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Nemzetközi Pleyel Társaság 

 egy hatszázlelkes faluban
„Életem szerelme Pleyel volt” – szokta nyilatkozni Adolf Ehrentraud,  
Ignaz Pleyel falubelije, aki 1994-ben hirtelen felindulásból ötrészes  

dokumentumjátékot írt és mutatott be Pleyel életútjáról, majd gyors egymás-
utánban megalapította Ruppersthalban a Nemzetközi Pleyel Társaságot és 
megnyitotta a Pleyel Múzeumot. Ráadásként Pleyel-archívumot működtet, 

monográfiát és CD-összkiadást ad ki, évente fesztiválokat és nemzetközi zenei 
versenyeket szervez, és havi négy hangversennyel rendszeres koncertévadot 

hoz a hatszázlelkes faluba. Itt a zene mellett nagy hangsúlyt kapnak a helyi 
finomságok és borok – hiszen Ruppersthal a Weinviertel borvidék települése. 

És minden esemény teltházas. 

Gyenge Enikő

FELIX AUSTRIA
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„Úgy nőttem fel, hogy a falu közepén romosan ott állt 

a PleyelSchule, Pleyel szülőháza, nagyapám mesélt  

is az egykori iskoláról, és a falu nagy szülöttjéről, aki 

az iskolamester fiaként látta meg a napvilágot. Talán ennek 

hatására szerettem volna, mint lelkes lokálpatrióta  

és postai alkalmazott, egy díszbélyeget kiadatni Pleyel 

emlékére halálának 150. évfordulójára, de falakba  

ütköztem: azt mondták, nem elég jelentős személyiség. 

Ahogy mind többet olvastam Pleyelről, növekedett bennem 

a frusztráció és a méreg, hiszen tudatában voltam, hogy 

a mi Tulln megyénk két világviszonylatban is jelentős 

művészt adott a világnak: Ignaz Pleyel zeneszerzőt és 

Egon Schiele festőművészt. Elhatároztam, hogy ha törik,  

ha szakad, megismertetem Pleyel életútját a szűkebb és 

tágabb közösséggel. Megírtam és 1994 augusztusában 

bemutattuk a dokumentumokból összeállított színdarabot, 

amit 60 amatőr színész, meghívott kórus és zenekar 

közreműködésével állítottunk színpadra. Ehhez tudni kell 

azt is, hogy Ruppersthalban 1908 óta színházi egyesület 

működik. 2000 ember látta az előadást, fantasztikus 

fogadtatása volt. A siker kötelez, ez megadta a lökést a 

továbbiakhoz, 1995ben elkezdtem szervezni a Nemzetközi 

Pleyel Társaságot, gondolhatja, hogy a faluban csak 

holdkóros álmodozóként emlegettek. 

Az iskola felújítása és benne a Pleyel Emlékmúzeum 

megnyitása 1996ban volt az első nagy fegyvertényünk. 

Sok helyi erőt, főleg mesterembereket győztem meg, 

és dolgoztak nekem ajándékként. Később nem könnyen, 

de megnyíltak előttem a polgármesteri hivatalok, a megyei, 

tartományi kulturális bizottságok ajtói, akik segítettek 

abban, hogy megvehettük vagy kikölcsönözhettük  

a múzeumban kiállított csodálatos Pleyelhangszereket. 

Az alsóausztriai tartományi tanács segítségével tudtuk 

megvenni a Pleyel Nr. 1614 (1831), a világon fennmaradt 

hat, még Ignaz Pleyel életében elkészült zongora egyikét, 
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14 GRAMOFON

egy nagyon jó állapotban levő szép hangú hangszert, 

amely számos koncertünkön és CDfelvételünkön is 

megszólal. Vagy itt van a 7134es opusszámú asztal

zongora (amelyet a Hypobank jóvoltából kaptuk kölcsön), 

ez már Camille Pleyel idejéből való, majd egy eredeti Pleyel 

harmónium, egy pianínó és egy hárfa. A hangszerek mellett 

ki tudtuk állítani a Die Fee Urgele marionettopera 1776os 

bemutatójának rekonstruált marionettfiguráit,1 számos 

eredeti kéziratot és korabeli nyomtatott kottát. A múzeum 

egyúttal intim hangulatú koncertteremként is működik, 

hétvégi hangversenyeink egy részét itt tartjuk. 

Tudtam, ha egy zeneszerző műveit játsszák, akkor élni fog, 

tehát elkezdtem koncerteket szervezni: az első eseményün

kön öt hallgatónk volt, ebből ketten vettek jegyet… 

De 2001ben már a budapesti Nemzeti Filharmonikusokkal 

adattam elő egy igazán nagyszabású szabadtéri rendez

vényen – eszterházai ősbemutatója után 225 évvel –  

a Die Fee Urgele marionettoperát, amit ősszel a párizsi 

Salle Pleyelbe is elvittünk. A párizsi osztrák nagykövetséggel 

évente több közös programunk van, előadások, koncertek, 

és segítségükkel sikerült felújítanunk Pleyel sírját a Père 

Lachaise temetőben. A mester születésének 250. év for

dulóját 2007ben számos rangos díszvendég és mintegy 

1000 érdeklődő jelenlétében ünnepeltük meg, ez alkalom

mal jelent meg Pleyel monográfiám és egykori tervem 

megvalósulásaként az első Pleyel díszbélyeg, amely a 

Múzeumot ábrázolja. Miután meg tudtunk venni egy szép 

telket a faluban, elkezdtük a Pleyel Kultúrközpont építését, 

ennek sokfunkciós fogadó csarnokát 2016ban éppen a 

kiváló szombathelyi vonószenekar, a Camerata Pro Musica 

közreműködésével avattuk fel. A további terv itt egy 

hangversenyterem kialakítása lenne, amely a zeneszerző 

szimfóniatermésének rendszeres bemutatását is lehetővé 

tenné. Sok szponzori pénzre van még szükségünk... 

A koncertek a szívügyem: idén tartottuk volna fennállásunk 

500. hangversenyét, ha a vírus nem szól közbe. 

Lassan elértem, hogy a környék falvainak lakói a sajátjuknak 

tekintették az ügyet, egyetlen napot sem tudnánk túlélni 

a helyi gazdák és vállalkozók támogatása nélkül. Kitaláltam, 

hogy a helyi finomságokat, borokat hogy lehet bemutatni, 

megkóstoltatni egy vezetéses múzeumlátogatással, 

pincetúrával és hangversennyel egybekötve. A hét minden 

Adolf Ehrentraud (1945) egy ruppersthali szerény 
szőlősgazda családjában nevelkedett, ahol már 
gyerekként be kellett segítenie a család gazdaság
ban, sokszor az iskolába járás helyett is. Első 
hegedűóráit nagyapjától, Johann Ehrentraudtó 
kapta, később autodidakta módon szárnykürtöt 
és trombitát tanult, hogy játszhasson a templomi 
zenekarban. Tanulmányai végeztével az osztrák 
postánál kezdett dolgozni, ahonnan a főposta
hivatalok vezetőjeként vonult nyugdíjba. 1981ben 
kezdett Pleyelkutatással foglalkozni, 1995ben 
megalapította a Nemzetközi Pleyel Társaságot. 
www.pleyel.at

Ignaz Pleyel (Ruppersthal, 1757–Párizs, 1831) neve 
ma sem ismeretlen a zeneértők körében,  
de a maga korában szinte elképzelhetetlen 
népszerűségnek örvendett, élete során mintegy 
2000 műve jelent 250 kottakiadó gondozásában, 
Szentpétervártól New Yorkig. Ma már a kis
mesterek sorsában osztozik, érdemei elismerése 
mellett leginkább életművének időtálló specifikus 
forgácsait tiszteljük. Bár Mozartnál alig egy évvel 
volt fiatalabb, modern 19. századi muzsikusi 
karriert futott be, amelynek során nem zárkózott 
el a radikális pályamódosításoktól sem.  
Első mestere valószínűleg Vanhal volt, majd 
1772től a pozsonyi Erdődy gróf támogatásával 
Joseph Haydnnál tanult Kismartonban. Pár éves 
itáliai tanulmányút után 1784ben Strassburgban 
telepedett le, itt komponálta legjelentősebb 
műveit. 1795 után életének további évtizedei 
a francia fővároshoz kapcsolódnak, sokoldalú 
tevékenységét a Pleyel zongoragyár, kottakiadó 
és zeneműkereskedés fémjelzi. Első saját  
kiadványaként mestere, Haydn vonósnégyeseinek 
összkiadásával jelentkezett és hódította meg 
a zeneműpiacot, szalonja a francia zenei élet 
és a társadalmi elit rangos találkozóhelyévé vált. 
1839ben fia, Camille Pleyel hangversenytermet 
avatott fel apja emlékére, amelyben a kor nagyjai, 
többek között Chopin és Liszt is felléptek,  
majd a virágzó cég megbízásából felépült az 
1927ben átadott modern hangversenyterem, 
a Salle Pleyel.
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napján hatféle Pleyelreggeliből lehet válogatni, amelyet 

a múzeum kertjében vagy előterében lehet elfogyasztani. 

Az ételeket, borokat helyi gazdaságokból, borászatokból 

kapjuk, sokszor támogatásként, máskor jelképes áron. 

Egy helyi borászat Pleyel Cuvé fehérborral rukkolt elő. 

Egésznapos programokra (reggeli, múzeum, ebéd, borá

szat, múzeumi hangszerbemutató kiskoncert) is be lehet 

jelentkezni. A vezetéseket magam végzem, a bevételből 

igyekszünk fenntartani a múzeumot és a Nemzetközi Pleyel 

Társaság szerteágazó tevékenységeit. 

Tudom, Ausztriában nem ritka hangversenyeken a teltház, 

de azért egy 600 lelkes faluról beszélünk, ahol évente kb. 

52 hétvégi koncert ebéddelborral mindig táblás házzal 

megy. Ruppertsthal mellett a közeli Grafenwörth a meg

szokott helyszínünk, itt nagyobb koncertterem áll rendel

kezésre, és itt nyilvános főpróbát és esti koncertet is 

tartunk, akkora az érdeklődés. Ami a legfontosabb, szívet 

melengető dolog, hogy a falu majd’ minden lakója önkén

tesünk: csinos Pleyelpólókban ők a jegyszedők, a felszol

gálók, ők állnak a büfében és a ruhatárban, ők árusítják a 

Társaság által kiadott könyveket, CDket és emléktárgyakat. 

Mintegy húsz év alatt 66 CDnyi Pleyelzenét vettünk fel,2 

és ezek egyáltalán nem amatőr produkciók. Fontos művészi 

kapcsolatokat építettem ki rangos bécsi, grazi, salzburgi 

muzsikusokkal, továbbá cseh, szlovák, magyar, szlovén 

művészekkel. IPGPleyel néven kamaraegyüttesek (négy

kezes duó, zongorás trió, vonósnégyes, kvintett) születésé

nél bábáskodtam. Sokan közülük visszatérő fellépőim, 

nagyon büszke vagyok elkötelezett művészi munkájukra. 

És persze a technika fejlődésével, ha nehezen, kapkodva is, 

de lépést kell tartanunk, ezért számos felvételünket 

feltöltöttük a spotifyra és a youtubera. A Pleyel monográ

fiánkat hangoskönyv alakjában is kiadtuk – ezt hosszas 

vívódás után én magam olvastam fel.” (nevet) 

1 A bábukat a houstoni Egyetem adományaként kapta a Múzeum, Prof. Dr Adkins 
kutatásai alapján Anna Handlin és csoportja újramodellezte az 1776. november 30i 
ősbemutató eredeti marionettjeit, amelyek több más színpadi eszközzel együtt 
tűzvész martalékaivá váltak.

2 https://www.pleyelmusikwein.shop

A
 P

le
ye

l K
u

lt
ú

rk
ö

zp
o

n
t.

 F
o

rr
ás

: 
In

te
rn

at
io

n
al

 P
le

ye
l G

e
se

lls
c

h
af

t

Fo
rr

ás
: 

In
te

rn
at

io
n

al
 P

le
ye

l G
e

se
lls

c
h

af
t


