregszemléjére írt, felkerült a 10 ajánlott

mű listájára a 2018-as international rostrum of

Composers versenyén, melyen 25 ország jelöltjei

mérettették meg magukat. 

2018-ban az ausztriában tartott nemzetközi anton

matasowsky zeneszerző versenyen első helyezést

ért el Introverted Confessions című szóló zongorára

írt műve, amely így kötelező darabbá vált a 10.

nemzetközi rosario marciano zongoraversenyen.

Kétszer volt díjazott a liszt ferenc Zeneművészeti

egyetem zeneszerzés versenyén, számos koncert- és

filmzenei díjat nyert külföldön és magyarországon

egyaránt. alkotói munkássága a klasszikus európai

hagyományra épül, de zenei gondolkodásának

fókuszában a kísérleti zene áll. a zeneszerzőkből álló

StuDio5 kortárszenei alkotócsoport alapító tagja. 



sZülInapI troMBItaVErsEny

Szentpáli Roland Trombitaversenye 2008-
ban született az MR Szimfonikusok
felkérésére Tarkövi Gábor trombitaművész
40. születésnapjára. A versenymű három
különböző karakterű és hangulatú, valamint
zenei koncepciójú tételből áll. A szer ző
alapvető célja – a jazz nyelvezete iránt való
érdeklődéséből adódóan – egy olyan mű
komponálása volt, amely formájában és
hangszerelésében hagyományos, de zenei nyel -
vezetében és esetenként harmonizációjában a jazz
eszközeit használja. Az első tétel loop-szerű folya -
matokból, azaz egyre gazda godóan ismételődő
zenei motívu mokból építkezik. Motorja a fo lya -

matos virtuóz belső ritmika, amire a szóló
hangszer néha rácsatlakozik, de néha teljesen el-
lentétes karakterű anyagokat szólaltat meg.
A második tétel intim, szenvedélyes zene, ahol a
szólista nem trombitán, hanem a puhább hangú

szárnykürtön játszik. A záró tétel lüktetése és
zenei anyaga poliritmikus, a főtémája sokszor
a jazzre jellemzően, mixtúra-sze rűen szólal
meg, a tétel folyamán pedig nem a kidolgozás
valósul meg, hanem egy írott improvizáció. A
tétel végén a szólista pikkoló trombitán játszik,
ezzel igazán friss színt és karaktert kölcsönözve
a hangsze relésnek.

aZ Első troMBItás…

A hangverseny szólistája, Pálfalvi Tamás zenei
tanulmányait 1998-ban kezdte a Váczi Gyula
Alapfokú Művészetoktatás Intéz ményben
trombita szakon, ahol tanára Szabó István volt.
Tanulmányait a Weiner Leó Zeneművészeti
Szak középiskolában folytatta Huszár Gábornál.
Tizenötévesen megnyerte az Országos Szak -
középiskolás Trombitaversenyt Budapesten,
ahol 1. korcsoportosként elnyerte a verseny
fődíját is. Középiskolás évei alatt számos
nemzetközi verseny nyertese, díjazottja volt, és

Magyarok terítéken

Három fiatal férfi – a zene három oldalán
A Dohnányi bérletünk soron következő koncertjére ismételten izgalmas műsort sikerült
összeállítanunk: A többszörös karmesterverseny első helyezett Káli Gábor vezényletével
szólal meg november 30-án Mozart: Esz-dúr szimfóniája, Szentpáli Roland: Trombita-
versenye, zárásként pedig felcsendül Sosztakovics: I. szimfóniája. Az est szólistája a
világhír kapujában toporgó ifjú trombitás, Pálfalvi Tamás. Összeállításunkból most
megismerheti a hangverseny magyar vonatkozású szereplőit.
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olyan zenekarokkal szólózott együtt, mint például
a Prágai Filharmonikusok, Hamburger Camerata,
Mecklenburg Kamarazenekar valamint a Liszt
Ferenc Kamarazenekar. Tamás egy ösztöndíj el-
nyerését követően tanulmányait 2009-től az
Egyesült Államokban folytatta a Bard College
hallgatójaként. Már elsősként megnyerte a Bard
College Concerto Versenyt, aminek ő az első
trombitás nyertese. Amerikában töltött évei alatt a
Nemzetközi Chicago Brass Fesztivál különdíjasa
volt, valamint részt vett a New York String
Orhcestra Szemináriumon a Pacific Music Fesz-
tiválon, valamint a Bard Music Fesztiválon.
Amerikai tanulmányait követően visszatért Ma -
gyarországra, ahol a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetemen folytatta tanulmányait. Itt tartózkodása
alatt a Budapesti Fesztiválzenekar és a Royal Phil-
harmony vendégművésze, valamint a Liszt Ferenc
Kamarazenekar szólistája volt. Koncertjei
során olyan karmesterekkel dolgozott
együtt, mint Fabio Luisi, Eötvös Péter,
Christoph Eschenbach, Kocsis Zoltán és
Matthias Pintscher.
Szólistaként 2008-ban debütált a prágai Fil-
harmonia Zenekarral, ahol Hummel trom-
bitaversenyét adta elő. Turnéi során
világ szerte olyan híres koncerttermekben
koncertezik, mint a Carnegie Hall és az Al-
lice Tully Hall New Yorkban, a Sanders
Theater a Harvard Egyetemen Bostonban, a
Müpa, a Grand Theater Shanghaiban, Hong
Kongban a Culture Center, Pekingben a Na-
tional Centre for Performing Arts, Sap-
poroban a Kitara Hall és a Suntory Hall Tokióban.

karMEstErVErsEnyEk Guruja

Káli Gábor Németországban élő fiatal karmester
rövid időn belül két nemzetközi karmester-
versenyen is első helyezést szerzett, amivel nem-
csak a nevét ismerte meg a zenei világ, de számos
komoly felkérést is kapott. Az Universität der
Künste Berlin egykori ösztöndíjasa koncertünk
karmestere.
Káli Gábor zongora és karmesteri tanulmányait a
budapesti Zeneakadémián kezdte, majd karmesteri
tanulmányait Berlinben folytatta Lutz Köhlernél
2004 és 2009 között. Fellépett többek között a
konstanzi Délnémet Filharmonikusokkal, a Darm-
stadti Állami Zenekarral, a Stuttgarti Filhar-
monikusokkal, a Hong Kong Sinfoniettával, a

Bohuslav Martinu Filharmonikus Zenekarral és a
modern zenét játszó spanyol Sonarten Ensemble-
lal.
Szoros kapcsolatot ápol a Magyar Állami Opera -
házzal, ahol 2016-ban a Don Pasquale felújítását,
2017-ben a Szerelmi bájitalt vezényelte. 2018. de-
cemberében négy alkalommal a Varázsfuvolát
dirigálta az Erkel Színházban, azt az operát, 
amellyel 2018 őszén a müncheni Staatstheater am
Gärtnerplatz-ban debütált.
A kiváló karmester 2018-19-ben Verdi Rigolet-
tóját vezényli a Deutsche Oper am Rheinben és
Portugáliában koncertezik a Kölni Kamarazenekar
élén. Novemberben a Taiwani Nemzeti Szim-
fonikus Zenekarral ad két koncertet, majd az Óbu-
dai Danubia Szimfonikus Zenekart vezényli a
Zeneakadémián. 2019 nyarán a nagyszerű Skót
Kamarazenekarral turnézik Skóciában. 

2019. márciusában nagy sikerrel ugrott be Fischer
Ivánt helyettesítve a világhírű Budapest Fesz-
tiválzenekar európai turnéjára és vezényelte
Bartók műveit a hamburgi Elbfilharmoniában, a
Luxembourgi és Párizsi Philharmoniában.
Káli Gábor nem mindennapi évadot tudhat maga
mögött: miután 2018 elején elnyerte a Hong
Kong-i Nemzetközi Karmesterverseny első díját
és a zenekar díját, 2018. augusztusában megnyerte
a Nestlé és a Salzburgi Fesztivál rangos karmester-
versenyét, így 2019-ben a Bécsi Rádiózenekar
élén debütált a világhírű Salzburgi Ünnepi
Játékokon. 
Roland alkotását Tamás szólójával és Gábor
vezényletével 2019. november 30-án, 19.30 órakor
hallhatja közönségünk a Zeneakadémián. A kon-
certen elhangzik még Mozart: Esz-dúr szimfónia,
KV 16 és Sosztakovics: I. szimfónia. 
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A BDZ-vel való kapcsolatom nem régi. Il-
letve nagyon régi… Nézzük csak! Körül-
belül húsz éve léptem fel először a
zenekarral, aztán a következő húsz évben
semmilyen kapcsolatunk nem volt. Mígnem
egyszer csak kaptam egy rendkívül kedves,
szeretetteljes és tisztelettudó e-mailes
felkérést a zenekartól Händel: Messiás alt
szólójának eléneklésére. És bár e felkérés
előtt kb. 5-6 évvel megfogadtam, hogy nem
vállalok többé alt szólót a Messiásban a sze -
rep számomra kedvezőtlen hangfekvése miatt,
ennek a felkérésnek azonban egyszerűen nem
tudtam ellenállni! És a közös koncert csodálatos
volt! A BDZ és persze Hollerung Gábor megsz-
erettette velem Händel Messiását! Azóta más Hän-
del-felkérésekre is mondtam már igent, például
egy érdekesnek ígérkező Erkel színházas Messiás-
produkcióra.
A közös Messiás után érkezett egy újabb felkérés
a zenekartól, amelyet azonban időszűke miatt nem
tudtam elvállalni. De ha már összekapcsolódtunk,
akkor elárultam Gábornak az egyik nagy vágya-
mat: Piazzola Maria de Buenos Aires c. darabjá-
nak előadását. Gábor pedig azt mondta, csináljuk!
És a zenekar 2019-es Újévi koncertjén a Müpában
elő is adtuk. Igazi kihívás volt ez számomra, első-
sorban azért, nehogy „operásan” énekeljek. Nagy
segítséget jelentett, hogy Gáboréknak óriási
tapasztalata van a kicsit könnyedebb műfajok
előadásában, így amolyan igazi füstös, dél-
amerikai módon sikerült nekem is tolmácsolni ezt
a remekművet. Nagy siker volt, számomra is.
Most pedig várom a következő közös koncertünket,
a Verdi: Requiemet. Sajnos kevés olasz opera-sze -
rephez jutok, de Verdi Requiemje minden vágyamat
kielégíti ezen a fronton. Nagy kedvencem ez a mű,
és szerencsére viszonylag gyakran énekelem. Fan-
tasztikus, és mindig bőrbizsergető érzés számomra,
amikor az ember ott állok ennek a csodálatos

nagyzenekari hangzásnak a közepén. Most is
libabőrős leszek tőle, ahogy fel idézem…
Ez a novemberi fellépésem a zenekarral, illetve a már
említett év eleji Piazzola koncert gyönyörűen
illeszkedik egyébként az idei évem hangulatába.
Tavaly ilyenkor gondoltam egy nagyot, pár karmestert
felhívtam, hogy milyen álmaim, elképzeléseim
lennének. És szinte minden megke resésem sikerrel járt
– az idei évem álmaim megvalósulásáról szól. Rövi-
den azt mondhatnám, örömeznélek. A már említet-
teken túl sok Mahler és egy egészen kivételes
Prokofjev-mű előadása vár rám.
Ráadásul új szerepek is megtaláltak, pl. Bartók:
Kékszakállújának Juditja, amit egyelőre külföldön
énekelek, de nagyon remélem, hogy egyszer a hazai
közönség előtt is megmutathatom magam benne. 
Ha pedig épp nem a saját zenei örömeimmel, a
barátoknak, családtagoknak készítendő agyag -
edényekkel, vagy a 0. évfolyamos középiskolás
nagyfiammal vagyok elfoglalva, akkor iskolába
járok. Oratórium és dal mesterszakot végzek a Ze-
neakadémián azért, hogy később a papírom is
meglegyen ahhoz, hogy felsőfokon taníthassak,
átadhassam a tudásomat, a sok megszerzett
tapasztalatot a következő generációnak.
Érdekes, művészekkel, zenészekkel, ipar-
művészekkel és tudományos zenei közeggel kör-
bevett életet élek. Inspiráló és megtermékenyítő
időszak ez!
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nők egymás közt 

„Épp most élem álmaimat!”
Schöck Atala operaénekesnő drámai mezzo hangszínéből adódóan most ért az anya,
istennő, királynő szerepek bűvkörébe. A szabadidejében szívesen korongozó, tinédzser
nagyfiát egyengető művésznő a BDZ-vel november 3-án Verdi: Requiemet énekel. Arra
kértem, meséljen egy kicsit magáról, zenekarunkkal való kapcsolatáról, életéről. 



János már beszélgetésünk elején fontosnak
tartotta leszögezni, hogy a szólamvezető
nem lehet sikeres a mögötte ülő zenészek
munkája nélkül. Tizennyolc éve tagja
zenekarunknak, tisztában van a BDZ jel-
legzetességeivel, rengeteg feszített idősza-
kon és csodálatos koncerten van már túl. De
legemlékezetesebb pillanatként azt élte
meg, amikor a sok előkészület és nehézség
után a zenekar beköltözhetett Kerepesi úti,
első saját próbatermébe. 

Mivel indult a pályád, hogyan lettél
zenész?
A zenész pályám az Operaház Gyermek -
kórusában kezdődött, ahová eredetileg az
uno katestvéremet kísértem el felvételizni, és
végül engem vettek föl. Olyan szeren csés
voltam, hogy az operairodalom minden gye -
rekszerepét elénekelhettem. Aztán a kórus-
ban mindenkinek kellett választania egy
hangszert, ekkor kezdtem el hegedülni.
Rengeteget jelentett, hogy a zenét nagy
szer zők művein keresztül ismertem meg, s
már kilenc éves koromtól teljes operákat
hallgattam és énekeltem. Később a Zuglói
Zene iskolába kerültem, itt ültem először szim-
fonikus zenekarban, és itt adtak először brácsát a
kezembe. 
Bizonyára hatással volt az életedre, hogy kiváló
kórusban énekeltél évekig. De mit jelentett szá-
modra, hogy egészen fiatalon megtapasztaltad
a zenekari játékot?
Mivel a Szent István Konzervatóriumban fo lya -
ma tosan zenekarban játszottam, korán megis-
mertem a zenekari játék alapjait. Jó volt, hogy
sokan voltunk, nagy társaságban, szembe sültünk
az együtt zenélés előnyeivel, ugyanakkor meg-
tanultuk a felmerülő nehézségek kezelését,
megoldását. Ezeknek a készségeknek azóta is
nagy hasznát veszem.

A köztudatban a brácsa általában kísérő -
hangszer. Miért döntöttél mellette? 
Nem feltétlenül kísérőhangszer. Ha bármilyen har-
móniaváltás van egy darabban, azt elsősorban a
brácsa játssza, s nálunk szólnak a legszebb át-
menőhangok, a fűszer szerepét a brácsa tölti be.
Éppen kevés brácsás volt a konzi, másnéven
„közép” zenekarban, szükség volt rá, ezért
kezdtem el brácsázni. Nagyon hamar megsze -
rettem a hangját, mert közel áll az emberi hang-
hoz. Rögtön úgy éreztem, hogy ez lesz az én utam.
Azóta már azt is tudom, hogy a zenekari játékban
rengeteg odafigyelést és a többi szólamhoz való
alkalmazkodást kíván a brácsázás.
Voltak meghatározó tanáraid?
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kulisszák mögül

„saját BdZ próbaterem – felejthetetlen érzés!”
Markó Jánost, a BDZ brácsa szólamának egyik vezetőjét édesapja eredetileg műszaki
pályára szánta. Látva azonban zenei érdeklődését azt mondta, ha felveszik a Ze-
neakadémiára, akkor ezt a tervét elengedi. Felvették.



Sokat köszönhetek Polónyi Istvánnak, aki a Szent
István konziban volt a tanárom. Nagy szerepe volt
abban, hogy eljutottam a Zeneakadémiáig, ahol
Pongrácz Gábornál folytattam a brácsázást. Még
a konzis évek alatt ismerhettem meg Konrád
Gyuri bácsit, aki szintén rendszeresen tartott
nekünk brácsa órákat. Rendkívüli személyiségével
és hangszeres tudásával nagy hatással volt az
akkoriban formálódó személyiségemre is. De új
utakat nyitott meg számomra a brácsajátékban és
a zenélésben is.
A BDZ-be már brácsásként kerültél.
2000-ben egy brácsa-próbajátékra jelentkeztem a
Nemzeti Filharmonikusokhoz, amit mostani
szólamvezető társam, Kusz Viki is meghallgatott.
Akkor oda nem kerültem be, de amikor a BDZ-be
kerestek brácsa szólam vezetőt, eszébe jutottam.
Eljöttem és megkaptam az állást. Ez már tizen -
nyolc éve volt. Egyébként a zeneaka démiai
diploma koncertemet is a BDZ-vel játszottam.
Számodra mitől bédézés a BDZ? 
Az talán BDZ-jellegzetességnek ne vez hető, hogy
a feszített tempójú he tek ben, hónapokban egy
hétre akár több nagykoncert is összecsúszik nagy
és nehéz műsorokkal. Ilyenkor igyekszünk a többi
szólam vezető társammal közösen minél több ter-
het levenni Gáborról. A brácsa szólamban arra
törekszünk, hogy legalább neki ne okozzunk fe-
lesleges problémákat.
Egyébként nagyon jó szólamunk van, szakmailag
és emberileg is jó kapcsolatban vagyunk.
Számíthatunk egy más ra. De ez az egész zene karra
is jellemző. Pedig sokszor nagyon kevés időnk
van egy-egy műsor megtanulására. Gábor sok fe-
ladatot vállal be, de közben van rá ereje, ideje,
hogy saját gyerekeiként szeressen minket. 
Ha jól érzem, szeretsz itt dolgoz ni…
Így van. A közhelyeken kívül azért, mert sok jó
barátom van a zenekarban, akikkel munkán kívül
is szívesen töltök időt.
Gondolom, sok emlékezetes ese mény történt
veled a zenekarban a tizenhét év alatt. Mit
emelnél ki ezek közül?
Talán mindenki egy koncert,
fesztivál vagy turné emlékét
várná, de meglepő módon
nekem mégis egy érzés jut es-
zembe. Az, amikor hosszú évek
viszontagságai után Gábor
először mutatta meg nekünk a
készülő új, saját próbatermün-

ket. Sok időbe telt, mire hozzászoktunk és elhit-
tük, hogy ez a miénk. A BDZ végre valódi ot-
thonra lelt.
A BDZ mellett szoktál más együttesben is
zenélni?
A zenekaron belül lehetőségünk van kama-
razenélésre is, ebben én is szívesen részt veszek.
Így alakult például az á la cARTe együttes is az
egyik Zempléni Fesztiválra. Aztán a 2018-as
Aranybálon is felléptünk a Vigadóban. A különféle
formációkban alkalmunk adódik több műfajban is
kipróbálni magunkat. Ha időm engedi, szívesen
veszek részt más szimfonikus zenekarok produk-
cióiban is (Magyar Állami Operaház, Concerto
Budapest), és néhány alkalommal játszhattam a
Budapesti Fesztiválzenekar koncertjein is. Tíz
évig tagja voltam az Erdődy Kamarazenekarnak
is, ami szintén emlékezetes időszak számomra.
A kislányoddal való játékot szakítottad meg az
interjú kedvéért. Hogyan sikerül összehangolni
a család életét a zenekari elfoglaltságaiddal?
Mit szoktatok csinálni a közösen töltött időben?
Kislányunk, Léna, novemberben lesz 6 éves. Ha
nem dolgozunk, a legtöbbet vele szeretünk lenni.
Dédpapájától ő is kapott már egy pici hegedűt,
szívesen veszi elő, odaül mellém, amikor gyako-
rolok. Egyelőre a vonó begyantázása érdekli a
legjobban. Feleségem nagybőgőn játszik, ő maga
is a zenéléssel keresi a kenyerét, és az is előfordul,
hogy egy zenekarban is játszunk. Az mindenképp
segítség, hogy zenész lévén könnyebben elfo-
gadja, hogy koncert bármikor lehet, hétvégeken,
ünnepnapokon is. Kevés olyan családi össze-
jövetel van, amelyen teljes létszámmal részt
tudunk venni, a hiányzó természetesen majdnem
mindig én vagyok. És az is jó, hogy a zenekari
darabokban előforduló szólóim gyakorlásánál is
kikérhetem a véleményét.  Egyéb ként mindketten
szere tünk futni, igaz Léna születése óta elég kevés
időnk jut erre. Utazni is szeretünk; ha nya ralás,
akkor Olaszország a nagy kedvencünk, ahol hár-
masban is voltunk már. Imádom a kis toszkán
városokat bejárni és fényképezni!

kulisszák mögül

nÉVjEGy: Markó jános Zsolt bráCSa SZólamVeZető

Szeret mindent, ami szabadtéren végezhető, ideértve a sétákat, kirándu -
lásokat, futást, biciklizést és a lakásukhoz tartozó kis kertük szépítését.
télen szeret síelni, de oda sajnos ritkán jut el – ez nagy szívfájdalma.
Szabadnapokon szeret otthon főzni is, de ha lehet, azért nem minden
nap. Ha még ezen felül akad szabad ideje, szívesen járn színházba, moziba.
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Időpontot egyeztetni
egy zenésszel sosem
könnyű, ezért nagyon
megörültem az azon-
nali közvetlen hang -
nemnek, és az időbeli
ru   gal   mas ságnak. Szín-
padon már „találkoz-
tunk” ugyan – ha
találkozásnak lehet
nevezni, ha az ember
több száz másik
zenésszel együtt áll egy
színpadon –, de személyesen még nem. Még a
reggeli időpontnak is örülök, kávé mellett kelleme-
sen lehet beszélgetni. Peti befut, megkínál szilvás
papuccsal (utólag sajnálom, hogy nem tudtam
enni, ilyenkor annyira a kérdezésre összpontosí-
tok, hogy nem megy). Egy óránk van, ami azért
sok mindenre elég lehet.

Elkezdtem számolni a koncertjeiteket, de a 21.
helyszínnél abbahagytam a számolást. És ez
csak a nyári időszak. Hogy telik a sok utazás
helyszínről helyszínre, ki vezet, ki hol ül, mit
csináltok útközben? 
Pár évvel ezelőttig én vezettem, és a saját autóm-
mal turnéztunk. Bepakoltunk, megérkeztünk,
kipakoltunk, várt valamilyen sajtótájékoztató.
Nem nézett ki túl jól, hogy megérkeznek a „nagy
művészek”, és maguk pakolnak. Ráadásul nagyon
fárasztó is volt. Most már egy ideje busszal járunk,
amit Krisztián vezet, aki szinte a zenekar negyedik
tagja. Így azért sokkal könnyebb. Beszélgetünk,

dolgozunk, alszunk, jókat röhögünk, vicces
videókat nézünk. Tulajdonképpen olyan, mint egy
osztálykirándulás osztályfőnök nélkül. A buszon
Tibi ül elől Krisztiánnal, én ülök a második sor-
ban, hátul pedig Attila. Ha jön velünk valaki,
Mari ann vagy Berki Tomi, akkor ő mellettem ül. 
Az utazások során meg tudtok nézni valamit a
helyszínekből? 
Ha utazunk, pl. Erdélyben, vagy bárhol máshol,
mindig törekszünk arra, hogy lássunk is valamit.
Sze rencsére nem vagyunk abban a kizsigerelt,
kiégett állapotban, mint azok a zenészek, akik ál-
landóan turnéznak, így örülnek, ha eltölthetnek két
órát a hotelszobában, akár Tokióban, akár New York-
ban vannak. Soha nem is akarjuk elérni ezt a pontot!
Azért te sem unatkozol, ahogy olvasom az élet -
rajzot; zeneszerzés, rengeteg dal - nem csak
jazz műfajban, koncertek, felkérések, család.
Van megállás? 
Néha bizony meg kell állni, észre kell venni, hogy
már túl sok, mert különben egyszer csak kapsz egy
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tündÉrBoGár trIó

Mosoly, örömzene, színpadi jelenlét. A „tündérbogárság” átjön, hogy ilyen szlengesen
fogalmazzak, de tényleg. Aki összefogja ezt a triót, Sárik Péter, maga is tündérbogár;
egy igazi cikázó, vibráló, meg nem álló, magas amplitudókon mozgó zenész, aki Gálfi
Attilával és Fonay Tiborral alakítja immár 7. éve a Sárik Péter Triót. Vele a Diótörő
néhány tételének zenei átirata kapcsán beszélgettem. 

„Maradjon is, tegyünk is hozzá, jazz is legyen, értelme is
legyen…!” 
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nagy taslit, és lehet, hogy akkor már késő lesz.
Tavaly, úgy érzem tényleg átestem a ló túloldalára;
rengeteg koncert, műsorok, két és fél saját
lemez… Épp ezért idén eddig szinte „csak” kon-
certeztünk, nem vettünk fel új lemezt, mint majd-
nem minden nyáron.
Mikor jött el az a pillanat, amikor jazz zenész
lettél?
Ceglédi srác vagyok, senki nem volt a csalá-
dunkban zenész, és sokáig szinte nem is találkoz-
tam jazzel. Aztán tizenhét évesen meghallottam
egy Miles Davis számot a rádióban, és akkor
bekattant valami. Pedig nem egy „laza” zene volt.
Zenei általános iskolába jártam, zongoráztam, de
akkor még nagyon gyengén. Nagyon kínos lenne
az akkori önmagamat ma hallani. Különösen
annak fényében, ahogy látom ma a tizennégy
éveseket zongorázni. Lehet, hogy ha konziba jár-
tam volna, hamarabb elindul nálam is a minőségi
zongorázás, de így is jó, mert így az élet hozta a
lehetőségeket.
Ilyen lehetőség volt zenekaraid változása,
alakulása is? 
Igen. Az első komoly profi jazz zenekar, amiben
játszottam, a Jazzpression volt, de akkor derült ki
számomra nagyon hangsúlyosan, hogy gyakorlati-
lag a zenekarvezetőn múlik a zenekar sorsa. Az a
csapat egy ponton sajnos elkezdett hanyatlani, a
vezetője ezt nem tudta visszafordítani, úgyhogy
kiszálltam, úgy éreztem, elég érett vagyok egy
saját zenekar megalapításához.  Megalapítottam a
Sárik Péter Triót, ami az első összetétellel hat évig
működött. Ott személyes, emberi okok miatt fe-
jeztük be a közös munkát. Fair voltam, mert
először elbúcsúztam a régi tagoktól és aztán
kezdtem csak újakat keresni. Immár hét éve
zenélünk együtt ezzel a mostani formációval. És
hát ezek a fiúk tündérbogarak! Úgy érzem, nagyon
jól működünk hárman; nincs közöttünk feszültség,
pedig rengeteget vagyunk együtt. Tényleg paradi -
csomi állapot a miénk. Nekem fontos, hogy zenei-
leg nagyon össze legyünk hangolva a
zenésztársaimmal, de hosszú távon nem tudnék
olyanokkal együtt dolgozni, akikkel emberileg
nem illünk össze. Vannak zenészek, akik ezt ki
tudják kap csolni, én nem, de nem is szeretném. És
nagyon nem mindegy, hogy kivel utazol egy turnén
3000 km-t, indulsz el például reggel 5-kor, amikor
még saját magaddal sem vagy barátságban.
Te mindezt Fonay Tiborral és Gálfi Attilával
teszed. Hol találkoztatok? Ezt is dobta az élet? 

Tibivel a véletlen hozott össze, mert a Budapest
Jazz klubban egy időpontra szer veztek minket és
Tibi zenekarát, így felesben játszottunk. Nem volt
kérdés, hogy őt szeretném az új Trióba.
Attilát többen is ajánlották, majd hallottam őt
dobolni, imádtam a szenvedélyt, amivel játszik,
láttam, ahogy folyamatosan vigyo rog, és azt
éreztem, hogy ez a srác kell nekem.
A feleségek is jól bírják az utazásai   tokat? 
Jól, mert bár lehet, hogy kívülről úgy tűnik, hogy
sosem vagyunk otthon, ez közel sincs így.
Szerintem, aki úgymond normális életet él, azaz a
dugó miatt már jó korán elindul munkába, majd
ugyanezért későn is ér haza, hullafáradtan, sokkal
kevesebbet látja a családját, mint mi.
Ha nem turnézunk, vagy próbálunk, hanem –
mondjuk – zenét szerzek, vagy gyakorolok, akkor
kifejezetten sokat vagyok otthon.
Nagyon izgalmas az a sokszínűség, ami a
zeneszerzési palettádat jellemzi. Beethoven-,
Bartók-átiratok. Az Idebent-odakint lemezed-
nek nem csak a címe nagyon eredeti, de a
zeneszámok is. 
Nagyon sajnálom, hogy az a lemez eltűnt a süly-
lyesztőben, szerintem több figyelmet érdemelt
volna. Konkrétan egyetlen egy számot adott le a
Petőfi Rádió egyszer hajnali négykor – mondja
nevetve –, de rá kellett jönnöm, hogy ahhoz, hogy
a „popbizniszben” sikeres legyél, azaz játsszák a
számaidat  a meghatározó rádiók, több kell annál,
hogy közös lemezen szerepeljen Magyarország
legjobb énekeseiből nyolc. A pop szakmában
mások a játszma szabályai. El is döntöttem, hogy
maradok a kaptafánál, a jazznél. Rég rájöttem,
hogy semmit sem érdemes görcsö sen erőltetni, a
legsikeresebb dolgaim szinte maguktól jöttek az
életembe. Így született a Beethoven lemez is: a
Beethoven Budán rendezvény főszervezője a
rádióban meghallotta az Örömóda-feldolgozá-
sunkat, amit egy Jazzkívánságműsor koncertre
kért a közönségünk, és ez alapján hívott meg min-
ket egy egész estés koncertre. Annak, hogy ő pont
akkor rádiózzon, mikor az Örömódánk megy,
gyakorlatilag nulla volt a valószínűsége.
A Jazzkívánságműsor című produkciótok mitől
ilyen sikeres? 
Azért ekkora siker, mert több szálon fut egyszerre
a történet. Aki nem szereti a jazzt, az boldogan
hallgatja az ismert slágereket, közben észre vét -
lenül megszokja és megszereti a műfajt, a jazzra-
jongók meg egy teljes értékű jazz koncertet



kapnak, és még az is lehet, hogy a kedvenc nem
jazzdaluk benne van a műsorban. Azaz két legyet
ütünk egy csapásra. És az is nagyon fontos, hogy
mi is imádjuk ezeket a zenéket, így hitelesen
tudjuk előadni őket. És hát miért ne játszhatnánk
ismert nem-jazz dallamokat jazz stílusban? Nem
vagyunk mi sznobok! Én szeretem, ha sokan van-
nak a koncerten, mi nem kizárólag magunknak
sze retnénk zenélni. Az elején azt hittem, hogy
csak pár Jazzkívánságműsor koncert lesz, de
immár tíz éve megy, és három ilyen tematikájú
lemezt is  felvettünk . Sose gondoltam volna, hogy
így „beüt” a dolog.
Hogy működött a kívánságműsor, hol lehetett
kérni? 
Weboldalon, Facebookon, koncertek után kis
cetliken is lehetett kérni. Megnéztük, kiválasztot-
tuk, miket játszanánk szívesen, illetve mit tudunk
úgy átdolgozni, hogy értelme is legyen, hozzá
tudjunk tenni valami pluszt a tökéletes eredetihez. 
Visszatérve Beethovenre; annak sikere hozta a
Bartók jazzesítést? 
Igen, főként azért, mert lejárt a jogvédelem. Az
örökösök ugyanis semmit nem engedtek Bartók
zenéjével kezdeni, amivel szerintem nagyon
rosszat tettek. Saját tapasztalat, hogy olyan em-
berekhez és helyekre visszük el Bartókot, ahova
soha nem jutott volna el a zenéje. Mert legyünk
őszinték, egy civil ember, hétköznapi fül számára
Bartók zenéje „ronda” (ezzel provokálni is szok-
tam sokszor…), nagy átlagban annak érezzük.
(Fontos megjegyezni, hogy mi „tanult” zenészek
már képtelenek vagyunk úgy hallani a zenét, mint
egy átlagember, és ezt sokszor elfelejtjük.) Lehet,
hogy ronda, de akkor hallgassuk úgy, hogy azt
mondjuk rá, dögös. Magyarázzuk el a legérthetőbb

módon! Egyébként  ez az, ami Hollerung Gáborral
közös bennünk:  ő is azzal szeretné a zene minden
formáját közelebb vinni a közönséghez, hogy nem
felülről, oktatóan eljátssza, nem azt mondja, hogy
ez jó, tessék szeretni, hanem elmagyarázza, miért
jó. Vagy éppen miért ronda. Az is biztos, hogy ha
valaki, aki egyébként soha nem hallgatott
Bartókot, meghallgatja az átírt verziót, akkor meg
fogja hallgatni az eredetit is. Ezért volt kár, hogy
Bartók zenéjét visszafojtották. Ahogy megszűnt a
jogvédelem, mindenki „ráugrott” Bartók zenéjére.
Ha megnézzük, erre tart a világ, minden minden-
nel együtt működik, összekeverednek a dolgok,
már nem derogál egy karmesternek, ha a tételek
között tapsolnak. 
Hogy találkoztatok Gáborral? 
A Recirquel társulatnak írtam több darabot, ame-
lyek közül az egyik egy szimfonikus zenekarra
készült. Ennek eljátszására a Müpa a BDZ-t aján-
lotta. Rettegtem ettől az egésztől, mert soha
életemben nem hangszereltem szimfonikus
zenekarra. Most is  Almássy Kornél barátom segít-
ségével vállaltam el. És soha nem játszottam ko-
rábban karmesterrel. Hirtelen tudatosult bennem,
hogy nekem le is kell játszani, amit írtam, hangról-
hangra, alkalmazkodva a zenekarhoz. Bementünk
a Bartók terembe, és klasszikus műként, fegyel -
mezetten, a karmester irányításával megszü letett
a mű végső formája. Rettentő fárasztó volt. Azóta
vagyunk jóban Gáborral, és nagyon örülök, hogy
felkér bizonyos zeneművekre, mint most a
Diótörő átformálására.
Elvállaltad? Bátor vagy. 
Először visszaadtam, mert azt gondoltam, hogy itt
bármi történik, az csak ront Csajkovszkij eredeti
zenéjén. Bárhonnan kerestem rajta fogást, mindig

azt éreztem, hogy nem
tesz jót neki. Gábor
eleinte háromnegyed
órásra tervezte az áti-
ratot, de aztán mege-
gyeztünk néhány
tételben. Azt meg
fogom tudni csinálni.
Nagyon izgalmas
lesz, az biztos,
magam is kíváncsian
várom. 
Hogy kezdesz neki? 
Meghallgatom az ere-
deti zenét, először
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nÉVjEGy: sárIk pÉtEr ZongoraműVÉSZ, ZeneSZerZő

KeDVenC…
Úti cél: new york, 
mert a jazz fővárosa és ahol bulizhattam egy fantasztikus csapat zenéjére, aminek a
zongoristája azóta beyonce billentyűse a maga épített kör alakú szintijén
mert mindenki barátságos, én vártam, hogy bukjatok már le, ez biztos kamu, de nem,
mindenhol és minden körülmények között barátságosak, és az sem érdekel, ha ez fel-
színes
Magyarországi úti cél: balaton
Zenész: Joey alexander 
Magyarországi kedvenc zenész: Szakcsi lakatos béla 
nem zenei tevékenységed: természetjárás, erdő, de leginkább tenger

Étel: bármi, ami lecsós
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kijegy zetelem, mi igen és mi nem, leülök a zon-
gorához, aztán a többi jön magától. Legfontosabb,
legmeghatározóbb az ötlet. Ha az megvan, akkor
ahhoz tartom magam, és arra épül az egész. Úgy
áll össze, hogy Csajkovszkij is maradjon, tegyünk
is hozzá valamit, legyen is értelme, jazz is
legyen… Szóval meglehetősen bonyolult. Én is
igazán kíváncsi leszek a végeredményre…
Milyen zene szól benned? Vagy inkább csend kell? 
Ha pihenni szeretnék, akkor csend kell, erdő a
legjobb, vagy tenger, de egy városi séta is kikap -
csol. Mindenféle zenét hallgatok, például ma éjjel
roma vendéglátós-jazzistákat hallgattam a You -
tube-on. Elképesztően muzsikálnak. Mondjuk az
egysíkú, egyhangulatú, egydinamikájú zenéket
kevésbé kedvelem. Az észak-európai jazz zene
egy kicsit ilyen: mindig várom, hogy csapjanak
már bele, de nem csapnak! Mi nagy dinamikával
szeretnünk zenélni. Én ezt az életben is így sze -
retem; legyenek csak nagy hullámok, legyen vál-
tozatos, izgalmas!
Itthon jazz zenészként jól érzed magad? 
Mint zenész, nagyon jó érzem magam, mert sze -
rencsére tíz éve megteremtettünk egy kört, amely-
ben a Trió, Falusi Mariann, Berki Tomi, Szőke
Niki, Illényi Katica, Gyárfás Pisti és még sokan
mások egy védett burkot alkotunk. Ebben a kör-
ben olyan produkciókat tudunk csinálni, ami-
lyeneket szeretnénk, és mivel jó fejek vagyunk,
szeretnek minket, és olyan helyeken játszhatunk,
amiket szeretünk. Amiért nem érzem jól magam,
az a hétköznapi emberek viselkedése. Szerintem
nem engedhetnék meg maguknak az emberek,
hogy az összes keservüket gátlástalanul ráeresszék
egy másik emberre. Ez egy pozitív interjú, mert
én egy pozitív ember vagyok, de tudnék mesélni
arról a néhány ezer méter magas hegyről, amit
meg kellett másznom, hogy ide eljussak. De ez
mindenkinél így van. Ha megengedtem volna
magamnak, hogy ennek a terhét ráeresszem az
emberekre, akkor most sehol nem lennék. A leg-
nagyobb baj szerintem az, hogy az emberek sok-
szor elhárítják maguktól a felelősséget. Ha bajod
van az életben, akkor oldd meg, először magadban
keresd a hibát és a megoldást! Ne a másik ember-
rel legyél bunkó és barátságtalan, mert te rosszul
vagy! Ha valamiért nem érzem itthon jól magam,
akkor ezért. De alapvetően nagyon szeretem ezt
az országot, sokat utazom, tökéletesen látom a
különbségeket a többi országhoz képest, és örülök,
hogy ez a hazám.

Sárik Péter Diótörő hangszerelését 2019. decem-
ber 14-én, szombaton, 19:30 órakor hallhatja
közönségünk a Bartók Béla Hangversenyterem-
ben, ZenePlusz bérletünk keretében. A koncerten
elhangzik Gyöngyösi Levente: Sinfonia concer-
tante négy ütőjátékosra és zenekarra, Csaj -
kovszkij: Diótörő – The Swinging Nutcracker.
Közreműködik:  Sárik Péter Trió, Talamba Ütőe-
gyüttes. Vezényel: Hollerung Gábor.
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SáriK PÉter

Cegléden született 1972-ben, a liszt ferenc Zene -
művészeti egyetemen diplomázott. a klasszikus
zene és a jazz mellett sok más zenei irányzatot is ját-
szott. 
a Jazzpression zenekar, melyhez 2002-ben csatlako-
zott, magyarország egyik legnépszerűbb jazz-formá-
ciója lett, 2004-ben elnyerték az emerton-díjat, mint
az Év jazz együttese. 
2007-ben alapította meg saját zenekarát, a Sárik
Péter triót, mely rövid időn belül az ország vezető
jazz zenekarai közé került. a csapat 2012-ben, fonay
tibor és gálfi attila csatlakozásával újjáalakult.
eddig hét önálló lemezt adtak ki, melyekből a Jazz -
kívánságműsor című album a megjelenését
követően négy hónapon belül aranylemez lett, majd
2014-ben fonogram-díjat kapott, mint az Év hazai
jazz albuma.
2009-ben jelent meg a gyerekeknek szóló jazz-
mesejáték, a Világ összes kincse, melyet zeneszer -
zőtársaival együtt jegyez és amely 2014-ben
fonogram-díj jelölt volt, mint az Év gyerek-albuma.
a hangoskönyvből később színpadi mű készült. a
projekt fő célja a jazz műfaj megismertetése és
megkedveltetése a legifjabb generációval. 
2010-ben artisjus-díjat kapott, 2014-ben Cegléd
Város Díszpolgárának választották.
2011-ben a magyar Zeneszerzők egyesülete
orszáczky-díjjal ismerte el addigi munkásságát.
2013-től 2016-ig a recirquel Újcirkusz társulat
zeneszerzője, zenei vezetője. 
2015-ben berki tamással közös lemeze, a minden
délibáb is fonogram-díjas lett, mint az Év hazai jazz
albuma.
mint zeneszerző jelentős nemzetközi sikereket
mondhat magáénak: kompozíciói rendre dobogós
helyezéseket értek el az egyesült államok és nagy
britannia legjelentősebb dalszerző versenyein.
2015-ben elkészítette idebent-odakint című szerzői
lemezét, melyen kedvenc énekeseinek írt dalokat. 
2016-ban a Hangszeresek országos Szövetsége az
év zenésze kitüntetést adomá nyoz ta neki.
2017-ben a fina Vizes Viágbajnokság Záróünnepé-
lyének egyik zeneszerzője és zenei vezetője volt.



Kátyát így a nyár közepén csak a
Madách színházban lehet „elkapni”.
Nagy lendülettel és sok próbával készül
épp ő is a Once című, világhírű film
hazai színházi musical bemutatójára.

Amíg vártalak téged, a portán bele-
lestem a monitoron a próbába. Erről
a darabról lehet mesélni egy kicsit,
vagy még minden nagyon titkos vele
kapcsolatban?
Ez egy ír zenés darab, azt hiszem, hogy
hét vagy nyolc díjat is kapott.
És pont azt a híres dalt próbáltátok
itt a végén, ami díjat is nyert, ugye?
Igen, amiben zongorázom. A darab
egyáltalán nem tipikus musical, már
csak azért sem, mert olyan színészeket
hívtak el a castingra, akik tudnak
hangszeren is zenélni. A darabban
élőben zenélnek a színészek, és közben
szerepet játszanak, táncolnak is.
A te karaktered zongorázik. Tanultál
zongorázni?
Nem, a zongora az egyetlen hangszer a
darabban, amelynek megszólaltatását
csak imitáljuk. (De amúgy nem tudom, hogy
lehet-e erről beszélni, hogy nem vesszük-e el a
darab varázsát…) Biztos sokan meg fogják
kérdezni, meg már eddig is kérdezték: a Lány nem
zongorázik ebben a darabban? Mindig úgy van be-
forgatva a zongora, hogy nem látszik, mit játszom.
De azért így sem árt tudni az alapokat, hogy
melyik hang hol van, például, csak hogy nehogy
össze-vissza üssek. Most a próbákon egy asztalnál
ülünk, az asztalt nyomkodjuk, mintha zon-
goráznánk.
És a férfi főszereplő?
Ő élőben gitározik.
Miről szól ez a musical?

A történet Dublinban játszódik, és arról szól, hogy
van egy ír fiú, aki éppen szerelmi bánatát éli, és
utcazenél. Találkozik egy lánnyal, aki hallgatja,
amit játszik, a végén odamegy hozzá és
megszólítja. Elkezdenek ismerkedni, beszélgetni,
a lánynak akcentusa van, kiderül, hogy cseh.
Látja, hogy a Srác nagyon tehetséges, de maga
alatt van, nem szereti túlságosan a saját életét.
Elkezdi felkarolni, elkezd valahogy életet lehelni
belé a zene által, merthogy ő is zenész, ő is egy
nehéz sorsú valaki. Valahogy kirángatja a fiút a
sze relmi depresszióból. Természetesen szerelme-
sek lesznek egymásba, hatással vannak egymásra,
a zene is nagyon összeköti a lelküket, de végül úgy
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sZÍnHáZ, koncErt, koncErtsZÍnHáZ
Tompos Kátya színésznő, énekesnő, dalszerző, dalszöveg író, leendő Csajkovszkij in-
terpretátor, gyakran a főszereplő férfi csini barátnője, közösségi ember és álzongorista.
Nálunk énekes-sztárvendégként fog tündökölni ez év végén az Arénában, az Igazából
karácsony című koncertshow színpadán. Várjuk a közös munkát.



alakulnak a dolgok, hogy nem maradnak együtt.
Pont ezt akartam mondani: láttam régebben a
musical alapját képező filmet, és nekem úgy
rémlik, hogy nincs happy end, ez egy elég sírós
film. Ez jó musical-alapanyagnak? A musicalek
általában vidámak, és megkapják a happy
endet, nem?
Szerintem pont ez a jó benne, így játszható je-
lenetek vannak benne. A zenéje sem mondható
tipikusnak: olyan, mint amit koncertre írtak, nem
pedig egy zenés darabhoz. Egy csomó szerelmes
dal van benne – nyilván a szerzőt a szerelem ih-
lette, de az egész olyan, mint egy unplugged kon-
cert, mint egy koncertszínház.
Nagyon bensőséges zenéket hallottam...
Igen, és közben erős jelenetek is születnek,
szövődik egy szerelem, amit végül felülír a zene
szeretete. A főszereplők fontosak lesznek egymás
számára, de saját életüket élik, nem együtt közös
életüket. A lánynak van egy férje, akivel nem
olyan jó a viszonya, és van egy közös gyerekük.
A dalokat, amiket felvesznek CD-re, és amivel
sikerük lesz, a Fiú a másik lányhoz írta, ahhoz,
akivel véget ért a kapcsolata. A két főszereplő
valahogy mindent visszaépít, meggyógyít saját
életében a zene által, és nem lesznek egymáséi
végül. Szerintem valójában az élet is valami
ilyesmi.
Mikor lesz a bemutató?
Szeptember 22-én.
És akkor most egész nyáron ezt próbáljátok itt
a Madách Színházban?
Nem. Most már két hónapja próbáljuk, de úgy,
hogy három szereposztás van a Lányból, és kettő
a Fiúból, azaz felváltva dolgozunk. Ezen a héten
már összpróbákat tar-
tunk, holnap is lesz
még egy, és aztán
vége. Utána augusz-
tus 22-én fogunk újra
próbálni, és akkor
onnan még egy hónap
a bemutatóig.
Ezen kívül milyen
színházi munkáid
vannak még?
A jövő évadra átnyúl-
nak az idei munkáim:
A varsói melódia, My
Fair Lady, Prostitú-
ció, aztán lesz most a

Once, amiről eddig beszélgettünk, aztán majd a
Centrál Színházban is fogok próbálni egy darabot,
ami szintén egy filmadaptáció.
Ez nem túl sok?
Ez most így bírható. Sőt, alapvetően szeretnék
közben a saját koncertjeimmel is foglalkozni.
Szeptember 22-én bemutatjuk ezt a darabot, utána
nekem már csak előadásokat kell játszani és kon-
certezni.
2017-ben jött ki a második CD-d. Azzal szoktál
koncertezni?
Igen. Nagy élmény számomra ennek a CD-nek a
zenei anyaga, mert egy kicsit jobban megismertem
általa a popzenét meg a rockzenét. Hrutka Robi és a
csapata ebben a témában utaznak, és én alkal -
mazkodtam hozzájuk. Az első CD-t még úgy
készítettük, hogy inkább az én zenei világomhoz iga-
zodtunk. Most csak a dalokat, szövegeket írom én.
A zenében szeretnék egy kicsit továbblépni. A
Színművészetin a mesterem, Bakó Gizella
klasszikus darabok segítségével tanított minket
énekelni. Mozart- és Donizetti-áriákat tanultunk.
Hiányzik az a fajta elmélyülés, amit a klasszikus
zene jelent. A klasszikus zene szerintem egy kiin-
duló műfaj. Nagyon jó a könnyedebb műfaj, meg
a jazz is, csak abban nem tudok úgy elmélyülni,
mint a klasszikus zenében.
Akkor most egy klasszikus zenei CD-n gondol -
kozol igazából?
Még nincsen konkrétum ezzel kapcsolatban, de
hiányzik a lelkemnek, hogy klasszikus anyagot
gyakoroljak. Persze nagyon jó lenne, ha lenne
belőle lemezfelvétel, de ez egyelőre csak egy terv.
Először szeretném kiválasztani azokat a dalokat,
amik számomra megfelelő hangmagasságban
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kedvenc étele: mindent szeretek, kivéve a görögdinnyét és a mazsolát.
Ha visszamehetne egy korba, melyik lenne az?: a 20-as évek. olyan, mintha az egy
tisztelettudóbb világ lett volna, valamiféle idealizmust kapcsolok ahhoz a korhoz.
akkor kezdődtek el a vagányabb zenei stílusok, blues, jazz, a fekete-fehér filmek.
kedvenc szerepe: a my fair lady a legsokszínűbb szerep. a karakterben nagyon sok-
féle női szerepet el lehet játszani, a koszos virágárustól kezdve a dámáig.
szerepálma: Van, de nem szabad elmondani. egyszer elmondtam egy szerepálmomat,
és úgy valósult meg, hogy be kellett ugranom négy nap alatt abba szerepbe, ezért
nem tudtam úgy eljátszani, ahogy előzőleg kitaláltam. arra mentek el az agysejtjeim,
hogy bemagoljam a szöveget, meg bevágjam a dalokat.
kedvenc filmje: forrest gump, Csalóka napfény, amélie csodálatos élete, Három
óriásplakát ebbing határában, Sziget. nagyon tetszett a Chernobil sorozat is.
Hobbija: olvasás, zenehallgatás, úszás, futás.
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íródtak, amelyekkel meg tudok birkózni. Aztán
szép lassan elkezdem őket összefésülni. Nagyon
régóta szeretnék például Csajkovszkijt énekelni,
oroszul. 
Hát el tudlak képzelni ilyen szerepben az
Igazából karácsony című koncertshow-nkon…
Ahhoz meg valami karácsonyi téma kellene.
Szim fonikus zenekarral énekelni igazán izgalmas
lehetőség…
A színház és a zene nálad váltakozik a napi
rutinban. Van, hogy úgy érzed, hogy valame-
lyik felé jobban húz a szíved?
Igen. Mindegyikben megtalálom a számomra
fontos dolgokat. A színház azért jó, mert az egy
közösség, ahová én is tartozom. Közösek a prob-
lémák, a siker. Viszont mindig megmondják, hogy
mit kell épp csinálni. Amikor zenészként dolgo-
zom, sokkal nagyobb a szabadságom, az viszont
picit magányosabb tevékenység. Persze ott is part-
nerek a zenészek, de mivel én állok elöl, én
viszem a prímet, más terhek, más figyelmek jut-
nak nekik és nekem. 
Akkor ez a kettő kiegészíti egymást. Mindegyik
ad valamit abból, amire éppen vágysz.
Én az éneklést is szerepként élem meg, számomra
az is egy felvett szerep – jó értelemben. A dalokkal
is történeteket mesélek el, azok is kis jelenetek,
csak úgy magában énekelni nem szoktam. 
Tehát csak úgy kedvtelésből nem énekelgetsz?
De, a kádban. De ha kiállok a színpadra, akkor
azzal szeretnék valamit közölni. Néha gondom is
van azzal, hogy beszélni kell a dalok között. Vala-
mennyire el kell mondani, hogy mi miről szól.

Ahhoz szoktam hozzá, hogy egy színdarabban
nem esem ki a szerepemből, éneklésnél viszont ki-
ki kell lépni egy-egy pillanatra, hogy bevonhas-
sam jobban a közönséget. Főleg, ha nem magyarul
énekelek. Nem szeretem megváltoztatni a dal ere-
deti nyelvét. Mert nekem a nyelv is zene, és ha
változtatok az eredeti nyelven, az egy kicsit olyan,
mintha eltorzítanám a hangzást.
Szerencsére azért elég sok nyelven beszélsz.
Angolt és franciát tanultam, és az orosz a második
nyelvem, amit a magyar után a legjobban
beszélek, de egyik nyelvet sem beszélem úgy,
ahogy szeretném. Egyik sem erős annyira, mint a
magyar, és ez frusztráló. Ezért van az, hogy a
zenében mindig próbálok foglalkozni a szöveggel.
Amit énekelek, azt értelmezem, mindent lefordí-
tok, és amit nem értek, azt kiszótározom.
A dalaid hogyan születnek?
A második lemez dalai úgy születtek, hogy Hrutka
Robi sokáig rágta a fülemet, hogy próbáljam már
meg a szövegírást, mert egészen máshogy énekli
az ember a saját dalait, mint másokét. Volt egy dal,
amit teljes egészében én írtam. Gitáron játszom
egy kicsit olyan szinten, hogy le tudok fogni
akkor dokat, és azokból össze tudok hozni valamit.
Így kezdtem el kombinálni ezeket, és íródott egy
dal. Általában este, színház után – természetesen
a legleterheltebb időszakban – zajlott a CD alapa-
nyaggal való munkánk. Robitól kaptam egy zene
alapot, feldúdolt valamit. Ő mindig halandzsa an-
gollal dúdol fel dalokat, és ez becsapós, nagyon
nehéz egy hasonló magyar szöveget létrehozni.
Nyeklik-nyaklik a magyar nyelv az angolhoz

képest. Nehéz feladat
volt, nagy kihívás.
Aztán egyik este haza-
jöttem, leültem, kicsit
becsuktam a szememet,
és elkezdtem minden-
féle szövegeket írni.
Volt nálam egy füzet,
össze-vissza volt fir kál -
va, ha valami eszem be
jutott, lejegyeztem,
mert tudtam, hogy a
következő pillanatban
be kell-e mennem egy
jelenetre a színházba,
vagy csak simán elfele-
jtem, amit kitaláltam.
Azt hiszem, a Sze -
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relmes Shakespeare-t
próbáltuk akkoriban.
Érdekes, hogy azok a
mondatok, amik valam-
ilyen formában benne
voltak a színdarabban,
elkezd tek inspirálni a
lemezt illetően is.
Nagyon érdekes volt,
és félelmetes is sok
helyen. Aztán egy idő
után úgy voltam vele,
hogy nem baj, lesz, a -
mi lyen lesz. Számomra
mindenképpen érdekes
pillanat ez az életem-
ben, mert kiderül, mit
tudok kihozni magam-
ból szövegíróként. 
Mi a helyzet a filmekkel? A legtöbben a nagy
közönségfilmekből ismerik a nevedet.
Tavaly szerepeltem egy elég kis költségvetésű
nagyjátékfilmben, a Most van most címűben. Szép
helyszíneken forgattunk, nagyon kedves a
történet, de a film nem hozott akkora sikert.
Nagyon jó élmény volt, de sajnos nem kapott ele-
gendő anyagi támogatást. Nagyon sok közönség-
filmben szerepeltem már, szívesen bekerülnék már
valamiféle komolyabb filmbe is. Sokszor voltam
már a főszereplő férfi csaja, jó lenne olyan sze -
repeket is eljátszani, amelyek karakteresebbek.
Ezért szerettem például Szajki Péter régebbi
filmjét, a Nejem, nőm, csajom címűt. Ebben egy
nagyon zárt, hipervallásos családanya szerepére
kértek fel, aki a végére valahogy fellazul. Az
például egy nagyon érdekes, izgalmas lehetőség
volt számomra. 
Egy filmszerepre a felkészülés mennyire más
dolgokat vesz igénybe, mint egy színházi sze rep?
Ha nincs sok próba, akkor meg kell tanulnod a
szöveget, és összemondod párszor a partnereddel.
Szerencsés esetben több próbafelvétel is készül,
és mire kamera elé állunk és jönnek a forgatási
napok, már annyit próbáltunk, hogy bejáratódnak
a jelenetek. A Köntörfalaknak például megcsinál-
tuk a trailerét, de nem jött össze időben a pénz.
Dyga Zsombor rendező azt mondta, hogy egy, de
maximum másfél év múlva lesz ebből film, és
megkérdezte, hogy addig hajlandóak vagyunk-e
próbálni. Elek Ferivel mondtuk, hogy persze.
Szin te minden héten egyszer vagy kétszer próbál-

tunk Feri öltözőjében a Katona József Színházban.
Meg se kellett tanulni a szöveget, mert megtanu -
lódott az olvasások által. Beszélgettünk viszo -
nyokról, hangsúlyokról, sokat szöszöltünk az
egésszel – igazi műhelymunka volt. Aztán amikor
felvettük a filmet, akkor egy delíriumos tizenö
napos időszakot éltünk meg. Éjszaka forgattunk,
nappal meg mindenki dolgozott. Én a Nemzeti
Színházban játszottam közben, és ott is aludtam.
Kértem a kellékesektől párnát meg takarót, és haj -
nalban a forgatásról odaszállítottak a színházba.
Aludtam két órát, és 10-kor keltem fel próbálni a
János vitézt, délután ebéd, énekóra, tudtam megint
aludni egy fél órát, és utána az esti előadás. Szóval
nem tudom, hogy hogy csináltuk végig, nagyon
kemény volt. De megérte! Sok díjat kapott a film.
A 2008-as Filmszemlén például a Bibliothek Pas-
callal megosztva kapta a rendezői díjat. Elek Feri
lett a legjobb színész, illetve a legjobb vágó díját
is megkapa a film. Szóval felfigyeltek erre a
háromszereplős alkotásra. 
Tervezel nyaralást?
Júliusban el fogok utazni a nagymamámhoz
Moszkvába, most már évente megyek hozzá.
Aztán remélem, lesz egy kis pihenés is. Nem vál-
laltam túl sok koncertet és fellépést erre a nyárra,
hogy tudjak pihenni.
Tompos Kátya 2019. december 28-án lesz a
vendégünk a Papp László Sportarénában az
Igazából karácsony című koncertshow. A koncert
első felében klasszikus dallamok, a második
felében könnyedebb műfaji megközelítésű zenék
csendülnek fel.
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Brácsistaként érkeztél a karmester -
kurzusra. Hogyan kezdődött a zenész
életed?
Nem zenészcsaládból jövök, de az éneklés
ott hon mindennapos volt. Nyolcévesen
kezdtem hegedülni, és a zeneiskola mellett
rendszeresen játszottam egy népi együttesben.
Hol tanultál, és milyen hangszereken?
A napajedlai zeneiskolában kezdtem
hegedülni, majd tanulmányaimat a
kroměřiži konzervatóriumban folytattam,
ahol később brácsára váltottam. Ezután
felvételt nyertem a brnoi Janáček Zeneakadémiára
(JAMU), mellyel pár hu zamosan Lipcsében a
Hochschule für Musik und Theater „Felix
Mendelssohn-Bartoldy“-n tanultam tovább. Itt
diplomáztam, majd a lübecki főiskolán mester
fokozatot szereztem.
Hol élsz és dolgozol manapság?
Németországban élek és a regensburgi színház
zenekarában játszom.
Hangszeres zenészként hogyan kezdtél a
karmesterségbe? Mi indított el ezen az úton?
A lipcsei éveim alatt, 2011 körül kezdtem érdek-
lődni a vezénylés iránt. Egyre több szimfonikus
művet ismertem meg, és úgy éreztem, közelebb
szeretnék kerülni ezekhez, és szeretném őket a
saját elképzeléseim szerint megvalósítani.
Azóta van lehetőséged vezényelni is?
Örülnék, ha több lehetőségem lenne. 2017-ben
alapítottam egy saját kisegyüttest, a  KlangForma-
tion Regensburg elnevezésűt, amivel alkalman -
ként adunk koncerteket is. Repertoárunkon kisebb
apparátusra készített, saját átiratú szimfonikus
művek és kortárs szerzők alkotásai szerepelnek.
Kik a kedvenc zeneszerzőid? És kedvenc zenei
korszakod, stílusod?
Korábban könnyen meg tudtam válaszolni ezt a
kérdést, Schnittke, Sibelius, Mahler voltak a nagy
kedvenceim, de mára az érdeklődésem annyira

szer teágazó lett, hogy nem tudnék ilyen egy é r -
telmű választ adni. A zenei korszakok, stílusok
közt nincs olyan, amit ne szeretnék.
A kurzus előtt jártál már Magyarországon?
A feleségem magyar, ezért sokszor jövünk Ma -
gyar országra.
Hogyan érezted magad a mesterkurzuson, mi-
lyen tapasztalataid voltak?
Nagyon jól éreztem magam, rengeteget tanultam. 
A zenekar egy kedves, fiatal csapat, nagyon
muzikális és rugalmas együttes. Meglepett az a
türelem, amit a kurzuson résztvevő karmesterek
felé mutattak. Nem mindennapi, családias a légkör
a zenekar tagjai és Gábor között is. Gábor egy igen
nagy tudású ember, aki ezt a tudást képes jól ért -
hetően, humorral továbbadni.
Mivel tudsz kikapcsolódni, mit csinálsz a
szabad idődben?
Mivel néhány hónapja apa lettem, a legnagyobb
„hobbim“ a kisfiam, akivel igyekszem a lehető
legtöbb időt együtt tölteni. S ha mindezek mellett
jut még időm, hagyom, hogy lenyűgözzön az
„aquascaping”, ami tulajdonképpen akváriumban
kivitelezett tájépítészetet jelent.
Břetislav Hera 2019. november 8-án Budafoki
Hangversenyesték bérletünk keretében vezényli
zenekarunkat. Műsoron: Janáček: Taras Bulba,
Smetana: Moldva, Haydn: 92. (Oxford) szimfónia.
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pulpituson

Hegedű, brácsa, majd a pálca
Břetislav Hera, a karmesteri szárnyait próbálgató ifjú cseh brácsista, 2018-ban részt
vett a Dohnányi Akadémia Karmesterkurzusán, ahol a BDZ, a kurzus egészének
zenekara és Hollerung Gábor, a mesterkurzus vezetője őt választotta a legjobbnak. Az
ezzel járó díj pedig egy BDZ vendégkarmesteri meghívás.
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Erich Wolfgang Korngold 1897. május
29-én született az akkor még Osztrák-
Magyar Monarchia területén lévő
Brünn városában, a mai Brnoban.
(Ebben az évben született többek kö -
zött Széll György karmester, zongo-
raművész is, illetve Paavo Nurmi finn
futóbaj nok. A Juventus focicsapatáról
már nem is beszélve.) 

apáM a pápa

Szerzőnk zenész családból származott,
édesapja Julius Korngold zenekritikus,
akit szerényen a zenei ízlés pápájának
tituláltak, bátyja pedig szintén zenész.
Ötévesen már négykezeseket játszott
zongorán apjával, illetve bármit elmuzsikált hallás
után akkordokkal kísérve. Hét évesen már saját
zenéit írta. A tizenegy évesen komponált, A hóem-
ber című balettje óriási siker volt, magának Ferenc
József császárnak is előadták volna, ha az
uralkodó odaér a koncert  első félidejére. Apja
segítségével eljutott Gustav Mahlerhez és Richard
Strauss-hoz is, előbbi egyszerűen csak zenei
géniusznak nevezte, és egy jó nevű zenetanárhoz
irányította rögvest. Tizennégy éves korától már
operákat, nyitányokat, kísérőzenéket komponált.
Például a bécsi Burgthe aterben 80 előadást is
megélt Sok hűhó semmiért című Shakespeare
darabhoz is az ő neve kapcso lódik. Nagy sikerű A
halott város című operáját számos operaházban

vezényelte. Ifjabb Johann Strauss nagy rajongója
lett, akinek számos elfeledett darabját leporolta,
újraálmodta.  Meg is akadt a fiatal zsenin Max
Reinhardt szeme. Az oszt rák film- és színházi ren-
dező-producerrel közös együttműködésük során
született meg például az 1934-es Alfred Hitchcock
film, A bécsi keringők zenéje, melyet Strauss
kevésbé ismert keringőinek újragondolásával
alkotott meg a szer ző. Közben sorra születtek
egyéb művei  (negyedik operája, bal kézre írt zon-
goraversenye), Strauss-operetteket vezényelt és
mellékesen zeneszerzést oktatott a bécsi Staats -
akademie falai között. Az osztrák elnök díszdok-
tori címet adományozott neki. Ekkor még nem
volt 40 éves.

filmzeneszerzők

„a zene leköt, inspirál, megrészegít”

Képzelje el, ahogy egy kényelmes fotelben üldögél a tévé előtt, talán egy finom ebéd
után, mikor szemhéja elnehezül, és lassan álomba szenderül. Hirtelen azon kapja magát,
hogy egy csodálatos, diadalittas fanfárt hall. Réz-ünnepély, kürtök, trombiták, harsonák,
a híres fellépő tiszta kvint; ez csak a Csillagok háborúja című film zenéje lehet! Abban
a reményben nyitja ki szemét, hogy megpillantja Leia hercegnőt és Han Solot, amint a
rohamosztagosok elől menekülnek. Vagy fiatalabb olvasóink a jóképű Anakin Skywalkert
képzelik lelki szemeik elé, ahogy pucér felsőtesttel riad rémálmából, és szinte tapintani
lehet az izzadságcseppeket, amint legördülnek izmos mellkasán… Elnézést, kicsit elka-
landoztam… de melegem lett hirtelen… Szóval, ez a zene biztosan csak John Williams
lehet a Star Wars egyik jelenete alatt.  Hát nem.  A szerző nem más, mint Erich Wolfgang
Korngold, és ön éppen a Kings Row című 1942-es amerikai filmen szunyókált el.



fIlMZEnEI sZárnypróBák

A már előbb említett Max Reinhardt sem
tétlenkedett mindeközben. Shakespeare Szent -
ivánéji álmát nagy sikerrel szín-
padra vitte Felix Mendelssohn
zenéjével egyetemben, majd arra
gondolt 1934-ben, hogy ebből fil-
met is kéne csinálni. Felkérte
Korn goldot, hogy komponálja meg
a zenét Mendelssohn muzsikája
alapján, majd vezényelje is el.
1935-ben jelent meg a film a
Warner Brothers Stúdió gondo-
zásában, az akkoriban létező összes
híres színészt és színésznőt össze-
vadászva. Férfiolvasóink figyel -
mébe ajánlanám a csinos Olivia de
Havillandot vagy Jean Muirt,
például. A hölgyek figyelmébe – ilyen szempont-
ból – sajnos nem tudok ajánlani senkit…  Minden -
esetre a filmfelvétel hat hónapig tartott és
Korngold nagyon aprólékosan dolgozott a zenén,
bizonyos részeket újra felvettek, és a színészek
együtt tudtak mozogni a zene tempójával és rit-
musával. A film és zenéje nagy hatással volt a
filmiparra.
Ez után Korngold  kicsit hazament Ausztriába be-
fejezni még egy operát – Die Kathrin –, majd
vissza tért Hollywoodba a következő filmzenei
projekthez. A Szeretek egy asszonyt (Give Us This
Night) egy szerelmes film, amelyben egy szegény
operakedvelő halász, miután tojással megdobál
egy rosszul éneklő tenort, beleszeret egy annál
szebben éneklő nőbe. A főszerepekben a mezzo -
szoprán Gladys Swarthout és a hős tojásdobáló (és
jóképű) tenor Jan Kiepura.

EGy kIs oscar-törtÉnEt

1935 a vérkapitány éve. A Captain Blood (magyar
címe Halálfejes lobogó) egy kalózos kalandfilm,
melynek zenéjére Korngoldot szemelték ki a
Warner testvérek. Szerzőnknek először nem fűlt
hozzá a foga, mondván a kalózok nem váltanak ki
különösebb érzelmi reakciót belőle. Na de aztán
belenézett a felvételekbe, és a már fentebb is szóba
került Olivia de Havilland (ugye mondtam, hogy
csinos…!) és Errol Flynn játéka láttán meggondol -
ta magát. Majd rájött, hogy van három hete
megkomponálni egy órányi szimfonikus zenét.

Elegendő idő híján segítséghez folyamodott, és
Liszt Ferenc szimfonikus műveiből guberált zenei
részeket, melyek azonban a későbbi filmzene tíz
százalékát tették csak ki.  Korngold ragaszkodott

hozzá, hogy muzsikáját „zenei feldolgozás” címen
említsék csak, nem akarta Liszt Ferenc babérjait
learatni. Azonnal óriási siker lett a film, zenéjét
Oscar-díjra is jelölték.  Ez az alkotása mérföldkő
lett mind Korngold, mind a színészek és a filmipar
életében is; ő volt az első nemzetközi szerző, aki
szerződést is kötött a filmstúdióval. A két színész
karrierje is innentől nagy ívben felfelé indult,
Korn gold még hat Errol Flynn-film zenéjét kom-
ponálta meg (csak lessék meg a képet róla, önök
is meg akarják majd nézni mind a hatot…). És in-
nentől ismét népszerűek lettek a romantikus
kosztümös filmek, amik a némafilmek korában
merültek feledésbe. 
1936 elhozta számára a megérdemelt Oscar-díjat.
Azonban az Anthony Adverse című mozi zenéjéért
nem ő, hanem a stúdió zenei vezetője, Leo F.
Forbstein vehette át a szobrot. Korngold nevét
igazán meg sem említették, s ez igen rosszul érin-
tette őt. Forbstein küldött egy bocsánatkérő
üzenetet, és egy cikket is kiadtak a Hollywood Re-
porter című magazinban, melyben elismerték
Korn goldot, mint az Oscar-díjas zene tényleges
szerzőjét, de Korngold nem volt hajlandó átvenni
a szobrot Forbstein 1949-ben bekövetkezett
haláláig.
Az Oscar-fiaskó után megint hazament
Ausztriába, hogy a Die Kathrin című operáján
dolgozzon tovább. 1938-ban táviratot kapott, hogy
ha tudna megint Hollywoodba jönni, megint
kérnének tőle egy filmzenét. Kiment, belenézett,
majd másnap közölte, hogy nagyon kedvesek,

filmzeneszerzők
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hogy rá gondoltak megint, de nemet kell mondania,
mert Robin Hooddal aztán semennyire sem tud
azonosulni, így zenét sem fog tudni szerezni hozzá.
Igen ám, de közben Hitler beindult odahaza. Három
nappal a döntését követően bekövet kezett az An-
schluss, Németország bekebelezte Ausztriát. Forb-
stein becsöngetett az ajtaján, Korn gold megenyhült,
és beadta a derekát. És milyen jól tette…!

HollyWoodI sZIMfonIkus

Miután odahaza családja biztonságban eljutott
vonaton Svájcba, Korngold nekifogott a munká-
nak. Hét hetet kapott a komponálásra. Nagyon
kínlódott közben, többször is abba akarta hagyni,
úgy érezte, ez nem megy neki. Végül ez az 1938-
as Robin Hood óriási siker lett, főleg Korngold
fantasztikus zenéje miatt. A filmtörténész Rudy
Behlmer így nyilatkozott róla: „Korngold zenéje
egy pompás hozzáadott dimenzió. A stílus, mellyel
a hetvenkedő Flynnt jeleníti meg, a késő 19. és
kora 20. századi német szimfonikus költemények
hangját idézi. Vannak benne kromatikus har-
móniák, buja hangszeres effektek, szenvedélyes
csúcspontok – és mindezek általában romantiku-
san szólalnak meg. Korngold egyedi és jellegzetes
stílusára nagy hatással volt a wagneri leitmotiv,
Richard Strauss zenekari virtuozitása, Puccini fi-
nomsága és dallamívei, és Gustav Mahler.” A film
meghozta Korngold számára a második Oscar-
díjat, és megalapozta azt a szimfonikus stílust, ami
Hollywood aranykorának filmjeit jellemezte. Nap-
jaink nagysikerű filmjei, mint a Star Wars és az
Indiana Jones is követték ezt az utat: a film zenéje
alapvetően szimfonikus zene, amely önállóan is
megállja a helyét, kép nélkül is.

Ez után újabb kosztümös mozik következtek,
1939-ben a Suarez, majd a Szerelem és vérpad –
Erzsébet és Essex magánélete, 1940-ben a Hét
tenger ördöge című filmekhez komponált zenét.
Ez utóbbit Korngold egyik legjobb filmzenéjeként
tartják számon. Az utolsó párbaj-jelenethez olyan
bravúros és gyorstempójú zenét írt, hogy a
filmtörténelem egyik legizgalmasabb kardcsatája
kerekedett ki belőle. 
Az 1941-ben írt Tengeri farkas című Jack London
regény filmadaptációjához egész más hangok
születtek. Sötét képek, feszült érzelmek, gonosz
légkör, köd, disszonancia, komorság. De ezen
nincs is miért csodálkozni; a történet fő motívuma
a kemény, nyers erőszak. Hajótöröttek boldo -
gulása a Kísértet nevű tengerjárón a brutális ha-
jókapitánnyal.
Ha továbbhajózunk mi is, eljutunk 1942-be, amikor
is elszenderedtünk kényelmes fotelunk ban. A Kirá-
lyok sora – Kings Row nem egy középkori
történelmi film, ahol királyok, sárkányok, lovagok
és hercegnők mennek egymás agyára, majd békül-
nek ki szerelmes jelenetekben. Zenéjéből kiindulva
tippelhetnénk űrhajókra és fekete páncélban ször -
csögő édesapára is. Kings Row valójában egy
amerikai kisváros az 1890-es években, ahol fiatalok
életét követhetjük nyomon. Őrült orvos, gyerekgy-
ilkosság majd öngyilkosság, szerelmek, depresszió,
drámai fordulatok és az Egyesült Államok 40. el-
nöke, Ronald Reagan mind szerepelnek a filmben
(később az elnöki beiktatáson is elhangzott ez a
muzsika).  A zene alapja a híres főtéma, ami
végigkíséri a filmet változatos formákban, attól füg-
gően, hogy éppen milyen az adott jelenet. Fenséges
és nemes dallam, ami egyből megragadja az ember
figyelmét.  Harold Truscott brit zeneszerző beval-

lása szerint több mint
harmincszor megnéz -
te a filmet, csak, hogy
a zenéjét hallhassa.
Korngold ze néje bo -
garat ültetett John
Williams ameri kai ze -
neszerző fülébe is…

BÉcsI öröksÉG

Az édesapa, Julius
Korngold, zenekriti -
kus lévén, nem kí -
mél te saját fiát sem.

filmzeneszerzők

nÉVjEGy: ErIcH WolfGanG kornGold ZeneSZerZő

született: 1897. május 29 – brünn – ma brno
Meghalt: 1957. november 29 – los angeles
felesége: luise von Sonnenthal – Das Wunder der Heliane című operáját, mely a
szerelem halált megvető erejéről szól, neki ajánlotta.
Gyermekei: ernst Werner és george Wolfgang
Édesapja: Julius Korngold, a zenei ízlés pápája; elvakult mahler-hívő; a konkuren-
ciát gyalázkodó, rágalmazó kritikákkal ellátni nem félő - és így inkább a saját gye -
reke alatt gödröt ásó - szülő; a fia feleségét lenéző após; családját az ausztriába
bevonuló Hitler elől kimenekítő apa.
korngold a zenéről:  a zene leköt, inspirál, felizgat, megrészegít és a hallgatónak azt
üzeni, hogy egy jobb világ lehetséges. miért kéne a zenének arra emlékeztetni a
hallgatót, hogy a világ borzalmas és minden egyre csak rosszabb lesz? 
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Számos hisztérikus levelet írt neki,
melyben lehordta azért, hogy el-
hanyagolja a magas művészetet. 1945-
ben Julius elhunyt, fia pedig úgy
döntött, hogy búcsút mond a
filmzenéknek. Szöget ütött a fejébe,
hogy ha a filmeket elfe ledik, vele
feledik a zenéjüket is, és nem akart így
járni, ezért komolyzenei művek kel
próbálkozott to vább. Azonban pró bál -
ta ezekbe átmenteni filmzenéit, újrafel-
használni részeket, hogy ne vesszenek
el korábbi munkái, de így végleg
rásütötték a „hollywoodi zeneszerző”
bélyeget.
1947-ben szívrohamot kapott, majd 1949-ben 
visszatért Ausztriába, ahol irigységgel és az ott -
maradt antiszemitizmussal találkozott. Az érdek-
lődés és elismerés hiánya visszaűzte Ameri kába.
Elhatározta, hogy komponál egy szimfóniát, habár
előtte csekély érdeklődést mutatott ez irányban.
Ez a szimfónia a végletekig klasszikus bécsi mű
lett. Ha már nem élhetett ifjúkora városában,
legalább felelevenítette annak időtlen zenei örök-
ségét. Ezt követte egy rövidebb dal, Szonett Bécs -
nek. Írt még egy művet, utoljára, 1953-ban,
melynek a Téma és variációk címet adta. A
következő évben felkérték, hogy működjön együtt
egy Richard Wagnerről szóló film készítésében,
ehhez Európába utazott újra. Kikötötte, hogy
kizárólag Wagner zenéjét használhatják, és nem
változtathatnak rajta semmit. Hans Richter
(Richter János, magyar-oszrák karmester 1843-
1916) sze repében néhány pillanatra maga is
feltűnik a képen. A filmet sok helyen megvágták,
Wagner zenéjét szétnyesték, ahogy a megrendelő
kívánta, és nem úgy, ahogyan Korngold mege-
gyezett a producerrel. 

VIsZlát MoZI!

A filmzenéknek örökre búcsút mondott ezután. A
Korngold-család még maradt egy kicsit Eu-
rópában, hogy A halott város című operája
Münchenben még megéljen egy előadást, illetve
Szimfóniáját is hallhatta a közönség, mely abba a
hitbe ringatta, hogy talán mégsem felejtették el őt
teljesen. A sajtó azonban arról írt, hogy az opera -
előadás rettenetesre sikerült, a szerény sikerű
Szim fónia felvételeit pedig Korngold töröltette.
Legsikeresebb amerikai műve a Hegedűverseny

volt, ám a New York-i előadás után levették a mű-
sorról ugyanazzal a fölényes arroganciával, amivel
Korngold Európában találkozott. A világ tovább -
lépett, a Korngold által megidézett késő-roman-
tikus nosztalgia már giccsesnek, elcsépeltnek
találtatott.
1953 után nem komponált már semmit. 1956-ban
stroke-ot kapott. Fél oldalára lebénult, feleségére
és gyermekeire volt utalva teljesen. Újra meg kel-
lett tanulnia beszélni és a másik kezével írni, s min-
den érdeklődését elvesztette a zeneszerzés iránt. 
Már nem értékelték a koncerttermek vagy opera -
házak zeneszerzőjeként, a filmzenéhez sem akart
már visszatérni, pedig ott tárt karokkal fogadták
volna. Barátai, ismerősei meggyőzték, hogy nem
való tehetségéhez a filmzeneszerzés. Ezzel egy
időben egy zenekar, karmester, zongorista vagy
operaház sem akart megrendelést adni neki új
szer zemények írására.  Egy amerikai vagy európai
egyetem vagy konzervatórium sem ajánlott fel
neki állást, és senki sem hívta meg karmesternek
sem. Hollywoodot sem érdekelte, hogy Korngold
hogyan érezte magát, továbbléptek és elfeledték.
Korngold a tegnap embere – mondták, és Holly-
wood csak a holnapra gondol. Az az ember, akinek
a zenéje káprázatos, mindent elsöprő, drámaian
izzó, világos hang, gazdag harmónia, szárnyaló
dallam, tele kanyargós ritmikussággal és
mélységesen emberi lélekkel, ebek harmincadjára
kerülve, a jelentéktelenség súlya alatt hunyt el
1957-ben. 
De mi nem hagyjuk feledésbe merülni ezt a
nagyszerű zeneszerzőt. 2019. október 27-én a Bu-
dapest Sportarénában megrendezendő Best of
Cinemusic koncertünkön többek között az ő egyik
szerzeménye is megszólal majd. A koncerten
vezényel Hollerung Gábor. 

filmzeneszerzők

Hét tenger ördöge - kardcsata
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„EZ Most koMoly?” 
– sZIMfonIkus sulIkoncErtEk

Zenekarunk budafoki születésű,
budafoki fen n tartású, ma is erős
budafoki kötődésű. Így amikor fel -
merült bennünk az igény egy
iskoláso kat célzó, ismeretterjesztő
koncertsorozat megszer vezésére, a
XXII. kerületi önkormányzattal
karöltve a buda foki iskolásokat vet-
tük górcső alá. Egyeztettünk, szer vez tünk, tervez -
tünk, és az lett a vége, hogy 2019. október 15. és
21. között, öt hétköznap során valamennyi
budafoki iskolásnak, legyen kisiskolás vagy
közép iskoláját elhagyni készülő kamasz,
lehetőséget adunk, hogy iskolaidőben, ingyene-
sen, Hollerung Gábor gyerekekre szabott magya -
rázataival fűszerezve köze lebb kerülhessen a
klasszikus zené hez. Nem zenetörténeti kiselő -
adásokra készülünk, hanem kulcsot sze ret nénk
adni a kezükbe ahhoz, hogy érteni, élvezni tudják
a komoly zenét. Szimfonikus koncerteket,
amolyan Megérhető zene – junior különkiadá-
sokat tárunk a budafoki gyerekek elé, ahol mind a
prog ramot, mind a magyarázatot illetően fi-
gyelembe vesszük a különböző korosztályokat. 
Kezdeményezésünkből hagyományt szeretnénk
teremteni. Bízva abban, hogy jövőre már maguk
a gyerekek fogják követelni a folytatást.

BEst of cInEMusIc

2019. október 27-én, vasárnap este új helyszínen,
nagyobb térben, de ugyanolyan izgalmasan és
érdeseken összeállított zenei és képi világgal vár-
juk közönségünket filmzene koncertünkön, ezúttal
a Papp László Sportarénában. A filmrész leteken
kívül néhány izgalmas kiegészítővel is készülünk,
amelyek mibenlétét jelen sorok között nem fedjük
fel teljes mértékben, de annyit már itt is elárul-
hatunk, hogy valódi ágyú eldörrentésére is
készülünk Csajkovszkij műve kapcsán. 
A dörrentésen kívül készülünk autóval, dínóval,
fényekkel, rohamosztagosokkal, de leginkább, ter-
mészetesen a zenékre rímelően remekül összevá-
gott filmrészletekkel, az egyedülálló filmzenékkel
és a koncert estéjén megjelenő, a Klasszik Rádió-
val közösen kiadott Filmzene cd-nkkel, melyet
Hollerung Gábor a koncert estéjén dedikálni is fog.
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szuperprodukciók, újdonságok
Évről évre, évadról évadra megújulunk, erősödünk, újítunk, fejlődünk. A 2019-20-as
évad nem csak azért különleges számunkra, mert a Hangoló 10. születésnapját ünnepli
ezzel a lapszámmal. Az is fontos különlegesség, hogy a tavalyi sikerprodukciónkat, az
Igazából karácsony című koncertshowt tovább fejlesztve megismételjük, hogy a Cine-
music koncertjeinket az óriási érdeklődés átterelte az Arénába. Ráadásul iskolásokat
célzó ismeretterjesztő koncertsorozatra adtuk a fejünket Budafokon, a tradícióvá váló
Újévi koncerttel köszöntjük a következő évet a Müpában, az Aranybállal a báli szezont
a Vigadóban. Végre elindul a BDZ Pártolói Klub és hamarosan minden érdeklődő
számára megnézhetővé válik a rólunk készült mozifilm. 

Bérletsorozatainkon és az azokat övező koncertjeinken kívül annyi a történés házunk táján, hogy sokszor
mi magunk is csak kapkodjuk a fejünket. Ezeken az oldalakon szeretnénk önnek, hűséges olvasónknak
és BDZ-követőnek egy kis fogódzót, tájékozódási útmutatót adni sűrű, tartalmas és igazán izgalmas első
félévünk útvesztőjében.



IGaZáBól karácsony
szimfonikus koncertshow

2019. december 28-án, szombaton este megint az
Arénában várjuk önt és családját. A tavalyi nagysi -

ke rű szimfonikus koncertshow után idén is
meghívjuk az igényes, a hagyományos szim-
fonikus kon certek kereteit feszegető törek vé -
sünkre fogékony zene  sze retőket a karácsonyi
hangulat közös ünneplésére, szívmelengető ko-
moly- és könnyedebb szimfonikus zenei feldolgo-
zásokkal, szólistákkal, táncosokkal, artistákkal.
Kötelező karácsonyi dallamokkal, zenei
meglepetésekkel, show-val töltjük meg ezt a de-
cember végi estét.
A tavalyi koncepcióhoz hasonlóan most is lesznek
látványelemek, légtornászok, fényjá tékok, videó -
bejátszások, grafikai varázslatok. Lesznek ter-
mészetesen meghívott vendégeink is, akik közül
itt Tompos Kátyát, zenekarunk egyik nagy ked-
vencét emelnénk ki. 
Kiváló karácsonyi ajándéknak tartjuk erre az estre
szóló koncertjegyeket, és örömmel hosszabbítjuk
meg a kará csonyi hangulatot önnel, szeretteivel
közösen ezen az igazán egyedülálló esten. 

ÚjÉVI koncErt

Erről a januári Müpa koncertünkről, hagyo -
mányainkhoz híven, az idén sem árulunk el
többet, csak azt, hogy lesz. Jegyüket jó előre
megváltó vendégeink számára mindig
meglepetés a műsor, a szólisták, a tematika.
Egyben lehet mindenki biztos: jó hangulat,
magas színvonalú és sokszínű zeneiség,
magukat zenekari tagságukon túlmutató
sze repekben is megvillantó BDZ-zenészek,
ünnepi hangulat és jókedv tölti majd meg
2020. január 8-án a Müpa színpadát. 

aranyBál

Az idei évadunk bálját már nagyon várják eddigi
báli vendégeink. 2020. február 8-án fogadjuk a
gyakorlott és kezdő bálozókat, a jót enni, táncolni

és közben igazán izgalmas, sok-
színű élőzenét hallgatni vágyókat.
Egyik tavalyi vendégünktől
idézünk néhány gondolatot:
„Fantasztikus érzés báli ruhában
belépni a Vigadó épületébe, ami
nagyon jó helyszín egy ilyen ren-
dezvényhez. Maga az épület is
szép, tágak a terek, elegáns a
miliő. Az egész Aranybálnak sajá-
tos eleganciája van, de nemcsak a
helyszínből adó dó an, hanem a

színvonalas műsornak, a kiváló ze nének köszön-
hetően is. Még az is szívesen táncra perdül, aki
amúgy nehezen lép a táncparkettre.”

BdZ pártolóI kluB

Régóta keressük azt a formát, amelyben a minket
akár anyagilag is támogatni vágyó és tudó embe -
rek, cégek segítségét elfogadhassuk és picit ellen -
té telezhessük. Megtaláltuk a formát a BDZ
Pártolói Klub képében, létrehoztuk a technikai
hátteret a BDZ Alapít vánnyal és a bdz.hu bő ví -
tésével. Most már csak annyi a dolgunk, hogy
eljuttassuk a hírt önhöz, ismerőseihez és min den -
kihez, akinek szívügye a BDZ, aki szívesen segít
az olykor-olykor ránk telepedő anyagi nehézségek
leküz désében, a kulturális, nevelési, ismeret ter -
jesztő vágyaink és ötleteink kivi te lezésében. 
A BDZ Pártolói Klubról részletesen a következő
oldalakon olvashat. 
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Biztosan már önben is sokszor felmerült a gondolat, hogy szívesen részese lenne egy-egy olyan alkotási
folyamatnak, amelynek a vége egy koncert, egy szuperprodukció, vagy esetleg egy kiadvány, egy ren-
dezvény. Ha szeretne zenekarunk hivatalos pártolói közé tartozni, tekintse át összefoglalónkat arról, mi-
lyen megoldásokat tudunk kínálni abban az esetben, ha ön anyagilag tudja és szeretné támogatni
zenekarunkat!

a BdZ pártolóI kluB cÉlja

Klubunk célja a Budafoki Dohnányi Zenekar működésének támogatása, valamint a zenekar és a
zenekarhoz kapcsolódó személyek által megvalósítandó kulturális tevékenységek létrejöttének segítése,
azok keretbe foglalása. Ha tehát ön a BDZ Pártolói Klub tagjává válik – bármelyik pártolói szintet is
választja –, a következő tevékenységek, ötletek, „küldetések” létrejöttét, működését segíti:
Zenekari Akadémia – műhelymunka pályakezdő művészek számára. Olyan projektek, mint a Megérthető
zene, az „Ez most komoly?” – szimfo nikus sulikoncertek, Cinemusic filmzene-koncert, Igazából kará -
csony – szimfonikus kon cer t show, Énekel az ország, Székelyföldi kórustalálkozó, Újévi koncert.
Nemzetközi színvonalú hangszerek vásárlása. A BDZ Zempléni fesztivál – koncertjei. Az immár 10 éves,
egyedülálló BDZ kiadvány, a Hangoló magazin zavartalan megjelentetése. 
Tudjuk, hogy sokan sokféleképpen tudnak önzetlenül támogatni. Természetesen nagy örömmel veszünk
„szemmel is jól látható” anyagi támogatásokat, de szívből örülünk és lelkesen fogadunk kisebb volumenű
pártolói megnyilvánulásokat is. Igyekeztünk olyan rendszert kidolgozni, amelyben mindenki megtalál-
hatja a számára megfelelő szintet, és jó érzéssel el tudja fogadni azt a néhány gesztust, amellyel
köszönetünket szeretnénk kifejezni. 

táMoGatóI sZIntEk a BdZ pártolóI kluBBan

Ön négy szint közül választhat, az ön által meghatározott éves anyagi támogatási nagyságrend füg-
gvényében. 
BDZ Barát (minimum 20.000 Ft / év)
BDZ Támogató (minimum 50.000 Ft / év)
BDZ Mecénás (minimum 300.000 Ft / év)
BDZ Patrónus (minimum 800.000 Ft / év).  
A négy szinthez négyféle csomag tartozik. 
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BdZ pártolói klub
Hogy az ön támogatásával még több BDZ-csoda
jöhessen létre!



BDZ Barát

Megajándékozzuk Önt egy karácsonyi vagy újévi BDZ-cd-vel, Hollerung Gábor dedikálásával. Az Ön
hozzájárulása esetén megemlítjük az Ön nevét a BDZ időszaki programmagazinjában, a Hango lóban,
illetve a www.bdz.hu honlapon. Meghívjuk Önt a BDZ évadnyitó rendezvényére. Félévente egyszer
részt vehet nyitott próbanapon, azaz bejelentkezhet a csak a BDZ Pártolói Klub tagjai részére meghird-
etett BDZ próbalátogatásra. Kiemelt koncertjeinkre e-mailes értesítő alapján jegyelővásárlásra jogosult. 

BDZ Támogató

A fentieken túl Ön bérlet-elővásárlásra kap lehetőséget, a régi bérletek megújítására megjelölt után, de
az új vásárlók számára meghirdetett vásárlási időszak előtt. Az évente kétszer megjelenő BDZ időszaki
programmagazint, a Hangolót postázzunk önnek. A minden év báli szezonjában megrendezendő Arany-
bálra kedvezményes jegy-elővásárlási és asztalfoglalási lehetőséget ajánlunk fel önnek. A hagy-
ományteremtő Igazából kará csony című, decemberi szimfonikus koncertshow- ra a Papp László
Sportarénában felajánlunk önnek 2 db tiszteletjegyet.

BDZ Mecénás

A fentieken túl a ZenePlusz bérletes Müpa-koncertjeinken lehetősége lesz meglátogatni VIP szalonunkat.
Évente egyszer részt vehet egy exkluzív, zárt körben meghirdetett Megérhető zene koncerten. A BDZ
stratégiai partnere, az Aria Hotel Budapest üzemeltetésében működő Liszt Étteremben állandó tíz száza-
lékos kedvezményt, továbbá a havonta megrendezett tematikus vacsorákra előfoglalási lehetőséget és
kedvezményes részvételt ajánlunk fel Önnek, melyet névre szóló BDZ Pártolói Klub tagsági kártyájával
vehet igénybe. Személyes asszisztencia lehetőségét biztosítjuk Önnek a BDZ Mecénás és Patrónus hot-
line telefonszámán és e-mail címén. 

BDZ Patrónus

A fentieken túl részvételi lehetőséget kínálunk Önnek az évadnyitó HangVillás Reggeli elne ve zésű
sajtótájékoztatónkon. Meghívjuk Önt a Hollerung Szalonba, ahol Hollerung Gáborral köszöntheti az új
évet. Felajánlunk Önnek 2 db tiszteletjegyet az Aranybálra. Ha pedig ön a zenekart a legnagyobb
összeggel támogatók közé lép, felajánljuk önnek a lehetőséget, hogy BDZ Pártolói Klub TÁRSKÁR-
TYÁT igényeljen, azaz megjelöljön még egy személyt, aki az ön támogatása által szintén BDZ Pártolói
Klub-taggá válik, élvezve a BDZ Patrónusi szint minden előnyét.

Minden részletet, háttérinformációt, illetve a klubtaggá válás lépéseit megtalálja honlapunkon, a bdz.hu
oldalon a BDZ Pártolói Klub menüpont alatt. Köszönjük, ha Önt is a BDZ Pártolói Klub tagjai között
üdvözölhetjük a jövőben!
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Izgatottan készülök a
találkozóra négy daliás ifjú-
val, akik Dumas után sza -
badon: vagányak, gyorsak,
leleményesek, humorosak. A
gödöllői próbateremben te -
mérdek hangszer fogad, s
megilletődöttségemben el -
mu lasztom legalább megé -
rinteni a sosem látott
hang  keltőket. Szerencsére a
hangszereken túl itt „tanyáz-
nak” a Talamba tagjai is:
Levi – a „világrekorder
gyors kezű manager”, Kopasz – az „ötletes,
sokoldalú és segítőkész rendszergazda”, Miki –
„zeneszerző, énekes” és Lacika – „írnok és a
hőskölteményeket gitáron elzengő”. 

Miért pont ezt az együttest alapítottátok meg? 
Levi: A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola
Deb receni Karán ütő tanszakon tanultunk, s az
egyetemi évek alatt együtt kamaráztunk. A 70’-es
évektől a Japánt is megjárt, nívós debreceni ütőe-
gyüttesnek {Sonus Ütőegyüttes – a Szerk.}
különös nimbusza volt, melyet a ma gyar
ütőhangszeres kultúra alapítói – Vrana József,
Váray László és Schwartz Oszkár – vívtak ki.
Amikor Vrana József, „a mester” meghalt, azután
már nem volt elsőrendű szempont a színvonal, ám
működött egy „hakni-csapat”, ahová főiskolásként
némi aprópénzért egyszer-kétszer mi is elmentünk
kisegíteni. A nosztalgiázás hívta életre 1999-ben
a jelenlegi zenekarunkat, mert szerettünk volna
olyan ütőegyüttest alakítani, amiben a minőségi
zenélés mellett jól érezzük magunkat. A délszláv
eredetű „cserépdob” hangszerről, amit az üstdob
„timpani” ősének tekintenek, Talambának nevez -
tük el a zenekart. Az egyetemen Dr. Szabó István
tanár úr is támogatta ténykedésünket, engedte,

hogy a tananyag mellett kedvünkre zenéljünk, s
Lacikáék darabokat írjanak. A koncertezés, a
versenyek alkalmával sokan megismertek bennün-
ket, népszerűek voltunk. Diploma után a tanár úr
„levette rólunk a kezét”, mert az aktuális hall-
gatókkal kellett foglalkoznia. Akkor felmerült a
kérdés: együtt maradjunk-e. Nehéz volt, mert nem
volt pénzünk, állásunk, nem voltak hangszereink,
de szerettük volna folytatni a közös munkát, amit
akkor öten vállaltunk. Hat-hét éve már négyen
zenélünk a Talambában, és 2007-ben otthonra
találtunk a minket befogadó és támogató város-
ban, Gödöllőn. 
A Talamba milyen szerepet vállal az ütőhang -
szeres zene népszerűsítésében?
Levi: A Talamba az ismeretterjesztés, a közön-
ségnevelés területén mozog legszívesebben. Az
életformánkkal azonos a felszabadult munka, és
szerelmesek vagyunk abba, amit csinálunk. 
Miki: Mi négyen sokszor több időt töltünk együtt,
mint a családunkkal. Jól ismerjük egymást, és
tudjuk kezelni a feszültségeket. A közös cél átsegít
minket a nehéz időszakokon. Bár játszunk
megosztó darabokat is, azért alapvetően a közön-
ségbarát koncertekre törekszünk, szeretjük, ha jól
szórakozik a közönség. 
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négy muskétás dobverővel
Az úgy kezdődött, hogy a szocialista blokkban elérhető csehszlovák kottákból keletnémet
szerzők brazil zenéjét játszották. Aztán úgy folytatódott, hogy ma már egyedülálló
hangzás, Artisjus-díj, világhír jellemzi őket. A Talamba Ütőegyüttest kérdezgettem
hangszereikről, zenéről és sok kötelezettséggel járó, de igen vidám életükről.

talamba Ütőegyüttes: 
V. nagy tamás (Kopasz) Zombor levente Szitha miklós grünvald lászló



Itt a próbatermetekben rengeteg, hangszernek
tűnő tárgy van. Milyen hangszereken játszik
egy ütőhangszeres? 
Miki: Az ütőhangszereket három kategóriába
sorolhatjuk: a dobok, a dallamhangszerek és az ef-
fektek.
Kopasz: Az úgynevezett membranofon hang -
szerek, aminek a megszólaltatásához egy memb -
rán kell, mint a dobnál a kifeszített bőr. A másik
az idiofon hangszerek csoportja, ahol maga a test
adja a hangot. Ilyen a marimba, a cintányér. A
legtöbb ütőhangszert ide sorolják. Ezen kívül van-
nak az effektek, amik a hangszer, vagy hang -
szerként használt tárgy által kiváltott hatások.
Levi: Ha megszólal és a hangja egy adott pillanat-
ban éppen megfelelő, számunkra bármi lehet ütős
hangszer. Ebben a teremben például rengeteg
olyan dolgot lehet látni, amiről normális embernek
nem biztos, hogy hangszer jut az eszébe. Trabant
légszűrő, BMW alufelni, pincércsengő, fateknő,
vízvezetékcsövek; ezek hangszerek? Mi hang -
szerként kezeljük őket, ha kell. Vagy a légvédelmi
sziréna hangszer? Nem egy
kellemes dolog jut róla az
ember eszébe, mert volt idő,
amikor sokan menekültek a
hangjára. Nyilván mi sem egy
sze relmes dal kellős közepén
szoktuk használni. A funkcióját
megtartjuk, de olyan hangeffek-
tust tudunk vele létrehozni, ami
azt az érzést kelti, hogy valami
veszélyes. 
Miki: Az effektet manuálisan
és analóg módon is meg tudjuk
szólaltatni, ha szükségünk van
rá. Ilyen hang például a tücsök-
ciripelés, a kacsahápogás, a te -
nyérösszecsapás, valaimnt az
ostor  csattogás. 
Levi: A hangszer hangok között
sok van, amire ráfoghatjuk,
hogy olyan, mintha például
lovak dobognának, mint a taps,
a pofon, mintha leesne valami,
mint a tenger hullámzása, a
vihar, a kutyaugatás, a röfögés.
Amikor még nem volt
számítógép, a hangutánzó ef-
fekteket sokszor az ütőhangsze -
rekkel hozták létre. A színház

világában, vagy a mesefilmeknél ma is sokszor
így oldják meg. Mi a hangzásokhoz keresünk a
műsorszámainkban effekteket.
Kopasz: Nekünk, ütős zenészeknek a világ egy
óriási kör, ami körülvesz bennünket, s mindig
azon a részén fogunk játszani, ami a leg-
megfelelőbb számunkra. Legtöbbször ütős
hangszeren zenélünk, de kiterjesztjük mindenre a
tudásunkat, s ha éppen az kell az előadásban,
akkor gitározunk, énekelünk, zongorázunk,
pengetősön játszunk… Nem hívunk más hangsze -
reseket. 
Mekkora a hangszerállomány, amivel ti ren-
delkeztek?
Miki: Ötezer féle hangszer van a világon, aminek
a fele Afrikából, a hangszerek bölcsőjéből szár-
mazik. Ott találhatók a legősibb emlékek, a tradi-
cionális ritmuskincsek. Nekünk körülbelül 4-500
darab hangszerünk van, ami az egyik
leggazdagabb gyűjtemény a hazai viszonylatban. 
Hogyan gyarapítjátok, fejlesztitek a hangszere -
i teket? 

Vendégünk

nÉVjEGy: talaMBa ütőEGyüttEs

a zenekar: a világ élvonalába tartozó, egyedülálló hangzásvilágú, külön-
leges produkciók
a tagok: V. nagy tamás, grünvald lászló, Szitha miklós, Zombor levente
– mindenki ütőhangszeres művésztanár és fúvóskarnagy, miki ezen túl
zeneelmélet-szolfézstanár, karvezető, konziban tanult zeneszerzést is, ő
és lacika írják az együttes saját szerzeményeit, mindannyian többgyer-
mekes apukák, tomi a nagy horgász és az informatikus, levi szervezi a
zenekar életét és szeret főzni 
az együttesre jellemző: sokszínűség, humor, kreativitás, a közönséggel
való interakciók, az új úton járó, kísérletező szándék
a műsorválasztás: a műfajok „békés egymás mellett élése” jellemző,
zenetörténeti kalandozások
amilyen zenét játszanak: gyakorlatilag mindenfélét, tradicionális és
magyar népzenét, komolyzenét, jazzt, kortárszenét, crossowert, saját
hangszerelésű szerzeményeket és átiratokat, „bármin” tudnak
muzsikálni, mozognak és énekelnek is
a hangszerek: mindegyikért keményen megdolgoztak, fellépéseik
bevételéből vásárolták, maguk készítették, különleges kultúrát és mon-
danivalót közvetítenek, az egyik legnagyobb hazai gyűjteménnyel ren-
delkeznek, vannak a világon csak az ő tulajdonukban lévő egyedi darabok
a világrekorder: levi, aki 1 perc alatt 862-szer ütött rá a xilofonjára, azaz
1 másodperc alatt több mint 14,6 hangot szólaltatott meg 
díjak: Debrecen Város Kultúrájáért díj (2002), belgiumi nemzetközi
Verseny 3. helyezés (2003), artisjus-díj a kortárs magyar zeneművészeti
és irodalmi alkotótevékenységért (2004), nemzetközi luxemburgi
verseny középdöntő (2005), gödöllő Kultúrájáért díj (2010),  Szentpéter-
vári i. nemzetközi Crossower Kamarazenei Verseny különdíj (2010),
gödöllő Városért díj (2015)
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Kopasz: Azokat magunk gyártjuk, amelyeket nem
lehet kapni, de a koncertjeinkhez szükségesek. De
azokat is elkészítjük, amelyek túl drágák, vagy ne-
hezen szerezhetőek be.
Miki: Például úgy lett txalapartánk, ami egy baszk
népi ütőhangszer, hogy az asztalos-hangszer -
készítő Bandi bácsi ismerősünk rájött, hogy mi-
lyen fából érdemes egy ilyen hangszert
el ké szíteni, és le is gyártotta nekünk. Kopasztól is
szokott jönni hangszerötlet, sokszor megvalósítjuk
azokat is. Mindemellett kutatunk, kísérletezünk.
Az egyik darabunkban például egy másfél perces
poén kedvéért hónapokon át kutattunk, majd saját
ötlet alapján legyártattunk egy basszus balalajkát,
amilyen hangszer korábban még nem készült.
Törekszünk arra, hogy a produkcióink egyediek
legyenek, ez különösen fontos számunkra. 
Levi: Mostanában a látvány izgat minket. Így jött
létre a mögötted lévő „led cucc”, azok a világító
dobok, amiket a színpadon be lehet programozni.
Törjük az agyunkat, ha hangszerfejlesztésről,
újításról van szó.
Miki: A tradicionális zenei világokhoz erősen
vonzódunk. Amikor az egyik műsorunkhoz ibériai
zenéket kerestünk, s kutattuk a tradicionális zenei
ősöket, akkor rátaláltunk egy hangszerre, a sze-
mantronra. Ez a speciális hangszer sok száz év
alatt alakult ki, régen csak az ortodox papok
használták; ez volt a harangjuk. Egy fából készült
deszkát kell elképzleni, amit húsklopfolóval püföl-

tek. Mégis, mindentől különbözik az ütéstech-
nikája, mert olyan, mintha fejnénk. 
Kopasz: A mai zeneszerzők sokszor hangszíneket
kérnek a mű komponálásakor. Így lehetséges mód-
szer egy-egy használandó hangszer kivá lasz -
tásakor, hogy mi magunk is hangszínekkel
kísérletezünk, a kívánt színt megpróbáljuk
valamiből előcsalni. S ha véletlenül ráütünk
valamire, ami a javasolt hangszernél jobb lenne,
azt is kipróbáljuk a darab megszólaltatása során.
Miki: Persze vannak milliókat érő hangszereink
is. Most is vágyunk épp egy 5 millió forintot érő
hangszerre, egy marimbára. De csak akkor
veszünk meg valamit, ha nem lehet előállítani,
vagy esélyünk sincs rá, hogy ugyanúgy szóljon a
saját kreálmány, mint az eredeti. Például van egy
hangszerünk, a Talking drum, ami Nigériából
származó fából, ráadásul egy darabból készült, s
magyar fából nem lehet ugyanazt a hangzást
elérni. Az ütő is egyedi, mert nyers kaucsukfa ned-
vet csorgattak a bambuszpálcára. Egyszerű lenne
megcsinálni, de soha az életben nem szólna úgy,
mint az a harmincéves fából készült, eredeti
hangszer.
Abban, hogy ütőhangszeressé váltatok, sze -
repet játszott valamilyen különös érzék vagy
képesség? 
Levi: Az ütős pont olyan, mint bármilyen más
hangszeres. Mi ugyanolyan diplomával ren-
delkezünk, ugyanannyit gyakorolunk, mint a zon-
goraművészek. Tanultunk összhangzattant,
ze n e elméletet, úgy olvasunk kottát, mint akárki
más, a dallamhangszereinken ezt be is tudjuk mu-
tatni. Találkoztam már olyan ütőzenekari
művésszel, aki nyugodt gyerek volt, nem kopá -
csolt, mint mi, mégis jó ütőhangszeres lett. De mi
például nem ültünk meg a fenekünkön. Mindene-
setre ma gyerekként érdekesebb, izgalmasabb,
hogy sokféle hangszer van, amit egy diák
megszólaltathat, ha ütős szeretne lenni. A mi
időnkben nem volt ennyi hangszer. A tesóm dobos
volt, s én őt utánoztam.
Kopasz: A Zeneiskolában voltak kamarazene
foglalkozásaink, koncertjeink, sikeres műveket
játszottunk, s ez nekem tetszett. Három évig zon-
gorára voltam beíratva, de nem szerettem zongorát
gyakorolni. Akkor jött az ütő.
Levi: S utána ütőből rengeteget gyakorolt… 
Kopasz: A zongorához képest gyorsan lehetett ha-
ladni, ismertem a kulcsokat, jobban ment a kot-
taolvasás. Az ütősségben különösen tetszett az

BdZ-talaMBa köZös koncErtEk

1992-ben a Zeneakadémián Webber: requiem kon-

certünkön Szitha miklós (13 éves) a nyíregyházi

Kodály iskola tanulója szólót énekelt.

2010-ben a mozart: requiem koncerten a müpában

Szitha miklós talamba Ütőegyüttes tagja átirata

hangzott el, közreműködött Varnus Xavér orgonán.

2013.03.17-én a müpában rossini: Kis ünnepi misé -

jét adtuk elő Szitha miklós átiratában.

2017: nagysikerű újévi koncert a müpában.

2018: újévi koncert, ahol a gershwin: Kék rap-

szódiáját játszottuk, ahol az eredeti zongora anyagát

Zombor levente játszotta marimbán

2019: gödöllő – barokk randevú: bachtól Djangóig 
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együtt muzsikálás, és nagyon érdekeltek már
akkor is az ősi afrikai zenék.
Lacika: Amíg a húgom zongorázott, addig én fe-
gyelmezetlen voltam saját zongoraórámra várva;
ütögettem a széket, és ekkor javasolta a tanárom,
hogy menjek inkább ütőre. Így kétszakos lettem.
Aztán középiskolában ütőre felvételiztem, más
választásom nem volt. Szerintem egyébként min-
den ütősnek jó volna, ha a zongora lenne az
alaphangszere. Ott van dallam, basszus, fontos a
függetlenítés, jobbkéz-balkéz, funkciós érzetet ad;
ütős alapnak ez nagyon jó. Ugyanis ennél is
összetettebb mozgást igényel a dobszerkó.
Miki: Engem az Amadinda-élmény indított el. Az
Amadinda számunkra egyébként mindig is in-
spiráló együttes volt, csodáljuk a játékukat, de mi
azért más úton járunk, mint ők. Szóval kicsi ko-
romban voltam Nyíregyházán a régi Művelődési
Házban Amadinda-koncerten. Aztán otthon a
pilleszéket ütögettem fakanállal addig-addig, amíg
anyukám azt nem mondta, hogy inkább hagyjam
abba, és menjek el ütőhangszeresnek. De én is
zongorával kezdtem, majd végigmentem az
elméleti szakokon is.
Mindegyikőtök ütőhangszeres művész, tanár,
de ha szükséges, akár hangszerkészítő is. Mivel
foglalkoztok még ebben a kamarazenekari for-
mációban?
Miki: A főiskolán az ütőhangszeres kamara órákat
szerettük, ám a tradicionális órákkal voltak fenn -
tartásaink, mert akkor a szocialista blokkban
elérhető kottákból csehszlovák hangsze -
reken a keletnémet szerzők brazil szer -
zeményeit játszhattuk. Ebben az
időben jött az országba az internet, s
kialakult bennünk a belső igény, hogy
gyártsunk magunknak olyan kottát,
ami addig nem volt elérhető. 
Lacika: Az ütős kotta általában
ugyanolyan, mint bármelyik másik.
Dallam, ritmus…
Levi: Az ütőhangszeresnek a ritmus
meghatározó, de az a dallamhang -
szer nél is fontos. Én főként dal-
lamhangszeren, marimbán játszom,
leírt kotta sze rint, Kopasz főleg rit-
mushangszeren. A főiskolán marim-
bairodalmat tanultunk, akkor ez volt
a divat. Óriási álmaink voltak, min-
denképpen művészek akartunk lenni. Ha
a neved mellé kiírod, hogy zongoraművész,

mindenki tudja, ki vagy. Az ütő hangszeressel
kapcsolatban van egy sztereotípia, hogy dobol,
összeveri a cintányért, leül-feláll. Mi a főiskolai
versenyeken a zsűri kérdésére mindig elmondtuk,
hogy ütős művészek szeretnénk lenni, a színpad
elején szeretnénk állni. Erre általában az volt a
reakció, hogy lehet álmodni. Ha jó vagy, bekerülsz
egy zenekarba hátra, ha nem vagy elég jó, akkor
tanítasz. No, hát azért hoztuk létre a Talambát,
mert nekünk ez nem volt elég, s meg sze rettük
volna mutatni, hogy az ütőhangszeres pálya más-
ról is szólhat. Egyébként a mi hangszereinken
lehet szerelmet vallani, olyan csendesen játszani,
hogy megkönnyezik, de lehet nagyon hangosan is
dobolni. Végeláthatatlan formában meg lehet
szólaltatni az ütőhangszereket. Mi játszunk Bach
hegedűversenyt, meg csellószviteket, meghang -
sze reltünk nagyon sok klasszikus darabot is.
Rendszeresen játszunk óvodákban is, mégsem ro-
hannak ki a gyerekek sírva. 
Miki: Kényszerből zeneszerzéssel is foglalkozunk
Lacikával ketten, a szükséges ismereteket főként
autodidakta úton sajátítottuk el. Az első saját kom-
pozíció egy Tarzan-film zenéjének felgyorsított
verziója volt, amit ő követett el. 
Megtanulható, megtaníthatóak az ütőhangsze -
resség fortélyai?
Levi: Nekem volt olyan tanítványom, akiről
először azt hittem, hogy nem lesz jó ütős. A har-
madik órára megértette a lényeget, kialakult nála
minden szükséges képesség. Érdekes megfigyelés 
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egyébként, hogy a balkezesek általában jók, mert
az agyuk másként működik.
Miki: Általában jobb kézzel vezetjük a kézrendet.
Aki balkezes, és megtanul jobb kézzel vezetni, az
duplán ügyes. A diszfunkciókkal rendelkező
növendékemnél az ütő tanulás észrevétlenül
rendbe rakta az agyában a szálakat.
Levi: Az ütőzés rendkívüli módon fegyelmez,
nagyon oda kell figyelni a kézrendre, ritmusra.
Erősödik a monotónia tűrés.
Hogyan lehet a példát átadni, miért fontos és
mit éltek meg a tanítás során? 
Miki: A négyszemközti óra számomra szent

dolog. Ha a szülő rám bízta a gyermekét, ha a ka-
masz lány tanítványom velem osztja meg a sze -
relmi ügyét, az számomra rendkívüli felelősség.
Azon kívül, hogy büszkeség és jó érzés, meg-
próbálok minőségi színvonalon dolgozni velük.
Húsz éve tanítok, talán reálisan látom a zeneok-
tatás problémáit. Nekem az a legfontosabb, hogy
a tanítványok megszeressék a zenét, s bármit is
csinálnak majd az életben, ezáltal gazdagabbak
legyenek. Ha közülük három tehetséges, és a
zenész pályát választja, azt különös szerencsének
tartom.
Levi: Miki egyébként a legeredményesebb tanár
közöttünk, versenygyőztes növendékei vannak.
Kopasz: Nem mindig könnyű megmondani, hogy
kiből lesz tehetséges zenész, kiből nem. De vala-
hogy látja az ember a tüzet a növendék szemében.
Azt persze mindig megkérdezzük órán, hogy 
mennyit gyakorolt az ifjú zenészpalánta, hányszor
játszotta el a darabot. Aztán általában elosztjuk
kettővel. Nagyon fontos, hogy ha a jó zenész tel-

jesítményét tekintjük száz százaléknak, akkor
abban mindössze kb. harminc százalékot nyom a
tehetség. A maradék hetvenszázaléknyi teljesít-
mény a gyakorlástól függ.
Levi: Én a Karolina Katolikus Általános
Iskolában tanítok, a Váci Székesegyház torony -
szobájában, s mint Quasimodo, őrzöm a hangsze -
reimet. Ide jár fel hozzám a tizenegy tanítványom,
akiknek az ütőzésen keresztül vagányságot, felsza -
badultságot tudok nyújtani, pedig volt „nyuszifül”
is közöttük. Emberként beszélek velük. Azt val-
lom, hogy nem kell mindenkinek zenésznek lenni,
de kapjon olyan csomagot a hátizsákjába tőlem,

ami az életben meghatározó.
Miki: Mindannyian kipró bálunk a
zenetanításban nekünk fontos, de
elhanyagolt dolgokat. Mint például
az improvizációt. Hiszen a régi
nagyok – Mozart, Bach, – nemcsak
művészek voltak, hanem tanítottak
is, improvizáltak is, mindent művel-
tek egyszerre, s minden hatott egy -
másra, egyik erősítette a másikat.
A zenei neveltetésünk követ kez -
tében általában a többség ne-
hezen igazodik el egy-egy
tempóváltás, vagy a nem szokvá -
nyos ütemrend esetén. Így van ez
például a páratlan és a váltakozó
ritmus pontos interpretálása

során. Nektek, ütősöknek mi erről a
véleményetek, mit tapasztaltok?
Miki: Az ütős találkozik sokféle ritmussal. Nekem
a legizgalmasabb az Európán kívüli, a tradi-
cionális afrikai, amerikai zenék ritmusa. Ott
beszélik a ritmusnyelvet, gyerekkortól adják
szájról-szájra. A legkisebbek is már 4-5 évesen
ülnek a folyóparton, az olajos dobozokat ütik és
természetesen játszanak. Egy brazil máshogy ját-
szik bizonyos ritmusokat. Próbálkozhatsz leírni pl.
a szinkópát, de úgy, ahogy tőle hallod, nem tudod.
Szerintem az afrikai zene az ütős zene csúcsa a
maga eszeveszett függetlenítéseivel; megy, mint a
„rossz bicikli”, – mi így nevezzük. Halad, van lük-
tetése, a tempón belül mozog, arra a zenész énekel
egy teljesen más lüktetésűt, esetleg egy parlando
dallamot. A füled kettéáll, csak nézünk, hogy
lehet. A klasszikus zenei pályán nem találkozunk
ilyennel. Mi hetekig gyakoroljuk a Nigériából ho-
zott emlékeink közül az egyszerűbbet is, de olyan
természetesen, ahogy ők játsszák… nehéz. 
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Levi: A Nigériai Magyar Nagykövetség meghívott
minket egy Folk Fesztiválra a két kultúra
közelítése céljából. Mi voltunk az első magyar
ütőegyüttes, aki fellépett Afrikában. Egyéb kul-
turális ágak már bemutatkoztak ott, de koncert
még előttünk nem volt. Ehhez az úthoz fűződik az
egyik legmaradandóbb koncertélményünk. Ott
koncertezni, ahol mindenkinek az „ütős zene” az
anyanyelve, nagyon tanulságos, érdekes dolog
volt! Az átélt élményekkel nem tudunk betelni.
Vittünk Kodályt, Bartókot, magyar, s európai
zenéket is, balkánt, spanyolt, de tanulni is sze -
rettünk volna. A kulturális misszió összejött.
Megismerkedtünk hétköznapi emberekkel, együtt
zenéltünk az eladóval, s mindenki kristály tisztán
otthonos a tradicionális zenében. A nigériai külön-
féle nemzetiségek zenéit megtanultuk, lekottáztuk,
s itthon már többször eljátszottuk. Nagy élmény
volt találkozni a hús-vér afrikai ember zenéjével
és vallásával is.
Lacika: Nem lehet egyszerűen elmesélni az
élményeinket, az ember mintha mesevilágban élne. 
Miki: Döbbenet volt pozitív és negatív értelemben is.
Levi: Életre szóló élmény volt, s reméljük, még
visszatérünk. Egy különös történet: hazafele az
abudzsai reptéren nem akarták fölengedni az egyik
csomagunkat, mondván, túlsúlyos. Kifelé nem
volt az, de visszafelé a vámos „kekeckedni”
kezdett. Kérdeztem a szervezőtől, hogy mit lehet
tenni, mire ő: vagy fizetsz, vagy próbálsz a lelkére
hatni. Megkérdeztem akkor az akadékoskodót,
hogy milyen nemzetségből származik. Mondja,
hogy joruba. Mivel odakint mindhárom fő nem -
zetségnek a hívóritmusát megtanultuk, ezért elját-
szottam neki ott a pulton. Mintha kicserélték
volna! Felcsillant a szeme, a morózusból mézédes
lett. Ez is azt jelzi, hogy nagyra tartja, ha az ő
kultúráját egy fehér ember megtanulja, érdek-
lődést mutat iránta, tőlük akar valaki tanulni. 
Mik a közeli, s távolabbi terveitek?
Levi: Mi a komolytalanságunkat komolyan ves z -
szük. Mindannyian apukák vagyunk, s a magunk
módján szeretnénk eljutni a leghozzáértőbb közön-
séghez, a gyerekekhez. A rendhagyó órákban a leg-
fontosabb a profizmus mellett, hogy játékosság,
vidámság jellemezze a mindenkori produkciót,
amivel szórakoztatni szeretnénk a közönséget.
Rengeteg a meghívás, hazai és külföldi fellépésekre
egyaránt. Régi vágyunk egy nagyobb volumenű
gyer mekkoncert jó zenével, jó szöveggel. Lackfi
János költőtől ígéretet kaptunk a közös munkára. 

Miki: Afrikába még visszamegyünk, de szép
hazai feladataink is vannak a műfajok békés
egymás mellett élése jegyében. Rendhagyó órák,
hangszerbemutató koncertek „Az ősembertől nap-
jainkig”, a Kapolcska Talamba Tábor…sorolhat-
nánk.
Kopasz: Hamarosan elkészül a könyvünk a
zenekar első 20 évéről. 
Óriási! Alulról súroljátok a negyedik ikszet, és
már 20 éves a zenekar! Rengeteg mindent
csináltok, sokfele zenéltek a magatok örömére,
a közönség szórakoztatására. Milyen érzések -
kel várjátok a jubileumi koncertet?
Levi: Mérföldkőhöz értünk, lezárul egy szakasz,
értékelni fogjuk az eddigieket. A Talamba 20 éves
jubileumi koncertjén szeretnénk együtt zenélni a
BDZ-vel. Ebből az alkalomból kerül sor a közös
szereplésre a zenekar ZenePlusz bérletsorozata
2019. decemberi előadásán.
Miki: Gyöngyösi Levente: Sinfonia concertante
négy ütőjátékosra és zenekarra című ver seny -
művét adjuk elő, amit eredetileg a Pannon Filhar-
monikusok megrendelésére, a 30 éves jubileumát
ünneplő Amadinda Ütőegyüttesnek írt 2013-ban
rezidens zeneszerzőként. A mű II. tétele Erőss
Zsolt hegymászónak állít emléket, melyben a
„Szivárvány havasán” erdélyi népdal is megszólal.
A koncert második részében pedig Csajkovszkij:
Diótörő kortárszenei változatát játsszuk a Sárik
Péter trióval közösen.
Lacika: Mindkét mű nagyon jó, a Gyöngyösi-
darab logikus felépítésű, a szerző jól használja az
ütőhangszereket. A szerkesztési elv azt mutatja,
hogy klasszikus formákban gondolkodik, van
téma, melléktéma, fuga. Nekünk óriási elismerés,
szakmai gesztus, hogy Hollerung Gáborral eljátsz-
hatjuk ezt a szerzeményt. Még nincsenek meg tel-
jesen a szerző által előírt hangszereink, a japán,
kínai dobok, de addigra megszerezzük azokat is. 
Kopasz: Gábor támogat, nyitott a zenénkre, rend-
szeresen meghív minket, s minden „hülyeségün-
ket” elviseli… ez megtiszteltetés számunkra.

A Talamba Ütőegyüttest 2019. december 14-én
19:30 órakor a Müpában hallhatja közönségünk
a ZenePlusz bérletsorozat keretében. Műsor:
Gyöngyösi Levente: Sinfonia concertante négy
ütőjátékosra és zenekarra, valamint Csajkovszkij:
Diótörő – The Swinging Nutcracker. Köz re mű -
ködik: Szentpáli Roland, Révész Richárd, Sárik
Péter Trió; Vezényel: Hollerung Gábor.
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a jó filmzene egy stopperórával kezdődik
Képzeljük el, hogy visszautazunk az időben, jó száz évvel ezelőttre, és elmegyünk egy
filmszínházba! A moziban zenészek fogadnak, sok esetben még táncosok, színészek is
előfordulnak. Sok moziban a film maga csak az attrakció része, hiszen a filmvetítéshez
– mivel a filmtörténelem első alkotásai meglehetősen rövidek  – sokszor keretprogramok
társulnak. Magát a filmet, aminek nincs hangja, vagy egy mozizongorista, vagy – a mó-
dosabb filmszínházakban – zenekar kíséri. A zenészek feladata a film hangulatának
kiemelése – és legfőképpen a mozigép zajának az elfedése. Betérhetünk olyan filmszín-
házba is, amely színészeket alkalmaz, akik kommentálják a történetet. Ha Japánba
csöppenünk, találkozunk benshivel is, aki nem más, mint a némafilmek narrátora.
Utópisztikus időugrás volt, ugye? Vajon minek köszönhetjük, hogy ma már más a mozi -
zás? Hogy nincsen élőzene, narrátor a moziban? Ennek járunk utána írásunkban.

a nÉMa fIlM, aMI soHa nEM Volt nÉMa

Harminckét év. Ennyi idő telt el az első
filmbemutatótól az első hangosfilmig.
Ám a film ebben a harminckét évben
sem volt néma. A filmhez aláfestő dal-
lamok társultak. Vajon milyen zenéket
hallhatott egy száz évvel ezelőtti mozilá-
togató?

Nos, ugyanazt, amit adott esetben egy
hangversenyteremben is hallhatott. A
mozizongorista ugyanis leginkább ko-
molyzenei sztenderdeket játszott, egy ro-
mantikus jelenethez pl. Liszt Szerelmi
álmok c. kompozícióját, vagy egy di-
namikusabb jelenethez Muszorgszkij Éj
a kopár hegyen c. művét. Ám leginkább
improvizált. Így aztán előfordulhatott,
hogy attól függően, hogy melyik film-
színházba tért be az ember, teljesen más
élményben lehetett része. Sőt: ha a mozi -
zongoristának rossz napja volt, akár tönkre is
tehette a moziélményt! Egy idő után aztán létrejött
egy mozisztenderd gyűjtemény, mely megha tá -
rozta, hogy egy harci jelenethez, vagy egy roman-
tikus jelenethez milyen zenét kell játszani. A
gyakorlott mozilátogató számára azonban ezek a
sztenderdek egy idő után unalmassá váltak, így jó
néhány filmgyártó úgy érezte: minden film saját
zenét érdemel. Saint Saëns (1835-1921) írt először
zenét 1908-ban a Guise herceg meggyilkolása
című filmhez, mindazonáltal az első átkomponált

filmet, a Don Juant 1926-ban mutatták be William
Axt (1888-1959) zenéjével. 
Az első kifejezetten filmzeneszerzők között igazi
„nagyágyúk” is voltak: Arthur Honegger (Pacific
231), Richard Strauss (A Rózsalovag átdolgozása
némafilmre), de érdemes megemlíteni Gottfried
Hupperz (Metropolis) és Giuseppe Becce (Dr.
Caligari kabinetje) nevét, akik az alkalmazott
filmzene első úttörői voltak. A filmzene kottája így
a filmkópia tartozéka lett, ezeket együtt szállítot-
ták ki a filmszínházakhoz, hogy a zenekar a

Harold lloyd, a némafilmek egyik sztárja



megfelelő filmhez a megfelelő zenét játszhassa. 
A film világa közel harminc év alatt óriási változá-
son ment keresztül: a film a vetítőkből a filmszín-
házakba került, a zongoristából nagyzenekar lett,
a random zenéket pedig felváltotta a megren-
delésre készült filmzene. És már nem sokat kellett
várni arra, hogy a filmvászon meg is szólaljon.
Ahhoz, hogy a filmzene történetét áttekinthessük,
először merüljünk alá a film- és hangtörténet
világába!

a MoZGókÉp kEZdEtEI

Kétségtelen, hogy a film a modern tömegkultúra
legsikeresebb jelensége. Kezdetei a középkorra
nyúlnak vissza. Már a középkorban ismeretes volt
a laterna magica (Leone Battista Alberti alkotása
1437-ből), egy mai értelemben vett diavetítő,
melyben állóképeket gyors egymásutánban le he -
tett pörgetni, és az egész a mozgás látszatát kel-
tette. Az első mérföldkő aztán Eadweard
Muybridge (angol fényképész, 1830-1904) ne vé -
hez fűződik, aki meg akarta vizsgálni, hogy egy
ló vágtája során van-e olyan pillanat, amikor egyik
lába sincs a földön. Ehhez 12 db kamerát állított
egymás mellé, és egy másodpercen belül 24
felvételt készített késleltetett időzítéssel. Az ered-
mény: egy ló mozgásának minden fázisát sikerlt
rögzítenie. Auguste Le Prince (francia feltaláló,
1841-1890) látván a képeket, tovább gondolta a
kísérletet: mi lenne, ha létrehoznánk egy olyan
szer kezetet, mely egymaga képes gyors egymás -
utánban 16-20 állóképet rögzíteni egy papírra, és
ha ezeket gyors egymás utánban lejátszanánk,
akkor a mozgás látszatát kelthetnénk. Sajnos a gép
elveszett, mielőtt elterjedhetett volna. 

Edison (1847-1931) kinetoszkópja már moder -
nebb volt: a benne lejátszott képeket Kodak-hár-
tyára rögzítették, biztosítva ezzel a film
tar tósságát. Lumière már arra törekedett, hogy a
kinetoszkóppal ellentétben – mely egyszerre csak
egy érdeklődő számára volt elérhető – a vetítést
sok ember számára biztosítsa. Így született meg a
kinematográf, mely vászonra vetítette a mozgó -
képet. Az első nyilvános vetítés a Lumière-fi vé -
rek, Auguste (1862-1954) és Louis (1864-1948)
nevéhez fűződik, akik 1895. december 28-án egy
párizsi kávéházban egyfrankos belépővel nyil-
vános vetítést tartottak. És bár a vetítést, mely nem
volt hosszabb 5 percnél, hiszen 3-4 egyperces fil-
met mutattak be (ezek egyébként elérhetők az in-
terneten – A munkaidő vége, a Baba etetése, a
Meglocsolt locsoló, stb.) aznap mind összesen 30
fő látta, mégis ez volt az a nap, amikor a mozi in-
tézménye megszületett. Az elkövetkezendő év-
tizedben világszerte filmszínházak nyíltak,
Bu dapesten 1914-ben 114 filmszínházat tartottak
nyilván. A mozi születése sok más szakma
születéséhez is utat nyi tott: létrejöttek az első film-
forgalmazó cégek, mint pl. a Pathé Frères vagy a
Société Gaumont, Amerikában pedig a ma is is-
mert legnagyobb vállalatok, mint a Fox, a United
Artists, a Warner Brothers, majd később az MGM,
a Universal, a Columbia Pictures.
A legkülönfélébb témákban születtek filmek.
1902-ben forgatta George Méliès (francia bűvész,
1861-1938) az első sci-fit Utazás a holdra cím-
mel, mellyel egyben a filmtörténet első animációs
technikát is alkalmazó alkotását is megteremtette.
(Ez a film egyébként megtekinthető a youtube-on,
érdemes összehasonlítani a két verziót, mert
különböző zenei aláfestést kaptak, és ez meg -

határozza a film hangulatát.)
Később megjelentek a súlyos mon-
danivalót tartalmazó filmek, mint pl.
Fritz Lang (bécsi filmrendező, 1890-
1976) Metropolisa, vagy Friedrich
Wilhelm Murnau (1888 – 1931) Virra-
dat című csodálatos alkotása. (Bár
Murnau leginkább a Nosferratu című
horrorjáról ismeretes.)
Aztán 1938-ban megjelenik az első tel-
jesen színesben forgatott filmeposz, az
Elfújta a szél.
A 3D technika is egyidős a fénykép
megjelenésével, az első hivatalos 3D-
ben készült film az 1952-ben forgatott
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Bwana Devil, de tény, hogy a 3D technika igazi át-
törése az Avatar 2009-es bemutatója volt, valójában
innen indult világhódító útjára ez a technológia.

EGy kIs HanGtörtÉnEt

Érdekes, hogy már a Lumière-fivérek is érezték,
hogy a film – mivel hangot nem rögzített – ön-
magában egyhangú kikapcsolódás volt, így már az
első vetítés egy zongorista közreműködésével zaj -
lott. Talán ezért, talán tényleg a mozigép zajának
enyhítése érdekében a filmszínházak zenészeket
alkalmaztak. A mozik – akárcsak az operaházak –
zenekarokat tartottak fent, ami elég költségesnek
bizonyult. Éppen ezért örömmel fogadták a
képhez társított hang fej lődését. Amikor Edison
kifejlesztette a fonográfot, Muybridge azonnal
javasolta, hogy ötvözzék kettejük találmányait:
adjanak hangot is a képnek. Ezt először úgy oldot-
ták meg, hogy a filmfelvétellel együtt a hangot is
rögzítették egy külön lemezre, az így készített
hang hossza megegyezett a képfelvétel hosszával,
és ezeket szinkronban játszották le. Ha azonban az
egyik gép akadozott, könnyen előfordult, hogy a
hang és a kép elcsú szott egymáshoz képest, ami
mulatságos, ugyan akkor zavaró jeleneteket ered-
ményezett. Nagyon sok kísérlet született a kép és
a hang megfelelő lejátszására (pl. a biofon – Oscar
Mester, 1904; Tiergon – Hans Vogt, Joseph Mas-
solde, Benedict Engel, 1922; Vitaphone – Warner
Bros.), a befutó végül a Fox által kifejlesztett
movie tone eljárás lett, mely a hangot és a képet
ugyanarra a szalagra rögzítette, kizárva így a
szinkronizálási problémákat. Így vált lehetővé
olyan film készítése, amely élvezhető hangmi nő -
séget nyújtott.
A következő mérföldkő Walt Disney Fantázia c.
alkotása volt (1940), melyben először váltotta fel
a mono hangot a szinkron, azaz a két csatornán
futó hang, mindez négy hangfalba elosztva. Az
1980-as évek aztán sok forradalmi újdonságot
hoztak a hangtörténetbe: megjelentek új tech-
nológiák, az Apokalipszis most című filmmel
hódító útjára indult a többsávos hangrögzítés, és
a surround hangzás, igazi teret adva így a filmbéli
történések kihangsúlyo zásának.

VIssZa a fIlMZEnÉHEZ

Történetünket ott hagytuk abba, hogy megszü -
letett az első teljes estés film, melyhez végigkom-
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1927-ben az első hangosfilm, a Jazzénekes hangját még
csak monoban lehetett élvezni. 13 évet kellett várni az első
sztereo kísérletre, amikor is a Disney Studio létrehozta a
Fantasound hangzást, az ezzel az eljárással készült első és
egyetlen film nevéből (fantasia). mivel a technológia
kiélvezéséhez a mozikat át kellett építeni, hangszórókkal
felruházni, az igazi surround hangra még sokat kellett várni.

lássuk, milyen lépéseket át jutott el a mozi hangja arra a
szintre, ahogy mi ismerjük és szeretjük: 

sensurround: (1974) egy többcsatornás eljárás, mely
különösen a mély hangok effektív megszólaltatására képes,
enek hangvolumenét növeli meg. egy sztereo hang, mely-
hez nem járult plusz mélynyomó.    
dolby stereo: 1977-ben a Dolby cég vezette be, melynél
egy dekóder 2 db diszkrét csatorna hangját osztotta el 4-
5 hangfalba, (3 elöl, 1-2 hátul).
dolby digital: forradalmasította a film hangját, ezt 5.1
csatornaként ismerjük. itt 6 db disz krét csatorna jele megy
6 db hangfalba, (2 első, egy középső, 2 hátsó és egy sub-
woofer), azaz egy jel egy csator nába megy. ezt követte a
Dolby Digital eX (6.1), illetve a Dolby Digital Plus (7.1).
dolby atmos: egy algoritmus oszt ja szét a hangokat annyi
hangfalba, amennyi éppen rendelkezésre áll, de igyekszik
a keverésnél az optimális hatást elérni. a Dolby atmos
ese tében tehát mindegy, hogy 5.1 vagy 7.1 vagy bármi-
lyen rendszerrel rendelkezik valaki otthon, a csatorna -
elosztás mindig optimális lesz. ezzel a módszerrel egy
moziban, ahol a fejünk felett is találhatók hangfalak (7.4.1,
azaz fent 4 hangfal van), el lehet érni azt a hatást, hogy a
felettünk elszálló helikopter hangját tényleg fentről, és
egyben hátulról előre haladva halljuk. 
a dts egy a Dolbyhoz hasonló, digitális technológiával
foglalkozó cég, ők az elsők, akik valódi surround hangzást
hoztak létre. Jellemző rá a nagyobb felbontás. a kezde-
tekben ezért  a film hang- és képsávját külön hordozón
kellett tárolni, és egy timecode-dal tudták biztosítani azt,
hogy a filmmel szinkronban szólaljon meg a hang.   
a Dolby és a DtS folyamatosan ösztönözték egymást a
minél teljesebb hanghatás létrehozására. ennek csúcsa a
Dolby részéről a Dolby atmos, míg a DtS-nél a DtS-X, ami
megengedi a dialógus hangjának külön szabályozását is.
tHx-minősítés: a filmvilágból ismerősen csenghet még a
tHX elne vezés, mely george lucas kezdemé nyezésére
született. a tHX egy minőségi szabvány. mivel attól füg-
gően, hogy a mozi milyen technikai felszereléssel ren-
delkezett, különböző élményt jelenthetett ugyanazon film
megtekintése. ezért megszü le tett a filmesekben az az
igény, hogy ezen változtassanak. egy tHX-minősítéssel
rendelkező mozi biztosítja a néző számára, hogy bármely
tHX minősítésű moziba is tér be, ugyanazt a film- és hang -
élményt fogja kapni. a minősítéssel együtt járt a mozik
átalakítása, megfelelő hangfalak, vetítő, stb. beszer zése. 



ponált zene társult. 1926-ot írtunk ekkor, és még
senki sem sejtette, hogy egy év múlva megszületik
az az alkotás, amely véglegesen pontot tesz a né-
mafilm történetére: 1927-ben mutatták be a Jazz -
énekes című filmet, mely a Don Juannal
ellentétben – ahol a hang csak zene volt – már a
beszédet is közvetítette. A némafilm korszaka
ezzel leáldozott, és sokak szerint ennek legna -
gyobb áldozata maga a filmművészet volt. A
kezdetleges mikrofonozási technológiáknak
köszönhetően a színészek csak a mikrofon felé
beszélhettek (ekkor még az utószinkron in-
tézményét sem találták fel!), és zenét is csak olyan
esetekben alkalmaztak, amikor az dramaturgiailag
belefért a cselekménybe. Azaz, ha egy romantikus
jelenetben megszólalt egy hegedűszóló, akkor
azonnal megjelent a filmben egy hegedűs alakja
is, aki a zenét szolgáltatta. Ennek is köszönhetően
indult el a filmmusicalek korszaka; hirtelen
rengeteg zenés-táncos filmet készítettek. Mindez
erősen behatárolta egy film dramaturgiai
lehetőségeit.

aZ IGaZI áttörÉs – EurópaI alapok

A filmzene stílusát, ahogy most ismer-
jük, a ma gyar származású Max Steiner
alapozta meg, ezért is nevezik őt Erich
Wolfgang Korngolddal (lásd 50.oldal)
együtt a filmzene atyjának. Mindkét
zeneszerző Bécsben született, már euró-
pai korszakukban is jelentős hírnévnek
örvendhettek, klasszikus koncertda ra -
bokat írtak. Amerikába telepedvén ma -
guk kal hoztak egy sajátos európai
zenekultúrát, mely a XIX. század ro -
man tikáján, a bécsi századforduló han -
gulatán alapul. És ami fontos: magukkal
hoztak egy jelentős mesterségbeli tudást,
egy esz köz tárat, melyet a film javára
tudtak fordítani.
A filmzene történetének első mérföldköve a King
Kong című film 1936-ból. King Kong az első
olyan figura, amit kifejezetten a film számára hoz-
tak létre. Ez előtt is készültek már horrorfilmek,
vagy kalandfilmek, de ezek mind irodalmi adap-
tációk voltak. Max Steiner King Konghoz írt
zenéje forradalmasította a filmzenét. Ő az első, aki
dialógusok aláfestésére is zenét használ, és ő az
első, aki a Wagnertől ismert leitmotivot beépíti a
filmzenébe. A King Kong zenéje ún. faltól-falig

zene, mint pl. később a Csillagok háborúja is, azaz
szinte nincsen benne olyan jelenet, ahol ne szólna
valami. Steiner ebben az alkotásában megteremti
a filmzene nyelvét: hallhatunk leitmotivot, egy
egyszerű, pár hangból álló motívumot, mely King
Kongot ábrázolja, és ami a főhős lelkiállapotával
együtt változik és folyamatosan visszatükrözi azt.
Ez az elementáris pár hang tud félelmetes, ideg-
borzoló, de ugyanakkor romantikus is lenni. Hall-
hatunk benne aláfestő zenét, mely egy
pár  beszédhez nyújt egy második jelentésréteget.
Hallhatunk benne ún. Mickey Mousing (miki -
egerezés) technikát, aminek lényege, hogy a zene
hűen leköveti egy-egy szereplő mozgását (ezt a
Tom és Jerry filmekből jól ismerheti mindenki). A
King Kong egyik jelenetében például, amikor
King Kong a kezében tartja a főhősnőt és meg-
próbálja egy ujjal megcirógatni, akkor a zenekar-
ból egy csiklandozós hang szólal meg, először a
mély hangszereken, majd ellágyulva magasabb
hangfekvésben. Ez a zene egyrészt leköveti King
Kong ujjának mozgását, másrészt megmutatja a
főhősnőhöz fűződő érzéseit is. Ez mind olyan
zenei eszköz, ami a további filmzeneművészetet
jellemzi. Steiner legnagyobb hozzájárulása a film -

zenéhez a rendkívüli szakmai tudása mellett az az
ötlete volt, hogy lyukakat fúrt a filmszalagba,
melyek lejátszáskor klikk-hangot adtak. Ez tette
lehetővé meghatározni a filmzene ritmusát, és azt,
hogy az egyes effektusok a megfelelő pillanatban
szólaljanak meg.
Erich Wolfgang Korngold (1897–1957) is
ugyanezen irányelvek mentén írta filmzenéit,
egyik legismertebb alkotása a Robin Hood, mely
a fent említett technikákat követi, és egyébként
egy zseniális mesterségbeli tudást felmutató kon-
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cert-szvit is készült belőle. Ebben a filmben is
találkozhatunk az ún. underscoring (aláfestő) tech-
nikával, amely egy Marion és Robin Hood között
folyó párbeszéd kapcsán egy második jelentés-
réteget kapcsolva a dialógushoz megmutatja a
Marionban kialakuló szerelmet Robin Hood iránt.
Ezt a tradíciót követte a new yorki születésű

Bernard Hermann (1911–1975), aki olyan
filmekhez szerzett zenét, mint az Aranypolgár, a
Psycho, a Moby Dick, és akit erős alkotói kapcso-
lat fűzött Alfred Hitchkockhoz. Hermann többek
között Orson Welles nagy port kavart, Világok
harca című, 1936-os rádióműsorához komponált
zenét, tehát otthon volt az alkalmazott zene
világában. Később Orson Welles őt kérte fel a
filmtörténeti jelentőségű Aranypolgár című
filmjének megzenésítésére, mely meghozta
számára a hírnevet. Hermann a film epilógu sában
egy öt hangból álló leitmotivra épít, mely
megteremti a film sejtelmes alaphangulatát.
Ahogy a képek egy kertből a komor kastély felé
közelítenek, a motívum számos transzformációt él
meg, a kamera eléri a haldoklót, aki kimondja a
rózsabimbó szót, majd meghal. A zene itt visszatér
az eredeti hangnembe és egy klasszikus zárlattal
véget ér. A hős meghalt, de mi, nézők mégis tele
vagyunk várakozással: ki volt ez az ember és mi
az a rózsabimbó, ami a halála pillanatában olyan
fontos volt neki. És ezt a várakozást a zene
teremtette meg bennünk. 
Hermann szerezte a Psycho zenéjét is, melynek

zuhanyozós gyilkossági jelenete – talán a zenének
is köszönhetően – örökké benne ég a képze -
letünkben. Ha megnézzük a kottaképet, rövid,
vagdalkozásra emlékeztető hangeffektusokat lá-
tunk, melyek a magas régiókban kezdődnek, majd
egyre mélyebb hangszerek társulnak hozzá: éppen
úgy, ahogy a kés is egyre mélyebbre és mélyebbre

hatol az áldozat húsába. Zseniálisan
beszédes megoldás, különösen annak
tekintetében, hogy a rendező Hitchcock
(1899-1980) eredetileg nem akart zenét
a jelenethez, de Hermann szerencsére
meggyőzte. Filmtörténeti jelentőségű a
Vertigo (Szédülés) című filmhez írt
zenéje, melynek követési jelenetében
(amikor James Stewart követi Kim
Novak karakterét) csak a zene mesél.

a ModErnEBB HanGZás

Az 1940-es években egy új hangzás je-
lenik meg, ami erősen kapcsolódik az új
filmirányzathoz, melynek neve: film
noire (filmstílus, amit olyan amerikai
bűnügyi drámák megjelöléseként hasz -
náltak, melyekben jelentős szerephez jut
az erotika és az ambivalens erkölcsiség).

Az ehhez írt zenék egyik kiemelkedő példája
Rózsa Miklós (1907-1995), szintén magyar szár-
mazású zene szerző Billy Wilder Oscar-díjas Dou-
ble Indemnity (Gyilkos vagyok) című filmjéhez írt,
zseniálisan elementáris alkotása. Ez a zene új
hangot üt meg a filmzene történetében: a Max
Steinerhez és Korn goldhoz hasonló zenei művelt-
ségű és hátterű Rózsa szakít a XIX. század roman-
tikájával, és olasz és francia hatást mutató, székbe
szögező, sodró lendületű, modern hangzású zenét
komponál, mely egyrészt megőrzi a klasszikus
zenei technikákat (leitmotiv, underscoring stb.),
másrészt hangzás világában új utat nyit, illetve új
dramaturgia funkciót teremt. Pl. az a jelenet, ahol
a gyilkosságot elkövetik, nem is látható a filmben,
a gyilkosság egyedül a zenében történik meg.

a jaZZ És a populárIs IrányZatok

Ekkor már nem kellett sokat várni arra, hogy a
könnyűzenei műfajok is belopózzanak a filmek
világába, új, izgalmas irányt adva a filmzenének.
1951-et írunk, amikor Alex North (amerikai
zeneszerző, 1910-1991) megalkotja az első jazz
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alapú filmzenét, a Vágy villamosa című filmhez.
North jazzes hangzásvilága kitűnően húzza alá a
film szereplői közti szexuális feszültséget. Az
egymással duettet játszó mély és magas szaxofon
precízen mutatja meg a két szereplő hétköznapi
párbeszéde mögött fellobbanó szexuális vonzal-
mat. A film érdekessége az a jelenet, amikor Mar-
lon Brando karaktere megpróbálja visszaszerezni
a fele ségét. A lépcső alján megtépi ruháit és az
asz szonyt szólítja. A nő (Kim Hunter) megjelenik
a lépcső tetején, majd szépen komótosan lesétál a
férjéhez és magához öleli. Az eredeti score-ban itt
ismét két szaxofon szólt, ám a jelenet annyira
túlfűtötté vált, hogy a rendező megkérte a szerzőt
a zene áthangszerelésére. A végleges verzióban
vonósok kísérik a jelenetet, és filmszakértők sze -
rint ezzel teljesen megváltozott a jelenet üzenete:
az eredetiben Stella akarja a férfit, a véglegesben
Stella vissza akarja kapni a férfit – a jelenet kapott
egy szentimentális töltetet.
1953: megszületik a filmtörténet egyik legemb -
lematikusabb figurája és legemblematikusabb
mondata: „Bond vagyok. James Bond.” A James
Bond-filmek zeneszerzője a kezdetektől fogva
John Barry (angol zeneszerző és jazz trombitás,
1933-2011). Bár maga a főtéma Monty Normantől
származik (ám a kidolgozással, hangzással a film
készítői elégedetlenek voltak), a főcímzene az em-
blematikus, erőteljes hangzását John Barry kitűnő
hangszerelésének és feldolgozásának köszönheti.
Így vált a James Bond-filmek főcím zenéje a talán
legismertebb filmzenék egyikévé. De John Barry
nevéhez fűződik az első főcímdal is a James
Bond-sorozat Goldfinger című epizódjához. Innen
indult a hagyomány, hogy mindig egy neves
énekes adja elő a főcímdalt, mely a Skyfall című
nótával érte el csúcspontját, ami az első Oscar-
díjat nyert Bond-főcímdal. A Bond-téma annyi ra
elementáris, hogy amikor a Casino Royal zene -
szer zője, David Arnold meg -
írja a filmzenét, eredeti
módon használja Barry té -
má ját. A Casino Royal
időrendben a Fleming-krimi -
sorozat első darabja. Így
abban a jelenetben, amikor az
akkor még ismeretlen ügy  nök
felölti a smokingját, és ki-
mondja a fontos mondatot:
„Bond vagyok. James Bond.”,
megszólal a Barry-féle

főtéma. Megszületett James Bond – másodszorra.
A filmzene jazz korszakának másik nagy alakja
Henry Mancini (olasz-amerikai zeneszerző 1924-
1994), aki a 40-es években a Glenn Miller Or -
chest ra zongoristája és hangszerelője volt. Stílusán
érezhető az itt szerzett tapasztalata. Az A rózsaszín
párduchoz írt, merészen magával ragadó zenéjét
pedig máig is a húsz legjobb filmzene között
tartják számon. A Breakfast at Tiffany’s (Álom
luxuskivitelben) zenéjével pedig két Oscar-díjat is
elnyert az eredeti filmzene és a legjobb betétdal
kategóriában a Moon River c. dalával. Ez utóbbi
érdekessége, hogy a szerző a dalt kifejezetten a
főszereplő, Audrey Hepburn (1929-1993) énekesi
adottságaihoz igazította. 
Populáris irányzatok uralják a 70-es évek mozi- és
TV-filmjeinek hangulatát, gondoljunk csak a San
Francisco utcáin, a Starsky és Hutch, a Minden
lében két kanál (ez utóbbi szintén John Barry
alkotása) főcímzenéjére. 
A populáris irányzatok megjelenésével tűnik fel
Ennio Morricone, aki hihetetlen dallam gaz dag sá -
gával, de populáris hangszereléseivel megteremti
a spagetti western hangulatát. Morricone eredeti-
leg popzenei feldolgozásokat készített. Az itt szer -
zett hangszerelési tapasztalatait kombinálja a
leitmotiv-technikával, létrehozva olyan alkotá-
sokat, mint a Volt egyszer egy Vadnyugat, A jó, a
rossz és a csúf, Egy maréknyi dollárért. A
zenéjében jelen van a western colorit, ugyanakkor
pl. az Egy maréknyi dollárért című filmben egy
japán fuvola megjelenésével apró utalást tesz arra,
hogy eredetileg bizony egy szamuráj-történet fel-
dolozásáról van szó. Zenéi önmagukban is ele-
mentáris élményt nyújtanak, ugyanakkor kitűnően
ellenpontozzák a Leone-filmek szófukar hőseit.
A filmzene történetének újabb mérföldköve Martin
Scorsese (1946- ) Aljas utcák című alkotása, mely-
hez a rendező nem akart eredeti filmzenét íratni,
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hanem kedvenc lemezeiből válogatott aláfestő
zenéket. Később Tarantino (1963-) lett az eredeti
filmzene mellőzésének nagymestere: Kill Bill című
filmjében pl. Hermann és Morricone zenéit

használta fel. Ennek oka a rossz nyelvek sze rint
abban gyökerezett, hogy félt a zeneszerző ren-
delkezésére bocsátani a filmet a megjelenés előtt.
Miután a jogdíjpiac a kölcsönzött dalokban
meglátta a lehetőséget, egyre több pénzt emésztett
fel a nóták jogosítása egy-egy filmhez. A Szombat
esti láz c. film a Bee Gees producerének alkotása,
így a filmbéli nóták jogdíja úgymond nem okozott
gondot. De még így is történt érdekes eset: egy
filmbéli táncjelenetet Boz Scaggs Lowdown című
nótájára rendeztek meg, ám a jogdíjasítás nem járt
sikerrel, így a film zeneszerzője, David Shire egy
új dalt komponált olyan ritmikával, hogy a je-
lenetet ne kelljen újra felvenni. A Szombat esti láz
egyúttal a diszkókorszak nyitó jelenete: a disz -
kózás ezelőtt egy kevesek által kultivált szub -
kultúra része volt, és gyakorlatilag ennek a
filmnek köszönhette elterjedését.  

aZ ElEktroMos ZEnE És a HanGEffEktusok

Ha bárkit megkérdezünk, hogy melyik a legnép-
szerűbb elektromos filmzene, sokaknak Vangelis
vagy Hans Zimmer neve ugrik be elsőként. Nem
is hinnénk, hogy az első elektronikus hang 1945-
ben csendült fel Hitchcock Bűvölet című film -
jében, és a szerzője nem más, mint a Ben Hur, a
Cid vagy a már említett Gyilkos vagyok című
filmek komponistája, Rózsa Miklós. A Bűvölet
című film hősét látomások gyötrik. A rendező és
a zeneszerző ehhez egy olyan hangzást keresett,
mely megmutatja a hős lelkiállapotát, azt, ahogy

kibillen ebből a világból. Rózsa ezen jelenség
ábrázolására a teremin nevű hangszert választotta,
mely az első elektronikus hangszerek egyike,
gyakorlatilag egy rádióhullámok interferenciája

által vezérelt analóg szintetizátor. A
hangszert két egymáshoz közeli frek -
venciára hangolt oszcillátor és egy an-
tenna alkotja. Egy másik antenna a
hangerő szabályozására szolgál. A
hangszert úgy lehet megszólaltatni,
hogy a zenész a két kezét mozgatja a két
antenna között, melyek közül az egyik a
magasságot, másik az intenzitást
határozza meg.
Az 1956-ban készült Elfelejtett világ
című film az első, melyhez hangeffektu-
sokat hoztak létre, hogy minél hűebben
ábrázolhassák a földön kívüli világ
hanghatásait. 

Hitchcock a Madarak c. filmjéhez egy hangot sem
használ, hanem minden effektust, minden szárny-
suhogást utólag illesztettek hozzá a filmhez,
megteremtve ezzel a sajátosan hátborzongató
hangulatát. Az effektusokat egy trautonium nevű
hangszeren hozták létre, mely egy elektromos or-
gonához hasonlít, és minden beprogramozott
hangot képes megszólaltani a vonatfüttytől az
ajtócsdapódásig. 
Az elektronikus zene egyik legkiemelkedőbb
képviselője Vangelis (1943- ), aki a Tűzszekerek
című filmjéhez írt zenéjével elnyerte az első
Oscar-díjat egy olyan zenével, mely teljes
egészében szintetizátoron íródott. Nevéhez fűző -
dik még a nem kevésbé népszerű 1492, vagy a
Szárnyas fejvadász zenéje is.
Korunk egyik legsikeresebb filmzene írója, Hans
Zimmer is gyakran alkalmaz elektronikus zenét.
Az Esőemberhez írt muzsikájával ő is elnyerte a
legjobb filmzenének járó szobrocskát. Hans Zim-
mer gyakran kalandozik el a popzene világába is,
de alkotásai közt megtalálhatók a klasszikus
filmzenei technikák, mint pl. a Gladiátor esetében.

VIssZatÉrÉs a kEZdEtEkHEZ

Nem beszélhetünk úgy a filmzenéről, hogy ne em-
lítenénk John Williamst (1932-), a filmzene im-
máron koronázott királyát. John Williams-szel
kezdődött el az a kor szak, amikor a szerzők visz -
szatértek az alapokhoz, a klasszikus technikákhoz.
Ebben a Csillagok háborúja eposzhoz írt zenéje
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igazi mérföldkő. Amikor George Lukas, a Csil-
lagok háborúja rendezője megkereste John
Williamst, az első konzultáción azt mondta,
valami olyan zenére gondol, mint amilyet Korn-
gold írt a Kings Row (1942) című filmhez. Ha
meghallgatjuk Korngold zenéjét, azonnal ráis-
merünk a Csillagok háborúja kezdő taktusaira.
Williams az alkotásaiban ugyanazokat az esz -
közöket alkalmazza, mint legnagyobb elődei, és –
ne hallgassuk el! –, mint a legnagyobb zene -
szerzők. A filmzenékből írt hangversenyszvit-
jeiben pedig a legbonyolultabb zene szerzői
technikákkal találkozhatunk, melyek egytől-egyig
igazi remekművek. (A Harry Potter-filmekhez írt
zenéje lesz szeptember 29-i hangversenyünk
témája a Megérthető zene sorozatunk keretében.)

fIlMZEnEsZErZÉs = alkalMaZott MűVÉsZEt

„Az első és legfontosabb a filmes szakmában egy
komoly zeneszerző számára az, hogy megtanuljon
stopperórával komponálni.” – állította Rózsa
Miklós. Ha megkérdezünk egy filmzeneszerzőt,
azt mondja, a zenszerzés alkalmazott művészet.
Mit is jelent ez? Miből áll egy filmzeneszerző
munkája?
A filmzeneszerző munkája akkor kezdődik,
amikor a vágóé befejeződik. A megvágott filmet
kapja kézhez, vagy sok esetben a forgatókönyvet,
majd a rendező utasításai alapján megkezdi a
munkát. A Max Steiner által kifejlesztett click
track segítségével a hangfelvétel során minden
zenei effektus a helyére kerül. A filmzene
felvételekor a film megy a háttérben, a zenészek
és a karmester (aki általában maga a szerző) a
fülesben hallgatja a click track-et, mely megköny -
nyíti a felvételt.
Nagyon alázatos munkáról van szó, melyben a
zeneszerzők többsége kénytelen fejet hajtani a
rendező akarata előtt. Jónéhány sokéves rendező-
zeneszerző kapcsolat ment tönkre a zeneszerző
vagy a rendező makacssága miatt. Itt említhetnénk
pl. Hitchcock és Bernard Hermann szakítását,
melyet már a Marnie című film kapcsán előtérbe
került nézeteltéréseik előre vetítettek, ám ez csak
a Szakadt függöny című thriller forgatása után vált
véglegessé. Hitchcock modern zenét szeretett
volna a filmhez, Hermann pedig ragaszkodott a
saját elképzeléseihez. Mennie kellett. Ám olyan
nagynevű zeneszerzőket, mint Stravinsky vagy
Schönberg is visszautasítottak hajthatatlanságuk

miatt. Amikor pl. Stravinsky-t felkérték egy
filmzene megírására, ő előre megkomponálta a
zenét, majd amikor megkapta a kópiát, nem volt
hajlandó változtatni rajta. Sok esetről tudunk,
amikor a rendező szabad kezet adott a zeneszer -
zőnek. Ilyen pl. Korngold Captain Blood című
filmhez szerzett zenéje, de sok példát említhetünk
a jelenkorból is. 
Vannak olyan zeneszerzők, pl. Hans Zimmer (aki
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mel brooks 1976-ban, közel 50 évvel a némafilmkor -
szak után leforgatott egy zörejekkel, effektekkel és
kísérőzenével kiegészített, de (egyetlen szó kivé te -
lével) hallható beszéd nélküli némafilmet, Bomba -
siker (Silent movie) címmel. a film egyik  poénja,
hogy marcel marceau, minden idők legjelentősebb
pantomimművésze szól bele a telefonba. ezt követte
2011-ben michel Hazanavicius oscar-díjat is nyert
némafilmes című alkotása, mely szintén egy faltól-
falig zenére komponált filmremek.

maga a némafilm elnevezés retronima, ugyanis csak
a hangosfilm megjelenése után kezdték el így em-
legetni azokat a filmeket, amikhez nem tartozott
hang.

az első filmes botrány sem váratott sokáig magára,
amerikában a csók (1896) című rövidfilm, amelyben
may irwin ad egy csókot John rice-nak, nagy fel-
háborodást váltott ki puritán körökben.

1929: luis bunuel és Salvador Dalí megalkotják a
filmtörténet egyik talányát, az andalúzia kutyát. a
film úgy kezdődik, hogy egy borotvával kettévágják

egy nő szemét, majd ezt teljesen értelmezhetetlen
további jelenetek követik. bunuel alapszabálya a
film készítése során állítólag az volt, hogy a je-
lenetek semmilyen szinten ne legyenek értelmez -
hetőek. Úgy tűnik, sikerült neki!



Christopher Nolan rendezővel alkot sikeres szer -
zőpárost), akik a kezdetektől fogva jelen vannak
a film forgatásánál, sőt a rendező sokszor ihletet
merít a kapott zenékből.
Előfordul az is, hogy jelenetekhez előre megírják
a zenét, majd a zenéhez igazodva veszik fel a je-
lenetet. Jó példa erre a Keresztapa-trilógia sok
ceremóniazenéje, melyek Carmine Coppola alko -
tásai, míg maga a filmzene Nino Rota szer ze -
ménye. Sőt, vannak olyan népszerű filmjelenetek
is, melyeket már létező, klasszikus darabokra
komponálnak meg, gondoljunk csak a Diktátor
híres borbély-jelenetére, vagy a Tom és Jerry-
sorozat Karmester és Zongorista epizódjára. 

MIÉrt Is sZErEtjük annyIra a fIlMZEnÉkEt?

Vajon miért Vivaldi Négy évszak c. műve a
zenetörténet egyik legnépszerűbb alkotása? Erre
van egy bölcs mondás: megérteni annyi, mint
megszeretni. Azért szeretjük annyira Vivaldi
művét, mert érthető. Érthető a képszerűsége, ért -
hetők a gesztusai, érthető a nyelvezete és szeret -
hetőek a dallamai. A jó filmzene ugyanezt nyújtja
számunkra. Alkalmazott művészet lévén közért -
hető gesztusokat használ, melyek erősítik a vele
párhuzamosan futó képet, legyen szó akár
érzelmekről, egy karakter mozgásának köve -
téséről, akár egy teljes eseménysorról. Sokszor lát-
nunk sem kell a történést a képen, sokszor meg
sem szólal a szereplő, a zene mégis beszél, mesél
helyette. Ez pedig pontosan azoknak az alapvető
zenei gesztusoknak köszönhető, melyek kel a

filmzene operál, és amelyekre egyébként a
klasszikus zenében is ráismerhetünk, csak ott
eddig talán nem is kerestük őket.
Gondoljunk csak Mendelssohn Szentivánéji álom
című kísérőzenéjére, melyet szigorúan véve akár
az első filmzenének is nevezhetnénk! Felismer-
hetjük benne a szamár iázását, a főhősünk nyug-
talan bolyongását, a kedélyek lenyugvását, a
tündérek féktelen pajkosságát. Találunk benne ún.
melodrámákat, amiket a szöveg alá játszanak, így
mintegy kísérik a szereplő mondandóját (emlék-
szünk még, hogy ezt Max Steiner és Korngold mi-
lyen zseniálisan viszi tovább a filmművészetben).
De említhetnénk Wagner művészetét, aki elsőként
alkalmazta a leitmotivok egész rendszerét, melyek
– mint később a filmekben is – az ábrázolt sze -
mély, karakter, esemény összes színeváltozását,
kedélyváltozását megmutatják, de említhetnénk
pl. Mozartot vagy Verdit, akik operáikban zseniá -
lisan tudták ábrázolni, amikor egy szereplő mást
mond, mint amit gondol. 
Ilyen és még sok más ezer gesztus származik a leg-
nagyobb zeneszerzők műveiből, így, ha sze re tik és
értik a filmzene világát, értik a filmzene gesztusait,
nyelvezetét, akkor ne féljenek meghallgatni egy
Mahler szimfóniát, egy Wagner operát, egy Mozart
zongoraversenyt, egy Csajkovszkij hegedűver -
senyt, vagy akár egy Gyöngyösi-művet! Ne fél-
jenek meglátni vagy akár elképzelni a komolyzene
mögött húzódó történetet, képeket, érzelmeket,
mert higgyék el, érteni és szeretni fogják! Hiszen
az önök által is annyira kedvelt filmzene kompo -
nis táinak nyelvezete is innen fakad. 
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*Budapesten születtek? Igen is,
meg nem is, mert volt, aki
Budán; volt, aki Óbudán; volt,
aki Pesten született. A bu-
dapestiekről tudható, hogy

1873. nov. 17. után születtek,
hisz a három város ekkor
egyesült Budapest néven. (Nem
pedig Pest-Buda néven, ahogy
szintén emlegették.) A Pest-
Buda változatot kevésbé kiejt -
hetőnek vélték az s, a t és a b
hangok torlódása okán. „Nem
leszünk ezentúl sem budaiak,
sem pestiek, hanem leszünk
ezentúl budapestiek.” ‒ írta az
amúgy jánoshalmai születésű
Ágai Adolf (1836. márc. 31.)
humorista, lapszerkesztő, orvos,
a Kisfaludy Társaság tagja, aki
12 évesen a márciusi ifjak
egyike volt.

E sorok írása kor talán a szá-
munkra épp leg fontosabb
fővárosi szülöttünkkel illik a
sort kezdenünk. Pontosan 10
évvel ezelőtt a Hangoló maga-

zin ötlete is itt,
a budapesti,
VIII. kerületi
Ke re pesi úton
született, me -
lyet nem sokkal
ez után követett
a lelkes önkén -
tes csapat lap -

in dító talál ko zója egy VII.
kerületi kávé zóban, hogy aztán
minden további lapszámot
ismét a Kere pesi úton indítson
útjára. 

Budán született Böhm Lipót
hegedűművész (1800), aki a
bécsi konzervatóriumban tanult
és kiváló hegedűs hírében állt,
1842-től pedig haláláig az orosz
cár udvari zenekarának kitün-
tetett tagja volt. 

Koháry Mária Antónia (1797.
júl. 2.), II. Ferdinánd portugál
király édesanyja, az első ma -

gyar zeneszerzőnő, akinek ránk
maradt zongoraszonátáját Bécs-
ben őrzik.

Deutsch Vilmos zongora mű -
vész, zeneszerző (1825), Thern
Károly és Erkel tanítványa,
akinek legnagyobb érdeme Bu-
dapest zenei életének fej -
lesztése. Sokat tett azért, hogy a
klasszikus zene remekeinek
legyen hallgatósága. Zeneszer -
zőként klasszikus ze ne kari
művek zongorára való „hatá-
sos” átírásával tűnt ki.

Vízvári Gyula (1841. júl. 4.)
színész, aki az Országos Ma -
gyar Királyi Zeneakadémia
tanára, s aki itt 1893-tól opera-
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Magyarország zenei térképe II.

Tovább karikázgatjuk előző lapszámunkban közzétett képzeletbeli térképünket, noha
világos: soha végére nem érünk… Az bizonyos, hogy tán nincs is település, ahol ne
született volna valaki, aki a magyar zenei élet térképére joggal felkerülhetne, és aki
legalább egy másik neves személlyel ne állt volna kapcsolatban. Mondhatjuk, hogy
mifelénk mindenki mindenkit ismer(t). Hogy a már sikeres zenészek segítik, segítették
fiatal pályatársaikat. Hogy minden pályakezdő kap(ott) valamely ismert pályatársától
biztatást álmai megvalósításához. 

Mindig csak napfényre vágyunk. S keressük mindenütt

Így nézhetett ki a budai Dunapart 1873-ban (forrás: Fortepan)

Szokás mondani, hogy Budapest egy nagy falu, ahol mindenki talál legalább egy valakit szülőfalujából.
Ebből a gondolatból kiindulva térképész kedésünk elején megnevezünk néhányat azok közül, kiknek
nemcsak lakhelye, de szülőhelye is székesfővárosunk. Utána pedig útnak indulunk képzeletbeli térképün-
ket követve, mostani lapszámunkban az I betűvel bezárólag. Aztán majd megyünk tovább!



játszást oktatott. Vízvári
Mariska színművésznő, és a
híres szakácskönyv írójának
édesapja. 

Erkel László (1845. ápr. 9.)
zongoraművész, karnagy, a
„nagy Erkel” fia, Adler György
egyházkarnagy unokája és
Erkel Sándor karmester, ope ra -
igazgató, zeneszerző testvére
(1846. jan. 2.). Erkel László volt
Bartók Béla összhangzattan
tanára.

Óbudának csak Ellinger József
(1820. dec. 3.) nevű ének-
művészéről tudok. Volt
„kórista” és „kardalnok”, majd
fellépett Pozsonyban, Mün -
chenben is a Norma, a Belizár
és a Stradella c. operákban is,
végül a Nemzeti Színház
tenoristájaként egyike volt kora
legnépszerűbb énekeseinek. 
Unokája, Maleczky Bianka
koloratúrszoprán énekesnő már
Budapesten született, 1889. jan.

14-én. 1921-től tanított a Ze-
neakadémián, főbb szerepe
Melinda (Erkel F.: Bánk bán);
Philine (Thomas: Mignon); Az
Éj királynője (Mozart: A varázs-
fuvola).

Pesten született
Hubay Jenő
(1858. szept. 15.)
hegedű  művész ,
zeneszerző, peda -
gógus, karmester,
az MTA tisztelet-
beli tagja. Vezette a
Z e n e a k a d é m i a
hegedűtanszakát,
később magát az
intézményt is. Az ún. Hubay-
iskolából olyan híres művészek
kerültek ki, mint Geyer Stefi,
Ve csey Fe renc, Szi geti József.
400 művet (átiratot) írt, köztük
100-nál több dalt, pl. a Hul-
lámzó Balaton tetején címűt.
Koncertezett Európa-szerte,
közben az Országos Magyar
Dalárszövetség országos kar-
naggyá választotta. 1887-ben,
Angersben, magyar fesztivált
rendezett a magyar zene
külföldi népszerűsítése céljából.
1897-ben épült Bem rakparti ot-
thona 150 fős, gyönyörű
nagytermében zenei események
zajlottak, ahogy ma is.

Budapesten született Kresz
Géza (1882. jún. 11.) hegedű -
művész, kinek egyik tanára a
„pesti” Hubay Jenő, jó barátja a
francia Maurice Ravel, és ő
volt, aki Bartók első vonósné-
gyesét bemutatta Ameriká ban.

Cziffra György Magyar Örök-
ség- és Liszt-díjas, az egyik leg-
jelentősebb és világszerte
legismertebb zongoramű vé -
szünk (1921. nov. 5.), kinek
életéről az Ágyuk és virágok c.
megrendítő életrajzi regényben
olvashatunk.

Doráti Antal (1906. ápr. 9.)
karmester, aki több mint 500
lemezfelvételt készített: egész
életében Bartók műveit népsze -

rűsítette; de Kodály és Liszt
műveit is felvette.

Szőnyi Erzsébet (1924. ápr.
25.), a Nemzet Művésze cím-
mel kitüntetett, Kossuth-, Liszt-
és Erkel-díjas zeneszerző,
karvezető, zenepedagógus,
kiváló művész. 

Kistétényi Melinda (1926. júl.
25.), aki főleg magyar költők
verseire komponált dalokat,
kórusműveket, és híres volt
orgo naimprovizációiról, orgo -
na műveiről, miközben a Ze-
neakadémia tanáraként is fontos
szerepet töltött be.

Ormándy Jenő (1899. nov.
18.) hegedűművész, karmester
számos hanglemezt készített.
Elsősorban késő romantikus és
impresszionista műveket adott
elő.

Rózsa Miklós (1907. ápr. 18.)
háromszoros Oscar-díjas
zeneszerző, aki közel száz
filmzenéjéről ismert (pl. Ben-
Hur), de a klasszikus zene iránt
mindvégig elkötelezett maradt.

A BDZ vendégművészei / szer -
zői közül is többen Budapest
szülöttei, így Andorka Péter,
Csemiczky Miklós, Dubrovay
László, Hidas Frigyes, Ránki
György, Zombola Péter, Vashe-
gyi György…
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*Baján 1863. márc. 17-én
született Kodály Zoltán fe-
lesége, Sándor Emma zene -
szerző, műfordító. Zeneszerzést
Bartóknál, majd Kodálynál ta -
nult. Főleg zongorára írt szer -
zeményeivel Londonban és
Párizsban nyert pályázatot.
Népdalokat gyűjtött, közülük
többet feldolgozott Bartók,
Dohnányi és Kodály is. 

*Bonn. Igen, tudjuk, hogy
Bonn német város, ahol vél-
hetően 1770. dec. 16-án
megszületett a zeneirodalom
óriása, Beethoven, akinek
tiszteletére 2020-ban Beet ho -
ven-év lesz. Világszerte ünnep-
lik majd születésének 250.
évfordulóját, de mi, magyarok
azt külön is, hogy Budán 1800.
máj. 7-én lépett fel (először és
utoljára) a Várszínházban az
akkor 30 éves, de már nagyhírű

zeneszerző, s hogy 1806-ban
járt Martonvásáron is a
Brunswick grófok Fejér várme -
gyei birtokán. „A Várszín-
házban tartott hangverseny
műsora ismeretlen, mert a
nyom tatványból nem maradt
egyetlen példány sem, a lapok
pedig, amelyek a hangversenyt
megemlítették, egy szóval sem
jelezték az előadott darabokat.”
A korabeli pesti, német nyelvű
sajtóból azonban tudható, hogy
zongorára és kürtre írt új

szonátáját adhatta elő: „A hang-
versenyen a híres Beethoven úr
különös ügyességgel mutatta be
tehetségét a Forte-pianon, mel-
lette pedig Punto úr tüntette ki
magát ritka talentumos
játékával, vadász kür -
tön.” „A koncert után
csupán egyetlen alka-
lommal járt Beet hoven
Budán: 1809 nyarán
néhány hetet a budai
Brunszvik-palotában
töltött, és itt írta az Op.
77. számot viselő zon-
gorafantáziát.”

*Brassóban született
(ma Románia, való szí -
nűleg 1507. aug. 15-én) Bak-
fark Bálint erdélyi szász
zeneszerző, lantművész, a re-
neszánsz hang  szeres muzsika
jeles kép viselője. Az biztos,
hogy a pado vai pes tis  jár vány -

ban halt meg.
Halálához kö -
zeledve állítólag
elégette kéz ira -
tait. Műve i nek
nagy része elve -
szett, ma ismert
alkotásai kivétel
nélkül a lengyel
évekből szár-
maznak. A II.
kerületben utca

őrzi nevét, mert anno itt
nevelkedett.

*Debrecenben született, 1950
máj. 30-án, Kobzos Kis Tamás,
Kossuth-, Magyar Örökség és
Prima díjas pedagógus, zenész.
Tanára, majd igazgatója volt az
Óbudai Népzenei Iskolának,
tanított a LFZE népzene szakán
is. Szabados György zeneszer -
ző-zongora művésszel dolgozott
kortárs zenei művek előadó-
jaként is.

*Érsemjénben (ma Románia)
született Fráter Lóránd (1872.
jan. 13. ), a neves Fráter-család
tagja. Földbirtokos, honvéd
huszárszázados, országgyűlési

képviselő volt, de főként dal -
szer ző. 34 évesen nyugalomba
vonult, s attól kezdve a nóta -
szer zésnek élt. Emellett hang-
versenykörutakra járt (pl. New
Yorkban), ahol cigánybanda
élén hegedülte és dalolta dalait:
Száz szál gyertya…Ott, ahol a
Maros vize messzi földön kan-
yarog…„Blaháné után Fráter
Loránd az egyetlen apostola a
népdalnak.” írta a Vasárnapi
Ujság, 1909. jan. 31-én.

*Fóton született Cselényi
József (1899. ápr. 1.), a legen -
dás nótaénekes, színművész; a
katonaszínház alapító tagja,
aranykoszorús magyarnóta-
énekes.

*Gödöllőn született Antal
Mária, jelenleg Londonban élő
zeneszerző, aki a BDZ vendége
lesz a 2020. febr. 14-i kon-
certen, melyen Az Áramlat. c.
szimfonikus műve hangzik el.

*Homoródszentmárton (Erdély,
ma Románia) a szülővárosa
Kelemenné Zathureczky
Bertá nak (1855. febr. 1.). Az
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író, zeneszerző nevéhez fűződik
a sepsiszentgyörgyi Magyar
Dalárda létrehozása (1921).
Megzenésített költeményei nép-
szerűek voltak: 12 füzetben 79
műdala forgott közkézen saját
szövegével, dalkompozíciói és
operettjei ma is értéket
képviselnek. Az I. világ há -
borúban nővérként szerzett
nevet magának.

*Hradsin a neve Prága város-
részének, ahol Csermák Antal
György (Csehország, 1774)
zeneszerző született. A ver-
bunkos zenét Gödöllőn szerette
meg Grassalkovich Antal
vendégeként, amikor Bihari
Jánost, a kor legendás cigány
származású hegedűvirtuózát
hallotta. A Hasznos Mulatságok
c. lap 1828. febr. 28-ai
számában, a Csermák Emléke c.
cikkben olvasható: „Csermák
Antal jeles Hangművésznek ere-
deti Magyar Nótái nem tsak a
két Magyar Haza, hanem a
külföld előtt is ismeretesek. Ő a
magyar Muzsikusoknak – és a
mennyiben a Nemzeti Nótáknak
a Nemzet Charakterére is be-
folyások vagyon, az egész Ma -
gyar Nemzetnek tellyes
ditse kedése lenne, ha minden-
ben, különösen az italban job-
ban magára vigyázni, s
nagyobb mértéket tartani tudott
volna…A Genienek gyengébb
oldalára inkább fátyolt illő vet-
nünk, mint sem ezzel azt is a mi
benne szép s nagy, eltakarnunk.
Csermák Veszprémben igen
nagy szegénységben s elhagya-
tott állapotban hala meg.
Tisztelői utóbb négy esz-
tendőkkel Sírja felett kőből
Emlék-Oszlopot emeltetnek a
Veszprémi Temetőben…” Róla
szól Sziklay Ferenc történeti
regénye, a Hangzatka (1924). 

*Igló (ma Szlovákia) szülötte
Thern Károly (1817. aug. 13.)
zeneíró, karmester, zongora -
művész, zeneszerző, akinek
családja Salzburgból származik.
Ő azzal tűnt fel, hogy Vörös-
marty Fóti dalát megzenésítette,
majd a Peleskei nótárius c. nép-
színműhöz írt zenét 1841-ben, a
Nemzeti Színház karnagyaként.
Ugyanitt került színre 1841.
dec. 21-én Gizul c. operája.

doHnányI sarok

*Pozsonyban (ma Szlovákia)
született zenekarunk névadója,
Dohnányi Ernő (1877. júl. 27.),
a Klarissza utca 10. alatt.

Ide, a XIX. sz.-ban virágzó Po -
zsonyba költözött ugyanis a ka-
tolikus gimnázium tanára,
Dohnányi Frigyes, „mármint a
Klarissza utcába, a kolostorba,
ahol matematikát, fizikát és
éneket tanított… Csupán azért
választotta a tanári szakmát a
bizonytalan zenészi pálya
helyett, mert neki kellett gondo-
skodnia fiatalabb testvéreiről.”
Fiának, a kis Ernőnek „Kora
gyermekkorától abban a sze -
rencsében volt része, hogy atyja
lakása a pozsonyi házi zenélés
egyik központja volt, ahol

egymásnak adták a kilincset a
zenészek, és gyakran zajlottak
kamarakoncertek vagy zenével
foglalkozó beszélgetések” ‒
olvasom a Pozsonyi Kifli c. lap-
ban. Dohnányi a pozsonyi kato-
likus főgimnázium zenekarában
hegedült, kórusban énekelt, a
dóm orgonistájától tanult zon-
gorázni, és itt ismerkedett meg
Bartókkal. Később többször
adott koncertet szülővárosában,
ahol művei közül is többet be-
mutattak. Gyermekként a
Jézuskától kottapapírt kért,
melyre „hat kis zongoradarabot
jegyzett, majd csellóra és zon-
goradarabra komponált újabb
műveket. Egy év múlva, az
újabb karácsonykor, a fiatalem-
ber egyik művét édesapjával
adta elő, Ernő legnagyobb
örömére és Dohnányi Frigyes
legnagyobb mulatságára.”
Olvasom még, hogy „Pozsony
észrevétlenül nevelte a kertek
igényes művelésére gyermekeit,
így a Dohnányi-kert a pozsonyi
kertkultúra leszármazottja is.”,
ezért tavaszi lapszámunkban
körülnézünk a Dohnányi kert-
ben, hisz ő maga ezt írta:
„Mindig csak napfényre vágy-
tam! És ezt a fényt nemcsak a
természetben kerestem, hanem
mindenütt...”
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2019. november 8., péntek

19:00 Klauzál Ház

BudaFoKI

Vezényel: Břetislav HeraJanáček: Taras Bulba

Smetana: Moldva

Haydn: 92. (Oxford) szimfónia

2019. november 9., szombat

15:30 Uránia

FIlmBemutató

ÉLET, ÖRÖM, ZENE. – Hollerung Gábor és a Budafoki Dohnányi Zenekar

Élő Nóra és Sólyom András szimfonikus dokumentumfilmje

2019. október 15-18, 21.

Klauzál Ház

sulIKonCeRteK

Előad és vezényel: Hollerung Gábor„Ez most komoly?!”

Szimfonikus sulikoncertek

2019. október 27. vasárnap

19: 00 Papp László Bp. Sportaréna

CInemusIC

Vezényel: Hollerung GáborBest of Cinemusic

2019. november 3., vasárnap

19:30 Müpa

ZenePlusZ

Miksch Adrienn – szoprán

Schöck Atala – alt

László Boldizsár – tenor

Cser Krisztián – basszus

Budapesti Akadémiai Kórustársaság

Vezényel: Hollerung Gábor

Verdi: Requiem
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2019. szeptember 27., péntek 

19:00 Klauzál Ház

BudaFoKI

Balázs-Piri Soma – zongora

Vezényel: Hollerung Gábor

Rossini: Semiramis-nyitány

Mozart: d-moll zongoraverseny, KV 466

Franck: d-moll szimfónia

2019. szeptember 29., vasárnap

11:00 és 15:30 Zeneakadémia

megéRthető

Előad és vezényel: Hollerung GáborVARÁZSLATOS JOHN WILLIAMS

John Williams: Harry Potter-szvit

2019. október 2. szerda

19:30 Zeneakadémia

dohnányI

Miklósa Erika – ének

Kusz Viktória – brácsa

Helecz Dániel – cselló

Vezényel: Guido Mancusi

Stravinsky: Dumbarton Oaks

Mozart: Vorrei spiegarvi oh Dio… K 418

Mozart: Szöktetés a szerájból - Constanze áriája

Strauss: Don Quixote

2019. október 6., vasárnap

19.30 Zeneakadémia

KoRtáRs RomantIKusoK 3.0

Balga Gabriella, Sáfár Orsolya, Zemlényi Eszter,

Cser Krisztián – ének,

Gazda Bence – hegedű

Kodály Kórus Debrecen (karigazgató: Szabó

Sipos Máté)

Vezényel: Hollerung Gábor

Kutrik Bence: Halhatatlan szív (The Immortal

Heart)

Orbán György: Hegedűverseny – ősbemutató

Gyöngyösi Levente: Missa Vanitas vanitatum

2019. október 9. szerda

19:30 Zeneakadémia

Vajda jános 70

Szabó Ildikó – cselló

Csereklyei Andrea – szoprán

Varga Donát – tenor

Cantemus Vegyeskar (karigazgató: Szabó Soma)

Budapesti Akadémiai Kórustársaság

Vezényel: Hollerung Gábor

Vajda János: Sinfonietta

Vajda János: Piéces symphoniques

Vajda János: Csellóverseny

Vajda János: Te Deum
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2020. január 3-4., péntek, szombat

19:00 Klauzál Ház

BudaFoKI 

Vezényel: Hollerung GáborÚjévi koncert

2020. január 5., vasárnap

17:00 Szigetszentmiklós

ÚjéVI

Vezényel: Hollerung GáborSzigetszentmiklósi Újévi Gálakoncert 2020

2020. január 6., hétfő

19:30 Müpa

hosPICe

Radics Gigi

Szakcsi Lakatos Béla

Vezényel: Hollerung Gábor

Újévi koncert

2019. december 28. szombat

19: 00 Papp László Bp. Sportaréna

KaRáCsonyI KonCeRt

Tompos KátyaIgazából karácsony

2019. december 21. szombat

15:00 Klauzál Ház

KaRáCsonyI gyeRmeKKonCeRt

Vezényel: Hollerung GáborCsajkovszkij: Diótörő-szvit

2019. december 20., péntek 

19:00 Klauzál Ház

BudaFoKI

Berán Gábor, Kalla-Tóta Hajnalka – hegedű

Réman Zsófia – fuvola 

Budapesti Akadémiai Kórustársaság

Hangversenymester: Berán Gábor

Bach: h-moll szvit

Bach: d-moll kettősverseny

Vivaldi: Gloria

2019. november 30., szombat 

19:30 Zeneakadémia

dohnányI

Pálfalvi Tamás – trombita

Vezényel: Káli Gábor

Mozart: Esz-dúr szimfónia, KV 16

Szentpáli: Trombitaverseny

Sosztakovics: I. szimfónia

2019. november 24., vasárnap 

19:30 Müpa

sZImFonIKus FelFedeZéseK

Annelien Van Wauwe – klarinét

Vezényel: Rajna Martin

Debussy: Első rapszódia

Brahms-Berio: f-moll klarinét-zongora szonáta

Csajkovszkij: IV. (f-moll) szimfónia

2019. november 17., vasárnap 

11:00 Zeneakadémia

megéRthető

Előad és vezényel: Hollerung GáborSORSOK ÜTKÖZÉSE

Verdi: Rigoletto

2019. november 16, 17., 

20:00 Papp László Bp. Sportaréna

BoCellI

Bocelli-koncert

2019. december 14., szombat 

19:30 Müpa

ZenePlusZ

Szentpáli Roland – tuba

Révész Richárd – zongora 

Sárik Péter Trió

Talamba Ütőegyüttes

Vezényel: Hollerung Gábor

Gyöngyösi Levente: Sinfonia concertante négy

ütőjátékosra és zenekarra

Csajkovszkij: Diótörő – The Swinging Nutcracker

2020. január 11., szombat

19:30 Müpa

ÚjéVI

Vezényel: Hollerung GáborÚjévi koncert
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2020. január 17., péntek

19:30 Zeneakadémia

dohnányI 

Szepesi Bence – klarinét

Vezényel: Roberto Paternostro

Weber: Euryanthe – nyitány

Harlap: Concerto

Rachmaninov: II. szimfónia

2020. január 26. 

11:00 Zeneakadémia

megéRthető

Cantemus Vegyeskar (Karigazgató: Szabó Soma)

Előad és vezényel: Hollerung Gábor

A KÓRUSZENE OLYMPOSZA

Tallis: Spem in alium

Bach: Der Geist hilf unser Schwachheit auf

Brahms: Schaffe in mir Gott

Tormis: A vas elátkozása

Gyöngyösi: Beati pauperes spiritu

2020. február 1., szombat

19:30 Müpa

ZenePlusZ  

Budapesti Akadémiai Kórustársaság

Feledi Project (koreográfus-rendező: Feledi

János)

Vezényel: Hollerung Gábor

Berlioz: Fantasztikus szimfónia

Mendelssohn: Die erste Walpurgisnacht

2020. február 8., szombat

18:00 Pesti Vigadó

aRanyBál  

Roby Lakatos

BDZ Big Band, Swing á la Django

Vezényel: Hollerung Gábor

Aranybál 2020

2020. február 14., péntek 

19:00 Klauzál Ház

BudaFoKI

Vezényel: Werner GáborGrazyna Bacewicz: Overture

Antal Mária: Az Áramlat – Flow

Delius: Séta a Paradicsomban

Csajkovszkíj: Rómeó és Júlia nyitányfantázia

2020. február 23., vasárnap 

19:00 Zeneakadémia

CZIFFRa FesZtIVál 

Balázs János – zongora

Vadim Repin – hegedű

Vezényel: Werner Gábor

Grieg: 3. c-moll hegedűszonáta 

Csajkovszkij: Valse-Scherzo

Csajkovszkij: Anyegin – Lenszkij áriája 

Ravel: Tzigane 

Grieg: a-moll zongoraverseny 

2020. február 26., szerda 

19:30 Müpa

Honvéd Férfikar

Vezényel: Riederauer Richárd

Vajda János: Szent Péter és a zsoldosok

Gyöngyösi Levente: Katonasirató

Tolcsvay László: Testamentum

2020. március 13., péntek 

19:00 Klauzál Ház

BudaFoKI

Judith Halász – szoprán

Berán Gábor – hegedű

Vezényel: Guido Mancusi

Schubert: Der häusliche Krieg – nyitány 

Haydn: Scena di Berenice

Mozart: D-dúr hegedűverseny KV 218

Haydn: 95. szimfónia

2020. március 22., vasárnap

11:00 Zeneakadémia

megéRthető   

Balog József – zongora

Előad és vezényel: Hollerung Gábor

BEETHOVEN MOSOLYA

Beethoven: Waldstein-szonáta

2020. március 22., vasárnap

19:30 Zeneakadémia

dohnányI

Ránki Dezső – zongora

Purcell Kórus (karigazgató: Vashegyi György)

Vezényel: Hollerung Gábor

Zombola Péter: I. szimfónia (Emlékül)

Schumann: Zongoraverseny

Schubert: Esz-dúr mise



81

a Budafoki dohnányi Zenekar hangversenyei 2019 - 2020

2020. április 7., kedd

19:30 Müpa

BudaPestI taVasZI FesZtIVál 

Sergei Nakarjakov – trombita

Vezényel: Hollerung Gábor

Verdi: Szicílai vecsernye – nyitány

Arban: Velencei karneval

Ponchielli: F-dúr concerto

Respighi: Róma fenyői

2020. március 28., szombat

19:30 Müpa

ZenePlusZ

Don Giovanni: Wolfgang Schweiger

Il Commendatore: Cser Krisztián

Leporello: Pataki Bence

Donna Anna: Miksch Adrienn

Donna Elvira: Judith Halasz

Don Ottavio: Szerekován János

Zerlina: Rácz Rita

Vezényel: Guido Mancusi

Mozart: Don Giovanni

szcenikus előadás

2020. április 26., vasárnap 

11:00  Müpa

müPa matIné

Vezényel: Hollerung GáborÖRÖMÓDA

Beethoven: IX. (d-moll) szimfónia – IV. tétel

2020. április 30., csütörtök

19:30 Zeneakadémia

dohnányI

Berecz Mihály – zongora

Vezényel: Vashegyi György

Brandenburg Ádám: Prieres nocturnes

Mozart: A-dúr zongoraverseny KV 488

Brahms: III. szimfónia

2020. május 10., vasárnap

19:30 Müpa

BeethoVen Budán 

Baráti Kristóf – hegedű

Balog József – zongora

Varga Tamás – cselló

Budapesti Akadémiai Kórustársaság

Vezényel: Hollerung Gábor

Beethoven: Hármasverseny 

Beethoven: IX. szimfónia

2020. május 15., péntek

19:00 Klauzál Ház

BudaFoK-tétény taVasZI

műVésZetI FesZtIVál

Kószás Ágnes – cselló

Soltész Ágnes – hegedű

Szabó Marcell – zongora

Csák József – ének

Létai Kiss Gabriella – ének

Köves Péter – ének

Vezényel: Hollerung Gábor

Beethoven: Hármasverseny

Operaáriák

2020. május 17., vasárnap

11:00 Zeneakadémia

megéRthető

Budapesti Akadémiai Kórustársaság

Előad és vezényel: Hollerung Gábor

HALLELUJA

Händel: A Messiás – részletek

2020. május 22., péntek 

19:00 Klauzál Ház

BudaFoKI

Vezényel: Dubóczky GergelyBeischer-Matyó Tamás: Ünnep

Wagner: Wotan búcsúja, Tűzvarázs

Schumann: Rajnai szimfónia

2020. július 5., vasárnap 

20:00 Müpa

nemZetKöZI KóRusünneP  

éneKel aZ oRsZág

Nemzetközi Fesztiválkórus

Vezényel: Hollerung Gábor

Beethoven: Kismartoni mise

Beethoven: IX. szimfónia – Örömóda

2020. július 19., vasárnap 

19:30 Pesti Vigadó

KuRZus gálaKonCeRt

Vezényelnek a kurzuson résztvevő

karmesterek



Mai hangversenyünket Rossini utolsó Itáliában
komponált operájának nyitányával kezdjük. A
Voltaire drámáján alapuló Semiramis a mester
színpadi zsenialitásának egyik legmegragadóbb
példája. A Semiramishoz írt nyitány nemcsak
hosszúságát, de zenei anyagainak jelentőségét és
formai felépítését tekintve is felveszi a versenyt
egy szimfónia nyitótételével.
Koncertünket Mozart d-moll zongoraver -
senyével folytatjuk, melyet a Virtuózok korcso-
portgyőztese, Balázs-Piri Soma előadásában
hallhatnak. Mozart 23 zongoraversenye közül
mindössze kettő íródott moll hangnemben. A
mollnak különleges jelentősége volt a bécsi
klasszikában, ahol ez a szomorú hangnemfajta
áltálában erős drámaisággal társul, és egy egész
sor speciális harmóniai, ritmikai és dallami elem-
mel kapcsolódik össze, amelyek dúr hangnemű
művekben ritkán fordulnak elő. A klasszikusok
moll-darabjaiban érezhetjük először a romantika
szellemét. Mint a legtöbb versenymű (összesen
14), melyet saját bérleti hangversenyeire írt
Mozart, a d-moll is nagy sietséggel készült el,
mindössze egy nappal a bemutató előtt. Mozart
apja, a zeneszerző és hegedűművész Leopold, aki
éppen látogatóban járt fiánál Bécsben, a koncert
után így írt haza Salzburgba lányának, Nannerl-
nek, aki maga is kitűnő zongorista és egykori
csodagyerek volt: „Azután Wolfgang új és kitűnő
zongoraversenye következett, melyet a másoló
még be sem fejezett, amikor megérkeztünk; öcséd
végig sem tudta játszani a rondót a koncert előtt,
annyira el volt foglalva a másolat ellenőrzésével”
A Mozart-zongoraversenyek közül a d-moll volt
az egyetlen, amelyet Beethoven előadott (még a
hozzáimprovizált kadenciát is leírta). A 19.
században ez volt Mozart legnépszerűbb ver -
senyműve; hallgatóit a Don Giovannira emlé kez -
tette, amelynek szintén d-moll az alaphangneme. 

Hangversenyünket egy különleges szimfónia zárja
az orgonaművek komponálása terén is kiemelkedő
francia romantikus, César Franck tollából, szintén
d-mollban. A d-moll szimfóniája a szerző élet-
művének tömör foglalata. Az idős művész tudása
teljében valósítja meg lassan érlelődött, de annál
biztosabb formát nyert művészi álmait. Három
tételét tematikus rokonság kapcsolja össze. Az
első tétel – szinte Liszt nyomdokain haladva –
érdekesen mutatja be ugyanannak a zenei gondo-
latnak többféle megjelenési formáját. A második
tétel a szimfóniák hagyományos lassú és scherzo
tételét egyesíti, míg a harmadik az eddigi témákat
igen mozgalmasan, színesen és hatásosan dol-
gozza fel.

John Williams a modernkori filmzene legjelen-
tősebb alakja, aki egyben egy új műfajt is
teremtett: a filmzenékben megszólaló effektusok
dallamaiból hangversenydarabokat írt. Életmű -
vének két kiemelkedő példája a Star wars- és a
Harry Potter-sorozatokhoz írt filmzenék. Bár el-
sősorban a film minden képzeletet felülmúló nép-
szerűsége okán a Star Wars a legismertebb,
életművének talán legfajsúlyosabb és leginkább
magával ragadó sorozata a Harry Potter-zene.
John Williams zeneszerzői gondolkodásmódja
leginkább Wagner vezérmotívum-technikájához
hasonló, a filmsorozat kulcsszereplőinek és
történéseinek  jellegzetes motívumai, zenei karak-
terei vannak, amelyekből a szerző mini szim-
fonikus költeményeket ír. A Harry Potter-zenék
műfaji sokszínűsége is lenyűgöző: a romantikától
a kortársig, a jazztől a zenei paródiáig szinte min-
den megtalálható benne, Williams zeneszerzői
technikájával pedig a klasszikus nagymesterek
összes kompozíciós bravúrját felmutatja.
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BUDAFOKI HANGVERSENyESTÉK

2019. szeptember 27., péntek
19:00 Klauzál Ház

Rossini: Semiramis-nyitány
Mozart: d-moll zongoraverseny, KV 466
Franck: d-moll szimfónia

Balázs-Piri Soma – zongora
Vezényel: Hollerung Gábor

MEGÉRTHETő ZENE 

2019. szeptember 29., vasárnap
11:00 és 15:30 Zeneakadémia

VARÁZSLATOS JOHN WILLIAMS

John Williams: Harry Potter-szvit

Előad és vezényel: Hollerung Gábor



Sztravinszkij Esz-dúr concertója a Dumbarton
Oaks melléknevet a művet a 30. házassági évfor-
dulójuk alkalmából megrendelő washingtoni Bliss
házaspár birtokáról kapta. A szerző neoklasszikus
korszakából származó concerto kamarazenekarra
íródott, és erősen érezni rajta Bach Brandenburgi
versenyeinek inspiráló hatását. Ez volt Sztravin-
szkij utolsó Európában befejezett műve. A
zártkörű előadásra 1938 májusában került sor a
Dumbarton Oaks-i birtok zeneszalonjában,
miközben a zeneszerzőt épp tüdőgyulladással
kórházban kezelték. A nyilvános bemutató Párizs-
ban volt egy hónappal később.
A Vorrei spiegarvi oh Dio… kezdetű A-dúr áriát
Mozart sógonője, a rendkívüli hangi adottsá-
gokkal rendelkező Aloysia Weber kisasszony
számára írta 1783-ban Bécsben. Az eredeti
elképzelés szerint Pasquale Antossi operájának, az
Il curioso indiscreto-nak betéteként szólalt volna
meg, az első felvonás végén. Az opera témája
egyébként meglehetős rokonságot mutat Mozart
későbbi Cosi fan tutte című operájával. 
Mozart másik, a mai estén elhangzó műve, Con-
stanze áriája méltán az operairodalom egyik
ékköve. A rendkívüli technikai tudást igénylő áriát
Catarina Cavalieri számára írta Mozart, aki korá-
nak egyik legünnepeltebb énekesnője volt. A mai
estén mindkét áriát Miklósa Erika szólaltatja meg.
Richard Strauss Don Quijotéjának alcíme:
„Fantasztikus variációk egy lovagi jellegű
témára, zenekarra”. A szerző a búsképű lovag
történetéhez klasszikus formamodellt, variációs
szerkezetet választ, melyet azonban ezúttal is szél-
sőséges kifejezési eszközökkel állít a feje tetejére.
A jól ismert történet szerint Don Quijote lovag-
regény-olvasmányai hatására, elveszítvén józan

ítélőképességét, elhatározza, hogy maga is
kóborló lovag lesz. A műben Don Quijote témája
a szólócselló által kel életre, Sancho Panza témáját
a basszusklarinét, tenortuba és szólóbrácsa szólal-
tatja meg. Strauss tíz variácón keresztül vezeti
végig a hallgatóságot a történeten.

Hollerung Gábor úgy véli, a 21. századi zeneszer -
zők között mind többen vannak azok, akik az
elmúlt évszázadokban használt eszközöket nem
tekintik ódivatúnak, elfogadhatatlannak, az
érzelmek kifejezését pedig nem gondolják szé-
gyellni valónak. A Kortárs romantikusok koncep-
ciójához olyan szerzőket keresett meg, akik
hasonlóan látják a modern zeneszerzés előtt álló
kihívásokat.
Orbán György Hegedűversenyét a Budafoki
Dohnányi Zenekar koncertmestere, a különféle
műfajokban jártas és sokféle muzsikusi „szerep-
körben” színpadra lépő Gazda Bence szólójával
ismerhetjük meg, generációjának egyik legim-
pulzívabb alkotója, Kutrik Bence pedig egy
„trash-thriller” operával mutatkozik be.
Gyöngyösi Levente 2010-ben befejezett, az opera
műfajával is rokonítható, személyes hangvételű
miséje közvetett és közvetlen szálakon is kapcso -
lódik a szakrális zene 19. századi mintáihoz,
Liszthez éppúgy, mint Brahmshoz.

83

kalendárium

CAFE BUDAPEST

2019. október 6. vasárnap
19:30 Zeneakadémia

Kutrik Bence: Halhatatlan szív (The Immortal
Heart)
Orbán György: Hegedűverseny – ősbemutató
Gyöngyösi Levente: Missa Vanitas vanitatum

Balga Gabriella, Sáfár Orsolya, Zemlényi 
Eszter – szoprán, 
Cser Krisztián – basszus
Kodály Kórus Debrecen (karigazgató: Szabó-
Sipos Máté)
Budafoki Dohnányi Zenekar
Vezényel: Hollerung Gábor

DOHNÁNyI BÉRLET 

2019. október 2. szerda
19:30 Zeneakadémia

Stravinsky: Dumbarton Oaks
Mozart: Vorrei spiegarvi oh Dio… K 418
Mozart: Szöktetés a szerájból – Constanze áriája
Strauss: Don Quixote

Miklósa Erika – ének
Kusz Viktória – brácsa
Helecz Dániel – cselló
Vezényel: Guido Mancusi



A Kossuth-díjas zeneszerző, Vajda János uni-
verzális érdeklődésű komponista. A klasszikus
tradíció szellemében alakított életművében az ope -
rától a versenyművekig, a nagyzenekari kompozí-
cióktól az oratóriumokig, a kamaraművektől a
kórusokig minden fontos műfaj megtalálható.
Színpadi munkáiban különösen értékes és nagyon
változatos irodalmi alapanyagokhoz fordult,
Thomas Mann, Csokonai Vitéz Mihály, Georg
Büchner, Karinthy Frigyes vagy Federico García
Lorca írásai inspirálták. A görcsös újdonságke re -
séstől mindig is tartózkodott, a múlt értékei
számára a jelenben is érvényes irányokat jelölnek
ki. „Éppolyan izgalmas lehet az is, hogy miként
tudunk élni az örökölt, sok száz éves kulturális
tapasztalattal. A zene elsősorban az érzékek felől
közelít, elsődleges hatását tekintve egy primitív
dolog: szíven üt, borsódzik a hátam, izzadok,
sírok, nevetek… Ezt kikapcsolni nem szabad az
alkotás folyamatából, mert e nélkül csak holt dol-
gok születhetnek” – vallotta egy interjúban.

A Budafoki Dohnányi Zenekar széles repertoárjá-
nak egyik védjegye, az óriási érdeklődésre számot
tartó filmzene koncert idén először átköltözik a
Müpa koncertterméből a Sportarénába. BEST of
CINEMUSIC válogatással várjuk közönségünket,
jól ismert, mindenki által várt és szeretett,
valamint meglepetés zeneszámokkal.

A Requiem ötlete Rossini halálakor fogalmazódott
meg Verdiben. Elképzelése szerint zeneszerzők
egész sora írt volna egy-egy tételt a Requiemhez,
hogy így tisztelegjelenk Rossini emléke előtt. A
kezdeményezésből azonban a zeneszerzők ve té l -
kedése miatt nem lett semmi, ám Verdi a tervezett
Libera me tételt megírta. Pár évvel később
Alessandro Manzoni, az olasz romantika írójának
halála ösztönözte Verdit arra, hogy újra elővegye
művét, és elkészítse a többi tételt is, így a re-
quiemet végül Manzoninak ajánlotta. 
A XIX. századi komponisták a Dies irae lá-
tomásszerű szövegét egyre inkább dramatizált
műként fogják fel. A requiemek így kinőtték a
templomot, egyre inkább hangversenydarabbá
váltak.
Verdi Requiemjét leegyszerűsítve legnépszerűbb
operájának is tekintjük, hiszen ebben a műben a
szerző konzekvensen lírai és drámai képek soroza-
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ZENEPLUSZ BÉRLET

2019. november 3., vasárnap
19:30 Müpa

Verdi: Requiem

Miksch Adrienn – szoprán
Schöck Atala – alt
László Boldizsár – tenor
Cser Krisztián – basszus
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Vezényel: Hollerung Gábor

BEST OF CINEMUSIC

2019. október 27. vasárnap
19:30 Papp László Sportaréna

Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Vezényel: Hollerung Gábor

VAJDA 70

2019. október 9. szerda
19:30 Zeneakadémia

Vajda János: Sinfonietta
Vajda János: Pièces symphoniques
Vajda János: Csellóverseny
Vajda János: Te Deum

Szabó Ildikó – cselló
Csereklyei Andrea – szoprán, 
Varga Donát – tenor
Cantemus Vegyeskar (karigazgató: Szabó Soma)
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Budafoki Dohnányi Zenekar
Vezényel: Hollerung Gábor



tában gondolkodik, melyekben fantasztikus
módon állítja szembe egymással az esendő embert
megjelenítő szóló- és a drámai freskókat megje-
lenítő kórustételeket. A hallgatók fantáziáját képek
és szövegek fogják segíteni.

Ezen az estén a Dohnányi Akadémia tavalyi
karmesterkurzusán résztvevők közül, a zenekar
által legjobbnak ítélt ifjú cseh karmester, Břetislav
Hera vezényel. Műsorában két világhírű cseh
zeneszerző művei mellett Haydn egyik szim-
fóniáját dirigálja.
A Taras Bulbát, Janáček rapszódiáját Gogol
regénye ihlette. Taras Bulba alakját több 16.
századi kozák történelmi személyiségből gyúrta át
romantikus hőssé Gogol a regényében. A mű a
regény három epizódját dolgozza fel festői prog -
ramzenében, három tételben: Andrej halála; Ostap
halála és Taras Bulba próféciája és halála. A darab
ősbemutatója 1921-ben, a Brno-i Nemzeti Szín-
házban volt.
A koncerten másodikként Smetana hat szim-
fonikus költeményből álló Hazám című ciklusá-
nak legnépszerűbb darabja, a Moldva hangzik el.
A zeneszerző így foglalta össze műve tartalmát:
„A darab a Vltava (Moldva) folyását ábrázolja,
amint elindul két forrásából a hideg és a meleg
Moldva, majd egyesül a két folyó. Erdőkön és
mezőkön át folyik a Vltava, keresztül a vidéken,
ahol éppen vidám ünnepséget tartanak;
holdvilágnál, amint a vízisellők táncolnak; sziklák
alatt, ahol büszke várak, paloták és romok mered-
nek az égnek. Vadul kavarog a víz a Szt. János-
örvényben, majd széles mederben hömpölyög
Prága felé közeledvén. Feltűnik Vyšehrad vára,
majd a folyó eltűnik a messzeségben, mielőtt az
Elbába ömlenék.” Smetana mindezt gondosan
feltüntette partitúrájában, de pusztán a zenét hall-
gatva sem tévedhetünk el. A változatos tájakat és

eseményeket a híres Moldva-dallam foglalja
egységbe; ezt a dallamot egy svéd népdalból alakí-
totta ki Smetana, aki az 1850-es évek második
felében egy ideig Svédországban élt.
Koncertünket Haydn az Oxfordi szimfónia néven
híressé vált művével zárjuk. Az 1788-ban kom-
ponált szimfónia melléknevét három évvel később
nyerte: 1791. július 7-én ezt a művet játszották
Oxfordban, Haydn díszdoktorrá avatása alka l -
mából. Eredeti rendeltetése szerint ez is a párizsi
szimfóniák sorába tartozik, betetőzve, sőt,
valósággal megkoronázva a sorozatot. Részben az
56 éves mester érett művészete, részben Mozart
nyilvánvaló hatása eredményezte azt a mesterség-
beli virtuozitást és kifejezésbeli koncentrációt, ami
az „Oxford” szimfóniát remekművé avatja. A
lassú előjáték nyomán felhangzó gyors első tétel
(Allegro spiritoso) kidolgozási szakasza a mo-
tivikus munka remeke és egyben a koncentrált
szer kesztés mintapéldája is. A második tétel (Ada-
gio) derűs poézisét a középső szakasz drámai
moll-epizódja árnyékolja be. A zárótétel szokásos
rondó formáját a szonáta összetettebb képletével
helyettesíti a mester.

A BDZ és Hollerung Gábor közös életéről,
hétköznapjairól, küzdelmeiről, csodáiról,
zeneiségéről szóló szimfonikus dokumentum-
filmjében Sólyom András a kulisszák mögé kalau-
zolja a nézőt.  Oda, ahol a zenészek, az irodisták,
a „főnök” emberként is megjelenik.  A közönség
pedig megérzi, megérti a BDZ-örömzenélés titkát. 
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FILMBEMUTATÓ

2019. november 9.
16:00 Uránia Nemzeti Filmszínház

ÉLET.ÖRÖM.ZENE
Hollerung Gábor és a Budafoki Dohnányi Zenekar

Élő Nóra és Sólyom András szimfonikus dokumentumfilmje

BUDAFOKI HANGVERSENyESTÉK

2019. november 8., péntek
19:00 Klauzál Ház

Janáček: Taras Bulba
Smetana: Moldva
Haydn: 92. (Oxford) szimfónia

Vezényel: Břetislav Hera



Az opera műfaj egyik csodája, mint minden drá-
mai műfajnál, az idő megállításának és felgy-
orsításának képessége. A másik csodája viszont
kizárólag a zenés drámai műfajok sajátja, hogy a
szereplők adott esetben egyszerre fejezhetik ki
érzelmeiket. A duettek döntő többsége emberek
egyetértését, egymás iránti szeretetét fejezi ki, de
megjelenítheti a szembenállásukat is. A sokszere-
plős jelenetek, kvartettek, kvintettek, szextettek
többnyire az abban szereplők egy adott helyzetre
adott különböző reakcióit képesek egyidejűleg
megjeleníteni. A Rigoletto negyedik felvonása az
öt szereplő egymáshoz való szövevényes vis-
zonyát a szereplőket jellemző zenei karakterek
lélegzetelállító szembeállításával jeleníti meg. Ez
a jelenet az operatörténet egyik csúcspontja.

Mozart az I . (Esz-dúr) szimfóniát nyolcéves ko-
rában írta. Ebben az időben Európában inkább
csodagyerek-előadóként volt népszerű, mint
zeneszerzőként. A mű feltehetőleg a londoni
Chelsea településen keletkezett, mivel abban az
időben ott koncertezett a Mozart-család. Több
zeneszerző hatása figyelhető meg a művön,
többek között Leopold Mozarté, illetve Johann
Christian Baché. A háromtételes forma Mozart

korai szimfóniáiban teljesen szokványos, csak
később tért át a négytételes formára. Érdekesség a
második tételben megszólaló négyhangú
motívum, mely Mozart Jupiter szimfóniájának
fináléjában is felfedezhető. 
Szentpáli Roland  trombitaversenye 2008-ban
keletkezett az MR szimfonikusok felkérésére
Tarkövi Gábor trombitaművész 40. születésnap -
jára. A mű három különböző karakterű és hangu-
latú tételből áll. A szerző alapkoncepciója – a jazz
nyelvezete iránt való érdeklődéséből adódóan –
egy olyan mű komponálása volt, ami formájában
és hangsze re lésben hagyományos, de zenei
nyelvezetében és esetenként harmonizációjában a
jazz eszközeit használja. Az első tétel loop-szerű
folyamatokból építkezik. Motorja a folyamatos
virtuóz belső ritmika, amire a szóló hangszer néha
rácsatlakozik, de néha teljesen ellentétes karakterű
anyagokat szólaltat meg. A második tétel intim,
szenvedélyes zene, ahol a szólista nem trombitán,
hanem a puhább hangú szárnykürtön játszik. A
záró tétel lüktetése és zenei anyaga poliritmikus,
a főtémája sokszor a jazzre jellemzően mixtúra-
szerűen szólal meg és a tétel folyamán nem kidol-
gozás hallható, hanem egy írott improvizáció. A
tétel végén a szólista pikoló trombitán játszik,
ezzel egy friss színt és karaktert kölcsönöz a
hangszerelésnek. A versenyművet mai esténken
Pálfalvi Tamás szólaltatja meg. 
Sosztakovics az I. f-moll szimfóniát 1925-ben, 19
évesen komponálta a Pétervári Konzervatórium
befejezésekor, diplomamunka gyanánt. A mű négy
tételből áll, ám a két utolsó tétel megszakítás
nélkül szólal meg. Az első tétel bevezető Allegret-
toja a szóló trombita és a fagott duettjéből bon-
takozik ki, majd átvezet az első témába. Ez az
élénk, induló-jellegű téma a vaudeville és színházi
kísérőzene hangulatát idézi. A második téma jól
felismerhető ke ringő. A harmadik tétel baljós oboa
szólóval kezdődik, amelynek dallamát átveszi a
szóló cselló és hatalmas crescendoval duzzad
tovább, amelyben Wagner Siegfriedjének egy
idézetére ismerhetünk rá. Az ezt követő pianis-
simo vonós átmenet pedig a VIII. szimfónia pas-
sacagliáját vetíti előre. A zárótétel attacca,
dobpergéssel indul, az ezután megszólaló Allergo
egy fortissimo timpani szólóban tetőzik, melynek
ritmikája visszaidézi az előző tételt. A cselló szóló
és szordínós vonóskar ravaszul használja fel ezt a
motívumot, és átvezet a codá-hoz, amely végül a
rézfúvós szólamok fanfárjával zárja a művet.
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MEGÉRTHETő ZENE 

2019. november 17., vasárnap 
11:00 Zeneakadémia

SORSOK ÜTKÖZÉSE

Verdi: Rigoletto

Vezényel: Hollerung Gábor

DOHNÁNyI BÉRLET

2019. november 30., szombat 
19:30 Zeneakadémia

Mozart: Esz-dúr szimfónia, KV 16
Szentpáli: Trombitaverseny
Sosztakovics: I. szimfónia

Pálfalvi Tamás –  trombita
Vezényel: Káli Gábor



Mai karácsonyi koncertünk első részében Bach két
remekművét hallgathatják meg. Először a d-moll
kettősversenyben zenekarunk két kiváló hegedűse,
Berán Gábor koncertmester és Kalla-Tóta Haj-
nalka hegedű szólamvezető játssza a szólót. Ez a
mű Bach egyik legnépszerűbb műve, és az olasz
stílusú barokk versenyművek kiváló példája.
A h-moll szvit Bach zenekari szvitjei közül külön-
válik, különösen, ami a hangszerelést illeti. Ebben
a műben csak egy fuvola társul a vonósokhoz, s
tele van a fuvolára írt szóló részekkel. A fuvo -
laszólót mai koncertünkön zenekarunk fuvolistája,
Réman Zsófia szólaltatja meg.
A koncert második részében Vivaldi számos Glo-
riája közül a leghíresebb hangzik fel, amelyben
hol a hagyományos egyházzenei gondolkodásra,
hol Vivaldi virtuóz concertóinak világára, hol az
éppen első virágzását élő olasz opera világára is-
merhetünk rá.

Csajkovszkij Diótörő című balettje az egyik leg-
népszerűbb darab és közkedvelt program kará -
csony tájékán. Az elsősorban gyerekek és
családok érdeklődésére számító koncertünkön a
körülbelül negyven perces szvit szólal meg, de
nem csak a zenekar előadásában, hanem
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Gyöngyösi Levente Sinfonia concertante című
műve háromtételes, hagyományos gyors-lassú-
gyors tételrendet követő kompozíció. A szólistái-
nak hangszerparkjában a dallamhangszerek
dominálnak: marimba, vibrafon, xilofon, ha-
rangjáték. A két szélső tételben egyfajta virtuóz,
könnyűzenés ritmikájú hangvétel uralkodik, ahol
az ütőjátékosok megcsillogtathatják fantasztikus
hangszertudásukat. A második tételben fontos sze -
repet játszik az afrikai talking drum (beszélő dob)
– amelynek a különlegessége, hogy gyorsan és
széles ambitust bejárva lehet játék közben változ-
tatni a hangmagasságát –, valamint a Szivárvány
havasán c. székely népdal. A zeneszerző ezzel a
tétellel az akkoriban elhunyt világhírű hegymászó,
a Mount Everest első magyar megmászója, Erőss
Zsolt emléke előtt kívánt tisztelegni, akit rend-
kívül nagyra tartott.
Csajkovszkij Diótörő című balettje az egyik leg-
népszerűbb darab és közkedvelt program kará -
csony tájékán. A mű The Swinging Nutcracker
címmel új köntösben szólal meg: bizonyos rész -
letek Csajkovszkij eredeti elgondolása szerint
csendülnek fel, egyes tételekben a Talamba
Együttes sajátos zenei gondolkodása és
hangzásvilága dominál, egyes tételeket pedig
Sárik Péter fantáziája kelt új életre, aki az elmúlt
időszakban Bach, Beethoven és Bartók művei
kapcsán már bizonyította, hogy az eredeti darab
lelkének megőrzése mellett képes új gondola-
tokkal megtölteni a műveket. 

ZENEPLUSZ

2019. december 14., szombat 
19:30 Müpa

Gyöngyösi Levente: Sinfonia concertante négy
ütőjátékosra és zenekarra
Csajkovszkij: Diótörő – The Swinging Nut-
cracker

Sárik Péter Trió
Talamba Ütőegyüttes
Vezényel: Hollerung Gábor

BUDAFOKI HANGVERSENyESTÉK

2019. december 20., péntek 
19:00 Klauzál Ház

Bach: h-moll szvit
Bach: d-moll kettősverseny
Vivaldi: Gloria

Berán Gábor és Kalla-Tóta Hajnalka – hegedű
Réman Zsófia – fuvola 
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Hangversenymester: Berán Gábor

IGAZÁBÓL KARÁCSONy

2019. december 21. szombat
15:00 Klauzál Ház

Csajkovszkij: Diótörő-szvit

Vezényel: Hollerung Gábor



Hollerung Gábor magyarázataival kiegészítve,
egy gyerekeknek szóló mesébe ágyazva. Igazi
karácsonyi hangolódásra várjuk a  kisebbeket és a
nagyobbakat egy aránt. 

A tavalyi nagysikerű szimfonikus koncert-show
után idén is várjuk közönségünket a karácsonyi
hangulat közös ünneplésére szívmelengető ko-
moly- és könnyedebb zenei szimfonikus feldolgo-
zásokkal, szólistákkal, táncosokkal, artistákkal.
„Kötelező” karácsonyi dallamokkal, zenei
meglepetésekkel, show-valtöltjük meg a decem-
beri estét. 
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BUDAFOKI HANGVERSENyESTÉK

2020. január 3. péntek
19:00 Klauzál Ház

Újévi koncert

Vezényel: Hollerung Gábor

ÚJÉVKÖSZÖNTő

2020. január 5. vasárnap
17:00 Szigetszentmiklós – Városi Sportcsarnok

Újévi gálakoncert

Vezényel: Hollerung Gábor

JÓTÉKONySÁGI EST A MAGyAR
HOSPICE ALAPÍTVÁNy SZER VE ZÉ -
SÉBEN

2020. január 6. hétfő
19:30 Müpa

Újévi koncert

Radics Gigi
Szakcsi Lakatos Béla
Vezényel: Hollerung Gábor

Ha Újév, akkor újévi koncert a BDZ-vel!
Az új esztendő hagyományosan kiemelkedő kul-
turális eseménye a Budafoki Dohnányi Zenekar
évköszöntő hangverseny-sorozata Budafokon, a
Müpában és Szigetszentmiklóson.

IGAZÁBÓL KARÁCSONy

2019. december 28. szombat
19:00 Papp László Budapest Sportaréna

Tompos Kátya, Budapesti Akakdémiai Kórus
Vezényel: Hollerung Gábor

Egy gyönyörű hangú énekesnő, egy világhírű jazz
zongoraművész, zeneszerző és egy szimfonikus
zenekar: izgalmas találkozásuk multikulturális
csemegét ígér mindazoknak, akik jegyet váltanak
estünkre. Fellépőink külön-külön is a magyar
zenei élet kiválóságai. Hollerung Gábor Liszt-
díjas, érdemes művész nem kisebb dologra vál-
lalkozik, mint hogy együttese élén, a Radics Gigi
és Szakcsi Lakatos Béla közreműködésével
ötvözze a klasszikus-, a jazz- és a könnyűzene
világát. A Magyar Hospice Alapítvány 2020.
január 6-án ismét egy nagyszabású koncerttel
köszönti az új évet, várja partnereit, támogatóit,
barátait, mindazokat, akik velünk együtt hisznek
az élet méltóságában. Vendégeink nem csak egy
egyszeri és páratlan zenei élményben, hanem a
jótékonyság örömében is részesülhetnek: a kon-
certjegy megvásárlásával egyben a Magyar Hos-
pice Alapítvány tevékenységét támogatják. Az
Alapítvány 1991 óta végzi a gyógyíthatatlan
betegek ápolását, támogatja családtagjaikat, és
igyekszik azon, hogy a társadalom számára is
elfogadottá, természetessé tegye az odafordulást
embertársaink felé. Elkötelezett támogatóink
nélkül nem létezne ma hospice ellátás Magyar -
országon. Köszönjük az est minden művészének,
hogy fellépésükkel, Önöknek pedig, hogy jegyük
megvásárlásával támogatják törekvéseinket.

ÚJÉVI GÁLA

2020. január 11. szombat
19:30 Müpa

Vezényel: Hollerung Gábor



Carl Maria von Weber Euryanthe című három-
felvonásos operáját 1823-ban mutatták be először
Bécsben, a magyarországi bemutatóra 1826-ban
került sor. A mű szövegkönyve egy 13. századi
francia legenda alapján készült, s a  történet a lo-
vagok és udvarhölgyek világába visz minket,
középpontjában Adolár és a címadó Euryanthe
sze relmével. A fiataloknak sok szenvedést és meg-
próbáltatást kell kiállniuk az ármánykodó lovagok
és udvarhölgyek cselszövéseinek köszönhetően,
hogy  a mű végén végül örök hűséget fogadhas-
sanak egymásnak. Ezen az estén az opera nyitánya
szólal meg a Dohnányi Zenekar előadásában,
melyben Weber számos témát jelenít meg az ope -
rából, s vetíti elő az igazság győzelmét a történet
végén.
A kanadai születési Aharon Harlap egyike a ma
élő legismertebb izraeli zeneszerzőknek. Tanul-
mányait zongoristaként kezdte, majd később 
ta nult zeneszerzést és vezénylést is. Magyarorszá-
gon 2001-ben, a Dohnányi Zenekar közremű -
ködésével hallhatta a magyar közönség a
díjnyertes klarinét Concerto-t a szerző vezény -
letével. Most újra megszólal a mű a zenekar
előadásában, a klarinét szólót Szepesi Bence,
zenekarunk szólóklarinétosa  játssza.
Rachmaninov II. szimfóniáját 1908-ban mutatta be
Szentpéterváron, hatalmas sikerrel. Ám korántsem
élhette át ezt az élményt a több mint 10 évvel ko-
rábban írt I. szimfóniájának előadásakor. A mű
ugyanis negatív kritikákat kapott, ami évekre
alkotói válságba döntötte a zeneszerzőt, annyira,
hogy depressziója és félelmei közepette képtelen
volt akárcsak egy hangjegyet is leírni. A csendet a
hipnoterápiát sikeresen alkalmazó orosz orvos
segítségével sikerült megtörni, így pár hónap
kezelés után Rachmaninov újra nekiállhatott kom-
ponálni. 1906-ban kezdte írni a négy tételből álló

II. szimfóniáját, melyet egy év múlva fejezett be.
A szimfónia a Largo tétellel indul, melyet követ a
főtéma, majd az Allegro molto tétellel folytatódik,
ezután az Adagio tétel szólal meg vonósok, fúvó-
sok csodálatos előadásában, végül az Allegro vi-
vace diadalmas zenéjével zárul a mű.

Az éneklés a legősibb művészet, és a
közhiedelemmel ellentétben mindenki tud
énekelni. Az éneklés emellett a legerősebb
közösségi aktivitás. A kórusirodalom története egy
picit az emberiség története, amelynek persze egy
csekély része maradt csak fenn lejegyzett for-
mában. Szerencsére sok nemzet megőrizte ősi
folklórját, melynek egy jelentős része közösségi
vokális zene, és ezek a tradíciók nagy zeneszerzők
kórusműveiben élnek tovább velünk. Veljo Tormis
A vas elátkozása c. műve  a Kalevala szövegére
írt  monumentális kórusmű. 
A keresztény kultúra azonban egy európai fül
számára szokatlan zenei goldolkodást hoz magá-
val a Szentföldről: ez a gregorián, ami nem más,
mint egy egyszólamú, végtelennek tűnő,
folyondáros dallamosság. Az európai kóruszene
lényegében a gregorián dallamok elnyújtott hang-
jai fölé írt ellenszólamokból születik. Leg-
fontosabb megjelenési formája a szakrális zene,
ami a zene szépségével és egyre komplikáltabb sz-
erkesztésmódjával mintegy áldozat az úr oltárán.
Ennek egyik betetőzése Tallis Spem in alium c.
negyven szólamú motettája. A sokszólamúság
egyik indítéka és célja is a bonyolultság mellett a
tér birtokba vétele. Tallis olymposzi alkotása a mai
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DOHNÁNyI BÉRLET

2020. január 17., péntek
19:30 Zeneakadémia

Weber: Euryanthe – nyitány
Harlap: Concerto
Rachmaninov: II. szimfónia

Szepesi Bence – klarinét
Vezényel: Roberto Paternostro

MEGÉRTHETő ZENE

2020. január 26. 
11:00 Zeneakadémia

A KÓRUSZENE OLyMPOSZA

Tallis: Spem in alium
Bach: Der Geist hilf unsrer Schwachheit auf
Brahms: Schaffe in mir Gott
Tormis: A vas elátkozása
Gyöngyösi: Beati pauperes spiritu

Cantemus Vegyeskar (Karigazgató: Szabó
Soma)
Előad és vezényel: Hollerung Gábor



napig mérce és példa a zeneszerzők számára, így
Gyöngyösi Leventét is megihlette. Ezért Tallis
alkotása mellett Gyöngyösi Levente szenzációnak
számító 40 szólamú motettáját is bemutatjuk.
Bach az ún. velencei iskola többkórusosságát vitte
tökélyre, ennek egyik kitűnő példája a felhangzó
Der Geist hilft kezdetű motetta.
A barokk és klasszikus korszak az oratorikus mű-
fajban virágzott tovább, a romantika viszont újra
felfedezte magának az önálló vokális műfajokat.
Ennek a korszaknak egyik kiemelkedő példája
Brahms Schaffe in mir Gott kezdetű motettája.

Hector Berlioz (1803-1869) francia zeneszerző
Fantasztikus szimfóniája Öttételes zenekari mű,
amelyhez Berlioz részletes mesét (programot) írt
egy szerelmes fiatal művész álomszerű látomá-
sairól: a romantikus vágyódásról, a viszonzatlan
szerelemről, öngyilkossági kísérletről, elképzelt
gyilkosságról és pokoli bosszúról. A mű külön-
legessége Berlioz híres dallama az „idée
fixe”(azaz rögeszme), amely egy a szimfónia min-
degyik tételében felbukkanó, visszatérő motívum:
a gyötrődés, a vágyódás, a szerelem és az áhítat
témája. Ez az egyetlen dallam az imádott nő
alakját eleveníti meg. Az első tételben a szerző
álmai, vágyai fogalmazódnak meg, a második egy
képzeletbeli bálba röpíti a hallgatót, a harmadik
tételben hősünk egy mezőn álmodik, a negyedik
tétel a vesztőhelyre visz, míg a záró tételben egy
vészjósló, monumentális boszorkányszombat ré -
szesei lehetünk.

Felix Mendelssohn (1809–1847) számos alkalom-
mal merített inspirációt Goethe költészetéből,
melyek közül talán a legjelentősebb Az első
Walpurgis éj (Die erste Walpurgisnacht, op.60)
című kantáta. A ballada tematikája azt a pogány
szertartásokt idézi, melynek a középkorban a
Harz-hegység adott helyet. Mendelssohn zen-
eműve nyitányból és kilenc, egybekomponált
számból áll. Egy monumentális drámai történettel
állunk szemben, melyben megismerhetjük a
Walpurgis éj telet búcsúztató és tavaszt köszöntő
szertartását.

Klasszikus bál modern köntösben, koncerttel,
tánccal. Sztárvendég: Roby Lakatos.

Valentin napi hangversenyünkön első felében
zeneszerzőnők műveiből, a második részben pedig
sze rel mes történetekből válogatunk. Hangver se -
nyünket egy 20. századi lengyel zeneszerzőnő,
Grażyna Bacewicz Nyitányával indítjuk. Rövid,
csillogó kompozíció, rohanó, mintha a ritmikus
temperamentum szárnyán szállna. Világos, egy -
sze rű és vidám témák, kompakt forma és nem
hagyományos hangszerelés jellemzi.
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ZENEPLUSZ

2020. február 1., szombat
19:30 Müpa

Berlioz: Fantasztikus szimfónia
Mendelssohn: Die erste Walpurgisnacht

Bakos Kornélia – mezzoszoprán
Megyesi Zoltán – tenor
Cser Krisztián – basszus
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
A Feledi Project és a Közép-Európa Táncszín-
ház táncművészei (koreográfus-rendező: Feledi
János)
Vezényel: Hollerung Gábor

ARANyBÁL

2020. február 8., szombat
18:30 Pesti Vigadó

Sztárvendég: Roby Lakatos
BDZ Big Band
Swing á la Django 

Vezényel: Hollerung Gábor

BUDAFOKI HANGVERSENyESTÉK

2020. február 14., péntek 
19:00 Klauzál Ház

Grazyna Bacewicz: Overture
Antal Mária: Az Áramlat – Flow
Delius: Séta a Paradicsomban
Csajkovszkíj: Rómeó és Júlia nyitányfantázia

Vezényel: Werner Gábor



Ezt követi Antal Mária : Az Áramlat – Flow
című műve, melyről a szerző így fogalmaz:  
„A mű megírását Csíkszentmihályi Mihály Az
áramlat című könyve ihlette. Szerinte egy cselekvés-
ben való teljes feloldódás az önmegvalósítás és a
boldogság érzéséhez vezet. A maximális koncentrá-
ció alapfeltétele az áramlat megtapaszta lásának.
Ennek a pszichikai energiának a zenekari megje-
lenítése hallható a Fókusz című nyitó tételében. A
külvilág kizárásával olyan belső világ jön létre,
amelyben az idő múlása lényegtelenné válik. Egy
bölcsődal (Mozart Wiegenlied-je), egy lélekharang
és egy ketyegő óra motívum a fősze replői a Vilá-
gosság és Időtlenség című lassú tételnek.
Az áramlat eksztatikus élményét bárki átélheti: az
ember egyedivé válik, ugyanakkor egyesül is az
énen kívül álló egyetemes értékekkel. A katarzis
szimbólumaként az eső imitálásával kezdődik az
utolsó, Eksztázis című́ tétel: hatalmas energiák
sza badulnak föl, egy viharos szimfonikus táncban
kulminálódva va a mű végén.”
Koncertünk második felét Rómeó és Júlia örök
története ihlette. A későromantika és a francia im-
presszionizmus határán alkotó angol zeneszerző,
Frederick Delius hat operájából a negyedik A
falusi Rómeó és Júlia. Bár az operát magát ritkán
viszik színre, az ötödik és hatodik tétel közötti
zenekari közjáték, a Séta a Paradicsomban gyak -
ran szerepel koncerteken, és sok felvétel is készült
belőle. Delius ars poetica-ja ebben a művében is
megmutatkozik: „Nem számít más, csak hogy
áradjon a zene!”
Csajkovszkij Rómeó és Júlia nyitányfantáziájának
zenéje nem követi pontosan Shakespeare tra gé -
diájának cselekményét, csupán költői lényegét ra-
gadja meg – olvashatjuk Pándi Marianne
Hang versenykalauzában. A bevezetés a tragédia
sötét hátterét vázolja, majd Rómeó szerelme bon-
takozik ki, fájdalmasan és reménytelenül. A zene
drámai alapgondolata izgatott, feszült hangulatú
előkészítés után jut kifejezésre. Az ellenséges in-
dulat végül valóságos harcban, kíméletlen öl dök -
lésben robban ki. Mikor végre elcsendesedik, Júlia
megkapó gyengédségű dallama hangzik fel. Ez a
harmatos szerelem azonban ismét elvész a gyilkos
összecsapásban, a leány érzelmének gazdagsága és
fiatalságának minden ereje is kevés ahhoz, hogy a
külvilág kegyetlenségével szembeszállhasson. Az
utolsó csatazaj heves robaját a halál csendje váltja
fel... azonban másfelől Júlia diadalát is zengi a be-
fejezésül felcsendülő, éteri tisztaságú dallam.
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CZIFFRA GyÖRGy FESZTIVÁL
GÁLAKONCERT

2020. február 23., vasárnap
19:30 Zeneakadémia Nagyterem

Grieg: 3. c-moll hegedűszonáta 
Csajkovszkij: Valse-Scherzo 
Csajkovszkij: Anyegin – Lenszkij áriája 
Ravel: Tzigane 
Grieg: a-moll zongoraverseny 

Vadim Repin - hegedű
Balázs János - zongora
Budafoki Dohnányi Zenekar

vezényel: Hollerung Gábor

A HONVÉD FÉRFIKAR KONCERTJE

2020. február 26., szerda
19:30 Müpa

Vajda János: Szent Péter és a zsoldosok
Gyöngyösi Levente: Katonasirató
Tolcsvay László: Testamentum

Honvéd Férfikar
Budafoki Dohnányi Zenekar
Vezényel: Riederauer Richárd





BdZ 

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
bánfalvi-Kaizler Sára alexandra
fábiánné fellegi anna
füzesséry attila
gáblik Judit
Horváth anita
H. Kovács emese
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
Słodkowska Kamila
Szabó anna
Szontagh márton
török beáta

nagybőgő
budai Krisztián – szólamvezető
lázár gyula – szólamvezető
bangó norbert
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
Keszera Éva
Korda nikoletta
Kotroczó Szabolcs

kürt
borbély balázs
börzsönyi máté
mészáros bence
nagy Zsombor
Südi bálint
Szokola János

trombita
Csatos ferenc – szólamvezető
monoki attila
nagy antal
Somorjai istván

Harsona
Sütő andrás – szólamvezető
Pálinkás Péter
Hegyi gábor

tuba
Kovács Péter

Hárfa
roskó bernadett

ütő
nagy Zsolt – szólamvezető
Kiss Helga
Kovács Péter Zoltán
tóth Péter

Művészeti titkárság
ortutay réka – cégvezető
borbély linda – kommunikációs menedzser
Czingráber eszter – kommunikciós vezető
Drucker Zsuzsa – zenekari titkár
geiger györgy – közönségkapcsolatok
Kárpáti lászló – hangszerszállító, berendező
Kurta Klaudia – kottatáros
turcsányi ildikó – produkciós menedzser
Varga ágnes – produkciós menedzser

Gazdasági iroda
Szatur márta – gazdasági vezető
ódor lajos – intendáns
behofsits Zsuzsa – gazdasági ügyintéző
mácsainé blahó franciska – pénztáros




