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Iván Gábor ütőhangszeres művész már sok éve állítja össze 
nagy örömmel a kicsiknek szóló bérletsorozatokat, válogat-
ja a darabokat, kéri fel a vendégművészeket. Sőt, az utóbbi 
időben már műveket is komponál az előadásokhoz, mert 
nem mindig talál megfelelő hangszer összeállítású, rövid 
műveket. A zeneszerzés terén pedig zeneiskolai tanárként is 
van már gyakorlata, aminek a sorozatban is nagy hasznát 
látja. Arra ugyanis hamar rájött, hosszabb kompozíciókra 
nem képesek a négy-ötévesek figyelni. Az ötödik perc után 
már unják a legszebb muzsikát is, ezért kell az időre, az in-
teraktivitásra nagyon ügyelni. Ha azonban felkeltik az ér-
deklődésüket, folyamatosan bevonják őket az előadásba, 
akkor nagyon hálás közönségként ülik végig vasárnap dél-
előttönként a Manó-bérlet egy óráját. Iván Gábor ezért is 
vonultatja fel a társművészeteket is, volt már, amikor a mu-
zsikához képek születtek, sokszor érkeztek énekesek, s az 
utóbbi években állandó alkotótárssá vált a pantomimmű-
vész Méhes Csaba. Ő egyedi humorral, százféle karakterrel 
illusztrálja a zenét, varázsolja vidámmá a hangulatot. 
A bérleti estek alatt a kicsik megismerhetik a szimfonikus 
zenekar összes hangszerét, Iván Gábor ügyel arra, hogy 
min den hangszer legalább egyszer szerephez jusson, a részt-

vevők pedig az előadások végén az instru-
mentumokkal közelebbről is megismer-
kedhetnek. Az évek során különböző 
tematikákra épült fel a sorozat, volt ellentét-
pár: magas-mély, rövid-hosszú, s vidám-szo-
morú zene is, megjelentek az égtájak, az ér-
zékszervek vagy a négy elem: a tűz, a víz, a 
föld és a levegő.  A Zeneház pedig mindig 
megtelik, sokszor bizonyul kicsinek a terem. 
Az ütőművész ennek, ellenére úgy véli, ez az 
ideális méretű helyszín, hiszen így jól látják-
hallják egymást, s így könnyebb bevonni az 
előadásba a gyerekeket is. Általában a kö-
zönség felét teszik ki a visszatérők, s van, aki 
még felső tagozatosként is örömmel jön el 
ezekre a programokra. Nagy örömükre a 
jövő évi bérletek is remekül fogynak, eddig 
éppen a duplája kelt el a tavalyi mennyiség-
nek. Iván Gábor szerint ebben a nyári gyerek 
tábor is segít, hiszen sokan a Zeneházikó 

után kapnak kedvet a Manó-bérlethez, de akad olyan is, aki 
az előadások után jelentkezik az egyhetes napközis táborba. 
A jövő szezonban is izgalmas sorozat várja a gyerekeket, hi-
szen a november 6-án induló és április 30-ig tartó előadá-
sok az olimpia, a mesevilág, a farsang, a cirkusz és az állat-
kert témáját járják körül, sok-sok zenével. „Az idei olimpiai 
esztendő, így ez a tematika egyértelműen adódott, de a 
többi is mind-mind nagyon hálás téma, már látom, ahogy 
Méhes Csaba őrjöngő vadállatként tépi a láncait, kötéltán-
cost alakít tüllszoknyában vagy pedig egy olyan késdobálót, 
aki nem épp a legügyesebb… S a gyerekek is élvezni fogják, 
hogy feljöhetnek a pódiumra, hogy mindenhez hozzászól-
hatnak, rajzolhatnak, versenyezhetnek, különböző szerepe-
ket játszhatnak. Sokszor egyébként a résztvevők annyira jól 
érzik magukat, hogy az előadás végén még maradnak egy 
kicsit beszélgetni, és szívesen segítenek akár még a párnák 
elpakolásában is” – meséli Iván Gábor.  Kollégái, a Concerto 
Budapest muzsikusai ugyancsak mindig örömmel jönnek 
ezekre a vasárnap délelőttökre, mert szeretik az előadások 
vidám légkörét. S mindnyájan bíznak abban is, hogy a Ma-
nó-bérletre ellátogató gyerekekből később valóban koncert-
hallgató felnőttek válnak.  

Manó-bérlet – állatkerttel, cirkusszal, olimpiával
Több mint egy évtizede indította útjára gyereksorozatát Iván Gábor ütőhangszeres művész. 
A Concerto Budapest Manó-bérlete töretlenül nagy népszerűségnek örvend. Idén már két-
szer annyi bérletet adtak el, mint az elmúlt évadban, s a következő szezonban is érdekes 
előadások várják a kicsiket vasárnaponként, a Páva utcai Zeneházban. A novemberben 
induló újabb sorozatban a gyerekek zenével, pantomimmel teli utazásokon vehetnek részt, 
ellátogathatnak az olimpiára, a cirkuszba és az állatkertbe, emellett kirándulhatnak a 
mese világban, s részt vehetnek egy farsangi forgatagban. 

Méhes Csaba és Iván Gábor, a Manó-koncertek házigazdái. 
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Lindner András: Mûvészportrék – Vallomások
Az 1996-ban alapított Gramofon – Klasszikus és Jazz címû folyóirat archí-
vumából tizenhat mûvész-interjút bocsát most közre a szerzô és a kiadó 
ebben a kötetben. A beszélgetések szerzôje Lindner András, aki végzettségét 
tekintve ugyan közgazdász (a HVG alapító tagja és máig szerzôje), de zenetör-
ténészeket megszégyenítô jártassággal, lexikális tudással és tévedhetetlenül biztos stílusismerettel rendelkezik a klasszikus 
zene területén. Az elmúlt két évtizedben többféle cikksorozatot, számtalan kiváló külföldi fesztiválbeszámolót készített, 
de a legizgalmasabbak kétségkívül ezek a Mûvészportrék – Vallomások.

A tizenhat interjúalany kivétel nélkül meghatározó jelentôségû szereplôje volt a 20. századi magyar zenei elôadó mû-
vészetnek. Egykor ünnepelt, majd méltánytalanul elfeledett operaénekesek és -énekesnôk (Sándor Judit, Ágai Karola, 
László Margit, Szecsôdy Irén, Bartha Alfonz, Ilosfalvy Róbert). Ugyancsak az operajátszás világából olyan állócsillagok, 
mint a szerencsére ma is köztünk élô Tokody Ilona, Kováts Kolos, Molnár András, Sólyom-Nagy Sándor és Kovács János, 
illetve a kötetünk megjelenése elôtt néhány héttel elhunyt Békés András. Mellettük pedig két jeles hegedûmûvész (Kovács 
Dénes és Varga Tibor), egy fantasztikus pályát befutó zongoramûvésznô (Rév Lívia) és egy generációkat nevelô csellista 
(Banda Ede). Közülük sokan egyáltalán nem vagy csak nagyon ritkán nyilatkoztak – ezért is volt megtisztelô, hogy a 
Gramofon felkérésére, Lindner András mikrofonja elôtt nyíltan beszéltek életükrôl, pályájukról. A megszólaltatott mûvé-
szek egy része már nincs az élôk sorában, így ez a kötet az utókor számára is segíthet megôrizni emléküket, mûvészi 
hitvallásukat. A beszélgetéseket a publikálás sorrendjében közlik: az elsô (Sándor Judit) 2000 februárjában, az utolsó 
(Kovács János) 2003 szeptemberében jelent meg a Gramofonban.




