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Kedves Olvasónk! 

Oly sok bizonytalanság vesz minket körül. A Covid jön-megy. A mel-
lettünk folyó háború naponta elborzaszt minket. Az energiaválság, 
az infláció napról napra bizonytalanítja el biztosnak hitt dolgainkat.  
Folyamatosan és hirtelen változik körülöttünk minden. Hiába mondjuk, 
hogy a változás állandó, napról napra megélni ezt azért mégiscsak nehéz 
dolog.

Pedig a változás jelen van életünkben amúgy is. Ahogy lapszámunkból 
is kiderül, van olyan, aki egy nagyot csavarva a családi hagyományokon 
elsőként válik zenésszé. Van, aki szólistának készül, de addig-addig ala-
kulnak körülötte a dolgok, amíg eltökélt kamarazenésszé válik. Változnak 
a különböző műalkotások értelmezései is. Ma már természetesnek vesszük, 
hogy Shakespeare-t el lehet táncolni, hogy textiles végzettséggel borásszá 
lehet válni, hogy időről időre újabb és újabb vendégkarmesterekkel karöltve 
lehet és kell ön elé állnunk.

Maga a BDZ is változik. De a mi változásunk kiszámítható és az ön érde-
kében történik. Hagyományos, megszokott koncertjeink is frissülnek, de új, 
meg-megvalósuló ötleteink közönségünk összetételében is kisebb-nagyobb 
változásokat eredményeznek. Törekvésünk azonban állandó: kiszolgálni 
közönségünk érdeklődését és eljuttatni a klasszikus zenét azoknak is, akik 
azt hiszik, távol állnak tőle. Ezért, a lapszámunkban megidézett Vangelis 
hitvallását követve, egyre hangsúlyosabb nálunk a szinesztéziára való tö-
rekvés. Ennek keretében összehangoljuk a különböző kultúra-megjelenési 
formákat, és csomagban kínáljuk önnek s azoknak, akik még csak ez után 
találnak ránk. Új helyszínekkel, új megközelítésekkel, új közreműködőkkel 
várjuk önt, miközben mi magunk itt vagyunk változatlanul, kiszámíthatóan, 
biztos kapaszkodóként. 

Keressük és osszuk együtt tovább a szépet, a szépséges és apró csodákat, 
mert így – Bocelli szavait idézve – megváltoztathatjuk akár a kiszámítha-
tatlan, riasztó világot is. Együtt könnyű dolgunk van, mert „a zene egy 
különleges, érzékeny képződmény, amely a szavakkal el nem mondhatót 
képes elbeszélni.” 

Figyeljen ránk, tartson velünk, lapozgassa a Hangolót, mert a BDZ maga 
az élet, öröm, zene!

Változatlan tisztelettel: 
 
 Czingráber Eszter
 főszerkesztő
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Tervezzük!

TAKE IT EASY:  
Flört, játék és szenvedély a zenében

Kalandozni hívjuk önt és a borra, könyvre, no meg a zenére fogé-
kony fiatalokat. Kalandozásunk a szórakoztató zene történetén 
vezeti majd át közönségünket Heimann-borokkal, Libri könyvek-
kel, Akvárium Klub – helyszínnel, és persze a BDZ lebilincselő zenei 
összeállításával. Lapszámunk nyomdába adásakor pontos idő-
pontokkal még nem tudunk szolgálni, de készen állunk, így amint 
az égiek is úgy akarják, indul a háromkoncertes, egyedül álló  
sorozat. Figyelje Facebook oldalunkat és honlapunkat!

Szöveg: Czingráber Eszter

Ön szerint milyen az a „szalon-élet”? Nos, a BDZ 
elképzelése szerint egy olyan összművészeti, 
társasági platform, ahol koroktól függetlenül 
a zene, az irodalom, a gasztronómia, a tánc, a 
társalgás művészetét ötvözve szórakoztak, ki-
kapcsolódtak a kultúrára és társaságra fogékony 
emberek. Meglátásunk szerint ma is van létjo-
gosultsága az ilyesfajta kikapcsolódásnak. Nem 
ördögtől való elképzelés a zenéhez kapcsolni 
a bort, az irodalmat. Hát erre buzdítjuk mi is 
közönségünket! Adjuk át magunkat együtt en-
nek az összetett, igényes, mégis igen könnyed 
kikapcsolódási formának! 

Háromkoncertes sorozatunk témájául a szó-
rakoztató zene történetét választottuk. A három 
koncert során végigvesszük Hollerung Gábor 
magyarázó szövegeivel (amolyan Megérthető 
zene formában) a teljes történeti áttekintést, de 
mindháromszor más szemszögből, mindhárom 
koncerten borkóstolás és „könyv-kóstolás” le-
hetőségével, amolyan korunkbeli szalon han-
gulatban. A BDZ stratégiai partnerei ebben az 
egyedülálló újításban a Libri és a Heimann Csa-
ládi Birtok {A Heimann Családi Birtok tulajdo-
nosaival készített interjúnkat lásd a következő 
oldalon – Szerk}. Kalandozásainkat Hollerung 
Gábor vezeti, aki egyben a hangversenyek kar-
mestere is. 

A koncertek tematikája és címadása a borok 
világát követi: 1. koncert:  FLÖLRT (koncert fe-
hér borral: ÉVSZÁZADOK ZENEI FLÖRTJEI), 

2. koncert: SZENVEDÉLY (koncert vörösborral: 
SZERELEM, BOSSZÚ, EXTÁZIS), 3. koncert: JÁ-
TÉK (koncert rozé borral: CSAK KÖNNYEDÉN!). 
A zenei blokkok között, előtt és után borkóstolás-
ra lesz lehetőség, amely idő alatt színész-sztár-
vendégünk egy-egy rövid részletet olvas fel, 
ad elő a Libri által kiválogatott könyvekből. A 
szünetekben, illetve előtte-utána borozásra, 
olvasgatásra nyílik lehetőség. Borospoharát a 
koncertre is magával hozhatja vendégünk. Az 
ültetés sem hagyományos lesz; lazán elhelye-
zett fotelek, párnák várják vendégeinket. Tehát 
minden adott lesz ahhoz, hogy betérő vendége-
ink egy teljes, érzékeik szinte minden területére 
ható kikapcsolódással töltekezhessenek. Maga 
a helyszín is garancia a kötetlen, a komolyzene 
néha feszengő környezetéből kiszakadó, laza, 
mégis tartalmas, kora esti szórakozásra. Hiszen 
Budapest szívében, a „Gödörben”,  az elsősorban 
könnyűzenei rendezvényeiről ismert Akvárium 
Klubban várjuk majd vendégeinket. 

Take It Easy koncertjeinket vasárnapi kora-
estékre tervezzük, amolyan hétvégi leveze-
tésként, a következő hétre való felkészülés 
gyanánt. A program hivatalos része kb. 20.00 
óráig tart majd, de 21.00 óráig tartó borozgatás-
sal, olvasgatással, beszélgetéssel marasztalunk 
mindenkit. A koncertek végleges időpontjáról 
a bdz.hu oldalon vagy Facebook oldalunkon 
tájékozódhat. Számítunk önre! És rád is!  ■

Háromnapos kórusünnepre várunk! Akár kórusénekesként (a június 15-ei jelentkezési határidőig), akár 
érdeklődőként, de ne hagyd ki! Légy részese a külföldi és hazai kórusok hangversenyeinek, 

a Müpa épületét megtöltő egyéb énekes-programoknak, közös énekléseknek, a Szentivánéji kórus-
misztériumnak, a nemzetközi kórusgálát és a Carmina Buránát műsorára tűző nyitókoncertek és a 

többszáz énekest megmozgató Mozart, Händel zenéjét felvonultató zárókoncertnek! 
(Az oratorikus művekben a Budafoki Dohnnányi Zenekar működik közre, Vezényel: Hollerung Gábor.)

Részletes információ és jelentkezés:
hollerung.hu/korusunnep-2022

2022. július 1-3.

Müpa Budapest

IV. BUDAPESTI NEMZETKÖZI 
KÓRUSÜNNEP
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a Müpa épületét megtöltő egyéb énekes-programoknak, közös énekléseknek, a Szentivánéji kórus-
misztériumnak, a nemzetközi kórusgálát és a Carmina Buránát műsorára tűző nyitókoncertek és a 

többszáz énekest megmozgató Mozart, Händel zenéjét felvonultató zárókoncertnek! 
(Az oratorikus művekben a Budafoki Dohnnányi Zenekar működik közre, Vezényel: Hollerung Gábor.)

Részletes információ és jelentkezés:
hollerung.hu/korusunnep-2022

2022. július 1-3.

IV. BUDAPESTI NEMZETKÖZI 
KÓRUSÜNNEP

A LIBRI ÉS 
A HEIMANN CSALÁDI BIRTOK 

BEMUTATJA:

TAKE
IT EASY

 Flört, játék és szenvedély a zenében

A Budafoki Dohnányi Zenekar kalandozásai a szórakoztató zenében
Kalandozás-vezető és karmester: HOLLERUNG GÁBOR

Akvárium Klub, Budapest

Jön! Jön! Jön!
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„A bor kultúra”
A szekszárdi garabonciások;  
a Heimann Családi Birtok életmeséi

Nem ismertük egymást személyesen. Mégis, valahogy rögtön 
tudtuk, hogy egymást keressük a forró nyári délutánra megbe-
szélt találkozó helyszínén. A vadonatúj „TAKE IT EASY: Flört, játék, 
szenvedély a zenében” című, a borral és a könyvvel összefonódó 
koncertsorozatunk együttműködését tervezzük közösen tovább-
gondolni. Heimann Ágnessel és férjével, id.  Heimann Zoltánnal 
beszélgetek hosszasan, eleinte magázódva, majd a végére  
összetegeződve, így az írás már tegeződős formában születik. 

Szöveg: Czingráber Eszter

Sok pincét megkerestünk az együttmű-
ködési javaslatunkkal, de Ti szinte azonnal, és 
pozitívan reagáltatok.
Oh, igen – kezd bele Ágnes, a családi vállalkozás 
egyik közgazdásza, borásza, anyja, felesége. – 
Elolvastuk a részleteket, megvitattuk, és egyér-
telműen úgy gondoltuk, ott a helyünk a bort 
és az irodalmat szervesen integráló, könnyed 
komolyzenei sorozatban. 

Miért volt ez ennyire egyértelmű? 
Mert nekünk a bor kultúra. És mert rendkívül 
fontos számunkra a kultúra különböző területe-
inek összeérintése, a bor beintegrálása.

Mit jelent ez számotokra a gyakorlatban? 
Van például egy Barbár elnevezésű vörösborunk, 
amelyet Bartók Allegro Barbarója ihletett. Ez a 
bor pincészetünk zászlóshajója, ami több helyütt 
ma Magyarország tíz legjobbja között szerepel. 
Az új évjárat népszerűsítésére majd minden év-
ben „Barbár ünnep”-et ülünk. Ezt úgy kell elkép-
zelni, hogy 200-300 résztvevővel egy amolyan 
gasztro-kulturális eseményt csapunk komoly 
zenével, irodalommal és, természetesen bor-
kóstolóval. Közben pedig az egész rendezvény 
központi eleme a zene. Mindig van meghívott 
vendégünk a kulturális szférából. Vendégünk 
volt már Esterházy Péter, Cserna Szabó Imre, 

Grecsó Krisztián, vagy Szakcsi Lakatos Béla… 
2022. november 10-én a 2019-es évjáratot mutat-
juk be a Magyar Zene Házában. 

Évente szervezünk „Heimann Kertmozit”, ahol 
kortárs magyar filmeket vetítünk, és augusztus 
végén rendezzük a hagyományos „Heimann Jazz 
Teraszunkat”. A most tavasszal megnyílt „Hei-
mann Birtokbisztrónk” kortárs magyar festmé-
nyek kiállításnak is helyet ad.

Teljesen egyértelmű, hogy a bor az élete-
tek. De hogy alakult ez így? Hogy váltatok az 
ország egyik vezető borászatává?
Hosszú volt az út, amíg a bicskei, magyar „tex-
ti les” lány és a kilencedik generációs szekszárdi 
sváb parasztfiú eljutott idáig. Otthonról a textil 
vonulatot hoztam magammal – meséli Ági. – 
Közgázt végzett külkereskedőként a textilipar-
ban dolgoztam, exporttal foglalkoztam legin-
kább. De aztán jöttek a gyerekek, a két fiunk. 
Otthon maradtam velük ’84 és ’94 között, s ami-
kor vissza akartam térni, 
már egy egészen más 
világot találtam. 
Akkortájt kezdett 
a magyar bor újra 
népszerűvé válni. 
Zoli szüleinek volt 
egy fél hektár szőlő-

je, őket segítettük eleinte. Amikor a ’90-es évek 
elején lehetett már magáncéget alapítani, mi is 
belevágtunk. Megalakult a Heimann Bt. Aztán 
elkezdtünk nőni, fejlődni, bővülni. Jómagam 
elvégeztem a Soós István Borászati Szakközép-
iskolát, így magam is borértővé váltam. Ekkor 
azonban még Solymáron laktunk, ahol közös 
családi életünket megalapoztuk. 

Én közben visszaköltöztem Szekszárdra. – ve-
szi át a szót Zoltán. – Öt évig távházasságban 
éltünk, de aztán jött utánam Ági is. Zoli és Gábor 
fiunk addigra már „kirepült”, és külföldön kezd-
ték meg egyetemi tanulmányaikat. Zoli borász-
nak tanult, így Geisenheim, Montpellier és Udine  
egyetemein diplomázott, majd mestervizsgázott, 
és 2015-ben ért haza. Gábor Münchenben orvos-
nak tanult, és ott is alapított családot. 

Milyen ütemű növekedést kell elkép
zelni?
A területünk a kezdeti fél hektárról 25 hektárra 
nőtt. A tíz méteres pincénk mára 100 méteres pin-
cerendszerré bővült, és az induló kétezer palack 
mára évi 150-180 ezer. 2020-ban elkezdtük a bio 
gazdálkodásra való átállás, és 2025-re az egész 
szőlészet megkapja a bio minősítést. 

Ez mit jelent? 
Permetezünk mi is, de természetes anyagokkal. 
Nincs vegyszeres gyomírtás, nincs műtrágya, 
így lassan visszaáll a föld természetes biodiver-
zitása. Nem károsítjuk a földet, és a dolgozóink 
is biztonságban vannak. Nem utolsó szempont, 
hogy a bor is természetesebb, élettel telibb, iz-
galmasabb lesz.

Van jelentősége Magyarországon a bio 
bornak? Nekem nem rémlik, hogy a boltokban 
láttam volna ennek jeleit…
Magyarországon ez még gyerekcipőben jár, de 
a mi termelésünk jelentős része exportra megy, 
külföldön pedig kifejezetten előny a bio háttér. 

És akkor jelenleg igazi családi birtok 
vagytok, jól értem?
Igen. Két fiunk közül Zoli hazajött külföldi ta-
nulmányai és német, osztrák, olasz, ausztrál gya-
korlatai után. 2017 óta ő a főborászunk.  A céget 
két gyerekünkkel együtt, négyen tulajdonoljuk. 
Úgy vélem, óriási dolog ez a szintű családi ösz-
szefogás. Először is a külkeres, textiles feleség 
teljes mértékben bevonódott, majd a gyerekek 
is intergrálódtak… 

Együttműködünk

Heimann Ágnes, ifj. Heimann Zoltán, id. Heimann Zoltán
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Ha jól tudom, nem csak a művészeti 
irányultságotok miatt örültetek megkeresé-
sünknek. Ági, hogy is van a te kapcsolatod a 
kórusénekléssel és Hollerung Gáborral?
Gimnazista koromban már közel kerültem a 
kórusénekléshez, bicskei iskolámban Csizma-
dia tanár úr jóvoltából. Aztán a Közgázon be-
szippantott az akkori KISZ Központi Egyetemi 
Kórus, amelyet Hollerung Gábor vezetett. Az 
egyetem alatt végig énekeltem a kórusban, ren-
geteg élményem, az akkoriban még ritka lehe-
tőségként megélt külföldi utam kötődik ehhez a 
közösséghez. Az egyetem és házasságkötésünk 
után Solymárra költöztünk, és, szerencsémre, ott 
is remek kórust találtam, amelyet Cser Miklós 
vezetett. Aztán, a gyerekek megszületése, neve-
lése, majd a Szekszárdra költözésünk után sok év 
szünet következett. Mígnem egyszer a Hollerung 
Gábor nevéhez kötődő és a BDZ közreműködé-
sével előadott, nagy Müpa-koncerthez kötődő 
„Énekel az ország” betanító tábora Szekszárdon 
volt. Természetesen jelentkeztem, és rendkívül 
jól esett, hogy Hollerung Gábor megismert, em-
lékezett rám. A tábor és az azt követő Rossini 
mise éneklése a Müpa nagytermének színpadán 
óriási élmény volt. 

Áginak lételeme az éneklés – veszi át a szót Zol-
tán. – Ha minden rendben van, folyamatosan 
énekel, dudorászik. Mostanában sajnos ez egy 
kicsit alábbhagyott.

Hogyhogy?
Sok a stressz. Például épp most cserélődött le a 
fél irodánk. De természetesen a Covidot is meg-

sínylettük, bár talán még jobban a szomszédban 
zajló háborút. A Brexit is hatással volt ránk, és a 
szeszélyes időjárás, a nagy meleg is. Nem élünk 
most könnyű időket. 

Mégis nyitott szívvel, lelkesen fogadtátok 
ötletünket, hogy működjünk együtt a „Take 
It Easy: Flört, játék és szenvedély a zenében” 
koncertsorozatunk kapcsán, amellyel a fiatal, 
a borok és a könyvek iránt is érdeklődő közön-
séget kívánjuk elérni, szórakoztatni. 
Remek ötletnek és saját küldetésünknek is tartjuk, 
hogy olyan kapcsolódásokat találjunk bor és mű-
vészet között, amelyek nem a borból indulnak ki. 
Úgy gondoljuk, ennek a koncertsorozatnak hasz-
nos, izgalmas és újító üzenete van a nagyvilág felé. 
Mi magunk folyamatosan inspirálódunk a kultú-
rából, mind boraink, mind címkéink, mind egyéb 
tevékenységeink tekintetében. Örömmel veszünk 
részt egy olyan rendezvénysorozatban, ahol a bor 
szerves részt képez, de nem az a kiinduló pont, 
hanem valamely más kulturális terület. Mert hisz-
szük és valljuk, hogy a bor maga is kultúra. 

A Heiman Családi Birtok borait, hozzá a Libri 
könyveit 202223as évadunk során „kóstol-
hatja” közönségünk az Akvárium Klubban, 
Budapest szívében, a Gödörben, három vasár-
napi, kora esti időpontban. A háromkoncertes 
sorozat pontos időpontjaiért, kérjük, figyelje a 
bdz.hu oldalt! Lapzártánkkor még nem dőlt el 
a sorozat indulásának időpontja. 
További információ és jegyvásárlás: 
bdz.jegy.hu  ■



RivaldafénybenRivaldafényben

10 11

Rivaldafényben

„A BDZ teli van barátokkal!”
„Én közben beültem, ebédelek kicsit…” kapom az üzenetet 
Farkas Róbert karmestertől. Később azt is megtudom tőle, hogy 
avokádót fogyasztott, mert újabban figyel étkezésére, kondí-
ciójára. Nincs is ezen mit csodálkoznunk, hiszen élete jelenlegi, 
németországi szakasza is igencsak mozgalmas, de a jövőre vo-
natkozó, sokasodó terveihez elengedhetetlen az egészség, a jó 
fizikai felkészültség: egymást érik az új és újabb feladatok, és a fel-
kérések most már szerte Európából érkeznek – Magyarországról is, 
a BDZ-től is, mely utóbbit már nagyon várt. Igyekszünk mindenről 
szót ejteni, de elsősorban arról a 2022. december 16-ai koncertről, 
melyen ő lesz vendégkarmesterünk a Budafoki hangversenyesték 
keretében.

Szöveg: Viant Katalin

Sorolom, hogy mi mindenre vagyok kíváncsi, 
és őszintén meglep, hogy amikor a BDZ-vel és 
Hollerung Gáborral való kapcsolatát említem, 
megszakít, és azt mondja:

Nincsen sok, igazából alig van kapcsolatunk… 
A BDZ az egyetlen zenekar Magyarországon, 
amelyiket még nem vezényeltem, és Hollerung 
Gáborral is csak egyszer találkoztam, illetve egy-
szer beszéltünk pár percet telefonon.

Hogyan történt akkor a felkérés?
A zenekar koncertszervezői kerestek meg. Így 
szokott ez történni. Nagyon ritka helyzet az, ami-
kor a karmester hívja fel a karmestert…

Azt gondoltam, hogy Gábor jól ismeri önt, 
ahogy fiatal pályatársait szinte kivétel nélkül.
Én most vagyok 40 éves, és az előző 15 évemet 
Berlinben éltem le. Nem kötődtem igazából sen-
kihez sem itthon, az egyetlen, erős kapcsolatom 
Fischer Ivánhoz fűzött. Az összes többi felkérés 
hasonlóan történt, mint a BDZ esetében, de per-
sze akikkel nagyon jó viszonyom lett egy-egy 
közös munka révén, más produkciókba is visz-
szahívtak. 

Valóban, meglepő volt látni fellépései 

listáját, s hogy miközben nem itthon él, és járja 
Európát, milyen sok hazai együttest dirigált 
már.
Igen, ez valóban így van. És épp azért, mert a 
BDZ teli van régi barátokkal, már nagyon vár-
tam, hogy elmehessek hozzájuk karmesterként. 
Az az érzet, hogy sok barát ül egy zenekarban, 
amit épp vezénylek, nem annyira ismert szá-
momra, hiszen mindenütt van egy-egy barát 
vagy ismerős, de a BDZ-ben jóval többen vannak. 

Rajtuk keresztül mégiscsak ismeri a ze-
nekart, nem?
Kialakult képem nincs a zenekarról, de egyéb-
ként sem szeretem azt, hogy az emberek szóbe-
szédből alkotott véleményéből alkossam meg 
saját álláspontomat. A saját tapasztalatnak va-
gyok híve: soha nem ítélek meg egy embert va-
lamilyennek azért, mert valaki, valamit mondott 
róla. Szóval, a saját tapasztalás a fő módszerem.

Ad valamiféle biztonságot az, hogy ba-
rátok játszanak egy zenekarban?
Nem feltétlenül. A barátok is lehetnek nagyon 
kritikusak. Egyszerűn jól felkészülten, minőségi 
munkát kell produkálni. Ha utána jön egy újabb 
felkérés, akkor valamit jól csináltunk, ha nem, 

akkor valamit nem csinált jól az ember. De most 
már ebből sem vonnék le ennyire magas röptű 
következtetéseket, mert nagyon nehéz megszer-
vezni az évadokat. Kit hívjanak, mikorra, hol 
van egy hely, ahová az ember beléphet. Ezért 
nagyon „variábilis”. 

Bizonyára eljön minden művész életében 
az az időszak, amikor csak külföldön dolgozik, 
és az is, amikor közben haza-hazatér. Amikor a 
súlypont áttevődik… Amikor elkezd hiányoz-
ni a hazai „pálya”, a hazai közönség, a hazai 
lehetőségek.
Én ebben is másként működöm. Egyáltalán nem 
vagyok az a honvágyas típusú ember. Én a vi-
lágot szeretem, illetve a világot látni szeretem. 
Így aztán azért vagyok itthon többet, mert itthon 
kaptam zenekart [Farkas Róbert a MÁV Szimfoni-
kusok vezető karmestere 2022. július 1-jétől – Szerk.], 
de ez nem volt előre eltervezve. Még egyáltalán 
nem terveztem, hogy Magyarországra visszatér-
jek. Természetesen nagyon szerettem vendégkar-
mesterként hazajárni a magyar zenekarokhoz, de 
nem volt ilyen konkrét elképzelésem. 

Az elmúlt, a zenei életet is megpróbáló 
időszak önnél mit hozott, mit vitt?
A Covid, illetve a sors máshogy intézte a dol-
gokat. Egyszer csak azon kaptam magam, hogy 
tényleg nagyon sokat vezénylek itthon, és akkor 
jött a felkérés a MÁV Zenekartól. Ez sem vélet-
len, hanem valaminek az eredménye. Ugyanúgy, 
mint ahogy a múlt héten kapott felkérés Temes-
várról sem az. Azt kérték, hogy legyek a Banatul 
Szimfonikus Zenekar első karmestere. Most vol-
tam ott negyedszerre, és kialakult bennük egy 
kép rólam, aminek alapján felkértek arra, hogy 
vegyem át a zenekart. Nyilván átvettem: belefér 
az időmbe, belefér az érdeklődésembe. Belefér 
életembe az a koncepció, hogy egy temesvári 
zenekarból, jó zenészekkel, építsünk fel valamit. 
Vannak feladatok bőven. Ezért is döntöttem úgy, 
hogy egymáshoz közel eső koncerteken ne min-
dig új darab jöjjön elő. Nem lustaságból, hanem 
pont a repertoár megtanulása, illetve a tapasz-
talás lehetősége miatt.

Ugyanazt a művet, másmás zenekarral, 
többször egymás után vezényli el? Jól értem?
Igen, így van. Ebből lesz majd az, amit repertoár-
nak lehet nevezni. Az ember egyszer elvezényli 
az adott művet, s akár évekig vár a következő 
lehetőségre. Érdekes volt ebből a szempontból 
az a tapasztalásom, hogy két héttel azt követően, 
hogy a Nemzeti Filharmonikusokkal Salzburg-
ban turnéztunk, és két koncerten játszottuk el 
Mahler 4. szimfóniáját, Temesváron egyszerűen 
egészen másfajta attitűddel tudtam vezényelni: 
sokkal lazább, sokkal pontosabb, sokkal konk-
rétabb elképzelésekkel.

Ha a darab és a karmester azonos, a zene-
kar és a közeg más, akkor más előadás születik?
A művek kulcsa mindegyik zenekarnál hasonló. 
Egyszerűen a tapasztalásnak van szerepe, a ta-
pasztalaton van a hangsúly, azon, hogy az ember 
egyszer, kétszer vagy sokszor vezényelte-e az 
adott darabot. Ha valaki sokszor elvezényel egy 
művet, akkor nem lesz „izzadtságszagú” az egész 
attitűdje, az egész hozzáállása, hanem – a rutin 
szót nem szeretem, mert az az unalmasságot is 
sugalhatja, de mégis – egy kicsit a gyakorlati 
része, amit rutinnak hívok, segít; hogy bizton-
ságot is ad. A fő az, hogy sokkal nagyobb ívek-
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ben tud gondolkodni az ember. Sokkal lazább a 
testtartása, mint amikor először próbál valamit 
megcsinálni. 

Kottából vezényel? Vagy kotta nélkül?
Így is, úgy is. Mindegyikre van példa.

Miért is van ott a kotta a koncerten? Nyil-
vánvalóan ismerik a karmesterek a műveket, 
hangról hangra.

Ismerni vagy tudni, az teljesen más dolog. A 
tudás azt jelenti, hogy az ember fölötte áll már 
a műnek, és mielőtt elindítja a darabot, van egy 
pillanat, amikor az egész mű lejátszódik benne. 
A teljes mű. De ha nem jutok el erre a fölényes 
szintre, akkor inkább kiteszem a kottát. Viszont 
arra törekszem, hogy minél hamarabb menjenek 
kotta nélkül a művek, mert egyszerűen sokkal 
szabadabb az ember. 

Én úgy látom, régi koncertjáróként, hogy 
régebben szinte mindenki kottából vezényelt, 
tán nem volt divat kotta nélkül kiállni.
Tényleg? Erről egy anekdota jut eszembe. Otto 
Klemperertől azt kérdezték, hogyhogy nem ve-
zényel kotta nélkül. Ő pedig azt válaszolta, hogy 
miért csinálnám, mikor tudok kottát olvasni… És 
igaza van, mert annyi információ van ott benne, 

aminek meg kell történnie, amit a zenekarból ki 
kell hozni. Nyilván, Klemperer eljátszotta volna 
zongorán az egészet fejből, de a zenekar előtt 
ezzel nem stresszelte magát. 

És tán közvetlenebb is a kontaktus, hi-
szen a karmester nem a kottát nézi, hanem a 
zenészek tekintetét.
Erre megint csak azt tudom mondani, hogy jobban 
tette az a zenész, aki valamit nem jól csinált, ha 

elkerülte Klemperer szúrós tekintetét. Nyilván, 
ez is jó, az is jó, de én is fontosnak tartom, hogy az 
ember jusson el arra a szintre, hogy amikor vezé-
nyel, ne legyen kottára szüksége. De igazából nem 
ezen múlik. 

Úgy vélem, hogy karmesternek lenni a leg-
izgalmasabb. A közönség tőle vár valami újat, 
valami mást, hisz általában a művet ismeri, ezért is 
várja, hogy mit és hogyan fog hallani, hogyan fog-
nak felcsendülni kedvenc témái. Ez Brahms IV., 
áradó muzsikájú szimfóniájára igaz. Ön azonban 
két olyan művet is vezényel majd a BDZ élén, me-
lyet nagy valószínűséggel a közönség nem ismer.
A cseh szerző, Emil von Řezníček műve számomra 
is új. Egy nagyon jópofa, rövid, 6 perces, hangulatos 
műről van szó. Igazából a madridi Orquesta Sin-
fónica de Madrid kért fel arra, hogy vezényeljem 

el ezt a nyitányt, ami a Donna Diana című, há-
romfelvonásos vígopera nyitánya valójában. Tehát 
ez is tudatosság, hogy mielőtt megyek Madridba, 
kipróbálom itthon ezt a darabot, hogy oda már 
ezzel a tapasztalattal érkezzem. 

Gondolom, azért is kérte fel önt a madridi 
zenekar e mű vezénylésére, mert egy spanyol 
vígjátékra vezethető vissza a vígopera, melynek 
librettóját, maga a szerző írta. Hozzánk, ma-
gyarokhoz pedig közel áll a cseh zene, annak 
hangulata, melyet épp 128 éve, 1894. dec. 16-án, 
Prágában mutattak be. Sokfelé játszották, mindig 
nagy sikerrel. 
Igen, mert dallamos, és gyorsan beengedi magát ez 
a mű az emberbe. Mondhatni Řezníčekről is, hogy 
a közönség számára ő „egyműves” szerző. Fülbe 
mászó a dallam, amit rögtön akár el is fütyülhetne 
az ember, de, mert közös koncertünkön azonnal 
jön utána Dobszay-Meskó Ilona trombitaversenye 
és Brahms IV. szimfóniája, így nem teheti. 

Ilona műveire szerintem jellemző a dal-
lamosság. 
Ő egy nagyon tehetséges „lány”, akit nagyon rég-
óta ismerek, még a konzis időkből. Felettem járt a 
Zeneakadémián, zeneszerző szakos volt, én pedig 
kórusvezető szakos, és amikor végre hosszú szünet 
után volt karmesterfelvételi, akkor együtt felvételiz-
tünk, és egy évfolyamra vettek fel bennünket, csak 
én egy év után elmentem Berlinbe, ő pedig itthon 
maradt. Azóta nem sokszor találkoztam Ilonával. 

Érdekelne, hogy kortárs, élő szerző művét 
bemutatni milyen érzés. Valaki azt mondta ne-
kem, hogy ennél nincs csodásabb, mert akkor 
tényleg úgy szólal meg a mű, ahogy azt a szerző 
szeretné. Van lehetőség kérdezni, megbeszélni, 
akár javítani/változtatni. Ez nagy élmény, egy 
különleges lehetőség az előadónak arra, hogy a 
szerző koncepciójához a legközelebb kerüljön. 
Zeneszerzőkkel együtt dolgozni mindig nagyon 
érdekes, mindig nagyon izgalmas. Sok ilyen él-
ményben volt részem, főleg a heidelbergi színház-
ban, ahol bemutatókhoz asszisztáltam. Nyilván, 
ha ott van a zeneszerző, és azt mondja, ez túl lassú 
vagy túl gyors, akkor próbálom az ő igényeinek 
megfelelő tempót felvenni. Érdekes azonban, hogy 
tapasztalataim szerint vannak olyan zeneszerzők, 

akik nem azzal az igénnyel hallgatják saját művü-
ket, mint amivel leírták.

Ők talán tényleg azt hallották, amit hallani 
akartak, amit leírtak, nem?
Inkább „kedveskedni” akarnak olyan technikailag 
megírt passzázsokkal, hogy ha nem tudják elját-
szani azt, ami le van írva, akkor játsszák azt és úgy, 
ahogy megoldható. De van ellenpélda is: van, aki az 
összes létező hangszer játékából kihallja, ha valaki 
nem azt játssza, amit ő leírt. De még azt is kihallja, 
ha valaki a gumilabdát vagy üvegpoharat nem úgy 
tologatja a zongorahúrokon, ahogy ő leírta. Szerin-
tem ez igényesség kérdése: hogy a zeneszerző örül, 
hogy játsszák a művét, és mindegy hogyan, csak 
játsszák, vagy pedig valaki megírja a művét, és azt 
akarja, hogy az legyen eljátszva. Na, én ennek az 
utóbbi zeneszerzőnek vagyok az embere. Én úgy 
készülök fel az ő művéből, hogy az szólaljon meg 
a színpadon, amit ő leírt. Nagyon szeretek modern 
művekkel foglalkozni, ezért nagyon örülök ennek 
a trombitaversenynek is. Nagyon kíváncsi vagyok a 
műre, és arra is, hogy Winkler Balázs trombitamű-
vész hogyan játssza majd. 

Beszéltünk egy szinte ismeretlen cseh szer-
ző alig ismert művéről. Beszéltünk egy ismert 
magyar szerzőről és új művéről. Mit kérdezhet-
nék Brahmsról? Mit mondana el szívesen nekünk 
róla és a IV. szimfóniáról?
Azt mindenképpen, hogy nekem, aki Németor-
szágban tanultam, Brahms volt az, akin a német 
romantikus zeneszerzési technikát legelőször 
és a legmélyebben megértettem. Ezért nekem 
nagyon fontos, hogy Brahmsot folyamatosan re-
pertoáromon tartsam. Így van ez a IV. szimfóni-
ával is, amihez egyébként is különös kötődésem 
van. A művet legelőször egy mesterkurzuson 
vezényeltem, Luzernben, ahol nem jutottam be 
a kiválasztott tízbe, de ott maradtam egy hétre, 
és végighallgattam a kurzust. Az utolsó napon 
maradt a programban némi idő, és akkor Ber-
nard Haitink, a kurzus vezetője, azt mondta, 
hogy Farkas Róbertet kéri vezényelni. Ezen jól 
meglepődtem, bár azt tudtam, hogy tetszett neki 
az elővezénylésem a zongoránál.

Ez nagy pillanat lehetett.
Nagyon örültem. A Brahms szimfónia 4. tételét 
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választottam, és nagyon érdekes volt – túl azon, 
hogy talán addigi életem legjobb vezénylését 
produkáltam –, hogy a zenében van egy cezúra, 
ahol a mester leállított egy picit, és kifordulva a 
közönség felé azt mondta: „Látják, ilyen nehéz 
kiválasztani 10 embert. Mert most kijött a tizen-
eggyedik., és ilyen minőségben tud vezényelni. 
Mi meg eddig nem adtunk neki lehetőséget, pe-
dig nyilvánvaló, hogy kellett volna.”

Ez bizony jellemző a versenyekre…
Igen, jellemző. És aztán volt még egy mondata, 
amire nyilván nagyon szívesen emlékszem 
mindig: „You are already a conductor! Please, 
continue the movement.” (Ön már karmes-
ter. Kérem, folytassa a tételt!) Ez egy nagyon 
erős érzés volt, és óriási tapsot kaptam a kö-
zönségtől is, a zenekartól is. Ez a picit csaló-
dott hetemet feloldotta a végén. Azóta ezt a 
szimfóniát már jó néhányszor elvezényeltem.  
Brahms zenéjéhez mindig óriási örömmel 
nyúlok. Kinyitom a partitúrát, és annyira vi-
lágosan le van írva, annyira a legkisebb motí-
vumig lebontható az egész, hogy egy egység-
ként jelenik meg a teljes szimfónia. Ezért áll ő 
a legközelebb hozzám: nem érzek benne soha 
frusztrációt, önbizonygatást vagy bármilyen-
fajta olyan megközelítési módot, ami nagyon 
vad vagy idegen lenne, sőt sokkal inkább a 
régi komponálási technikákat alkalmazza. 
Ő maga a barokk világában is nagyon erősen 
otthon volt. A régi kóruskomponálási techni-
kákból megtanult elemeket nagyon gyakran 
találjuk meg a szimfóniákban, nem is beszélve 
a Requiemről, vagy bármelyik szimfonikus 
kórusművéről. Brahms számomra rendkívül 
fontos kihívás, lelkileg és minden tekintetben. 
Ezért örültem, hogy ezt a szimfóniát, mint 
javaslatot elfogadta a BDZ, mert itthon eddig 
csak a saját zenekarommal, a MÁV Zenekarral 
játszottuk, illetve a Fesztiválzenekar turnéin 
asszisztáltam hozzá. Csoda, egyszerűen egy 
csoda. 

Kedvence is a IV. szimfónia?
Mindig az a kedvenc, amelyiket épp csinálom. 
Sajnos csak négyet írt. Nálam ez a négy szimfónia 
„egy csomag”. Mindegyiket imádom, most épp 
ezt választottam.

Ön is szomorú zenének tartja? Egyetért 
ezzel az általános megfogalmazással?
Hogy melankolikus? Nincs azzal semmi baj. A 
melankólia nem negatív érzés, a melankólia cso-
dás állapot, azt gondolom, amiben van egy kis…

Lebegés?
Pici lebegés, igen, talán van benne… A melankólia 
állapot a jó és a rossz között, de nincs eldöntve, 
hogy jó vagy rossz. Ez az érzés rátelepszik az 
emberre, de 10 perc alatt szépen ki lehet jönni 
belőle. Ez nem depresszió és nem rosszkedv. A 
melankólia szerintem mindig egyfajta színnel 
együtt járó érzés.

És ahogy indul a mű, azok a súlyos ak-
kordok…! Az embert mintha szíven ütnék…
ami nem baj, sőt!
Mindenkinek más asszociációja van, de azt sem 
szabad elfelejteni, hogy mitől ilyen sötét és komor 
az ő zenéje. Azt gondolom, hogy Hamburgban, 
ahol felnőtt, rossz az időjárás, és már ez megha-
tározza az ember alaphangulatát. Ezért mindig 
megjegyzik, hogy ő egy északi komponista, akinél 
ezt a fajta sötét komorságot már ebből is le lehet 
vezetni.

De aztán olyan áradó, gyönyörű dallamok 
jönnek, hogy az ember szinte azt érzi, hogy tán 
maga a szerző sem tudta, akarta abbahagyni e 
mű komponálását.
Minden tételnek megvan a maga csodája! Nem is 
tudom, szerintem ő a csúcs!

A karmesterség mellett ön kórusvezető, 
de zongorázott is. Milyen viszonyban van e két 
tevékenységgel? Egyáltalán jut ideje rájuk? 
Kórussal rengeteget dolgozom. A zongorával 
annyiban megváltozott a viszonyom, hogy nem 
gyakorolok napi szinten úgy, mint egy zongorista. 
Viszont naponta ülök a zongoránál, amikor par-
titúrát játszom, mert én mindig zongorával tanu-
lom a műveket, azokat a legkisebb mozaikrészre 
lebontva. Azon próbálom ki a frázisokat. Azon 
próbálom ki, hogy hol lehet benne súly, hol nem. A 
zongorával analizálom a formai összefüggéseket, 
és aztán a zongorán állítom elő. Szóval a zongora 
egy eszköz az értelmezéshez, ezért mindenkép-
pen nagyon fontos. A karmestereknek egyébként 

kötelező a zongora a Zeneakadémián. Nekem nem 
volt más hangszerem, de a zongora nélkülözhe-
tetlen ahhoz is a karmestereknek, hogy a polifon 
gondolkodás kialakuljon bennük. Hogy az ember 
a többszólamúságot tudja értelmezni, és hogy 
egyedül meg tudja azt szólaltatni.

Én tudom, hogy időre kell hazaérnie, ő pedig tud-
ja, látja, hogy még mennyi mindent szeretnék 
megkérdezni, ezért lassan befejezzük a beszél-
getést. Szóba hozza, hogy szereti ápolni a baráti 
kapcsolatait, hogy szeret barátai közelében lenni 
és szeret összejárni velük. Hogy barátai között 
nemcsak művészek vannak, hanem ellenkező-
leg: sokszínűek ezek a kapcsolatok azért is, mert 
nagyon sok helyen élt, sokféle „nációból” valók, 
akik között vannak magyarok is, külföldiek is. 
Sokféle tevékenységi körből, egészen a „high 
class” kategóriáig, és hogy ők is „teljesen normá-
lis” emberek. Hogy vidéken nőtt fel, ahol nem 
egyetemisták rohangáltak körülötte, hanem az 
utca népe, akik szívélyes emberek voltak, és akiket 
nagyon szeretett. 

Imád utazni, idegen emberekkel beszélgetni. 
Imádja a nyelveket, nagyon jól beszél angolul és 
németül, amit főleg karmesteri munkája során 
használ, de gyorsan tanul más nyelveket is, ha 
tartósan él egy országban – most a román jön, 
temesvári munkája kapcsán. 
Nagyon fontosnak tartja még, hogy az ember 
sportoljon, hogy a táplálkozására, akár diétá-
jára figyeljen oda, utóbbiról azt mondja, hogy 
életében nem evett annyit, mint mióta diétázik, 
és mégis mennek le a kilók. Fontos, hogy bírja a 
sok utazást, a 6 óránál is kevesebb alvást, amivel 
amúgy vidáman elvan, és kicsattanó jókedvvel 
ébred. „Lement 40 év, talán van még másik 40, 
ha minden jól megy. Legyen ez a 40 tudatosabb!” 

Közönségünk 2022. december 16-án láthatja, 
hallhatja Farkas Róbertet vezényelni a BDZ 
élén, a Budafoki hangversenyesték keretében. 
Műsoron: Řezniček: Donna Diana – nyitány; 
DobszayMeskó Ilona: Troncertino; Johannes 
Brahms. IV., szimfónia.   ■

ÉLETÚT

Farkas Róbert 1982-ben született Ózdon. 
14 éves korában felvették a miskolci Bartók 
Béla Zeneművészeti Szakközépiskolába 
zongora-szolfézs-zeneelmélet szakra. Ta-
nulmányait Budapesten, a Bartók Kon-
zervatóriumban, majd 2000-től a Liszt Fe-
renc Zeneakadémián folytatta, karvezetés 
szakon. Emellett a karmesterképző szakot 
is elvégezte Gál Tamás és Ligeti András 
tanítványaként. 2006-ban Erasmus ösz-
töndíjjal a berlini Művészeti Akadémián 
tanult Lutz Köhler professzornál. 2012-ben 
diplomázott. Közben részt vett több mes-
terkurzuson, többek között Eötvös Péter, 
Bernard Haitink és Jorma Panula vezeté-
sével. 2011-ben Horvátországban, a Lovro 
von Matačič Nemzetközi Karmesterver-
senyen 3. díjat, a Zenekar Különdíját és a 
Horvát Zeneszerzők Társasága különdíját 
nyerte. 

Tanulmányainak befejezése után a mű-
vészeti vezető asszisztense lett a Berlini 
Állami Operaházban. 2013-ban kezdődött 
együttműködése Fischer Ivánnal az általa 
vezetett berlini Konzerthausorchester-ben, 
2015 óta Fischer Iván asszisztense mind a 
berlini, mind a Budapesti Fesztiválzene-
kar élén. Magyarországon is rendszeresen 
vezényel: a Nemzeti Filharmonikusok, a 
Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara, a 
Danubia, a Savaria, a Pannon Filharmoni-
kusok, a Budapesti Fesztiválzenekar kon-
certjein, külföldön pedig a Berlini Konzert-
hausorchester, a berlini Szimfonikusok, 
a Lipcsei Kamarazenekar, a Heidelbergi 
Filharmonikusok, a Collegium Musicum 
Pommersfelden, a Horvát Rádió-Televízió 
Szimfonikus Zenekara és az Ausztrál Ifjú-
sági Zenekar karmesteri dobogóján. 2021-
től a MÁV Szimfonikus Zenekar vezető 
karmestere, 2022-től a temesvári Banatul 
Szimfonikus Zenekar első karmestere.
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Nehéz volt időpontot egyeztetni a rádiófelvétel, 
az operabemutató, a Nemzeti Énekkar korrepeti-
tori feladatai és a művészeti iskolások vizsgaelőa-
dásai közepette. Végül az olaszországi családi 
nyaralásból hazatérve találkoztunk, ahonnan az 
interjúalanyok máris sietve távoztak egy Carmi-
na burana koncert zongoraszólamait gyakorolni. 
Dóra és Károly, a BDZ rendszeres zongorista 
partnerei készséggel, jókedvvel válaszoltak a 
Hangolót érdeklő kérdésekre.

Szerintetek mit tud a zongora?
K: A hangszer sajátossága, hogy akár a zeneka-

ri hangzást is képes reprodukálni. Ehhez hason-
lóan csak a legnagyobb becsben tartott orgona 
működik. Történelmi fejlődésének köszönhetően 
a zongora képes lett az orgona hangzásvilágának 
felidézésére is. A négykezes zongora fontos mű-
faj, mert így akár minden környezetben eljátsz-
ható egy zenekari mű is. A romantika korában 
operák népszerűsítésére is használták, csakúgy, 
mint korábban, a klasszikus zeneszerzők szim-
fóniáinak előadására. 

D: A négykezes átiratok nagyszerű lehetőséget 
nyújtottak arra, hogy a zenekarra írott művek 
olyan helyszíneken is megszólalhassanak, ahol 
egy zenekart pénz vagy hely hiányában nem 
tudtak alkalmazni. Számunkra a legizgalmasabb 
kihívás a zenekari hangszíneket, játékmódokat 

megszólaltatni a zongorán. Az orosz zongoraiskola 
rend kívül színes hangzásvilága minket is inspirál. 
Műsorainkat mindig úgy állítjuk össze, hogy az 
ismert szimfonikus művek és a kevésbé ismert 
négykezes irodalom egyaránt megjelenjen bennük.

Ketten játszani egy zongorán nagyon jó 
és mutatós. Mitől olyan népszerű a négykezes 
zongorázás?

D: Elsősorban Mozartnak köszönhető, aki szá-
mos művet írt tanítványai számára, amelyeket 
manapság is használnak a zongoraoktatásban, 
ugyanakkor az általa írt szonáták a legmagasabb 
szintű művészi elvárásokat támasztják a profi 
előadók számára is.

K: A négykezes műfaj népszerűségét az is 
fokozza, hogy a kamaramuzsikálásnak olyan 
egyedülálló formája, amikor egy hangszeren 
két előadó játszik egyszerre. Nincs más olyan 
hangszer, melyen ez kialakult volna.

D: Számos nagy zeneszerző, Schubert, Men-
delssohn, Schumann, Brahms és Dvořak jelen-
tős irodalmat hagyott ránk ebben a műfajban, 
amelynek jelentőségét az is bizonyítja, hogy 
Dvořak szláv és Brahms magyar táncai, melye-
ket ma jobbára zenekari darabokként ismerünk, 
eredetileg négykezes verzióban íródtak. A mai, 
modern zeneszerzők számára is komoly kihívás 
jó négykezes műveket alkotni.

Zenekar helyett: Négy kéz egy zongorán
„Keresem, kutatom – zongorám a zenekarom”

Véletlen összetalálkozás után a két zongoraművész elhatározta, 
hogy együtt játszanak tovább négykezes és kétzongorás formá-
cióban. A sors kegye, hogy nem csak zeneileg, de emberileg 
is egymásra találtak közben. Ma már 21 éve házaspárként, két 
gyerek szüleiként haladnak közös útjukon, mozgalmas, sokféle 
tevékenységgel segítik a közönséget a klasszikus zene megismeré-
sében. A zongorista házaspárral, Bizják Dórával és Zentai Károllyal 
beszélgetünk a BDZ Megérhető zene sorozatában műsorra tűzött 
Goldberg-variációk kapcsán.

Szöveg: Petró Margit

Miben mutatkozik meg a nehézség?
K: Fontos, hogy egy négykezes mű kihasználja 

a hangszer adottságait, ne legyen túl egyszerű, 
de eljátszhatatlanul bonyolult sem.

Ti miért döntöttetek a zongorázás mel-
lett?

K: Nálunk nincs zenész a családban, de min-
denki tanult valamilyen hangszeren. Én is csak 
gimnazista éveim alatt döntöttem úgy, hogy ezt 
a pályát választom. Így kerültem Keszthelyről 
előbb Pécsre, a Zeneművészeti Főiskolára, majd 
Budapestre, a Zeneakadémiára.

D: Édesanyám zongoratanár, bátyám kürtmű-
vész, így számomra elég korán világossá vált, 
hogy én is muzsikus leszek. Zeneiskola után a 
Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolába, 
majd a Zeneakadémiára jártam. 

A szólókarrierrel szemben miért válasz-
tottátok az együtt muzsikálást?

D: Annak ellenére, hogy jó versenyző típus 
voltam, számos díjat nyertem akadémista ko-
romban, a szólista pályához a kitartó munka 
mellett nagyon sok szerencse is kell. Amikor 
találkoztam Karcsival, és elkezdtünk együtt 
zenélni, úgy éreztem, megtaláltam azt a mű-
fajt, amelyben művészi ambícióimat meg tu-

dom valósítani. Mint kiderült, ráadásul egy 
olyan partnerrel, akivel az életemet is össze-
kötöttem.

K: Dórival együtt jártunk Gulyás Márta ka-
marazene óráira, ahol egyre nyilvánvalóbbá 
vált, hogy a közös muzsikálás egy hosszú távú 
perspektíva lesz mindkettőnk számára. 1994-
ben már együtt mentünk egy spanyolországi 
mesterkurzusra, ahol Dimitrij Bashkirovtól is 
tanulhattunk. 

D: Közel 30 éve játszunk együtt, nagyon sze-
retjük ezt csinálni. Hatalmas irodalma van a 
négykezezésnek, szenvedélyesen kutatjuk az 
ismeretlen műveket, gyűjtjük a kottákat.

K: 1997-1999 között mindketten Amerikában 
tanultunk, ahol mesterdiplomát szereztünk. Ez 
idő alatt is folyamatosan játszottunk együtt. Ha-
zatérésünk után részt vettünk a padovai 2. Silvio 
Omizzolo Nemzetközi Négykezes Zongoraver-
senyen, ahol első díjat és különdíjat kaptunk. 
Továbbá egy lehetőséget arra, hogy önálló lemezt 
készítsünk, Four Hands Dancin’ címen, amelyet 
jelenleg is meg lehet hallgatni a Spotify-on.

D: Nem volt könnyű az indulás, a 90-es évek 
közepén még nem volt annyi lehetőség a pá-
lyakezdők számára, mint manapság. Sem kellő 
számú menedzser, sem a ma ismert médiafelü-
letek nem voltak elérhetők akkoriban.

Bizják Dóra és Zentai Károly
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Sokszor játszottatok már zenekarunk-
kal, rengeteg produkcióban, többféle formá-
cióban vettetek részt. 2021 nyarán Bach: Gold-
berg-variációk című mesterművét mutattátok 
be nagy sikerrel a Zempléni Fesztiválon. Most 
a Megérthető zene sorozatunkban játsszátok 
el ismét.

K: Erre a különleges átiratra Gábor hívta 
fel a figyelmünket. Az eredeti mű csembalóra 
íródott, etalonként szerepel a zongorairoda-
lomban. Joseph Rheinberger és Max Reger 
kétzongorás átiratában érdekes, orgonaszerű 
hangzás jött létre, melyet az eredeti mű meg-
tartása mellett további szólamok hozzáadásá-
val értek el. 

Milyen élményeitek voltak e virtuóz mű-
vel való találkozáskor?

D: Alapvetően nem szoktunk olyan darabokat 
játszani, amelyeket eredetileg szólózongorára 
írtak. Ez az átirat kivétel, mert az eredeti verziót 
teljesen új perspektívában mutatja meg. 

K: A mű sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint 
hogy elhangzása után napokkal később is többen 
lelkesen nyilatkoztak róla. Bach zenéje egyébként 
is gyógyír az ember lelkének, különösen a pan-
démia évei után. 

D: A legenda szerint Bach a variációt, mint 
műfajt kifejezetten azért választotta, mert úgy 
gondolta, hogy a folyamatosan ismétlődő har-
móniaváz kellőképpen monoton ahhoz, hogy 

Mit szerettek a kamarajátékban?
K: A Zempléni fesztiválon a helyi tv meg-

kérdezte, hogy szoktunk-e veszekedni. Azt 
válaszoltuk, természetesen szoktunk. Ez ná-
lunk egy kreatív dolog. Ha két ember együtt 
muzsikál, akkor a végeredménynek kell jónak 
lenni. Az odáig vezető úton nem biztos, hogy 
mindig egyetértünk. Hangról-hangra meg 
kell győzni a másikat, hogy amit gondol, az 
a helyes.

D: Adott az írott kotta, aminek van üzenete, 
és azt meg kell fejteni. Két ember mindig mást 
olvas ki belőle, de sok beszélgetésen keresztül 
el lehet jutni oda, hogy mindketten ugyanarra 
gondoljunk az előadással kapcsolatban.

K: Minden kamaracsoportban késhegyre me-
nő viták zajlanak akár egy frazeálást, akár az 
artikulációt, akár a dinamikát illetően, így mi 
is megvitatjuk mindezeket, különös tekintettel 
a pedálozásra.

D: Mindez nagyon fontos része a felkészülés-
nek. Egy nagyon izgalmas és kreatív folyamat, 
ahogyan eljutunk a végkifejlethez. Fantasztikus 
átélni és megosztani végül a sikert azzal az em-
berrel, aki a mindennapokban is a társunk.

K: Nehéz elérni, hogy úgy álljunk fel a hang-

szertől, hogy mindketten 
egyformán elégedettek va-
gyunk. A padovai verse-
nyen annak idején teljesen 
ismeretlenül vettünk részt, 
ahol a döntőben elsőként 
játszottunk. Amikor le-
jöttünk a színpadról, úgy 
éreztük, hogy mindegy, 
hányadikok leszünk, ez 
nagyon jó volt. Azon ritka 
koncertek egyike volt, ame-
lyekből nem sok adatik egy 
életben.

S ezen kiteljesedés 
után hivatalosan is meg-
alakítottátok a formációt, 
amivel azóta is sokat tesz-
tek a zene értő befogadá-
sáért.

D: A Duo Klavi-Art hu-
szonkét éve során nagyon 

sok próbálkozásunk volt, saját kerületünkben, 
kis településeken, Dunaharasztiban, Duna-
varsányban, ahol Karcsi egyébként tanított. 
Tartottunk rendhagyó zeneórákat, vagy kö-
zönségépítés céljával ismeretterjesztő zenei 
programokat csináltunk. A művészetekkel, 
s azon belül is a zenével való intimebb kap-
csolatot, amely előadó és a hallgatóság kö-
zött ki kell, hogy alakuljon, manapság számos 
show-elemmel tarkítják, ugyanakkor mi egész 
életünkben arra törekszünk, hogy ne helyez-
zük magunkat a zene elé, hanem mint közve-
títők, magukat a műveket hozzuk közelebb a 
közönséghez.

Itt kapcsolódunk Hollerung Gábor törek-
véséhez, mert mi is a megérthető zenei isme-
retterjesztés által igyekszünk befogadható-
vá, szerethetővé tenni a műveket az emberek 
számára.

K: Tapasztalatunk szerint ezek az előadások 
sokat segítenek abban, hogy pusztán a zene 
hallgatása különböző asszociációkat keltsen a 
hallgatóságban. Mindennemű vizualitás elveszi 
a figyelmet az auditív élményről. Azt érzékeljük, 
hogy erre a tiszta élményre különös módon ki 
van éhezve a közönség.

Bizják Dóra és Zentai Károly, zongoraművészek

Bizják Dóra muzsikus családból származik. Zongoratanulmányait ötévesen kezdte, 
majd 1985-ben felvételt nyert a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolába, 
ahol Both Lehel, majd Krause Annamária növendéke volt. 1989-ben az V. Országos 
Békéstarhosi Szakközépiskolai Zongoraversenyen első, a Senigalliai Nemzetközi 
Zongoraversenyen hatodik helyezést ért el. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyete-
men Hambalkó Edit, Gulyás Márta, Kemenes András tanítványaként diplomázott  
1996-ban. 1991-ben elnyerte az ORF díját, amelyet még számos eredményes ver-
seny követett.

Zentai Károly családjában nem volt zenész, de mindenki zongorázott. A Keszthelyi 
Vajda János Gimnáziumban érettségizett, majd a Pécsi Zeneművészeti Főiskolán 
1993-ban Sztankov Zsuzsanna, a Zeneakadémián 1996-ban Némethy Attila és Ke-
menes András tanítványaként szerzett zongoraművész-tanári diplomát.

Dóra és Károly 1994-ben kezdtek a négykezes-kétzongorás irodalommal foglalkozni 
Gulyás Márta kamarazene osztályában. A diplomát követően két évet töltöttek az 
USA-ban, hazatérésük óta mindketten zongorakísérő-korrepetitorként dolgoznak. 
A 2000 áprilisában Padovában megrendezett II. Nemzetközi „Silvio Omizzolo” 
Négykezes Zongoraversenyen elnyerték az első díjat, valamint a különdíjat. 

Első önálló lemezük 2001 őszén jelent meg Olaszországban, a Velut Luna ki-
adó gondozásában, Four Hands Dancin’ címmel. 2006 tava-
szán elnyerték az első budapesti Fringe Fesztivál nagydíját, 
amely egy meghívást jelentett a 2007. évi Budapesti 
Tavaszi Fesztiválra. Rendszeres közreműködői a magyar 
zenei életnek, ezen kívül számos koncertet adtak Auszt-
riában, Németországban, Spanyolországban, Olaszor-
szágban és az Egyesült Államokban. 2021-ben elnyerték 
a MMA hároméves ösztöndíját.
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az álmatlanságban szenvedő Keyserlingk gró-
fot álomba ringassa. De a szerző zsenialitásá-
nak köszönhetően a 30 variáció a legkevésbé 
sem lett unalmas, sőt épp ellenkezőleg: a ze-
neirodalom egyik legizgalmasabb alkotásává 
vált.

Miről szólnak az ismeretterjesztő, közön-
ségfelkészítő programjaitok?

K: Ezekben a programokban igyekszünk meg-
világítani azt, ami a zene által a mai napig az 
életünkhöz kötődik. Nem a művek elemzésére 
törekszünk.

D: Sokszor felmerül a kérdés: mi az a ko-
molyzene? Korábban senki sem hívta így. A 
közönség számára kapcsolódási pontokat kell 
találnunk. Saját gyerekeinknél is tapasztal-
juk, hogy milyen nehéz megtalálni a kapcso-
latot a többszáz évvel korábbi műalkotások 
és a mostani életük között. A legtöbb em-
ber manapság elkerüli a klasszikus zenét, 
mondván: úgysem érti. Mindez köszönhető az 
előítéleteknek, családi szokásoknak, iskolai 
nevelésnek, vagy épp a rossz tálalásnak. Mi 
szeretnénk ezen változtatni, ezért megpró-
báljuk megmutatni, hogyan kötődnek ezek 
a zenék mai életünkhöz.

K: Sokféle programban veszünk részt, példá-
ul Dunaharasztin a Laffert Kúriában gyakran 
hozunk létre összetett műsorokat társművésze-
tek bevonásával.

A zenei mesterség átadható, tanulható, 
tanítható?

K: A mesterség, a hangszerjáték elsajátítása 
tanulható. De azt, hogy az előadó a mű üzene-
tét képes legyen megfejteni és tolmácsolni, az 
csak rengeteg gondolkodással és beszélgetéssel 
érhető el.

D: A nagy kérdések, hogy mi a zene célja, mit 
akar kifejezni, mi volt a zeneszerző szándéka. 
A megoldáshoz nehéz eljutni, megfogalmaz-
ni, de gyötörni kell magunkat érte. Ha ezt egy 
partnerrel, vagy egy tanítvánnyal meg tudjuk 
beszélni, akkor egész biztosan közelebb jutunk 
a megoldáshoz. 

K: A művek megértéséhez manapság hasznos 
segítség a rengeteg felvétel, amelyeket érdemes 
kritikus füllel hallgatni.

Mit emelnétek ki az elmúlt 20 évetekből?
D: Számos jelentős produkcióban vehettünk 

részt, szólistaként, duóban és zenekari zongo-
ristaként szinte az összes magyar szimfonikus 
zenekarral és karmesterrel dolgoztunk. Rendsze-
resen játszunk a Bartók Rádióban, tavaly pedig 
elnyertük a Magyar Művészeti Akadémia három-
éves ösztöndíját, melyet elsősorban új koncert-
helyszínek felkutatására, közönségkapcsolataink 
kiépítésére fordíthatunk.

Mióta dolgoztok a BDZvel?
D: A zenekarral 20 éve remek a kapcsolatunk, 

azóta nagyon sok közös produkciónk volt, Pou-
lenc kétzongorás zongoraversenyétől a Carmina 
Buranaig. Nagyon szeretünk Hollerung Gáborral 
dolgozni, hálásak vagyunk, hogy foglalkoztat 
minket, sokat tett értünk.

Ezt a sok elfoglaltságot, feladatot mi mó-
don tudjátok megélni, s marade idő a tölteke-
zésre, kikapcsolódásra?

K: Jó lenne csak a gyakorlással és a koncertek-
kel foglalkozni, de ezt a család és a munkahelye-
ink mellett bizony nem egyszerű dolog megszer-
vezni. Általában esténként tudunk leülni együtt 
dolgozni, a gyerekek is megszokták, hogy ha a 
koncert közeleg, egy kicsit átrendeződnek az 
otthoni tennivalók. Szabadidőnkben igyekszünk 
a lehető legtöbbet velük lenni, sokat kirándulunk, 
biciklizünk, horgászunk, kicsi korukban renge-
teget kempingeztünk.

D: Szeretjük ezt a mozgalmas életet, sosem 
unatkozunk, igazi hangos, vidám, olasz típu-
sú család vagyunk. Próbáljuk a hivatásunkkal 
járó sok ülést sportolással is kompenzálni, én 
nagyon szeretek úszni, Karcsi pedig 10 éve szen-
vedélyesen jégkorongozik. Ez egyébként azért is 
alakult így, mert a 15 és 20 éves fiaink már kicsi 
koruktól űzik ezt a sportot, emellett hegedülni 
és zongorázni tanulnak, de egyelőre úgy tűnik, 
nem fogják hivatásul választani a zenét.

A Bizják Dóra és Zentai Károly zongoramű-
vész házaspárt 2023. január 15-én 11:00 óra-
kor hallhatja a közönség Megérthető zene 
előadásunkon a Zeneakadémián. Műsor:  
BachRegerRheinberger: Goldbergvariációk. 
 ■

ÉLMÉNY!
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ban egyrészt a zongora elterjedésének, másrészt 
muzsikusok, zeneszerzők kísérletező kedvének 
köszönhetően több átirat is született zongorára 
és más hangszerekre.

Igazán a 20. században kapott nagy lendü-
letet a mű újrafelfedezése a kanadai Glenn 
Gould 1955-ös lemezfelvételével. Előtte csak 
néhányan próbálkoztak a század elején a 
Goldberg-variációk hangfelvételen való meg-
örökítésével, de a közönség körében a kana-
dai zongoraművész előadása után vált igazán 
kedveltté és ismertté. 

Az első átiratok egyike Joseph Rheinberger, 
késő romantikus német zeneszerző nevéhez kö-
tődik, aki a 19. század második felében alkotott. 
Bach nagy elkötelezettje és csodálója volt. 1883-
ban ír a Goldberg-variációkhoz egy két zongorás 
átiratot, melyben a már meglévő zenei anyagot 
gazdagítja, megdupláz dallamokat kísérő akkor-
dok hozzáadásával. Célja az volt, hogy egyrészt 
zenekari hangzást adjon a darabnak a két zon-
gorának köszönhetően, másrészt felismerve a 
mű mesteri struktúráját, szerette volna azt teljes 
nagyságában, tisztán megmutatni. Rheinberger 
kísérletező kedvű zeneszerzőként romantikus 
jegyekkel egészítette ki Bach darabját, ezzel egy 
újfajta hangzást kölcsönözve neki.

30 évvel később Max Reger zeneszerző vette 
elő újra ezt az átiratot, és kezdte el népszerűsí-
teni a kétzongorás változat előadásait. Később ő 
maga is kiegészítette a művet a dinamikára, az 
előadásmódra vonatkozó instrukciókkal. A két 
német zeneszerző kiegészítéseivel Bach eredeti 
műve  modernebb hangzást kapott.

2023. január 15-én, 11.00 órakor a kétzongorás 
változatot és az ahhoz fűzött Hollerungma-
gyarázatokat hallgathatja meg közönségünk a 
Zeneakadémián, a Megérthető zene sorozatunk 
koncertjén. A zongoránál Bizják Dóra és Zentai 
Károly. ■

Tudta?

Lágy dallamok álmatlanság esetére?
Johann Sebastian Bach a mai Goldberg-variációk címen ismert 
művét eredetileg Klavierübungnak, vagyis Zongoragyakorlatnak 
szánta, ahogy az a keretes írásunkban idézett, az 1741-ből szár-
mazó, első nyomtatásban megjelent címlapon olvasható.  
De vajon honnan a most ismert elnevezés? Többek között ennek 
jártunk utána a Goldberg-variációk kapcsán.

Szöveg: Ortutay Romola

A címváltoztatás okát Bach első életrajzírója, 
Nikolaus Forkel mintegy hatvan évvel a mű ke-
letkezése után egy hangulatos történettel ma-
gyarázza.

A Goldberg-anekdota

A mű névadója, Johann Gottlieb Goldberg ko-
rabeli csembalóművész volt, aki kivételes zenei 
képességekkel és hangszertudással rendelkezett. 
Forkel szerint a mű keletkezésekor gróf Herman 
Karl von Keyserlingk szolgálatában állt. A gróf 
álmatlanságban szenvedett, és ezért a Goldberg 
szobájával szomszédos szobában töltötte az éj-
szakáit, hallgatva a csembalista gyakorlását, így 
keresve megoldást alvászavarára. A gróf egyszer 
említést tett Bachnak, hogy esetleg komponálhat-
na pár lágy, vidám hangulatú darabot Goldberg 
számára, melyekkel kellemesebbé tehetné az ő 
éjszakáit. S íme, Bach ezzel a darabbal állt elő. 
A gróf innentől kezdve az álmatlan éjszakáin 
ezeket a variációkat kérte Goldbergtől eljátszás-
ra, így ragadhatott rá a Goldberg-variációk név 
a műre.

Neves Bach kutatók azonban cáfolják Forkel 
fantáziadús történetét. Bach ugyan valóban 
ismerte Goldberget, hiszen kezdetben fiának, 
majd később neki magának volt a tanítványa a 
kivételes adottságokkal rendelkező csembalista. 
A tehetséges zenész a mű komponálásának idő-
pontjában azonban még csak 14 éves volt, ezért 
nem valószínű, hogy a fiatal Goldberg technikai 
vagy szellemi szempontból elég érett lett volna 
egy ilyen mű eljátszására. A másik ok, ami miatt 
a kutatók szerint vitatható a történet valóságtar-

talma, hogy a mű első kiadásában semmilyen 
utalás nincs sem Goldbergre, sem Keyserlingkre, 
még csak ajánlásként sem. Így valószínű, hogy 
a mű keletkezéséről szóló anekdota csak később 
keletkezett. 

Variációs remekmű 

A Goldberg-variációk Bach egyetlen variáció-
formában komponált műve. A barokk zenére 
jellemző volt a variációs formák használata, me-
lyet főként pedagógiai célzattal, gyakorlásra, ta-
nulásra szántak. Bach azonban tartózkodott ettől 
egészen a Goldberg-variációk megírásáig, mely 
aztán a barokk variációművészet mintapéldája 
lett, s mára, A fúga művészete című kompozí-
ció mellett Bach alkotási teljesítményének egyik 
csúcspontjaként tekinthetünk rá.
Egy Aria nyitja és zárja a 30 variációt, melyeket 
egy tudatosan építkező szerkezet és közös basz-
szustéma, valamint a harmóniamenet tart ösz-
sze. Háromféle variációtípus váltakozik, ezeknek 
alapját a nyitó Aria mutatja be, amely a variációk 
után eredeti formában újra visszatér a mű végén.

Eredetiség és átírás

Bach e művének életútja elég sajátosan alakult. 
A címzésből gondolhatunk arra, hogy nem előa-
dásra szánta a szerzeményt. A magas technikai 
tudást igénylő variációk valószínűleg sok előadót 
el is rettentettek attól, hogy a darabot felvegyék 
a repertoárjukba. A mű eredetileg kétmanuálos 
csembalóra íródott, de a későbbi évszázadok-

A Goldbergvariációk 
eredeti kottájának borítószövege:

„Clavier Übung,
melyben van
egy
ARIA
különféle változatokkal
Clavicembalra,
mely két manuállal bír.
Azoknak, kik szívlelik, kedvük
felvidítására készíttetett
Johann Sebastian Bach
által, ki Lengyel Királyi s Szász
Választófejedelmi Udvari
Compositeur, Capellmeister
s Director
Chori Musici Leipzigben.”

Johann Sebastian Bach
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Ilyen még nem volt! A BDZ ismét egy eredeti, 
széles közönségréteg számára vonzó újdonsággal 
rukkol elő, a Magyarországon is egyre elterjed-
tebb halloween ünnepléshez kapcsolódva. Nem 
a kommercializált amerikai népünnepet, hanem 
az ősi kelta hagyományt próbáljuk megidézni, s 
ehhez a félelmetestől a katartikuson keresztül a 
játékos elemekig válogatjuk zenéinket is. 

A hangverseny egy olyan réteget is meg kíván 
szólítani, amelyik jellemzően nem elkötelezett 
komolyzene rajongó. A BDZ a klasszikus és 
könnyebb műfajú zenei részek arányát és dra-
maturgiáját olyan módon alkotja meg, amely 
komolyabb komolyzenei felkészültség nélkül is 
élvezhetővé teszi a zenehallgatást. Az előadás 
szünet nélkül 70-80 perc hosszú lesz, melynek 
során tánc és megkomponált fény elemek fokoz-
zák az összhatást.

A híres klasszikusok, mint Muszorgszkij, 
Berlioz Saëns Saint, Gounod vagy épp Verdi a 

té mát feldolgozó zenéi mellett felcsendülnek 
részletek Gyöngyösi Levente opera-musicaljé-
ből, valamint megszólalnak a témához kapcso-
lódó filmzenék, egyéb musical részletek is John  
Williams, Jerry Goldsmith, és Webber szerze-
ményeiből. 

BDZ PLUSZ

Csipetnyi rémségtől az óriási show-ig
Büszkén hirdetjük újabb és újabb ötleteink megvalósulását, illetve  
a hagyománnyá váló, közönségünk által már várt és elvárt, külön-
leges produkcióink részleteit. A BDZ háza táján mindig zajlik az ötle-
telés, a közönség visszajelzéseinek elemzése, a lehetőségek mérle-
gelése. Íme, 2022-23-as évadunk első felének extra finomságai…

Szöveg: Czingráber Eszter

A 2022-23-as évad elején a két évvel ezelőtt út-
jára indított hagyományt követve a Budafoki 
Dohnányi Zenekar ismét egy BDZ-NAP kere-
tében szeretne találkozni és együtt élvezni a 
zenét és a közelséget közönségével, soha nem 
látott kapcsolódási lehetőséget kínálva színpad 
és közönség között. A BDZ-NAP folyamán az 

érdeklődők kisebb és nagyobb apparátusú kon-
certeken és egy összművészeti beszélgetésen 
keresztül nyerhetnek bepillantást a zenekari 
műhelymunkába. Két klasszikus koncerttel, 
egy családi mese-koncerttel, big band hang-
versennyel és egy kötetlen beszélgetéssel várjuk 
közönségünket. 

BDZ NAP - Zeneakadémia, 2022. szeptember 25. 
Egy nap Hollerung Gáborral és a Budafoki Dohnányi Zenekarral

A BDZ-NAP programja:

11:00   Megérthető zene: PÁRBESZÉD AZ ISTENEKKEL (Nagyterem) 
Műsoron: Mozart: Jupiter szimfónia KV 551  
Előad és vezényel: Hollerung Gábor

  Az előadásra 3000, 4000 Ft-os jegyek válthatók a bdz.jegy.hu oldalon

14:30    PÉTER, PIROSKA MEG A FARKAS  
– családi mesejáték zenei asszociációkkal (Nagyterem)

 Szövegíró és mesélő: Turcsányi Ildikó
 Vezényel: Hollerung Gábor
   Az előadásra 500 Ft-os jegyek válthatók a bdz.jegy.hu oldalon 

16:00   KI VISZI ÁT A MŰVÉSZETET….? (Solti terem) 
Összművészeti kerekasztalbeszélgetés zenéről, közönségről, jelenről, jövőről  
A beszélgetést vezeti:   Ókovács Szilveszter  

(a Magyar Állami Operaház főigazgatója)
 Résztvevők:  Hollerung Gábor (a BDZ ügyvezető zeneigazgatója)
    Juronics Tamás (a Szegedi Kortárs Balett művészeti vezetője)
    Bakos-Kiss Gábor (a Győri Nemzeti Színház igazgatója) 
  A program ingyenesen látogatható.

18:00  A BDZ Big Band koncertje  Klasszikusoktól a filmzenékig (Nagyterem) 
A BDZ-NAP közönsége most hallhatja először a BDZ Big Bandet, amely egyedülálló 
módon a szimfonikus zenekar tagjaiból alakult, és rendszeres fellépője a BDZ-hez 
kapcsolódó rendezvényeknek, koncerteknek. Mai műsorukkal az újraértelmezett, big 
band köntösbe bújtatott klasszikus dallamoktól és filmzenéktől a hagyományos big 
band zenéig hívnak minket közös kalandozásra. Ebben az izgalmas zenei utazásban 
két kiváló vendégművész, Polyák Lilla és Gájer Bálint kíséri el BDZ Big Bandet.

 Az előadásra 1500 Ft-os jegyek válthatók a bdz.jegy.hu oldalon

20:00  Dohnányi bérlet: ESTI VARÁZSLAT  (Nagyterem) 
A BDZ-NAP egy varázslatos esti programmal ér véget. A hangversenyre zeneka-
runk első vendégkarmestere, a koncertet dirigáló Guido Mancusi olyan műveket 
válogatott, melyek valamilyen módon kapcsolódnak a mágiához. A Saint-Saëns-i 
fekete mágiát érintve a Disney filmben elhíresült bűvészinas mágikus tettein át a 
a polgárpukkasztó strauss-i csínytevéseken keresztül Harry Potterig vezet utunk. 

 
 Műsoron:  Camille Saint-Saëns: Danse macabre  

Paul Dukas: A bűvészinas 
Richard Strauss: Till Eulenspiegel vidám csínytevései 
John Williams: Harry Potter

Vezényel: Guido Mancusi 
 Az előadásra 3000, 3800 és 4500 Ft-os jegyek válthatók a bdz.jegy.hu oldalon 

RÉMSÉGEK KICSINY ÉJSZAKÁJA - Müpa, 2022. október 30., 22.00 
Halloween-játék boszorkányokkal, vámpírokkal, kísértetekkel

A BDZ ezúttal az ősi kelta hagyományokat eleveníti fel 

a félelmetestől a katartikusig borzongató fi lmzenékkel, musical 

részletekkel, klasszikus zenékkel, fény- és táncjátékkal.

Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Budafoki Dohnányi Zenekar

Koreográfi a: Albert Réka Lilla | Jelmez és fény: Árva Nóra
Vezényel: Hollerung Gábor

2022. október 28., 21.00, Müpa

Halloween-játék boszorkányokkal,
vámpírokkal, kísértetekkel

További információ és jegyvásárlás: 

bdz.jegy.hu

RÉMSÉGEK 
KICSINY 

ÉJSZAKÁJA
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2018 decemberében indítottuk útjára hagyo-
mányteremtő célzattal nagyszabású szimfonikus 
koncert-show-nkat. Eddig három alkalommal 
nyílt lehetőségünk, hogy az érdeklődők ezreivel 
közösen merülhessünk karácsonyi hangulatba 
karácsony környékén. 2022 decemberében új 
helyszínre költöztetjük nagyszabású produk-
ciónkat: az újonnan épült MVM Dome rendez-
vényhelyszín ad helyet a szimfonikus zene, a 

tánc, a látvány, a show-elemek karácsonyi han-
gulatú találkozásának, a klasszikus zene és a pop 
világából merített, legnépszerűbb nemzetközi 
karácsonyi dallamoknak. Idén is látvány Show-
val, légtornászokkal, tánccal és vetítéssel várjuk 
közönségünket. Sztárvendégeink: Pál István Sza-
lonna és bandája, Magyar Állami Népi Együttes 
(korreográfus - Mihályi Gábor), Káel Norbert és 
a Jazzical Trio

A rendkívül sokak által figyelemmel kísért és 
izgatottan várt filmzenei koncertünkkel mosta-
ni évadunkban is várjuk az érdeklődőket. 2022. 

november 25-én, pénteken este indul a filmzenei 
hétvége, melyet szombat délelőtti családi külön-
kiadásunk követ. 

CINEMUSIC - Müpa, 2022. november 25-26. 
Filmzene a javából

IGAZÁBÓL KARÁCSONY - MVM Dome, 2022. december 28. 
Szimfonikus koncertshow

ÚJÉVI KONCERT - Müpa, 2022. január 7. 
Meglepetés a javából!

Ez az a koncertünk, amelyre hónapokkal előre kell 
jegyet vadásznia annak, aki szeretne jelen lenni. 

Hogy mi lesz a műsor? Meglepetés, mint mindig! 
De aki ismer minket, tudja, hogy nem járhat rosszul.

SOK HŰHÓ SEMMIÉRT – Müpa, 2022. február 1., 19.30 
Shakespeare, Korngold, BDZ: új színházi műfaj!

Erich Wolfgang Korngold (1897 – 1957) neve nem 
ismeretlen a BDZ közönsége számára. Hihetet-
lenül gazdag életművében szinte minden műfajt 
megtalálunk a daltól kezdve a versenyműveken 
át az operáig. Legtöbben mégis a korszak egyik 
legnagyobb hollywoodi zeneszerzőjeként ismerik, 
akinek zsenialitását két Oscar-díjjal is elismerte a 
filmes szakma. 

Korngold valójában mindig színházban, film-
ben, jelenetekben és karakterekben gondolko-
dott. Ezért éreztük úgy, hogy művei tökéletesen 
kiegészítik Shakespeare pazar vígjátékát.

ZenePlusz sorozatunk februári előadásában nem 
csak Shakespeare: Sok hűhó semmiért című vígjáté-
kához komponált kísérőzenéjéből szólalnak meg 
részletek, hanem például Hegedűversenyéből és 
egyéb, rövidebb lélegzetű műveiből is. 

Egy olyan produkciót igyekszük létrehozni, amely 
valójában a zenekar és színészek közös játéka. Ahol 
a zenekar időnként „megjegyzéseket fűz” az ese-
ményekhez, „véleménye van” a szereplők tetteiről, 
jelleméről – természetesen a zene eszközeivel. Ehhez 
a törekvésünkhoz tökéletes társnak bizonyult Korn-
gold, aki előszeretettel alkalmazta például a leitmotiv 
(vezérmotívum) kompozíciós technikát a jellemáb-
rázolásban, amelynek segítségével azonnal képes 
a hallgatóság eszébe vésni egy-egy kulcsszereplőt.

Annak érdekében, hogy ne nyúljon éjszakába az 
előadás – némiképp szentségtörő módon –, kény-
telenek voltunk Shakespeare remekművét erősen 
megrövidíteni anélkül, hogy a darab dramaturgiája 
sérült volna. Turcsányi Ildikó keze nyomán így a 
zene nagyobb teret kaphatott, létrehozva tulajdon-
képpen egy újfajta szimfonikus színházi műfajt.

2022.10.01. 19:30

DVOŘÁK: STABAT MATER

Miksch Adrienn – szoprán
Schöck Atala – mezzoszoprán
Brickner Szabolcs – tenor
Cser Krisztián – basszus

Budapesti Akadémiai Kórustársaság 
(karigazgató: Balassa Ildikó)

Vezényel: HOLLERUNG GÁBOR
                                                                                           

2022.12.11. 19:30

STRAVINSKY: PULCINELLA

MANCUSI: KLANGFIGUREN FÜR ORCHESTER

RAVEL: DAPHNIS ÉS CHLOÉ – 2. SZVIT

Feledi Project (Koreográfus: Feledi János)

Vezényel: GUIDO MANCUSI
                                                                                   

2023.02.01. 19:30

KORNGOLD – SHAKESPEARE: 
SOK HŰHÓ SEMMIÉRT

Díszlet és jelmez: Árva Nóra
Rendező: Gábor Sylvie

Vezényel: HOLLERUNG GÁBOR
                                                                             

2023.04.22. 19:30

HAYDN: 
SINFONIA PASTICCIO

MOZART: 
G-DÚR HEGEDŰVERSENY KV 216

SCSEDRIN – BIZET: 
CARMEN-SZVIT

Julian Rachlin – hegedű
Cakó Ferenc – homokanimáció

Vezényel: HOLLERUNG GÁBOR

2022-23

ZENEPLUSZ 
KONCERTSOROZAT 

Müpa, Bartók Béla Hangversenyterem
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együttest. Sikerüket mutatja, hogy a görög Beatl-
esként emlegették őket. Repertoárjuk mások da-
lainak feldolgozásán túl saját szerzeményeiket 
is tartalmazta, amiket Vangelis maga kompo-
nált. Az együttes három év után felbomlott, de 
Vangelis folytatta a komponálást más énekesek, 
együttesek számára. 

1968-ban végül úgy döntött, hogy Párizsban 
próbál szerencsét, itt telepedett le és hozta létre 
Aphrodite’s Child nevű rockbandáját, melynek 
énekese a később szintén nemzetközi karriert 
befutott Demis Russos volt. Hősünk állandó út-
keresését mutatja, hogy miközben sikert sikerre 
halmoztak, ő emellett más zenei utakkal is pró-
bálkozott. A 70-es évek elején dokumentumfil-
mekhez, természetfilmekhez és Henry Chapier 
francia rendező filmjéhez is komponált zenét, 
mely utóbbival szintén nagy sikert aratott. Miu-
tán az Aphrodite’s Child 1970-ben feloszlott, új 
korszak kezdődött Vangelis életében. Áthelyezte 
székhelyét Londonba, ahol felépíthette a minden 
igényét kielégítő stúdióját, és önálló alkotóként 
kezdhetett dolgozni. 

Az 1980-as években új távlatok nyíltak 
meg számára: nevét már széles körökben is-
merték, s a természetfilmekhez komponált 
zenéinek köszönhetően a neve már jelen 
volt a filmgyártásban is. Így találta meg őt 
a feladat 1980-ban egy sportfilm kísérőze-
néjéhez, mely az 1924-es olimpiára készülő 
versenyzők életét követte a felkészülésen 

át a megmérettetésig. A film kis költségve-
téssel készült, és maga Vangelis nyilatkozta 
egyszer, hogy ő maga sem gondolta volna, 
hogy végül ilyen népszerű lesz. A Tűzszekerek  
hét Oscar-jelölést kapott, amiből négyet meg 
is nyert, többek között a legjobb filmzenéért 
járó díjat is. A filmhez szerzett zene azóta is az 
egyik legnépszerűbb, legismertebb, és sporte-
seményeken is leggyakrabban felhangzó mű. 
Vangelis visszafogottságához hűen nem ment 
el az Oscar-díj átadásra, bár ennek egyik oka 
a repüléstől való félelme is volt.

USA, Magyarország, NASA

A következő évben egy másik ikonikus film ta-
lálta meg, Ridley Scott Szárnyas fejvadásza, mely 
egy utópisztikus képet fest le a jövőbeli földi élet-
ről és emberiségről. A film cselekménye 2019-ben 
játszódik Los Angelesben, nyomasztó hangulatú 
utcákon és épületekben. A nagy szmogszennye-
zettség miatt folyamatosan szakad az eső, és a 
nap fényét sem lehet látni. Az állandó sötétség 
végigkíséri a filmet, egészen az utolsó jelene-
tig, és a filmnek ezt a kilátástalan és remény-
telen hangulatát egészíti ki Vangelisz szintén 
utópisztikus hangulatú gépzenéje, egy másik 
dimenziót is adva a látványnak és a történetnek. 
A film nem volt kasszasiker, a végét is többször 
átírták, a mozikba is különböző változatokban 

„A zene mozgatja az univerzumot”
Vangelis, aki azért írt zenét, mert ez volt az élete

Meghalt Vangelis, az elektronikus zene koronázatlan királya. 
Sokkoló fordulat ez egy olyan ember életében, aki utolsó napjai-
ban is aktívan dolgozott, és „akiből csak úgy áradt az élet  
és a zene” - ahogy a vele dolgozó művészek mesélik.  
Következzen egy rövid összefoglaló a görög zeneszerző  
életének fontosabb állomásairól és életművéről. 

Szöveg: Ortutay Romola

Sokan emlékszünk a tengerparton futó, fehér 
nadrágos, fehér mezes atlétákra, akik az 1924-es 
olimpiára edzenek. Arcukon öröm és elszántság, 
szinte nem is érezzük a fáradtságot rajtuk. Az 
egyszerre felemelő és inspiráló képkockák zenei 
aláfestése azonnal megszólal fülünkben a lüktető 
alapritmussal és a fölötte megszólaló hullámzó 
zongoradallammal. Az 1981-ben mozikba került 
Tűzszekerek című film örökzöld dallama ismer-
tette meg a világgal a szerző, Vangelis nevét.

Vangelis, a görög

Egyetlen becenévvel vonult be a filmzene törté-
netébe. Ha leltározni szeretnénk a 2022 májusá-
ban elhunyt zeneszerző életművét, akkor a lista 
valahogy így nézne ki: 79 év, 60 év zenei karrier, 
több, mint 50 album és számtalan kitüntetés, 
egy Oscar-díj és rengeteg zeneszerzői díj jelölés. 
Mindezt úgy, hogy ő maga egy titokzatos, hírne-
vet kerülő, autodidakta ember volt, aki stúdiójába 
visszahúzódva élte életét, és egészen haláláig 
egyfolytában csak alkotott. 

Mi csak a becenevével ismertük, hiszen nem 
kellett túlságosan empatikusnak lenni ahhoz, 
hogy Vangelis felmérje, a világ nagy része kép-
telen lesz a teljes nevét megjegyezni. Evángelosz 
Odüsszéasz Papathanasszíou – „a halhatatlan 
atya jó angyala” – ez a nevének a jelentése az 
Odüsszéasz nélkül. A szülők, amikor így ke-
resztelték, még nem tudhatták, hogy gyerme-
kük, felnőve, valóban egy küldöttnek, egyfajta 
csatornának fogja tekinteni magát a zene és az 

emberek között. 
Vangelis 1943-

ban született a 
thesszáliai Agriá-
ban. Zenei tehet-
ségének első jelei 
már négyévesen 
megmutatkoztak, hatéves volt, amikor minden-
féle zenei tanulmány nélkül első bemutatóját 
tartotta saját műveiből zongorán. Mivel szülei 
látták, hogy van érzéke a zenéhez, mi több, min-
denből zenét „csinál” (még az evőeszközöket is 
zene „gyártására” használta), beíratták zongo-
raórára. Ám a kis Vangelist nem motiválták a 
hagyományos zongoraleckék, saját maga akarta a 
technikát felfedezni, megtapasztalni. Ezen kívül 
pedig egyáltalán nem vonzotta a szólista karrier, 
ő arra vágyott, hogy az a zene szólaljon meg, ami 
belőle jön. Szerencséjére zongoratanára ebben 
együttműködő volt, és hagyta Vangelist a saját 
módján és ritmusában fejlődni. Később tanult 
ugyan klasszikus zenét és festészetet az Athéni 
Művészeti Egyetemen, de zenéjére mégsem ez 
volt a legnagyobb hatással, hanem sokkal in-
kább a fiatal éveiben megélt görög zene, a pop, 
és a rock.

Párizs, London, Olimpia 

Mi elsősorban filmzeneszerzőként emlékezünk 
rá, pedig zenei pályafutása egy pop bandával 
indult. Az 1960-as évek elején két iskolatársával 
alapította meg első pop bandáját, a The Forminx 

Filmzeneszerzők

       Nagy Sándor, a hódító                   1492 – A paradicsom meghódítása                  Szárnyas fejvadász
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került, mégis számos elismerést kapott, és végül 
kultuszfilmmé vált. Vangelis érdeme, hogy az ő 
neve szerepelt a Golden Globe-ra és a Bafta-díjra 
jelöltek listáján a film készítői közül. Külön ér-
dem, hogy az American Film Institute a Szárnyas 
fejvadász és a Tűzszekerek zenéjét beválasztotta 
a minden idők 25 legjobb filmzenéjébe.

A két film zenei sikere kapcsán számos film-
zene felkérést kapott, de Vangelis hosszú időn 
át mindet visszautasította, ugyanis nem akart 
filmzenegyáros lenni. Tíz évnek kellett eltelnie, 
és megint Ridley Scottnak kellett megkörnyé-
keznie őt új filmjével, az 1492 – A Paradicsom 
meghódítása című alkotásával, hogy újra filmze-
ne írásra adja a fejét. A film Kolumbusz Kristóf 
expedícióját és az Újvilág felfedezését mutatja 
be, melyhez Vangelis komponált háttérzenét, 
flamenco gitárosok, hegedűművészek, profi éne-
kesek, és egy angol kórus közreműködésével. Ez 
a film sem ért el kiugró nézettséget a mozikban, 
de Vangelis zenéje világszerte tarolt.

Sokoldalúságát és széles körű érdeklődését 
mutatja, hogy szívesen komponált színházaknak, 
baletteknek zenét, így fordulhatott elő, hogy a 
Magyar Nemzeti Színház bemutatójára, Shakes-
peare Vihar című darabjához Schwajda György 
felkérésre igent mondott. 

Másik érdekes vonal a zenei karrierjében a 
földi élettel és a Földön kívüli élettel kapcsola-

tos tudományos kutatások, melyek gyerekkora 
óta nagyon érdekelték. Zenei karrierjének ezért 
érdekes színfoltjai az ehhez a témához kompo-
nált zenéi – több albumát is ennek a területnek 
dedikálta. 2001-ben mutatta be Görögországban 
Mythodea című albumát, melyet a NASA fel-
kérésre írt, s mely a NASA Mars missziójának 
himnusza lett. Ezt még jó néhány hasonló témájú 
mű követte, amelyek létjogosultságát Vangelis 
így magyarázta:  „A mitológia, a tudomány, és 
az űrkutatás gyerekkorom óta elbűvölt. És vala-
milyen módon mindig kapcsolódtak a zenéhez, 
amit írtam.”

A kozmikus alkotó

Vangelis ritkán adott interjút, és nehezen engedte 
be a külvilágot az életébe. A zenéje beszélt he-
lyette, ezt tartotta a kommunikációja eszközé-
nek. Ezért is különleges az a dokumentumfilm, 
mely róla készült, s melynek segítségével egy 
kicsit beleláthattunk az ő titokzatos világába, 
megtudhattuk, hogy mit gondol az életről, a ze-
néről, az alkotásról. „Gyerekkorom óta az volt a 
szokásom, hogy a világot ne a társadalmon ke-
resztül, hanem a kozmikus igazságon keresztül 
ábrázoljam. Azt gondolom, hogy a létezésünk 
elsősorban kozmikus, és csak aztán biológiai és 

társadalmi.” – nyilatkozta Vangelis az említett 
dokumentumfilmben.
Görögországban született és nőtt fel, majd Pá-
rizsba és Londonba vezetett az útja, s görögként 
idegen országokban élte élete nagyobb részét. 
Mégsem volt magányos. Hiszen a zene mindig 
társa volt. Azt mondta, a magány más dolgokból 
származik, nem az egyedüllétből. Ő boldog volt. 
„Számomra a boldogság az a harmónia, ami a 
kozmikus áramlásból származik, nem pedig a 
társadalmi elismertségből.” Kozmikus ember 
volt, aki igyekezett minden emberi értéket egy 
nagyobb kontextusban értelmezni, és túllépni 
az emberi élet korlátain. És ennek kifejezésére 
egy csodálatos eszközt talált, magát a zenét. „A 
zene egy globális nyelv, ami mindannyiunkban 
benne van, belénk van táplálva. A zene köz-
vetlenül a lélekhez szól. A zene mozgatja az 
univerzumot, egyike az univerzum legnagyobb 
erőinek.”

A szinesztézia zenésze

Vangelis különleges helyet foglal el zeneszer-
zőként a zene történetében. Valószínűleg nyu-
godtan mondhatjuk, hogy az elektronikus ze-
ne történetének ő a legfontosabb alakja. Zenei 
műveltsége azonban túlterjedt az elektronikus 
zenén, hiszen többféle műfajban is otthonosan 
mozgott. tizenkét évesen a jazz és rock iránt ér-
deklődött, később popzenekart hozott létre, és 
gyerekkorától kezdve nagyon érdekelte a görög 
népzene is. S bár főleg a szintetizátorra építette 
a zenéjét, alkalmazott klasszikus hangszereket, 
népzenei hangszereket és kórust is a műveiben. 
S bár végzett zenei tanulmányokat, addigra már 
megalapozta tudását a zenével való alkotás terü-
letén. „Sok mindent meg lehet tanítani: hangsze-
relést, zeneszerzést, de vannak dolgok, amiket 
nem. A teremtést nem lehet tanítani.”

Talán ezért is olyan sokszínű az életműve, mert 
számára nem létezett különbség a zenében, a 
zenei műfajokban, egyszerűen csak A ZENE lé-
tezett, ami egyenlő volt számára a teremtéssel. 
És hogy milyen volt ez a zene?

Gyakran említették neki, hogy néhányan 
úgy tekintenek a zenéjére, mint egyfajta 
szinesztéziára. Ezt így magyarázta később: 

„Amikor gyerek voltam, megszagoltam vala-
mit, és azon gondolkodtam, hogy ez milyen 
hang lehet. Vagy hallottam valamit, és azon 
gondolkodtam, ez milyen étel lehet. Az em-
bereknek is megvan a maguk sajátos, csak 
rájuk jellemző hangja. Amikor látok valamit, 
tudom, hogy milyen hang. Ezt nem tudom 
megmagyarázni.”

Életműszületés

És hogy hogyan is született meg mindaz, ami az 
életművét alkotja? „Valahányszor egy hang jön 
elő a kezemből, mindig ösztönös. Nincs benne 
gondolat, semmilyen ötlet, terv vagy szerkezet. 
Követem az áramlást egészen addig, amíg a ze-
nének már nincs többé szüksége rám.” 

2022 májusában végleg elengedte őt a zene. 
Nem tudhatjuk, hogy vajon még mi lehetett a 
tarsolyában. Vagy vajon elégedett volt-e azzal, 
amit létrehozott. Hogy vajon teljesítette-e a neve 
által kijelölt küldetést, és valóban jó küldötte 
volt-e valami magasabb erőnek. Azt viszont 
elmondhatjuk, hogy egy szabad szellem volt, 
aki nem törődött a korlátokkal, és vigyázott 
a szabadságára, amennyire tudott. Hogy az 
alkotás folyamata ne sérülhessen meg. Hogy 
tiszta csatornája maradhasson a zenének, és ne 
más diktálására kelljen zenét írnia. Számtalan 
olyan ajánlatot utasított vissza, amiket mások 
boldogan elfogadtak volna. Csatlakozhatott 
volna egy angol rock bandához, hogy ezáltal 
hírnevet szerezzen, de az ő elképzelései mások 
voltak, ezért saját utat választott. Érdekelte a 
filozófia, a tudomány, a kozmosszal kapcsolatos 
ismeretek. Nem érdekelte a pénz, a hírnév, nem 
ragaszkodott egyikhez sem, ezért maradhatott 
szabad a zenélésben. Nem azért írt zenét, mert 
pénzre volt szüksége, hanem azért, mert ez volt 
az élete.  Ahogy ő fogalmazta meg egyszer a 
küldetését: „Én olyan csatornaként működöm, 
amelyen keresztül a zaj zűrzavarából kiemel-
kedik a zene.”

Vangelis zenéjét 2022. november 25-én és 26-án 
hallhatják a Müpában, a Budafoki Dohnányi 
Zenekar Cinemusic koncertjein.
 ■
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orosz világ; némiképp stilizálva, modernizálva 
jelent meg. Nagyon jó visszajelzéseket kaptunk 
a jelmezeket illetően, úgyhogy a Pulcinellában 
is szeretnék Nikivel együtt dolgozni. Fontos 
egy előadásnál, hogy megmaradjon a műnek 
az archaikussága, de mégis valami frissességet, 
valami mait belevigyünk.

Tehát ez lesz az első kapcsolatod Pulci-
nellával.
Stravinskyvel már dolgoztam, Pulcinellával még 
nem. Anno láttam a Bozsik Yvette-féle Pulcinellát 
a Müpában, de ezen kívül más kapcsolatom nem 
volt a darabbal.

Nálatok, a Feledi Projectnél hogyan zajlik 
az alkotás folyamata?
A felkérést követően egy elég erős kutatómunka 
veszi kezdetét. Ezt egyedül végzem, belemélye-
dek az adott darab történelmi, irodalmi, zenei 
hátterébe. Utána általában bevonulok a próbate-
rembe, elkezdek mozgolódni, kitalálok különféle 
lépéseket, kombinációkat, összerakom a drama-
turgiát. A Pulcinellának van egy szinopszisa, egy 
elég erős storyboardja.  Ennél a darabnál azzal 
szeretnék majd játszani, hogy a színészi kvali-
tásokat a táncosokból hogyan tudom előhozni, 
mozgással kombinálva, úgy, hogy az egész tény-
leg egy mai, modern commedia dell’arte produk-
ció legyen. A szereplők kiválogatásán borzasztó 
sok múlik, és azon is, hogy ők mennyire nyitottak 
erre a színészi játékra.

Van egy fiatal srác, akit felkértem erre a mun-
kára, őt tökéletesen el tudom képzelni a cím-
szerepben. Tánc-technikailag is nagyon felké-
szült, ráadásul láttam egy olyan darabban is, 
ahol prózai szerepe is volt, tehát színészileg sem 
esik kétségbe. Izgat a fiatalsága, a lendülete, a 
nyitottsága, a kreativitása. 

Azt nem gondolnám, hogy ebben a Pulci-
nellában beszélni fognak a táncosok, de nagyon 
erősen ki szeretném használni ezt a commedia 
dell’arte stílust, ami nagy gesztusokból, nagy 
mozdulatokból áll, tulajdonképpen némaszín-
ház. Ehhez nem csak jó táncosok, hanem nyitott 
és színészileg erős kvalitású előadók kellenek.

Én általában az első próbára szeretek nagyon 
felkészülten érkezni. Tudom, hogy melyik jele-
netben mit szeretnék, hogy honnan hová szeret-

nék eljutni. Nálunk az első próba egy nagy be-
szélgetéssel kezdődik. Elmondom a táncosoknak. 
hogy miről szól a darab, kik a szereplők, mi fog 
történni, mit fogunk csinálni. Ki szoktam nekik 
adni, hogy olvassák el ők is a háttéranyagot, hall-
gassák meg a zenét. Minden anyagot átküldök 
nekik, hogy ne csak a próbateremben, hanem 
otthon, a saját perceikben is tudjanak tudat alatt 
ezzel foglalkozni. 

Általában egy egyhónapos, intenzív próbafo-
lyamat alatt szoktam létrehozni a művet. Szere-
tek minél hamarabb elkészíteni egy koreográfiát, 
szeretem mielőbb fölállítani a darab 80-90 szá-
zalékát. Utána jönnek még ugyan a zenekari és 
a színpadi próbák, ott még tudunk finomítani, 
alakítani az egészen, de ha nincs meg az alap, 
akkor ez a folyamat sokkal nehezebb. Szeretek 
időt hagyni a táncosoknak, hogy beérjen a moz-
gásanyag, a sorrend, a sorozatok, a jelenetek. 
Hogy már ne azon gondolkodjanak, hogy milyen 
lépés következik, hanem arra fókuszálhassanak, 
hogy színészileg minél jobban legyenek jelen az 
adott pillanatban.

Zene plusz tánc

Friss, összművészeti, modern és archaikus
„A csak tánc már nem elég!”

ZenePlusz bérletünk második előadását  - többek között -  
a Feledi Project varázslatos tánca teszi felejthetetlenné. Stravinsky 
Pulcinella című, egyfelvonásos balett-zenéjére Feledi János készít 
egyedi, klasszikus, mégis sajátosan modern commedia dell’arte 
koreográfiát. Erről és még sok másról is faggattuk a fiatal és 
elismert koreográfus-táncos-tanárt.

Szöveg: Borbély Linda

Hogyan „talált meg” téged ez a felkérés?
2021 novemberében Hollerung Gábor felhívott 
azzal, hogy: „2022. december 11-én lenne Stra-
vinsky: Pulcinella. Elvállalod?” Erre azt válaszol-
tam, hogy „Gábor, azt se tudom, hogy 1 hónap 
múlva mit fogunk csinálni, de persze, abszolút!” 
Egyébként ez már a többedik bemutatónk lesz, 
amit Hollerung Gáborral és a Budafoki Dohnányi 
Zenekarral együtt készítünk.

Nagyon jó ütemben talált meg a felkérés. Jó, 
hogy ennyivel előre tudunk tervezni, van idő 
mindenre, és nem az utolsó pillanatban derülnek 
ki a részletek. Úgy gondolom, hogy a sokéves 
munkakapcsolat és a kialakult bizalom indította 
Gábort arra, hogy rám merjen bízni egy ilyen 
komoly feladatot. Ráadásul most nem is ő fog ve-
zényelni, hanem a zenekar első vendégkarmes-
tere, az olasz-osztrák származású Guido Man-
cusi, úgyhogy számomra is tartogat újdonságot 
a BDZ-vel való együtt dolgozás. Másrészt, alkotói 
szemmel nézve, Stravinsky zenéje nem könnyű, 
úgyhogy ez a produkció izgalmas kihívás is lesz. 
Nagyon jó érzés élőzenével dolgozni, nagyon 
szeretem. Az pedig külön ajándék, hogy egy 
ilyen minőségű zenekarral alkothatok együtt.

A Feledi Project 2020-ban volt 10 éves. A covid 
egy kicsit átalakította az egész jubileumi évadun-
kat, de úgy gondolom, hogy ez a nagyzenekari 
produkció is méltó megkoronázása lehet fennál-
lásunk tízéves ünneplésének. Ezalatt a 10 év alatt 
rengeteg alkotóval, művésszel – pályakezdővel és 
tapasztaltabbakkal egyaránt – dolgoztam együtt. 
Ebbe a Pulcinella bemutatóba is olyan fiatal, 

tehetséges, pályakezdő művészeket vonok be, 
akikben azt érzem, hogy ehhez az egész élőze-
nés, commedia dell’arte-s, Stravinsky-projekthez 
százszázalékosan tudnak csatlakozni. Fiatalok és 
tapasztalt művészek együtt fognak szerepelni 
a darabban, és szerintem egy nagyon izgalmas 
produkciót fogunk létrehozni.

Azt olvastam, hogy az 1920-es eredeti, 
párizsi bemutató jelmezeit Picasso tervezte.
Pont ma írtam az egyik jelmeztervező ismerő-
sömnek, Bati Nikolettának a Pulcinella kapcsán. 
Ő az Operaházban dolgozik, és a legutóbbi dara-
bomnak, Csehov Sirályának a jelmezeit ő készí-
tette. Ezekben a jelmezekben nagyon erős volt az 

Fo
tó

: P
en

zi
ás

 N
ik

ol
et

t



Zene plusz táncZene plusz tánc

34 35

A díszlet is nagyon ötletes volt a lufikkal.
A zenekar fenn volt a színpadon, kevés hely ma-
radt a táncra. Szerettem volna, ha van valami 
látványelem is, ami ezt az elemelkedettséget, 
légiességet szimbolizálja, ezért találtam ki, hogy 
legyenek ezek az óriási léggömbök. Ez a térben 
nagyon izgalmasan hatott. 

Ha minden jól megy, akkor 2023-ban lesz egy a 
capella kórusmű, amit én koreografálhatok. Erről 
még nem nagyon beszélhetek, de egy kortárs 
magyar zeneszerző művéről van szó. Nagyon 
izgalmas az egész, ahogy a kórus 45-50 percen 
keresztül énekel a capella, és közben folyamato-
san fenn kell tartani a figyelmet. Ráadásul van 
egy olyan tervem, hogy felrakom a kórust a for-
gószínpadra, tehát ők éneklés közben mozogni is 
fognak. Szóval már ez a projekt is foglalkoztat... 
Az élőzenének, a kórusnak mindig van egy vará-
zsa, amit egyszerűen nem lehet összehasonlítani 
a gépzenével.

Honnan szoktál a darabokhoz inspirációt 
meríteni?
Ezeknek a műveknek van egy erős dramaturgiai 

irányvonala. Nagyon érdekes, mert általában 
akkor jönnek az inspirációk, gondolatok, ami-
kor utazom, akár BKV-zom, vagy biciklizem. 
De alapvetően az erős zenei alap, ami mindent 
meghatároz. Szeretek úgy dolgozni, és olyan 
produkciókat létrehozni, amik nem konkrétak 
és nem egyértelműek. Azt szeretem, ha a darab 
több asszociációra ad lehetőséget a nézőnek, attól 
függően, hogy az adott élethelyzetében, életsza-
kaszában, abban az adott pillanatban neki mit 
mond, üzen a darab. 

Mutasd be, kérlek, a Feledi Projectet!
A Feledi Project 2010-ben jött létre. Abban az 
esztendőben még az egri Gárdonyi Géza Szín-
háznak voltam a táncművésze. Akkortájt kaptam 
egy lehetőséget; elkészíthettem az első, egészes-
tés darabomat. Addig csak kisebb szólókat, beté-
teket csináltam. 2010. december 8-án volt az első 
önálló produkciómnak a bemutatója, ez az Idők 
folyamán címet viselte. Innentől kezdve indult 
el az alkotói műhelymunka. A csapat projekt 
alapon működik. Vannak bázistáncosok, akik 
majdnem mindegyik darabban benne vannak, és 

Tehát rögtönzés is lesz benne, mint az 
eredeti commedia dell’arte darabokban?
Igen. Szoktam úgy is dolgozni, hogy csak egy 
mozgásalapanyagot adok meg. Ilyenkor meg-
mondom a táncosoknak, hogy honnan hova kel-
lene eljutni, milyen pontokon keresztül, de azon 
belül szabadon „garázdálkodhatnak”, pozitív 
értelemben, akár mozdulatokkal, akár szöveggel. 
Valószínű, hogy ebben a darabban is lesznek 
ilyenek. Lefektetjük a játékszabályokat, az ala-
pokat, hogy honnan hová jut el a jelenet vagy az 
adott karakter, de azon belül egy részben vezetett 
improvizációnak is van helye.

Úgy szoktam alkotni, hogy először általában 
nagyon elszállok az ötleteimmel. Aztán szépen 
lassan lejjebb adok az igényeimből, és kialakul a 
koncepció, ami mentén haladunk tovább.  Most, 
így az elején azt találtam ki, hogy egy nagy sze-
kéren fognak a táncosok közlekedni a Müpa 
színpadán. Kicsit a saját szájam íze szerint sze-
retném formálni a darabot, nem pedig direktben 
megjeleníteni az olasz vándorszínházas világot. 
Egy egyedi produkciót szeretnék létrehozni, nem 
pedig egy olyat, amit már láttunk. Ahogy ma-
gamat és a Müpa hangversenytermét ismerem, 
biztos ki fogok találni valami őrületes látvány-
elemet, amivel még meg lehet dobni az amúgy 
is izgalmas élőzenei varázst. 

A legutóbbi közös produkciónk Mendels-
sohn: Die erste Walpurgisnachtja volt, amiben 
a kórusnak is volt egy kis koreográfiája. Abban 
a produkcióban én is benne voltam, mint kó-
rustag, és imádtam. Nagyon jó volt, hogy végre 
nem kellett a kottát szorongatni, és hogy volt 
egy minimális mozgása a kórusnak. 
Azt a közös munkát én is nagyon élveztem. Tud-
juk, hogy Gábor nyitott mindenféle újdonságra. 
Mivel elég széles a korosztálya a kórusnak, nem 
várhattam el azt a fajta mozgást, vagy azokat 
a fajta dinamikus kézmozdulatokat, amiket a 
profi táncosoktól, de szerintem ettől volt az egész 
nagyon izgalmas. Színes volt a kórus, és nagyon 
lelkes volt mindenki. Még a Müpában, az egyik 
helyszíni próba után is odajöttek hozzám a kó-
rusból hölgyek, hogy mi lenne, ha ez vagy az a 
kézmozdulat máshogy lenne. Annyira aranyosak 
voltak, ahogy őket is elkezdte izgatni, motivál-
ni az egész produkció. Nagyon szerettem ezt a 
közös munkánkat.

És Gábor elmondása szerint, jót is tett a 
kórus hangzásának, hogy nem voltunk a kot-
tába tapadva.
Igen, ilyenkor még fókuszáltabb a figyelem. Más, 
amikor végig látod valakinek a tekintetét, az 
arcát.

NÉVJEGY: FELEDI JÁNOS

Hogyan szoktál kikapcsolódni?
Imádok utazni. Ha nyernék a lottón, akkor 

reggeltől estig csak utaznék. De például az 
is ki tud kapcsolni, ha ülök egy teraszon és 
nézem az éppen elhaladó embereket. Ez is 
hangulatfüggő. Tudok passzív pihenő is len-
ni, de rám inkább az jellemző, hogy aktívan 
pihenek. 

Szeretem az olyan helyeket, ahol az át-
lagember nem igazán fordul meg, például 
ilyen volt számomra Uganda, Tibet, Alaszka, 
Madagaszkár. A táj szépségeit, a kultúrát 
nagyon szeretem felfedezni, ezek töltenek 
fel. Az élményeket nem veszi el senki. Nem 
vagyok egy tárgyhoz ragaszkodó ember, 
inkább az élményszerzés a fontos. Nyáron 
jártam Nizza-ban, ez egy rendszeres prog-
ramom nyaranta, augusztus végén pedig 2 
hetet töltöttem Amerikában.

Melyik volt a legutolsó film vagy könyv, 
ami elgondolkodtatott?

Több film is van, amit időnként újra meg-
nézek. Filmek közül a Schindler listája volt 
ez, sorozatok közül pedig a Csernobil. 

Kedvenc ételed?
Szeretem az olasz konyhát. Vannak alap-

anyagok, amiket nem annyira szeretek, pél-
dául gomba, sóska, spenót, kagyló.

Vane háziállatod?
Nincsen, maximum azt tudom elképzelni, 

hogy halaim lehetnének. Egy művész életvi-
telének nem tennék ki egy háziállatot sem.

Vane mottód?
Carpe diem! Az adott pillanatból hozd ki 

a maximumot! Vedd észre az élet apró örö-
meit! Annyi sok negatív dolog van, amivel 
a mindennapokban bombáznak bennünket. 
Próbáljuk meg ezeket elengedni, és az apró, 
pici, örömteli dolgokat pedig vegyük észre, 
éljük meg őket!
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van, akit külön hívok meg különböző szerepek-
re, darabokra. Például csináltam egy Pilinkszy 
előadást “Szálkák” címmel, és ott azt éreztem, 
hogy érettebb táncművészek kellenek, nem pedig 
a legfiatalabb generáció. Úgy gondoltam, hogy 
olyan táncosokra van szükség, akik átmentek 
bizonyos élethelyzeteken, és rendelkeznek egy 
bizonyos fokú érettséggel.

Van-e esetleg olyan darab, amire úgy gon-
dolsz, hogy szeretnéd egyszer megkoreogra-
fálni?
Konkrét darab nincsen. Elkezdtem egy olyan össz-
művészeti dolgot létrehozni, amiben a táncmű-
vészek nagyon erősen jelen vannak, de nem csak 
kifejezetten táncos feladatuk van. Például prózai 
szerepük is akad, vagy zenélnek, énekelnek. Azt 
érzem most, hogy csak a tiszta tánc már nem igazán 
elégíti ki a közönséget, kellenek más impulzusok is.

Ezzel a táncosok is kimozdulnak kicsit a 
komfortzónájukból, ugye?
Igen, Csehov Sirályában is olyan helyzetbe 
hoztam a táncosaimat, ami – úgy gondolom – 

kihívás volt nekik. Például magassarkúban, 
csizmákban táncoltak, beszéltek magyarul, 
angolul. Az egyik lány megtanult egy mono-
lógot oroszul, míg a másik táncos harmonikán 
játszott. Mindegyik egy olyan izgalmas kihívás 
volt, amibe bele tudták helyezni magukat. Ez 
egy alkotói folyamat, amiben a dolgok változ-
hatnak. A táncosok is hoznak néha ötleteket, 
gondolatokat, ha működnek, akkor beépítjük 
azokat is, ha nem, akkor elvetjük. Azt gondo-
lom, hogy egy előadás sikere ezeken a közös 
gondolkodásokon alapszik; mindenki beleteheti 
saját magát.

Feledi János koreográfiáját 2022. december 11
én 19.30 órakor tekintheti meg közönségünk 
a Müpában. Műsoron: Stravinsky: Pulcinella, 
Mancusi: Klangfiguren für Orchester, Ravel: 
Daphnis és Chloé – 2. szvit. Közreműködik: 
Feledi Project (koreográfus: Feledi János).  
Vezényel: Guido Mancusi 
 ■
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Háttér

A fájdalom és a megbékélés oratóriuma 
Dvořák Stabat Matere az a zenei alkotás, amelyet egyszer hall-
ván az ember szíve rögtön csordultig telik mivel már csak a mű 
említésére is. Zenekarunk időről időre műsorra tűzi. Idén a ZeneP-
lusz-sorozatunk koncertjén csendül fel a mű, hangulatokhoz illesz-
kedő vetítéssel, a Budapesti Akadémiai Kórustársaság közreműkö-
désével. A mű keletkezésének háttértörténete nélkül is rendkívül 
hatásos és örök érvényű ez a zenei alkotás. De mennyivel tisztáb-
ban hallgatható, ha a körülményeket is ismerjük…

Szöveg: Ortutay Romola

Három különleges történet találkozik Dvořák 
Stabat Materében: a fia szenvedéseit, majd ke-
reszthalálát végig kísérő édesanya szenvedés-
története, egy gyermekeit drámai gyorsasággal 
elveszítő édesapa fájdalma és egy kicsapongó 
életet élő férj vezeklése felesége tragikus halála 
miatt. A végeredmény a zeneirodalom máig is 
legnépszerűbb és egyik legszebb Stabat Mate-
re, mely végig visz az emberi szív fájdalmain, 
hogy aztán minden sebzett szívet felemeljen a 
Paradicsomba. 

A mű keletkezése:  
a gyermekeit elveszítő 
édesapa

Dvořák a cseh zenetörténet legismertebb és talán 
legnépszerűbb zeneszerzője. Egy Prága melletti 
településen született 1841-ben, ahol általános 
iskolás korától kezdve tanult hegedülni. Apja 
felismerte elsőszülött fia tehetségét, ezért tovább 
taníttatta ezen a vonalon, így egészült ki Dvořák 
zenei nevelése a későbbi orgona és zongoraórák-
kal. Pénzkeresetét egy darabig a templomban 
végzett orgonálással biztosította, majd elkezdett 
komponálni, végül minden mást feladva csak a 
zeneszerzésnek szentelte az életét. 1874-ig több 
darabját is bemutatta, egy idő után a saját ve-
zényletével, de Prágán kívül nem nagyon sikerült 
ismertséget szereznie a zenei életben. Egy évvel 
később benevezett egy zeneszerzés versenyre, 

ahová 15 darabját is elküldte. A verseny bíráló 
bizottságában Brahms is helyet kapott, aki vé-
gül nemcsak jó szóval, hanem barátságával is 
kitüntette a fiatal zeneszerzőt. Dvořák a versenyt 
végül megnyerte, de az igazi elismertségre még 
várnia kellett. Sajnálatos módon egy tragikus 
esemény alapozta meg az utat számára: egyik 
kislánya születése után két nappal meghalt, ami 
mély fájdalommal töltötte el az ifjú zeneszerzőt. 
Nem sokkal ezután állt neki a Stabat Mater első 
verziójának, mely akkor hét tételből állt és zon-
gorakíséretes kórusra készült. A darabot Dvořák 
ebben a formában félretette, főleg, hogy újabb 
tragédia érte a családot. két hónap leforgása alatt 
másik két gyermekét is elvesztette, így a három-
gyermekes családapából hirtelen gyermektelen 
szülő lett. Nem sokkal ezután újra elővette a Sta-
bat Matert, ekkor már véglegesítette is, a hét tételt 
kiegészítette tízre, és a zongorakíséretet zenekari 
kíséretre változtatta. 1877-et írtunk ekkor, a be-
mutatóra azonban csak három év múlva került 
sor Prágában. Az igazán nagy sikert az 1883-as 
londoni bemutató hozta meg a mű és így szerzője 
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számára. Olyannyira, hogy innentől kezdve több 
felkérést is kapott, így lett rendszeres előadója 
saját darabjainak Angliában, majd vált ismertté 
az USA-ban is, ahol végül zeneigazgatói pozíciót 
ajánlottak fel neki a National Conservatory of 
Music of America intézetében.

Mária-tisztelet: a fia 
kereszthalálát végig kísérő 
édesanya

A Stabat Mater szövege a Jacopone da Todinak 
tulajdonított siralomének szövege, mely az egyik 
legszebb ebben a témában íródott himnusz. A szö-
veg a 13. századból származik, és azon Szűz Mária 
tiszteletére íródott himnuszok egyike, melyek a 
12. században megerősödő Mária-kultusz részét 
képezik. A Mária-tisztelet első nyomai a 2. századi 
kereszténységre vezethetők vissza, ahol Máriát, 
mint Isten anyját kezdik el magasztalni. A Má-
ria-tisztelet részét képezi Mária életének hét ese-
ménye, mely Mária hét fájdalmaként is neveztetik: 
Jézus körülmetélése; menekülés Egyiptomba; a 
tizenkétéves Jézus keresése; találkozás a kereszt-
hordozó Jézussal; megfeszítés; levétel a kereszt-
ről; sírba tétel. A kultusz különböző formákban 
nyilvánult meg: ünnepeket szenteltek Máriának, 
kultuszhelyeket alakítottak ki, templomokat épí-
tettek a tiszteletére. Az első Mária ünnepet az 5. 
századtól jegyzi a hagyomány, Mária mennybevé-
telének napjával, augusztus 15-ével. A 6. század-
tól ünneplik az Angyali üdvözlet napját március 
25-én Krisztus fogantatásának fölidézésére. A 
7. századtól vezetik be Mária születésnapjának 
ünnepét, szeptember 8-át, és a 8. századtól pe-
dig a Szeplőtelen fogantatás eseményét. Nekünk, 
magyaroknak szintén különleges helyet foglal el 
Mária a hagyományainkban, hiszen Szent István 
az országot Boldogasszony Szűz Máriának aján-
lotta föl, ezzel is megalapozva az országot védő 
Istenanya tiszteletét hazánkban. 

A Mária-kultusz fontos részei még a Mária-je-
lenések. A katolikus hagyomány szerint Mária 
mennybevétele után többször megjelent földi 
embereknek, hogy imádságra és bűnbánatra 
szólítson, s a jelenések helye a mai napig is sok 
zarándokot vonz.

A képzőművészetben a 15. századtól kezdve 
találkozhatunk Mária-ábrázolásokkal, általában 
a kis Jézussal együtt jelenik meg, mint az élet 
forrása, az oltalmazó és közbenjáró Szűzanya, 
aki maga is lerója tiszteletét az isteni hatalom 
előtt, és alázatosságával mutat példát a híveknek. 
Mária a kultusz kezdete óta az, akin keresztül 
a kegyelem kiárad a világra, az Isten felé ő köz-
vetíti az emberek imáit, s a mennybe is Márián 
keresztül lehet belépni, ő a Mennyek kapuja.

Jacopone da Todi szövege ennek a kultusznak 
az egyik legismertebb és legnépszerűbb himnu-
sza, mely Mária életéből Jézus kereszthalálának 
eseményeit eleveníti meg. A vers szépsége ren-
geteg zeneszerzőt és művészt ihletett meg, több 
mint 100 zenemű alapja. 

A szöveg: Jacopone da Todi, 
a felesége halála miatt 
vezeklő férj

Jacopone da Todi, eredeti nevén Jacopo dei Be-
nedetti, az umbriai Todiban született 1230 körül, 
innen kapta későbbi nevét. Nemesi családból 
származott, jogot tanult, jegyzőként dolgozott. 
Élete akkor vett nagy fordulatot, amikor felesé-
gét egy szerencsétlen balesetben elvesztette. A 
fiatalasszony egy alázatos, tiszta lelkű, nemesi 
származású lány volt, aki próbálta kicsapongó, 
kétes ügyletekkel foglalkozó, a világi örömökben 
tobzódó férjét vallásos útra terelni. Férje erőskö-
désére elment egy lovagi tornára, ahol az állvány, 
amin Jacopone felesége más asszonyokkal együtt 
ült, összeomlott, és az asszony életét vesztette. 
Jacopone ekkor szembesült azzal, hogy felesége 
vezeklőövet hordott a ruhája alatt férje bűnei 
miatt. A tragédia után Jacopo minden vagyonát 
eladta, és éveken át csak bolyongott, ostorozta 
magát, bűnhődni akart, gyűlölte magát, és azt 
kívánta, hogy mások is megvessék. Így próbált 
vezekelni, míg végül ferences rendi szerzetes lett. 

A Stabat Mater eredetileg latinul íródott, Jézus 
keresztre feszítésének történetét idézi fel a kereszt-
fánál álló édesanya szempontjából. Az elbeszélő 
azonosul az anya fájdalmával, aki elvesztette sze-
retett gyermekét. A himnusz első felében az anya 
fájdalmával való azonosulásnak ad hangot, majd 
a második felében a fájdalom és a sebek átvállalá-
sáért könyörög, hogy részt vehessen a Szűzanya 
fájdalmában. A vers végére megfogalmazza imá-
ját, melyben a Szűzanya pártfogását kéri, hogy 
vezesse őt az Isten országába. A szenvedésben 
való személyes osztozás vágyában az üdvösség 
reménye jelenik meg a himnusz végén.

Megszületik a mű: szöveg  
és zene egyesül

Dvořák Stabat Matere ugyanezt az utat járja be 
a zenében. Szerkezete is a himnusz szerkezetét 
követi, a tíz versszak tíz tételt eredményez. Az 
oratórium négy szólistára, kórusra és zenekarra 
íródott. kilenc tétel Mária szenvedését és a Má-

ria szenvedését látó ember együttérzését jeleníti 
meg, míg a végső tétel felvillantja a Paradicsom 
vízióját és ígéretét. 

A tíz tétel közül mindegyik egy önálló egysé-
get alkot, a maga tematikus zenei alapjával. Az 
utolsó tétel az egyetlen kivétel, melyben a szerző 
visszahozza az első tétel témáját. Az első tétel 
meghatározza az egész mű hangulatát, és meg-
alapozza azt a fájdalmat és szomorúságot, amit a 
gyermekét elveszítő szülő érezhet. A következő 
tételekben a szólisták és a kórus egymást váltva 
szerepelnek. A zárótételben visszatér az első tétel 
tematikája, de most már nem a szenvedést fejezi 
ki, hanem fényes dúrban csúcsosodik ki, amit az 
Amen alatt szóló fúga követ a végső katarzissal, 
mely a megbékélés és remény érzését közvetíti.

Közönségünk 2022. október 1-jén 19:30-kor hall-
hatja Dvořák Stabat Materét a Müpában a Ze-
neplusz bérletsorozat első koncertjén. Szólisták: 
Miksch Adrienn, Schöck Atala és Cser Krisztián. 
Közreműködik a Budapesti Akadémiai Kórus-
társaság. Vezényel: Hollerung Gábor.  ■

Életút
Antonín Dvořák 1841-ben született egy 
Prága melletti településen. Már fiatal korá-
ban egyre inkább előkerült zenei érdeklődé-
se, zongora-és orgona órákkal kezdte zenei 
tanulmányait, melyeket később hegedűta-
nulással egészített ki. Az 1860-as években 
brácsásként dolgozott a Bohémiai Ideiglenes 
Színház zenekarában, majd tanításba kez-
dett, hogy megélhetését biztosítsa, végül 
1871-ben úgy döntött, hogy a komponálás-
nak szenteli minden idejét. Az 1870-es évek 
végétől már saját vezényletével mutatta be 
műveit, később Európán, majd Amerikában 
is elismeréssel fogadták zenéjét. 1890-ben 
a Prágai konzervatóriumban kapott állást, 
ahol zeneszerzést tanított, majd egy évvel 
később elfogadta a New York-i Nemzeti 
Zenei Konzervatórium igazgatói állását. 
Három év múlva azonban anyagi gondok 
miatt vissza kellett térnie Prágába, ahol a 
konzervatórium igazgatójaként dolgozott. 
1904-ben halt meg szívelégtelenségben.

Krisztus hét szava a kereszten  
- olajfestmény a 17. századból
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rongó, kozmikus asszociációkat kelt, én is haszná-
lom itt-ott kontrasztként), de a tonális zene nem 
lehet „választásunk” tárgya, mert a természet és 
az ember világa a rögzített frekvenciákat (han-
gokat), az optimális hangrendszereket (5-7 fokú 
skálákat) és minden dallam (ének, dal, sláger) 
hierarchikusan elrendezett hangjait teszi lehetővé 
és befogadhatóvá.  
Az első szimfóniám, mint általában műveim 
úgy 45 éve, ebben a meggyőződésben készült. 
Történetesen négytételes, az első hármat moti-
vikus szálak kötik össze. Megjelenik benne pár 
ismert népdal-foszlány és egy közismert gyer-
mekdal. Ezek nem idézetek, mert a szimfónia 
egésze össze van nőve velük. (Az ötvenes évek-
ben elburjánzott kötelező „népdal-szimfóniák” 
rossz szájízt hagytak maguk után. Ugyanakkor 
a közösségi zene beemelése a „komponált ze-
nékbe” ősrégi, a zenéléssel egyidős tendencia: 
gregoriánok, zsoltárok, világi dallamok alkotják 
egy-egy zenemű vázát. Ezek a zeneszerzőknek 
éppoly kedvesek, mint a zenét hallgatóknak. 
Ezért kerültek művembe). 

A Budafoki Dohnányi Zenekar sokszor ját-
szotta szerzeményeimet, Hollerung Gábor pedig 
igen megtisztelő figyelemmel kíséri munkássá-
gomat. Gondolom, ennek egyik oka az, hogy a 
zenéről nagyjából ugyanazt gondoljuk. A jövő 
zenéje (amiről semmit sem tudunk), nem lehet 
a múlt megtagadása. A művészetről annyit ma 
már biztosan tudunk, hogy folyamatosan alakul. 

Orbán György: I. szimfóniájának ősbemutatójára 
2022. november 8-án 19.30 órai kezdettel kerül sor 
a Zeneakadémián. A koncerten felcsendül még: 
Sosztakovics: I. he gedűverseny, Brahms: D-dúr sze-
renád. Közreműködik: Daniel Matejča – hegedű. 
Vezényel: Hollerung Gábor

Balogh Máté:  
Alabama March

A fiatal zeneszerző – aki 2021 májusa óta a Magyar 
Zeneszerzők Egyesületének elnöke – szimfonikus 
indulóját Vajda Gergely, az alabamai Huntsville 
Symphony Orchestra vezető karmesterének ren-
delésére írta 2019-ben, Alabama állam fennállá-

sának 200. évfordulójára. Maga a szerző bevallása 
szerint így nyilatkozott kissé groteszk hangvételű, 
mindössze három perces indulójáról: műve tisz-
telgés, nem csupán az alabamai fúvósegyüttesek 
nagy hagyományokkal  rendelkező múltja, hanem 
zeneszerző-fúvóskarnagy édesapja előtt is.

Balogh Máté: Alabama March című darab-
ját 2023. január 29-én hallhatják a Zene-
akadémián. A koncerten elhangzik még: 
Sibelius: Hegedűverseny, Prokofjev: Ró-
meo és Júlia 1. és 2. szvit – részletek. Köz-
reműködik: Kelemen Barnabás – hegedű. 
Vezényel: Rajna Martin

Dobszay-Meskó Ilona: 
Toncertino

A kissé komolytalan – TROmbita-coNCER-
TINO – címe ellenére igazán komoly alko-
tásról van szó, melynek ősbemutatója 2022 
januárjában volt a Kecskeméti Szimfonikus 
Zenekarral, Földesi Jácint trombitaszólójával. 
Dobszay-Meskó Ilona zeneszerző-karmester 
rátalált egy olyan zenei stílusra, ami egyszerre 
tud 20. és 21. századi lenni. A szerző ügyesen 
egyensúlyoz a többféle stílust felvonultató, 
némafilm-zenés, jazzes, néhol vásári, gunyo-
ros-szarkasztikus hangulatú műben. A zenei 
anyag összességében nem bonyolult, s talán 
épp ezért remekül működik. Jól megjegyezhető 
motívumok és zenei anyagok kapcsolódása 
működteti ezt az igazán közönségbarát hang-
vételű trombitaversenyt. 

Orbán-ősbemutató és egyéb izgalmak
A Budafoki Dohnányi Zenekar számára évek óta különösen fon-
tos, hogy teret adjon korunk zeneszerzőinek. Évről évre műsorunk-
ra tűzünk néhány, a zenekarunk rezidens zeneszerzője, Gyöngyösi 
Levente kiválasztási folyamata végén számunkra ajánlott, hoz-
zánk illeszkedő szerzeményt. A 2022-23-as évad első feléből  
válogattunk. 

Szöveg: Orbán György, Gyöngyösi Levente, Czingráber Eszter

Évadunk legfontosabb kortárszenei eseménye, 
hogy mi mutathatjuk be a világon elsőként Orbán 
György I. szimfóniáját. Az elmúlt két évben Or-
bán György három szimfóniát is papírra vetett, 
elképesztő gyorsasággal és kreativitással. Óriási 
megtiszteltetés számunkra, hogy ilyen közelről 
tanúi lehetünk az orbáni alkotói energiák fellán-
golásának. A műről és zenekarunkhoz fűződő 
kapcsolatáról maga a szerző beszél:

Orbán: I. szimfónia: 
„Nem vagyok csúnyista”

2020 és 2021 közepe között gyors egymásután-
ban írtam három szimfóniát. Tudatában vagyok 
tettem, vagy talán „vétkem” súlyának. A 20. szá-
zad nagyjai nem írtak szimfóniát, többnyire sze-
rénységből. Úgy vélték, ezt a műfajt a 18. és 19. 
század színvonalán nem tudnák megszólaltatni. 
(Sosztakovics – és mások –, hál’Istennek nem 
engedelmeskedtek a „korparancsnak”, és a késői 
Bartók sem: az ő Concertója egy nagy, lenyűgöző 
szimfónia, és mivel nem engedelmeskedett az 
ideológiai elvárásoknak, nem osztályharcról és 
elidegenedésről szól, hanem csupán életről, ha-
lálról, múltról, jövőről, elvesztett hazáról).

Az én generációmnak – tehetségeseknek is 
– még kevesebb oka van arra, hogy szimfóniá-
kat írjon, mert már technikánk, nyelvezetünk is 
hiányosabb. Az igaz, hogy 2000 után, a kortárs 
zenék félévszázadnyi elsivárosodása után hir-
telen megindult a zeneszerzők érdeklődése a 
múlt iránt („Hol rontottuk el?”), de a „neo-”és a 

„retro”-irányzatokkal éppen olyan visszataszító 
zenéket lehet írni, mint a 20. század bevallottan 
(fennen hirdetett) dekonstrukciós, „csúnyista” 
irányzataival.

Tehát olyat nem tudunk írni, mint Haydn, és ha 
Haydnt utánozzuk, csúfos véget érünk. Ugyan-
akkor a Haydn által ZSENIÁLISAN alkalmazott 
zenei eszközök univerzálisak, a fizika és a biológia 
törvényein alapulnak. (Szemben sok dogmatikus, 
szektás, nem túl rokonszenves ideológiai „izmus-
sal”). Egyetlen példa: a dallamoktól, a ritmikus 
lüktetéstől, az akusztika törvényeitől eltekintő 
vállalkozásoknak nincs sok esélye megragadni az 
ember zenéjében, mert a könnyű- és a népzene 100 
%-a, a játszott komoly zene 99 %-a dallamokkal, 
világos ritmusokkal és mindmáig főleg dúr-moll 
akkordokkal él. Ez persze lehet unalmas, mert a 
nyelvtan és a szókincs is az; a költő dolga beléjük 
lelket lehelni. Ez fizikailag, élettanilag, akuszti-
kailag behatárolt tény. Választhatjuk ugyan az 
atonalitást tonalitás helyett, (sok mindenre jó: szo-
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Zenekarunk 2022. december 16-án játssza Dob-
szay-Meskó Ilona Troncertino című darabját a 
budafoki Klauzál Házban. A hangversenyen 
elhangzik még: Řezníček: Donna Diana – nyi-
tány, Brahms: IV. szimfónia. Közreműködik: 
Winkler Balázs – trombita. Vezényel: Farkas 
Róbert.

Ott Rezső: Concerto No 3B

Az évad egyik szenzációjának ígérkezik Ott 
Rezső „rezesbanda-concertója”, melyet minden 
bizonnyal a közönség is nagy lelkesedéssel fo-
gad majd, hiszen egészen kiváló és különleges 

mű született, mind stílus, mind hangszerelés 
szempontjából. Öt rézfúvós hangszer adja a ver-
senymű szólistáit. Remek hangulatok, érdekes 
karakterek, biztos kézzel vezetett forma. Ráadá-
sul az egész művet belengi valamiféle távolról 
érezhető, finom, kusturicás, balkáni atmoszféra. 

Ott Rezső Concertójára 2023. február 17-én 
kerül sor a Klazuál Házban. A koncerten fel-
csendül még: Dohnányi Ernő: Simona néni – 
nyitány, Dvořák: VIII. szimfónia. Vezényel: 
Oliver von Dohnányi

Beischer-Matyó Tamás: Ünnep

Beischer-Matyó Tamás a magyar kortárs zene 
igen eredeti figurája, rendkívül érdekes színfolt 
a kortársak között. Stílusa jelentősen különbözik 
pályatársaiétól: bár zenéje általában tonális, és ő 
is gyakran használ korábbi korokra emlékeztető 
zenei anyagokat, e zenei anyagok mégis más 
kontextusban, másképpen felépülő logika sze-
rint mutatkoznak meg. Elsőre talán nem mindig 
könnyen érthető, megfogható a Beischer-Matyó-
stílus, de felismerhető a minden művében fel-
lelhető nagyszabású zeneszerzői gondolkodás, 
egyfajta szigorúság, és a legapróbb részletekig 
kidolgozott hangzáskép. Ünnep című művét az 
Operaház felkérésére, a 2013-as újévi koncertre 
írta. ■ Apple StoreGoogle Play

#zene #színház #tánc #kiállítás #könyv #fi lm
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„Ráállt a szám a kürtre”
Südi Bálint, a BDZ kürtöse nemzetközi versenygyőztes, zeneakadé-
miai túra-látványosság, kamarazene-megszállott és örök versengő. 
Pályája alakulásáról, terveiről, kötődéseiről beszélgettünk vele.

Szöveg: Borbély Linda

Zenészcsaládból származol? Mikor dőlt el, 
hogy kürtön fogsz játszani?
A szűk családi kört nézve nem származom zenész-
családból. Apai ágon sváb felmenőkkel rendelke-
zem, ők azért valamilyen szinten közel álltak a ze-
néhez, dédapám például tangóharmonikázott, bár 
vele személyesen már nem találkozhattam sajnos. 
A nagymamám nagyon sok dalt megtanult tőle, és 
később rengeteget énekelt nekem gyerekkorom-
ban. A zenével való találkozásról ez az első em-
lékem. Az, hogy zenész legyek és hangszeren 
játsszak, az egyáltalán nem merült 
fel még ebben az időszakban.  
Apukámban pont ekko-
riban fogalmazódott 
meg – azért, hogy 
nehogy rossz tár-
saságba kevered-
jek –, hogy kezd-
jek el sportolni, 
vagy hangszeren 
játszani. Én bok-
szolni szerettem 
volna, csak még az 
iskolakezdés előtt a 
nyári szünetben, 9 éves 
koromban megismerkedtem 
Seeman Lacival, aki kürtös, és 
megengedte, hogy belefújjak a hangsze-
rébe. Azt mondta, hogy jól rááll a szám a kürtre, és 
szerinte el kellene kezdenem ezzel a hangszerrel 
foglalkozni – itt dőlt el a dolog…
Ezután a biatorbágyi zeneiskolába iratkoztam be. 
Itt nem volt kürt, úgyhogy elkezdtem furulyázni, 
majd pedig tenorkürttel folytattam, ami inkább a 
harsonához hasonlít – legalábbis a fúvókáját te-
kintve. Ezt követően Szilágyi Pálmához kerültem 
– ő végül az egész pályafutásomat végig kísérte. 
Zeneiskolában nála kezdtem, majd a konziban is 
tanított, most pedig időnként még visszajárok hoz-

zá műhelymunkára. Ő nekem egy nagyon nagy 
támasz mind a mai napig. 

A konzi után egyenes utad vezetett a Ze-
neakadémiára?
Nem, mert nem vettek fel először. Győrbe a Szé-
chenyi István Egyetem Varga Tibor Zeneművészeti 
Intézetbe vettek fel, ahol Endrődy Sándornál tanul-
tam két és fél évet. Utána újra felvételiztem a Zene-
akadémiára, fel is vettek, a BA diplomámat már itt 
szereztem meg Magyari Imrénél. Majd jelentkeztem 

MA-ra, de oda nem vettek fel, úgyhogy volt egy 
egyéves kényszerszünet. Ez egyéb-

ként nem volt akkora problé-
ma, mert nekem ekkor már 

volt egy állásom a Zug-
lói Filharmóniánál. A 

BDZ-be pedig 2018-
ban volt próbajáték, 
és sikeres próbajá-
tékot játszottam. 
Egy ideig párhu-
zamosan dolgoz-

tam a Filharmóni-
ánál és a BDZ-ben is, 

de éreztem, hogy sok 
együtt a kettő. Nem fel-

tétlen a munkamennyiségre 
gondolok, hanem sokszor előfor-

dult, hogy ütköztek a próbák. Volt egy olyan 
eset, hogy délelőtt a BDZ-vel egy Cinemusic próba 
volt a Müpában, aztán a Filharmóniával egy főpróba 
és egy előadás a Pesti Vigadóban, majd vissza kellett 
menni a Müpába a koncertre. Ez egyébként műkö-
dött volna, csak a BDZ-ben aznap még beraktak egy 
próbát a koncert elé, és ettől borult az egész. Ekkor 
eldöntöttem, hogy nekem nem kell ez a stressz, s 
így végül a BDZ-t választottam. Ez egy nagyon jó 
zenekar, és az is nagyon szimpatikus, hogy a bérezés 
követi a most aktuális változásokat, így érezzük is, 
hogy mennyire megbecsülik a zenészeket. 

Nemrégiben első helye-
zést értél egy versenyen, az er-
ről szóló posztot a Facebookon 
is eléggé felkapták. Mesélsz 
kicsit erről a versenyről?
Brnoban volt a verseny 2022 
áprilisában. Nemzetközinek 
titulálják, de kimondva-kimon-
datlanul inkább a „visegrádi 
országok” között zajlik csak ez 
a verseny. Ez egyébként magas nívót jelent, mert 
a cseh és a magyar rézfúvósok világszinten elég 
jók. A legtöbb nagy zenekarban vannak magyar 
vagy cseh rézfúvósok. Nagyon sokat gyakorol-
tam a versenyre. Ami érdekesség, hogy egy ideje 
vannak a Zeneakadémián épületlátogató túrák, és 
én ezeken szoktam koncerteket adni. A turisták a 
végén kapnak egy 10-15 perces koncertet egy ottani 
hallgatótól. Én rég nem járok már oda, de valahogy 
mégis ott maradtam, szóval egy programelem va-
gyok ezeken a túrákon. Ez azért nagyon jó, mert 
itt van lehetőség a közönség előtti szóló-játszást 
gyakorolni, szokni a színpadi jelenlétet. Ez egy 
nagyon fontos eleme volt a felkészülésemnek. Sar-
kady Katalin zongorakísérővel nemrégiben ösz-
szefújt minket a szél, és mostanában vele szoktam 
koncertezni. A versenyen is ő kísért, és nagyon 
megkönnyítette a dolgomat; nagyon jó vele együtt 
dolgozni. A legnagyobb része a felkészülésnek 
azonban magányosan telt. Bejöttem a BDZ-be és 
itt hosszú órákat gyakoroltam.  A döntőben Richard 
Strauss II. kürtversenyét játszottam, mely utóbbiból 
egyébként diplomáztam is, és ez az egyik kedvenc 
kürtre írt darabom. Az anyag része volt még Glière 
Kürtversenye, Rosetti Esz-dúr kürtversenye, illetve 
Dukas-tól a Villanelle.
A versenyek mellett van még egy nyári akadémia 
Santanderben, amit nagyon szeretek, és amin már 
háromszor is részt vettem. Ide meghallgatás útján 
lehet bekerülni. Teljes ellátás jár, és még fizetést is 
kapunk a fellépések után. Az első hét mindig egy 
zenekari hét, mindig meghívnak egy-egy nívós 
karmestert, Eötvös Péterrel például nagyon jó volt 
együtt dolgozni. A hónap második felében pedig 
kamaraprojektek zajlanak világhírű művészekkel. 
Minden meghívott tanárnak van egy főtárgya, 
amit tanít, de a tanítás mellett egy-egy koncertet 
is kell adniuk a hónap folyamán. Így volt lehető-
ségem a kedvenc kürtművészeimtől tanulni, akik-

kel egyébként nem nagyon 
lett volna máshogy esélyem 
találkozni. Olyan emberektől 
tanulhattam itt, mint például 
Radovan Vlatković, Richard 
Watkins vagy David Guerri-
er. A kamaraprodukciók során 
pedig olyan emberekkel dol-
gozhattam együtt, mint Felix 
Renggli, François Benda, Pus-

ker Júlia, Szücs Máté vagy Radovan Vlatković. Idén 
is hívtak, de most sajnos nem tudok menni, mert az 
Amerikai Nemzetközi Kürtversenyre készülök. Ezt 
Tuscaloosában, Alabama államban tartják. Sajnos 
erre a versenyre nem sikerült semmilyen támoga-
tást elnyernem, így csak úgy tudom finanszírozni, 
hogy elmegyek egy svájci turnéra három hétre.

Az tűnt fel nekem, hogy a BDZ kürtösei 
nagyon sokat járnak be a próbaterembe gyako-
rolni. Erre miért van szükség, ez egy ennyire 
speciális hangszer?
Azt mondják, hogy a kürt az egyik legnehezebb 
hangszer – én ezt nem tudom, mert más hangsze-
ren nem játszom. Az biztos, hogy a kürtön nagyon 
egyszerű hibázni, a hangszer adottságai miatt. Ha 
a csövet kiegyenesítenénk, akkor az négy és fél 
méter lenne. A természetes felhangrendszer tulaj-
donságaiból kifolyólag abban a regiszterben, ahol 
mi játszunk, ott egyfajta fogással nagyon közel álló 
hangok meg tudnak szólalni. Ha én egy kétvonalas 
C-t szeretnék játszani, egyből ott van mellette egy 
egyvonalas B és egy kétvonalas D. Ha nem vagyok 
nagyon pontos, akkor valami más fog megszólalni. 
Szóval emiatt valóban szükség van sok gyakor-
lásra. De itt nálunk nagyon jó kürtösök vannak a 
zenekarban. Nekem igazából ez az énidő, amikor 
bejövök ide gyakorolni: ilyenkor töltekezem, és 
semmi mással nem foglalkozom, csak magammal 
és a hangszeremmel.

És amikor nem csak magaddal és a zenélés-
sel foglalkozol, akkor mivel? 
Szeretek online játékokkal játszani, de sokat túrá-
zom és kerékpározom a barátnőmmel. 

Van valamiféle zenei vágyad?
Nagyon szeretnék nagyon sokat kamarazenélni. 
Az a vágyam, hogy ebből éljek meg. ■
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A báli szezon csúcspontja
2023. január 21-én újra Aranybál!

A hagyománnyá vált, a színvonalas zenét, a csodálatos helyszínt 
és a valódi bálozás lehetőségeit ötvöző rendezvényünk 2023 te-
lén is a Pesti Vigadóban várja a bálba vágyókat. Most is nyitókon-
certtel, nyitótánccal, kamarazenei formációkkal, ajándékokkal, 
ízletes vacsorával készülünk. És színpadra lép Aranybálunk mindig 
kiemelkedő színfoltja, a BDZ Big Band is.

Szöveg: Borbély Linda

Együttműködő partnereink az idei évadban sem 
hiányozhatnak. A pezsgő ellátásról a Törley gon-
doskodik. A különleges macarone-sütemények és 
értékes tombola nyereményünk szállítója az Aria 
Hotel Budapest. A csodálatos ékszerkollekció-nye-
remény a ZEMA jóvoltából áll rendelkezésünkre. 
Borkóstolóval az Tokaj Oremus Pincészet várja ven-
dégeinket. A spirituális lehetőségek feltérképezé-
séhez a SpiriSarok nyújt segítséget. A luxus-érzés 
hétvégi tesztvezetését a Peugeot biztosítja tombo-
la nyereményként. Állandó partnerünk, a Libri 

is hatalmas könyvcsomaggal csábítja tombolára 
vendégeinket. A 2022. év újításainak sikerére való 
tekintettel pedig ez alkalommal is rulettel és zenei 
kvízjáték lehetőségével kínáljuk meg vendégeinket. 

Az est házigazdája – a tavalyi bálon beveze-
tett újítás nagy sikerére való tekintettel – ismét  
Hollerung Gábor. Az est karmestere: Cser Ádám 
és Werner Gábor. Sztárvendégek: Kokas Katalin 
és Kelemen Barnabás
További információ és jegyvásárlás: aranybal.hu 
 ■
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porcelánképzés. Régi, nagymúltú és nagy ha-
gyományú porcelánmanufaktúrák művészeivel 
dolgozunk, mert a nagy márkák többnyire már 
nem alkalmaznak kézi festést, így felszabadultak 
a művészek kapacitásai. 

Mekkora céget kell elképzelnünk, hányan 
vannak benne?
Tizennégy fős a cég, menedzsmenttel és állan-
dó művészekkel együtt. Ezen kívül dolgozunk 
időnként külsős művészekkel is. 

Rengeteg féle témát, megvalósítást látok 
itt a bemutatóteremben. Említene néhány olyan 
kollekciót, ami valamiért különösen fontos ön-
nek, önöknek?
Minden évben új kollekcióval rukkolunk elő. 
Ezt egy nagy, zártkörű divatbemutatón tárjuk 
a nagyközönség elé. Ezeken a bemutatókon 
akár négyszáz vendég is meg szokott jelen-
ni. Ha itt, ősszel bemutatunk valamit, azt 
utána elkezdjük gyártani. De visszatérve a 
kérdésére, szívesen említeném a szecessziós 
témánkat, amelynek óriás sikere volt Lettor-
szágban. Két és fél évig vándorolt szecessziós 
ékszerkiállításunk az országban, különböző 
kastélyokban lehetett megnézni, még a Covid 
időszak alatt is. Tavalyi kollekciónk a rene-
szánsz témáját járta körül. De itt kell meg-
említenem a legutóbbi, Dubajban rendezett 
világkiállításra készített kollekciót is. A kiállí-
tó stáb kész egyenruhájához kellet ékszert ter-
vezni a „víz-gyökér” témakörében. Ez nekünk 
olyan jól sikerült – a prezentációra nem csak 
skicceket vittünk, hanem prototípusokat is –, 
hogy minket kértek fel a teljes ékszerkollekció 
legyártására. Ott a helyszínen pedig óriási 
sikerünk volt! A félévig tartó kiállítás első 
pár hónapja alatt valamennyi, eladásra szánt 
ékszerünk elkelt, így újabb körben gyártot-
tunk és szállítottunk Dubajba. 

De az Édenkert kollekciónk legfrissebb da-
rabjait is szeretném megemlíteni {Képünkön a 
következő oldalon – Szerk.}. A Kárpátmedence 
szabadon fejlődő és található virágait eleveníti 
meg ez a megvalósítás. 

A ZEMA külföldön is terjeszkedik?
A Covid előtt jobban figyeltünk a külföldi vonal-

ra, most sem hanyagoljuk el, de most elsősorban 
itthon építjük a márkát.

Mit ért márkaépítés alatt?
Fontos számunkra, hogy ismerjék a nevünket, 
hogy tudjanak rólunk, összekössék a márkát a 
minőséggel, a művészettel. Ezért is remek alka-
lom számunka a Budafoki Dohnányi Zenekar 
Aranybálja, ahol a szépségre, eleganciára külö-
nösen fogékony emberekhez juthatunk el. 

Tudja már esetleg, milyen kollekciót ajánl 
fel 2023-as Aranybálunk tombola nyeremé-
nyeként?
Oh, azt ilyenkor {2022 nyarán beszélgetünk – 
Szerk.} még nem tudom pontosan. Az biztos, 
hogy a béke sziluettje gondolatkörből fogok kiin-
dulni őszi bemutatónkra, s az ottani kiemelt ék-
szerekből ajánlok majd fel egy szettet az Arany-
bálra is, de hogy ez pontosan milyen irányt vesz 
majd, azt még nem tudom. 

Hogyan került kapcsolatba zenekarunk-
kal?
A Zempléni Fesztivál kapcsán. Hiszen Budapes-
ten csak a bemutató termünk van, heti kétszer 
járunk ide, az üzemünk Pálházán, lakhelyünk 
pedig Újfehértón található. Azaz közel vagyunk 
a Zempléni Fesztivál helyszínéhez. És mivel min-
dig is fontos volt számunkra a zene – mindhá-
rom gyermekem tanult zenélni, jómagam, majd 
gyerekeim is zenei általános iskolába jártunk, s 
ma is mindannyian szívesen járunk koncertek-
re – örömmel ajánlottuk fel támogatásunkat a 
fesztiválnak a művészek ZEMA ékszerrel való 
megajándékozása formájában. De a fesztivál kö-
zönségére is gondolunk. A fesztivál ideje alatt 
mindig tartunk egy nyílt napot, amikor meg-
nyitjuk a pálházi üzemet, és akit érdekel, be tud 
jönni, meg tudja nézni, hogyan dolgozunk. 

Esetleg ékszereikben is visszaköszön a 
zene?
Igen, van egy olyan kollekciónk, amely világhírű 
magyar zeneszerzők arcait és kottáit dolgozza fel. 

Ön mindig is ékszerkészítéssel foglal-
kozott?
Textilipari szakközépiskolában végeztem. Utána 

ZEMA, a művészet körülvesz 
Közönségünk már találkozhatott a ZEMA ékszermanufaktúra ne-
vével. Hiszen a cég eddig két alkalommal támogatta egyedi por-
celánékszer-szett tombolanyereménnyel Aranybálunkat. Mivel úgy 
tervezzük, hogy továbbra is együttműködünk, ezért olvasóinknak is 
szeretnénk közelebbről bemutatni ezt a családi vállalkozást. Egyik 
alapítójával, a ZEMA-designok megálmodójával, Papp Erzsébettel 
beszélgettünk a cég törtnetéről, működéséről, kulisszatitkairól. 

Szöveg: Czingráber Eszter

A ZEMA budapesti bemutatótermében, fényes, 
ragyogó ékszerpultok tövében beszélgetünk. Ne-
hezemre esik levenni a szemem a mindenféle 
színben és formában pompázó, egyedi porcelán 
ékszerekről, de szerencsére maga a beszélgető-
társam is visel egy harmonikus, elegáns szettet, 
így a beszélgetés alatt sem kell lemondanom a 
ZEMA-ékszer-életérzésről. 

Elmondaná, milyen kollekciót visel épp?
Ha közelebbről megnézi mondjuk ezt a szív alakú 
medált, láthatja rajta a galambot, amely olajágat 
tart. Ez a motívum köszön vissza a karkötőn, a 
fülbevalón és a gyűrűn is. „A béke sziluettje”, így 
neveztük el ezt az ékszercsaládot. Ez az egyik 
legfrissebb alkotásunk.

Van bármi köze a jelenlegi háborús hely-
zethez?
Természetesen ez is benne van. De ettől függet-
lenül is úgy gondoljuk, azt hirdetjük, hogy ha 
valaki ZEMA ékszert visel és belenéz a tükör-
be, akkor azt fogja érezni, hogy békesség van 
körülötte. 

Hogyan készül el egy ilyen kollekció?
A témát, a formát én álmodom meg. Ez egy hosz-
szabb folyamat, lassan kristályosodik ki, hogy 
pontosan mit is képzelek el. Ha a témát kitalál-
tam, akkor annak utánaolvasok, belemélyedek, 
végül letisztultan a kollégák elé tárom egy skicc 
formájában. A következő lépés a szobrásznál 
vagy formakészítőnél történik, ha épp nincs még 
pont olyan és akkora öntött formánk. Ő műszaki 

rajzot készít, majd megformázza, amit elképze-
lek – például a mostani nyakláncom medáljának 
szív alakját (pont ekkora és ilyen alakú szívünk 
nem volt még) –, majd a forma átkerül a negatív-
forma készítőhöz. Onnan az üzembe visszük a 
negatívot, és beleöntjük a porcelánmasszát. Ha 
új formáról van szó, akkor akár több hónap is 
eltelhet, amíg kialakul a pontos megvalósítás. A 
formára festés innentől kezdve már egy rövidebb 
folyamat, bár ott is sok körben próbálgatjuk, mi 
legyen a végső megoldás.

Kikkel dolgoznak, milyen szakemberek-
kel?
Nehéz jó szakembert, egyáltalán szakembert 
találni, hisz ma már nincs Magyarországon 
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végeztem el egy stylist képzést, később pedig az 
ékszerbecsüs képzést. Tehát összeállt egy olyan 
tudás a fejemben, amellyel már egyenes út ve-
zetett az ékszerekhez. Eleinte nem porcelánnal 
foglalkoztunk, erre kb. 10 éve találtunk rá. 

A többes szám a férjét jelenti?
A férjemet, üzlettársamat, a cég vezetőjét, igen, és 
három gyerekemet is. Férjemmel mindvégig kö-
zösen vittük a vállalkozást. Ő a technikai ember, 
én vagyok a kreatív. Három gyermekünk már 
felnőtt, sőt, már nagyszülővé is tettek minket, 
és ők is aktívan részt vesznek a cég életében. A 
cég neve is azt tükrözi, hogy ez egy családi vál-
lalkozás, hisz a gyerekek nevének kezdőbetűiből 
indultunk ki. Z (Zsófi), E (Eszter), M (Máté), A 
(apa-anya). 

Érzem, hallom, mennyire büszke gyer-
mekeire is. Van más büszkeség is, amit meg-
említene?
Szó volt már a dubaji világkiállításról, ami szá-
momra egészen meghatározó élmény volt. De 
mindenképpen meg kell említenünk, hogy 2021-
ben a Hungaricum Bizottság véleménye alapján 
Kiemelkedő Nemzeti Érték minősítést nyertünk 
el. De büszkék vagyunk magára a hitvallásunkra 

is: a ZEMA művészet, amely körülveszi az em-
bert, s amellyel béke, harmónia alakul viselője 
köré. További információ: zemajewels.hu
 ■

KörnyezettudAtoS 
éKszeR
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Nagy közös bulikat tartottatok?
Nem, egyesével töltöttünk itt 10-12 órákat, az 
üres házban, hetente kétszer-háromszor. Hisz 
bizonyos rendszerek nem álltak le, azokat fel-
ügyelni kellett. 

Na de szerencsésen véget ért ez az idő-
szak. Most mennyi időt töltesz a szállodában?
Átalában reggel kilenc körül érkezem, és itt va-
gyok, ameddig kell. Sokszor már épp mennék 
este 6-7 óra felé, amikor esetleg egy kolléga előáll 
valamilyen megbeszélendő, megoldandó üggyel. 
Ilyenkor nem kérdés, hogy maradok.

Hát azért ez nem egy családbarát időbe-
osztás…
Nem az, valóban. De szerencsére a párom elfo-
gadta, hogy ez a munka életemnek igen fontos 
részét képezi. Aztán ha családot alapítunk, talán 
ez is változni fog picit. 

A Covid után hogy alakult itt az élet?
Sokat gondolkodtunk a nyugisabb időszak alatt, 
hogyan kezdjük újra. Végül arra jutottunk, hogy 
a földszinti éttermünket, a Liszt Éttermet hangol-
juk újra elsősorban. A korábban hangsúlyozott 
monarchiabeli fine dining kínálatból jelentősen 
elmozdultunk és immár Café Liszt néven, jú-
niusban újranyitottuk az éttermet, bevezetve 
mindazt az újítást, amit időközben kitaláltunk.

Mire számítson, aki betér a Café Lisztbe?
Alapvetően egy kicsit vagányabb, kötetlenebb 
világot alakítottunk ki, mint korábban, mind 
designban, mind kínálatban. Kiemelkedő újítá-
sunk, hogy már reggel 7 órától nyitva vagyunk 
reggeli, majd később bisztró kínálattal. Ez azt 
jelenti, hogy a korán kelők is találhatnak maguk-
nak minőségi reggeliző helyet a belvárosban, itt 
a Bazilika tőszomszédságában. És aztán éjfélig 
nyitva is tartunk, ebédet, majd a zene által ins-
pirált koktélokat is kínálva. Ráadásul elvitelre 
is berendezkedtünk, igazán hangulatos zenei 
karikatúrás poharakban lehet a legfinomabb 
kávékkal távozni, például.

Központi szerepet kapott a kávé? 
A kávéra is kiemelt figyelmet fordítottunk, igen, 
mind a használt gépek, mind a képzett baristák 

szempontjából, de azért elsősorban a macaront 
kell megemlítenem. 

Ezt hogy érted?
A világra szóló újításunk az Aria Macaron Col-
lection by Chez Dodo. Mivel mi magunk szívesen 
ugrottunk át mindig a közeli Chez Dodo kávézó-
ba macaronozni, arra gondoltunk, gyümölcsöző 
együttműködést alakíthatnánk ki céges szinten 
is. És láss csodát, nyitottak voltak a közös gondol-
kodásra. Ennek eredményeképpen nem csak az 
általuk készített, mennyei ízű macaronokat lehet 
nálunk is megvenni, hanem a kifejezetten a mi 
számunkra, a négy zenei épületszárnyunk által 
ihletett, saját, csak nálunk kapható macaronokat is. 

Miféle kreálmányok ezek? 
Szalai Dóra, a Chez Dodo alapítója olyan ízvi-
lágokat álmodott meg, amelyek amellett, hogy 
rendkívül finomak, képesek zenei hangulatokat 
is felidézni. Klasszikus zenei épületszárnyunk-
hoz illeszkedik a Mozart macaron étcsokoládés, 
krémes, mandulás ízekkel, egy kis karamellizált, 
roppanós pisztáciával megbolondítva. A Bellini 
pezsgőkoktél ihlette az Opera szárnyunkhoz 
kapcsolódó Maria Callas macaront, a maga pezs-
gős-barackos ízével, fehércsokoládés robbanós 
cukorkával. A Jazz szárnyra rímelő macaron  
B. B. Kingről kapta a nevét, a testes-füstös konyak-
ba áztatott aranymazsola és a fehér csokoládé 
harmóniájával. A popzenei, Amy Winehous-ról 
elnevezett macaron pedig citrusos-mandulás, a 
művésznőre jellemző kettősséget magán viselő 
sütemény lett. 

Tolnai Máté az Aria Hotel Budapest értékesítési 
igazgatója. Saját szavaival élve még akkor jött a 
szállodába dolgozni, amikor malteres vödrök 
jelezték a jövőbeni falak helyét. 

Hány éve dolgozol az Aria Hotelben?
2015 elején jöttem, még nyitás előtt. Azaz több, 
mint hét éve már. 

Kezdettől fogva az értékesítéssel foglal-
kozol?
Igen, erre a munkakörre vett fel a tulajdonos. 

Honnan érkeztél?
Már gyerekkoromban, majd gimnazistaként 
is a vendéglátás, a szállodai szolgáltatás felé 
leselkedtem. Mindig is vonzott, hogy másnak 
jobbá tehessem az időtöltését, emelhessem az 
elégedettségi szintjét. Ez eleinte a vattacukorárus 
korszakomban éleződött ki, amikor a szemközti 
árushoz képest direkt több cukrot tettem a gépbe, 
emelve ezzel az általam nyújtott szolgáltatás mi-
nőségét. Így aztán egy idő után már csak nálam 
kígyóztak a sorok… Felnőttként pedig gyorsan 
megtaláltam a szállodaipart, ebben dolgoztam 
már évek óta korábban is, nagy és még nagyobb 
nemzetközi szállodaláncokban. Bár mindig is 
érdekelt és vonzott a nemzetköziség, amikor 
találkoztam az Aria Hotel kínálta lehetőséggel, 
egyetlen percig sem haboztam! Bár van még öt 
másik szállodánk világszerte, valójában nem 
nevezhető hálózatnak, a szó multinacionális ér-
telmében semmiképp. A budapesti hotel egy kis, 
mindössze 49 szobás boutique hotel. Amikor a 

tulajdonos elmondta, mit szeretne, milyen csalá-
dias hangulatot, összetartó csapatot, és mindezt 
mindenekelőtt a már betért vendégek maximális 
kiszolgálását szem előtt tartva, beleszerettem a 
lehetőségbe. És ez a szerelem azóta is tart. 

Ha jól érzékelem – hisz a zenei igazgató-
val, Magyar Kornéllal korábban már beszélget-
tünk a Hangoló hasábjain -, nem vagy egyedül 
ezzel az elkötelezett lelkesedéseddel.
Valóban nem. Igazi csapat alakult itt miná-
lunk. Nagyon jó példa erre a Covid-időszak. 
Természetesen mi is bezártunk, nem fogad-
tunk vendégeket. De a korábbi személyzet 
nagy része átvészelte ezt az időszakot, nem 
mentünk el máshova, mást dolgozni, inkább 
beosztottuk magunkat, ki mikor őrzi az üres 
hotelt. A fiúk kapták az éjszakákat, a hölgyek 
a nappalokat. 

Vattacukortól a zenei macaronig
Ön szeret finomakat enni? Szereti, ha közben kellemes zene szól? 
Szívesen kóstol egyedi, ínyenc desszerteket? Esetleg régóta  
keres a nyüzsgő belvárosban fellelhető reggeliző, netán koktélozó 
helyet? Jó hírünk van! Együttműködő partnerünk, az Aria Hotel 
Budapest és az annak üzemeltetésében működő Café Liszt  
kitüntetett figyelemmel – és jelentős kedvezményekkel! – várja  
a BDZ-koncertlátogatókat. 

Szöveg: Czingráber Eszter
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Luis Aracama Alonso, az ifjú csellófenomén
Képzeljük el a következő élethelyzetet! Elmegyünk egy koncertre, 
és amikor leülünk a helyünkre,  megtudjuk, hogy az előadó mind-
össze tizenegy éves. 

Szöveg: Ortutay Romola

Képzeljünk el egy fekete hajú, jól fésült, feke-
te fellépő ruhába öltözött spanyol kisfiút, aki a 
színpadon ülve szinte ki sem látszik hatalmas 
csellója mögül. Az ember azt gondolná, hogy 
gigászi küzdelemnek lesz szemtanúja, látva a 
koncertműsort. Aztán megszületik bennünk az 
együttérző elfogadás, hogy bármi is fog történni 
a színpadon, az biztos, hogy a kisfiú legalább 
nagyon aranyosnak látszik, és ez rögtön elfo-
gódottabbá tesz minket a várható produkciót 
illetően. Végül megszólal az első mű, és minden 
addigi előítéletünk – még ha pozitív is volt – 
szertefoszlik. Mert amilyen ügyesen kezelik a 
labdát a spanyolok a focipályán, és amilyen len-
dületesen pörög a nyelvük beszéd közben, olyan 
könnyedén és szenvedélyesen játszik a mi fiatal 
művészünk, szinte eggyé forrva a hangszeré-
vel. Az első döbbenet után megkönnyebbülünk: 
nem kell szorítanunk a kisfiúnak a színpadon a 
túlélésért.

Az imént felvázolt élethelyzet képzeletbeli volt 
csupán, de a történetben szereplő művész való-
ságos és létező személy. Csak már nem tizenegy 
éves, mint a fent említett történetben, melyet egy 
róla látott videófelvétel ihletett, hanem tizen-
hét. Luis Aracama Alonso a fiatal, fekete hajú 
csellista, azóta már kilátszik a csellója mögül, 
hiszen fess fiatalemberré érett. 2005-ben született 
Spanyolországban, zenei tanulmányait hétévesen 
kezdte, kilencévesen már kamarazenekarokkal 
adott elő Vivaldi műveket. 2018 óta a Szófia ki-
rályné zeneiskolában végzi tanulmányait. Elköte-
lezettségét mutatja, hogy rendszeresen vesz részt 
mesterkurzusokon, ahol a zenei élet nagyjaitól 
vesz leckéket, hogy tudását csiszolja. Több nem-
zetközi verseny győztese, díjat nyert Drezdában, 
Horvátországban, Spanyolországban, és az első 
helyezett díjak mellé még különdíjakat is nyert 
a legjobb szólista és előadó kategóriában is. El-
ső lemezét nemrég adta ki, melyen egy Vivaldi 

Concerto-t játszik. Több zenei formáció tagja, egy 
szimfonikus zenekar, egy kvartett, illetve egy 
trió csellistája. Fiatal kora ellenére elmondhatja, 
hogy évek óta koncertezik, repertoárjában Vival-
di, Haydn, Saint-Saëns, Honegger, Tansmann, 
de Falla, Martinu, Sosztakovics és Kabalevszkij 
művei szerepelnek, többek között. A magyar kö-
zönség a Müpa 2022-es szimfonikus felfedezések 
sorozatában találkozhatott vele, ahol Honegger 
Csellóversenyét adta elő, melyet most a BDZ kö-
zönsége is megcsodálhat a fiatal csellófenomén 
előadásában.

Luis Aracama Alonso játékában 2022. novem-
ber 18-án 19.00 órától gyönyörködhet közön-
ségünk a Klauzál Házban, Budafoki hangver-
senyesték sorozatunk második koncertjén. 
Műsoron: Ginastera: Estancia-szvit, Honegger: 
Csellóverseny, Manuel de Falla: A háromszög-
letű kalap. Vezényel: Thomas Kornél.
 ■

Vendégünk

Már az összefoglalótól is összefut az em-
ber szájában a nyál… Gondolom, ti is állandóan 
„kóstolgattok”…
Hát nehéz megállni, de természetesen meghagy-
juk vendégeinknek. Viszonylag tömény édes-
ségekről van szó, ezért túl sokat nem is lehet 
belőlük egyszerre fogyasztani. 

A korai reggeli, a bisztró ételek, az ínyenc 
kávék, a finoman jelenlévő magyaros kínálat 
(például gombapaprikás), a nyüzsgő belvá-
rosban kialakított megpihenés és az elvitel 
lehetőségén kívül mit kínál még a Café Liszt? 
Kiemelném még a már említett koktéljaink. Kü-
lön koktélmenedzserünk van, aki az ételekkel, a 
hangulatokkal, a macaronokkal összhangban, de 
alapvetően mindig valamiféle ihletéssel alakítja 
ki egyedi koktéljainkat. Esetünkben a zene áll az 
inspiráció központjában. Bizonyos estéken DJ-hát-
térzene teszi még teljesebbé a hangulatot. Külön 
említendő Myra Monoka neve, aki a zene-keverés 
mellett különleges énekhangjával is hozzájárul a 
Café Liszt hangulatának teljességéhez.

Az Aria Hotel egy zenei hotel. Ti, dolgo-
zók is kötődtök a zenéhez? 
Jómagam négy évig csellóztam gyerekkoromban, 
de nem találtuk meg egymást a hangszerrel. Jó 
ideje vonz viszont a zongora, kokettálok a gondo-
lattal, hogy esetleg így, felnőtt fejjel is belevetem 
magam a zongoratanulásba. De addig is, szívesen 
megyek BDZ-koncertekre, hiszen ott is hasonló 
teljesség-élményt találok, mint ami a mi hitval-
lásunk vendégeink felé. 

Beszélgetésünk macaron-kóstolgatással és a BDZ 
és az Aria Hotel, illetve a hotel üzemeltetésében 
működő Café Liszt találkozási pontjainak ösz-
szefoglalásával ér véget. Örülnek a zeneszerető 
vendégeknek! Így abban maradtunk, minden 
BDZ-koncertjeggyel érkezőnek 15% kedvezményt 
adnak a Café Liszt éttermi fogyasztásából, illetve 
az Aria Hotel wellness és spa, valamint szépség 
szolgáltatásaiból. A macaronokat pedig minden 
bizonnyal végigkóstolhatják 2023. évi Aranybá-
lunk vendégei. Hölgyeim, Uraim, koncertre és 
kényeztetődésre fel! ■

Aria Hotel Budapest és Café Liszt KEDVEZMÉNYEK
• BDZ koncertlátogatók részére – BDZ jeggyel

Érdemes előre megvásárolni jegyét, vagy koncert után megőriznie 
azt. Hiszen a 2022-23-as évadra szóló jegy felmutatásával a következő  
kedvezményekben részesülhet. (Egy jegyre egy alkalommal jár  
egyféle kedvezmény.)

- Az Aria Hotel üzemeltetésében működő Café Liszt-ben 15% kedvezmény
- Az Aria Hotel wellness, spa és szépség-szolgáltatásaiból 15% kedvezmény

• BDZ Pártolói Klub tagjai részére – klubtagsági kártyával

A BDZ Pártolói Klub a zenekar különböző tevékenységeinek támogatására jött 
létre. Bárki tagja lehet, a saját maga által választott anyagi támogatási szinten. 
Tagjaink sokféle kedvezményben és exkluzív szolgáltatásban részesülnek.  
(részletek: bdz.hu/partoloiklub) Az Aria Hotel – támogatási szinttől függően –  
a következő kedvezményeket ajánlotta fel: 
- Az Aria Hotel üzemeltetésében működő Café Liszt-ben akár 30% kedvezmény
- Az Aria Hotelben reggeli + wellness belépő csomag akár 30% kedvezménnyel
- Az Aria Hotelben test- és arckezelések akár 30% kedvezménnyel

További részletek a hotellel kapcsolatban: www.ariahotelbudapest.com
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BDZ-támogatás

BDZ Pártolói Klub
Azért, hogy még több BDZ-csodával kínálhassuk meg önt!

Biztosan Önben is sokszor felmerült már a gondolat, hogy szívesen 
részese lenne egy-egy olyan alkotási folyamatnak, amelynek a 
vége egy koncert, egy szuperprodukció, esetleg egy kiadvány, 
vagy egy rendezvény. Kérjük, tekintse át összefoglalónkat arról, 
milyen különleges élményekhez és lehetőségekhez juthat, ha hi-
vatalos pártolóként szeretné és tudja támogatni zenekarunkat.

Szöveg: Czingráber Eszter

Amit támogatnak klubtagjaink
A BDZ Pártolói Klub célja a Budafoki Dohnányi Zenekar működésének támogatása, valamint a 
zenekar és a zenekarhoz kapcsolódó személyek által megvalósítandó kulturális tevékenységek 
létrejöttének segítése. Ha tehát ön a BDZ Pártolói Klub tagjává válik – bármelyik pártolói szintet is 
választja –, a következő tevékenységek, ötletek, „küldetések” létrejöttét, működését segíti:

• Zenekari Akadémia – műhelymunka pályakezdő művészek számára
•  Olyan projektek, mint a Megérthető zene, a Cinemusic filmzene-koncert, az Igazából kará-

csony – szimfonikus koncertshow, az Énekel az ország, a Székelyföldi kórustalálkozó, az Újévi 
koncert.

•  Ingyenes ismeretterjesztő koncertek budafoki iskolások számára  
– „Ez most komoly?” – Szimfonikus sulikoncertek

• Nemzetközi színvonalú hangszerek vásárlása
• A BDZ zempléni koncertjeinek támogatása
• A BDZ egyedülálló kiadványának, a Hangoló magazinnak zavartalan megjelentetése

Klubtagság

Ha ön belép a Budafoki Dohnányi Zenekar Pártolói Klubjába, négy szint közül választhat. A négy 
szint mindegyikéhez tartoznak juttatások, vagyis olyan szolgáltatások és tartalmak, amelyeket csak 
Pártolóink számára teszünk elérhetővé. A négy szint a következő: 

BDZ BARÁT

Felajánlott éves támogatása eléri a 20 000 Ft-ot, de nem haladja meg az 50 000 Ft-ot.
• Megajándékozzuk Önt egy karácsonyi vagy újévi BDZ cd-vel.
•  Félévente egyszer részt vehet „nyitott próbanapon”, azaz bejelentkezhet a csak a BDZ Pártolói 

Klub tagjai részére meghirdetett próbalátogatásra.
• Kiemelt koncertjeinkre e-mailes értesítő alapján jegyelővásárlásra jogosult.
• Az Aria Hotelben reggeli + wellness belépő csomag: 20% kedvezmény
• Az Aria Hotelben test- és arckezelések: 20% kedvezmény

BDZ TÁMOGATÓ

Felajánlott éves támogatása eléri az 50 000 Ft-ot, de nem haladja meg a 300 000 Ft-ot.
• Megajándékozzuk Önt egy karácsonyi vagy újévi BDZ cd-vel.
•  Félévente egyszer részt vehet „nyitott próbanapon”, azaz bejelentkezhet a csak a BDZ Pártolói 

Klub tagjai részére meghirdetett próbalátogatásra.
• Kiemelt koncertjeinkre e-mailes értesítő alapján jegyelővásárlásra jogosult.
• Az Aria Hotelben reggeli + wellness belépő csomag: 20% kedvezmény
• Az Aria Hotelben test- és arckezelések: 20% kedvezmény
• •  Ön bérlet-elővásárlásra kap lehetőséget, a régi bérletek megújítására megjelölt és az új 

vásárlók számára meghirdetett vásárlási időszak között.
•  Az évente kétszer megjelenő BDZ időszaki programmagazint, a Hangolót postán elküldjük 

Önnek.
•  A minden év báli szezonjában megrendezendő Aranybálra kedvezményes jegy-elővásárlási 

és asztalfoglalási lehetőséget ajánlunk fel Önnek.
•  Felajánlunk Önnek 2 db tiszteletjegyet a hagyományteremtő, Igazából karácsony című,  

decemberi szimfonikus koncertshow-nkra.

BDZ MECÉNÁS

Felajánlott éves támogatása eléri a 300 000 Ft-ot, de nem haladja meg a 800 000 Ft-ot.
• Megajándékozzuk Önt egy karácsonyi vagy újévi BDZ cd-vel.
•  Félévente egyszer részt vehet „nyitott próbanapon”, azaz bejelentkezhet a csak a BDZ Pártolói 

Klub tagjai részére meghirdetett próbalátogatásra.
• Az Aria Hotelben reggeli + wellness belépő csomag 30% kedvezménnyel
• Az Aria Hotelben test- és arckezelések 30% kedvezménnyel
• Kiemelt koncertjeinkre e-mailes értesítő alapján jegyelővásárlásra jogosult.
•  Ön bérlet-elővásárlásra kap lehetőséget, a régi bérletek megújítására megjelölt és az új vásárlók 

számára meghirdetett vásárlási időszak között.
•  Az évente kétszer megjelenő BDZ időszaki programmagazint, a Hangolót postán elküldjük 

Önnek.
•  A minden év báli szezonjában megrendezendő Aranybálra kedvezményes jegy-elővásárlási 

és asztalfoglalási lehetőséget ajánlunk fel Önnek.
•  Felajánlunk Önnek 2 db tiszteletjegyet a hagyományteremtő, Igazából karácsony című, de-

cemberi szimfonikus koncertshow-nkra.
• A ZenePlusz bérletes Müpa-koncertjeinken lehetősége lesz meglátogatni VIP-szalonunkat.
•  Évente egyszer részt vehet egy exkluzív, zárt körben meghirdetett Megérthető zene koncerten.
•  Az Aria Hotel üzemeltetésében működő Liszt Caféban 30% kedvezmény (reggeli és vacsora, 

alkoholos italokat kivéve)
•  Személyes asszisztenciát kínálunk Önnek a BDZ Mecénás Hotline telefonszámán és e-mail 

címén.
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Háttér

BDZ PATRÓNUS*

Az tartozik ebbe a pártolói csoportba, akinek éves támogatási szintje eléri a 800.000 Ft-ot.
• Megajándékozzuk Önt egy karácsonyi vagy újévi BDZ cd-vel.
•  Félévente egyszer részt vehet „nyitott próbanapon”, azaz bejelentkezhet a csak a BDZ Pártolói 

Klub tagjai részére meghirdetett próbalátogatásra.
• Kiemelt koncertjeinkre e-mailes értesítő alapján jegyelővásárlásra jogosult.
• Az Aria Hotelben reggeli + wellness belépő csomag 30% kedvezménnyel
• Az Aria Hotelben test- és arckezelések 30% kedvezménnyel
•  Ön bérlet-elővásárlásra kap lehetőséget, a régi bérletek megújítására megjelölt és az új vásárlók 

számára meghirdetett vásárlási időszak között.
•  Az évente kétszer megjelenő BDZ időszaki programmagazint, a Hangolót postán elküldjük 

Önnek.
•  A minden év báli szezonjában megrendezendő Aranybálra kedvezményes jegy-elővásárlási 

és asztalfoglalási lehetőséget ajánlunk fel Önnek.
•  Felajánlunk Önnek 2 db tiszteletjegyet a hagyományteremtő, Igazából karácsony című, decem-

beri szimfonikus koncertshow-nkra.
• A ZenePlusz bérletes Müpa-koncertjeinken lehetősége lesz meglátogatni VIP-szalonunkat.
•  Évente egyszer részt vehet egy exkluzív, zárt körben meghirdetett Megérthető zene koncerten.
•  Az Aria Hotel üzemeltetésében működő Liszt Caféban 20% kedvezmény (reggeli és vacsora, 

alkoholos italokat kivéve)
•  Személyes asszisztenciát kínálunk Önnek a BDZ Mecénás Hotline telefonszámán és e-mail 

címén.
•  Részvételi lehetőséget kínálunk Önnek az évadnyitó HangVillás Reggeli elnevezésű sajtótá-

jékoztatónkon.
•  Az Újévi koncerten meghívjuk Önt a Hollerung Szalonba, ahol Hollerung Gáborral köszönt-

heti az új évet.
• Felajánlunk Önnek 2 db tiszteletjegyet az Aranybálra, minden év báli szezonjában.
• Felajánlunk Önnek a Müpa Újévi koncertünkre 2 db tiszteletjegyet.

*Amennyiben az ön támogatása eléri az 1 200 000 forintot, felajánljuk önnek a lehetőséget, hogy BDZ Pártolói 
Klub TÁRSKÁRTYÁT igényeljen, azaz megjelöljön még egy személyt, aki az ön támogatása által szintén a 
BDZ Pártolói Klub tagjává válik, élvezve a BDZ Patrónusi szint minden előnyét.

Részletek és belépési lehetőség: bdz.hu/partoloiklub
 ■

www.alteo.hu

A HARMÓNIA A RÉSZECSKÉK TÖKÉLETES ÖSSZHANGJA. Ezért az ALTEO arra törek-
szik, hogy a megújuló, illetve földgáz alapú energiatermelésben és az iparvállalatok 
számára nyújtott energetikai szolgáltatásaiban olyan harmonikus össz játékot hozzon 
létre együttműködő partnereivel, ami a végén nagyot szól. Csakúgy, mint egy csodála-
tos zenemű, aminek létrejöttéhez az értő közönségre ugyanúgy szükség van, mint a 
zenészekre és hangszerekre. 

Az ALTEO a portfóliójába tartozó energetikai létesítmények fenntartható működtetésé-
vel, a szolgáltatások magas szakmai színvonalával és a mindenkori legjobb gyakorlatok 
alkalmazásával biztosítja a vállalatcsoport ügyfeleinek a hosszú távú energiaellátást.

az energiával
Harmóniában

Alteo_HangoloBDZ2019 175x250.indd   1 9/12/19   10:14
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fia, Matteo is vele énekel, legkisebb gyermekük, 
Virginia is állt már vele színpadon. 

Család, könyv, jóbarát

Nem véletlen, hogy megírta élettörténetét: 1999-
ben jelent meg könyve, melynek főhőse ő maga, 
akit Amos Bardinak nevezett el. A könyv hálá-
jának kifejezése szülei felé és üzenete gyerme-
keinek. Amos a fia neve is, a Bardi pedig „amo-
lyan becsületes toszkán név.” Hiszen Andrea 
Bocelli Toszkánában született, ott is nőtt fel egy 
kis faluban. A könyv címe saját zenei filozófiája 
is egyben: A csend zenéje. Egy mondat a könyv 
alapján leforgatott filmből is erre utal: „A csend 
a legfontosabb, és a legbonyolultabb is egyben” 
– Antonio Banderas tolmácsolásában hangzik el.
A könyv Amos Bardiját – Andrea Bocelli altere-
góját – olyan hanggal ajándékozta meg az élet, 
amelyre már gyermekkorában felfigyeltek. Éle-
tére egy korán felfedezett veleszületett betegség 
vetett árnyékot: glaukóma, ami fokozatosan vak-
sághoz vezet. Tizenkét éves korában egy elté-
vedt focilabda, amely fejen találja, felgyorsította 
a folyamatot és már ekkor teljesen megvakult. 
A zene lesz a megmentője, felszabadítója. Pe-
dig „egy vidékről származó magamfajta fiúnak, 
akinek a művészvilágban sem volt semmilyen 
kapaszkodója, ráadásul egy olyan problémával, 
amely minden cél elérését igencsak megnehezíti, 
körülbelül olyan {a sikeres zenésszé válásban 
bízni – szerk}, mint a lottó ötösben reményked-
ni” – idézi a könyvében édesapja szavait. Gyer-

mekkorában ugyan nyert énekversenyt, az igazi 
siker végül harminc éves kora után érkezett meg. 
Ebben nagy szerepe volt Pavarottinak, aki fel-
hívta rá Zucchero, az akkor már híres rocksztár 
figyelmét. Pavarotti és Bocelli között életreszóló 
barátság alakult ki, „nagy tenor, értékes barát, 
rendkívüli vitalitással rendelkező férfi, brilliáns 
társalgó, Mester, de olyan színpadi partner is, 
aki képes a társát bátorítani és jókedvre deríte-
ni” – emlékezett Bocelli Pavarotti, a példakép 
halála után.

A csalódások időszaka lassan véget ért, barátai, 
családja és énektanára támogatásával megvalósult 
a felívelő karrier. Innentől élete egy igazi tündér-
mese, egy csodálatos feleséggel, aki a menedzsere 
is egyben, és három gyermekkel. Ahhoz, hogy 
fennmaradjon az egyensúly, minden nap sokat 
tesznek. A család fontosságát mutatja, hogy Bocel-
li fáradhatatlanul ismételgeti szeretteinek, hogy 
ne törődjenek az ismertséggel. „Rengeteg mód 
van rá, hogy értékes emberekké váljunk, sőt, a hír-
név az igaz és fontos emberi értékek megszerzése 
szempontjából inkább csak akadály. A derűs élet 
nélkülözhetetlen eleme a harmónia. A harmóniát 
minden nap mi hozzuk létre, olyan választások-
kal, amelyek a jó felé vezetnek minket.” Különösen 
fontos ez a harmóniára való törekvés egy olyan 
művész esetében, aki a fél életét a felhők felett tölti 
(szó szerint vagy átvitt értelemben, kinek hogy 
tetszik). Erről is a családhoz viszonyítva mondja, 
hogy főleg azért kerülnek sok erőfeszítésbe ezek 
az utazások, mert minden alkalommal fájdalom-
mal jár elhagyni az otthonát. Viszont kivételes 
élmény érezni a közönség szeretetét, érzékelni, 
adni, örömet szerezni. 

Az egység varázsa

Bocelli nem csak a zenével egy egység, hanem 
mindenkivel, akivel együtt áll a színpadon. 
Amellett, hogy az összes jelentős tenor sze-
repet elénekelte, a világ minden táján, opera-
színpadokon és jótékonysági rendezvényeken, 
duett partnereivel minden létező érzékszervet 
megérintett New Yorktól Sydneyig, Japántól 
Magyarországig. „Szívekig hatoló hangja az-
óta a csillagok közé emelte”, olvasom egy róla 
készült riportban, és valóban, csillaga is van 

Andrea Bocelli az a művész, aki sohasem hagyja 
magára a közönségét. Legyen szó jótékonysá-
gi rendezvényről, zenei versenyről vagy éppen 
a covid hatásainak enyhítéséről. Ő az, aki áll 
egyedül a tökéletesen üres milánói dómban 2020 
tavaszán és zengő hangjával reményt ad, csodát 
közvetít. A feltámadás napján, húsvét ünnepén 
meghívást kap Milánóból, amit örömmel elfogad. 
Lassan odasétál a mikrofonhoz és elénekli az 
Amazing Grace-t, miközben a kamera az üres 
városok utcáit rója, London, New York, Milánó. 
Hátborzongató és gyönyörű egyszerre. Ő maga 
is igazi hálával és a tőle megszokott alázattal éli 
meg azt a pillanatot.

A Covid alatt is…

„Azon a napon, amikor abba a győzedelmeskedő 
életbe vetett hitet ünnepeljük, megtiszteltetésnek 
érzem és boldog vagyok, hogy igent mondhattam 
a meghívásra a csodálatos Milánóba, a Dómba. 
Hiszek az együtténeklés erejében, hiszek a ke-
resztény húsvétban, az újjászületés univerzális 
szimbólumában, amire mindenkinek – hívőknek 
és nem hívőknek egyaránt – nagy szüksége van. 
Köszönöm a zenének, az áramló életnek, hogy 
összehoz millió imára kulcsolt kezet szerte a vilá-

gon. Átöleljük sérült világunk dobogó szívét, ezt 
a csodálatos nemzetközi olvasztótégelyt, amelyre 
méltón lehetünk büszkék, a nagylelkű, bátor és 
proaktív Milánót és egész Olaszországot, amely 
hamarosan egy újjászületés, egy reneszánsz mo-
torja lesz, amelyben mindannyian reményke-
dünk. Nagy öröm ennek részese lenni a Dómban, 
a húsvéti ünnepkör alatt, amely a születés és az 
újjászületés misztériumát éleszti fel.”

Hosszú zenei karrierje alatt soha nem veszítet-
te el a zenei kíváncsiságát. Mindegy, kivel áll a 
színpadon, kivel énekli el a világ egyik legszebb 
duettjét, alázata, bizalma, jelenléte rendíthetet-
len. Egy operaénekes, aki igazi példakép. Celine 
Dion szerint ha „Isten énekelne, Bocelli hangján 
szólalna meg.” Már-már túlzónak tűnik ez a lel-
kesedés, de a sok felvétel, amit megcsodálhatunk, 
mind alátámasztja a felmagasztaló dicséretet. 
Partnereiről ő is elismerően szól, Dion „utánoz-
hatatlan művész, egyszersmind emberileg is 
kiváló személyiség. Egyszerű énekes, aki sze-
reti a munkáját.” Ez utóbbi bizonyára Bocellire 
is igaz. Szenvedélyesen szereti, amit csinál, és 
ugyanolyan szenvedélyesen szereti a családját 
is. Ezt minden bizonnyal szüleitől tanulta, az ő 
példájuk határozta meg az életét. Szerencséjére 
második felesége egyben menedzsere is, így nem 
kell elválasztani a családot a munkától. Ráadásul 

A csend zenéje, a harmónia zenésze
„Ha Isten énekelne, Bocelli hangján szólalna meg”

Andrea Bocelli olyan énekes, akit több generáción átívelő rajon-
gás övez, nagyszülők, szülők, unokák együtt hallgatják csodás, 
lágy hangját, zenésztársai pedig mindig a legelismerőbb szavak-
kal nyilatkoznak róla. Népszerű a komolyzene és pop világában 
egyaránt. Már többször énekelt magyar közönség előtt, legutóbb 
2019-ben láthattuk a Papp László Sportaréna színpadán. 2022 ok-
tóberében ismét ellátogat Magyarországra, hogy örömet csaljon 
a koncertlátogatók szívébe. Aki hallotta egyszer élőben, egészen 
biztosan megérezte már a „lélektől-lélekig terjedő energiákat” - 
ahogy egyszer maga fogalmazta meg egy interjúban. 

Szöveg: Máté Kriszta
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Ennek kapcsán és a közelmúlt koronavírus súj-
totta időszakában üzen és kér: „Itt az ideje, hogy 
lelassuljunk és meghallgassuk a bolygónk, a saját 
lelkiismeretünk és egy felsőbb hatalom szavát, 
üzenetét. Őszintén remélem, hogy megtanuljuk a 
leckét, belevéssük a tapasztalatokat a szívünkbe, 
átfogalmazzuk a prioritásokat, s változtatunk az 
élethez való hozzáállásunkon.” Úgy érzi, lehet 
optimista, mert a jelenlegi helyzet sok területen 
lehetőséget ad arra, hogy fejlesszük empátiánkat, 
törődjünk egymással, azokkal, akik fontosak 
nekünk, és értékeljük, hogy együtt élhetünk, 
hogy megérinthetjük egymást. Művészként kö-
telességének érzi, hogy részt vegyen olyan zenei 
eseményeken és kezdeményezésekben, amelyek 
hozzájárulnak az emberek jóllétéhez, derűt és 
reményt adnak.

„A zene egy különleges, érzékeny képződ-
mény, amely a szavakkal el nem mondhatót ké-
pes elbeszélni. Olyan univerzális nyelv, amely 
megtanít érezni az élet szépségét és csodáit. Ha 
nem vagyunk restek keresni – és osztani – a szép-
séget és az apró csodákat, akkor megváltoztat-
hatjuk önmagunkat és a világot.”

Andrea Bocelli hangja 2022. október 15-én, 
19:00-kor árasztja majd el a Papp László Sporta-
rénát. Az énekest zenekarunk kíséri Hollerung 
Gábor vezényletével. Közreműködik a Buda-
pesti Akadémiai Kórustársaság és a Cantemus 
Vegyeskar.  ■

ÉLETÚT

Andrea Bocelli 1958. szeptember 22-én 
született az olaszországi Lajaticoban. 
Zöldhályogot állapítottak meg nála, így 
már 6 hónaposan meg kellett operálni a 
szemét, ezután többször is műtétre volt 
szüksége. Zenei tehetsége már kiskorá-
ban egyértelművé vált, hat éves korában 
kezdett el zongorázni, de tud furulyázni, 
szaxofonozni, trombitálni, harsonázni, 
gitározni, dobolni. tízesztendősen kez-
dett focizni, melynek súlyos következ-
ménye lett; tizenkét évesen súlyosan 
megsérült, amikor eltalálta a fejét egy 
labda. Agyvérzést kapott és megvakult. 
A zene vigasztalta, gyorsan megtanulta 
a Braille-írást, és így már ujjával követve 
tudta „olvasni” a hangjegyeket. tizennégy 
évesen versenyt nyert az O sole mio című 
dallal. A híres olasz tenor, Franco Corelli 
elvállalta tanítását, ezzel Andrea nagy 
álma teljesült. 1992-ben Zucchero, az olasz 
rocksztár, Luciano Pavarottival vette fel 
a Miserere című dalt. A demó változathoz 
kerestek hangot, majd amikor megtalálták 
Bocellit, Pavarotti elképedve a tehetségén, 
inkább neki engedte át a végleges verzió 
éneklését. Zucchero 1993-ban európai 

koncertkörútjára magával vitte Bocellit, 
hogy együtt énekeljenek. A nemzetközi 
elismerés elsősorban Sarah Brightmannal 
közös dala, a Time To Say Goodbye (Con 
Te Partiró) hozta meg. Az 1996-97-ben Ro-
manza című albumából világszerte 15 mil-
lió példányt kapkodtak el. Viaggio Italiano 
és Aria című lemezeivel operatudásáról 
adott tanúbizonyságot. Ekkor énekelte el 
Celine Dionnal a The Prayer című dalt is, 
mely Golden Globe-ot nyert. 

Andrea Bocelli és Enrica Cenzatti 1992. 
június 27-én házasodott össze, két fiúk 
született, 1995-ben Amos, majd 1997-ben 
Matteo. 2002-ben különváltak, Bocelli ezu-
tán Veronica Berti mellett találta meg a bol-
dogságot, 2012. március 21-én megszületett 
kislányuk, Virginia. Andreának nagyon 
fontos a családja, ezért fiai és volt felesége 
közelében lakik, hogy gyakran találkozhas-
son a fiaival. Teljes életet él, aktívan sportol, 
lovagol, biciklizik, görkorcsolyázik, szörfö-
zik, sőt, még ejtőernyőzik is.

Hollywoodban. „Annyi művész van, akivel 
együtt szeretnék működni, nemcsak nagy ne-
vek, akiket évek óta csodálok, hanem feltörek-
vő tehetségek is”. Ezért alakulhatott úgy, hogy 
éppen olyan népszerű a komolyzenei világban, 
mint a popszakmában. A dalok nagyon nagy 
részben az örök és megunhatatlan témáról, a 
szerelemről szólnak, ahogy a könyvéből ké-
szült filmben mondja: „Love is the wonderful 
symphony, music that whispers of us and every 
moment of silence”. (A szerelem az a csodálatos 
szimfónia, az a zene, amely rólunk és a csönd 
minden egyes pillanatáról suttog.) 

A harmónia Bocelli magánéletét és művészetét 
is áthatja. Alázattal, rajongással és nem utolsó 
sorban humorral fűszerezve énekel Noával a Pá-
pa előtt a Szent Péter Bazilika előtti téren; Cecilia 
Bartolival egy csodálatos felvételen, amelyen ő, 
Bocelli zongorázik; illetve kislányával a Hallelu-
jaht saját gitárkísérettel adja elő. Éppoly minőségi 
igényt támaszt fiával, Matteoval szemben a Fall 
on me dalban, mint Ed Sheerannel a Perfect Sy-
mphoniát énekelve, vagy épp az Elisabeth Taylor 
emlékére rendezett esten Celine Dionnal a The 
Prayer interpretálása közben.

Bocelli-hitvallás

Zenész létezéséhez fegyelem is kell, a teljesség 
megélése pedig még a másoknak való segítség-
nyújtással egészül ki. Amikor fontos zenei felada-
tai vannak, ahhoz, hogy elméjét és hangszálait 
karbantartsa, kiiktatja étkezéseiből a bort és a 
kávét. Előbbi a család birtokán is készül, édesapja 
álmát követve testvérével egy borászatot is mű-
ködtetnek. Ha nem lovagol, akkor ugrókötelezik, 
szobabiciklin teker vagy fut. Mint egy sportoló a 
verseny előtt, figyel arra, hogy ne legyen nehéz 
a teste. „Talán furcsán hangzik, de mi amellett, 
hogy énekesek és művészek vagyunk, egyben at-
léták is: a hangszerünk egy komplex és érzékeny 
rendszer, ahol sok izom együttműködésére van 
szükség.” Ha pedig nem ezen a „hangszeren” 
játszik, akkor a nevét viselő alapítvány teendő-
ivel foglalkozik. Az Andrea Bocelli Alapítvány 
célja a kapcsolati örökség fenntartása, és a sok év 
alatt kialakult bizalmi kapcsolatok szorosabbra 
fűzése. De segítséget nyújt kárt szenvedett terü-
leteken élők életének újjáépítésében, így például 
részt vett egy iskolaépítési projektben a földren-
gés rázta Közép-Olaszország egyik településén. 
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lentőségű alkotása, egyben az 
európai zene kimagasló alkotá-
sa. A szerző udvarában orgonát 
építtetett, csembalót vásárolt, 
zenekart és kórust alapított. J. 
Haydn 1761-ben került Ester-
házy Pál Antal (1786–1866) 
diplomata herceg, majd „Pom-
pakedvelő Miklós” (1714–1790) 
tábornok, gróf szolgálatába. 
1766 után Eszterházán, Ver-
sailles mintájú kastélyt, mellé 
operaházat építtetett, ahová 
neves énekeseket szerződtetett 
Itáliából és Bécsből.

Erdélyi birtokos, matemati-
kus. Bolyai Farkas (1775–1856) 
birtokos család sarjaként ha-
téves korában már magyarul 
és latinul írt és olvasott, majd 
megtanult németül, franciául, 
olaszul, angolul, héberül, ro-
mánul. Kívülről tudta, görögül, 
az Odüsszeia első tíz énekét. 
Fejszámoló tehetsége és zenei 
érzéke miatt csodagyereknek 
tartották.

Magyar birtokos leánya. Du-
kai Takács Judit (1795–1836), a 
későbbi „magyar Szapphó”, a 
Balaton korai tájleírója, Malvi-
na néven verselt. „Szülei gon-
dos nevelésben részesítették”, 
s amikor anyja meghalt, apja 

Sopronba vitte tanulni az ak-
kor tizenhat éves leányt, „hol 
nyelvekben, zenében, valamint 
a gazdasszonykodás különfé-
le elemeiben is szép haladásra 
tett szert…”. Berzsenyi Dániel 
Dudinak hívta tréfásan „költő-
társát”.

Erélyi magyar matemati-
kus. Bolyai János (1802–1860), 
Bolyai Farkas fia nemcsak min-
den idők egyik legeredetibb 
gondolkodású matematikusa, 
de kitűnően vívott, játszott he-
gedűn és zenei ismeretekkel is 
rendelkezett. Apa és fia mély 
kapcsolatát János sorai mutat-
ják: „Édes Apámat úgy nézem, 
mintha az én Énem volna.”

Magyar főúr, császári és 
királyi kamarás, Bajna, Bia 
és Both uradalmak örökös 
ura, európai hírű lovas, úszó, 
vadász. Sándor Móric (1805–
1878), az Ördöglovas, a felújított 
bajnai kastélyban látható fest-
ményen citerájával, a teremben 

pedig az ő szerzeménye egy ci-
teradarab hallható, melyet Gra-
zacban szerzett, 1853-ban. Fe-
leségének, Pauline Metternich 
hercegnőnek pedig maga Wag-
ner ajánlotta az Albumblatt für 
Pauline Metternich für Klavier 
c. zongoradarabot 1861-ben, me-
lyet aztán 1871-ben adtak ki. E 
kotta is megtekinthető a bajnai 
kastélyban.

Magyar gróf, megyei követ 
leánya. Desjewffy Virginia 
(1807–1856) a hazai népdal-
gyűjtés második korszakának 
ismert alakja. A Magyar Tudós 
Társaság pályázatára küldte be 
131 darabos gyűjteményét: nép-
dal- és régebbi műdalszöveget. 
Bár kottái részben elvesztek, 
gyűjteménye zenei tekintetben 
is fontos. Több helyen csak dal-
lamot közölt, s ezen keresztül 
hivatkozott a szövegre, és gyak-
ran utalt kottás kiadványokban 
már megjelent dallamváltoza-
tokra is: „Bartay András mos-

tani magyarszinház igazgató 
által néhány év előtt kiadott 16 
népdal közt van ezen textus’ 
melódiája ... azért hát én lenem 
kótáztam ezen 102.dik dal’ me-
lódiáját valamint a’többi 16-ot 
sem, mellyeket Bartay Úr nyom-
tatásban kiadott, ’s mellyek tex-
tusát is ott fellehet találni.” 

Kitekintő

Magyar királylányka. Árpád- 
házi Szent Erzsébet (1207–1231) 
négyéves volt, amikor feleségül 
ígérték a thüringiai őrgróf fi-
ának. A kis királylány olyan 
fényes kísérettel, gazdag ho-
zománnyal érkezett Wartburg 
várába (pl. színezüstből ké-
szült kis fürdőkádjával), hogy 
csak ámult a korabeli Európa. 
Hermann tartománygróf ma-
ga is nagy irodalom- és zene-
kedvelő volt, kinek udvarában 
Erzsébetről feljegyezték, hogy 
„kecsesen táncolt, kedves, me-
leg hangon énekelt”, sőt hárfán 
is játszott, de kis kortársaihoz 
hasonlóan szeretett pörgettyűt 
forgatni, virágot szedni, lova-
golni, játszani.

Nápolyi királyi hercegnő. 
Aragóniai Beatrix, Magyaror-
szág királynéja (1457–1508) atyja 
nápolyi udvarában tanult zenét, 
kiváló mestertől, J. Tinctoristól, 
és remekül hárfázott. Budára 
jöttével (1476) a zene kiemelt 
jelentőségűvé vált, jóllehet, 
Mátyás királyunk udvarában 
előzőleg is élénk zenei élet volt. 
Beatrix királynéval zenészek, 
énekesek is érkeztek Magyaror-
szágra, így a királyi pár szinte 
versengett egymással a házi 
kápolna és az udvar zene- és 
énekkarának fejlesztésében. 

Svájci lelkész. Luther Már-
ton (1483–1546) bányász fiaként 
született, aki szigorú, de sze-
retetteljes nevelésben részesí-
tette. 1498-ban, amikor tizenöt 
éves volt, szülei az eisenachi 
ferencesekhez küldték, ahol ze-
nei-költői nevelésben részesült. 
Jó énekes hírében állt. 

Erdélyi magyar fejedelem. 
Báthory Zsigmond (1572–1613) 
négy ízben volt Erdély fejedel-
me, életformáját, az udvari 

életet az olasz nyelv, irodalom, 
művészet és zene jellemezte. A 
fejedelem maga is kiváló zenész 
volt: kedvvel játszott gitáron, 
udvarában alkalmazta az olasz 
Battista Mosto zeneszerzőt, és 
zenekara tagjait is Itáliában 
toborozta. Girolamo Diruta az 
Il Transilvano c. művét, P. L. 
Palestrina pedig Motettáinak 
V. kötetét 1584-ben Báthory 
Istvánnak és Báthory András 
bíborosnak ajánlotta. 

Magyar hercegi család: 
Es ter házyak. Esterházy Pál 
herceg (1635–1713) Harmonia 
Caelestis (Mennyei harmónia) 
c. kantátagyűjteménye, mely 
1711-ben jelent meg, a magyar 
barokk zene zenetörténeti je-

„Ha boldogok akartok lenni,
tegyetek másokat boldoggá!”

Inasok, pásztorok, cipészek, parasztok, polgárok, költők-írók, kép-
ző- és iparművészek, matematikusok, tudósok, orvosok, építészek, 
királyok, királynők, királynék, fejedelmek, arisztokraták, földbirto-
kosok, minden korosztályból férfiak és nők énekeltek, játszottak 
hangszeren, zeneelméleti művekben merültek el, hangszert készí-
tettek maguknak, vagy csak fütyörésztek, dudorásztak, százado-
kon át. Az óriási kínálatból néhány zeneértőt mutatunk be össze-
állításunkban. 

Szöveg: Viant Katalin
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Cseh író. Bohumil Hrabal 
(1914–1997) nevelőapja sörgyári 
könyvelő, ő viszont már jogot 
végzett, de nem volt jogász egy 
percet sem. Jobban szerette a 
zenét, az irodalmat… Temeté-
sekor a Cigánysiratót játszotta 
a zenekar, Kodály Zoltán szer-
zeményét. 

Magyar építész(ek). Halmos 
Béla (1946–2013) építész volt, 
s népzenész, népzenekutató, 
hegedűtanár, a magyarorszá-
gi hangszeres népzene és a 
táncházmozgalom egyik atyja 

lett, aki azt vallotta: „Azért szü-
lettem a trianoni békediktátum 
napján, hogy összehegedüljem 
a nemzetet.” S aki ugyancsak 
építész, népzenész, és a tánc-
ház mozgalom másik atyja: 
Sebő Ferenc (Szekszárd, 1947–).

Amerikai elnök. Bill Clinton 
(1946–), az Amerikai Egyesült 
Államok 42. elnöke, kitűnő 
szaxo fonos hírében állt, sok 
dzsessz-színpadon lépett fel 
hazájában, mintegy szórako-
zásként.

Orvos művészek. Sorolhat-
juk őket (köztük a BDZ vendé-
geit is), akik orvosként kezdték 
pályájukat, mely mellett vagy 
megmaradtak, vagy feladták 
a hivatásos zenélés kedvéért. 
Ilyen Hábetler András ope-
raénekes, rendező, aki csak 
„kacérkodott” az orvosi hiva-
tással; Kováts Kolos operaéne-
kes is, aki nem gondolt arra, 
hogy művészpályára lépjen, 
mert édesapja orvosi hivatását 
akarta folytatni. Kovács István 
a P. O. E-n szerzett diplomát, 
majd a Ki mit tud’-ot követően 
robbant be a komolyzenei élet-
be. Hacki Tamás (1944) fül-orr-
gégész, egyetemi tanár fütyül-
ni ötéves korában kezdett, de 
tanult hegedülni és kórustag 
is volt. Vukán György (†2013) 
fogorvos, feltaláló zongoramű-
vész és zeneszerző, aki úgy vé-
li: „A zene az, ami a csendből 
hiányzik.” ■

Bihari magyar kisbirtokos. 
Arany János (1817–1882), kor-
szakos költőnk, remekül játszott 
a hosszúnyakú lantok családjá-
ba tartozó pengetős hangsze-
ren, a tamburán, mely a XIX. sz. 
végi budapesti hangszerkészí-

tők munkája nyomán született, 
de gitáron is. Az 1877. júl. 12-én 
írt a Tamburás öreg úr c. versét  
a Kaláka zenésítette meg: „Az 
öreg úrnak van egy tamburá-
ja,/S mikor az íhlet s unalom 
megszállja,/Veszi a rozzant, 
kopogó eszközt/S múlatja ma-
gát vele négy fala közt//Maga 
számára és lopva zenél csak.” 
Költőnk népdalokat is gyűjtött 
(„Társas dalok”-at) Nagyszalon-
tán, melyből 19 nemrégiben je-
lent meg.

Magyar főnemes, orvos. 
Boldog Batthyány-Strattmann 
László (1870–1931) főnemes, 
császári és királyi kamarás, 
az Aranygyapjas rend lovagja, 
Vas vármegye örökös főispánja. 
Bécsben járt orvosi egyetemre, 

de bölcsészetet és zenetörté-
netet is tanult. Orvosként a 
„szegények orvosa lett”, ezért 
boldoggá avatták. Életfilozófiá-
ja: „Ha boldogok akartok lenni, 
tegyetek másokat boldoggá!”

Magyar gróf, politikus. 
Bethlen István gróf (1874–1946), 
aki Magyarország miniszterel-
nöke is volt, „kilencesztendősen 
került a…bécsi elitképzőbe, a 
Theresianumba, ahol a magas 
szintű oktatás németül folyt, de 
ő elsajátította a latin, az ógörög, 

az angol és a francia nyelvet is, 
és a képzés mellett megtanult 
cimbalmozni és gyorsírni.”

Elzászi orvos. Albert 
Schwei tzer (1875–1965) No-
bel-békedíjas teológus, lelkész, 

filozófus, orvos és orgonista. 
Koncertkörutakon szerzett tá-
mogatókat afrikai, orvosi tevé-
kenységéhez, közreműködött 
az orgonaépítés nemzetközi 
szabályzatának megszületé-

sében, valamint az ő tervei 
alapján épült a gunsbachi és a 
strassburgi Szent Tamás-temp-
lom orgonája. 

Felvidéki magyar író. Ham-
vas Béla (1897–1968) felvidéki 
evangélikus családból szárma-
zó író, filozófus, esztéta, kishí-
ján zongoraművész lett: tízéves 
korától zongorázott és kompo-
nált is. Kitanulta a cukrászatot, 
magyar–német szakos hallgató 
lett, az orvostudományi karra is 
bejárt, de emellett zeneelméleti 
előadásokat is látogatott.

Spanyol költő. Frederico 
García Lorca (1898–1936) festő 
és zeneszerző is volt. Vérbeli 
spanyolként mihez is hasonlít-
hatná a zenét: „A bikaviadalnak 
egész liturgiája van, valóságos 
vallási dráma, ahol ugyanúgy, 
mint a misében, imádnak és 
feláldoznak egy istent.”

Katalán festő. Salvador Dalí 
(1904–1989), a sokoldalú „szür-
realista zseni”, miközben ír a 
„zene ellen az építészetért”, 
szívesen hallgatta Wagner 
Trisztán és Izolda c. operáját; 
művein zongora, cselló, tuba, 
hegedű bukkan fel. Dalí nem-
csak hegedűt tervezett, hanem 
szabadtéri szélorgonát is, mely 
kétéves kutatómunkát követően 
épült fel Vilajuïga faluban, Dalí 
szülővárosa mellett.

Dohnányi sarok 
Zenekarunk névadója Dohnányi Ernő 145 éve, 
1877. július 27-én született Pozsonyban, zene-
szerető családban. Számára egyértelmű volt, 
hogy muzsikus lesz, ezért esetében megfordí-
tottam a „vizsgálódást”. Azt kutattam, milyen 
egyéb szakmára adja a fejét az, aki hivatásos 
zenész. Tudható, hogy a BDZ névadója „egész 
életében a virágok szerelmese volt.” Széher 
úti házának „történeti kertjét” Solty László, 
a korszak egyik legkiválóbb kertépítésze ter-
vezte, Dohnányi pedig „Kertjének minden 
négyzetcentiméterét maga tervezi egy aján-
dékul kapott”virág- napló” lapjain. Minden 
virág, minden növény számára külön fejeze-
tet kezd, hogy bontakozásukról rendszeres 
jegyzeteket készíthessen. Hozzáértő gondos 
kézzel választja ki a magokat, hagymákat, s 

azután maga ülteti őket a földbe.” Sajnos, míg 
szerencsénkre „Jókai virágnaplója átvitorlá-
zott az első világháború tengerén”, az övét 
elnyelte a második.

A kertet felélesztette és gondozza a Doh-
nányi Kert Egyesület. www.dohnanyikert.org
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2022. szeptember 25.
11:00 Zeneakadémia
Megérthető

PÁRBESZÉD AZ ISTENEKKEL
Mozart: Jupiter szimfónia

Előad és vezényel: Hollerung Gábor

2022. szeptember 25.
14:30 Zeneakadémia
BDZ nap Családi koncert

Péter, Piroska meg a farkas Szövegíró és mesélő: Turcsányi Ildikó 
Vezényel: Hollerung Gábor

2022. szeptember 25.
16:00 Zeneakadémia
BDZ nap 

Ki viszi át a művészetet...? Összművészeti kerekasztal-beszél-
getés zenéről, közönségről, jelenről, 
jövőről

2022. szeptember 25.
18:00 Zeneakadémia
BDZ nap 
BDZ Big Band koncertje

Klasszikusoktól a filmzenékig Gájer Bálint, Polyák Lilla – ének  
BDZ Big Band

2022. szeptember 25.
20:00 Zeneakadémia
Dohnányi

Camille Saint-Saëns: 
Danse macabre 
Paul Dukas: A bűvészinas
Richard Strauss: Till Eulenspiegel
John Williams: Harry Potter

Vezényel: Guido Mancusi

2022. október 1.
19:30 Müpa
ZenePlusz

Dvořák: Stabat mater Budapesti Akadémiai kórustársaság
Vezényel: Hollerung Gábor

2022. október 7.
19:00 Klauzál Ház
Budafoki

Schumann: Manfréd – nyitány 
Wagner: Wesendonck-dalok 
Brahms: III. szimfónia

Szutrély Katalin – szoprán 
Vezényel: Vashegyi György

2022. október 21.
19:30 Vigadó
Rajkó 70

A Rajkó Zenekar 70 éves jubileumi 
koncertjew

2022. október 28.
21:00 Müpa
Rémségek kicsiny éjszakája

Muszorgszkij, Beethoven, 
Mendelssohn, Verdi, 
John Williams, Jerry Goldsmith, 
Webber művei

Budapesti Akadémiai kórustársaság
vezényel: Hollerung Gábor

2022. november 8.
19:30 Zeneakadémia
Dohnányi

Orbán: I. szimfónia (ősbemutató) 
Sosztakovics: I. hegedűverseny 
Brahms: I. (D-dúr) szerenád

Daniel Matejča – hegedű 
Vezényel: Hollerung Gábor

2022. november 13.
11:00 Zeneakadémia
Megérthető

A VILÁG GÖRBE TÜKRE
Sosztakovics: IX. szimfónia

Előad és vezényel: Hollerung Gábor

2022. november 18.
19:00 Klauzál Ház
Budafoki

Ginastera: Estancia – szvit 
Honegger: Csellóverseny 
Manuel de Falla: 
A háromszögletű kalap

Luis Aracama Alonso – cselló 
Vezényel: Thomas Kornél

2022. november 25.
19:30 Müpa
Cinemusic

Budapesti Akadémiai Kórustársaság 
(karigazgató: Balassa Ildikó)
Vezényel: Hollerung Gábor

2022. november 26.
11:00 Müpa
Cinemusic családi koncert

Budapesti Akadémiai Kórustársaság 
(karigazgató: Balassa Ildikó)
Vezényel: Hollerung Gábor

2022. december 1.
19:00 Klauzál Ház

Rossini: 
Petite messe solennelle

Budapesti Akadémiai Kórustársaság 
(karigazgató: Balassa Ildikó)
Vezényel: Hollerung Gábor

2022. december 11.
19:30 Müpa
ZenePlusz

Stravinsky: Pulcinella 
Mancusi: Klangfiguren  
für Orchester 
Ravel: Daphnis és Chloé – 2. szvit

Feledi Project 
Koreográfus: Feledi János 
Vezényel: Guido Mancusi

2022. december 16.
19:00 Klauzál Ház
Budafoki

Reznicek: Donna Diana – nyitány 
Dobszay-Meskó Ilona: Troncertino 
Brahms: IV. szimfónia

Winkler Gábor – trombita
Vezényel: Farkas Róbert

2022. december 28.
MVM Dome
Igazából karácsony

KARÁCSONYI KONCERTSHOW Pál István Szalonna és bandája
Magyar Állami Népi Együttes
Vezényel: Hollerung Gábor

2023. január 7.
19:30 Müpa
Újévi Koncert

Budafoki Dohnányi Zenekar
Vezényel: Hollerung Gábor

2023. január 13.
19:00 Klauzál Ház
Újévi koncert

Vezényel: Hollerung Gábor

2023. január 15.
11:00 Zeneakadémia
Megérthető

Bach-Rheinberger-Reger:  
Goldberg-variációk

Bizják Dóra és  
Zentai Károly – zongora
Előad és vezényel: Hollerung Gábor

2023. január 21. 
18:00 Pesti Vigadó
Aranybál

Házigazda: Hollerung Gábor

2023. január 29.
19:30 Zeneakadémia
Dohnányi

Balogh Máté: Alabama March 
Sibelius: Hegedűverseny 
Prokofjev: Rómeo és Júlia 1. 
és 2. szvit – részletek

Kelemen Barnabás – hegedű 
Vezényel: Rajna Martin

2023. február 1.
19:30 Müpa
ZenePlusz

Shakespeare-Korngold:
Sok hűhó semmiért

Budapesti Akadémiai Kórustársaság 
Vezényel: Hollerung Gábor
Rendező: Gábor Sylvie

2023. február 5.
11:00 Zeneakadémia
Dohnányi

A TEREMTÉS KÉPESKÖNYVE
Haydn: A Teremtés

Budapesti Akadémiai Kórustársaság 
(karigazgató: Balassa Ildikó)
Vezényel: Hollerung Gábor

2023. február 17.
19:00 Klauzál Ház
Budafoki

Dohnányi Ernő:  
Simona néni – nyitány
Ott Rezső: Concerto No 3B.
Dvořák: VIII. szimfónia

Vezényel: Oliver von Dohnányi
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BDZ-nap a Zeneakadémián

2022. szeptember 25. 
11:00 Nagyterem 

Megérthető zene
PÁRBESZÉD AZ ISTENEKKEL
Mozart: Jupiter szimfónia KV 551

Előad és vezényel: Hollerung Gábor

Mozart 1788-ban jegyezte be szimfóniáját a töb-
bé-kevésbé rendszeresen vezetett műjegyzékébe, 
Szimfónia zárófúgával elnevezéssel. A Jupiter 
melléknév először egy 1821-es koncertnaptárban 
jelenik meg írásban. Az elnevezés találó, mert 
joggal érezhetjük úgy, hogy Mozart ezzel a mű-
vével bebocsátást nyert az Olimposzra. A mű első 
tétele jellegzetes párbeszéd az istenekkel, egy 
kérlelhetetlen kijelentő mód és egy szívből jövő 
kérdéssor áll egymással szemben. Ez a kettősség 
szokatlan módon a második tételben is fellelhető. 
A harmadik tétel a zenetörténet egyik utolsó iga-
zi menüettje. A negyedik tétel pedig egy rejtélyes 
témára épül, melynek oly sok előfordulása van 
a zenetörténetben, de Mozart névjegy-motívu-
mának is nevezik. A tétel vége egy különleges 
zeneszerzői bravúr, ahol egy rövid fúga csen-
dül fel, ám nem csak egyetlen témából, hanem 
a darabban megszólaló valamennyi zenei anyag 
egymásra torlasztásával.

14:30 Nagyterem

Családi koncert
Péter, Piroska meg a farkas
Szövegíró és mesélő: Turcsányi Ildikó

Vezényel: Hollerung Gábor

Mese apának, anyának, nagyiéknak és főleg 
Neked arról, hogy ha a barátaink csak ránk 
számíthatnak, akkor igenis be merünk menni 
a sötét erdőbe és nem félünk a farkastól. Persze 
az sem árt, ha van egy legjobb barátunk és kicsit 
értünk az állatok nyelvén is. Mindez rengeteg 
zenével Mozarttól John Williamsig!
A koncertet 5 éven felülieknek ajánljuk.

16:00 Solti terem

KI VISZI ÁT A MŰVÉSZETET…? 
– Összművészeti kerekasztal-beszélgetés
 zenéről, közönségről, jelenről, jövőről.

A beszélgetést vezeti:
Ókovács Szilveszter (a Magyar  Állami Operaház 
főigazgatója) 
Résztvevők:
Hollerung Gábor (a BDZ ügyvezető zeneigazgatója) 
Juronics Tamás (táncművész, koreográfus) 
Bakos-Kiss Gábor (a Győri Nemzeti Színház 
igazgatója)
A program látogatása ingyenes.

18:00 Nagyterem

Klasszikusoktól a filmzenékig 
– zenei kalandozások a BDZ Big Banddel

A BDZ-NAP egyik fénypontja a BDZ Big 
Band koraesti koncertje, melyen a monumen-
tális rézfúvós zenei hangzás mellett két kitűnő 
vendégművész, Polyák Lilla és Gájer Bálint köz-
reműködésével szólalnak meg amerikai jazz 
standardek. Ezeken túl klasszikus művekből, 
filmzenékből is ízelítőt kapunk,  amiknek újra-
értelmezését izgalmas bigband köntösbe bújtatva 
hallgathatjuk meg.

20:00 Nagyterem 

DOHNÁNYI - ESTI VARÁZSLAT
Camille Saint-Saëns: Danse macabre 
Paul Dukas: A bűvészinas
Richard Strauss:  Till Eulenspiegel
John Williams: Harry Potter

Vezényel: Guido Mancusi 

A BDZ-nap egy varázslatos esti programmal ér 
véget. A hangversenyre Guido Mancusi olyan 
műveket válogatott, melyek valamilyen módon 
kapcsolódnak a mágiához. 

Saint-Saëns Danse macabre című műve egy igazi 
fekete misét idéz. Halljuk, amint éjfélt üt az óra, 

felbukkan a sátán, felhangolja hegedűjét, majd 
ördögi táncba kezd, mely egyre vérpezsdítőbb, 
egyre magával ragadóbb, és láthatóan még a ka-
kaskukorékolásra sem akar véget érni. Végül a 
hajnal kivirradtával elcsendesül. 

Dukas Goethe balladájára írt művében a kis 
bűvészinas – mestere távollétében – elvarázsolja a 
seprűt, hogy az engedelmes szolgaként elvégezze 
helyette a házimunkát. Ám a seprű önálló életre 
kel. Inasunk hiába próbálja megállítani varázs-
lattal, erővel, végül kénytelen egy baltával dara-
bokra törni. És ekkor a seprű darabjai egyesével 
életre kelnek, és járják tovább vad ámokfutásukat. 
A mester a legjobb pillanatban tér haza, és egy 
egyszerű varázsszóval véget vet a felfordulásnak. 

Till Eulenspiegel, a polgárpukkasztó csínytevő 
kalandjai elevenednek meg Strauss szimfonikus 
költeményében, mely bemutatja hősünk útját a 
kalandokon keresztül elfogásáig, majd az akasz-
tófáig. A zene híven követi utolsó rándulásait, ám 
az ezt követő Till-motívum felcsendülése felteszi 
a kérdést: vajon tényleg sikeres volt az akasztás?

Nincs varázslat Harry Potter nélkül. John Wil-
liams zenéje által megelevenedik előttünk a va-
rázsvilág összes sejtelme, a varázslatos lények, a 
titokzatos múltbeli események. Egy olyan világ, 
amelybe mindannyian szeretnénk a mindenna-
pok elől egy kicsit elmenekülni. 

ZENEPLUSZ 

2022. október 1.
19:30 Müpa 

Dvořák: Stabat mater

Miksch Adrienn – szoprán
Schöck Atala – mezzoszoprán
Ódor Botond – tenor
Cser Krisztián – basszus
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
(karigazgató: Balassa Ildikó)
Vezényel: Hollerung Gábor

Dvořák Stabat Matere a szerző egyik legjelentő-
sebb alkotása, egyúttal a romantikus oratórium-
repertoár különleges, sok szempontból egyedül-
álló kompozíciója.

A zenetörténészek általában gyermeke elvesz-
téséhez kötik a darab megírását, ráadásul a mű 
komponálása közben további két gyermekét ve-
szítette el. A Stabat Mater azért is tekinthető a ke-
resztény kultúra egyik kiemelkedő alkotásának, 
mert a végtelen fájdalom mellett végül az életbe 
vetett hit fogalmazódik meg benne. Különleges 
értéke a darabnak, hogy a rendkívüli érzelmi 
mélységek mellett is mindig fegyelmezett és vi-
lágos keretű tételekbe rendeződik, melyek felépí-
tésükben, dramaturgiájukban, egymáshoz való 
viszonyukban a fájdalomnak hihetetlenül sok 
arcát jelenítik meg. A nyitó- és zárótétel kerete a 
műnek. A nyitótétel genezis típusú zene, amelyet 
értelmezhetünk a fájdalom születéseként. A zá-
rótétel kezdete az első tétel repríze. A további té-
telek között legtöbbször indulókarakterű, jellegű 
tételek fordulnak elő: az Eia Mater gyászinduló, 
a férfikarra és tenorszólóra írt Fac me vere szinte 
harcias induló, és a darab egyik legszebb tétele, 
az altszólóra komponált ária, az Inflammatus et 
accensus monoton, egy helyben járást kifejező 
indulózene. A darab első felét lezáró kórustétel, a 
Tui nati igazi ringató. Természetesen Dvořák sem 
tudta kivonni magát az olasz operai hatás alól. 
A Quis est homo tétel jellegzetes opera kvartett 
különböző zenei anyagok ütköztetésével. Ha-
sonlóan operai pillanat a basszus szólista két-
ségbeesett, fájdalmas áriája, mintegy a színfalak 
mögött megszólaló égi kórussal. A Stabat Mater 
előadását a témához kapcsolódó képzőművészeti 
alkotások, illetve a szöveg kivetítésével tesszük 
teljessé.

BUDAFOKI

2022. október 7.
19:00 Klauzál Ház

Schumann: Manfréd – nyitány
Wagner: Wesendonck-dalok
Brahms: III. szimfónia

Szutrély Katalin – szoprán
Vezényel: Vashegyi György

A Manfréd-nyitány Schumann zenés drámai 
költeményének, ahogy maga a szerző nevezte 
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el művét, a Byron hasonló című drámájához írt 
kísérőzene részlete. Byron a Manfréd című köl-
teményt 1816-ban írta, majd a következő évben 
a harmadik felvonást újra írta. Egy metafizikus 
drámáról van szó Byron leírása szerint, amely-
ben természetfeletti lények, elemek szerepel-
nek, ugyanakkor egy mély lelki dráma hátteréül 
szolgálnak. A főhőst bűntudat emészti szerelme 
halála miatt, és a megbocsátást keresi. A mű vé-
gén a halál szabadítja meg lelki gyötrelmeitől. 
A mű főhősének drámai története miatt köny-
nyen gondolhatunk az életrajzi párhuzam-
ra, ugyanis Byron azután kezdte el írni ezt a 
művét, hogy elhagyni kényszerült Angliát. A 
távozást féltestvérével való állítólagos szerel-
mi viszonya indokolta, s a botrány elkerülése 
végett hagyta el hazáját. Schumann 1848-ban 
talált rá a műre, abban az időszakban, amikor 
hallucinációk gyötörték, és talán amiatt, hogy 
párhuzamot érzett a főhős és az ő lelki szen-
vedései miatt, hatalmas odaadással állt neki a 
zene megkomponálásának. A műből a Nyitány 
szokott a hangversenyek műsorán szerepelni, 
hiszen egy drámai hangvételű, szenvedélyes 
zene, mely jól tükrözi Byron főhősének viha-
ros lelkiállapotát. Schumann művét 1852-ben 
mutatták be először Weimarban, Liszt Ferenc 
vezényletével.

Wagner Wesendonck dalok című műve 
szintén egy tiltott szerelem nyomán született. 
A daloknak nemcsak múzsája, de költője is 
Mathilde Wesendonck volt. Wagner 1858-ban 
pártfogója, Otto Wesendonck Zürich melletti 
villájában vendégeskedett, itt ismerte meg a 
házigazda feleségét, Mathildet. Az asszony 
nagy hatást gyakorolt Wagnerre, állítólag tit-
kos szerelmi viszony is kialakult közöttük, s 
Wagner Mathilde hatására kezdett a Trisztán és 
Izolda megzenésítésébe. A Wesendonck dalok 
csak az asszony halála után nyerhették el ezt 
a címet, előtte Öt költemény női hangra címet 
tüntettek fel a kottákon. Az eredeti változat 
zongorakísérettel készült, de később Wagner 
egyik karmestere, Felix Motti elkészítette a ze-
nekarra hangszerelt változatot, mely a Trisztán 
és Izolda hangzásvilágát követi.

Az este utolsóként elhangzó műve Johan-
nes Brahms III. szimfóniája, melyet a szer-
ző 1883-ban komponált, s elsőként Bécsben 

mutatták be. Brahms ragaszkodott a hagyo-
mányos formához, és klasszikus formában, 
négy tételben írta meg művét. Az első és 
utolsó tétel szonátaforma, a második tétel 
variációs jellegű, a harmadik tétel triós há-
romtagú forma.

A művet heroikus jellegűnek szokták jellemez-
ni, ugyanakkor rejtélyes zeneműnek is tartják. A 
szimfónia alaphangneme F-dúr, de oly gyakran 
színeződik mollá, hogy az már a teljes kompo-
zíció karakterére is borús árnyékot vet. Ezen 
kívül a szimfónia valamennyi tétele halkan fe-
jeződik be, ami a lírai jelleget hangsúlyozza, s ez 
a romantika korában egyedülálló megoldásnak 
számít.

Rajkó 70

2022. október 21. 
19:30 Pesti Vigadó

Jubileumi koncert

A 70 éve, 1952-ben alapított Rajkó Zenekar szá-
mos díj, kitüntetés és cím büszke birtokosa, 
legutóbb pedig különösen értékes elismerés-
ben részesült, amikor a roma fiatalok zenei 
képzését célzó speciális oktatási programja, a 
Rajkó-módszer bekerült a szellemi kulturális 
örökség megőrzését szolgáló programok és 
tevékenységek nemzeti nyilvántartásába. Mi 
sem természetesebb, mint hogy a zenekar a 
magyar kultúra nagykövete.

A Rajkó repertoárján a hagyományos kávéhá-
zi cigányzene mellett megtalálható az operett, 
a népzene és klasszikus mesterek kompozíciói, 
különösen ha ez utóbbiak valamilyen módon 
kapcsolódnak a cigányzene tradíciójához – így 
vált Liszt Ferenc muzsikája is e repertoár szer-
ves és fontos részévé. 

A jubileumi koncerten neves vendégmű-
vészek lépnek fel a Rajkó zenekarral, meg-
csodálhatjuk Lisztes Jenő cimbalomjátékát, 
Lendvay József hegedűjátékát. Balázs János 
zongoraművész előadásában Liszt Ferenc 
Magyar fantáziája szólal meg, melyben a 
Budafoki Dohnányi Zenekar egészíti ki a 
Rajkó zenekart, szintén az est vendégeként. 

A BDZ-t ezen kívül még Kodály Zoltán Kállai 
kettősében hallhatja a kedves közönség, a Bu-
dapesti Akadémiai Kórustársasággal együtt. 
Zenekarunkat az est folyamán Werner Gábor 
vezényli.

2022. október 28.
21:00 Müpa

RÉMSÉGEK KICSINY ÉJSZAKÁJA

Koreográfia: Albert Réka Lilla
Jelmez és fény: Árva Nóra
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Budafoki Dohnányi Zenekar
Vezényel: Hollerung Gábor

Ilyen még nem volt! A BDZ ismét egy ere-
deti, széles közönségréteg számára vonzó 
újdonsággal rukkol elő, a Magyarországon 
is egyre elterjedtebb Halloween ünnepléshez 
kapcsolódva. Az egyedülálló produkció nem 
a kommercializált amerikai népünnepet, ha-
nem az ősi kelta hagyományt próbálja meg-
idézni, s ehhez a félelmetestől a katartikuson 
keresztül a játékos elemekig választja az est 
zenéit is.  

A 21.00 órakor kezdődő előadás során meg-
komponált fény- és táncelemek fokozzák az 
összhatást. A híres klasszikusok, mint Muszor-
gszkij, Saint-Saëns, Beethoven, Mendelssohn,  

vagy épp Verdi e témát feldolgozó zenéi mel-
lett felcsendülnek részletek Gyöngyösi Levente 
opera-musicaljéből, valamint megszólalnak a 
témához kapcsolódó filmzenék, egyéb musical 
részletek is John Williams, Jerry Goldsmith, 
Webber szerzeményeiből.

DOHNÁNYI

2022. november 8.
19:30 Zeneakadémia

Orbán: I. szimfónia (ősbemutató)
Sosztakovics: I. hegedűverseny
Brahms: I. (D-dúr) szerenád

Daniel Matejča – hegedű 
Vezényel: Hollerung Gábor 

Szereti ön Brahmsot? Ha igen, akkor a mai 
hangversenyünket is szeretni fogja, hiszen 
Brahms mellett két olyan művet hallhatnak, 
melyek – bár a 20. és 21. században születtek 
– a legromantikusabb lelkületű nézőink szívét 
is megdobogtatják majd. 

Orbán György első szimfóniája – mely a mai 
esténken először csendül fel közönség előtt – 
a szerző klasszikus és romantikus zenében 
gyökerező gondolkodásának tanúságtétele. 
Már az a tény, hogy szimfóniának nevezi a 
művét, a klasszikus hagyományokhoz való 
ragaszkodását tükrözi, hiszen a 20. század 
óta egyre kevesebb szimfónia születik. Orbán 
első szimfóniájának zenei struktúrája a tőle 
megszokott közérthetőséghez képest is tovább 
egyszerűsödik, a darab hangnemisége vilá-
gos, felépítése is klasszikus. Mindemellett a 
sokat emlegetett kollektív emlékezet számos 
gesztusára is ráismerhetünk a műben, legyen 
az egy dies irae-dallam, vagy a „Könnyűjáró 
kismenyecske, dobszerda” népdal fordulata.
Sosztakovics I. hegedűversenyét 1948-ban 
fejezte be, és David Ojsztrah világhírű hege-
dűművésznek dedikálta. Kultúrpolitikai okok-
ból a mű ősbemutatójára csak 1955-ben került 
sor Ojsztrah szólójával.

A darab nemcsak terjedelme és komplexitása 
révén, hanem négytételes szerkezetében is a 

A BDZ ezúttal az ősi kelta hagyományokat eleveníti fel 

a félelmetestől a katartikusig borzongató fi lmzenékkel, musical 

részletekkel, klasszikus zenékkel, fény- és táncjátékkal.

Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Budafoki Dohnányi Zenekar

Koreográfi a: Albert Réka Lilla | Jelmez és fény: Árva Nóra
Vezényel: Hollerung Gábor

2022. október 28., 21.00, Müpa

Halloween-játék boszorkányokkal,
vámpírokkal, kísértetekkel

További információ és jegyvásárlás: 

bdz.jegy.hu

RÉMSÉGEK 
KICSINY 

ÉJSZAKÁJA
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szimfónia műfaját idézi. Ugyanakkor a tételek 
belső kidolgozottsága, izgalmas polifóniája és 
a mű hangszerelése is kamarazene-szerű: a 
szólista és a zenekar szembenállása, „versen-
gése” nem nagy formatömbök váltakozásában, 
hanem gyakran egy-két hangszer és a szólista 
egyenrangú párbeszédében bontakozik ki.

A hegedűverseny szólóját mai hangverse-
nyünkön Daniel Matejča játssza, akit közönsé-
günk a 2021-es Virtuózok műsorból ismerhet. 
Fiatal kora ellenére számos nemzetközi ver-
senygyőzelmet (Telemann Verseny, Concertino 
Praha Verseny, stb.) mondhat magáénak. 
Koncertünk zárásaként Brahms első zeneka-
ri műve, az I. szerenád hangzik el. Brahms 
1857-től kezdve a virágzó zenei életéről híres 
detmoldi hercegség szolgálatában állt. Ebben 
az időszakban Brahms a bécsi klasszikusok ha-
gyatékát is tanulmányozta, különös tekintettel 
Mozart és Haydn szimfóniáira és divertimentó-
ira. Ezt a stílust eleveníti fel a D-dúr szerenád.

A darabot Brahms 1858-ban még kamara ze-
neműnek szánta kilenc vonós-, illetve fúvós-
hangszer számára. Ebben a formában adták elő 
egy detmoldi hangversenyen. A zenekari vál-
tozat 1860 márciusában, Hannoverben szólalt 
meg, az együttest Brahms barátja, a világhírű 
magyar hegedűművész, Joachim József vezé-
nyelte. A hat tételből álló szerenád nemcsak 
Haydn és Mozart hatásának nyomait viseli 
magán, hanem a közelebbi elődökét: Beethove-
nét és Schubertét is. De mindezen túlmenően 
felfedezhető már rajta több olyan vonás, amely 
Brahms zenéjét mindenki másétól megkülön-
bözteti: sajátos dallamfordulatok, hangszere-
lési megoldások és a műveire kiváltképpen 
jellemző súlyos veretű, komplementer ritmika.

MEGÉRTHETŐ ZENE

2022. november 13.
11:00 Zeneakadémia

A VILÁG GÖRBE TÜKRE
Sosztakovics: IX. szimfónia

Előad és vezényel: Hollerung Gábor

Sosztakovics 1944-ben egy újságíró kérdésre 
adott válaszában közölte, hogy IX. szimfóniájá-
hoz keres megfelelő szöveget, mely nagyszabású, 
kórusra és zenekarra írt munka lesz majd. Az in-
formáció önálló életre kelt, és az a hír is szárnyra 
kapott, hogy a szerző ezt a művét a „Szovjetunió 
nagy győzelmének” fogja ajánlani. Bár Sosztako-
vics valóban tett kísérletet az említett kórusmű 
megírására, de vázlatait félretéve egy egészen 
új mű született, melynek bemutatója a szovjet 
zenei élet egyik legnagyobb botrányává nőtte 
ki magát. A mindenki által áhítattal várt páto-
szos dicsőség-zene helyett egy groteszk, szinte 
parodisztikus hangvételű, könnyed zeneművet 
hallhatott a közönség, melyben semmi sem ve-
hető igazán komolyan. Bár a maga korában nagy 
botrányt okozott a bemutató, mai szemmel nézve 
Sosztakovics egyik legjelentősebb szimfóniájával 
állunk szemben – mely mára a koncerttermek 
egyik legkedveltebb darabjává is vált. A zene-
mű rendkívül kifinomult ízléssel és mértékkel 
állít görbe tükröt a világ elé, melyben szerzőnk 
a klasszikus tradíciókhoz nyúl vissza, azzal a 
gesztussal, hogy ha már nevetni nem tudunk a 
világon, legalább mutassunk fityiszt neki.

BUDAFOKI

2022. november 18.
19:00 Klauzál Ház

Ginastera: Estancia – szvit
Honegger: Csellóverseny
Manuel de Falla: A háromszögletű kalap

Luis Aracama Alonso – cselló
Vezényel: Thomas Kornél

Az est első darabjaként egy Argentínában szüle-
tett zeneszerző, Alberto Ginastera darabját játsz-
sza a Dohnányi zenekar. Ginastera a 20. század 
egyik legjelentősebb dél-amerikai zeneszerzője. 
Katalán édesapától, olasz édesanyától szárma-
zott, Buenos Airesben tanult zenét, majd később 
ő maga is oktatott és nevelt ki ismert zeneszer-
zőket. Az este elhangzó szvit Ginastera második 
balettje, melyet 1941-ben írt az American Ballet 
Caravan megbízásából. A mű címe – Estancia – 
hatalmas földbirtokot jelent, s maga a mű egy 
5 jelenetből álló darabnak készült az argentin 
vidéki életről. Különböző okok miatt a balett 
előadás a mű megírása után 11 évvel később, 
1952-ben valósult csak meg, de mint zenekari 
művet 1943-ban bemutatták, miután a szerző 
kihúzva pár táncot a műből elkészítette a szvit 
változatot. Így az este elhangzó darab 4 tételből 
áll, melyben hallunk lendületes, argentin nép-
zenei motívumokkal átszőtt tánctételt, illetve 
érzelmes, lírai tételt is.

Honegger összesen három versenyművet írt, 
s ezek közül az egyik az 1929-ben írt Csellóver-
senye. Ez a mű a szerző életművében az egyik 
legvidámabb és legszórakoztatóbb darab, ennek 
ellenére eléggé mellőzött a koncerttermekben. A 
művet az átláthatóság, egyszerűség jellemzi jazz-
es elemekkel kiegészítve, emellett érzékelhető a 
szerző Beethoven és Bach iránti tisztelete a for-
mai eszközökben, a hagyományos struktúrában 
és a kontrapunkt alkalmazásában. A csellóverse-
nyek általános problematikája a szólóhangszer és 
a zenekar egyensúlyának elérése. Honegger zse-
niálisan oldja meg ezt az egyensúlyt oly módon, 
hogy a két fél között inkább párbeszéd zajlik, 
nem vita, s nem birkózik meg nagyobb filozófi-
ai kérdésekkel, ahogy a szerző más műveiben 

teszi. Mai hangversenyünkön a szólót a fiatal 
spanyol csellista, Luis Aracama Alonso játssza, 
aki a madridi Zsófia királyné Zeneakadémia ne-
veltje, tudását rendszeresen fejleszti nagyszerű 
művészek – Gulyás Márta, Gautier Capuçon, 
Enrico Dindo – mesterkurzusain, de a magyar 
közönség a Müpa idei szimfonikus felfedezések 
sorozatában találkozhatott vele.

A hangversenyünk utolsó darabjával vissza-
térünk a spanyolos hangulathoz: Manuel de 
Falla, 20. századi spanyol zeneszerző balett-
művének, A háromszögletű kalap-nak a hang-
versenyváltozatát hallgathatja meg a kedves 
közönség. A művet 1919-ben komponálta a 
szerző, s bár balettnek írta, előszeretettel al-
kalmazta az andalúz népi zene motívumait. A 
zenekari változat 1921-re készült el. A zenemű 
Pedro Antonio de Alarcón történetén alapszik, 
melyben a falu bírója megpróbálja elcsábítani 
a molnár hűséges feleségét. 

CINEMUSIC

2022. november 25.
19:30 Müpa

Budapesti Akadémiai Kórustársaság 
(karigazgató: Balassa Ildikó)
Budafoki Dohnányi Zenekar
Vezényel: Hollerung Gábor

A Budafoki Dohnányi Zenekar ikonikus CI-
NEMUSIC koncertje kiváló filmzenékkel, fil-
mes képi világgal, Hollerung Gábor élvezetes 
konferálásával és szuggesztív vezényletével, 
teljes kikapcsolódást nyújtó esti koncerttel vár-
ja közönségét a Müpában. A zenekar ezúttal 
is a filmzeneirodalom legjavából válogat; az 
örökzöldek mellett a legújabb sikerfilmek zenéi 
is felcsendülnek.

Daniel Matejča

Dmitrij Sosztakovics
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CINEMUSIC CSALÁDI KONCERT

2022. november 26.
11:00 Müpa

Budapesti Akadémiai Kórustársaság 
(karigazgató: Balassa Ildikó)
Budafoki Dohnányi Zenekar
Vezényel: Hollerung Gábor

A Budafoki Dohnányi Zenekar a péntek esti 
hangverseny után egy szombat délelőtti film-
zenekoncertre is várja a filmzene rajongókat 
a Müpába. Műsoron a zeneirodalom legjava 
kalandfilmekből, családi filmekből, mesefil-
mekből. Felcsendülnek filmzenei örökzöldek 
és a legújabb sikerfilmek zenéi is.

ZENEPLUSZ

2022. december 11.
19:30 Müpa

Stravinsky: Pulcinella
Mancusi: Klangfiguren für Orchester
Ravel: Daphnis és Chloé – 2. szvit

Feledi Project
Koreográfus: Feledi János
Vezényel: Guido Mancusi

Stravinsky a Pulcinella balett megírásához 
Szergej Gyagilev, a Ballets Russes alapító-
ja és igazgatója ösztönzésére fogott hozzá. 
Gyagilev vette rá, hogy adaptálja Giovanni 
Battista Pergolesi zenéjét és készítsen bal-
ettet a korai 18. századi commedia dell’arte 
történetre. Azóta a zenetudomány kiderítette, 
hogy az eredeti zenék egy része nem Pergo-
lesi, hanem feltehetően más kevésbé ismert 
olasz barokk szerzők tollából származik. 
A Pulcinella nevű ravasz fiúval nem gyak-
ran találkozunk a magyarországi szín-
padokon, így annál rendkívülibb, hogy 
ennek a bájos műnek a zenéjére készített 
koregoráfiát Feledi János a BDZ számára. 
A Nápolyban játszódó, Pulcinella szerelmi 
viszonyait elmesélő történet egy igazi vígjá-

ték, tele a commedia dell’arte elemeivel, az 
olasz improvizált színház alapfiguráival.  
A műben és a darabban lévő tételek felvált-
va humorosak, líraiak és gúnyos romantiku-
sak, a nápolyi leányzók különféle trükkjeire 
fókuszálnak majd, akik csábító táncaikkal 
magukhoz akarják csalni a sunyi Pulcinellát. 
A két balettzene között az est karmestere,  
Guido Mancusi Klangfiguren für Orchester 
című művét hallhatják. A cím (hangzás alakza-
tok) a zene, a hangszerelés, a dallamok játékos-
ságára utal, a különböző harmóniák tánca ve-
zeti át a hallgatót egyik táncvilágból a másikba. 
Ravel talán lehosszabb és legszenvedélyesebb 
műve a Daphnis és Chloé szintén Gyagilev 
megrendelésére íródott és 1912-ben mutatták 
be. A hatalmas zenekari apparátus, burjánzó 
harmóniák által teszi a szélsőséges érzelmek 
kifejezését, az ókori görög szerelmi történet 
érzékletes megszólaltatását. A pazar impresz-
szionista szimfonikus műből Ravel két zene-
kari szvitet is készített, amelyek azóta gyakran 
szólalnak meg a koncertpódiumon.

BUDAFOKI

2022. december 16.
19:00 Klauzál Ház

Reznicek: Donna Diana – nyitány
Dobszay-Meskó Ilona: Troncertino
Brahms: IV. szimfónia

Winkler Balázs – trombita
Vezényel: Farkas Róbert

Az est másodikként elhangzó műve a fiatal ma-
gyar zeneszerző, Dobszay-Meskó Ilona műve. 
Dobszay-Meskó Ilona a zenei életben nemcsak 
zeneszerzőként, hanem karmesterként is is-
mert. Több versenyen ért el zeneszerzőként és 
előadóként díjat. Emellett oktat is, illetve művé-
szeti vezetője és karmestere az általa 2003-ban 
alapított Ventoscala Sinfoniettának. Idén zene-
szerzői tevékenységéért Erkel Ferenc-díjban 
részesült. A Dohnányi Zenekar életében ez 
nem az első alkalom lesz, hogy Dobszay-Mes-
kó Ilona művét játssza, hiszen tavaly már el-

hangzott Fuvolaversenye, a Concerto per flauto 
című darabja. Korábban pedig Eszmélet című 
zenekari szvitjét, illetve a Jancsi és Juliska 
című mesedarabját hallhatta közönségünk a 
Dohnányi Zenekar tolmácsolásában. A mai 
estén 2019-ben komponált trombitaversenye 
szólal meg Winkler Balázs trombitaművész 
előadásban.

2022. december 28.
MVM Dome

IGAZÁBÓL KARÁCSONY

Vezényel: Hollerung Gábor

2018 decemberében indítottuk útjára, hagyo-
mányteremtő célzattal nagyszabású szimfoni-
kus koncert-show-nkat. Eddig három alkalom-
mal nyílt lehetőségünk, hogy az érdeklődők 
ezreivel közösen merülhessünk karácsonyi 
hangulatba karácsony környékén. 2022 decem-
berében új helyszínre költöztetjük nagyszabású 
produkciónkat: az újonnan épült MVM Dóm 
rendezvényhelyszín ad helyet a szimfonikus 
zene, a tánc, a látvány, a show elemek karácso-
nyi hangulatú találkozásának, a klasszikus ze-
ne és a pop világából merített,  legnépszerűbb 
nemzetközi karácsonyi dallamoknak. Idén is 
látványshow-val, légtornászokkal, tánccal és 
vetítéssel várjuk közönségünket.

2023. január 7.

19:30 Müpa
Újévi Koncert

Budafoki Dohnányi Zenekar
Vezényel: Hollerung Gábor

Meglepetés a javából! Ez az a koncertünk, 
amelyre hónapokkal előre kell jegyet vadász-
nia annak, aki szeretne jelen lenni. Hogy mi 
lesz a műsor? Meglepetés, mint mindig! De aki 
ismer minket, tudja, hogy nem járhat rosszul.

2023. január 13.

19:00 Klauzál Ház
Újévi koncert

Vezényel: Hollerung Gábor

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

MEGÉRTHETŐ

2023. január 15.
11:00 Zeneakadémia

Bach-Reger-Rheinberger: 
Goldberg-variációk - Bravúros szabadság

Bizják Dóra és Zentai Károly – zongora
Előad és vezényel: Hollerung Gábor

Bach számos műve a zeneszerzői virtus fel-
foghatatlan és utánozhatatlan példája. Ezek 
közé tartozik a Goldberg-variációk. A variációs 
műfaj az egyik legszabadabb műfaj a zenetörté-
netben, amely egy egyszerű zenei gondolatból 
kiindulva karakterek és érzelmek sokaságát 
képes felvonultatni. Bach műve sem más, csak 
hihetetlenül következetes logikával felépítve, 
és a többszólamúság zeneszerzői bravúrjával 
párosítva.

Az előadás különlegessége, hogy két német 
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zeneszerző, Josef Rheinberger és Max Reger 
kétzongorás átiratában hangzik fel a mű, mely 
minden szempontból méltó az eredeti darabhoz, 
egyrészt a variáció szabadsága okán, másrészt 
pedig minden hang, ami megszólal – és nem 
Bachtól származik –, bizonyosan Bach megelé-
gedésére szolgált volna.

2023. január 21. 

18:00 Pesti Vigadó
Aranybál

Szintén hagyománnyá vált, hiánypótló, a szín-
vonalas zenét, a csodálatos helyszínt és a való-
di bálozás lehetőségeit ötvöző rendezvény ez 
alkalommal is a Pesti Vigadóban várja a bálba 
vágyókat. Most is nyitókoncerttel, nyitótánccal, 
kamarazenei formációkkal, ajándékokkal, íz-
letes vacsorával készülünk. Aranybálunk min-
dig kiemelkedő színfoltja, a BDZ-Big Band ez 
alkalommal is színpadra lép.

Együttműködő partnereink az idei évadban 
sem hiányozhatnak. A pezsgő ellátásról a Tör-
ley gondoskodik. A különleges macarone-sü-
temények és értékes tombola nyereményünk 
szállítója az Aria Hotel Budapest. A csodálatos 
ékszerkollekció-nyeremény a ZEMA jóvoltából 
áll rendelkezésünkre. Borkóstolóval az Oremus 
várja vendégeinket. A spirituális lehetőségek 
feltérképezéséhez a SpiriSarok nyújt segítséget. 
A luxus-érzés hétvégi tesztvezetését a Peugeot 
biztosítja tombola nyereményként. Állandó 
partnerünk, a Libri is hatalmas könyvcsomag-
gal csábítja tombolára vendégeinket. A 2022-es 
év újításainak sikerére való tekintettel pedig 
ez alkalommal is rulettel és zenei kvízjáték 
lehetőségével kínáljuk meg vendégeinket.

Az est házigazdája – a tavalyi bálon beveze-
tett újítás nagy sikerére való tekintettel – ismét 
Hollerung Gábor lesz. Az est sztárvendégei: 
Kokas Katalin és Kelemen Barnabás. Az est 
karmestere: Cser Ádám és Werner Gábor.

DOHNÁNYI

2023. január 29.
19:30 Zeneakadémia

Balogh Máté: Alabama March
Sibelius: Hegedűverseny
Prokofjev: Rómeo és Júlia 1. 
és 2. szvit – részletek

Kelemen Barnabás – hegedű
Vezényel: Rajna Martin

Mai koncertünket Balogh Máté fiatal zeneszer-
zőnk Alabama March című művével kezdjük. 
Balogh Máté a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetemen végzett, majd itt szerezte doktori 
fokozatát, és 2018 óta tanársegédként dolgozik. 
Ebben az évben kapta meg a Junior Prima-díjat 
is. A ma este elhangzó művet Alabama állam 
fennállásának 200. évfordulója alkalmából, 
Vajda Gergely, a Huntsville-i Szimfonikus Ze-
nekar vezető karmesterének felkérésére írta, 
saját bevallása szerint két nap alatt. A szerző 
így vall darabjáról: „Az induló egy létező zenei 
mozgásforma, és ez sokat segített. Az induló-
nak van egy hagyományos hangszerelési szer-
kezete, ami biztonságot adott. Alkalmaztam a 
műfajban megszokott szólisztikus dallam-faj-
tákat, részben a szokásos kísérő-figurákat. Egy 
korábbi darabomban, a Pseudomarschban, 
hasonló motívumokat használtam. Az a mű 
ugyan csak fúvószenekarra készült, mégsem 
kamarazenei jellegű, sokkal inkább tömbsze-
rű hangzásokban gondolkodtam. A Pseudo-
marsch-sal 2017-ben első díjat nyertem egy 
zeneszerzőversenyen, azóta a Magyar Rádió 
is felvette, többször le is adták, és időközben 
több fúvószenekar is rendelt tőlem indulót, így 
az indulóírás, mondhatni viccesen, szinte már 
védjegyemmé vált.”

Jean Sibelius (1865–1957) Hegedűversenye a 
zeneirodalom egyik legnépszerűbb verseny-
műve: hangversenyek kedvelt darabja, és a 20. 
század végéig több mint 50 lemezfelvétel ké-
szült belőle. A hegedűsök bizonyára azért is 
kedvelik különösképpen, mert bár igen nagy 
technikai követelményeket támaszt az előadó-
val szemben, mégis minden futama, minden 

virtuóz eleme hálás játszani valót kínál, mint-
egy „kézre áll” a játékosnak, s a hangszerrel 
való elmélyült kapcsolatról árulkodik – nem 
véletlenül, hiszen eredetileg Sibelius is hege-
dűművésznek készült. Mintha a hangszer iránti 
minden szeretetét, minden virtuóz álmát ebbe a 
műbe – egyetlen versenyművébe – komponálta 
volna bele. A szerző a műfaj 19. századi virtuóz 
hagyományait saját stílusával írja újra. Bár szin-
te mindvégig a szólista áll a középpontban, a 
tételek megformálása és kidolgozottsága mégis 
szimfonikus igényű, s a hosszú szólórészeket 
időnként jelentős tutti „kitörések” váltják. A 
mű hangzását ugyanakkor gyakran sajátos in-
timitás, kamarazene-szerűség jellemzi: a zene-
kari hangszerek, különösen a fafúvók gyakran 
szólalnak meg párban vagy kis csoportban, s 
egy-egy gesztus, sajátos színhatás erejéig fontos 
szerepük van a karakterizálásban és a zenei 
folyamat irányításában. A mai estén Kelemen 
Barnabás kelti életre Sibelius mesterművét.

Shakespeare Rómeó és Júliája sok zeneszerzőt 
megihletett; a történet egyik legnépszerűbb meg-
zenésítése Prokofjev balettje. A szerző összesen 
három koncertelőadásra szánt szvitet készített a 
balettből. Az elmúlt évtizedekben szokássá vált, 
hogy egyes karmesterek mindhárom mű anya-
gából válogatva állítják össze a maguk Rómeó 
és Júlia szvitjét, a mai estén is így lesz. A három 
Rómeó és Júlia szvitben az eredeti balettzene 
egyes részleteit Prokofjev nagyon különböző mó-
don dolgozta fel: vannak tételek, amelyeknek 
zenéjét szinte változtatás nélkül vette át, vannak, 
amelyeket a koncertváltozatban áthangszerelt, 
és vannak olyanok is, amelyeket több különbö-
ző jelenet anyagából, szabadon komponált meg. 
Az egyes tételek karaktere a harsány, időnként 
egyenesen groteszk hangvételtől a hatalmas 
szenvedélyeken át a finom líráig rendkívül szé-
les skálán mozog. 

ZENEPLUSZ

2023. február 1.
19:30 Müpa

Shakespeare-Korngold: 
Sok hűhó semmiért

Budapesti Akadémiai Kórustársaság 
(karigazgató: Balassa Ildikó)
Vezényel: Hollerung Gábor
Rendező: Gábor Sylvie

Erich Wolfgang Korngold (1897 – 1957) neve 
nem ismeretlen a BDZ közönsége számára. Hi-
hetetlenül gazdag életművében szinte minden 
műfajt megtalálunk a daltól, versenyműve-
ken keresztül az operáig. Legtöbben mégis a 
korszak egyik legnagyobb Hollywood-i zene-
szerzőjeként ismerik, akinek zsenialitását két 
Oscar-díjjal is elismerte akkoriban a filmes 
szakma. Korngold valójában mindig színház-
ban, filmben, jelenetekben és karakterekben 
gondolkodott. Ezért éreztük úgy, hogy mű-
vei tökéletesen kiegészítik Shakespeare pazar 
vígjátékát.

Az előadásban nem csak a Sok hűhó semmi-
ért-hez komponált kísérőzenéjéből szólalnak meg 
részletek, hanem például Korngold Hegedűver-
senyéből és egyéb rövidebb lélegzetű műveiből 
is. Szabadon válogattuk a terjedelmes életműből 
a dráma jeleneteit legjobban alátámasztó zenei 
részleteket. Egy olyan produkciót igyekeztünk 
létrehozni, amely valójában a zenekar és színé-
szek közös játéka. Ahol a zenekar időnként „meg-
jegyzéseket fűz” az eseményekhez, „véleménye 
van” a szereplők tetteiről, jelleméről – természe-
tesen a zene eszközeivel. Ehhez tökéletes társnak 
bizonyult Korngold, aki előszeretettel alkalmaz-
ta például a „leitmotiv” kompozíciós technikát 
a jellemábrázolásban, amivel azonnal képes a 
hallgatóság eszébe vésni egy-egy kulcsszereplőt.

Annak érdekében, hogy ne nyúljon éjszakába 
az előadás – némiképpen szentségtörő módon -, 
kénytelenek voltunk Shakespeare remekművét 
erősen megrövidíteni, persze anélkül, hogy a 
darab dramaturgiája sérült volna. Ezáltal a ze-
ne nagyobb teret kaphatott, és szinte egy újfajta 
szimfonikus színházi műfajt hoztunk létre.

Rajna Martin
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MEGÉRTHETŐ

2023. február 5.
11:00 Zeneakadémia

A teremtés képeskönyve
Haydn: A Teremtés 

Budapesti Akadémiai Kórustársaság 
(karigazgató: Balassa Ildikó)
Vezényel: Hollerung Gábor

A keresztény vallás egyik kiindulópontja a 
teremtéstörténet, amely a maga hétnapos tör-
ténetével számba veszi mindazt, amit az Úr 
hét nap alatt megteremtett. E történet szinte 
gyermeki naivitású képeskönyvben elevene-
dik meg Haydn művében. A teremtés min-
den egyes napját dicsőítő kórustételek között 
rendkívül képszerű áriák, recitativók szólalnak 
meg, amelyekben jelen van a reneszánsz óta 
oly közkedvelt szófestő madrigalizmus, és az 
állatok és természet hangjait utánzó hangfes-
tés. Haydn műve a zenetörténet talán egyik 
legvonzóbb – mosolyra fakasztó, szívet mel-
engető és felemelő – alkotása.

BUDAFOKI

2023. február 17.
19:00 Klauzál Ház

Dohnányi Ernő: Simona néni – nyitány
Ott Rezső: Concerto No 3B.
Dvořák: VIII. szimfónia

Vezényel: Oliver von Dohnányi

A mai este első műve zenekarunk névadójá-
nak, Dohnányi Ernőnek a darabja. Dohnányi 
Ernő a múlt század első felében mintegy három 
évtizeden át volt a magyar zenei élet megha-
tározó alakja. Zongoraművész, zeneszerező, 
karmester és zenepedagógus, a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Főiskola tanára, később főigaz-
gatója volt. Fiatalkori vígoperájának, a Simo-
na néninek nyitányát játssza elsőként a zene-
kar. Az operának 1912-ben volt a bemutatója 

Drezdában, de még a következő évtizedben 
is nagy sikerrel játszották a német színpadok. 
A magyarországi bemutatóra csak 1933-ban 
került sor, de ekkorra már a közönség ízlése 
más stílusra volt nyitott, így az opera hamar 
kikerült a repertoárból. A történetben Simona 
néni egy ódon itáliai villában éldegél egyedül 
unokahúgával és házmesterével. Simona nénit 
fiatalkorában az oltárnál otthagyta vőlegénye, 
azóta gyűlöli a férfiakat, és távol is tartja vil-
lájától őket. Így az unokahúg is csak titokban 
tud ismerkedni és együtt lenni szerelmével, aki 
néma kertésznek kiadva magát helyezkedik el 
Simona néni szolgálatában. Az opera végére 
természetesen Simona néni sem marad facéran, 
előkerül az elszökött vőlegény, és az egykori 
szerelmesek újra egymásra találnak. Ezúttal 
csak a nyitány lesz hallható, melyben érezni 
lehet Wagner és Strauss hatását. Három téma 
vonul végig a nyitányon, mely majd visszatér 
az opera szövetében, az egyik téma az idős sze-
relmesekhez, Simona nénihez és vőlegényéhez 
kapcsolódik, a másik motívum a fiatalokhoz, 
a harmadik pedig a vágy gondolatához társul.
Köztudott, hogy a BDZ rendszeresen játssza 
kortárs magyar szerzők műveit, hogy minél 
szélesebb körben megismertethesse és megsze-
rettethesse a mai kor zenejét. A mai estén Ott 
Rezső műve hangzik el, akinek Fagottversenyét 
a tavalyi évadban már játszotta zenekarunk. 
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Ott Rezső a Zeneakadémián diplomázott fa-
gottból, majd zeneszerzésből. S bár „komoly-
zenészként” végzett, a könnyűzene is szerves 
része életének fiatalkorától kezdve, még rock-
zenekart is alapított. Ezt mutatja, hogy a kom-
ponálás mellett gyakran vállal hangszerelési 
feladatokat ismert könnyűzenei együttesek-
nek, művészeknek. Komolyzenei, zeneszerzői 
munkásságának elismerését pedig több díj is 
bizonyítja. A mai estén a szerző Concerto no. 
3B című darabja hangzik el.

A hangverseny záró darabjaként Dvořák utol-
só „európai” szimfóniája, a VIII. szimfónia szó-
lal meg. A szerző ezt a művét két és fél hónap 
leforgása alatt komponálta, amikor 1889 nyáru-
tóján visszavonult vidéki házába. A szimfóni-
áját a Prágai Akadémiai kinevezése alkalmá-
ból írta, s ő maga is vezényelte el Prágában 
1890-ben. Műve nagy sikert aratott, később 
Frankfurtban, Cambridge-ban és más európai 
városokban is bemutatták. Derűs hangulatú 
szimfóniát írt, mely a vidéki nyugalom idilli 
hangulatát tükrözi, pazar hangszereléssel, cseh 
népi gyökereken alapuló motivikus gazdag-
sággal, magával ragadó, vidám befejezéssel.

A mai estén zenekarunkat a Dohnányi csa-
ládból származó Oliver von Dohnányi ve-
zényli. A szlovák karmester 1955. március 
2-án született Trencsénben. A prágai és bécsi 
Zene akadémián tanult hegedülni és vezényel-
ni. Számos nemzetközi karmesterverseny fina-
listáinak sorában megtaláljuk, megnyerte az 
olasz Premio Respighi versenyt is, illetve 2018-
ban megkapta az orosz nemzeti színházak leg-
nagyobb díját, az Arany Maszk kitüntetést,  
„A legjobb operakarmester“ kategóriában.
Több lemezfelvétel, operaprodukció, nem-
zetközi turné fűződik a nevéhez. Dolgozott 
a Szlovák Rádió Szimfonikus Zenekaránál, a 
Szlovák Nemzeti Színház és a Prágai Nemzeti 
Színház zeneigazgatója volt, emellett számos 
neves együttessel koncertezett Európában, 
Amerikában és Ázsiában. A Zágrábi Filhar-
monikusok, a Staatsoper Stuttgart, a Dallasi 
Szimfonikusok, a Jekatyerinburgi Operaház 
és az Új-Zélandi Operaház, valamint a Hor-
vát Rádió Szimfonikus Zenekarának állandó 
vendégkarmestere. Oliver von Dohnányi a 
2015/2016-os évadtól a jekatyerinburgi Uráli 
Opera és Balett első karmestere. ■

Oliver von Dohnányi
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Ügyvezető, zeneigazgató
Hollerung Gábor

Karmester
Werner Gábor

Első vendégkarmester
Guido Mancusi

Rezidens zeneszerző
Gyöngyösi Levente

Zongorista, zeneszerző,
korrepetitor
Szüts Apor

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
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
Bene Hajnalka – szólamvezető
Bánki Berta
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 Hajnalka
Kovács Péter Zoltán
Tóth Péter
Vörös Gergő

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
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