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Kedves Olvasónk!

E sorok írásakor még csak sejthető a tavasz. A januárban nyíló aranyeső már
elfagyott, a havat hiányoló hóvirág már serényen kukucskál, az elolvadt
kerületi műjég újranyitása után ácsingózó gyerekek csüggedten tapossák a
hajnali kelések rögös útját. Ami a sok szeszély és viszontagság közepette
mindig kiszámíthatóan, örömet, gondolatiságot, sokszor valódi flow-t
nyújthat önnek, az mi vagyunk, a BDZ. 

Ebben a lapszámunkban nem csak a bérletsorozataink még hátralévő kon-
certjeihez nyújtunk fogódzót, de nyári, nyárvégi, őszi produkciókra is fel-
hívjuk figyelmét. Beszélünk életutak váratlan vagy előre látott változásairól,
az öncélúságot nélkülözni kész virtuozitásról. Bátran állítjuk, hogy a re-
mekmű valódi kincsesbánya, hogy a többféle tudás az élet mélyebb
megértéséhez vezet. Szólunk arról is, mit jelent a hűség, a család, mennyire
fontos a kisugárzás és a tanítás. Hittel valljuk, hogy a zene legéltetőbb tulaj -
donsága az örömszerzés.

Mi magunk is az örömszerzésért dolgozunk. Önnek szeretnénk örömöt sze -
rezni az egyre többféle és többrétű kikapcsolódási lehetőségeinkkel. Önre
gondolunk, amikor már hagyománnyá vált, jövő évadra is tervezett Igazából
karácsony című szimfonikus koncertshow-nkat, Aranybálunk újabb Spiri-
sarkát, filmzene koncertjeink sava-borsát, gyerekeket is bevonó zenei is-
meretterjesztő tevékenységünket, vagy épp szokásos bérletes koncertjeinket
tervezzük.

Itt vagyunk, kiszámíthatóan, tervezhetően. Hát tervezzen velünk ön is bát -
ran! Nyaralása, családi kikapcsolódásai összeállításakor gondolkodjon a
július eleji, budapesti Nemzetközi Kórusünnepben, az augusztus végi Zemp -
léni Fesztiválban és gödöllői Barokk Randevúban, böngéssze át jövő évi bér-
let-ajánlatainkat, vésse be naptárába önnek tetsző programjainkat! 

Önnel és önnek tervezünk! Tervezzen ön is velünk!

Czingráber Eszter
főszerkesztő
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Gyöngyösi Levente hiába „házi”
zeneszerzőnk, s jómagam hiába
töltök sok órát a BDZ-irodában,
nem olyan egyszerű őt mikrofon-
végre kapni. Beszélgetésünk
időszakában zajlott épp opera-
musical-jének, a Mester és Mar-
garitának bemutató jára a
próba  folyamat – e sorok megje-
lenésekor remélhetőleg már a
sajátos darab nagysikerű fogad-
tatásáról számolhatnánk be – , de
Levente közben kóruszenei ősbe-
mutatóra is készült: Megérthető
zene sorozatunk A kóruszene
Olymposza című, csordulásig
teltházas hangversenyén a nyíre-
gyházi Cantemus Vegyeskar
előadá sá ban hangzott el a Hollerung Gábor
felkérésére negy ven szólamra komponált Beati
pauperes spiri tu című szerzeménye. 

Tudtad előre, hogy ilyen elfoglalt leszel ebben
az időszakban. Ezért hoztad előre a szokásos,
éves kortárs-válogatást januárról előző év no-
vemberére?
Alapvetően a BDZ vezetőségének kérésére zajlott
le a válogatás már előző év végén. Ez volt most a
harmadik alkalom, eddig mindig a következő sze-
zon előtti télen, januárban várták tőlem a javasla-
tokat. 
Hol hirdeted meg a jelentkezési lehetőséget?
Körlevelet és Messenger üzenetet küldök az álta-
lam ismert szerzőknek. És kérem őket, hogy aki
úgy gondolja, ismer olyat, aki érdeklődhet a
lehetőség iránt, annak küldje tovább a felhívást.
Azt gondolom, szívesen jelentkezik hozzánk
bárki, aki mostában komponál, hiszen Magyar -
országon ez szinte egyedülálló lehetőség. Bár

tőlünk nyugatabbra van ennek gyakorlata, ott kife-
jezetten nagy presztízs egy ilyen munkakör, mint
az enyém, de mivel Magyarországon messze a
BDZ játssza a legtöbb kortárs zenét, itt merül fel
a legnagyobb igény ezen művek megismerésére. 
Milyen formában jutnak el hozzád a szer -
zemények, a jelentkezések? 
Partitúrát kérek és hangzó anyagot. Kéziratot nem
fogadok el, csak nyomtatott formát. De ez manap-
ság már nem meglepő, hiszen rendkívül jó kottázó
programok léteznek, amelyek egyébként rögtön a
hangzó anyagot is elkészítik.
Hány mű érkezik így hozzád?
Most, a harmadik évben közel ötven szerzeményt
kaptam. Első évben tizenhat mű érkezett, második
évben harminc fölött, s most már csaknem ötven.
Az idén először azt a szabályt is bevezettem, hogy
egy szerző maximum három művet nevezhet. 
Hogy kell elképzelni a kiválasztási folyamatot?
A partitúrák és hangfile-ok alapján kiválasztom az
általam legjobbnak tartottakat. Ezeket pontozom,
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Zombola, Brandenburg, Beischer-Matyó
Gyöngyösi Levente 2018 januárja óta rezidens zeneszerzője zenekarunknak. Ezen
minőségében az egyik igazán izgalmas feladata a hazai „friss” kortárs zene pásztázása,
begyűjtése és BDZ-kompatibilitásának megvizsgálása. Arról mesél a Hangoló olvasói-
nak, mit is jelent ez a feladatkör, illetve kik azok, akiknek egy-egy darabja aktuálisan
kiválasztatott.



megjegyzéseket írok hozzájuk. Kiválasztok hét-
nyolc „befutót”, olyanokat, amelyeknek magas
pontszámot adtam, s amelyekről úgy gondolom, a
BDZ stílusához is illenek. Azután a teljes anyagot
a szerző nevével, a darab címével, rövid leírással,
pontszámmal és saját, személyes megjegyzéseim-
mel a BDZ vezetősége elé tárom. Onnan már
Gáboré, illetve az adott koncert karmesteréé a
felelősség. Én értesítést kapok a döntésről, a
kiválasztott művekről, és tájékoztatom a fiatal
zeneszerzőket az eredményről. 
Akkor most nézzük a 2020-as év tavaszi
kiválasztottjait! Mondanál pár szót, kérlek,
Zombola Péterről és a művéről? 
Bár Zombola Péter stílusa talán nem áll hozzám
annyira közel, I. szimfóniája azonban kimondottan
élményszerű volt számomra: szélsőségesen kont -
rasztos, őszinte mű. Bár nem programzene, nincs
szövege, számomra egy emberi sors kibon-
takozását mutatja be, egy olyan emberét, aki áte-
vickél a nehézségeken és közben sokat szenved.
Tragikus felhangjai és felépítése okán mélyen
megérintett. Péter ma már Erkel Ferenc-díjas szer -
ző, számos művét bemutatták már magyar és
nemzetközi koncerttermekben és zenei fesz-
tiválokon. Igen sokoldalú, zenekari-, kórus-,
szóló- és színházi műveket, valamint filmzenéket
is komponál, emellett pedig főiskolán és egyete-
men is oktat. 
Mi a helyzet Brandenburg Ádámmal és a
Prières nocturnes-nel?
Ádám nagyon fiatal, nemrég diplomázott, igen
tehetséges fiatalember, aki egy kicsit sötét ló volt
számomra a válogatásban. Nagyon modern zenét
ír, de tudom, hogy ilyenre is szükség van.
Alapvetően hangszínekkel komponál, és ezekkel
az eszközökkel is tud érdekes, szép, hallgatható
zenét írni. A Prières nocturnes hallgatása közben
azt érzi az ember, mintha egy impresszionista
művet hallgatna, csak éppen egy évszázaddal
később. Kiemelkedően szép mű, kirítt a pályázott
alkotások közül. Látszik, hogy a szerzője ért a
szak májához, stílusában is nagyon érdekes és iz-
galmas, olyan, mintha Ravel és Debussy köszönne
vissza ránk, mai nyelven. Ezzel a művel moderni -
zált impresszionizmust csempészünk tehát a
közönség elé, amit a hallgatók is fel fognak is-
merni és nagyon fognak élvezni. 
Beischer-Matyó Tamást régről ismered…
Igen, egy osztályba jártunk a Zeneakadémián,
Orbán György volt a tanárunk. A diploma után

sokáig nem tudtam róla semmit, de mostanában
újra igen aktív lett, sokat komponál. Szerintem az
egyik legkomolyabb és legnagyobb tehetségű
zeneszerző manapság. Igyekszem őt ott segíteni,
ahol tudom, mert nem csak emberileg, de
zeneszer zőileg is nagyra tartom. A BDZ tavaly
már játszotta egy darabját, a most műsorra tűzött
Ünnep című szerzeménye azonban újdonság lesz
a zenekar számára. 
Tamás alapvetően tonális zenét komponál, de
megvan benne az igazán jó szerzőknek azon
képessége, hogy mindig meg tudja lepni hall-
gatóit, soha nem tudom előre, mit fogok hallani.
Szeret új technikákat, stílusokat, elemeket, hang-
hatásokat kipróbálni. Nagyra értékelem, hogy nem
csak hogy tonálisan komponál, de stílusjátékok-
ban is otthon van, illetve erőteljes motivikus
munka is zajlik nála, azaz kis, vissza-visszatérő
dallamokkal is dolgozik, amelyek miatt ráismer-
hetővé válnak a darabjai: a motívumokat áta-
lakítja, fejleszti, így ezek a dallamok válnak
darabjai arcává. Szerzeményei történetté fejlőd-
nek, és mindig izgalmas kérdés, vajon mi sül ki
belőlük. Tamás munkássága szinte zeneszerzői
iskola, bár hivatalosan nem ezt tanították nekünk,
de ez a „levegő uralkodott” a Zeneakadémián
akkoriban. Jómagam is ezt az iskolát képviselem.
Zombola Péter I. szimfóniáját 2020. március 22-én
19:30 órakor hallhatja közönségünk a Ze-
neakadémián, Dohnányi bérletsorozatunkban. A
koncerten felcsendül még Schumann Zongora-
versenye és Schubert Esz-dúr miséje. Közreműködik
a Purcell Kórus (karigazgató: Vashegyi György) és
Ránki Dezső – zongora (vele készített interjúnkat
lásd a 8. oldalon!) Vezényel: Hollerung Gábor.
Brandenburg Ádám Prières nocturnes című darab-
ját 2020. április 30-án 19:30 órakor hallhatja
közönségünk a Zeneakadémián, Dohnányi bérlet-
sorozatunk zárókoncertjén. Az est során hallható
lesz még  Mozart A-dúr zongoraversenye (KV 488)
és Brahms III. szimfóniája. Közreműködik: Berecz
Mihály – zongora (vele készített interjúnkat lásd 42.
oldalon!). Vezényel: Vashegyi György
Beischer-Matyó Tamás Ünnep című darabját 2020.
május 22-én 19:00 órakor hallhatjuk a Klauzál
Gábor Művelődési Házban, Budafoki hang-
versenyestek című bérletsorozatunk zárókoncertjén.
Az est során felcsendül még Wagnertől Wotan bú -
csú ja, a Tűzvarázs, illetve Schumann Rajnai szim-
fóniája. Vezényel: Dubóczky Gergely (vele készített
írásunkat lásd 46. oldalon!)

Kortárs 
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Zenekarunk budafoki születésű,
részben budafoki fenntartású, ma
is erős budafoki kötődésű. Így,
amikor felmerült bennünk az
igény egy iskolásokat célzó, is-
meretterjesztő koncertsorozat
megszervezésére, első körben a
budafoki iskolásokat vettük
„górcső” alá. Egyeztettünk, szer -
veztünk, terveztünk, és az lett a
vége, hogy 2019. október 16. és
22. között, öt hétköznap során
valamennyi budafoki iskolásnak
– legyen kisiskolás vagy
középiskoláját elhagyni készülő kamasz –
lehetőséget adtunk arra, hogy iskolaidőben, ingye-
nesen, Hollerung Gábor gye re kekre, azon belül is
a különböző korosztályokhoz kicsit eltérően –
igazított magyarázataival fűsze rezve közelebb
kerülhessen a klasszikus zenéhez. Szimfonikus
koncerteket, amolyan Megérthető zene junior
különkiadásokat tártunk a budafoki gyerekek elé,
rájuk szabott zeneszámokat, vagy azok részleteit
megszólaltatva. 

MAGyARáZó MAestRónK sZeMÉVel

Hollerung Gábor, a sulikoncertek megálmodója és
magyarázója így foglalta össze hagyomány -
teremtő kezdeményezésünkkel kapcsolatos gon-
dolatait.
„A Budafoki Dohnányi Zenekar elsődleges külde-
tése éve óta, hogy minél szélesebb kört szólítson
meg. Ezen belül is kiemelten fontos számunkra,
hogy eljussunk a szűkebb otthonunk, Budafok
ifjúságához, de ha a későbbiekben lesz rá kapaci -
tásunk és lehetőségünk, mind koncertszámban a
kerületen belül, mind földrajzilag tovább ter-
jeszkednénk a sulikoncertekkel. Az „Ez most ko-
moly?” – szimfonikus sulikoncertek keretén belül
háromnegyed órában adtunk élményt a fiatalok-
nak. Ügyeltünk arra, hogy tovább növelje az
élmény-érzetet számunkra a ráismerés érzése,
tehát olyan zeneszámokat is műsorra tűztünk,
amelyekkel már biztosan találkoztak korábban. A
koncertek tematikája alapvetően ugyanaz volt, de
természetesen igazodtunk a különböző korosztá-
lyokhoz; picit más összeállítást és természetesen
más szövegi megközelítést adtunk a 10 év alatti-

Háttér

szimfonikus sulikoncertek Budafokon
Az „Ez  most komoly?” elnevezésű, a Libri által a gyerek- és tini-közönség minden
tagja számára egy-egy egyedi ajándék-könyvjelzővel támogatott szimfonikus sulikoncert
sorozatunk keretében több mint hatezer budafoki iskolást hoztunk közelebb a klasszikus
zenéhez. Helyszíni és karmesteri beszámolók, valamint fényképek segítségével sze -
retnénk önnek is hírt adni erről a jól sikerült, új kezdeményezésünkről, amely re fenn -
tartó kerületünk és mi magunk is igen büszkék vagyunk.

GyeRMeKI sZeMMel

A koncertek után kérdezgettük kicsit a gyerekeket is, még
ott a helyszínen. Összefoglalónk végén álljon itt két gon-
dolat a leglényegesebb reakciókból!

„Nekem a Harry Potter film zenéje tetszett a legjobban!”
(Vajda nóra)

„Amikor az ember zenét tanul, zongorázni vagy furulyázni
próbál, az felszabadító érzés. Olyan, mintha repülne.”
(Bányai Maja)



aknak, a 10 év felettieknek és a középiskolásoknak.
Nagyon fontos volt, hogy a fiatalok ne zene tör -
téneti előadásra készüljenek! A zene élvezetéhez
sze rettünk volna kulcsot adni a gyerekek kezébe,
hogy rájöjjenek, milyen izgalmas dolog a
klasszikus zene is. Azt szerettük volna elérni, hogy
megértsék azokat a zenei alapfogalmakat, ame-
lyektől a zene befogadása teljesen más, mint
bármely más művészeté.
Úgy gondolom, terveink, elképzeléseink nagyon
nagy mértékben meg is valósultak. Kezdemé nye -
zésünk fogadtatása várakozáson felüli volt. A
fiata lok reakciója nagyon jó és izgalmas volt szá-
munkra. A legkisebbek, akik sokkal köz lé ke -
nyebbek idősebb sorstársaiknál, mertek véleményt
mondani! Elárulták, ha valamit unalmasnak talál-
tak, vagy éppen „tök jónak”. Mindenféle módon
képesek voltak visszajelezni, ott a koncert alatt is.
A középiskolások kommunikációs nyitottsága ter-
mészetesen más, sokkal visszafogottabb ilyen
helyzetekben, de ott is éreztük, amikor nagyon ha-
tott valami. 
Szeretném kiemelni a kerület művészeti iskolájá-
nak szerepét és fontosságát. Érezhető volt az
iskola kisugárzó ereje. Sok olyan gyerek volt jelen,
aki zenét tanul, aki képes reagálni zenei dolgokra.
Sok gyerek odajött hozzánk a koncert után, érdek-
lődött bizonyos dolgok iránt, sokan elmesélték, mi-
lyen hangszeren tanulnak. Egyik fő célunk, a
zeneszeretet és zenetanulás összefüggése érez -
hetően létrejött. A XXII. kerület, Budafok-Tétény
büszke lehet magára, hogy olyan zenei oktatása
van, amely a gyerekek számára élvezhetővé teszi
a klasszikus zenét. A kerület elköztelezettsége
látható, mérhető, tapintható.  

Megerősítést kaptunk ahhoz az elképzelésünkhöz,
hogy kezdeményezésünkből hagyományt lehetne
teremteni. Bízunk abban, hogy jövőre talán már
maguk a gyerekek fogják követelni a folytatást.
Minden visszajelzést, kérést, ötletet szívesen fo-
gadunk!”

Háttér

tAnáRI sZeMMel

Körmendiné Kóber Judit, a Budafoki Herman ottó Ál-
talános Iskola tanítója, igazgató helyettese egyike volt
azon pedagógusoknak, akik fontosnak érezték, hogy visz -
szajelzést adjanak számunkra. Judit a koncertsorozat után
írt nekünk köszönő és elismerő e-mailt, most pedig pár
nap alatt eleget tett azon kérésünknek, hogy foglaljon
össze a Hangoló számára néhány gondolatot a sulikon-
certjeinkkel kapcsolatban. 

„Több évtizedes pedagógusi munkám során sokszor
eszem be jutott, hogy gyermekkoromban mekkora hatást
gyakorolt rám a televízióban látott sorozat, amelyben
Leonard Bernstein ragyogó személyiségével magyarázta
a fiatalok számára a muzsika rejtelmeit. A BDZ nagyszerű
kezdeményezése ezért különösen nagy öröm volt szá-
momra. Úgy gondoltam, tanítványaink is, akik nagy több-
ségében nem hallgatnak szimfonikus zenét, megízlelhetik
a zene olyan mélységét, ami eddig nem sokuk számára
volt ismert. Az előadások felülmúlták várakozásainkat.
Hollerung Gábor minden szaván és mozdulatán
átérződött a zene és gyermekek iránti szeretete. Magával
ragadó magyarázatai, energikus mozdulatai, melyekkel a
zenekart irányította, lebilincselte a közönséget. A hangsze -
rek csodálatos világa is testközelbe került. A program
összeállításánál figyelembe vették a tanulók életkori sajá-
tosságait, de felnőttet és gyermeket egyaránt elbűvölt
bármelyik előadás. Hálásak vagyunk a csodálatos
élményért és kíváncsian várjuk az ígért folytatást.”
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Ránki Dezső nyolcévesen kezdett zon-
gorázni, s az első kezébe akadt kedvelt
zenei gyöngyszemek között voltak a
Schumann-darabok is. Tizennyolc
éve sen élete első és egyetlen nem -
zetközi versenyén, az 1969-es Zwick-
aui Schumann zongoraversenyen I.
díjat nyert, melynek utolsó for-
dulójában az a-moll zongoraversenyt
játszotta. Ezzel a művel indult el a kar-
rierje. Zenekarunkkal a Dohnányi bér-
let 2020. március 22-i műsorában is ez
a zongoraverseny hangzik el.

Hányadszorra fogja játszani a Schu-
mann-zongoraversenyt márciusi
közös koncertünkön? 
Az 1969. novemberi Schumann
Verseny óta koncertezem rendszere-
sen, vagyis most már több, mint öt év-
tizede. A Schumann-zongoraversenyt
abban az évben játszottam először, a
BDZ-koncerten márciusban pedig ju-
bilálok, mert éppen az lesz a századik előadásom.
Legutóbb most decemberben, Dél-Korea fő vá -
rosában játszottam ezt a darabot.  De éppen olyan
frissen hat rám a mű, mint ötven évvel ezelőtt.
Schumann zenéje mindig különösen közel állt
önhöz. A fél évszázad során hazai és nemzetközi
pódiumokon a világ legrangosabb együtte-
seivel, művészeivel koncertezett. Változott ez
idő alatt valamit a darabhoz fűződő viszonya?
Hogy kívülálló számára ez mennyire érzékelhető,
nem tudom, de természetesen sokat alakult a
kezdetek óta az, ahogy játszom. Az eltelt idő alatt
a rengeteg munka, tapasztalat, élmény elkerül-
hetetlenül nyomot hagyott benne, bár azt hiszem,
lényegében változatlan alapokon nyugszik, és

ugyanolyan bensőséges a kapcsolatom a darabbal,
mint régen. Minden alkalommal, amikor koncertre
készülök vele,  rengeteg új dolgot fedezek fel
benne. Kimeríthetetlen kincsesbánya, ami az igazi
remekművekre jellemző. 
A romantikus művek interpretálásakor mi az
elsődleges: a kotta feltétlen tisztelete, vagy a
zenész előadói szabadsága? 
Ha kiírjuk, hogy Schumann zongoraversenye van
műsoron, akkor kötelességünk, hogy a kottát
kövessük a legkisebb részletekig. Ez nem mond
ellent annak, hogy egyéniségünk érvényesüljön,
hiszen mindenképpen rajtunk keresztül szólal meg
a darab, nem tudjuk magunkat kikapcsolni, és nem
is kell. A kotta csak egy csontváz, abból és arra
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„A szépséghez elmélyülés és idő kell!”
Zenekarunk sikere a műsorválasztás igényességében és a közreműködő előadó-
egyéniségek különlegességében is rejlik. A tehetségével a világ legjobb zongoristáinak
élvonalába fiatalon berobbant és azóta is ott tartózkodó művésszel, a „hallványt” a
látvánnyal szemben kiemelten előnyben részesítő, a kétszeres Kossuth-díjas Ránki
Dezsővel beszélgettünk Schumann zenéjéről, a virtuozitásról, a tehetségről és a zenében
is őt támogató családjáról.



építjük fel a teljes darabot – mint ahogy egy jó
antropológus a csontváz-lelet alapján megrajzolja,
hogyan nézhetett ki valamelyik ősünk. Viszont
egyetlen csontot, vagy csontocskát sem hagy-
hatunk figyelmen kívül. Az, hogy romantikus-e a
zene, magából a zenéből következik, és sem-
miképp sem azt jelenti, hogy fittyet hányhatunk a
szerző leírt utasításaira, a művet csak ürügynek
használva „megvalósítjuk magunkat”. Sajnos ez
elég gyakori jelenség, de ha valakinek ilyesmire
van igénye, írjon inkább saját zenét.
Kiváló mesterekkel hozta össze a sors, akik
kezdettől fogva rendkívüli tehetségnek tartot-
ták önt. Általános felkészültsége, zene iránti
alázata és művészi elhivatottsága segítették si -
ke res pályáján. Milyennek látja ma a tehet-
ségek és a mesterek helyzetét? 
Ha a kérdés a pályakezdő zenészekre vonatkozik,
akkor azt tudom mondani, hogy borúlátó vagyok.
Sokkal nehezebb ma egy tehetséges fiatalnak elin-
dulni, mint  negyven-ötven évvel ezelőtt. A min-
den szempontból értendő külcsín ma lényegesen
nagyobb szerepet játszik, mint régen; a látvány
uralkodik a „hallvány” felett. Bármilyen tehet-
séges ma valaki, ha nincs jó megjelenése, nem rá-
menős, nincs ügyes menedzsere, aki benne üzletet
lát, akkor majdnem reménytelen a helyzete.
Gyakran szemfényvesztés folyik, az igazi érték
sokszor labdába sem rúg a mutatós, ám sekélyes
és néha átverés-gyanús bóvli mellett. Nekünk
annak idején könnyebb dolgunk volt, nem volt in-
ternet, tévé alig, kevésbé szenzációhajhász világ-
ban éltünk. Nem ahhoz szoktunk, hogyha két
másodpercnél hosszabb ideig mutatnak valamit,
az már unalmasnak számít. Pedig kell az idő, hogy
elmélyedjünk,  észrevegyük a
szépet. A tanáraink zenére tanítot-
tak, és nem arra, hogyan kell
elkápráztatni a közönséget. Persze
most is vannak ilyen mesterek,
becsü lendő munkát végezve, de a
helyzetük rendkívül előnytelen.
Természetesség, belső harmónia,
tisztelet a zene és az élet iránt,
pontosság, virtuozitás, szen ve dély,
megelégedettség, siker… Meny -
nyire fonto sak ezek az ön
számára?
A felsoroltak mind nagyon fontosak
a számomra, két megjegyzéssel;
egyrészt virtuozitás alatt én azt

értem, amikor valaki magas színvonalon, fizikai
akadály nélkül valósítja meg a zeneszerző el kép -
zeléseit (ellentétben a közfelfogással, misze rint ez
látványos, akrobatikus hangszerjátékot jelent);
másrészt sikernek azt érzem, amikor a darab meg -
szólaltatásával a lehető legjobban megköze lí tem
azt, ahogy elképzelem magamban. Termé sze tesen
jól esik, ha saját érzésem egybevág a kö zönség
reakciójával, de nem mindig történik így.
Rendszeresen koncertezik itthon és külföldön
szólóban, feleségével duóban, fiukkal hármas-
ban.  Miből meríti az erőt és a tapasztalatot az
új feladatokhoz?
Tapasztalatot – vagy jót, vagy rosszat –mindenből,
de erőt csakis otthonról, a családomból. Azt a
kivételes ajándékot kaptam a sorstól, hogy fe-
leségem, Klukon Edit nemcsak az életben, hanem
a zenében is a társam, az utóbbi 35 évben már öt-
száznál is több zongoraduó-koncertet játszottunk
együtt. Néha hármasban is adunk közös műsort
Fülöp fiunkkal, aki szintén zongorista, de sok tá-
mogatást kapok másik fiunktól, Somától is, ő –
egyedüliként a családban – nem zenész lett,
hanem építész.
Hogyan telnek a Ránki-család hétköznapjai?
Nagyban meghatározzák az időbeosztásunkat a
koncertek, amikre éppen készülünk, sokszor he -
tek kel, hónapokkal előre. Ismeretlen számunkra
az állandó napirend, bár persze vannak dolgok,
amik – hacsak lehet – hasonlóképpen történnek
minden nap, például a közös étkezések, vagy
utána a kávézgatás jóleső beszélgetéssel. Hogy
együtt, vagy külön és mennyit dolgozunk, az
főképpen a soron következő programoktól függ,
és persze hangulattól, lelki-fizikai állapottól. Igaz,
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ha kell, minden nehézségen túlteszi magát az
ember. Előadás alatt pedig – jó esetben – csak a
mű létezik számunkra, amit végigélünk. Lehe tő -
ség szerint meghallgatjuk egymás koncertjeit, tud -
juk, hogy támaszkodhatunk egymás véleményére.
Milyen érzés a rengeteg zenemű, zenei élmény
birtokosának lenni?
„Zenei élmény birtokosa”, ezt a kifejezést még
ízlelgetnem kell… De valóban részese voltam
nagyon sok olyan zenei élménynek, ami változat-
lan intenzitással él bennem sok évvel később is.
Zenemű birtokosának nem érzem magamat, mert
igaz, hogy nagyon sok művet játszottam, de ez egy
végtelen munka, nincs olyan, hogy „készen van”,
mint egy szobrász esetében. Ráadásul minden
koncert előtt újra kezdődik. Valamilyen elége -
detlenség pedig a koncert után is marad az ember-
ben, mert mindig azt érezzük, hogy lehet jobban. 
Mit ad önnek a zene, mennyire hatja át az
életét? 
Annak ellenére, hogy nem bírom elviselni a
szokásos háttérzenét (ha hallom, csak arra kell fi-
gyelnem, pedig általában nem érdemes), mindig
jár a fejemben valamilyen zene. A zene életem
elválaszthatatlan része. Azt hiszem, ezzel mindent
elmondtam.
Vannak „zenementes” időszakok? Mivel tölti a
szabadidejét?
Sok egyéb dolog is érdekel, távolról sem csak a
zene tölti ki minden időmet, időnket. Több évtized
alatt összegyűjtött könyvtárunk van, a képző mű -
vészet (csak műélvezőként) mindig vonzott, a ter-
mészet szeretete pedig gyerekkorom óta erős
bennem. Szerencsére nagy kertünk van, soha el
nem fogyó tennivalókkal. 
Ránki Dezső zongorajátékát 2020.március 22-én
19:30 órakor a Zeneakadémián hallhatja kedves
közönségünk, ahol a Dohnányi bérlet előadásán
Schumann zongoraversenyét szólaltatja meg.
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RÁnKI DEZSŐ 

1951. szeptember 8-án született Budapesten. Zenei
tanulmányait nyolcévesen a Kertész utcai Zeneisko -
lában kezdte, s már akkor megmutatkozott kivételes
tehetsége. Tizenkétéves korában a Bartók Béla Ze -
ne művészeti Szakiskolában tanult tovább, tizen-
hétévesen felvételt nyert a Zeneakadémiára, rögtön
a második osztályba. Ezzel párhuzamosan befejezte
középiskolai tanulmányait, érettségi vizsgát tett. Ti-
zennyolc éves volt, amikor elnyerte a zwickaui
nemzetközi Schumann Zongoraverseny első díját, s
ettől megnyíltak előtte a hazai és nemzetközi fel-
lépési lehetőségek. 21 éves korában diplomázott a
liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán a híressé vált
Kadosa Pál osztályában Jandó Jenő és Kocsis Zoltán
osztálytársaként. Tíz évig tanársegéd volt a Ze-
neakadémián, közben külföldi vendégtanári felké -
rést is elvállalt. 1973-tól a Filharmónia szólistája,
fellépett a világ leghíresebb koncerttermeiben a leg-
nevesebb előadók és karmesterek partnereként.
1980-tól rendszeresen koncerteznek feleségével,
Klukon Edit zongoraművésszel itthon és külföldön
egyaránt. Eljátszották a kétzongorás irodalom leg-
javát, s az elmúlt években a szintén tehetséges ifjab-
bik fiúkkal, a közelmúltban diplomázott Fülöppel a
Ránki-család egyre többször játszik egy színpadon
háromzongorás versenyeket is.
Jelentősebb díjai:

• liszt Ferenc-díj (1973)
• Kossuth-díj (1978, 2008)
• Érdemes művész (1984)
• Zwickau város Robert Schumann-díja (1984) 
• Bartók–Pásztory-díj (1988)
• Kiváló művész (1990)
• Prima Primissima díj (2005)
• A Magyar Köztársasági Érdemrend közép

keresztje a csillaggal (2006)
• Magyar Művészetért díj (2007)
• Budapest díszpolgára (2014) 
• Újbuda díszpolgára Klukon Edittel megosztva (2017) 
• A Cziffra Fesztivál Életműdíja (2018) 



Adódik is az első kérdés: milyen érzés
Japánba utazni és ott lenni? 
A japánok nagyon barátságosak és
segítőkészek, még akkor is, ha nem
mindig talál az ember közös nyelvet.
Nem is gondolnánk, men nyire rosszul
beszélnek angolul, szin te kézzel-lábbal
kell kommunikálni velük. Nagyon sze re -
tem a japán konyhát, ezért remekül
éreztem magam, sok sushit ettem. 
Milyen a japánok zenéhez való hoz-
záállása, zeneszeretete?
A Schloss Schönbrunn zenekarral
voltunk koncertturnén Japánban, és
nagyon jól éreztük magunkat. A japán
közönség rendkívül művelt zeneileg, ren-
desen tapsoltak is mindig, de inkább fe-
gyelmezetten, csak nagyon ritkán
eufórikusan.  
Ha már a kulturális különbségeknél
tartunk, hogy érzi magát egy tiroli
Kölnben? 
Hát igen, ez egy elég nagy különbség,
kellett egy kis idő, amíg megszoktam. De
már a kérdés nyo mán előjön osztrák di-
alektusom, nem tudom, hallja-e… Már
ha csak az építészeti különbsé ge ket nézem, az is
jelentős volt számomra. Köln a má sodik világ -
háborúban nagymértékben meg sem mi sült, de az
emberek  nagyon kedvesek, toleránsak, nyi tottak
a világra, ez nekem nagyon szimpatikus lett. Telje -
sen más módon viselkednek egymással, mint
Ausztriában, és nekem ez tetszik. És ami nagyon
fontos, hogy pozitív a zenéhez való hozzá ál lásuk.
Az opera házat ugyan évek óta folyama to san
felújítják, de minden megy a rendes kerék -

 vágásban, az előadások ugyanúgy lezaj lanak. 
Köln egyik jellegzetessége a karnevál. Járt már
az eseményen? 
Egyszer elmentünk körülnézni a barátnőmmel és
az édesapámmal, és úgy láttuk, hogy az ember
vagy százszázalékosan mindenben benne van,
vagy rögtön haza is mehet. Úgyhogy úgy döntöt-
tünk, mindent megcsinálunk, amit a kölniek; it-
tunk, beöltöztünk, harcoltunk a cukorkákért,
édességekért a tömegben. Elké pesztő az a szinte
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szólistánk

Zenei és gaszronómiai ínyenc
Egy tiroli bariton a Kölni Operából a Müpa színpadán

A fotókról hol egy vagány fiatal srác, hol egy komoly, nyakkendős, öltönyös, jóképű,
sikert sugárzó férfi mosolyog ránk. Wolfgang Schwaiger érett baritonhangja korát
meghazudtoló módon zendül fel Európa és Ázsia színpadain. Még csak 28 éves, de
máris számtalan szerepben hallható. Beszélgetésünk előtti napon érkezett épp haza
kölni ott honába egy Japán koncertturnéról, harminckét órányi repüléssel. A modern
technikának köszönhetően WhatsAppon beszélgettünk. 



szükségállapot, ami ilyenkor a
városban ural kodik, ezt egyszer
mindenkinek látnia kell. 
Mióta tagja a Kölni Operának?
Ez a hatodik szezonom, a szer ző -
désemet minden évben meghosz -
szab bítják. Nagyon szeretek itt
lenni, remek kollégáim vannak,
nagyon jó a zenekar, és fantasztikus
szerepeket kapok. Sze retnék továb-
bra is itt maradni. Elég nagy szabad-
ságot is kapok itt ahhoz, hogy el
tudjak menni egy Japán turnéra
vagy éppen Budapestre. 
Hogy dől el, ki melyik szerepet
kapja egy-egy darabban? 
Mely szerep kihez illik leginkább – ez általában
közös döntés kérdése, de az is előfordulhat, hogy
egy számára nagyon nehéz szerep találja meg az
embert. Nekem ilyen volt a „Weisse Rose” Zim-
mermanntól, ott nagy volt a kihívás. De itt sokat
segítenek abban, hogy az ember fogást találjon a
technikailag nehéz szerepeken is. De a „vaktyúk
is talál szemet” mondás szellemében olyat is
megéltem már, hogy egy szerepet mintha tényleg
pont rám szabtak volna.  
Melyek lennének a kedvenc szerepei, mondjuk
az első három?  
Ezt gyorsan meg tudom válaszolni: Don Giovanni,
Sevillai borbély és Papageno. Hálás, kedves sze -
repek ezek, melyeket a közönség is nagyon szeret
és nagyra értékel.
Milyen szerencsés a budapesti közönség, hogy
pont egyik kedvenc szerepében láthatja, hall-
hatja: Don Giovanniként! De Ön élvezettel
énekel néha musicalt vagy operettet is, tehát
egy kicsit kevésbé komoly szerepeket…
Nagyon szeretem a My fair Lady-ben Freddy

hálás szerepét; nagyszerűen lehet énekelni. De
Bernstein Candide-ját is szeretem, vagy Falke
figu ráját a Denevérben. Ezek a publikum számára
könnyedebb szerepek, de nem feltétlenül könnyen
énekelhetőek. 
Különböző szerepekben láthatjuk a fotókon, a
színpadon, de mégis milyen valójában? Le
tudja írni önmagát néhány szóval? 
Nagyon változó vérmérsékletű vagyok, sok pil-
lanatban rendkívül nyugodt, ilyenkor még zenét
sem hallgatok, csak olvasok, vagy pihenek.
Máskor pedig szívesen találkozom barátokkal,
táncolni, mulatni megyünk, annak rendje és módja
szerint. A legfontosabb, hogy igazi ínyenc vagyok.
Ezt nem is nagyon lehet rólam elhinni, hiszen sze -
rencsére egyáltalán nem hízok, mindegy mit
eszem. És ez óriási sze rencse is egyben: azt
ehetek, amit csak sze retnék. De alapvetően is
ínyenc vagyok, ez a zenére is vonatkozik. Nem is
tudok csak úgy mellékesen zenét hallgatni. 
Ha nem klasszikus zenét hallgat, akkor milyet?
Szeretem a régi pop-zenét, szívesen hallgatok
jazzt, nagy kedvencem Frank Sinatra, vagy

Michael Bubble, Miles Davis,
Arturo Sandovan, márcsak a
trombita miatt is, hiszen magam
is játszottam tíz évig trombitán. 
Hogy hallgat legszívesebben
zenét? 
Rengeteg csatornán lehet most
már zenét hallgatni, Spotify-on,
CD-n, rádióban, nekem van egy
lemezjátszóm, és azon szeretek
például Sinatrat vagy operát
hallgatni. Sokkal hangu-
latosabb. 

szólistánk

nÉVJeGy: WolfGAnG scHWAIGeR BARITon ÉnEKMűVÉSZ

Kedvenc étele: Sushi, de nagyon szeretem az otthoni ételeket is, tulaj-
donképpen nem is tudok igazán választani, mivel igazi ínyenc vagyok.
Kedvenc úticélja: Mexikó, Bali, Peru. Ezekhez az országokhoz azonban
sok idő kell, és persze nehéz ennyi időre elszakadni a munkától.
Kedvenc zenésze: Frank Sinatra, Miles Davis.
Kedvenc helye Ausztriában: nagymamám Almhüttéje.
Kedvenc tevékenysége: gitározás, focizás.
Mottója: Élj a mában!
Kedvenc színpada, amelyen eddig énekelhetett: Madrid. Amit még
nagyon szeretnék, az a Bécsi operaház! Fantasztikus lenne….!

12

A kínai császár szerepében a Csalogány c. operában
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A karrierje olyan egyenesnek tűnik! Gyerekko-
rában már tudta, hogy énekelni szeretne, korán
színpadra is került… Valóban ennyire
egyértelmű volt? 
Édesapám és testvérem is ügyvéd. Nálam sem volt
biztos, hogy nem jogot tanulok majd, hanem az
énekesi pályára megyek. Nagymamám, aki
egyébként kifejezetten muzikális, le is akart
beszélni az énekes képzésről. Nem igazán tudta
mire vélni, azt gondolta, majd a bécsi Heurigerben
(kiskocsmában) énekelgetek.  Azt javasolta, men-
jek inkább az orvosi egyetemre. Így hát serdülőko-
romban volt egy kis bizonytalanság bennem, de a
kórus és a versenyek meggyőztek arról, hogy ez
egy szép szakma, és nekem ezt kell művelni.  
Melyik volt az első fellépése, ami tudati áttörést
hozott, azt az érzést, hogy igen, nekem ezt kell
csinálnom? 
Az első ilyen érzés, amikor tényleg azt éreztem,
hogy énekes vagyok, az egyetemen volt, egy Fi-
garo házassága előadáson. Ott jöttem rá, hogy
igen, megérkeztem, szeretnék emellett maradni.
Egy igazán szép, klasszikus előadás volt. 
Volt olyan élménye rendezésnél, színpadra
helyezésnél, hogy ez már sok, túl modern, túl
megfoghatatlan? 
Azt gondolom, egy modern színrevitel akkor
működik jól, ha történetet mesél el. Több
művészeti irányzat kapaszkodik egymásba egy
ope raelőadáson. Ha az egyik nagyon nem illik

oda, például a színpadképnek nincs semmi-
lyen esz tétikája, vagy a történetet nem lehet
érteni, akkor a teljes előadással probléma
lehet. 
Budapesten, a BDZ-vel a Don Giovannit
fogja énekelni egy szcenírozott előadás-
ban. Hogy talált Önre ez a lehetőség? 
Budapest nagyon izgalmas lesz számomra.
Furcsa és talán hihetetlen, de még sosem ju-
tottam el az Önök fővárosába. Sok barátom
van ott, úgyhogy nagyon örülök, hogy végre
személyesen is benyo másokat gyűjthetek a
városról. Néhány éve megismerkedtem
Maestro Mancusival, aki akkor a BDZ
vendégkarmestere volt épp. Nemrégiben
meglátogatott Kölnben, elmesélte, hogy
azóta ő a BDZ első vendégkarmestere, és
ebben a minőségében szeretne meghívni
Budapestre, egy szcenírizott Don Giovanni
előadás címszerepére. Azonnal igent mond-
tam. Nagyon izgalmas lehetőség számomra,

alig várom!
A Budafoki Dohnányi zenekar 2020. március 28-
án 19:30 órakor állítja színpadra Mozart: Don
Giovanni című operáját a Müpában. Díszlet,
jelmez: Árva Nóra (vele készített interjúnkat lásd:
a 14. oldalon!). Rendező: Hábetler András.
Vezényel: Guido Mancusi

szólistánk 

WolFgAng SCHWAIgER 

Wofgang Schwaiger 1991-ben született Innsbruck-
ban. Zenei nevelése már gyerekként megkezdődött;
zongorán, furulyán és trombitán játszott, 1998-tól
pedig a Wiltener Sängerknaben kórusban énekelt.
Tízévesen állt először színpadon a Tiroli Területi
Színház Turandot, Carmen, Szentivánéji álom
előadásaiban. Ausztrián kívül is szerepelt gye -
rekként, Bozenben, Rovigoban és Trientben ő volt a
harmadik fiú Mozart Varázsfuvolájában. 2019-ben
végzett dal és oratorium szakon a bécsi Zene -
művészeti Egyetemen. Rengeteg versenyen,
egyetemi tanulmányai alatt pedig több színpadi pro-
dukcióban is részt vett. A Schlosstheater Schön-
brunnban 2012-ben debütált Almaviva grófként
Mozart Figaro házasságában, 2013-ban pedig
Falkeként a Denevérben. óriási sikert aratott a pub-
likum és a sajtó körében 2014-ben Don giovanni
sze repében. 2014-2016-ig tagja volt a Kölni opera
operastúdiójának, játszotta Papageno szerepét,
Moralest a Carmenből, Bogdanowitschot a Víg öz -
vegyből. 2016-17-től pedig a Kölni opera tagja. 

A My Fair Lady kölni előadásán
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Könyvesbolti kávézóban találkozunk
Nórával. Vidáman mondja, hogy ez
lesz élete első interjúja, s örül, hogy
nem neki kell írnia újabb munkájáról a
Hangolóba, hanem beszélgetünk róla,
mert ő „nem ír, hanem rajzol.”

Kitől kaptad a felkérést legújabb
BDZ-s munkádra? 
A Don Giovannira Hollerung Gábor
ajánlott be a most rendezőként bemu-
tatkozó Hábetler Andrásnak, mert
kiderült, hogy nincs tervezője. Gábor
ismerte a munkáimat, és András is
rögtön tudott hova tenni, amikor a
nevem felmerült, mert már dolgoztunk
együtt A szép Galatheában és az
Amadeusban is, csak akkor ő más
minőségben volt jelen – énekelt.
Hogy láttatok hozzá az új, közös munkához?
2019 októberében találkoztunk először Andrással
ez ügyben. Elemeztük a darabot, beszélgettünk
róla. Elmondta első vízióit, amire én reflektáltam.
Rendkívül hosszú párbeszéd előzi meg a konkrét
tér kialakítását, a díszlet- és jelmezterveket. Sze -
rencsére az esetek kilencven százalékában az
utóbbi kettőt együtt csinálom, ami nagyon izgal-
mas feladat. 
Azt mondod: szerencsére. 
Igen, mert így érzem komplexnek a munkámat. És
soha nem lehet tudni, melyikből jön előbb az ötlet.
Az ember elkezd dolgozni egy produkción, és
mondjuk a díszlet kicsit nehezebben jön, akkor
egy kicsit kikapcsolja a díszlettervezői agyát, és
elkezd a jelmezzel foglalkozni. 
Egyik inspirálja a másikat?

Igen, egyik adja a gondolatot a másikhoz, össze
lehet szőni őket. Kiskoromban akartam lenni
építész, ruhatervező, de a színház is nagyon ér de -
kelt. Tulajdonképpen a tervezés maga fog lal koz -
tatott. Aztán rájöttem, hogy ha lát vány tervező
leszek ‒ mert a díszlet- és jelmeztervezést
látványtervezés néven oktatják ‒ , akkor mindent
csinálhatok. Nőként nagyon szeretem a ruhákat,
szeretek a különböző korok között kalandozni, így
alakítani ki a karakterekre az öltözéket. 
És a díszlet hogyan születik?
A térszervezés egy teljesen más feladat. Annál,
hogy mi a formai megjelenése egy díszletnek, mi-
lyen a díszítménye, vagy hogy milyen korba
rakom a darabot, annál sokkal fontosabb a díszlet
funkciója. Hogy megfeleljen a rendezésnek,
vagyis hogy a rendező onnan tudja beküldeni a
sze replőt a színpadra, ahonnan neki fontos…

Háttérből

„Én nem írok. Rajzolok!”
Elegáns galambszürke nadrágkosztüm; dús, fekete, vállig érő haj, szép fiatal arc; halk,
visszafogott beszéd, magyarázó-kifejező kezek, gesztusok ‒ ő Árva Nóra díszlet-, jelmez-
és látványtervező. A János-passió, a Fidelio, az Amadeus ‒ Mozart élete képek -
ben,valamint A szép Galathea négy izgalmas Árva Nóra-látvány a BDZ félig szceníro-
zott operaelőadásainak sorában, melyeket részben vagy egészben ő álmodott meg.
Vajon most mivel készül Mozart Don Giovanni c. operájának 2020. március 28-i
előadására, melynek teljes látványvilágáért lesz felelős? Egy biztos: „árvanórás” lesz,
akárki meglátja…



Nyolc darabot terveztél már a Müpa szín-
padára, tudod, mit tervezhetsz oda.
Hát, kevés dolgot, mivel ez egy rendkívül
speciális helyszín: egy koncertterem, nem egy
szokványos színház. Itt nincs hagyományos
értelemben vett színpadtechnika, nem lehet a dísz -
letelemeket fel-le mozgatni, rögzíteni, tehát tech-
nikailag teljesen másként kell hozzáállni. A Don
Giovanni eredetileg egy sok helyszínes opera,
külső és belső terekkel, ezek váltakozásával.
Ennek megoldása rendkívül izgalmas feladat lesz
itt, a Müpa hangversenytermében.
A fény nem jó eszköz arra, hogy kiemelj vagy
épp eltüntess egy-egy díszletelemet?
De igen, nagyon jó és fontos eszköz. A látványhoz
hozzátartozik a fény, ezért mindig nagyon sze -
rettem részt venni a világításban, amire a ren-
dezőknek nagy része, akikkel dolgoztam, sokszor
meg is kért. 
Az is izgalmas lehet, hogy hová és melyik korba
helyezed az operát, melynek története először
a XIV. századi, ún. sevillai krónikában, spanyol
környezetben tűnt fel, de Don Giovanni
címen mutatták be Prágában, 1787. okt.
29-én, mert olasz az opera nyelve. Itthon
a Mozart-művet 1885. febr. 21-én mu-
tatta be Don Juan címmel az Operaház. 
{Az örök csábító történetének áttekintését
lásd XXX. oldalon – Szerk.}
Egy új verziót választottam: valójában egy
mindezektől független korba helyezett vál-
tozatot.
Mindjárt gondoltam… Mert fontosabb a
gondolatisága, mint a helyszín vagy a
kor?
Igen, a gondolatiság a fontosabb. András
már a kezdettől fogva egy „modern”
előadást szeretett volna. Szerettük volna
mind a ketten közelebb hozni a mához, ma-
gunkhoz a történetet, korban is, de azért
nem 2020-ba, mert ugyanakkor valami kis
„por” mégis csak kell rá. Talán nem árulok
el nagy titkot, de egymástól függetlenül
mind a ketten az 1920-as évekbe helyeztük
a történetet.
Na, erre nem gondoltam volna…
A látvány a ’20-as éveket idézi, a díszletünk
erősen art deco hatású lesz. Ebbe az idő -
szak ba helyezve a darabot egy nagyon iz-
galmas környezetet sikerül köré rakni. A
rendező kezdettől nagyon erős koncep-

ciójáról annyit mondhatok el, hogy András szerint
Don Giovanni illuzionista. 
Illuzionista?
Egy illuzionista életművész, aki mindig megtalálja
a megfelelő trükköt ahhoz, hogy elérje, amit akar.
Így aztán az előadásban bőséggel lesznek
bűvésztrükkök, amelyeket Ungár Anikó segít
nekünk betanítani. Maga a díszlet is erre épül: egy
„kis színházat” hoztam létre a Müpa színpadán,
mert lesz itt bűvészshow is.
Színház a színházban?
Igen. Ezért a díszlet sokkal nagyobb lesz, mint az
eddigi Müpás produkcióim esetében. Arra
törekedtem, hogy minél inkább együtt éljen a
darabbal, és ha kell, takkra, mint egy bűvésztrükk,
tudjon változni.
Említetted, hogy már elkészült az előadás
makettje. Szívesen megmutatjuk közön-
ségünknek, itt a Hangolóban, hisz az „operás”
díszlet önmagában is vonzó lehet számukra.
(Itt Nóra elővette telefonját, és megmutatta nekem
a makettfotókat. Mit mondjak, majd elakadt a

Háttérből
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lélegzetem. De olvasóink számára majd csak a
koncerten tárul fel ez a dimenzió…)
Ez fantasztikus! De szép! És hová rakod a
kórust? Csak hogy tudjam…
Azon a nézetőri részen, ahol asztalok is vannak,
ott fog ülni 12 kórustag. A szólistáknak pedig lesz
négy páholya. Középütt lépcsősor…., jó kis or-
feumi hangulat lesz! Ezek a dobozok pedig ki-és
felnyílnak majd, a díszlet maga is mozogni fog
ide-oda. Komplexen kell gondolkodnom, mert a
Müpa koncerttermében praktikusabb az olyan dís-
zlet, amelyet nem kell konkrétan átépíteni. Nincs
függöny: nem lehet elemeket kivenni, behozni,
leengedni észrevétlenül. Itt az egyetlen alaptérnek
kell tudnia mindent. A díszlet mindkét részben ‒
bár egy szünettel megy az előadás ‒ ugyanaz. Ami
változás lesz, az nyílt színen történik majd. Igyek-
szünk abban a stílusban megcsinálni ezt is, mintha
egy bűvészmutatvány része lenne.
Egyszer mindenképpen lesz színpadi átöltözés…
Igen, ez adja is magát: amikor Don Giovanni és
Leporello ruhát cserél. De nem egyszerűen leveszi
egyikük a kabátot, és átadja a másiknak, hanem
ezt is trükkösen oldjuk meg, de hogy hogyan, az
legyen meglepetés.
Az operaénekes arra készül, hogy operaszín-
padon fog gyönyörű díszletek között, szép
jelmezekben énekelni. Ehhez képest manapság
gyakran találja magát koncerttermi, félig szce -

nírozott színpadon, modern díszletek között,
modern jelmezben. Itt pedig még bűvészkednie
is kell. Nem szokványos rendezői elvárásoknak
kell megfelelnie…
Ez teljes mértékben így van. Én jelmeztervezőként
igyekszem előtérbe helyezni azt, hogy az énekes
jól érezze magát a jelmezében. Ha a rendezőnek
szüksége van arra, hogy az énekesnek legyen
nyakkendője, ha ez őt nagyon zavarja, akkor csak
abban a jelenetben adok rá nyakkendőt, amelyik-
ben szükséges, a többiben, mondjuk, inkább sálat
kap. De figyelemmel vagyok az énekes testalka-
tára is, mely a mi Don Giovannink ’20-as évek-
beli, ceruza szabásvonalú, gyönyörű, nőies ruhái
esetében különösen fontos, hiszen hús-vér em-
berekre tervezek. Soha nem divatlapos figurákban
gondolkodom. Megtartom a lényeget, de eltérek a
„szabályostól”, ha szükséges, egészen a végleges
terv megszületéséig, hiszen a koncepción belül ez
lehetséges anélkül is, hogy átszakítanánk a
stílushatárokat. 
A Don Giovanni-felkérés váratlanul ért, vagy
már gondolkodtál a darabon korábban?
Váratlan volt, de nem kellett sokat gondolkodnom,
hogy vállaljam-e, mert nagyon szeretem általában
az operatervezést. Ez egy rendkívül izgalmas fela-
dat, mert az operának, mint műfajnak, vannak sajá-
tosságai, akár a díszlet, akár a jelmez oldaláról
nézzük. Itt a zene meghatározza például, hogy men-

Háttérből

Jelenet a János passióból



nyi idő van egy változásra: ettől az ütemtől eddig.
Mint egy rajzfilm rajzainál és a hozzá írt zenénél?
Bizony! Ha tudod, hogy 5 másodperced van a
zene miatt, akkor csak pl. megfordíttatni lehet egy
kelléket az énekessel. Ettől is nagyon izgalmas és
összetett dolog az egész. Tervezés közben mindig
a zenét hallgatom, sőt mindig kérek kottát is, ál-
talában zongorakivonatot. Sokszor állok stopper-
ral a kotta fölött: jó, akkor most van másfél
percem körülbelül, ebbe belefér vagy nem fér bele
ez vagy az?
Ki is próbálsz, mondjuk egy mozgássort, mint
egy szakács a receptjét?
Természetesen. Például, ha tervezek egy speciális
széket, akkor méregetem, próbálgatom, milyen is
ülni rajta. De azt is kipróbálom, hogy kényelmes-
e a ruha, amiben fel kell lépnie az énekesnek egy
lépcsőre, hogy egyáltalán fel tud-e lépni, elég
hosszan van-e felvágva hátul a szoknyája. (Feláll,
mutatja, hogyan…)
Tényleg, a széke is a díszlet része. Ezt is megter-
vezed, vagy ha egy meglévő megfelel, akkor
beemeled a tervbe?
A darab sajátosságától függ. Van, hogy egysze -
rűbb legyártatni egy speciális tárgyat, mint
megvenni. Az én feladatom kiválasztani a
megfelelő kelléket, pl. egy mécsest, de végül is a
tervezés során elsősorban nemcsak a látvány, a tár-
gyak, a jelmezek, a díszlet a fontos, hanem az is,
hogy milyen egységet alkot a rendezéssel, és
azzal, amit a zene közvetít. 
A Don Giovanni: az élet habzsolása. Ez egy -
szerre nagyon régi és nagyon mai téma. Örök
jelenség. 
Valószínűleg az emberiséggel egy idős, hisz az
egyik legalapvetőbb tulajdonságunkat, az élet
élvezetének vágyát ragadja meg. Nem véletlen,
hogy a filozófiai és egyéb elemzések között tán a
Don Giovanniról szólók vannak a legnagyobb
számban. 
Ha valakinek kedve támad megtanulni a te
szak mád, hol teheti meg?
Látványtervezést a Képzőművészeti Egyetemen
tanulhat az ember, vagy Kaposvárott, én ez utób-
biba jártam. De kell hozzá rajztudás, kreativitás, a
művészetek történetének ismerete, és az sem árt,
ha az építészetben és az ábrázoló geometriában
ott honosan mozog valaki. 
Van már ezekhez a speciális, összetett díszlet-
tervezési munkákhoz valamiféle szoftver, vagy
elég a ceruza?

Én papírt és ceruzát használok, de lehet szoftvert
is. Sokan használják is, de én szeretek kézzel raj-
zolni és műszaki rajzot szerkeszteni is. A kézzel
rajzolás ugyan sokkal több időt vesz igénybe, de
közben gyorsabban rájövök egy-egy hibára, és azt
mindjárt ki is tudom javítani. 
A jelmezt meg is kell tudnod varrni?
A középiskolában tanultam varrást, de azt valami
borzalmasan csinálom, természetesen szabászati
ismereteim is vannak. Ha megtervezek egy
jelmezt, ami mondjuk egy abszurd forma, akkor
ott kell lennie a fejemben a megoldásnak, hogy
amikor a szabásszal megbeszéljük a feladatokat,
akkor el tudjam mondani, mit akarok, és hogy azt
hogyan lehet megvalósítani. Ezt itt veszed el, azt
ott rakod hozzá… Nagyon kell ismerni az
anyagok, textilek tulajdonságait is, bár azok öt-
percenként változnak manapság. Így aztán a
jelmeztervezés nagy pillanata a vásárlás. Akkor
már a fejemben van a terv, és úgy keresem az
anyagot, hogy olyan legyen az esése, a vastagsága,
ahogyan elterveztem. 
És mi a helyzet a makettel? Te készíted? Mire
használjátok a próbafolyamat alatt?
Nem hiszem, hogy van ember, aki szeret maket-
tezni, de szükség van rá, mert a makettnek, ami ál-
talában kartonból készül, nagyon egyszerű,
funkcionális feladata van: ebben látják a
legtisztábban a szereplők a teret, ahol majd mo-
zognak. Nekem bőven elég lenne a műszaki rajz:
amikor az ember „vázlatozik”, akkor berajzol egy
ajtót, mert tudja, mekkora egy ajtó, „rá van állva
a keze”. De annak, aki nem jártas a műszaki rajzok
olvasásában, annak segítség a makett, mert ebben
érzékeli a léptéket, el tudja képzelni a teret. És az
az igazság, hogy egy rajz, akármilyen jó is, azért
be tudja csapni az embert: lehet, hogy a maketten
látszik csak, hogy mégsem jó az az ajtó, mert más
a mélysége, szóval a három dimenzió mindenkép-
pen fontos. A makett tehát azért rendkívül prak-
tikus dolog, mert benne áll egy figura, aki a
színészt jelképezi, és ennek segítségével mindenki
be tudja „lőni”, hogy innen oda hány lépést kell
majd megtennie. 
Mi a következő állomás?
Amikor a rendezői egyeztetéseket követően
elkészül a terv, jön az ún. állító próba, ami a Don
Giovanni esetében január elején volt. Ilyenkor a
Müpában található eszközökkel „feljelöljük” a
díszletet, amennyire pontosan csak lehet. Kirakják
a díszletünket, jelzik, mi meddig tart, milyen

Háttérből

17



18

Háttérből

magas. A rendezővel ezt körbejárjuk, és megnéz-
zük, hogy pl. elég-e a hely ahhoz a jelenethez,
amit egy adott helyre szeretnénk tenni, vagy jó
lenne-e fél métert elcsalni valahonnan. 
Hogy tetszett a rendezőnek a díszlet?
Tetszett neki. Az egy-két minimális változtatást
most beviszem a tervbe. Jól állunk az operával,
szigorú menetrend szerint haladunk. Most már
kezdődhet a gyártás egy olyan csapattal, akikkel
már évek óta együtt dolgozunk. 
És közben máson is dolgozol, vagy egyszerre
csak egy művön?
Ez nálunk is úgy van, hogy vagy nincs munka,
vagy egyszerre van sok. Decemberben Újvidéken
dolgoztam, holnap Debrecenbe utazom, ahol
Gábor Sylvie rendezi a Toscát, én pedig a díszlet-
és jelmezterveket készítem. Hogy egyszerre hány
művön dolgozom, az függ pl. a produkció hát-
terétől, a szereplőgárda professzionalitásától, a
lehetséges próbaszámtól, de elsősorban a műtől, és
attól, hogy én mennyire vagyok az adott darabban
jártas, megvan-e a kellő magabiztosságom hozzá.
Nem véletlen, hogy ilyen sok és sokféle mű talál
meg téged: ez nyilván a személyiségedből, a nyi -
tottságodból fakad. Elárulsz még magadról is
valamit, a munkádtól független érdekességet?
Nem tudom, mennyire érdekes, de szabadidőmben

igyekszem minél többet együtt lenni a családom-
mal és a kétéves keresztfiammal. Barátaimmal el-
menni egy előadást megnézni, utána beülni
vala hova beszélgetni. Szeretek főzni, új recep -
tekkel kísérletezni, megnézni egy filmet, olvasni.
Mindannyiunk nevében mondhatom tán, hogy
nagyon kíváncsian várjuk a személyiségedet is
tükröző látványterveddel a Don Giovannit.
Nagyon sok múlik azon, hogy kikkel dolgozhatok
együtt. Nagyon jó olyan munkakörnyezetben dol-
gozni, mint amilyen a BDZ-é, ahol már megvan a
bizalom Gábor részéről irántam. Ez nagyon inspi-
ratív számomra. Örülök, hogy Gábor mindig iz-
galmas feladatokkal vár. Jó, hogy már szinte
hazamegyek a BDZ-be, ahol az apró ügyeket elin-
tézem öt perc alatt, aztán fél óráig még beszél-
getünk. Jó, hogy nemcsak a zenekarral, de a ti
kórusotokkal, a szintén a Gábor vezette Budapesti
Akadémiai Kórustárasággal is csak nagyon pozitív
élményeim vannak. Ha időm engedi, már közön-
ségként is eljárok a BDZ koncertjeire, amiket
nagyon élvezek.
Kedves közönségünk Mozart Don Giovanni című
operáját 2020. március 28-án, 19:30-kor te kint -
heti meg a Müpa Bartók Béla Nemzeti Hang-
versenytermében. Rendező: Hábetler András.
Vezényel: Guido Mancusi.

Az Amadeus színpadképe a Müpában



Szöveg: Czingráber Eszter

Az egyik legnépszerűbb hazai
szimfonikus zenekarként
különösen fontos feladatunknak
tartjuk, hogy bevonjuk közön-
ségünket munkánk szépségeibe,
nehézségeibe, titkaiba. A
zeneka runkat  vezető Hollerung
Gábor személy szerint is nagy fi-
gyelmet fordít a zenei mag-
yarázatokra, a zenei környezet
érthetővé tételére, sokszor
szólítja meg személyesen közön-
ségünket, hogy bevonja, felcsi -
gázza, vagy épp megnyugtassa
őket. Népsze rűségünk egyik
okát épp a kiemelt fontossággal
kezelt kommunikációban látjuk mi magunk is,
hiszen így tudunk igazán közel kerülni koncertlá-
togatóinkhoz. Ezt az erősségünket szeretnénk
tovább építeni, szeretnénk önt, kedves olvasónk,
még közelebb hívni, engedni mindennapjainkhoz.
Ezért találtuk ki a BDZ – napot, amelynek 2020.
őszi bevezetésével új hagyományt szeretnénk
teremteni. 

Azok, akik ellátogatnak 2020. szeptember 27-én,
vasárnap a Zeneakadémiára, bepillantást nyerhet-
nek zenekarunk életébe, munkájába, mindennap-
jaiba. Testközelből élhetik meg, hogyan áll össze
egy produkció, hiszen beülhetnek a következő heti
koncertműsor próbájára a nagyterembe, a
kisteremben részt vehetnek a BDZ tagjaiból álló
kamaraformációk koncertjein, ahol mind a műsor-
politika szempontjából, mind a közönséggel való
közvetlen és nyílt kommunikáció szempontjából
a BDZ-iskola követőivel találkozhatnak. 

Természetesen nem maradhat ki egy ilyen BDZ-
napból a Hollerung Gáborról és a Budafoki
Dohnányi Zenekarról készített szimfonikus doku-
mentumfilm sem. Két alkalommal is levetítjük a
nap folyamán az Élet.Öröm.Zene című filmet.
Szin tén kétszer kerül sok A megérthető zene című
koncertre, így biztosítva a lehetőséget mind a film,
mind az előadással bővített koncert iránt érdek-
lődőknek arra, hogy mindkét programon részt tud-
janak venni. Este egy kifejezetten erre a napra
összeállított nagykoncerttel zárjuk műhely-na-
punkat, de azt megelőzően egy beszélgetős közön-
ségtalálkozó keretében szeretnénk kérdéseket,
észrevételek kapni, válaszokat adni, beszélgetni,
együtt gondolkodni közönségünkkel. 

Várjuk önt is 2020. szeptember 27-én 11:00 és
22:00 óra között a Zeneakadémián! A részletekért
figyelje a nyár folyamán a bdz.hu oldalt, hír-
leveleinket és közösségi oldalunkat!
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BDZ-műhely

BDZ tÍPUsÚ tAlálKoZásoK

BDZ-MŰHELY, egy nap együtt a közönséggel
2020. szeptember 27. Zeneakadémia

A Budafoki Dohnányi Zenekar egy napja testközelből: próbák, koncertek,
kulisszatitkok, beszélgetések, filmvetítések. 



Kezdjük egy találós kérdéssel!
Férfi, sármos, nők egész
sokaságát csábította már el,
híres ellenálhatatlan hódítási
művészetéről, határtalan nősze -
retetéről, viszont nem híres
hűségéről; ki az? Nos, igen,
Don Juanról van szó (ha esetleg
Casanovára gondoltak, nem jár-
tak messze az igazságtól, de ő
csak a második a ranglétrán). Don Juan neve
mind annyiunkban a nőcsábász, örök hódító alakját
idézi meg. Figurája évszázadok óta foglalkoztatja
az írókat, zenészeket, költőket, filozófusokat.
Vajon mi a titka Don Juannak? Miért tér vissza
folyton a művészeti alkotásokban, miért bukkan
fel újra és újra kalandos történeteivel? Mit tud
Don Juan, amiért évszázadokon átívelő alakja
olyan emblematikussá tudott válni, hogy lesöpör
minden más karizmatikus férfialakot a porondról?

A Don JUAn-MÍtosZ állAnDó sZeRePlőI

Don Juan alakjának első, kezdetleges formája
négy száz évvel ezelőtt született. Első változatával
egy középkori spanyol krónikában találkozunk,
mely szerint a férfi megszöktetett egy szűzlányt a
zárdából, s a lány családja bosszút állva az el-
szenvedett sérelem és szégyen miatt végzett a
csábítóval. Többet nem tudunk meg erről a Don
Juan-figuráról, és halálának körülményeit is
homály fedi.
Ám ez nem akadályozta meg párszáz évvel
később Tirso de Molina spanyol drámaírót abban,
hogy felelevenítse a történetet, és fantáziája segít-
ségével a részleteket is kibontsa. A XVII. század-
ban íródott mű A sevillai szédelgő és a kővendég
címmel dolgozta ki azt a történetet, mely aztán a
későbbi darabok alapjául szolgált. A történet sze -
rint Don Juan Tenorio, egy nemesi család sarja

nők egész seregét csábítja el rangtól, társadalmi
státusztól függetlenül, mindent ígér, de a nő elcsá -
bítása után semmit sem ad, hanem eltűnik, mint a
kámfor. Ezt az életvitelt folytatja egészen addig,
amíg egy másik nagynevű nemesi család lányát,
Dona Anát nőül ígérik neki, ám a lány egy másik
férfit tüntet ki figyelmével. Don Juan a férfiúi
hiúságán esett csorbát úgy próbálja meg rendbe
hozni, hogy elrabolja a lányt, s erőszakkal
megszer zi magának. A lány családja a szégyen
lemosására bosszút esküszik, s az apa karddal akar
véget vetni Don Juan életének. A párbajban azon-
ban Don Juan kerekedik felül, s leszúrja a lánya
és családja becsületét védő apát. Don Juan nem éri
be a győzelemmel, fölényeskedve meghívja
később az apa síremlékén felállított kőszobrot
vacso rára, aki elfogadva a meghívást végül a
vacso ránál a pokol tüzébe küldi Don Juant, így
állva túlvilági bosszút az apa nevében.
Tirso de Molina meséje hétköznapi történetnek
tűnik – van benne szerelem, csábítás, visszau-
tasítás, bosszú –, leszámítva az egyetlen misztikus
motívumot: a kőszobor, mint ítéletvégrehajtó
megjelenését. Mégis, a spanyol drámaíró egy
olyan témát érintett meg, ami aztán megteremtette
a Don Juan-mítoszt, s megihlette a további korok
művészeit. A későbbi alkotások lényegében ezt a
történetet követik, csak más környezetbe helyezik
a szereplőket, más karakterrel, gondolkodásmód-
dal, személyiségvonásokkal árnyalva őket. A Don
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Az örök csábító mítosza
ZenePlusz bérletsorozatunk március 28-ai koncertjén Mozart: Don Giovanniját fogjuk
színpadra állítani szcenírozott operaelőadás keretében. A Hangoló lapjain több
megközelítésben is kitérünk erre a koncertre; beszélgettünk a címszereplővel és a
jelmeztervezővel, itt pedig a Don Juan-mítosz hátterét boncolgatjuk.



Juan-történetek három nélkülözhetetlen szereplője
azonban már ebben az időszakban végérvényesen
kialakul: 
Don Juan, mint a csábító férfi alakja, aki kifogy-
hatatlan erővel bírja a nőket meghódítani, ám
hódításai végeztével könnyes, csalódott, cserben-
hagyott asszonyokat hagy maga után.
Donna Anna, az első nő, aki visszautasítja Don
Juant, s törést okoz a rutinszerűen ismétlődő
csábítások sorában.
A bosszút szomjazó apa, aki meg akarja torolni a
lányán esett sérelmet. Az apa életét veszti a Don
Juannal vívott párbajban, majd a kőszobor
képében tér vissza, megjelenítve az elkerülhetetlen
végzetet.

Don JUAn eURóPAI KöRÚtJA A MűVÉsZetBen

A Don Juan-figura megszületése után nem kellett
sokat várni arra, hogy a mítosz érett férfikorába
lépve meghódítsa Európa asszonyait, és feltűnjön
a különböző irodalmak műveiben, hol verses
regényben, hol komédiában, máskor pedig
drámában, hogy végül elérje karrierje csúcspont -
ját, és nem kisebb figura, mint Mozart aján dé -
kozza meg a halhatatlansággal.
Először a napfényes Itáliát nézzük meg, ahol a
Commedia dell’arte talált előadásra alkalmas
anyagot Don Juan történeteiben. Mivel a Comme-
dia dell’arte vándorszínészei a komikus helyzetek,
történetek eljátszására specializálódtak, a Don
Juan-feldolgozásokban a hangsúly a csábító
elkárhozásáról a kalandos fordulatokra, és a Don
Juant kísérő szolga furfangjaira tolódott.

A franciáknál
Molière folytatja ezt
a komikus vo na lat a
Don Juan és a
kővendég című ko -
mé diában, melyben
Don Juan alakja vis-
szanyeri a köz pon ti
figura szere pét, de
intellektuálisabb
lesz, keveset csábít
nyílt színen, szabad-

gondolkodó figuraként nyilvánul meg istentagadó
érveket hangoztatva. Cinikus, semmi sem szent
előtte, nem léteznek számára értékek, az életet egy
nagy játéknak tartja, és minden nő, akivel kapcso-
latba lép, ennek a játéknak a része. A komédia tele

van ugyan vidám jelenetekkel, de Don Juan alakja,
tettei mégsem fakasztanak minket nevetésre.
Alakja inkább szánalmas- komikussá válik
Molière-nél. Csábításairól sohasem bizo nyo sod -
ha tunk meg saját szemünkkel, nőügyeiről elbe -
szélésekből hallunk. Azt is megtudjuk, hogy
sikerét házassági ajánlatokkal éri el, és ettől válik
számunkra szánalmas figurává. 
Talán nem gondolnánk, hogy éppen az angoloknál
találkozunk a leglíraibb Don Juannal Byron verses
regényében. A műben Don Juan nem aktívan cse-

lekvő hős, nem kez -
deményez, nem
in dít el szándékosan
f o l y a m a t o k a t ,
inkább sod ró dik az
esemé nyek kel. Az
elbeszélés során
megismerjük Don
Juan gyerekkorát,
élete ese ményeit,
története tele van
kalandokkal. A világ

számos tájára eljut, szokatlan helyzeteket él át,
sze relmeket ismer meg, s a legkülönbözőbb tár-
sadalmi rangú, mindenféle korosztályú nőkkel
kerül viszonyba. Szerelmi kapcsolatai sokfélék, az
egyéjszakás kalandtól a meghitt szerelmen át a
hosszú együttélésig minden típusú kapcsolatot
kipróbál, igazi romantikus hősként vonulva át
Byron művén. Az előtte járó Don Juanokhoz
képest ő egyfajta szépséggel itatja át élete ese -
ményeit, nem dacol a világgal, és nem hívja ki
maga ellen az alvilág erőit. Hogy hogyan
végződik élettörténete, soha nem tudhatjuk meg,
mert Byront még a mű befejezése előtt elragadta
a halál. Így inkább csak egy reflexiót kaptunk By-
rontól arról, hogy ő maga hogyan gondolkodik a
világ mindenféle eseményeiről, amelyekben úgy
mellékesen Don Juan is éppen részt vesz.
Ha úgy érezzük, hogy ezek után Don Juan már
nem tud meglepetést okozni, mert már mindent
megtudtunk róla, akkor érdemes kitekintenünk az
oroszokhoz. Leginkább Puskinra érdemes fi-
gyelmünket szentelni, akit szintén megihlettet a
csábító alakja, s egyfelvonásos drámájában, a Don
Juan kővendége című műben meg is jeleníti Don
Juan alakját. Nála Don Juan cinikus, merész, vak-
merő, de kontrasztként a szerelmi vallomásaiban
felsejlik másik arca is, s ha őszintének hisszük val-
lomásait – és nehezen nem hisszük annak –, akkor
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viszont láthatjuk
nála, milyen átfor-
máló erővel bír
jellemére a Donna
Anna iránt érzett
sze relme. Nem téve -
dés: Don Juan sze -
relmes lesz. És
olyan mélyen magá-
val ragadja ez az
érzés, hogy hatására
megbánja korábban

elkövetett, méltatlan tetteit, s őszinte szívvel mu-
tatja ki Donna Anna iránt érzett szerelmét. A drá-
mai fordulat éppen ekkor következik be: Puskin
Don Juanja sem kerülheti el végzetét, s korábbi
tettei miatt, melyeket régi énje követett el, a Kor-
mányzó bosszút áll, s véget vet életének. 
Puskin művében egy újfajta ábrázolás jelenik
meg. A szerző a főhős jellemét, tetteit morális és
pszichológiai szempontból mutatja meg, s így
szemtanúi lehetünk Don Juan erkölcsi és emberi
újjászületésének, ahogy a humánus értékek mellett
teszi le voksát, és tulajdonképpen megválik min-
dattól, ami donjuanizmusát jelentette. Az együtt -
érzésre való képessége kerül szembe a Kőszobor
megmerevedett, kővé vált szívével, s bár a mű
végén a Kőszobor végrehajtja ítéletét a törvény
nevében, itt egy megszabadult, megváltódott Don
Juan halálának lehetünk szemtanúi.

KI VAGy te Don JUAn? – főHősünK A
fIloZófIáBAn

Végignézve Don Juan átalakulásait, különféle ar-
cait, kalandos cselekedeteit, nem csodálkozunk,
hogy a fent említett alkotókon kívül még más
nagyformátumú szerzők fantáziáját is megmoz-
gatva (Goldoni, Dumas, Flaubert, és Bernard

Show) a filozófusok
sem maradtak érin-
tetlenek Don Juan
hatásától. Albert
Camus Sziszüphosz
mítosza című
könyvének egyik fe-
jezetét Don Juannak
szentelte, s kifejti,
hogy miben áll
nézete szerint a don-
juanizmus lényege:

a donjuanizmus az élet elmúlásával szemben az
élet élvezetét állítja szembe. Don Juan az az
ember, aki az életet a maga lehető legnagyobb tel-
jességében akarja megélni, és éli is meg. Szerelme
őszinte, még ha annak célpontja mindig más nő is,
a szerelmen keresztül megélheti az élet örömeit,
és ezáltal legyőzheti a mulandóságot. Nem hisz az
örök sze relemben, örök életben, örök igazságok-
ban, ezért az erkölcs sem merülhet fel számára,
mint kategória. Don Juan olyan ember, aki kívül
áll a világ erkölcsi és egyéb törvényein, számára
csak az élet létezik, s ez az életszeretet felülír min-
dent számára.
Søren Kierkegaard a Vagy-vagy című művében
beszél Don Juanról – olaszo san Don Giovanniról
–, amit Mozart Don Giovanni című operájának

hallgatása ihletett. A
dán filozófusra
olyan hatással volt
Mozart operája,
hogy annak egyet -
len előadását sem
mulasztotta el. Don
Giovanniról írt ta -
nul mányában így
említi a Mozart ope -
rával való talál ko -
zását: „Halhatatlan

Mozart! Neked köszönhetek mindent, azt, hogy el-
ment az eszem, hogy lelkem megdöbbent, hogy
szívem legmélyéig megrettentem, neked köszön-
hetem, ha nem úgy haladtam végig életemen, hogy
semmi nem volt képes megrázni, neked köszön-
hetem, ha nem úgy halok meg, hogy nem sz-
erettem, jóllehet sze relmem boldogtalan volt.”
Kierkegaard írásában körbejárja a Don Juan-figu -
rát, és arra a következtetésre jut, hogy az az eszme,
amit Don Juan alakja képvisel, a zene közegében
fejezhető ki leginkább. Ezt a filozófus érzéki zse-
nialitásnak nevezi, és úgy vallja, hogy a Mozart-
operában tulajdonképpen ennek az érzéki
zsenialitásnak a kifejezése a központi elem. És aki
ezt megtestesíti állandó sóvárgásával és megsza-
kítás nélküli vágyakozásával nem más, mint Don
Juan, azaz Mozartnál Don Giovanni. Számára
minden csak a pillanat műve: meglátni és megsze -
retni a nőt, kielégíteni a vágyát, otthagyni előbbi
sóvárgásának tárgyát, és új, másik nő után
sóvárogni, megint csak a pillanat műve. De egyik
pillanatból a másikba mindig a vágya löki őt.
Történetében nincsen folyamatosság, inkább
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összeadódó pillanatok vannak. Ezért alakja nem
egy konkrét, hús-vér ember egyedi, konkrét alakja.
Don Giovanni hangja, szavai nem az egyén meg-
nyilvánulásai, hanem az érzékiség kifejeződése,
ami szüntelenül működik a világban, mint egy ter-
mészeti erő, mely megállíthatatlanul teljesíti fela-
datát. Don Giovanni hatása a nőkre éppen ezért
olyan elemi: társadalmi rangtól, kortól függetlenül
csábítja el, majd hagyja el őket, de kapcsolata
velük mégis lényegi. Mert hatására az elcsábított
nők egy mélyreható metamorfózison mennek
keresztül: az idősebb megfiatalodik, a csúnyácska
megszépül, a gyereklány megérlelődik, de az biz-
tos, hogy a Don Giovannival való találkozás min-
degyiküket fénnyel világítja be. Don Giovanni így
nem csak megszépíti, hanem eszményíti is a
nőket.

HAlHAtAtlAn Don JUAn, HAlHAtAtlAn
MoZARt

Kierkegaard Don Juanról szóló írásában a Don
Giovannit tartotta Mozart legkiemelkedőbb
alkotásának, s úgy tartotta, ez az opera tette
Mozartot halhatatlan zeneszer zővé.
Mozart Don Giovannija onnan indítja a történetet,

ahol Don Giovanni
élete kitör a soro -
zatos ismétlésekből,
és elindítja a csábí -
tót végzete felé. Ál-
ruhában belopózik
Donna Annához, ki-
adva magát a nő ud-
varlójának, de a nő
észreveszi a csalást,
és segítségért kiált.
Don Giovanni me -

ne külni kényszerül, de ekkor Donna Anna apja, a
kormányzó kardot ránt, s útját állja. A párbajból
Don Giovanni kerül ki győztesen, de végül a
vacso rára hívott Kormányzó kőszobra végrehajtja
ítéletét, és a Pokol tüzébe taszítja a bűneit meg-
bánni nem akaró Don Giovannit.
Látható, hogy Mozart és a libretto írója, Da Ponte
nagyvonalakban követték a spanyol történetet, de
a hangsúlyok mintha eltolódtak volna Don Juan
végzete felé. Új és érdekes elem annak kihangsú-
lyozása, hogy Don Giovanninak az opera elejétől
fogva menekülnie kell, s néha egy hajszálon
múlik, hogy üldözői elkapják, s leleplezzék őt.

Másik hangsúlyos elem, hogy bár folyamatosan
próbálkozik a nők elcsábításával, kísérletei min-
den egyes alkalommal kudarcba fulladnak, s az
egész opera alatt tulajdonképpen egy nőt sem
képes megszerezni. Ami különösen furcsán hat a
híres regiszter ária után, amiben értesülünk arról,
hogy hősünk eddig 1003 nőt csábított el, és erről
katalógus is készült. 
Miközben a zene a lehető legtökéletesebben fejezi
ki a Don Juan figura lényegét, a történet szintjén
egy sikertelen csábítót látunk. Vajon mi lehetett az
üzenete annak, hogy Don Juan alakját éppen siker -
telenségei közepette követjük a történetben? Hogy
leáldozott ennek a figurának? Hogy nincs már
helye sehol sem? Vagy, hogy Don Giovanni
tarthatatlan múltja elkerülhetetlenül vezet vég -
zetéhez?
Az operában Don Giovannira összpontosul a fi-
gyelmünk, az érdeklődésünk: ő tesz minden más
személyt érdekessé, az ő szenvedélye hozza
mozgásba a többiek szenvedélyét, Don Giovanni
a közös nevező a darabban, ő tartja össze a történet
szereplőit. Minden szereplő, a Kormányzót
leszámítva valamilyen elemi erejű érzéssel
kapcso lódik Don Giovannihoz: szerelemmel,
gyűlölettel, haraggal, vagyis mindenki őáltala
létezik, mozog, érez: tulajdonképpen ő tudatosítja
a szereplők érzéseit. Ő a Nap a galaxisban, ami
körül minden más forog.
Akkor mégis mi okozza vesztét? Végül nem a
leleplezés, illetve nem üldözői okozzák végzetét:
életterét beszűkítik ugyan, de végezni nem tudnak
vele. Az emberi világ fellázad ellene, mert lelep -
lezi az álarc alatt megbújó csalót, de a főhős
vesztét mégsem ez okozza. Egyedül a szellem, a
kőszobor által képviselt szellem, a megszilárdult,
mozdulatlan törvényes rend bír erővel Don Gio-
vanni minden pillanatban elillanó, megfoghatat-
lan, érzéki világa felett, és képes eltüntetni a
dongiovannizmust a világból. 

Don JUAn A PsZIcHolóGUs KAnAPÉJán

Felmerülhet bennünk a kérdés: vajon mi hajtja
Don Juant? Mi motiválja őt az újabb kalandokban:
a telhetetlen szexuális vágy, vagy az új kergetése?
Vagy rettegés a beteljesüléstől, amely lezár és be-
határol? Vagy az infantilizmus, ami képtelenné
teszi valódi emberi kapcsolatra? Esetleg valami-
lyen hiány? Az üresség? Vagy éppen a túláradó
szenvedélyét próbálja levezetni, kiárasztani?
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Ha szeretnénk megérteni Don Juant – és sze ret -
nénk megérteni –, akkor azért bizonyos dolgokat
észre kell vennünk a Don Juan karakterrel kap -
csolatban: Don Juant pszichikai és emocionális
éretlenség jellemzi. Egy magabiztos, vonzó férfi
saját belső személyiségének megszilárdulásával,
értékrendjének kialakításával, pozitív kisugárzásá-
val éri el, hogy vonzalmat ébresszen, és nem haj -
szolja a saját fantáziájában élő ábrándokat. Don
Juan nem rendelkezik kikristályosodott személyi -
séggel, sem megszilárdult értékrenddel. Ő képte-
len tartós kapcsolatokat kialakítani, menekül az
elköteleződéstől, szavai és tettei nincsenek
összhangban egymással. Állandó élethazugságban
él, viselkedésében némi nárcizmus is felfedezhető.
A nők elcsábítása után már nem tud figyelni rájuk,
fel sem merül benne, hogy esetleg fájdalmat okoz
az elhagyott asszonyoknak. Semmiért nem vállal
felelősséget, ösztönös impulzusai vezetik, ame-
lyeket nem akar uralni. Megrekedt az érzelmi fej -
lődés korai szakaszában, és nem képes az élete

haladásával együtt semmi iránt sem elköteleződni.
Don Juan álomvilágban él, infantilisen kapcso -
lódik és viszonyul a nőkhöz, az élethez, úgy érzi,
tettei miatt semmilyen következménnyel nem kell
számolnia, hiszen csak a jelen pillanat létezik,
ezért ami most történik, annak nincs kihatása a
jövőre. 
De valljuk be őszintén, nem találjuk vonzónak
Don Juan szabadságát? Nem irigyeljük egy kicsit
azért, hogy félelem nélkül fittyet hány minden
fenn álló rendre, törvényre, akár evilági, akár
túlvilági az? Nem élnénk mi is szívesen úgy, hogy
ne kelljen számolnunk tetteink következ mé -
nyeivel? Nem vágynánk mi is arra, hogy néha fölé
kerülhessünk annak a hatalomnak, rendnek, ami
egyébként minden ember életét meghatározza,
igazgatja? Talán e rejtett vágyaink miatt drukko -
lunk neki egy ki csit, miközben egyébként erköl -
csileg elítéljük őt magunkban.
És ha őszintén magunkba nézünk, vajon nem volt
mindannyiunknak olyan életszakasza, amikor

éppen úgy éltünk, mint Don Juan? Ha
szimbolikusan tekintünk alakjára,
akkor Don Juan  képviselheti bennük
azt a független, uralhatatlan, ezzel
együtt életadó és kreatív oldalunkat,
mely mindenkiben utat talál magának
fiatalkorunkban. Egy olyan életsza-
kaszban, amikor nem törődünk a
következményekkel, amikor úgy
érezzük, uralhatjuk a világot, és él-
hetünk öntörvényűen mindenfajta
visszacsapás nélkül. Lehet, hogy Don
Juan egy olyan természeti erő képe,
ami minden élet indulásának feltétele,
ami mozgásba hozza a növekedést?
Egy olyan elengedhetetlen impulzus,
ami nélkül az élet nem tud megin-
dulni? És ha úgy tekintünk rá, mint
természeti erőre, akkor ő lehet az élet
állandóan újrateremtődő megújítója.
Ezzel nem mentjük fel tettei
következményei alól, de talán már
nem is ítéljük el annyira.

tüKRöM, tüKRöM…

Talán sokunkban felmerül a kérdés,
hogy vajon szeretnénk-e nőként 1004.
lenni a katalógusban, szeretnénk-e
egy lista része lenni. A Don Juan-
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történetek nőalakjai talán még át is látják a csábító
trükkjeit, talán tudnak erejéről, a végén mégis a
katalógusban végzik. És lehet, hogy ez számukra
nem is baj. Ezért felteszem a kérdést: mit kapnak
a nők Don Juantól?
Don Giovanni hatását a nőkre talán Mozartnál
lehet lemérni legjobban. A szoknyavadász talán
azért hat olyan elemi és megfoghatatlan erővel a
körülötte lévőkre, mert nem tudatosan csábítja el
a nőket, nincs előre kitalált terve, hanem vá-
gyakozása spontán módon, őszintén, mindig
megújulva tör elő egyetlen pillanat alatt. Ez vezeti
őt folyamatosan a nők felé. Nem ügyes trükkökkel
próbálja megszerezni a nőket, nem házassági
ígéretekkel szédíti őket, hanem sóvárogva vá-
gyakozik utánuk – és persze ígér mindenfélét –,
de olyan szenvedéllyel és érzékiséggel, hogy
maga a sóvárgás lesz csábításának eszköze, s a
nők tehetetlenül és önként hullanak karjaiba. 
Don Juan varázsa talán abban áll, hogy tudja, mire
megkísérthetőek a nők, és semmi olyat nem tesz
velük, amihez ne adnák önként a hozzájárulásukat.
És hogy mit kapnak cserébe a sok tiszavirág életű,
ám intenzív szerelmi vallomás, vagy házassági
ígéret mellett? Kierkegaard szerint Don Juan az
érzékiség síkján mozog, ezért hatása is ezen a síkon
érhető tetten: megnyitja az érzékeket, ami minden
vele kapcsolatba lépő nőre elemi erővel hat.  

És mit látnak meg a nők Don Juan szemébe
nézve?
Don Juan olyan tükröt tart a nőknek, amiben min-
den nő saját maga legszebb, legeszményibb arcát
láthatja meg. Valljuk meg őszintén: nem erre vá-
gyunk mindannyian?
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Ha az ember csak annyira érzékeny,
mint egy postaláda, már akkor is 
könnybe lábad a szeme a bevezető
képkockák láttán, pedig jószerével
még el sem kezdődött a film. Egy
szelíd arcú fiatalember fehér pólóban
zötykölődik Nyizsnyij-Novgorod
utcáin egy öreg orosz buszon. A háttér-
ben Csajkovszkij I. vonósnégyesének
2., Andante cantabile tétele szól. (Ter-
mészetesen szárnykürtre írva.) A zöty -
kölődő busz említett utasa teljesen
hétköznapinak tűnik, lehetne a szom-
széd sportpályáról egy tollaslabdaedző
vagy a sarki gyógyszer tár munkatársa,
de mi, akik ezt a filmet nézzük, tudjuk,
hogy a „trombita Paganinijét” látjuk.
Azt az embert, akit tizenhárom éves
kora óta emlegetnek így.

InDUl A fIlM

Szergej Nakarjakov szülővárosáról mesél,
miközben a tájat, a lakótelepeket, a régi orosz
házakat figyeli az ablakból. Nyizsnyij-Nov-
gorodot a XIII. században alapították. Szentpéter-
vár volt a feje az országnak, Moszkva a szíve,
Nyizsnyij-Novgorod pedig a zsebe, mivel ide
érkeztek a kereskedők adni-venni a világ minden
szegletéből. A szovjet időkben zárt város volt,
melynek neve 1932. és 1990. között Gorkijra vál-
tozott, az író Makszim Gorkij után. Zárt város,
azaz idegenek nem mehettek be, a bentlakóknak
pedig rettenetesen nehéz volt kijutni. Ide született
bele 1977 májusában Szergej, és innen költözött
el családostul 14 év múlva.

A snittek között újabb zene csendül fel, Maria
Mejerovics orosz kamarazenész-zongoramű vész -
nő kíséretével Schumann op.73-as Fantázia -
darabok című művét adják elő.
Vita Nakarjakova, az édesanya a családjukról
mesél egy kertben üldögélve gyermekeivel. 1969-
ben házasodtak össze a szülők, kilenc hónapra rá
született meg Vera, Szergej nővére. Míg férje Misa
– Mihail Nakarjakov – egy zeneiskolában zon-
gorát tanított, addig ő egy nagy gyárban dolgozott.
Az édesapa egy kicsit arrébb, a Valerij Cskalov
emlékmű alatt ücsörögve folytatja a család
történetét. Szergejnek van egy nővére, aki hét és
fél évvel idősebb nála, és a két szülő már a legele-
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szergej nakarjakov, a „nem csodagyerek”
„Isten trombitást keresett, Szergej Nakarjakovot választotta.” – lelkesedik Jean-Jacques
Roth, francia zenekritikus. Bárki legyen is ez a Jean-Jacques, a lelkesedése hamar átra-
gad az emberre, amint néhány felvételt meghallgat, vagy videót megtekint az 1977-es
születésű orosz-izraeli trombitaművész zenélésével. Én is fejest ugrottam rögvest a
világhálóba, a róla fellelhető mindenféle cikkek, interjúk közé. A népszerű online
fordítóprogrammal és az orosz nyelvű interjúkkal való tragikomikus küzdelmem után
rábukkantam egy 2004-ben készült, német gyártású filmre. „No more Wunderkind” a
címe, ami körülbelül annyit tesz, „Nincs több csodagyerek”.



jén elhatározta, hogy a kislányból zenész lesz.
„Vera nagyon sikeres volt a zeneiskolában. Fiatal
kora ellenére nagyszerű zenészeknek játszott
már.” – vélekedik az anyuka. „Szergej is zon-
gorázni kezdett, ugyanabban az iskolában,
ugyanannál a tanárnál. De az eredmény picit más
lett, mivel Szergej tele volt türelmetlenséggel, a
zongorázáshoz pedig türelem kell. Ez sok ne-
hézséget okozott számára.” – mélázik édesapja. -
És aztán megtörtént a baj…. Nagy tragédia
történt, komoly sérülés érte Szergej gerincét.
(Fára má szott a barátaival és leesett.) Három hó-
napot töltött kórházban. Utána megengedték neki,
hogy egy picit álljon, picit sétáljon, feküdjön, de
ülni nem lehetett még hat hónapig. Így aztán a
zongorázást abba kellett hagynia.” (Egy vele
készült interjúban Szergej azt mondta, hogy
eléggé örült neki – már nem a gerincsérülésnek,
hanem a zongorázás végének.)
Az édesanya veszi vissza a szót: „Szergej papája
mindig is trombitálni akart, erről álmodott. Fiúnk
balesete után aztán úgy döntöttünk, a trombita
megfelelő hangszer lenne számára. Ez a hangszer
számomra addig csupán zaj-élményt adott, a ka-
tonaság hangszereként gondoltam rá. De mikor
Timofei Dokschitzer – szovjet-orosz trombita-
művész, a Bolsoj Színház szólótrombitása –
felvételeit meghallottam, arra gondoltam, hi-
hetetlen, hogy így is lehet rajta játszani.” Az édes -
apa folytatja: „Timofei Bach-átiratokat játszott a

Wohltemperiertes Klavierből. Vett pár prelúdiumot
és átírta trombitára és orgonára. Szergej is hal-
lotta ezt a felvételt. És láttam, ahogy a kisfiam
szeméből elkezdenek potyogni a könnyek. – „Sose
fog ez nekem így menni!” – mondta Szergej. És
ekkor már született meg a nagy elhatározása:
márpedig ő klasszikus trombitaművész lesz.”

KIstRoMBItás

Moszkva, 1990., Szergejt bemutatják befolyásos
zenészeknek, zenetanároknak. Hidegtől piros arcú
kisfiú áll bojtos sapkában családjával az állami
konzervatórium épülete előtt. Időnként a
kamerába mosolyog. Odabent az édesapa
Vladimir Spirakov hegedűművész-karmesterrel
beszélget, tőle kapta Szergej első jó trombitáját. A
kisfiú csak mosolyog. Édesapja így beszél:
„Dokschitzer inspirálta Szergejt és engem is, hogy
a trombitás vonalat kövessük. Mondtam is a gye -
reknek, s ő meg is értette rögtön, hogyan emeljük
a trombitát egy egyszerű katona-ébresztő hang -
szer nél magasabb szintre. Aztán hamarosan jöttek
is az eredmények. Tízévesen már a legnehezebb
trombita-darabokat játszotta.”
1989-es felvételt láthatunk; egy moszkvai kon-
certen Szergej a Szovjetúnió Védelmi Minisztéri-
umának Zenekarával játszik. Sok komoly,
egyenruhás katona, és előttük a kisfiú fehér
nadrágban, fehér fodros ingben Arban Velencei

karnevál című darabját játssza.
Szó szerint szemrebbenés nélkül.
A karmester úr néhány kérdést
tesz fel neki. „Hány éves vagy és
mióta trombitálsz?” „12 éves
vagyok, és három éve trom-
bitálok.” – érkezik a válasz.
Karmester bácsi szava egy pil-
lanatra elakad. „Tanultál valami
mást előtte?” „Igen, zongorát
három évig.” „Én húsz éve trom-
bitálok, nagy tapasztalattal ren-
delkezem, de amiket te játszol, az
valamennyi trombitásnak ne-
hézséget okoz. Sokat gyako-
rolsz?” „Igen, nagyon sokat.”
Ismét 2004-ben vagyunk. Az ál-
lami bank impozáns épülete előtt
folytatódik a beszélgetés, Szer -
gej, az édesapa, és a jóbarát
Jevgenyij D. Galkin trombita-
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művész részvé telével. „Akkoriban mindenki pénzt
akart csinálni valahogy – meséli Misa, az apuka.
– Mi temetéseken játszottunk, a barátom Jevgenyij
trombitán, én pedig tubán. De tovább kellett lép-
nünk.  Egyszer azt mondtam Jevgenyij nek, mutatni
akarok neki valamit. Szergejt mutattam neki.”
„Szergejnek nem volt szüksége órákra. Ha volt is
valami, amit nem tudott, és az apja, aki egyébként
nem trombitás, nem tudott neki segíteni, nekem
csak egyszer kellett megmutatni. Egyből megra-
gadta és működött a dolog.” – meséli Jevgenyij.
„A tanárok próbálták ráerőltetni a hagyo mányos
módszereket. De ő nem volt rájuk vevő. Konfliktu-
sok támadtak, és azt kellett mondjam az édesapjá-
nak, hogy hadd csinálja úgy, ahogy ő akarja.
(Szergej mosolyog a napszemüvege alól.) Itt egy
fénykép egy tévéműsorból, amin a karmester, Szer -
gej és én vagyunk rajta. Szer gej mindössze 22 kiló
volt, a legkisebb az osz tályában.”
1990-es felvétel, Szergej nővérével, Verával
gyakorol, az édesapa foglalkozik velük. A kisfiú
elakad. „Nyugodj meg és játszd el újra! Ne akarj
új sebességrekordot felállítani! Kis virtuozitás jó,
de csak egy kicsi. Figyelj inkább a minőségre, és
zeneileg tedd érdekesebbé! Játszd olyan hangulat-
ban, amilyenben vagy! Nagyon jó volt úgy.”
Boehme Tarantelláját gyakorolják, később egy
koncertfelvételen is ez hallható, és egy újabb
vágással már 2004-ben járunk, ahol a már koráb-

ban említett Maria Mejeroviccsal is ezt játsszák.
„Amikor 12-13 éves voltam, a szüleim abba-
hagyták a munkát, én kezdtem el pénzt keresni.
koncertezéssel. 1990-ben Dmitrij Szitkovetszkij
(szovjet-orosz hegedűművész, karmester)
meghívott egy finnországi fesztiválra. Ekkor lát-
tam életemben először kapitalista országot.
Jevgenyij Kiszinnel játszottuk Sosztakovics I. zon-
goraversenyét.”
„Mivel Moszkván keresztül intéződött – veszi át a
szót Misa – , nem volt semmi gond. Kaptunk en-
gedélyt Gorkijt elhagyni – ami akkor még zárt
város volt, idegeneket nem engedtek be, a sok ka-
tonai gyár, sok katonai titok miatt. A fesztivál után
Szergej rengeteg meghívást kapott és sok nehézsé-
gen keresztül kaptunk mindig engedélyt. Sok hang-
verseny meghiúsult, mivel csak az indulás
másnapjára érkezett meg a hivatalos engedély az
utazásra Moszkvából. Rájöttem, hogy ha itt
maradunk, a fiam sose fogja látni a világot. Be
lesz zárva egy kalickába. Mint az én szüleim, mint
én is. Szóval eldöntöttük, hogy elmegyünk.”
„Izraelbe költöztünk – folytajta Vita, az édesanya
–. Én zsidó vagyok, de nem cionista. Ez volt az
egyetlen esélyünk: elköltözni, koncertezni.” „A
honvágy persze nehéz – fűzi hozzá Misa –. Ezért
is jövök haza minden évben, hogy lássam ezt a
gyönyörű várost, ezt a gyönyörű folyót. És néha
bizony nagyon szomorú vagyok.”
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táVol AZ ottHontól

Szergej Poulenc „C” című művét adja elő
szárnykürtön. Ennek a darabnak a különlegessége,
hogy Poulenc Louis Aragon egy versét zenésítette
meg, melynek címe Cé hídjai, és amely a rég
elmúlt napokról szól, és az országról, melyet el-
hagyott, mikor átkelt Cé hídjain. 
1993-as tévéshow felvétel, a 15 éves Szergej már
nagyfiú, öltönyben érkezik édesapjával a szín-
padra. Párizsban vannak, a gyermek még nem
beszél franciául, csak a papa. Grigoras Dinicu
Hora Staccato című virtuóz művének trombitára
készült átiratát adják elő. Képkocka képkockát
követ, s egyszer csak arra leszek figyelmes, hogy
Szergej japánul mutatkozik be egy fiatal hölgynek,
„Nyikolaj vagyok.” Egy pillanatra elbizonytalano -
dom, hogy tán elszenderedtem és lemaradtam
valamiről, még a jegyzeteimet is átnézem, hogy
esetleg nem sikerült volna cikkünk főhősének
nevét megjegyeznem?!  Szergejtől tudom meg,
hogy mi is történt kronológiailag. „Egy japán
filmes cég keresett orosz akcentussal rendelkező
trombitást. Nem sikerült találniuk senkit, így koc -
káztattak, és engem tanítottak meg inkább japánul.
(A film címe: Taiga no itteki – magyarul: Kis
csepp egy nagy folyóban.) Az egyik producer eljött
egy koncertemre, utána egy aláírásosztásra, szó-
val megfigyeltek egy kicsit távolról, majd megke -
restek, és elmesélték ezt a projektet. Izgalmas volt
számomra ez az egész, természetesen. Elmentem
Japánba a forgatásra, de semmit sem tudtam,
hogy mi hogy merre, egy szót nem beszéltem
japánul, így kellett mindent megjegyeznem. Idővel
elvesztettem az otthon érzését. Annyit költöztünk,
először Izraelbe, azután Franciaországba (ahol a
párizsi konzervatóriumban tanultam), hogy végül
úgy gondoltam, nekem az az otthonom, ahol az
édesanyám van.”
És ha eddig nem sírták el magukat a kedves
olvasók (filmnézők), akkor most itt a nagy
lehetőség, hiszen ismét Csajkovszkij I. vonósné-
gyesének Andante cantabile tétele csendül fel,
miközben tovább figyeljük a nyizsnyij-novgorodi
utcákat, házakat a buszból. De zsebkendőket el-
dobni, Szergej szerényen arról mesél tovább, hogy
neki van a világon a legjobb hangszere.
„Azt hiszem, illetve biztos vagyok benne, hogy
nekem van a világon a legjobb szárnykürtöm, és
elég büszke vagyok rá. – vallja Szergej. – Ez egy
négydugattyús, egyáltalán nem átlagos szárny -

kürt. Kibővített hangterjedelme van, ami segít a
különböző átiratokat előadni, például kürt-
versenyeket vagy csellóversenyeket. Mikor olyan
darabokat játszom, amiket olyan fúvóshangsze -
rekre írtak, mint például a kürt vagy a fagott,
próbálom elképzelni, hogyan szólhatnának bi-
zonyos részek vonóshangszereken, csak hogy egy
másik megközelítést is találjak. Persze nekik is kell
lélegezni, de náluk ez nem olyan korlátozott, mint
a fúvósoknak. Körlégzés-technikával megpróbálok

A SZÁRnYKÜRT ÉS A KÖRlÉgZÉS

A szárnykürt egy nagyobbacska trombitának tűnik
ránézésre. neve a XVIII. századi „Flügelmeister”
szóból ered – Flügelhorn. A szól által jelölt illető a
harcmezőn a különböző hadsereg-szárnyakat volt
hivatott koordinálni kürtszó segítségével. Manapság
kevésbé drámai szerepben tündököl ez a hangszer,
lágy balladákat és jazz dallamokat szólaltatnak meg
vele inkább. nagyjából ugyanúgy kell rajta játszani,
mint a trombitán, az alaptechnika, az ujjrend, a
kulcs ugyanaz, de kicsit több levegő kell hozzá,
mivel a belsejében található kúpos furat nagyobb. 
Szergej így nyilatkozott: „Egyszer elmentem egy
fúvóshangszergyárba és megláttam ezt a szárny -
kürtöt. Szerettem volna játszani rajta egy kicsit.
Azonnal beleszerettem a hangjába. Egyedi, nagyon
puha, ugyanakkor bársonyos és mély. Valahol a har-
sona, trombita és kürt között van.” (Szergej
szárnykürtje az Antoine Courtois – gyárból szár-
mazik.)

A körlégzés a szájból való kilégzés és az orron
történő szimultán belégzés (és mindeközben nem
megfulladás) technikája, amely  folyamatos fújást
tesz lehetővé.  Szer gej egy interjúban így mesél róla:
„Ez elsősorban koncentráció és fegyelem kérdése.
Maga a technika alapja abban rejlik, hogy a szájon
folyamatosan fújjuk ki a levegőt, ezzel egy időben
az orron keresztül szívjuk is be a tüdőbe. Ehhez szin -
te az egész arcizomzatra szükség van, hiszen a
felfújt pofazacskóba összegyűjtött levegőt az izmok
összehúzásával „fújjuk ki”. Miközben az orron
keresztül újra teletöltjük a tüdőt levegővel. Ez csak
úgy lehetséges, ha elzárjuk a levegő útját a
toroknál, azaz megszűnik a száj és tüdő közötti
átjárás. Így biztosítjuk a szabad áramlást az orrból
egyenesen a tüdőbe. Valamint nagyon fontos még,
hogy kitapasztaljuk, melyik az erre legmegfelelőbb
időpont is, hiszen közben folyamatosan fogy a leve -
gőnk. Maga a technika elsajátítása hosszú évek
munkája, de ha egyszer valaki kitapasztalja, akkor
érezni fogja, hogyan lehet igazán játszani egy fúvós
hangszeren.”
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 „vonós-módra” játszani. Azt is mondhatjuk, hogy
a szárnykürt az egy „fúvós-cselló”.

átIRAtoK

„Mielőtt elkezdek átiratot készíteni, meg kell hall-
gatnom a zeneművet és figyelnem kell nagyon,
hogy a darab a részemmé váljon. Utána már nem
kell a kottával üldögélnem, elmehetek akár sétálni
is. Már el tudom képzelni, hogy szólna ez a darab
trombitán vagy szárnykürtön. És arra is kell fi-

gyelni, hogy például csellózni vagy hegedülni
sokkal könnyebb fizikálisan, mint trombitálni. Kell
hagynom „ártatlan” helyeket, ahol nem kell
semmi extrát játszani, maximum csak hosszú, ki-
tartott hangokat.”– meséli az édesapa.
„Akkor lett ez az egész kockázatos – veszi át a szót
Szergej –, mikor a különböző koncertszervezők
már komoly zenészként tekintettek rám és nem,
mint fiatal tehetségre, aki virtuózan tud játszani.
De ennek az időszaknak véget kellene érnie!
Amikor például A velencei karnevált játszom egy
koncerten, előtte pedig mondjuk Mozart egyik
kürtversenyét, a hangverseny után odajönnek
trombitások köszönni és el vannak ámulva, hogy
hihetetlen, milyen gyorsan, virtuózan játszom –
utalva ezzel a Velencei karneválra. De a Mozart-
darab már nem olyan érdekes számukra. És ez
nagy kár, ezt sajnálom, hisz nem ezért csinálom.
Egyébként sosem éreztem magam csodagyereknek.
Csak szerencsés vagyok, hogy korán megtaláltam
önmagam – persze édesapám segítségével, aki egy
rendkívül tehetséges ember.” 
Édesapja így folytatja e gondolatot: „Ő nem
„wunder” és egyáltalán nem „kind”.
A film végén egy vonatállomáson vagyunk, Szer -
gej elköszön a papától, vonatra száll. Hogy merre
viszi az útja, az nem derül ki.  De az biztos vi -
szont, hogy idén áprilisban Budapestre tart.
Legyen Ön is vendégünk 2020. április 7-én este
19:30-kor a Zeneakadémián, a Tavaszi Fesz ti vál
koncertjén, ahol Hollerung Gábor vezényli a
következő műveket, a BDZ-t és Szergej Nakar-
jakovot. Műsoron: Verdi: Szicíliai vecsernye –
Nyi tány, Arban: Velencei karnevál, Ponchielli: F-
dúr concerto, Respighi: Róma fenyői. 
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VIlÁgSZTÁRUnK BDZ-S TRoMBITÁS SZEMMEl

És, hogy a mi trombitás fiaink hogyan vélekednek
hangversenyünk szólistájáról?

„Szergej méltán világhírű trombitaművész. Páratlan
muzikalitással és technikával rendelkezik, amiről
legtöbbünk csak álmodhat. Nagyon szeretem
játékát és szerény személyiségét.” (Monoki Attila)

„Zseniális fickó, a kedvencem! Nem száraz technikai
csoda, hanem egy hiperszuper muzikális, virtuóz
művész. Cselló- és hegedűátiratokat is játszik,
szerin tem a Haydn C-dúr Csellóversenyt jobban
játssza, mint egy vezető csellista.” (Csatos Ferenc)

„Én is nagyon várom a Nakarjakov-koncertet, ő egy
olyan világklasszis, aki nem a management-nek
köszönheti a karrierjét, hanem egyedülálló tudásá-
nak. (Természetesen hatalmas gárda van mögötte,
minden nagyobb országban van koncertszervezője.)
Virtuozitás, muzikalitás elképesztő szinten. Igazi
kuriózum, amit művel, és miközben az ember hall-
gatja, eszébe sem jut, hogy nehéz, amit csinál. Szá-
momra ez a leglenyűgözőbb benne.” (nagy Antal)

Nyizsnij Novgorod



Meglepő gyorsasággal és gördülé keny ség -
gel sikerült időpontot és helyszínt egyeztet-
nünk a beszélgetéshez. Egy belvárosi
kávéházban találkoztunk, egy megkésett
reggelizéssel egybekötött ismerkedős, bon-
colgatós beszélgetésre. A viszonylag korai
óra és a ködös, nyálkás téli idő közepette
szin te kiragyog Niki finoman sminkelt
mosolyával, elegáns megjelenésével. 
Mindig sminkeled magad?
Á, dehogy! Csak ha fontos „jelenésem” van,
mint most például veled ez a beszélgetés.
Amúgy kifejezetten háziasszony üzemmód-
ban töltöm a napjaim nagy részét, vagy
inkább főállású anya-módban, annak meg
nem eleme a sminkelés.
Nahát… Anya és háziasszony? Hogyhogy?
Mindig is ilyen életre vágytam. Amikor is-
mert énekes lettem, és elkezdődött az aktív
koncertezős időszakom, már akkor tudtam,
hogy hosszú távon a kevesebb, nagyobb
koncertre sze retnék berendezkedni. Férjem,
Barcza Horváth József már megis-
merkedésünkkor befutott jazz-bőgős volt,
nem is volt kérdés, hogy közös életünk
során is sokszor távol lesz esténként. Ezért még
fontosabb volt számomra, hogy kiszámítható je-
lenlétemmel megadhassam a gyerekeinknek az ál-
landóságot. Jelenleg négy-öt koncertem van egy
hónapban, azokból sok itt, Budapesten, így a kon-
cert-napokon is csak este megyek el, a délutánt
együtt töltjük a gyerekekkel. Szükség is van a
ráérésemre, hiszen mindketten járnak zene -
iskolába, délutánonként én hordom őket. A
lányom fuvolázik, a fiam gitározik. 
És amikor együtt koncerteztek a férjeddel?
Akkor számíthatunk a nagyszülőkre – szerencsére
mind a négy nagyszülő szívesen vigyáz a gye -

rekekre, és ráadásul közel is laknak. Bár olyan
nagyon azért már nem kell rájuk vigyázni; Bianka
11 éves, Milán pedig 9. Sokszor meg is várnak
minket ébren egy-egy koncert után. 
Apukád többször volt távol tőled esténként gye -
rekkorodban…
Igen, apukám nagyon aktív és elismert cimbalmos
a mai napig. Négyéves voltam, amikor „bekezdett
stabilba”, azaz állandó állást kapott Budapesten a
mai New York kávéházban. Akkor még Za-
laegerszegen laktunk. Ő Budapestre költözött,
megteremtette a lakhatásunkat, és aztán jöttünk
utána, az egész család. De ő minden este ment.
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„Mesélő vagyok. eszközöm az ének”
Szőke Nikoletta meghívta zenekarunkat 2020. augusztus 28-ai koncertjére a Müpába.
Számára is, a BDZ számára is vágyott kihívás a jazz-szimfonikus párosítás egy egész
estén át, nem beszélve Werner Gáborról, zenekarunk karmesteréről, akire a teljes reper-
toár hangszerelése vár. Nikolettát kérdeztem a BDZ-hez és a Müpa nagyszínpadára
vezető útjáról, rakétaként berobbanó zenei sikereiről, no és persze anya- és feleség-
sze repéről is.
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Díszbe öltöztette magát, és ment zenélni. Szá-
momra ez tehát egy teljesen bevett és megszokott
életforma: az apa zenélni megy, az anya házi-
asszonykodik. Bár édesanyám is muzikális, ő
maga soha nem dolgozott a zeneiparban. Nekem
nagy szerencsém van, hogy így alakult az életem.
Most nagyon jól a helyemen vagyok. Annyira,
hogy a zenét begyűjtő és megtanuló időszakom
után most már alkotó fázisomat élem. 
Ez azt jelenti, hogy te is írsz dalokat, ugye?
Igen.  Három dalomat már felvettük, és most vá-
gunk bele további dalok rögzítésébe. Terveim sze -
rint jövőre meg is jelenik a saját szerzeményeimet
tartalmazó albumom. 
Régebben tehát nem foglalkoztál zeneszerzés-
sel? Hogy jött nálad egyáltalán maga az ének-
lés?
Tulajdonképpen véletlenül vett ilyen irányt az
életem. Anyukám indíttatására – aki arra bíztatott,
hogy mielőbb legyen a kezemben egy szakma,
mert aztán ha korán megházasodom (amit nem ter-
veztem), már nem lesz akkora kedvem tanulni –
közgazdasági szakközépiskolába jártam. Nagyon
szerettem a közeget is, a nyelveket is, tanulni is
sokat tanultam. A szalagavatónkra álltunk össze
az osztályból jó páran egy közös produkcióra.
Négy-öt Jamiroquai számot adtunk elő. Valaki
szer zett hozzá egy kezdetleges zenei alapot,
többen vokál-szólamokat tanultak meg, az egyik
félénk fiú osztálytársunkat még rappelésre is rábír-
tuk, én pedig énekeltem. Óriási siker és óriási
élmény volt. Akkor és ott döntöttem el, hogy

énekelni szeretnék. Az az összetartozás-élmény,
az a felszabadultság, az a zene i ség, amit ott
megéreztem, még ma is kísér a pályám során. S
bár ott maradtam ötödik évfolyamra is a szak is -
kolában, közben azonban már megpályáztam egy
alapí t    vány  nál egy tanulmányi ösztöndíjat, hogy
legyen pénzem a zenével foglal kozni. Megítélték
nekem az ösztöndíjat, így abban az évben már sz-
ereplőként vehettem részt az alapítvány szokásos
éves, Thália színházbeli koncertjén. Ott is
popzenét énekeltem, de jazz zenészek kísértek.
Akik aztán addig nem hagytak utána nyugton,
amíg el nem kezdtem a jazzel foglalkozni.
Ennek a koncertnek más hozománya is volt
számodra…
Igen. A közönség soraiból szúrt ki magának
Józsi… Másfél év múlva össze is házasodtunk.
Természetesen az ő jelenléte is inspirálólag hatott
rám, azóta is mindig ő hangszereli a dalaimat, de
a legnagyobb lökést az adta, hogy elkezdtem jazz-
éneklést tanulni Winand Gábornál. Ráadásul még
Bikfalvy Júlia, sok befutott operaénekes elismert
énektanára is felvett hangképzésre magához.
Akkor innen nyílegyenes volt a pályád?
Ha nem is lett nyílegyenes, de sínen volt, igen.
Nagy előnyöm és nagy nehézségem is volt egy-
ben, hogy az első néhány énekórám után már el is
kezdtem fellépni. Közben pedig még tanárképző
főiskolára is jártam, angol-orosz szakra, amit
ugyan nagyon szerettem, de a sok éneklés és kon-
certezés miatt sajnos abba kellett hagynom. A
klubkoncertek hamar meghozták a rutint, és fél

évvel „hivatalos” énekessé
válásom után élő koncertem
lehetett a Magyar Rádió 6-os
stúdiójából.
Három és fél év múlva pedig
megnyerted a Montreux-i
Jazz Fesztivál énekesi
kategóriáját. 22 évesen…
Azt hiszem, erre mondják,
hogy kirobbanó siker. Gra -
tu lálok hozzá! Ahhoz külön
is, hogy mindezt úgy érted
el, hogy egy kiegyensúlyo -
zott, derűs személyiségű
hölgy maradtál. Nagyon jól
illesz ebbe a környezetbe,
ahol most együtt kávézunk-
teázunk. 
Köszönöm! Én is úgy érzem,
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hogy a helyemen vagyok. Igazából csak pár éve
érzem ezt. Azóta tudom, hogy a zenében engem
nem a technika, nem a csinnadratta érdekel,
hanem a mondanivaló. Végre meg tudtam maga-
mnak fogalmazni, hogy valójában én egy mesélő
vagyok, akinek az esz köze az éneklés. 
Ennek a magadra találásnak a része az, hogy
szimfonikus zenekarral készülsz egy egészestés
Müpa-koncertre? 
Igen. Régi vágyam ez, és most már tudok is mit
kezdeni vele. A Budafoki Dohnányi Zenekarral
egyszer korábban már dolgoztam lemezkészítés
során, így nem is volt kérdés számomra, hogy a
BDZ-t kérem fel a nagykoncertem zenekarául. Sze -
rencsére Hollerung Gábor is szívesen mellém állt
ebben az izgalmas feladatban. Sőt, már teszteltük
is egymást: a zenekar idei újévi koncertjén, január
11-én a Müpában két számot már elő is adtunk
abból a repertoárból, amivel a nyár végi koncertre
készülünk. Nagyon nagy élmény volt!
Közös koncertünk témája a ’30-as – ’70-es évek
zenéje lesz, a populáris jazz műfajából sze-
mezgetve. Említenél néhány dalt a személyes
kedvenceid közül?
Az egyik nagy kedvencem a Cabaret című film

azonos című dala. Különösen a mostani idősza-
komban kiemelt dal ez számomra, mert fontos
mögöttes tartalma van, nagy érzelmi odafigyelést
igényel. A Michel Legrand-számok pedig örök
kedvenceim, főleg mióta magával Legrand-nal
énekelhettem néhányat egyik koncertjén.  E dalok
közül is lesz néhány a BDZ-vel közös koncertünk
műsorán. 
Hogyan kapcsolódsz ki egy-egy ilyen meg-
mérettetés, egy-egy stúdió-munka, vagy éppen
a hétköznapi teendők után? 
Nagyon szeretek meséket nézni együtt a gye -
rekekkel, de akár magamban is. Amúgy is a film-
nézés az egyik legfőbb kikapcsolódási formám.
És mi a másik?
Esténként mindig jár nekem egy óra a fürdőkád-
ban. Ezt az egész családom tiszteletben tartja. Sze -
retek így elzárkózni kicsit a világtól. Zenét is így
hallgatok, fülhallgatóval. A másik nagy luxusom
pedig a reggeli kávém. Mind a kettő. 
Szőke Nikoletta 2020. augusztus 28-án koncertezik
zenekarunkkal a Müpában. A koncert  címe: Holly-
wood aranykora. További közreműködők: Farkas
Zsolt – zongora, Barcza Horváth József – nagybőgő,
Balog László – dobok. Vendégművész: Dolhai Attila. 

Vendégeskedünk
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Gyuszikám, Isten hozott a BDZ-nél!
Köszönöm!
Hogy keveredtél ide?
Magát a zenekart – legalábbis „ránézésből”
– nagyon régóta, körülbelül 1998 óta is-
merem. Annak idején népzenével kezdtem
a Rajkó Zenekarban, a Rajkónak pedig
közös volt a próbaterme a BDZ-vel a Rot-
tenbiller utcában. Voltak közös hang-
versenyeink is, ahol Hollerung Gábor
vezényelte mindkét zenekart. Innen ismer-
jük egymást Gáborral látásból. Később jöt-
tem néhányszor kisegíteni, most pedig,
amikor bőgő szólamvezetői próbajátékot
hirdetett a zenekar, egy kicsit gyakrabban
jártam erre…
Téged választott ki a vezetőség a sok je-
lentkező közül. Gratulálok! Hogy érzed
itt magad?
Nagyon, nagyon jól. Jól ismerem a
szólamot, legtöbb tagjához sokéves barát-
ság is köt. De más szólamokban is sok is-
merősöm, barátom dolgozik.
Azt hallottam, hogy Bánhegyi Tünde
szekund szólamvezetővel például egy helyről
származtok.
Igen, ő is egri születésű, együtt is jártunk általános
iskolába, sőt zeneiskolába is. Akkor még én is
hegedültem.
Hogy lettél mégis bőgős?
Kis kanyarral. Mindkét oldalról zenész családból
származom, így mindig közel voltam a hangsze -
rekhez, a zenéhez. Édesapám a nagybőgőzés mel-
lett hangszerkészítő is. Sőt mindkét nagypapám
zenész volt, az egyik szintén nagybőgős és
hangszerkészítő, a másik pedig cimbalmos, tehát
volt a családban mindenféle hangszer, ütős és
vonós is. De hiába nógattak, s terelgettek gye -
rekkoromban a bőgő felé, féltem tőle. Ijesztő volt

számomra az a nagy, szekrény méretű valami ott
a sarokban. Nem nagyon akaródzott foglalkozni
vele. Így nyolcéves koromban inkább hegedülni
kezdtem. Mindössze két évig tartott ez az „elhaj -
lásom”, nem igazán szerettem azt a hangszert…
Állítólag már annyira nem akartam a végén
gyakorolni rajta, hogy megfogtam, és egyik
szobából áthajítottam a másikba. Utána egy kis
szünet következett zenei karrieremben, aztán zon-
goráztam egy évig, de ez is abbamaradt valahogy.
És egyszer csak, úgy tizenhároméves korom
tájékán, mégis késztetést éreztem, hogy kipróbál-
jam a nagybőgőt. Szerelmünk azóta is tart. 
Hol kezdtél játszani, bőgőzést tanulni?
Rögtön a Rajkóban. Ott Novák László volt az első

Kulisszák mögül

Repül a hegedű, ki tudja, hol áll meg…
Lázár Gyula ez év eleje óta tagja zenekarunknak. A bőgő szólam egyik vezetőjeként
kezdett a BDZ-ben tevékenykedni. Bár túl sokat még nem tudunk róla – ezért is gondol -
tuk mikrofonvégre kapni –, hamar „leGyuszikáztuk”, közvetlen természete, kommu-
nikatív megnyilvánulásai okán. Zenekarunk kottatárosa, Kurta Klaudia fogta vallatóra,
két különböző összetételű kotta-adag átadása között.
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tanárom, Isten nyugosztalja. Ő a
Nemzeti Filharmonikusoknál volt
alapító és szólamvezető bőgős.
Nagyon sokat köszönhetek neki. Ő
indított el ezen a klasszikus pályán.
Két év után pedig a Bartók Béla
Zeneművészeti Szakközépiskolában
folytattam tanulmányaimat, majd a
Zeneakadémia következett.
Klasszikus zenei munkásságom a
Concerto Budapest zenekaránál
folytatódott, ahol tizenegy évet ját-
szottam. Emellett persze megmaradt
a népzene is mind a mai napig. 
Állandó formációban népzenélsz?
Vagy mindig mással állsz össze?
Alapvetően mindig mással, eseti jelleggel. Rend-
szeres kisegítő vagyok az Állami Népi Együttes-
ben. De volt már olyan is, hogy közel hét évig
ugyanabban a zenekarban muzsikáltam, a balkáni
népzenealapokon nyugvó zenét játszó Cimbali -
bandben, Unger Balázs cimbalmos vezetésével.
Szép éveket töltöttünk együtt.
Milyen emlékezetes koncertélményeid vannak? 
Az egyik mindenképpen az első itteni hang-
versenyem, ahol már szólamvezetőként vehettem
részt. Ezen a koncerten Berlioz: Fantasztikus
szim fóniát játszottuk. Említenék még egy tavalyi
előadást is, amikor a Kelemen Kvartett kiegészítő
bőgőseként én is felléptem Snétberger Ferenc saját
szerzeményeit megszólaltató koncertjén. A Con-
certo Budapest színeiben számos magyar és
nemzetközi szólistával is volt szerencsém játszani,
ezek is emlékezetes pillanatok. De még sorolhat-
nám hosszasan… Véleményem szerint egy
muzsikus számára, aki szereti a hangszerét, min-
den koncert, vagy próba ugyanolyan élményt je-
lent, műfajtól vagy  helyszíntől függetlenül.
Vannak kedvenc muzsikusaid?
Jazz-zenében a műfaj két ikonikus alakja, Ray
Brown (amerikai jazz-bőgős, Ella Fitzgerald férje

is volt hat évig) és Niels-Henning Ørsted Pedersen
(dán bőgő-fenomén), klasszikus zenében pedig
Ludwig Streicher (osztrák nagybőgőművész és
zenetanár), akinek bőgőiskolája mindegyik bőgős
tanulmányainak alapja, kottákat is írt, illetve Gary
Karr (amerikai bőgő-virtuóz).
Akkor mondhatjuk, hogy szereted a jazzt.
Persze.
Minden bőgős szereti a jazzt?
Nem tudom. Nekem adott volt, mert én több stílust
játszom, a konzervatóriumi évek alatt alakult ez
így. Nem is tudnék csak egy műfajban zenélni…
De szerintem egy bőgősnek ez így jó, mert minden
stílusban, minden zenének az alapja a basszus.
Van kedvenc zeneműved, zeneszerződ?
Igen, Schönbergtől A megdicsőült éj című kama-
radarab. Kedvenc zeneszerzőim közé tartozik
például Richard Strauss és Bartók Béla.
Kivel zenélnél együtt szívesen?
Ha vissza lehetne menni az időben, akkor Bachhal
nagyon izgalmas lenne együttjátszani. Ő nagyon
nagy hangsúlyt fektetett a basszusra, minden
darabjában.
Visszakanyarodván a zenetanuláshoz…  Ha a
kicsi gyerek nem hegedűn kezdi, hanem rögtön
bőgőzni szeretne, akkor felteszik egy sámlira és

odatolják ehhez a nagy
hangszerhez?
Ez most nagyon aktuális kérdés
számomra. Nyolcéves ikerfiaim
közül az egyik, Dávid, csellóra
jár, de nagyon kacsingat a nagy-
bőgő felé. Nagyon sze reti és
nagyon ügyes is! Lehet, hogy ő
is a bőgőt választja majd?
És a másik fiad?
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nÉVJeGy: láZáR GyUlA BŐgŐ SZólAMVEZETŐ

született: Eger, 1982. 05.29.
Amire a legbüszkébb: a családjára, ikerfiaira és feleségére
legérdekesebb hely, ahol játszott: Sydney-i operaház
Mit csinálna, ha nem zenével foglalkozna: „nagyon szeretem az
autókat, szerintem autószerelő lennék.”
Mit olvasott utoljára: Frei Tamás Bábel című könyvét

Jótanács a bőgőzni készülő fiatalok számára: „Csak lazán!”
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Másik fiam, Gyuszi, dobolni tanul.  
Milyen, mikor az embernek két egyforma gye -
reke van?
Kétpetéjű ikrek, szóval külsőre nem teljesen egy-
formák, olyanok, mint két „hétköznapi” tesó. De,
izgalmas az élet velük, az biztos.
Mesélnél egy kicsit a saját bőgődről?
Elég régi hangszer. Megtisztelő számomra, hogy
barátomnak mondhatom Rácz Barnabást. Ő Eu-
rópa egyik legnagyobb bőgőkészítője és restau-
rálója, és az ő műhelyéből sikerült ezt a hangszert
megszereznem. Ő restaurálta, benne van a keze
munkája. Régi vágyam, hogy szeretnék majd egy
új hangszert is készíttetni a mesterrel.
Akkor ezek a hangszerek nem egy életre szól-
nak?
Hát van, akinél igen. Mivel hangszerész családból
származom, nálunk soha nincs vége a hangszer-
vadászatnak…(nevet). Egy pár éve egyébként
nagyon elkezdett érdekelni a hangszerkészítés
világa is, be is szoktam segíteni édesapám műhe-
lyében. Ez a másik szenvedélyem a bőgőzésen
kívül. Legerősebb vágyaim közé tartozik, hogy

egyszer elkészítsek egyedül egy
nagybőgőt. De ehhez még sokat
kell tanulnom. 
Mennyi ideig tart, amíg az
ember a nulláról elkészít egy
hangszert?
Egy bőgő folyamatos, intenzív
munka mellett körülbelül három-
négy hónap alatt készül el.
Ennyi időigényes hobbi mellett
hogy állsz sza badidővel?
Elég kevés van belőle, azt a
kevéskét is próbálom a családdal,
a gyerekekkel tölteni. Az ikrek
most nyolc évesek, még nagyon
szükségük van minden instruk-
cióra, nevelésre, most kezdik az
életet. Sokat sétálunk, bicikliz -
ünk, sportolunk, úszni járunk.
Néha zenélünk is együtt.
Hogyan tudsz kikapcsolni,
hogyan pihensz?
Édesapám műhelyében segéd-
kezni, vagy csak figyelni a
munkafolyamatot, nekem az a pi-
henés. Otthon pedig a különböző
vonós hangszerekről készített
képek nézegetése, behatárolása, a

hangszerkészítők felismerése. Például az olasz
hangszereket ezer közül is fel lehet ismerni.
Feleséged szintén zenész?
Nem, ő kiskorában hegedült, de aztán a vonót ol-
lóra cserélte, fodrász lett, majd egy huszárvágással
ügyvédsegéd. De nagyon megértő, hála Istennek.
Nálunk, zenészeknél nagyon ritka a valódi, munka
nélkül töltött hétvége vagy ünnep. Nekünk akkor
is menni kell. És mivel feleségem édesapja szintén
bőgős volt, testvére pedig hegedűs, az ő oldaláról
is tele a család muzsikusokkal, így hát feleségem
is tudja, milyen is a zenész élet. 
A végére maradt a legérdekesebb kérdés.
Hogyan fér be a bőgő az autóba?
Simán! Egy Polski Fiatban is lehet bőgőt szállítani.... 

Kulisszák mögül

Budai Krisztián szólamvezető-társáról és barátjáról:

„gyuszival a barátságunk sok évre nyúlik vissza. Sok
időt töltöttünk együtt az akadémiai évek alatt.
lenyűgöz az a fajta tudása, hogy minden zenei mű-
fajban megállja a helyét. Ilyen bőgőst nem ismerek
rajta kívül. Az ikrei nagyon különleges gyerekek.”





A megbeszélt időpontban érkezem a
belváros közepén, a Bazilikától mindössze
húsz méterre található boutique hotelbe.
Várnom kell, de ezt egyáltalán nem
bánom, mert egész egyszerűen élvezettel
tölt el a szálloda lobbijában, az ahhoz több
kisebb és egy nagyobb térben is kapcso -
lódó Liszt Étterem területén nézelődéssel
eltöltött idő. Sok szállodában megfordul-
tam már, de egészen határozottan ál-
líthatom, hogy ennek a kis gangos bérházból
kialakított, mindössze 49 szobás hotelnek és étter-
mének, meghitt zugainak, berendezésének a
hangulata kivételesen magával ragadó. Most
éppen egy tükör tart fogva, amelyet úgy állítottak
be, hogy a körülötte felfelé tekergésnek induló csi-
galépcső teljes magasságában, korlátjával, díszes
lámpáival tükröződjön benne. Az embernek szinte
kedve támad nekivágni a meredek lépcsősornak…

Hol szeretnél leülni? – kérdezi tőlem a kis késéssel
érkező igazgató úr. Vagy inkább fiatalember.
Legutóbbi egyeztetésünk során körbejárhattam a
szállodát, láttam kisebb és nagyobb termeket,
bárokat, a Bazilika kupolájára 30 méteres magas -
ságból tekintő, attól mindössze pár méterre
húzódó tetőteraszt, mozis termet, zongorás termet,
úgyhogy hirtelen magam sem tudom, mit
válasszak. Kornél oldja meg a helyzetet, a Herceg-
prímás utcára néző Liszt Étterembe vezeteve. 
Itt szoktál ebédelni?
Ebédelni nem igazán, néha vacsorázni.
Itt töltöd a vacsoraidődet?
Időnként előfordul, igen. Ez egy kis szálloda, kis
csapattal, így a menedzsment tagjaira időnként
hétvégi ügyeleti kötelezettség is hárul, amikor

akár két-három napra be is költözünk valamelyik
szobába. Ilyenkor, meg amikor késő estig tart a
munkaidőm, akkor szívesen eszem itt.
Jól érzékelem az étterem ezen részén a monar-
chiabeli miliőt?
Igen, jól érzékeled. Az étterem neve, Liszt, szinte
adta magát, ha már zenei tematikájú hotelünk van
itt Magyarországon. De az elnevezésen túl a mili -
őbe, a menü összeállításába is tettünk egy kis
csavart. Monarchia korabeli ételeket szolgálunk
fel, igyekszünk visszahozni az egész régió akkori
ízvilágát. A berendezés is azt az időszakot idézi,
bár színesebbé, kicsit modernebbé tettük, mert úgy
gondoljuk, a mai világnak erősebb impulzusokra
van szüksége ahhoz, hogy többévszázados ingerek
ugyanúgy hathassanak. 
Sokat tudsz az étteremről. Elvárás, hogy eny -
nyire képben légy ez ügyben is?
Ahogy már említettem, ez itt egy kicsi, de nagyon
elkötelezett csapat. Itt mindenki foglalkozik min-
dennel, ha úgy adódik, a saját munkakörén túl is.
Láttam már, például a tulajdonos-alapítót, Henry
Kallant is padlót felmosni. Jómagam zeneigazgató
vagyok, de ez nagyon sokszor concierge-i felada-
tokkal jár, azaz tudnom kell válaszolni bármilyen
vendég-kérdésre. Elsősorban persze a zenei
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BDZ és Aria Hotel – megtaláltuk egymást!
A vendégeknek is zenélő szállodai zeneigazgató szonátája

Magyar Kornéllal, az Aria Hotel Budapest zeneigazgatójával folytatott első,
együttműködési lehetőségeket tapogató megbeszélésünket gyorsan követi a második.
Ám ezúttal már nem a „céges” keretek kerülnek terítékre, hanem valami olyasmi, ami
a Hangoló olvasói számára is izgalmas: a világon szinte egyedülálló, zenei tematikájú
szálloda kulisszatitkai, egy szállodai zeneigazgató izgalmas  munkaköre, illetve a szál-
lodához tartozó, az olvasóinkat tárt karokkal váró Liszt Étterem. 



      
      

témákkal keresnek meg, de bármi előfordulhat.
Tehát nem árt, ha el tudom mondani, hogy étter-
münkben a tükrökön híres zenészek aláírásait
láthatja, vagy amíg majd az ételére várakozik,
addig előételként saját sütésű kenyeret, házi vajat
és házilag tisztított vizet szolgálunk fel neki. 
Vajaskenyér függőségem okán ez utóbbi informá-
ció meglehetősen felkavar, de időkorlátaink visz -
szaterelnek cikkem fő témájához. 
A hotel alapítója, tulajdonosa itt él?
Nem, még csak nem is Magyarországon. Egy
ipolysági magyar embert kell elképzelni, aki
először Ausztriában, majd Amerikában próbált
sze rencsét. New Yorkban hét év alatt kifutófiúból
szállodavezető lett, majd újabb hét év alatt saját
szállodát, majd szállodaláncot alapított Library
Hotel Collection néven. Tematikus szállodái van-
nak, négy Amerikában, egy Kanadában (ez az
egyetlen, amely nem boutique, vagyis lényegesen
nagyobb szobaszámmal rendelkezik), és két zenei
tematikájú; az egyik Prágában, már 2003 óta, a
másik pedig mi vagyunk, 2015 óta. Mr. Kallan
kiválóan beszél még mindig magyarul, és amikor
itt tartózkodik, fokozza bennünk, itt dolgozókban
az amúgy is erős, a hazai szállodaiparban egészen
egyedi családias érzetet. Pár hete, amikor este ha -
za indulva odaköszöntem neki az étterem tera -
szára, kicsit leültetett, beszélgettünk, majd
távoztomban kedvesen megpaskolta az arcom, és
annyit mondott: Jól nézel ki, kölyök!
Azt hiszem, tudom, miről beszélsz. Ha nem is
hasonló iparágban és logisztikában, de nálunk
a BDZ-ben is jelen van egy erőteljes családi
hangulat. A mi Maestrónk, Hollerung Gábor is
simán paskolgatja az embert, s mond közben
valami kedveset, vagy viccesen kedvesnek
tűnőt… Zenekari szempontból értem, mi az,
hogy zenei tematika. De mit
jelent ez egy szálloda ese té -
ben? 
A szállodát négy szárnyra osz-
tottuk, s a négy szárnyban
különböző, zene által inspirált
szobákat és lakosztályokat
találunk. A különböző stílust
felvonultató szárnyak minden
egyes szobája zenei nagysá-
gokat és legendákat ünnepel az
opera, a klasszikus zene, a jazz
és a kortárs könnyűzene
világából. A hotelben talál-

hatunk Maria Callas, James Brown vagy épp Liszt
által inspirált szobát, az Opera szárnyban pedig
híres operákra vagy balettekre reflektálnak a
lakosztályok: így a Pillangókiasszonyra, a Rómeó
és Júliára, a Carmenre, illetve a La Traviatára. A
szobákban, és a legfelső gang fölött húzódó
műanyag esőfogókon a híres cseh karikaturista,
Joseph Blecha rajzait láthatjuk. A Music Garden
névre hallgató hall a tetőtéri High Note SkyBaron
kívül az egyik legkedveltebb része a hotelnek,
hiszen az itt található Bogányi zongorán gyakran
játszanak egyrészt tehetséges fiatal jazz muzsiku-
sok, másrészt saját hangszerén többször zongorá-
zott már Bogányi Gergely is nálunk. De gyakori
vendég az Opera szárny kurátora, Rost Andrea,
valamint a Kortárs könnyűzenei (contemporary)
szárny kurátora, Rúzsa Magdolna is. Fisher Iván,
a Klasszikus zenei szárny védnöke szintén
gyakran veszi igénybe szállodánkat, különösen
zenekara közelünkben zajló szabadtéri ren-
dezvényei során. A belsőépítészeti terveket
egyébként Varró Zoltán készítette. Az auditív és
szellemi élmények mellett a Harmony Spa is
vendégeink rendelkezésére áll, jómagam pedig
segítek vendégeinknek eligazodni a város nyúj-
totta kulturális rendezvények között.
Zenei hírességek is gyakran járnak ide?
Természetesen! A klasszikus zenei életből Plácido
Domingo, Anna Netrebko, Edita Gruberová és
Bryn Terfel is az Ariában szállt meg, a jazzvilágból
mások mellett Randy Brecker és Benny Golson
fordult meg – utóbbi autogramjáért szeretne New
Yorkba jutni Viktor Navorski (Tom Hanks) a Ter-
minál című filmben –, de Anastacia és Dan Brown
is az Aria Hotel Budapest vendége volt már.
Elég komplex munkakörnek tűnik a szállodai
zeneigazgatóság. Valójában mi a végzettséged?
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Eredetileg irodalmárként végeztem az ELTE ma -
gyar szakán. De anyukám és apukám révén is hoz-
tam magammal a zenét gyerekkorom óta.
Anyukám csellótanár volt az Ádám Jenő

Zeneiskolában, apukám zongorista, illetve a
Bartók Rádió nyugalmazott vezető szerkesztője.
Apukám zenei tehetsége, abszolút hallása, kima-
gasló jazz-affinitása örök, utolérhetetlen példa,
részben ezért lett belőlem is zenész. A zongora
mellől a ritmika világa felé fordultam, még iro-
dalmár egyetemista koromban meg is pályáztam
egy ösztöndíjat Indonéziába. Így évekig tanultam
tradicionális gamelánzenét, majd később többször
mentem Indiába is tanulni. Ütőhangszeres előadó
vagyok, és alkalmi jelleggel fel is lépek, például
az Amadinda Ütőegyüttessel. De megélhetési for-
mának nem ezt választottam, mert úgy ítéltem, ez
a fajta zene nem tud integráltan jelen lenni Ma -
gyarországon. Néha alkalmam nyílik itt a szál-
lodában is zenélésre, ma a délutáni Wine &
Cheese elnevezésű „uzsonnafogadásunkon”
például jót jammeltem szájharmonikán Kasai
Jnofinnal, a két állandó zongoristánk egyikével. 
Mindig van a zsebedben egy szájharmonika
ilyen esetekre?
Úgy valahogy. De a szálloda zongoráihoz is
szívesen leülök. Kéthetente jógaórákat tartunk a
hotel tetején, a High Note SkyBarban, amelyekre
bárki bejöhet, nem csak szállóvendégeink. Itt
pedig elő tudnak kerülni az egzotikus hangszerek
is, és a vendégek hálásak az élő elektronikával
kevert keleti hangzásokért, amelyeket a gyakorla-
tok alatt játszom. 
Tehát aktívan zenélsz továbbra is.
Igen, amennyire időm engedi. Az indiai gurum
mondta, hogy a hangszeres gyakorlás a jóga egyik

változata, a zene pedig egyfajta meditációs tech-
nika a sok közül. Számomra a zenélés szükséges
szellemi és testi feltöltődés. Szerencsére más for-
mában is jelen van a zene az életemben. Állandó

kurzusom van a McDaniel College-ban
itt Budapesten, általános ismereteket
tanítok a zenéről nem zenész fiataloknak,
akik a világ minden sarkából jönnek hoz-
zánk tanulni. A Bartók Konzervatórium-
ban is tanítottam egy fél évet, indiai
ritmika és gamelán zene témakörben.
És valójában miből áll a munkaköröd?
A legfontosabb feladatom nekem is a
vendégekkel való közvetlen kapcsolat-
tartás, és ezen belül is a különleges
kívánságok megszervezése. A kívánsá-
gok között szép számmal akad zenei jel-
legű. A szálloda arculatához tartozik
számos olyan zenei produkció szer -

vezése és bonyolítása, amelynek a stílusa,
hangzásvilága erősen befolyásolja az Aria márka
karakterét, ezért ezek szervezésének rész leteit
mindig személyesen felügyelem. Szállodánknak
állandó zenei programjai is vannak. Ezeket szer -
vezem, vezetem, felügyelem, illetve foglalkozom
mindenféle zenei igénnyel.
Meg zenélsz a vendégeknek… Kicsit olyan,
mintha itt élnél a szállodában… 
Ha nem is élek itt, valóban, kicsit saját otthonom-
nak is érzem. Szeretek itt lenni.
Úgy látszik, nem csak a dolgozók, de a vendégek
is szeretnek az Aria Hotel Budapestben
tartózkodni, hiszen 2017-ben a TripAdvisor
értékelései alapján az Aria Hotel Budapest lett a
világ legjobb szállodája, majd 2018-ban is az első
három között szerepelt.
Valószínűleg még hosszasan tudnánk beszélgetni
a hotel, az étterem, a zenei igazgatói munkakör, il-
letve a BDZ és az Aria Hotel összekapcsolódási
lehetőségeiről, de mivel időközben az étterem dol-
gozói megleptek minket a szokásos előétellel, leve -
zetésképpen koccintunk egy kis házilag tisztított
vízzel, megbeszéljük, hol érdemes parkolni, ha az
ember biciklivel jár – mint ahogy mindketten
tesszük –, aztán a tollat félretéve elmerülünk a
házikenyér megvajazásában. Az én agyam pedig
már azon jár, hogy vajon melyik barátnőmet mi-
lyen apropóból tudom ide, a Liszt étterem valame-
lyik zugába minél hamarabb elhozni, hogy átadjuk
magunkat a kis csavarokkal elénk tárt Monarchia-
hangulatnak. Mert visszajövök, az már biztos. 
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Misiként megszerettük, 
Mihályként rajongunk érte! 
Amikor négyévesen a súlyos-nagy ütőgardonon úgy játszott, hogy ki sem igen látszott
mögüle, vagy amikor 6-7 évesen hegedült, „nehezebben bontogatva szárnyait” e
hangszeren, még nem tudhatta, hogy kilencévesen találja meg hangszerét, a zongorát.
Azt meg főleg nem, hogy hamarosan ő lesz a magyar klasszikus zenei élet egyik leg-
nagyobb reménysége. Lassan szeretett bele a zongorába, de hamar meghatározó él -
ménnyé vált számára Bartók Béla: Gyermekeknek című ciklusa révén, amelyet Kocsis
Zoltán előadásában hallott. De nagy hatással volt rá a „zongora gyönyörű hangzása”
önmagában is. Szerencsénk, hogy így történt, mert lehetett volna belőle néptáncos,
népzenész, mesemondó vagy épp vőfély ‒ a családi tradíciókat követve. Ez ugyan nem
lett volna nagy baj, de akkor nem ő, a 23 éves Berecz Mihály lenne a BDZ Mozart-kon-
certjének vendégművésze… 

Ha már említettük a családot, érdemes
azért kicsit többet írni a tagjairól, hiszen
ha nem is ritka, de azért nem is minden-
napos dolog, hogy egy család négy férfi
tagja mind művész. Az édesapa, András,
Kossuth-díjas énekes, mesemondó,
 műfordító, előadóművész, akinek
számom ra, somogyiként, a Mese a
somogy országi patakgörbítőkről c. film-
ben nyújtott remek „mesemondása” és
zeneválogatása az egyik legkedvesebb.
A három fiú közül az egyik testvér,
István, vőfélyként indult, előadó mű -
vésszé, furulyássá, folkloris tává, Arany -
sarkantyús táncossá vált, mellesleg jogot
tanult. A másik testvér, Márton, filmren-
dezőnek készül, pedig trombita szakon
klasszikus zenét tanult, közben pedig
apjával és testvérével népdalénekesként
lépett fel, nemegyszer. Nem véletlen ez
a nagy zenei irányultság. Édesapjuk nyilatkozta
korábban, hogy a családban minden nap zenével
kezdődött, s azt is, hogy ő a négy gyermeke közül
csak egynek nem próbálta megmondani, hogy
merre tartson. Ehhez képest „három még ma is
keresi magát, de egy már most tudja, hogy mi lesz
30 év múlva…” Ez az egy pedig „a Misi”. 
Berecz Misit láttam kisfiúként zongorázni. Láttam
őt tizenkétévesen a Zuglói Filharmónia Tücsök
Zenekarát vezényelni Tihanyban, ahol nagyon ko-
molyan nyújtott kezet a felnőtt koncertmesternek.

Láttam, hogy milyen gondosan segített ifjú zon-
gorista társának még a kottatartó lehajtásában is,
amikor szintén a zuglói zenekart vezényelte egy
iskolai koncerten. Láttam 2019-ben, a Beethoven
Budán koncertsorozat keretében, amikor Baráti
Kristóffal Beethoven hegedű-zongora szonátáit
adták elő. Tudom, hogy már nemcsak résztvevője,
de tanára is volt zongora mesterkurzusnak azért
(is), mert, mint vallotta, ő maga már annyit kapott
mestereitől, mentoraitól, hogy abból már szeretne
átadni másnak is, még ha nincs is sokévnyi tapasz-



talata. Hallottam őt Chopin, Beethoven, Ravel,
Mozart, Poulenc, Brahms művek előadójaként,
főleg felvételről, és most láthatom-hallhatom őt
„élőben” a Zeneakadémia színpadán, amikor
Mozart A-dúr zongoraversenyét játssza Vashegyi
György vezényletével, a BDZ-vel.

Azt mondtad, hogy a zongorázás, a napi akár
három-négyórás gyakorlás szellemi és fizikai
megterhelést, komoly odaadást jelent egy -
szerre. Hogyan lehet e kettőre felkészülni?
Sporttal, meditálással, netán egy kis repüléssel,
Baráti Kristóffal?
Baráti Kristóffal közös muzsikálás, utána repülő-
irányításba való belekóstolás…. Ezek nagy
élmények voltak számomra (a repülés utóbb
szenvedélyemmé is lett); az erőgyűjtést, pihenést
valóban el tudnám képzelni így is. A legnagyobb
feltöltődést számomra talán a természet jelenti:
már egy rövid séta a parkban kikapcsol, megerősít.
Európa egyik legforgalmasabb városában, Lon-
donban élek, hatalmas zaj vesz körül. Így az egyik
legnagyobb ajándéknak tartom a gyönyörű
parkokat. Nálam az is gyakorlásnak számít, ha
leülök egy fa alá, fűbe heverek és kottával a
kezemben eléneklem magamban a művet. 
Azt is mondtad úgy öt éve, hogy sokat játszol,
mindenféle zongoraművet: operát, szimfóniát,
zongoraversenyt. Hogy „irgalmatlanul sok
darabot” tanultál meg pillanatok alatt. Hogy
rengeteg zenét hallgatsz. És mostanság?
A zongoramuzsika, bármilyen gazdag is, csak egy
kis része a zeneirodalomnak. Vegyük például
Mozartot. Huszonhárom zongoraversenye min-
denképp életművének egyik csúcspontja, viszont
kedvenc műfaja az opera volt. Zenei nyelvét ez
határozza meg; az operai hangvétel megjelenik
szin te minden kamaraművében, versenyművében,
de akár még szakrális műveiben is. Épp ezért tar-
tom fontosnak, hogy ugyanolyan otthonosan mo-
zogjunk szimfonikus zenében, operában,
dalirodalomban, mint a zongorarepertoárban.
Ezért, ha tehetem, elsősorban nem is zongorakon-
certekre járok. Legutóbbi felfedezésem Berlioz
Faust elkárhozása című operája volt, amiből egy
nagyszerű koncertszerű előadást láttam a Metro-
politan Operában. 
Kis szintetizátoron kezdted a tanulást, hallás
után. Aztán „Isten segítségével” eljutottál egy
csodálatos zongoratanárnőhöz, aki beléd
oltotta a zene szeretetét. Most Londonban

tanulsz még, de már tanítottál itthon egy nyári
zongorakurzuson, laza fehér pólóban, kockás
vászonnadrágban. Mesélnél a tanulás-tanítás
folyamatáról? 
Egyre jobban látom, hogy micsoda alázat, türelem
és bölcsesség kell kezdők tanításához. Hatalmas
felelősség! Alkalmatlan tanárok egy életre képe-
sek viszolygást kelteni a zene iránt. A tudást és a
szakértelmet fontosnak tartom, de sose szabad
elfelejtenünk, hogy a zene legéltetőbb tulajdon-
sága az örömszerzés. Nem a célja, de fontos tulaj -
donsága. Ezt tartom a legfontosabbnak minél
korábban továbbadni: a zene szenvedélyes sze -
retetét. Lehet, hogy valakinek csodálatosképpen
enélkül is megy, de az ilyen út azért, úgy látom,
legtöbbször terméketlen vidékre, sivatagba visz.
Egy zongorakurzuson, ahol te is tanítottál, ta -
nul ni „kell”, még ha önkéntes alapon is. Ezt a
szót, hogy zenélni, táncolni, énekelni „kell”, ti
talán soha nem hallottátok otthon, mégis a zene
tanulása volt az életetek, s most is az. Te kicsit
távolabb estél a fádtól, mert az ún. magas-
művészetet képviseled, míg édesapád és István
testvéred a népi hagyományt. Hogy látod ezt?
Ezek nincsenek távol egymástól. Mindkettő ma -
gas művészet. Természetesen Bartóktól számítjuk
a klasszikus és a népzene igazi egyesülését, de ha
belegondolunk Monteverdin és Bachon keresztül,
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1997-ben született Budapesten. 2013. máj. 30-án mu-
tatkozott be a Müpában, ahol Kocsis Zoltán vezényletével
Ravel: g-dúr zongoraversenyét adta elő. Több rangos zon-
goraverseny díjazottja: 2018-ban első díjat nyert a II. Man-
hattan nemzetközi Zenei Versenyen, majd ugyancsak
2018-ban megnyerte a londoni Királyi Zeneakadémia Har-
riet Cohen-díját. Dolgozott gál Tamás, Keller András, Kocsis
Zoltán, Ménesi gergely, Vashegyi györgy, Vásáry Tamás,
Záborszky Kálmán karmesterekkel, és olyan zenei nagysá-
gok követték/követik fejlődését, mint Kocsis Zoltán, Wag-
ner Rita, Vásáry Tamás. Fellépett még a Zeneakadémia, az
operaház színpadán, külföldön pedig a Pozsonyi Állami Fil-
harmónia nagytermében, a Berliner Konzerthausban és a
Berliner Philharmonie-ban. Részt vett hazai és nemzetközi
mesterkurzusokon, ahol Kemenes András, némethy Attila,
Vásáry Tamás, illetve Malcolm Bilson, Imogen Cooper, Pas-
cal Devoyon, Arie Vardi bővítette tudását. Repertoárja
széles: Bachtól a kortárs szerzőkig terjed. A Szent István
Király Zeneművészeti Szakközépiskola elvégzését követően
(ahol Belák Erzsébet volt a tanára) 2016 óta egyetemre jár,
a londoni Királyi Zeneakadémiára (Royal Academy of
Music), ahol Christopher Elton a tanára.



Haydn, Schubert, Brahms – mind merítettek
népzenéből. Aztán Berióról, Ravelről és Sztravin-
szkijról már nem is beszélve. Nekem így könnyű,
és egyenes utam volt Bartókhoz édesapám segít-
ségével, aki születésemtől kezdve alakította
ízlésemet.  
Rátérve a BDZ-s koncertre; kitől érkezett
felkérés? Hollerung Gábortól? Vagy Vashegyi
Györgytől, akivel már léptél fel, és tán épp ezt
a művet adtátok elő?
Vashegyi György kért fel a koncertre, akivel közel
tíz klasszikus versenyművön dolgoztunk már
együtt, köztük sok Mozarton is. De ezt a zongora-
versenyt még nem adtuk elő együtt. Vashegyi
Györggyel zenélni mindig ünnep. Öt éve tart a
barátságunk és közös munkánk, amire nagyon
büszke vagyok. Gyermekkorom egyik legnagyobb
koncertélménye is hozzá és együtteséhez fűződik:
a Dido és Aeneas a Müpában. Azóta vagyok lelkes
törzsközönsége Vashegyiéknek. 
Miért a fentebb említett művet adod elő a „zon-
gorára írt művek irgalmatlanul gazdag iro-
dalmából” közös koncertünkön? Erre kértek
fel, vagy te választottad? Szereted Mozartot és
ezt a harmincéves korában írt, háromtételes,
„lírai, napsugaras, derűs, fájdalmas, ellenáll-
hatatlanul lendületes, pazar témákat válto-
gató” művét?
Létezik olyan, aki ne szeretné?! Mindig a ritkáb-
ban előadott Mozartok voltak a műsoromon,
 gondoltam most választok egy igazi

kö zön  ség kedvencet. A K.482-es és K.488-as zon-
goraversenyekben Mozart a megszokott oboák
helyett klarinétokat használ, ezek kitüntetett fi-
gyelmet kapnak. Ő volt az egyik legelső, aki
felfedezte a klarinétban rejlő lehetőségeket és
versenyművet is írt rá. A hangnem is jelentős:
Mozart operáiban az A-dúr általában a szerelem
hangneme (gondoljunk csak a Così fan tutte vagy
a Szöktetés a szerájból híres tenoráriáira). Két leg-
fontosabb klarinétra írt műve, a Klarinétötös (KV
581) és egyik utolsó műve, a KV 622-es klari -
nétverseny is ebben a hangnemben íródott. A zon-
goraverseny második tétele pedig igazán
rendhagyó, hiszen Mozart valószínűleg ezt az
egyetlen tételt írta fisz-mollban. 
„Nagy hangközugrásokkal teli” a zongo-
raszóló, magyarul briliáns technikát igényel.
Szereted a virtuozitást? 
A virtuozitás fontos eleme a Mozart zongora-
versenyeknek is, mint minden versenyműnek. De
ha az egész magamutogatásba és öncélúságba for-
dul, akkor nagy a baj. Kodály az így muzsikálókra
szánalommal és ijedten tekintett, mint a háztetőn
egyensúlyozó holdkórosokra.
Mi történik az alatt a kb. két perc alatt, míg
leütöd az első billentyűket ebben a Mozart-
műben? Átmész „álmodozó hallgatóba”, vagy
maradsz koncentráló művész?
Ha átmennék „álmodozó hallgatóba”, nem lenne,
aki eljátssza a darabot. Liszt mondta: „hideg fejjel,
forró szívvel”. Egyébként Mozart mindig játszott
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a zenekari tuttikban is, hiszen a zongora is fontos
része volt a basszusszólamnak. Ha el akarjuk
kerülni, hogy a kétperces zenekari bevezető alatt
biodíszletnek érezzük magunkat, érdemes csat-
lakozni a zenekarhoz és játszani a tutti szólamot
(ahogy a Beethoven zongoraversenyeknél is még
bőven szokás volt). 
Mozart írt-e kadenciát ehez, a műhöz? Ha nem,
akkor kiét játszod? Van sajátod netán? Tudjuk,
hogy zeneelméletet és zeneszerzést tanulsz, és
hogy zenét is szerzel.
Mozart minden zongoraversenyéhez írt kaden-
ciákat, sajnos nem mindegyik maradt fent. Ennél
a műnél szerencsére megmaradt az eredeti kaden-
cia, így azt fogom játszani, viszont nem szabad
elfelejtenünk, hogy egészen az II. világháborúig,
de még utána is egy ideig természetes volt, hogy
mindenki a saját kadenciáját játssza (például
Dohnányi). Ezek persze mind teljesen más stílus-
ban íródtak, de ilyenkor mindig Beethoven B-dúr
zongoraversenyének a kadenciáját hozom fel
példának, amit Beethoven vagy húsz évvel a mű
befejezése után komponált. Így a kadencia zenei
nyelvezete egészen más lett, mint magáé a zongo-
raversenyé – sőt, attól különböző hangszerekre is
íródott. Mindenkinek joga van tehát saját kaden-
ciát játszani. Persze Mozartéval nehéz
versenyezni…
Mozart is a zenekarban ülve játszott, nem a
karmester mellett, kiemelt helyen álló hangsze -
ren, ahogy ma szokás. Most hol lesz a zongora:
„kamarazenés” formában beülsz a zenekarba?
Hisz a zenekar most nem épp nagyzenekar: a
vonóskar, egy fuvola, két klarinét, két fagott és

két kürt szólal meg mindösszesen, és a zongora
a fafúvósokkal mintegy párbeszédet folytat. 
A fúvósok szerepe talán a KV 482, KV 488 és KV
491-es zongoraversenyekben a legnagyobb, telje-
sen egyenrangú társként vannak jelen a zongora
mellett. Így a kamarazenélést igazán megkönnyíti,
ha a zongora a zenekar közepén helyezkedik el,
közvetlenül a fúvósok előtt és a basszus mellett.
Akusztikai szempontból ez összetettebb probléma,
hiszen ilyenkor a zongora fedelét le kell venni, így
a hang könnyen „szétszóródik”. Természetesen ez
helyszínfüggő is. A próbafolyamat közben fogjuk
eldönteni ezt is, különös figyelmet fordítva arra,
hogy mindenki jól hallja egymást és kifelé is
megfelelő arány szóljon. 
Édesapád öt éve azt mondta rólad: „Olyan még,
mint a szilva, aminek nemcsak a kékje, hanem a
peremén az a finom, deres fehér látszik. Ő még
hamvas. Még nem tudja a sikereket besöpörni,
szin te öntudatlanul csinálja, amit csinál”. Hogy
látod ma önmagad ma és tizenöt év múlva?
Nem látok el olyan messzire, és nem is akarok.
Körül vagyok véve barátokkal, akikben megbí-
zom, és körül vagyok véve művekkel. Mindez
alakítja az életem. Az Egyesült Királyságban és
Amerikában is élnek kollégáim, barátaim,
mestereim, akikhez mindig visszatérek. De Ma -
gyar országtól sosem fogok elszakadni. 
Kedves közönségünk Berecz Mihály zongorajátékát
2020. április 30-án, 19:30-kor hallhatja a Ze-
neakadémián, a Dohnányi bérlet keretében. Mű-
soron: Mozart: A-dúr zongoraversenye mellett
Brandenburg Ádám: Prières nocturnes c. műve és
Brahms: III. szimfóniája. Vezényel: Vashegyi György
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A mai elvárásokhoz igazodva válto-
zott a karmester szerepe?
Mára igen önállóak lettek a zenekarok,
és a kortárs zenét kivéve egyre kevésbé
igénylik a technikai eligazítást. Az
azonban nem változott, hogy karmes -
terként hozzá kell adni valami pluszt a
próbafolyamathoz, ami megkönnyíti az
adott mű megfelelő interpretálását. A
muzsikusokat inspirálni kell, megfelelő
kisugárzással például csodát lehet
művelni. Természetesen van konkrét
mesterségbeli, tanulható része is annak,
hogyan lehet a közös hangot a legjob-
ban megtalálni a zenészekkel, és
hogyan lehet minél hatékonyabban
együtt dolgozni. De az interpretációra
természetesen az is hatással van, hány -
szor játszották már a művet, mennyire
él mélyen a zenészekben a korábbi
előadásokon rögzült előadásmód.
A karmester feladata továbbra is az,
hogy közös mederbe terelje a muzsiku-
sokat. Hisz ahány zenész, annyiféle előadásmód...
Betanítás-módszerbeli különbségek természetesen
vannak a különféle együtteseknél, ám abban nincs
eltérés, hogy mindenhol emberek ülnek, s egy-egy
darabban hajlamosak ugyanazon a helyen hibát
elkövetni. Míg egy profi zenekar hamar, magától
megoldja a korrekciókat, addig egy amatőr
együttesnek akár több hónapos munkára is szük-
sége lehet ehhez. Az azonban biztos, hogy egy
tanu ló zenekarnál el kell mondani a karmesternek
saját konkrét elgondolását, és meg kell mutatni,
hogyan épülnek a folyamatok egymásra. 

A karmester egyénisége mennyire mutatkozik
meg a mű előadásában?
Az előadásban természetesen a karmester
egyénisége is benne van, hiszen a zeneszerző
művét mi, karmesterek a magunk képére szabjuk.
Mindig van elképzelésem, de utat engedek a
zenésztársak javaslatainak is. Ha például a fuvola
szólista hoz egy jó megoldást, azt beépítem. 
Matematika szakot végeztél, majd a zenész pá-
lyát választottad. Segíti a jelenlegi munkádat
az elemzői szemlélet?
A matematikusok között mindig művész lélek
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Művészi matekos, racionális zenész
„Keresem az utat a fiatalokhoz”

Izgalmas feladat bemutatni egy fiatal, kezdeményező, kísérletező, a művészetek
világában sokrétűen tájékozott, sikeres művészt. Dubóczky Gergely már gyermekko-
rától egy tucat hangszeren játszott, majd mégis matematikus lett, de aztán a János pas-
sió lapozói szerepében rájött, hogy mégsem tud zene nélkül élni. Egy évtizede
karmesterként hazai és nemzetközi hangversenytermekben kápráztatja el a közönséget.
Több amatőr és profi együttes vezetője, aki igen sajátos látásmóddal tanítja az ifjú
gene rációt. 



voltam, a zenészek között meg inkább racionáli -
sabb típus. Ez a kettősség nagyon szerencsés, mert
a partitúra elsajátításánál nagyon sokat segít a
rendszerező gondolkodásmód. Nem tudom
elképzelni, hogyan lehet másként megtanulni egy
darabot, főleg ha olyan monumentális alkotásról
van szó, mint például egy Wagner-opera. A Ring-
ciklus 15 óra zene, egy gigászi hangtömeg.
Elképesztő rétegzettség, bonyolult, lenyűgöző
motívumrendszer jellemzi. A BDZ-koncertem
Schumann szimfóniájának lassú tétele például,
ahogy a kölni dómot felfesti, az maga a gótikus
struktúra. 
Hogyan segíti a különféle együttesekben a
zenészeket egy felkészült karmester?
A mű elemzése és a felkészülés a próbákra koráb-
ban, íróasztal mellett, a próbafolyamat előtt
történik. A zenészeknek az a jó, ha a felkészült
karmester világos és hasznos instrukciókkal segíti
a munkájukat. A próbán az ember néhány szavas
eligazítást ad csupán. Amikor a zenekarnak rövid
idő alatt kell felkészülnie, akkor a praktikus infor-
máció dominál. De persze az sem mindegy, hogy
professzionális vagy amatőr együttessel dolgozik-
e a kar mester. Az általam vezényelt Medikus
Zenekar például orvostanhallgatókból áll, akik a
szabadidejükben zenélnek, ezért készségbeli segít-
ségre is szükségük van. Velük tíz év után most
értünk el olyan szintre, hogy a Semmelweis Egye -
tem 250. évfordulója tiszteletére a Müpá ban egy
Mahler-szim fóniát fogunk ját szani. Hihetetlenül
lelkesek és szorgalmasak, és az együtt zenélés
öröme élteti a zenekart. Mindig nagyon izgalmas
számomra új zeneka rokkal is dolgozni, mert az
rendkívül inspirálóan hat rám. Ezért is várom
nagyon a közös munkát a BDZ-vel.
A koncerteken többször a társművé sze tek
bevonásával szó lít ják meg a fiatal generációt.
Sze rinted miért jó és
hogyan születik meg
egy-egy összmű vé -
sze ti produkció?
A nem konvencio ná -
lis keretek segíthet-
nek a hallgatónak,
hogy előítélet-mente-
sen hallgassa a zenét.
Szokatlan helyzetben,
vagy alternatív hely -
szí neken általában
sokkal kedvezőb a fo-

gadtatása egy-egy műnek. Például ezért ilyen sike -
resek a BFZ Midnight Music koncertjei, ahol
babzsákokon heverészve, szokatlan körülmények
között ismerkedhet a hallgató a művekkel. Vagy
ilyen a BDZ Megérthető zene beavató sorozata,
ahol Hollerung Gábor beszél a közönséghez. 
A társművészetek segítségével analógiákat lehet
találni ugyanannak a problémának, gondolatnak a
kifejezésére. Egy zenei alkotás könnyebb megér -
té sét segítheti például, ha a vizuális művészettel
együtt mutatjuk be. Erre jó példa a Budapest
Sound Collective-vel bemutatott Haydn-Ester-
házy-Nádler: Hét utolsó szó című projektünk.
Mindegyik alkotó ugyanazt az utat járta be az iro-
dalom és a festészet eszközeivel, mint Haydn a
zeneművével. Az utóbbi időben egyébként szoro -
sabb kapcsolatom alakult ki a vizuális művé -
szetekkel. Ennek köszönhetően sokszor másként
tartok próbát, sokkal jobban meg tudom értetni a
kollégákkal hogyan, hányféle tónusban lehet a
hangot megszólaltatni. 
De létezik más szokatlan megoldás is, például
tavaly egészen különleges módon játszottuk a
Müpában Georg Friedrich Haas: In vain című
művét. Ott nem volt más művészet, de azáltal,
hogy a nézőtér teljes sötétségbe borult, megfosz-
totta a művészeket, zenészeket és a közönséget az
elsődleges érzékszervüktől, a látástól. A klasszikus
zenész kottát használ, itt természetesen az sem
volt a színpadon. A közönség a szokatlan szituá-
cióban kénytelen volt megváltoztatni a zenéhez
való viszonyát, és a koncert végén katartikus
élményről számoltak be, a muzsikának teljesen
más rétegeit érzékelték. 
Korábban is jöttek létre a művészetek kölcsön-
hatásában komplex alkotások?
Igen, korábban is volt ilyen, de változtak a korok,
változnak az eszközök is. Wagner vállaltan a
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nÉVJeGy: DUBócZKy GeRGely KARMESTER

A nagy pillanat: 17 évesen beült egy zenekarba Bach: János passióját lapozni. Amikor
megszólalt körülötte a nyitótétel, akkor döntötte el, hogy karmester lesz.  
Reál – Humán: Alkalmazott matematikus azért lett, mert lenyűgözi a számok tökéletes
világa.  
Alternatívák: Bátran kísérletező művész, és szokatlan, indusztriálisabb környezetben
is szívesen mutat be kortárs zenét.  
test és lélek: nem sportol annyit, amennyit szeretne, de az utóbbi időben jógázik, és
amikor teheti, snowboardozik, imádja a hófehér hullámokat.
express menü: Kedveli a gyorsan elkészíthető olaszos ételeket, miközben lágyan szól

egy bossa nova a tésztásfazék mellett.
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Gesamtkunstwerk, azaz az összművészeti alkotás
létrehozását tűzte ki célul; a saját maga által
megírt librettó mellett a látványra is nagy hang -
súlyt fektetett. Elég, ha csak a zárójelenetre gon-
dolunk: a Rajna partján égő máglya mellett a
Rajna is kiönt a medréből, és míg a sellők ját-
szanak a visszakapott arannyal, látjuk, ahogy az
istenek éppen elégnek az égben Walhall várában.
Ez olyan erős hatást váltott ki a nézőkből, hogy
kialakult a Wagner-kultusz. Ennek egyik megnyil -
vánulási formája például a XIX. században épült
Neuschwanstein kastély, melyet maga II. Lajos,
Bajorország királya építtetett Wagner iránt érzett
csodálata jeléül. 
Diákként bejártál a bölcsészkari esztétika-
filozófia előadásokra is. Mi motivál, mi a célod
szerteágazó tanulmányaiddal?
A mélyebb megértés igénye vezet, és ezért széle-
sebb mezsgyén igyekszem haladni. A kérdés: hogy
ami megszületik, az ad-e élményt a hallgatónak,
működik-e az elképzelés, sikerül-e átadni egy
zseniális mű üzenetét. Én utat szeretnék találni a
fiatal generációhoz, akik más zenei kultúrán szo-
cializálódtak, ezért számukra nem evidencia a
klasszikus zene nyelvezete. Arra törekszem, hogy
megtaláljam az utat, a közös nyelvet, amivel el
lehet őket is érni, hiszen a klasszikus zenének épp -
úgy van ma is mondanivalója, mint a kortárs
zenének. Szeretném megmutatni, hogy az értékes
zene egyáltalán nem emészthetetlen, nem unal-
mas, nem komoly, sőt, sokszor vicces… Ha el
tudom érni, hogy újradefiniálják a hangokhoz való
viszonyukat, nyert ügyem van. 
Hogyan készülsz a Budafoki Dohnányi
Zenekarral való közös koncertre?
Nagy izgalommal várom az együttműködést, mert
a BDZ egy nagyszerű zenekar, és számomra
kedves szerzők műveit fogjuk előadni. A kon-
certen a két nagy klasszikus – Wagner és Schu-
mann – mellett egy kortárs magyar alkotás is
szerepel, Beischer-Matyó Tamás: Ünnep című
műve. Bízom benne, hogy a teljes estre jellemző
lesz e kortárs zenei alkotás címe, azaz ünnep lesz
a koncert mind a zenészek, mint a közönség
számára. 
Dubóczky Gergelyt 2020. május 22-én 19:00
órakor láthatják a Budafoki Dohnányi Zenekar
Budafoki Hangversenyesték bérlet műsorán. Az el-
hangzó művek: Beischer-Matyó Tamás: Ünnep;
Wagner: Wotan búcsúja, Tűzvarázs; Schumann:
Rajnai szimfónia.
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Tehetséges, sokoldalú, kísérletező karmester.
Repertoárján klasszikus és kortárs zeneművek egy -
aránt szerepelnek, továbbá számos összművészeti
előadás fűződik a nevéhez. gyermekkorától több
hangszeren játszik, a Szabolcsi Bence Zeneiskolában
zongorázott, később fagottozott, csellózott és
hangképzéssel is foglalkozott. Az ElTE-n diplomázott
alkalmazott matematika szakon. Zongorakísérést
vállalt, nyári zenés színházban dolgozott. Majd a
liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen karmester
szakán Summa cum laude minősítéssel végzett.
Frissdiplomásként két évig Kocsis Zoltán asszisz -
tense volt a nemzeti Filharmonikusoknál. 2014-től
a Budapesti Fesztiválzenekarral és Fischer Ivánnal
dolgozott, aki meghívta a zenekar nyári koncert-
turnéjára. Azóta is rendszeresen lát el karmesteri és
asszisztensi teendőket a zenekarban. Ugyancsak
2014-ben a Bayreuthi Ünnepi Játékok ösztöndí-
jasaként vendégszerepelt a fesztiválon, A 2015-ös
és 2016-os Budapesti Wagner-napokon korrepeti-
torként és asszisztens karmesterként Fischer Ádám
mellett dolgozott. 2016 nyarán Portugáliában, az At-
lantic Coast Karmesterversenyen első díjat nyert,
novemberben pedig Fischer Iván fiatal
karmestereket bemutató sorozatának (FIÚK) első
dirigenseként a Zeneakadémián vezényelhette a
BFZ-et. 2014-ben zenei főmunkatársként részt vett
a Virtuózok komolyzenei tehetségkutató műsor
koncepciójának kidolgozásában, 2017-ben a projekt
zenei vezetője volt. 2017 nyarán meghívást kapott
a gstaadi Menuhin Fesztivál karmester-kurzusára. 
2009 óta a Semmelweis Egyetem Medikus
Zenekarának művészeti vezetője és karmestere.
2013-ban megalakította saját együttesét, a Bu-
dapest Sound Collective-et, amely projek-
tzenekarként kortárs zenei és összművészeti
programok előadását tűzte ki célul. 2014-ben létre-
hozták a Hét utolsó szó című produkciót, amelyben
megmutatták, hogyan gondolkodott ugyanarról a
témáról Joseph Haydn zeneszerző, Esterházy Péter
író és nádler István festő. 2014-től a Bartók Béla
Zeneművészeti Szakgimnáziumban tanított és máig
a szimfonikus zenekar vezetője. Az elmúlt két évben
az Alba Regia Szimfonikus Zenekarral dolgozott
vezető karmesterként.





Mi volt előbb, a hegedülés vagy az éneklés?
2011-ben végeztem a Zeneakadémián hegedű sza-
kon, 2012-ben jelentkeztem a BDZ-be életem első
próbajátékára. (Előtte a Concertoban dolgoztam
kisegítőként, illetve helyettes tanár voltam egy
évig a piliscsabai zeneiskolában.) Hatalmas öröm
volt számomra, hogy sikerült bekerülnöm a BDZ-
be. Érdekes, hogy 2011-ben – nagy Sting ra-
jongóként – ott ültem az Arénában a Sting
koncerten, és arra gondoltam, bárcsak én is ját-
szhatnék a színpadon lévő zenekarban. Egy évre
rá teljesült a vágyam! (Bár ezt csak utólag raktam

így össze...) Egyébként úgy volt, hogy a
próbajátékra nem is tudok eljönni, mert
orrsövényműtétből lába doztam volna
akkor, de a műtét előtt lebetegedtem,
ezért elhalasztották a beavatkozást. Így
aztán gyorsan felkészültem a próba-
játékra, és nagy meglepetésemre be is
kerültem a zenekarba! Az éneklést is
akkor kezdtem el. Annyira régóta sze ret -
tem volna énekelni, hogy úgy éreztem,
hogy nem hagyhatom annyiban. Ezért
elkezdtem járni hangképzésre. Körül-
belül másfél éve jártam énektanárhoz,
amikor először énekelhettem a zenekar-
ral. Már nem is emlékszem, hogy hogy
volt ez pontosan. Talán jeleztem Gábor-
nak, hogy egyébként én ilyet is csinálok,
ő pedig gondolt egy merészet és
megkínált egy Müpa fellépéssel. Egy
Whitney Houston dallal debütálhattam.
Nagyon jók voltak a visszajelzések,
Gábor is elégedett volt, így aztán a
következő újévi koncertre már közösen
kerestünk megfelelő dalt, valami vidá-
mat. Ezt később az egyik filmzene kon-
certünkön is előadhattam, aztán
következett egy Tavaszi Fesztiválos
flashmob, ahol szintén énekelhettem.
Tehát egyre gyakrabban lett igény

énekesi jelenlétemre. A popszakmában mozgó
énekesek nagy része nem mondhatja el magáról,
hogy szimfonikus zenekarral énekelhet, ráadásul
rendszeresen, úgyhogy nekem ez mindenképpen
nagyon nagy lehetőség. Nagyon élvezem.
Amúgy fellépsz máshol is énekesként?
Igen, a hegedülés mellett fokozatosan beindult ez
is. Az elmúlt években több olyan projekt is meg-
talált, ahol énekesként, vagy akár hegedűs-
énekesként volt rám szükség. Lassan két éve
keresett meg Harmath-Hodászi Klára (Káci), aki
az X-faktor énektanára, hogy a műsor ideje alatt
helyettesítsem őt koncerteken, illetve a tanításban
is. Így lettem beugrós Péter-Szabó Szilvia
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Hangom, hangom, hegedűm

Fellegi Anna a BDZ második hegedű szólamának oszlopos tagja. Ezen minőségében
ritkábban jelenik meg teljes valójában a közönség előtt. Arca, sőt hangja mégis ismerős
lehet, hiszen egy ideje már énekes szólistaként is közreműködik koncertjeinken. 



zenekarában. Az idei évtől én
vagyok a vokalista és a
hegedűs is Keresztes Ildikó
zenekarában, már hivatalosan
is a csapat tagja vagyok. Nem-
régiben pedig Lamm Dávid
jazzgitáros lemezbemutatóján
léptem fel vokalistaként, illetve
hegedültem is a vonós szek-
cióban. Az Orfeumban is meg-
fordultam nagyságrendileg
kéthavi rendszerességgel egy
George Michael-est kapcsán,
Hegyi Dáviddal. Mindezek
mellett van egy zenekarom is,
melynek tagjait a korábban
említett helyettesítések kap -
csán ismertem meg. Velük a karácsony apropóján
szer veződtünk, kifejezetten karácsonyi műsort ál-
lítottunk össze. Akusztikus felállással turnézgat-
tunk december környékén. Aztán annyira
meg szerettük egymást, és olyan jól tudunk együtt
muzsikálni, hogy arra gondoltunk, mi lenne, ha a
nyári időszak ra is összeraknánk egy műsort. A
Manna Akusztik a nyári felállásunk, a karácsonyi
pedig a Beatlehem. Nincsenek állandó próbafolya-
mataink, ha jön egy felkérés, akkor előtte
próbálunk. A karácsonyi repertoárral már három
éve turnézunk.
Ez popzene?
Az a koncepciónk, hogy nem szeretnénk a plázák,
áruházak rádiójából szóló, csöpögős karácsonyi
dalokat játszani, amiket már mindenki borzasz -
tóan un. Szeretnénk igazi karácsonyi hangulatot
teremteni olyan dalokkal, amiknek valamilyen
módon köze van a karácsonyhoz. Nagyon sok
pozitív, bátorító visszajelzést kaptunk pont amiatt,
mert nem sablonos a dolog.
Férjed, szintén zenész...
Igen. Ének-zene karvezetést végzett, és gimnázi-
umi énektanárként dolgozik. Emellett nyolc éve a
Jazzation nevű jazz-accappella formáció tagja.
Velük együtt volt lehetőségem két éve májusban

a Müpa színpadán énekelni Bobby McFerrinnel.
Az egy kórusimprovizáció-jellegű műsor volt. Ti-
zenketten voltunk a színpadon rajta és két asz -
szisztensén kívül. Ott találta ki a témákat, a
színpadon születtek meg a számok. Nagyon izgal-
mas volt és elképesztően fárasztó is egyben, de
óriási élmény!
A koncert előtt azért adott némi instrukciót a
művész úr?
Nem, tényleg ott alakult ki minden élőben a szín-
padon. A két asszisztense előtte a próbán elmondta,
hogy körülbelül mire számítsunk, mi fog történni,
és egy kicsit gyakorolgattak velünk úgy, hogy ők
maguk kitaláltak témákat. A koncerten Bobby
körbesétált, kitalált egy motívumot, odalépett egy
szólamhoz, bemutatta neki, és azt kellett énekelni.
Nem volt előzménye egyetlen egy témának sem,
minden ott született meg a színpadon. Ráadásul a
közönséget is bevonta. Óriási volt!
Visszakanyarodva a családi zene-vonalhoz…
Hogy ismerkedtettek meg a férjeddel?
A Zeneakadémián. Öt év van köztünk, és ő már
pont az utolsó évét vitte, amikor összejöttünk. Vic-
ces érdekesség, hogy előttem ő volt a Diákbi-
zottság elnöke… Utolsó egyetemi évem előtti
nyáron házasodtunk össze. Friss házasként egy

ideig Pápán éltünk, mert ő ott
kapott munkát, de aztán rájöt-
tünk, hogy minket minden Pest -
hez köt, így ide költöztünk. 
Van egy kisfiatok.
Igen, Huba, aki 5 éves.
Némiképp örökölte a zenei in-
díttatásunkat, nagyon jó füle
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nÉVJeGy: fáBIánnÉ felleGI AnnA HEgEDűMűVÉSZ, ÉnEKES

Kedvenc filmje: Forrest gump, Macskafogó
Kedvenc zeneszerzője: Bach, Bartók Béla
Példaképe: Sting
Aktuális kedvence: Tompos Kátya Holdjárat c. albuma

A Beatlehem együttes



van. Szerintem abszolút hallása is van. Nagyon
sze ret otthon mindenféle hangszereken játszani,
van gitárja, ukuleléje, kiszongorája, dobol minde-
nen és énekel. Elképesztően kreatív és jó humorú.
Végtelenül hálás vagyok az életnek, hogy egy
ilyen különleges kisfiú édesanyja lehetek.
Zenei pályát szántok neki?
Nem tervezünk, rábízzuk. Direkt nem fogjuk őt
ebbe az irányba vinni, de mindenképpen sze -
retném, hogy tanuljon zenét, mert már most lát-
szik, hogy van érzéke a dologhoz.
Kicsit kanyarodjunk vissza az énekléshez. Mi-
lyen hangképzést tanulsz?
Klasszikus hangképzésre járok Péter Anikóhoz, aki -
től az éneklés technikai alapjait tanulom. Sze ret tem
volna ösztönös állapotból tudatossá tenni, amit
csinálok, és szempont volt a hangszalagjaim
hosszútávú védelme is. Mivel az énekes hangszere
belül van, az énekesnek ismernie kell a testét. Meg
kell tanulni, hogy hol szól a hang a legjobban, ezeket
a jó érzeteket begyakorolni és az aktuális dalba
beemelni. Egy ilyen tanulási folyamat során nagyon
sokat fejlődik az ember, önismereti fronton is.
Milyen érzés képzett zenészként a zenének egy
másik területét tanulni? 
Felnőtt fejjel belekezdeni valaminek a megtanu -
lásába, az mindig más, mint gyerekként. Máshol
tart az ember lélekben, agyban. Számomra óriási
felszabadító élményt ad az énektanulás, mind -
amellett, hogy közben persze feladat is. De

nagyon örülök, hogy
belevágtam. 
Az éneklés számodra
hobbi? Vagy több?
Kicsit több. A vissza-
jelzésekből is azt
érzem, hogy min-
denki támogat, azt
mondják, csináljam. A
belső jelzőrendszerem
is ezt mutatja, hiszen
boldogságot érzek,
amikor énekelek,
elkap egy nagyon erős
flow. Az az érdekes,
hogy az éneklés előtt
nem izgulok. Jobban
izgulok néha egy-egy
zenekari koncert előtt,
amikor hegedülök. Ha
visz szagondolok a pá-

lyámra, akkor azért a dolgok alakulása elég
mókás, mert én kicsi koromtól kezdve mindig
énekelni akartam. De drága édes anyám, aki a
hegedűtanárom is volt, mindenképp hangszeres
pályát szánt nekem. Nagyon örülök, hogy végül
úgy alakult minden, ahogy most van. Rájöttem,
hogy a hegedű és az ének nem zárja ki, hanem
inkább kiegészítik egymást. És manapság kife-
jezetten keresett is a hegedűs-énekes!
Mik a távolabbi terveid?
Igazából az énekléssel vannak terveim. Nagyon
remélem, hogy a BDZ-hegedűsség és az éneklés
hosszú távon is tud egymás mellett működni.
Annak nagyon örülök, ha Gábor énekesként is
gondol rám, nem csak hegedűsként. Úgy gondo-
lom, hogy ezt a két dolgot érdemes összekötni. A
terveimben is úgy szerepel az énekesi karrier,
hogy a hegedülés mellett van jelen, a hegedűt nem
tudom kikapcsolni a gondolataimból. Óriási
kérdés, hogy tudom-e a kettőt párhuzamosan
csinálni, mert szeretek mindenhol maximálisan
helyt állni, és családanyaként sokszor az erőim
végét ér zem, mondjuk egy-egy betegséges idő  szak
végén. Egy zenész-tanár férjjel, kisgye rekkel
nagyon nehéz összeegyeztetni ezt a sok mindent,
amit felsoroltam. Nem unalmas az életünk, sok
benne a feladat. Nem tudom, hogy merre visz az
élet, hova fognak a hangsúlyok eltolódni. De most
az éneklésbe időt és energiát kell belefektetnem,
ezt biztosan érzem.
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Az elmúlt harminc év
magyar oktatási rendsze -
rében nagyon kevés gye -
rek részesült megfelelő
minőségű zenei képzés-
ben. Akik szerencsések,
azoknak a szüleik kiskoruk
óta egyengették útjukat,
így a számukra szim-
patikus hangszer, műfaj
stb. rejtelmeibe mélyen
beavatódtak, és felnővén
talán használják is e
megszerzett tudást. Már-
pedig a zene szeretete a
legtöbb ember lelkében ott
lappang, és mindenkinek
szüksége is van arra, hogy a zene jobbá tegye az
életét.

ÉlMÉny eGy ÉletRe!

Az Énekel az ország az évek során ettől vált a ma -
gyar zenei élet kikerülhetetlen mozgalmává: amatőr
énekesként reményhez és egy életre szóló élmény-
hez jutnak a résztvevők és azok, akik a nézőtéren
foglalnak helyet. Az egész rendezvény mozga tó ru -
gó ja zenekarunk ügyvezető zeneigazgatója,
Hollerung Gábor, aki erőt és energiát nem kímélve
vállalja, hogy évről-évre betanít egy-egy művet az
ország különböző pontjairól érkező kórusoknak,
énekeseknek. Ezek a művek legtöbbször egy profi
kórus számára is kihívást jelentenek, így hát el lehet
képzelni, mekkora feladat és felelősség egy hatal-
mas, egy adott alkalomra összeálló kórusnak betaní-
tani! A közönség ebből a kemény munkából
azonban mit sem érez: a zárókoncert mindig varázs-

latos estét eredményez. A hangversenyteremben
olyan energiák szabadulnak fel, amelyekkel nem
sok klasszikus zenei koncerten találkozik az ember.
A koncert végén az ováció alatt gyakorta láthatunk
meghatottságot az arcokon, könnycseppet elmorzso -
ló énekest a színpadon, vastapsoló rokonokat a
nézőtéren. A zene ad és összeköt.

KóRUsünnePPel KARöltVe

Az Énekel az ország idén rácsatlakozik a IV. Bu-
dapesti Nemzetközi Kórusünnepre. A nemzetközi
rendezvény keretében négy napon át ázsiai, afrikai,
balkáni népzenét hallgathatunk, amerikai spirituálék
világába pillanthatunk bele, részesei lehetünk az eu-
rópai klasszikus kórushagyományoknak is. Magával
ragadó gálakoncertek, workshopok, varázslatos be-
mutatók váltják egymást és töltik meg énekhanggal
a Müpa minden egyes szegletét július 2-5. között. A
rendezvény középpontjában a közös éneklés és a

Háttér

Az ország énekel és életeket változtat
Cikkünk szerzője 2014-ben még egyéni énekesként vett részt először az Országos
Egyesített Kórushoz csatlakozva Haydn: Teremtés című oratóriumának előadásában,
életében először a Müpa színpadán. Azt állítja, ez az élmény megváltoztatta az életét…
Két évvel ezután már az Énekel az országot szervező kórus, a Budapesti Akadémiai
Kórustársaság tagjaként rutinos „énekel az országos” fellépőnek számított, 2018 óta
pedig már, mint a BDZ stáb tagja, minden oldalról érintett a koncert előkészítésében,
kivitelezésében, az ezerarcú élmények megélésében. 
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     sokszínűség áll. A világ minden tájáról érkező
énekkarok mutatják be kultúrájukat, tudásukat. A
Fesztiválkórus egyesíti az öt kontinens, illetve az
Énekel az ország énekeseit, akik együtt adhatják elő
Beethoven C-dúr Kismartoni miséjét és IX. szim -
fóniájának 4. tételét Hollerung Gábor irányításával.

Út A MüPA sZÍnPADáRA

Az énekesek a koncertet megelőzően egy háromna-
pos táborban gyúrják össze a közös tudást egy ho-
mogén halmazzá, Hollerung Gábor pedig a tőle
megszokott sziporkázó módon hozza közelebb a
műveket a fellépőkhöz. A tábor egy-egy próbája
felér egy Megérthető zene koncerttel, csak még
annál is interaktívabb – szórakozva tanít, s közös -
séget formál.
Mi itt a BDZ-ben, és a Budapesti Akadémiai
Kórustársaságban rendkívül fontosnak tartjuk a
megfelelő utánpótlást az amatőr kóruséneklés szín-
terén, így aki (akár kórus, akár egyéni énekes) ked-
vet érez, hogy tagja legyen az Énekel az ország
közösségének, azt jelentkezésre bátorítjuk, a lenti
elérhetőségek bármelyikén. Az Énekel az ország
idei koncertje egyben a IV. Budapesti Nemzetközi
Kórusünnep zárókoncertje is lesz, amelyen akár
énekesként, akár hallgatóként részt venni egyaránt
nagyszerű élmény és kikapcsolódás.

Információ:
www.enekelazorszag.hu
www.facebook.com/enekelazorszag
enekelazorszag@gmail.com
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Háttér

EgY CSEPP BEETHoVEn

Beethoven zenéje univerzális, mindenki számára
egyértelmű üzenetet közvetít jóról és rosszról, sze -
retetről és boldogságról, életről és halálról. Korsza-
kokon átívelő művészete olyan elementáris erőt
hordoz magában, annyira fegyelmezett és szertelen
is egyben, hogy munkássága minden valaha élt
zeneszerzőre hatással van. Elvitathatatlan tény
azonban, hogy Beethoven kompozíciói emelték a
szimfóniát a legnagyobb presztízsű műfajok közé:
ami az énekes műfajban az opera, az a hangszeres
zenében a szimfónia lett. Tökéletességre való ál-
landó törekvése pedig mindannyiunkat kell, hogy
ösztönözzön: valami örök érvényű dolog létre-
hozására és a saját egzisztenciánkkal való tökéletes
harmónia elérésére.
A IX. szimfónia a szépség, az öröm és a szabadság
egybeolvadása és az utolsó tételben a kórus
megszólalásával fohászkodás a Mindenhatóhoz. A
Schiller versére íródott Örömóda az emberi jóság
hangokba öntött vallomása. 

2020. július 5. vasárnap
19:30 Müpa

ÉneKel AZ oRsZáG
Beethoven: C-dúr (Kismartoni) mise
Beethoven: IX. szimfónia

Balga Gabriella – szoprán

Megyesi Schwartz Lúcia – alt

Boncsér Gergely – tenor

Cser Krisztián – basszus

Nemzetközi Fesztiválkórus

Vezényel: Hollerung Gábor



A BDZ ügyvezető zeneigazgatóját, Hollerung
Gábort is oktató Simon Albert 1947-ben kezdett
zeneszerzést tanulni a Zeneakadémián, ezzel egy
időben ütőhang sze resként játszott a Vegyipari
Szak szervezet zenekarában, ahol karmesteri
tevékenységét is elkezdte, s később a zenekar
vezető karmestere lett. Zenei tehetségét bizonyítja,
hogy az ütőkön kívül sok egyéb más hangszeren is
játszott, gordonkán, fuvolán, kürtön és zongorán.
Karmesteri tanulmányait később Bukarestben Con-
stantin Silvestrinél és George Georgescunál foly-
tatta, majd Londonba ment Otto Klemperer német
karmester meghívására, hogy mellette képezze
tovább magát. 1969-ben a Liszt Ferenc Zene -
művészeti főiskolán kezdett el tanítani, a zenekari
gyakorlat vezető tanáraként az Akadémia
zenekarát irányította.

Zenepedagógusi munkásságát szélesebb
körben szerette volna kiterjeszteni, ezért
1955-től a Rádióban vezetett műsort „A
zene mindenkié” címmel. A műsorban
hangversenyeket vezényelt, majd magya -
rázó szöveget fűzött az elhangzott hang-
versenyhez. Célja egy zeneértő közönség
felnevelése volt, a hagyo mányos XVIII. és
XIX. századi ismert zeneszer zők művei
mellett nagy energiát fordított a XX.
századi zene megismertetésére. Hang-
versenyein Bach, Mozart, Haydn és a többi
nagy klasszikus mellett Stravinskyt,
Schoenberget, Bartókot és más kortárs
magyar zeneszerzők műveit is játszotta,
ezzel is kísérletet téve egy új zenei ízlés
kialakítására. Leginkább Bartók művei
foglalkoztatták a XX. századi magyar
zeneszerzők közül, melyekről előadás-
sorozatot is tartott, s amelyekről részletes
elemzéseket, könyveket is írt. 
1969-ben kezdeményezte az Új Zenei
Stúdió megalapítását, amely a magyar és
külföldi kortárs zene talán legaktívabb

képviselője volt a 70-es, 80-as évek zenei
életében. A Stúdió zeneszerzői saját műveik mel-
lett kortárs szerzők műveit adták elő hang-
versenyeiken, így ismertetve meg a ma gyar
közönséget a kortárs zene legprogresszívebb
stílusirányzataival és alkotásaival. A Stúdió
működése ezen kívül műhelyt és kísérletezési
lehetőséget kínált a fiatal zeneszerzőknek és
előadóművészeknek.
Simon Albert az 1980-as évek második felétől
egyre inkább visszavonult a szerepléstől, és
Bartók-könyvei írásának szentelte idejét.
Munkásságáért többször is kitüntették, 1986-ban
Érdemes Művész lett, 1996-ban a Magyar Köztár-
saság Érdemrend Tisztikeresztjének kitüntetését
vehette át. Tanításai több magyar zenész-generá-
ció szemléletét formálták, hatalmas tudása sokak
számára életre szóló mintává vált. 2000-ben halt
meg Budapesten. 
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Aki nem ismerte az átmenetet

Gondolatok és beszélgetések a minden körülmények között tökéletességre törekvő
Simon Albertről, a XX. századi magyar kultúra legendás személyiségéről, karmesterről,
zenetudósról, pedagógusról.



Hogy kerültél kapcsolatba Simon Alberttel?
Főiskolásként ismertem meg Jumit (így becézték
Simon Albertet), aki akkor a Zeneakadémián
tanított, és csodáltam őt a többiekkel együtt.
Mivel akkoriban már ismerte karnagyi és szer -
vezői képességeimet, meghívott tanársegédnek.
Két-három évig voltam óraadó tanársegéd Jumi
mellett, én vezettem a próbákat a Zeneakadémia
zenekarával, de Jumi adta az instrukciókat, ezért
sokat beszélgettünk, sokat mesélt a Bartók-elem -
zésekről. Bevallom, néha nehezen tudtam
követni.

Milyennek láttad őt, mint embert, mint
zenészt?
Simon Albert legendás személyisége a magyar
kultúrának, nagyon tehetséges, elképesztően
nagy tudású ember volt. Ugyanakkor nehéz
személyiség is, mert túl nagy tudással ren-
delkezett a környezetéhez képest, s ezt kevesen
tudták tolerálni. Elképesztően igényes volt, de
valahogy nem tudta szer vezni a tudását, nem
tudta rendszerezetten átadni, és nem tudta
hatékonyan érvényesíteni, működtetni. 

Ennek mi volt szerinted az oka?
Tökéletességet akart, nem ismert átmenetet a
tökéletesség és a megvalósíthatóság között. A hi-
bákat sokszor sértőn jelezte, vagy úgy, hogy

abból nem lehetett megérteni, mit lett volna a hi-
bátlan megoldás. Nem volt jó szervező, ezért
nem tudott egy zenekart egyben tartani. Rend-
szeres volt, hogy az általa vezetett próba hiányos
létszámmal, tehát hiányzó szólamokkal zajlott,
mert nem jelentek meg a zenészek. Így nem
lehet zenekart vezetni.

Úgy fogalmaztál, hogy legendás személyiség
volt. Milyen anekdotákra, vagy róla szóló
legen dákra emlékszel vele kapcsolatban?
Nála egy zenekari hangolás eltartott harminc-
negy ven percig, miközben tudjuk, hogy egy
zenekar egyébként15 másodperc alatt megoldja
a hangolást. Vagy olyan is volt, hogy egy órát
töltött el egy Mozart-szimfónia első nyolc
ütemével. De előfordult az is, hogy egy kon-
certen, muzsikálás közben is kiküldte az egyik
zenészét a színpadról, mert elégedetlen volt. Per-
sze a zenész azért nem ment ki.

Tudsz olyan példát is mondani azzal kapcso-
latban, hogy miben segített téged a tanításá-
val?
Mindenhez volt egy esszenciális instrukciója.
Egyszer Beethoven V. szimfóniáját vezényel-
tem, aminek nehéz az eleje, és a zenekar vala -
hogy nem tudott együtt elindulni. Akkor Jumi
mutatott egy egyszerű mozdulatot, amivel a
kezdést már hatékonyan be tudtam inteni.

Te mit köszönhetsz neki szakmailag?
Tőle tanultam a zenekari hibák javítását,
összegzését és kezelését, azt, hogy mit kell javí-
tani, és mit nem. Azt tanította: egységes zenei
diszciplína nélkül nincsen zenekar. Azt
sajnálom, hogy Jumi nem láthatta és hallhatta a
mai BDZ-t játszani.

Azt mondtad, hogy hatalmas tudása volt, de
nem tudta jól átadni. Miért emlékeznek
akkor mégis úgy Simon Albertre, mint nagy
zenepedagógusra?
Mert utólag vált értelmezhetővé sok minden,
amit tanított. Az ember pedig igazán a tanításá-
val hagy nyomot az utókorban. 

Régi magyar karmesterek
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Hollerung Gábor Jumiról



Filmzene koncertjeinkre járó közönségünk sem
hallhatott még sem a fent említett, sem más női
filmzeneszerzőktől műveket BDZ-koncerten,
ezért senki ne ostorozza magát, ha elbukott a
fenti találós kérdésen. Alkotásaik alapján azon-
ban méltán megérdemlik e hölgyek, hogy
legközelebb már ön is tudja hova tenni őket
nevük hallatán, ezért úgy gondoltuk, itt az ideje
a Hangolóban is figyelmet szentelni nekik. A
bevezetőben említett hölgyeket azért emeltük
ki az egyébként mostanra már elég nagy -
számúra duzzadt, tehetséges filmzeneszerző
nők sorából, mert ők hárman nyertek eddig
Oscar-díjat filmzenéért. Marilyn Bergman fér-
jével együtt a legjobb eredeti betétdalért kapta
meg a szobrot 1983-ban, Rachel Portman az
Emma című film legjobb eredeti filmzenéjéért
1996-ban, és Anne Dudley egy évvel később
ugyanebben a kategóriában lett kitüntetett. E
felsorolás is mutatja, hogy létezik olyan jelen-
ség, hogy női filmzeneszerzés. És ha min-
denáron toplistát sze retnénk készíteni ezen a
téren, valószínűleg Rachel Portman kerülne az
első helyre. Ezt nemcsak kitüntetései, díjai tá-
masztanák alá, de eddigi életműve is, amelyben
rengeteg ismert film szerepel. Mostani cikkünk
tehát vele foglalkozik, róla szól. 

ZeneI PályAfUtásánAK KeZDeteI

Rachel Portman egy sokgyermekes családban
született 1960-ban, Angliában. Zenei tanulmányait
tizennégyéves korában kezdte, zongorázni,
hegedülni és orgonálni tanult, s emellett próbálko-
zott a komponálással is. Egyik interjújában hálával

említi meg zeneszerzői mentorát, Benedict Ma-
sont, a család barátját, aki első zeneszerzői
próbálkozásait segítette. Hála a fiatal Masonnak,
Rachel így jobb iskolába jutott be, ahonnan már
egyenes út vezetett Oxfordba, a főiskolára, ahol
zenei tanulmányokat végzett. 

sZáRnyPRóBálGAtásoK

Portman első műveit színpadi előadásokhoz írta
zenei aláfestésként. A filmhez, és így a
filmzenéhez egy felkérés vezette: a BBC számára
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filmezenszerzők

emancipált filmzene

Valószínűleg a klasszikus zene világával még csak ismerkedő olvasónk is tudja, hogy
amikor John Williams-t, Hans Zimmert vagy Ennio Morriconét említjük, akkor korunk
legismertebb és legsikeresebb filmzeneszerzőiről beszélünk. De mi a helyzet akkor, ha
Rachel Portman, Marilyn Bergman, Anne Dudley nevét halljuk? Kedves olvasónk
valószínűleg zavarba jön, nem tudja, hol is keresgélje agyában az elhangzott hölgyekkel
kapcsolatos ismereteit. És lehet, hogy nem is lenne mit keresgélni. Kik ők és miért kel-
lene ismernünk őket? Három közös vonásukból kettő miatt mindenképpen megemlítjük
itt őket: filmzenét szereznek, mely tevékenységükért még Oscar-díjat is kaptak, és nem
mellesleg nők. Vagyis filmzeneszerző nők. Van ilyen? Úgy tűnik, igen….



kezdett dolgozni. Első
filmzenei alkotása a
Privileged 1982 című
film zenéje volt. A
BBC elégedett volt
Portman alkotásával,
így a továbbiakban
több sorozat zeneszer -
zői feladatát bízták rá.
A Storyteller című
sorozat hozta meg
számára az első nagy-
obb elismerést, a
filmhez komponált
zenéjéért megkapta
élete első filmzenesz-
erzői díját a British
Film Insitute-tól.

A nAGy foRDUlAt

Pályája innentől kezdve egyenesen ívelt felfelé. A
90-es években számtalan olyan felkérést kapott és
teljesített, mellyel méltán írhatta be magát a
legjobb filmzeneszerzők közé. A nagy áttörést
1996-ban élhette meg: az Emma című film
zenéjéért átvehette a filmes szakma által leginkább
nagyra tartott díjat, az Oscart. Így ő lett az első
arany szobrocskával kitüntetett filmzeneszerző
hölgy eredeti filmzene kategóriában. Azóta még
kétszer jelölték a díjra, 2000-ben az Árvák hercege
című filmért, 2001-ben pedig a Csokoládé című
film zenéjéért. A női mezőnyben szintén
egyedülálló e számos jelölés. Rachel Portman
azonban nemcsak Oscar-díjjal büszkélkedhet,
hanem az Emmy-díj boldog tulajdonosának is
mondhatja magát. Jelölésekben sem szűkölködik,
összesen tizenkilencszer jelölték a legnevesebb dí-
jakra a filmes szakmában. Ezek közül a
legkiemelkedőbb munkája a Csokoládé című film
zenéje, melyért az Oscar–díj mellett Grammy-
díjra és Golden Globe-díjra is nevezték.

ZeneI stÍlUsA, MűVeI

Ha zenei stílusát szeretnénk jellemezni, szem-
betűnő, hogy kifejezetten szimfonikus hangsze -
rekkel dolgozik, és kerüli az elektronikus zenei
hangszerelést. Ő maga egy interjújában azt nyi-
latkozta, hogy ő inkább a drámai hangvételű, il-
letve komikus filmek zenéjében érzi otthon magát,

és nem a romantikus témájú filmekben. A kom-
ponálásnál a film vezeti őt, az elkészült filmzenét
a film szerves részének tartja, és nincs meg-
győződve arról, hogy a filmzenének a filmtől
független életet kellene élnie. 
Portman több mint 100 filmzenét komponált
eddig, ezek közül a legismertebb munkái: Belle,
Ne engedj el, Twist Oliver, A mandzsúriai jelölt, A
hercegnő, Csokoládé, Emma, Hullámok hercege,
Mona Lisa mosolya, Kis Herceg. Elismertségét
mutatja, hogy nagynevű rendezőkkel dolgozhatott
együtt, többek között Roman Polanskival, Mike
Newell-lel, Jonathan Demme-mel, Lasse Hall-
strömmel, akik mind nagy tisztelettel és megbe -
csü léssel adóztak munkája iránt.
A filmzene világából való kitörés kísérleteként
Portman más műfajok felé is fordult, és 2003-ban
komponált egy gyermekoperát The Little Prince
címmel, illetve egy oratóriumot a klímaváltozás-
ról, The Water Diviner’s Tale címmel.

Ha sikerült felkeltenünk az érdeklődést Rachel
Portman zenéje iránt, biztatnánk a kedves olvasót,
hogy ne álljon meg itt, hanem bátran kalandozzon
a többi filmzeneszerző hölgy művei között:
Shirley Walker, Pinar Toprak, Julia Newman,
Deborah Lurie, Anne Dudley munkái mind
örömteli frissülést fognak hozni a John Williams,
Hans Zimmer, Ennio Morricone zenéiben
megszokott motívumok után.
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A BDZ irodájában talál -
kozunk. A tervezett félórás
beszélgetésnek nehezen ve -
tünk véget másfél óra el-
teltével. Magával ragad
minket az ügy, illetve annak
felismerése, hogy itt nem
csak az ijesztő, az emberi
méltóságot alaposan kikezdő
betegség bemutatásáról,
közelebb hozásáról van szó,
hanem a szerelem és az em-
lékezés viszonyának boncolgatásáról is. Az már
csak hab a tortán, hogy az alkotópáros összetar-
tozása, szakmai és emberi elhivatottsága,
összhangja és harmóniája nehezen enged minket
vissza hétköznapi ügyeink intézésébe. Szinte meg
sem lepődünk, amikor kiderül, hogy vendégeink
férj és feleség, két nagygyermek közös szülei.
Mióta dolgoztok együtt?
Judit: 14 éves korunk óta...
Csaba: ...de akkor még nem dolgoztunk együtt... 
J: (nevet) Igen. Akkor ismertük meg egymást,
kezdtünk együtt járni, és álmodoztunk egy vidéki
kisvárosban arról, hogy egyszer majd Budapesten,
a Magyar Televízióban dolgozunk. 
Cs: Pontosabban én a legkevésbé sem a tv-re
vágy tam. Juditnak a beszéd miatt – gyerekkorától
logopédus akart lenni – ez óriási álom volt. Akkor
még voltak bemondók, és ő is közéjük akart tar-
tozni. Engem viszont a színház és a film vonzott.
De aztán az élet mindig összeterelt bennünket. Így
történt, hogy a diploma után mindketten az MTV-

ben (Magyar Televízió) találtuk magunkat. Ráadá-
sul munkatársakként.
J: Később pedig a Duna Televízióban indítottunk
közösen egy szociális témájú dokumentumfilm-
sorozatot „Felelet az életnek” címmel. Azt majd-
nem 15 évig csináltuk együtt.
Pontosan mi is a munkaköre egyikőtöknek,
másikótoknak? A film kapcsán is kérdezem, il-
letve a filmtől függetlenül is.
J: Hú, én erre mindig aszerint válaszolok, éppen
ki kérdez, mert az én esetemben ez nagyon
összetett. De szoktam mondani, hogy tulajdonkép-
pen minden munkám egy irányba mutat.
Végzettségemet tekintve gyógypedagógus-lo-
gopédus/beszédtechnika tanár vagyok. Több mint
20 éve tanítok a Kodolányi János Egyetemen
beszédtechnikát, pár éve óraadóként a Pázmányon
is. Mindemellett speciális kommunikációs és sze -
mélyiségfejlesztő tréningeket tartok pl. a fogya -
tékos és ép emberek kommunikációját segítendő.
Mindezek mellett múlt év szeptemberétől a
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„Amíg felismer, mellette maradok”
Film és zene: Antal, Anna és az Alzheimer története

Ez év őszén, szeptember 21-én, az Alzheimer világnapján zenekarunk is fontos
összetevője lesz egy sajátos előadásnak. Hűség címmel dokumentumfilm készült egy
Alzheimer-kórral élő idős hölgy utolsó hónapjait, de még inkább az ő hűséges párjának
a végső kudarc tudatában is működő kitartását, aggódását, gondoskodását, az önként
vállalt segítőszerep törékenységét a néző elé tárva. Az alkotók, Gáspár Judit és Szek-
eres Csaba, ismeretlenül kértek fel minket a hivatalos premiert megelőző, filmbevágá-
sokból és kapcsolódó zenékből összeállni készülő produkció kapcsán az
együttgondolkodásra, a közös előadás összeállítására. De azóta sokat megtudtunk
róluk, filmjükről és szeptemberi terveikről is.



„Jószol gálat-díj”(lsd. joszolgalatdíj.hu)  szóvivője
vagyok. E díj a szociális területen kiemelkedő
munkát végzőket ismeri el. És ehhez jön még a
filmezés, amelyben számomra titulust definiálni
szintén nem könnyű. Anno ugyanis a Duna
Televízióban műsorvezető-szerkesztő voltam, je-
lenleg a dokumentumfilmjeinkben ha kell,
alkotótárs vagyok, ha kell, gyártásvezető vagy ri-
porter vagy producer. Így volt ez a Hűség című
filmnél is. A fentebb felsoroltak közül minde-
gyiket végeztem. Hozzáteszem, nagy örömmel.
Cs: Nálam ez talán rövidebben összefoglalható.
Számomra mindig a kreatív kihívások voltak
fontosak, amelyek mögött erősen megjelenik a
valóság, az ember, az egyéni sorsok – miközben
erősen foglalkoztat mindennek a szakmai, tu-
dományos része is. Ezért rendezőként az olyan
filmek létrehozása érdekel, amelyekben az élet
elemi működését van alkalmam megfigyelni.
Olyan történeteket keresek, amelyek a maguk
egyszerűségében túlmutatnak az egyéni élethely -
zeteken, ugyanakkor mégis végtelenül egysze -
rűek, hozzám közeliek. És itt jön képbe a szakma,
mert a fentiekhez a történetmesélés működése a
kulcs számomra. Az ehhez kapcsolódó tudomány -
nyal régóta foglalkozom, és többek között ezt taní-
tom egyetemen.
Hogyan született meg a film ötlete? 
J: Alapvetően Csaba találta a témát. 
Cs: Fontos elmondani, hogy nincs érintettségünk.
Tisztelem azokat, akik úgy készítenek filmet, hogy
az indíttatásnál a személyes élmény a kiindu -
lópont. Az én esetemben ez mindig, más filmjeim-
nél is hiányzott. Sokkal több lehetőséget kínál fel
számomra egy olyan történet, élethelyzet, amelyet
nem éltem meg, mert a kíváncsiságom, és ezen
keresztül az alkotói empátiám sokkal erősebben
tud érvényesülni. Ezek teremtik meg azokat a pil-

lanatokat, amelyek egy film szempontjából a néző
számára is alkalmat adhatnak az átlényegülésre. A
Hűség esetében is ez volt a helyzet. Az alapprob-
léma, ami foglalkoztatott az volt, hogy miként tud
megélni egy férfi egy olyan helyzetet, amelyben a
gondoskodó, női attribútumokat neki kell bir-
tokolni és működtetni. Hogyan érint ez egy olyan
kapcsolatot, amely életre szóló? Mi történik, ha
esetleg elfogy az erő, a türelem? Mi van azután,
amikor üresség költözik oda, ahol addig az élet
lüktetett? És talán a legfontosabb kérdés: mi az,
ami két embert a legerősebben összeköt? Ahogy
ezeket a kérdéseket végiggondoltam, úgy vált vilá-
gossá, hogy az emlékezés felől érdemes
megközelíteni a problémát, és így vált világossá
az is, hogy az emlékek elvesztése, így közvetve az
Alzheimer-kór áll majd a történet hátterében.
Ezután kezdődött meg a kutatás, a lehetséges sze -
replők keresése, és így találtunk rá mesébe illő
módon Annára és Antalra, a Hűség főszereplőire.
Mi a célotok a filmmel? Kiket akartok elérni
vele?
J: Mi nagyon sokszor készítettünk már olyan fil-
met, amelyet talán úgy is lehetne nevezni, hogy
ügy-film. Forgattunk sok-sok filmet fogyatékos
emberekről, mélyszegénységben élőkről, hajlék-
talanokról. Készítettünk filmet „drogrehab”-on,
börtönben, pszichiátrián. Ezek közül valamennyi
helyszín olyan volt, ahol egyszerre találtunk tár-
sadalmi, egészségügyi, családi megoldandó
helyzeteket. Ezek közül valamennyi felkiáltás is
egyben: vegyük észre őket, segítsük szakértelem-
mel és szeretettel. Itt is hasonló a cél, talán annyit
tennék még hozzá: nagy a baj, mert a szakemberek
szerint 2050-re megháromszorozódik a demens
emberek száma szerte a világon. Kiket akarunk
elérni a filmmel? Mindenkit, akit érdekel a
valóság és nem bújik el előle. 

Vendégünk

61



 fontos ügyünk

Cs: Annyival egészítem ki Juditot, hogy Anna és
Antal történetén keresztül két fontos dolog kerül
előtérbe. Az első, és talán legfontosabb, hogy
abban a világban, amelyben élünk, folyamatosan
a teljesítmény, a siker, a pozitív visszacsatolás és
a mielőbb megszerzett eredmény jelent értéket. A
türelem, a kudarc, a kitartás – főleg az a fajta ki-
tartás, amiről sejteni lehet, hogy mindenképp ku-
darccal végződik – értelmezhetetlen fogalmak,
nincs helyük az életünkben. Ha valami elromlik,
nem megjavítjuk, hanem kidobjuk, és veszünk
helyette másikat, hisz megtehetjük. Anna és Antal
élete arra bizonyíték, hogy ma, 2020-ban is van
helye az ember életében a kudarcnak, a külső
szemszögből értelmetlennek tűnő gondoskodás-
nak. Szóval ez az egyik fontos eleme, amiért ez a
film elkészült. A másik pedig a segítő szerep
újragondolása. Hajlamosak vagyunk ugyanis úgy
tekinteni azokra az emberekre, akik a szeretteiket
gondozzák, hogy ez az ő sorsuk, ami elől nem
menekülhetnek el. És bár igaz, hogy mindannyi-
unk számára az az ember jelenti a sorsunkat,
akivel az életünket összekötöttük, és valóban nem
futamodhat meg senki, mégis fontos azt látni,
hogy ezeknek a segítőknek az ereje és az élete is
véges. Elfogynak egy idő után. Megszűnnek
létezni, hacsak nem áll melléjük, ha nem áll mel-
lém valaki. Vagyis ez közös sors, közösségi sors,
amiben támogatnunk, segítenünk kell egymást.
Ennek módja persze összetett, de ha el tudna in-
dulni egy erről szóló közös gondolkodás, az már
nagy eredménye lenne a film létrejöttének.

Az előzetesből nem derül ki,
hogy Alzheimerről van szó
(sejteni persze lehet). Ez
szándékos? 
J: Nagyon örülünk, hogy ezt a
kérdést ilyen módon felvetet-
ted, mert fontos szempont volt
számunkra, hogy ne csak egy
Alzheimer-filmet lásson a néző.
Éppen ezért ha valaki végignézi
a teljes filmet, és megkérdezzük
tőle, ki a főszereplője, biztosan
tudja is rá a választ: Anna férje,
vagyis Antal, aki ápolja a fe-
leségét. Ahogy Csaba az előbb
utalt rá, fontos szempont volt
számunkra a filmkészítés során,
hogy az Alzheimer-kór prob-
lematikán túl a méltóságteljes

betegápolás, segítségnyújtás is erőteljes szerepet
kapjon a filmben.
Hogyan kezdtetek neki a film készítésének?
Cs: Tulajdonképp az írással kezdődött. Ez
egyrészt azért is furcsa, mert dokumentumfilmről
van szó, ahol ez nem megszokott módszer. Miután
rengeteg egyedi esetet, tanulmányt olvastam a
témában, megpróbáltam összegezni és leírni,
miről is szólna egy ilyen történet. Még egyszer
hangsúlyoznám, hogy nem kizárólag az
Alzheimer-kór, sokkal inkább az emlékezés és a
szerelem viszonya érdekelt. Az egyéni és
kisközösségi emlékezet megtartó ereje izgatott.
Kant írja, hogy az emlékezés nem más, mint a fan-
tázia és tudatosság elegye. Ez a kettős meghatáro-
zottság, a tudatosnak és a képzeletnek az együttes
jelenléte hozza létre az identitásunkat. Ezt az iden-
titásképző erőt szerettük volna megtalálni a
szerep lőinkben.
J: A szereplők felkutatása nem volt könnyű,
hiszen volt egy erős elképzelésünk, amiben az
egyik meghatározó elem az volt, hogy a feleség él
Alzheimerrel, ami azért is problémás, mert az ese -
tek többségében a férfiak érintettek ennél a
betegségnél. Nem volt könnyű találni olyan sze -
rep lőt, aki beengedett abba az életszakaszba, ame-
lyet igazából a család is nehezen visel, és inkább
elfedni szeretne, mint megmutatni. Fájdalmas és
felemelő volt egyszerre az a folyamat, azok a
találkozások, amelyek során megismertünk házas -
párokat. De meglepő módon előfordult, hogy a
humor sem hiányzott bizonyos helyzetekből.
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Kedvenc filmje: Ken loach valamennyi filmjét nagyon szeretem. Közülük
legjobban talán az Én, Daniel Blake-et.
Kedvenc dokumentumfilmje: Ember a magasban (James Marsh)
Kedvenc zenéje: Rusalka áriája (Antonin Dvorák)
Mit csinál pihenésképpen?: Hallgatok másokat...  na jó, én is beszélek. A
legfőbb pihenés számomra a kommunikáció, minden szempontból,
nagyon különböző emberekkel. 
Mottója: Soha nem érdekeltek a mottók. Tanulságos történetek annál
inkább. Én azokat szoktam előhívni a gondolataimból, amikor mások talán
mottókat. 
Kedvenc étele, itala, étkezése: Bármi, ami nem hal vagy tökfőzelék. A
lényeg, hogy többen üljük körül az asztalt, és hosszú ideig tartson.
legfurcsább szokása: Jómagam ugyan egyáltalán nem tartom furcsának,
de még egyetemi éveim alatt csodálkozva kérdeztek rá a kollégiumi tár-
saim, hogy én mindig mosolyogva ébredek-e. látva a körülöttem élőket,
most már tudom, hogy ez talán valóban furcsa szokás. Én azonban azóta

sem szoktam le róla.
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Rendkívül sok és összetett hatás ért bennünket.
Végül egy orvos barátunkon keresztül jutottunk el
Anna kezelőorvosához. Dr Arató Géza, aki nem
mellesleg Annának, a filmünk főhősének egykori
tanítványa, nagyon empatikusan segített nekünk.
Ennek köszönhetően Antal, Anna és a család elfo-
gadott bennünket. Antal mondta azt a forgatás
megkezdése előtt, biztatásul: „Ha így segíthetünk
másoknak, akkor legyen.” Így már az első pár órás
ismerkedés után forgathattunk.  
Mikor tudatosult bennetek, hogy ez valójában
mekkora munka lesz? 
J: A forgatás elején Anna még megismert bennün-
ket. Ezt jó volt tudni, már csak azért is, mert így
együtt egyeztek bele a forgatásba. A mosolya
alapján, amit az érkezésünkkor kaptunk, úgy
hiszem, megszeretett bennünket. Ahogyan mi is őt. 
Cs: A forgatás kettős tehertétel volt. Az első ne-
hézség a jelenlétből fakadt. Nem csupán az
érzelmi részére gondolok, hanem arra, hogy egy
ennyire intim és személyes történetben a filmes je-
lenlét nem válhat tolakodóvá, nem hozhatja
kiszolgáltatott helyzetbe a kamera elé kerülő em-
bereket. Mindenképp a szereplők védelme és biz-
tonsága volt a fontos. Ezért csak olyan
hely zetekben voltunk jelen, amelyeket vállaltak,
és vállalhatóak voltak. Ha átléptünk volna egy
határt, akkor azt bárki azonnal jelezhette. De erre
nem került sor. Ezt a jelenlétet szolgálta az is,
hogy a forgatási helyzetekben csak én és a hang-
mérnök, Zalányi Laci voltunk jelen. Még Judit is
egy külön térben várt, figyelt bennünket. A má-
sodik nehézség az utómunkában rejlett. Egy
gyönyörű történet bontakozott ki a szemünk lát-
tára, amit érintetlenül, ugyan akkor a szereplőket
védve szerettünk volna megmu-
tatni. Hihetetlen erő koncen-
trálódott némelyik jelenetben.
De voltak olyanok, amelyek
mégis fájóak voltak, vagy
egyszerűen csak félreérthetőnek
számítottak. Ezekről hosszas,
másfél éves vágási folyamat
során igyekeztünk helyes dön-
tést hozni. Ezek között szerepelt
például a történet kimenetele.
Megrázó volt. Mégis ezekben a
pillanatokban, ahol úgy tűnik,
hogy a betegség már mindentől
megfosztotta Annát, a sze -
mélyi ségének lényege, a fel tét -

len szeretete és odaadása ott volt. Velünk volt, fi-
gyelt. Méltósággal. Csodálatos volt.
Mennyire volt nehéz befejezni? 
Cs: Szerintem egy filmet nem lehet befejezni. A
vele való törődést, a folyamatos gondolkodást
abba lehet hagyni. De ha őszinte akarok lenni, én
még nem fejeztem be ezt a filmet. De ezt Juditnak,
az az a film producerének nem merném elárulni.
(nevet)
J: Egy filmet produceri szempontból kötöttségek
terhelnek. Hiába vagyok magam is érzékeny a
téma iránt, hiába érzem minden művészeti szem-
pontból meghozott döntésnek a súlyát, pl. a
határidőket nem tudjuk figyelmen kívül hagyni.
Ahogy az is adott volt, hogy meddig forgathatunk.
Bár az én engedékenységemet és befolyásolhatósá-
gomat is jól jelzi az az eset, hogy már hivatalosan
befejeztük a forgatást, és már elkezdtük vágni a fil-
met, de további események történtek, amelyek
miatt mégis visszamentünk forgatni. Végül persze
a gyakorlati munkálatok véget értek. Most már
azért dolgozunk, hogy minél többen láthassák a
Hűséget. Tulajdonképpen én még nem fejeztem be
saját munkámat a filmmel kapcsolatban…
Cs: Hál’istennek a producer is átéli néha, amit egy
rendező. Judit is nehezen enged el egy-egy filmet.
Talán ezért is dolgozunk együtt. (nevet) 
J: Ez azért kicsit másabb… De azért valóban
fontos, hogy producerként is a lehető legmesszebb
kísérje az ember a film sorsát.
Az idős úr, aki a film egyik főszereplője, látta
már a filmet? 
J: Igen. A dokumentumfilmek esetében az az első,
hogy a szereplőknek megmutatjuk. Így volt ez itt
is. Amikor az első verzió elkészült, azt még Anna
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Kedvenc filmje: Dalok a második emeletről (Roy Andersson filmje)
Kedvenc dokumentumfilmje: Salesman (Albert és David Maysles filmje)
Kedvenc zenéje: Maria (Sopra la Carpinese) – Christina Pluhar
előadásában
Mit csinál pihenésképpen?: Focizom. Ha labda van a közelemben, majd-
nem annyira elvarázsol, mintha forgathatnék. 
Mottója: Soha ne add fel, de gondold meg, meddig mész el!
Kedvenc étele, itala, étkezése: Alkoholt nem iszom, mert talán még nem
értem meg rá. leragadtam a lecsónál, ahogy nagyanyám gyerekkoromban
csinálta – sok szalonnával és kolbásszal, és a végén ráütött tojással, hozzá
friss fehér kenyérrel.
legfurcsább szokása: Bármilyen testhelyzetben el tudok aludni. Egyszer
a kalauz költött fel a vonaton, ahogy a peronon ácsorogtam.



is látta. A férje, Antal mindvégig nagyon alázatos
volt a filmkészítés során is, és végül, amikor meg-
nézte, gratulált, és elmondta, hogy őt is meglepte
az eredmény, az, ahogyan valódi filmmé tudott
összeállni a sok együtt töltött idő. 
Két nagy gyermeketek is van. Ők hogyan viszo -
nyultak, viszonyulnak a nagy, közös, bizonyára
lelkileg is megterhelő munkátokhoz? 
J: A nagyobbik fiunk, Zsombor 22 éves, megfer-
tőződött a munkánkkal, életstílusunkkal. Filmes
akar lenni, és nagyon érzékeny a szociális
ügyekre. Már régóta jár velünk forgatni, a
Hűségnél is velünk volt néhányszor, annak el-
lenére, hogy abban az időben épp Angliában
önkénteskedett egy értelmi fogyatékosokkal
foglalkozó közösségben. Domonkos más típus, de
őt is kiskorától beavattuk a munkáinkba, szerep -
lőink életébe. Ez a film a tizenhétéves Domonkost
is mélyen megérintette, „kibillentette”, hiszen ő
most abban az életszakaszban van, amikor első-
sorban nem a gondoskodáson, elmúláson, hűségen
gondolkozna…   
Sajátos bemutatót terveztek. Kisfilmekkel,
elővetítések utóéletével, zenével tarkítva. El-
mondanátok a szeptemberi rendezvény kon-
cepcióját? 
J: Mivel ez valóban egy sajátos bemutató,

(részben) a könnyebb kommunikációs lehetőség
miatt címet is adtunk neki: FELEJTHETETLEN
PROJEKT. Lényege, hogy a film forgalmazása
előtt, 2020 tavaszán 20 különböző helyszínen be-
mutatjuk a filmet, és a nézőktől a film után
FELEJT HETETLEN TÖRTÉNET-eket kérünk.
Vagyis megkérjük őket arra, osszák meg tapaszta-
lataikat, élményeiket, érzéseiket a méltóságteljes
betegápolással, segítségnyújtással, Alzheimer-
betegséggel kapcsolatban. Ezeket kamerával vagy
írásban rögzítjük, és egy ún. GÁLAEST keretében
bemutatjuk be (az írásos történeteket színészek in-
terpretálásában). Ezen történetek kiegészítéséhez
kértük meg a BDZ-t, hogy zenével kösse össze
(vagy éppen válassza el) ezeket azokat, teljesebbé
téve ezzel az élményt.
Lesz-e folytatás? Akár Alzheimer, akár más
témában? 
J: „Soha ne mondd, hogy soha”…..de alapvetően
nem tervezünk ebben a témában folytatást. Szám-
talan filmtervünk van, melyet most érlelünk és
próbálunk a megfelelő pályáztatási rendszerbe
eljuttatni, ami nem könnyű, hiszen ezekből viszont
kevés van. De reménykedünk, és nem panaszko-
dunk, mert egyelőre még tudunk együtt alkotni,
egymásra figyelni, és egy ilyen témájú film után
ezek az értékek is felértékelődnek.  
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*Kecskeméten született Kodály
Zoltán (1882. dec. 16.) három-
szoros Kossuth-díjas zenesz-
erző, zenetudós, zeneoktató,
népzenekutató, az MTA tagja,
majd elnöke 1946-tól 1949-ig. 

*Keszthely. Goldmark Károly
(1830. máj. 18.) zsidó szár-
mazású, német anyanyelvű,
magyar–osztrák zeneszerző,
hegedűművész, zenepedagógus.
Szegény kántor család gyer-
meke volt, s lett belőle a Sába
királynője c. opera révén Eu-
rópa-szerte a század egyik leg-
nagyobb közönségsikert elért
szerzője.

*Kéthelyen, a somogyi község-
ben született Szimpliczius Bar-
cza József (1847. febr. 19.),
kinek apja is cigányzenész volt,
Mari lányának pedig férje a

Barcza-zenekar egyik tagja, az
a Rigó Jancsi lett, akiről a
krémes sütemény kapta a nevét.
Szimpliczius és zenekara éve -
ken át muzsikált Kaposvárott az
1911-ben épült Turul szállóban,
de amikor Rippl-Rónai József
kezdeményezésére 1912-ben
nagy ünnepséget szerveztek
Szim pliczius munkásságának
negyvenéves évfordulójára, a
hálátlan kaposvári közönség
még arra sem méltatta őt, hogy
elmenjen a Turul kávéházban
megrendezett ünnepségre.

*Kiskunhalas szülötte az előző
lapszámunk címoldalán szerep -
lő Miklósa Erika (1970. jún. 9.)
Kossuth- és Liszt-díjas kolora -
túr szoprán operaénekes nő, aki
2019 őszén a BDZ vendége
volt.

*Kismartonban született
Galán  tai Esterházy Pál (1635.
szept. 8.) gróf, birodalmi
herceg, Magyarország nádora,
egyben költő, zeneszerző. Kan-
tátákat szerzett (1711-ben Har-
monia caelestis címmel
gyűjteményes formában meg is
jelentek), amelyek a korai ma -
gyar zenetörténet értékes em-
lékei.

*Kolozsvárott született 1952.
márc. 8-án Selmeczi György
Erkel- és Kossuth-díjas, Érde -
mes művész zeneszerző, zongo-
raművész, karmes ter, ren dező.
Műveit a BDZ rendszeresen be-
mutatja. Ugyancsak itt született
Gyöngyösi Levente (1975.)
zeneszerző, aki egyben a BDZ
rezidens zeneszerzője, s akinek
műveit a BDZ ugyancsak rend-
szeresen bemutatja.

*Kömlőd Pálóczi Horváth
Ádám (1760. máj. 11.) költő,
író, hagyománygyűjtő szülőhe-
lye. „…Somogy és Zala várme -
gyében igen botrányos énekeket
énekelnek, melyek szerzője
pálóczi Horváth Ádám, aki Za-
lában tartózkodott, de Somogy-
ban is voltak birtokai, sőt
Gömör vármegye közgyűlésén
is különös ellenállást tanúsí-
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Magyarország zenei térképe III.

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



tott.” A botrányos ének a Stájer
tánc volt.

*Köpcsény (ma Ausztria) a
szülővárosa Joachim József
(1831. jún. 28.) hegedűművész,
karmester, zeneszerzőnek, akit
minden idők legjobb hegedű -
sének is neveznek, s kinek szin -
te páratlanul széles repertoárja
J. S. Bach műveitől az akkori

kortárs zenéig terjedt.
Mendelssohn is vele konzultált
e-moll hegedűversenyének
komponálásakor, Dvořák pedig
neki írta a hegedűversenyét, ám
ennek ellenére Joachim azt
sosem adta elő.

*Kunágota Szokolay Sándor
(1931. márc. 30.) Kossuth-díjas
zeneszerző, egyetemi tanár
szülővárosa. Segítette a szol-
noki művésztelep létrejöttét
(1901), de operaszerzőként,
tanárként ismert volt. A Ki mit
tud? legendás zsűritagjaként
országos ismertségnek és sze -
retetnek örvendett.

*Kunszentmártonban született
Lippich Elek 1862. ápr. 11.)
költő, művészeti író, aki dal-
szövegeket is szerzett. Ezekből
Varga József és Gaál Ferenc
megzenésítette pl. a Kiszáradt a
nyárfa, Szomszédunkban rózs-

abokor nyílik címűt. A Nyugat
1936. 3. száma szerint: „Mikor
a Zeneakadémia éppen fölépült
új palotájának belső díszítése
szóba került, azonnal Körösfői
Kriesch Aladárra gondolt. Így
jutott a gödöllői művész
életének első, ránk maradt mon-
umentális feladatához.”

*Lommatzsch (Németország)
városában született Volkmann
Róbert (1815. ápr. 6.) zene -
szerző, zenepedagógus, kar mes -
ter. „Bár soha nem tanult meg
igazán jól magyarul, több leve -
lé ben magyarként említi magát,
amelynek alapja lehetett a ma -
gyar országi egzisztencia és aktív
részvétele a honi zeneéletben.
Thern Károlynak írta 1867 jan.
10-én kelt levelében: „…az Ön
párizsi sikerét mi magyarok elé -
gedett mosollyal nyugtáztuk…”

*Lugos (ma Románia) Kurtág
György (1926. febr. 19.) kétsze -
res Kossuth-díjas zeneszerző,
zongoraművész, kamarazene-
tanár szülővárosa. Kurtág 1998-
ban megkapta a zenei
Nobel-díjként számon tartott
Ernst von Siemens Stiftung-
díjat, illetve másodszor is
odaítélte neki az osztrák kor-
mány az európai komponisták-
nak járó nagydíjat.

*Makón született Fátyol Mi-
hály (1909. szept. 19.) zenész,
nótaszerző, nagy múltú
cigányzenész családban. A
Vadászkürt étteremben ekkor
jelent meg Belgium akkori
királya, aki kézfogással gratu -
lált a remek hegedűjátékhoz, és
meghívta a zenekart Brüsszelbe.
Dr. Batka István (akinek orosz -
lánrésze volt a marosi iszap
gyógyiszappá való nyilvánít-
tatásában) makói nóta- és csár -
dás szövegeit Fátyol Misinek
adta, aki megzenésítette azokat.
Szabó Sándor operaénekes
énekelte fel a dalokat mag-
nószalagra. 1960-ban együtt ját-
szottak a legelismertebb prímás,
Lakatos Sándor zenekarával a
Korona éttermében.

*Marosvásárhely Orbán
György (1947. júl. 12.) Kos-
suth-és Erkel-díjas zeneszerző
szülővárosa. 1968-tól a kolozs -
vári Zeneakadémián tanult
zeneszerzést. Rorate coeli c.
alkotását, mely 1992/93-ban
született, és a Bartók és Kodály
utáni időszak egyik legjelen-
tősebb oratóriuma, a BDZ is be-
mutatta 2017 októberében. 

*Miskolcon született Pertis Pali
(1906), kora egyik vezető
cigányprímása. Pertis Jenő zon-
goraművész, zeneszerző és Per-
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tis Zsuzsa csembalóművész
édesapja, Kelemen Barnabás
hegedűművész nagyapja, Pertis
Jenő prímás öccse. A Hadik
kávéházban, majd a Vadászkürt
Szállóban játszott, ahol egy
ideig Fátyol Mihály volt a
segédprímása. Pertis Pali és a
Vadászkürt Szálló szerepel
Melitta búcsúdalában Ránki
György Egy szerelem három
éjszakája c. musicaljében,
melynek dalszövegét Vas István
írta: „Pannónia-szálló és
Vadászkürt, / Ó, a disztingvált
különterem! / Pertis hegedűje,
jaj, hová tűnt? / És a Grill, a kis
Parisien?” 

*Miskolc Reményi Ede (1828.
jan. 17.) zeneszerző, hegedű mű -
vész szülővárosa. A világ öt
kontinensén ismert virtuóz,
Viktó ria királynő „udvari vir-
tuóz” címmel kitüntetetett
hegedűse volt. Művei: Eredeti
magyar népdalok és csárdások,
Eredeti magyar nép- és táncdal,
Nagy hallgató és virtuóz
hegedűátiratok.

*Mosonszentjános Adler
Györgynek (1789. ápr. 20.), a
reformkor sokoldalú muzsiku -
sának, zeneszerzőjének, zon-
goristájának, orgonistájának,
hegedűsének szülővárosa. Ő
volt Erkel apósa, Adler Vince
zongoraművész apja, és egyes

források szerint Haydn
tanítványa. 1827-ben költözött
Budára, az Úri utcai Czigler-
házba. Ekkortájt kezdett ját-
szani a Mátyás-templom
zenekarában, melynek 1838-tól
haláláig egyházkarnagya lett.

*Nagyabony (ma Szlovákia)
Bihari János (1764. okt. 21.)
cigány származású magyar
zeneszerző, hegedűművész
szülővárosa. Beethoven és Liszt
is többször hallotta játékát. A
verbunkos stílus egyik legna -
gyobb képviselője volt: Lavotta
Jánossal és Csermák Antallal
együtt a magyar zenei roman-
tika ún. virtuóz triászának tagja. 

*Nagybecskerek (ma Szerbia)
Petrovics Emil (1930. febr. 9.),
kétszeres Kossuth- és kétszeres
Erkel-díjas zeneszerző, érdemes
és kiváló művész szülővárosa. A
Zeneakadémia zeneszerzés tan-
szakán Farkas Ferenc tanít vá -
nya volt. Operákat, ballette ket,
kantátákat, oratóriumokat, film -
zenéket, versenyműveket írt.
„Büszke vagyok magyar hazám -
ra és arra, hogy Európa e
csodálatos és tarka, fájdal-
makkal és vidámsággal, elpusz -
títhatatlan erőkkel megál dott
vidéke a szülőföldem.” A város
másik híres fia Antalffy-Zsiross
Dezső (1885. júl.), aki orgo -
naművészként kora legjelen-
tősebb előadói közé tartozott,
zeneszerzőként is jelentős:
főként zenekari, kamara-,
kórus-, zongora- és orgona -
műve ket alkotott.

*Nagykanizsa szülötte Rosen-
berg Zsigmond (1887. júl. 29.),
akit később Sigmund Romberg
néven, amerikai zeneszerzőként
ismert meg a világ: operettjei
tették híressé.

*Nagyszalonta (ma Románia)
volt a „tamburás öreg úr”, azaz
Arany János (1817. márc. 2.)
szülővárosa. A költő, tanár, lap-
szerkesztő, a Kisfaludy Tár-
saság igazgatója, az MTA tagja
és főtitkára is volt, egyben
zeneértő és -szerető ember,
akinek nemrég jelent meg
daloskönyve. Szívesen játszott
tamburán (= a hosszú nyakú
lantok családjába tartozó
pengetős hangszer), bár
„babérja hevíti, / Csak gém-
beredő ujját melegíti.”

*Nagyszentmiklóson (ma
Románia) született Bartók Béla
(1881. márc. 25.) zeneszerző,
zongoraművész, népzenekutató,
a közép-európai népzene nagy
gyűjtője, a Zeneakadémia
tanára; a XX. sz. egyik legjelen-
tősebb zeneszerzője. 

*Nyíregyháza szülötte Szent-
páli Roland (1977. máj. 8.)
tubaművész, zeneszerző. A
XIX. századi mély rézfúvós
hangszereket (pl. ophikleid, sz-
erpent) koncerteken és saját
darabjaiban is megszólaltatja. A
BDZ gyakori vendége.

*Pákozdon született Rigó János
(1858. aug. 23.), az egyik legis-
mertebb cigányprímás. Mivel
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10 évesen a szüretet már apja
bandájában végigmuzsikálta,
apja elvitte az akkor a székesfe-
hérvári Magyar Király Kávé -
házban muzsikáló, már híres
Szimpliczius Barcza Józsihoz,
aki tehetségesnek találta a 12
éves fiút, és felvette a kávéház
zenekarába, igaz, csak cimba -
lomhordozónak. Pákozdon, a
születésnapjához (aug. 23.)
közeli időpontban minden
évben megrendezik a róla elne -
vezett fesztivált prímásokkal,
nótaénekesekkel, néptánco sok -
kal és persze a híres cukrász -
sütemény is megkóstolható.

*Pomáz szülötte Vujicsics Ti-
hamér (1929. febr. 23.) zene -

szer ző, népzenegyűjtő. A szerb
anyanyelvű magyar zeneszerző
a balkáni népek (szerbek)
népzenéjét gyűjtötte és népsze -
rűsítette Magyarországon. Is-
mert és kedvelt volt, melyhez
pl. A Tenkes kapitánya c. film
általa írt filmzenéje is hoz-
zájárult.

*Pusztafödémesen született
Izsépfalvi Lavotta János (1764.
júl. 5.) zeneszerző, hegedű -
művész, a verbunkos „delelő
korszakának” egyik kiváló
képviselője, a verbunkos triász
tagja. Művelt muzsikus volt: a

nyugati kultúra hatása művein
is fokozottan érződik.

*Rimaszombat (ma Szlovákia)
Pásztory Edith (1903. okt. 31.)
zongoraművész, érdemes mű -
vész szülővárosa, aki Bartók
második feleségének. Rima -
szom baton született Blaha
Lujza (1850. szept. 8.)
színésznő, „a nemzet csa-
logánya” is. Alig négyévesen
már statisztaként szerepelt,
hatévesen lépett színpadra az
esztergomi Fürdő Szállóban,
utoljára pedig 1923-ban lépett
színpadra a Városi Színházban.

*Sajókazinc városában szüle -
tett Egressy Béni (1814. ápr.
21.) zeneszerző, író, színész.
Már 1840-től foglalkozott
zeneszerzéssel, ő volt Petőfi
Sándor verseinek első
megzenésítője és számos népies
műdal szerzője. Legnagyobb
sikerét Szózat c. versének
megzenésítésével aratta, ez tette
országosan ismertté nevét. A
művet 1843. máj. 10-én mutat-
ták be a Nemzeti Színházban.

*Siófok Kálmán Imre (1882.
okt. 24.), az operettjeiről híres
zeneszerző, karmester

szülővárosa. Zongoristaként
1897-ben mutatkozott be a
fővárosban: csodagyerekként
ünnepelték, de a zongorista kar-
rierről, betegség miatt, le kellett
mondania. Első operettjét, a
Tatárjárást 1908-ban mutatták
be nagy sikerrel a Vígszín-
házban.  

*Somogyszentpál nevű kis so-
mogyi faluban született Polgár
László (1947. jan. 1.) Kossuth-,
Liszt- és Grammy-díjas oper-
aénekes (basszus), a Halhatat-
lanok Társulatának örökös
tagja. „A világ minden táján fel-
lépett, Bartók Kékszakállúját
énekelte” Athéntől Chicagón át
Tokióig. A Zürich-Winterthuri
Knzervatóriumban, valamint
Magyarországon is tanított.

*Szarvas szülötte Chován
Kálmán (1852. jan. 18.) zenesz-
erző, zongoravirtuóz. 1889-ben
nevezték ki a Zeneakadémia
zongoratanárának. A zongo-
ratanár-képző intézetnek mega-
lapításakor (1891) is vezető
tanárává lett.

*Szeged Huszka Jenő (1875.
ápr. 24.) zeneszerző városa.
Törvényszéki bíró apja, aki fu-
volázott, tanította először
hegedülni őt, majd tanulmányait
a Szegedi Városi Zenedében
folytatta. Ott hamar kitűnt tehet-
ségével. Önszorgalomból zon-
gorázni is megtanult. A
Zeneakadémián Hubay Jenő és
Koessler János tanítványa volt.
Művei közül népszerű a Gül
Baba (1905) c. operett. Az
ebben hallható „Darumadár
fenn az égen…kezdetű nóta
mint magyar népdal került a
köztudatba. Fonyódon, a
hegyen, parkot neveztek el a
zeneszerzőről.
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2020. március 1., vasánap 

19:30 Pesti Vigadó

Csereklyei Andrea – szoprán

Balga Gabriella – mezzoszoprán

Papp Balázs – tenor

Blazsó Domonkos – basszus

Budapesti Akadémiai Kórustársaság

Vezényel: Hollerung Gábor

Schumann: II. szimfónia

Mozart: c-moll mise

2020. március 13., péntek 

19:00 Klauzál Ház

BuDAFOKI

Judith Halász – szoprán

Berán Gábor – hegedű

Vezényel: Guido Mancusi

Schubert: Der häusliche Krieg  – nyitány 

Mozart: Figaro házassága – Susanna áriája  

Mozart: La Clemenza di Tito – Vitellia áriája

Mozart: D-dúr hegedűverseny KV 218

Haydn: Scena di Berenice

Haydn: 95. c-moll szimfónia

2020. március 22., vasárnap

11:00 Zeneakadémia

MEGÉrTHETő   

Balog József – zongora

Előad és vezényel: Hollerung Gábor

BEETHOVEN MOSOLYA

Beethoven: Waldstein-szonáta

2020. március 20., péntek

20:00 Papp László Bp. Sportaréna

Apostol Együttes koncertje

2020. március 22., vasárnap

19:30 Zeneakadémia

DOHNáNyI

Ránki Dezső – zongora

Szappanos Edit – szoprán

Patak Zita – mezzo

Komáromi Márton – tenor

Gál József – tenor

Melkovics Zoltán – basszus

Purcell Kórus (karigazgató: Vashegyi György)

Vezényel: Hollerung Gábor

Zombola Péter: I. szimfónia (Emlékül)

Schumann: Zongoraverseny

Schubert: Esz-dúr mise

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: Sándor Csaba

Donna Anna: Miksch Adrienn

Donna Elvira: Judith Halasz

Don Ottavio: Szerekován János

Zerlina: Rácz Rita

Masetto: Kelemen Dániel

Vezényel: Guido Mancusi

Mozart: Don Giovanni

szcenikus előadás

2020. április 19., vasárnap

19:30 Pesti Vigadó

Hegedül és vezényel: Kelemen BarnabásMendelssohn: Hebridák-nyitány

Mendelssohn: e-moll hegedűverseny

Schubert: B-dúr polonéz

Schubert: VIII. (befejezetlen) szimfónia
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2020. április 26., vasárnap 

11:00  Müpa

MüPA MATINÉ

Vezényel: Hollerung GáborÖRÖMÓDA

Beethoven: IX. szimfónia – IV. tétel

2020. április 30., csütörtök

19:30 Zeneakadémia

DOHNáNyI

Berecz Mihály – zongora

Vezényel: Vashegyi György

Brandenburg Ádám: Prières nocturnes

Mozart: A-dúr zongoraverseny KV 488

Brahms: III. szimfónia

2020. május 10., vasárnap

19:30 Müpa

BEETHOVEN BuDáN 

Jozef Spácek – hegedű

Balog József – zongora

Varga Tamás – cselló

Balga Gabriella – szoprán

Megyesi Schwartz Lúcia – alt

Boncsér Gergely – tenor

Cser Krisztián – basszus

Budapesti Akadémiai Kórustársaság

Vezényel: Hollerung Gábor

Beethoven: C-dúr Hármasverseny, op. 56

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

Balogh Eszter – alt

Megyesi Zoltán – tenor

Blazsó Domonkos – basszus

Vezényel: Hollerung Gábor

Beethoven: C-dúr Hármasverseny, op. 56

Händel: Messiás – II. rész

2020. május 17., vasárnap

11:00 Zeneakadémia

MEGÉrTHETő

Balogh Eszter – alt

Megyesi Zoltán – tenor

Blazsó Domonkos – basszus

Budapesti Akadémiai Kórustársaság

Előad és vezényel: Hollerung Gábor

HALLELUJA

Händel: A Messiás – II. rész

2020. május 22., péntek 

19:00 Klauzál Ház

BuDAFOKI

Cser Krisztián – basszus

Vezényel: Dubóczky Gergely

Beischer-Matyó Tamás: Ünnep

Wagner: Wotan búcsúja, Tűzvarázs

Schumann: Rajnai szimfónia

2020. július 5., vasárnap 

20:00 Müpa

NEMZETKöZI KóruSüNNEP  

ÉNEKEL AZ OrSZáG

Balga Gabriella – szoprán

Megyesi Schwartz Lúcia – alt

Boncsér Gergely – tenor

Cser Krisztián – basszus

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 hangversenyünkön a zeneirodalom két re-
mekművét adjuk elő.
A koncert első részében Robert Schumann II.
szim fóniája hangzik fel, melyet a szerző élete
egyik válságos időszakában, 1845-46-ban kom-
ponált, és melyről később azt nyilatkozta, hogy
rossz állapotban volt, amikor írni kezdte, és mire
befejezte, lett csak ismét önmaga. Valóban, a
szim fónia mintha a szerző érzelmi-pszichikai ál-
lapotát ábrázolná és gyógyulásának tükre lenne.
Egyik alapvető momentuma a sötétből a fény felé
törekvés, amely jelen van a Schumann számára
olyan példaértékű művekben is, mint Beethoven
Fideliójában, valamint V. és XI. szimfóniájában.
A szerzőt ért másik fontos hatás a zenei múlt
irányából érkezett: Schumann ebben az időben fe-
leségével, Clarával együtt behatóan tanulmá -
nyozta Bach stílusát. Nem az ihletet várta, mint
korábban, hanem tudatosan fejlesztette zeneszer -
zői készségeit, és ennek részeként rendszeresen írt
ellenpont-gyakorlatokat. 
Hangversenyünk másik szerzője, Mozart egy fél
évszázaddal korábban szintén tanulmányozta
Bach művészetét, mely rá is termékenyítőleg ha-
tott. A c-moll mise keletkezéséről tudjuk, hogy
Mozart házasságáért hálából fogadalmat tett, hogy
misét komponál. Korábbi miséitől eltérően
nagyszabású „kantáta-misét” tervezett. Még 1782
júliusában fogott hozzá a mű megírásához, és a
következő év májusáig dolgozott rajta, de nem
készült el vele. A mise végül töredékes maradt: a
Kyrién és Glorián kívül a Sanctus és Benedictus
készült el, a Credóból csupán az első két tétel
(“Credo in unum Deum” és “Et incarnatus”), az
Agnus Deiből pedig semmi. A mű keletkezése ide-
jén Mozart figyelme a barokk szerzők felé fordult,

több Bach-fúgát lemásolt, komponált egy szvitet
és számos fúgát is. A c-moll mise Mozart első
nagyobb kompozíciója, amelyen nyomot hagyott
a Bach és Händel művészetével való megis-
merkedés. Részben e találkozásnak tulajdonítható
Mozart megnövekedett érdeklődése az ellenpont
iránt, de talán ennél is fontosabbnak tűnik, hogy
egyfajta archaizáló hangvétel jelenik meg Mozart
zeneszerzői palettáján.
A c-moll mise meglévő tételeit – két új áriával
kiegészítve – Mozart 1785-ben újra felhasználta a
bécsi Tonkünstler-Sozietät hangversenyére kom-
ponált kantáta, a Davidde penitente (K. 469)
zenéjéhez.

Mai koncertünk első felében a zeneirodalom két
bravúros szoprán hangra írt művét hallhatják Ju-
dith Halasz előadásában, melyek előtt nyitányként
Schubert egyik egyfelvonásos, Az összeesküvők
avagy Házi perpatvar című daljátékának nyitányát
hallgathatják meg. A daljátékot 1823 márciusában
írta, szövegírója az ugyancsak bécsi származású
Ignaz Franz Castelli. A cselekmény egyetlen szi-
tuáció komikumán alapszik: a nők megesküsznek,
hogy véget vetnek a háborúnak és ezáltal a férfiak
örökös távollétének, azzal pedig, hogy megtagad-
ják asszonyi kötelességüket, a szerelem fegyverét
vetik be a háború ellen. Arisztophanész komédiája
az operairodalomban többször szolgált forrásként,
a Lysistrate-témájára írtak (már) operát és ope -
rettet egyaránt. Schubert daljátéka mind között
talán a legkülönösebb: asszonyháború Haydn-,
Mozart-, Beethoven-szerű (és persze Schubert-i
lied-szerű) zenére, a kor divatjához hűen „á la
Hussarde“ modorban.
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VIGADó 1.

2020. március 1. vasárnap
19:30 Pesti Vigadó

Schumann: II. szimfónia
Mozart: c-moll mise

Csereklyei Andrea – szoprán
Balga Gabriella – mezzoszoprán
Papp Balázs – tenor 
Blazsó Domonkos – basszus
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Vezényel: Hollerung Gábor

BuDAFOKI HANGVERSENyESTÉK

2020. március 22. péntek
19:00 Klauzál Ház

Schubert: Der häusliche Krieg  – nyitány
Mozart: Figaro házassága – Susanna áriája 
Mozart: La Clemeza di Tito – Vitelia áriája
Mozart: D-dúr hegedűverseny KV 218
Haydn: Scena di Berenice
Haydn: 95. c-moll szimfónia

Judith Halasz – szoprán
Berán Gábor – hegedű
Vezényel: Guido Mancusi



Haydn (1732–1809) a Scena di Berenicét második
londoni látogatása során írta, és bemutatója az
utolsó angliai jótékonysági koncertjén volt 1795
május 4-én, a King’s Theatre-ben. A művet az ün-
nepelt drámai szoprán, Brigida Giorgi Banti
számára írta, aki az előző évben jött Londonba.
A zene Metastasio Antigonoja alapján íródott,
mely librettót eredetileg Hasse zenésítette meg
1743-ban, és ezt követően mintegy harminc
zeneszerző dolgozta fel ezt a témát: Berenice iránt
érzett és fiúi érzései között őrlődve Demetrio nem
lát kiutat a helyzetéből, és egyetlen megoldásként
végül megöli magát. A „Berenice, che fai?” c.
áriában a vigasztalan hősnő az őrületig kárhoztatja
sorsát, s már csak arra vágyik, hogy szeretett fia
mellett haljon meg.
Mozart D-dúr hegedűversenye a Salzburgban,
1775-ben komponált öt hegedűverseny közül való.
A többi hegedűversenyhez képest itt a szóló -
hangszer kiemelkedő feladatot kap. A zenekar
szövete egyszerűbb, a tutti nem „verseng” a
szólóhegedűvel, hanem kíséri azt. Mai hang-
versenyünkön a szólót Berán Gábor, a zenekar
egyik koncertmestere játssza.
Joseph Haydn a 95-ös szimfóniát 1791 tavaszán,
első angliai utazása során komponálta. A mű a
szer ző utolsó, „Londoni szimfóniák” néven ismert
zenekari sorozatának egyetlen moll hangnemű
darabja. A c-moll hangnemhez hagyományosan
kapcsolódó karakterek (tragikus, szenvedélyes,
komoly, szigorú stb.) azonban a műnek csak vi -
szonylag kis részében vannak jelen, a lassú tétel
és menüett középrésze ugyanis (a kor hagyománya
szerint) dúrban van, ráadásul az 1. tétel befejező
szakasza, illetve a finálé egésze is C-dúr.

Beethoven Waldstein-szonátája az életmű középső
periódusának egyik kiemelkedő alkotása, amely
lényegében egy időben született az Eroica szim-
fóniával. Az Eroicával való párhuzam kézenfekvő

abból a szempontból, hogy Beethoven zongora -
szo nátájában is hasonló érzésünk van, mint az
Eroicában: a szimfóniák és hangszeres szonáták
önálló tételei, amelyeket egy hangnemi kapcsolat
fűz össze, ezekben a művekben dramaturgiai
összefüggéssé változik. Az Eroicában a küzdelmet
elbukás, majd megdicsőülés követi, a Waldstein-
szonáta kezdő tétele pedig egy robosztus és
gyengéd gesztus szembenállására épül. Különösen
érdekes, hogy a lassú tétel funkcióját betöltő má-
sodik rész valójában egy gyors harmadik tétel
bevezetése, ami inkább egyfajta recitativo, egyfaj -
ta várakozás, amely végén Beethoven élet-
művének talán legmosolygósabb, leginkább
szeretettel teli gondolata szólal meg: egy túláradó,
véget érni nem akaró, újrakezdődő örömdallam.

Mai hangversenyünkön elsőként a fiatal kortárs
zeneszerző, Zombola Péter I. szimfóniája szólal
meg. Az Erkel Ferenc-díjas szerző számos művét
mutatták be a legrangosabb magyar és nemzetközi
zenei fesztiválokon, több zeneszerzői díj bir-
tokosa. Sokoldalúságát mutatja, hogy zenekari-,
kórus-, szóló-, és színházi művek mellett
filmzenéket is komponál,  emellett pedig főiskolán
és egyetemen is oktat. 
Ezt követően a nagy romantikus zeneszerző,
Robert Schumann egyetlen zongoraversenye
csendül fel. A szerző 1841-ben fogott hozzá a
darab megírásához, bár már évekkel korábban
megfogalmazta tervét egy olyan mű megkom-
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DOHNÁNyI 

2020. március 22. vasárnap
19:30 Zeneakadémia

Zombola Péter: I. szimfónia (Emlékül)
Schumann: Zongoraverseny
Schubert: Esz-dúr mise

Ránki Dezső – zongora
Szappanos Edit – szoprán
Patak Zita – mezzo
Komáromi Márton – tenor
Gál József – tenor
Melkovics Zoltán – basszus
Purcell Kórus (karigazgató: Vashegyi György)
Vezényel: Hollerung Gábor

MEGÉRTHETŐ ZENE

2020. március 22. vasárnap
11:00 Zeneakadémia

Beethoven: Waldstein-szonáta

Balog József – zongora
Előad és vezényel: Hollerung Gábor



ponálásáról, ahol a virtuóz zongorajáték nem
verseng a zenekarral, hanem együttműködve ját-
szik vele. Erről így ír szerelmének, későbbi fe-
leségének, a kor ismert zongora mű vészének, Clara
Wiecknek: „A szimfónia, a concerto és a Grande
Sonata keveréke lesz, képtelen vagyok virtuózok
számára komponálni, valami másra kell gondol-
nom.” Így születik meg a zongoraverseny első
tétele, amit először Fantázia zongorára és
zenekarra címmel látott el a szerző. Ebben a
műben valóban megvalósul a zongora és zenekar
egyenrangú játéka, a zenekar nemcsak a hátteret
szolgáltatja a zongora játékához, hanem a zongora
szólamát beleolvasztja a szimfonikus anyagba. A
mű azonban nem talált támogatókra a korában,
ezért Schumann évekkel később zongoraversen-
nyé formálta át felesége biztatására, s így
kiegészítette két tétellel. A művet Lipcsében mu-
tatták be először, Clara Wieck tolmácsolásában.
Az első tétel, Allegro Affettuoso keveréke zongo-
raversenynek, dalnak, lírai zongoradarabnak.
Schumannak itt sikerült megvalósítania azt, hogy
a lírai anyagot egy dinamikus forma keretein belül
szólaltathassa meg. A második tétel, Intermezzo,
egy lágyabb, líraibb összekötő rész a két di-
namikus tétel között, zongora és zenekar ben-
sőséges párbeszéde, mely szünet nélkül
folytatódik a zongoraverseny energikus
zárótételében, az Andante vivace-ban. 
Franz Schubert osztrák zeneszerző inkább roman-
tikus dalok, szonáták, szimfóniák, vonósnégyesek
szerzőjéként ismert, mint egyházi zenéjéről. Azon-
ban jelentős egyházi műveket is komponált, bár
ezeket nem gyakran játszották. Összesen hat misét
írt, ezek közül a legutolsó az Esz-dúr mise, melyet
halála előtt néhány hónappal fejezett be, ezért a
szerző maga a művet sohasem hallhatta. Miséjét
halála után mutatták be először, 1829-ben.
Míg első négy miséje még Mozartot idézi, az
utolsó kettő már a romantikus hangzásvilágot
képviseli, érzelemgazdag ábrázolással megje-
lenítve Schubert szenvedélyes találkozását a halál-
lal. A mai estén felcsendülő miséjében a harmóniai
kifejezés kivételes magasságokba jut, lírai,
érzékeny muzsika, melyben  nagy drámai feszí -
tettség és finom pillanatok váltják egymást. Di-
namikus, grandiózus darab, melyben a
szólistáknak kevesebb szerep jut, s inkább a nagy
kórustömbök a meghatározóak.

Mozart legrejtélyesebb alkotása több mint kétszáz
éve bűvöli el és készteti töprengésre közönségét.
A darab rendezője, Hábetler András csavart egyet
a hagyományos rendezésen: az operát a húszas
évek dekadens világába helyezte: szem-
fényvesztés, bűvésztrükkök teszik még lebilinc-
selőbbé Mozart legismertebb operáját.

A világhírű trombitaművész, Szergej Nakarjakov
az 1990-es évek elején robbant be a nemzetközi
zenei életbe. A legnagyobb karmesterekkel ját-
szott, többek között Sir Neville Marriner, Kent
Nagano, Mihail Pletnyov, Sakari Oramo, Jaap van
Zweden, Valerij Gergijev, Vlagyimir Szpivakov,
Christoph Eschenbach, Vladimir Ashkenazy és
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ZENEPLuSZ BÉRLET

2020. március 28. vasárnap
19:30 Müpa

Mozart: Don Giovanni

Don Giovanni: Wolfgang Schwaiger
Il Commendatore: Cser Krisztián
Leporello: Sándor Csaba
Donna Anna: Miksch Adrienn
Donna Elvira: Judith Halasz
Don Ottavio: Szerekován János
Zerlina: Rácz Rita
Masetto: Kelemen Dániel

Díszlet, jelmez: Árva Nóra
Rendező: Hábetler András
Vezényel: Guido Mancusi

BuDAPESTI TAVASZI FESZTIVÁL

2020. április 7. kedd
19:30 Müpa

Verdi: A szicíliai vecsernye – nyitány
Ponchielli: F-dúr concerto trombitára, op. 123
Arban: A velencei karnevál
Respighi: Róma fenyői

Trombita: Szergej Nakarjakov
Vezényel: Hollerung Gábor



Jiří Bělohlávek koncertjein működött közre. Ti-
zenötnél is több CD-felvételt készített, melyeket
a legjelentősebb lemeztársaságoknál rögzített. A
legfontosabb hangversenytermekben lép fel,
versenyművek szólistájaként éppúgy, mint kama-
razenészként. Állandó zongorista partnere a belga
Maria Meerovitch, illetve nővére, Vera Ohot-
nyikova.
Zenekarunk  közreműködésével az olasz roman-
tika pompás hangversenydarabját, Amilcare
Ponchielli trombitaversenyét, valamint a korszak
egyik legjelentősebb francia trombitavirtuóza,
Joseph Jean-Baptiste Laurent Arban nápolyi nép-
dalra írt variációsorozatát, A velencei karnevált
adja elő.
A koncert a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében
a Müpa szervezésében valósul meg.

A mai hangversenyünk érdekessége, hogy Kele-
men Barnabás nem csak hegedűjátékát csillogtatja
meg a hallgatóság előtt, hanem karmesteri kvali -
tásairól is tanúbizonyságot tesz.
Elsőként Mendelssohn Hebridák-nyitányát hall-
hatják, melyet a húszéves szerző a skóciai Heb -
ridákra tett látogatásának elementáris hatása
ihletett. 1832-ben még így ír egyik levelében: „A
Hebridákat…nem tudom közzétenni, mivel még
nem tekintem befejezettnek… A D-dúr, forte
középrész nagyon nevetséges, és a tétel állítólagos
kidolgozása több kontrapunktot kóstol, mint bál-
naolajat, tengeri sirályt és sózott tőkehalat –
ennek épp fordítva kellene lennie.” Mendelssohn
szándéka tehát az volt, hogy a műben a Bach és
Mozart zenéjén nevelkedett, „tanult” komponista
szerkesztőművészete rejtve maradjon, s helyette a
táj- és hangulatfestés kerüljön előtérbe.

Ezt követően karmesterünk hegedűjét is előveszi,
és vezetésével Mendelsshon e-moll hegedű-
versenye csendül fel. Ez a mű szerzőnk utolsó
alkotókorszakában keletkezett. A hegedűverseny
csillogó felszíne, a szinte tüntetően egyszerű tema -
tika, a finálé „szentivánéji” hangulata azonban
némileg megtévesztő: Mendelssohn számos for-
mai újításnak is teret engedett e művében, melyek
a korabeli közönség számára igencsak meglepőek
lehettek – szemben a mai hallgatók gyanútlan
többségével, akik számára részben épp e mű
testesíti meg a mindenkori viszonyítási alapul
szolgáló „A hegedűverseny”-t.
Hangversenyünk második részében két Schubert
művet hallgathatnak meg. A szólóhegedűre és
zenekarra komponált B-dúr polonézt első ízben
1818. szeptember 27-én játszották a bécsi ár-
vaházban, amelynek szólista szerepére Ferdinand
Schubert, a szerző fivére vállalkozott. A csiszolt
zenekari hangzás, a színek érett és visszafogott al-
kalmazása mutatja, hogy a fiatal Schubert milyen
kitűnően bánt a zenekari apparátussal. 
A koncertet a VIII. befejezetlennek nevezett szim-
fóniával zárjuk. A klasszikus zenekari repertoár
kevés darabját övezi ennyi rejtély. Amellett, hogy
hagyományosan nyolcadiknak nevezzük, volta -
képpen korábban keletkezett, mint a hagyo -
mányosan „Hetedikként” számozott „Nagy”
C-dúr szimfónia. De valamelyest problematikus a
„befejezetlen” jelző is, hiszen az elmúlt másfél
század során sokan vélték úgy, Schubertnek
valójában nem is igazán állt szándékában további
tételekkel egészíteni ki a kompozíciót, miután fe-
lismerte, hogy e két tételben már mindent elmon-
dott, amit akart. Annyi mindenesetre bizonyos,
hogy a zeneszerző hozzákezdett egy harmadik
tételhez is, amelynek Scherzóját egészében felvá-
zolta, sőt a Trio-szakasz első ütemei is ránk
maradtak. Akárhogyan történt is a dolog, a mű
létezése hamarosan feledésbe merült, s a két befe-
jezett tételt tartalmazó kéziratra csupán 1865-ben
bukkant rá Johann von Herbeck a komponista
egykori barátja.
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VIGADó 2.

2020. április 19. vasárnap
19:30 Pesti Vigadó

Mendelssohn: Hebridák-nyitány
Mendelssohn: e-moll hegedűverseny
Schubert: B-dúr polonéz
Schubert: VIII. (befejezetlen) szimfónia

Hegedűn közreműködik és vezényel: Kelemen
Barnabás



Negyed évezrede született a zenetörténet legna -
gyobb felforgatója, Beethoven, aki szétrobbantotta
a klasszikus formákat, és előkészítette a roman-
tikát. Ötvenhat évet élt, de művei tanúsága szerint
mindig lázongó, ifjú lélek maradt. Nem csoda,
hogy a Müpa is a fiatalokat invitálja délelőtti
beszélgetős hangversenyeire.
Ludwig van Beethoven életművének nem egy
opus magnuma van, hiszen kétségtelenül ilyen a
Fidelio, a Missa solemnis, a Nagy fúga vagy a
Hammerklavier-szonáta is – de ha csupán egyetlen
emblematikus alkotást említhetünk, olyat, amely
a legszélesebb közönséget képes megszólítani, az
vitathatatlanul a IX. szimfónia. Ez a mű több
szempontból is kulcsszerepet játszik az élet-
műben: ez a kései stílus izgalmas fejlődésfolya-
matának betetőzése, ez a szimfóniaműfaj
Mahlerig mutató forradalmi megújítása – és ez a
beethoveni humanista üzenet legvilágosabb,
leginkább kézzel fogható megfogalmazása, amely
nemcsak az örömről szól, hanem azon keresztül a
nagy francia forradalmat követő évtizedek hármas
eszméjét, a szabadság, egyenlőség, testvériség
gondolatát is képviseli Schiller szavaival: Seid
umschlungen, Millionen – Átölellek, emberiség!
Nem csoda, ha az Európai Unió éppen e szimfónia
IV. tételét, az Örömódát választotta himnuszául.
Hollerung Gábor a délelőtti hangversenyen nem-
csak vezényli a szimfónia zárótételét a Budapesti
Akadémiai Kórustársaság és a Budafoki Dohnányi
Zenekar élén, de gyakorlott műsorvezetőként a mű
megértésében is segíti a beethoveni üzenettel is-
merkedő gyerekközönséget.

A koncerten elsőként Brandenburg Ádám Prières
nocturnes (Esti imádságok) című darabja szólal
meg. A fiatal zeneszerzőt korosztálya kiemelkedő
tehetségének tartják, aki sok zenei műfajban
tevékenykedik: koncertzenén kívül foglalkozott
színház- és könnyűzenével, valamint filmzenéket
is komponált. Az alkotás mellett tanít és kutat. Az
egyéni hangvételű Prières nocturnes több díjat is
elnyert, többek között az „Az év junior ko-
molyzenei alkotója” díjat az Artisjus szer ve -
zésében. A műről így ír szerzője:
„Első nagyzenekari darabomat 2017-ben azzal a
céllal írtam, hogy különböző éjszakai imádságok
impresszióit, élményeit zeneileg illusztráljam. A
nagyzenekari apparátust találtam alkalmasnak
arra, hogy minél érdekesebb színeket, zenei
szöveteket hozzak létre a szakrális téma ábrá-
zolásához. A darab egy nehezen verbalizálható
programzene, olyan formával, ami egy lineáris
utat jár be különböző állapotok között, három
nagyobb formai egységre bontva azt. Úgy gondo-
lom, hogy sikerült a számomra igen fontos sza-
krális tematikának megfelelő zenei testet öltenie.”
Ezt követően Mozart A-dúr zongoraversenye
szólal meg. A művet 1786-ban írta a szerző, és
több érdekességet, újítást is tartalmaz. A zenekar-
ban például megjelenik a Mozart idejében még
nagyzenekari művekben ritkán használt klarinét
is, emellett a fúvósok egyenrangú szerepet kapnak
a vonósokkal, ami ugyancsak szokatlannak számí-
tott. Az este utolsóként elhangzó műve Johannes
Brahms III. szimfóniája, melyet a szerző 1883-ban
komponált, s elsőként Bécsben mutatták be.
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DOHNÁNyI BÉRLET

2020. április 30. csütörtök 
19:30 Zeneakadémia

Brandenburg Ádám: Prières nocturnes
Mozart: A-dúr zongoraverseny KV 488
Brahms: III. szimfónia

Berecz Mihály – zongora
Vezényel: Vashegyi György

MATINÉKONCERT – BEETHOVEN 250

2020. április 26. vasárnap
11:00 Müpa

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

Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Előad és vezényel: Hollerung Gábor
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Beethoven a Hármasversenyt akkoriban kezdte
írni 1803-ban, amikor Rudolf főherceg a
tanítványa volt. Az ifjú herceg – alig múlt 15 éves
– tehetséges zongorista volt, és Beethoven a darab
zongoraszólamát neki, míg a másik két hangszeres
szólamot az udvar jeles zenészei számára (Seidler
hegedűs, Krafft csellista) írta. Ennek megfelelően
az egyes hangszerek letétjei egymástól eltérő szin -
tűek: a zongoráé egyszerűbb, míg a másik két
hangszertől jelentősen többet követel a kompon-
ista. Ez az egyetlen Beethoven-alkotás, amelyben
a szerző hajlandó volt figyelembe venni a
szólisták képességeit.Beethoven Hármasversenye
műfajilag a sinfonia concertante típusú zene -
művek stílusát viszi tovább, amelyben egy
hangszercsoport koncertál a zenekarral, de a zenei
előzmények között megemlíthető a barokk con-
certo grosso is. Ugyanakkor Szabó József
hangvételében és a hegedű kezelésében a majdani
Hegedűverseny előfutárának is tekinti a darabot.
A IX. (d-moll) szimfónia Ludwig van Beethoven
utolsó befejezett szimfóniája, amely 1824-ben
készült el. Tartalmaz részleteket An die Freude
című műből is (Friedrich Schiller: „Óda az
Örömhöz”), melynek szövegét szólisták és kórus
énekli az utolsó tételben. Ez a mű az első példa
arra, hogy egy nagy zeneszerző szimfóniában
énekhangot a hangszerekkel azonos szinten
használ.
A szimfónia az európai klasszikus zene egyik
legismertebb, és Beethoven legnagyobb, süket-

sége alatt komponált mesterművei között számon
tartott alkotás. Kimagaslóan nagy kulturális sze -
repet játszik a modern társadalomban, különösen,
mióta az Európai Unió a negyedik tétel egy rés-
zletét (Örömóda, szöveg nélkül) a hivatalos him-
nuszaként használja. Külön érdekesség még, hogy
ezen mű kézirata 2003-ban 3,3 millió dollárért kelt
el. A szimfónia különleges vonzereje miatt ma már
az UNESCO listája szerint a világ emlékezete
prog ram  részét képezi.

BEETHOVEN 250

2020. május 10. vasárnap
19:30 Müpa

Beethoven: Hármasverseny
Beethoven: IX. szimfónia

Jozef Spácek – hegedű
Varga Tamás – cselló
Balog József – zongora

Balga Gabriella – szoprán
Megyesi Schwartz Lúcia – alt
Boncsér Gergely – tenor
Cser Krisztián – basszus
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Vezényel: Hollerung Gábor

BuDAFOKI TAVASZI FESZTIVÁL

2020. május 13., szerda 
19:00 Klauzál Ház

Beethoven: C-dúr Hármasverseny, op. 56
Händel: Messiás – II. rész

Kószás Ágnes – cselló
Soltész Ágnes – hegedű
Szabó Marcell – zongora
Balogh Eszter – alt
Megyesi Zoltán – tenor
Blazsó Domonkos – basszus
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Vezényel: Hollerung Gábor

A hegedűre, gordonkára és zongorára írt hármas-
verseny a “sinfonia concertante” egyre kisebb je-
lentősséggel bíró műfajának kései példája,
Beethoven egyetlen kompozíciója e műfajban. Az
induló karakterű nyitótétel, a kifejező Asz-dúr
Largo és a táncos Polacca tematikáját mindvégig
meghatározza a pontozott ritmus jelenléte. A mű
érdekessége, hogy Beethoven, nála egyébként
szokatlan módon, figyelembe veszi a szólisták
képességeit: a viszonylag könnyen játszható zon-
goraszólamot tanítványának, Rudolf főhercegnek
írta, míg a vonósoktól lényegesen többet kíván-
hatott. A hegedűt és a gordonkát ugyanis a
főherceg udvarához tartozó professzionális
muzsikusok szólaltatták meg.
Hangersenyünk második részében Georg
Friedrich Händel máig legnépszerűbb műve, egy-
ben a világ egyik leggyakrabban játszott oratóri-
umának, a Messiásnak a második, úgynevezett
Passió részét hallgathatják meg. Első alkalommal
1742. április 13-án Dublinban szólalt meg, s az
alkotás diadalmenete a következő évi londoni kon-
certekkel folytatódott. Händel számára az általa
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MEGÉRTHETŐ ZENE

2020. május 17. vasárnap
11:00 Zeneakadémia

HALLELUJA 
Händel: Messiás II. rész

Balogh Eszter – alt
Megyesi Zoltán – tenor
Blazsó Domonkos – basszus
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Előad és vezényel: Hollerung Gábor

BuDAFOKI

2020. május 22. péntek
19:00 Klauzál Ház

Beischer-Matyó Tamás: Ünnep
Wagner: Wotan búcsúja, Tűzvarázs
Schumann: Rajnai szimfónia 

Cser Krisztián – basszus
Vezényel: Dubóczky Gergely

irányított koncerteken rendkívül fontos volt, hogy
minden szöveg elhangozzék, mivel – a
zenetörténetben talán egyedüliként – kizárólag a
Bibliából vett, szó szerinti idézeteket dolgozott fel
(a szövegkönyvet barátja és munkatársa, Charles
Jennens állította össze). Ezen az estén a Budafoki
Dohnányi Zenekar állandó partnere, a Budapesti
Akadémiai Kórustársaság tolmácsolásában hall-
gathatja meg a közönség.

Hädel Messiás c. oratóriuma a zenetörténet egyik
legjelentősebb oratorikus alkotása. Egyedülálló az
oratorikus alkotások sorában, mert nem egy szín-
pad nélküli opera - mint a legtöbb oratórium -
hanem a szerő bibliai szövegek egymá-
sutániságából és azok megzenésítéséből teremti
meg a zenetörténet egyik legdrámaibb darabját. A
nagyító alá kerülő II. rész, a passió-történet,
egyértleműen Bach passióinak hatását mutatja.
Händel nem törekszik a történet teljességére, így
nincs evangélista, viszont a turba kórusokat monu -
mentális tablókká növeli, az áriákban pedig a ko-
rszak jellegzetes operaária típusaira ismerünk. A
passió befejezése, a Halleluja pedig a zenetörténet
talán leghatásosabb pillanata, Händel az örömnek
és a magasztosságnak egy azóta sem felülmúlt ma-
gaslatát érte el. 

Az „Ünnep” című szimfonikus költemény filo-
zofikus és bensőséges mű, és mint a szimfonikus
költemények általában, ez is programzene. A mű
hangvétele nem külső ünneplésre, nem világi vagy
egyházi ünnepre utal, még kevésbé a felvonulások
vagy fesztiválok embertömegeire. Ez az ünnep
belső ünneplés, a téli tengernyugvásé. Ovidius
meséli el Alküoné történetét, aki Kéüx király fe-
lesége volt, és tengerbe vetette magát, mikor férje
nem tért vissza egy alkalommal a tengerről. Ekkor
Zeusz szánalomból jégmadárrá változtatta őket. A
jégmadár a téli napforduló környékén költ, amikor
Alküoné apja, Aiolosz, a szélisten, hét napra
megállítja a szeleket, hogy a jégmadár pár nyu-
godtan költhessen. Ez az időszak a mélységes
csönd, a tökéletes nyugalom szimbóluma. A mi-
tikus történet közvetlen, programszerű ábrázolása
helyett a szerző –  e megnyugvás „alküonikus
hangját” (ahogy Nietzsche írja az Ecce homoban)
– fejezte ki hangokban, ezt a különleges, semmi-
hez sem fogható, ünnepi érzést.
A Wotan búcsúja és tűzvarázs igazi operasláger,
nemcsak a Wagner-rajongók, de az operabarátok
sokkal népesebb táborában is. Wagner Walkűr
című operájának zárójelenetében Wotan búcsúzik
lányától, Brünhildétől, aki szembeszállt apjával,
és ezért büntetést érdemel. Apja álmot bocsát
lányára, akit lángtenger őriz majd. Segítségül
hívja a Tűzistent, Logét, aki lángokat szít. Ez a
pazar jelenet a tűz ábrázolásának egyik
mintapéldája a zenetörténetben, mely még a
filmzeneszerzőket is megihlette a XXI. században.
Schumann négy szimfóniájának számozása nem a
keletkezés, hanem a nyomtatott megjelenés sor-
rendjét tükrözi; a 3., “Rajnai” szimfónia valójában
a zeneszerző utolsó alkotása ebben a műfajban. A
megelőző években súlyos érzelmi és művészi vál-
ságon átesett, 40 éves komponista életpályájának
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pozitív időszakában keletkezett, röviddel azután,
hogy 1850 szeptemberében elfoglalta a düssel-
dorfi városi zeneigazgatói posztot. A mű a
klasszikus szimfónia-modellel szemben nem négy,
hanem öt tételes; a harmadik helyen álló lassú és
a finale közé Schumann még egy tételt illesztett
be, melyet valószínűleg a kölni dóm épülete ih-
letett. (Az esz-mollban megkomponált, ünnepé-
lyes karakterű tétel korálszerű dallamát
megszólaltató harsonák itt szerepelnek a műben
először.) Bár a zeneszerző elzárkózott a korábban
„a rajnai élet egy darabjának” nevezett szimfónia
esetleges programjának leírásától, a műre így is
ráragadt a „Rajnai” jelző, s a lelkesülten szárnyaló,
ragyogó nyitó tételt hallva nem nehéz valamilyen
természeti képre asszociálnunk. A „Scherzo” feli-
ratú, mérsékelt tempójú 2. tétel valójában sem-
miben nem hasonlít a szokásos
szimfónia-scherzókra; a háromtagú és a variációs
forma elemei keverednek benne. A gyengéden
lírai 3. tételt, majd az esz-mollban megkomponált,
archaizáló stílusú 4. tételt követő, könnyed, táncos

finale a nyitótétel élénk tempóját és felhőtlenül
boldog, derűs hangvételét hozza vissza.

A BDZ Akadémia karmesteri kurzusán résztvevő
karmestereket ismerheti meg a közönség ezen a
hangversenyen, ahol a zenekar által legjobbnak
ítélt művész vendégszereplést nyerhet a zenekar
következő évadára.

MASTER CLASS GALA CONCERT

2020. július 22. vasárnap
19:30 Pesti Vigadó

Bartók: Fából faragott királyfi – II. szvit
Grieg: Zongoraverseny
Beethoven: V. szimfónia

Balás-Piri Soma – zongora
Vezényelnek a Master Class résztvevői





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
Flammer István
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

Alapító igazgató, tanácsadó
nemes lászló

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



Négy előadás 19:30-kor a Müpában

2020. október 11. vasárnap
Händel: Judás Makkabeus

Budapesti Akadémiai Kórustársaság

Vezényel: Hollerung Gábor

2020. november 28. szombat
Smetana: Az eladott menyasszony

Rendező: Szente Vajk

Vezényel: Hollerung Gábor

2021. február 27. szombat
Strauss: Ein Heldenleben

Ravel: Daphnis és Chloé – balett
Vezényel: Guido Mancusi

2021. április 23. péntek
n.a.

ZenePlusz bérlet 

Budafoki hangversenyesték

2021. január 15. péntek
Újévi koncert 

Vezényel: Hollerung Gábor

2021. február 19. péntek
Hindemith: „Mathis a festő” szimfónia

Meskó Ilona: Fuvolaverseny
Mendelssohn: Skót szimfónia

Bánki  Berta – fuvola 

Vezényel: Guido Mancusi

2021. április 16. péntek
Richard Strauss: Don Juan

Richard Strauss: négy utolsó ének
Brahms: II. (B-dúr) zongoraverseny

Szutrély Katalin – szoprán

Berecz Mihály – zongora

Vezényel: Vashegyi György

2021. május 21. péntek
Arvo Pärt: Fratres

Mozart: Sinfonia concertante KV 297/b
Sosztakovics: IX. szimfónia

Vezényel: Lilyan Kaiv 

2020. szeptember 25. péntek
Dobos Dániel: Silvanus

Járdányi Pál: Hárfaverseny
Muszorgszkij: Egy kiállítás képei

Vizeli Máté – népi hegedű

Felletár Melinda – hárfa

Vezényel: Hollerung Gábor

2020. november 6. péntek
Dragony Tímea: Crann Bedhath

Honegger: gordonkaverseny 
Brahms: IV. szimfónia
Helecz Dániel – cselló

Vezényel: Werner Gábor

2020. december 18. péntek
Bach: D-dúr szvit BWV 1069 

Bach: A-dúr zongoraverseny BWV 1055
Csajkovszkij: Vonósszerenád

Balog József – zongora 

Hangversenymester: Berán Gábor

Hét hangverseny 19:00 órakor a Kluzál Házban

Bérletműsorok 
2020-2021



Dohnányi bérlet  

2020. október 5. hétfő
liszt: Funérailles 

Dohnányi: Csellóverseny
Schubert: C-dúr szimfónia no. 8. (9)

Perényi Miklós – gordonka 

Vezényel: Hollerung Gábor

2020. november 17. kedd
Balogh Máté: Alabama March

Beethoven: c-moll zongoraverseny
Bartók: A fából faragott királyfi – szvit  

Ránki Fülöp – zongora 

Vezényel: Rajna Martin

2020. december 9. szerda
Sztravinszkij: Tűzmadár – szvit   

levitas: Remembering Benny goodman
Dvořák: IX. (Új világ) szimfónia

Duo Gurfinkel – klarinét 

Vezényel: Vakhtang Kakhidze

2021. február 10. szerda
Mancusi: Tonspiele

Mendelssohn: Hegedűverseny 
Brahms: II. szimfónia

lendvay József – hegedű 

Vezényel: Guido Mancusi

2021. május 2. vasárnap
Ravel: Bolero

Ravel: g-dúr zongoraverseny
Csajkovszkij: VI. szimfónia
Fejérvári Zoltán – zongora 

Vezényel: Baráti Kristóf

öt előadás 19:30 órakor a Zeneakadémián 

Bérletakció
A részletekért látogasson el honlapunkra:

www.bdz.hu

Megérthető zene

2020. szeptember 27. vasárnap
FESTMÉnYEK

Muszorgszkij: Egy kiállítás képei

2020. november 15. vasárnap
HAngUlAToK

Debussy: nocturnes
Nyíregyházi Pro Musica

Leánykar 

2021. január 17. vasárnap
TÖRTÉnElEM

Respighi: Róma fenyői

2021. március 14. vasárnap
TERMÉSZET

grofé: grand Canyon

2021. május 2. vasárnap
KollEKTíV ZEnEI EMlÉKEZET

John Williams: Star Wars

Családi hangversenysorozat karmesteri magya rá zattal 
vasárnap délelőttönként 11 órakor a Zeneakadémián

Magyaráz és vezényel: Hollerung Gábor




