Előszó
Egy jó barát elvesztése, s emiatt egy hosszú, 23 éves
barátság megszakadása legalább olyan fájdalmas, mint egy
közeli szeretett hozzátartozó halála. Dobsa Sándort 71 éves
korában ragadta el az alattomos kór. Alkotó ereje, szellemi
képessége még teljében volt, rajta az évek múlása sem látszott,
sokkal fiatalabbnak nézett ki koránál. Számomra sokat
jelentett és nagyjelentőségű volt barátsága, s elvesztése óta is
változatlanul hiányzik szerény, kedves lénye, emberiessége,
mely tulajdonságok csak a valóban igazi művészekre
jellemzőek.
Dobsa Sándornak egy munkahelye volt életében, a
Magyar Rádió, s ugyanilyen hűséges volt családjához,
barátaihoz is. Munkatársai (zenész kollégái) is szerették,
kedvelték, mivel szerény modora révén vezetési módszere sem
diktatórikus volt, de tudása és határozott elképzelései révén
mindig elérte, hogy a Stúdió 11 által előadott számok a
legkényesebb igényt is kielégítsék.
E kis könyv megírásakor (2009) lenne még csak 75 éves.
A háromnegyed-évszázados születési jubileum ad alkalmat
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arra, hogy visszaemlékezésemmel megpróbáljam leírni e
kitűnő művész emberi portréját.

Rövid életrajza
Dobsa Sándor 1934. január 10-én született, 1953-1958
között a Liszt Ferenc Zeneakadémián zongoraművész-tanár
diplomát szerzett.
Felesége Páczolt Erzsébet (Zsóka), 2 fia született
1956. Attila, 1964. Sándor.
Kitüntetései: eMeRTon életműdíj
számtalan nívódíj
1996 – Magyar Köztársaság Érdemrendje
Kiskeresztje
2005 – A Studio 11 örökös vezetője

A szövegben nem egyszer hivatkozom Bársony András
kiskönyvére, melyet a Studio 11. negyvenéves jubileumára írt
(2003). A fiatal, Eger városában élő szociológus már
gyermekkora óta rajongója és gyűjtője Dobsa Sándor
zenéjének és az általa vezetett Studio 11. felvételeinek.
2

2008. februárjától az Egri Kórházban vállaltam munkát, s így
Bársony Andrással személyesen is találkozhattam. Számomra
hasznosak voltak a baráti elbeszélgetések, s örömmel közlöm
bevezetőnek írását, melyben tömören és igen lényegre-látóan
jellemzi Dobsa Sándor zeneszerzői portréját, közölve néhány
szép és népszerű alkotásának címét a dalszöveg szerzőit és
előadóit.
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Dobsa Sándor a zeneszerző
A zongoraművész, a hangszerelő és a zeneszerző, Dobsa
Sándor személyében szétválaszthatatlan szerepek voltak. A
teljesség kedvéért a felsorolás tovább folytatható: a Stúdió 11
zenekar művészeti vezetőjeként ismerhette meg az ország és
közel 50 évet töltött termékeny alkotóművészként a Magyar
Rádió és a hazai könnyűzene szolgálatában.
Szerzői aktivitása rendkívül szerteágazó, a szöveges
daloktól a nagyzenekari – instrumentális kompozíciókon át,
érintve a sanzonok és a filmzene világát. A felsorolt műfajok
bármelyikét vesszük górcső alá, megállapíthatjuk, hogy a
kreatív melódiaépítés, az igényes kidolgozás, a precíz
műgonddal felépített hangszerelés és a szövegírók, előadók
elképzelései iránti alázat jelentették számára a közös szakmai
nevezőt.
Mindig konkrét felkérésre komponált, az asztalfióknak
soha sem írt. Dalait a hazai könnyűzene emblematikus figurái
A-tól Z-ig, Ambrus Kirytől-Zoránig szívesen énekelték.
„A szöveges számokat azért szeretem, mert ebben az
esetben nem nekem kell kitalálnom a számok címét, mert azt a
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szövegíró hozza magával” – mondta. Az első táncdalHalmágyi Sándor szövegére született „Félútról az ember
visszanéz” címmel, melyet Kovács Kati énekelt. Aztán sorra
születtek a további slágerek, sanzonok az énekesek-színészekés a közönség örömére. A rangos szövegírók szinte mindegyikével dolgozott, leghűségesebb alkotótársát Bradányi Iván
személyében nevezhetjük meg.
Íme emlékeztetőül néhány szép alkotás a teljesség igénye
nélkül, melyet szeretettel ajánlok, a Dobsa Sándor életművét
tisztelő és a melódiáit kedvelő zenehallgatók figyelmébe.

Bársony András

Dobsa Sándor-Bradányi Iván:
Azért születtem (Cserháti Zsuzsa)
Dobsa Sándor-Bradányi Iván:
Szeretlek, mert (Cserháti Zsuzsa)
Dobsa Sándor-Fülöp Kálmán:
Minden reggel (Szécsi Pál)
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Dobsa Sándor-S. Nagy István:
Kedves csirkefogók (Szécsi Pál)
Dobsa Sándor-S. Nagy István:
Holnapok (Szécsi Pál)
Dobsa Sándor-S. Nagy István-Tardos Péter:
Minden ember egyszer félrelép (Vámosi János)
Dobsa Sándor-Halmágyi Sándor:
Félútról az ember visszanéz (Kovács Kati)
Dobsa Sándor-Bradányi Iván:
Annyi baj legyen (Straub Dezső)
Dobsa Sándor-Bradányi Iván:
Minden férfi betörő (Tábori Nóra)
Dobsa Sándor-Bradányi Iván:
Ha színpad az élet (Maros Gábor)
Dobsa Sándor-Bradányi Iván:
Neked is tudnod kell (Mátrai Zsuzsa)
Dobsa Sándor-Bradányi Iván:
Ülök csendben egy kis padon (Zorán)
Dobsa Sándor-Bradányi Iván:
Szép volt (Balázs Klári)
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Megismerkedés
Mint gyakorló-klinikai orvost, mindig érdekelt a zene és
képzőművészet, mivel egyrészt átformálták, kitágították
szemléletemet, másrészt segítettek kikapcsolódni a
mindennapos stressz-helyzetekből, melyek ezen a pályán
mindennap érik az embert a betegágy mellett.
A „Teremtő” alkotó fantáziával a sakkjáték terén áldott
meg, s orvostanhallgatóként, majd fiatal orvosként Debrecen
NB I-es csapataiban játszottam, mivel hivatásom csak igen
ritkán engedte meg, hogy egyéni versenyeken induljak.
Később – elkerülvén Debrecenből Kazincbarcikára – a
levelezési sakk felé fordult érdeklődésem. Itt kizárólag egyéni
versenyeken indultam, s egy elődöntő megnyerése után
bekerültem az 1982-83-as magyar levelezési bajnokság
döntőjébe, ahol a 16-os mezőnyben ismerősen „csengett” egy
név: Dobsa Sándor. Én ugyan tudtam, hogy van egy ilyen nevű
vezetője a Stúdió 11 zenekarának, de ekkor még nem voltam
benne biztos, hogy azonos-e a sakkozó Dobsa Sándorral. Az
azonosság már első levélváltásunknál bebizonyosodott, de a
játszma folyamán (amit elveszítettem) az is, hogy Dobsa
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Sándor nem amatőr szintű sakkozó. Későbbiek folyamán
megismerhettem ez irányú tevékenységét is; s bár hivatása,
valamint nagyfokú elfoglaltsága miatt csak levelezési
versenyeken tudott részt venni, többször jutott nemzetközi
mesterszintű döntőbe, ahol nem egyszer igen közel állt a cím
megszerzéséhez. Gyakran volt a Magyar Levelezési Olimpiai
Válogatott erőssége. Nem véletlenül írta egyszer Meleghegyi
Csaba (aki tábla melletti és levelezési sakknagymester volt)
félig tréfásan, hogy Dobsa Sándor a legjobb sakkozó a
zongoristák között, illetve a legjobb zongorista a sakkozók
között.
Így kezdődött ismeretségünk, s mivel a sakklépéseken
kívül érdeklődtem levélben Dobsa Sándor zenei tevékenysége
és zeneszerzői munkássága iránt is, levelezésünk tartalma
kitágult; majd Dobsa Sándor meghívása alapján személyes
találkozásra is sor került újpesti otthonában, mely után
személyessé és tegezővé fordult levélváltásunk. Egyik
válaszlevelében jelzi, a játszmák befejezése után egyedül
velem maradt levelező kapcsolatban.
Úgy gondolom (s akkor úgy is éreztem), az előzetes
levélváltások és a személyes találkozás révén a kölcsönös
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szimpátia alapján kezdődött barátságunk, mely csak Dobsa
Sándor halálával szakadt meg. Számomra azonnal megnyerő
volt közvetlen, szerény modora, kiegyensúlyozottsága, jó
kedélye. Évente csak ritkán került sor személyes találkozóra
(legfeljebb kétszer-háromszor), egyrészt a földrajzi távolság
(1988-tól már Nyíregyházán dolgoztam), másrészt mindkettőnk hivatásbeli elfoglaltsága miatt. Így egészen az 1990-es
évek végéig általában levélben számoltunk be egymásnak
hétköznapi dolgainkról és mindig szó esett valamilyen
formában a sakkról is, mely azért mindkettőnk életében fontos
szerepet kapott.
Lelkileg a sakkon kívül is sok minden összefűzött minket,
hiszen Sándor is szerette a képzőművészetet, s zongoraművész
és zeneszerző lévén életének meghatározó eleme volt a zene.
Én ugyan alapvetően komolyzenei beállítottságú vagyok, de
szeretem és meghallgatom az igényes, jó színvonalú ún.
„könnyű” zenét is. És bár Dobsa Sándor ez utóbbit művelte
magas színvonalon, nem lett hűtlen a komolyzenéhez sem,
hiszen a nagyhírű Zeneakadémiánkon szerezte zongoraművészi diplomáját. De mint annyi más magyar muzsikust
(pl. Kálmán Imre, Jakobi Viktor, Fényes Szabolcs – akik a
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zeneszerzést szintén a Liszt Ferencről elnevezett Akadémiánkon tanulták) Dobsa Sándort is az élet a „könnyebb”
műfaj felé vitte; de igényessége, képzettsége révén e típusú
zenét is magas színvonalon művelte, s hosszú, öt évtizedes
pályája alatt e színvonalat meg is tartotta. Emellett otthon
gyakran hallgatott Ő is komolyzenét – rádióban, lemezeken –
hiszen zenei képzettségének alapját a nagy zeneszerzők művei
adták.
Fényes Szabolcs, aki méltó folytatója volt Lehár, Kálmán,
Jakobi és Szirmay operett-zenéjének, s egyben a legtöbb
könnyűzenei slágert szerezte, egy interjúban azt válaszolta
a riporter kérdésére, hogy lakatlan szigetre Mozart műveit
vinné el!
2000. január 1-jétől lényeges változás állt be életemben;
12 év után eljöttem (szakmai okok miatt) Nyíregyházáról és a
Balassagyarmati Kórházban kaptam lehetőséget, hogy az
Infektológiai (Fertőző) Osztályán dolgozzam. Így igen közel
kerültem Budapesthez, ami azzal is járt, hogy gyakrabban
bejuthattam zenei eseményekre is. Vasárnap délelőttönként a
Magyar Rádió Márványtermében 11 órakor rendszeresen sor
került ún. promenád koncertekre, melyeken a Súdió 11 adott
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elő zenekari számokat a könnyűzene világából, illetve kísérte a
meghívott neves (s köztük voltak igen vagy kevésbé ismert, de
tehetséges fiatalok is) vendégeket. Mindez Dobsa Sándor
koncepciója volt; s mivel nagyon sok koncerten személyesen
részt vettem, amelyek valóban élményt is jelentettek részemre
is; megváltozott véleményem és hozzáállásom az ún.
könnyűzene megítélésében. (A promenád koncertekről Dobsa
Sándor interjúja olvasható Bársony András; a Stúdió 11
negyven éves jubileumára kiadott kis füzetkönyvben.) Amióta
megismerkedtem Sándorral, sokszor hallgattam felvételeit,
szerzeményeit (egy kazettát is kaptam tőle), s megállapítottam
(valószínűleg zenei hallásom révén), hogy Dobsa Sándor, mint
zeneszerző rendelkezik egy olyan ritmussal, mely jellegzetessé, egyedivé teszi zenéjét. De élőben csak a promenád
koncertek folyamán találkoztam a Stúdió 11 zenészeivel és
végre itt láthattam játszani a zongorán

Sándort is. Mivel

mindig az első sorban ültem (amely helyet Dobsa Sándor
felesége Zsóka asszony foglalt számomra) meg tudtam
figyelni magas színvonalú, virtuóz szólamait, s azt a
vezetőkészséget, mely a zongorajáték közben is tudta
irányítani a belépéseket, s megvalósította a zenei egységet a
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zenekar tagjai között. Mindig örültem, ha a zenekari játék
közben Dobsa Sándor zongoraszólóira került sor, az elegancia,
a könnyedség, a kiváló ritmusérzék igazi zongoraművészi
qualitásokat tükrözött, de sohasem öncélú megvalósításban,
Dobsa Sándor a zongoraszéken ülve is olyan szerény maradt,
mint az életben. Zongorajátéka a szakmai tudás mellett belülről
fakadt, de ezt csak az hallhatta, láthatta, aki élőben figyelhette
Őt. A lemezeken, vagy rádióközvetítésekben ez a „plusz” nem
érezhető, ezért is van nagy jelentősége, ha az ember élőben
láthat, hallhat koncertet. Így ismerhettem meg fokozatosan
zenészkollégáit is, akik valóban virtuóz mesterei hangszereiknek. (Róluk szintén a már említett Bársony András
interjúban nyilatkozik Dobsa Sándor.) A koncertek utáni
beszélgetések, néha közös ebédek révén még közelebb
kerültem

Sándorhoz és feleségéhez Zsókához, akinek

kedvességét, közvetlenségét, családcentrikusságát mindig
magasra értékeltem.
A promenád koncerteket a Petőfi Rádió közvetítette, s
amikor nem jutottam be az előadásra, a rádión át hallgattam, s
így ismét tapasztalhattam, óriási különbség van a kettő között
az élő adás javára.
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Néhány előadást felsorolok a látottak közül, amelyek
igazi élményt jelentettek számomra is. Hűvösvölgyi Ildikó, aki
szenzációsan énekelt (és táncolt!); egyrészt látszott milyen
kitűnő színésznő, mert minden száma a természetességből
fakadt, másrészt zeneakadémia képzettsége révén előadásmódja, éneklése magas színvonalú volt, s hatalmas közönségsikert aratott – teljesen megérdemelten (2004. január).
Császár Angéla színésznő, előadóművész dátumát
pontosan feljegyeztem (2004. március 14.), az Ő promenád
fellépése is emlékezetes volt, magyar költők-írók megzenésített verseit, sanzonjait énekelte szuggesztív előadásban
(Kosztolányi Dezső, Weöres Sándor, Vajda János, Juhász
Gyula, Tóth Árpád, Petőfi Sándor).
A még számomra ismeretlen fiatalok közül nagyon
tetszett Mahó Andrea hangja, előadói készsége, szerény
modora; róla sikerült videofelvételt is készítenem a koncert
alatt (2003. 12. 14).
Később vele még egyszer találkozhattam, ugyanis
Webber: Az Operaház fantomja c. opera-musicalban a női
főszerepet énekelte (kiválóan) a Madách Színházban, melyre
jegyet számomra Sándor felesége – Zsóka szerzett. Ma már
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befutott musical énekesnő.
Tetszett még a fiatalok között Bíró Eszter és Csengery
Attila közös szereplése (musical-részletek) illetve Illényi
Katica szólószereplése is, aki a virtuóz hegedűszólók mellett
énekelt is, a „régiek” közül láttam és hallottam Kovács Katit és
Karda Beátát.
A gyakoribb személyes találkozások ellenére levelezésünk is folytatódott, mindig örömmel olvastam Sándor
beszámolóját személyes és a zenekar szakmai sikereiről, a
turnékról, amelyek több földrészt is átfogtak Amerikától –
Ausztráliáig. De olvashattam e levelekben személyes dolgokról is, jól sikerült nyaralásról, a szomszédos országokba
való „kiruccanásokról”, családi eseményekről. Csak annyi
változott a levelek küllemében, hogy ezek már gépírással
íródtak, de az aláírás személyes kézírás maradt.
A zeneszerzés kívülálló számára misztikus csoda, s
általában a folyamatról, módszerről, ihletről a szerzők nem
szívesen beszélnek. Mint jó baráttól én is csak azt mertem
megkérdezni, mikor komponál; ha „eszébe” jut valamilyen
dallam, vagy ha felkérik valamilyen feladatra? Sándor azt
válaszolta, csaknem kizárólag felkérésre komponál. Dobsa
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Sándor nem volt „sláger” szerző, de egy-egy műve igen
népszervű vált, ilyen például a „Berolina”, mely rajta van azon
a kazettán is, melyen Sándor a saját száma mellett híres
melódiákat zongorázik, s melyből én is kaptam egyet Tőle
ajándékba. Én főleg irodalmi igényű sanzonjait szeretem,
melyek zenéje kissé melankolikus hangulatú, de dallamos, s a
szöveg és zene olyan összhangban van, mely igazi ihletett
alkotásokra jellemző.
1995-ben, 59 éves koromban született késői gyermekem
Péter, akinek felcseperedésével én is sokszor átéltem a
gyermekkor szép örömeit. Egyszer – Péter 4-5 éves körül
lehetett – megszállt valamilyen „ihlet”, s írtam fiamnak négy
gyermek-mondókát. Valahol olvastam (vagy rádióban
hallottam?!), hogy Dobsa Sándor részt vett és közreműködött
egy olyan zenés eseményen, ahol megzenésített gyermekversek kerültek előadásra. Ez adta az ötletet, hogy elküldtem
Sándornak e kis „verseket”, s kértem, amennyiben nem találja
giccsesnek e „költeményeket”, s ha valamelyik neki is tetszik,
azt – ha van hozzá kedve – zenésítse meg.
Miután már gondoltam, hogy Sándor levelemet megkapta
és elolvasta, telefonon is felhívtam. E beszélgetés alapján
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tudtam meg, Sándornak főleg az 1. sz. mondóka tetszett, ezt
eredetinek tartotta (pedig ez a régi gyermekmondóka
átköltése). E ténynek örültem, s akkor azt kértem, ezt zenésítse
meg. Időpontot nem is említettem, hiszen tudtam, milyen
kevés a szabadideje, s milyen sok a napi teendője.
Majd egyszer egy levél és kazetta és Péter fiamnak
ajánlott kézírásos kotta érkezett Sándortól, s nagy
meglepetésemre mind a négy mondókát megzenésítette.
Péternek többször lejátszottam a kazettát, s nem csak
neki, hanem számomra is nagy örömet szerzett Sándor kedves
gesztusa, de páromnak, Schlammer Annának (Panninak), és
Ausztráliában élő asszony-lányomnak – Lillának is nagyon
tetszettek Sándor dallamai.
2004-ben viszont olyan levelet kaptam Dobsa Sándortól,
amelynek elolvasása után „elszorult a szívem”.
Mint orvos azonnal tudtam, nagy a baj, hiszen a leírt
elváltozás egy bőrön áttört nyirokcsomó áttételnek felelt meg,
tehát az alattomos kór valahol „szunnyadt” a szerveztében.
Csak a csodában lehetett reménykedni, hiszen ha valahol áttét
jelentkezik, akkor máshol is várható, s sajnos sokszor a
legmodernebb chemotherapiás kezelések sem tudják meg-
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állítani a folyamatot.
Aggódva vártam a fejleményeket, legtöbbször telefonon
beszéltem Sándorral, illetve feleségével, Zsókával. A kezelések következtében Dobsa Sándor kissé fáradékonyabbá vált,
de változatlanul részt vett a Stúdió 11 próbáin, koncertjein így a
vasárnapi promenádokon is, viszont a koncertek után már nem
vállalkozott hosszabb beszélgetésekre, hanem hazament
lepihenni. Szellemi aktivitása, vezetői készsége, munkakedve
változatlan maradt, s a jövőt illetően hitt a gyógyulásban, s nem
a halálra készült
2004. december 19-én volt a 100. jubileumi promenád
koncert, amely szám bizonyította e műsor nagy népszerűségét.
Sándor ereje ekkor már nem volt a régi, s sápadtsága számomra
ijesztőnek tűnt, de mindezek ellenére lelkesen készült a
jubileumra, s játéka ugyanolyan lelkesítő volt, mint betegsége
előtt. Igaz már nem tudta vállalni a dupla idejű koncert
végigjátszását, s a zongoránál felváltva ült Rátonyi Róberttel
(a hasonló nevű színész fiával).
A hatalmas sikerű koncert volt Dobsa Sándor búcsúja a
promenádtól, de még néhány egyéb koncerten közreműködött.
2005. pünkösdje után a szokásos kezelésre feküdt be ismét a
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gyógyintézetbe, ahol

egy hangszerelésen dolgozott, amit

hibátlanul – zongora nélkül is! – megoldott. Az előzmények
ellenére mindenki számára váratlan volt Dobsa Sándor
elhunyta 2005. május 24-én. Temetése 2005. június 03-án volt
az Újpesti Megyeri úti temetőben, ahol családja, barátai,
tisztelői vettek végső búcsút Dobsa Sándortól. A ravatalozónál
a Studio 11 hangszeres művészei álltak díszőrséget.
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