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Eloszó

1936. május 2-án ismerhette meg a közönség Szergej Prokofjev, orosz zeneszerző ze-
nés meséjét, a Péter és a farkast. A kedves alkotás, amelynek eredeti, orosz nyelvű 
szövegét is a zeneszerző írta, mind a mai napig óriási népszerűségnek örvend, szerte 
a világon. A megbízást Natalia Satz-tól, a moszkvai Zenés Gyermekszínház vezetőjé-
től kapta a zeneszerző.

Szergej Prokofjev zenei élete – Mozarthoz hasonlóan – csodagyerekként indult. Öt-
évesen már zongorára írt műveket, kilencévesen megalkotta első operáját. Tanulmá-
nyai után zongoraművészként turnézott szerte Európában, de öt alkalommal Ameriká-
ba is eljutott.

1936-ban tért vissza hazájába, és kapta a Gyermekszínház rendezőjének felkérését. 
A Péter és a farkas mindössze két hét alatt született meg. A mesében saját gyermekkori 
élményeit is felhasználta, a szereplőket pedig a zenekar egyes hangszereivel vagy hang-
szercsoportjaival jelenítette meg, hogy a kedves történet segítségével ismertesse meg a 
gyerekeket egy szimfonikus zenekar instrumentumaival. Bár a narrátor mindig pontosan 
elmeséli, éppen mi történik a mesében, ám a fi gyelmes hallgató, ha tudja, melyik hang-
szer melyik szereplőt ábrázolja, a zene hangjaiból is következtetni tud az eseményekre.

péter.indd   5 3/14/17   2:43 PM



péter.indd   6 3/14/17   2:43 PM

A zenés mesét számtalan felvételen hallhatjuk, és a szövegmondók között a fi lm, 
sőt, a könnyűzenei világ legnagyobb sztárjait találjuk. Magyar felvételen például 
a Magyar Állami Hangversenyzenekar előadásában Ferencsik János vezényletével 
hallható, mesélője Bulla Elma, színésznő. E könyv mellékletében a Magyar Rádió és 
Televízió Szimfonikus zenekarának Erdélyi Miklós által dirigált változata található, 
melyben a mesemondó szerepét Halász Judit tölti be. Két legendás, világhírű magyar 
karmesternek is különleges lemezeket köszönhetünk, hiszen a Philadelphiai Szimfo-
nikus Zenekar Ormándy Jenő vezényletével a rockzenész David Bowie-t, Doráti Antal 
és a londoni Royal Filharmonikus Zenekar pedig a színész Sir Sean Connery-t kérte 
fel a mesélő szerepére. 
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Bevezeto

Vajon lesz ma eső? – tűnődött a kisfi ú a ház ajtajában állva. Nyakát hátravetve, hunyor-
gó szemekkel nézett a szikrázó napsütésben a világoskék égboltra. Ráérősen cam-
mogó, fodros kis fehér felhők mosolyogtak le rá, mintha azt üzennék, nem is értik 
a kérdést, hogyan lehetne esőtől aggódni egy ilyen verőfényes, szép napon. A kisfi ú 
visszamosolygott rájuk, és gumicsizmáját hátrahagyva vidáman kiszaladt a kertbe. 

Péter, mert így hívják kis hősünket, tízéves forma, szőke kisfi ú, aki nagy, égszín-
kék, kíváncsi szemekkel vizslatta Nagyapa kertjét, vajon mivel töltse a délelőttöt, hol 
talál magának barátokat erre a napra. Persze tudta, nagyon csöndben kell mozognia, 
hiszen korán van még Nagyapának, aki mélyen alszik szobájában, és sejtelme sincs 
róla, hogy a nyári vakációt nála töltő unokája már kialudta magát, és felfedezőútra 
indulna.

Péter izgatott volt, hogy egyedül bóklászhat a kertben, még azt is elfelejtette, hogy 
voltaképpen korgó gyomorral ébredt, és még nem reggelizett. Nagyapa biztosan nem 
örülne neki, ha tudná, kis unokája a reggeli kakaó és kalács előtt, rövidnadrágját 
és pólóját magára kapva, már odakint szaladgál. De Péter vállalta imádott Nagyapja 
neheztelő arckifejezését, hiszen mindennél izgalmasabb volt magányos kutatóútra 
indulni ebben a mesebeli kertben.
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