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OLVASÓI KÖSZÖNTŐ

Képen Fricsay Dobay Márta és férje Dobay Lajos.

   Napjainkra már minden hivatás 
fejlődésének elengedhetetlen 
alappillérjének számítanak 
a szakmai napok szervezése, 
amely a tudományos és reklám 
tevékenység mellett komoly 
innovációs töltetet is ad minden 
szakágnak. Mind ezek mellett 
jótékony hatással van a szakmában 
dolgozó közösségekre is, hiszen 

ezen alkalmakat értelmezhetjük a „csapatépítés” a szakmai 
összetartozást elősegítő programoknak is, melynek jótékony 
hatása felbecsülhetetlen. Az elmúlt évtizedekben a Magyar 
katonazene Napja, amely 2006-óta hivatalosan is szerepel a 
Magyar Honvédség fegyvernemi napjainak sorában, kiemelten 
fontos kulturális és protokolláris eseménnyé vált a szakma 
számára, amelynek létjogosultságát és megbecsültségét az 
előjáró honvédelmi szervezetek vezetőinek aktív részvétele 
és támogatása támasztja alá. Éppen ezért kell kiemelten 
kezelnünk és megbecsülnünk saját szakmai napunkat és 
megadni annak minden méltóságát, tiszteletét – benne 
a Hangász újság megjelenésének lehetőségével, annak 
tudatában, hogy az elmúlt években számos szakmai nap 
került eltörlésre a Magyar Honvédség berkeiben.

Beköszöntőmben azért szeretnék külön kitérni a saját 
fegyvernemi napunk történetére, mivel e rendezvény 
szervezése egy idős a Fricsay Richárd Katonazenei 
Hagyományőrző Egyesület megalakulásával, hiszen 20 
évvel ezelőtt 1999-ben merült fel először egy szakmai nap 
létrehozásának gondolata. E kettős kerek évforduló fényében 
talán érdemes visszatekinteni erre a termékeny időszakra.
A Fricsay egyesület megalapítása a 90-es évek Központi 
Zenekarának példaértékű és előremutató gondolata volt, és 
azt a küldetés tűzte ki célul, hogy a magyar katonazene sok 
évszázados kulturális értékeit és hagyományait bemutassa, 
népszerűsítse és kutassa. E célok megvalósításának első 
kézzelfogható megnyilvánulása egy szakmai nap létrehozása 
volt 2000-ben, amely a Magyar Katonazene Napja elnevezéssel 
/akkoriban még nem fegyvernemi nap/ a Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum történelemmel átitatott patinás épületében talált 
otthonra és támogatást. A szakmai nap első fő szervezője 
Hoffer Tibor törzszászlós az egyesület alapító elnöke volt 
és akkor még id. Fricsay Richárd élete és munkássága 
szolgáltatott szimbólumot a rendezvénynek. Ez később 
2006-ban Dohos László ezredes MH főkarmester javaslatára 
változtatásra került és ifj. Lehár Ferenc katonakarmester 
lett szimbolikus alakja a szakmai napnak. Visszatérve az első 
katonazene napi rendezvényre, az egyesület ünnepi koncerttel 
és szakmai fórummal várta az érdeklődőket, amelyen Hoffer 
Tibor elnök és Dohos László ezredes MH főkarmester tartott 
tudományos előadást. Akkoriban még csak egy kis sörpavilon 
alatt zsíros kenyér és némi jófajta magyar bor várta az aktív 
és nyugállományú régi kollégákat elmélázni egy kicsit a régi 

katonazenészi időkről, emlékekről. Már akkor elsöprő akarat 
és döntés született arról, hogy a helyszínen emléktáblát állít 
fel az egyesület a hazát szolgált elhunyt katonazenészek 
emlékének tiszteletére. Az emléktábla megvalósulására 
három évet kellett várni, amíg 2002-ben az egyesület egykori 
tagjának Héjasi László törzszászlósnak önzetlen felajánlásának 
köszönhetően elkészült az emlékmű. 
A szakmai nap 2006 óta hivatalosan is a Magyar Honvédség 
katonazenekarainak fegyvernemi napja és azóta is töretlenül 
fejlődik és talán az egyik legszínvonalasabb katonai szakmai 
napként tekinthetünk rá. 
Az első rendezvény óta számos nagyszerű katonazenei 
témájú előadást hallgathatott meg a közönség az ország 
vezető karmestereinek tolmácsolásában, amelyek bekerültek 
a Hangász katonazenei szaklapba is, ezzel is elősegítve azt a 
tudományos kutatómunkát, amely a magyar katonazenei 
hagyományok és kulturális értékek, valamint a hazai és külföldi 
katonazenei szakmát érintő hírek és publikációk közreadását 
jelenti. Ez a sikeres húsz esztendő és a katonai előjárók pozitív 
visszajelzései adhatnak további erőt abban, hogy az egyesület 
tovább vigye a katonazenei hivatásunk hiteles és szakszerű 
képviseletét és népszerűsítését.

   A továbbiakban engedjék meg, hogy beszámoljak az 
egyesület 2018-as tevékenységéről. A tavalyi év nélkülözte 
a látványos és nagy ívű egyesületi programokat, mondhatni 
visszafogottabb évet zártunk, de amire büszkék lehetünk, 
hogy a Hangász zenei újság a tavalyi évben is kiadásra került. 
Kétségtelen tény, hogy az egyesület honlapja szerényebb évet 
zárt, amiben egyértelműen javulnunk kell a jövőben és több 
katonazenei hírt és szakmai értekezést kell közreadnunk. 
Mind ezek mellett az egyesület számára az elmúlt év sem 
telt el igazi meglepetések nélkül, amikor abban az óriási 
megtiszteltetésben részesült, hogy a Fricsay családtól egy 
újabb történelmi relikviát kapott ajándékba. Akik már 
lapozgatták Marosi László: Két évszázad katonazenéje 
Magyarországon című könyvét, azok találkozhattak azzal a 
történettel, hogy amikor id. Fricsay Richárd nyugdíjba vonult 
akkor zenekarától egy ezüst szivartárcát kapott ajándékba. 
További figyelmességként az idős mester egy saját magát 
ábrázoló mini grafikát is kapott, amely most adományként 

Kedves Hangászok, tisztelt Olvasó! 
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Szervezők:
MH Főkarmesteri Iroda

Fricsay Richárd Katonazenei
Hagyományőrző Egyesület

A Magyar
Katonazene Napja

fegyvernemi
ünnepségsorozat
programjainak

támogató és
együttműködő partnerei:

HM
HADTÖRTÉNETI INTÉZET

ÉS MÚZEUM

MAGYAR HONVÉDSÉG
VITÉZ SZURMAY SÁNDOR 

BUDAPEST
HELYŐRSÉG DANDÁR.

Kedves Kolléga, Barátunk, Ismerős!
Sajnos még mindig nagyon kevés adózó él azzal a lehetőséggel, hogy az adóbevalláskor

az adó 1 % -os rendelkezését is leadja. Az adó 1 % felajánlása Neked csak egy nyilatkozat
kitöltése, Egyesületünknek pedig a fennmaradást jelenti. Kérjük, segítsd az egyesület

működését az alábbi adószámon:
18245251-1-43

Köszönettel: Fricsay Richárd Katonazenei Hagyományőrző Egyesület Elnöksége

visszakerült Magyarországra az egyesület és a Központi 
Zenekar közös tulajdonába. Ez a páratlan kordokumentum 
méltán erősíti majd a Központi Zenekar történelmi 
hagyományait, hiszen jogelődje éppen az a zenekar, amely ezt 
adományozta az egykori legendás katonakarmesterének. Ezt 
a csodás ajándékot személyesen Fricsay Dobay Márta és férje 
Dobay Lajos hozta és adta át egyesületünknek. Mindezt ez 
úton is szeretném nekik megköszönni és az eddigi folyamatos 
önzetlen segítségüket, támogatásukat és megtisztelő 
figyelmüket. 
A Továbbá szeretném megköszönni mindazok segítségét, 
akik támogatták és segítették az egyesület hiteles és sikeres 
szakmai működését, ami után joggal bizakodhatunk abban, 
hogy a következő évben - években is élvezhetjük a Magyar 
Honvédség és benne a katonazenei szakma kitüntetett 
figyelmét és erkölcsi támogatását. Köszönjük!

Sárosi Péter százados Egyesület Elnöke
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Főkarmesteri köszöntő

Kedves Katonazenész kollégák, 
tisztelt Olvasók!

   Az elmúlt 2018-as szakmai év 
is bővelkedett hagyományos 
katonazenei programokban, 
amelyek tovább gazdagították 
a honvédség kulturális életét 
és a katonazenekarok már 
hagyományos tevékenységi 
körét. Mindezekből kiemelkedtek 
a regionális katonazenekari 

fesztiválok, amelyek napjainkra már fontos szerepet töltenek 
be a magyarországi katonazenei szakma művészeti életében 
és a helyőrségek kulturális programjaiban. Ennek bizonyítéka 
többek között új zeneművek és zenekari hangszerelések 
létrejötte, amelyek a zenés alaki bemutatók és az összevont 
koncertek műsoranyagát színesítik. Sok esetben íródtak 
fanfárok és indulók a fesztiválok, valamint az alakulatok 
számára, amely szintén a fúvószenei irodalmat, szakmánkat 
gazdagítják.
Mind ezek mellett az elmúlt esztendő természetesen a 170 
éves fennállását ünneplő Magyar Honvédség jubileumi 
éve is volt, melynek kapcsán számos ehhez kapcsolódó 
rendezvényen vettek részt zenekaraink.
Eközben jelentős változások kezdődtek a Magyar Honvédség 
életében, amely egy átfogó fejlesztésen alapuló jellemzően 
tárgyi eszközök, felszerelések és nem utolsó sorban  
bérfejlesztés tekintetében mutatkozik meg.
Az innovatív szemléltváltási szándék a haderő egészét érinti, 
hiszen mint NATO tagországnak folyamatosan meg kell 
felelnünk az előttünk álló kihívásoknak. A reform elképzelések 
még nem érintik direkt módon a katonazenei területet, de 
már biztos, hogy az átalakítás kapcsán a katonazenekarok 
jogi és működési háttere is átdolgozásra kerül. A karmesteri 
iroda a hivatalosan is bekért szakmai és jogi állásfoglalásokkal 
igyekszik megteremteni a katonazenekarok hosszú távú  
megnyugtató működésének feltételeit. 

   Napjainkban a katonazenekarok a Magyar Honvédség 
kulturális életének egyik legfontosabb részét képezik a hazai 
és nemzetközi fórumokon egyaránt. A kihívások számunkra 
azok a koncertek, fesztiválok, zenekari találkozók ahol 
zenekaraink öregbíteni tudják a Magyar Honvédség és ezen 
belül a katonazene jó hírét.
A tavalyi évben zenekaraink több katonazenekari fesztiválon 
vettek részt, az egyik kiemelkedő ilyen vendégszereplés 
Németországban, Düsseldorfban megrendezett nemzetközi 
fesztivál volt a német haderő szervezésében.
Ez évben a NATO tagság 20 éves jubileumi megemlékezési 
ünnepségére  Brüsszelben kerül sor Csehország és 
Lengyelország  zenekaraival közösen, amelyre hazánkból a 
Szolnok Légierő zenekart delegáljuk.
Már visszatérőesemény, de számunkra nagyon felemelő és 
megtisztelő szolgálat, a Lourdes városában megrendezésre 
kerülő katonai zarándoklaton való részvétel, illetve annak 

zenei kiszolgálása melyet idén a Tata Helyőrségi Zenekar 
biztosít.
Az elmúlt évben a zenekaroknál megtörtént a hadsereg új 
hadi gyakorló ruházatának cseréje is, ennek kapcsán talán 
elmondható, hogy szakmai rokonszervre talált berkeinkben, 
hiszen ennek a ruházatnak viselése és hordása úgymond 
„zenekarbarát”. A központi Zenekarnál, valamint a Budapesti 
Helyőrség Zenekarnál a zenekari téli díszruházat kiegészült 
egy nyaksállal, amely régi téli viseleti problémát oldott 
meg. Miniszteri határozatnak megfelelően a zenekari 
díszelgő ruházat megújítása is elindult, reméljük, hogy minél 
hamarabb használatba vehetjük és viselhetjük a megújult 
hagyományőrző díszegyenruhát. 

A zenekarok hangszer utánpótlására fordított anyagi fedezet 
a tavalyi évben jelentősen nőtt, amely ha az elkövetkező 
években is tartható lesz, reményeink szerint komoly 
fejlődést jelenthet a már elöregedett hangszerek cseréje és a 
hiánypótlás tekintetében egyaránt.
A tavalyi évben egy szép szakmai kiadvánnyal gazdagodott 
katonazenei kiadványaink sora, amely protokoll célból 
készült. A HM Zrínyi média gondozásában kiadott CD lemezt 
tartalmazó két nyelven megjelent „kiskönyv” a Magyar 
Honvédség magalakulásának 170 éves évfordulójának 
ünnepére készült, a jubileumi kiadványok sorát gazdagítva, 
amelyre méltán büszkék lehetünk. A zenei anyag a Központi 
zenekar és a Honvéd férfikar szakmai kvalitásait dicséri, a 
kiadvány írásos és képi tartalmának létrejötte, szerkesztése 
Sárosi Péter százados, zenekarvezető áldozatos munkájának 
köszönhető.

Kedves katonazenész kollégák, tisztelt olvasók! 

A Hangász katonazenei újság megjelenése a magyar 
katonazenekarok fegyvernemi napjához kötődik, amelyen 
keresztül én is szeretnék minden kedves aktív és volt 
kollégát köszönteni és biztatni mindenkit arra, hogy legyen 
nagyon büszke választott hivatására, amely sok esetben nem 
olyan „csillogó”. A szolgálatteljesítés minden estben teljes 
embert, sok esetben számos lemondást és állandó szakmai 
megújulást kíván sokszor távol a családtól. Azonban hiszem, 
hogy csak áldozatos munkával és elhivatottsággal tudunk 
megbecsülést szerezni munkánknak, elnyerni a közönség 
és az előjáró katonai vezetők bizalmát és megbecsülését.  
Ehhez a szépségekkel - és 
időnként nehézségekkel 
- teli szakmai munkához 
kívánok minden kedves 
kollégának jó egészséget 
és szerencsét az előttünk 
álló évre is.

Csizmadia Zsolt ezredes 
MH főkarmester
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Magyar Katonazene Napja 2018.

       A Magyar Honvédség katonazenekarai hagyományosan ünnepi keretek között rendezték meg 
fegyvernemi napjukat 2018. április 25-én a budapesti Petőfi Sándor laktanya díszkertjében, valamint a 
Budai Vár - Hadtörténeti Intézet és Múzeum dísztermében és díszudvarán. A katonazenekarok fegyvernemi 
ünnepségének központi szimbolikus alakja Ifj. Lehár Ferenc zeneszerző és katonakarmester, akinek hazai 
és külföldi zenei munkássága méltán erősíti a magyar katonazenei szakmát. Az ünnepségen részt vettek 
a Magyar Honvédség katonazenekarainak karmesterei, karmester-helyettesei, szólamvezetői, aktív és 
nyugállományú zenészei, valamint a Magyar Honvédség alakulatainak előjárói és a meghívott vendégei.

KOSZORÚZÁSI ÜNNEPSÉG

A fegyvernemi nap nyitó 
rendezvénye az MH vitéz Szurmay 
Sándor Budapest Helyőrség 
Dandár központi laktanyájának 
szoborparkjában vette kezdetét, 
amelyen katonai tiszteletadás mellett 
került megkoszorúzásra a magyar 
katonazene jeles személyiségének 
id. Fricsay Richárd alezredes 
egykori Királyi Magyar Honvédség 
főzeneigazgatójának fejszobra.

Az ünnepséget jelenlétével tisztelte  
meg Mudra József ezredes az 
MH Budapest Helyőrség Dandár 
dandárparancsnok helyettes, 
valamint Csizmadia Zsolt ezredes, MH 
főkarmester. A Himnusz eléneklése után 
Plézerné Tósoki Anikó előadóművész 
tolmácsolásában Babits Mihály: Zsoltár 
férfihangra című verse hangzott el. Ezt követően Ruff Tamás 
őrnagy, az MH Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar karmestere 
mondott ünnepi köszöntőt, benne megemlékezve az egykori 
katonazenei kiválóságról id. Fricsay Richárd alezredes, 
főzeneigazgatóról.

Ruff Tamás őrnagy, az MH Székesfehérvár
Helyőrségi Zenekar karmestere 

Az ünnepi megemlékezést követően 
a Fricsay szobor megkoszorúzására 
került sor.
Az emlékműnél koszorút helyezett 
el: a vitéz Szurmay Sándor Budapest 
Helyőrség Dandár nevében Mudra 
József ezredes, megbízott parancsnok, 
a magyar katonazenei szakma 
nevében Csizmadia Zsolt ezredes, MH 
főkarmester és Kovács Tibor alezredes, 
MH Központi Zenekar karmestere, 
valamint a Fricsay Richárd Katonazenei 
Hagyományőrző Egyesület nevében 
Sárosi Péter százados, egyesület 
elnöke, valamint Orth Gábor zászlós, 
egyesület titkára.

Id. Fricsay Richárd alezredes, főzeneigazgató emlékszobra
az MH BHD Budapest Helyőrség Dandár szoborparkjában.
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ÜNNEPI ÁLLOMÁNYGYŰLÉS

     A fegyvernemi ünnepség további része a Budai Várban a 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum dísztermében folytatódott, 
ahol ünnepi állománygyűlés, katonazenei szimpózium és 
ünnepi hangverseny került megtartásra.

   A rendezvényen megjelent: Szabó István vezérőrnagy, 
a Honvéd Vezérkar főnökének koordinációs helyettese, 
Schmidt Zoltán dandártábornok, az MH Összhaderőnemi 
Parancsnokság törzsfőnök támogató helyettese, Bozó Tibor 
dandártábornok MH Altiszti Akadémia parancsnoka, Dr. 
Kovács Vilmos ezredes a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
parancsnoka, Mudra József ezredes, az MH vitéz Szurmay 
Sándor Budapest Helyőrség Dandár dandárparancsnok 
helyettes, Csizmadia Zsolt ezredes,  MH főkarmester, 
valamint a magyar Honvédség katonai szervezeteinek vezetői 
és képviselői.
A Himnusz eléneklése után felolvasásra került Magyarország 
honvédelmi miniszterének Dr. Simicskó István és a 
Honvéd Vezérkar főnökének Benkő Tibor vezérezredes 
katonazenészeket köszöntő levele.

Tisztelt Katonazenészek! Hölgyeim és Uraim!

    Tisztelettel és elismeréssel köszöntjük Önöket a Magyar 
Katonazene Napja alkalmából! A katonazene világából 
világhírűvé emelkedő zeneszerzőnk, Lehár Ferenc születésének 

napján emlékezünk meg a katonazene és a katonazenészek 
ünnepéről. A magyar katonazene szorosan összefügg 
Magyarország és honvédelmünk történelmével és a magyar 
zenetörténet változásaival.

    A Magyar Honvédség keretein belül 1896-ban állították 
fel az első magyar katonazenekarokat. E korszak teremtette 
meg a műfaj magyar alapjait, és ez a magyar katonazene 
legjelentősebb időszaka is egyben. A katonazenekarok ebben 
a korszakban váltak a magyar kulturális élet meghatározó 
szereplőivé, amit a magas szakmai és zenei képességükkel 
értek el. Olyan neves karmesterek komponálták a legszebb 
magyar indulókat és más zeneműveket, mint Lehár Ferenc, 
id. Fricsay Richárd, (Dezséri) Bachó István vagy Kraul Antal. 
Az Önök elkötelezettségének és felkészültségének fontos 
szerepe van a honvédség életében. A zene sajátos eszközével, 
értékformáló hatásával nagymértékben hozzájárulnak 
a katonaélet teljességéhez. Külön öröm és büszkeség 
számunkra, hogy mindezen értéket hazai és nemzetközi 
zenekari találkozókon, fesztiválokon, illetve hangversenyeken 
való rendszeres szerepléseik és sikereik is igazolják. 
Képzettségük, tapasztalatuk, elhivatottságuk és fegyelmezett 
kiállásuk a katonai hivatás tekintélyét erősíti, művészi 
munkájuk értékeivel a magyar zenei életet gazdagítják. 
Mindezzel nagy szolgálatot tesznek a Magyar Honvédség 
társadalmi elismertségének erősítéséért.

Tisztelt Katonazenészek!

    Köszöntjük a magyar katonazenét és katonazenészeket 
fegyvernemi napjukon, tisztelettel emlékezve elődjeikre, 
akik történelmünk során lerakták művészetük alapjait, 
tovább vitték és fejlesztették e hivatást. Azt a hivatást, 
amely a katonák rendíthetetlen hazaszeretetének, a zene 
nyelvén megfogalmazott, legfontosabb kulturális missziós 
szerepét töltötte be minden korban. Kívánjuk, hogy a katonai 
hivatásukban és művész pályájukon egyaránt érjenek el 
kiemelkedő eredményeket. Képviseljék és népszerűsítsék 
a magyar katonai élet szellemi és kulturális értékeit, 
hagyományait.
Ezekhez kívánunk sok sikert, erőt és egészséget!
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A köszöntő levél felolvasását követően Honvéd Vezérkar 
Főnöki, MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoki, 
vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár 
dandárparancsnoki, valamint MH Altiszti Akadémia 
parancsnoki elismerések átadására került sor.

Dr. Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar Főnöke 
a Magyar Honvédség érdekében beosztásaiban huzamos 
időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréséül, a Magyar 
Katonazene Napja alkalmából emléktárgyat adományozott 
Toldi Miklós századosnak a Veszprém Légierő Zenekar 
karmester helyettesének, emléklapot adományozott 
Lovas Róbert zászlósnak a Szolnok Légierő Zenekar, 
szólamvezetőjének, Bodrogi Zsolt főtörzsőrmesternek a 
Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar, zenészének.
Az elismeréseket átadta Szabó István vezérőrnagy, Honvéd 
Vezérkar főnökének koordinációs helyettese.

Korom Ferenc vezérőrnagy, a Magyar Honvédség 
Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka elöljáró 
parancsnokai javaslatára, a Magyar Honvédség kötelékében, 
beosztásaiban huzamos időn át végzett lelkiismeretes 
munkája, a katonazene kultúrájának ápolása terén 
folytatott tevékenysége elismeréséül, a Magyar Katonazene 
Napja alkalmából emléktárgyat adományozott Pántya 
Tamás törzszászlósnak a Debrecen Helyőrségi Zenekar 
szólamvezetőjének, Füleki Gellért főtörzsőrmesternek, a 
Hódmezővásárhely Helyőrségi Zenekar, zenészének, Wéber 
Tamás főtörzsőrmesternek a Tata Helyőrségi Zenekar, 
zenészének,  Vörös Miklós őrmesternek, a Kaposvár 
Helyőrségi Zenekar, zenészének.
Az elismeréseket átadta Schmidt Zoltán dandártábornok, 
a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság, 
törzsfőnök támogató helyettese.

Szabó István vezérőrnagy elismerést ad át Toldi Miklós
századosnak a Veszprém Légierő Zenekar karmester helyettesének.

Baráth Ernő dandártábornok, a Magyar Honvédség 
vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár 
dandárparancsnoka, szakterületén huzamos időn át végzett, 
kiemelkedő munkája elismeréséül a Magyar Katonazene 
Napja alkalmából színes MH BHD Logóval ellátott pajzsot 
adományozott Kovács László főtörzsőrmesternek a Központi 
Zenekar, zenészének és Szászi Benedek őrmesternek a 
Szentendre Helyőrségi Zenekar, zenészének, Arany-fekete MH 

Schmidt Zoltán dandártábornok elismerést ad át Füleki Gellért 
főtörzsőrmesternek, a Hódmezővásárhely Helyőrségi Zenekar, zenészének.

Bozó Tibor dandártábornok elismerést ad át Ambrus Szabolcs őrmesternek, 
a Budapest Helyőrségi Zenekar, zenészének.

BHD logóval ellátott pajzsot adományozott Kolozsvári Erik 
őrmesternek, a Központi Zenekar zenészének.
Az elismeréseket átadta Mudra József ezredes, a Magyar 
Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár 
dandárparancsnok helyettese.

Bozó Tibor dandártábornok, a Magyar Honvédség Altiszti 
Akadémia parancsnoka Beosztásában huzamos időn át végzett 
kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként, a Magyar 
Katonazene Napja alkalmából emléktárgyat adományozott 
Vass István őrmesternek, a Budapest Helyőrségi Zenekar, 
zenészének,  sorszámozott parancsnoki érmet adományozott 
Ambrus Szabolcs őrmesternek, a Budapest Helyőrségi 
Zenekar, zenészének.

Mudra József ezredes elismerést ad át Kolozsvári Erik
őrmesternek, a Központi Zenekar, zenészének.
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KATONAZENEI SZIMPÓZIUM

    Az elismerések átadását követően 
a fegyvernemi nap tudományos 
előadással folytatódott, amelyen 
Sárosi Péter százados, a Központi 
Zenekar zenekarvezetőjének 
vetítéssel egybekötött szakmai 
szimpóziumát hallgathatta meg a 
közönség Katonakarmester képzés 
Magyarországon címmel.

   A karmesteri hivatás, a zeneművészet 
egyik meghatározó szakiránya, 
amelynek feladata a nagyobb zenei 
együttesek művészeti vezetése a 
koncertek és a próbák alkalmával. 
A zenekar összjátékát – szakmai 
munkáját kézmozdulatok jelrendszere segítségével irányítja 
és hosszútávon meghatározza a zenei együttes szakmai 
színvonalát és zenei stílus irányzatát.
A katonazene viszonylatában a karmesteri irányítás ennél 
jóval szélesebb jogköröket és felelősségi viszonyokat határoz 
meg, hiszen szakmai tevékenységét egy hadsereg vezetési és 
személyügyi rendszerében kell kifejteni.
Ahhoz, hogy a mai katonakarmester szakmai tevékenységét 
jól átláthassuk, egy kicsit vissza kell menni az időben egészen 
a hadizene kezdetéig.

Nehéz megválaszolni, hogy mikor és hol született ez a szakma, 
kit nevezhetünk az első katonazenésznek, de a bibliai utalások 
alapján /„Boldog az a nép, amely hallja (érti) a kürt szavát”/ 
kijelenthetjük, hogy az emberiség egyik legrégibb hivatása 
köszön vissza az eddig felhalmozódott szakmai tudásban és 
szellemi alkotásokban.
A katonazenész részese volt az emberiség történelmi 
viharainak, a seregek élén jelzőkürtösként szólította harcba 
a küzdő feleket és keltettek reményt, harci eltökéltséget 
a harctereken, emelte rangját a közösségi - társadalmi 
eseményeknek.
A katonazene irányítása már a kezdetektől fogva az adott 
hadsereg hadidobosának kezében volt – későbbiekben ezt 
ezred-dobosi beosztásnak nevezik - akinek óriási felelőssége 
volt a különböző hadijeleket – dob és kürtjeleket hadrendbe 
állítása és betanítása, valamint a hadi tevékenység során e 
jelrendszer pontos és érthető továbbítása.
E tevékenység kiemelt felelősséggel is járt, hiszen jól mutatja 
az a tény, hogy az ókor sikeres csatáit azon hadseregek 
nyerték, akiknek a legjobb hadszíntéri kommunikációja volt.

Évszázadokon keresztül jobbára csak a hadizene jelentette 
a tényleges katonazenét, amelyben csak a XVII. századi 
haderő átszervezés hozott lényeges változást. Ekkor a 
török hadsereg mintájára a katonai alakulatok már az első 
kezdetleges menetzenére kezdtek el masírozni, erre lehet 
példa a svájci gárda korabeli vonulásai, amelyről a korabeli 
feljegyzések is tanúsítanak. Ekkor még a kis létszámú 
katonazenei együttesnek karmestere nem volt, hiszen 

hangszeres összetétele néhány haránt 
fuvolákból, sípokból és dobokból állt 
mindösszesen. A XVII. század végére 
azonban lényeges változáson ment 
keresztül a katonazene. Az állam 
hatalmi eszköze, a  hadsereg egész 
Európában átállt az állandó reguláris 
haderő fenntartására. Az egyenruha 
megjelenése, egységes fegyverzet, 
vezényszó és szabályzat, valamint 
a laktanyák építése - felerősítette 
a katonazene mindennapi 
felhasználásának szükségességét. Így 
alakultak ki a tábori és szolgálati zenei 
jelek rendszere, és alakultak sorra 
a zenekarok a hadsereg társadalmi 
kapcsolatának megerősítésére. A kis 
létszámú zenei együttesek ekkorra 20 

- 30 fős zenekarrá duzzadtak, amelyben már elengedhetetlen 
volt a zenei vezető a karmester alkalmazására.
A zenetörténetben jól behatárolható, hogy kinek nevéhez 
fűződik az első karmesteri pálca és bot használata. Az első 
hiteles feljegyzések alapján Jean-Baptiste de Lully olasz 
származású francia barokk zeneszerző használt ütemezés 
céljából hosszú és díszes karmesteri botot, valamint pálcát. 
XIV. Lajos francia király kegyeltjeként a Királyi Udvari Zenekar 
vezető karmestere és udvari zeneszerzőjének nevezték ki. 
Sikerei és hatalma csúcspontján ragadta el a halál, amikor egy 
koncert közben karmesterbotjával megsebezte lábát. A seb 
elfertőződött, és rövid idő múlva, 54 éves korában meghalt. 
A díszes vezénylő bot használatát a francia katonazenekarok 
bizonyítottan innen vették át és vált a katonazenekarok egyik 
napjainkban is megkülönböztető védjegyévé.

Jean-Baptiste de Lully olasz származású francia barokk zeneszerző 
használt ütemezés céljából hosszú és díszes karmesteri botot.
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     A XVIII. század közepétől az európai városok kulturális 
életét már alapvetően meghatározta az ott állomásozó 
ezredek hangászainak zenei tevékenysége. A zenekarok az 
ezredek által támasztott katonai elfoglaltságon kívül fontos 
szerephez jutottak a városi rendezvényeken, ünnepségeken, 
egyházi szertartásokon. 
A XVIII. század végére a zenekarok vezetése két pólusúvá 
alakult át, a karmester és az ezred-dobos /tamburmajor/ 
kettős szakmai irányítása általánosan elfogadottá vált.
A katonai vezetés az ezred-dobosi tevékenységet kiemelt 
felelősségű katonai foglalkozásnak minősítette, amíg a 
karmesteri munkát inkább a civil zenéből származtatta, ezzel 
kevésbé tartotta fontosnak katonai vezetési minőségében. 
Ennek bizonyítéka, hogy e korszak katonakarmestereinek 
beosztása rendszerint szerződött civil beosztás volt egyenruha 
viselési külön engedéllyel.
Ennek ellenére azonban a karmester felelt a zenei együttes 
szakmai előmeneteléért – a szolgálati feladatok mellett 
próbákat tartott és ő felügyelte és szervezte a hadsereg 
társadalmi kapcsolatait, megbízási szerződése három évre 
szólt. 
A tehetséges és rátermett karmester a városokban 
példaértékű kulturális életet tudott teremteni, ápolta a 
nemzeti zenei hagyományokat zeneszerzői és hangszerelési 
képességével, ösztökélte a polgárság zenei közművelődését 
– sok esetben a városokban zeneoktatást, zenekari és kórus 
életet teremtettek meg.
Az ezreddobos továbbra is a zenészek katonai és zenei 
kiképzéséért felelt, valamint végrehajtotta a szolgálati 
viszonyból fakadó katonai feladatokat, valamint a kiképzési és 
hadszíntéri zenei kötelezettségeket.
A tamburbot használatának szükségessége ekkora már 
megkérdőjelezhetetlenné vált, hiszen a kor divatjának 
megfelelően a díszszemlék és egyéb katonai ünnepségek 
alkalmával összevont zenekarokat már csak így lehetett 
zeneileg és alakilag is megfelelően jól láthatóan  irányítani.
Magyarországon a korszak legjelesebb katonazenei 
szaktekintélyei – karmesterei között találhatjuk Scholl Miklóst, 
Resnitschek Józsefet, Doppler Ferencet, Massák Ferencet és 
Müller Józsefet, valamint Gungl Józsefet.

     A modernkori magyar honvédelem kezdetének az 1868 –
ban megalakult Magyar Honvédség létrehozását tekinthetjük, 
amely az ország történetében 1848 után a második nemzeti 
reguláris haderő felállítása volt. A Magyar Honvédség 
keretein belül csak később 1896-ban állították fel a 
katonazenekarokat, amelyet az akkori társadalmi közhangulat 
a közelgő Millenniumi év miatt már nagyon várt. E korszak 
teremtette meg a magyar katonazene számára a szervezeti 
és működési struktúrájának alapjait. Honvédelmi törvényben 
rendelkeztek a zenekarok pénzügyi és kiképzési hátteréről, 
valamint a vezetési irányelvekről. Ez a magyar katonazene 
legjelentősebb korszaka is egyben, hiszen a zenekarok az 
egyre emelkedő szakmai és zenei színvonalával a magyar 
kulturális élet meghatározó szereplőjévé váltak.
A katonai felső vezetés számára ekkora már igény szintes is 
elvárt volt a zenekarok szakmai munkájának magas színvonala, 
ezért a karmesterek kiválasztásában már komoly szerepet 

játszott a megfelelő szakképzettség megléte. A korszak 
neves karmestereiről elmondható, hogy Bécs, Budapest, 
vagy Prága jeles konzervatóriumában folytattak karmesteri 
tanulmányokat. Meghatározó katonazenei művek és a 
legszebb magyar történelmi indulók születtek ez időszakban, 
amelyre méltán lehetünk napjainkban is büszkék. A magyar 
indulók egyediségét és különlegességét köszönhetjük olyan 
karmestereknek, mint ifj. Lehár Ferenc, id. Fricsay Richárd, 
dezseri Bachó István, Pécsi József, Pazeller Jakab, Figedy 
Fichtner Sándor és még sokan mások.
Kétségtelen, hogy e korszak egyik legnevesebb zenei 
szaktekintélye ifj. Lehár Ferenc volt, aki az operett világában 
is maradandót tudott alkotni. Katonakarmesterként kezdte 
zenei pályafutását és csodálatos muzsikájával meghódította 
az egész világot. Katonazenei munkássága is jelentős, amelyet 
indulói méltán bizonyítanak. 
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        Az I. világháborút követően a Magyar Királyi Honvédségben 
továbbra is kiemelt hangsúlyt fektettek a zenekarok 
fenntartására, fontos állami és nemzeti propaganda eszköznek 
tartották őket. 1930-ban adták ki a honvédelmi miniszter 
rendeletét, amelyben a katonazenekarok részletes szabályzása 
között a katonakarmesterek hivatásos katonai szolgálatát 
tette lehetővé, kizárólag a megfelelő szakmai képzettség 
elvárása mellett. A katonazene ügye a Főzeneigazgatói 
poszt bevezetésével a legmagasabb szinten a Honvédelmi 
Minisztériumban kapott megtisztelő figyelmet. A magyar 
katonazene első legmagasabb beosztású szaktekintélye id. 
Fricsay Richárd alezredes főzeneigazgató volt, kinek óriási 
zenei tapasztalatával és személyes tekintélyével sikerült 
megszerveznie a Magyar Királyi Honvédség zenei életét. 
A karmesterek képzettségi szintjének emelése érdekében 
előírta a legmagasabb karmesteri diploma megszerzésének 
kötelezettségét. Jó példával járva elől elsőként saját maga 
végezte el a Nemzeti Zenede a mai Zeneakadémia karmesteri 
szakát.  A Magyar Királyi Honvédségben minden ezrednek volt 
zenekara, összesen 14, ezekben 14 karmester, 14 ezreddobos 
és 454 katonazenész szolgált.

      A II. világháborút követően az orosz mintára felállított 
Magyar Néphadseregben is kiemelt helyet kaptak a 
katonazenekarok. Erről a korszakról általánosan elmondható, 
hogy az 50-es évek diktatúrájában a hadsereg elvesztette 
korábbi népszerűségét és támogatottságát. A honvédelem 
megítélésének továbbá az sem kedvezett, hogy a korszak 
hidegháborús hangulatában a nemzeti hadsereg teljesen 
elzárkózott a civil társadalom elől és átláthatatlan szürke 
testületté vált. A hadsereg és a katonazenekarok a nemzeti 
hagyományokat félretéve orosz mintára szerveződtek és 
a kommunikáció, valamint a zenekarok műsorpolitikája is 
ugyanezt követte.
A karmesterek ekkori általános szakmai képességéről az 
mondható el, hogy az elemi iskolát követően az egy éves 

politikai pártiskolával és minimális zenei jártassággal 
rendelkeztek. A kizárólag politikai szempontból összeállított 
zenekari irányítás így tehát nagyon gyenge szakmai fejlődést 
tudott produkálni. Meghatározó zenei szakembereket, 
karmestereket kellett nélkülözni a szakmának a hadsereg 
elvtelen személyzeti politikája miatt. A kor katonazenéjének 
nélkülöznie kellett a II. világháború előtti legnevesebb zenei 
szakembereket, karmestereit. Egyedül csak Pongrácz Géza 
karmester kapott engedélyt arra, hogy az újraszervezett 
hadsereg katonazenéjét megszervezhesse.
A zenekarok szakmai munkáját mondhatni amatőr 
karmesterek és zenei vezetők irányítják, minimális zenei 
képzettséggel, amely a vidéki helyőrségekben ez már komoly 
szakmai és minőségi problémákat vetett fel. Ezzel tovább nőtt 
a szakadék a civil zenei élet és a  katonazene között.  
E helyzet tarthatatlanságával a hadsereg vezetése nem 
foglalkozott, lévén nem a zenei szempontok érvényesültek 
az akkori honvédség kulturális stratégiájában. Ez a magyar 
katonazene legsötétebb időszakának bizonyult, amelyben a 
zenekarok elvesztették szakmai kompetenciájukat a civil zenei 
világban.

A fordulat 1959-től következett be, amikor ismételten a 
katonazenekarokra hárult az a feladat, hogy a honvédelem 
vezetése új kapcsolatokat építsen ki a civil társadalommal. 
Ennek érdekében a katonai vezetés széles kulturális és 
társadalmi mecenatúrát épített ki a helyőrségekben, 
amelyben a katonazenekarokra aktív szerep hárult.
A tiszti-iskolák alatt szétaprózódott zenekarok létszámát 
megemelték és nagyobb katonai vezetési rendszerbe helyezték 
át. 1959-ben megindult a szakmailag kiemelten fontos és 
már a zenekarok által nagyon várt katonazenész képzés a 
budapesti Zenész Tiszthelyettes-képző Szakközépiskolán. Ez 
nagy segítség volt a katonazenei szakma számára, amivel 
sikerült friss tanult szakállománnyal feltölteni a zenekarokat.
Sajnos a karmesterképzésnek még mindig nem volt meg a 
prioritása – továbbra is csak a pártpolitikai érdekek alapján 
lettek kinevezve a zenekarok vezetői. Ennek ellenére a 
zenekarok látványos szakmai fejlődésen mentek keresztül, 
további fejlődésükre már csak az alkalmas karmester 
szakembergárda tudott volna méltó választ adni.
Ezt a tarthatatlan és kényes helyzetet látta át 1968-ban 
az akkori főszemlész Jávor Zoltán alezredes, aki polgári 
státuszban művészeti 
vezetőt nevezett ki az 
ország legnagyobb zenei 
együttesének a Központi 
Zenekar élére Mondvay 
György vezető karmester 
személyében. Mondvay 
munkássága jótékony 
és üdítő hatással volt a 
többi zenekar művészeti 
munkájára is. A főkarmester 
kezdeményezése alapján 
1973-ban került sor az 
első katonakarmesterek 
beiskoláztatására a 

Jávor Zoltán alezredes, 
főszemlész
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budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola fúvóskarnagy 
szakára. Itt végzett Králik János és Bogár István növendékeként 
Faith Tibor százados a Zrínyi zenekar karmestere, Bukta Zoltán 
százados a kalocsai zenekar karmestere, Nyúl László százados a 
zalaegerszegi zenekar karmestere, Stankóczi László százados a 
debreceni zenekar karmestere, valamint Szabó Jenő hadnagy 
a Tatai zenekar karmestere. A kezdeti sikeren felbuzdulva 
1974-ben újabb két személy nyert felvételt a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti főiskolára Jakab Gedeon a székesfehérvári 
zenekar karmestere és Szabó László a kaposvári zenekar 
karmestere személyében.

Szerencsére a katonakarmester 
képzés a továbbiakban is 
fontos és kiemelt szakmai 
cél maradt. Auth Henrik 
ezredes, főkarmester 1974-
es kinevezését követően 
készítette elő az egyetemi 
szintű katonakarmesteri 
továbbképzést. amikor 
a Moszkvai Csajkovszkíj 
Zeneakadémia katonazenei 
fakultásának magyar 
delegáltjainak továbbtanulását 
segítette elő. Ekkor Dohos László 
hadnagy, Zagyi István hadnagy, 

A moszkvai karmesterképzés három magyar növendéke:
Dohos László, Zagyi István és Gede László.

Auth Henrik ezredes, 
főkarmester

és Gede László hadnagy került beiskolázásra a hat éves 
külföldi karmesteri képzésen.

Mindeközben 1980-83 között itthon is továbbfolytatódott 
a felsőfokú karmesteri képzés, amikor a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Főiskolán Marosi László zászlós, Geiger 
László zászlós, Nagy Zsolt zászlós, Hornyák Elek zászlós 
végeztek Breitner Tamás és Bogár István főiskolai tanárok 
növendékeként.
A 80-as évek végére a fúvóskarmester-képzés meghozta 
első gyümölcsét azzal, hogy a frissen és kiválóan végzett 
katonakarmesterek kezdték el oktatói és nevelői munkájukat 
a magyarországi felsőoktatásban. A budapesti Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Főiskola Tanárképző szakán Dohos László 

ezredes, főkarmester és Marosi László százados a Központi 
Zenekar karmestere fogadja a karmester tanítványokat 
1987-ben. Itt végzett Csizmadia Zsolt hadnagy a Határőrség 
Zenekarának karmestere, Fejes István hadnagy a Szolnok 
Helyőrségi Zenekar karmestere, Kovács Tibor zászlós a 
Központi Zenekar zenésze, később vezető karmestere, 
valamint Schönléber István hadnagy a Budapest Helyőrség 
Zenekar karmestere.

Ezzel párhuzamosan Kovács László százados az Eger Helyőrségi 
Zenekar karmesterének kezdeményezésére kezdődött el a 
Magyar Honvédség főiskolai szintű hangszeres főtárgy zenei 
képzése Miskolcon, ahol fúvós-karmesteri fakultás is indult. 
Itt Sereg János főiskolai tanár oktatott a karmesteri szakon. 
Végzett növendékei Kovács Gábor hadnagy, Karnizs Csaba 
főhadnagy, Szabó Imre százados, Hoffer Tibor törzszászlós, 
Válóczi Gyula főhadnagy, Balogh Tamás főhadnagy, 
Baczkó István főhadnagy, Pál István főhadnagy voltak, akik 
későbbiekben a különböző zenekarok élén vezető karmesteri 
beosztást is elláttak.

A Magyarországi katonakarmester képzés egyetemi szinten 
Debrecenben teljesedik ki, amikor 2005-ben Kovács 
István százados a Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekar 
karmestere kezdi el oktatói munkásságát. Hozzá csatlakozik 
2008-ban Dohos László ezredes, főkarmester nyugállományba 
vonulását követően.
A két zenei szaktekintély keze alatt végeztek napjaink 
katonazenekarainak vezető karmesterei is mint: Csizmadia 
Zsolt ezredes, MH főkarmester, Balázs Attila őrnagy, Karnizs 
Csaba százados, Major András őrnagy, Molnár János őrnagy, 
Rixer Krisztián őrnagy, Márki Sándor százados, Szabó Imre 
őrnagy, Nagy Zsolt százados, Mergl Róbert százados, Acsai 
Gábor főtörzsőrmester, valamint Sárosi Péter százados.
Napjainkban is folytatódik ez a rendkívüli fontosságú zenei 
képzés, amelyen Pál István százados és Bakil Attila folytat 
tanulmányokat a Magyar Honvédség aktív támogatásával.

A katonazene sajátos, ugyanakkor nélkülözhetetlen része 
a haderőnek, melynek értékteremtő szerepe vitathatatlan. 
Hinnünk kell abban, hogy Magyarország és a Honvédelem 
közös akaratából fenntartott zenekarok gazdagítják az ország 
kultúráját és a katonai hagyományait.
Álljon itt végezetül egy idézet Kodály Zoltántól: 
„Lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út. De mi 
(...) azt akarjuk, hogy az ember ne úgy járja végig élete útját, 
mintha sivatagon menne át, hanem virágos réteken.”

Sárosi Péter százados, zenekarvezető
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ÜNNEPI HANGVERSENY

A szakmai előadás követően a fegyvernemi 
nap hagyományos eseményeinek egyik kiemelt 
pillanata az ünnepi hangverseny következett, 
amelyen az MH Hódmezővásárhely Helyőrségi 
Zenekar lépett fel Kovács István őrnagy, 
karmester vezényletével. A zenekar műsorán 
elhangzott Lehár Ferenc: Vásárhelyi-indulója,
Lehár Ferenc: Piave-indulója, Steiner Béla 
– Galli János: Vásárhely kővel van kerítve 
c. népzenei átirata Rácz Rita Franciska, a 
Magyar Állami Operaház magánénekesének 
közreműködésével, Lehár Ferenc: A víg özvegy 
c. operettjéből a Vilja-dalát szintén Rácz Rita 
Franciska közreműködésével, valamint Galli 
János: Bercsényi-indulója.

 Képen az MH Hódmezővásárhely Helyőrségi Zenekar, vezényel Kovács István őrnagy.

KOSZORÚZÁSI ÜNNEPSÉG

 A fegyvernemi nap hivatalos programja a HM Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum díszudvarán ért véget, ahol a résztvevők 
megkoszorúzták Hazát Szolgált Elhunyt Katonazenészek 

Emléktábláját. Koszorút helyezett el: A Honvédelmi 
minisztérium és a Honvéd Vezérkar nevében: Szabó István 
vezérőrnagy, a Honvéd Vezérkar főnökének koordinációs 
helyettese, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi 
Parancsnokság nevében: Schmidt Zoltán dandártábornok, 

törzsfőnök támogató helyettes, a Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum vezetése nevében: Dr. 
Kovács Vilmos ezredes, parancsnok, a Magyar 
Honvédség Vitéz Szurmay Sándor Budapest 
Helyőrség Dandár nevében: Mudra József 
ezredes, dandárparancsnok helyettes, a Magyar 
Honvédség Katonazenekarainak nevében: 
Csizmadia Zsolt ezredes a Magyar Honvédség 
főkarmestere és Szabó Imre őrnagy a Központi 
Zenekar karmester helyettese, a Fricsai Richárd 
Katonazenei Hagyományőrző Egyesület 
nevében: Sárosi Péter százados az egyesület 
elnöke és Orth Gábor zászlós, az egyesület 
titkára, valamint az Obsitos Zenei Egyesület 
nevében: Sepcsik Terézia Sarolta nyá. őrnagy és 
Fejes István nyá. őrnagy.

BARÁTI TALÁLKOZÓ

   A fegyvernemi nap a Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum Márványtermében megtartott 
állófogadással és baráti találkozóval 
zárult, amelyen a meghívott vendégek, a 
katonazenekarok képviselői, valamint a 
nyugállományú  katonazenész kollégák vettek 
részt. Ugyanitt bemutatásra került a 13. 
Hangász – katonazenei szaklap is.

 Koszorút helyez el Szabó István vezérőrnagy, 
a Honvéd Vezérkar főnökének koordinációs helyettese.

A nyugállományú katonazenész kollégák csendes 
megemlékezés keretében koccintottak az elhunyt 

kollégáik emlékére.
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Jubileumi örömzene

 A Magyar Honvédség volt és jelenlegi főkarmestere más-más évben, de ugyanazon hónapban 
születtek. Miután mindketten kerek évfordulóhoz érkeztek, közös koncertet tartottak 2018. szeptember 13-
án Budapesten, a Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központ színháztermében.

   Igazi zenei ünnepre gyűltek 
össze a magyar katonazenei 
és a civil fúvószenei élet 
meghatározó prominensei  
2018. szeptember 13-án, a 
Stefánia Palota – Honvéd 
Kulturális Központban. Dohos 
László nyugállományú ezredes, 
a Magyar Honvédség korábbi 
főkarmestere augusztus 
elsején töltötte be 70. életévét, 
míg Csizmadia Zsolt ezredes, a 
Magyar Honvédség jelenlegi főkarmestere augusztus végén 
lett 50 éves. E kerek évforduló alkalmából a két dirigens 
tartalmas összeállítással szórakoztatta a közönséget, az 
MH Központi Zenekara közreműködésével. Az esemény 
rendhagyónak volt mondható annyiban, hogy az érdeklődők 
nem csak egy hagyományos koncertet hallhattak-láthattak, 
de Zelinka Tamás, az est házigazdájának közreműködésével 
kötetlen beszélgetéseket is, melynek során a két főkarmester 
mesélt és anekdotázott eddigi életpályájáról. A koncerten, 
amelyet végig a fesztelenség és a jókedv és derű jellemzett, 
olyan zeneművek keltek életre, amelyek jól jellemezték a két 
főkarmester zenei pályafutását.
Dohos László vezényletében felcsendült a Liszt Ferenc: 

Mazeppa c. szimfonikus 
költeményének záró 
gyors tétele, amely az 
egykori főkarmester első 
hangszereléseinek egyike volt, 
Balázs Árpád: Concertinója, 
amely a szerzővel való sok 
évtizedes barátságot és zenei 
együttműködésnek állított 
emléket. A Rossini Sevillai 
borbély Figaro belépője, 
amelynek szólóhangszeres 

közreműködője Serfel Gábor törzsőrmester tubaművész volt, 
valamint a Hertelendy induló szintén a Dohos László által 
hangszerelt zeneművek sorát dicsérték.
Csizmadia Zsolt ezredes, főkarmester vezényletében Leonard 
Bernstein: Candide nyitánya, James Barnes 3. szimfóniájának 
4. tétele és Henk van Lijnschooten Rossini születésnapjára 
című műve került bemutatásra, amely a főkarmester a 
kortárs 20. századi zene szeretetéről és tiszteletéről adott 
tanúbizonyságot.
A koncert estet egy nagyszabású zenekari állófogadás zárta, 
amelyen  a szakma kötetlenül tudott tovább ünnepelni.

Révész Béla  Honvédelem.hu

70/50
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Nemzetközi katonazenekari fesztivál Düsseldorfban

 Nagyszabású katonazenekari fesztivál megrendezésre került sor 2018. szeptember 19 és 23 között 
a Düsseldorfi ISS Dome Sportarénában. A fesztivál a Bundeswehr szervezésében került lebonyolításra, 
amelynek kiemelt célja a nemzetközi katonai és kulturális hagyományok bemutatása és kapcsolatok 
megerősítése volt. A fesztiválon hazánkat az MH Központi Zenekara képviselte Csizmadia Zsolt ezredes, MH 
főkarmester, delegációvezető képviseletével.

      A rangos nemzetközi rendezvény sokszínűségét jól 
mutatja, hogy 7 ország katonazenekarai mutatkozott be a 
fesztivál közönségének. A résztvevő zenekarok a következők 
voltak: Amerikai Egyesület Államok hadseregének Európában 
állomásozó zenekara és kórusa, Ausztria Gárdazenekar - Bécs, 
Franciaország Haditengerészetének zenekara, a Japán Légierő 
Központi Zenekara, a skót Royal Edinburgh Military Tattoo, 
Pipers Trail, Hjaltibonhoga és a Tattoo Dance Company, 
valamint a házigazda Németország három reprezentatív 
katonazenekara: Berlin Központi Zenekara, Ulm Tartományi 
Zenekar valamint a Bundeswehr Big Band. A katonazenekarok 
mellett továbbá olyan neves művészek szórakoztatták a 
közönséget, mint, Johannes B. Kerner televíziós személyiség, 
John Miles angol énekes és dalszerző, valamint az ARD TV 
tánckara.
A két alkalommal bemutatott látványos show műsort 
alkalmakként több mint 8000 fős közönség élvezhette.
Az óriás LED kivetítőn közvetített élő és látványképek 
fantasztikus hangulatot teremtettek. A különböző 
nemzetek országimázs filmjeit a producerek az adott 
országban forgatták, amelyeket kivetítve a zenekarok 
bevonulását készítette elő a világhírű Bundeswehr Big 
Band előjátéka kíséretében.
Mindezek mellett a zenekarok zenés alaki bemutatóit a 
legprofesszionálisabb fény és látványtechnikai elemek 
erősítették meg képi és tartalmi hangulatában.
 
 A Központi Zenekar óriási sikerrel, a 
legmagasabb szintű zenei és formai világgal mutatta be 
és képviselte a Magyar Honvédséget, a magyar katonai 
és katonazenei kultúrát és hagyományokat Kovács 

Tibor alezredes és Szabó Imre őrnagy vezényletével, valamint 
Pálinkás László főtörzsőrmester ének közreműködésével. A 
Központi Zenekar reprezentatív történelmi díszegyenruhája 
(ún. Attila öltözet) egyértelmű tetszést váltott ki a közönségből, 
amely még jobban kiemelte a zenekar tradicionális magyaros 
műsorának értékeit és magas szakmai színvonalát.
A fesztivál záróeseménye az összes katonazenekar és fellépő 
művész közös koncertje volt, amely látványban és zenei 
élményben egyaránt óriási élményt nyújtott mind a nézők és 
szereplők számára. A bevonulást követően felcsendült az Auld 
lang syne című skót népdal edinburgh-i fesztivál változata, 
Leonard Bernstein West Side Story Somewhere (Adagio) című 
zeneszáma közel 200 fős énekkar kíséretével, és John Miles – 
Music című száma. A fesztivált a német himnusz elhangzása 
után a zenekarok kivonulása zárta, amelyet a közönség hangos 
tetszésnyilvánítása és vastapsa kísért.
A zenekar számára óriási szakmai élmény volt részt venni 

ezen a fesztiválon, hiszen láthatta és tapasztalhatta 
a katonazene nagymértékű megbecsülését és 
egy kitűnően megszervezett katonazenekari 
fesztivál professzionális működését. A zenekar ki 
és hazautazását a Szentgyörgyi Dezső légibázis – 
Kecskemét biztosította.

Sárosi Péter százados-zenekarvezető
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Nemzetközi Katonazenekari Fesztivál Debrecen - 2018.

Magyarország legjelentősebb katonazenekari fesztiválja 20. alkalommal került megrendezésre 
2018. augusztus 9-és 11 között Debrecenben, amely szakított az eddigi gyakorlattal és hagyománnyal, 
hogy június utolsó hétvégéjén várta a katonazene iránt érdeklődő hazai és külföldi nagyközönséget. A 
szervezők által kitűzött új időpont igazi telitalálat volt, hiszen a fesztivál programjainak látogatottsága 
minden eddigi rekordot megdöntött a tavalyi évben  - igazi fesztivál hangulat töltötte el a cívis főváros 
rendezvényhelyszíneit. A katonazenekari találkozónak nem csak új dátumát, hanem új fesztivál helyszínét 
is köszönthettük a Nagyerdei Szabadtéri Színpadban. A fesztivál mind ezek mellett a 170 éves a Magyar 
Honvédség éves rendezvénysorozat kiemelt kulturális eseménye is volt egyben.

 A több mint négy évtizedes 
hagyományokkal rendelkező 
katonazenekari találkozóra négy külföldi 
katonazenekar fogadta el a meghívást: 
Szlovákiából a Besztercebányai Helyőrségi 
Zenekar Jan Golias százados karmester 
vezényletével, Ausztriából a Burgenland 
Tartományi Zenekar Hans Miertl ezredes 
karmester vezényletével, Horvátországból 
a Horvát Fegyveres Erők Központi Zenekara Ivan Ksenek 
százados vezényletével, Lengyelországból a Lengyel Légierő 
Zenekara Kristian Siwek százados vezényletével, valamint 
az Olasz Légierő 1. Régióparancsnokságának fúvószenekara 
Antonio Macciomei 
főhadnagy vezényletével. 
Magyarországot a Magyar 
Honvédség Központi Zenekar 
Kovács Tibor alezredes 
vezényletével, a Légierő 
Zenekar – Szolnok Molnár 
János őrnagy vezényletével, 
valamint a házigazda 
Debrecen Helyőrségi 
Zenekar  Pál István őrnagy 
vezényletével képviselte.
Ez alkalommal elmaradt a 
katonazenekarok látványos 
felvonulása a nyitó napon 
Debrecen főterének rekonstrukciója miatt. A hagyományos 
nyáresti zenekari koncertek egyértelműen megtalálta 
méltó új helyszínét a debreceni nagyerdői Szabadtéri 
Színpadban. A háromnapos zenei fesztivál nyitányaként 

a zenekarok önálló koncerteket adtak, 
amelyek óriási érdeklődés kíséretében 
hatalmas közönségsikerrel zárultak. 
Érdemes kiemelni ezek közül a Szolnok és 
debreceni helyőrség zenekarának közös 
hangversenyét, amelyben helyet kaptak 
a Virtuózok országos tehetségkutató 
műsorában megismert ifjú zeneművészek 
is. A másik zenei kuriózum az MH Központi 

Zenekar operett – gálája volt, amelyben fellépett Rácz Rita 
Franciska és Haja Zsolt az operaház két magánénekese, 
valamint Szeghő Adrienn és Bozsó József magánénekesek. 
A katonazenei fesztivál fő zenei eseményét a zenekarok zenés 

alaki bemutatóját a Főnix - 
Csarnokban tartották meg. 
A zenerajongók zsúfolásig 
töltötték meg a lelátókat, 
akiket a Honvédelmi 
Minisztérium és a Magyar 
Honvédség vezetése 
nevében dr. Böröndi Gábor 
vezérőrnagy, a Honvéd 
Vezérkar főnök koordinációs 
helyettese köszöntötte 
és kívánt élményekben 
gazdag szórakozást. A késő 
estébe nyúló show műsor 
a katonazenekarok és a 

történelmi zászlók látványos bevonulása, majd a résztvevő 
nemzetek himnuszainak elhangzásával vette kezdetét. A 
folytatásban pedig a zenekarok fergeteges és látványos 
zenés alaki bemutatójukra került sor, amelyben a közönség 
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élvezhette a zenekarok változatos zenei produkcióját, 
megcsodálhatta a különböző hadseregek sajátos mozgás 
és alaki kultúráját, valamint a vezénylő tamburmajorok 
(ezreddobosok) stílusát.
A zenekarok egyedi és sajátos – sokszor humoros - zenei és 
mozgás kultúrája kellő biztosíték volt arra, hogy a közönség 
remekül szórakozzon. A közel három  órás színvonalas és 
önfeledt szórakoztató műsor bizonyára sokáig maradandó 
élmény hozott a közönség számára, amely tovább növelte a 
katonazene iránti szimpátiát és szeretetet.
A program záró eseményeként a háromszáz fős egyesített 
zenekar koncertjét Csizmadia Zsolt ezredes, a Magyar 
Honvédség Főkarmestere vezényelte, amelyben énekesként 
közreműködött Ress Hajnalka a Madách Színház musical 
énekes művésze, valamint Bánffy Csaba őrmester a Központi 
Zenekar művésze. Az összevont zenekari koncert még 
tovább tudta fokozni a közönség hangulatát, és a felcsendülő 
népszerű zeneszámok után felállva ünnepelte a kivonuló - 
elbúcsúzó zenekarokat.
A fesztivál záró eseményén a diplomáciai testületek képviselői 
mellett részt vett - többek közt - dr. Ruszin Romulusz 
dandártábornok, az MH 5. Bocskai István Lövészdandár 
parancsnoka, dr. Komolay Szabolcs, a házigazda város 
alpolgármestere és Dohos László nyugállományú ezredes, 
a Magyar Honvédség egykori főkarmestere. A műsorban 
vendégként fellépett az MH vitéz Szurmay Sándor
Budapest Helyőrség Dandár különleges díszelgő csoportja és 
a Maskarás Mazsorettcsoport.

Sárosi Péter, százados, zenekarvezető
Képek: Honvédelem.hu

V4-es katonazenekari koncert a 
Bazilika előtt

         A 170 éves a Magyar Honvédség kultúrális programsorozat 
részeként térzenétől volt hangos a budapesti Szent István-
bazilika előtti Szent István tér március 26-án délután 
Budapesten.
A Visegrádi négy tagországok vezérkari főnök szintű találkozója 
alkalmából a tagországokból ezúttal a katonazenekarok is 
Budapestre látogattak, hogy közös térzenével szórakoztassák 
a kellemes, kora tavaszi időben kilátogató, nem kis létszámú 
közönséget.
A rendezvényen a varsói, pozsonyi és prágai katonazenekarok 
mellett az MH Központi Zenekar mutatta be zenés alaki 
produkcióját, majd a zenekarok közös térzenével búcsúztak.
A rendezvényen részt vett dr. Benkő Tibor vezérezredes, 
Honvéd Vezérkar főnök, valamint Josef Becvar cseh, Leszek 
Surawski lengyel és Milan Maxim szlovák vezérkari főnök.

Forrás: Honvédelem.hu
                                                                           Fotó: Tischler Zoltán

Ress Hajnalka a Madách Színház musical énekes művésze.
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REGIONÁLIS KATONAZENEKARI FESZTIVÁLOK – 2018

 A hazai katonazenei szakma egyre preferáltabb zenei programja az évente megrendezésre 
kerülő regionális katonazenei fesztiválok szervezése, amelyek jól illeszkednek a Magyar Honvédség 
azon törekvéséhez, hogy széles körben erősítse társadalmi kapcsolatait a civil lakossággal és a helyi 
önkormányzatokkal. A katonazenekarok egyedi zenei világa és tradicionális mozgás kultúrája széles 
társadalmi körben arat sikert és népszerűsíti a magyar honvédelem kulturális tradícióit. A magyarországi 
regionális katonazenei fesztiválok is igazi csemegének számítanak, hiszen a zenekarok látványos zenei 
produkciója egyre több nézőt és látogatót vonzanak a hazai városokba, ezzel is elősegítve a helyi kulturális 
élet sokszínűségét. Egyre több magyarországi nagyvárosban is szívesen látott kulturális színfolt ezen 
fesztiválok, amelyek élettel töltik meg a városok látványos és hangulatos köztereit.

2018. május 18-20. között tizenegyedik alkalommal rendezték 
meg a Tatai Patara elnevezésű Törökkori Történelmi Fesztivált, 
amely Európa egyik legnagyobb 16-17. századi hagyományőrző 
programsorozata. A hagyományok szerint ehhez kapcsolódik 
a Tatai Regionális Katonazenekari Fesztivál is, amely ismét 
népszerű kulturális program volt a Vizek városába.
A középkori Európa harcosait megidéző hagyományőrző 
egyesületek látványos nyílt színi csatákkal mutatták be a 
város régmúltjának történelmi eseményeit, amelyek mellett 
a Magyar Honvédség alakulatai is bemutatkoztak a széles 
nagyközönségnek. 
Két magyar katonai alakulat, az MH 25. Klapka György 
Lövészdandár és az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest 
Helyőrség Dandár is részt vett a magyar honvédelem 
népszerűsítésében. A Bláthy-iskola előtti téren és a közeli 
parkban a tatai dandár haditechnikai bemutatója – benne 
egyebek mellett T−72-es harckocsival, BTR páncélozott 
szállítójárművel, BRDM páncélozott felderítő járművel, 
D−20-as ágyútarackkal – várta az érdeklődőket. A fesztivál 
idejére kitelepült toborzópontokon pedig bárki betekintést 
nyerhetett a Magyar Honvédség mindennapjaiba, vagy az 
önkéntes tartalékos rendszer működésébe.
A katonazenekari fesztiválon - amely a 170 éves a Magyar 
Honvédség programsorozat része is volt egyben – részt vett 
az MH Altiszti Akadémia Szentendre Zenekara, MH Veszprém 
Légierő Zenekara, MH Székesfehérvár Zenekara, MH Tata 
Helyőrségi Zenekar.  A zenekarok a város megújult közterén 

várták az érdeklődőket és mutatták be színes műsorukat. 
A zenekarok egyéni zenés alaki bemutatójuk mellett közös 
koncertet is adtak, amelyen ismert népszerű indulók és 
filmzenék csendültek fel.

Antal Ferenc – Honvédelem.hu

XII. . Dél-alföldi Katonazenekari Fesztivál - 
Hódmezővásárhely

XI. TATA – KATONAZENEKARI FESZTIVÁL 2018

 Tizenkettedik alkalommal rendezték meg 
Hódmezővásárhelyen a Dél-alföldi Katonazenekari Fesztivált, 
amelyet a Megyei Jogú Város polgármestere nyitott meg. 
beszédében elmondta, hogy nagy nyertese a város az ország 
egyik legnagyobb laktanyájának, amelynek jelentős szerepe 
van a város életében. Emellett a katonazenekar a városi 
rendezvények rendszeres résztvevője.
Dr. Ruszin Romulusz dandártábornok, az MH 5. Bocskai 
István Lövészdandár parancsnoka előszőr a határvédelmi 
feladatok során tanúsított kimagasló helytállása elismeréséül 
emléktárgyat adományozott hivatásos katonáknak, majd 
köszöntőjében elmondta „Az ő munkájuknak is köszönhető 
az, hogy mi itt nyugodtan tudjuk hallgatni azt a zenét, amit ez 
a három kiváló zenekar nyújt számunkra. Ez jól példázza azt, 
hogy mennyire sokszínű a Magyar Honvédség. A zenekarok 
minden katonai rendezvényen ott vannak és biztosítják azt 
a zenét, ami az alakiság alapját adja. Ezek a katonazenészek 

MH Veszprém Légierő Zenekar vezényel 
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igazi művészek és ezek a fesztiválok adnak lehetőséget 
arra, hogy ezt megmutassák.”- hangsúlyozta beszédében a 
dandártábornok.
A fesztivál programja a zenekarok szakalaki bemutatójából 
állt, majd az azt követő  összevont zenekari térzenéből. Az 
úgynevezett „gyepshow” során a jelenlévő közönség nagy 
örömére a zenekaroknak lehetősége nyílt bemutatni - azon 
túl, hogyan bánnak hangszereikkel - mennyire katonásak, 
vagy éppen táncos lábúak. A katonazenekari fesztiválon a 
házigazda Hódmezővásárhely Helyőrségi Zenekar Kovács 
istván őrnagy vezetése mellett a Magyar Honvédség Légierő 
Zenekar Szolnok – karmester Molnár János őrnagy és a 
Debrecen Helyőrségi Zenekar – karmester Pál István őrnagy 
közreműködésével vett részt.

                                              Búz Csaba főhadnagy  -Honvédelem.hu

MH Hódmezővásárhely Helyőrségi Zenekar
vezényel Kovács István őrnagy 

 VI. Fricsay Richárd
Regionális Katonazenekari Fesztivál

Hatodik alkalommal került megrendezésre a Fricsay 
Richárd regionális Katonazenekari Fesztivál Székesfehérváron, 
amely a magyar katonazene egyik legrégibb „fellegvára”. 
A fesztiválon a következő katonazenekarok vettek részt:  az 

MH Budapest Helyőrségi Zenekar – karmester Baczkó István 
őrnagy, az MH Debrecen Helyőrségi Zenekar – karmester Pál 
István őrnagy, az MH Tata Helyőrségi Zenekar – karmester 
Balázs Attila őrnagy, valamint a házigazda MH Székesfehérvár 
Helyőrségi Zenekar – karmester Ruff Tamás őrnagy.

„A magyar katonazene olyan érték, amire mindnyájan 
büszkék lehetünk” – kezdte köszöntőjét Schmidt Zoltán 
dandártábornok, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság 
megbízott törzsfőnöke a VI. Fricsay Richárd Regionális 
Katonazenekari Fesztiválon augusztus 16-án a székesfehérvári 
Városház téren. A dandártábornok a megnyitóbeszédében 
továbbá elmondta: a Magyar Honvédség elsődleges feladata, 
hogy a hazát szolgálja, ugyanakkor élő összeköttetésben kell, 
hogy legyen a társadalommal, amire az egyik legjobb eszköz 
a zene. „A társadalom széles körű támogatása nélkül kevesek 
vagyunk. A haza védelme közös nemzeti ügyünk, s mindannyian 
együtt vagyunk érte felelősek” – hangsúlyozta Schmidt Zoltán 
dandártábornok. A honvédség regionális katonazenekarainak 
s zenei fesztiváljainak komoly múltja van, kultúraközvetítő 

szerepük felbecsülhetetlen. „A magyar katonazene nemzeti 
érték, a Magyar Honvédség kultúrájának, történelmének 
szerves része, olyan érték, amelyre mindannyian büszkék 
lehetünk” – fogalmazott a dandártábornok.

A fesztiválon fellépő zenekarok először a zenés szakalaki 
bemutatókkal mutatkoztak be a közönségnek, majd az 
összevont térzene-koncertre került sor, amelyen két 
különleges produkció került bemutatásra. Kodály Zoltán 
„Háry toborzó”-ját - amelyet „A jó lovas katonának” címmel 
ismer a közönség - ezúttal Alberto Gonzalez őrnagy, a 
Székesfehérváron települő NATO Erőket Integráló Elem 
spanyol főtisztje előadásában hallgathatták meg a jelenlévők, 
majd Kéri György - Magyarország egyetlen skót dudásának 
közreműködésével összevont zenekari kísérettel csendült fel 
„Highland Cathedral” c. népzenei ihletésű zenemű, amely 
igazi közönség kedvenc darabnak bizonyult.

                                                      Nyulas Szabolcs – Honvédelem.hu

MH Tata Helyőrségi Zenekar

Összevont nagyzenekari tömb - élen Balázs Attila őrnagy.
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XXIII. Szolnoki Regionális Katonazenekari Fesztivál

Huszonharmadik alkalommal rendezték meg Szolnokon 
Magyarország egyik legrégebbi hagyományokkal és 
legnagyobb látogatottsággal rendelkező katonazenekari 
fesztiválját 2018.  augusztus 31-én. 
Az utóbbi években a rendezvény bekapcsolódott a Szolnok 
város napja elnevezésű kulturális programsorozatba, 
amelynek történelmi apropója a Budapest-Cegléd-Szolnok 
vasútvonal 1847-es megnyitásának emléke. A programsorozat 
egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó rendezvénye a Szolnoki 
Regionális Katonazenekari Fesztivál, amely rangjához méltó, 
színvonalas összeállítással szórakoztatta a nagy számban 
összegyűlt érdeklődőket. 

A tavalyi eseményen négy helyőrség zenekara - az 
MH Hódmezővásárhely Helyőrség Zenekara, a BM 
Katasztrófavédelem Központi Zenekara, az MH Kaposvár 
Helyőrség Zenekara, a szentendrei MH Altiszti Akadémia 
Zenekara, valamint a házigazda Légierő Zenekar – Szolnok 
szórakoztatta a közönséget a Tiszai hajósok terén.
Dr. Koller József dandártábornok, az MH 86. Szolnok Helikopter 
Bázis parancsnoka köszöntőjében kiemelte: a honvédség és a 
civil szféra közötti kapocs kiépítésében óriási szerepük van a 
katonazenekaroknak, hiszen a társadalmi kapcsolatokat talán 
ők tudják a legjobban erősíteni.
A műsor első felében a közönség látványos, egyben nagyon 
is formabontó bemutatókat, gyepshow-kat láthatott, míg 
a második részben a zenekarok egyesített közös koncertjét 

hallgatthatta meg a közönség. A fesztiválon a klasszikus 
magyar katonaindulók mellett olyan slágerszerzemények 
is felcsendültek, mint Schönberg: I Dreamed A Dream-je, 
Pharell Williams Happy-je, John William Swing, Swing, Swing 
című szerzeménye. 

Révész Béla - Honvédelem.hu

VIII. Szentendrei Regionális Katonazenekari Fesztivál

A szentendrei Lázár cár tér adott otthont a nyolcadik 
alkalommal megrendezett Szentendrei Regionális 
Katonazenekari Fesztiválnak szeptember 15-én. 
A „színpadon” hagyományosan négy zenekar szakalaki 
bemutatója váltotta egymást - idén Budapest, Tata és 
Kaposvár helyőrség zenekara vendégeskedett a művészetek 
városában. „A zene közelebb hozza az embereket egymáshoz. 
Bátran állítom, minden parancsnok büszke arra, hogy van 
katonazenekara, hiszen nemcsak az alakulat életét színesíti, 
hanem az adott régióban komoly művészi értéket képviselnek 
muzsikusaink” – mondta a rendezvényt megnyitva Bozó Tibor 
dandártábornok, az MH Altiszti Akadémia parancsnoka. 
A helyőrségzenekarok bemutatóját a közösen előadott 
zeneszámok követték; a klasszikusok mellett olyan mai 
népszerű zenék hangzottak fel, mint Pharrell Williams Happy 
című 2013-as Grammy-díjas slágere. A rendezvény zárásaként 
Verseghi-Nagy Miklós, Szentendre polgármestere adott át 
emléklapokat a zenekarok
karmestereinek.

Duruczné Téglás Dóra százados - Honvédelem.hu

Kép előterében a BM Katasztrófavédelem Központi Zenekara. Összevont nagyzenekari tömb a Lázár cár téren.
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Térzene Caorle városközpontjában.Utcai vonulás San Dona di Piave-ben.

Átkelés a Piave folyón.MH Budapest Helyőrségi Zenekar.

Piave 2018 Nemzetközi Katonazenkari Fesztivál

 A MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrségdandár, 32. Nemzeti Honvéd Díszegység, 
Helyőrségtámogató Parancsnokság, Budapest Helyőrség Zenekara 2018. május 10 – 14-ig a „La Musica 
Unisce i Popoli” Nemzetközi Katonazenekari Fesztiválon vett részt az olaszországi San Dona di Piave városban 
a zenekar karmestere, Baczkó István őrnagy vezetésével.

 Az első világháború végét és a piavei csatát minden 
évben nemzeti ünnepként ünneplik Olaszországban, amit 
kiegészítve idén először Nemzetközi Katonazenekari Találkozó 
került megrendezésre. A magyar, amerikai, francia, olasz, skót, 
szlovén katonazenekarok mellett egyenruhás hagyomány 
őrző olasz fanfárzenekarok is részt vettek a fesztiválon.

Kalandos buszutazás után az olasz tengerpart mellet lévő 
Caorle város turista övezetének egyik kiváló hoteljében voltak 
elszállásolva a magyar résztvevők, így a sűrű program mellet 
szabadidőben a szezon előtt még kicsit hideg tenger hullámait 
is volt lehetőség élvezni. Az első nap estéjén a város turisztikai 
központjába volt szervezve szabadtéri koncert.
Május 12-én a Verito Zanuto Stadionban rendezett 
katonazenekari fesztiválon több mint 5 000 néző előtt 
képviselte hazánkat a Budapest Helyőrség Zenekara. 
Este a Piave folyó partján megrendezett I. világháborús 

megemlékezésen több mint 25 000 ember előtt játszott 
a katonazenekarokból összeállított összevont nemzetközi 
zenekar.

Május 13-án San Dona di Piave város utcáin megrendezett 
zenés felvonulást mintegy 80 zenekar illetve 40 hagyomány 
őrző egyenruhás csoport részvételével, több mint 100 000 
érdeklődő látta. Az esti órákban Caorle városközpontjában 
nagysikerű szabadtéri koncert került végrehajtásra a Budapest 
Helyőrség Zenekara által.
A hétvégi fesztivált összesen több mint 150 000 néző kísérte 
figyelemmel. A rendezvény főszervezője, Andrea D’Erme 
úr köszönetét fejezte ki a Magyar Honvédség katonáinak a 
részvételért.

Nagy Zsolt Gábor százados
Budapest Helyőrség Zenekar

karmester helyettes
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JOHANNES BRAHMS(?): V. MAGYAR TÁNC ÉS A KATONAZENÉSZEK

Nem tudom, van-e olyan fúvószenekar 
az országban, amelyik legalább egyszer 
ne tűzte volna műsorára Brahms egyik 
legismertebb zeneművét. Talán érdemes 
tudni róla, hogy milyen nagy szerepe 
volt a mű létrejöttében a magyar 
katonazenészeknek.

Elsőként Reményi Edét (Miskolc, 1828. 
január 17. – San Francisco, 1898. 
május 15.) emelném ki. A világhírűvé 
vált hegedűművész az 1848-49-es 
szabadságharc alatt Görgey Artúr tábornok 
segédtisztje és tábori hegedűse volt.
A világosi fegyverletétel után – hasonlóan 
sok más katonatársához – menekülnie 
kellett az országból. Konstantinápolyon, 
Párizson, Londonon keresztül eljutott 
Amerikába, ahol tovább képezte magát, 
és mint ismert virtuóz – a magyar zene lelkes támogatója  
tért vissza Európába. 1852 és 53 között a fiatal Brahmsot 
is magával vitte hangversenyútjaira, akivel rövid idő alatt 
páratlan karriert futott be. 
Egyes történetírók szerint már Amerikába utazása előtt 49-
ben találkozhatott az akkor 16 esztendős Johannes Brahms-
szal, amikor búcsúhangversenyt adott Hamburgban és ennek 
zongorakíséretét bízta az ifjú zongoristára. A telt ház előtt 
tartott hangverseny akkora  sikert aratott, hogy meg kellett 
ismételni. Sajnos a brahms-i életrajz is elég homályos ebből 
az időszakból. 

Johannes Brahmsról (Hamburg, 1833. május 7. – Bécs, 1897. 
április 3.) olyan legendák keringenek, hogy már 13 éves 
korától megélhetési zenészként zongorázott a Hamburg 
dokk negyedének bárjaiban. Itt fedezte fel a fiatal tehetséget 
Reményi, és kérte fel zongorakisérőjének hangversenyeihez. 
A legújabb kutatások szerint azonban az akkori jogszabályok 
tiltották Hamburgban, hogy kiskorúak bordélyokban 
zenéljenek és a Brahms család is volt olyan tehetős, hogy nem 
kellett a fiatal zeneszerzőnek ilyen módon pénzt keresnie.
Ami biztos, hogy Brahms remekül zongorázott és két magyar 
hegedűművésszel - Reményi Edével valamint Joachim Józseffel 
való kapcsolata is hozzájárult ahhoz, hogy ismertséget 
szerezzen. A hegedűvirtuózokkal játszott koncertjein pedig 
volt alkalma megismerni a magyar zenét.
Magyar táncait eredtileg négy kézre komponálta két kötetben 
az első tízet 1869-ben, majd további két kötetben 1880-ban 
még tizenegy táncot. Az első két kötetet később átírta egy 
zongorára, valamint az 1, 3 és 10 táncokból zenekari átiratot 
készített. Csak a 11, 14 és 16 eredeti Brahms kompozíció, a 
többi  magyar dallamok alapján készült zongoradarab. A 2. 
Magyar Tánc feltételezhetően Reményi Ede szerzeménye 
alapján készült, az 5. Magyar Táncról viszont biztosan tudható, 
hogy a középső 28 ütem vivace résztől eltekintve egy magyar 
katonakarmester szerzeménye.

Kéler Bélát (Bártfa, 1820. február 13. – 
Wiesbaden. 1882. november 21.) 1856-
ban nevezték ki az akkor Debrecenben 
működő gróf Mazzuchelli Alajos 
táborszernagy nevét viselő császári-királyi 
galíciai 10. sz. sorgyalogezred zenekartának 
karmesterévé. A szülőfalujából 
Debrecenbe tartó utazás alatt írta a Bártfai 
emlék csárdás című zeneművet. A műben 
a-mollban csendült fel az a 36 ütem, 
amely Brahms 11 évvel később fisz-mollba 
hangszerelt át négy kézre és az 5. Magyar 
Tánc elejét valamint visszatérését alkotja.
Kéler a négy éves katonai szolgálatot 1860-
ban egészségügyi okok miatt otthagyta. 
Mind karmesterkén, mind zeneszerzőkén 
Európa szerte jelentős sikereket ért el. Jó 
barátság kötötte Brahmshoz. Az első 10 
Magyar Táncok megjelenése után írt egy 

tanulmányt, amiben leírja, hogy a 10-ből 9 tartalmaz olyan 
dallamokat, amelyek korábban más zeneszerzők műveiben 
már be lettek mutatva. A Magyar Táncok első kiadványában 
szerepel is, hogy ezek a művek átiratok és nem saját 
szerzemények. A későbbi kiadásokból és átdolgozásokból 
azonban ez már kimaradt…
Tagadhatatlan tény, hogy Brahms a legjelentősebb külföldi 
szerző, akinek a művei hozzájárulnak a magyar zene 
népszerűsítéséhez, még ha a dallamok eredeti szerzőinek 
neve az évek alatt feledésbe is merült.

                Nagy Zsolt százados
       Budapest Helyőrség Zenekar
                karmester-helyettes

Remenyi Ede és Johannes Brahms
1852

Kéler Béla
1820-1882
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Nigel Lilliwhite

Ajtó a világra – nemzetközi szakmai kapcsolatok

Előző évi Hangász újságban már írtam 
egy cikket egy angol úriemberről Nigel 
Lilliwhite –ról aki megkülönböztetett 
szeretettel és érdeklődéssel fordult a 
magyar katonazene irányába, amelyet 
jobbára magyar származású feleségének és 
a feltétlen katonazene iránti rajongásának 
köszönheti. A közös szakmai és baráti 
kapcsolat gyümölcse az ez idáig 
megjelent számos kíváló értekezés és 
cikk megjelenése az IMMS katonazenei 
szaklapban a magyar katonazenéről, amely 
úgy gondolom az ő segítsége nélkül nem 
jöhetett volna létre. Az újság havonta 
tudósít a szakmánkat érintő hírekről, 
eseményekről. Különböző riportokkal 
mutat be neves karmestereket, vezetőket, 
zenekarokat, katonazenei kultúrákat. 
Néhány éve nagy örömömre megjelentek 
a magyar katonazenét bemutató cikkek, 
riportok, mindezt köszönhetően 
Nigel Lilliwhite-nak.  Az első Kapcsolatfelvételem az 
IMMS –el (Nemzetközi Katonazenei Társaság) éppen az ő 
hathatós segítségét dicséri, amely szervezet fő célkitűzése 
a katonazenét szerető és pártoló személyek összefogása, 
nem egy esetben katonazenei fesztiválok létrejöttének és 
szervezésének elősegítése, hanganyagok lemezek kiadása. 
A szervezet további jelentősége a szakmai publikálások, és 
a katonazene történetének folyamatos kutatása valamint a 
szakemberek kapcsolattartásának összehangolása az általa 
fenntartott és a világ számos országában elérhető szaklapon és 
szakcsoportokon keresztül.   
Ez idáig több mint 40 ország rendelkezik a szervezetben 
kapcsolattartó képviselővel, akik folyamatos konzultációt 
tartanak fel egymás között és osztják meg a katonazenei 

szakma aktuális információit és egyéb 
közérdekű publikációit, kutatásait. 
Egyelőre, Magyarországon nekem van 
csak akkreditációm ehhez a szervezethez, 
de van olyan ország, ahol hatalmas 
létszámmal reprezentálnak és képviselik a 
különböző rendezvényeken, találkozókon 
az IMMS-t és saját szakmai közegüket.
Az IMMS szervezet 30 tagú holland 
csoportja éppen a tavalyi évben a 
Debreceni Nemzetközi Katonazenekari 
fesztiválra érkezett először 
Magyarországra és tekintette meg a nagy 
múltú magyar katonazenei fesztivált, 
amely nagyon tetszett nekik. Ők az IMMS 
holland tagszervezetének tagjai, akik 
külön újságot is működtetnek (Defilé), 
vezetőjük John Kroes régi ismerősöm és 
őt is nagyon érdekli a magyar katonazene. 
Beszélgetéseink alatt megkértem őt, 
hogy írjon a Debreceni Katonazenekari 

fesztiválról egy cikket a Band International-ban, képeket is 
biztosítottunk hozzá!  Ő ezt vállalta, sőt a saját magazinúkban 
külön foglalkoztak a csoport részvételével szerzett 
tapasztalataival, élményeivel. Ennek köszönhetően a télen, a 
Debrecenben látott zenekarok közül két magyar együttesnek 
is külön felkérése érkezett egy-egy németországi fesztiválon 
történő részvétel kapcsán.  (MH Debrecen Helyőrségi 
Zenekar, Légierő zenekar - Szolnok) Még nem tudni, hogy 
ezekből a felkérésekből lesz-e valami, hogy a magyar fél kész 
az együttműködésre, de úgy gondolom ez a kapcsolati tőke 
egy komoly lehetőség a magyar katonazenei szakma számára 
a jövőre nézve, amelyet ápolni szükséges és érdemes minden 
körülmények között.
                 Szabó Imre őrnagy karmester-helyettes

Journal - IMMS belgiumi tagcsoportjának
katonazenei kiadványa.

Az IMMS szervezet
30 tagú holland csoportja

Budapesten.



Hangász

A Fricsay Richárd Katonazenei Hagyományőrző Egyesület lapja24

A katonazene az évszázadok tükrében
A magyar indulók története

A hadijelek alkalmazása évszázadokra vezethető vissza 
az emberiség hadtörténetében. Az elmúlt évszázadok 
csatáiban, amelyekben a lovasság, a gyalogság és más egyéb 
hadtest rohamának egyre eldöntőbb szerep jutott, kiemelt 
fontossággá vált a vezényszó és a parancs pontos és gyors 
végrehajtása továbbítása. A csatazaj hevében a dobok, 
valamint a trombita és kürt-szerű hangszerek éles hangja volt 
csak képes eljuttatni a legfontosabb információkat a hadsereg 
különböző egységeinek.
A hadijelek eleinte a legfontosabb harci cselekményeket jelzik 
később – amikor a hadsereg a hadjáratok után az országokban 
helyőrségekre oszlik széjjel, vagy gyakorlat idején táborokban 
száll meg – egyre bővülnek ezek a jelek, s kiterjednek 
a katonaélet szinte minden megnyilvánulására, a napi 
ébresztőtől a temetési szertartásokig. A tábori, illetve harci 
jelek mellett egyenrangú társként jelennek meg a szolgálati 
vagy helyőrségi jelek.

Általános vélekedés volt, hogy a harcoló katonák legfeljebb 25 
hadijel megismerésére voltak képesek, ezért aránylag kevés 
jelet használtak és ügyeltek azok eltérőségére és könnyű 
megjegyezhetőségére. A hadijelek ritmusa és dallamvilága 
mindig igyekezett visszatükrözni az adott nyelv sajátosságait. 
A számos összetett hadijelek egyik változata a menet 
(marche) jel volt, amely nem a napjainkban ismert összetett 
zenei formát az indulót jelentette, hanem a hadsereg 
menetoszlopának vonulásakor az üstdob és a trombita által 
játszott egyszerű ritmus és dallam variáció. Napjainkra ennek 
a hadijel rövidített formája lett az országok hadseregeinek 
jellegzetes díszjele, így a Magyar Honvédségé is.
A magyar indulók vonatkozásában ezt legsikeresebben 
dezséri Bachó István a budapesti Magyar Királyi Honvédség 
1. honvédkerület zenekarának karmestere dolgozta fel 1897-
ben az ezred díszindulójában, amelynek triójában ez a díszjel 
teljes egészében a dallam mellett végig hallható.

A síp és dobjeleket 
első ízben a francia 
hadsereg adta 
ki nyomtatott 
formában XIV. Lajos 
utasítására Andre 
Danican Philidor 
1685-ben. A közölt 
jelek érdekessége, 
hogy jelentős 
részét Jean Babtiste 
Lully komponálta, 
amelyből a császári 
és királyi hadsereg 
is átvett egyes 
részeket. 

A magyar hadsereg - amely két évszázadig az osztrák császári 
hadsereg részeként vett részt a birodalom védelmi és 
támadó feladataiban – teljes egészében az osztrák katonai 
irányítási, vezetési és kiképzési rendszert tudta magáénak, 
így nem véletlen, hogy a két ország hadijel rendszere sokban 
megegyező hasonlóságot mutat. Természetesen az indulók 
stílusa a két ország eltérő népdal kultúra környezeténél fogva 
különbséget mutat, de ebben is találhatunk átfedéseket.

   A XVII. század végén a közös hadseregben kiadott 
szabályzatában a Spiel (síp és dob együttes) kis zenei együttes 
volt és a katonai oszlop menet alatt játszott olyan zenei és 
ritmus témákat, amellyel a katonákat élénkíteni és szervezett 
formában meneteltetni lehetett. Ennek a kis együttesnek még 
a helyét is meghatározták a menetoszlopban 4 soros vonalban. 
Az 1749 –as szabály ezt így rögzítette: „A Spiel a menetelés 
élénkítésére szolgál, és amíg a dobos az előírt jeleket és 
menetet dobolja, addig a sípos vidám népies dallamokkal 
kíséri.” Ez akkoriban egy szabad zenei improvizáció lehetett, 
mivel a kutatások mind a mai napig nem találtak rögzítve 
ilyen zenei lejegyzéseket. Így a síposok és dobosok együttes 
zenéje lehetett az átmenet a nem sokkal később megjelent 
katonaindulókhoz, melynek XVIII. századbeli formája nem más 
volt, mint a trombita és dobjelek, a katonadalok, valamint az 

Andre Danican Philidor
(c. 1652-1730)

Császári síposok és hadikürtösök. A spiel-ben már 
megtalálható volt a rézfúvós és fafúvós hangszerek.
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Liszt Ferenc első Rákóczi induló feldolgozásai. 1847

énekelt népzene megharmonizált keveréke. A zenetörténet 
fejlődésével a legnevesebb zeneszerzők is szívesen írtak 
indulókat. Az indulók tématípusai és ritmusai epizódszerűen 
szinte minden zeneszerzőnél megjelentek az opera, zenekari 
és kamarazenei művekben egyaránt – Haydn, Mozart, 
Beethoven és sokan mások használták fel a korszak népszerű 
népi és katonaélet dallamait a hősiesség és hazaszeretet zenei 
allegóriájaként. Az induló, mint önálló kompozíció gyakran 
hódolati indulóként válik alkalmi művé, mint Liszt Ferenc, 
Richárd Wagner és Hector Berlioz műveiben.
Ezzel el is jutottunk a magyar katonazene első eltérő 
stílusjegyeinek bemutatásához, amely a XIX. század európai 
zenei világának sajátossága is egyben.

    A 19. századi magyar zenét, mint egész Európában a 
kibontakozó nemzeti romantika jellemzi, annak minden 
műfaját a verbunkos zenéből fogant nemzeti stílus határozza 
meg. Az öntudatra ébredő ország keresi az újra megtalált 
példaképeit, erkölcsi és világnézeti megújulását, amely a 
hadseregben szolgálatot teljesítő katonákra is óriási hatással 
van. A nemzeti önállóság igényének egyik zenei válasza a 
magyar népzenei hagyományokból fakadó zenei darabok 
– jelen esetben a magyar indulók megjelenése. A magyar 
összetételű sorgyalogezredeknél sorra születnek a magyaros 
dallamkincsű indulók a katonakarmesterek tollából, amelyet 
a sorköteles magyar katonák saját nyelven énekelni is tudtak.          
A Magyar dallamkincsünk egyik legjellegzetesebb témája 
a Rákóczi induló, amelynek zenetörténete egészen a XVII. 
század elejéig nyúlik vissza, és majd a következő századokban 
vesz új irányokat a korszak legegységesebb dallamcsoportja 
(szinte stílusa), a „Rákóczi” dallamkör. Hátterében részben 
litániaszerű hívósor - hangszeres hívójel motívum áll, amely 
a szabadságharcosok népzenei dallam variációja is egyben. 
A legújabb kutatások alapján Scholl Miklós a 32. császári-
királyi magyar sorgyalogezred karmesterének nevéhez 
fűződik a Rákóczi induló ma ismeretes triós formájának 
megszerkesztése 1820-ban. Ez volt az induló első publikálása, 
amely zongorakivonatban jelent meg Pesten. Ebben az időben 
sorra jelennek meg a magyar származású katonakarmesterek 
tollából a remekbeszabott magyar indulók, amelyek valóban 
stílust teremtettek a világ indulói között. E korszak egyik 
legismertebb magyar indulószerzője Massák Ferenc volt, aki 
kitűnt közkedvelt magyaros témáival erőteljes éles ritmusaival, 
népzenei témáival és imponáló hangszereléseivel.

    A magyar indulók megjelenésének és népszerűsítésében 
az 1848-as forradalom és szabadságharc hozott új lendületet, 
amikor neves magyar zeneszerzők írtak indulókat operájuk 
számára. Erkel Ferenc Hunyadi indulója az első magyar opera-
induló, amely a budai polgárőrség zenekara számára készült 
el Doppler Ferenc a Nemzeti Színház fuvolistájának, később 
zeneszerző és hangszerelő szerkesztésében. Doppler az opera 
ikonikus dallamaiból állította össze indulóját, amely a Rákóczi 
induló mellett legtöbbször játszott katonazenei mű. Doppler 
ebben az időben saját indulót is írt, amelyet, mint ebben a kor 
divatjának megfelelően másokkal együtt Kossuthnak ajánlott. 
A szabadságharc indulói külön fejezetet jelentenek a magyar 
indulók történetében, hiszen bennük sokkal inkább erősebb a 
kor divatjának megfelelően a verbunkos zenei stílus, amelyre 
a hangzatfelbontásokból épített hétfokú dallamok, a feszes 
ritmus és az alkalmi díszítések utalnak.
Méltán nevezhetjük Müller Józsefet a 1848-49-es 
szabadságharc zeneszerzőjének, aki indulóival a történelem 
eseményeit örökítette meg. A szabadságharc egyes 
eseményeit követhetjük lépésről-lépésre indulói alapján. 
Müller, utolsó indulójához Császár György: Kunok című 
operájának témáit használta fel, ezzel megszületett a magyar 
katonazene számára a második opera indulója is a Jász-kun 
kaszás induló. Müller József indulóival örök emléket állított az 
1848-as forradalomnak és szabadságharcnak.
A korszak másik legszimbolikusabb katonaindulójának a 
Klapka induló zeneszerzője Egressy Béni volt aki a forradalom 
legismertebb tábornokának ajánlotta művét. Az induló eredeti 
címe a Komáromi utó hangokként jelent meg nyomtatásban, 
és akkoriban a legnépszerűbb játszott induló volt szerte az 
országban.



Hangász

A Fricsay Richárd Katonazenei Hagyományőrző Egyesület lapja26

   A szabadságharc leverését követően a császári-királyi 
hadseregben a magyar katonazenekarok nem játszhattak 
néhány olyan indulót, amely szorosan kötődtek a 
forradalomhoz. Az ezredek távoli helyőrségek való 
költözésével az indulók érdekes színfoltot kaptak azzal, hogy a 
zenekarok kapcsolatba kerültek új állomáshelyének kulturális 
sajátosságaival.
A századfordulóhoz közeledve a városokban felpezsdült 
a polgári élet, új társadalmi rétegek megjelenése mellet 
minőségi kulturális helyszínek - színházak épülésével az 
európai zenekultúra is szárnyalt. A korszak katonazenekarai 
már nem csak kis létszámú hadszíntéri zenekarok, hanem 
koncertező zenei együtteseké váltak – követve a közönség 
egyre magasabb zenei ízlését. A polgárság tavasztól őszig 
szívesen sétál és tartózkodik promenád kávéházakban, 
éttermek és közterek népesülnek be és igénylik a színvonalas 
katonazene szórakoztatását. Ekkorra a zenekarok már 50-60 
fős zenei együttesek, ez a katonazene fénykora.

Sorra kerültek a zenekarok műsorára a korszak legnagyobb 
zeneszerzőinek remekművei és azok induló részletei.
A legnagyobb olasz opera és francia, bécsi operett indulók 
uralták a századforduló katonazenei repertoárját. Mindezek 
mellett a magyar katonakarmesterek ontották a magyar 
népzene és „magyaros” műzene népszerű melódiáiból 
összeállított indulókat, zsánerműveket is.
A század második felének magyar műzenéjét két műfaj 
jellemezte: a népies műdal és a nemzeti opera. A jellegzetes 
magyar költészete, ami azért született, hogy megteremtse 
nemzeti kultúránkat, városainkból kiszorítsa a német dalokat, 
a német szellemet. Felemás értéke azonban abból adódik, 
hogy sem a népdal, sem az európai rangú műdal kategóriájába 
nem sorolható, mert szerzői zeneileg képzetlen műkedvelő 
komponisták.

    Rengeteg példa van arra, hogy egyszerre több népzenei 
elemből és műdalból lett összeállítva egy-egy induló, mindez 
fényes és díszített nagyzenekari hangszereléssel. Erre azért is 
volt szükség, mivel a zenekarok a közönség széles rétegeinek 
kellet, hogy játsszon és így minden szinten ki tudta szolgálni a 
zenekar hallgatóságát.
Mivel a zenekarok sok távoli helyőrségben is szolgáltak, így 
új állomáshelyükön egy igen színes – más országok és népek 
zenéjét és indulóit bemutató koncert menüt tudtak nyújtani 
a lakosságnak. Ez abban a korban egy nagyon friss repertoár 
készséget mutatott, amely sok civil hivatásos zenekarnak 
nem adatott meg. Így rövid időn kerülnek be az országba 
híres zeneszerzők művei másolt formában és katonazenekari 
hangszerelés formában is.
Ebben a korszakban jelennek meg a nagy ívű koncert-indulók 
műfaja is, amelyek már bonyolultabb szerkezetűek, mint az 
eddigi indulók és hangnemben is igyekeznek árnyaltabbá, 
kifejezőbbé válni. Ettől függetlenül az indulók továbbra is őrzik 
ősi tulajdonságaikat, hogy hallgatóságának hazafias érzelmeit 
feltüzelje, mondanivalójának zenei emléket állítania.
A századforduló legnevesebb és sikeresebb katonakarmesterei, 
akik egyben zeneszerzők is id. és ifj. Lehár Ferenc, dezseri 
Bachó István, Fricsay Richárd, Pécsi József, és sokan mások.

      A Monarchiát lezáró első világháború után egy Trianonnal 
reményt vesztett országban ismét reményt és hitet kellett 
nyújtani a társadalomnak, amelyben a Királyi Honvédség 
nagy erővel vetette be a katonazene által nyújtott hazafiság 
és büszkeség zenei megfogalmazását. Az indulók témája és 
tematikája is ezt a célt igyekezett kiszolgálni – sorra születtek 
a legnagyobb magyar uralkodókról elnevezett és a becsületet 
és elszántságot hirdető indulók. (Szent László induló, Béla 
király induló, Zrínyi induló, Figedy:Hunyadi János induló stb)
Ezek az indulók nagy része továbbra sem mellőzi a népdalok 
és műzene sokszor kétes elemeit, amelyhez sokszor direkt 
tudatformáló szövegezés is társul, elősegítve a második 
világháború társadalmi és politikai üzenetének megjelenését. 
Ez idáig az indulók egy jelenlegi vagy régebbi történelmi 
eseményre „refrektálnak” vagy erősítik meg, de ezt követően 
az indulók tömegkommunikációs eszközök is egyben és direkt 
módon üzenetet is közvetítenek. (pl. Pongrácz: Horty Miklós a 
mi vezérünk, Előre Bácskába induló stb) Az indulóknak vegyes 
összetételű dallamkincse van népzenei és műzenei szerelmes 
dalok, táncdallamok, katonanóták. 
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     1945-ig a magyar induló a dicső katonaélet és az ország 
történelmének reflekciója volt, amely 1947-től alaposan 
megváltozott. A korszak internacionalista szellemének hűen 
az indulószerzők kevésbé akarnak hatni a hazaszeretet, a 
történelmi hűség és katonai büszkeség hagyományaira sokkal 
inkább pártpropaganda eszközeként állnak szolgálatba. 
Érdekes módon katonakarmesterek nem aktívak az 
indulószerzés területén, ez köszönhető, hogy a háború 
előtti szakember gárdát megbízhatatlannak minősítik, így a 
katonazenészi szakmát a párt által megbízható vezetőkkel  
töltik fel, akik jobbára amatőr zenészek – sok esetben 
zeneiskolai szinten álló szakemberek. Ezzel a szakmai 
regnációval viszont szabad utat kapott a külföldi – szláv típusú 
(orosz és egyéb más kelet európai) indulók repertoárba 
kerülése. Erre látunk példát a hazai indulókönyvekbe bekerült 
szocialista tagállamokból származó indulók térnyerésére. 
Ezek az indulók teljesen más eltérő dallam és ritmus világot 
képviseltek, ezért érdekes módon hiába erőltették a magyar 
zenekarokra, ha kötelező volt akkor sem szerepeltették 
műsorukon. Ennek ellenére a pártpropaganda célokból a 
magyar kórusmozgalomban tevékenykedő kortárs zeneszerzők 
lettek felkérve propaganda célú indulók megkomponálására. 
Ezek a „zenei költemények” a történelembe betöltött szerepük 
miatt nem lehettek sikeresek, hiszen az országban létezett a 
passzív ellenállás minden baloldali pártideológiával szemben, 
amely nem tudott így mélyen gyökeret verni a kultúrában és 
a zeneművészetben sem.

Éppen ezért érdekes látni, hogy a történelmi magyar indulók 
az 50-60-as években is ugyanúgy tartják magukat – és 
mondanivalójukkal, jelképrendszerével együtt jelen van a 
korszak katonai ünnepségein, protokolláris rendezvényein. 
Ezt a történelmi hagyományt nehezen lehetett eltávolítani a 
köztudatból és a katonazene szakmai életéből.

     Változást a 80-as évek hozott, amikor az akkori Néphadsereg 
vezetése  frissíteni, korszerűsíteni szerette volna a  hadseregnek 
a civil társadalom irányába kifejtett kommunikációját. Ismét a 
régi hagyományok – 48-as értékek irányába szerették volna 

terelni a kor fiatalságának (sorkötelesek) figyelmét, amely 
már ekkor – az alapvető társadalmi változások miatt kevésbé 
volt befogadó és lelkes a hazafias gondolkodás módban. De 
ez már a tömegkommunikáció korszaka is egyben, (TV- Rádió 
később a számítógép és internet) a társadalom a kultúra 
széles skálájával találkozva saját maga döntve (nem helyette) 
válik nyitottá és befogadóvá azon értékek felé, amelyet egy 
állam szeretne kifejezni és kinyilvánítani.

Ennek ellenére a rendszerváltás idején ismét előtérbe került 
a régi hagyományokra való építkezésnek az igénye, amelyre 
a katonazene is tudott „válaszolni”. A magyar történelmi 
indulók kutatása és bemutatása fontos szakmai programmá 
nőtte ki magát, így egy új katonazenész nemzedék kapott 
ízelítőt arról a kultúráról, amit századokon át képvisel.
Napjainkban az indulók már a magyar és az egyetemes 
zenekultúra szerves részei, és ezeket szakmai alapon szabad 
és érdemes értékelni. Mondanivalójuk nem változott az 
elmúlt évszázadok során, de napjaink kommunikációjában 
már kevésbé ér el célt, sokkal inkább esztétikai és érzelmi 
hatásokkal vannak felruházva és ezt is várjuk el tőlük.

Sárosi Péter százados
zenekarvezető
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60 éves a Kaposvár Helyőrségi Zenekar

Múltunkat megsárgult papírok, homályos, gyűrött fényképek, és az öregek beszámolóinak emlékei őrzik.
A Kaposvár Helyőrségi Zenekar tagjai a zenében, a szolgálatban egyek, a hazára felesküdött művészek, 
mottójuk: egy csapat vagyunk!

Történelmi áttekintés

A Kaposvár Helyőrségi Zenekar 1958. októberében, éppen 
hatvan évvel ezelőtt alakult Budapesten, Pallós István 
főhadnagy vezetésével. Két év elég volt ahhoz, hogy a zenekar 
népszerűvé váljon térzenéivel a fővárosban olyannyira, hogy 
1960-ban már a Magyar Rádió is élőben közvetítette azt 
a Margit-szigetről. A töretlen népszerűség, és siker ékes 
példája, hogy az együttes 1961-ben közreműködött a Marton 
Endre által rendezett Katonazene című filmben.
1962-ben az alakulatot, és a zenekart is Pécsre helyezték. 
Ekkor kapott új vezetőt, Halász János személyében.
Évente néhány rádiófelvétel, részvétel a Siklósi 
Várfesztiválokon, a szigetvári Zrínyi-ünnepségeken, pécsváradi 
Leányvásárokon, a pécsi Fúvószenekari Napokon, a mohácsi 
Busójáráson.

A katonazenekart, egy újabb átszervezésnek köszönhetően 
1975-ben, a bajai katonazenekarral összevonva Kaposvárra 
helyezték, és így, immáron negyvenhárom éve folyamatosan 
ebben a helyőrségben látta-, és látja el feladatait.

 1977-től a zenekar 
karmestere Szabó László 
alhadnagy lett, aki 2006 
decemberében, (harminc 
évnyi katona – karmesteri 
szolgálat után) őrnagyként 
vonult nyugállományba. 
Szabó László őrnagy 
vezetése alatt az együttest 
számos alkalommal 
kérte fel a Magyar 
Rádió nyilvános, és „Z” 
felvételek készítésére. 
Rendszeres vendégei 
voltak hazai, valamint 
nemzetközi fúvószenekari 

találkozóknak. Így jutottak el többek között Olaszországba, 
az Egyesült Királyságba, és Németországba is. Hazai, jelentős 
sikereik közé tartozott, hogy Szigetvár város a Zrínyi Miklós, 
hős várvédő tiszteletére rendezett emlékünnepségeken 
való rendszeres, és színvonalas részvételükért „Pro Urbe” 
kitüntető címet adományozott a zenekarnak. 1984-ben a 
Megyei Tanács kezdeményezésére, a civil szférával való szoros 
együttműködés, és nívós munka elismeréseként Szabó László 
karmester, a Szocialista Kultúráért érdemrendet kapta.
Szabó László karmesternek nagy szerepe volt a katonazenekarok 
repertoárjának felfrissítésében, munkásságát mindig is az 
újító szellem jellemezte.

Kaposvári Helyőrségi Zenekar a 60-as években.
A zenekar  élen Halász János őrnagy, karmester.

     2007. januárjától Ruff Tamás főhadnagy vette át a 
zenekar vezetését, akinek számos fontos, és a zenekar életét 
meghatározó esemény fűződik a nevéhez.
Az ő vezetésével került megrendezésre a katonazenekar 
ötven éves fennállása alkalmából rendezett nagy sikerű, 
rendhagyó katonai show – műsor, mely azóta is egyedülálló 
produkcióként él emlékeinkben, és amivel a zenekar hatalmas 

Kaposvári helyőrségi zenekar az 1950-es évek végén.
A zenekar élén Pallós István főhadnagy, karmester.

Szabó László őrnagy

Kaposvári helyőrségi zenekar a 90-es években.
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ismertségre tett szert mind a katonai, mind pedig a civil 
szférán belül. Ettől az évtől indult el, a mára már tradíciónak 
számító adventi koncertsorozat, olyan vendégelőadókkal, 
mint a Fool Moon Énekegyüttes, vagy a Honvéd Férfikar.
De említésre méltó alkalom volt, amikor Budapesten 
a Syma csarnokban a Hooligans zenekar előtt, mint 
előzenekar léptek fel, ezzel is bizonyítva a katonazenekarok 
felhasználhatóságának sokoldalúságát.

2008-ban eljutottak Franciaországba, Lourdes-ba, ahol 
a Nemzetközi Katonai Zarándoklat keretein belül méltón 
képviselték hazánkat, színvonalas produkcióikkal hírét vitték 
Somogy megyének, Kaposvárnak.

Vezényel Ruff Tamás őrnagy.

A közelmúlt, és napjaink eseményei

2010-től napjainkig 
Major András őrnagy 
látja el a kaposvári 
katonazenekar élén a 
vezetői feladatokat.
A zenekar a régió 
egyetlen hivatásos 
fúvószenekara. Egyik 
legfontosabb célkitűzése 
a katonai feladatok 
mellett, a kulturális, 

-és társadalmi szerepvállalás. Ennek talán legfontosabb 
pillére Kaposvár város, illetve Somogy megye, valamint 
az itt működő különböző intézmények. Azon túl, hogy a 
városi, és megyei rendezvények nélkülözhetetlen eleme 
a Kaposvár Helyőrségi Zenekar, szoros kapcsolatot ápol 
különböző helyi intézményekkel: a Csiky Gergely színházzal, 
a Liszt Ferenc Zeneiskolával, az Együd Árpád Kulturális 
Központtal, a Szivárvány Kultúrpalotával, különböző oktatási 
intézményekkel, a Kaposi Mór Oktató Kórházzal, valamint 
társ fegyveres szervezetekkel, mint a Büntetés Végrehajtás, a 
Tűzoltóság, és a Katasztrófavédelem.
A zenekar országos hírnevű együttessé nőtte ki magát 
közkedvelt, lendületes, szórakoztató műsoraival, melyek 
színes zenei világából minden korosztály talál kedvére valót.

Szakalaki műsoruk, a gyep-show, egyedi arculatával, a 
zenészek képességeinek határait feszegetve, lélegzetelállító 
pillanatokat, meglepő, bámulatos, szórakoztató, mégis 
művészi igényű élményeket okoz.
Az együttes teljesen egyedi kottatárral büszkélkedhet. 
Tulajdonképpen minden egyes műsorszámot kifejezetten 
erre a csapatra hangszerel Major András zeneszerző-- , 
karmester. A repertoár pedig igen széles, színes skálán mozog 
a saját kompozícióktól, a katonazene, klasszikusok, kortárs 
zeneszerzők, filmzenék, jazz, blues, rock, vagy akár a diszkó 
világába.
A számtalan katonai, valamint civil rendezvény közül említésre 
méltó a 2011-ben Kaposváron megrendezett Nemzetközi 
Katona-zenekari Fesztivál, a 2014-ben Budapesten, a Duna 
palotában, Janza Katával közösen adott adventi koncert.

Szakalaki bemutató Kaposvár főterén.

Rendszeres résztvevői az ország 
különböző helyőrségeiben 
megrendezésre kerülő katona-
zenekari találkozóknak, 
fesztiváloknak. A zenekart 
2013-ban a Zeneműkiadó CD 
felvételre kérte fel.
2015-ben a 64. Boconádi 
Szabó József Logisztikai Ezred 
törzsfőnöke, Szombathy Árpád 
alezredes felkérte a helyőrségi 
zenekart, az ezred indulójának 
elkészítésére. Major András 
karmester komponálásával el is 
készült az impozáns: „Boconádi induló”, mely az ősbemutató 
óta szerves része az ezred szimbólum, és jelképrendszerének.
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Polgármesteri Köszöntő
(Szita Károly Kaposvár MJV. Polgármestere)

Szerencsés az a város, amely élő hagyományokkal 
rendelkezik, amely büszkén épít az elődök eredményeire,és 
tapasztalataira, s ahol nem merül feledésbe az értékes, 
és a szép. És gazdag is az a város, Tisztelt Hölgyek, és 
Urak, amely oly sok kisebb – nagyobb közösséget tudhat 
magáénak, mint amennyivel, és amilyenekkel mi Kaposváriak 
bírunk, és éljük együtt mindennapjainkat. Minden időben 
tudták az emberek, hogy az egyik legerősebb megtartóerő 
az, ha összefognak, közös célokat jelölnek ki, egy hivatást 
választanak maguknak, vagy éppen az, ha az érdeklődési 
körük mentén alakítanak ki baráti köröket, egyleteket. Tudjuk 
mi is, hogy az együttes cselekvésben, a megélt katarzisokban 
nem pusztán összeadódik a tudásunk, erőnk, és odaadásunk, 
hanem gyakran csodát teremtve bizony meg is sokszorozódik 
az. Különösen így van ez egy zenekar esetében, ahol a tagok 
alárendelik magukat egy nagyobb, magasztosabb célnak, 

Említést kell tenni arról a tényről is, hogy művészi feladataik 
mellett katonai teendőiket is legjobb tudásunk szerint látják 
el. Részt vettek 2013-ban a nagy dunai árvíz védekezési 
feladataiban, majd 2015-től a migráns – válság kezelésébe is 
aktívan bekapcsolódtak.

2016-ban megkapták a Somogy Polgáraiért-díjat.
Majd 2017-ben Kaposvár Városért kitüntetést vehettek át.
A Helyőrségi Zenekar felbecsülhetetlen értéke maga a 
katonazenészi állomány. Kiemelkedő szakmai tudással 
rendelkeznek, bármilyen zenei stílusban otthonosan 
mozognak. Kiváló, egyéni hangszertudásuk mellett 
váltóhangszereken is játszanak, mellyel a zenekar arculatát 
színesítik, gazdagítják.
Karmesterük büszke arra, hogy ilyen magas szakmai színvonalú 
zenekarral dolgozhat nap, mint nap. Tudásuk, elhivatottságuk, 
összetartásuk és odaadó munkájuk nélkülözhetetlen eleme a 
Kaposvár Helyőrségi Zenekar sikereinek.
Az egyéniségekből és a sokszínűségből a közös munka 
alázatával megteremtik a Harmóniát.

Major András őrnagy, karmester
Deé János Zénó főtörzsőrmester, zenész

a közös produkciónak. Különösen így van ez akkor, ha az 
összhang másfél évszázados katonavárosi hagyományokból 
ered.

Tisztelt Ünneplők!

Kaposvár katonaváros. Számunkra természetes, hogy az 
itt állomásozó alakulatok tagjai fő feladatuk mellett részt 
vesznek a város életében, a helyi társadalom életében, és az 
is, hogy kulturális teljesítményükkel  a helyi közösség érdekeit 
is gyarapítják. Akár az önálló fellépésekkel, akár azzal, amikor 
a színházzal, a zeneiskolával, vagy éppen az Együddel, és a 
Szivárvánnyal működnek együtt. A kaposvári katonazenekar 
már évtizedek óta ilyen jelentős szerepet tölt be, mégpedig 
óriási elismerést, és népszerűséget kivívva magának. Nem 
véletlen, hogy a most jubiláló, fennállásának 60. évfordulóját 
ünneplő helyőrségi zenekar koncertjeire kicsik és nagyok 
sokasága kíváncsi, mint ahogyan az sem, hogy adventi 
koncertjeikre szinte lehetetlen bejutni.
Ugyancsak büszkeségre ad okot, hogy katonazenészeink 
számtalan meghívásnak eleget téve öregbítik városunk 
hírnevét.

Kedves Katonazenészek!
Polgármesterként, és a város polgárai nevében mondhatom, 
és remélem, hogy érzik is, hogy valamit talán visszaadhatunk 
abból a kincsből, amit önöktől kapunk. Amit nap, mint nap 
érezhetünk, és talán önök is érzik azt a szeretetet, ami a 
városból árad akkor, amikor látják önöket, akkor amikor 
találkozunk különböző ünnepeinken, vagy akkor, amikor 
csak jönnek, és zenélnek nekünk. Hálásan köszönöm 
ezt valamennyiüknek. Büszkék vagyunk Kaposváriként 
mindnyájan azért, hogy vannak, és nagyon remélem, hogy az 
elkövetkező évtizedekben is megszerzik nekünk, és az utánunk 
jövőknek azt az örömöt, amit eddig tapasztalhattam.
Ez az emlékplakett arra készült, hogy a zenekar tegye el, 
és emlékezzen velünk együtt erre a napra. Isten éltesse a 
Kaposvári katonazenészeket, isten éltesse az alapítókat, isten 
éltesse a régieket, akik eben a zenekarban zenéltek, isten 
éltesse önöket maiakat, és isten éltesse azokat, akik az önök 
tudását megirigyelve belépnek majd katonazenésznek. 

Boldog születésnapot!
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A Légierő Zenekar Szolnok vendégszereplése Csehországban

     A Légierő Zenekara Szolnok a prágai magyar 
nagykövet Boros Miklós Úr meghívására 
a a nyugat-csehországi Dobřany városban 
vendégszerepelt. Az 1848-as Forradalom és 
Szabadságharc kitörésének 170. évfordulójának 
alkalmából rendezett ünnepségen emléktáblát 
kapott szülőházán Ormai (Auffenberg) Norbert 
(1813–49) honvéd ezredes, aki az első aradi 
vértanú volt.

Az ünnepség első mozzanata Prágában volt, ahol 
megkoszorúzásra került II. Rákóczi Ferenc erdélyi 
fejedelem emléktáblája a Kisoldali téren, amely 
már hagyományosan a csehországi magyarok 
márciusi megemlékezésének legfőbb színhelye. 
Az ünnepség egyik megható pillanata volt, 
amikor Nagy István törzszászlós korabeli Rákóczi 
dallamokat játszott tárogatón. 
A rendezvény Dobřany városkában folytatódott. 
A prágai magyar nagykövetség által állíttatott 
bronz emléktáblát Balogh Csaba, a külgazdasági 
és külügyminisztérium államtitkára, valamint 
Martin Sobotka, Dobřany polgármestere leplezte 
le közösen. Részt vett az ünnepségen Boros 
Miklós prágai magyar nagykövet is.
A kisváros elegáns főterén pattogó magyar 
ritmusú indulózenére gyülekeztek a városka 

lakói, így a tér hamar megtelt élettel: a több, mint 
ötszáz adag babgulyás illata még jobban vonzotta 
a helybelieket.
A megemlékezés a Magyar Himnusz hangjaival 
kezdődött, amelyet a honvéd ezredest méltató 
beszédek és a koszorúzás ünnepi ceremóniája 
követett. A rendezvény végén a valamennyi 
részvevő térzenét hallgathatott meg, amelyen 
természetesen a magyar zenekultúra alkotásaiból 
válogatott – és persze vezényelt is egyben 
Molnár János őrnagy, a zenekar karmestere. A 
csárdások dallamai, és a  „Szép vagy, gyönyörű 
vagy Magyarország” című alkotás - melyet Márki 
Sándor Szabolcs százados, karmester-helyettes 
vezényelt, és a tárogató szólót Nagy István 
törzszászlós játszott el - megdobogtatta a cseh 
közönség szívét. Érezhető volt, hogy a fúvószene 
fellegvárának tekinthető Csehországban is 
„beszélik a zene nyelvét” mely határokat és 
téridőket ível át.
A Műsor zárószámaként- természetesen a 
vendéglátók és helyi közönség irányába történő 
zenei gesztusként -  a „Rosamunde” azaz a „Sej, haj 
Rozi” című polka csendült fel, melynek hatására 
kisebb tánckavalkád alakult ki ez aprócska cseh 
városka főterén. Amikor Molnár János őrnagy, a 
karmesteri pálcáját átadta egy idős úrnak - szinte 
azonnal több önjelölt karmester is jelentkezett – 
amely tovább fokozta az amúgy is rendkívüli jó 
hangulatot.
Az ünnepség záró mozzanata az igazi „Magyar 
gulyás leves” elfogyasztása volt, mely rendkívül 
ízletesre sikeredhetett, hiszen percek alatt 
elfogyott. Természetesen a finom cseh sör még 
jobban oldotta a hangulatot és számtalan baráti 
beszélgetésre adott okot a cseh és magyar 
emberek között.

Márki Sándor százados, karmester-helyettes

Ormai (Auffenberg) Norbert 
(1813–49)
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A MAGYAR KATONAZENE 170 ÉVE

      2019. januárjában jelent meg  „A magyar katonazene 170 
éve” című kiadvány, valamint a hozzá tartozó CD felvétel, 
amely a magyar katonazene emblematikus zenei darabjait 
tartalmazza.
A CD méretű kiskönyv megjelenését a Magyar Honvédség 170 
éves évfordulója alkalmából meghirdetett országos katonai 
emlékév ihlette, amelyhez a magyar katonazene is örömmel 
csatlakozott. A kiadvány elkészítésének anyagi forrását 
a Honvéd Vezérkar és a vitéz Szurmay Sándor Budapest 
helyőrség Dandár biztosította. 
Az elkészült kiadványban az érdeklődő egy rövid, de alapos 
áttekintést kaphat a magyar katonazene elmúlt 170 évéről 
mindezt sok képpel és információval.
A könyv szövegét és képanyagát Sárosi Péter százados, az MH 
Központi Zenekar zenekarvezetője írta és szerkesztette, míg a 
kiadvány menedzselésében és lektorálásában Csizmadia Zsolt 
ezredes MH Főkarmester tevékenykedett. 
Az angol-magyar kétnyelvű, CD-tok nagyságú kiadványban 
szereplő CD az MH Központi Zenekar és a Honvéd Férfikar 
közreműködésével készült Csizmadia Zsolt ezredes, Kovács 

Tibor alezedes, Szabó Imre őrnagy karmesteri vezényletével. 
A Zrínyi Kiadó gondozásában megjelent kiadvány belső 
használatra, protokollcélra, illetve ajándéktárgyként, limitált 
kiadásban készült.

REQUIEM A MAGYAR HŐSÖKÉRT

    A Debrecen Helyőrségi Zenekar és a Debreceni Kodály 
Kórus Requiem a magyar hősökért címmel tartott 
hangversenyt az első világháború lezárásának centenáriuma 
alkalmából, november 11-én Debrecenben, a Szent Anna-
székesegyházban.
Megnyitójában Krakomperger Zoltán, a Szent Anna-
székesegyház plébánosa, valamint Szentesi Csaba őrnagy 
görögkatolikus tábori lelkész is a béke, a békesség és a 
megbocsátás fontosságát hangsúlyozta. A hangverseny 
legfontosabb mondanivalója a tisztelet volt a hősök előtt, 
amelyet a zene nyelvén közvetítettek a katonazenészek a 
közönség számára.

A Debrecen Helyőrségi Zenekar kifinomult és ritmikus 
hangzása nagyszerűen harmonizált a Kodály Kórus szigorú, 
néhol komor, az esemény és a sors nehézségeit is magán 
viselő, mélységeit is átadó előadásmódjával.
Pál István őrnagy vezényletében példás egységben adta át 
mind a zenei, mind az énekkari mondanivalót a közönség 
számára. Mindehhez méltóan az esemény magasztosságát 
is tükröző, kiváló akusztikával rendelkező Szent Anna-
székesegyház szolgáltatta a helyszínt.
A koncert végén dr. Ruszin Romulusz dandártábornok, az MH 
5. Bocskai István Lövészdandár parancsnoka a katonazene 
fontosságát hangsúlyozta, mint egyik módját annak, hogy a 
katonákat közelebb hozza a civil lakossághoz.

Szabó Barna törzsőrmester
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HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI ZENÉSZEK ULMBAN

   A németországi Ulmban megrendezett jótékonysági 
katonazenekari fesztiválon vett részt a napokban az MH 5. 
Bocskai István Lövészdandár Hódmezővásárhelyi Helyőrségi 
Zenekarának rézfúvós kvintettje.
A zenészeket Fucsku Sándor vezérőrnagy, az ulmi Többnemzeti
Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokhelyettese is 
köszöntötte az ünnepi koncert alkalmával.
A hódmezővásárhelyi rézfúvós kvintett magyar dallamokkal 
színesítette a fesztivál programját. A résztvevők ízelítőt 
kaphattak Kodály Zoltán és Farkas Ferenc ismertebb műveiből, 
de a könnyebb hangvételű zeneművek is felcsendültek 
a műsorban, amikor az amerikai dixieland zenéjéből is 
nyújtottak ízelítőt a magyar muzsikusok.

A zenei fesztivál végén az összevont osztrák és német 
zenekarban helyet kaptak a magyar zenészek is, és együtt 
játszották el Brahms ötödik magyar táncát, valamint német 
illetve osztrák tradicionális indulókat. „Számos zenei 
élménnyel gazdagodtunk. Megtiszteltetés volt számunkra, 
hogy egy ilyen – a katonazene világában – kiemelkedő 

eseményen mi képviselhettük a Magyar Honvédséget. 
Remélem lesz még lehetőségünk a következő években is részt 
venni a fesztiválon, hiszen mindig van mit tanulni a különböző 
nemzetek katonazenészeitől” – hangsúlyozta Pakó Attila 
zászlós, a kvintett harsonása.

Tordai Kamilla:

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY HELYŐRSÉGI ZENEKAR CD

Karácsonyra jelent meg a hódmezővásárhelyi katonazenekar 
első CD-je, amely felvételének a vásárhelyi Református 
Ótemplom adott otthont. A zenei kiadvány az Ótemplomi 
Református Egyházközség és a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával valósult meg. 
Az egyházközség két évvel ezelőtt adta ki első hanglemezét, 
amelyen Karasszon Dezső orgonaművész
játéka volt hallható. A mostani CD-felvételen a 
hódmezővásárhelyi katonazenekar mellett a Liszt Ferenc Ének 
Zenei Általános Iskola énekkara, Rácz Rita Franciska, a Magyar 
Állami Operaház magánénekese, valamint a Péczely Attila 
Alapfokú Művészeti Iskola művésztanárai is közreműködtek. 

Kovács István őrnagy, a zenekar karmestere elmondta: 
az Ótemplom Református Egyházközséggel számos közös 
programban vettek már részt, továbbá előző év decemberében 
is az ótemplom nyújtott helyet a minden évben megrendezett 
adventi koncert helyszínéül is. A karmester hozzátette: 
„A zenészek világában mindig mérföldkőül szolgál, ha egy 
zenekart felkérnek egy hanglemez elkészítésére. Megtisztelő 
volt számunkra, hogy Bán Csaba református lelkész minket 
kért fel egy karácsonyi CD elkészítéséhez. Munkával teli 
hetek álltak mögöttünk, de remélem mindenki jó szívvel 
fogja hallgatni felvételünket.” A CD kiadványon hat zenemű 
hallható, a szerzők között Bach, Kodály és Steiner Béla is 
művei szerepelnek

Tordai Kamilla
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KÖZÖS NÉMET-MAGYAR TÉRZENE

 Közös térzenét adott a Bundeswehr Berlin Protokoll 
Zenekara, valamint a Magyar Honvédség Központi Zenekara 
2018. október 3-án, Budapesten, a Szent István Bazilika előtti 
téren. A rendezvénnyel Németország újraegyesítésének 28. 
évfordulójára emlékeztek, amelyet a Budapestre akkreditált 
német katonai attasé szervezett közösen a Magyar Honvédség 
Vezérkari Főnökével.
A térzenén a zenekarok önálló és közös műsorszámmal 
tisztelegtek az ünnepi eseménynek, amely nagy sikert aratott 
a meghívott vendégek és turisták körében.

A berlini zenekar egy 60 tagból álló koncert zenekar, 
mely az újraegyesítés követően a korábbi Bundeswehr 
törzszenekarából alakult és azóta is meghatározó szereplője 
a német katonai protokolláris szolgálatnak. A német zenekar 
a nap folyamán ünnepi koncertet adott a Pesti Vigadó 
dísztermében, ahol jelen volt a magyar és német katonai 
vezetés legjava.
 

Kun-Orosz Adrienn – Honvédelem.hu

KATONAZENÉSZEK ELISMERÉSE

 A Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központban 
tartották a Honvédelmi Minisztérium magyar kultúra napja 
alkalmából rendezett ünnepségét 2019. január 22-én. A 
rendezvényen részt vett Benkő Tibor honvédelmi miniszter és 
Korom Ferenc altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka. 
Benkő Tibor honvédelmi miniszter beszédében többek között 
elmondta, hogy „A kultúra nemzedékről nemzedékre szállva 
határozza meg hagyományainkat, életünket, a világban 
elfoglalt helyünket” és ma a Himnusz születésének napját, 
a magyar kultúrát ünnepeljük, amelyet több mint ezer éve 
őrzünk a Kárpát-medencében” Az ünnepségen a miniszter 
és Korom Ferenc altábornagy elismeréseket adott át, többek 

között katonazenész kollégáknak. Benkő Tibor honvédelmi 
miniszter a szolgálati érdemjel arany fokozatát adományozta 
Mergl Róbert századosnak az MH Székesfehérvár 
Helyőrségi Zenekar karmester-helyettesének, a Szolgálati 
Érdemjel ezüst fokozatát Gömöri Balázs századosnak az 
MH Hódmezővásárhely Helyőrségi Zenekar karmester-
helyettesének, valamint  a Szolgálati Érdemjel bronz fokozatát 
Tömösi Tamás főtörzsőrmesternek az MH Hódmezővásárhely 
Helyőrségi Zenekar zenészének.
Korom Ferenc altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka 
emléktárgyat adományozott Mile Péter zászlósnak és 
Némethy András őrmesternek az MH Központi Zenekar 
zenészeinek.

Mergl Róbert százados, elismerést vesz át
Benkő Tibor Honvédelmi Minisztertől.

Gömöri Balázs százados, elismerést vesz át Korom Ferenc
altábornagytól a Magyar Honvédség parancsnokától.
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