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A jubileumi koncertsoro-
zatot záró rendezvényen 
Joseph Haydn három kiváló 
mûvét tûzte mûsorra az Érdi 
Kamarazenekar. A hangversenyt 
profi vendégszereplõk tették 
teljessé: Haydn kantátáját a 
budaörsi Kristófi Ágnes opera-
énekes adta elõ, a két kürtre 
írt Esz-dúr versenymû kürt-
szólistái pedig Kovács Gergely 
és Benyus János voltak, míg a 
Le Matine, azaz Reggel címet 
viselõ Haydn-szimfónia remek 
hangzásában Részegh Benedek 
mûködött közre. Három 

remekmû hangzott el kiváló 
zenekari elõadásban, amit vas-
tapssal köszönt meg a szépszá-
mú komolyzenét kedvelõ érdi 
közönség.

A két évtizede fennálló 
vonós zenekar életre hívó-
ja és vezetõje Rédai Erzsébet 
zenepedagógus, aki 33 éve 
dolgozik az érdi Lukin László 
Alapfokú Mûvészetoktatási 
Intézményben, és közösségi, 
valamint mûvelõdésszervezõi 
munkásságáért a közgyûlés 
határozata alapján idén a 
magyar kultúra napja alkalmá-

ból Érdi Mûvészeti Díjjal tün-
tették ki. A jubileumi koncertet 
követõen pedig maguk a tagok 
köszöntötték, és saját készítésû 
ajándékkal lepték meg zenekari 
vezetõjüket. 

– A napokban jómagam is 
azon tûnõdtem, vajon mi tar-
tott, mi tart benneteket ennyi 
éven át ebben a zenekarban? 
– tette fel a kérdést a koncert 
után a mûvelõdési ház muzsi-
kusoktól zsúfolt öltözõjében 
Rédai Erzsébet tanárnõ, majd a 
válasszal folytatta: 

– Azt hiszem, mindannyiun-
kat a zene szeretete és a barát-
ság köt össze. Szükségünk 
van a szabad muzsikálásra, de 
– mint az az évek során bebi-
zonyosodott – szükségünk van 
egymásra, a jó társaságra is! 
Szeretném, ha akkor is lenne, 
aki összefogja és vezeti ezt a kis 
kamarazenekart, amikor az én 
kezembõl már kiesne a vonó, 
mert mindannyian megtapasz-
talhattátok: kell a társaság, és 
kell a zene! – vélte a zenekar 
vezetõje. 

– A kamarazenekar tagjainak 
hetven százaléka zenetanár, 
a többiek amatõrök – tájékoz-
tat Rédai Erzsébet, miután az 
együttes tagjaitól elbúcsúzva, a 
gyönyörû, lélekemelõ koncertet 
követõen marad egy kis ideje 
arra, hogy a vonószenekar-
ról beszélgessünk. – Átlagban 
huszonöt körüli a létszámunk, 
és a zenekar tagjainak a fele a 
megalakulás óta köztünk van. 
Mivel a zeneiskola a bázisunk 
(és egyben legfõbb támogatónk 
is), az intézmény oktatóit is 
„megmozgatja” a kamarazene-

kar, és szívesen bekapcsolód-
nak a munkába. Akadnak, akik 
hosszabb-rövidebb idõre, szü-
lés és gyermeknevelés miatt, 
vagy egyéb okból elhagyták 
a sorainkat, de pár év múlva 
visszatértek. Vannak, akik-
kel Budapesten muzsikáltunk 
együtt, majd esztendõk eltel-
tével Érden összetalálkoztunk, 
és a kamarazenekarban folytat-
tuk az együtt zenélést. Egy-egy 
évad során egyre több hang-
szert szippant magába a vonós-
együttes, olyannyira, hogy 
szimfonikus zenekarrá alakul. 
Fellépéseinkre, hogy a közön-
ség igényeinek megfeleljünk, 
szeretünk meghívni egy-egy 
profi hangszerszólistát is, mint 
ahogyan erre a mostani koncer-
tünk is példa volt. 

– Hogyan születik meg egy‑egy 
koncert mûsora? Mi alapján 
válogatják a zenemûveket?

– Két szempont vezérel ben-
nünket. Az egyik, hogy a közön-
ségnek tetszõ mûvek legyenek, 
tehát mindenképpen híres 
zeneszerzõk alkotásaiból merí-
tünk. A másik fontos szempont, 

Koncertsorozattal ünnepelt a húszéves Érdi Kamarazenekar

Jó zene és jó társaság
Immár  harmadik  emlékezetes  jubileumi  koncertjét 
tartotta meg az Érdi Kamarazenekar vasárnap este a 
Szepes  Gyula  Mûvelõdési  Központ  színháztermében. 
A fõként  zenepedagógusokból  álló  vonós  együttes 
tavaly  év  végén  ünnepelte  fennállásának  huszadik 
évfordulóját,  és  e  jeles  alkalomból  három  –  erre  az 
esztendõre is átnyúló – értékes hangversennyel aján-
dékozta meg az érdi zenekedvelõ közönséget.  hogy a darabok elsajátítása során 

fejlõdjön is a zenekar, tehát a szá-
munkra nagyobb kihívást is fel-
vállaljuk. Arra azonban kevés a 
heti egy-két próba, hogy kortárs 
zeneszerzõk mûveivel kísérle-
tezzünk. Jubileumi koncertje-
inket elsõként az elmúlt húsz 
év legszebb mûsoraiból állítot-
tuk össze. Vegyes, ám roppant 
szép mûvekbõl válogattunk. 
A második ünnepi koncertünk 
decemberben a karácsonyi han-
gulatot idézte, templomi muzsi-
kával, fõként Bach mûveivel. 
Ezt a mai hangversenyt pedig 
Haydnnek szenteltük, hiszen 
tavaly emlékeztünk meg a nagy 
zeneszerzõ halálának 200. 
évfordulójáról. Mivel a Reggel 
és a Dél címû szimfóniáját 
már megtanultuk, az Este van 
csak hátra, és ebbõl a három 
gyönyörû darabból is lesz 
nemsokára egy újabb, önálló 
Haydn-koncert. De elõtte bemu-
tatunk egy kizárólag magyar 
zenemûvekbõl összeállított 
mûsort március 15-e elõtt, ami-
vel Törökbálinton is fellépünk 
majd. Aztán folytatódik a köz-
kedvelt ifjúsági Kakaókoncert 
sorozatunk, majd – ahogy a 
korábbi években – szerepelünk 
a Nyári Zenélõ Udvar program-
sorozatában, és a Múzeumok 

éjszakáján is számítanak ránk. 
Ebben az évben szeretnék egy 
kiadványt is megjelentetni az 
Érdi Kamarazenekar két évti-
zedes munkájáról, és nagyon 
remélem, hogy egy külföldi 
utazás is belefér még az idei 
tervünkbe. 

– Minderre honnan gyûjtenek 
erõt és energiát a kamarazene‑
kar tagjai, hiszen valamennyien 
munka után, a szabadidejüket 
áldozva tudnak csak gyakorolni 
a fellépésekre.

– A siker titka abban lehet, 
hogy a próbákon rendkívül 
összeszedettek mindnyájan, 
így képesek vagyunk remekül 
összpontosítani a feladatra, és 
rövid idõ alatt sikerül meglel-
ni az összhangot, elsajátítani 
a darabokat. Jómagam egyálta-
lán nem érzem úgy, hogy töb-
bet dolgoznék, mint a többiek. 
Együtt, közösen fektetjük bele 
a munkát. Azt pedig jól tudom, 
hogy szükségünk van a közös 
muzsikálásra, szükségünk van a 
társaságra. Két évtizedes fennál-
lásunk pedig azt igazolja, hogy 
Érdnek is szüksége van a kama-
razenekarra, amit leginkább a 
közönség fogadtatása bizonyít, 
amiben oly gyakran részünk 
volt az elmúlt két évtized alatt. 

 Bálint Edit 

A két évtizedes zenekar üdvözli a közönséget
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Rédai Erzsébet zenepedagógus

Rédai Erzsébet meghatódva vette át a zenekari tagok ajándékát, és meg-
köszönte húszéves kitartó munkájukat 

mozaik


