
„A születésnapi koncert több társulat, valamint a Zeneaka-
démia összefogásából született. Az esten az Ars Nova Ének-
együttes az Alma Mater Kórus, a Cantemus Vegyeskar, a 
Budapesti Akadémiai Kórustársaság, valamint a Doh nányi 
Zenekar lép pódiumra – olyan együttesek, amelyek rend-
szeresen előadják a zeneszerző műveit. Ez igaz a dirigensek-
re is, hiszen Kiss Katalin, Somos Csaba, Werner Gábor – 
akárcsak jómagam – gyakorta vezényli Orbán György 
kompozícióit. Az alkotó életművében ugyanis a vokalitás 
centrális szerepet játszik. Elképesztő repertoárt adott az 
énekkaroknak, amelynek darabjai nem könnyűek, azon-
ban igazán fergetegesek; sok-sok kórusversenyen arattunk 
sikert velünk. Orbán György életműve kettős jelentőségű, 
hiszen repertoárt ad egy széles kör számára, amelyet aktí-
van énekelhetnek, terjeszthetnek, s a zenekarra született 
művei szintén utat találnak a közönséghez. Ez Orbán 

György óriási érdeme, amiért tiszteletet, elismerést érde-
mel” – mondja Hollerung Gábor. 
Az ünnepi koncert befejező számaként hangzik fel a 
Rorate coeli, ami emberpróbáló mű, néhány évvel ezelőtt 
adták elő először. A nehézsége ellenére fantasztikus alko-
tás, nagyon igényes és magávalragadó. „Úgy döntöttem 
hát, hogy nemcsak a születésnapi koncerten, hanem né-
hány héttel később, saját bérletünkben, a Megérthető 
zene hangversenyén is felhangzik, s ismét közösen adjuk 
elő a nyíregyházi Cantemus Vegyeskarral” – folytatja 
Holle rung. „Az idei szezonban egyébként azért is különle-
ges ez a sorozatunk, mert csupa magyar darab szerepel 
benne, kortárs és klasszikus alkotások. Orbán oratóriu-
mának szintén köztük a helye, hiszen alkotója egyre töb-
bekkel tudja megszerettetni a mai műveket. A Megérthető 
zene-sorozat koncertjei is megmutatják, vannak olyan ze-
neszerzőink, aki az átlagos hallgatóság számára is közért-
hetően és élvezhetően komponálnak. Mi mindig igyek-
szünk olyan kortárs zenét játszani, ami képes utat találni 
a kö zön séghez. Az elsődleges célunk, hogy növeljük a pub-
likum bizalmát a mai szerzőkkel szemben. S hogy az 
érdek lő dők megtapasztalják: lehet, hogy első alkalommal 
hallják, de már akkor is élvezhetik a darabot. Én pedig a 
magam módján, a saját eszközeimmel elkövetek mindent 
azért, hogy a közönségnek nagyobb esélye legyen megérte-
ni a műveket. E téren persze az én ízlésem is meghatározó, 
hiszen hinnem kell benne, hogy az adott kompozíció a 
publikum számára is követhető és élvezhető lesz.” 
Szép kortárs zeneszerzői kör alakult ki a Budafoki Dohná-
nyi Zenekar és az Akadémiai Kórustársaság körül, amely-
nek tagjai között van Orbán mellett Selmeczi György, 
Gyöngyösi Levente, Csemiczky Miklós vagy Vajda János, 
aki mindig ajánlja a fiatalokat, és felhívja a figyelmet a leg-
tehetségesebb új alkotókra. „A magyar zeneélet meghatá-
rozó alakjai, s zenéjük nem egy vélt örökkévalóságnak író-
dik, hanem a hús-vér embereknek. Ezáltal esélyt adnak a 
hallgatóságnak arra, hogy élvezze a darabokat. Nekik kö-
szönhetően olyan műveket tűzünk műsorra, amelyekben 
az érték megragadható, s a közönség számára is közvetíthe-
tő. Sok évtizedes tapasztalatból már jól tudom, meg kell 
becsülni az olyan alkotókat, akik nem érzik dehonesztáló-
nak, hogy dúr és moll akkordok is felbukkannak a mű-
veikben, s nem gondolják azt, hogy ez egyfajta elárulása a 
jövőnek, a korszerűségnek...”
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Koncert Orbán György tiszteletére

Meg kell becsülni az olyan kortárs alkotókat, akik nem érzik dehonesztáló-
nak, hogy dúr és moll akkordok is felbukkannak a műveikben…
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Négy kórus, négy dirigens, egy szimfonikus zenekar és 70 esztendő. Az egyik legmeghatáro-
zóbb kortárs zeneszerzőnk, Orbán György születésnapja előtt hangversennyel tisztelegnek 
október 7-én. A Zeneakadémián az alkotó eddigi életművét reperezentáló darabok hangza-
nak fel, s ezek közül a Rorate coeli a Budafoki Dohnányi Zenekar bérletében is helyet kapott. 
Hollerung Gábor karmester, zeneigazgató az ünnepi előadásról, együttese és a kortárs szer-
zők kapcsolatáról nyilatkozott a Gramofonnak. 
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