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– Kérem, vázolja lapunk olvasói számára, akik ér-
deklődéssel fogadják az ilyen kulturális híreket, mi-
óta, milyen célokkal működik a társaság?

– Ahhoz, hogy a válasz tárgyszerű legyen,
kicsit messzebbről kell indítanom a magyará-
zatot. Mint ismeretes, csaknem a rendszervál-
tásig a Fertődön lévő Esterházy-kastély csak
kevesek számára volt elérhető, hiszen a határ-
sávon feküdt. Többek között ez is okozta azt,
hogy az előző időszakban teljesen elhanyagol-
ták, hagyták lepusztulni még azt a maradék ér-
téket is, amelyet a háború után nem hordtak
szét a környékbeliek. A kastély azonban nem
csak tárgyi vagyon Magyarország számára, ha-
nem óriási, a világon egyedülálló kulturális ér-
ték, amelynek egyik legfontosabb eleme az a
tény, hogy Joseph Haydn itt élt és alkotott évti-
zedeken keresztül.

Kézenfekvő tehát, hogy a kastély rehabilitá-
lása egyúttal az ott zajlott szellemi, művészi
élet újjáélesztése is legyen. Ezzel azonban nem
lehetett megvárni azt, hogy a kastélyt mint épü-
letet felújítsák, hiszen az újabb évtizedes vesz-
teség lett volna. Ezt ismerte fel Strém Kálmán*
zeneszociológus, hangversenyrendező, aki már
a 90-es évek közepén fesztivállá szervezte a Bu-
dapesti Vonósok ottani fellépéseit, majd létre-
hozta a Magyar Haydn Társaságot.

A társaság fő célkitűzése a magyarországi
Haydn-kultusz elmélyítése, a szerző életművé-
nek bemutatása, megismertetése a nagyközön-
séggel autentikus előadásban. Akkoriban
ugyanis a köztudatban még élt az a tévhit, hogy
Haydn csupán másodvonalbeli muzsikus volt
Mozart és Beethoven árnyékában. A társaság –
illetve váratlan haláláig Strém Kálmán – által
rendezett Haydn Eszterházán című, világhírűvé
vált fesztiválsorozat sokak számára tette vilá-
gossá, hogy Haydn kivételes zseni volt, akinek
életműve megállja a helyét az előbb említettek-
kel egy vonalban. Strém Kálmán már akkor, a
társaság alapításakor előretekintett 2009-re, és

nemcsak a fesztiválok programjának évről évre
való létrehozása és bemutatása lebegett a szeme
előtt, hanem az is, hogy a bicentenáriumra
olyan infrastuktúra fogadja majd a reményei
szerint addigra sokakat vonzó helyszínre érke-
zőket, amely minden igényt képes lesz kielégí-
teni. Valóban, évről évre óriási fejlődésnek le-
hettünk szemtanúi, amely egyértelműen a
kultúrturizmusnak volt köszönhető a térség-
ben. Szinte hihetetlen, de ott, ahol 15 éve még
gondot jelentett akár egy kávé elfogyasztása is,
ma panziók és éttermek sokasága várja a láto-
gatókat.

A Haydn Eszterházán Fesztivált az Európai
Fesztiválszövetség azért is vette fel tagjai közé,
azonos rangra emelve azt a bayreuthi vagy a
salzburgi fesztivállal, mert a társaság szerkesz-
tőbizottságába a magyar zenei élet legkiválóbb,
legtekintélyesebb muzsikusait, zenetudósait
hívta meg, olyanokat, akik tökéletesen ottho-
nosak a 17–18. századi zenei kultúra és a histo-
rikus hangszerek világában. A fesztivál csak
korabeli hangszereken szólaltatta meg a műve-
ket, méghozzá a világ legnevesebb előadóinak
közreműködésével.

Idén sajnos olyan súlyos anyagi nehézségek-
kel kell szembenéznünk, amelyek komolyan
veszélyeztetik tevékenységünk töretlen szín-
vonalú folytatásának lehetőségét.

Magamról csak annyit, hogy a táraság öt év-
vel ezelőtt „nyitott” a civilek irányába, így vá-
lasztottak meg engem is, a jogász végzettségű
szobrászt elnökségi tagnak. A Magyar Haydn
Társaság jelenleg mintegy 60 tagot számlál, na-
gyobb részben a zenei élet prominens szerep-
lőit. A társaságnak bárki tagja lehet, akit Joseph
Haydn életműve érdekel.

– Ön személy szerint milyen zenei anamnézissel
rendelkezik, mennyire van jelen a (klasszikus) zene
mindennapjaiban?

– Apám muzsikusként indult, Zeneakadémi-
ára járt, azonban részben egészségügyi, részben
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társadalmi nehézségek miatt nem maradt ezen
a pályán. Anyám is énekelt, gyönyörű szoprán
hangja volt, de ő sem tudta művészi képessé-
geit kibontakoztatni fiatal korában. Az egészen
természetes volt, hogy nálunk otthon mindig
értékes zene szólt a rádióból, vagy mi magunk
énekeltünk madrigálokat s egyéb többszólamú
műveket. Ez a zeneszeretet belém ivódott egész
életemre.

Ügyvédként dolgoztam 35 évig, és amikor
praxisom feladására készültem, kerestem ma-
gamnak olyan tevékenységet, amely a zenéhez
köthető, s ami nemcsak nekem szerez örömet,
de másoknak is hasznára lehet. Így csatlakoz-
tam a Liszt Ferenc Zeneakadémia Baráti Köré-
hez, ahol immár nyolcadik éve dolgozom az el-
nökségben. Ennek révén – mivel fő feladatunk
a zeneakadémiai hallgatók pályakezdésének
segítése – belekerültem a zenei élet sűrűjébe. Az
évek során módomban állt megismerni a legte-
hetségesebb, legígéretesebb fiatal muzsikuso-
kat, figyelemmel kísérni pályájuk alakulását.
Elmondhatom, hogy mára sikerült otthonossá
lennem a magyar zenésztársadalomban.

– Mi a magyarázata annak, hogy ügyvéd létére
Ön formálhatta meg Joseph Haydn domborművét?
Vagyis meséljen szobrászi működéséről!

– Pár évvel ezelőtt kaptam megbízást a Baráti
Kör elnökségétől arra, hogy szervezzem meg
egy emléktábla létrehívását a 2005-ben tragi-
kus váratlansággal elhunyt Strém Kálmán tisz-

teletére, hiszen ő a Baráti Kör egyik legnagyobb
támogatója volt. Ennek érdekében léptem kap-
csoltba Krasznai János szobrászművésszel, aki-
től hallottam, hogy plasztilinből készíti a portré
tervét. Beszélgetésünkből eredően ötlött fel ben-
nem a gondolat, hogy megpróbálkozzam vele
magam is. Pár hét múlva elvittem hozzá meg-
mutatni első kísérleteimet. Az ő biztatása, di-
csérete nélkül bizonyosan nem mertem volna
továbblépni, de Krasznai János elismerésétől
szárnyakat kaptam. Teljes energiámmal, min-
den időmben, mondhatom, hogy éjjel-nappal
dolgoztam, képzőművészeti iskolába, alkotó-
táborba, kurzusokra jártam, úgyhogy jó fél év
múlva kedves szobrászkollégám (immár hív-
hatom így) kijelentette, ő most már hozzá sem
kezd a portré kivitelezéséhez, olyan jónak ta-
lálja az enyémet. Így került fel első befejezett al-
kotásom, Strém Kálmán bronzportréja a Zene-
akadémia művészfolyosóján elhelyezett
emléktáblára.

További domborműveim, illetve mellszob-
raim a Mészáros László nevét viselő Képző-
művészeti Egyesület – amelynek évek óta tagja
vagyok – kollektív tárlatán évről évre megje-
lennek.

A Haydn tiszteletére emelendő tábla gondo-
lata nem tőlünk származott. Él Nagykanizsán
egy kivételes tudású zenei könyvtáros, Kocsis
Katalin, aki elküldte a Magyar Haydn Társaság
elnökének, Malina János zenetudósnak a vár-
béli eseményre vonatkozó hiteles korabeli saj-
tódokumentumokat azzal, hogy szerinte erről a
mi társaságunknak kéne megemlékezni. Per-
sze nagy lelkesedéssel fogadtuk az ötletet, és én
azonnal hozzáláttam egy portré elkészítéséhez.

A munka első fázisában az ember kiválaszt
egy megfelelő fotót, aminek alapján megkísérli
az arc karakterét a lehető legjobban visszaadni.
Ez esetben két probléma adódott: Haydnról –
értelemszerűen – nincs fotó, a fellelhető arcké-
pek pedig nagyon különbözőek, sokszor alig-
alig azonosíthatók. Szerencsére rendelkezé-
semre állt Somfai László zenetudós professzor
kiváló könyve, a Haydn élete képekben, amelynek
egy része a korabeli ábrázolásokat elemzi. Erre
azért volt szükség, mert a mester – hogy fino-
man fogalmazzak – nem volt valami jóképű
férfi, ezért az alkotók gyakran idealizálták.
Somfai professzor azonban összeveti a fenn-
maradt ábrázolásokat a különböző leírásokkal,
és megállapítja következtetésként, hogy közü-
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lük melyik tekinthető a legautentikusabbnak.
Ezt vettem alapul.

A plasztilinból elkészült domborművet a Bu-
dapest Galéria bírálta el (ez kötelező köztéri al-
kotásoknál), és csak ezt követően indulhatott el
a meglehetősen bonyolult engedélyezési pro-
cedúra, amelynek során egyébként valamennyi
intézmény, hivatal, tisztségviselő a legmesz-
szebbmenően segítőkész volt.

Érdemes pár szót ejteni magáról a táblán
megörökített eseményről is. József nádor és
ifjú felesége, Alekszandra Pavlovna, 1800. feb-
ruár havában foglalták el budai rezidenciáju-
kat, amelyet példátlan ünnepségsorozat kísért.
Ebbe illeszkedett a március 8-án a trónterem-
ben megtartott koncert, amelyen Haydn orató-
riumát, A teremtést maga a szerző vezényelte.
Már csak a nyelvi lelemény és ízes stílus okán
is érdekes olvasmány a Pesti Hírmondó korabe-
li beszámolója:

„Budán, Mártz. 8 dik estvéjét, melly t. i. a’ Fő-
hertzeg Nádor-Ispány’ születése napját meg előző
estve vala, jelesen meg-inneplette a’ Császári Hert-
zegaszszony: bé-vezetvén kedves Férjét a’ lakópalo-
tájok szálájába, mellybe már a’ Budai ’s Pesti Ne-
messég nagy számmal fel vólt gyũlekezve, ’s a’
mellynek több kellemetes ki világosítása, között, két
óldalról, hoszszas kerekdedségű formában, illy rövid,
de kettős értelem’ nyilatkoztatására is igen alkalma-
tos Fel-írást tüntettek ragyogó betűk, a’ fényes Gyű-
lekezet’ szemeibe: Harmonie parfaite (Tökélletes Hár-
mónia vagy Egygyesség). A’ F. Pár között uralkodó
szép Egygyességnek még hathatósabb meg-tisztelé-
sére el éneklődött ’s muzsikálódott annakutánna, az
a’ felséges és a’ hangokat oly gyönyörködtető módra

egygyeztető, Teremtés nevezetű Szerzeménynye
Haydn-nek, kit a’ mint írtuk, különösen e’ végre hí-
vott le a’ Császári Hertzegaszszony. Az éneklésnek
’s muzsikának tsupa kedvellésből való gyakorlói is,
számosan vóltak a’ rendes muzsikusokon kivül, esz-
közök, Haydn Úr igyekezetének, a’ telyes meg-elé-
gedésig való végre-hajtásában.”

Az előadás nagy hatással volt a korabeli ze-
nei és kulturális életre, azt követően a mű több-
ször is elhangzott országszerte, kottáját pedig
még abban az évben kiadták Budán. A Déli-
pályaudvarral szemben álló házra 1814-ben egy
emeletet húztak, amelynek homlokzatára a te-
remtés pillanatát ábrázoló, eredetileg színes
dombormű került. Erről kapta a ház egyik ol-
dalán húzódó utca a Schöpfung-gasse nevet
(amit később „Alkotás”-nak fordítottak, s máig
így használják), míg a másik oldalán induló ut-
cát a kékre festett földgolyóról Kék Golyó ut-
cának nevezték el. Az épületet 1834-ben lebon-
tották, de a dombormű ma is látható a Kiscelli
Múzeumban.

Természetesen tisztában vagyok azzal, mi-
lyen óriási dolog, mekkora siker és kivételes
lehetőség az, hogy egy alkotásom a Budai Vár
legpatinásabb épületének, a Királyi Palotának a
homlokzatára kerülhetett. Ezt a tényt életem
nagy szerencséjének tekintem, amely azonban
nagyon sok remek és jó szándékú ember bizta-
tása, bátorítása és barátsága nélkül sohasem
valósulhatott volna meg.

* Strém Kálmán születésének 75. évfordulója tiszteletére
2009-ben adta ki a Klasszikus és Jazz Kiadó a Strém Kál-
mán – A hangversenyrendezés művésze című könyvét a
Gramofon Könyvek sorozat tagjaként.
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Az ötvenes évek elején izzó operarajongás dí-
vott Budapesten. Jegyhez jutni csak csoda vagy
nagy küzdelem árán lehetett. A küzdelem egyik
formájáról számolok be. Gimnazista osztály-
társaimnak mintegy fele tartozott az operajárók
táborába.

A jegyvétel rendje – az igazgatóság intézke-
dése alapján – a következő volt: egy hétre előre
lehetett jegyet kapni, mégpedig úgy, hogy ez a

lehetőség vasárnap délelőtt 10-kor, a pénztár-
nyitással kezdődött. 1 ember 1 előadásra két
jegyet kaphatott. A vasárnap délelőtti pénztár-
nyitás sora a szombat esti előadás után állt ösz-
sze, mégpedig úgy, hogy valaki sorszámot osz-
tott. Nem tudom, ki volt ez a valaki, azt sem
tudom, állandó személy volt-e, vagy hetenként
más és más, de a „sorállás” hétről hétre több
éven keresztül így szerveződött. A sorállást

Az én operám


