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Kedves Olvasó, kedves Koncertlátogató! 

Valahogy mindig máshogy alakul. Ugye? Az ember eltervezi, ki 
hosszabb, ki rövidebb időre előrenézve - a napját, a hétvégéjét, a 
koncertprogramjait, a nyaralását, a következő éveit, még gyerekként 
felnőtt életét, pályafutását -, aztán egyszer csak azt veszi észre, hogy 
nem úgy lett.

Nehéz követni, hogy hol, mikor, mi miatt változnak meg eltervezett 
dolgaink. Például azért, mert egy másik középiskolába megyünk, mint ahova 
szüleink szántak, vagy ahova természetesnek tűnt utunk, vagy, mert cserben-
hagy valaki, aki fontos szereplője életünknek, vagy, mert találkozunk valakivel 
vagy valamivel, aki vagy ami hirtelen rávilágít sok mindenre, vagy, mert eltűnik 
valaki vagy valami mellőlünk, amire vagy akire sok mindent alapoztunk. Vagy 
épp azért, mert világjárvány üti fel a fejét… Nem tudhatjuk.

Mostani lapszámunkból – többek között - kiderül, mi kell ahhoz, hogy valaki 
zongoristának készüljön, végül mégis inkább tanárként tartsa magát számon; 
reálképzést kapjon, aztán mégis énekes váljék belőle, zenei háttér nélkül zenésszé 
váljon, gondos oboa-féltés ellenére oboista legyen, karmesterkedésből inkább a 
zenei átiratok felé mozduljon…

Manapság különösen jelen van a változás, a kiszámíthatatlanság, az összevisz-
szaság. Heti családi rutinunk lépten-nyomon a feje tetejére áll a covid-szabályozá-
sok miatt, várva-várt programjainkat lemondják, vagy épp lemondjuk betegségek, 
karanténok vagy csak simán aggódás miatt. Megváltoztak a zenefogyasztási 
szokások, a koncertre járás, az előre vásárlás igénye.

De büszkén jelenthetem, hogy a BDZ itt áll önért, kiszámíthatón, változatlanul. 
Gyakorlatilag nem maradt el koncertünk pótlás vagy online közvetítés nélkül 
a járvány teljes eddigi ideje alatt. És a törvény, a mindenkori szabályozás és az 
ésszerűség kereteit kihasználva mindennel megkínáljuk önt, amire lehetőségünk 
nyílik, a minőségből hangsúlyozottan nem alább adva. Itt vagyunk, csináljuk a 
dolgunkat, nem hagyjuk önt magára.

És a Hangoló is itt van – nem is akárhogyan! Biztosan ön is észrevette, hogy 
felfrissült, megújult a lap. Hiszen szükségünk van erre mindannyiuknak időn-
ként! Nem csak önnek, nem csak a zenészeknek és a koncertéletnek, de egy 
magazinnak is. Rendkívül tartalmas és sokszínű lapszámot kínálunk most is 
önnek, csakúgy, mint amilyen koncert-évadot.

Fergeteges vígoperával nyitjuk az e lapszám által lefedett időszakot, de várjuk 
önt szinte hetente újabb és újabb csodálatos koncertekkel. Legyünk mi így együtt 
a kiszámíthatóság, a „nemváltozás”! És ennek a gondolatnak a jegyében hívom fel 
figyelmét bérlet-akciónkra, melynek részleteit majd májusban találja fórumainkon. 
Mi tervezünk önnel. Ön is tervezzen velünk bátran, kitartóan és magabiztosan! 
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A BDZ előadásában most magyarul, ki-
sebb dramaturgiai beavatkozással szólal meg 
a darab.
Nagyon tanakodtunk, hogy eredeti nyelven 
adjuk-e elő, hívjunk-e nyelvértő énekeseket. De 
végül is a népopera jelleg miatt, amelynél foko-
zottan fontos, hogy a hallgató értse, kövesse a 
szöveget, inkább a magyar nyelvet választottam. 
A darabnak talán egyetlen picit problematikus 
pontja van, ami egyébként nagyon sok 19. századi 
operában megfigyelhető; a klasszikus és a barokk 
operákból átveszi a zenekari kíséretes recitativo 
mechanizmusát, ami ma már nehézkessé teszi a 
cselekményt. Ezért úgy gondoltam, hogy a kicsit 
statikus és germános recitativo helyébe illesz-
szünk inkább szöveget. Ha ezt meg tudjuk úgy 
oldani, hogy a történet nem sérül, akkor kifeje-
zetten jót tehet a darabnak, az élvezhetőségnek. 

S ennél a pontál azzal szembesültünk, hogy 
mint annyi operának, ennek sincs igazán jó ma-
gyar fordítása. Kissé régies a szöveg és gyakran 
nem igazán jól énekelhető. Ráadásul több helyen 
mai szemmel már banálisnak is nevezhető nyelvi 
fordulatok is akadnak. Összességében tehát egy 
szövegcentrikus, jól követhető és lendületes da-
rabot szerettünk volna létrehozni, ehhez pedig 
szükség volt egy modernebb szövegre is. 

Ezért kihasználva Turcsányi Ildikó kollégám 
költői hajlamait – amelyeket már jócskán ka-
matoztattunk koncertjeinken, például a Marica 
grófnő egyes hiányzó részleteinek fordításakor, 
vagy a BDZ Nap BDZoo Faktor állati tehetség-
kutatójára íratott verses mesével, vagy épp bu-
dafoki újévi koncertünk konferálást helyettesítő 
verselésével – felkértem a szöveg fordítására, a 
dramaturgia újragondolására. Ildikó egy zenét, 
éneklést tanult ember, a nyelv szakértője, akinek 
bizonyítottan remek érzéke van a szavakhoz, a 
szavak hangzásával való játékhoz. Rendkívül 
szellemes, vicces, valódi vers-alkotások szület-
nek a keze alatt. 

A felkért rendezővel, Szente Vajkkal természe-
tesen végig egyeztettünk. Már az elején megbe-
széltük, hogy a rendezés áthelyezi az 1860-as 
években játszódó eredeti, historikus történetet 
egy modernebb világba. Nem azért, hogy ak-
tualizáljuk a mondanivalót, hanem azért, hogy 
közelebb hozzuk. Ehhez a törekvésünkhöz iga-
zodik az új fordítás is.

Miért pont a 60-as évekbe helyeződött 
a darab? 
Az alaptörténethez nem nyúltunk. Szente 
Vajkban felötlött a 60-as évek cseh filmjeinek 
világa, ami nekem nagyon megtetszett. Akkor 
nagyon bátor művészeti élet folyt a cseheknél. 
Forman Tűz van, babám! című filmjét példá-
ul be is tiltották modernsége és erős társada-
lomkritikája miatt. Az „átkos” időszak végén 
olyan történetet mutatott, amelyben mindenki 
magára ismerhetett. Nem az volt Formannál 
vagy Menzelnél a kérdés, hogy mikor, hanem 
az, hogy hol és hogyan. A 60-as években bemu-
tatott filmjeik humora és merészsége Smetana 
darabjában is felismerhető. A cseh újhullám 
és Smetana, szerintem, nagyon jól megvan 
együtt…

HOLLERUNG GÁBOR, 
a karmester: „Végre 
elvezénylem!”

Hogy kerül a vígopera „az asztalra”?
A vígopera, mint a  Müpával közösen rendezett 
ZenePlusz sorozatunk egyik koncertjének mű-
faja, tudatos választás volt. A BDZ eddigi ope-
raprodukcióinak többsége víg volt. Én magam 
szeretem az olyan operákat, amelyek szórakoz-
tatnak. Természetesen minden jól megírt drámai 
operában is vannak vicces, játékos, felszabadult 
pillanatok, hiszen a szomorúságot és a fájdalmat 
nem lehet a végtelenségig elviselni. 

A fentieken túl kifejezetten szeretem a Müpa 
adta operai lehetőségeket is. Az itt megvaló-
sítható szcenírozott előadásokban lényegesen 
kevesebb a látványelem, a hagyományos operai 
színpadi elemek inkább csak jelzésszerűek, meg-
nő viszont a színészi játék jelentősége és szük-
ségessége. Eddig igen jó tapasztalataink voltak 
a szcenírozott vígopera műfajának és ennek a 
helyszínnek az összekapcsolódásával kapcso-
latban. Mind a rendezés, mind a játék, mind a 
színész-operaénekes előadásmód szempontjából 
remek lehetőség a Müpa nagyszínpada. A legu-
tolsó ilyen előadásunk Mozart Don Giovannija 
volt, amely ugyan nem a szó klasszikus értelmé-
ben vett vígopera, mert súlyos gondolatokat is 

feltár, de közben a cselekmény tele van kifino-
mult, vicces és kétértelmű helyzetekkel, amelyek 
igen jól „átjöttek” a közönség számára. 

Miért pont Smetana eladott menyasszo-
nya?
Ha őszinték vagyunk, mi magyarok talán irigy-
kedhetünk a cseh kultúrára. Mindkét nép a Mo-
narchia része volt, sok szempontból párhuzamo-
san született meg a nemzeti kulturális identitás , 
de nálunk, magyaroknál valahogy inkább a drá-
mai operák, a tragikus történetek feldolgozásai 
kerültek előtérbe. Igazi magyar vígopera nincs is, 
a mi kultúránkból hiányzik ez a műfaj. Ráadásul 
a cseh operák sokkal játszottabbak a világban – 
akár cseh nyelven is –, tehát nem mondhatjuk, 
hogy a magyar operák a magyar nyelv miatt 
kerülnek háttérbe. Mindez eleve vonzóvá tette 
számomra egy cseh opera bemutatását. És ha 
cseh vígopera, akkor pedig adja magát Smeta-
na, aki amúgy is nagyon bőkezűen bánt mindig 
is a dallammal, a zenei érzelmekkel. Nagyívű, 
magával ragadó, azonnal megjegyezhető me-
lódiái ismertté és szerethetővé tették a zenéjét. 
Legismertebb szimfonikus költemény-ciklusa 
a Hazám, talán azért, mert a hazaszeretet kér-
dése bármely kultúra sajátja lehet. Az eladott 
menyasszony is sokat játszott darabja, amelynek 
elvezénylésére jómagam ráadásul már régóta 
vágytam, eddig ugyanis csak néhány zenekari 
részletét dirigáltam koncertdarabként. 

A BDZ eladott menyasszonya
Sok embert, sok ötletet, nagy teret, sok hangot mozgató pro-
dukció a BDZ és a Müpa közös koncertsorozatának, a ZenePlusz 
bérletnek 2022. február 26-ai estje, a Smetana Az eladott meny-
asszonyát szcenírozott vígopera formájában színre vivő előadás. 
„Nagy dobás” ez, a szó mindenféle értelmében. A Hangoló sem 
hagyhatja „hang” nélkül e megaprodukció különböző aspektu-
saiért felelős művészeket. Beszélgettünk a karmesterrel, Hollerung 
Gáborral, a rendezővel, Szente Vajkkal és a teljes szövegkönyvet 
újrafordító és dramaturg szerepet is vállaló Turcsányi Ildikóval.

Szöveg: Czingráber Eszter

MÜPA-színpad
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SZENTE VAJK, a rendező: 
„Ah, de ott lennék én is! – 
gondolja a néző”

Mi jutott először eszedbe, amikor a BDZ 
felkért a produkció rendezésére?
Arra gondoltam, hogy egy nagyon emberi ope-
ra megrendezésének lehetőségét kaptam. Egy 
vígoperáét, amely egy vidám, szórakoztatásra 
kitalált, ezzel együtt nagyon emberközeli tör-
ténet. A „Közelebb az emberekhez!” hitvallás-
ról pedig eszembe jutott Milos Forman, a 20. 
századi cseh újhullám nagy filmes képviselő-
je. Szinte napra pontosan száz év telt el a cseh 
filmművészet egyik csúcsa, a Tűz van, Babám! 
és a cseh opera ékkövének megszületése között 
(1967 és 1866), mégis, rögtön összeállt fejemben 
a párhuzam. Filmművészeti tanulmányaimból 
ugyan tudtam, milyen törekvés jellemezte a 
cseh újhullámot, de most, amikor a Smetana 
darabbal kezdtem el foglalkozni, akkor tuda-
tosult bennem, hogy milyen nagy dolog ez a 
párhuzam. Hiszen a 19. században egészen más 
elvárással is születtek operák, az emberközeli-
ség, mint célkitűzés nem mondható általános 
megközelítésnek. Miután ráeszméltem, hogy 
ennyire ugyanaz a törekvése a két időszak, a 
két műfaj, a két alkotás összességének, arra ju-
tottam, hogy a rendezésem egyik fő szempontja 
az lesz, hogy a szereplőket végig nagyon közel 
érezhesse magához a néző. Úgy gondoltam, 
izgalmas lenne megidézni a formani filmes 
vonalat a maga emberközeli művészetével, el-
rajzoltságával. Ha már az emberközeliség mint 
követendő eszme, s a cseh miliő ugyanúgy jelen 
van a két alkotásban. 

Nehezen képzelem el mindezt a Müpá-
ban…
A Müpa nagyszínpada egy kicsit színházi tér 
is. Persze, kell költészet hozzá, hogy színházat 
képzeljünk oda, de ezen gondoltam segíteni egy 
szabadtéri, 60-es évekbeli cseh mozi odavará-
zsolt helyszínével. Ott ugyanúgy megtörténhet 
bármi, mint ahogy a Smetana mű városi talál-
ka helyszínén. Ugyanúgy alkalmas arra, hogy 
beszélgetések, alkuk, szerelmek alakuljanak. 

Sőt, még egy vándorcikusz megérkezése is el-
képzelhető. Az általam rendezett történetnek 
ez lett tehát a helyszíne. A 60-as évekbeli cseh 
kertmozi. 

Elsősorban színházi, kicsit opera rende-
zőként ismerünk. Mit tartottál szem előtt a 
szcenírozott vígopera koncerttermi rendezése 
során?
Szeretném az operaénekeseket is közel éreztetni 
a közönséghez. Igyekszem otthonos közeget te-
remteni nekik. Szerintem egy művész számára 
attól otthonos egy produkció, ha lámpásokkal 
jelezzük az útját, ha fogodzókat adunk neki, nem 
hagyunk számára sötét foltokat. Mindenki köny-
nyen jár és szabadabbnak érzi magát, ha tudja 
az utat…

Ugyanakkor nem lesz „operás rendezés”. Én 
nem műfaj alapján rendezek, hanem úgy, ahogy 
a szituáció adja. Ez egy sokféle helyzetet felvo-
nultató zenés darab számomra, ahol sok mindent 
el kell játszani, sok színészi eszközzel kell élni. 
Igyekszem olyan helyzeteket a szereplők mögé 
tenni, amelyekben valóban játszani tudnak, rá-
adásul lazán. 

Milyen újdonságokra készülhetünk a 
színrevitelt illetően?
A felkéréssel együtt készen kaptam egy új fordí-
tást is. Nagyon örültem az új szövegnek! Akkor 
szeretem az új fordításokat, amikor nem tolako-
dóak, hanem hasznosak. Ez, a Turcsányi Ildikó 
által jegyzett szöveg nem próbál meg azon evez-
ni, hogy szleng kifejezésekkel teletömve modern-
nek láttassa magát. Máshonnan közelít… Nagyon 
határozottan törekszik arra, hogy nyelvhelyes 
legyen, és a helyzeteket jól és erőteljesen, hatá-
rozott eszközökkel fesse le. Egy modern, de nem 
moderneskedő, igazán szórakoztató szövegre 
számíthat a közönség. 

Lesz még tánc is, Túri Lajos Péter koreográfi-
ájában. Ő most is, mint szinte mindig, a kreatív 
csapatom tajga.  A tánc, a szólisták, a rendezés, a 
szöveg… Mindez együtt azt hivatott elérni, hogy 
a néző azt érezze: „Ah, de ott lennék én magam 
is, abban az egészéges világban, egy kertmoziban 
üldögélve.”

TURCSÁNYI ILDIKÓ, a fordító: 
„Ez egy igazi színházi 
vitaminbomba!”

Hogy fogtál hozzá a fordításhoz? „Kezed-
ben volt” eleve ez az opera?
Bevallom, szinte a nulláról kellett megismer-
kednem Az eladott menyasszonyal, zeneileg, 
szövegileg is. Elolvastam Blum Tamás remek 
magyar nyelvű szövegét, ami hatalmas segít-
ség volt, aztán utána már kizárólag cseh nyelvű 
felvételeket hallgattam. Az eredeti hangulatot 
akartam magamba szívni, ahogy azt Smetana 
kitalálta. (A „magamba szívást” szó szerint kell 
érteni, mivel leginkább futás közben volt időm 
zenét hallgatni, rengetegszer vittem magammal 
Smetanát a hosszabb edzésekre.)

Talán azért is, mert nyáron kezdtem hozzá a 
munkához, de lenyűgözött az a kirobbanó ener-
gia és életvágy, ami a zenéből árad. Tökéletesen 
kifejezte azt, amit egy hosszabb bezártság után él 
át egy közösség. 2021-ben ez nem csupán a nyár 
beköszöntét jelentette, hanem a rémes pandémi-
ás bezártság utáni fellélegzést is. Újra ki lehet 

menni a szabadba, lehet találkozni a családdal, 
barátokkal, végre indulhat a buli, megint van 
miről pletykálkodni, lehet pasizni, csajozni, le-
het szeretni. Hát ilyesmiket éreztem, és ezzel a 
fejemben fogtam hozzá.

A felkészülés után mi volt számodra a biz-
tos kiinduló pont a fordítás megkezdéséhez?
A darab történési ideje, az én olvasatomban, egy 
olyan pillanat, amikor egy közösség tagjai végre 
újra együtt lehetnek. Ennek a lelkiállapotnak és 
helyzetnek az izgatott nyüzsgése adja a hátteret 
a tényleges cselekményhez. Egy olyan faluban 
vagyunk, ahol mindenki mindenkit ismer. A falu 
népét természetesen a kórus jeleníti meg, min-
den fontos eseménynél jelen van, kommentálja 
az eseményeket, mindenről véleménye van. A 

szereplőket pedig egyszerűen imádom. Minden 
karakterben van valami nagyon emberi, szeret-
nivalóan esendő, mindenkinek megvan a maga 
stiklije, kisebb-nagyobb hibája, amitől nagyon 
élő és valódi figurák, akiket jól ismerhetünk a 
saját mindennapjainkból.

A felkért énekművészeket egyébként jól 
ismered, ugye?
Igen, és ez nagyon sokat segített nekem. Szá-
mos produkcióban dolgoztunk már együtt, és 
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őket magukat képzeltem magam elé, gesztusa-
ikat, grimaszaikat, mosolyukat, hallottam lelki 
füleimmel, hogyan fog ez vagy az a szöveg az 
ő hangjukon megszólalni. Mondhatom, rend-
kívül szórakoztató volt így a fordítói munka. 
Végtelenül hálás vagyok Hollerung Gábornak a 
bizalomért, hogy egy ekkora feladatot rám mert 
bízni, Szente Vajknak pedig még inkább, hogy 
elfogadott, mint kvázi „dramaturgot” és szö-
vegírót – bár azelőtt nem is ismertük egymást. 

Miből állt a dramaturgiai megközelíté-
sed? 
Egyrészt vettem a bátorságot, hogy javaslatot 
tegyek néhány tétel rövidítésére, sőt kihagyására. 
Ami a konkrét szerkezeti kérdéseket illeti, két 
alapvető dolgot kell kiemelni, amitől ez a BDZ-s 
változat más, mint az eddigiek. Egyrészt Holle-
rung Gábor javaslatára kihagytuk a recitativokat. 
Ezek helyett rövid párbeszédek viszik előre a 
történetet, amitől az egész előadás sokkal pörgő-
sebb, hitünk szerint élvezetesebb lesz. Ez persze 
az operaénekeseknek némi extra kihívás, bár úgy 
látom, egyre gyakrabban élnek ezzel az eszköz-
zel az Operaház legfrissebb produkcióiban is. 
Másrészt el kellett döntenünk, hol „vágjuk ketté” 
az eredetileg háromfelvonásos művet. Végül is 

szerintem sikerült megtalálni azt a pontot, ahol 
a kedves közönség azzal a bizonyos „alig várom 
a folytatást” érzéssel mehet ki a szünetre.

Egy jelenetet szeretnék még külön megem-
líteni: a darab közepe táján, vagyis a mi má-
sodik felvonásunk elején van egy cirkuszi 
betét-jelenet. Ennek tulajdonképen minimális 
dramaturgiai szerepe van a cselekményben, 
mégis nagyon fontos, hogy megjelenik a cirkusz, 
számomra a művészet, a szabadság, a kötöttsé-
gek nélküli élet szimbóluma. Azt se felejtsük 
el, hogy itt szólal meg az opera legismertebb 
slágere, a Komédiások tánca – egy sziporkázó 
zenekari bravúrdarab, és Szente Vajk rendezé-
sében biztosan egy lélegzetelállítóan látványos, 
fergeteges jelenetet kap a nagyérdemű, mintegy 
„bónusz track” gyanánt.

Akkor összességében mire is készüljön 
a közönség?
Tömören összefoglalva – nem kínálunk mély-
lélektani drámát, viszont egy nagyon emberi, 
nagyon életteli, látványos, lendületes és energeti-
záló előadást készítünk bombasztikus szereposz-
tással, sok tánccal. Azt hiszem, a találó marketing 
szlogen az lenne, hogy ez, kérem szépen, egy 
igazi színházi vitaminbomba.

bartoktavasz.hu

Magyar Légtornász Egyesület artistái  
(művészeti vezető: Vincze Tünde)
Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar  
(Karigazgató: Szabó Soma)
Budafoki Dohnányi Zenekar

Koreográfus: Túri Lajos Péter
Zenei munkatárs: Baja Mónika 
Magyar szöveg és dramaturg: Turcsányi Ildikó

Vezényel: Hollerung Gábor
Rendező: Szente Vajk

Előadók

Mařenka – Heiter Melinda
Jenik – Ódor Botond
Dr . Kecal, ügyvéd – Cser Krisztián
Vašek – Megyesi Zoltán
Krušina, Mařenka apja – Hábetler András
Krušináné, Mařenka anyja – Fodor Beatrix
Tobias Micha,  
Vašek apja – Bátki Fazekas Zoltán
Micháné,  
Vašek anyja – Megyesi Schwartz Lúcia
Cirkuszigazgató: Serbán Attila
Esmeralda: Bordás Barbara
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Ezt a csodás darabot, az Éliást, először 19 éves 
koromban hallottam, amikor Pécsre jártam a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolára. Ott, az 
én időmben még csak tanári diplomát lehetett 
szerezni, de azóta az intézmény egyetemmé vált, 
és a neve is megváltozott: Pécsi Tudományegye-
tem lett, zenét pedig a Művészeti Karon lehet 
tanulni. Természetesen énekeltem a főiskola 
énekkarában, énekeltük az Éliást is, budapesti 
szólistákkal. Én akkor szerettem bele ebbe a da-
rabba. Rendkívül megtetszett ennek a hatalmas 
műnek az egész zenei világa. 

Hatalmas, nemcsak zeneileg, hanem ab-
ban az értelemben is, hogy több mint kétórás, 
ezért két részben szokták előadni. A kórusnak 
gyönyörű dallamai és sok feladata van ebben 
a csupa dallam zenében, amelyben a népet je-
leníti meg.

Nemcsak a kórus dallamai, de a szólisták áriái, 
együttes megszólalásai is gyönyörűek! Én már 
készültem tavaly is az Éliásra, egy debreceni 
fellépésre, de a covid közbeszólt, így amikor 
Gábor felhívott és felkért erre a 2022. májusi 
fellépésre, nagy boldogan mondtam azonnal 
igent. Így teljesül az a nagyon nagy vágyam 

is, hogy életemben egyszer, végre szólistaként 
előadhassam az Éliásban a szopránszólókat, 
az áriákat.

Jól értem: szólókarriered 29 éve alatt ez 
a szerep elkerült?
Igen, elkerült. Én az összes requiemet, stabat ma-
tert, misét, motettát, passiót és egyéb oratorikus 
művet elénekeltem már, de ez az egy oratórium 
valahogy kimaradt, de most ezzel a felkéréssel 
megvalósul egy álom. 

A 2023-24-es évadban harminc éve leszel 
a pályán. Készülsz ezt megünnepelni? 
Nagyon készülök, de részleteket egyelőre nem sze-
retnék elmondani. Annyit mondanék el, hogy már 
gyűjtöm az ötleteket, már vannak felvételek, van-
nak elképzelések a közreműködőket illetően is… 

Visszatérve az Éliásra: a szoprán szerep 
kit formál meg?
A szoprán szólista a királynőt jeleníti meg, és 
egyben az anyát is, míg a kórus a népet. 

A történet témája, a természeti katasztrófa, az-
az a szörnyű szárazság, az emberek szenvedése, 
könyörgése esőért, imája az Úrhoz, a reményke-
dés… Nagyon aktuális. 

„Az anyaságtól új színt kapott a hangom”
Az Erkel színház egyik művészöltözőjében állok, és színpadi jel-
mezeket nézegetek, vizsgálgatok testközelből: vidámat, színeset 
vagy épp magyarosat, ugyanis Sümegi Eszter operaénekesnő 
egyik ruhapróbájának kellős közepébe csöppentem… Elképze-
lem bennük a Denevér Rosalindájaként szilveszterkor, de lelki sze-
meim előtt már látom őt, amint május elején Mendelssohn: Éliás c. 
monumentális oratóriumának szopránszólistájaként ragyog majd 
az Énekel az ország produkció keretében – feketében, pirosban, 
csillogóban? A ruhapróba interjúnk miatt félbeszakad, s már hall-
gatom is a művésznő érdekes, gondolatébresztő mondandóját 
témánkról, melyet legnagyobb meglepetésemre ízes, mohácsi  
dialektussal fejt ki szép, kellemes beszédhangján. 

Szöveg: Viant Katalin

Nagyon… Ugyanúgy ki vagyunk száradva, 
minden szempontból. Nem azt mondom, hogy 
ma könnyű, de azért nem élünk olyan nehéz 
időket, mégis embernek maradni járvány idején, 
nehézségek között: ehhez hit kell. Az Éliásban a 
hithez való visszatérés is benne van. Vissza kell 
tehát térni a forráshoz, a hithez. A hit számomra 
egyébként mindig is jelen volt. Olyan közegben 
éltem, olyan nevelést kaptam, amelyben a hit, 
tekintet nélkül arra, hogy katolikus, református 
vagy más vallásról legyen is szó, nagyon benső-
séges, intim területe az ember életének.

Volt a pályádon olyan helyzet, olyan sza-
kasz, amikor nagyon kellett a hit?
Mindig kellett. Mindig imával megyek fel a 
színpadra. A „belső szobámban” [mosolyogva, 
elmélázva néz] beszélek az Úrral, a Teremtővel. 
Ez nagyon személyes, de kell.

Mint a régiségben: a nap imával kezdődött, 
este imával zárult. A holnapot nem tudták, de 
„készületlen” nem érte őket. Az asszonyokat meg 
Szűz Mária külön is segítette.

Ezt ma is hálával telt szívvel kell fogadnunk. 
Nem véletlen került az ember arra a pályára, 
amire került, hiszen egy élete van. Az isteni 
gondviselés segít választani, hisz mindig lenne 
legalább két választható út előttünk.

Te milyen választások során kerültél 
jelenlegi pályádra?
A pécsi évek után jött Budapest, a Zeneakadémia. 
Aztán megszületett a lányom, és az anyaságtól ka-
pott a hangom egy olyan új színt, ami megnyitotta 
előttem az operaénekesi pálya kapuját: mezzo 
voltam, szoprán lettem, majd csodás énekmester-
hez, Ónody Mártához kerültem. A főváros nekem 
még mindig kicsit furcsa, nagy, és annyira más, 
mint Mohács. Ott csak kiléptem a természetbe, 
teleszívtam a tüdőm azzal a jó levegővel… 

Akkor a Szerelmes földrajz című sorozat-
ban te Mohácsot járnád körül…
Azt, bizony, azt! De Budapest is szerepelne ben-
ne, mert itt léptem életemben először színpadra 
akkor, amikor még be sem fejeztem a Zenea-
kadémiát, és még nem kezdtem el az opera-
tanszakot sem, de már megnyertem a Pavarotti 
Énekversenyt… Tényleg elmondhatom, hogy 

az egész életemet, a pályámat Isten kegyelme 
vezette.

Befolyásolni tudja-e a pályája alakulását 
egy művész?
Befolyásolni nem tudja, de felkészülve kell vár-
nia a lehetőségekre, és élnie kell velük. Nagy 
művészi alázattal, szorgalommal és fegyelem-
mel kell készülni az adott feladatra. Amikor 
fiatal pályakezdő voltam, akkor azt gondoltam, 
hogy „ide nekem az oroszlánt”, hiszen meg-
nyertem a Pavarotti Énekversenyt. Énekeltem 
Berlinben, szerződtetett a budapesti Operaház, 
közben Győrben is felléptem, tehát három helyen 
is helyt kellett állnom, majd beindult a külföldi 
karrierem is. Mindenfelé jártam: Kanadában, 
Amerikában, Európában, Közel- és Távol-Kele-
ten. És nagyon sok mindent énekeltem: operá-
kat, oratóriumokat… S eközben eltelt majdnem 
30 év…. Most kevesebbet énekelek külföldön, 
mert kétszeres nagymama lettem, és a férjem 
azt mondta, most már ne menjek el itthonról 
olyan sokat. Itthon természetesen az Operaház is 
igényt tart rám, és sok feladatom van. De, persze, 
ha az Operaház hív, visz a határon túlra, akkor 
örömmel megyek most is.
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Mit mondhatnék erre én, mint közön-
ség? Mi csak örülhetünk neki, hogy kitűnő, 
világjáró művészeinket itthon hallhatjuk. Is-
mét vissza picit az Éliáshoz, illetve az Éliás 
kapcsán ahhoz, hogy az oratóriumokat kottából 
éneklitek, az operákat kotta nélkül, legalábbis 
akkor, ha operaszínpadon megy a mű.
Az opera estében a színészi feladat miatt kell fej-
ből énekelni, hiszen itt játszani kell, át kell vedle-
ned, azzá kell válnod, akit alakítasz. Szerintem az 

oratórium azonban a lélek belső utazása, amikor 
nem kell eljátszani a szerepet, „csak” elénekel-
ni. Így sokkal jobban hat az ember belső énjére, 
lelkére az oratórium, mint az opera. Nincs, ami 
elvonná a figyelmet. Az operánál a díszlet egy 
valódi képzőművészeti alkotás, ahogy a jelmez 
is. Ezekre külön figyelni kell.

Mint a Bohémélet második felvonásá-
nak elején a havazásra, ami Párizs külvárosát 
borítja fehérbe, a hideg hajnalon… Percekig 
dörgő vastaps fogadja ezt a látványt, mióta csak 
eszemet tudom. 
Igen, valóban így van. És az sem véletlen, hogy 
az oratóriumokat nemcsak koncerttermekben 
adják elő, hanem gyakorta templomokban is. Ide 
már eleve úgy lépsz be, mint egy szentélybe, hisz 
a templom szentély, ahol más érzésekkel vagy 

jelen. Itt a lelkedet is felkészíted a mű befogadá-
sára, és elgondolkodsz a miérteken. 

A gyönyörű gondolatok után kérlek, hogy 
Hollerung Gáborral való munkakapcsolatod-
ról, a felkérésről is szólj pár szót!
Gábort a pályám legelejétől ismerem, és nemcsak 
munkakapcsolat, de baráti szál is kialakult köz-
tünk, és ezt a régi barátságot ápoljuk is. A hazai 
zenei életben, szerintem, Gábor nagyon fontos 
szerepet tölt be. Rengetegszer kért fel engem pl. 
a Verdi Requiemre, a Rossini Stabat Materre, ope-
rákra, sok más műre. Legutóbb egy Mozart-esten 
működtünk együtt.

Ez az I. Kárpát-medencei komolyzenei 
fesztivál nyitóhangversenye, a Mozart-est volt, 
ugye?
Igen, és én már vagy 20 éve nem énekeltem Mo-
zartot. Sajnos. Csak egy szoprán szerepet énekel-
tem tőle, a Figaro házasságából a grófné szerepét. 

Gáborral, gondolom, már fél szavakból is 
értitek egymást a hosszú és jó kapcsolat okán, 
alapkérdésekben megvan az egyetértés közte-
tek. Van olyan, amikor valamelyikőtök valami 
újdonsággal, új ötlettel áll elő? Egymás apró 
rezdüléseit érzékelitek, meg tudjátok valósí-
tani?
Abszolút jól látod, valóban így van. Gábor nagyon 
alaposan készül minden előadásra és minden 
műre. Most, hogy így beszélgetünk, visszaemlék-
szem egy esetre. Rossini Stabat mater c. művére 
készültünk. Bár én is alaposan felkészültem, de 
Gábor hihetetlen részletekbe menően mutatta be 
a kort, a művet, a korabeli előadásmódot, a szer-
zőt… Ő újra és újra sok újdonságot tud nekünk, 
előadóknak is mondani. 

Mendelssohn Éliását élete végén írta. 
Ez a második három oratóriuma közül, amely 
máig népszerű. Talán a szólóhangokra írt dús, 
gyönyörű dallamok miatt is. Énekesként Men-
delssohn mit jelent számodra?
Mendelssohn számomra különleges! Rendkí-
vül életigenlő, művei tele vannak életerővel. 
Hangszerelése nagyon egyedi, hömpölyögnek 
a szebbnél szebb dallamok. Muzsikája számom-
ra igen romantikus, de egyben letisztult, tiszta 

zene. Az 1800-as évek első felében nyüzsgött az 
élet, sok kulturális esemény zajlott Lipcsében, 
ahol nagyon sok zeneszerző, költő, filozófus, pl. 
Nietzsche is élt, és ahol Mendelssohn nagyon jó 
viszonyt ápolt Goethével, Liszt Ferenccel. 

És gazdag élete is volt: zongorázott, kom-
ponált, festett. Megalapította a lipcsei konzer-
vatóriumot. Boldog családi életet élt, szép fele-
sége és öt gyermeke volt...
És 38 éves volt, amikor meghalt. Nem adatott 
meg neki a magas kor, az ősz haj, amit tisztelet 
övezett az ő korában is, és ma is. 

Mendelssohn, úgy érzem szavaidból, 
emberként is annyira közel áll hozzád, hogy 
biztosan megkínálnád abból a sok finomság-
ból, amivel férjedet köszöntötted a minap, szü-
letésnapja alkalmából.
Az már biztos is! – mondja ízes kiejtéssel, ne-
vetve.

Búcsúzunk: a félbeszakadt ruhapróbát foly-
tatni kell, hogy a művésznő időben érkezzék az 
Eiffel Műhelyházba, ezúttal énekpróbára… Sok 
sikert kívánunk, és várjuk a májusi találkozást!

Kedves közönségünk Sümegi Esztert 2022. má-
jus 8-án hallhatja a Müpa Bartók Béla Nemze-
ti Hangversenytermében, ahol Mendelssohn  
Éliás c. oratóriumának szoprán szólóját énekli 
az Énekel az ország produkció keretében. Aida szerepében

A szicíliai vecsernyében
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Életút
Sümegi Eszter Mohácson született, 1965. 
április 10-én. 1993-ban szerezte meg opera-
énekesi diplomáját a Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Egyetemen. Ugyanebben az évben, 
Philadelphiában megnyerte a Pavarotti 
Énekverseny első díját, és 1993 óta a Ma-
gyar Állami Operaház magánénekesnője. 
Puccini Bohéméletének Mimijeként debü-
tált, később pedig egyebek között Tosca, 
Aida, Manon, Nedda, Leonóra szerepét 
énekelte. Fellépett a Bregenzi Fesztiválon, 
a Torontói Operában, Salzburgban, a bécsi 

Staatsoperben, a Frankfurti Operában, Taj-
vanon. Első önálló albuma 2003-ban jelent 
meg Love, Blood & Fire (Szerelem, Vér és 
Tűz) címmel, amelyen Verdi–, Puccini–, 
Catalani–, és Wagner–áriákat énekel – 2011 
nyarán pedig elkészítette második CD-jét 
C. W. Gluck műveiből. Oratóriumokban, 
requiemekben hallhatjuk, de koncertje-
in zsidó dalokat is előad. Sümegi Eszter 
érdemes művész (2010), kiváló művész 
(2016), Kossuth-díjas művész (2018), szü-
lővárosának díszpolgára (2009). Pályájának 
30. évfordulójára Eszter könyve címmel 
hangos könyvet állít össze.
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1 . FELVONÁS

Visszaemlékezés a nagysikerű szeptemberi 
BDZ-NAP-ra, illetve az Igazából karácsony 
ütősprodukciójára

Zsolt párás tekintettel a közelmúltba réved. Kopé 
beleköhög a telefonba, a többiek a plafont nézegetik.

ZSOLT
A BDZ-NAP-os koncertünk talán 2021 júniusá-
ban került szóba. Hollerung Gábor azt mondta, 
hogy egy kis színt vinne az egész rendezvénybe, 
ha lenne egy ütős műsorszám.

KOPÉ
Eredetileg arról volt szó, hogy egy ütőhangszer 
bemutatót kellene tartanunk. Nem sokkal ez 
után derült ki számunkra, hogy a Zeneakadé-
mia Nagytermében lesz ez a műsor. A szólamon 
belül elkezdtünk arról beszélni, hogy akkor ne 
egy klasszikus ütőhangszer bemutatót tartsunk, 
ahol csak végigmegyünk a hangszereken, ha-
nem legyen egy rendes műsor is. Azért nem 
mindennap adatik meg az a lehetőség, hogy a 
Zeneakadémia Nagytermében zenélhetünk ka-
marazenekarként.

ZSOLT
De azt azért tudod, KoPé, hogy már régebben is 
voltak ütőhangszerbemutatók? Nekem az emlé-
keim egészen ’98-ig nyúlnak vissza.

PETKA
Nemrégiben a kezembe akadt egy 2013-as Han-
goló, és abban szó volt egy ütős hangszerbemu-
tatóról, ami a Klauzál Házban volt. A művekből 
csak pici részleteket játszottunk, a gyerekek 
pedig kipróbálhatták a hangszereket. Zelinka 
Tamás – aki rendszeres házigazdája a BDZ kon-
certjeinek - meglátta a száncsengőt, ami úgy néz 
ki, mint egy szőlőfürt, csak ő konyakosmeggynek 
titulálta. Azóta néha mi is így hívjuk. Nagyon 
vicces volt.

ZSOLT
Visszagondolva, nem nagyon volt olyan, hogy 
ilyen formában zenélhettünk a közönségnek. 
Csak gyerekeknek tartottunk hangszerbemu-
tatót, és ennyi. A Zeneakadémián végül pont a 
tervezett programnak a fordítottja valósult meg: 
hangszerbemutató nem volt, cserébe adtunk egy 
szép koncertet.

PETKA
A műsort illetően közösen ötleteltünk. Szempont 

Konyakosmeggy, vagy amit akartok
A bdz ütőszólamának ökológiai drámája 5 felvonásban

SZEREPLŐK:  Nagy Zsolt – szólamvezető, timpani. Őskövület 
 Tóth Péter (Petka) – excelguru, háttérhatalom 
 Kiss Helga – A dallamhangszerek koronázatlan királynője 
 Kovács Péter Zoltán (KoPé) – cintányér, tom-tomok, bongó  
  és még vagy 45 féle hangszer. (telefonon csatlakozik  

a beszélgetéshez.)

Írásba foglalta: Borbély Linda

HELYSZÍN: Kerepesi út, Budapest. A Budafoki Dohnányi Zenekar egyik szólampróba terme
IDŐPONT: Két koncert között, próba előtt, valamikor 2022 januárjában
PROLÓGUS: „Úgy gondolom, hogy rólam kellene a legkevesebbet írnod. A legnagyobb hangsúly KoPén, 
Petkán és Helgán van, mert ők viszik majd tovább mindazt, amit nekik átadtam.”

volt, hogy négyen vagyunk a szólamban, emiatt a 
nagyobb kamarás művek kiestek, illetve a duó is. 
Olyan darabokat kellett választani, amik négy-, 
maximum ötemberesek. Ráadásul olyan műveket 
szerettünk volna eljátszani, amik rövidek, 3-4 
percesek.

HELGA
Mindenféle stílust szerettünk volna.

PETKA
A reneszánsztól napjainkig.

ZSOLT
A műsorösszeállítást illetően kilencven száza-
lékban szabad kezet kaptunk. De a levegőben 
mindig benne volt, hogy Gábor azt mondja: gye-
rekek, na ezt ne!

PETKA
Szempont volt az is, hogy ne kelljen pakolni a 
számok között. Mi simán el tudunk tölteni 20 
percet a színpadon azzal, hogy átpakolunk. Ez 
most nem fért bele. 

HELGA
Ez nem egy bevett dolog, hogy ütősök koncer-
teznek a Zeneakadémián. Rajtunk kívül senki 

nem gondolt arra, hogy nekünk is kellene egy 
helyszíni próba. Felpakoltuk a hangszereket, de 
nagyon másra nem volt idő. Már a fénybeállás 
tartott, amikor próbáltunk, tehát hol sötét volt, 
hol világos, a kottát se láttuk rendesen.

A többiek néma fejbólintással jelzik egyetértésüket 
az elhangzottakkal.

2 . FELVONÁS

A szólamvezető monológja
Zsolt feláll és magához ragadja a szót. A többiek 

kíváncsian hallgatják. Emígyen szóla:

ZSOLT
Az ütőhangszereken való gyakorlás minden 
esetben helyhez és hangszerhez kötött. A BDZ-
NAP-ra a próbákat össze is kellett hangolnunk, 
ráadásul erre csak a próbateremben volt lehe-
tőségünk, mert a méretekből fakadóan nem 
tudjuk hazavinni a hangszereket. A koncertek 
előtt is csak úgy van lehetőségünk próbálni, ha 
már a hangszer oda van szállítva a helyszínre.  
A BDZ-NAP ütőprodukcióját illetően az is ne-
hézséget okozott nekünk, hogy az egész napos 

Az ütős csapat: Petka, KoPé, Helga és Zsolt
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próbaterem a Rottenbiller utcában… Vegyük 
például a Carmina Buranát! Annak a próbája 
úgy nézett ki, hogy csak a főpróbán tudtuk fel-
rakni az összes hangszert, mert nem fértünk el. 
A régi próbateremben volt egy hátsó raktár, és 
az ajtón volt egy kis ablak, és onnan hátulról xi-
lofonoztunk. Körülbelül hat éve normalizálódott 
a dolog, és alakult ki, hogy kinek mi az erőssé-
ge, és hogyan szervezzük a munkát.  Én egy 
gyakorlati ember vagyok, Petka pedig a munka 
(értsd: szólamszervezés) elméleti részét nagyon 
jól csinálja, és ezt tudja is magáról. A szólamon 
belül mindenkinek megvan a maga erőssége. 
Dallamhangszerben Helga például verhetetlen, 
az összes dallamhangszeres dolgot úgy játssza 
le, ahogy én soha sem fogom, ez tény. Mostanra 
ki merem jelenteni, hogy hála saját szervezettsé-
günknek és az ebből fakadó előadásmódunknak, 
a zenekar szemében is olyan helyen szerepel az 
ütőszólam a zenekaron belül, ahol lennie kell. 
A szimfonikus zenekaroknál általában van egy 
szakadék a nem ütős zenészek és az ütősök kö-
zött. Itt nincs ilyen.

HELGA
Szerintem nagyot lendített a zenekarbeli helyünk 
megtalálásán a szólókoncertünk. Most végre 
láthatták a kollégáink, hogy mennyi munkát 
fektetünk egy-egy produkcióba. Igazából, ha 
belegondolunk, fogalmuk sem lehet arról, hogy 
például egy filmzene koncert első próbája előtt 
Petka órákat dolgozik csak azon, hogy  minden 
hangszer meg tudjon szólalni ott és akkor, ahol, 
és amikor kell. Most már én is úgy érzem, hogy 
a zenésztársak elismerik, amit csinálunk. És ez 
nagyon jó érzés!

ZSOLT
Valahogy mostanra ért be ez a dolog. Elkezdtünk 
egy közös nyelvet beszélni a zenésztársakkal, 
és úgy tűnik, hogy ez működőképes. A covid 
időszak alatt a biztonság érdekében beszerzett 
a vezetőség plexifalakat, amelyek valamennyire 
felfogják az ütőhangszerek hangját, és így a kol-
légáknak is komfortosabbá vált a közös zenélés. 
Alapvetően mi is próbálunk kommunikálni, szól-
ni, hogy készüljenek fel, ha egy zajosabb rész jön, 
hisz mindannyiunk érdeke, hogy a zenekar egy 
erőteljes egységet alkosson.

HELGA
Amúgy természetesen meg lehet érteni a kol-
légákat. Aki ezeket a nagyon hangos dolgokat 
játssza, annak ez nem fáj, mert számít rá. Viszont 
aki előttem ül, az nem fogja tudni, hogy mikor 
jön és milyen hangos lesz. De szoktam látni, hogy 
írogatják be a kottájukba, hogy na, itt egy hangos 
rész jön.

ZSOLT
Vagy például, mikor kicsit előrébb dőlnek, akkor 
látszik, hogy készülnek a hangosabb részre. De 
visszatérve, úgy látom, hogy tényleg működik ez 
a dolog. Fontos a szólamvezetőkkel való kommu-
nikáció, akár a legtávolabbiakkal is – nagybőgő, 
cselló –, összenézünk, hogy az ütések egyszerre 
legyenek, vagy, hogy a pizzicato, a pengetés egy-
szerre szólaljon meg. Régen ezek ennyire nem 
voltak együtt. 

programsorozatban más műsorszámokba is be 
voltunk osztva, amik szintén erőt próbáló dara-
bok voltak. Ezek mellett pedig nekünk az önálló 
ütős koncert próbáit is meg kellett szerveznünk, 
hogy mikor érünk rá mind a négyen. Nem volt 

egyszerű feladat. Az Igazából karácsonyon Vi-
valdi Négy évszakjának Tél tételéből játszottunk 
kettőt. Iszonyatos energiákat vett ki belőlünk ez a 
koncert, már maga az átirat is rettenetesen nehéz 
volt. Folyamatosan helyt kellett állnunk az egyéb 
nehéz műsorszámokban is, majd a koncertből 
némiképp kiszakadva játszottuk el az áthangsze-
relt Vivaldi tételeket szólisztikusan. Úgy érzem, 
hogy nálunk is hasonlóan kellett volna eljárni, 
mint a Corpus Harsona Kvartett esetében az 
Újévi koncerten: Eljátszották a harsonaversenyt, 
majd levonultak a színpadról, a harsonaszólamba 
pedig kisegítőket hívtak. Ez a mi esetünkben 
azért nem is lenne egyébként megvalósítható, 
mert ha csak kisegítők lennének az ütőszólamban 
egy koncerten, akkor Gábor haja egészen biztos, 
hogy kihullana. Ráadásul, ha az ütőszólam te-
le van kisegítőkkel, akkor nekik körülbelül 3-4 
szólampróbára biztosan szükségük lenne, hogy 
összeszedetten meg tudják csinálni a koncertet. 
Erre jó példa a tavaly nyári Zempléni Fesztiválos 
West Side Story a Fesztiválkatlanban. Gábor kü-
lön szólampróbát tartott az ütőszólamnak azért, 
mert sok volt a kisegítő, és nem volt összeszokott 
a csapat. Egyébként a filmzene koncerteknél is 
abba a problémába ütközünk, hogy néhány pró-
ba is elég a teljes zenekarnak, mert alapvetően 

ismerjük már a darabokat. Pedig nekünk egy 
filmzene koncert egy ökológiai dráma. Azt is 
figyelembe kell vennünk, hogy mit szól Gábor 
és a zenekar, nem rakhatunk be csak úgy egy 
kisegítőt bármilyen ütőhangszer mögé. Ezért 
fontos, hogy melyikünk melyik hangszeren tud 
a legjobban játszani. Ráadásul nekünk nagyon 
nehéz összeszervezni, hogy ki, mikor, melyik 
hangszeren játszik egy adott műben. Ez Petka 
asztala, ő egy excelben vezeti, hogy melyik da-
rabban hány ütőhangszer és hány ütős szükséges, 
és hogy ki min fog játszani.

Zsolt kimerülten visszahuppan a székébe. Minden 
szem Petkára szegeződik.

3 . FELVONÁS

Az a varázslatos táblázat
Petka, az excel-guru bemutatja: Fájdalommentes 

kommunikáció, avagy hogyan szervezzünk hatékonyan 
ütőszólamot

PETKA
Az évek alatt folyamatosan alakult ki ez a rend-
szer. A kisegítőknek elküldöm a táblázatot, ami-
ben általában van egy link az adott darabról, 
vagy felvétel, hanganyag, esetleg kotta is, ha ne-
héz a darab. Próbálok minden segítséget megad-
ni ahhoz, hogy már az első próbára felkészülten 
érkezhessenek. A covid alatt kezdtük el Klaudi-
ával, a kottatárosunkkal csinálni az egészet: ő 
előteremtette a kottákat, én pedig elkezdtem ki-
gyűjteni, hogy melyik darabban hány és milyen 
hangszer szükséges. Ez a filmzene daraboknál 
hatványozottan fontos a mi esetünkben.

ZSOLT
Az utolsó pillanatos átiratokat általában nagyon 
későn kapjuk meg. Kinyitjuk a kottát az első 
próbán – mert akkora érkezik meg – és azzal 
szembesülünk, hogy nincs ott a fél hangszerpark. 
De igyekszünk ezeket a dolgokat megoldani, 
és ha sikerül, az Petka érdeme. Mindent próbál 
előre átlátni. Régen azért sem működhetett volna 
ez a rendszer, mert nem voltak hangszereink. A 
hangszerparkunk siralmas volt. Meg hát a régi 

Zsolt a BDZ-próbatermében gyakorol

Müpa koncerten

Helga
16 évesen kezdtem el ütőzni, előtte zon-
goráztam és hegedültem. A konziból 
megemlíteném Holló Aurél tanáromat, 
akinek nagyon sok mindent köszönhe-
tek. A zeneakadémiás éveim alatt már 
fölvettek ide a zenekarhoz, és azóta itt 
vagyok. Van egy félállásom, a zenekar 
mellett tanítok a Hubay Jenő Zeneiskola 
és Alapfokú Művészeti Iskolában. Sze-
retem a kortárs zenét, nagyon sok ezzel 
kapcsolatos projektben részt vettem. 
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az idekerülésemkor, nagyon megterhelő tudott  
lenni. De Jancsi ezt is segített átvészelni.

KOPÉ
Korábban nem volt jelenléti stabilitás a szólam-
ban, azaz olyan helyzet, hogy ugyanaz a négy 
ember folyamatosan jelen legyen a munkában. 
Ez a jelenség négyünkhöz köthető.

ZSOLT
Amikor elmentem a BDZ-től 2009-ben, akkor 
volt egy állandó kisegítőkből álló szólam, akikre 
lehetett számítani. A színvonal nem volt épp a 
legmagasabb, de – tegyük hozzá –, gyakorlás-
ra se nagyon volt lehetőség; lásd az előző gon-
dolatomat a Rottenbiller utcai próbateremről. 
Amikor visszajöttem a BDZ-be, szépen lassan 
lemorzsolódtak az emberek. Gáborral arról be-
szélgettünk, hogy ütő próbajátékot kellene kiírni. 
Hál’ Istennek, a dolog nagyon jól sikerült, és itt 
vannak ezek a drágák, akikkel nagyon jól lehet 
együtt dolgozni. Elviselnek engem – ez nagyon 
nagy szó, egyébként. Az, hogy valakivel együtt 
dolgozol, nem feltétlenül jelenti azt, hogy jóban is 
vagytok, de szerencsére nálunk ez nem így van. 
Ki merem jelenteni, hogy nem csak szakmailag, 
hanem emberileg is számíthatunk egymásra. 
Bármi nézeteltérés van, meg tudjuk beszélni, és 
utána közösen tudunk a jövőbe tekinteni.

KOPÉ
Zsoltnak egyébként a Gáborral való 30 éves 
múltja behozhatatlan. Elő szokott fordulni, hogy 
Gábor mond valamit, és akkor a kisegítő nem 
annyira érti, hogy mire gondol. Zsolt meg ezt le 

Zsoltot egy szokatlan, bizsergető érzés járja át, ahogy 
a régmúlt eseményeire gondol. Nem tudja megállni, 
és anekdotázgatásba kezd.

4 . FELVONÁS

Árnyak a múltból
Zsolt röviden összefoglalja a zenekarhoz érkezésének 

körülményeit.

ZSOLT
Amikor Helgáék még nem voltak itt, Tóth Jancsi-
val ketten alkottuk a szólamot. Őt fontos meg-
említenünk, ha a BDZ ütőszólamáról beszélünk. 
Nem véletlenül hívtuk őt a szeptemberi BDZ-
NAP-ra kisegítőnek az egyik darabhoz. Nagyon 
jó muzsikus, és nagyon jó ember. Elfogult vagyok 
vele kapcsolatban, hiszen a lányomnak ő a ke-
resztapja. Igazából mindent neki köszönhetek. 
Amikor idekerültem, 14 éves voltam, Jancsi pedig 
olyan 18 lehetett. Sokáig ő volt a példaképem. Mi-
után elment a zenekartól, a jó kapcsolat továbbra 
is megmaradt. Az egész ütőszólam nagyon so-
kat köszönhet neki, én személyesen meg aztán 
még többet. Nagyon sok mindenben segített. 
Korábban Gábornak nagyon nehéz természete 
volt, és ez olyan fiatalon, mint amilyen én voltam 

Petka
Kaposváron születtem, ott kezdtem el 
trombitálni, a helyi zenei általános isko-
lában. Hét-nyolc éves koromban kezdtem 
el ütőzni, mellette pedig végig zongo-
ráztam. Pesten a Szent István Zenemű-
vészeti Szakközépiskolába jelentkeztem, 
ahová ütőből és trombitából is felvettek. 
Egy évig a két szakot párhuzamosan csi-
náltam. Az első év végén választanom 
kellett, és az ütőt választottam, pedig 
a trombita jobban ment és régebb óta is 
csináltam. De kitartottam emellett, és 
abszolút nem bántam meg. Ebben nagy 
szerepe volt a társaságnak: az „istváno-
sokkal” a mai napig tart a barátság. A 
Zeneakadémiára először zeneelmélet 
szakra jelentkeztem, egy évvel később 
pedig elkezdtem az ütőt. 

A mastert zeneteoretikus szakirányon 
(alkotóművészet és muzikológia-zene-
elmélet szakirányon) végeztem, illetve 
ütőn. Aztán a két tanári kiegészítőt is 
megcsináltam. Mellette zenekaroztam, 
hakniztam, mint a többiek. Az istváno-
sokkal volt a nagy tapasztalás, nagyon 
sok mindent tanultunk öt-hat év alatt. 
Akikkel akkoriban játszottam, azokkal 
teljesen más a kapcsolatom; fél szavak-
ból is megértjük egymást zenélés köz-
ben. Ezek mellett volt egy progmetál 
együttes is, ahol dobszereléseztem. Ez 
tíz évig működött, magamtól tanultam 
meg a dobszerkón játszani. Színházak-
ban is szoktam játszani: Madách Színház, 
Pesti Magyar Színház, és a Vígszínház, 
ahol megfordulok. Ezeken a helyeken 
főleg dobszerkózom. Mellette pedig már 
hat-hét éve tanítok Martonvásáron. Ked-
venc hobbim a munkám, úgyhogy én 
ezt nem munkaként fogom fel, hanem 
szenvedélyként. Szeretek focizni, kirán-
dulni, olvasni. Kedvenc zenei korszakom 
nincsen, nagyon sok mindent szeretek a 
zenében. Kedvenc ételem a rántott hús 
sült krumplival, kakaóval.

KoPé
A szüleim 8 évesen írattak be dobolni, 
de körülbelül hét év kellett ahhoz, hogy 
rájöjjek, hogy ha sokat gyakorlok, akkor 
ez elég jól megy. Konziba érettségi után 
kezdtem el járni, párhuzamosan egy in-
formatikai sulival. Menet közben rájöt-
tem, hogy együtt nem fog menni a kettő, 
hogy ha akkor nem rakok bele mindent a 
zenélésbe, nem fogok olyan szintre jutni, 
ahova szeretnék. Ezért 2003-2015 között 
csak a zenével foglalkoztam. Az István 
konziban, Fábry Boglárkánál tanultam, 
majd felvettek a Zeneakadémiára. Petká-
val mindkét iskolában sokat játszottunk 
együtt. A BDZ-be 2008-ban jöttem először 

kisegíteni, majd 2013 környékén váltam 
rendszeres taggá. 10 éven át tanítottam 
a 16. kerületi zeneiskolában, és sokat ját-
szottam más szimfonikus zenekaroknál is. 
2015-ben a korábban félbehagyott műszaki 
fonalat újra felvettem, és elvégeztem egy 
villamosmérnöki szakot a Kandón. Immá-
ron 3 éve dolgozom mérnökként a GE-nél, 
orvosi műszerekkel foglalkozunk, mellette 
pedig a BDZ mint életem második sze-
relme, megmaradt. Kedvenc időtöltésem 
életem első szerelmével, a feleségemmel 
utazni a nagyvilágban. Kedvenc ételem 
a nasi goreng (indonéz sült rizs). Szabad-
időmben szoktam rockzenét játszani test-
véremmel, aki gitározik, másfél perc alatt 
rakom ki a Rubik-kockát, és szeretek főzni.

Petka 

KoPé 



Kulisszák mögülKulisszák mögül

20 21

Zsolti
Zongoristaként kezdtem, és sokáig ez 
a hangszer is maradt a szívem csücske. 
Aztán tizenkét évesen az ütőhangszerek 
foglalták el ezt a helyet. A Tanárképző 
Főiskolára jártam, majd 1994-ben jöttem 
először a zenekarhoz. 2007-ben mentem 
el, 2013-ban pedig visszatértem, azóta ak-
tívan dolgozom itt. 2002-ben lettem szó-
lamvezető. Idén huszonegy éve tanítok, 
mint pedagógus. 

tudja fordítani egy kétszavas kifejezésre, amiből 
az illető azonnal megérti, hogy hogyan kellene 
azt az adott részt jól játszani úgy, hogy az Gá-
bornak is jó legyen.

HELGA
Igaza van a KoPénak, ez hatalmas előny és nagy 
segítség a szólam számára.

ZSOLT
Nincs is sok hajam, kihullott.

Nevetnek.

ZSOLT
Nemcsak mi változtunk az évek alatt, hanem 
Gábor is. Régen az ütőszólamot úgy kezelte, mint 
egy szükséges rosszt. Persze most tiltakozna, ha 
ezt hallaná, azt mondaná, hogy ez nem így volt. 
Nem is tudta rendesen az ütőhangszerek neveit, 
például köcsögdob, meg ilyen nevekkel illette a 
hangszereket.

Mindenki nevetésben tör ki.

5 . FELVONÁS

Komolyra fordítva a szót
Az oktatási rendszerről és az ütősök valós és elvárt 

képességei közti különbségről.
A Zeneakadémián sok ütőhangszert nem oktatnak, 

s ezzel egy végzett ütős egy zenekarba bekerülve szem-
besül. Ezért veszi a fáradságot, és autodidakta módon 
elsajátítja ezeknek a hangszereknek a használatát. Hel-
ga és Zsolt erről és kedvenc hangszereikről kezdenek 
el beszélgetni.

ZSOLT
Én például nem szeretek csörgődobon és triangu-
lumon játszani. Azzal ki lehet kergetni a világból.

HELGA
Annyi rengeteg hangszer van, hogy óhatatlanul 
minden ütősnek lesz prioritása. Valaki jobban 
érzi magát a doboknál, timpaninál, dobfelsze-
relésnél, van, aki a dallamhangszereknél. Én 
például dobfelszerelésen egyáltalán nem játszom.

ZSOLT
De ez nem is elvárható.

HELGA
Igen, ez soha nem is volt tantárgy a Zeneaka-
démián.

ZSOLT
A dobszerkózás egy külön szakma. Ezt sokan 
összekeverik. Azt mondják, hogy „na, szerkóz-
ni üljön be valaki”, mármint valamelyik ütős. 
Ez nem így megy, az egy teljesen külön dolog. 
Elvárják tőlünk, még zenész kollégák is, hogy 
mindenféle stílusban tudjunk játszani rajta: 
jazz, pop, latin, musical… Pedig nagyon sok 
olyan klasszikus darab is van, amiben olyan 
hangszer van, amit nem tanítanak a Zenea-
kadémián.

PETKA
Például az afrikai konga. Egy kongázás után 
játssz el egy Rameau-t. Teljesen más stílus a kettő.

HELGA
Ezeken a hangszereken mindenki a szabadide-
jében tanul meg játszani. Általában úgy szoktuk 
csinálni, hogy mindenki beül egy olyan hangszer 
mögé, ahol jól érzi magát. Viszont, ha egyikünk 
azt mondja, hogy most úgy játszanék dallam-
hangszeren, akkor megoldjuk azt is. Kialakult 
egy alapséma, de rugalmasak vagyunk, nincsen 
„hangszeririgység” a szólamban.

ZSOLT
És igyekszünk arra is időt, energiát áldozni, 
hogyha valaki nem komfortos egy hangszeren, 
akkor többet játsszon rajta, és az otthonosabbá 
válhasson számára. 

Majd arról kezd el mesélni, hogy miért látványos és 
izgalmas, ha egy ütőhangszer szólózik.

ZSOLT
Egyébként nekünk sem árt megmutatni a szólisz-
tikus tudásunkat. Azt, hogy az ütőhangszerek 
szólóban és kamarában is tudnak jól működni. 
A zenekar is úgy van vele, hogy az ütőszólam 
bejátszik egy-két hangot és ennyi. De amikor a 
múltkor meghallották a szóló darabokat, akkor 
azért rácsodálkoztak, hogy mi is folyik ebben a 
szólamban. Szóval ezek a lehetőségek arra jók, 
hogy meg tudjuk mutatni, nemcsak átlag zene-
kari muzsikusok vagyunk.

HELGA
Ha egy ütős szólózik, az vonzza a közönséget, 
mert nagyon különleges hangszerek kerülhetnek 
elő. Szerintem Gábor fejében is ez fordult meg, 
mikor például a BDZ-NAP-ra felkért bennünket. 
Elképesztően közönségcsalogatók az ütőhang-
szerek, főleg szólóban, kamarában.

ZSOLT
Külföldi zenekaroknál egyébként úgy szokott 

lenni, hogy a timpanista csak a timpanin játszik, 
és mellette vannak az egyéb ütősök. 

PETKA
De ott az oktatás is külön zajlik! Van olyan tanár, 
aki csak latin zenét tanít, a másik jazzt, szerkót, 
timpanit, és van a többi egyéb ütőhangszer. Te-
hát ott specializálódnak a diákok az egyetemen. 
Nálunk ez ömlesztve van.

ZSOLT
Mindazonáltal jó érzés, mikor azt látjuk, hogy 
a befektetett évek megtérülnek. Úgy gondolom, 
hogy nagyon fontos lenne, hogy az ütőhangsze-
rek és az ütőkamara elismert legyen az egész 
országban.

A szólam többi tagja ezzel a gondolattal teljesen 
egyetért. Lassan szedelődzködni kezdenek, majd el-
hagyják a színt. A teremre csend borul.

EPILÓGUS

A teremből kilépve az alábbi beszélgetésfosz-
lány hallatszik be:

„Lesz mostanában valami ütős produkció?”
„Elküldték a márciusi dubai (Virtuózok) műsort. 

Szeretnék az üvegpoharas számot.”
„Na és ki fogja oda elszállítani az üvegpoharakat?”
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rám Marton Éva, és megkérdezte, hogy jelentkeztem-e 
a Zeneakadémiára. Mivel akkor már mindkét egyetem 
bolognai rendszerben működött, annak ellenére, hogy 
nem adtam be jelentkezési lapot, át tudtam jelentkez-
ni Grazból Budapestre.” Ekkor jött a nagyvárosi 
élet, amit meg kellett szokni; a nyüzsgést, hogy 
mindenki siet, minden olyan gyorsan zajlik. Mar-
ton Éva osztályában tanult, itt is jól megállta a 
helyét. „Marton Éva szigorú tanár, megvan a maga 
légköre, de ha jól teljesít az ember, akkor nagyon jó 
kapcsolatot lehet vele kialakítani.” Itt a zeneakadé-
miai tanulmányok alatt lett egyértelmű, hogy 
ez az ő útja. Kérdésemre hogy pontosan mikor 
jött a felismerés, hogy ezzel ő adni tud, ezzel 
kell foglalkoznia, így fogalmaz: „Azt hiszem, én 
egy lassabban felépülő ember vagyok, több időre van 
szükségem ahhoz, hogy ne az a feszült őrület legyen 
bennem, hanem képessé váljak közvetíteni egy-egy 
zenei szerephez kapcsolódó érzéseket, üzeneteket. És 
közben én is jól érezzem magam. Nekem kifejezetten 
a színpad tett jót, idővel hozzászoktam a lámpalázhoz. 
Így amikor az első éves tanszaki koncerten Kodály 
Nausikaa című dalát énekeltem, maga Marton Éva is 
meglepődött, mert korábban az órákon nem tudtam 
mindazt megmutatni, amit a hangversenyen sikerült. 
Ott, akkor megszületett bennem Nausikaa.”

Beszélgetünk egy kicsit a hang kialakulásáról, 
vajon mikor derült ki, ki milyen hangfekvésű sze-
repeket fog majd énekelni. „A hangfekvés a mutálás 
után már kezd kialakulni, de óvatosan kell nekikezdeni 
kiművelni azt. Nagyon fontos, hogy az ember karaktere 
is meghatározó egy-egy szerepre való alkalmasságnál. 
Külön kell tudni választani a vágyakat és azt, hogy 
maga az ember milyen. Én például rajongok Puccini 
Liujáért a Turandotból, vagy Bach Magnificat című 
oratóriumából a Quia respexit kezdetű szoprán áriá-
ért, de annyi nem elég, hogy az ember kedveli azt a 
dallamot és szeretne benne részt venni. Természetesen 
kell egy tanár, aki segít felmérni és kibányászni az 
adottságainkat, és útjelzőket is ad közben, hogy idővel 
egyedül is képesek legyünk megállni a lábunkon.” De 
térjünk vissza a Zeneakadémiára! Csak úgy, mint 
a fordulat, ami által oda került, a Bécsi Operaház 
is hasonlóképpen érkezett az életébe. Nem volt 
előre megtervezett stratégia, vágyálom, vagy 
régóta dédelgetett álom. 

„A fejlődés képessége”

2014-ben Szilvia megnyerte az I. Marton Éva 
Nemzetközi Énekversenyt. „Ez egy hatalmas és 
inspiráló mérföldkő volt az életemben. Ha az embert 
dicsérik és folyamatosan jó visszajelzéseket kap, az 
erőt és magabiztosságot adhat. De egy egészséges ön-
ismerethez szükségünk van olyan kritikára is, ami a 
hibáinkra, hiányosságainkra mutat rá, mert hiszem, 
hogy azok által fejlődhetünk. Életem során megvol-
tak és megvannak azok az emberek, akik tanítanak, 
terelgetnek és visszajeleznek, akikben feltétel nélkül 
bízom és adok a szavukra. Ezért rendkívül hálás va-
gyok nekik. A Marton Versenyt követően az volt az 
érzésem, hogy nagy eredményt értem el, és fontos 
állomás volt a pályámon. Ugyanakkor Magyarorszá-
gon kívül akkor sehol nem énekeltem. Ez az ország 
pedig kicsi, és a zenei élet is eléggé behatárolt. Furcsa, 
disszonáns érzés fogott el és úgy éreztem – egy nem 
túl kedves kifejezéssel élve –, hogy minden kiskakas a 
saját dombján lehet úr. Ahhoz, hogy képesek legyünk 
fejlődni, változni, először ismernünk kell önmagun-
kat. Így elkezdtem kutatni, hogy hol is tartok, merre 
érdemes tovább menni. Többek között ezért is jelentkez-
tem mesterkurzusokra, énekversenyekre. És egy újabb 
történet, hogy a kudarcoknak is megvolt az értelme: a 
2015-ös Neue Stimmen meghallgatáson 42 embert vá-

„Jót tesz nekem a színpad!”
Zenei család az övé. Szülővárosa Ajka, ének-zene tagozatos ál-
talános iskolába járt, majd az egyre nagyobb városok és a nem-
zetközi siker felé vezető útján ugyan vargabetűket is bejárt, el-
mondása szerint azonban mindig mindennek úgy és akkor kellett 
történnie, ahogy és amikor történt. Vörös Szilvia operaénekesnő 
lénye nyugalmat és emellett egyfajta jó értelemben vett fegyel-
mezettséget sugároz. Ezen tulajdonságokra szüksége is lehet a 
Bécsi Operaház művészeként, a napi próbarendhez és az utóbbi 
évek furcsa helyzetéhez való alkalmazkodásban.

Szöveg: Máté Kriszta

„A Refi rendszert adott”

Elsőként arról érdeklődöm, milyen hatással 
volt rá a pápai református gimnázium, mint 
első alkalom távol a szülői háztól, az otthon 
biztonságától. Köze van-e a belőle érzékelhető 
fegyelmezettséghez. Elgondolkodva mondja, 
hogy érdekes, ő nem érzi magát különösebben 
fegyelmezettnek, de a református gimnázium 
– bennfentesek kifejezésével élve „A Refi” – 
mindenképpen rendszert adott. Szigorú volt, 
szombatonként is jártak iskolába, de az akkori 
úgynevezett ciklusrendszernek köszönhetően 
a 4-5 hét alatt összegyűlt hétvégi órákat később 
egy hetes szünettel egyenlítették ki. Az otthon-
tól távol lenni eleinte nagyon nehéz volt. Hogy 
mégis ott maradt, édesanyjának köszönheti, aki 
mindig bíztatta, hogy ne adja fel olyan könnyen. 
Az elején talán embert próbáló volt, de utólag 
mindenképpen megérte, életre szóló barátságok 
alakultak. De vajon hogy került Ajkáról a pápai 
református gimnáziumba? Jópofa történet a vá-
lasz: „Édesapám trombita és furulya tanár, valamint 
az ajkai fúvós zenekar karmestere volt. Egyszer egy 
növendékét vitte egy trombita versenyre, ahol találko-
zott egy gimnazista trombita továbbképzős fiúval, és ő 
lelkesen mesélt neki a Refiről, hogy milyen jól érzi ott 
magát. Később más ismerősöktől is sok jót hallottunk 
az iskoláról, és mivel nem volt konkrét elképzelésem 
a továbbtanulásról, részt vettem az írásbeli és szóbeli 
felvételin, és felvettek.”

A gimnázium alatt egy darabig kicsit háttérbe 
szorult a zenetanulás; mindössze heti egy énekóra, 
az ének-zene tagozatos általános iskola heti négy 
énekórája, két szolfézsa, két zongoraórája és kó-
rusa után. Az első év után azonban felébredt az 
éneklési vágy, és egy magán énektanárnál, Eisen-
beck Ágotánál tanulni kezdett. Az ő irányításával, 
segítségével egyre magabiztosabban foglalkozott 
a zenével. A középiskola választásánál mehetett 
volna a győri konziba zeneelmélet-szolfézs ta-
gozatra. (Édesanyja is zenével foglalkozik, zon-
gora- és szolfézs tanár, így igazán kézenfekvő 
lett volna.) „Akkor mégis inkább a gimnázium mellett 
döntöttem, mert arra gondoltam, hogy minek tanítsak 
olyat, amit minden gyerek utál. Így persze vargabetűnek 
tűnik a református gimnázium, mert utána viszont még-
is Győrbe kerültem, igaz, akkor már magánének szakra, 
Dobi-Kiss Veronika vett a szárnyai alá. Itt tanultam 
másfél évig, majd keresztféléves képzésre felvételiztem 
a grazi Művészeti Egyetemre, ahol fél évet töltöttem.” 

„Marton Éva is meglepődött”

„Itt is megmutatkoztak az én életemre jellemző „vé-
letlenek”, a Gondviselés, amely által végül a Zenea-
kadémiára kerültem. Ha Magyarországon maradok, 
egész biztosan nem kezdtem volna 2008-ban egyete-
mistaként, hiszen nem jelentkeztem felsőoktatásba. De 
abban az évben megnyertem a Simándy József Nem-
zetközi Énekverseny első kategóriáját, ahol felfigyelt 
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lasztottak ki világszerte a németországi élő fordulókra. 
Én akkor épp nem voltam sem hangilag, sem lelkileg 
a legjobb állapotban, így nem jutottam tovább az első 
fordulóból. De kiderült, hogy mennyire nem a helyezés 
a lényeg. Mivel lehetett a zsűritagoktól visszajelzést 
kérni, megragadtam az alkalmat, és ennek kapcsán el-
jutottam Evamaria Wieserhez, aki a Salzburgi Ünnepi 
Játékok Young Singers projektjének a vezetője volt. 
Annak ellenére, hogy nem sikerült a legjobb tudáso-
mat felmutatni, meghallott valamit a hangomban, és 
javasolta, hogy menjek el az előéneklésre Salzburgba. 
Azon a meghallgatáson kimondottan jól szerepeltem, és 
így lehetőséget kaptam, hogy részt vehessek a 2016-os 
Young Artist Programban.”

Ekkor már két éve, 2014 óta a Magyar Állami 
Operaház magánénekese volt, ahol négy évet 
töltött, mielőtt a Bécsi Operaház a 2018/2019-
es évadtól szerződtette volna. Mivel hasonló 
időtartamot töltött mindkét házban, megkérem, 
vonjunk párhuzamot a két intézmény között. 
„Budapesten a 2000-es évek eleje óta szabadúszó-
ként dolgoznak az énekesek, Bécsben viszont tár-
sulat működik. Otthon szerepekre szerződünk, ami 

kicsit nagyobb szabadságot ad a döntésben, hogy mire 
mondunk igent, mire nemet. De persze szerencse 
is kell, hogy legyen felkérés. Bécsben a társulatban 
sok feladattal bíznak meg minket, nemcsak azokat a 
szerepeket kell megtanulni, amivel színpadra megyek, 
tehát ott a nevem a szereposztásban, hanem mint tár-
sulati tagnak, arra az esetre, ha betegség vagy egyéb 
okok miatt az adott darabban szereplő kollégám nem 
tud az előadásban részt venni, akkor ugrásra készen 
kell állnom. Ez az úgynevezett „coverelés”. Azaz 
előkészítem és megtanulom a szerepet és a rendezést 
is. Az energiákat máshogy kell itt beosztani, komple-
xebb a feladat, kicsit kiszolgáltatottabb az énekes is a 
kiválasztott szerepek kötelező vállalása miatt. Persze 
van lehetőség a párbeszédre, ha az ember jól meg 
tudja indokolni, hogy az adott szerepet miért nem 
szeretné/tudja énekelni. Cserében viszont fix fizetés 
van, míg szabadúszóként az elénekelt szerepek után 
kapunk fizetést. Különbség a két operaház között, 
hogy míg a Magyar Állami Operaház elsősorban 
magyar énekesekkel dolgozik, addig a Staatsoperben 
egyrészt a világ minden tájáról érkeznek nagy nevű 
művészek, akik estéről estére a főszerepeket éneklik, 
másrészt a társulat is rendkívül színes. Van kollégám 
Ausztráliából, volt, aki Mexikóból, Oroszországból 
jött, de korábban volt dél-koreai, kínai, dél-afrikai 
énekes társam is.” 

Úri huncutság vagy mégis 
varázslat

A két éve tartó járványügyi intézkedésekkel kap-
csolatos kérdést nem tudjuk megkerülni; milyen 
volt egyedül Bécsben, távol a családtól a bezárt 
operaház mellett az élet. „Voltak barátaim, akik a 
kórusban énekeltek, húsvétra hazamentek, de már nem 
tudtak visszajönni, mert lezárták a határokat. Nekem 
a covid első időszaka, őszintén szólva, felszabadító-
an telt, egyrészt mert egy rettentő dolgos és fárasztó 
időszakot vágott el hirtelen (január közepétől március 
végéig 9 szerepet kellett előkészítenem és/vagy színpa-
don énekelnem), másrészt egyedül maradtam ugyan 
Bécsben, de azzal foglalkozhattam, amit szerettem. Jó 
önismereti időszak volt, elkezdtem akril festékkel festeni, 
tavaszodott, sütött a nap, sétáltam, kirándultam. Per-
sze gyakoroltam, tanultam is, és júniusban a próbák is 
elindultak. Százfős közönségnek adhattunk koncerteket 

zongora kísérettel. A második szakasz nehezebb volt, 
hiszen februárban énekeltem utoljára színpadon. Utána 
voltak ugyan koncertek a nyáron, de az új évadban 
szeptember-októberben csak covereltem. A következő  
előadásom november 4-én lett volna, de akkorra ismét 
jöttek a lezárások. Így nyolc hónapig maradtam színpad 
nélkül, kilátástalan volt az egész, jött a tél, nehéz volt. 
Szerencsére decembertől már átállt az opera is az online 
előadásokra, így januártól aktívan próbáltam én is a 
Nabuccóra és a Carmenre. A Carment 6 hétig próbáltuk, 
mivel a Staatsoperben premier előadás volt. Egyébként 
ez a Calixto Bieito rendezés már több mint 20 éve fut 
sikeresen. Rendkívül nyers és heves, így az elején nem 
adta magát könnyen Mercedes karaktere, de minden 
fáradtságot megért a vele való munka. Nem szeretem 
különválasztani az előadásokat modern és hagyományos 
rendezésekre. Szerintem vannak jó és rossz rendezések. 
És ez független attól, hogy milyen jelmezekben, díszlettel 
kerül színpadra az adott darab, mindkettőt el lehet ron-
tani, ha nem ad a rendező értelmet a kapcsolódásoknak. 
Ha képes a darabot jól felépíteni, hogy legyen egy váza, 
amelyen az elejétől a végéig vezeti, ha konkrét viszony-
rendszerek és figurák vannak, akkor egy minimál vagy 
modern díszlettel is lehet nagyon jó előadást csinálni. 
A Carmennél olyan finoman, olyan jó arányban voltak 
a jelenetváltások kitalálva, hogy még közönség nélkül is 
fantasztikus energiái voltak a streamelt előadásunknak. 
A hosszú próbafolyamat is segített abban, hogy egymás-
ra és a darabra hangolódhassunk. Ezt a bravúrt, talán 
az új főszereplők és a rövidebb próbaidőszak miatt nem 
is tudtuk később a május-júniusi, már közönség előtt 
zajló előadásokban visszahozni.”

Felmerül a kérdés a közönséggel kapcsolatban, 
hogy van-e olyan hely a világon, ahol igazán jó 
a közönség, van-e kedvenc. Úgy látja, szinte 

NÉVJEGY: VÖRÖS SZILVIA

Életútja: Vörös Szilvia Ajkán született 1988. 
április 27-én, zenész családban. Édesapja 
trombita tanár volt, édesanyja zongorát 
tanít. Középiskolai tanulmányait a Pápai 
Református Kollégium Gimnáziumában vé-
gezte, majd két évig a győri Richter János Ze-
neművészeti Szakközépiskola magánének 
szakára járt. 2008 áprilisában megnyerte a 
VI. Országos Simándy Énekversenyt. Még 
ebben az évben a Liszt Ferenc Zeneművésze-
ti Egyetem hallgatója lett Marton Éva osz-
tályában. 2013-ban fejezte be az opera sza-
kot, 2015-ben pedig az énekművész-tanári 
diplomát is megszerezte. A Magyar Állami 
Operaházban 2014-ben debütált az Elektra 
3. szolgálólányaként. A közönség láthatta őt 
Fenena, Suzuki, Bersi, Siébel, Romeo, Alisa, 
Waltraute, Isabella szerepében. 2016-ban a 
Salzburgi Ünnepi Játékok Young Singers 
Projectjének keretében felléphetett Puccini: 
Manon Lescaut című operájában (Musico), 

valamint Massenet Thaïs-ában (Albine) 
olyan partnerekkel, mint Anna Netrebko, 
illetve Plácido Domingo. A nemzetközi kö-
zönség Milánóban, Párizsban, Toulouse-ban 
és Brüsszelben is láthatta őt. Vörös Szilvia 
a 2018/19-es évadtól a Bécsi Állami Opera-
ház tagja.
Családja: „Nem titok, most egyedülálló va-
gyok. Mivel most még nincs saját családom, 
kötelezettségem, így nagyobb vállszélesség-
gel tudok az éneklésben részt vállalni, de 
nem a színpad tölti ki kizárólag az életemet.”
Szabadideje: „Nagyon szeretek kirándulni, 
sétálni, a természetben lenni. A covid alatt 
pedig több időt szentelhettem a hobbimnak, 
festettem.”
Kedvenc ételei: „Sokféle nemzet konyhá-
ját sze retem, a magyar mellett az olasz 
és az ázsiai ízek (indiai, kínai) izgatnak 
főleg.
Kedvenc könyve, filmje: „Nem tudnék egyet 
kiválasztani, de az utóbbi időben Szabó  
T. Anna műveit szeretem olvasni.” 

Verdi: Nabuccojában

Carmen szerpében
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mindegy a hely, csak az nem mindegy, hogy a 
közönség milyen lelkülettel, hangulatban ül be 
a terembe. Ha nincs meg a befogadás képessége, 
akkor majdnem, hogy lényegtelen, milyen ener-
giák működnek a színpadon. Természetesen az 
előadók részéről is kíván felkészülést a produkció. 
A zene és a rendezés mellett, ha nincs meg a köz-
lés vágya és nem sikerül a megfelelő érzelmeket 
előcsalogatni, magukat felsrófolni az énekesek-
nek, akkor szintén nehezen jön létre a színház. 
Azonban, ha a befogadó és az előadó is aktív a 
saját szerepében, akkor létrejön a csatorna, és ez a 
dinamika megadja az este minőségét, a párbeszé-
det. Balgaság lenne azt gondolni, hogy ez minden 
alkalommal megismételhető, ám a törekvés fogja 
elhozni aztán a várva várt lehetőséget. „Ha nagyon 
jól sikerül az előadás, akkor szokták mondani, hogy a 
színpadon átszállt egy angyal. Nekem hihetetlen szeren-
csém volt, mert amikor beugrással játszottam Bécsben az 
első évadomban Anna szerepét Berlioz nagyoperájában, 
a nyilvános főpróbán katartikus élményben volt része a 
szereplő gárdának és a publikumnak is. Ritka ez a fajta 
összefonódás, de pont ettől szép.”

Milyen érdekes, hogy élő előadás mellett egy 
streamelt előadás közönség nélkül is adhat a sze-
replőknek katarzis élményt, mint a fent említett 
Carmen, holott a szereplők érezhetik úgy, mintha 
csak maguknak énekelnének. „Épp a napokban 
beszélgettem egy barátnőmmel, hogy ebben az utóbbi 

két évben többször előfordult, hogy haszontalannak 
éreztem magam, és komolyan elgondolkoztam, hogy 
mi történik, ha annak, amit csinálok, a 21. században 
nincs már létjogosultsága, mennyire számít még úri 
huncutságnak, luxuscikknek – egyáltalán maga a kul-
túra mennyire fontos. Valamelyest megnyugtatott a 
válasza, még ha fel is merül a kérdés maga, de az em-
beriségnek mindig lesz igénye a kultúrára. Hihetetlenül 
sokat tud adni, ha az ember beülhet egy színházba, 
operába, és két-három órára ki tudja zárni a külvilágot 
és teljesen elvarázsolódhat egy másik világban.” 

Vörös Szilvia 2022. április 22-én, a Föld napján 
19:30-kor megrendezett koncerten varázsolja 
majd el a közönséget Mahler: Dal a Földről 
című művében. A koncerten a Budafoki Doh-
nányi Zenekart Roberto Paternostro vezényli, 
elhangzik még Haydn: 99. szimfóniája. Az es-
te tenor énekese az amerikai Erin Caves lesz.  
A koncert a Müpa Bartók Béla hangverseny-
termében hangzik el. 

TUDTA?

2021. november 23-án valami igazán 
figyelemreméltó történt a világban:  A 
legjobb operafelvétel kategóriájában 
Bartók A kékszakállú herceg várának előa-
dását Grammy-díjra jelölték. A Helsinki 
Filharmonikus Zenekar felvételén Vörös 
Szilvia és Mika Kares énekel, a zene-
kart pedig Susanna Mälkki vezényli. 
A felvétel 2020. januárjában készült a 
Helsinki Music Centerben. Szilvia erről 
így mesélt: „Teljesen váratlanul ért! A lemez 
hangmérnöke írt a karmesternek és a Kéksza-
kállút éneklő énekeseknek egy levelet, hogy 
izgalmas hírei vannak; hát az első reakcióm 
az volt, hogy ez egy jó vicc. Felfoghatatlan 
dolog volt, és azért igazán fantasztikus, mert 
öt lemezt jelöltek, a Bartók-felvétel volt az 
egyik. Bartók Béla a világban persze nagy 
tiszteletnek örvend, de számomra attól lesz 
még különlegesebb és hatalmas dolog ez a 
jelölés, mert az anyanyelvemen énekelhettem. 
Tulajdonképpen mindegy, hogy ki lesz végül 
a jelölt, csodálatos élmény így is.” 

KÖRNYEZETTUDATOS ÉKSZER

SHOWROOM: 1089 BUDAPEST, BLÁTHY OTTÓ UTCA 4-8.

ZEMA – A Művészet körülvesz

 facebook.com/zemaporcelan
instagram.com/zemaporcelan

Berlioz: A trójaiak című operájában
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hangulata alapvetően rányomta bélyegét napja-
ira. Ekkor kapott ajándékba egyik ismerősétől 
egy verseskötetet, mely Hans Bethge, a német 
filozófus, germanista, romanista költeményeit 
tartalmazta Die chinesische Flöte címmel. Beth
ge francia fordításban olvasta a Tang Dinasztia 
(79. század) korában élt kínai költők verseinek 
prózai fordítását, melyeknek a szépsége annyira 
elbűvölte őt, hogy szinte újraköltve az eredeti 
verseket alkotta meg saját szerzeményeit. Mah-
lert, a verseket olvasva, megragadta a művek me
lankolikus hangulata, bölcsessége, élethez való 
viszonya, ezért úgy döntött, hogy kiválasztva 
néhány verset megzenésíti azokat.

Ezzel szinte egy időben egy barátjától kapott 
egy eredeti kínai zenét tartalmazó viaszteker-
cset, illetve zenetudós barátjának, Guido Adler-
nek a távolkeleti zenéről írt értekezését is ekkor 
tanulmányozta végig. Ezeknek az impulzusok-
nak a hatására állt össze fejében a dalciklus ötlete, 
melyben megjelenik a heterofónia, a távolkeleti 
zenék jellegzetes motívuma, de amelyben helyet 
kapnak a pentaton hangsorok is.

Hat vers – hat kép

Mahler meghagyta magának a szabadságot arra, 
hogy a Bethge kötetéből kiválasztott versekbe 
belenyúljon, és ne egy az egyben az eredeti ver-
seket kövesse. Így például az utolsó dal szövege 
két vers összevonásából született meg. A kivá-
lasztott szövegek mindegyike valamilyen módon 
kapcsolódik mindahhoz, ami az életben örömöt 
és szépséget okoz, de ugyanakkor szenvedést 
is, mivel ezek a dolgok – mulandó természetük 
miatt – nem tarthatók meg örökre. 

Egy bordallal indul a dalciklus, ám ebben a 
bordalban a köszöntőt nem az életre mondja a 
szöveg írója, hanem a halálra. A köszöntőt mon-
dó számára minden fájdalomra, hervadásra, el-
múlásra, bánatra, amit a földi élet jelenthet, a bor-
ivás nyújt vigaszt. S bár egy pillanatra felvillan 
a tavasz képében az Ég örökkévalósága, de ezzel 
azonnal szembekerül az Ember halandósága, s 
a halál egy majom üvöltésének képében hasít 
bele az életbe, s emlékeztet az élet végességére.

A második vers – Őszi magány címmel –
festményszerű képekben jeleníti meg az őszi 

tájat, azt a pillanatot, amikor a még virágzó 
fák elkezdik hullatni virágaikat. Itt az évsza-
kok váltakozása emlékeztet minket arra, hogy 
minden, ami örömöt okoz, lassan elmúlik. 
Ahogy az elfáradt őszi táj is magára marad a 
virágzó fák emlékével, ugyanúgy az emberi 
szív is megfáradva emlékezik: szerelmét bú-
csúztatja, s magányát siratja. 

A harmadik vers A fiatalságról címet kapta, s 
egy idillikus kép egy fehér porcelánpavilonban 
eltöltött napról, ahol barátok beszélgetnek, ver-
seket írogatnak. Az idilli környezetet a pavilont 
körbeölelő tó nyugalma biztosítja, s a háttérben a 
Hold csendesen világít. Egy tökéletes nap képe ez 
a maga egyszerűségével, a fiatalság gondtalansá-
gával, a pavilon tóban kimerevített tükörképével, 
amikor még nem gondolunk az elmúlásra.

A negyedik vers – A szépségről – egy szinte 
álomszerű pillanatot ragad meg: „karcsú testű, 
varázsos illatú” fiatal lányok virágot szednek a 
folyó partján, amikor egyszercsak egy ifjakból 
álló lovascsapat halad el mellettük, akiknek 
„alakját bevonja az arany napsugár”. Az egyik 
ifjú lova felnyerít, s az egyik lány figyelmét 
magára vonja, s a lány szívét megérinti a szere-
lem. A lovas továbbvágtat, s a lány vágyakozva 
néz utána. Az egész kép olyan gyorsan tűnik 
el, mint egy látomás, a szerelemmel együtt.

Háttér

Az emberi létezés hat pillére

Ha a földi létről szeretnénk írni egy művet, vajon milyen motí-
vumokat választanánk ki? Mit tartanánk a legmeghatározóbb 
élménynek a földi létezésben? Milyen szempontból próbálnánk 
megragadni ezt a megélésekben oly gazdag utazást? Vidám 
hangot választanánk vagy szomorút? Eseményekről írnánk vagy 
érzésekről? Örömteli pillanatokról vagy elmulasztott dolgokról? Sé-
relmekről, félelmekről vagy esetleg a megszerzett tanulságokról? 
Vajon hogyan tekintenénk vissza az életünk vége felől magára az 
életre, amelyben vándorként bejártuk a saját utunkat?

Szöveg: Ortutay Romola

Mahler Dal a Földről című művében a fenti kér-
désekre ad választ, hat dalban összegyűjtve az 
élet azon aspektusait, melyek alapvetően meg-
határozzák a földi létet számára: a fájdalom, a 
magány, a fiatalság, a szépség, a lemondás és a 
búcsú állomásain keresztül tekint vissza az élet 
egészére.

Dalos névadás babonából

Egy hattételes dalciklusról van szó, melyet Mah-
ler eredetileg szimfóniának szánt két énekes szó-
listára és zenekarra, s csupán saját babonáján 
múlt, hogy a mű végül nem a szimfónia elneve-
zést kapta. 1907et írunk, amikor elkezdte papírra 
vetni a dalciklus első hangjegyeit. Ekkorra már 
nyolc megírt szimfóniát mondhatott magáénak. 
Ám habozott 9. szimfóniának elnevezni éppen 
készülő művét, mert Beethoven óta senkinek 
sem sikerült a bűvös kilences számot túllépnie 
szimfóniák tekintetében, Mahler minden elődjét, 
aki eljutott a 9. szimfóniáig, ekkor érte el a halál. 
Így dalciklusnak nevezte el készülő művét, még 
ha rejtetten szimfóniában gondolkodott is. A mű 
felépítését tekintve ugyan megfelel a szimfónia 

formájának – az első tétel szabályos szonáta-
forma, a második hagyományos lassú tétel, a 
3., 4., 5. az Intermezzokat és a Scherzot foglalja 
magában, a 6. tétel pedig a lassú Finale –, de 
végül mégis dalciklus elnevezést kapott. Kü-
lön érdekesség, hogy a dalciklus megírása után 
mégis elkészült Mahler 9. szimfóniája, aminek 
a befejezése után nekiállt a tizediknek is. A sors 
iróniája, hogy ezt már nem sikerült befejeznie, 
csak töredéket hagyott hátra belőle az utókornak.

Melankólia, bölcsesség, 
viasztekercs

A mű keletkezésére többféle esemény is hatással 
volt. Mahler éppen életének egyik legsötétebb, 
legkritikusabb időszakát élte át 1907ben: ekkor 
veszítette el nagyobbik kislányát, s ennek fájdal-
ma még elevenen élt benne. Bécsi udvari opera 
vezetői pozíciója is veszélybe került, s végül le 
is kellett mondania róla. Házassága is kritikus 
pillanatokat élt meg, valamint egészségi állapota 
is leromlott, ekkor tudta meg, hogy súlyos szív-
beteg. A munka maradt számára, de borongós 

„Már int a bor az arany kehelyben,
De ne igyatok még, hadd mondjak egy dalt!”

(Bordal a nyomorúságról)

Mahler: Dal a Földről
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Az ötödik versben Tavaszi részegség cím-
mel az álom és ébrenlét váltja egymást, de a 
részegültség miatt már nehezen húzható meg 
a határ a két állapot között. Az ébrenlét nyo-
masztó az élet gyötrelmei miatt, ezért nem ma-
rad más, mint inni kimerülésig. Egy pillanatra 
az éjszaka magányában és ittas hangulatában 
megjelenik a tavasz képe, de a beszélő már 
nem érzékeli, hogy ez valóság vagy látomás, 
mert a szívében már lemondott róla.

Az utolsó vers a Búcsú címet viseli. Egy szép 
leírást kapunk arról, ahogy a természet csendesen 
nyugovóra tér: a föld is pihenni vágyik, „elalszik 
a világ”. A vándor, aki messze földön bolyongott, 
most visszatér hazájába, hogy nyugalmat keressen 
„árva szívének”. Szavaiban megfogalmazódik a 
végleges búcsú gondolata, s a szív megnyugszik, ha 
az otthonra gondol: de ez már nem az evilági haza.

Szabadulás a kötöttségektől

Az utolsó sorok a tavasz képét vetítik előre, 
amikor újra kivirágzik a föld, és „örökké kéklik 
körben a messzeség…” Az élet örök, a szenvedés 
a földi élethez köthető csak, de a földi lét mö-
gött feldereng valami magasabb rendű, valami 
halhatatlan… A vers végén mindent beragyog 
ez a túlvilági fény. A halál már nem lemondás, 
nem fájdalom, hanem a kötöttségektől, az idő 
kötöttségétől való megszabadulást is jelenti, s a 
földi élet fájdalmai feloldódnak a végtelen örök-
kévalóságban:

„A drága föld kivirágzik tavasszal, 
És újra zöldell! Örökké kéklik körben a messzeség... 

Örökké... örökké...”

„Az opera az érzelmek művészete”
Erin Caves amerikai operaénekes sokszínűségével tűnik fel Eu-
rópa számos színpadán. Pályafutását baritonként kezdte, majd 
hőstenor szerepkörre váltott (Fachwechsel), amellyel repertoárja 
is bővült. Budapesten a Föld napján Mahler: Dal a Földről című 
művében lesz majd hallható erőteljes, wagneri hangja, amely já-
tékossággal, igazi színpadi jelenléttel párosul. 

Szöveg: Máté Kriszta

Szólistánk

Erin Caves honlapján a következő idézetekbe 
botlik a látogató: „Az opera egy olyan univerzumban 
lakik, ahol a szenvedélyeink felrobbannak.” Vagy „Az 
opera az érzelmek művészete.” Milyen igaz, találó 
idézetválasztás, hiszen Erin Caves felvételeit 
figyelve valóban elragadja a hallgatót, nézőt a 
szenvedély.

Élőben persze még nagyobb lehet a katar-
zisélmény. A Badische Zeitung Tristan szerepe 
kapcsán „tiszteletreméltó hangi adottságokkal ren-
delkező énekes”nek nevezte, a kritikusok szerint 
„minden egyes hangot csodálatosan, gyönyörűen 
énekelt, a lehető legtisztábban artikulálva. Hangbéli 
következetességgel az erre a pályára teremtett énekes 
szerepének árnyalatait színes egyediséggel mutatta 
be.” A Trisztánszerep sokakat megihletett, a 
Stuttgarter Zeitung is lelkesen írt róla: „Erin 
Caves igazán jól megbirkózott az erőt próbáló Trisz-
tán-szólammal, a hőstenorjából kissé hiányzott az 
átütő hang, de ezt erőteljesebb frazírozással remekül 
kiegyenlítette”. 

Erin Caves tenor énekes a kaliforniai Stock
tonban született, zenei képzettségét a Yale Uni-
versity School of Musicban és a new yorki Juilli-
ard Schoolban szerezte. Első szerepeit a Central 
City Operaban, az Opera Theatreben St. Louis-
ban, illetve a Glimmerglass Operaban játszhatta. 
Európai énekesi karrierről álmodott, első állo-
mása az amsterdami International Opera Cent-
rum volt. A Weimari Nemzeti Színházban Loge 
(Rajna kincs) és Sigmund (A walkür) szerepében 
debütált. Erin Caves igazi wagneri hang, Loge 
szerepéért nevezték a Seattle Opera Nemzetközi 
Wagner versenyére 2008ban. Repertorájához 
tartozik még a Bolygó hollandi Erikje, Stolzing 
szerepe a Nürnbergi mesterdalnokokból, Florestan 

a Fidelioból, és Cavaradossi a Toscából. Több eu-
rópai operaház állandó vendége, így hallhatta 
már a baseli, római, esseni, madridi, berlini, 
zürichi és antwerpeni, és természetesen a bécsi 
közönség. Weimarban a fentieken kívül Izmaelt 
énekelte aNabuccoból és Szergejt a Kisvárosi Lady 
Macbethből. Stuttgartban énekelte Maxot a A 
bűvös vadászban, és Hermant Csajkovszkij Pikk 
dáma című operájában. 

Koncertrepertoárjához tartozik Mahler 8. szim-
fóniája, valamint a „Dal a Földről”, Beethoven 9. 
szimfóniája és tenorra és zenekarra írt román-
cai, Schmidt Hétpecsétes könyv c. oratóriuma és  
Schnittke Faust kantátája. Az MDR szimfonikus 
zenekarával énekelte Bernstein Songfest c. mű-
vét, amely 13 amerikai vers 12 díszletéből áll, 
hat énekes szólóban, duettben, trióban és három 
szeksztettben előadva.

Mahler: Dal a Földről című kompozícióját 2022. április 22-én 19.30 órakor hallgathatja meg 
közönségünk a Müpában. Felcsendül még Haydn: 99. szimfóniája. Közreműködik: Vörös Szil-
via – mezzoszoprán és Erin Caves – tenor. Vezényel: Roberto Paternostro. {A közreműködőkkel 
kapcsolatos írásainkat keresse a lapszám hasábjain – Szerk.}
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nehéz volt közönség nélkül játszani. Személy 
szerint a koncertmentes időszakot új művek 
tanulmányozásának is szenteltem: nagyon kö-
zel került hozzám pl. Dohnányi művészete, 
különösen az I. szimfónia, de kisebb művekkel 
is foglalkoztam, mint a Szvit No. 16 vagy a 
Simona néni c. opera nyitánya. 

Szerencsére felépültél, és áprilisban a 
Müpában dolgozunk együtt ismét.  Hogyan 
készülsz erre a munkára?
Bevallom, kicsit izgulok, hiszen két éve nem 
dirigáltam semmit, ez lesz az első koncertem a 
hosszú kihagyás után.

Milyen emlékeid vannak zenekarunkról?
A közös munka már nagyon régre nyúlik vissza. 
Jól emlékszem az első koncertünkre, ahol Stra-
vinsky Tűzmadarát és Beethoven Eroicáját vezé-
nyeltem. Már akkor lenyűgözött a zenekar ereje, 
fegyelmezettsége, de leginkább a muzsikálásban 
lelt öröme. Ez szerencsére azóta sem változott!

Mit jelent számodra a művészet és a zene?
A zene az életem értelme, tartalma. Zene és 
művészet nélkül bizonyosan szegényebb lenne 

az életünk. Nagy kérdés azonban, hogy milyen 
mértékben képes a zene befolyásolni jellemün-
ket. Mindig úgy érzem, hogy egy nap zene nélkül 
csak elvesztegetett idő. Bár néha már tényleg 
szükség van a távolságtartásra, hogy a műveket 
új megvilágításban halljam meg. Ha egy darab-
bal sokáig nem találkozom, majd újra előveszem, 
az olyan érzés, mintha először hallanám. Így 
vagyok az áprilisban, a Müpában műsorra kerülő 
Dal a Földről c. művel, amit jó pár éve dirigáltam 
utoljára Buenos Airesben, és most szinte olyan, 
mintha ismeretlen területre lépnék. 

Sok Mahler-művet játszottunk már veled…
Mahlerhez különleges kapcsolat fűz. Természe-
tesen Bécsben nem lehet Mahler nélkül felnőni, 
jómagam később is nagyon gyakran vezényeltem a 
műveit. Sőt, amikor Kasselben zeneigazgató voltam 
(ahol korábban Mahler is betöltötte ezt a posztot) 
még egy Mahler Fesztivált is létrehoztunk. Emellett 
nagyon jó kapcsolatot ápolok a toblachi Mahler 
Fesztivállal. Toblach az a város, ahol Mahler a nyári 
pihenőit töltötte, és ahol a Dal a Földről című művét 
is komponálta. Még a világjárvány előtt kaptunk 
meghívást a BDZvel a fesztiválra, amit – úgy tűnik 
– az idén sikerül valóra is váltanunk. Toblachban is 
gyakran megfordultam már, de most külön öröm 
számomra, hogy ezt a művet ezzel a csodálatos 
zenekarral éppen a keletkezésének színhelyén 
adhatjuk elő. Előtte azonba a nagy visszatérés ke-
retében Budapesten, a Müpában…

Roberto Paternostro 2022. április 22-én vezény-
li zenekarunkat a Müpa színpadán. Műsoron: 
Haydn: 99. szimfóniája, Mahler: Dal a Földről. 
Közreműködik: Vörös Szilvia – mezzoszoprán, 
Erin Caves – tenor. {A szólistákról és a Mahler 
műről szóló írásainkat keresse lapunk környező 
oldalain! – Szerk.}

„Most másként hallom a zenét” 
Hosszú kihagyás után újra pulpituson!

Roberto Paternostrohoz már több mint tizenötéves együttműkö-
dés köti a Budafoki Dohnányi Zenekart. Nagy tudású, széles látó-
körű karmesternek ismertük meg őt, akivel a közös munka mindig 
kivételes örömet jelent zenekar és karmester számára egyaránt. 
Az idei évadban Mahler Dal a Földről című művét adjuk elő közö-
sen a Müpában április 22-én, a Föld napján. Ezen apropóból be-
szélgettünk a Maestróval.

Szöveg: Ortutay Réka

Olasz és zsidó gyökereid vannak. Hogyan 
hatott ez a kulturális identitásodra?
Édesanyám osztrák, zsidó származású, édes-
apám olasz. Amerikában ismerték meg egymást. 
Úgymond két kultúrában nőttem fel; gyermekko-
romban sok időt töltöttem Izraelben és Olaszor-
szágban is. Ez a kettősség, a különböző élmények 
komoly befolyást gyakoroltak az életemre és a 
kulturális felfogásomra is.

Mi ösztönzött arra, hogy muzsikus le-
gyél? Voltak a családban is zenészek?
Nagynénémen kívül, aki a Teatro La Fenicében 
dolgozott, nem voltak hivatásos muzsikusok a csa-
ládban, de mindenki nagyon muzikális volt, és a 
zene komoly szerepet játszott az életünkben. Egyik 
nagybátyám pl. 1938ban Londonba emigrált, ahol 
az EMI producere lett, és olyan nagyságokkal dol-
gozhatott együtt, mint Karajan, Klemperer, Sawal-
lisch. Találkozásaink során mindig sokat mesélt 
ezekről a zenészlegendákról, így tulajdonképpen 
a róluk szóló történetekkel nőttem fel.

Lett művészi példaképed is?
Mivel Bécsben nőttem fel, a koncerttermekben 
láthattamhallhattam a legnagyobbakat játszani. 
Élőben hallhattam Soltit, Karajant, Kleibert és Karl 
Böhmöt, akár koncerten, akár próbán. Ez csodálatos 
élmény volt, és igazából mindannyian a példaké-
pemmé lettek. Kivételes tiszteletem övezte Klem-
perert, akinek a lánya nagyon kedves barátom, és 
Karajant, akinek öt évig az asszisztense lehettem.

Az imént említett karmesterek mind ki-
vételes művészek voltak. Mit gondolsz, mi tesz 
egy művészt kivételessé?
Na, az rejtély. Azonban vannak olyan értékek, 
melyeket karmesterként muszáj a magunkévá 
tenni. Ilyen például a színvonalra törekvés, az 
alázatos és tudatos tanulás, és természetesen 
az inspiráció, amit azonban nyilván nem lehet 
kikényszeríteni. Mindemellett fontos, hogy min-
dig a még jobbra törekedjünk, soha ne adjuk fel, 
és elhiggyük, hogy amit letettünk az asztalra, 
az jó volt. Én pl. sosem hallgatom meg a régi 
felvételeimet, mert valószínűleg csak elégedetlen 
lennék, és úgy érezném, hogy azonnal újra kell 
csinálnunk az egészet, mert most biztosan jobb 
lesz. Persze pár taktus biztosan valóban jobban 
is sikerülne…

Az utóbbi évben nem csak a koronavírus 
okozta káosz játszott szerepet az életedben, 
hanem egy komoly betegséggel is meg kellett 
küzdened. Hogyan hatott ez a művészi éle-
tedre? 
Hát, ez nagy változás volt, hetekig tartó kemo-
terápia, operációk sora… Sok időt töltöttem kór-
házban. Ilyenkor sok időnk van gondolkodni, 
világossá válnak az elkövetett hibáink, és az, 
hogy szinte mindent újra kell értékelni az élet-
ben. És ilyenkor a zenét is másként halljuk.

Persze a covid már önmagában is nagy vál-
tozást jelent, és főleg a művészeti életben. A 
művészetnek lételeme a közönség, és nagyon 
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Életút
1957ben született Bécsben. A bécsi Zeneművészeti Főiskolán diplomázott Hans Swarowsky 
osztályában, majd Hamburgban tanult Ligeti György és Christoph von Dohnanyi irányítása 
alatt. 197884 között Herbert von Karajan asszisztense volt. Világszerte keresett vendégkar-
mester, a Bayreuthi Ünnepi Játékok és a Toblachi Mahler hetek rendszeres közreműködője. 
Munkásságát számos CDfelvétel fémjelzi: pl. Wagner: Ringtetralógia, Verdi: Traviata, Bruck-
ner összes szimfóniája.
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„Bringával csak egy óra!”
A Budafoki Dohnányi Zenekarban minden évben szavazhatnak a 
zenészek, hogy melyik fúvós és melyik vonós kolléga érdemelte ki 
véleményük szerint az Évad művésze címet. Idén a fúvósok közül 
Czápos Benedekre esett a választás, akinek oboája mellett állan-
dó kísérője biciklije, feleségén és fián kívül állandó társa a Balaton 
és a Quintet, s aki szerint a közönség létszámától, a helyszíntől 
vagy a darabtól függetlenül az a jó koncert, ahol érzelmileg meg-
nyílik a közönség is, a zenészek is. 

Szöveg: Borbély Linda

Interjúztató és interjú alany szinte nap mint nap ta-
lálkozik, hiszen előbbi a BDZ irodistája, utóbbi a BDZ 
zenésze. Így aztán ismerik is egymást, meg nem is. Ez 
mindig érdekes beszélgetési helyzet…

Beszéljünk a kezdeti évekről: a zene és 
te. Honnan ered a kapcsolat?
Még mielőtt bármire válaszolnék, szeretném 
megköszönni a kollégáimnak, hogy idén rám 
szavaztak az Évad művésze megítélésekor. Na-
gyon megtisztelő. A kérdésedre visszatérve: a 
szüleimmel Miskolcon éltünk, édesapám oboista 
volt a Miskolci Szimfonikus Zenekarban, illetve 
tanított a helyi zeneiskolában, édesanyám pedig 
a miskolci Bartók Béla Konzervatóriumban volt 
zongorakísérő korrepetitor. A nővérem is zenész, 
belőle zongorista lett. Talán nem véletlen, hogy 
szüleink nyomdokába léptünk, hiszen gyerekko-
runkat a miskolci színházban szaladgálva, a helyi 
szimfonikus zenekar próbatermében sakkozva, 
a miskolci Bartók Konzervatórium épületében 
bújócskázva, vagy a zeneiskolában apukám ter-
mében házit írva töltöttük. Ismerőseink, bará-
taink is többnyire zenészek voltak. Nem is volt 
körülöttünk más meghatározó minta.

Akkor gyakorlatilag nem is volt más vá-
lasztásod…
Igen. Hamar zeneiskolás lettem. Nem szerettem 
óvodába járni, és irigyeltem a nálam egy évvel 
idősebb nővéremet, hogy iskolás lesz. Szüleim – 
mivel zeneiskolába már 5 éves kortól lehet járni 
– megkérdezték, hogy oda lennee kedvem jár-

ni, én pedig örömmel mentem. Zenei előképző, 
szolfézs, zongora, cselló, trombita – körülbelül 
ez volt a sorrend. Próbálgattam a hangszere-
ket. Édesapám próbált távol tartani az oboától,  
mert tudta, milyen macerás hangszer,  de végül 
mégis erre esett a választásom. Ez már általános 
iskolás éveim vége felé történt, és mivel zenei 
pályára készültem, édesapám naponta foglal-
kozott velem, hogy készen álljak a felvételire a 
Zeneművészeti Szakközépiskolába. A felvételi 
sikerült, így miskolci konzis lettem. De végül 
Vácott érettségiztem, és itt szereztem első zene-
kari tapasztalataimat is a Farkas Pál irányította 
Váci Szimfonikusoknál.

Tehát utána jöttél Budapestre?
Igen, felvettek a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főis-
kolára. Még a főiskolás évek alatt jöttem először 
a Budafoki Dohnányi Zenekarba kisegíteni – ez 
volt az első találkozásom a zenekarral. Ez több 
mint 20 éve, a főiskola második évében lehetett. 
Ezen időszak alatt egy rövid ideig tanítottam 
zeneiskolában. Diploma előtt pedig felvettek a 
Budapesti Operettszínház zenekarába, és pár 
hónappal később a Duna Szimfonikusokhoz 
is. Nagy dolog volt számomra, hogy a  diplo-
makoncertemen a Duna Szimfonikus Zenekar 
kíséretével léphettem fel.

Így a főiskola befejezése után félfélállásban 
voltam az Operettszínházban és a Duna Szim-
fonikus Zenekarban. Emiatt viszont a tanítást 
abba kellett hagynom. Sajnos a Duna zenekarnál 
létszámleépítés volt, ami engem is érintett.  Sze-
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rencsére a BDZ nem sokkal később írt ki 
próbajátékot, ami sikerült is, így felvettek.

A párod is zenész?
Igen. Fuvolatanár, aki népzenével is fog-
lalkozik. Az ELTEn és a Zeneakadémi-
án is óraadó tanár. Az elmúlt években 
Nesztor Ivánnal közösen Czopán György 
erdélyi  népi furulyás monográfiáján dol-
goztak, ami hamarosan a Zenetudomá-
nyi Intézet gondozásában fog megjelenni. 
Van egy közös kisfiúnk, Félix, ő most 11 
éves, hatodikos, és hegedülni tanul.

Szabadidődben mit szeretsz csi-
nálni?
A hobbim a tavaszhoz, nyárhoz kötődik, 
ugyanis tulajdonrészem van egy kis túra 
vitorláshajóban. A hajó neve Quintet lett, 
mert öten vagyunk tulajdonosok, ráadá-
sul abból négyen zenészek. Ha van szaba-
didőm, azt legszívesebben a hajón töltöm. 

Családosan vagy egyedül űzöd ezt 
a tevékenységet?
Egyedül is, családdal, barátokkal is. 

Körbe szoktad vitorlázni a Bala-
tont?
Még nem volt rá példa. Többnyire a kö-
zépső medencében töltöm az időmet. De 
ami késik, nem múlik!

Hogyan menedzselitek a hétköz-
napjaitokat?
Általában délelőtt próbálok, este pedig fellépek, 
sokszor hétvégén is. Szandra pedig délutáneste 
tanít, hétvégente szerencsére szabad. A házimun-
kát, családi feladatokat megosztjuk, többnyire 
jól kiegészítjük egymást. Ezáltal ugyanannyi 
időt tudunk Félixszel tölteni, ami nagyon fontos 
számunkra. Amíg Félix kicsi volt, édesanyám és 
anyósom is sokat segített.

A zenekarban milyen a viszony az oboa 
szólamon belül?
Ó, nagyon jó! Nagyjából egy korosztály vagyunk 
mind a négyen, úgyhogy nagyon közvetlen a 
viszonyunk, jó hangulatban telik a munka, és 

nagyon inspiráló együtt dolgozni Edittel, Mari-
annal, és Petivel. 

Úgy láttam, hogy te mindig biciklivel 
jössz a BDZ-be.
Igen. A belvárosban lakunk, és kerékpárral nagy-
jából 20 perces távolságra van a legtöbb próba, 
koncertterem, színház, ahol dolgozni szoktam.

Budafokra, a Klauzál Házba is biciklivel 
szoktál menni? Az kicsit messzebb van.
Néha, kényelmes tempóban 1 óra biciklivel. Ha 
jó az idő, kimondottan szép az út Dunaparti 
szakasza. De azért a pécsi Kodály Központba 
nem indulnék el bicajjal.
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De ez valami speciális 
bicikli, nem? Arra gondo-
lok, hogy olyan különleges 
alakja van.
Azért olyan, mert összecsuk-
ható, ráadásul elek tro motor 
is segít nekem a tekerésben, 
hogy ne izzadtan érkezzek a 
munkába. 

A pandémia miatt 
mindenkinek új szokáso-
kat kellett kialakítania. Ti 
ezt hogyan oldottátok meg?
A legnagyobb változás szá-
munkra az volt, hogy min-
denki otthon volt egyszerre, 
és amíg nem indult be az on-
line oktatás, olyan volt, mint 
egy jutalomszabadság. Aztán az online munka-
renddel együtt jöttek apró nehézségek, amikhez 
alkalmazkodnunk kellett. De összességében mi 
ezt az időszakot nem éltük meg annyira rosszul. 
Ebben fontos része volt annak, hogy legalább a 
munkánk és fizetésünk miatt nem kellett ag-
gódnunk. 

Nem tartasz attól, hogy ez a vírushely-
zet megváltoztatta az emberek kulturálódási 
szokásait?
Az internetes közvetítések nyilván nem adnak 
olyan élményt, mint egy személyesen átélt előa-
dás, de ilyen formán sokkal több emberhez eljut-
nak a koncertek, színházi előadások. A bezártság 
alatt nem is volt más lehetőség. Szerencsére a 

BDZnek hatalmas közön-
ségbázisa van, melynek 
tagjai, reményeim szerint, 
örömmel térnek majd visz-
sza a hangversenyeinkre.

Én azt vettem észre, 
hogy akik megveszik elő-
re a jegyet, azok se jön-
nek el mind a koncertek-
re. Szerintem egy kicsit 
ijesztő a helyzet.
Sajnos igen, ez most egy 
ilyen időszak. Vannak el-
lenpéldák is szerencsére. 
Úgyhogy én bizakodó va-
gyok, és azt hiszem, hogy 
minden vissza fog térni 
a régi kerékvágásba. Aki 
járt már élő koncerten, az 

tudja, hogy azt az élményt nem lehet semmivel 
sem összehasonlítani. Az „online” más, más-
hogy jó. Fontos és jó dolog, hogy ilyenformán 
is élvezhetjük a zenét. Meg lehet hallgatni egy 
külföldi szólistát, vagy belehallgathatunk egy 
másik zenekar munkájába, amit nagyon élvezek. 
Nagyon fontosnak tartom tehát, hogy online is 
jelen legyünk a mai világban, a közönség tuda-
tában. Szerencsére a BDZnél gyakran követhet 
közönségünk jó minőségű, akár élő koncertköz-
vetítéseket is. 

Szakmailag milyen célkitűzéseket fogal-
maztál meg magadnak?
Ez igazából nem változott az évek alatt: min-
dig szeretnék fejlődni, jobban megfelelni a saját 
perfekcióimnak. Ritkán vagyok elégedett a saját 
teljesítményemmel, úgyhogy ez mindenképpen 
hajt előre.

Miből tevődik össze ez az önképzés?
Egyrészt a rendszeres gyakorlásból, másrészről 
pedig a zenével való foglalkozásból. Nagyon 
inspiráló, hogy olyan kiváló karmesterekkel 
dolgozhatunk együtt, mint például Roberto 
Paternostro,  Bogányi Tibor, Halász Péter, illet-
ve olyan szólistákkal, mint Vadim Repin vagy 
Kálmán Péter. Ilyenkor más perspektívából lát-
juk a darabokat, teljesen máshogyan közelítjük 

Névjegy: Czápos Benedek

Kedvenc zenei műfajod vagy korszakod? 
Nincs, de operát szívesen hallgatok.
Kedvenc szerződ? Mindig más. Legutóbbi 
kedvencem Léo Delibes.

Kedvenc ételed? Faszénen grillezett arany-
durbincs.
Kedvenc könyved?
Nincs. Most fejeztem be Carlos Ruiz Zafón 
Angyali játszma című regényét. 

meg a zenét. Ezek az élmények na-
gyon fontosak és hasznosak. De fon-
tos megemlítenem Vashegyi György 
karmestert, aki révén egy zenekari 
próba során sok nélkülözhetetlen in-
formációhoz lehet hozzájutni a kü-
lönböző korszakokból származó mű-
vekről és azok korhű előadásmódjáról. 
Vagy Guido Mancusit, zenekarunk ál-
landó vendégkarmesterét, aki a bécsi 
játékmód és hagyományok mestere. 
És persze Hollerung Gábortól, akitől 
a Megérthető zene sorozatunkban a 
közönség is rengeteget tudhat meg 
a legkülönbözőbb művekről és alko-
tóikról.

Volt olyan, hogy megnézted va-
lamelyik régebbi felvételedet, és arra 
gondoltál, hogy ezt most már máshogy 
játszanád?
Persze, alapvetően ritkán vagyok elé-
gedett. De a felvételek visszahallgatá-
sa fontos kontroll eszköz egy zenész 
kezében, hiszen ezáltal valamennyire 
összevetheti a saját szándékait a hall-
ható végeredménnyel, ami általában 
roppant tanulságos.

Van olyan koncertélményed, 
ami nagyon felemelő volt? Amikor azt 
gondoltad, hogy ezt most odatetted?
Az első meghatározó élményem tizen-
éves koromból egy Kesselyák Gergely 
vezényelte Tosca előadás a Miskolci 
Színházban. Vannak más jó élménye-
im is koncertekről, de azok nem feltétlenül a 
saját munkámhoz kapcsolódnak. Van, hogy a 
felcsendülő mű ragad magával, vagy egy szólis-
ta játéka, és van, hogy a közönség és a színpadon 

lévők érzelmileg összehangolódnak és közösen 
élik át a zenét. Nem tudom ezt pontosan meg-
fogni, megfogalmazni, de aki átélt már ilyet, az 
tudja, mire gondolok. 

A Quintet fedélzetén

Bicajozás mindenek felett

A családdal sokat kirándulunk
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na, de mindenképp egy olyan meghatározó 
szín és karakter a műben, ami nélkül nem 
lenne ugyanaz. Hihetetlenül szenve-
délyes, érzelemgazdag (a végén már 
talán kicsit hatásvadász is) zene 
ez, mely az emberi élet és lélek 
teljes színskáláját felsorakoz-
tatja. 

Miből táplálkozik az 
a hitvallásod, mely szerint 
a zene létszükséglet, olyan, 
mint a mindennapi kenyér?
Adottság, amibe körülbelül 
hatéves koromtól belenevelőd-
tem. Bár a szüleim nem zené-
szek, de a zenei nevelésünket a 
húgommal korán elkezdték. Eb-
ben gyökerezik a zene iránti igény, 
amitől később már nem lehetett el-
szakadni. Szerencsés vagyok, mert nem 
egyféle dolog foglalkoztat. A zenének sok 
területét művelem, ez a teljes életemet átszövő, 
betöltő tevékenység. Diplomám szerint orgo-
naművész vagyok, de nem lenne ilyen élmény-
szerű, ha csak klasszikus műveket játszanék a 
templomban. Igaz, a szívem csücske Bach, de az 
csak egy út lenne. Sokat kamarázom különböző 
formációban a duótól a bigbandig, és játszom 
jazzt is. Ezen kívül énekesekkel is dolgozom, 
sokat vagyok szólistákkal, s Rúzsa Magdi ön-
álló estjének is én voltam a zongoristája. Kórust 
kísérek, öt évig dolgoztam az Operaházban, 
ahol énekkari korrepetitor voltam. A Honvéd 
Együttes Férfikarában is két évtizede ott va-
gyok. Ehhez jött a zeneszerzés, az átdolgozások, 
feldolgozások, hangszerelések. Belső készte-
tésből indult, mert valami megfogalmazódott 
bennem. Majd megkereséseket kaptam, így ké-
szültek jazzes feldolgozások. 2018 karácsonya 
előtt írtam a Bach: Magnificatból a Jazznificatot, 
ami mai napig nagy siker. Zenekari zenészként 
is mindent játszom, ami billentyűs.

Adja magát a kérdés: miért pont orgo-
naművész lettél?
Zongoristának indultam, de idővel ezen az úton 
érdeklődésemet vesztettem. Szülői nyomásra 
foglalkoztam a zongorával, ami akkor nem lett 

a sajátom. 14 éves koromtól autodidakta módon 
templomi környezetben találkoztam már az or-
gonával, de 24 éves koromban kezdtem a profi 
tanulást. Egyszer találkoztam az Óbudai Zeneis-
kola igazgatójával, aki megkérdezte, hogy nem 
akaroke a most induló orgona szakra beiratkoz-
ni, s én igent mondtam. Ott kiderült, hogy ez 
kell nekem. Kezdetben minden új volt, nagyon 
összetett, bonyolult feladat, mert az ember a két 
kezével és lábával is játszik egyszerre, többfele 
is kell tudni figyelni. Amíg a zongora egyfaj-
ta hangzást nyújt, és a játékmóddal próbálunk 
differenciálni, addig az orgonán a különböző 
hangszínek beállítását ki kell találni, játék köz-
ben koordinálni, mert ez többnyire nincs beírva 
a kottába, bár a romantika korától egyre inkább 
jelölik a hangszín elképzelést, a regisztereket. 
De csöppet sem biztos, hogy az útmutatás alkal-
mazható az ember által éppen használt orgonán, 
mert minden orgona más. A szerzői beírás így 
csak iránymutatás lehet. Megtetszett a hangszer 
hangzása, a komplexitás, hogy sok szólamot tud 
játszani az ember, elvarázsolt a teljességre való 
törekvés. 

„Nem kottából főzök!”
Orgonaszimfónia Nagy László Adriánnal, aki szeret mindig mást csinálni

Orgonista, zongorista, a billentyűs szekció bármely hangszerén 
mesterfokon játszik szólóban és kísérőként egyaránt. Zeneszerző, 
korrepetitor, kamarazenész, szívesen zenél duóban, kisegyüttes-
ben, vagy nagyobb apparátusokkal a zene bármely stílusából. 
Operasláger, crossover, jazzfeldolgozás, pódium, színházi produk-
ció…, bármi érdekli. A tökéletességre törekszik, de el tudja enged-
ni, ha elsőre nem sikerül. A rendkívül sokoldalú, ám szerény orgo-
naművésszel, márciusi zeneakadémiai koncertünk ritkán hallható, 
„orgonaszimfóniának” becézett Saint-Saëns-mű orgona szólistájá-
val beszélgettünk. 

Szöveg: Petró Margit

Adriánt nagyon régóta ismerem, mert a BDZ-vel rend-
szeresen koncertező Budapesti Akadémiai Kórustár-
saság tagjaként koncerteken általában a billentyűs 
hangszerek mögött állok – már, ha vannak éppen 
billentyűsök az adott műben. Így közelről láthatom, 
hallhatom játékát a legkülönfélébb produkciókban. Sok-
szor megfigyeltem már az elmélyült koncentrációját, 
gesztusait, a zenei apparátussal való együttműködését, 
virtuóz játékát. Mindig nagyon felkészült, pontos és 
a zenei alázatot közvetítő muzsikust láttam benne. 
Rendkívül sokoldalú művész, akit Hollerung Gábor 
karmester már sokszor meghívott a BDZ koncertjein 
való közreműködésre, s nem egyszer beugrásaival is 
megmentett előadásokat. A Honvéd Férfikar, ahol Ad-
rián főállásban dolgozik, zenekarunkkal közös címen 
egy másik épületben működik, a próbák közti szünetben 
itt faggatom őt. 

Hogyan alakult ki a kapcsolatod a ze-
nekarral?
A BDZvel nagyon régi a kapcsolatom, közel két 
évtizednyi. 2002ben jöttem a Honvéd Férfikar-
hoz korrepetitori állásba. Gábor akkor a Hon-
véd Együttes zeneigazgatója volt, így ő vett fel 
engem. A közös munkahely összehozott min-
ket. Személyes kapcsolatunk egymás kölcsönös 
nagyrabecsülésén, szakmai értékelésén alapul. 
Rengeteg produkcióban működtem közre és 

sokrétű feladatot kaptam. Szólistaként Poulenc 
orgonaversenyt játszottam, de zenekari zenész-
ként zongorán, orgonán, cselesztán kísértem. A 
BDZvel azért nagyon érdekes, jó élmény mindig 
játszani, mert bár régóta nem ifjúsági zenekar, 
de a fiatalos lendületét, karakterét megőrizte. A 
mai próbán is, amikor Respighi Róma fenyőit 
próbáltuk együtt, épp ilyen nyüzsgés dominált, 
ami fontos a zenélés frissessége szempontjából. 
Ez a légkör különlegessége, sajátja a zenekar-
nak. 

Hogyan beszéltétek meg Hollerung Gá-
borral márciusi szólószereplésedet?
Valahogy teljesen triviális volt… Gábor elment 
mellettem autóval itt a BDZ és a Honvéd közös 
területén, és kiszólt az autóból, hogy mit szólnék 
egy ilyen ötlethez. Azonnal rábólintottam.

Ismered a kérdéses Saint–Saëns művet, a 
III. (orgona) szimfóniát? Játszottad már? 
SaintSaëns ún. orgonaszinfóniával már körül-
belül harmincéves a kapcsolatom, akkor ját-
szottam először egy kedves barátom karmesteri 
diplomahangversenyén. Aztán jóval később volt 
szerencsém a Fesztiválzenekarral is előadni Ion 
Marin vezényletével. A mostani lesz a harmadik 
találkozás. Bár nem „főszereplő” benne az orgo-

Az orgonánál

A templomi orgonánál
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Hogyan talált rád ez a sokféle feladat?
Valahogy elburjánzott, jött, adta magát, mindig 
újabb területek érdekeltek. Zenei értékben rang-
sort nem tudnék felállítani, nekem minden stílus, 
műfaj, formáció egyformán hangsúlyos. Szerin-
tem bármit csinál az ember, azt jól kell csinálni. 
Látszólag a legexponáltabb feladat a szóló orgoná-
lás, más szempontból az jár a legkisebb felelősség-
gel. A koncerten egyedül vagyok, ha elrontom, a 
magam sikerét kockáztatom, ha nem úgy sikerül. 
A kamara, vagy a zenekari produkcióban, a kó-
ruskísérésben más emberek munkájáért vagyok 
felelős, ez alkalmazkodást kíván. Összetettebb 

feladat másokkal együtt muzsikálni, holott öröm 
is együtt játszani, ez egy plusz érték. A korrepe-
titori munka aprólékos, betanítói tevékenység. 
Lépésrőllépésre, a szólampróbán a nulláról kell 
kibogarászni a hangokat, eljutni a művészi pro-
dukció megszületéséig. A folyamatban kialakul, 
összeáll zeneileg a mű, ami minden szempontból 
izgalmas feladat. Öröm részt venni egy produkció 
megszületésében még akkor is, ha én nem is ját-
szom benne, csak a felkészülésben segítek.

A zeneszerzés milyen indíttatásból táp-
lálkozik? 
Az életben az ember mindig többre, másra vágyik, 
mert sose elég jó, amit már elért. A gyerekkori ked-
ves zeneiskola igazgató bácsim, Till Ottó mondta 
mindig: a világon a legjobb dolog mást csinálni! 
Rossz értelmezésben sok ember mindig egész mást 

akar a meglévőnél. Jó értelmezésben a kíváncsiság, 
az erőpróba is benne van, ami azt jelzi, hogy tudok 
más jót, érdekeset is tenni, s valamiben magamat 
kipróbálom. Engem mindig az foglalkoztat, ho-
gyan lehet máshogy megcsinálni valamit, mint 
mások. Ez izgatott a Jazznificat komponálásakor is: 
hogyan lehet a mai zenei nyelven kifejezni, hogyan 
írná meg ma Bach a Magnificatot? A zeneszerzők 
mindent megírtak már valami módon, s Bachnál 
senki nem lehet tökéletesebb. De mégis, hogyan 
lehet máshogy, milyen az, ha én írok?

Egy időben szívesen fordultál a crossover 
fele, melyben sokszor a műfaji, stílusbeli ke-
reszteződésre, a technikai korlátok átlépésére 
törekedtél. Hogyan alakult ez ki?
Ez is gyermekkorban gyökerezik és rímel a zene-
szerzésről mondottakra. Az érdekel, hogyan lehet 
valamit máshogy eljátszani, mint ahogy meg van 
írva. tízéves koromtól jártam a Zeneakadémia 
előkészítő tagozatára, ahol már szegény Keveházi 
Gyöngyi tanáromat azzal szórakoztattam, vagy 
bosszantottam, hogy azt a Chopindarabot, vagy 
egy gyerekdalt, Bartókot hogyan lehet más stílus
ban, jazzesebben eljátszani. Ezek kezdetleges 
próbálkozásaim voltak, de már akkor izgatott, 
milyen ugyanazt a zenei anyagot átformálva 
megszólaltatni. Ez oda vezetett, hogy komplett 
Bachanyagokat formáltam át. Kísérleteimet hal-
lotta más is, ebből lett a Klasszikon produkció, 
amiben az együttessel főként operaslágerek fel-
dolgozására vállalkoztunk, vagy a SaxOrgan 
duó Zsemlye Sándor szaxofonossal. Ma már nin-
csenek meg ezek a fix formációk, de ha lenne 
felkérés, akkor összeállnánk. Mostanában főleg 
feleségemmel játszunk együtt orgonakoncertje-
imen és kamarakoncerteken, aki fuvolaművész, 
és a Fesztiválzenekarban játszik.

Most min dolgozol, mi érdekel?
A Honvéd Férfikar felkérésére írtam a Jazznifi-
catot, szerencsére szeretik és értékelik. Most egy 
passiót rendeltek, aminek április 11én lesz az 
ősbemutatója. Ez a Magyar Költészet Napja és 
Nagyhétfő is egy napon. Ezen a passión dol-
gozom, ami izgalmas feladat. Ismét saját zenei 
stílusban, megközelítésben, kifejezésmódban kell 
megfogalmazni valamit magamból, aminek az 
ereje, szerkezete belőlem jön.

Életút 
Nagy László Adrián orgonaművész, 
zeneszerző, tanár, korrepetitor

Született: Budapest, 1968. augusztus 30. 

Iskolái:
Zeneakadémia zongora szak Keveházi 
Gyöngyi és Falvay Sándor növendéke 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittu-
dományi kar 
Zeneakadémia szegedi Konzervatórium 
orgonaművész 1997

Oktatói tevékenysége:
199798 Veszprémi Érseki Hittudományi 
Főiskola egyházzene szak – orgona, orgo-
naismeret
19981999 Zsámbéki Tanítóképző Főiskola 
– orgona, zongora, zenetörténet
19972007 Budapest III. kerületi Aelia Sa-
bina AMIorgona 

Munkahelyei:
1997 Országúti Ferences Templom – or-
gonista, kántor
2002 Honvéd Együttes Férfikar – korre-
petitor
2005 Sax Organ duó – Zsemlye Sándor  
szaxofon művésszel
2005 Budapesti Fesztiválzenekar – orgonista
20062007 Tango Esperimento – zongorista, 
zeneszerző
2007 Modern Art Orchestra – közreműködő
20092015 Klasszikon crossover – zongora, 
hangszerelő
2009 Centrál Színház – zongorista, kor-
repetitor
20112018 Magdaléna Rúzsa projekt – zon-
gorista
20132018 Operaház Erkel Színház – kórus 
korrepetitor

Művei:
Jazzkompozíciók
Missa Clara
Országúti mise
„Jazznificat” J.S.Bach Magnificatjának fel-
dolgozása

Díjai, elismerései:
Nemzetközi Liszt Ferenc Orgonaverseny 
a Nemzeti Kulturális Örökség Miniszté-
riuma különdíja 1999.
Magyar Ezüst Érdemkereszt 2021. augusz-
tus 20.

Családja:
Nagy Bernadett – feleség – fuvolaművész,  
Budapesti Fesztiválzenekar  

Gyermekei:
Nagy Sebestyén (2003. ütőhangszerek, zon-
gora, zeneszerzés)
Nagy Anna Sára (2000. énekes, mezzoszop-
rán)
Nagy Botond (1997. hangmester)
Nagy Réka (1996. gordonkaművész, tanár, 
viola da gamba művész)

Hitvallása a zenéről:
A művészetre – így a zenére is – hajlamos a 
társadalom luxuscikként tekinteni. Mintha 
csak a hab lenne a tortán. De nem az, még-
csak nem is a torta. Kenyér, mindennapi 
eledel, mely által az emberi életből Emberi 
Élet lesz. Út ahhoz, hogy emberként meg-
közelítsük az „igaz, szép és jó” eszményét, 
és megcsillanjon valami előfénye a Fenn-
való Világosságának.

A Müpa orgonája, amit kevesen láthatnak
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A Vier vorletzte Lieder című művét ere-
detileg ének-zongorára képzelte el?
Nem. Mindig is szerettem volna zenekari dal-
műfajban is letenni a névjegyemet. Amikor fel-
merült bennem néhány dal „összekomponálá-
sa”, már akkor is arra gondoltam, hogy azért 
ezek majd zenekari változatban lennének az 
igaziak. Mindig is szerettem volna zenekari 
dalciklust komponálni. Ez az összeállítás nem 
lett rövid, a négy vers zenei anyaga húsz percet 
tesz ki, ez már bőven elégséges alap egy zene-
kari darabhoz. 

Van bármi köze Richard Strauss Négy 
utolsó énekéhez a szerzeményének?
Ez csupán egy kicsit tréfás utalás a fent említett 
műre. Tulajdonképpen annak egy optimistább 
megközelítése. Még akkor is, ha maguk a versek, 
szerintem, meglehetősen keserves költemények. 
Jómagam remélem, hogy fogok még dalokat írni 
– ezt fejezi ki a cím is. {Értsd: nem utolsó dalok, 
hanem utolsó előttiek – Szerk.}

A dalok alapjául szolgáló versek régóta 
várakoztak önnél megzenésítésre? 
Nem. Az elsőhöz, Szabó Lőrinc verséhez még 
2012ben írtam zenét, Petrovics Emil emléké-
nek szentelve azt. Aztán 2018ban kezdtem 
további verseket keresgélni. Végül kialakult a 
négy versmegzenésítés körvonala, mindegyik 
szerzeményemet valakinek ajánlva.  A második 
verset, Karinthy Frigyes írását Orbán Györgynek 

ajánlom, a harmadik dalként felhangzó, Orbán 
Ottó versrészleteket felhasználó dalt Csemiczky 
Miklósnak, a negyedik, a Fodor Ákos vers pedig 
Marius Tabacut idézi. Ő egy nagyszerű barátunk 
volt, román ember, aki sokunknál jobban beszélt 
magyarul, sok magyar művet fordított románra, 
bár eredetileg muzsikus volt. Amikor elkezdtem 
a komponálást, még élt, de már lehetett tudni, 
hogy nagyon beteg. Engem is balsejtelmek gyö-
törtek, hogy vajon túlélie betegségét. Azóta 
meghalt…

Dramaturgiailag hogyan áll össze a dal-
ciklus? 
Három dal egyegy teljes verset dolgoz fel. Ki-
vétel a harmadik dal, az Orbán szavait idéző, 
ami több versből és különböző versrészleketből 
állt össze. Mivel Orbán Ottó Weöres Sándorra is 
sok utalást tesz, ezért talán kijelenthetem, hogy 
még ő, Weöres Sándor is értintett a műben. Ez 
a legösszetettebb része a dalciklusnak, így ezt 
nevezném a központi tételnek. Az aranymet-
szésben… Ez után már csak egy rövid epilógus 
következik, a Fodor Ákosvers, ami mind hosz-
szában, mind tartalmában amolyan függelék 
hangulatú. 

A zongorás változat elkészült régebben, a 
zenekari feldolgozást pedig most írta?
201819 óta a zenekari változat is készen van, 
de nem foglalkoztam vele. Aztán tavaly Gyön-
gyösi Levente a BDZ rezidens zeneszerzőjeként 

Vajda János négy utolsó előtti dala
„Zenekari dalműfajban is letettem a névjegyem”

Március 12-én ősbemutatóra készülünk. Több szempontból érdekes 
hangverseny lesz Dohnányi-bérletünk ezen koncertje {Nagy László 
Adrián orgonista szólistánkkal készített interjúnkat lásd a 38. oldalon 
– Szerk.}, de az izgalmak közül is mindenképpen kiemelendő az ős-
bemutató ténye. Pláne úgy, hogy csak részben beszélhetünk első 
előadásról, ugyanis Vajda János Vier vorletzte Lieder című dalciklu-
sa zongorakísérettel már elhangzott 2021 októberében. 

Szöveg: Czingráber Eszter

Ősbemutató

Tökéletesség, értékállóság, örök érték. 
Ezek hogyan léteznek a művészi hivatásodban, 
a zenédben és a magánéletedben?
Ez egyfajta maximalizmus és örök elégedetlen-
ség, mert jó magasan van előttem egy cél, amit 
nem lehet elérni. Tudom, hogy tökéletesen nem 
sikerül, ám erre örökké törekszem. El kell fogad-
ni, hogy tökéletes előadás nincs. Bár nem esik 
jól, amikor messze vagyok a megvalósításától, 
de a megtörtént dolgokat tudni kell elengedni. 
Ezt viszonylagos lazasággal kezelem, mert 
tudom, hogy megtettem mindent, és 
ennek ellenére nem sikerült tö-
kéletesre. Egész nap az egyik 
hivatásomból megyek a 
másikba, szinte a zené-
ben élek, a fejemben 
folyamatosan megy 
valamilyen dallam. 
Legtöbbször csak a 
csend nyújt felüdülést, 
de azért egy koncertél-
mény, vagy egy zenemű 
meg tud érinteni, a hatása 
alá kerülök. Egyegy előa-
dás abszolút fölfrissíti a lelke-
met, s akár hetekig tartó élményt ad.  
A zenében és a civil életünkben is vannak örök 
értékek. Bach zenéje nem a virtuóz technikától 
nagyszerű, hanem a belső tartalmától, amit meg-
fogalmaz és közvetít. Attól tökéletes, hogy amit 
és ahogyan kifejez. Szerintem törekednünk kell 
a zenében és az életben is az értékes gondolatok 
megjelenítésére, s kell tudni elengedni, tovább-
lépni. Máskülönben örökös bánat és nem öröm 
volna zenélni, élni.

Azt vallod, hogy a zene út a széphez, jó-
hoz. A szeretet, a boldogság elérésére törekszel. 
Ez is létkérdés?
Törekedni kell a tökéletesre, a jóra, szépre, de el 
kell tudni fogadni, hogy az nem mindig sikerül. 
Amikor hibázunk, abból kell tanulni, s ha nem 
tudunk változtatni, akkor fordítani. Az emberi 
oldal is ilyen, el kell tudni fogadni, ha egyből 
nem érjük el mindenben a maximálisat. Így van 
ez akár egy kolléga, vagy a család esetében, hosz-
szabb távon az életben. Úgy a szakmai, mint a 
napi életben az egyensúlyt kell megtalálni.

Négy tehetséges gyermek büszke édes-
apja vagy. Mit tehetsz az ő boldogulásukért?
Ők a zenébe születtek, abban nőttek fel. Sze-
rencsére három a zenét választotta hivatásá-
nak, a negyedik filmes hangmesterként szintén 
„hangos” közegben boldogul. Tapasztalatom 
szerint erőltetni semmit sem szabad, a lehető-
ségeket kell megmutatni. Ha tehetségesek, a 
szelíd terelgetés nem haszontalan. Jó példa erre 
a kisebb lányom, aki szépen hegedült. Tisztán, 

igényes hangon muzsikál, olyan füle 
van, hogy sose játszott hamisan, 

ami nagy dolog. A múlt hét 
végén mindezek mellett 

megnyerte a Gre gor 
József Énekversenyt. 
Kiskorától énekel, 
mindenféle stílus-
sal próbálkozott, s 
most az érett hang-
ján előadott Strauss 
dallal bizonyította, 

hogy az ének az ő 
útja. Abban támogat-

juk őt, amit szeretne.  
A nagylányom Salzburg-

ban tanul a Mozarteumban 
viola da gamba szakon. Klasszikus cselló sza-
kon diplomázott, s most a régi zene az élete.  
A legkisebb fiam ütős, most érettségizik. 

És mi számodra a kikapcsolódás?
Hosszú ideig a sport, a karate nagyon fontos 
volt, de már a térdem nem bírja, ezért most az 
egészségre koncentrálva „lájtosabban” edzem a 
testem. Preferált a természetjárás, a séta. Kicsit 
kertészkedem. Nem rég rákaptam a főzésre, bár 
Betti a főszakács. A specialitásom egy túrós süti, 
de szeretek húsos ételt is készíteni. Élvezem, 
és nem kottából főzök. Az alapelv megvan, azt 
variálom.

Nagy László Adrián játékát 2022. március 12-
én 19:30 órakor hallhatja a BDZ közönsége a 
Zeneakadémián a Dohnányi bérlet koncertjén. 
Műsor: Schumann: Overture, Scherzo & Finale; 
Vajda János: Vier vorletzte Lieder; Saint-Saëns: 
III. (orgona) szimfónia. Vezényel: Hollerung 
Gábor.
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megkeresett, hogy a zenekar hitvallásához hí-
ven a következő évadban is több kortárs mű-
vet szeretnének bemutatni, lennee valami a 
tarsolyomban. No, akkor elővettem a zenekari 
változatot is. 

Ősbemutatóra készülünk. De zongorával 
már felcsendült a mű. 
Amikor kiderült, hogy lenne mód előadni a 
zenekari változatot, akkor úgy éreztem, jó lenne, 
ha előbb megszólalhatna a zongorás változat. 
Egyrész azért, hogy Hollerung Gábor, a már-
ciusi BDZhangverseny karmestere is képet 
kaphasson az általam elképzelt hangzásvilág-
ról, másrészt azért, hogy az énekes is közeleb-

bi kapcsolatba kerülhessen a dalokkal a nagy 
ősbemutató előtt. 

Meláth Andrea lesz az énekes szólista. Ő 
hogy került a képbe?
Sok dalomat ajánlottam Meláth Andreának. Mi-
kor ezeket írtam, akkor is rá gondoltam, mint 
előadóra. Örülök, hogy elvállalta.

Minden adott tehát a zenekari ősbemu-
tatóhoz…
Igen, remélem. De azért az mindig külön izga-
lom, hogy mennyire jön át zenekari koncerten 
az, amit a kamara előadásnál már megérezhet-
tünk… 

Első ének

Szabó Lőrinc: A festő a függöny előtt
Prológus egy operaházi ünnepélyhez

A darabban, melyet most látni fognak,
hölgyeim és uraim,
az emberi lélek
az idő és a szín;
a mese pedig, a cselekmény,
az, hogy a szív dobog
s kínja, álma és öröme
évezredeken átragyog.

Szóval: a nő s a művészet a témánk…
Oh, hogy unom,
hogy utálom már sokszor, ami
gyönyöröm és kínom:
mintha tudásom büntetése
volna a szobor, a vers, a kép,
irtózva nézek
mindent, ami szép.

Mert zsarnok a szépség! Mindenütt
kivillan az anyag
burkából, mint összhang, ragyogás,
arány vagy gondolat,
mint bujtogató hatalom, vagy
magunkgyártotta titok,
s mi ugy fürkésszük, magyarázzuk,
ahogy az eget a papok,

s törvénynél keményebb parancsra,
melyet magunk hozunk,
sóvárgó rabként robotolva
műveinkkel imádkozunk
egy furcsa Istenhez, aki
nem védi a híveit
s a hitetlen tömeg elől
félve elrejtezik.

Rajongók népe, védtelen nép,
szökevény az istenünk,
tündéri zsarnok, a szeretőnk,
akit nem ismerünk,
varázs, melyet a semmibe
maga a látó szem vetít,
de ha szörnyű az élet, legalább
az álom üdvözít.

Nyílj hát ki, Tárlat: tárd elénk,
amit a Szépség alkotott,
mutasd meg örök kincseivel
a tűnő pillanatot!
Egy túlvilág vonul fel itt
az idő vándor falain
De mi marad meg mibelőlünk,
hölgyeim és uraim?

Második ének

Karinthy Frigyes: Struggle for Life

Pajtás, úgy fest, alulmaradtál
A Tétel és Törvény szerint 
Dögödre már hiéna szaglász
S a varjú éhesen kering.

Nem is a falka volt erősebb
Apró vadak tángáltak el 
S hogy írhádon ki osztozik most
Véreb? Veréb? Nem érdekel.

Öklöd, mikor lecsapni kellett
Mindig megállt a féluton 
Jóság volt? Gyöngeség? Nem értem.
Félsz? Gőg? Szemérem? Nem tudom.

Talán csak undor. Jól van így is.
Megnyugszom. Ámen. Úgy legyen.
Inkább egyenek meg a férgek
Minthogy a férget megegyem.

Harmadik ének

Orbán Ottó: A New-York-i világkereskedelmi 
központ két lerombolt tornyára  (részlet)

Fut az idő, mint a Duna, partjai közt tova,
Nem tudod, honnan, nem tudod, hova.

Dal

Nagypapa leszáll a fekete tóba,
a kilátástalan depresszióba,
gilinggalang,
a depresszióba.

Nagypapa lábujját nézi a zöld hal,
az ember csak él, él, azután meghal,
gilinggalang,
azután meghal.

Nagypapa leszáll a fekete tóba,
a kilátástalan depresszióba,
gilinggalang,
a depresszióba
 

Puciné
változat magyar népdalra

Volt nekünk is ingünk, gatyánk,
Pucinénál mind ott hagyánk.
Puciné, Puciné,
De jó korcs/márosné!

Por az élet, rossz levespor,
csúszik rá a híg veresbor.
Puciné, Puciné,
De jó korcs/márosné!

Egy világ fent, egy világ lent,
ez itt régtől a világrend.
Puciné, Puciné,
De jó korcs/márosné!

Aki sminkes, alapozzon,
a koldus meg kalapozzon!
Puciné, Puciné,
De jó korcs/márosné!

Szánd a tisztes szegényt, Atyánk,
hadd váltsuk ki ingünk, gatyánk!
Puciné, Puciné,
De jó korcs/márosné!

Táncdalok
1 (népi)

Megismerni a halált                         
görbe kaszájáról,
zirgőzörgő csontvázáról,
csuklyás kámzsájáról,
Hej, élet, élet, véges élet,
ez aztán az élet;
jön a halál, lekaszál,
élek, amíg élek.
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Hüccs ki, disznó, sejtjeimből,
Csak a füle látszik,
Az ember, bár fogvacogva,
Képzelettel játszik.
Hej, élet, élet, véges élet,
ez aztán az élet;
jön a halál, lekaszál,
élek, amíg élek.
 

2 (urbánus)

csongovai csongovai ü
csongovai per olaf ü
olaf per csongovai ü
olaf  ü per csongovai ü
csongovai csongovai per olaj ü
ház kotta kudora sanyika csongovai ü
sanyika ház kudora kotta per olaf ü
sanyika ü csongovai ü
csongovai csongovai ü
…
Nem tudod, honnan, nem tudod, hova

Negyedik ének

Fodor Ákos:  
Ariel, futólag karambolozva az idővel:  

rémületében dudorászgat

-------
szél, ne moccanj,
ág, ne roppanj,
haj, ne nőj és haj, ne hullj;
hab, ne pattanj,
zár, ne kattanj,
álnok elme, elborulj
 ne mo  
 ne ro   
- - - ne - -
- - - - - -
ne - - - - -
- - - - - -

Debussy, a Noktürnök és az impresszionizmus
Életút és műelemzés hat képben és három tételben

A március 13-ai Megérthető zene koncertünk Debussy-anyagá-
nak apropóján képzeletbeli kiállításra invitáljuk a kedves olvasót. 
Virtuális festményeket nézünk végig, amelyek Debussy életének 
egy-egy olyan pillanatát ábrázolják, melyek hatással voltak zenei 
munkásságára, vagy éppen egy-egy konkrét művének születését 
ihlették meg.

Szöveg: Ortutay Romola

A tavaszi Megérthető zene koncertünk témáját és zenei 
anyagát adó Noktürnök véglegesnek szánt változatát 
1899-re készítette el Debussy, de a hangszerelést a 
későbbiekben többször is felülvizsgálta, s még a pub-
likálás után is, élete végéig sokszor visszatért ehhez 
a darabjához, folyamatosan javítgatta azt. Hosszú út 
vezetett eme impresszionista zenei csodához. Nézzük 
lépésről lépésre Debussy, a festészet és a zene útját!

Első kép – első tétel: Felhők

Az ég borult. A távolban a szürkéskék égbolton 
sűrű felhők gyülekeznek. A szél időnként meg-
mozdul, s minden egyes széllökettel közelebb 
kerülnek a fenyegető külsejű felhők. A fáradt 
nap fénye egyre inkább megadja magát a heves 
támadásnak, és csak időnként bújik elő a felhő-
gomolyag mögül. Az időnként feltámadó szél 
felborzolja a tenger felszínét, és a víz fehéren 
habzó hullámait a part felé sodorja. A korábban 
még világoskékben tündöklő tenger komor sö-

tétté válik, ahogy visszatükrözi az égbolton zajló 
háborút. A parton sétáló férfi csöndben hallgatja 
a morajló tengert, érzi, ahogy a sós víz illata az 
arcába csap, figyeli a felhők lassú továbbvonulá-
sát, s az elemek táncába egyszer csak belehasít a 
távolban egy hajókürt.

Ne ijedjen meg, kedves Olvasónk, nem idő-
járásjelentésre adtuk a fejünket! A parton álló 
férfit Claude Debussynek hívják, és valamikor 
az 1890es évek Franciaországában vagyunk egy 
szeles nyári napon. Valami ilyesmit láthatott De-
bussy a parton állva, ahogy évekkel később me-
sélt erről az élményéről egy barátjának, magya-
rázatul arra, hogy mi ihlette meg a Noktürnök 
első – Felhők című – tételének megszületését. 
Egy pillanatnyi élmény, mely a festményszerű 
látványból muzsikává alakult.

Második kép: Párizs,  
a fő ihletadó

Háttér
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A fiatal Debussy a Párizsi konzervatórium egyik 
termében ül a zongoránál. Barna, halszálkás öl-
tönyt visel, a mellény gombjai a hasnál kicsit 
feszülnek. Enyhén hullámos barna haja oldalra 
van fésülve, profilját a szakáll és bajusz koránál 
érettebbé teszi. Tekintete az előtte lévő kottát 
fürkészi. Tanára, Émile Durand szigorú arckife-
jezéssel tornyosul diákja fölé, szemmel láthatóan 
elégedetlenkedik Debussy teljesítményével, aki 
szakítva a klasszikus összhangzattannal éppen 
új harmóniákat ír bele házifeladatába. 

Debussy zenei tehetsége hamar megmutatko-
zott, annak ellenére, hogy nem zenész családból 
származott. tízévesen vették fel a Párizsi Kon-
zervatóriumba, ahol zongorát és zeneszerzést 
tanult. Lázadó diáknak számított. Állandóan 
új harmóniákkal kísérletezett, új utakat keresve 
és szakítva a klasszikus zenei hagyományokkal. 
Tanárai sokat veszekedtek vele emiatt, miköz-
ben elismerték vitathatatlan tehetségét. S bár 
tehetséges zongorista volt, sem zongorista, sem 
karmesteri állást nem vállalt a konzervatórium 
elvégzése után, kizárólag a zeneszerzésnek szen-
telte idejét. 

Első zeneszerzői díját 1884ben szerezte meg 
a Prix de Rome verseny megnyerésével, mely 
Franciaország legrangosabb zenei elismerésének 
számított. Elsőhelyezettként Rómában folytathat-
ta tanulmányait, ám kevéssé tartotta inspiráló-
nak az ottani környezetet akár zenei, akár más 
szempontból, ezért két – komponálás nélküli – év 
után visszatért Párizsba.

Harmadik kép: Az 
impresszionizmus születése

Egy párizsi kávéház termét látjuk. Hosszúkás 
asztalok sorakoznak egymás mellett thonet 
székekkel. A falnál ruhafogasok roskadoznak a 
vendégek kabátjai és kalapjai alatt. A pincérek 
fekete mellényben, fehér ingben, fekete csokor-
nyakkendőben rohangálnak az asztalok között. 
A berendezés egyszerű, de családias hangulatú. 
A terem egyik felében egy kisebb csoportot lá-
tunk. Fiatal művészek ülnek körben, és valami-
ről nagyon élénken társalognak. Egy festményt 
elemeznek, a kép egészen rendhagyó: semmi 

kontúr, foltszerű ábrázolás, sejtelmes fényhatá-
sok, elmosódó részletek, pasztell színárnyalatok 
a távolban felkelő nap narancsos fényével.

Az 1800as évek második felében a párizsi 
Guerbois kávéház volt azoknak a fiatal festőknek 
a találkozó helye, akik szakítani akartak a festé-
szet addigi vívmányaival, és új utakat kerestek az 
ábrázolásban. Mivel kísérletezéseiket nem tudták 
bemutatni a hivatalosan elfogadott fórumokon, 
ezért 1874ben megszervezték első kiállításukat, 
melyen Monet A felkelő nap impressziója képét is 
bemutatták, s amely festmény címe után az új 
irányzat az elnevezését is kapta: így született 
meg az impresszionizmus. A forradalmi irányzat 
képviselői kivonultak a szabadba a műtermi kö-
rülmények közül, és természetes fényviszonyok 
mellett festették képeiket, melyeknek témája ép-
pen az adott pillanatban a festőt megragadó be-
nyomás volt. Technikájukra jellemző volt, hogy 
apró színfoltokat raktak egymás mellé, elhagy-
ták, vagy minimálisra csökkentették a fekete szín 
használatát, és inkább az összképre, a hangulat 
ábrázolására fektették a hangsúlyt, mintsem a 
részletek kidolgozására. Az új irányzat festőit sok 
kritika érte, mégis meghatározó irányzattá nőtte 
ki magát az impresszionizmus a század második 
felében, hatást gyakorolva a többi művészeti ágra 
is, mint például a zenére.

Negyedik kép: Szabad zenei 
ecsetvonások

A harmincéves Debussy az íróasztalánál ül. Az 
ablakon beszűrődő fényt a függöny csipkéje tom-

pítja. Az asztalon egy vázában mályva színű 
mezei virágok pompáznak. A váza előtt egy óra 
ketyeg. Debussy fehér ingben, mellényben ül a 
sötétzöld bőrhuzatos fotelben, egyik kezével az 
asztalon könyököl. Az asztalon mindenfelé papí-
rok, fekete hangjegyekkel teleírva. A lap tetején 
a következő felirat: a L’Aprèsmidi d’un Faune – 
Egy faun délutánja. Debussy arcán elégedettség 
ül: tudja, hogy most valami új született.

A zenei impresszionizmus megszületését De-
bussy 1892ben publikált az Egy faun délutánjá-
nak bemutatójától számítjuk. A művet Mallarmé 
azonos című alkotása ihlette, s különlegessége 
az impresszionista festészetből átvett elv, mely 
szerint a benyomás kifejezése a fontos, és annak 
megörökítése, hogy a személy maga hogyan rea-
gál a külvilág impulzusaira, és azok milyen hatást 
váltanak ki belőle. A szabad ecsetvonásos techni-
ka a zenében úgy jelenik meg, hogy a gondolati 
összefüggések helyett inkább hangulati benyomá-
sokkal találkozunk, a motívumok egymás után 
tűnnek föl, különösebb kidolgozás nélkül. A zene 
is csak sejtetni fog, nehezen vehető ki bármilyen 
konkrét mondanivaló, pusztán a benyomásokat 
érzékeljük, a képek, érzések, hangulatok megra-
gadása válik fontossá a formával szemben. 

Ötödik kép – második tétel: 
Ünnepek

Meleg nyári koraeste Párizsban. Utcabál készü-
lődik. Színes zászlók mindenfelé, hömpölygő 
emberáradat, a kávézók terasza zsúfolásig ven-
dégekkel. Az utca egyik felében már elkezdődött 
a tánc, boldog párok lejtenek vidám keringőt. 
Az utca másik felében egy felvonulási menet 
közeledik, fúvószenekarral. Debussy az egyik 
kávézó asztalánál csendben ül, és kávéja mellől 
figyeli a színes ünnepi forgatagot.

Fêtes – Ünnepek: a Noktürnök második tételé-
nek címe. Egy díszes ünnepi menetet mutat meg, 
mely egy ünnepségen halad át. Valószínűleg egy 
július 14i nemzeti ünnep benyomásait örökítette 
meg ebben a tételben Debussy, ahol az utca for-
gataga, az ünnepi hangulat, a vidám tánc élénk 
ritmusú zenében szólal meg. 

Hatodik kép – harmadik tétel: 
Szirének

Egy meleg nyári nap a tengerparton. A víz fö-
lött sirályok szállnak, a homokban gyerekek 
futkároznak vidáman. Egy fehér ruhás kislányt 
látunk, fehér kalappal, kibomló sötétbarna hul-
lámos hajfürtökkel, kezében egy hosszú nyelű 
hálóval készül halat fogni. Apja, a szakállas, ba-
juszos, fehér kalapos Debussy türelmesen figyeli 
a hálóval játszadozó kislányát. A háttérben fehér 
esernyős hölgyek fehér ruhában beszélgetnek, s 
mögöttük a végtelenben elterülő tenger a maga 
titokzatos mélységeivel.
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A Noktürnök harmadik tétele a Szirének címet 
kapta. Újra visszatérünk a természethez, az ele-
mekhez, és a tenger képe tárul elénk. Debussy ebbe 
a tételbe egy nőikart is bevon, ami szöveg nélkül 
képviseli a szirének sejtelmes énekét.

A Noktürnök maga

Debussy az Egy Faun délutánjá-
val szinte egy időben veti papírra 
egy másik művét Trois scènes au 
Crépuscule címmel, melyet szin-
tén egy szimbolista költő, Henri 
de Régnier versei ihlettek. A mű 
zongoraváltozata egy évre rá ké-
szül el, melyet a következő évben 
megpróbál új stílusban újrakom-
ponálni. Az átírt változatot most 
már Noktürnöknek nevezi el az 
amerikai születésű, és akkoriban 
éppen Párizsban élő festő, James 
Whistler képei alapján.

Ennél a műnél is szorosan ösz-
szekapcsolódik a festészet és a 
zene, a képi világ és a zenei él-
mény. A noktürn – éjszakai zene 
– eredetileg zongorára vagy ze-

nekarra írt, melankolikus hangulatú, kisebb lírai 
műveket takart, amit aztán a 18. század második 
felétől divertimento vagy szerenádtípusú dara-
bok elnevezésére használtak. Debussy azonban a 
festészetből kölcsönzi a mű címét, James Whistler 
Nocturnes képei alapján. Az amerikai festő volt 
az első, aki a festészetben a noktürnök kifejezést 
kezdte el használni olyan festmények stílusának 
megnevezésére, amelyek éjszakai jelenetek képeit 
hívják elő, illetve szürkületben vagy alkonyati 
fényben festett tárgyakat ábrázolnak.

Debussy a műhöz írt bevezetőjében így ma-
gyarázza a Noktürnök jelentését:

„A „Noktürnök” címet itt általánosabb, pontosab-
ban dekoratívabb jelentésében kell érteni. Tehát nem a 
szokásos noctürnök formáról van szó, inkább azokról 
a benyomásokról és különleges fényekről, amelyeket a 
szó magában hord.”

Ezt a varászlatosan impresszionista művet, 
annak értelmezését, zenei magyarázatait 
2022. március 13-án hallhatja közönségünk 
a Zeneakadémián, a Megérthető zene soro-
zatunk Hangulatok című koncertjén. Közre-
működik: Pro Musica Leánykar (kar igazgató: 
Szabó Dénes), Előad és vezényel: Hollerung 
Gábor

Whistler Noktürnjeinek egyik darabja
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hogy mennyi mindent nem tudok még! Az első 
tíz év így telt; próbáltam átadni a tudást, más-
részt minden órán rátaláltam valami újdonságra, 
összefüggésre ezekben a remekművekben, amit 
addig nem vettem észre. Éreztem, hogy nagyon 
sok minden van még, amit nekem magamnak 
kell fölfedeznem. Ennek a folyamatnak egyéb-
ként sosincs vége, a mai napig eltart, de már 
nem érzem olyan nyomasztónak, ma már inkább 
élvezem a munkám ezen részét. Azt gondolom, 
hogy a tanítás jól hatott a zongorázásomra. Lehet, 
hogy nem volt mindig elég időm gyakorolni, de 
használt, hogy az összegyűjtött tudást, tapasz-
talatot át tudtam vinni a zenélésbe. Van olyan 
zenész alkat, aki el tudja dönteni, hogy inkább 
előadóművész lesz, vagy csak tanítani akar. Én 
úgy érzem, hogy ha az egyensúlyt nem is mindig 
sikerült megtalálni, de jó az átjárás a kettő között. 
Nekem mindkettő hasznos, ebben biztos vagyok.

Rendszeresen tart mesterkurzusokat. Ott 
mik a tapasztalatai? 
A mesterkurzus speciális leágazása a tanításnak, 
ahol olyan zongorista tanulókkal találkozik az 
ember, akiket addig nem ismert. Egy óra alatt 
próbál képet kapni a hallgató felkészültségéről, 
és hasznos dolgokat mondani a hiányosságainak 
fejlesztése céljából. Ezek szakmai és turisztikai 

programok, részben nyári események, ahová szí-
vesen jönnek külföldiek is. Idehaza és külföldön 
is volt alkalmam ilyen órákat tartani. Sokszor 
idegen nyelven kell előadni, s ez nagyszerű lehe-
tőség. Ahova meghívják az embert, ott tanítani 
megtiszteltetés. A koncertjeim után adtam kur-
zust például Peruban, Lengyelországban, szám-
talan helyen a világon. Az egyik legnagyobb, 
legkomolyabb felkérés két éve Sapporoban, Ja-
pánban talált meg, ahol a Zeneakadémia képvi-
seletében taníthattam japán zongorista hallga-
tókat. Ez egy hosszú távú együttműködés a két 
egyetem között, úgy tűnik, hogy a jövőben is lesz 
lehetőségem ott órákat adni. Mivel minden hall-
gató más, az a fontos, hogy az adott tanítványnál 
az ember gyorsan találjon egy kulcsot, és annak 
segítségével megpróbálja a maximumot kihozni 
belőle egy óra alatt. Bár szeretem csinálni ezt a 
munkát, de nincs meg benne az az építkezés, 
amit a saját tanítványokkal több hónap alatt el 
lehet érni. 

Az előadóművészek komoly problémá-
val szembesültek a pandémia alatt. Okozott-e 
gondot ez önnek és tanítványainak, akik között 
szerencsére rengeteg tehetséges fiatal is van?
A kiváló zongoristának föl kell ismernie, hogy 
tényleg mire vágyik, akare turnézó művész len-
ni. Örvendetes és nagyszerű, hogy tehetséges 
zongoristák generációi termelődnek Magyar-
országon. Felmerül azonban egy aggály, hogy 
ennyi tehetséget elbíre a rendszer. Ez külföldön 
is probléma, mert koncertezésből megélni óriási 
kihívás. Remélem, hogy mindannyian megtalál-
ják a helyüket.  

Nekem családom, három fiam van, s már biz-
tosan nem szívesen vállalnám fel, hogy egy év 
során akár kétszáz napot távol legyek tőlük. Örü-
lök, hogy az életem így alakult, s nem kell ezen 
őrlődnöm. Annyi koncertem azért van, hogy 
„kézben tudjam tartani a tudásomat”. A járvány 
megrázkódtatásaival – a fentiek miatt – nem kell 
szembenéznem. Az oktatás biztos pont, bár az 
online tanítást nehéz volt fenntartani. Ebből a 
szempontból a zongora még a legszerencsésebb 
hangszer, mert nincs szükség kísérőre. A fuvolis-
táknak, vagy az ének szakosoknak nehezebb dol-
guk volt. A zongoristák szóló darabot játszanak, 
itt egy embert kell tanítani. De ebben mindenki 

Mester, tanítvány és művész
Zongorajátékával mindig elkápráztatja a hallgatóságot. Egyszer-
re több egyetemen oktat, világszerte ad mesterkurzusokat, ahol 
tehetséges tanítványok fejlesztését segíti. Néhány közülük már 
túlszárnyalta tanárát. Munkáját siker veszi körül, amelyben mér-
hetetlen alázattal, tisztelettel „közlekedik”. Számára a család az 
egyik legfontosabb érték. Személyiségét nem övezik sztárallűrök, 
minden szerepében elegánsan szerény. Dr. Réti Balázs zongo-
raművész, tanszékvezető főiskolai tanárral beszélgetünk közös 
koncertünk apropóján.

Szöveg: Petró Margit

Sok gyermek szülői indíttatásra kezd 
zongorázni. Ön hogyan találkozott a zenével, 
és miért választotta hivatásának?
Bizonyára szerepe van annak is, hogy főként 
anyai ágon jelen volt a családban a zene. Édes-
anyám – Réger Monika – karvezetőénektanár, 
húsz évig tanított a Veres Pálné Gimnáziumban, 
s az Amadeus kórus révén a mai napig aktív  
kapcsolata van a muzsikával. Illetve az ő test-
vére, a nagynéném is hatással volt rám  Szász-
né Réger Judit, országos hírű hegedűtanár. Volt 
otthon egy Bösendorfer zongora, s én másodikos 
kisdiák lehettem, amikor beírattak zongorázni. 
Szerettem csinálni, bár az első öt évben nem mű-
veltem nagyon intenzíven. Úgy hetedik osztályos 
koromban, amikor éreztem, hogy szeretnék pro-
fesszionális szinten zenével foglalkozni, akkor 
nőtt meg a gyakorlás mennyisége. Nyolcadik 
osztályban a Bartók Konziba jártam Eckhardt 
Gábor tanár úrhoz előkészítő zongorára, ami 
hatalmas lökést adott. Hihetetlen élmény volt 
számomra a vele való találkozás, és óriási kedvet 
csinált a zongorázáshoz. Az a munkakapcsolat a 
legmeghatározóbb az életemben. A hiányossága-
immal tisztában voltam, de úgy éreztem, hogy 
el tudom sajátítani ezt a szakmát, mert megvan 
bennem az akarat, s a képesség, hogy a lemara-
dásaim jó részét legyőzzem. Szerencsés vagyok, 
mert a Zeneakadémián sikerült Nádor György 
professzor úr osztályába kerülni. Ezek jó évek 
voltak, amelyek végén ő hozta szóba a tanítást. 
Azt kérdezte, lennee kedvem közösen tanítani 

a tanítványait. Így kerültem be a Zeneakadémia 
tanári karába. A diploma után ez óriási megtisz-
teltetés volt, és érzelgősség nélkül mondhatom, 
hogy amikor hetente kétszer bemegyek tanítani, 
akkor meghatódom, hogy ilyen környezetben 
dolgozhatok. A Bartók és a Dohnányi teremben 
próbálom átadni a tanítványoknak a megszer-
zett tudást, ám a zseniális elődök árnyékában 
ténykedni nem kis felelősség. 

A tanári és az előadóművészi tevékeny-
sége hogyan egyeztethető össze?
A tanári pálya nagyon hangsúlyos az életem-
ben. Öt éve három különböző városban három 
egyetemen is tanítok. A legrégebben 1999 óta a 
Zeneakadémián, 2007től a Miskolci Egyetem 
Bartók Béla Zeneművészeti Karán a zongora tan-
széken tanszékvezető vagyok. 2016ban a Széche-
nyi István Egyetem Művészeti Karán is vállaltam 
tanítást. A családommal Budapesten élek, így 
most a GyőrBudapestMiskolc háromszögben 
zajlik az életem. Az állandó utazás fárasztó, de 
szerencsére az egyetemi oktatásnak megvan a 
sajátos ritmusa; a zsúfoltabb szorgalmi időszak 
mellett van téli, nyári szünet, amikor lehet re-
generálódni. Állandó mozgásban vagyok, így 
nehezebb a különféle koncertekre felkészülni, 
ezért most kevesebb a koncertem, és többet ta-
nítok, mint régebben.  

A tanításba óriási lelkesedéssel vetettem bele 
magam, rengeteg mindenre ráébresztett. Azon-
ban az elején egykét éven belül kezdtem érezni, 
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Hogyan éli meg a 
tanítás és a koncertezés 
örömét?
Miért jó játszani? Mert 
jólesik szép műveket be-
mutatni a közönségnek. 
A diploma utáni tizenöt 
évben mindig volt any-
nyi koncert felkérésem, 
amennyi kellett, volt mi-
re gyakorolni. Inspiráló 
feladatok jöttek. A koncertezés számomra any-
nyiból könnyebb, mint a tanítás, hogy ott „csak” 
jól kell játszani. A koncertezésben magamért 
felelek, azt adom át, amit szeretnék. Szerintem 
ez egyszerűbb csatorna, mint a tanítás. Kellemet-
len, amikor a tanár azt érzi, hogy a tanítványa 
nincs formában egy versenyen vagy egy vizsgán, 
egy koncerten. Akkor én már nem tudok mit 
tenni… csak szorítom a karfát. Ugyanakkor a 
tanítványaim egyegy kiemelkedő produkciójára 
1020 év távlatából is emlékszem, ezek nagyszerű 
emlékek. 

Mi tölti ki életét a zenén túl?
A zenén túl a legfontosabb tevékenység most 
a gyereknevelés. A fiaim 12, 10 és 4 évesek, 

rendkívül aktívak, né-
ha csillapítani kell őket. 
Természetesen a család 
nagy örömforrás, de 
nagy mennyiségű ener-
giát is felemészt. Fele-
ségem énekkari művész 
az Erkel Színházban, 
ahol két hétre előre le-
het csak biztosan tudni 
a próbarendet, így ál-

talában kisakkozzuk, mikor ki van otthon. A 
nagymamák segítsége nélkül nem menne. A 
szabadidőmben szeretek olvasni, filmet nézni, 
vagy elmenni a Balatonhoz a családdal, utazni 
bel és külföldön.

Sokszor fellépett már a BDZ-vel, s tavasz-
szal ismét közös koncertünk lesz. 
A BDZvel hosszú időre nyúlik a kapcsolatom, 
visszatekintve közel 20 éves. Gábor időről időre 
megkeresett különféle projektekkel, izgalmas, ki-
hívást jelentő feladatokkal. Többször új darabot, 
zongoraversenyeket kellett megtanulnom közös 
koncertjeinkre, s ezért külön hálás vagyok neki. 
Zenekarral játszani pirosbetűs dátum minden 
zongoraművész számára.

más módszert követ. Én kértem egy jó minőségű 
felvételt, amit előző nap rögzítettek és küldtek el, 
meghallgattam, s videóbeszélgetés formájában 
részletesen átbeszéltük. Ez lényegében szóbeli 
konzultáció volt. De természetesen hiányoztak 
a mozdulatok, a finommechanikai dolgok. 

A sokrétű tudását ön is részben kiváló 
tanárainak köszönheti, és az ön növendékei 
közül is sokan érvényesültek már a pályán. 
Milyen érzés a mester szerepében, és milyen 
a tanítványéban lennie?
Jó érzés, hogy voltak, vannak kiemelkedően te-
hetséges növendékeim. Ez különösen arra az 
időszakra volt jellemző, amikor Nádor György 
tanár úrral tanítottunk együtt. Közülük többen 
mára már a Zeneakadémia meghatározó tanárai. 
A legtehetségesebbek közül a tanítványom volt 
például Borbély László, Fülei Balázs, Báll Dávid.

A tudáson túl szófordulatokat, gesztusokat is 
átvesz a mestertől a tanítvány, amikor már maga 
is tanít. Néha feltettem magamnak a kérdést: 
na most Nádor tanár úr mit mondana? Abból is 
sokat profitáltam, ahogyan együtt tanítottunk. 
Amikor találkoztunk, megbeszéltük, hogy me-
lyik növendék hogy halad. Nekem jó érzés akár 
a tanítvány, akár a mester szerepében lenni. 
Most már magabiztosabb vagyok tanárként is, 
biztosabb véleményem van arról, hogy mi jó és 
mi nem.

2007 óta működik a György Ádám Kas-
télyakadémia, melyet az ön tanítványa azzal a 
céllal alapított szülővárosában, Pomázon, hogy 
hazai és külföldi fiatal tehetséges zongoris-
ták számára fejlődési lehetőséget biztosítson. 
Ádám nemzetközi karriert futott be, Liszt-dip-
lomataként tartják számon. Önök mindketten 
adnak mesterkurzust ezen a kuriózumnak szá-
mító zeneművészeti szakmai bázison. Mit érez 
a mester, amikor a tanítvány ilyen magasra jut?
A „mesterség és a tanítványság” bennem egy 
közös halmaz, és nagyon örülök a tanítványaim 
sikerének. A Kastélyakadémia György Ádám ér-
deme; megálmodta és létre is hozta. A kezdetek-
től Nádor György professzor úr és én is részt vet-
tünk tanárként, s azóta sok más neves előadóval 
visszavisszatérünk. Minden évben különböző 
országokból tehetséges fiatalok jönnek tanulni az 

igazán különleges helyszínt biztosító TelekiWat-
taykastélyba. Neves nemzetközi egyetemek is 
küldenek fiatalokat, s egyre több magyar is részt 
vesz a képzésben. Így például hosszú ideig járt 
ide Kovács Gergely zongoraművész, aki közben 
Zeneakadémista lett, hozzám is járt, elvégez-
te a mesterképzést, most a doktori iskolába jár, 
s mindemellett szeptemberben a Liszt Ferenc 
Nemzetközi Zongoraverseny 3. helyezettje lett.

Mennyire tartja fontosnak a versenyeken 
való részvételt?
A versenyzést önfejlesztésnek érzem, melynek 
az a célja, hogy az ember a maximumot akar-
ja saját magából kihozni; ebből a szempont-
ból hasznos. Emlékszem, olyankor én is sokat 
gyakoroltam, s a mennyiség is hoz minőségi 
változást. Fontos kérdés, hogy a versenyzést 
mennyire lehet karrierre váltani. Lehet anyagi 
hozadéka, járhat vele koncertmeghívás, hatása 
lehet az ismertségre. A tehetséges tanítványai-
mon is úgy láttam, hogy a versenyzés egy idő-
szak az ember életében. A húszas éveikben, álta-
lában egyetemista korban egy hullám. Ilyenkor 
a legjobb, ha „beleáll” ebbe az életformába a 
leendő művész, mert sorozatban mindegyik 
versenyre alaposan fel kell készülni – ez egy 
életforma. Nálam volt egy pont, amikor ez le-
zárult, kifújt, elfogyott az energiám, már nem 
motivált, mert több lett benne a negatívum. 
Ekkor leálltam, nem jártam versenyekre. Ha 
túljutottunk ezen az időszakon, el kell engedni. 
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Névjegy

Kedvenc könyve: LaoCe: Tao Te King
Kedvenc operái:  Wagner: Parsifal;  

Puccini: Turandot
Kedvenc filmrendezője: Woody Allen
Kedvenc úticéljai:  Balaton,  

Horvátország

Életút

Dr. Réti Balázs zongoraművész, tanszék-
vezető főiskolai tanár 1974ben született, 
Budapesten. 
Tanulmányok:
1987–1992: Bartók Béla Zeneművészeti 
Szakközépiskola – tanára: Eckhardt Gábor
1992–1998: Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem – tanára: Nádor György
2007: DLA fokozat megszerzése
Oktatói tevékenység:
1999től: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egye-
tem – zongora főtárgy oktatása
2007től: Miskolci Egyetem, Bartók Béla 
Zeneművészeti Kar – tanszékvezető főis-
kolai tanár
2016tól: Széchenyi István Egyetem, Mű-
vészeti Kar – egyetemi docens  

Mesterkurzusok:
Rendszeresen tanít mesterkurzusokon és 
zsűrizik versenyeken. A számtalan ma-
gyarországi mesterkurzuson kívül taní-
tott Olaszországban, Lengyelországban, 
Japánban, Üzbegisztánban, Kínában, az 
USAban és Peruban.

Fontosabb koncertek:
Fellépett Európa számos országában, az 
Egyesült Államokban, Mexikóban, Peru-
ban, Chilében, Japánban, Indonéziában, 
Kazahsztánban és Üzbegisztánban, La-
tinAmerika több országában (Dublin – 
National Concert Hall; Berlin – Konzert-
haus; Mexikóváros – Palacio de Bellas 
Artes; Guadalajara – Teatro Degollado; 
Jakarta – Balai Sarbini)
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Idén Beethoven Karfantáziáját játssza 
zenekarunkkal.
Körbeveszi némi fanyalgás ezt a művet. Két-
ségtelenül vannak szervezettebb művei Beet
ho vennek. Tudható, hogy alkalmi darab, egyik 
nagyszabású szerzői estje végére komponálta, s 
minden szereplőnek, aki a koncerten közremű-
ködött, szerepet biztosított benne. A zongora 
szólamot ő maga játszotta. Olyannyira, hogy a 
darab elején található nagyméretű zongoraszólót 
a koncerten Beethoven improvizálta. Nem is volt 
lejegyezve, hanem másfél évvel később, amikor 
már kiadták a kottáját, akkor véglegesítette ezt 
a részt. Abból a szempontból is érdekes feladat 
egy ilyen műrészlet a művész számára, hogy 
ezt ma is a rögtönzés szellemében kell előadni. 
Ilyen értelemben a Karfantázia eleje egy rögzí-
tetlen, szabad zene benyomását kelti. Míg később 
a zenekar, énekkar, szólisták is részt vesznek a 
műben. Az nem improvizatív, jóval kevesebb 
benne a rögtönzött elem. A mű elején a szabad-
ság, a második felében a rend, a strukturáltság a 
meghatározó elem. Mindez egy fantázia esetében 
teljességgel érthető. A címválasztás nem véletlen. 

Mindenesetre egy zongoristának ezt a 
darabot eljátszani, ebben részt venni óriási 
élmény. Azáltal, hogy felépítésében ennyire 
nagyszabású, s heterogén az előadói appa-

rátus, számomra rendkívül izgalmas, hogy 
milyen sokféle szerepben kell megjelennie 
a zongorának. Szólista, aki teljesen egyedül 
játszik, szólista, akit kísér a zenekar, kama-
razenészként egyegy hangszerrel, énekessel 
működve együtt, a zenekar egyik tagjaként, 
óriási együttesben a sok zenészből egy. Lehet, 
hogy nem minden szerepet soroltam fel, de 
ebből is látszik, hogy mint egy jó színésznek, 
e műben a zongoristának is különféle szituá-
ciókat kell megoldania. Föl kell ismerni, hogy 
hol mennyire fontos a zenei anyag, amit a szóló 
zongorista játszik. Ebben a darabban az átla-
gosnál nagyobb hangsúly került arra, hogy a 
sok szerepben hogyan mutatja meg magát a 
zongorista. Az utolsó percekben pedig egészen 
felemelő, hogy részese lehet annak a víziónak, 
amit Beethoven teremtett.

Réti Balázs zongorajátékát 2022. április 25-én 
19:30 órakor a Zeneakadémián hallhatja közön-
ségünk a Dohnányi bérlet előadásán. Műsor: 
Szentpáli: Rapszódia, Beethoven: Karfantázia; 
Sibelius: II. szimfónia; Közreműködik: Szepesi 
Bence – klarinét, a Budapesti Akadémiai Kórus-
társaság; a Budafoki Dohnányi Zenekar; Vezé-
nyel: Yu-An Chang {A karmesterről készült írá-
sunkat elolvashatja a következő oladalon! – Szerk.}

A bambuszfurulyával kezdődött
„Az a tudat volt a legnagyobb előny az életemben, hogy nem 
vagyok csodagyerek.” – nyilatkozta egyszer magáról  
Yu-An Chang tajvani karmester, akivel április 25-én találkozhat  
a BDZ közönsége a Zeneakadémián.

Szöveg: Ortutay Romola

Yu-An Chang Taipeiben született, és a fent idézett 
vallomását arra alapozva mondta, hogy egészen a kö-
zépiskoláig nem volt semmilyen kapcsolata a zenével. 
Nem zenész családból származik, és már a középiskola 
utolsó éveiben járt, amikor ellátogatott egy kínai zenei 
klubba, ahol életében először került a kezébe hangszer, 
konkrétan egy Dizi.

Amikor színre lép a Dizi

Ne érezze rosszul magát, ha nem tudja, hogy 
mi fán terem a Dizi. Ez egy kínai bambuszfuru-
lya, ami főleg a kínai népzenében, illetve a kí-
nai operában használatos. A bambuszfurulyával 
való találkozás olyan meghatározó élmény volt 
YuAn Chang számára, hogy pár évvel később 
felvételizett a Tajvani Egyetem zenei tanszéké-
re, ahol kínai népzenét tanult. Saját bevallása 

szerint a legkevésbé tehetséges diáknak tartotta 
magát az osztályban, viszont úgy gondolta, hogy 
a szorgalmával és kitartásával tudja kompen-
zálni az esetleges hiányosságokat. És igaza lett, 
a legmagasabb pontszámmal vették fel később 
a karmester szakra.

Már karmesterkedőn

Tanulmányait Berlinben folytatta, a Hochschule 
für Musik Hanns Eisler intézetében, ahol szin-
tén vezénylést tanult. Pályája kezdetén a Tajvani 
Egyetem zenekarát vezényelte, és főleg Tajvanon 
adott koncerteket. 2011ben történt a kiugrás, amire 
vágyott: az USAban megrendezett Kortárs Zenei 
fesztiválon ő vezényelte a nyitókoncertet, mely után 
a Baltimorei Szimfonikus Zenekar felkérte a kar-
mesterasszisztensi pozíciójának betöltésére. Így ju-
tott el Amerikába, ahonnan aztán Európába került, 
Berlinben letelepedett, s munkája nagy része ma is 
főleg Németországhoz köti. Rendszeresen dolgo-
zik a frankfurti Staatsorchesterrel, a Brandenburg 
Sinfonikerrel, a berlini Konzerthausorchesterrel, 
illetve visszatérő vendég Magyarországon, Romá-
niában és Tajvanon is. Nagy kedvelője a kortárs 
zenének, és továbbra is a kínai népzenének. Ki-
tüntetett pillanata pályájának a 2016os év, amikor 
elnyerte az első helyezést a Nemzetközi Karmes-
terversenyen, így ő lett az első tajvani karmester, 
aki nemzetközi versenyt nyert.

Yu-An Chang vezénylését április 25-én kö-
vetheti a BDZ közönsége a Zeneakadémián.  
Műsor: Szentpáli: Rapszódia, Beethoven: Kar-
fantázia; Sibelius: II. szimfónia; Közreműködik: 
Szepesi Bence – klarinét, Réti Balázs – zongora, 
a Budapesti Akadémiai Kórustársaság; a Buda-
foki Dohnányi Zenekar.
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Úgy tűnik, jól érzed itt magad…
Igen, nagyon otthonosan érzem magam, mind a 
zenekarral, mind a szervező csapattal, különösen 
pedig Hollerung Gáborral, aki engedi és lehetővé 
teszi, hogy a saját célkitűzéseim mentén haladjak. 

A pandémia alatt a BDZ nem zárt be. Né-
hány koncert maradt csak el, legalább online 
majdnem minden tervünket megvalósítottuk. 
Hogyan befolyásolta a járványhelyzet a te sze-
mélyes és a szakmai életedet? 
Iszonyúan...! Ez a helyzet mindannyiunk szá-
mára az elmúlt évek egyik legnagyobb kihívása. 
Semmi sem biztos és közben minden lehetséges. 
A tervezés és a kivitelezés teljesen új módját kell 
megtanulni. Teljesen újra kell gondolni például 
azt, hogy milyen jellegű koncerteket tervezünk 
és hozunk létre. Új koncertmegvalósulások fog-

nak meghonosodni, a közönség pedig 
teljesen meg fog változni a következő 
tíz évben. Fel kell erre készülni, de 
szerencsére, fel is vagyunk. 

Mindezek ellenére – vagy talán 
épp ezért is – több munkád van ebben 
az évadban a BDZ-vel, mint koráb-
ban. Magyarországon ennyire más 
lenne a víruskezelés, hogy még több 
munka adódik egy zenekar életében? 
A magyarországi helyzet meglehe-
tősen hasonló más országokéhoz, de 
lényeges különbségnek érzem, hogy itt 
az emberek kevésbé félnek, a kormány 
sem annyira. Ez egyrészt kényes hely-
zet, hiszen bármikor berobbanhat a ví-
rus, másrészt azonban jóval könnyebb 
így élni, különösen nekünk, művé-
szeknek. Jelenleg tehát nem egyszerű 
közönségnek zenélni. Talán jobb lenne, 
ha potenciális közönségünk jobban 
bízna az orvostudományban…  Ami 
engem illet, megbízom a BDZ vezető-
ségében, és rendkívül boldog vagyok, 
hogy sok munkám adódik ebben az 
évadban a BDZvel. Néha nagy kihí-
vás az összes különböző munkámat 
összeszervezni, de kezelhető a dolog. 
Ez egyfajta pozitív stressz, ami azért 

mindig is jellemző volt a munkásságomra. 

Ezen a ponton muszáj visszautalnom 
négy évvel ezelőtti beszélgetésünkre. Akkor 
ugyanis a legnagyobb vágyad azt volt, hogy 
legyen egy személyi titkárod. Lett?
Lett bizony! Valamivel több mint egy éve, hosszú 
keresgélés után végre lett saját személyi titká-
rom, aki rendkívül szigorú, és rengeteget segít 
a mindennapi szervezésében, lebonyolításban. 

A BDZ-n kívüli zenei életed hogy alakul 
a szezon hátralévő részében? 
A Volksoper Wiennél júniusban jár le a szerződé-
sem. De addig rengeteg munkám lesz. Vezénylem 
majd Strauss: Denevérjét, a Korngold zenéjére 
született Pán Péter balettet, a Kiss me Kate című 
musicalt, és a verhetetlen Varázsfuvolát. Közben 
lesz BDZ koncertem is Budafokon, többek között 

„Nem a tökéletesség a cél”
Ön tudja, mi is a dolga egy első vendégkarmesternek? Nos, soká-
ig maga a BDZ sem tapasztalhatta a megoldást saját bőrén. De 
néhány éve abban a szerencsés helyzetben tudhatja magát a 
zenekar, hogy nem csak kiváló zeneigazgató karmestere  
(Hollerung Gábor), karmestere, hangszerelője (Werner Gábor), 
rezidens zeneszerzője (Gyöngyösi Levente) van, hanem kiszámít-
hatóan tervezhető, évente egyre több koncertet vezénylő, akár 
beugrásra is felkérhető, a zenészek által már zeneileg is alaposan 
megismert, a BDZ zenei életébe új színt hozó, minden BDZ-s által 
igen kedvelt első vendégkarmestere is. Az olasz-osztrák zeneszer-
ző-karmesterrel, Guido Mancusival beszélgettünk. 

Szöveg: Czingráber Eszter

Utoljára 2018-ban beszélgettünk hosszabban, annak 
apropóján, hogy a BDZ első vendégkarmesterévé vált. 
Akkortájt kevesebbet fordult meg Magyarországon, 
így jómagam is bécsi otthonában látogattam meg. 
Párszavas magyar tudására rácsodálkozva kiderült 
számomra, hogy anyai dédszülei révén magyar vér is 
csörgedezik ereiben. Nyelvtudása fejlődését, koncert-
műsoraink gondos összeválogatását, a zenekar feltűnő 
kiegyensúlyozottságát jelenléte esetén nyomon lehet 
követni a BZD-irodából is. De hogy hogyan alakult 
közben munkássága, magánélete, kávéivási szenvedé-
lye, s hogy vajon szegődött-e mellé időközben az általa 
olyannyira vágyott titkár-segítség, ezek nem derülnek 
ki a napi munka során.  

Kezdjük a nagy összefoglaló kérdéssel! 
Változott az életed az elmúlt négy év során? 

Oh, nagyon is! Nagyon örülök, hogy visszatér-
tem Magyarországhoz! Ma már minden egyes 
alkalommal, amikor átléptem a határt, leginkább 
azt kiabálnám világgá: Jövök, szeretett Buda-
pestem! Szeretem a munkámnak ezt a részét, 
igazi, szép kihívássá vált számomra ez a kétlaki 
zenei élet. Ragyogó lehetőségként élem meg nap 
mint nap.

Mintha a magyar tudásod is szárnyra 
kapott volna…
„Jaj istenem! Nem javul a magyarom. Könnyebb szö-

vegeket írni. Akkor van időd gondolkodni. A beszéd 
nagyon rossz!!!” (E dőlt betűs rész szó szerinti idé-
zet Guidótól – magyarul!) Arra kezdek rájönni, 
hogy jobban járok, ha olvasom a magyart, de nem 
beszélem… (vált vissza angolra, beszélgetésünk 
nyelvére….)

A BDZ-hez kanyarítva a szót... Milyen 
zenei élet zajlott, zajlik a kezed alatt a zene-
karnál? 
Nagyszerű időszak volt ez az elmúlt pár év szá-
momra, csodálatos közös szimfonikus repertoárt 
kezdtünk kialakítani. Gondolok itt Mendel ssohn
ra, Haydnra, Richard Straussra. Aztán eljött a 
német darabokkal való mélyebb foglalkozás ideje 
is, belementünk a klasszikus „bécsi iskola” élet-
műbe, különös hangsúlyt fektetve a stilisztikai 
részletekre. Az idők során remek alapjai lettek az 
itteni munkámnak. De amit a legjobban szeretek 
ebben az egész közös munkában, az az, ahogy a 
BDZ zenészei elfogadják a részletek fontosságát, 
hogy foglalkoznak azokkal, és hogy hajlandóak 
különböző előadási módokat kipróbálni. Szeret-
ném minél jobban kihasználni azt az adottságot, 
hogy a zenekar tagjai igen kreatívan és a játszott 
darab mély megértésével, átélésével zenélnek. 
Számomra ez egy különösen fontos tényező, még 
fontosabb, mint a tökéletesség. Ki merem jelen-
teni, hogy nem a tökéletesség a cél. 
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Hindemith: Konzertmusik című „slágerével”, 
amelyet Boston Symphony 50 éves évfordulójára 
komponált a szerző. És még két németországi 
koncertem is lesz. {Lapzárta előtt derült ki, hogy 
beugróként egy februári koncertet is vezényel a 
mester a BDZ élén Budapesten. – Szerk.}

Húha, ezt még felsorolni is sok volt… 
Azért van időd pihenni is?
Alapvetően zeneszerző vagyok, így aztán imá-
dok zenét szerezni. Az az egyik kedvenc pihenési 
formám. De otthoni szaunázás, vagy nyáron egy 
kis úszás után nagyon szeretek nagyokat sétálni 
is. Néha pedig egy jó szivar és egy kis rum is 
remek kikapcsolódás számomra. 

A kávé is nagy szenvedélyed még?
Oh igen! Ahogy négy éve is: eszpresszó kávé, tej 
és cukor nélkül!

Üzennél valamit a BDZ zenészeknek? És 
a közönségünknek?
A zenészeknek azt üzenném, hogy néha nem 

baj, ha nincsenek túlságosan felkészülve egy
egy próbára. Remek dolog együtt hibázva, aztán 
újrapróbálva elsajátítani egy művet. Művészként 
nyitottabbá válik így  az ember, mintha egy elő-
re megtervezett utazásként élné meg a próbát. 
Szerintem a próbafolyamatnak inkább egy közös 
utazásnak kell lennie, amellyel eljutunk a közön-
ségig. De nagyon szeretlek titeket, és akárhogy 
is, izgalmas lesz legközelebb is együtt.

A közönségnek azt üzenném, hogy minél fel-
készültebben érkeznek egy koncertre, annál na-
gyobb élmény lesz hallgatni a zenét. És legyenek 
nyitottak a zenére! Annyi felfedezni való van 
még a szokásos 25 féle művön túl..! Mi készek 
vagyunk olyan remek zenéket is önök elé tárni, 
amelyeket talán még nem ismernek.

Guido Mancusi 2022. május 20-án vezény-
li a BDZ-t a Klauzál Házban. Elhangzik:  
Hindemith: Konzertmusik Op. 50., Mozart: 
c-mollzongoraverseny KV491, Mendelssohn: 
IV. (Olasz) szimfónia. Közreműködik: Elisa-
beth Waglechner – zongora.

„Meg kell tanulnunk egymás himnuszait!”
A változatosság jellemzi Dénes István karmester, zeneszerző, zon-
goraművészt, akit otthonában kerestem fel. Az anekdoták mellett 
szó esett többek között zeneszerzőkről, a művek restaurálásáról, 
újításokról, az élet teljességét bemutató operákról, az idegenség 
egzotikumáról, az egészséges öntudatról, himnuszokról és szóza-
tokról, a tréfa szükségességéről. A „csodabogár zenész” saját át-
irataiból összeállított műveit és saját szerzeményét is vezényli már-
ciusi, budafoki koncertünkön. 

Szöveg: Petró Margit

Dénes István nagyon kedvesen, baráti természetes-
séggel fogad belvárosi lakásán, ahová született, és ahol 
gyerekkora óta él. Nagyszerű élmény szembesülni 
tudásával, tájékozottságával. Beszélgetésünk során 
gyakran odapattan az ablak előtt álló zongorához, és 
szenvedélyes, elragadó játékával illusztrálja is az el-
mondottakat, hogy még jobban érzékeltesse, hogyan 
kapcsolódnak egymásba a zenei gondolatok.

Tudjuk rólad, hogy koncertjeid prog-
ramját te szereted megválasztani. Hallhat-
nánk valamit az általad is lángelmének tar-
tott Beetho ven szerzeményéről, az István 
király-nyitányról, márciusi közös hangverse-
nyünk nyitódarabjáról? Átiratod mit tesz hozzá 
az eredeti műhöz?
Az István király nyitányt sokszor vezényeltem, 
és mindig picit hiányérzetem volt. Beethovent 
nagyon tisztelve és szeretve mégis úgy éreztem, 
hogy a modern zenekar technikai szintjéhez iga-
zítva kicsit segíthetek a művön. Az első hegedű-
ket néha oktávval feljebb játszatom, a mai kürtök 
és trombiták lehetőségeit is figyelembe vettem, 
hozzátettem a harsonákat, a harangokkal pedig 
szerettem volna szabadtéri előadásra is alkalmas-
sá tenni a darabot. A németországi Trierben, ahol 
13 évig zeneigazgató voltam, a dóm harangjai 
nagyon emlékeztetnek a beethoveni témára. A 
kvart hangközökre épülő ősi szimbólumom, a 
kereszt motívum tulajdonképpen a mű fő témája. 
Ezután, ennek mintegy ellentéteként megjele-
nik egy szilaj, csárdás is, amely az ősi vad lovas 

nép féktelen tobzódó táncát jeleníti meg. A zenei 
kontrapunkt így egyértelműen eldönti a dilem-
mát, hogy a magyarság számára a kereszténység 
felvétele, vagy a pogányság lennee a jövő útja. 
Beethoven értelmezésében ez a látszólagos el-
lentét egy szintézisben olvad fel, melyet a zenei 
motívumok egyidejűsége, többszólamúsága hoz 
létre. Együtt táncolnak a papok és pogányok, 
István és Koppány. 

Megihlettek esetleg más Beethoven-mű-
vek is?
Beethoven születésének 250. évfordulójára írtam 
egy zongoraművet „Minona, avagy egy szürrea-
lista Beethovenportré” címmel, amely kb. ötven 
Beethoventémát dolgoz fel. Minona Beethoven 
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következik a Magyar Állami Operaházban. Ezt 
a művet először 1983ban vezényeltem az Erkel 
Színházban. Nagyon szép produkció volt, az év 
februárjában ment utoljára, és akkor jött a szo-
morú és az egész társulat számára megdöbbentő 
hír, hogy a jogörökösök visszavonják az egész vi-
lágon a mű játszási jogát. Ez nagyon fájdalmasan 
érintett minket, mert annak idején, a vasfüggöny 
mögött nagy kiváltság volt „nyugati” darabot 
játszani. A Jesus Christ Superstar például tiltott 
volt, a Porgyt ellenben játszhattuk. És akkor 
hirtelen évtizedekre lekerült a színről. Most, 
hál’ Istennek újra megy. Igazságtalan dolognak 
tartom ezt az állítólagos indoklást, miszerint 
„csak feketék játszhatják”.  A zene ugyanis min-
denkié. Ezek szerint Janáčeket csak a csehek, 
a Borisz Godunovot csak az oroszok, Kodályt 
csak magyarok játszhatják?! Nem hiszem, hogy 
a 39 évesen, agydaganatban elhunyt Gershwin 
(18981937) egyetértett volna ezzel a lépéssel, 
hiszen – mint tudjuk – ő, egy Oroszországból 
áttelepült zsidó család gyermekeként, mint Jacob 
Gershowitz látta meg a napvilágot. A családi 
emléknyomok által is táplálva, valószínűleg át-
élhette a kirekesztő megkülönböztetést, amely 
igencsak ellenkezik a zsidó nép asszimilációs 
törekvéseivel. Gershwin – ősei küldetését meg 
nem tagadva – nyilván érzékenyebben reagált a 
belterjesen, hazájától messze elszakítva, az ígéret 
földjében (Promised Land’) töretlenül hívő, örök 
Messiásvárásban élő, hasonló érzésvilágú nép 
életére, problémáira. Az „elnyomott feketék” és 
az „üldözött zsidóság” történelme találkozik itt 
és egyesül a küldetéstudat szintjén.

Jól gondolom, hogy változatos feladataid 
között az operához fűződő kapcsolatod, érdek-
lődésed mély és állandó? 
Az opera az élet teljességét mutatja meg. Gustav 
Mahler, szinte minden este vezényelt egy operát, 
ugyan nem írt egyet sem, ellenben szimfóniáiba 
belekomponálta a színpadi hatásokat. Richard 
Strauss az 1900as évek elejéig tulajdonképpen 
már megírta az összes nagy szimfonikus költe-
ményét. Kész volt a zenekari paletta, a kézmű-
vesség a kisujjában volt, és akkor kezdett operát 
írni. Mozart komoly utat járt be, mikor a fiatal-
kori terjengősebb operák után végre elérkezett a 
drámai tömörségű Don Giovannihoz. Verdi első 

operája az „Un giorno di regno” – A pünkösdi 
királyság – nem hozta meg a várt sikert, ugyanis 
ekkor halt meg fiatal felesége és két kisgyermeke. 
Az alkotói zsákutcából végül is az átütő sikert 
aratott Nabucco lendítette ki.   

1987-1995-ig a Brémai Színház első kar-
mestere, 1995-2008-ig a Trieri Színház főze-
neigazgatója voltál. 1977 óta a Magyar Állami 
Operaház tagja vagy, sok operát vezényeltél 
szerte a világon. Hogyan készülsz az előadá-
saidra?
Szeretem körbejárni a témát, felkutatni az adott 
opera eredeti inspirációját, ahogy a szerző az ih-
letet merítette, átélte. Miután elolvastam Prosper 
Mérimée Carmen novelláját, akkor értettem meg 
igazán Bizet Carmenjét, pedig előtte az operát 
már nagyon sokat vezényeltem. Mérimée ismere-
tében vált sok minden nyilvánvalóvá számomra, 
a cigányság életmódját, gondolkodásmódját is ak-
kor értettem meg igazán. Mint tudjuk, 1416ban, 
Brassóban, az akkori Európa határán, jelentek 
meg először a cigányok, illetve itt regisztrálták 
őket a következő néven: „Emaus úr Egyiptomból 
kétszáz társával”. Egy egészen különleges életvi-
telt, látásmódot hoztak magukkal, amely lassan-
ként felbolygatta az európai társadalmat. Aztán 
pár évszázaddal később a művészetben, mint 
inspiráló erő, egzotikum jelentek meg. Először 
Victor Hugo Esmeraldája (Párizsi Notre Dame), 
majd Mérimée Carmenje az, aki megbolondítja a 
világot. A művészet felfedezi és megfogalmazza 
az idegenséget, a másságot az egzotikumot, és 
ebben a formában az idegenség, mint esztétikai 
formáló erő betör az európai kultúrába. Megszü-
letik az idegenség erotikája, amely tulajdonkép-
pen a cigány kultúra  inspiráló hatása volt a már 
meglévő európai művészetekre. Ez többek között 
egyik fő témám, ami nagyon foglalkoztat, és az 
érdeklődésem középpontjában áll.

Mi a másik fő témád? 
Az „idegen – ellenség – barát – gyűlölet – bosz-
szú – háború” gondolatköre. Németül a három 
„FFF”, „Fremd Feind Freund”. Van egy komoly 
tanulmányom, főleg a zenetörténet és az iroda-
lom témaköréből. Tulajdonképpen a xenofóbiá-
ról (idegentől való rettegés fóbia=félelem) szól, 
egy művész szemével. Az életben léptennyo-

állítólagos leánya, Minona visszafelé olvasva 
„anonym”. 1812. júniusában Josephine Brunsvik, 
a feltételezett „Halhatatlan kedves” találkozott 
Beethovennel Prágában, és kilenc hónappal 
később megszületett Josephine hetedik gyer-
meke, Minona. Ebben az időpontban Josephine 
bizonyíthatóan nem volt kapcsolatban a férjével, 
von Stackelberg gróffal, mert az Észtországban 
kalandozott.  Beethoven apaságát csak indirekt 
módon lehet bizonyítani, de a „szerelmesek”, 
mint tudjuk, egy városban voltak egy időben. 
Ezen kívül még meghangszereltem nagyzene-
karra a Mondscheinszonátát, „Begegnung im 
Mondschein” (Találkozás holdfényben) címmel.

Hogyan születik meg az átdolgozás, az 
áthangszerelés gondolata? 
Évekig érlelem, próbálkozom, írogatok, de a ze-
nekari hangszerelési technika elsajátításához na-
gyon sok zeneszerző művét kellett megismernem 
és koncerteken elvezényelnem. Bár, mint éppen 
végzett főiskolás, 1987ben hangszereltem újra 
és dolgoztam át Kacsóh remekművét, a magyar 
szecesszió gyöngyszemét, a János vitézt. Már 
akkor úgy éreztem, Kacsóh Pongrác gyönyörű 
szerzeménye nemzeti érték, melyet megóvni, 
„restaurálni” kell! Olyan színpompába igyekez-
tem felöltöztetni, kicsinosítani a darabot, amit 
az megérdemel. Szerencsére most is játsszák, az 
Operettszínház műsoron tartja.

Liszt Dante–szonáta átirata is felkerült az 
általad vezényelt koncert műsorára. 
Liszt Danteszonáta feldolgozása főiskolás korom 
óta kísért. Mindig is nagyon szerettem a művet 
zongorázni, átélve a pokolba vezető motívumok 
döbbenetes erejét. De közben végig azt éreztem, 
meg kellene mutatni, hogyan szól mindez nagy-
zenekaron. Ahogy Beethoven zongoraszonátái 
elképesztő mélységűek, úgy Liszt is rengeteget 
improvizált, törekedett újfajta hangzások felé. 
Zongorán tökéletesen kifejezte azt, amit az ak-
kori zenekari technika talán még nem tett lehe-
tővé. Wagnernek és Richard Straussnak kellett 
megjelennie a zenetörténet színpadán, hogy a 
Beetho ven és Liszt által megkezdett utat folytat-
va, a zenekari palettát is tökéletesítve kialakítsák 
a már általunk is ismert, lebilincselő, szimfonikus 
zenekari hangzást.

Az elmúlt évben Dante halálának 700. évfor-
dulójára meghangszereltem a Lisztszonátát 
zenekarra. Ez szívügyem volt, mert még annak 
idején, Trierben, végigkövettem Hartmut Köh-
ler professzor barátom munkáját, aki lefordítot-
ta németre Dante Isteni színjátékát. Ezért az ő 
emlékének ajánlottam a művet. Érdekesség, és 
kevesen tudják, hogy a Paradicsomban Magyar-
ország is említésre kerül. „O beata Ungheria, se 
non si lascia piú malmenare!” Paradiso Canto 19, 
Verso 42. (Érdemes Babits vagy Nádasdy Kálmán 
fordításában utánanézni). Dante és Goethe, Liszt 
művészetének két fontos gyújtópontja. A hmoll 
szonáta és a Danteszonáta, a Faust és a Dante 
szimfónia kulcsfontosságú művei.  

Liszthez való vonzódásom, kötődésem meg-
volt már a Lisztdíj előtt is, melyet az elmúlt 
tavaszon kaptam. Ezzel a szerzeményemmel, 
ha utólag is, szeretnék köszönetet mondani az 
elismerésért. 

Sokoldalú művészember vagy, karmes-
ter, zeneszerző, zongoraművész. Hogyan lehet 
mindezt összeegyeztetni? Van kedvenc, elsőd-
leges területed?
Amikor szinte minden nap vezényeltem brémai 
és trieri színházi működésemkor, akkor nem volt 
elég időm komponálni. Most kicsit több időm 
jut zeneszerzésre, hangszerelésre. Legközelebb, 
a covid megszorítások miatt immár kétszer is 
eltolt, elhalasztott trieri jubileumi koncert vár 
rám áprilisban, utána Gershwin: Porgy és Bess 
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ve Lengyelország”. A cseh egy kérdéssel indul: 
„Kde domov můj?” hol van a hazám. A szlo-
vák himnusz (Tátra ormán villámok cikáznak) 
dallama egyben egy magyar népdal is: „Azt 
mondják, nem adnak az én galambomnak”, ezt 
Bartók is feldolgozta a Tíz könnyű zongorada-
rabban. Ugye, mily szép rokonság? Az egész-
séges hazafiság, és összetartozás szempontjá-
ból ugyanannyira fontos, hogy megismerjünk, 
elfogadjunk, respektáljunk másokat is. Ha mi 
megtanuljuk értékelni szomszédaink nemzeti 
öntudatát, csak akkor várhatjuk el, hogy ők is 
elfogadjanak minket. Meggyőződésem, hogy 
ebben a zene nagyon sokat segíthet. Nemrég 
játszottuk a Filharmóniai Társaság koncertjén 
két ilyen tematikájú művemet: a „Gott erhalt’– 
Isten áldd”, németmagyar himnuszt és a V4, 
vi se grádi nemzetek himnuszkombinációját. 
Amikor Erkel annak idején megírta a magyar 
himnuszt, nyilvánvalóan az akkori, a Haydnfé-
le „Gott erhalte” dallamát tekintette példának. 
A két himnusz valóban hasonlít egymásra. Szá-
momra a himnuszok összepárosítása, kombi-
nálása immár több mint szórakozás, ez elhiva-
tottság! Emlékszünk még a labdarúgó Európa 
bajnokságon kik énekelték olyan frenetikusan 

a saját himnuszukat, hogy még a mikrofon is 
beleremegett? Az olaszok! Meg is nyerték a 
meccset. Lám, a „Fratelli d’Italia” milyen ha-
talmas lelki erőt ad! Meg kell tanulnunk egymás 
himnuszait!. Az egymást lebecsülő nacionaliz-
mus helyett egészséges nemzeti öntudatra van 
szükség. Ez a himnuszok küldetése, a művészet 
igazi hivatása! 

Babits Mihályt kissé kicsavarva, számomra 
aktualizálva idézve:

„Mindenik embernek a lelkében himnusz van, és a 
saját lelkét hallja minden dalban. / És akinek szép a lel-
kében az ének, az hallja a mások himnuszát is szépnek.”

 
Dénes István koncertjét 2022. március 25-én 
19:00 órakor hallgathatja meg közönségünk 
a Budafoki hangversenyesték bérlet előadá-
sán a Klauzál Házban. Műsoron: Beethoven: 
István király nyitány ünnepi harangozással 
(Dénes István átdolgozása), Liszt: Dante (700) 
– Dante szonáta zenekarra (Dénes István át-
dolgozása), Chen Gang: The Sun is Shining on 
the Tashkuergan, Dénes: Himnikus Szózatok. 
Közreműködik: Kállai Ernő – hegedű és a Bu-
dapesti Akadémiai Kórustársaság (karigazgató: 
Balassa Ildikó). Vezényel: Dénes István

mon találkozunk ilyen megnyilvánulásokkal, 
és próbálunk küzdeni ellenük. De hát a legtöbb 
műalkotás pont ezt a témát taglalja. Háború, 
bosszú?! Az éj királynője bravúros bosszúári-
ája? Vajon kinek higgyünk? Az operairodalom 
legsötétebb figurái: Pizzaro, Machbeth, Jago, 
Hagen. Mi a követendő példa, a bosszú, vagy 
a nagylelkű megbocsájtás? A zeneszerzők fan-
táziáját talán jobban inspirálta a harci zaj, vad 
trombitálás, az emberi lélek borzalmas mély-
ségei? Vagy mégis inkább Sarastro oldalán ál-
lunk, aki azt mondja: „In diesen heil’gen Hallen 
kennt man die Rache nicht”? E szent csarnokban 
nem ismerjük a bosszút. Az Aidában elhangzik 
„morte ai nemici della patria!” „halál a haza 
ellenségeire!”. A végzet hatalma az egyik leg-
komplikáltabb opera, melyben azért bélyegzik 
meg a szerelmes Alvarot, az inka királyi család 
leszármazottját, mert „idegen vér”, „sangue di 
mulatto” folyik ereiben. „Bemocskolja a családi 
címert?” A bosszúvágy, az öldöklés, végigvo-
nul a műben, és ebben a szituációban énekli 
Leonóra: „Pace, pace”. Verdi tehát mindkét ol-
dalt, a maga erényeivel és gyarlóságával hite-
lesen ábrázolja, de végül is a hallgatóra bízza 
a döntést, hogy ki milyen tanulságot von le az 
elhangzottakból. 

E komoly gondolatok mellett egy újító, a 
tréfát kedvelő, és azt a zenében is alkalmazó 
művész vagy. Van a zenei humornak jelentő-
sége? 
Minden újévi koncert elengedhetetlen záró 
száma, bárhol is játsszák a világon, a Radetzky 
Marsch. Magam is több százszor vezényeltem, 
és gondoltam, kitalálok valamit, megtréfálom 
a világot. Leírtam tehát a kottát visszafelé. Elő-
ször bizony nem is volt olyan könnyű dolga a 
zenekarnak eljátszani. Egy másik darabomban a 
„NokiaValse”ban, a mobiltelefon csengőhangját 
dolgoztam fel, mely eredetileg a spanyol gitáros, 
Francisco Tarrega, Gran Valse c. művéből kira-
gadott négy ütem. 

Közös koncertünkön elhangzik majd 
egy kortárs mű is. Hogyan ismerkedtél meg a 
kínai szerző versenyművével, és milyen átirat 
született belőle?
Chen Gang, 1935ben született kínai zeneszerző 

ismert virtuóz darabja „The Sun Shining over 
Tashkuergan” (napsütés Taskuergán fölött) szóló 
hegedűre, zongorára vagy zenekari kíséretre 
íródott. Miután Kínában vezényeltem, megtet-
szett, és elhoztam a partitúrát. Szeretném meg-
ismertetni a magyar közönséggel ezt a művet. 
Stílusában Sarasate: Zigeunerweisen, Monti: 
Csárdás, vagy Ravel: Tziganehoz hasonlítható; 
rövid, hatásos, orientális színekben csillogó mű. 
Kállai Ernő, az Operaház koncertmestere fogja 
játszani a BDZvel. 

Foglalkozol a himnuszok, szózatok gyűj-
tésével, kutatásával. A koncerten mi fogjuk be-
mutatni „Himnikus szózatok” című művedet.
Régóta szívügyem volt a himnuszok, szózatok 
feldolgozása. Ugrin Gábor karnagy hagyatéká-
ban rengeteg kórusmű között találtam meg az 
ErkelSzózatot Bárdos Lajos feldolgozásában. 
Mint ismeretes, a Vörösmarty Szózatának megze-
nésítésére kiírt pályadíjat Egressy Béni nyerte el. 
Erkel, mint bírálóbizottsági tag, nem indulhatott 
a versengésen, később azonban ő is megzenésí-
tette. Most, úgy gondolom, hadd foglalja el mind-
két Szózat a méltó helyét együtt, a magyar zene 
Pantheonjában, nagyzenekari keretbe ágyazva! 
Így megérezhetjük, hogy a két zeneszerző szer-
zeménye egyenértékű. A kórust hétszólamúvá 
egészítettem ki, Verdit tekintve példaképnek, aki 
a jól felépített, dús, négyszólamú férfikarral, és a 
háromszólamú nőikarral együtt drámaian tömör 
hangzást ér el. Az én Szózatom először egy rövid 
zenekari bevezetővel indul, a trombita fanfár az 
Erkel féle „Hazádnak rendületlenül” ritmusát 
előlegezi. Ezután az Egressy Szózat hangzik fel 
csak zenekarral Bdúrban, egy átvezető rész jön, 
aztán az ErkelSzózat, most már kórussal, hmoll-
ban, majd az EgressySzózat Eszdúrban, végül 
egy csárdásszerű variáció az előző témákból, 
Ddúrban zárja a művet. Ezúton köszönet Hol-
lerung Gábornak, aki felkért erre a koncertre! A 
BDZ előadása ősbemutató lesz!

Van jelentősége annak, hogy ismerjük-e, 
és hogy hogyan éljük át a saját és más népek 
himnuszát?
Igen, mondhatnám ez az „Ars poeticám”: is-
merjük meg a szomszéd népek himnuszát! A 
lengyel himnusz azt hirdeti, „még nincs elvesz-

Életút
Dénes István karmester, zeneszerző, zongoraművész

Iskolái: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen zeneszerzés, karmester és zongora szak (1977)
Solti György ösztöndíjas Bécsben 

Munkahelyek:  1977től  Magyar Állami Operaház tagja
 19801984  Zeneakadémia – összhangzattan tanár 
 19871995 Brémai Színház első karmestere
 19952008  Trieri Színház főzeneigazgatója

Hazai és európai színházak, koncerttermek rendszeres fellépője karmesterként, zongoramű-
vészként. Harminc évig élt és dolgozott Németországban. Zeneszerzőként több művét és átiratát 
bemutatták, játsszák. A kortárszene népszerűsítését újító szándékú humoros szerzeményeivel 
minden korosztály számára küldetésének érzi. Szenvedélyesen kutatja, gyűjti, feldolgozza a 
himnuszokat és szózatokat.
Díjak, elismerések: Komor Vilmosemlékplakett (1983) 
Lajthadíj (2017) komolyzenei újításai és bemutatói, kortárszenei újításaiért
Liszt Ferencdíj (2021) kiemelkedő zenei előadóművészi tevékenységért 
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Réges-régen egy messzi-messzi galaxisban
Avagy a Star Wars és a kollektív emlékezet

A filmzene olyan, mint egy hipnotikus hang, mely a nézőt hiedel-
mek, érzelmek, helyzetek felismerésére, megértésére készteti. Ze-
nekarunk május 1-jén a Megérthető sorozatban – az eredeti kon-
cert gyors és korai telt házassá válása okán – egymás után kétszer 
is előadja a Star Wars-szvitet, melyhez Hollerung Gábor karmester 
fűz magyarázatot. A Star Wars saga egy mitikus történet, mely ge-
nerációkon átívelő népszerűségnek örvend. Szinte nincs ember, 
aki ne tudna szállóigévé vált mondatokat idézni belőle, mindenki 
ismeri Luke, Leia, Han és persze Darth Vader alakját, szinte min-
denki el tud dúdolni legalább egy-két taktust John Williams nagy-
szerű zenéjéből. 

Szöveg: Ortutay Réka

De vajon mi az, ami ennyire népszerűvé teszi 
a történetet (s így az ahhoz fűződő dallamokat 
is) immáron több mint 40 éve? Láthatóan egy 
olyan mitológiai szövet, mely mindannyiunk 
emlékezetében ott él, tudatosan vagy tudat-
talanul.

Amikor John Williamst megkérdezték, hogy 
szerinte mi a Star Wars filmek sikerének titka, azt 
válaszolta: az ördög tudja. Talán az, hogy áthatja 
valami, amit kollektív emlékezetnek hívunk, ezért 
mindenki számára érthető és ismerősként hat.

Mi is az a kollektív emlékezet? 

A fogalom tudományos kibontása túlfeszítené 
e cikk kereteit, ezért csak dióhéjban próbálom 
felvázolni, hogy mit takar ez a kifejezés. Egy 
adott közösség emlékkincse a csoport tagjai-
nak emlékeiből táplálkozik. Az emlék szó alatt 
nem pusztán múltbéli események megidézését 
értjük, hanem az egyes élethelyzetekből, tör-
ténelmi eseményekből levont tanulságokat, a 
lélekfejlődés során megélt tapasztalatokat. Ezek 
az emlékek, melyeket a tagok generációról gene-
rációra hagyományoznak át az utódokra, adott 
esetben akár több évezredre nyúlhatnak vissza. 

A csoport emlékezetében tehát több évszázados, 
évezredes tudás és tapasztalat halmozódik fel. 
Leegyszerűsítve: azok az emlékek, melyek ge-
nerációkon keresztül öröklődnek, a kollektív 
emlékezet részét képezik. A kollektív emléke-
zetet sokminden alakítja, befolyásolja. Tipikus 
példa erre a külső befolyásolás, pl. cenzúra vagy 
történelemhamisítás formájában. Ugyanakkor 
van egy természetes alakítója is, ez pedig az 
adott közösség maga. Maurice Halbwachs (1877 
– 1945, francia filozófus, szociológus) szerint 
„az egyén a csoport nézőpontjából emlékezik, 
míg a csoportemlékezet az egyéni emlékezeten 

keresztül valósul meg.” Azaz a közösség emlé-
kezete szelektál. Azokat az emlékeket emeli ki 
a múltból, melyek az adott kor keretei között 
értelmezni képesek a jelent, és segítenek meg-
találni az utat egy olyan helyzetben, amikor 
elvesztettük a tisztánlátást. Az adott közösség 
tehát eldönti, hogy mely emlékeket és milyen 
módon tart megőrzésre méltónak. Az emléke-
zetnek nagyon komoly identitásformáló ereje 
van. Emlékek nélkül nem tudjuk meghatározni 
önmagunkat, gyökereinket, egy közösséghez 
való tartozásunkat. Ezért is játszik fontos szere-
pet a nemzetek életében az ünnepek megülése 
és a történelemoktatás.

A művészet és a mesék 
szerepe

Az emlékek több csatornán örökíthetők át az 
utókorra. Az emberiség emlékeinek legjobb 
összegzése a művészet. A művészet egyfajta 
időkapszula, ahol általános lelki-társadalmi 
jelenségek egyetlen karakter sorsában mani-
fesztálódnak. (pl. Kleist Kolhaas Mihály c. 
műve, mely Babits szerint „az igazságkereső 
ember örök érvényű tragédiája”, vagy pl. Tho-
mas Mann Tonio Krögere, mely a művészvilág 
és a polgári világ közötti áthidalhatatlan el-
lentét metaforájává vált). Ezekből a művekből 
nem egyszerűen azt tudhatjuk meg, hogy az 
akkori idők emberét mi foglalkoztatta, hanem 
útmutatóul szolgálnak a későbbi korok embere 
számára. Érdemes megemlíteni Bulgakov Mes-
ter és Margarita c. regényét is, ahol a Jeruzsá-
lem-történet felidézése mutat rá saját korának 
dinamikájára, illetve segít értelmezni az egyén 
és a hatalom viszonyát. 

Amióta civilizációk léteznek, az emlékek 
megőrzésének számtalan módját ismerjük. 
A művészetet már említettük, de a korábbi 
időkből az emlékeket rítusok, ünnepek, míto-
szok, mesék őrzik. Mindezek metaforikusan 
mutatják be az emberi létezés legfontosabb 
állomásait. Talán éppen ezért a mítoszt (és a 
népmesét) az emberi psziché spontán megnyi-
latkozásának is tartják. Nem véletlen, hogy a 
pszichológia lett az a terület, amely tudomá-

nyos módszerrel elemzi a mítoszokat, meséket 
és azok szereplőit, és használja fel ezeket a 
történeteket és karaktereket a lélek gyógyí-
tására. Hiszen a mítoszban és mesékben fel-
vetett problémák és ezek megoldása az egész 
emberiség számára közvetlenül érvényesek. 
Gondoljunk csak az olyan mesékre, mint a 
Hófehérke, mely a lány nővé éréséről szól, 
vagy a magyar népmesék pásztorfiújára, aki 
a végén igazságos király lesz – ez a történet a 
férfivá érés szimbolikus története. De említ-
hetjük a krétai labirintus, azaz Thészeusz és a 
Minotaurosz történetét, amelyben Thészeusz 
– hogy véget vessen a Minotaurosznak adott 
emberáldozásnak – szembeszáll a szörnnyel. 
A labirintus, mely a szörnyet rejti, saját éle-
tünk útvesztője, a benne lakozó szörny pedig a 
saját belső démonunk. A labirintus önmagunk 
legyőzésének mítosza.

A dramaturgiai minta 
elmélete

Joseph Campbell (1904-1987, vallástörténész, 
világhírű mitológia-kutató) – aki egyébként 
George Lucasra, a Star Wars írójára is nagy 
hatást gyakorolt – az Ezerarcú hős c. könyvé-
ben vázolja fel egy olyan dramaturgiai minta 
létezését, mely minden mítosz mögött megta-
lálható. Ez pedig a Hős útja. Tehát ugyanazt 
az utat járja be az Égig érő fa hőse, vagy Hófe-
hérke, vagy Odüsszeusz. A mítosz az emberi 
élet egy-egy krízishelyzetére tud választ adni, 
Campbell szerint éppen ezért szükséges, hogy 
a mitikus történetek időnként új köntösbe öl-
tözzenek, hogy az adott korban elérhessék a 
kívánt hatást. A mitikus út ilyen modern fel-
dolgozása pl. a Gyűrűk ura vagy a Harry Pot-
ter-történet is. (De említhetünk bonyolultabb 
metaforákat is, mint a Minotaurosz-történet 
megidézése az Eredet c. filmben.) De ugyanezt 
a mintát láthatjuk a Star Wars történetben is. 
Ereje abban rejlik, hogy a nézőben olyan sze-
replőket és egy olyan történeti dramaturgiát 
idéz meg, mely évezredek óta ott él a tudatalat-
tijában mesék, mondák, mondókák, szokások 
formájában.

John Williams
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pl. Élektra (az apja halála után igazságot kereső 
lány), Antigoné (a szembenállás és a természeti 
törvényért küzdő nő), Médeia (a mindhalálig 
szerelmes nő), Odüsszeusz (az utazó hős), de a 
modernebb korokból itt van Don Juan (a csábító 
férfi), Faust (a tudós), Margit (a megváltást hozó 
nőalak). Mindegyik név egy-egy történetet, utat 
rejt, mely segít visszatalálni önmagunkhoz. Be-
szélhetünk név nélkül is archetípusokról, mint 
a Hős, a Bölcs, a Gonosz, és anélkül, hogy ismer-
nénk őket, mégis érteni fogjuk a történetüket, 
mert a kollektív tudatunkban velünk élnek.

Milyen archetípusokkal találkozunk a Star 
Wars-sorozatban? A Hős maga a főszereplő, 
Luke. A mentor egyfajta spirituális támasz 
(Yoda és Obi-wan), ő az erények és az igazság 
hordozója. Fontos karakter a nő, akit meg kell 
menteni (Leia), aki történetesen az ikertestvére 
(erről eszünkbe juthat Apolló és Artemisz törté-
nete, akik feladata az isteni rend helyreállítása, 
akárcsak Luke és Leia, akik egyensúlyt teremte-
nek az Erőben, azaz az isteni rendben.) Fontos 
archetípus a harcos, akit Han Solo testesít meg. 
Ő egy kívülálló, cinikus, egoista, magának való 
vadnyugati hős, a Hős amolyan emberi dimen-
ziója. A történet során ő is fejlődik: megtanulja 
a kötődést egy ügyhöz és másokhoz. A történet 
humoros színfoltja a két droid, R2-D2 és C3PO, 

akik a görög drámák kórusaként kommentálják 
az eseményeket. Ők a külső szemlélő, a mesélő 
hangja. Az akadályokat Jabba, a barlangszörny, 
és egyéb szörnyszülöttek testesítik meg, akiket 
furfanggal, türelemmel lehet legyőzni. A míto-
szok egyik legfontosabb szereplője az ellenpont, 
a Gonosz, aki Darth Vader alakjában jelenik 
meg. A Gonosz mindig nagyon vonzó figura, 
magas, hatalmas, uralja a saját erejét. Először ő 
is a jók közé tartozott, akárcsak Lucifer, de el-
bukott, mert nem tudott szabadulni a félelmétől, 
és így sebezhetővé vált a gonosz kísértésével 
szemben. Az ő útja is lehetett volna a Hős útja 
(az orákulum megmondja, hogy ő a kiválasz-
tott, aki egyensúlyt hoz az erőbe), mindemellett 
kivételesen tehetséges, nagyreményű fiatalem-
ber volt, de a türelmetlensége, az azonnali si-
ker hajhászása és belső félelmei vezetnek oda, 
hogy elnyeli a pokol. (A film zseniális jelenete az 
Obi-wannal való párbaja a tüzes lávafolyamban, 
mely – akárcsak a pokol tüze – elemészti őt.) 
Elveszít mindent, ami emberi, és géppé válik. 
A gonosz mentor, az igazi gonosz szerepében 
pedig Palpatine, az uralkodó jelenik meg, aki 
– akárcsak a mitológiai vagy bibliai kígyó – ki-
használja az emberek gyengeségét, és így tudja 
manipulálni őket. Az Erő is egyfajta toposz, 
George Lucas elmondása szerint a teremtő rend 

A dramaturgiai minta 
a Star Wars-ban

A dramaturgiai mintát három nagy egységre 
oszthatjuk: leválás, beavatás, visszatérés. A há-
rom nagy egységet további kisebb egységekre 
lehet bontani, de ettől a cikk terjedelme érde-
kében most eltekintünk. (Zárójelben szeretném 
megjegyezni, hogy a dramaturgiai minta a Star 
Wars sorozat minden egyes részére is értelmez-
hető, de most, az egyszerűség kedvéért az egész 
eredeti trilógiát alapul véve mutatom be, nagy 
vonalakban.)

Első elem a LEVÁLÁS. Saját hétköznapi éle-
tünkben is akkor tudunk magasabb szintre lépni, 
ha a saját megszokott életünk küszöbét átlépve, 
úgymond, új kalandra indulunk. Ilyen lépés pl. 
a felnőtté válás során, amikor a fiatal elkezdi ki-
alakítani a saját életét. Elköltözik a szülői házból, 
tanul valamilyen szakmát. Mitikus értelemben 
a Hős (a történet főszereplője) kap egy hívást, 
amit először nem fogad el – a Star Wars esetében 
ez az a jelenet, amikor Luke meghallgatja Leia 
üzenetét, majd találkozik Obi-wan Kenobival, 
aki hívja, hogy tartson vele az Alderaan boly-
góra. Luke ezt először elutasítja, mert még nem 
áll készen arra, hogy elszakadjon a megszokott 
életétől (még nem áll készen a felnőtté válásra). 
A megszokott közeg sivárságát jól érzékelteti a 
rendező azzal, hogy Luke otthonát egy sivatagos, 
kilátástalan bolygóra helyezi. Ez egy olyan kör-
nyezet, mely már nem táplálja Hősünket, ki kell 
szakadnia onnan. A mítoszban a hívást és annak 
visszautasítását egy krízishelyzet vagy isteni 
beavatkozás követi, ami a Hőst rábírja a döntésre, 
és egyúttal lehetőséget nyújt a saját végzetének 
beteljesítésére. Amikor Luke nevelőszüleit meg-
ölik, rádöbben, hogy nincs maradása, és elindul 
a kalandra mentorával, Obi-Wan Kenobival. Ek-
kor lép ki az ismeretlenbe, átlépi a saját világa 
küszöbét. Ezt szimbolizálja az űrkikötő-jelenet.

A második dramaturgiai egység, a BEAVATÁS 
egy hosszú folyamat, melynek során a Hősnek 
szembe kell néznie a saját démonjaival, próbá-
kat kell kiállnia, szert kell tennie arra a tudásra, 
amely segíti az útjának beteljesítését. Itt tanulja 
meg azt, hogy hogyan kel viselkedni, felvértezi 
magát erényekkel, megismerkedik más emberek-

kel, segítőkkel, más világokkal. Ez a szakasz átszeli 
az eredeti trilógia mindhárom részét. A tanulási 
folyamatot Obi-wan és Yoda irányítása alatt végzi, 
ezt követik a próbatételek, mint a hercegnő meg-
mentése, első párbaj Darth Vaderrel, a Halálcsillag 
első elpusztítása. A próbatételek során a Hős célja 
önmagának és saját félelmeinek a legyőzése. Ez 
is egy mitológiai toposzban, a Sötétség és a Fény 
szembeállításában manifesztálódik. A Hős a pró-
batételek során alámerül a Sötétségbe (a Sötét oldal 
képviseli ezt), ami saját spirituális labirintusa is 
egyben. Ha kiállja a próbákat, ellenáll a Sötétség 
erejének, akkor végig tud menni az úton. Fel kell 
ismernie, hogy ő és ellenfele nem különböznek, a 
démonok bennünk vannak. Amikor Yoda mester 
beküldi Luke-ot a barlangba (a barlang mindig a 
tudatalattiba való alámerülés szimbóluma), Luke 
egy képzeletbeli párbajt vív Darth Vaderrel, akinek 
a levágott sisakja Luke arcát rejti. Itt szembesül 
azzal, hogy a gonoszt nem kívül kell keresni! A 
gonosz azért van, hogy önmagunkat legyőzzük. 
Így lelkileg megtisztulva képes arra, hogy kiállja 
a kísértés próbáját is: visszautasítja apja ajánlatát, 
hogy együtt uralkodjanak a galaxisban. Ebben a 
jelenetben is megmutatkozik az emlékek, a saját 
múltunk megismerésének fontossága. Luke szem-
benéz származásával, megismeri gyökereit, ami 
segít definiálni a saját szerepét az életében, és így 
képes döntést hozni a jövőjét illetően.

A harmadik dramaturgiai egység a VISSZA-
TÉRÉS. Amikor a Hős végigjárja az útját, a pró-
batételek végén elérkezik a végzetéhez, ez pedig 
nem más, mint Darth Vader megváltása. Az első 
trilógia Darth Vader, azaz Anakin Skywalker 
útját mutatja be, aki nem tud szembenézni saját 
belső félelmeivel, haragjával, és ez okozza bu-
kását. Luke-nak sikerül legyőznie önmagát, és 
véghez viszi küldetését. De az útja itt még nem 
érhet véget: vissza kell térnie a saját közösségébe, 
hogy továbbadhassa a történetét.

Ősképek a Star Wars-ban

A mítoszok szereplői ún. archetipikus figurák. 
Az archetípus szó, melynek jelentése őskép, gya-
korlatilag egy olyan karaktert takar, amelynek 
sorsában bizonyos mintázatok, cselekvések, 
érzelmek örök érvényűen megjelennek. Ilyen 
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testesül meg benne, akár a Fény és a Sötétség 
egyensúlyában.

A film képi világa ugyanakkor a történelmi 
emlékezetből is merít: a birodalmi hadsereg vagy 
a klónhadsereg arctalan gépek tömege, felvo-
nulásuk, valamint Darth Vader sisakja, illetve 
a birodalmi jelenetek színvilága – piros, fehér, 
fekete – óhatatlanul a náci Németországot idézi, 
mely a diktatúra szimbóluma. Az első trilógia 
hajtóversenyében és az aréna-jelenetben egyér-
telműen a római gladiátorjátékok hagyományai 
elevenednek meg előttünk. Az űrbéli helyszínt 
pedig talán az éppen akkoriban szárba szökő 
űrkutatás és Holdra szállás inspirálta.

A zene

Negyvenkét év. Közel 20 óra zene. Mintegy 60 
motívum. Számtalan Oscar, Golden Globe, 
Grammy és egyéb jelölés, minden idők 
legnagyobb példányszámban el-
adott szimfonikus zenei albuma, 
a valaha írt legjobb filmzene 
és ehhez hasonló elismerések 
kísérik John Williams Star 
Wars-zenéjét. Tengernyi iro-
dalom, cikk látott napvilágot a 
témakörben, sőt, már a kilence-
dik, befejező film bemutatójának 
másnapján kibővült a The Field Guide 
to Star Wars Leitmotifs elnevezésű útmutató, 
mely rendkívüli precizitással dokumentálja az 
összes zenei motívumot, ami  akár csak egy-
szer is megszólal. John Williams szerénységére 
jellemző, hogy szerinte a film nélkül senki sem 
ismerné a zenéjét… Ki tudja? Mindenesetre a ze-
ne mára már önálló életet él, és a koncerttermek 
egyik legnagyobb sikerdarabja.

Képzeljék el, hogy megszólal a Fox szignál 1954-
es felvétele, majd elsötétül a kép, megjelenik egy 
kék felirat – Réges-réges egy messzi-messzi gala-
xisban – rövid szünet, majd ugyanabban a hang-
nemben egy bődületesen energikus, fényes fanfár 
kíséretében megjelenik a Star Wars felirat, és a 
bevezető szöveg szépen elszáll az ég felé. Aztán – 
a pikkoló szinte űrzene szerű hangjaira – a kamera 
lejjebb megy a horizonton, feltűnik egy bolygó, 
még egy bolygó, majd egy kis űrhajót követve 

beúszik a képbe egy hatalmas csillagromboló. 
És, ugye mindenki emlékszik arra, hogy mindez 
milyen grandiózus hatást gyakorolt ránk? 

John Williams, a zeneszerző

Amikor George Lucas az első vágást megmutatta 
barátjának, Steven Spielbergnek (filmrendező, 
Cápa, Indiana Jones, E.T., Schindler listája, Juras-
sic Park stb.), ő azonnal bemutatta Lucas-t John 
Williamsnek, akivel már számos filmet, köztük 
a zenei Oscarral jutalmazott Cápát készítették 
együtt. George Lucas eredetileg is klasszikus 
zenét szeretett volna zenei aláfestésül, és az el-
ső vágáshoz – a nemrégiben bemutatott 2001: 
Ürodüsszeia mintájára – Holst, Stravinsky és 
más szerzők műveit használta a jelenetek ritmu-

sának meghatározásához. John Williams végül 
meggyőzte Lucast, hogy a film megérdemel egy 
eredeti zenét, hiszen a zenét a jelenetekhez kell 
adaptálni, és meglévő zeneművekkel ez szinte 
lehetetlen lenne. George Lucas belement, de ra-
gaszkodott a klasszikus zenei formákhoz. Úgy 
gondolta, hogy a szereplőkben lezajló lelki fo-
lyamatokat leginkább egy mindannyiunk szá-
mára ismeretes zenei nyelvvel lehet bemutatni. 
Ne felejtsük: az 1970-es években járunk, amikor 
már kb. két évtizede a pop, rock és jazz uralja 
a filmzene történetét, melyek nem töltötték be 
azt a funkciót, amit Steiner, Korngold, Hermann 
vagy Rózsa zenéi igen: azaz nem segítették a 
cselekmény értelmezését. George Lucas vágya 
tehát az volt, hogy története egy monumentá-

lis, romantikus zenei kulissza előtt játszódjon.  
John Williams így idézi fel a Lucas-szal folytatott 
megbeszélése alapján benne kialakuló képet: „A 
filmhez írt zene nem lehet futurisztikus. Maga a film 
azelőtt sosem látott karaktereket, ismeretlen bolygókat 
sorakoztat fel, ezért a zene érzelmileg ismerős kell, 
hogy legyen. Nincs szükség tehát olyan zenére, mely 
lefesti a terra incognitát, hanem épp ellenkezőleg: a 
zenének nagyon is ismerős és felismerhető érzelmeket 
kell közvetítenie, amit én zenészként azonnal a 19. 
századi operai formák használatával fordítottam le 
(…) hát nem az én stílusom, de majd megpróbálom a 
legjobbamat adni. Nagy buli lesz!” Az lett.  

Leitmotiv-technika

John Williams úgy gondolkodott, hogy – mivel a 
téma mitikus – magának a zenének is a múltból 
kell merítkeznie, olyan zenei nyelvből, amelyben 
az emberek ráismernek régen leélt életek tanulsá-
gaira, régmúlt mondák üzeneteire. Ismét elővett 
olyan zenei fogalmakat, mint a leitmotiv (azaz 
vezérmotívum) – amit Wagner operáiból ismer-
hetünk. A leitmotivokat azonban nem a wagneri 
értelemben használta, hanem a szereplő filmbéli 
helyzetéhez, érzelmeihez adaptálta. A motívumok 
eme transzfigurációs technikáját pedig már ismer-
hetjük Liszt művészetéből, amit szintén Steiner 
és Korngold vitt magával Amerikába. John Wil-
liams úgy gondolta, a zenének egyfajta keretet 
kell adnia a történethez, egyfajta vezérfonalként 
kell működnie, mely majd segíti a nézők számára 
a tájékozódást a filmben. Éppen ezért egyszerű, 
karakteres és jól felismerhető témákkal operált, 
és sikerült minden témával elérnie az optimális 
hatást. „A témáknak tetszetősnek és pregnánsnak 
kell lenniük. Ezeket a rövid, hatásos melódiákat 
a legnehezebb megalkotni. De nem biztos, hogy 
a nekem legjobban tetsző téma képes ellátni a 
filmben betöltött szerepet.” Éppen ezért a témák 
megalkotásához – akárcsak George Lucas a törté-
net megírása során – a kollektív zenei emlékezet-
ből merített. A zene Williams szerint olyan, mint 
az emlékezet olfaktorikus rendszere; bizonyos 
motívumok, gesztusok érzéseket, képzettársítá-
sokat indítanak be, úgy, ahogy pl. bizonyos illatok 
a nagyi tortájára emlékeztetnek. Az interneten 
számos oldal található, mely azzal foglalkozik, 

hogy John Williams kitől lopta az egyes témá-
kat. Lopásról természetesen nincsen szó, de a ha-
sonlóságnak két oka lehet: egyrészt muszáj volt 
alkalmazkodnia az első vágáskor használt zenei 
anyagok hangulatához, másrészt pedig ahhoz, 
hogy egy zenei motívum székbe szegezzen, olyan 
zenei emlékeket kell megidéznie, melyek azonnali 
hatást váltanak ki. A zenében nagyon fontos a dal-
lam megalkotása, még fontosabb azonban a dal-
lammal véghezvitt invenció, és a dallam jelenethez 
való alkalmazkodása. John Williams ez utóbbi 
területhez köthető képessége jól mutatja, hogy 
igazi mestere a szakmájának, hiszen zenéjében a 
páratlan szakmai tudás kivételes kreativitással és 
alkalmazkodóképességgel párosul.

A filmzene funkciója

A filmzene alkalmazott művészet. Szerepe, 
hogy egy karakter érzelmi állapotát, cselekvéseit 
megerősítse, bemutassa, és a film atmoszféráját 
megteremtse. A film mondanivalója a vizuális 
képben fogalmazódik meg, a zene azonban ké-
pes arra, hogy a vizuális látványt megerősítse, 
aláhúzza, megkérdőjelezze, vagy megmutasson 
olyan dolgokat, történéseket, melyeket a képen 
nem láthatunk. Gondoljunk csak a Cápa c. film-
re, melyben a szörnyeteget szinte sosem látjuk, 
de az a jellegzetes, hátborzongató, kéthangos 
motívum folyamatosan fenntartja a feszültséget. 
A filmzene olyan, mint egy hipnotikus hang, 
mely a nézőt hiedelmek, érzelmek, helyzetek 
felismerésére, megértésére készteti.

 A rendező határozza meg, hogy mikor szeretne 
zenét hallani, az milyen jellegű legyen, ha kell, 
visszautasít témákat. John Williams és George 
Lucas munkája is így kezdődött. A zeneszerző 
elmondja egy interjúban, hogy sohasem olvas 
forgatókönyvet, mert akkor bizonyos elvárások 
fogalmazódnának meg benne a filmmel kap-
csolatban. Az első vágást nézi meg, és tudatosan 
figyel a benyomásaira, végiggondolja, hogy mit 
várna el nézőként egy-egy jelenetben. Ezt köve-
tően a rendezővel együtt megvitatják, hogy mely 
jelenetekhez szeretnének zenét, és azt, hogy annak 
mi lenne a funkciója és milyen hatást szeretnének 
elérni vele. John Williams kivételes memóriával 
és időérzékkel rendelkezik, a jelenetek időzítése 
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alapján minden tempót fejben számol ki, mielőtt 
papírra vetné. A zeneírásban a régi iskolát kép-
viseli: kézzel írja a zenét, melyhez tizenkét soros 
kottát alkalmaz, ahol a vonós, fa-, rézfúvós szó-
lamokat rögzíti, valamint a zongorát és a hárfát. 
Ezeket a tizenkét soros kottákat nagyon precíz 
jegyzetekkel látja el a hangszerelést illetően. (Egy 
partitúraoldal akár 30-40 sort is tartalmazhat). A 
hangszerelést ma már az asszisztenseire bízza, 
akik egy precízen megalkotott hangszerelési ké-
zikönyv és a jegyzetek alapján járnak el. Ezzel a 
módszerrel napi két perc zenét tud létrehozni. 

Mint elmondja, az első vágás korántsem hason-
lított a végleges filmre. Helyenként régi háborús 
filmekből kivágott jeleneteket látott, ahol egy 
felirat tájékoztatta őt arról, hogy itt majd egy 
csatajelenet, egy robbanás stb. lesz. A speciális 
effektek még távolról sem voltak készen. John 
Williams úgy írja le a George Lucas-szal való 
együttműködést, mint egy nagyon gyümölcsöző 
munkát, melyhez a film alkotója mindig kitűnő 
instrukciókat adott. Egy mulatságos példa az 
űrkocsma jelenethez írt Big Band zene. John Wil-
liams arról számolt be, hogy látott egy jelenetet, 
melyben különös teremtmények rángatóznak, 

ugrálnak ide-oda, és lövése sem volt arról, hogy 
itt mi történhet. A zenei aláfestés bármi lehetett 
volna: futurisztikus zene, törzsi zene, elektro-
nikus zene. Amikor kifejezte tanácstalanságát 
George Lucas felé, ő a következő útmutatót adta: 
„Tegyük fel, hogy ezek a teremtmények ezen 
a távoli bolygón rátalálnak Benny Goodman 
1930-as évekbeli kottáira, azt dekódolják, és 
megpróbálják eljátszani, de fogalmuk sincsen, 
hogy hogyan kellene szólnia. Nem akarod ezt 
megpróbálni? Hogyan próbálnának ezek a lé-
nyek Benny Goodmant játszani?” John Williams 
erre a zongorához ült, lejátszott pár alap swing 
motívumot, de egy kicsit melléütve, hamisan, 
pontatlanul. Mivel abban az időben még nem 
voltak nagyon elektronikus hangszerek, ezért 
szinte mindent akusztikusan rögzítettek, néhány 
ténylegesen elhangolt hangszeren. Ez lett a híres 
Cantina Band, ami a hallgatóság egyik legked-
veltebb darabja.

A Star Wars és a kollektív zenei emlékezet Meg-
érthető zene koncertje május 1-jén valósul meg 
a Zeneakadémián, 11.00 és 15.00 órakor. Vezé-
nyel és magyaráz: Hollerung Gábor

Fogodzó

Egy egyszerű példa a leitmotivok használatára
Ha van kedvük, egy rövid kalandra hívom 
önöket. Amikor legközelebb megnézik az ere-
deti Star Wars trilógiát, figyeljenek kicsit a 
jelenetekben felcsendülő zenei motívumokra, 
és azonnal világossá válik a letimotivok, jelen-
tősége. A leitmotiv Wagner nevéhez fűződik 
– bár az elnevezés nem tőle származik. Wag-
ner az egyes szereplőket, helyzeteket, eszmé-
nyeket bizonyos egyedi zenei motívumokkal 
kötötte össze, melyek alkalmasak arra, hogy 
jelezzék egy szereplő, esemény jelenlétét, kö-
zeledtét, bekövetkeztét. A hollywoodi nagy 
zeneszerzők már arra is felhasználták eze-
ket a zenei motívumokat, hogy a motívum 
traszfigurációja által egyrészt kapcsolatot 
teremtsenek szereplők, valamint karakterek 
és helyzetek, karakterek és érzelmi állapotok 
között.

Amikor az eredeti trilógia első epizódjában 
(4.rész) Luke, a főhős először megjelenik, akkor 
nevelőanyja a nevét kiáltja. Ebben a pillanatban 
megszólal a főtéma fanfárja, kijelölve a néző 
számára a főszereplő, a Hős személyét. A téma 
az első pár megszólalásában még óvatos, jelez-
ve, hogy hősünk még az útja elején jár. Abban 
a jelenetben, amikor Leia hercegnő betáplálja 
a térképet a kis droid tárolójába, először szólal 
meg a Force (erő)-téma. Később, amikor Lu-
ke nevelőapjával a jövőjéről vitatkozik, a kissé 
lágyan induló főtéma átvált az erő-témába, ami 
csodálatosan kiteljesedik, majd átvált a láza-
dók-témájába, ami szelíden, a fuvolák hangján 
szólal meg. A néző innen tudhatja, hogy lesz 
kapocs a droid, a térkép, a lázadás és a hercegnő 
megmentése között. Végül, amikor Obi-Wan el-
magyarázza Luke-nak az Erő mibenlétét, ismét 
hallhatjuk az Erő-témát, ami a néző számára 
újra összeköttetést teremt Obi-Wan személye 
mint az erő hordozója és Luke között.

Gyönyörű helyszínek
Remek programok
Kiváló borok

IDÉN ELŐSZÖR
A TOKAJ-HEGYALJAI NYÁR PROGRAMSOROZATBAN:

XXXI. ZEMPLÉNI FESZTIVÁL
A RÉGIÓ LEGNAGYOBB
KULTURÁLIS FESZTIVÁLJA
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Török tárogatós és harsoná-
sok. Metszet, ~1530 

1559: János Zsigmond (1540. 
júl. 7. – 1571. márc. 14.) zene-
kedvelő, lanton kiválóan ját-
szó, koncertet is adó fejedelem. 
Szamosközy István krónikás 
szerint „Annyira buzgó volt a 
zenében, hogy az orgona- és 
lantjátékban még a járatos ze-
nészekkel is felvehette a ver-
senyt.” Grumo, itáliai követ je-
lentése említi, hogy sok zenészt 
tartott udvarában, köztük Bak-
fark Bálintot is, és zenekarában 
különösen sok volt a lengyel 
muzsikus. 

*1588-ban már említik for-
rásaink Báthory István (1533. 
szept. 27. – 1586. dec. 12.) itáliai 
zenészeit. Az itáliai muzsiku-
sok nagyobb arányú beván-
dorlása különösképpen Bát-
hory Zsigmond (1572 – 1613) 
idejére esett; Szamosközy 
részletes jegyzéket is hagyott 
ránk róluk. A fejedelemnek az 
itáliai zenével való kapcsolata-
it G. B. Mosto és Ph. de Monte 
Báthorynak ajánlott, Velencé-
ben kiadott madrigálkötetei 
is bizonyítják. Bethlen Gábor 
(1580. nov. 15. – 1629. nov. 15.) a 
zenészeit, főleg a vonósokat, a 

lantost, a theorbistát, a hárfást 
leginkább Németországból, 
a fúvósokat pedig Francia-
országból hozatta. G. Kraus 
szász krónikás feljegyezte, 
hogy Giovanni Bagli oni nak, 
a pápai udvar nagyhírű lant-
művészének gazdag jutalmat 
ígért, ha Erdélybe jön. De e 
tárgyalások nem vezettek 
eredményre.

*1595: Claudio Monteverdi 
(1567. máj. 15. – 1643. nov. 29.) 
itáliai barokk zeneszerző, pe-
dagógus, karnagy. 1590-ben a 
mantovai Gonzaga herceg éne-
kese és gambajátékosa lett. A 
herceg felismerte zsenialitását, 
és minden eszközzel támogatta. 
Monteverdi számos útjára el-
kísérte Gonzagát, így 1596-ban 
Magyarországra is, a törökök 
elleni hadjáratára, és jelen volt 
Esztergom ostrománál.

*1596: „Zrinyi György huszá-
rai elfogtak két török zenészt. 
Egyiküknek cimbálomja va-
gyon, olyan szabású, mint az-
kivel a deákok a misét éneklik, 
de nem fával veri, hanem mint 
az hárfát, csak az ujjával kap-
dozza”. Ő bizonyára kánunon 
játszott.

*1650: „Batthyány Ádám ud-
varában két török lantos  – nyil-
ván údos – élt: Lantos Mahmus 
és Musztafa. Údos lehetett a 
Francsity Gáspár által 1649-ben 
elfogott török lantos és kobzos 
is.” {Az úd vagy arab lant, pen-
getős húros hangszer, a musz-
lim világ zenekultúrájának 
egyik legfontosabb hangszere. 
A rövidnyakú lantok családjába 
sorolható, domború hátú, fogó-
lapos zeneszerszám. A nyugati 
lant ebből alakult ki. – Szerk.}

*1678: Franz Schmidtbaur 
(1649–1701) karmestert Ester-
házy Pál 1678. július elején 
fogadta fel, hogy kismartoni 
rezidenciáján a zenészegyüt-
test irányítsa, de a közel 30 év 
alatt „zeneszerzőként is aktív” 
volt. „Talán meglepő, de tény, 
hogy az Esterházy-zenészekre 
vonatkozó ismereteink a hatal-
mas forrásmennyiség ellenére 
is igen hiányosak a részleteket 
illetően. Schmidtbaur esete nem 
egyedi.”

*1760: Michael Haydn (1737. 
szept. 14. – 1806. aug. 10.) oszt-
rák klasszicista zeneszerző, Jo-
seph Haydn öccse. Zenei kar-
rierjük együtt indult. Michael 
első magyarországi szerződéses 
állása Nagyvárad püspökségé-
hez kötődik: a püspöki zenekar 
karmestere lett. Az újonnan 
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*1481–1487 között Budán te-
vékenykedett a flamand énekes 
és zeneszerző, J. de Stockem 
(1445 k.–1501 u.), aki Mátyás 
királyunk kórusának karnagya 
volt. Bartolomeo de Maraschi, 
aki a pápai énekkar vezetője 
volt, és 1483-ban diplomáciai 
küldetésben járt Budán, követ-
jelentésében „megszégyenülve” 
ismeri el: „… a királynak olyan 

énekkara van, hogy annál kü-
lönbet még nem láttam, a mi-
énkhez [a pápai énekkarhoz] 
hasonló, a pestisdúlás előtt.” 

*1477: Raffaello Maffei (1451. 
febr. 17.–1522. jan. 25.) itáliai hu-
manista, teológus, szerzetes. 
1477-ben járt Aragóniai Lajos 
bíborossal, annak missziós útja 
során, Mátyás királyunk udva-
rában. Hazatérve a rendet el-
hagyta, megnősült, és Volterra 
városában alakította ki reziden-
ciáját. Nevét azért is említjük, 
mert az általa írt enciklopédia 
volt Balassi Bálint (1554. okt. 
20. – 1594. máj. 30.) tankönyve, 
s a költő ebbe írta első verseit, 
melyeket dalokra komponált.

*1526: „Szulejmán szultán-
nak népes zenekara volt, de 
feltehetően Gázi Girej, a krími 
tatár kán, korának egyik leg-
jelentősebb zeneszerzője sem 
nélkülözte zenészeit, amikor 
1596-ban Pécsen telelt.”

„Ez a könyvecske „mindent felölel, a mi a zene körébe tartozik,  
az abc-től kezdve, a legművészibb klassikai formákig”.
Bartalus István: Zene-káté Lobe után c. könyvéről

„Örömmel jövök gyönyörű városukba!” – II. rész
Bartalus István (1821) Zene-káté Lobe után c. könyve (Pest, 1863; 
1864-től már iskolai tankönyv) a kritikus szerint 
mindent tartalmaz „a b c-től a klassikai formá-
kig”. Bezzeg jelen írásomról ez nem mondható 
el, pedig már a második résznél tartok a Budát, 
Pestet, Budapestet megjárt zeneszerzők össze-
sítése témájában. Úgy járok majd, mint amikor 
hazánk „zenés” településeit vettem sorra, mert, 
ahogy annak sem jutottam a végére, ennek 
sem fogok. Ezért arra buzdítom önt, kedves 
olvasó, hogy kutasson! S ha talál itt meg nem 
említett zenészt, írja a lista végére nevét, történetét, mint anno  
a háziasszonyok a receptkönyvek végén üresen hagyott Saját  
receptjeim című oldalra legújabb receptjüket… 
(Vagy küldje el nekünk az info@bdz.hu e-mail címre!)

Szöveg: Viant Katalin
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gette az útját. Mint zeneszerző 
maradandó és értékes opusokat 
hagyott hátra. Formaművész és 
klasszikus volt, mint Brahms. 
Impresszionista és dekadens, 
mint Strauss Richard. Halála 
pótolhatatlan hiányt jelent az 
egész világnak. A fejedelem 
költözött el benne, a zenekar 
császárja.”

*1885: E. F. Ch. d’Albert (1864. 
ápr. 10. – 1932. márc. 3.) skóciai 
születésű német zeneszerző, 
zongoraművész, karmester. 
Ifjúkorában virtuozitásának hí-
re gyorsan bejárta Európát. Bu-
dapesten először 1885-ben járt, 
aztán négy évtizeden keresz-
tül vissza-visszatért: 1890-ben  
Brahms dirigálásával játszot-
ta pl. a Pesti Vigadóban B-dúr 
zongoraversenyét. A kritikusok 
szerint előadói teljesítménye 
hullámzott, nagyban befolyá-
solta aznapi hangulata.

*1905: E. G. C. von Sauer 
(1862. okt. 8. – 1942. ápr. 27.) né-
met zeneszerző, zongoramű-
vész, zeneműkiadó, zongora-
tanár, egyike az első külföldi 
művészeknek, akik a Vigadó-
ban felléptek. Liszt Ferenc ta-
nítványa volt, az összes tanít-
vány közül az ő lemezfelvételei 
a legsikeresebbek. Játéka arisz-
tokratikus és elegáns. Csáth 
Géza úgy vélekedett, hogy 
„Sauer, valamint Godowksy 
és Backhaus, akik szintén fel-
léptek Budapesten, más-más 
zongoraiskolákat képviselnek 
játékukkal.” Csáth hallotta Sau-
er 1905-ös első koncertjét, ami 
mély benyomást tett rá, és meg-
lepte, hogy a pesti lapok nem 
voltak elragadtatva játékától”. 
„Sauer Emil mai zongoraestélye 

a zsúfolt Vigadóban egyike volt 
azoknak a diadalestéknek, me-
lyek olyan sűrűn ismétlődtek 

és ismétlődnek Sauer pályáján. 
Számomra mást jelentett. Le-
leplezési estély volt. Sikerült 
tisztán, világosan és kétségbe-
vonhatatlanul meglátnom en-
nek a nagy, híres virtuóznak 
egy jelentékeny gyengéjét. Amit 
ő akar, azt meg is tudja csinálni. 
A Chopin-darabokban persze, 
mint mindig, most is kifogásta-
lant produkált Sauer. A b-moll 
szonátát tökéletesen adta elő.” 

*1907: E. Caruso (1873. febr. 
27. –  1921. aug. 2.) 1907. okt. 2-án 
énekelt az Operaházban, amiről 
Csáth Géza kemény kritikát ír 
másnap: „A tenoristák királya, 
császára, a vidám bohém olasz 
fiú: Caruso tegnap rosszkedvű 
volt. Budapesti fellépése, amely-

lyel új művészi körútját meg-
kezdte, félsikerrel járt… A pesti 
közönség kegyetlen és igazság-
talan volt hozzá. Érezzük és vi-
lágosan látjuk ennek a tegnapi 
operai estének minden rugóját. 
Caruso szolid művészettel éne-
kelt… Az előadásnak kitűnő és 
egészen rossz részletei voltak.”

*1895: Richard Strauss (1864. 
jún. 11. – 1949. szept. 8.). A kom-
ponista először a Budapesti 
Filharmóniai Társaság meg-
hívására érkezett Budapestre, 
1895-ben. A Vigadóban, dec. 
4-én, a Halál és megdicsőü-
lés c. művét vezényelte. Csáth 

Gézát idézzük az 1910. nov. 3-i, 
az Operaházban zajló Elekt-
ra-estről: „Ma az Operaházban 
ünnepi este volt. A karmesteri 
székben Strauss Richard ült, és 
vezette operájának, az Elektrá-
nak előadását. Ezzel a nappal 
az utolsó csatája is megvíva-
tott annak a zenei háborúnak, 
amellyel Strauss Budapestet 
meghódította. Az est közönsé-
ge zajos ovációban részesítette 
Strauss Richardot.”

*1910: Pablo Casals (1876. dec. 
29. – 1973. okt. 22.) 1910 és 1964 
között mintegy 32 alkalommal 
lépett fel Aradtól Budapestig, a 

kinevezett püspök, Patachich 
Ádám (1716. febr. 18. – 1784. júl. 
19.) kíséretében érkezett a vá-
rosba 1760. márc. 29-én.

*1796: Ludwig van Bee-
thoven (1770. dec. 16.  –  1827. 
márc. 26.) német zeneszerző, 
Haydn és Mozart mellett ő a 
bécsi klasszika harmadik nagy 
alakja. „Beethoven olyan, mint 
egy álom, hogy házunk barátja, 
bizalmasa volt!… Eljött Budára, 
eljött Martonvásárra.”  –  írja 
Brunszvik Teréz a naplójában. 
1800 és 1808 között többször 
járt Martonvásáron, ahogy 

Budán is: 1796. nov. 23-án adta 
első magyarországi hangver-
senyét, 1800. május 7-én pedig 
a Várszínházban adott hang-
versenyt. Itt B. G. Punto kürt-
művésszel [egy újabb külföldi 
művész!] együtt lépett fel. A 
korabeli sajtó szerint „B úr kü-
lönös ügyességgel mutatta be 
tehetségét a Forte-pianon…” 

* 1841: F. R. Volkmann, vagy 
ahogy mi őt hívtuk, Volkmann 
Róbert (1815. ápr. 6.  –  1883. okt. 
28.) Magyarországon működő 
német zeneszerző, zenepeda-
gógus, karmester. Pályafutását 
Prágában kezdte énektanár-
ként, majd Szemeréden (ma 
Szlovákia) a gróf Steinlein csa-
ládnál lett zenemester. 1841-ben 
költözött Pestre, ahol magán 
zenetanár lett. 1848-ban a Zsi-

nagóga orgonistája és karnagya 
lett, de 1849-ben felmondott. Ez 
idő tájt kötött szoros barátsá-
got Erkel Ferenccel, a Dopp-
ler-testvérekkel (Ferenccel és 
Károllyal, a virtuóz fuvolamű-
vészekkel) és Thern Károllyal 
(salzburgi származású zongo-
raművésszel). 1850-ben Liszt 
Ferencnek dedikálta 2. (b-moll) 
zongoratrióját (Op. 5.).

*1860. okt. 3: E helyt a Zené-
szeti lapok első számáról em-
lékezünk meg, amely alapító-
jának és főszerkesztőjének, id. 
Ábrányi Kornélnak köszönhe-
tően e napon jelent meg először. 
Ábrányi zenei író, zeneszerző, 
zongoraművész, zenepedagó-
gus és népdalgyűjtő is volt. 
Münchenben ismerkedett meg 
Liszt Ferenccel, akinek egyik 
legodaadóbb híve és barátja lett. 
Párizsban Chopintől és Kalk-
brennertől vett zongoraórákat.

*1868: Clara Schumann 
(1819. szept. 13.  –  1896. máj. 
20.) zongoraművész, zeneszer-
ző. Többször is fellépett Buda-
pesten, így 1868. dec. 12-én is 
a Pesti Vigadóban mint férje 
műveinek leghitelesebb tolmá-
csolója. A telt házas koncert 
műsorának előadása „bravúrt 

jelent ma is még a zongoravir-
tuózok számára is!”

*1879: C. C. Saint-Saëns (1835. 
okt. 9. – 1921. dec. 16.) francia 
zeneszerző, karmester, zongo-
rista, orgonista. 1877-től hang-
versenykörutat tett, ahol saját 
műveit adta elő karmesterként 
és hangszeres művészként. 
1879-ben forró sikerű hangver-
senyt adott Budapesten is.

*1888: G. Mahler (1860. júl. 
7. – 1911. máj. 18.) cseh–osztrák 
zeneszerző, karmester. 1888 
és 1891 között a budapesti 
Operaház igazgatója és veze-
tő karnagya volt. A Teréz krt. 
7-ben lakott. Mahler többször 
nyilatkozta, miszerint nem kel-
lene mindent – köztük a Wag-
ner-operákat is – magyarul 
énekelni. 

Csáth Géza szerint ő: „A zene 
Napóleonja volt. Nem annyira 
alkotó, mint inkább harcos, 
fáradhatatlan, küzdő, rajongó. 

Rajongója volt a gondolatai-
nak, a nézeteinek, a terveinek. 
A budapesti operaház törté-
netében Mahler igazgatósága 
jelentős korszakot képvisel. A 
Cavalleria rusticana bemutató-
ja szenzációszámba ment, és a 
közönségnél Puccininak egyen-
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Zeneakadémián, a Vigadóban…
Csáth Géza szavai: „Casals Pab-
lo új ember nálunk, Budapesten 
először játszott. Azok között, 
akiket mi hallottunk, föltétlen a 
cselló legnagyobb művésze. És 
egyike egyúttal a legnagyobb 
interpretátoroknak. Alacsony 

termetű, kopasz fejű, igénytelen 
megjelenésű kis ember. Csak a 
fekete, mély szemeiben ég va-
lami szokatlan tűz. És amikor 
a vonóját nekifeszíti a húrok-
nak, akkor megtudjuk, hogy ez 
a tűz a géniusz tüze. Bámulatos 
erő, egyszerűség, igazság van 
a játékában. Aki olyan kitűnő 
kamaraművész, mint ő, annál 
nem tekinthetjük ezt hamis 
művészi becsvágynak, hanem 
gyönyörködünk az erőben és a 
dologbeli tudásban. Ünnepi est 
volt. Casals meghódította a mi 
közönségünket is.” 

*1911: Burmester, Casals, 
D’Albert dec. 5-i, Vigadó-béli 
koncertjéről Csáth Géza sorai: 
„Ezt a három nevet még sohase 
olvastuk így együtt. Még sohase 
láttuk őket egyszerre a pódiu-
mon. Akármelyik közülük zsú-
folt hangversenytermet jelent. 
Teljesen érthető tehát, hogy ma 
este, amikor a három zenei hős 

egy trióestélyre szövetkezve 
indult a közönség meghódítá-
sának: egész Budapest lábaik 
elé feküdt. Soha hasonló nagy 
publikumot még nem láttunk a 
Vigadóban. Három triót adtak 
elő, egy Schumann-, egy Bee-
thoven- és egy Schubert-féle 
opust. Mind a háromnak az 
előadása méltán reprezentálja 
csodálatos művészetüket, pá-
ratlan lelkiismeretességüket és 
interpretátori zsenialitásukat. 
A közönség szinte lázasan ün-
nepelte Burmestert, Casalst és 
D’Albert-t.” 

*1925. Fjodor Saljapin (1873. 
febr. 13. – 1938. ápr. 12.), a nagy 
orosz basszista 1925-ben lépett 
fel a pesti Városi Színházban 
(ma: Erkel Színház). E napon 
„Saljapin, a nagy zene-drámai 
színész, nálunk csak dal-”sza-

való estét” tartott... A hölgyek 
úgy kiöltöztek a Saljapin hang-
versenyre, mint valami udvari 
bálra, mert hallották, hogy Sal-
japin valóságos király, akinek 
udvara a fél világ.” – olvasható 
Tóth Aladár: Feodor Saljapin c. 
írásában, a Nyugatban.

1928. Joséphine Baker (1906. 
június 3. – 1975. ápr. 12.). A 
Bronz vagy Ében Vénusz névvel 

illetett sztár Budapesten össze-
sen 3 alkalommal járt: 1928-ban 
kétszer is, harmadszor 1957-

ben. 1928-as fellépését a Royal 
Orfeumban Réz Tibor (1885) 
plakátja hirdette.

*1928: Sergio Failoni (1890. 
dec. 18. – 1948. júl. 25.) csellista, 
karmester, zeneszerző, két évig 
Toscanini asszisztense volt. 
Mintegy 20 évet élt és dolgozott 
Magyarországon, csak az Ope-
raházban több mint 900 esten 
vezényelt. 1928-tól a budapes-
ti Operaház vezető karnagya, 
örökös tagja, főzeneigazgatója 
volt. „A magyar operaélet nagy 
alakja volt. Kiváló Wagner-, 
Verdi- és Puccini-előadásokat 
vezényelt, sokat tett az olasz 
opera népszerűsítéséért. Példa-

képének Toscaninit tekintette. 
Bartók és Kodály művészetének 
és tevékenységének lelkes híve 
és támogatója volt.” 

*1948: Leonard Bernstein 
(1918. aug. 25. – 1990. okt. 14.) 
két alkalommal járt Magyaror-
szágon: 1948-ban, majd 1983-
ban, 35 esztendő után ismét, 
amikor is a Bajor Rádió Szim-
fonikus zenekarával megis-
mételte korábbi koncertjének 
programját.

*1949: Maja Pliszeckaja 
(1925. nov. 20. – 2015. máj. 2.) 
orosz balerina Magyarországon 
először az 1949-es Világifjúsági 
Találkozó alkalmából járt, majd 
1956. márc. 9-én, amikor Odet-
te-Odilia szerepét alakította 

Csajkovszkij A hattyúk tava c. 
táncjátékában, az Állami Ope-
raházban.

*Dohnányi sarok
1908. febr. 17-én a Brüsszeli 

vonósnégyes Budapesten elját-
szotta névadónk már bemutatott 
Desz-dúr kvartettjét. Csáth így 
ír az eseményről: „…a Desz-dúr 
kvartett hangjaiban ma meg-
láttam Dohnányit, ezt a nagy 
tudású fiatal zongoratitánt, 
ideges sápadt arcával, hosszúra 

növesztett 
és simára 
fésült sző-
ke hajával, 
szürke sze-
meivel. A 
D e sz - dú r 
k v a r t e t t 
egy valódi 
esztétikus munkája, egy széles 
látókörű interpretátori és poé-
tai elme megnyilatkozása…A 
hangzás mindenütt választékos, 
nemes. A brüsszeliek elragadó 
hévvel, lelkesedéssel és sugárzó 
értelmességgel játszották a kvar-
tettet…Ami tanulságot, értéket, 
szépséget az intim muzsika csak 
adhat, azt a derék brüsszeliek 
tegnap aranytálcán adták elénk; 
a nagy interpretátorok fényes 
aranytálcáján.”
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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
Nádasdi Szilvia
Pánczél Tamás
Remenyik Gabriella
Sass Magdolna
Sawada Aya
Szilágyiné Kirkósa Ágnes
Szilágyi Péter
Szilágyi-Gárdián Rita
Véghelyi Márk

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

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

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

Nagybőgő
Budai Krisztián – szólamvezető
Lázár Gyula – szólamvezető
Baranyi Roland
Bartányi Réka
Bóni Andor
Botár Bence
Lombos Pál

Fuvola
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 – szólamvezető
Börzsönyi Máté
Chlebovics András
Flammer István
Mészáros Bence
Südi Bálint
Szokola János

Trombita
Csatos Ferenc – szólamvezető
Monoki Attila
Nagy Antal
Somorjai István

Harsona
Sütő András – szólamvezető
Gáspár Olivér
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
Czingráber Eszter – 
kommunikciós vezető 
Borbély Linda – 
kommunikációs menedzser 
Drucker Zsuzsa – zenekari titkár
Galambos Evelin – művészeti titkár
Kalán Erika – 
közönségkapcsolati menedzser
Kurta Klaudia – kottatáros, ügyelő
Ortutay Romola – pártolói klub 
Pásztor Viktor – berendező
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

BDZ



KoncertekKoncertek

82 83

2022. április 10. 
19:30 Vigadó 
A német romantika 
gyöngyszemei

Mendelssohn: Drei Motets op. 69. 
Schumann: Romanzen und Balladen 
Schubert: Mirjams Siegesgesang 
Schubert: G-dúr mise

Budapesti Akadémiai Kórustársaság  
Vezényel: Balassa Ildikó

2022. április 13. 
19:00 Klauzál Ház  
Lemezbemutató

Temesi Berci Symphosium 40. Szolnoki Péter
Bencsik Tamara
Kálmán Tamás
Vavra Bence
Nagy Laci Gitano
Csányi István
Vezényel: Werner Gábor

2022. április 22. 
19:30 Müpa 
ZenePlusz

Haydn: 99. (Esz-dúr) szimfónia 
Mahler: Dal a Földről

Vörös Szilvia – mezzoszoprán 
Erin Caves – tenor 
Vezényel: Roberto Paternostro

2022. április 25. 
19:30 Zeneakadémia 
Dohnányi

Szentpáli: Rapszódia 
Beethoven: Karfantázia 
Sibelius: II. szimfónia

Szepesi Bence – klarinét 
Réti Balázs – zongora 
Budapesti Akadémiai Kórustársaság 
Vezényel: Yu-An Chang

2022. május 1.  
11:00 és  
15:00 Zeneakadémia 
Megérthető

KOLLEKTÍV ZENEI EMLÉKEZET 
John Williams: Star Wars

Előad és vezényel: Hollerung Gábor

2022. május 8. 
19:30 Müpa 
Énekel az ország

Mendelssohn: Éliás Országos Egyesített Kórus 
Vezényel: Hollerung Gábor

2022. május 19. 
19:30 Müpa

Michel Legrand Songbook Oláh Kálmán

2022. május 20.  
19:00 Klauzál Ház 
Budafoki

Hindemith: Konzertmusik Op. 50. 
Mozart: c-mollzongoraverseny KV491 
Mendelssohn: IV. (Olasz) szimfónia

Elisabeth Waglechner – zongora 
Vezényel: Guido Mancusi

Koncertek

2022. február 26. 
19:30 Müpa 
ZenePlusz

Smetana: Az eladott menyasszony Vezényel: Hollerung Gábor 
Rendező: Szente Vajk

2022. március 12. 
19:30 Zeneakadémia 
Dohnányi

Schumann: Overture, Scherzo & Finale 
Vajda János: Vier vorletzte Lieder 
Saint-Saëns: III. (orgona) szimfónia

Meláth Andrea– ének 
Nagy László Adrián – orgona 
Budafoki Dohnányi Zenekar 
Vezényel: Hollerung Gábor

2022. március 13. 
11:00 Zeneakadémia 
Megérthető

HANGULATOK 
Debussy: Noktürnök

Pro Musica Leánykar (karigazgató: 
Szabó Dénes) 
Előad és vezényel: Hollerung Gábor

2022. március 22. 
19:30 Vigadó 
Romantikus óriások

Brahms: Altrapszódia 
Brahms: Rinaldo-kantáta

Schöck Atala – alt 
Horváth István – tenor 
Honvéd Férfikar 
Vezényel: Riederauer Richárd

2022. március 25. 
19:00 Klauzál Ház 
Budafoki

Beethoven-Dénes: István király nyitány 
ünnepi harangozással  
Liszt-Dénes: Dante (700) – Dante szoná-
ta zenekarra  
Chen Gang: The Sun is shining over 
Tashkuergan  
Dénes István: Himnikus Szózatok

Kállai Ernő – hegedű 
Budapesti Akadémiai Kórustársaság 
(karigazgató: Balassa Ildikó) 
Vezényel: Dénes István

2022. március 27. 
13:30 Sárospatak 

A Művelődés Háza megnyitója Vezényel: Hollerung Gábor

2022. március 28. 
Sárospatak 
Sulikoncertek

Saint-Saëns:  
Az állatok farsangja

Turcsányi Ildikó – próza 
Vezényel: Hollerung Gábor

2022. április 3. 
19:30 Várkert Bazár 
Kékszakáll

Bartók-Sárik:  
A Kékszakállú herceg vára

Kékszakállú: Cser Krisztián 
Judit: Miksch Adrienn 
Bubenyák Zoltán – zongora, orgona 
Sárik Péter Trió  
Vezényel: Hollerung Gábor

A Budafoki Dohnányi Zenekar hangversenyei 2022. március – 2022. május A Budafoki Dohnányi Zenekar hangversenyei 2022. március – 2022. május
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halálakor Saint-Saëns a szimfóniát pártfogójának 
ajánlotta. 

MEGÉRTHETŐ

2022. március 13.
11:00 Zeneakadémia

HANGULATOK
Debussy: Noktürnök

Pro Musica Leánykar (karigazgató: Szabó Dénes)
Előad és vezényel: Hollerung Gábor

Debussy Noktürnök című műve az impresszioniz-
mus egyik kiemelkedő alkotása. A műben jól tetten 
érhető a zeneszerző gondolkodásmódjának kü-
lönleges képszerűsége, a fények és a színek iránti 
különleges érzékenysége. Debussy saját maga által 
adott programjában mindhárom tétel főszereplője 
az éjszakai fényjáték. Az első tételben a mozdu-
latlan felhők élménye, a másodikban egy éjszakai 
ünnep villanásai, és az ünnepen áthaladó menet 
hangulata fogalmazódik meg. A harmadik tétel-
ben a vízfelszínen meg-megcsillanó holdfény és 
a hullámok játékából a szirének hangját hallja ki 
a szerző. A mű kézzelfoghatóan képszerű, és sok 
szempontból kapcsolódik a romantikus szimfoni-
kus költemények tradíciójához.

ROMANTIKUS ÓRIÁSOK

2022. március 22.
19:30 Vigadó

Brahms: Altrapszódia
Brahms: Rinaldo-kantáta

Schöck Atala – alt
Horváth István – tenor
Honvéd Férfikar
Vezényel: Riederauer Richárd

A Honvéd Férfikar 2022. tavaszi bérletének má-
sodik előadásán Goethe költészetéé a főszerep.  
Brahms Altrapszódiája és Rinaldo kantájának 
szövege egyaránt Goethe tollából származik.

Az Altrapszódia szövege a „Téli utazás a Harz-
ban” című költemény 5-7. versszaka. Fájdalommal 
teli hangvétele a romantika érzésvilágát jeleníti 
meg. Brahms szerette volna nőül venni Julie Schu-
mannt, Robert Schumann és Clara Schumann le-
ányát, ám a szülők inkább egy olasz grófhoz ad-
ták feleségül. Brahms iszonyatos csalódásában 
és lelkiállapotában írta a rendkívül depresszív 
hangulatú Altrapszódiát, és adta nász-emlékül 
Clara Schumannak az esküvő napján.

A Rinaldo szintén a szerelmi kétségektől gyö-
tört romantikus lélek közvetlen megszólalása, a 
Torquato Tasso: Megszabadított Jeruzsálemjében 
olvasható Rinaldo-történet alapján. A kantáta 
alapjául szolgáló szöveg Goethe egyetlen, kife-
jezetten szövegkönyvnek született műve, melyet 
a nagy zenebarát weimari nagyhercegnek írt. 
Az első megzenésítés – Peter Winter munkája 
– teljesen a feledésbe merült. Goethe története 
Rinaldonak a bűbájos Armida varázslatából való 
szabadulását tárja elénk. Bővelkedik romantikus 
érzelmekben, drámai fordulatokban kitűnő lehe-
tőséget adva ezzel Brahms fantáziájának.

A művek, vitathatatlan művészi és szellemi 
nagyságuk ellenére sem hallhatóak gyakran a 
koncertszínpadokon, aminek oka elsősorban az 
előadói nehézségük. Épp ezért jelent a Férfikar 
számára izgalmas feladatot, és a közönségnek 
különleges zenei élményt a márciusi koncert.

BUDAFOKI

2022. március 25.
19:00 Klauzál Ház

Beethoven-Dénes: 
István király nyitány ünnepi harangozással
Liszt-Dénes:  Dante (700) – Dante szonáta 

zenekarra 
Chen Gang:  The Sun is shining over  

Tashkuergan 
Dénes István: Himnikus Szózatok

Kállai Ernő – hegedű
Budapesti Akadémiai Kórustársaság 
(karigazgató: Balassa Ildikó)
Vezényel: Dénes István

ZENEPLUSZ

2022. február 26.
19:30 Müpa

Smetana: Az eladott menyasszony

Vezényel: Hollerung Gábor
Rendező: Szente Vajk

Smetana operái közül leginkább Az eladott meny-
asszony (Prodaná Nevesta) tartozik bele a cseh 
nemzeti klasszikus kánonba. Más nyelvekre – 
The Bartered Bride – az elcserélt szinonimával 
szokták fordítani, ami még jobban kidomborítja 
Smetana operájának komikus, mesebeli jelle-
gét. A falusi szerelmi történet nagyon egysze-
rű: Mařenka szereti Jeníket, de a szülei a helyi 
gazdag Micha másik fiát, Vaseket szánták neki 
férjül. Jeník megállapodik a házasságközvetítő-
vel, hogy lemond a Mařenkával tervezett frigytől 
egy hatalmas összegért, de azzal a feltétellel, 
hogy Mařenka a Mícha legidősebb fiához men-
jen feleségül. Jeniken kívül senki sem tudja a 
faluban, hogy ő maga is Mícha elveszett fia. Az 
alku tehát létrejön, ami sok-sok bonyodalmat, 
szerelmi cívódást okoz. De a végén, mint Mo-
lière vígjátékaiban is, egy nem várt fordulattal 
minden a helyére kerül. Minden jó, ha a vége jó: 
a falu népe is boldog, és vidám dalra és táncra 
perdül. Smetana annyira el volt bűvölve a mesés 
történettől, hogy gyönyörű prelúdiumot kompo-
nált: az opera nyitánya később önálló koncert-
darabként szerepelt.

DOHNÁNYI

2022. március 12.
19:30 Zeneakadémia

Schumann: Overture, Scherzo & Finale
Vajda János: Vier vorletzte Lieder
Saint-Saëns: III. (orgona) szimfónia

Meláth Andrea– ének
Nagy László Adrián – orgona
Budafoki Dohnányi Zenekar
Vezényel: Hollerung Gábor

Robert Schumann a romantikus zene rövid életű, 
ám termékeny zeneszerzője: zongoraművek, dalok, 
szimfonikus és kamarazenei művek szerepelnek 
főleg életművében. Az Ouverture, Scherzo és Fi-
nale-t élete egyik legtermékenyebb és legboldogabb 
időszakában, nem sokkal házasságkötése után, 
1841-ben vetette papírra. Sinfonietta-nak nevezte el 
akkor, és mint második szimfóniájaként gondolt a 
darabra. A szimfóniákra jellemző lassú tétel azon-
ban hiányzik a műből, ezért később átnevezte a 
művet, amely így nyerte el végső címét: Ouverture, 
Scherzo, Finale. A darabot néhány év múlva újra át-
nézte, és a Finale tétel kisebb változtatásaival a mű 
ekkor nyerte el végleges formáját. És bár lassú be-
vezetővel indul a Nyitány, allegro-ban folytatódik, 
amit aztán az élénk tempójú táncos scherzo követ, s 
végül a főtéma motívumainak visszatérésével egy 
codával zárul a Finale. Egy diadalmas, erőteljes, 
áradó romantikus zene élményével ajándékoz meg 
minket Schumann ezzel a művével.

Vajda János a 20. századi magyar zene egyik 
legizgalmasabb és legsokoldalúbb zeneszerzője, 
ráadásul a ma este felcsendülő művének zenekari 
ősbemutatójának lehetnek szem- és fültanúi. Er-
kel- és Kossuth-díjas zeneszerző, zenepedagógus, 
akinek zenei munkássága a zene számos terüle-
tére kiterjed: operák, balettek, zenekari és kama-
razenekari művek, kórusművek, dalok alkotják 
eddigi életművét. A Budafoki Dohnányi Zenekar 
gyakran tűzi műsorára Vajda János darabjait, ezért 
az idei évadból sem hiányozhatott Vajda-mű a 
koncertműsorból. Ezen az estén a szerző egyik 
új darabját mutatjuk be, a Vier vorletzte Lieder-t, 
aminek zongorás bemutatója októberben volt. A 
dalokat Vajda János műveinek rendszeres előadó-
ja, Meláth Andrea tolmácsolásában hallhatják.

Saint-Saëns a 19. századi francia zeneirodalom 
egyik legismertebb alakja, aki hatalmas életművet 
hagyott hátra. Kivételes tehetségű csodagyerek 
volt, akinél már hároméves korában megmutat-
koztak zenei képeségei. Zongorázni tanult, majd 
felvették a Párizsi konzervatóriumba, aminek az 
elvégzése után orgonistaként helyezkedett el a 
St. Madelain templomban. Egyik játéka alkalmá-
val Liszt Ferenc is jelen volt, s Saint-Saens játékát 
hallva a világ egyik legjobb orgonistájának titu-
lálta. 3. szimfóniáját 1886-ban komponálta, melyet 
ugyanebben az évben májusban mutattak be 
Londonban. Két hónappal később, Liszt Ferenc 
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Temesi Berci negyedik szólólemezének bemu-
tatója,  melyen instrumentális dalok mellett 
énekes kompozíciók is szerepelnek. A dalokat 
Werner Gábor, zenekarunk karmestere hang-
szerelte, és a lemezt 2021-ben Fonogram-díjjal 
jutalmazták.

ZENEPLUSZ

2022. április 22.
19:30 Müpa

Haydn: 99. (Esz-dúr) szimfónia
Mahler: Dal a Földről

Vörös Szilvia – mezzoszoprán
Erin Caves – tenor
Vezényel: Roberto Paternostro

A Budafoki Dohnányi Zenekar ma esti koncert-
jén Vörös Szilvia, a Bécsi Állami Opera magáné-
nekese és Erin Caves, amerikai tenor közreműkö-
dik Mahler: Dal a Földről című művében. A darab 
egyúttal tisztelgés a Föld napja előtt. Az ikonikus 
Mahler-mű előtt pedig Haydn gazdag szimfónia 
repertoárjából a mai estén a 99.-et hallhatjuk.

Haydnt, a bécsi klasszika mesterét, jogosan 
emlegetik a szimfónia atyjaként, hiszen több, 
mint 100 szimfóniát komponált, és az ő hatására 
alakult át az eredetileg háromtételes szerkezetű 
szimfónia négytételessé a menüett beiktatásával 
a zárótétel elé. A 99. szimfónia az úgynevezett 
londoni szimfóniák közé tartozik, melyekből ösz-
szesen tizenkettőt komponált a szerző 1791-1795 
között londoni útjai alkalmával.

A szimfónia megírásakor Haydn már öreg ró-
kának számított, mégis hoz néhány újítást a mű-
vében. Többek között életében először bevezeti 
a klarinétot a szimfóniájába, ami valószínűleg a 
nála jóval fiatalabb, s ekkorra már elhunyt Mo-
zart hatásának köszönhető. Hangnemváltások-
ban gazdag első tétellel indul a darab, szonáta 
formájú adagio tétel követi, majd a menüett után 
egy élénk fináléval zárul a szimfónia.

Mahler Dal a Földről című művét életének egyik 
legkritikusabb időszakában komponálta: nem sok-
kal ezelőtt vesztette el egyik kislányát, egészségi 
állapota is megromlott, ekkor derült ki szívbeteg-

sége, illetve házassága is válságba jutott. Hogy 
borongós hangulatán javítson, egyik ismerőse 
egy verses kötetet ajándékozott neki, Hans Bethge 
német filozófus és germanista verseskötetét, ami-
ben 8. századi kínai versek átköltései találhatók. 
A versek bölcsessége és melankolikus hangneme 
annyira megérintette Mahlert, hogy úgy döntött, 
kiválaszt hat szöveget, amelyre zenét komponál. 
Így született meg 1908-ban ez a dalciklus, melyben 
találunk bordalt, dalt az őszi napsugárról, a fiatal-
ságról, a szépségről, a tavaszról, vagyis mindarról, 
ami örömöt okoz, de ugyanakkor szenvedést is 
múlékonysága miatt. A ciklust végül a Búcsú dala 
zárja, mely transzcendentális magasságokba emeli 
a hallgatót.

DOHNÁNYI

2022. április 25.
19:30 Zeneakadémia

Szentpáli: Rapszódia
Beethoven: Karfantázia
Sibelius: II. szimfónia

Szepesi Bence – klarinét
Réti Balázs – zongora
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Vezényel: Yu-An Chang

Ezen az estén a Dohnányi Zenekart a taiwani 
származású karmester, Yu-An Chang vezeti 
Szentpáli, Beethoven és Sibelius műveiben.

Elsőként a fiatal magyar tubaművész és zene-
szerző, Szentpáli Roland Rapszódia című közön-
ségkedvenc műve hangzik el, mely egy igazi 
one-man show zenekarunk klarinétosa, Szepesi 
Bence számára, népzenei elemekkel. 

Ezt követően Beethoven grandiózus világába 
kerülünk a német zeneszerző Karfantáziájával, 
mely rekord idő alatt született meg, ugyanis 
Beethoven egy már megszervezett jótékony-
sági koncert záródarabjának szánta hirtelen 
ötlettől vezérelve. A koncert Beethoven V. és 
VI. szimfóniájának premierje volt, melyre 1808. 
dec. 22-én került sor. Az estet a zongorára, 
szóló énekesre, vegyeskarra és zenekarra írt 
Karfantázia zárta, melyen maga Beethoven 

Dénes István karmester, zeneszerző, zongoramű-
vész különleges programot állított össze a ma esti 
koncertre. Az estén elhangzó művek között több 
különlegesség is szerepel: elsőként Beethoven Ist-
ván király nyitányának Dénes István által készített 
átirata hallható majd, melyet egy mai zenekar tech-
nikai szintjéhez igazított a hangszereléssel, illetve 
a harangokkal. Ezután Liszt eredetileg zongorára 
írt Dante-Szonátája következik, szintén Dénes Ist-
ván zenekari átiratában, melyet Dante halálának, 
az Isteni színjáték költőjének 700. évfordulójára 
készített. Az est második felében egy kortárs mű 
hangzik el, Chen Gang múlt században született 
kínai zeneszerző darabja, melyet hegedűre, zongo-
rára vagy zenekari kíséretre írt. Dénes Istvánnak 
köszönhetjük, hogy elhozta Magyarországra ezt 
a művet, miután Kínában vezényelte. A koncert 
végül Dénes István művével zárul, melyet először 
hallhat a kedves közönség. Erkel Szózata és Egressy 
Béni Szózata is felcsendül a Himnikus szózatokban, 
melyeket Dénes István sző egybe, egyetlen darabbá. 

KÉKSZAKÁLL

2022. április 3.
19:30 Várkert Bazár

Bartók-Sárik: A Kékszakállú herceg vára

Kékszakállú: Cser Krisztián
Judit: Miksch Adrienn
Bubenyák Zoltán – zongora, orgona
Sárik Péter Trió 
Vezényel: Hollerung Gábor

Sárik Péter és triója több mint egy évtizede azon 
dolgozik, hogy olyan nehezebben befogadható 
műfajokat és szerzőket vigyen közelebb a közön-
séghez, mint a jazz és Bartók Béla. „Rendkívül 
fontosnak tartom, hogy hazánk talán legjelen-
tősebb zeneszerzőjének munkásságát őrizzük, 
továbbvigyük, és a zenehallgatók lehető legszé-
lesebb rétegével ismertessük és szerettessük meg. 
Hiszem és tapasztalom, hogy ha természetesen, 
közvetlenül, a merev formákat lebontva adjuk elő 
a műveket, akkor új, őszinte jazz- és Bartók-ra-
jongókat szerezhetünk, akik valódi szerelmesei 
lesznek ezeknek a kincseknek.” (Sárik Péter) 

A kékszakállú herceg vára című Bartók-darab hiába 
népszerű mű az operaszínpadokon, sokak számá-
ra mégis nehezen élvezhető, túl modern, elvont. 
Számtalan interpretációban adták már elő, de még 
soha nem készült belőle jazzfeldolgozás.

A NÉMET ROMANTIKA GYÖNGYSZEMEI

2022. április 10.
19:30 Vigadó

Mendelssohn: Drei Motets op. 69.
Schumann: Romanzen und Balladen
Schubert: Mirjams Siegesgesang
Schubert: G-dúr mise

Budapesti Akadémiai Kórustársaság 
Vezényel: Balassa Ildikó

A mai hangversenyünk középpontjában a kórus 
áll, melynek előadásában a német romantika leg-
nagyobb szerzőinek kórusművei csendülnek fel.

Az első részben három különböző karakterű 
szövegre épülő művet hallhatunk. A motetták-
ban a zeneszerző gyászát, és az isteni gondvi-
selésbe vetett hitét élhetjük át, a Románcok és 
balladákban misztikusabb, szerelemmel átfűtött 
atmoszférát teremt a kórus, végül egy bibliai 
témájú győzelmi dal és hálaének hangzik el.

A koncertet a szünet után a zeneirodalom 
egyik legismertebb miséjével, Schubert G-dúr 
miséjével zárjuk le. A művet Schubert 18 éves 
korában, egy hét alatt komponálta szoprán, te-
nor, basszus szólistákra, vegyeskarra, vonósze-
nekarra és orgonára. A mise dallamosságával, 
bensőségességével, spirituális szépségével segít 
ráhangolódni a közeledő húsvéti időszakra.

LEMEZBEMUTATÓ

2022. április 13.
19:00 Klauzál Ház

Temesi Berci: Symphosium 40. című 
lemez bemutatója

Vezényel: Werner Gábor
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zongorázott, állítólag a helyszínen improvi-
zálva saját részét.

Végül mai esténket Sibelius II. szimfóniájával zár-
juk, melyet „függetlenség” melléknévvel is szoktak 
illetni, mert sokáig Finnország Oroszországtól való 
függetlenségi törekvéseit szimbolizálta. Sibelius ezt 
a művét olaszországi tartózkodását követően írta, 
ami nagy hatást gyakorolt rá. Ez a műve sokkal 
inkább lélekkel teli, mint első szimfóniája, maga a 
szerző is úgy hívta: a lélek vallomása.

MEGÉRTHETŐ

2022. május 1. 
11:00 és 15:00 Zeneakadémia

KOLLEKTÍV ZENEI EMLÉKEZET
John Williams: Star Wars

Előad és vezényel: Hollerung Gábor

John Williams életműve kiemelkedik a modern 
filmzene világából hihetetlen sokszínűségével, 
magas mesterségbeli tudásával, és a klasszikus 
zenei gondolkodás minden eszközének hasz-
nálatával.

A hangversenyen John Williams leghíresebb 
filmzenéi csendülnek fel, felmutatva egyfelől 
ezek zenei gyökereit Wagnertől Prokofjevig, 
másfelől bepillantást kaphat a kedves közönség 
a zeneszerző műhelyébe, gondolkodásmódjába, 
eszközrendszerébe.

ÉNEKEL AZ ORSZÁG

2022. május 8.
19:30 Müpa

Mendelssohn: Éliás

Országos Egyesített Kórus
Vezényel: Hollerung Gábor

Évről évre az ország minden tájáról, sőt hatá-
rainkon túlról is több száz kórusénekes gyűlik 
össze, hogy több hónapos felkészülést és egy 

intenzív kórushétvégét követően a zeneiroda-
lom legjelentősebb alkotásait szólaltassák meg 
Hollerung Gábor vezetésével. A mintegy 400 éne-
kes ezúttal Mendelssohn Éliás című oratóriumát 
szólaltatja meg, ami a nagy barokk oratóriumok 
méltó utódja és folytatója. Rendkívüli dallam-
gazdagság, izgalmas dramaturgia, hatalmas, 
operaszerű kórustablók jellemzik. A hallgatóság 
és a közreműködők számára egyaránt ünnep a 
mű előadása.

BUDAFOKI

2022. május 20. 
19:00 Klauzál Ház

Hindemith: Konzertmusik Op. 50.
Mozart: c-mollzongoraverseny KV491
Mendelssohn: IV. (Olasz) szimfónia

Elisabeth Waglechner – zongora
Vezényel: Guido Mancusi

Elsőként Hindemith Konzertmusik (op. 50) című, 
kéttételes alkotása csendül fel, melyet a szerző a 
Bostoni Szimfonikus Zenekar 50. évfordulójára 
komponálta. 

Ezután Mozart egyik legismertebb zongoraver-
senye, a c-moll hangzik el, melyet a szerző 1785-
ben kezdett el írni, s melyet egy múlva mutattak 
be először. Mozart egyik legszenvedélyesebb, 
sötét tónusú versenyműve ez, melyet a legtöké-
letesebbnek tartanak hangszerelés és zeneiség 
szempontjából is. A zongoraszólót ezen az estén 
a húszas évei elején járó Elisabeth Waglechner 
szólaltatja meg. A fiatal osztrák művésznőhöz 
igen közel áll Mozart zenéje. 2020-ban nem csak 
az első helyezést ért el a Nemzetközi Mozart 
Versenyen Ausztriában, de a különdíjat és a kö-
zönségdíjat is elhozta.

Az est harmadik műveként Mendelssohn Olasz 
szimfóniája hangzik el, melyet a szerző itáliai uta-
zásai ihlettek. A szimfóniát 1833-ban komponálta a 
londoni Filharmóniai Társaság karmesteri meghí-
vásának eleget téve. A művet még abban az évben 
bemutatták Mendelssohn vezényletével, de egy 
évvel később még átdolgozta, kottája pedig csak 
jóval később, a szerző halála után jelent meg.



bdz.hu/berletek-2022-23

BDZ BÉRLETEK 
2022-23

A Budafoki Dohnányi Zenekar várja önt 
a következő évad koncertjein is.
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