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„Számunkra természetes, minden-
napi dolog, hogy ennyi kortárs 
kompozíció szerepel a program-
ban. Szinte minden koncertün-
kön felhangzik modern mű, feb-
ruárban például Bánfalvi Zoltán 
Divertimentóját adtuk elő a Zene-
akadémián, Bogányi Tibor vezény-
letével” –nyilatkozta a Gramofon-
nak Hollerung Gábor. „Sok fiatal 
zeneszerző darabját játszottuk 
már, s szép számban érkeznek hoz-
zánk új művek. Mindig arra törek-
szem, hogy olyan kompozíciókat 
adjunk elő, amelyek esélyt kínál-
nak arra, hogy a közönség is meg-
szereti őket. Azt a vonalat erősít-
jük, amely nem rugaszkodik el 
teljesen az európai zene sok évszázados hagyományaitól.
Áprilisban Vajda János, Madarász Iván, Orbán György és 
Kovács Zoltán kompozíciói hangzanak fel koncertjeinken, s 
a felsoroltak mindegyike gyakori vendégünk.  Az egyik ifjú-
sági koncertünkön felhangzó Vajda-darabot (Változatok) 
például már hatszor játszottuk az elmúlt néhány év alatt. 
Kedvelt szerzőink közé tartozik még Dubrovay László és 
Gyöngyösi Levente is, akik szintén nagyon szerethető kom-
ponisták.
Örülök, hogy ezek a darabok népszerűvé váltak. Nemcsak 
hogy nem ijesztik el a közönséget, hanem még vonzzák is. A 
publikum úgy vélekedik, hogy szellemes, izgalmas kompozí-
ciók. Egy új mű nem a kellemes harmóniák és szép dalla-
mok miatt válik népszerűvé, hanem azáltal, hogy a zenei 
felépítése azt a felismerést kínálja-e a publikum számára, 
amelyet egy klasszikus vagy romantikus darabban megta-
nult. S minél többször játsszuk egy-egy szerző alkotását, an-
nál nagyobb esély van arra, hogy megértjük, beszéljük a 
komponista zenei nyelvét. Ettől a szerző is hitelesnek érzi az 
előadásunkat, a közönség pedig érthetőnek, szerethetőnek 
tartja. Sok darabot írtak-írnak zenekarunknak, ez kötele-
zettséget jelent arra is, hogy ezeket a szerzeményeket életben 
tartsuk és játsszuk. 

Sajnos az együttesek ritkán adnak 
elő olyan kompozíciókat, amelyeket 
egy másik zenekarnak írtak – érde-
kes és szomorú hazai helyzetkép ez. 
Mi szívesen bemutatjuk a műveket 
még ilyen esetekben is…  Érdekes, 
hogy szinte minden szerző másként 
viszonyul a darabja előadásához. 
Van, aki a legritkább esetben jön el 
a próbákra, és van, aki át akarja írni 
a művét vagy aprólékosan beleavat-
kozik a próbafolyamat minden rész-
letébe. S végül van, aki abban segíti 
az együttest, hogy megértse a darab-
jában rejlő furcsaságokat, és képes 
hatékonyan elmagyarázni saját 
nyelvét a muzsikusoknak. Élő mű-
vészt akkor érdemes műsorra tűzni, 

ha ebből többlet keletkezik mindannyiunk számára. A ta-
vaszi időszakban egyébként még egy ősbemutatónk is lesz. 
Aharon Harlap régi barátom, s konzervatív, finom, nagyon 
érzékeny gondolkodású zeneszerző. Emlékek című darabja 
nem az első mű, amit nekünk írt, mi pedig örömmel ad-
juk elő: az ősbemutató május 28-án lesz a Zeneakadémián, 
Roberto Paternostro vezényletével. 
Az új zene nélkülözhetetlen táplálék egy gyakorló művész 
számára. Nincs annál veszélyesebb, mint amikor a reper-
toárunk egy lefelé menő spirálhoz kezd hasonlítani, hogy 
egyre kevésbé tanulunk új műveket, és nem akarunk új dol-
gokkal ismerkedni...  Ez még akkor is így van, ha korunk 
nagyon heterogén feladat elé állítja a művészeket. Nyilván-
valóan az, hogy az új darabokat egyszer játsszuk, minket 
sem segítenek hozzá az elmélyült kapcsolathoz. Tévedni 
szabad, annál csak a cselekvésképtelenség rosszabb. S a kor-
társ kulturát nem szeparáltan kell tálalni. Persze, én azért 
vagyok bátrabb, mert a zenekar mögött már több ezer em-
ber van, akinek tevékenyen részt vehettünk a zenei nevelé-
sében. ” 

A Budafoki Dohnányi Zenekar honlapja: www.bdz.hu

„Nem elijesztik, hanem vonzzák is a közönséget”
Modern művek seregszemléje a Dohnányi Zenekarnál

Mindig sok modern darabot tűz műsorára, tavasszal azonban igazán gazdag kortárs kíná-
latot állított össze a Budafoki Dohnányi Zenekar.  Vajda János, Madarász Iván, Orbán 
György, Kovács Zoltán szerzeményei mellett még egy ősbemutató – Aharon Harlap: Emlékek 
– is felhangzik előadásukban. Az együttest irányító Hollerung Gábor azt mondja: a kortárs 
kultúrát nem szabad szeparáltan tálalni, ezeket a műveket életben kell tartani és minél 
többször előadni.

Hollerung Gábor
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