
Z E N E I K Ö Z É L E T Ü N K

Dr. Karlócai Kristóf kardiológus, munka-
helye a Gottsegen György Országos Kar-
diológiai Intézet, számos tudományos tár-
saság tagja és választott tisztségviselôje.
10 éves kora óta csellózik, elôbb Toroczkai
Dénes, majd Felvinczi Takács Mariann
tanítványa. 1978 óta muzsikál a Semmel-
weis Egyetem kamarazenekarában. Rend-
szeresen kamarazenél: a házimuzsikálás
szokását, jelentôs kottatárát, csellóját és
vonósnégyes kottatartóit nagyapjától
örökölte. A European Doctors Orchestra
választmányának tagja, a június 11-én a
Zeneakadémián tartandó koncert fôszer-
vezôje. 

– Számos orvosokból álló együttes
mûködik szerte a világon, az Európai Or-
voszenekar neve azonban hazánkban ke-
vésbé ismert. Mikor, hol és kikbôl alakult
ez a zenekar?

– Londonban hozták létre két éve lelkes
zenekedvelôk, ottani orvosok, alapító tag-
ja a magyar származású dr Pohl Miklós, s
jelenleg 105 fôt számlál. Ez a szimfoni-
kus zenekar alapvetôen különbözik más
amatôr zenekaroktól, mint amilyenek pél-
dául a városokhoz kötôdô orvoszene-
karok, vagy amilyen nálunk Budapesten a
Semmelweis Egyetem kamarazenekara.
Ezek rendszeresen próbálnak, idônként
koncerteznek is, egy európai együttes tag-
jai azonban, akik több ezer kilométerre
laknak egymástól, természetesen nem
tudnak heti rendszerességgel találkozni.
Nagyon jó mûködési formát sikerült még-
is kialakítani: évente kétszer áll össze a
zenekar, ekkor pénteken és szombaton,
valamint vasárnap délelôtt jóformán meg-
állás nélkül próbálunk, a koncert pedig
mindig vasárnap este van. A fellépéseket
egyéni felkészülés elôzi meg, mindenki
elôre megkapja a kottát és egy CD-n a
hangzó anyagot, otthon kigyakorolja a
szólamát, hogy az elsô összpróbára felké-
szülten érkezzen. Olyan koncentrált a

próbaidôszak, amit zenész ismerôseim
szerint profi zenekarok egész biztosan
nem vállalnának, ráadásul az Európai Or-
voszenekar tagjai maguk fizetik minden
költségüket, az utazást és a szállást, sok-
szor még az étkezést is és emellett min-
denki hozzájárul a szervezés kiadásaihoz.
Mindig a helyi szervezésen és a szponzo-
rokon múlik, mennyivel sikerül csökken-
teni ezt az összeget, hogy legalább az esti
fogadáson ingyen vehessenek részt a ze-
nészek.

– Az elmúlt két év alatt hol lépett fel az
együttes?

– Amikor megalakult a zenekar, az volt
a megállapodás, hogy az évi két koncert
közül az egyik mindig Londonban lesz, a
másik helyszíne pedig évrôl-évre válto-
zik. Eddig két hangversenyt adtunk Lon-
donban, az év második felében lépünk fel
ott újra. Az elsô nem londoni koncert Bu-
karestben volt és most Budapesten kerül
megrendezésre a második ilyen összejö-
vetel. Nagyon büszkék vagyunk arra,
hogy megnyertük a jogot a budapesti
hangverseny megszervezésére.

– Az orvoszenekar alapvetôen amatôr
együttes, de vannak hivatásos közremû-
ködôk is a koncerteken.

– A felkért karmesterek természetesen
mindig professzionális zenészek az élvo-
nalból, ahogy a szólisták is nemzetközileg
ismert, kiváló hivatásos mûvészek. Idôn-
ként, fôleg a fúvós szólamoknál megesik,
hogy hiányzik egy-egy hangszeres, eze-
ken a helyeken fôiskolások, zeneakadé-
misták szoktak kisegíteni bennünket, de
azért a zenekar legalább kilencven száza-
léka orvosokból áll. A budapesti koncert-
re sikerült Vashegyi Györgyöt megnyerni
karmesternek, ez számára is kihívás lesz,
hiszen ilyen méretû amatôr együttest még
sosem vezényelt. Brahms a-moll kettôs-
versenyében Alex Balanescu hegedû-

mûvész és Nick Holland csellómûvész
játssza a szólót, az ô nevük is garancia a
minôségre, mellettük Hámori Szabolcs
kiváló basszista mûködik még közre a
hangversenyen. Számomra egyébként
meglepetés volt mindjárt az elsô koncer-
ten, mennyire magas színvonalú a társa-
ság hangszeres tudása. Ez a merész mû-
sorválasztásokon is meglátszik, nagy
romantikus és klasszikus szerzôk szimfo-
nikus mûvei alkotják a repertoárt, Csaj-
kovszkij, Mozart, Beethoven, most pedig
két Brahms-mû szólal meg. Azt gondo-
lom, hogy ez a koncert kitûnô alkalom a
közönségnek is, hiszen a minôségre az
eddigi koncertek alapján nem lehetett ki-
fogás, s itt garantáltan lelkes, és biztosan
nem unott, fásult emberek muzsikálnak.
A koncert érdekessége egy ôsbemutató is,
egy jelentôs fiatal magyar tehetség,
Gyöngyösi Levente Szent Pál szeretet-
himnuszára német nyelven komponált
kantátája szólal meg, úgy hiszem, ennek
is nagy vonzása lehet.

– Az orvosoknál viszonylag gyakori
nemcsak a zene szeretete, hanem a mûve-
lése is, más szakmákban ez ritkább. Ön
szerint mi az oka, hogy ennyire tömegesen
muzsikálnak amatôr szinten az orvosok?

– Erre nehéz válaszolni, bár kétségkívül
valóban ez elterjedt vélemény. Ezzel kap-
csolatban még tudományos statisztikát
nem olvastam, de én is meg tudom erôsí-
teni, hogy itt szó lehet egy mélyebb kap-
csolatról. Annyi biztos, hogy az élô em-
berrel való foglalkozás kiválasztja azokat
az embereket, akik orvosok lesznek, akik
általában érzékenyebbek és nyitottabbak
a különbözô humán kulturális értékek
iránt. Az egyes orvosi ágakon belül vi-
szont nincs nagy különbség, az egyes
szakmák nagyjából egyenlô arányban
képviseltetik magukat az amatôr orvosi
zenészek között. A mi budapesti Semmel-
weis kamarazenekarunkban és az Európai
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Dr. Karlócai Kristóf az Európai Orvoszenekar budapesti hangversenyérôl

Budapesten koncertezik az Európai Orvoszenekar Alex Balanescu, Nick Holland 
és Hámori Szabolcs közremûködésével, Vashegyi György vezényletével. A június 11-i koncert 
a Zeneakadémián azért is különleges, hiszen a londoni alapítású együttes, amelynek már több 
honfitársunk is tagja, második nem londoni koncertjét adja a magyar fôvárosban. A koncertrôl 

dr. Karlócai Kristóf, a koncert fôszervezôje beszélt, aki a zenekarban maga is csellózik.



Z E N E I K Ö Z É L E T Ü N K

Orvoszenekarban is zenélnek háziorvo-
sok, belgyógyászok, gyermekgyógyászok,
sebészek, kardiológusok, szívsebészek, és
még sorolhatnám, egyszóval minden terü-
let jelen van. 

– Nemcsak a nagy orvosi zenekaroknak,
de az orvosok házi illetve kamarazenélé-
sének is komoly hagyománya van.

– Valóban, van is egy félprofesszioná-
lis, négy magyar orvosból álló hazai vo-
nósnégyesünk, a Semmelweis kvartett, de
például nekem is van egy vonósnégyesem,
aminek csak az egyik tagja nem orvos, bár
mi ritkán szoktunk fellépni. A kamara-
zenélés iránti vonzalmat nagyapámtól
örököltem, ônála egész évben kéthetente
volt kvartett délután. Amikor csak szabad-
idônk van, zenélünk, akinek ez a hobbija,
az ebben éli ki magát, és szívesen húzza.

– Az orvosi pálya nagyon sok kötöttség-
gel jár, talán egyike azon foglalkozások-
nak, ahol a legkevesebb a szabadidô.
Mennyi idô marad a gyakorlásra?

– Rendszerint nagyon kevés. Van egy
jó barátom, aki orvos szeretett volna len-
ni, de annak idején középiskolás korában
olyan jól csellózott, hogy komolyan fel-
vetôdött a zenei pálya lehetôsége is. Vé-
gül azért döntött az orvosi egyetem mel-
lett, mert rájött: ha orvos lesz, amatôr
szinten még tud zenélni, ha viszont ze-
nész lesz, amatôr szinten nem lehet orvos.
Ezzel mi is így vagyunk, de itt az amatô-
rizmus a szó eredeti értelmében értendô:
nem gombnyomásra bármikor, akár ál-
munkból is felébresztve vagyunk képesek
magas szintû elôadásra, mint a profik, ha-
nem sok körülményt kell aprólékos mun-
kával gondosan megteremteni, hogy sike-
res elôadást adjunk. Ha ezek mind
összejönnek, egyáltalán nem biztos, hogy
a színvonalunk az átlag profinál alacso-
nyabb. Nyilván ha napi 8 órát gyakorol-
hatnánk, lenne eredménye, de örülünk, ha
heti egy-két óra sikerül. Éppen ezért is
fontosak a rendszeres heti próbák, mert
gyakorlásnak is megteszik, a hangszer
mégis csak kézben van, a korábban meg-
szerzett készségek megmaradnak. Ha pe-
dig ilyen nagy alkalom adódik, mint ez a
mostani koncert, ennyire komoly és nehéz
darabokkal, akkor mindenki hónapokig
készül, naponta gyakorol. Fontos, nehogy
felkészülési hiányosságok miatt a júniusi
próbanapokon a szólamtársak görbe
szemmel nézzenek ránk. Nekünk ez a né-
hány koncert éltetô elemünk.

– Az, hogy az Európai Orvoszenekar
Budapesten lép fel, felhívja azoknak a
magyar orvosoknak a figyelmét is erre a
lehetôségre, akik eddig még nem hallottak
róla. Várható, hogy ennek hatására újabb
magyarok csatlakoznak?

– Erre a koncertre már lezárult a jelent-
kezés, de így is évrôl-évre egyre több ma-
gyar orvos vesz részt a zenekar munkájá-
ban. Az elsô koncerten még csak egyedül
képviseltem Magyarországot, aztán min-
dig csatlakoztak néhányan, most már jó
tíz fôs a magyar társaság. 

– A budapesti hangverseny egyben jóté-
kony célokat is szolgál. Minden koncerten
támogatnak valami nemes célt?

– Igen, ez is az együttes hagyománya. A
belépés ingyenes, de a helyszínen adomá-
nyokat gyûjtünk. Most két gyermek-
gyógyászati alapítványt támogatunk, a
Bethesda Gyermekkórház és a Semmel-
weis Egyetem I. számú Gyermekgyógyá-
szati Klinikájának az alapítványai között
osztjuk el a befolyt pénzt. Nagy örömünk-
re szolgált, hogy az egyetem rektora,
Tulassay Tivadar professzor elvállalta a
hangverseny védnökségét. Néhány szpon-
zorcég már jelentkezett, akiknek köszön-
jük a támogatást, az egyik esti fogadásra
is kaptunk felajánlást, de még keresünk
támogatókat, szeretnénk, ha a szervezési
költségeket csökkenteni lehetne, hogy ne
mindent a tagoknak kelljen fizetni.

– A próbák során hosszabb ideig van-
nak együtt orvosok. Ez segíti a szakmai

kapcsolatok kialakulását is, vagy ilyenkor
csak a zenérôl esik szó?

– Egyértelmûen segíti. Már eddig is ki-
alakultak kapcsolatok, hiszen a folyama-
tos munka mellett van azért idô beszélge-
tésre. Kiváló alkalmak a közös ebédek,
vacsorák, a próbák közti – percre ponto-
san betartott – szünetek. Egyébként ezek
is érdekesek, látszik, hogy igazi precíz an-
gol szervezés. Számunkra kicsit szokat-
lan, de ha kell, ütem közben lekopogja a
karmester a próbát és kezdôdik a ’tea
time’. A munkakapcsolatok nagyon érde-
kesen alakultak, és nem csak kelet-nyugat
között. Egymásra találnak az azonos
szakmát mûvelôk, szóba kerül, hol milyen
gyógyító munka folyik. Egy angol reuma-
tológus is játszik a zenekarban, aki semmi
mással nem foglalkozik, csak zenészek-
kel, a zenélés miatt kialakult reumatoló-
giai eltérések gyógyításával. Érdekes,
hogy nemcsak ô maga hegedül, hanem rá-
adásul még a szakmája is átmenet az or-
vostudomány és a zenetudomány között.
Például vele is nagyon érdekes beszélge-
tések zajlottak a különbözô hangszeresek
ujjbetegségeirôl és gerinctartásbeli prob-
lémáiról, merthogy ilyen panaszokkal a
magyar orvosok is találkozhatnak. Mind-
azokat, akiket érdekel az Európai Orvos-
zenekar, akiket vonz kitûnô kortárs ma-
gyar szimfonikus mû ôsbemutatója, vagy
akik szívesen adakoznak a gyermekgyó-
gyászati alapítványok javára, szeretettel
várjuk június 11-én este fél nyolckor a
Zeneakadémia nagytermében. 

Pál Eszter
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A Semmelweis Egyetem Kamarazenekara készül az Európai Orvoszenekar koncertjére


