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DUÓ-ÉS TRIÓ-KONCERT AZ ALKOTÓ MUZSIKUSOK 

TÁRSASÁGÁNÁL 
 

Összművészeti csoportunk, az Alkotó Muzsikusok Társasága 1994 óta rendezi 

meg tavaszi programsorozatát, az AMT-napokat. Ez a fesztivál általában április-

májusban zajlik, egyaránt tartalmaz budapesti és vidéki eseményeket. 

Elhangzanak a zeneszerző tagok régebbi vagy újabb darabjai, olyan műsor is 

van, amelyen felolvassuk íróink, költőink írásait. Sőt a képzőművészek is 

bemutatkoznak egy kiállításon. 1996-ban pl. 1 hét alatt 11 rendezvényt 

tartottunk: délutáni előadásokat és esti koncerteket foglalt magába az AMT-

napok. Az 1999-es esztendőt 7 koncert és 6 bemutató (kotta, hangszer, tanítás) 

fémjelezte. Leggyakrabban 5-7 műsort szervezünk. Az utóbbi években őszre is 

áttevődik néhány programunk.  

2022-ben tematikus koncerteket terveztünk.  

Nyitó rendezvényünkre április 6-án került sor az ELTE BTK Művészetközvetítő 

és Zenei Intézet Kodály kamaratermében. Végre szabadon hallgathattuk egymás 

műveit és így tehetett a közönség is. Változatos program kialakítására 

törekedtünk. A koncert címéhez igazodva különböző hangszer összeállításban 

tűztünk műsorra triókat: hegedű- gordonka- zongora; fuvola-gordonka-zongora; 

fuvola-oboa-zongora; fuvola-oboa-klarinét és 3 hegedű felállásban. Egyes 

fellépők több mű előadásában vettek részt (Tóth Judit, Pallagi Teréz, Almássy 

Juhász Andrea, Klenyán Csaba). Nagyon köszönjük a művészeknek, hogy 

lelkesen, igazi átéléssel muzsikáltak! 

Szánthó Lajos alkotásával kezdtünk, egy derűs, dinamikus zongorás trióval 

(Rondó). Másfajta zenei világot képviselt Magala Ronnie műve. A címe is 

nagyon különös: Unmusikalisches Opfer (utalás J. S. Bachra), mely sorozat 

fuvola-és zongorakompozíciókat tartalmaz. A szerző előadásában felcsendült 

darab, a Noktürn utóbb a Három noktürn folyamatába került be. Gallai Attila 

hagyományos gyors-lassú-gyors felépítésű trióval képviselte magát a műsorban, 

amely fuvolán, gordonkán és zongorán szólalt meg. Nógrádi Péter eredetileg 

mást tervezett, de úgy hozta a sors, hogy egy zongoraszólót és egy 

klarinétdarabot ismerhettünk meg tőle. Előbbi a „Pinocchio” c. mesejátékból 

volt részlet, utóbbi a „Fülemüle” címet viselte. A telet és a karácsonyi 



hangulatot idézte Kárpáti Attila, Hajdu Lóránt régi tanítványa,amint mestere 

„Téli variáció”-it zongorázta, amely Liszt és Messiaen-utalásokat is tartalmazott, 

egyébként a „Hull a pelyhes fehér hó” c. dalt használta alapként. Először 

mutatkozott be kompozícióval Baráz Ádám, Társaságunk egyik új, fiatal tagja. 

„Two Pieces for Flute, Oboe and Piano” triójának címe. Az I. tétel Lost int he 

forest (Elveszve az erdőben) izgalmas programzene. A II. tétel az Unisono 

lehetőségeit használja ki. A Sinfonietta – Csepregi György zongoraműve –

többször volt hallható AMT-koncerteken. 2011-ben született a darab, a Liszt-

évforduló tiszteletére. A romantikus ihletésű mű két ellentétes karakterű zenei 

témára épül. Lencsés Lajos 75. születésnapjára készült Szendi Ágnes Ünnepi 

trió-ja fuvolára, oboára és klarinétra, romantikus hangvételben, változó 

metrumokkal. Mérész Ignác nagyon szerette Mozart hegedűtrióit játszani. Így 

szívesen komponált ő is erre a hangszeregyüttesre. A négy tételes alkotását nagy 

tapssal jutalmazta a közönség. 

Felsorolnám a koncertünkön fellépő művészeket: 

Almássy Juhász Andrea – oboa 

Buzási Diána, Mezei Kármen, Tóth Judit – hegedű 

Dr. Fábián Tímea, Pallagi Teréz – fuvola 

Pólus László, Szilágyi Ágota – gordonka 

Klenyán Csaba –   klarinét 

Baráz (Yajima) Alisa, Bokor Ildikó, Csepregi György, Cs. Nagy Ildikó, Kárpáti 

Attila, Magala Ronnie, Szendi Ágnes – zongora 

A koncert megtekinthető a következő linkre kattintva: 

https://youtu.be/3hGSr-AmI-M  (1:09:07) 

Térjünk rá most a másik koncertünkre.  

https://youtu.be/3hGSr-AmI-M


 

Jó hangulatú, vidám este volt az Alkotó Muzsikusok Társasága következő 

hangversenye az Országos Idegennyelvű Könyvtárban „Duó-koncert” címen. 

Vagyis az elhangzott alkotásokban ketten muzsikáltak együtt. A legnagyobb 

feladatot Tötös Krisztina és Rumy Balázs vállalta, mivel három szerző művét is 

előadták. Baráz Ádám ismét programzenével jelentkezett, a négy kis tételt még 

konzis időszakában komponálta. Bujtás József viszont új kompozíciót hozott, az 

„Invenció és fantázia” bemutatója hangzott el Bujtás Anita és Granik Anna 

előadásában. Magala Ronnie is visszatekintett és a zeneakadémiai éveiből 

választotta a „Fémesen, tűnődve” c. zongoradarabját. Részleges bemutatóként 

csendült fel Szendi Ágnes „Lírai darab” -ja A 2012-ben komponált I. tételhez 

2021-ben írt egy II. tételt. Szánthó Lajos duóját, a Szonatinát két fiatal hölgy: 

Dr. Fábián Tímea és Klimászné Varga Zsófia fuvolázta. Baráz Ádám nemcsak 

zeneszerzője, de egyik szereplője is volt a hangversenynek. Feleségével, 

Alisával játszották el Hajdu Lóránt „Két népdalá”-t négykezesben, a „Kicsiny a 

hordócska” és az „Igyunk itt, mert van mit” c. ivónóták feldolgozását. A 

megtervezett műsorhoz képest ápr. 12-én is változásokat kellett végrehajtani. 

Amiatt olyan ötletünk támadt, hogy Mérész Ignác „Tíz duó kis hegedűsöknek” 

kottáját átadtuk a Tötös Krisztina–Rumy Balázs előadó párosnak, hogy 

válogassanak a sorozatból és szólaltassák meg klarinéton azokat. 

Megállapíthattuk, hogy az apró darabok klarinétokon is jól szólnak. A másik új 

tagunk, Nagy Zsolt Gábor kompozíciója is elhangozhatott ezen az estén. Két 

fuvolán hallhattuk a „Csetepaté” c. művet. Magala Ronnie-hoz hasonlóan 

Csepregi György is maga játszotta zongoraművét, „A gondolat utazásá” -t. 

Zárószámként Gallai Attila Meditációk II. fuvolára és zongorára c. műve II. és I. 

tételét ismerhettük meg, dr. Fábián Tímea fuvolázott, Bokor Ildikó zongorázott. 

Örömmel vettük, hogy az átalakított programunk is nagy sikert aratott.  



A koncert megtekinthető a következő linkre kattintva: 

https://youtu.be/6puN2Nf_zKA  

Az AMT-napok első két hangversenye után a további műsorainkra készülünk. 

2022.  április 27-én Dorogon tartunk ifjúsági hangversenyt, 2022. május 9-én 

pedig visszatérünk az Országos Idegennyelvű Könyvtárba, hogy ott az íróink-

költőink és képzőművészeink és bemutatkozhassanak. A gyönyörű Nádor terem 

lesz a helyszíne az AMT-napok záró programjának 2022. június 1-én.  

2023-ban pedig már a 30. AMT-napokat szeretnénk megrendezni! 

 

SZENDI ÁGNES KÉPRIPORTJA 

 

 
 

Tötös Krisztina, Rumy Balázs 

 

 

 
 

Klimászné Varga Zsófia, Dr. Fábián Tímea 

 

 

https://youtu.be/6puN2Nf_zKA


 
 

 Baráz (Yajima) Alisa, Baráz Ádám 

 
 

 
 

Bokor Ildikó, Dr. Fábián Tímea 

 

 

 
 

Bokor Ildikó, Dr. Fábián Tímea, Pólus László 
(Ivanyickaja Irina felvétele) 

 

 



 

  Baráz (Yajima) Alisa, Pallagi Teréz, Almássy Juhász Andrea 

 
 

Pallagi Teréz, Klenyán Csaba, Almássy Juhász Andrea 

 

 

 
 

                                          Tóth Judit, Buzási Diána, Mezei Kármen   

 


