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KÖRKÉP – Réfi Zsuzsanna összeállítása

„Szomorú esemény miatt volt szükség próbajá
tékra – idézi vissza Szklenár Ferenc –, hiszen 
súlyos betegség után, fiatalon elveszítettük ki
váló kollégánkat, Baráti Andrást, s a helyére 
kerestünk szólamvezetőt. Egy ilyen megméret
tetés nehéz helyzetet teremt, különösen, ha 
erős a mezőny, mint ez a csellópróbajátékokra 
jellemző, de Bánfalvi Béla szenzációsan ját
szott. Az egész együttes úgy gondolta, ő az, akit 
fel kell venni, és belőle is sugárzott az a szán
dék, hogy a Duna Szimfonikus Zenekar szó
lamvezetője akar lenni. Két és fél éve muzsikál 
velünk, és fiatal kora ellenére a zenekar egyik 
vezető zenészévé vált, akinek szakmai tudása 
előre viszi a társulatot.” Ifjabb Bánfalvi Bélát 
családi kötelékek is kapcsolják az együtteshez, 
hiszen édesanyja–  mielőtt az Operaház zene
karának tagja lett – sok éven keresztül játszott 
a Duna Szimfonikusokkal, fiatal zenészként 
pedig édesapja, a nagyszerű hegedűművész is 
fellépett velük több alkalommal. Legutóbb 
testvére, Bánfalvi Zoltán koncertezett a Duna 
Palotában, amikor az általa írt darab előadásá
ban vett részt. Szklenár Ferenc hozzáteszi: annak is köszön
hető a zenekar jó, családias légköre, hogy az együttesben 
valóban több família muzsikál, sokan ezért is szívesen vá
lasztják a társulatot. 
A fiatal szólamvezető korábban az édesapja által alapított 
Magyar Kamarazenekarban játszott. Emellett Németország
ban végezte el a mesterképzést, a nürnbergi zeneakadé
mián. „Az együttest már korábban is ismertem, turnékon 
együtt játszottunk, jó néhány taggal is kapcsolatba kerül
tem, s ez szintén segített a döntésben. Több ok miatt dön
töttem a szimfonikus zenekar mellett, hiszen minden mu
zsikusnak szüksége van egy bázisra, s egy ilyen társulattal 
sokkal több tapasztalatot lehet szerezni, s nagyobb reper
toárra szert tenni. A zeneirodalom jóval szélesebb spektru
mát megismerhetem. Emellett továbbra is tagja vagyok a 
Magyar Kamarazenekarnak, amellyel leginkább időszakos, 
külföldi fellépéseket vállalunk. Visszatérve a próbajátékra, 
nagyon örültem, hogy én nyertem el ezt a posztot, kedves 
közösség fogadott. Az viszont nem volt könnyű feladat, 
hogy rövid idő alatt hatalmas repertoárt kellett elsajátíta
nom, belecsöppentem az együttes szakmai életébe, és fel 
kellett vennem a ritmust. Az anyagokat nagyon alaposan 

meg kellett tanulnom, hogy zökkenőmentes legyen a próba
folyamat, s megfelelően tudjam ellátni a csellószólam ve
zetését. Nagyon élvezem ezt a fajta kamarázást, akárcsak a 
zenekarból alakult vonósnégyessel a muzsikálást. Sok ta
pasztalatot szerzek arról is, hogy hogyan kell vezetni a mű
helymunkát, hogy a közös játék a lehető legegységesebbé 
váljon. Szerencsére rengeteg segítséget kaptam és kapok az 
együttestől.”
Decemberben lesz olyan produkció, amely nemcsak 
Bánfalvi Béla repertoárján jelent újdonságot, hanem az 
egész zenekar számára, hiszen 16án adják elő Kovács Zol
tán Adagiettóját Hámori Máté vezényletével, s a program
ban emellett Reinecke Hárfaversenye és Schumann III. 
szimfóniája kapott helyett. A Filharmónia Magyarország 
felkérésére országos turnéra viszik családi matinéelőadásu
kat, a Zenélő földgömböt; januárban Beethovenestet ad
nak Medveczky Ádámmal és Fülei Balázzsal, februárban 
pedig Skóciát idézik meg a hangversenyprogrammal, Deák 
András vezényletével. 

A zenekar honlapja: www.dunaszimfonikusok.hu 

Új szólamvezető, új feladatok – a Duna Szimfonikusok csellistái

Csellóművész – szólamvezetői   
és szólista szerepben 
A Duna Szimfonikus Zenekar téli koncertjein igen fontos szerepet játszik az együttes új 
cselló szólamvezetője, ifjabb Bánfalvi Béla. A gordonkaművész és a Duna Szimfonikusok 
művészeti vezetője, Szklenár Ferenc beszélt a következő hónapok feladatairól.
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