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– Az a tizenkét csellista, akinek részvételével
megalapítottuk és mûködtetjük ezt a csellóze-
nekart, mindig is nagyon fontosnak tartotta,
hogy a zenekari munkán kívül minél többet ka-
marázzunk. Ez egyébként érdeke lehet minden
zenekarnak is, hiszen minél több kamaramuzsi-
kus van egy együttes tagjai között, annál maga-
sabb színvonalú az adott zenekar. Szerencsés
helyzet adódott számunkra, mert Budapest ve-
zetô szimfonikus zenekarainak e tizenkét csel-
listája egybehangzóan úgy gondolta, hogy érde-
mes, sôt szükséges valami különleges, magas
színvonalú dolgot csinálni.

– Miért döntöttek egy homogén hangzású, bi-
zonyos szempontból sok kötöttséget jelentô
együttes-típus mellett?

– Elsôsorban azért, mert a magyarországi vo-
nós oktatásban a csellótanszakok mûködnek a
legszínvonalasabban, a csellisták képzése a leg-
jobb. Ezen kívül köztünk erôsebb az összetar-
tás, mint más hangszeresek között; a csellisták
inkább segítik, mint gátolják egymást – vagyis
egyszerûen adott volt az ötlet, hogy a sok na-
gyon jó gordonkásból létrehozzunk egy ilyen
együttest.

– Nem okozott problémát, hogy ezzel a vá-
lasztással egy meglehetôsen szûk repertoár áll
majd rendelkezésükre?

– Nem, mert közülünk hárman is (a koncert-
mester Déri György, Sturcz András és jómagam
is) folytattunk zeneszerzési tanulmányokat. Ma-
gunk készítjük tehát az átiratokat, hármunk kö-
zül bárki alkalmas erre a munkára és fel szoktuk
osztani, ki mit hangszereljen. A századelôtôl
egyébként eredeti mûvek is születtek 12 cselló-
ra és mi személy szerint is kaptunk már fiatal
magyar zeneszerzôktôl igen jó darabokat. 

– Ha minden szakmai feltétel, a megfelelô re-
pertoár a birtokukban is van, mennyire tudják

„piacra dobni” a zenekart? Manapság ugyanis
szinte az egész magyar zenei élet arról szól,
hogy nincsenek támogatók, nincs közönség,
vagy ha lenne is közönség, az semmiképpen sem
a fizetôképes rétegekbôl tevôdik össze. Egy
csellózenekar speciális formáció, elsô pillan-
tásra inkább a vájt fülûeket megérintô hangzás-
sal és repertoárral. Még ha az együttes tagjai le
is mondanak esetleg a tiszteletdíjakról, akkor is
horribilis összegbe kerül egy színvonalas hang-
verseny megrendezése. Mennyiben érzik érintve
magukat ezektôl a problémáktól?

– Ezek létezô gondok, de azért nem a valós
helyzetértékelés. Minden zenekarnak tisztelnie
kell a közönségét, mert csak a széles közönség-
bázissal rendelkezô együttesek lehetnek életké-
pesek. Küzdünk természetesen, talán még job-
ban, mint a szimfonikus zenekarok, mivel mi
nem kapunk állami támogatást, és így egyetlen
rossz koncertet sem engedhetünk meg magunk-
nak. Ez nehéz dolog, de egyben lelkesítô kihí-
vás is, hiszen a közönségen kívül senkitôl sem
függünk. Megítélésem szerint eddig jól mértük
fel esélyeinket és feladatainkat, mert hallgató-
ságunk egyre gyarapszik. 

– Megállapítható-e az Önök oldaláról, hogy
közönségük a zenebarátok mely rétegébôl áll
elsôsorban? Azaz a könnyebben fogyasztható
muzsikát kedvelô „liebhaberek”, vagy a magu-
kat nem olyan könnyen érteni engedô mûfajokat
is hallgató „kennerek” ülnek-e többen a Buda-
pesti Csellóegyüttes hangversenyein? 

– Eddig úgy ítéltem meg, hogy az általunk
játszott zenét szívesen hallgatja a szimfonikus
zenekarok és az egyébként szûkebb réteget
vonzó kamarakoncertek közönsége is. Életkor
szerint is elég szélesen szóródik hangversenye-
ink publikuma, amiben külön örömöt jelent,
hogy a hagyományosan koncertlátogató idôseb-
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Kórodi András, Lukács Miklós, Komor Vilmos,
akik nagyon tudták a szakmát. Itt dirigált
Abbado, Mehta, Maazel, Zecchi és ki tudja, ki
még. Élmény volt játszani. És ma? Miért kell
zseniális muzsikusoknak rosszul vezényelve,
rosszul irányítva tönkretenni zenekarokat? Va-
lóban csak magát a zenét, a zenekarokat sajná-
lom. És hiába zseniális muzsikus valaki, hiába
hall meg mindent, ha nem tud karmester lenni a
szó eredeti, klasszikus értelmében.

Nem lenne szabad olyan dolgoknak történni-
ük, mint az ominózus Julius Kaufmann ügy a
NFZ-nál. Kátay Gyula, egykori kollégánk, aki
Szûcs Mihálynál végzett a fôiskolán, régóta kint
él Németországban, tehetséges ember, számos
helyen volt koncertmester, de inkább életmû-
vész lett az idôk során. Egyik cimborája itt ját-
szik az ÁHZ-ban és elérte, hogy Kátay Gyula
Julius Kaufmann néven a Vajdahunyad Várban
Brahms-hangversenyt dirigáljon egy német he-
gedûs közremûködésével, melyrôl lemezfelvétel
is készül majd. Hogy-hogy nem, Kátay Gyuláról
szakmai referenciákat is kapott a zenekar veze-
tése, ám az elsô próba után a muzsikusok feláll-
tak és nem voltak hajlandók játszani vele. Végül
Hamar Zsolt ugrott be – és mindez a Nemzeti
Filharmonikus Zenekarnál.

Sokszor elgondolkodom: vajon kitôl tanul-
nak ma a fiatalok? Zenekari munkát ugyanis
csak karmestertôl lehet tanulni és – bár senkit
sem szeretnék megbántani – nem látom biztosí-
tottnak e tekintetben a körülményeket.

– Meddig játszott a Tátrai Vonósnégyessel?
– Ameddig mûködött maga a kvartett. Még a

nyolcvanas évek végén is készítettünk lemeze-
ket – sokak szerint a Haydn vonósnégyesek fel-
vétele etalonnak számított és feljátszatták ve-
lünk az akkor még hiányzó darabokat, hogy a
sorozat teljes legyen.

Életkor tekintetében azt hiszem, világrekor-
dot értünk el. Bátran állíthatom, hogy amit tud-
tam és elértem, azt két embernek köszönhetem:
Tátrainak és Bandának. Annak idején az elsô öt
között tartottak minket számon a világon. Azo-
kat a zenei élményeket, amelyeket a kvartettel
szereztem, semmi pénzért nem adnám.  Állítom,
hogy amit a Vili tudott a zenérôl, senki más
nem tudta. Technikája éppen elég volt arra,
hogy megoldja a dolgokat. Amit jól tudott tech-
nikailag, azt csodálatosan oldotta meg. És mi a
kvartett? Négy különbözô nyelven megszólaló
négy különbözô vélemény. Ezt egyként meg-
szólaltatni, már maga mûvészet. Nagyon lesúj-
tott halálhíre – nem is számítottam rá, mennyire.
Több mint harminc évet töltöttem el vele; cso-
dálatos esztendôket!

Furcsa év ez a mostani: betöltöm 75. évemet,
50 éve jöttem Budapestre és 40 éve kerültem a
Tátrai Vonósnégyeshez. Jártam nemrég Szege-
den is, de nagyon idegennek tetszett. 

– Nem látszik meg a kora. Sem alakján, sem
mozgásán. Sportol valamit? 

– Nagyon régóta teniszezem és szeretek spor-
tolni. Erre a kondícióra szükségem van, hiszen
szerte a világon sokan tartanak még számon és
bôven ellátnak munkával. Már mondtam: sze-
rencsés embernek tartom magam. 

Tóth Anna

BUDAPESTI CSELLÓEGYÜTTES
A Budapesti Csellóegyüttes 1996-ban alakult Budapest 

szimfonikus zenekarainak (Magyar Állami Operaház, Budapesti
Filharmóniai Társaság Zenekara, Nemzeti Filharmonikus Zenekar,
Magyar Rádió Szimfonikus Zenekar, Dohnányi Ernô Szimfonikus

Zenekar) csellistáiból, valamint konzervatóriumok 
és a Zeneakadémia tanáraiból. 

Megalakulásuk óta számos nagysikerû koncertet adtak, 
valamennyi hangversenyüket rögzítette a Magyar Televízió és/vagy a

Magyar Rádió. Tavaly októberi koncertjüket a Magyar Rádió 
háromszor ismételte meg, a Magyar Televízió pedig négy alkalommal

(„Legsikeresebb koncertjeinkbôl” illetve „Nagy siker volt” címû
mûsorokban) . Ez önmagában is rekordnak számít a zenei életben.

Az idei koncertjeiket nemcsak a Magyar Rádió, hanem az Eurorádió is
átvette – így ezeket e koncerteket egész Európa területén hallhatták. 

A Budapesti Csellóegyüttes átlagosan négyszer annyi idôt szán a
felkészülésre, mint más zenei együttes. Tagjai mind magasan 

kvalifikált, nemzetközi tapasztalatokkal rendelkezô muzsikusok.
Vezetôje és menedzsere Boldoghy-Kummert Péter – 

vele készült az alábbi interjú.
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bek és a középkorúak mellett egyre több fiatal
arc is megjelenik sorokban.

– Hol szoktak hangversenyezni?
– Budapesten már játszottunk a Zeneakadé-

mián, a Vigadóban és most, a Tavaszi Fesztivá-
lon a Magyar Tudományos Akadémia díszter-
mében. Ez utóbbi különösen kellemes emléke-
ket idéz, hiszen a Tavaszi Fesztivál jegyirodája
egy hónappal a koncert elôtt az utolsó jegyet is
eladta és a teremben több mint száz ember még
állva is végighallgatta a programot. Az érdeklô-
dés ilyen szintje minket is nagyon meglepett.

Most is egy különleges esemény elôtt állunk.
A Fôvárosi Nagycirkuszban, Pitti Katalinnal
együtt fogunk játszani. Ott, mint az köztudott, a
pódium (illetve manézs) kör alakú, ahol az
együttes 12 tagja az óra számlapját formázva ül
majd fel. Engem is érdekel, milyen lesz a hang-
zás, hogy látjuk egymást az eddigi félkör alakú
formához képest. 

– Az együttes nagyjából egy
korosztályból, a harmincas ge-
neráció képviselôibôl áll. Van-e
vagy volt-e valamikor Önök
mellett olyan idôsebb kollega,
aki valamilyen szakmai vezetô-
ként elindította ezt a tucatnyi
embert a választott úton?

– A mi esetünkben ez a fel-
adat a fiatal kora ellenére is
nagy (kamaramuzsikusi, szólis-
ta- és a zenekari) tapasztalatok-
kal rendelkezô Déri Györgyre
hárult, akinek nevét arany keret-
be szeretném foglalni. 

– Mennyire rugalmas az
együttes létszáma? Azaz a szín-
padon mindig 12 ember szere-
pel, vagy esetenként kisebb kamaraegyüttesként,
esetleg szólistaként is fellépnek a muzsikusok?

– Tizenöten vagyunk és minden alkalommal
szigorúan tizenketten ülünk ki a színpadra.
Minden hangversenyen azonban legalább egy
lehetôsége van a koncertmesternek szólózásra,
mûsorra tûzünk tehát olyan darabot, ahol ô szó-
listaként is szerepelhet.

– Milyen elvek alapján állítják össze egy-egy
hangverseny programját? Az ilyen kisebb, saját
átiratokat is megszólaltató együttesek ugyanis
rendre játszanak mûsoruk végén úgynevezett
ráadásdarabokat, olyan mûveket, amelyek ki-
mondottan a közönség hangulatát hivatottak
feloldani, felpezsdíteni. Önök is felkészültek eb-
bôl a repertoárból, vagy helyesebbnek tartják a
hagyományos szerkesztési szokások követését?

– Nálunk is tradíció a könnyebb mûfajok
megfelelô adaptálása. Minden homogén együt-
tesnél ugyanis (mint amilyenek az ilyen hagyo-
mányok teremtésében élenjáró énekegyüttesek
és a mi csellóegyüttesünk is) elengedhetetlenül
fontos, hogy még változatosabb legyen a mû-
sor, mint akár egy szimfonikus zenekar eseté-
ben. Mi nem játszhatunk egy egész estén át
mondjuk Bach mûveket, mert azt a közönség
egy idô után elunja. Nagy figyelemmel kell
megszerkesztenünk minden programunkat,
hogy a változatosság ne váljék ízléstelenné. Le-
hetôségünk van azonban olyan mûfajokból is
válogatni, amit egy szimfonikus zenekar nem,
vagy csak nagyon ritkán engedhet meg magá-
nak. Mi – megfelelô elôkészületek és gondos

mérlegelés után - játszhatunk tehát filmzenét,
Beatlest. (Szerencsére Sturcz András Európa-
díjas jazz-kvartettben is játszott, a könnyebb
mûfajokban remek átiratokat tud készíteni.)
Sok ugyan a kötöttség, de mienk a mûsorszer-
kesztés szabadsága is, ami sok mindenért kár-
pótol.

– Mennyire népszerû a csellóegyüttes „mû-
faja”? Hány  ilyen zenekarról tud Magyaror-
szágon illetve Európában?

– Léteznek egy-egy alkalomra, egy-egy fel-
lépésre együtt készülô, ám „szervezetileg” nem
ratifikált csellóegyüttesek. Olyan csellózenekar
azonban, amely állandósított struktúrában, fo-
lyamatos koncertszervezés és rendszeres próba-
rend alapján mûködne, nincs több Európában.

– Milyen rendszerességgel és mennyit pró-
bálnak?

– Számunkra a próbaidôszak fontosabb, mint
maga a koncert, hiszen valahol még kezdô

együttesnek számítunk. Kezdô zenekarok szá-
mára pedig a tanulás a létezô legfontosabb do-
log. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy egy-egy
fellépésre négyszer-ötször annyit próbálunk,
mint egy szimfonikus zenekar. Ez konkrétan
például azt jelenti, egy-egy hangverseny elôtt
két-háromhetes periódusban minden nap próbá-
lunk.

– Hogyan lehet ezt megoldani, ha a tagok
egyébként különbözô szimfonikus zenekarokban
dolgoznak?

– Az idôegyeztetés valóban mindig neural-
gikus pont, de azért meg lehet oldani.

– Hol próbálnak?
– A Nádor Teremben, a Vakok Általános Is-

kolájában, ahol nagyon kedvesek és megértôek.
A Nádor Teremnek egyébként önálló, jól mû-
ködô programirodája van, amellyel hangver-
senyt is szoktunk közösen szervezni.

– A megfelelô hangzás szempontjából egy
homogén együttesnél különösen nem mindegy,
milyen minôségû hangszereken játszanak a ta-
gok. Felmérte-e a tagok kiválasztásánál az eb-
bôl adódó elônyöket vagy hátrányokat?

– Szerencsénk volt, mivel ezek a muzsikusok
nemcsak hangszeres tudásukra, de hangszereik-
re is nagyon igényesek, így hangszerparkunk
megfelelônek mondható. Legtöbbjük saját tu-
lajdonú gordonkán játszik. Így tehát többnyire
saját hangszereink vannak – természetesen ezek
a tagok, nem pedig a csellóegyüttes sajátjai.
Magunknak kell majd feltétlenül megoldani az
egy két éven belül esedékes amerikai turnéig,

szállításra alkalmas tokok és majd a hangszerek
biztosításának finanszírozását, ami szintén egy
kisebb vagyont jelent.  

– Vannak szponzoraik?
– Nagyon nagy munkával, koncertenként. A

szokásos nehézségek mellett el kell fogadtat-
nunk a szponzorokkal, hogy ez nem egy tradi-
cionális mûfaj és hogy az együttes egyáltalán
nem olcsó, mert az ilyen szintû felkészültség-
nek ára van.

Ilyenkor konkurenseink a szimfonikus zene-
karok is, amelyek ha olcsóbban vállalnak el egy
koncertet, szintén nem nyereségesek, de nekik
alapellátásra ott az állami finanszírozás. Ez ne-
künk nincs, így árban egyáltalán nem vagyunk
velük versenyképesek, azzá kell tehát lennünk
minôségben.

– Határainkon túl milyen az érdeklôdés az
együttes iránt?

– Érdekes módon a külföldi menedzsmentek
jobban foglalkoznak velünk,
mint az itthoniak. Több magyar
koncertszervezô cégnek is lead-
tam a szükséges anyagot még
1996-ban, amikor megalakul-
tunk, de még egyszer sem csör-
rent a telefon. Most az itthoni
fellépéseinket én magam szer-
vezem, külföldön pedig me-
nedzsmentekkel tárgyalok.
– Számon tartanak-e valamilyen
szakmai-erkölcsi tanulságot,
ami az elmúlt három év során
megfogalmazódott közös mun-
kájuk során?
– Elsôsorban azt, hogy a külön-
bözô zenekarokból érkezô mu-
zsikusok ebben a munkában

nemcsak saját magukat, de zenekarukat is kép-
viselik. Számukra ez egyfajta demonstráció,
hogy különbözô együttesek tagjai nagyon ma-
gas színvonalon, mindennemû szakmai félté-
kenység mellôzésével képesek a zenére kon-
centrálni. Mindenki büszke arra, hogy a többi-
ekkel együtt dolgozik. Mindenki tudja, hol van
a maga helye, egyértelmûek és nem vitatottak a
„pozíciók”. Ennek az a lényege, hogy amikor
ez az egész létrejött, mindenki tudott a másik ti-
zenegyrôl és mindenki azt mondta, hogy azok-
kal szívesen dolgozik együtt. Amikor ugyanis
megkérdeztük az általunk választott muzsiku-
sokat, szeretnének-e részt venni egy ilyen mun-
kában, mindenkinek az volt az elsô kérdése,
hogy kik a többiek. Ismerik egymás szakmai
képességeit, erényeit, senkit nem ért kellemet-
len meglepetés. Ezeket a kérdéseket nem lehe-
tett megkerülni, hiszen itt mindig egyforma ma-
gas szakmai színvonalat kell nyújtani. 

A Budapesti Csellóegyüttes tagjai: 
Sturcz András, Déri György, Wambach Ti-

bor (Opera), Paláncz Antónia (Donhányi), Ha-
rangozó Sándor (Opera), Kószás Ágnes
(MÁV), Kussay Hussein Mahdi (Rádiózene-
kar), Rönkös Ildikó (Váci Zenemûvészeti Szak-
középiskola), Benkô Szabolcs (zeneakadémiai
növendék), Pleszkán Mariann (NFZ), Vámos
Marcell (zeneakadémiai növendék), Pólus
László (opera), Kántor Balázs (Opera)
Boldoghy-Kummert Péter (Opera).

Tóth Anna
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