
klasszikus körkép – Réfi Zsuzsanna összeállítása

„A kollégáim örömmel vesznek részt a Közösségi Hét prog-
ramjaiban, a Zsinagógakoncertre is rengeteg a jelentkező, 
de mindig a helyszínek határozzák meg, mekkora együttes 
tud éppen muzsikálni. Az alapot a klarinét és a vonósné-
gyes jelenti, hiszen ezek a klezmernek, a hagyományos zsidó 
népzenének  az alapvető hangszerei. A sorozat indulásától 
próbáltunk zsidó származású zeneszerzők műveit, vagy zsi-
dó dallamokra épülő darabokat előadni. Igyekszünk színes-
sé tenni a programot, de az is lényeges, hogy elférjünk a 
nem létező színpado. Most, két év elteltével jutottunk el 
odáig, hogy kissé kifogytunk azokból a művekből, amelyek 
megfelelnek ezeknek a kritériumoknak, s még élvezi is őket 
a közönség. Ezért júniusban például egy Mozart fafúvós sze-
renáddal lépünk színre, nyolc fúvóssal és egy nagybőgőssel. 
A programban emellett öt kis Sosztakovics-darab is helyet 
kap, befejezésként pedig klezmert játszunk, amelyben szinte 
minden résztvevő muzsikál. Még a sorozat kezdetén Jávori 
Ferenccel (Fegya) kelet-európai gyűjtéseiből készítettünk 
szép átiratokat. Általában minden előadásunk három rész-
ből áll, s körülbelül egy órán keresztül zenélünk. Először 
csak az EMIH, az Egységes Magyarországi Izraelita Közös-

ség segített a helyszínek, az elhagyott zsinagógák kiválasztá-
sában,  majd a Mazsihisz, a Magyarországi Zsidó Hitközsé-
gek Szövetsége is bekapcsolódott a munkába.” 
Ács Ákos azt meséli, különleges épületekben játszhattak 
már. Van, ahová az áramot is nekik kell vinniük, előfordul, 
hogy ajtó sincs, s még a székeket is úgy szedik innen-onnan 
össze. „S aztán valahogy mindig kevésnek bizonyul az ülő-
hely. Mert a helyiek jönnek és jönnek. Nincs belépőjegy, 
csak regisztrálni kell az estre. Muzsikálunk, Köves Slomó 
rabbi vagy Róna Tamás rabbi pedig arról beszélnek, mi is az 
a zsinagóga, az adott épület hogyan nézhetett ki korábban, 
mit kell tudni az ottani, egykori közösségről, kik és hányan 
voltak. Próbáljuk a publikumot is megszólítani, a rabbi arra 
kéri a jelenlévőket, hogy idézzék fel, kikre emlékeznek. 
Mind ez nagyon erős reakciókat vált ki a jelenlévőkből, 
akárcsak a zene. Az estekért pedig nagyon hálásak. Bár a 
BFZ nevét ismerik, közülük sokan korábban nem hallottak 
még élőben klasszikus muzsikát. S aztán, amikor az előadás 
végén közösen esszük a tányérokra kiporciózott flódnit és 
beszélgetünk, sokan megjegyzik: kevés volt a zene… Hall-
gatták volna még sokkal tovább is. Elhangzik mindig még 
az a kérdés is: mikor jönnek legközelebb? Erre mindig azt 
feleljük, igyekszünk, de mivel háromezer település van Ma-
gyarországon, és sok helyen akad elhagyott zsinagóga, van 
még tennivalónk bőven…” 
Viszont azok, akik eljönnek, az élmény mellett egy szép kis 
műsorfüzettel is gazdagodnak, amelyben a zsinagógáról, az 
egykori közösségről, a koncert műsoráról és a Budapesti 
Fesztiválzenekarról olvashatnak. A következő három hely-
színre: Bonyhádra, Mátészalkára és Kunszentmártonba jú-
nius 20-án, 21-én és 23-án látogatunk el. Bár ezek a koncer-
tek mindig komoly szervezést igényelnek, s néha rémisztőek 
az állapotok, a muzsikustársaim azt vallják, különleges han-
gulata van ezeknek a fellépéseknek, s azt is érezzük, mindez 
mennyire hat a jelenlévőkre.” Nem meglepő, hogy a sorozat 
iránt már külföldről is érdeklődnek.

A zsinagógai koncerteket mindig nagyon várja a helyi közösség

Elhagyott zsinagógákban muzsikálnak  
a Fesztiválzenekar művészei

A Budapesti Fesztiválzenekar honlapja: www.bfz.hu

Két évvel ezelőtt indult a Közösségi Hét című 
koncertsorozat, amelynek programjában 
templomok, idősotthonok, gyerekeket segítő 
intézmények mellett elhagyott zsinagógák-
ban is muzsikálnak a Budapesti Fesztiválze-
nekar tagjai. Ezekkel az előadásokkal sze-
retnék elérni, hogy ezek a helyszínek újra 
megteljenek élettel, zenével és kultúrával. 
A következő estekről, a közönség reakciói-
ról, a közös flódnizásról Ács Ákos klarinét-
művész, a sorozat zenei vezetője mesélt, aki 
maga is minden alkalommal a fellépők kö-
zött van. Júniusban három zsinagógát jár-
nak végig.
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