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KÖRKÉP – Réfi Zsuzsanna összeállítása

A sorozat december 5én, a Corinthia Grand Hotel Royal 
báltermében indul, ezen az estén Héja Domonkos vezényle
tével Weiner, Liszt, Haydn, Ligeti,  Bartók, Mozart művei 
moldvai balladával, mezőségi improvizációval vagy kalota
szegi táncokkal párba állítva hangzanak fel. A Concerto 
zenészei és a Muzsikás együttes tagjai mellett Petrás Mária 
énekel, Farkas Zoltán Batyu és Tóth Ildikó Fecske táncol. 
2017. január 26án a Müpában, Keller András irányításával 
Liszt Magyar rapszódiái és Dvořák Szláv táncai mellett 
hangzik fel az Úgy elmennék, ha mehetnék című, népi 
hangszerekre és zenekarra komponált concerto ősbemuta
tója.  „A művem Keller András ötletéből és felkérésére szü
letett – meséli Gyöngyösi Levente –, aki jó barátságot ápol 

a Muzsikás vezetőjével, Sipos Mihállyal. Az volt a kérése, 
hogy olyan darabot komponáljak, amelyben a szimfonikus 
zenekar népzenészekkel muzsikálhat. Az Úgy elmennék, ha 
mehetnék című concertómban így a szólóhangszerek szere
pét a négy népi hangszeres szólista tölti be. Saját instrumen
tumaik mellett váltanak is olyan hangszerekre, mint a cite
ra, a koboz vagy az ütőhangszerek. Mindkét együttes játszik 
majd olyan zenei anyagokat is, amelyek a másikhoz állnak 
közelebb, a Muzsikás tagjainak anyagai is viselkednek majd 
‘kortárs zenésen’, a Concerto Budapest zenészeinek játék
módja pedig gyakorta lesz ‘népzenés’. Zenei anyagok, illetve 
játékmódok párbeszéde zajlik, amelyek a mű végére valami
lyen ‘megegyezésre’ jutnak majd. A mű  egésze népzenei fo
gantatású, lassúgyorslassúgyors tételekből áll, s két olyan 
népdalt használok fel benne, amelyeket még szülő váro
somban, Kolozsvárott tanultam Demény Piroska nép ze  ne
kutatótól, zeneelmélettanártól. Ő érdekes kapcsot jelent 
mesteremmel, Orbán Györggyel, hiszen Piroska néni an
nak idején őt is tanította. Kevésbé ismert népdalok ezek. 
A gyors tételek alapja egy csángó dal: ’A pünkösdi rózsa 
nyáron virágozik, / az én édesem is akkor házasodik’ – kez
detű, a lassúaké pedig egy mezőségi dal: ‘Úgy elmennék, ha 
mehetnék, / ha szabad madár lehetnék’. Zeneszerzői szem
pontból igazán izgalmas kísérlet, kaland számomra ez a stí
lusokon átívelő mű.”
Gyöngyösi Leventét egy másik darabjáról is kérdeztük, 
amelyen már két és fél éve dolgozik, s amely Bulgakov 
A Mester és Margaritájából készülő operamusical. Zongo
rakivonata szinte már készen van, de Gyöngyösi Levente 
azt mondja, komoly munkát jelent még ennek a két óra 
húsz percnyi anyagnak a hangszerelése is, ráadásul a szimfo
nikus zenekar mellett két szintetizátornak és egy rock
zenekarnak is komoly szerep jut benne. A mű bemutatója 
pedig nyáron, Miskolcon lesz.  Szintén rendhagyó az a mű, 
amelyet ugyancsak most komponál: egy kantáta csellóra, 
fuvolára, zongorára és leánykarra. Jövőre lesz ugyanis het
venesztendős Szabó Dénes, vele ünnepli születésnapját 
Baranyay László, Matúz István és Onczay Csaba is, s ezen 
a jubileumi hangversenyen hangzik fel majd Gyöngyösi 
szerzeménye. Az előadók között megtalálni természetesen 
a Pro Musica Leánykart is. 

A zenekar honlapja: www.concertobudapest.hu

Pünkösdi rózsa, szabad madár
Weiner Leó, Ligeti György, Bartók Béla kompozícióihoz szatmári verbunkos és csárdás, ka-
lotaszegi táncok, moldvai egyházi énekek társulnak. Liszt és Dvořák műveihez pedig egy 
ősbemutató, Gyöngyösi Levente concertója. A Muzsikusok – Muzsikások sorozatban klasz-
szikus zene, kortárs mű és népi dallamok hangzanak fel, s ezeken a hangversenyeken a 
Concerto Budapest a Muzsikás együttessel zenél. A 2017 januári esten lesz az Úgy elmen-
nék, ha mehetnék című kompozíció ősbemutatója, amelyről szerzője, Gyöngyösi Levente 
beszélt. 

Gyöngyösi Levente zeneszerző
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ÚJÉVI HANGVERSENY

Haydn: A teremtés
2017. január 1.

Brad Mehldau: 
Three Pieces After Bach

2017. január 13.

Frédéric Champion orgonaestje
2017. február 3. 
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