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❙ Hogyan, kinek az ötlete alapján indult 
útjára a Pastorale?  

– Tizenöt évvel ezelôtt, nem sokkal a Zuglói 
Zeneház 330 személyes, kiváló akusztikájú, 
temérdek lehetôséget kínáló nagytermének 
felavatása után Záborszky Kálmán úgy gon-
dolta, szükség lenne egy olyan sorozatra, 
amely megszeretteti a gyerekekkel a muzsi-
kát, és felkészíti ôket arra, hogy majd a 
„felnôtt koncertek” látogatói legyenek. 
Olyan programokat képzelt el, amelyek 
komplex élményt adnak, tehát az élô zene 
mellett fi lmet, táncot, színészi produkciót és 
sok egyebet is tartalmaznak, no és persze 
jelentôs szerepet kap bennük az ismeretter-
jesztés. Kezdetben Zelinka Tamással, ked-
ves kollégámmal – aki egyébként máig a 
nagyzenekari koncertek mûsorismertetôje 
–, felváltva álltunk ki a pódiumra. A máso-
dik évtôl egy kézbe kerültek a rendezvé-
nyek, s azóta én vagyok a mûsorvezetô, aki 
az ötletek jelentôs részét is szállítom. Ter-
mészetesen mindent megbeszélünk Zá-
borszky Kálmánnal, közösen szerkesztjük a 
programokat. Ô mindig nyitott az elképze-
léseimre, és még akkor is bizalmat szavaz 
nekik, ha elsô hallásra merésznek vagy ne-
hezen megvalósíthatónak tûnnek. Egy-egy 
sorozat négy programjának összeállításakor 
sokszínûségre, mûfaji változatosságra tö-
rekszünk. Minden koncertet háromszor 
mu tatunk be, így évente összesen tizenkét 
hangversenyt tartunk. Áprilisban megtar-
tottuk a 175. koncertet is. Az elsô eszten dô-
ben, mivel akkor több koncert is a termé-
szettel foglalkozott, a sorozatnak a Pastorale 
címet adtam. Úgy gondoltam, minden év-
ben más lesz az összefoglaló cím, a progra-
moknak megfelelôen, ám az évad végére a 
Pastorale igazi márkanévvé vált, minôséget 
jelentett, így sokan javasolták, hogy tartsuk 
meg. 

❙ Nemcsak a gyerekeket, a szülôket is vár-
ták ezekre a rendezvényekre… 

– Az elsô perctôl az volt a cél, hogy a prog-
ramok a kicsik mellett a családjuknak is ní-
vós szórakozást nyújtsanak. A sorozatban 
akadt aztán bábszínházi produkció, hang-
szerész mesterek munkájának egészen új-
szerû bemutatása, tánc, fi lmvetítés. Termé-
szetesen ezek mindig a kiválasztott temati-
ka köré épülnek, egymás hatását erôsítve. A 
színes, változatos mûsor reményeink szerint 

kialakítja a gyerekekben az igényt az érté-
kes mûvészeti produkciók iránt, de a velük 
érkezô felnôttek is élményt kapnak. A szü-
lôk mellett zenetanárok is jönnek kísérô-
ként, ezért olyan szöveget kell írnom, ami 
számukra is új információkat tartalmaz. A 
koncertek magas színvonala miatt olyan 
szülô- vagy nagyszülôpárok is lelkesen jár-
nak a sorozatra, akiknek a gyerekei 
idôközben felnôttek. 

❙ Nem is csoda, hiszen olyan érdekes te-
matikus mûsorokkal találkozhattak, 
mint például: Várak és kolostorok – zenés 
kalandozás a középkorban; Vízi állatok 
zenében, versben és fi lmben; Velencei 
karnevál. Voltak hangszerbemutató kon-
certek, operaelôadások, s az érdeklôdôk 
megtudhatták, hogyan születik a fi lmze-
ne, vagy mi az a rondóforma... 

– Még ennyi év után is rengeteg új ötletem 
van. Boldog vagyok, hogy megvalósult az 
az álmunk, hogy a sorozat májusi záró kon-
certjeit az Állatkertben tartsuk (ez 1999 óta 
van így), s hogy már közel egy évtizede 
minden évben igazi operaházzá tudjuk va-
rázsolni a Zeneházat. Már hetedik eszten-
deje dolgozunk a nemzetközi hírû, kitûnô 
román operaénekessel és rendezôvel: Ionel 
Panteával. Az operákat rövidített formában, 
de díszlettel, jelmezzel, színpadi mozgással 
adjuk elô. Ilyenkor én vagyok a mesélô, és 
persze magam írom az összekötô szöveget 
is, ami sokkal inkább szépirodalmi feladat, 
mint zenetörténészi. A publikumnak nem 
szükséges elôre felkészülnie vagy felirato-
kat silabizálnia, hiszen a mesélô folyamato-
san vezeti ôket a történetben. Mindenki 
mindent ért, így aztán még nagyobb fi gye-
lem terelôdhet a zenei és színészi produk-
cióra, a rendezés fi nomságaira. A szerkesz-
tésnél lényeges szempont, hogy meddig ter-
jed az általános iskolás korosztályú gyere-
kek koncentráló képessége. Ki kell dekázni, 
mibôl mennyi lehet, mi az ideális sorrend, 
hogyan lehet fenntartani a legkisebbek fi -
gyelmét. Néha nem csekély kutatómunka 
szükséges ahhoz, hogy a kisebbek számára 
is érdekes dolgokat tudjak mesélni a dara-
bokról. A kivetített vizuális anyagot is sok 
munkaóra összeszedni, megszerkeszteni, 
de megéri, mert így könnyebb megteremte-
ni a zenéhez szükséges miliôt. A kicsiknek 
nem vagyok hajlandó gügyögni, és nem 

„Hogy ragyogni kezdjenek a szemek”
Tizenöt esztendeje indult útjára a Pastorale-sorozat
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utánpótlását is. Ezért kezdett bele 

15 évvel ezelôtt a Pastorale-

sorozatba, amelynek a másfél év-

tizede alatt több mint ötvenezer 

hallgatója volt. Már az induláskor 
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osztogatok csokoládét. Szerintem a fi atalok-
nak rendezett koncertekre is jellemzô kell 
legyen egyfajta emelkedettség, ünnepélyes-
ség. Nagyon jólesett, hogy a gyerekek már 
az elsô évadban észrevették és értékelték, 
hogy felnôttként kezelem ôket, miközben 
persze a korosztályuknak megfelelôen be-
szélek. Mûsorvezetôként sohasem megyek 
le a színpadról, én is meghallgatom a pro-
dukciókat. A közönség azt kell, hogy érez-
ze, hogy én egyfajta összekötô vagyok köz-
tük és az elôadók között. 

❙ Hogyan lehet úgy darabokat válogatni, 
hogy ne csak a gyereknek, hanem a 
szülônek, a zenetanárnak is élményt je-
lentsen? 

– A ciklikus mûvekbôl gyakran csak tétele-
ket játszunk, de természetesen sohasem kö-
vetünk el zenei csonkítást. A zeneházi elô-
adások (szünettel együtt) körülbelül száz-
húsz percesek. Az a jó, ha úgy tudjuk meg-
koronázni a koncertet, hogy a közönség 
úgy érezze, még szívesen hallgatta volna to-
vább is. Ezeket a produkciókat egyébként a 
mûvészek is nagyon élvezik. Tavaly például 
olyan neves elôadók, mint Várdai István, 
vagy a Svájcban élô Stuller Gyula meghatot-
tan nyilatkoztak arról, milyen szívmelengetô 
volt számukra a sorozatban részt venni, és 
mennyire érezték a közönség nyitottságát. 
Fontos, hogy az elôadómûvészek személyi-
ségét is közelebb vigyem a közönséghez, 
ezért gyakran készítek velük rövid beszél-
getéseket. Ezt különösen kedveli a publi-
kum, hiszen ilyesmire az esti, felnôtteknek 
rendezett hangversenyeken ritkán nyílik al-
kalom. Nagyon örülök, hogy megnyertük 
együttmûködô partnernek a szintén a 
Colombus utcában mûködô Magyar Tánc-
mûvészeti Fôiskolát. Úgy vélem, ez a jövô. 
Komplexitásra van szükség, a különbözô 
mûvészeti ágak egymást kiegészítô jelenlé-

tére. Brieber János mester látványos kore-
ográfi áinak és lelkiismeretes betanító mun-
kájának köszönhetôen gyakran színesíti az 
elôadásokat néptánc. Idén egy régi vágyam 
is valóra vált: klasszikus balett produkciók 
is színre kerültek: a Fôiskola ifjú balettosai 
A diótörôbôl és A rosszul ôrzött lányból ad-
tak elô részleteket egy olyan különleges 
programban, amelyben kiemelkedô tehet-
sé gû, versenygyôztes énekesek, hangszere-
sek, illetve táncosok voltak a szólisták. Na-
gyon fontosnak tartom, hogy mióta a zuglói 
Filharmónia szervezi a sorozatot, azóta a 
Szent István Király Szimfonikus Zenekar a 
koncertek egyik fôszereplôje. A sorozat 
hôskorában még a szakközépiskolás együt-
tes muzsikált, s bár az is mindig kitett magá-
ért, természetesen jelentôs minôségi ugrást 
jelent, hogy most a nagy múltú, ma már 
profi nak számító együttes játszik, amely 
mellesleg a Nemzeti Ifjúsági Zenekar címet 
is viseli. Sok kisgyerek valószínûleg itt lát és 
hall életében elôször szimfonikus zenekart, 
és lenyûgözi az a nagyszerû hangzás, amit 
ez a kiváló, és egyre fejlôdô együttes tud 
nyújtani. A vezetô karmester, Záborszky 
Kálmán mellett két fi atal dirigens, Ménesi 
Gergely és Horváth Gábor vezényli rend-
szeresen a zenekart. Ôk szintén nagyon el-
kötelezettek, és szívvel-lélekkel dolgoznak 
a koncertek sikeréért. 

❙ Akad azonban ebben a szezonban a 
Pastorale mellett újdonság is, hiszen 
Zugló összes iskolását, tízezernél több 
gyereket láttak vendégül a Liszt Ferenc és 
kora, illetve a Kossuth Lajos azt üzente 
címet viselô programjaikon. Hogy jutott 
eszükbe ilyen hatalmas vállalkozásba 
kezdeni?

– Záborszky Kálmán megtudta egy statiszti-
kából, hogy a magyar gyerekeknek csak 
egy százaléka jár koncertre, mûvészeti ese-

ményre. Saját felmérésébôl az derült ki, 
hogy itt Zuglóban sem sokkal jobb a hely-
zet: a gyerekek négy százaléka jut el mû-
vészeti eseményekre, a többieket nem vi-
szik el a szüleik. Hogyan lesz így a jövôben 
közönség…? A Pastorale-ra azok a szülôk 
hozzák el a gyermekeiket, akik maguk is 
szeretik a zenét, és fontosnak tartják, hogy a 
következô generáció is megkapja ezeket az 
élményeket. De mi van azokkal, akiknek a 
családja – pénz, idô, érdeklôdés hiányában 
– távol marad? Kálmán azt akarta elérni, 
hogy iskolaidôben, kötelezô jelleggel a tel-
jes zuglói diákságot hozzák el a Zuglói Ze-
neház elôadására, és kapjanak egy életre 
szóló élményt. Harmincöt koncertet tartot-
tunk, összesen több mint tízezer diáknak. A 
felsô tagozatos általános iskolásoknak és a 
gimnazistáknak Liszt Ferenc és kora cím-
mel olyan programot szerkesztettünk, 
amely Liszt életét a magyar történelembe 
ágyazva mutatja be. A zene mellett több élô 
táncprodukció is színre került, és három rö-
vid fi lmet is levetítettünk. Ezekbôl az egyik, 
amelyet én magam rendeztem, azt mutatja 
be, hogy mit is jelent a hangszeres virtuozi-
tás. A zongora- és zenekari darabokból, a 
táncokból, fi lmekbôl, no és az én összekötô 
szövegeimbôl pontosan ötven perces, szép 
ívû programot állítottunk össze. Ebbôl a 
koncertbôl összesen tizenhetet tartottunk, 
arra törekedve, hogy a közönség mind a ti-
zenhetet egyszeri, megismételhetetlen alka-
lomnak érezze. 

❙ Csodálom, hogy erre rá tudták venni az 
iskolák igazgatóit… 

– Nem volt könnyû, mert amikor meghallot-
ták, hogy emiatt tanórák maradnak el, elle-
nezték a tervet. Végül ugyanazok az igaz-
gatók, akik tiltakoztak, a legnagyobb elis-
meréssel beszéltek a programról. A kamasz 
fi atalok némelyike unott arccal, látható tá-

Fülei Balázs, Záborszky Kálmán, Stuller Gyula, Sólymosi Tari Emôke, Várdai István



volságtartással ült be a nézôtérre. Biztos 
voltam benne, hogy a mûvészetek segítsé-
gével el tudjuk varázsolni ôket. Ahogy pe-
regni kezdett az elôadás, (melyet a Kárpáthy 
Zoltán címû fi lm árvíz-jelenetével nyitot-
tunk, hiszen az 1838-as pesti árvíz híre 
ébresztette rá Liszt Ferencet a magyarságá-
ra), nemcsak a kamaszok, hanem a tanáraik 
arca is átrendezôdött. Ez a csoda minden 
koncerten megtörtént. A fi atalokat, akik azt 
hitték magukról, hogy ôk nem szeretik a 
komoly zenét, magukkal ragadták a nagy-
szerû produkciók, és azt gondolom, az a 
sze retet és odaadás is, amellyel mi fordul-
tunk feléjük.  

❙ A kicsiknek is ez volt a programja?
– A nagycsoportos óvodásoknak és alsó ta-
gozatos iskolásoknak Kossuth Lajos azt 
üzente címmel készítettünk mûsort, amely 
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 
hangulatát jelenítette meg. Záborszky Kál-
mán elôtte óvónôkkel is konzultált, akik fel-
hívták a fi gyelmét arra, hogy az ilyen kicsi 
gyerekeknek mindenképpen aktívan kell 
részt venniük az elôadásban: énekelni, 
mon dókát mondani, tapsolni, dobogni, vo-
nulni… Kitûnô népzenész kollégám, Sze-
rényi Béla volt a játékmester, aki jól meg-
mozgatta a gyerekeket. A játék mellett ter-
mészetesen ebben a produkcióban is volt 

szimfonikus zenekari muzsika, tánc, fi lm-
vetítés, és részemrôl némi ismeretterjesztés. 
Szinte minden szóba kerülô témáról vetítet-
tünk korabeli képeket is. A kicsik nyitott 
szívvel jöttek, sokan még pártát, illetve csá-
kót is készítettek, és az ünneplô ruhájukhoz 
azt is felvették. Ez az elôadás 40-45 perces 
volt, tizennyolcszor ismételtük meg (dél-
elôttönként három koncertet tartottunk), és 
ezeket összesen 5200 gyerek látta. Ahogy 
valamennyi Liszt-program esetében, úgy a 
Kossuth-programok végén is mindig zúgó 
vastaps volt. Bízunk benne, hogy maradan-
dó élményt tudtunk nyújtani, s felkeltettük 
a gyerekekben az igényt a minôségi pro-
dukciók iránt. Az lenne jó, ha folytathat-
nánk ezt a közönségnevelô akciót. Ez nagy-
részt azon múlik, hogy a kerületi önkor-
mányzat továbbra is támogatja-e a projek-
tet, amellyel szerintünk átformálható lenne 
egy egész kerület szellemi élete, hangulata, 
és egyúttal az egész országnak is példát le-
hetne mutatni. A tanárok azt mondták, 
hogy bármikor szívesen megnéznének a 
diák jaikkal hasonló produkciókat. Az ilyen 
elôadásokban egyébként nem lehet hibáz-
ni, mindennek tökéletesnek kell lennie, 
mert egy apró nüanszon nemcsak az adott 
program hatása múlhat, hanem az is, hogy 
a jövôben vágyik-e majd a gyerek hasonló 
kulturális élvezetekre. Az a lényeg, hogy az 

elôadás kezdete után nem sokkal már ra-
gyogni kezdjenek a szemek… Ez most mind 
a harmincötször így történt. 

❙ Az iskolák nyitottak a további együtt-
mû ködésre?

– Úgy tûnik igen. Magunk mellé állítottuk 
ôket, mert igazi színházi élményt kaptak, 
megtörtént a varázslat. A közönségnek min-
dig éreznie kell, hogy az, aki a színpadon 
van – a mûvész, a mûsorvezetô –, a legtöb-
bet akarja adni magából. Még azért is sok 
dicséretet kaptunk, hogy a színpadmeste-
rek is sötét öltönyben, nyakkendôben vé-
gezték a dolgukat, és mindenki másodperc-
re pontosan tudta, mi a dolga.  Nálunk soha 
sincs üres járat, és ez a gyerek-közönség fi -
gyelmének fenntartása szempontjából kü-
lönösen fontos. Magunk sem gondoltuk, 
hogy ez a projekt ennyire sikeres lesz. Ah-
hoz, hogy így tudjuk megszerkeszteni, és 
ilyen színvonalon tudjuk az elôadásokat le-
bonyolítani, kellett a  Pastorale-sorozat ti-
zenöt éves tapasztalata. Záborszky Kálmán 
elkötelezett, karizmatikus vezetô, aki képes 
megszervezni egy igazi, összetartó csapa-
tot. Ilyen produkciókat létrehozni ugyanis 
csak csapatmunkában lehet. Bízunk benne, 
hogy lesz folytatás, s ennek köszönhetôen a 
jövôben közönség is! 

R. Zs. 
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a Szöktetés a szerájból 2012. áprilisi elôadása után


