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BÚCSÚ

Búcsúzik a harmadik generáció
Kedves Olvasóink! Ősszel új főszerkesztők veszik át
a Figaro vezetését, ők a negyedik generáció: Fésűs
Borbála és Gerencsér Anna. Novemberben nyolcadik
születésnapját ünnepeli majd a folyóirat, büszkék
lehetünk rá, hogy a Zeneakadémia hallgatói magazinja
ennyi ideje megszakítás nélkül meg tud jelenni.
Örülünk, hogy minden álmunk valóra válhatott. 2016
őszén elindult a Jazz és a Népzene rovat, egy évvel
később pedig a Kortárs zene. Köszönjük az alapító
szerkesztők – Szentgallay György, V. Szűcs Imola és
Takács Hajnalka – munkáját. Boldogok vagyunk,
hogy a Figaróban több teret kapott az opera, a zenés
színház és a filmzene – hálásak vagyunk, hogy a
rovatvezetők körültekintően válogatták a tartalmat.
Van valaki, aki a Figaro alapításától kezdve részt vesz a
magazin elkészítésében: külön szeretnénk elköszönni
kiadványtervező-tördelőnktől, Handler Andrástól, aki
lapszámról lapszámra megtervezte és kreatív ötleteivel
gazdagította a folyóiratot. Örömmel gondolunk arra
is, hogy fényképészeink – Handler Bálint, Kristofori
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Ferenc és Farkas Virág – milyen szép borítóképeket
készítettek. Köszönjük a Hallgatói Önkormányzat
gazdasági ügyintézőinek, különösen Bokor Lillának,
hogy segítettek az adminisztrációs ügyek megoldásában. Zenetudós szerzőink mellett szeretettel
gondolunk azokra is, akik nem muzikológusként
rendszeresen publikáltak a Figaróban: többek között
Pázmándi Gergely, Uzsaly Bence és Varga Abigél. Végül
szeretnénk megemlíteni legközelebbi kollégáinkat, az
olvasószerkesztőket: Benkő Minka és Molnár Fanni –
az alapos szöveggondozás mellett – számtalan vidám
perccel ajándékozott meg minket.
Köszönjük mindazok munkáját, akik nélkül nem
jelenhetett volna meg az újság. De leginkább az tölt
el minket boldogsággal, hogy ennyien olvassátok a
Figarót. Reméljük, a következő szerkesztőgeneráció is
sok örömöt talál majd az újságkészítésben.
Hózsa Zsófia és Merényi Péter
Illusztráció: Chelemen Paula karikatúrája
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HÍREK, ESEMÉNYEK
Az Új Nemzeti Kiválóság Program
ösztöndíjai
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2018–2019es tanévre is kiírta az Új Nemzeti Kiválóság Program
ösztöndíjait. Ennek keretében a kiemelkedő kutatási
és művészeti vagy alkotótevékenységet végző
leendő elsőéves hallgatók, valamint doktoranduszok,
doktorjelöltek és fiatal oktatók-kutatók öt, illetve tíz
hónapos ösztöndíjat nyerhetnek.
A 2018–2019-es tanévre a Zeneakadémia az alábbi
kategóriákban részesül támogatásban:
1.
Felsőoktatási Doktori Hallgatói,
		
Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj
2.
Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói,
		
Kutatói Ösztöndíj
3.
„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő
		
Kutatói Ösztöndíj
Az ösztöndíj összege doktorhallgatók esetén 100 000
Ft/hó, doktorjelöltek esetén 300 000 Ft/hó. A fiatal
oktatók-kutatók 200 000 Ft/hó, míg a leendő elsőéves
hallgatók 50 000 Ft/hó ösztöndíjat kaphatnak. Az 1.
és 2. kategóriát május 10-ig, a 3. kategóriát június 13ig lehet megpályázni. További információk az lfze.hu
weboldalon.
Forrás: lfze.hu

Plácido Domingo és az Europa Nostra
Örömóda-felhívása
A Kulturális Örökség Európai Éve programsorozat
részeként meghirdették az #Ode2Joy Challenge
felhívást, amelyet az Europa Nostra szervezet és annak
elnöke, Plácido Domingo neve fémjelez. A projekt
egyik nagykövete – az Európai Unió Ifjúsági Zenekara
(EUYO) és a Brüsszeli Szépművészeti Központ (BOZAR)
mellett – a Zeneakadémia. Domingo az európai
polgárok csatlakozását kéri a projekthez.
A felhívásra bárki jelentkezhet, aki úgy érzi, hogy
mondanivalóját művészi eszközökkel ki tudja fejezni
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a zene, a tánc, a fotográfia, a költészet, az írás vagy
a rajz nyelvén, egy előadás, egy képregény, egy
játék, egy alkalmazás vagy egy videó formájában.
Nemcsak magánszemélyek, kisebb formációk, de
egész osztályok, iskolák is pályázhatnak. Nevezni
kétféleképpen lehet. A produkciókról készült
felvételeket vagy a közösségi oldalakra kell feltölteni,
az #Ode2Joy hashtaggel és az Europa Nostra
közösségeinek linkjeivel együtt, vagy e-mailben is
elküldhető az odetojoy@europanostra.org címre.
A felhíváshoz csatlakozók május 9-én, az Európanapon bekerülhetnek az élő közvetítésfolyamba,
és előadhatják az Örömódát. A legjobb produkciók
készítőit meghívják az Európai Kulturális Örökségi
Csúcstalálkozóra, amit június 18. és 24. között
rendeznek meg Berlinben. A felhívás nem ér véget
május 9-ével, egész évben, de még jövőre is várják
újabb és újabb produkciók feltöltését.
Forrás: lfze.hu

Fulbright-ösztöndíjak
A Fulbright Magyar–Amerikai Oktatási Csereprogram
bizottsága meghirdette a 2019–20-as tanévre
szóló tanulmányi, kutatói és oktatói ösztöndíjait.
A Fulbright-ösztöndíjra azok a magyar állampolgárok
pályázhatnak,
akik
felsőfokú
végzettséggel,
valamint megfelelő szintű angol nyelvtudással
rendelkeznek, és az Amerikai Egyesült Államokban
szeretnének továbbtanulni. A Fulbright Posztgraduális
Hallgatói Ösztöndíj, valamint a Humphrey-ösztöndíj
– amely szakmai továbbképzéssel kombinált egyéves
kurzust jelent – pályázatának leadási határideje
május 22. A Fulbright Oktatói és Kutatói Ösztöndíjak
pályázatának leadási határideje október 10.
A Fulbright-programról és a pályázati feltételekről
a fulbright.hu weboldalon, valamint a Fulbright
Bizottságnál lehet érdeklődni. A testület címe: 1111
Budapest, Bertalan Lajos u. 2., BME/MOME „Z”
épület, 9. emelet.
Forrás: lfze.hu

HÍREK, ESEMÉNYEK
Ütős próbajátékot hirdet
a Savaria Szimfonikus Zenekar

Huszonöt fiatal zenész és zenetudós
vehetett át állami ösztöndíjat

A Savaria Szimfonikus Zenekar próbajátékot hirdet
ütőhangszeres állásra. Az állás betöltésének
követelményei: felsőfokú végzettség, magyar munkavégzési engedély és az állás elnyerése esetén erkölcsi
bizonyítvány. A kötelező anyag Sommerfeldt: Music
for one percussion player, a III. tétel xilofonszólója,
valamint Lylloff: 9. Arhus-etűd. A zenekari szemelvények megtalálhatóak a Schott kiadó OrchesterProbespiel – Pauke/Schlagzeug kötetében, valamint
a zenekar honlapján (sso.hu) a Hírek menüpont
alatt. Jelentkezni a Savaria Szimfonikus Zenekar,
9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 3., valamint a
levente.szabo@sso.hu címeken lehet. A jelentkezés
határideje június 8. A próbajáték időpontja és
helyszíne: 2018. június 15. (péntek), Szombathely,
Bartók Terem.
Forrás: lfze.hu

Három kategóriában huszonöt fiatal vehetett át állami
zenei ösztöndíjat április 4-én este a Zeneakadémián,
ahol a díjazottak gálakoncerten mutatkoztak be.
Fischer Annie zenei előadó-művészeti ösztöndíjban
részesült a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
hallgatói közül Baranyai Barnabás (gordonka), Devich
Benedek (nagybőgő), Dolfin Balázs (gordonka),
Janca Dániel (ütőhangszerek), Lukács Gergely (tuba),
Molnár Anna (mezzoszoprán) és Soós Máté (hegedű),
a Zeneakadémia Karrierirodájának tehetségei közül
Scheuring Kata (fuvola) és Szabó Marcell (zongora).
Lakatos Ablakos Dezső-ösztöndíjat kapott Rafael
Mário, aki idén diplomázik MA jazz-zongoratanár
szakon. Loch Gergely, a Zenetudományi Tanszék,
valamint Szabó Ferenc János, az Ének Tanszék oktatója
Kodály Zoltán-ösztöndíjat vehetett át.
Forrás: MTI

David Popper Nagydíj Verseny

Nagy Márton sikere Ausztriában

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem gordonka
tanszaka 2018 júniusában rendezi meg a David

A 2018. március 25–29. között 19. alkalommal
megrendezett Alirio Díaz Nemzetközi Gitárversenyen a

Popper Nagydíj Versenyt. A Vonós Tanszék a nagy
múltú verseny felelevenítésével kíván adózni a
Zeneakadémia egyik alapító mestere, David Popper
emlékének. A verseny célja, hogy lehetőséget
teremtsen a csellisták új generációi számára
egy egyedi megmérettetésre. Az egyfordulós
verseny anyaga 5–10 percnyi szabadon választott
szólódarab vagy -tétel (akár több darab vagy tétel
is, melyek közül az egyik ez esetben lehet etűd
vagy caprice), Popper egy virtuóz előadási darabja,
illetve egy koncertszonáta gyors-lassú tételpárja.
A szóló- és zongorás darabok fejből, a szonáták kottából
is előadhatók. A versenyre csak a mesterképzés
hallgatói jelentkezhetnek. A szonátákat kísérővel
és kamarapartnerrel is el lehet játszani. A verseny
időpontja június 7.
Forrás: lfze.hu

felnőttek csoportjában Nagy Márton BA II. évfolyamos
gitár szakos hallgató 3. helyezést ért el. A huszonhét
induló közül nyolcan kerültek a döntőbe, ahol a
tizenhárom tagú nemzetközi zsűri döntött a díjakról.
Nagy Márton Eötvös József növendéke.
Forrás: lfze.hu

Forrás: wikimedia.org
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SZENÁTUS

A vezetőségről, a rektorválasztásról és a Neptunról
A márciusi és az áprilisi szenátusi ülésen három
központi téma került terítékre: a személyi kérdések
ügye, a rektorválasztás és a Neptun rendszer
bevezetése.
Lassan rendszeressé válik, hogy minden szenátusi
ülést a „személyi kérdések” nyitnak meg. Jelenleg
három vezetői pozíció áll üresen, amelyek közül
áprilisban csupán egyről, az informatikai osztályvezető személyéről hozhatott döntést a Szenátus.
Az új osztályvezető, Kocsis Zoltán nemrégen látott
munkához. Reméljük, hogy az informatikai rendszer
rendezésre kerül, a Neptunra való átállás pedig a
lehető legzökkenőmentesebb lesz.
Talán ennél is jobban érdekli a hallgatókat a hamarosan
esedékes rektorválasztás. Vigh Andrea megbízási ideje
ugyanis idén lejár – bár a következő választáson ismét
indulhat. A kiírás egyébként késésben van, az eredeti
határidő március lett volna. Ez azonban nem mulasztás

következménye: a Szenátus már az év elején elfogadta
a megszövegezett pályázatot, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma azonban elutasította ezt, saját
kritériumokat felállítva. Az ügyben hivatalos levelezés
indult a két intézmény között, érdemi fejlemény
azonban még nem született. Idén esedékes továbbá a
kancellárválasztás is, de erről még nincsenek pontos
információink.
Fontos észben tartani, hogy az év végi vizsgaidőszak
adminisztrációja már a Neptun rendszerben fog
történni. Az ETR március végével teljesen lezárult,
s mivel még a Tanulmányi Osztály is ismerkedik
az új programmal, érdemes időben megkezdeni a
vizsgafelvételt. Ugyan a TO és az oktatók felkészítésben
részesültek, nem biztos, hogy ezúttal minden
késedelem ugyanúgy orvosolható lesz. A Neptun
egyébként már április 23-án próbaüzembe került.

Fotó: Darabos György (forrás: zeneakademia.hu)
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Bokor Lilla

KORTÁRS ZENE

„Hess, madár!”
Február 24-én a Zeneakadémia hallgatói formabontó
előadást mutattak be az Új Nemzeti Kiválóság Program
keretében, a Zeneakadémia Kupolatermében. Ács
Dominika, a Zeneakadémia fuvolista hallgatója
pályázott a programra, az ő kezdeményezése
adta az előadás kiindulópontját. Molnár Viktor
zeneszerzés mesterszakos hallgató szintén részt vett
a projektben, méghozzá a csapat egyik vezetőjeként.
„Örömmel és izgatottan vállaltam a felkérést, hiszen
nemcsak a zeneszerzés volt a feladat, hanem ennél
sokkal komplexebb kihívás várt ránk: felépíteni egy
összművészeti produkciót, ehhez pedig az egyetlen
kész anyag az Arany-ballada volt. Hosszú keresés
után végül sikerült minden posztra megfelelő embert
találnunk, közülük néhánnyal már korábban is
dolgoztunk, de többükkel új a szakmai kapcsolat” –
meséli a közös munkáról a zeneszerző.
A programot TERA – kísértés 13 képben (Arany
János Vörös Rébék című balladája nyomán) címmel
hirdették meg, egyéb leírás viszont nem szerepelt a
Zeneakadémia honlapján. Molnár Viktor az előadás
történetét, valamint az Arany-balladával való
kapcsolatát így összegezte: „A cselekmény rövid képek
egymásutánjából épül fel, ami végeredményben
nagyon hasonlít az eredeti balladára. A szakaszokat
különböző művészeti ágak ötvözésével jelenítjük
meg. Ugyanakkor az előadást az eredeti ballada
azon pontjaira éleztük ki, amiket Arany nem fejt ki a
műben. Ez lehetőséget adott arra, hogy a fantáziánkat
szabadjára engedjük. Az előadást a napjainkat
meghatározó mobiltelefon-kijelző kereteibe helyeztük
– ez nyilván nagyon távol áll mind Aranytól, mind
a Vörös Rébéktől, de amellett, hogy tükröt tart
a közönség elé, további dimenziókat nyit meg az
értelmezésben. Egyébként nem ez az egyetlen modern
eszköz, amit használtunk.”
Amellett, hogy az előadás zenei részéért Molnár
Viktor felelt, aktív társalkotója is volt a darabnak.
Ács Dominikával közösen dolgozták ki a történet
alapját, így a koreográfia kialakítása, a rendezés, a
csapat munkájának koordinálása szintén kettejük
feladata volt. A grafikai munka, a vetítés és a mozgás
egyaránt szerves részét képezte a műsornak, amely

Molnár Viktor (fotó: Munkácsy Barbara)
számos egyéb technikát is használt. Szerencsére
a Kupolaterem ideális helyszínnek bizonyult az
elképzelések megvalósítására.
Tapasztalatairól, az előadás további bemutatási
lehetőségeiről a következőképpen számolt be a
fiatal zeneszerző: „Ez volt az első összművészeti
munkám. Elégedett vagyok, de tudom, hogy van
hová fejlődnöm. Valószínűleg lesz még előadás a
darabból. Sokat dolgozunk azon, hogy néhány éven
belül profi társulattal hozhassunk létre hasonló
produkciókat.”
Tehát Molnár Viktor egy újabb projektet is tervez.
Egy olyan mese megalkotását tűzte ki célul, ami
ugyancsak kevésszereplős, nem túl hosszú előadás,
viszont sokkal inkább zeneközpontú. Mi több, az egyik
új kompozícióját is bemutatják hamarosan: Ballada
című darabját – férfi énekhangra, brácsára, csellóra,
zongorára és elektronikára – május 27-én játsszák
először a Zeneakadémia X. termében.
Varga Abigél
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A ZENÉN TÚL
Bár reményteli gyorsasággal közelít az év vége, sajnos nem tudja elijeszteni a közénk és a minden jóval kecsegtető
nyár közé ékelődő vizsgákat. Abigél azonban nem adja fel ilyen könnyen. Kiadós színházi programajánlójával
ha nem is tudja eltüntetni a vizsgaidőszakot, mindenképp élvezetesebbé tudja varázsolni azt mindannyiunk
számára. Ha belefáradtatok a macskás videók nézegetésébe, válasszatok egy szellemi feltöltődésre (is) alkalmas
elfoglaltságot az alábbi ötletek közül.
Lakatos Zsuzsa

Mi fán terem a férfi?
Humoros korkritika bemutatója várja a Katona
József Színház közönségét május 18-án a Kamrában.
Pelsőczy Réka rendező és Török Tamara dramaturg
összeállításából
ironikus,
ugyanakkor
hiteles
dokumentum-előadás jött létre, Ürgék címen.
A színpadon valós férfitörténetekkel találkozhatunk,
melyeket az alkotópáros interjúrészletekből vágott
össze. A szövegek folyamatosan formálódnak a

darab során, a komikus helyzetek pedig sorra követik
egymást. Első kézből nyerhetünk bepillantást KeletKözép-Európa emberének hétköznapjaiba, méghozzá
olyan kiváló színészek tolmácsolásában, mint Ujlaki
Dénes, Szacsvay László, Bán János, Tasnádi Bence,
Dér Zsolt, Pálmai Anna és Pálos Hanna. A bemutatót
követően az előadás május 19-én és 20-án is várja az
érdeklődőket.

Tánccipőben az őrület küszöbén
Blanche DuBois, a túlérzékeny, zavaros múltú
tanítónő elhagyja állását és húgához utazik New
Orleansba. Hidegzuhanyként érik testvére nyomasztó
életkörülményei, valamint újonnan megismert sógora
embertelen viselkedése. Blanche hiába próbálja
megőrizni arisztokrata elveit
és kulturáltságát, az ösztönök
és indulatok által uralt világ
egyre jobban belehúzza saját
mélységébe. Tennessee Williams
A vágy villamosa című drámája
igazi modern klasszikus, mely
számos feldolgozást ért meg.
Hazai és külföldi színházak a mai
napig szívesen műsorra tűzik,
témája aktuális kérdéseket és
problémákat vet fel. A színházi
bemutatók mellett film is
készült a legendás történetből,
ezúttal pedig Venekei Marianna
koreográfus és Dés László feldolgozásának
köszönhetően
balettelőadásként
láthatjuk.
Az alkotópáros közös vállalkozása
évek óta dédelgetett álom
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volt, mely 2017 júniusában valósult meg először.
Az előadás a modern balett eszközeire támaszkodik,
hangulatában, zenei nyelvezetében és a látványszínházi elemekben azonban hű marad az 1940-es
évek New Orleans-i világához.

Részlet A vágy villamosa c. előadásból (forrás: amdala.hu)

A ZENÉN TÚL
Nyakunkon a nyár
Fél lábbal már a nyári szünetben járva,
a színházak rajongói igazi fesztiválba
futhatnak bele – június 7-én veszi
kezdetét a POSZT, azaz a Pécsi Országos
Színházi Találkozó. Az előadásokban és
programokban gazdag rendezvény tíz
napig tart, helyszíne a Pécsi Nemzeti
Színház nagyszínpada és kamaraszínháza.
Az eseményt a POSZT versenyprogramja
előzte meg, mely során neves tagokból
álló zsűri választott ki tizennégy alkotást a
2017 és 2018 márciusa között bemutatott,
magyar nyelvű színházi premierek közül. A bíráló
bizottság tagja volt Regős János színpadi szerző,
szakíró, színész, rendező, a Szkéné Színház volt
igazgatója és az ő választott segítője, Balog József, a
MASZK Országos Színészegyesület elnöke, továbbá
Térey János író, költő, drámaíró, műfordító, valamint
Bazsányi Sándor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
esztétika szakának megbízott tanszékvezetője.
Bemutatásra kerül a Katona József Színház műsorán
szereplő Bertolt Brecht-darab, A kaukázusi krétakör,
valamint Alfred Döblintól a Berlin, Alexanderplatz
című előadás. Ez csupán két példa a nívós produkciók
sorából, melynek keretében a klasszikus Shakespeare-,
Ibsen- és Csehov-drámák mellett Kálmán Imreoperetteket és kortárs színdarabokat is láthatunk.

Forrás: szinhaz.org
A színes és minőségi programkínálat mellett a
fesztivál támogatást nyújt fiatal színészek, zenészek,
írók, költők, alkotóművészek pályakezdéséhez,
továbbá lehetőséget ad kőszínházi, alternatív,
egyetemi, vizsga-, független, valamint tánc-, mozgás-,
utca- és bábszínházi előadások bemutatására.
Mindemellett kiállítások, képzőművészeti tárlatok,
szakmai beszélgetések, workshopok egyaránt helyet
kapnak a programkínálatban. Alkalom nyílik egyúttal
balett- és opera-előadások, hangversenyek, önálló
estek, cirkuszi produkciók, könnyűzenei koncertek
megtekintésére is. Jegyek már kaphatók a Kodály
Központban, a Széchenyi téri Pécs Ponton, a Zsolnay
Kulturális Negyed látogatóközpontjában, illetve online
a fesztivál honlapján (poszt.hu).

Szavak és szívek
Nyáry Krisztián Így szerettek ők című kötetében magyar
írók és költők szerelmi történeteit gyűjtötte össze. A
képes etűdkollekció nagy népszerűségnek örvend
mind az irodalmi körökben, mind a laikus olvasók
táborában. A sorozat célja, hogy lazítson a tankönyvi
életrajzok száraz stílusán, és közelebb hozza hazánk
nagynevű alkotóművészeit a hétköznapi emberekhez.
Sikere abban rejlik, hogy úgy mutatja be az egykori
írókat, hogy a jelenkor fiataljai is azonosulni tudnak
velük. Azon túl, hogy a kötet magas olvasottságnak
örvend, más művésztársakra is ösztönzőleg hatott.

Így született meg Réczei Tamás rendező felolvasószínház-sorozata, melyben színpadra állította a
szerelmi etűdöket. A hatvanperces előadások első
része Kosztolányi Dezső, Harmos Ilona és Radákovich
Mária történetét, egy szenvedélyes szerelmi
háromszöget mutat be, Gyabronka József, Takács
Kati és Trokán Nóra szereplésével. A bemutatót
2017-ben tartották a Szegedi Szabadtéri Játékokon,
idén azonban újra megtekinthető lesz május 17-én
az Átriumban.
Varga Abigél
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ELŐDEINK MÁSKÉPP
A tanév és egyben
szerkesztői működésem
utolsó Elődeink másképp rovata Solti György
emlékirataiból válogat.
A nemzetközi hírnevet
szerzett karmester memoárjában zeneakadémiai tanulmányairól és a
számára
meghatározó
tanáregyéniségekről
–
Weiner Leóról, Dohnányiról –, illetve a hazai
zeneélet akkori fontos figuráiról, például Hubayról is elmeséli legemlékezetesebb élményeit.

Hubay Jenő vezényel (Chelemen Paula karikatúrája)

„A legfontosabb osztály számomra – és
a magyar zenészek százai számára – a
kamarazenei osztály volt. Körülbelül a
tizennegyedik életévtől egészen az Akadémia
befejezéséig minden hangszeres zenésznek,
kivéve a rézfúvósokat és az ütőhangszereseket,
látogatnia kellett ezt a kurzust. Vezetője sok-sok
éven keresztül a zeneszerző Weiner Leó volt, aki
a magyar zenészek három generációjára óriási
hatást gyakorolt. (…) Nem túlzok, amikor azt
mondom: mindent, amit zenészként elértem,
Weiner Leónak köszönhetek. (…) Weiner
kicsi, fekete ember volt. Az órákon kívül jó
humorérzékről tett tanúbizonyságot, de tanítás
alatt abszolút komoly volt, csak nagyon ritkán
mosolyodott el. Módszere abból állt, hogy a
diákokat szigorúan kezelte, semmiképpen sem
elkényeztetett gyermekekként. Én istenítettem
őt, és azt hiszem, ő is szeretett engem.
Magányos és valószínűleg szomorú életet élt.
Életének nagy szerelme egyik tanítványa, Kabos
Ilona zongoraművésznő volt. Amikor feleségül
ment a zongorista Kentner Lajoshoz, és Angliába
ment vele, Weinerben egy világ omlott össze.
Soha nem házasodott meg, nem volt családja, ő
volt a klasszikus agglegény. Annak ellenére, hogy
zsidó volt, sikerült a háborút és az azt követő
nélkülözésekkel teli éveket – senkinek nem volt
elég ennivalója – túlélnie. Röviddel a háború után
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találkozott vele egy barátja az utcán, aki nagyon
örült, hogy láthatja.
– Leó, gyere el hozzám enni! – hívta meg
nagylelkűen. – Épp most kaptam egy csomag
kaját Amerikából – tyúkkonzervet.
Weiner válasza jól jellemzi perfekcionizmusát:
– Tyúkkonzerv? De én nem szeretem a
tyúkkonzervet.
Inkább éhen halt volna, minthogy olyasmit
egyen, ami az ízlésszínvonala alatt állt! Zenei
szempontból a perfekcionizmusát némiképp
sikerült belém oltania: sose alkudj meg, hiszen
még a legjobb, amit képes vagy létrehozni, az
sem elég jó.
Az Akadémia utolsó két évében Dohnányi
Ernőnél
(…),
a
nemzetközileg
ismert
zongoristánál, karmesternél és zeneszerzőnél
tanultam komponálást és zongorát. Néhány
évvel azután, hogy végeztem, ő lett az
Akadémia direktora. Zseniális ember, de
rossz tanár volt. Eleinte minden két hétben
egyszer volt kompozícióórám nála. Megnézte
a munkáimat, lejátszotta zongorán, kijavította,
majd megbeszéltük őket. Fantasztikusan tudott
lapról olvasni. Szélsebesen megértett mindent,

ELŐDEINK MÁSKÉPP
amit leírtam, teljesen mindegy volt, milyen
szörnyűségesen firkáltam a papírra. Néhány
hónappal később azonban azt mondta: »Hívjál
fel, ha írtál valamit!« Fatális pedagógiai hiba volt,
egyre kevesebbet dolgoztam. A második évben
már csak három órám volt nála. Ugyanez volt
a hozzáállása a zongoraoktatáshoz is: »Hívjatok
fel, ha valamit begyakoroltatok!« – mondogatta
a tanítványainak. Ha aztán tényleg tanított,
félretolta a diákot a billentyűktől, és maga
játszotta el a darabot. Aki ebből a példákon
keresztül tartott oktatásból valamit fel tudott
fogni, nagyon sokat tanulhatott – végül is
Fischer Annie és Anda Géza is az ő tanítványa
–, ám a kevésbé tehetséges diákoknak
katasztrofális volt, ha Dohnányinál tanultak.
Dohnányi figyelemre méltó zongorista volt.
Igaz, Beethoven-interpretációi nagyon szabadok
voltak, de kiváló érzéke volt a tagoláshoz
és a formához. Jól emlékszem Beethoven
Pathétique-jének [op. 13] egyik előadására, de
nem a csodálatos játéka miatt, hanem azért,
mert az első tétel bonyolult kidolgozásánál
megakadt. Csodálatra méltó higgadtsággal
improvizálva jutott túl a problémán. Mások
felálltak volna és elhagyták volna a színpadot,
de ő tovább játszott. Persze hozzászokhatott,
hogy megakadjon, hisz soha nem gyakorolt.
– Ne dolgozzatok túl sokat – prédikálta diákjainak
–, különben elvesztitek a frissességeteket. Ha
egy darabot nem tudtok megtanulni úgy, hogy
napi három órát dolgoztok rajta, sohasem
fogjátok megtanulni. – Ebben ugyan van némi
igazság, de még Fritz Kreisler, Arthur Rubinstein
és más neves szólisták is, akik állították, hogy
nem gyakorolnak sokat, a valóságban igen
keményen dolgoztak. Hangszeres zenésznek
lenni elkötelezettséget jelent – mindig dolgozni
kell. E témakörhöz kapcsolódóan a zongorista
Eugen d’Albert állítólag a következőt mondta:
»Ha egy napig nem gyakorlok, észreveszem
a különbséget. Ha két napig nem gyakorlok, a
feleségem is észreveszi a különbséget [Eugen
d’Albert hatszor nősült – a szerk.]. Ha három
napig nem gyakorlok, már a kritikusok is
észreveszik a különbséget.«

Dohnányi elegáns ember volt – és szerette
a nőket. Második felesége, Elsa Marguérite
Galafrés, a balerina, korábban a híres lengyel
hegedűs, Bronisław Huberman hitvese volt.
Egyszer igazi botrány tört ki, mikor Huberman
és Dohnányi összeverekedett miatta az utcán.
Galafrés nem volt túl népszerű. A budapesti
zenei világban eléggé rosszindulatúan azt
mondogatták, hogy Dohnányi a csatát ugyan
megnyerte, de a háborút elvesztette. Egyszerkétszer találkoztam vele, mikor Dohnányit az
otthonában felkerestem. Nagyon meglepődtem,
amikor megtudtam, hogy soha egyetlen szót
sem tanult meg magyarul. (…)
Diákként nem tűnt fel nekem, hogy az Akadémia
legtöbb fontos tanára – Dohnányi, Bartók,
Kodály, Weiner, Siklós és Molnár – 1877 és 1890
között született. Mennyi nagyszerű embert
mutatott fel a kicsiny Magyarország ily kevés idő
alatt! Csak Hubay Jenő, az Akadémia direktora,
korának egyik legnevesebb hegedűse volt egy
generációval idősebb. Hubay felesége egy
gazdag bárónő volt. Mi, fiatalok, a régi iskola
titokzatos, meghatározhatatlan arisztokratáját
láttuk benne. A legendás Joseph Joachimnál
tanult, Brahms lelkesedett érte, csodálatos
fiatal hegedűsök egész generációját nevelte fel,
többek között Szigeti Józsefet. Másrészt Hubay
hírhedten rossz karmester volt. Mikor egyszer
próba közben egy hárfás elmulasztotta a
belépést, Hubay megkérdezte, miért nem játszik.
A hárfás így válaszolt:
– A beintésre várok, professzor úr.
– Beintésre? – kiabált Hubay. – Hát nem látja,
hogy én vagyok a karmester?”

Laskai Anna
Forrás: Sir Georg Solti: Emlékeim. Ford.: Mesés Péter
és Zádor Éva. Budapest: Seneca Könyvkiadó, 1998.
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NÉPZENE

A rovásírástól a DVD-ig – Mi is az a székely kultúra?
A tudományos élet márpedig nem csak a világvárosokban zajlik. Énlaka, ez a kis székely falu talán sok
kirándulónak ismerős kazettás mennyezetű templomáról és rovásírás-feliratáról, de azt kevesebben tudják,
hogy majd egy évtizede rangos konferenciáknak is otthont ad. A 2015-ös találkozó anyaga – népzene és néptánc
témában – a napokban jelent meg Pávai István, egyetemünk docense, és Sófalvi Emese erdélyi zenetörténész
szerkesztésében.
Szalay Zoltán, Gergely Zoltán, V. Szűcs Imola, Jánosi
József, Lázár Katalin). Mihály János és Dóka Krisztina a
székely táncok 19. századi szöveges forrásait mutatták
be. További írások a székely zene hatásait vizsgálták
(Lakner Tamás, Bali János, Korzenszky Tamás).
A kötethez DVD-melléklet tartozik, amelyen a könyv
PDF-ben is olvasható írásai mellett a hozzájuk tartozó
hangzó illusztrációk is megtalálhatók. S a hab a tortán,
ami miatt sok folkínyenc úgy várta a kiadványt: Pávai
István A Székelyföld népi tánczene szempontú táji
tagolódása című kötetnyitó tanulmánya mellé készült
egy 500 dallamot tartalmazó hangzó példatár is, amely
szintén a DVD-mellékleten található.

A konferencián erdélyi és magyarországi önkéntes
gyűjtők és hivatásos kutatók, köztük a Zenetudományi
Intézet
munkatársai
mutatták
be
kutatási
eredményeiket. Az előadások után a Zeneakadémia
Népzene Tanszékének hallgatói régi székelyföldi
gyűjtések anyagából összeállított népzenei műsort
mutattak be.
A szervezők kezdettől arra törekedtek, hogy az Énlakakonferenciák előadásainak szerkesztett változatai
utólag kötetbe foglalva is hozzáférhetők legyenek az
érdeklődők számára. A közlemények egy része egyegy székely táj zenéjét, táncait vagy egy-egy korábbi
gyűjtés anyagát ismertette (Richter Pál, Almási István,
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A székely népzene az egységes magyar népzene
szerves része, amely az erdélyi zenei nagydialektuson
belül önálló sajátságokat mutat. Nem véletlen, hogy a
székely népzene gyűjtésében olyan sokan jeleskedtek
Vikár Bélától Domokos Pál Péterig, Bartók Bélától,
Kodály Zoltántól Lajtha Lászlóig. A kötet hátsó borítóján
olvasható rövid Bartók-, Kodály- és Vikár-idézetek
is jól megvilágítják a székely népzene jelentőségét.
Az ő idejükben a figyelem az erdélyi népzenén belül
leginkább a székely zenére vetült. Lajtha, Kallós és
Martin gyűjtései a 20. század közepétől a Mezőség felé
terelték a figyelmet, a székely zene pedig ezekben az
évtizedekben háttérbe szorult.
Remélhetőleg ez a kötet is hozzájárul a székely népzene
és néptánc újrafelfedezéséhez, egyre részletesebb
megismeréséhez.
A kolozsvári és székelyudvarhelyi könyvbemutatókat
követően Budapesten május 3-án, a Zenetudományi
Intézetben mutatták be a kiadványt.
Tari Dorottya

JAZZ

Nyári szüret
Sok szó esik a jazz klasszikusnak mondható zenészeiről és felvételeiről, de ne feledkezzünk meg azokról
a kortársainkról sem, akik nemrégiben törtek be a nemzetközi jazz légterébe. A következőkben olyan
jazzmuzsikusokkal ismerkedhetünk meg – ha még nem ismerjük őket –, akiknek a művészete éppolyan üdítő
és termékeny, mint a nyárba hajló tavasz.

Ben Wendel és Bob Reynolds, a két fiatal amerikai
szaxofonos még korántsem örvend olyan ismertségnek
Európában, mint amilyet érdemelne. Wendel a
jazzfilozófiából táplálkozó zene sokféle irányzatát
játssza lemezein, így minden érdeklődő találhat
rajtuk valami számára értékeset. Bob Reynolds május
végén érkezik újból Budapestre, korábban a Snarky
Puppy zenekarral járt már nálunk. A Los Angeles-i
zenész rendszeresen dolgozik Janek Gwizdala lengyel
származású brit-amerikai basszusgitárossal, akinek
színvonalas munkája egyáltalán nem különbözik az
előbbiekétől, és szintén megérdemli a figyelmet.

Lakatos Soso Sándor
(fotó: Thimár Attila, forrás: fidelio.hu)
Nem is kell messze mennünk, hogy Magyarország egyik
legfiatalabb és legmuzikálisabb szaxofonművészének
koncertjeit hallhassuk. Az akadémiát Hollandiában
elvégző Lakatos Soso Sándor már jó ideje érett és
professzionális zenész. Amellett, hogy egy kínai
koncertturnén is népszerűsítette a magyar jazzt,
zenepedagógus is, a jövő zenészpalántáit neveli. Aki
szereti az igazán jó jazzmuzsikát, az feltétlenül figyelje
a budapesti jazzklubok koncertnaptárait, hogy tanúja
lehessen egy fiatal mester művészetének.
A kortárs jazz képviselőinek munkássága a
legkülönfélébb zenei kultúrák és irányzatok
keveredését, szintetizálását eredményezte. Ezért aki
felfedezőútra indul a kortárs jazz világába, az jobb, ha
túllép a stíluskategóriákon.

Az izraeli Avishai Cohen nagybőgős gyakorlatilag
világhírnek örvend, a már majdnem elég lelkes
jazzkedvelők azonban nem biztos, hogy felfedezték
maguknak. Pedig valószínűleg senki sem bánja meg,
ha akár egy teljes koncertjét megnézi a legnagyobb
internetes videómegosztó portálon. Zenekarában nem
kisebb nevek játszanak, mint Omri Mor zongorista,
aki a szintén izraeli Daniel Zamir zenekarában jelent
meg a New York-i jazzszcénában. Omri előtt Shai
Maestro zongorázott Cohen együttesében, aki a
jazz-zeneszerzést a klasszikus zene kifinomultságára
emelte. Aki kedveli Dresch Mihály vagy Borbély Mihály
saját zenekarait és a jazz-zel vegyülő tradicionális
zenét, az felfedezhet valami ismerőset az imént
említett művészek alkotásaiban is.
Pázmándi Gergely
Koncertajánló
Flight Modus (Tálas Áron): május 17., 20:00, BMC
Harcsa Veronika & Gyémánt Bálint duó, Szirtes Edina
Mókus: június 7., 20:30, BJC
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KRITIKUS TOLLAL

Chopin bűvkörében
Danyiil Trifonov (fotó: BTF / Felvégi Andrea)
„Döbbenetes, nagyszerű, játéka technikai csoda, generációjának legelképesztőbb s egyik legfényesebb csillaga”
– csak néhány fordulat, melyet a nemzetközi kritika Trifonovról és játékáról az utóbbi években írt. A nagy
elvárások ellenére nem okozott csalódást a mindössze huszonhét éves orosz zongorista, sőt, ellenkezőleg: a
Zeneakadémia Nagytermében adott szólóestjére mindezek a jelzők találónak bizonyultak, és csak hasonlókkal
lehetne kiegészíteni.
Mielőtt azonban játékáról szó esik, meg kell említenünk
a szólóest műsorát. Tudniillik nem gyakori, hogy a
választott művek ilyen egységet és szép koncepciót
mutassanak.
A koncert első felében Chopin állt a középpontban,
anélkül, hogy egyetlen műve teljes egészében
elhangzott volna. A választott zongoradarabokat mind
Chopin zenéjéhez köthetjük: vagy Chopin-témák
variációi voltak, vagy Chopin művészete ihlette azokat.
Továbbá a darabok sorrendjéből is az átgondoltság
világlott ki. A két szélső darab variáció volt, Chopin
Prelűdök című sorozatának (op. 28) egy-egy témájára;
a belső négy darab közül három – Schumann, Grieg
és Csajkovszkij műve – Chopin ihlette opusz; míg a
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Barber-mű egy John Field-hommage. Field egyébként
noktürnjei révén nagyon fontos zeneszerző volt
Chopin számára. A koncert második felében eredetileg
Chopin op. 35-ös b-moll szonátája szerepelt volna, de
ahelyett végül Trifonov Prokofjev 8. szonátáját (op. 84)
játszotta el.
Mompou a Variáció egy Chopin-témára című darab
alapanyagaként az op. 28-as sorozat híres A-dúr
prelűdjét használta fel. A meglehetősen egyéni
hangú, ritkán hallható katalán zeneszerző műve
nemcsak technikailag kíván alapos felkészültséget
a zongoristától, hanem zeneileg is. Trifonov
interpretációja nagyon változatossá és érdekessé tette
a darabot.

KRITIKUS TOLLAL
A négy rövidebb, de szintén ritkán hallható darabban
– ezek között természetesen kivétel Schumann
Karneváljának 12. tétele, amely a repertoár része –
Trifonov újabb arcait mutathatta meg. Schumann és
Csajkovszkij műveiben könnyed, elegáns, és különösképpen lírai játékát csodálhattuk meg. Mindezek
virtuozitással párosultak a Grieg-darabban, amely
karaterével és f-moll hangnemével Chopin op. 25-ös
sorozatának második etűdjét idézte fel.
A koncert első felének zárásaként Rachmaninov egyik
kevésbé ismert műve, a Variációk egy Chopin-témára
című szólalt meg. A darab egymást követő variációi
karakterben és tempóban egymás kontrasztjainak
tűnnek. Következésképpen az előadóművésztől a
legmagasabb szintű technikai felkészültséget, valamint
játékmódok és hangzások egész skáláját kívánja meg.
Trifonov a Rachmaninov által állított akadályokat
fölényesen és könnyedén ugrotta át. Ugyanakkor a
darabot egyben tartotta, mindenkor egyéni stílusban,
de sosem önhatalmúlag. Még akkor sem tűnt
önkényesnek, amikor több variációt kihagyva, illetve a
mű végén visszahozva a témát önmaga jól felépített
koncepcióját követte.

A szünet után Prokofjev 8. szonátáját játszotta
Trifonov. Richter annak idején a „leggazdagabb”
Prokofjev-szonátának nevezte a darabot, s valóban,
Trifonov minden részletét magával ragadóan,
rendkívül karakteresen játszotta el. A „háborús”
szonáták utolsó, harmadik darabjaként számon tartott
opusz Trifonov interpretációjában valóságosan életre
kelt, volt benne fegyverszünet, békésebb időszak, de a
csata leghevesebb pillanatai is teret kaptak.
Cselényi Máté
(2018. március 31., Zeneakadémia, Nagyterem;
Mompou: Variációk egy Chopin-témára; Schumann:
Karnevál – Chopin, op. 9/12; Grieg: Hommage à
Chopin, op. 73/5; Barber: Nocturne – Hommage à
John Field, op. 33; Csajkovszkij: Un poco di Chopin, op.
72/15; Rachmaninov: Variációk egy Chopin-témára,
op. 22; Prokofjev: 8., B-dúr szonáta, op. 84; Danyiil
Trifonov – zongora)

Energia – csupa nagybetűvel szedve
Khatia Buniatishvili, a grúz származású sztárzongoraművésznő szinte a szinonimája ennek a
kifejezésnek. Nem csoda, hogy a Keller András vezette
Concerto Budapest és a művésznő együttműködése
nem új keletű – melyik zenekar ne szeretne egy ilyen
inspiráló, vibráló személyiségű szólistával együtt
zenélni?
A zenekar az április 9-i koncertet Mozart
Varázsfuvolájának nyitányával indította. Személyes
érintettségem miatt – gyerekként énekeltem az
opera egyik Knabe-szerepét – elképzelhető, hogy
Varázsfuvola-túladagolásban
szenvedek: eléggé
megszoktam és megszerettem egy bizonyos
előadás tempóválasztásait. Talán emiatt volt az a
benyomásom, hogy a pár gondolatnyi nyitó-adagio
szokatlanul lassú tempót kapott. Ez azonban csupán

apróság azzal a jó ötlettel szemben, hogy egy ilyen
populáris részletet választottak a közönség köreiben
szintén nagy népszerűségnek örvendő Csajkovszkijzongoraverseny elé.
Az utolsó Mozart-akkord lecsengésével pódiumra
lépett Khatia Buniatishvili is, és már az első
percekben lenyűgözte a Zeneakadémia közönségét.
Játékmódjának jellegzetességei – a határozott, de
szükség esetén gyengéd dallamformálás, az érzelemi
skála maximális feltárása, a szinte teátrális, azonban
a romantikus darabokat jól kiszolgáló „túlmozgás” –
ezúttal is kétséget kizáróan jelezte, hogy ki az úr – jelen
esetben az úrnő – a háznál. A karmester és a szólista
együttműködése a lassan évtizedes kapcsolatnak
köszönhetően a legkisebb részletek kidolgozását
is lehetővé tette – legalábbis a kommunikációjuk
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KRITIKUS TOLLAL

Khatia Buniatishvili és Keller András (fotó: Concerto Budapest / Fejér Gábor)
erről árulkodott. A zenekar hősiesen teljesítette a
még virtuóz zongoristák között is gyorsnak számító
tempókat, követve a művésznő lendületes játékát.
A félreértés elkerülése végett: ez a lendület nem
felületes rohanást vagy hajszoltságot eredményezett,
inkább flexibilitást. Buniatishvili karmunkáját, precíz
kézmozgását elnézve az ember elhiheti, hogy szilárd
tapintásuk ellenére a zongorabillentyűk puhák,
ruganyosak és kedvünkre formálhatók. A közönség alig
tudta kivárni, hogy Keller András karja leérkezzen a
darab végén: ráadást követelő tapsviharral jutalmazta
a művészeket. Így megszólalt még Buniatishvili egyik
erre a célra „fenntartott” kedvence: Händel g-moll
menüettjének Kempff-féle zongoraátirata is. Imaszerű
három percet élhetett át a hallgatóság.

Talán a fizikai teljesítőképesség volt hiányos, nem
pedig az elgondolás, ami természetesen érthető, ha
egy kisebb létszámú szimfonikus zenekar játszik a
nagyromantika repertoárjából. A Rómeó és Júlia, és
az azt követő Francesca da Rimini, műfaját tekintve
nyitányfantázia, illetve szimfonikus fantázia. A steril
hangzásvilágra ügyelő játékkal azonban ezek – ha már
szóismétlés, legyen tripla – fantáziátlanra sikeredtek.
A problémát talán a két mű igencsak hasonló karaktere
okozhatta, hiszen nehéz újat mutatni két, összesen
negyvenöt percnyi, csak címmel és tapssal elkülönített
darabban. Ráadásul mindkét mű hősi, borongós és
patetikus hangulatot áraszt. Valószínűleg a koncert
második fele is élvezetesebb lett volna, ha a zenekar
egy ellentétes hangulatú Csajkovszkij- és Mozartdarabot választ – a keretes szerkezet jegyében.

A szünet utáni résszel azonban már nem lehetünk
maradéktalanul elégedettek. A Concerto Budapest
vonóskarának selymesen-magvasan felhangdús,
nem túlvibrált, romantikus játékmódja, a fúvósok
ízlésesen artikulált szólóállásai, és az egész zenekar
modern, mégis hagyományokat tisztelő játékmódja

(2018. április 9., Zeneakadémia, Nagyterem; Concerto
Budapest: Romantikus est Khatia Buniatishvilivel;
Mozart: A varázsfuvola – nyitány, K. 620; Csajkovszkij:

jól illett Csajkovszkij Rómeó és Júliájához. Azonban
mintha elfáradt volna a zongoraversenynél meglévő
ihletettség, a zenélés enyhe „rutinszagot” árasztott.

1., b-moll zongoraverseny, op. 23; Csajkovszkij: Rómeó
és Júlia – nyitányfantázia; Csajkovszkij: Francesca da
Rimini, op. 32)
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Békési Dorottya
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„A jó ötletek spontán születnek”
Egymás után kapja a díjakat Szabó Barna. Zeneszerzői munkáját nemrég KÓTA-díjjal ismerték el, és első
díjat nyert az Arany János-emlékév alkalmából rendezett zeneszerzőversenyen. A komponálás titokzatos
folyamatáról, a zeneirodalom ismeretéről és a kortárs zene működéséről is beszélgettünk.
Gerencsér Anna: Gratulálok
a KÓTA-díjhoz és az Aranyversenyen aratott győzelemhez!
Mesélne a nyertes zeneműről?
Szabó Barna: A dal egy eddig
előadatlan
vonószenekari
darab, egy korálfantázia átirata.
A korálsorok hol töredékesen,
hol teljes alakban hangoznak
el – erre írtam egy hasonlóan
fragmentált énekszólamot, majd
olyan Arany-verset kerestem
hozzá, ami megfelel ennek a
töredezettségnek. Találtam is
kettőt, a Poétai recept és a Kín
című verseket. Ezekben az egykét szótagos szavak össze nem
illő konglomerátuma kitűnően
illeszkedett
a
töredezett
dallamhoz. A darab címe:
Kintsugi, ami még egy csavart visz
a dologba. A szó ugyanis egy japán
iparművészeti
technológiára
utal: az értékes törött edényeket
összeragasztják, de a repedések
nyomát nem tüntetik el,
hanem ellenkezőleg, arannyal,
aranyozással emelik ki. Ez szójáték is Arany nevével, hiszen
az „arany” az, ami összefogja a
töredezett zenét és szavakat.
GA: Az ön életművében sok
vokális darabot és kórusművet
találunk. Honnan ez a kapcsolat?

Szabó Barna (fotó: Handler Bálint)
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SzB: Az énekhang mindig is közel állt hozzám. A korai
nagy zenei élményeim szinte mind oratorikus
művekkel kapcsolatosak, amelyekben jelentős
szerepet tölt be a kórus. Ilyen a Mozart-requiem,
vagy Bachtól a h-moll mise és a két passió. Ezek
nyomán alakult ki bennem egy olyan hangzásideál,
ami nem szimfonikus, hanem amelyet különböző,
kvázi vokális szólamokból összeálló zenei szövet alakít
ki. A darabjaimban ezért szeretem a kettőzéseket, és
talán ezért alakult úgy, hogy a szólamok, a hangszeres
szólamokat is beleértve, a vokális zenében fogantak.
Valahogy úgy, mint Bachnál. Egyébként fiatalkorom
óta folyamatosan énekelek valamilyen kórusban,
jelenleg az Új Liszt Ferenc Kamarakórus tagja vagyok.
GA: A gyakorlati zenélés része kell, hogy legyen egy
zeneszerző életének?
SzB: Közhely, de természetesen igen. Boldogabb
korokban a zeneszerzők gyakorló zenészek is voltak
egyben. Én több hangszeren is játszottam, de
sosem jutottam művészi szintig. A kórusban viszont
valamennyire muzsikusnak érezhetem magam.
GA: Hogy zajlik az alkotói folyamat?
SzB: Fontos, hogy a szöveg, amivel találkozom, ne
csak a jelentésén keresztül fogjon meg, hanem
akusztikusan is érdekes legyen. A zenébe öntött vers
többnyire lassabb, mint az élőbeszéd. A szóismétlés
szerepe is más: egyes részletek kiemelése lelassítja
a gondolat ritmusát. A jelentőségét hangsúlyozzuk
ezzel, és a fókusz is a szó szépségére irányul. Ha a
szöveg megvan, akkor ízlelgetni kezdem, és általában
úgy képzelem el, mintha egy láthatatlan beszélő
szájából hangozna el. Ez személyessé teszi, hiszen ha
valaki beszél, akkor nem lehet figyelmen kívül hagyni
a beszélő és a kimondott szó viszonyát. A láthatatlan
beszélő attitűdje teremti meg a hangulatot, és ebből
jön az ötlet.
GA: Milyen műfajok, zenei irányzatok inspirálják?
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SzB: Most kellene elmondanom, hogy milyen
kortárs irányzatok hatnak rám. Konzis koromban heti
rendszerességgel, de inkább gyakrabban előfordult,
hogy beszabadultam a könyvtárba, és akár nyolc órán
át ültem ott, folyamatosan kortárs és mindenféle
zenét hallgatva. Megrögzött zenehallgató vagyok a mai
napig, így nem érzem azt, hogy szimpla tájékozatlanság
állna annak a hátterében, ha azt mondom: kevés
inspiráció ér a jelenlegi kortárs zene irányából.
Ismerek tendenciákat, és vannak élményeim, hiszen
egy jó műből mindig sugárzik az erő, az energia, a
tehetség. De ahogy az ember nem minden nőt vesz
feleségül, aki megtetszik a villamoson, úgy vagyok a
kortárs zenékkel is. A szívem jobban ragaszkodik a régi
szerelmekhez, a zenetörténet nagy dobásaihoz. Sokat
tanultam Josquintől az ellenpontról, és erősen hatott
rám Schütz is. A legfontosabb persze Bach, a mai napig.
Ezenkívül ott van még Mozart, Mahler és a Puccini-féle
bel canto. A jelenhez közelebb két nevet említenék,
az egyik Messiaen – belőle írtam a disszertációmat.
A hasonlatnál maradva: szándékosan mentem bele
a „kapcsolatba”, azt hiszem, leginkább a harmóniái
miatt. A másik a kortárs Orbán György, aki hozzám
hasonlóan mindenevő szerző. Őt is retrográdnak
szokták nevezni, noha szerintem nem az. Sőt. Gyakran
mondogatom: aki a zenémben nem hallja Bachot, az
hülye, de aki hallja, és ez zavarja, az még nagyobb.
Véleményem szerint a zenetörténetben ez mindig
is így volt: a legnagyobb újításokban is sokkal több
a hagyománnyal való közös elem, mint a különbség.
Gondoljunk csak arra, hogy az emberi genom a
csimpánzéval 98%-ban megegyezik. Abban a bűvös
2%-ban aztán „szabadon” játszhat forradalmasdit az
evolúció.
GA: Mit gondol, a zeneirodalom ismerete fontos a
zeneszerzők számára?
SzB: Csak annyira, amennyire a műveltség fontos. Amit
a műveltség, a kultúra belevés az emberbe, az nem
csupán esetlegesség. Az ember azért „lop” szavakat,
ötleteket, mert az pontosabban fejez ki valamit, ami,
bár korábban is ott gomolygott benne, addig névtelen

PORTRÉ
maradt, vagy csak körülírásként létezett. A lamento
basszus is azért működött sok száz évig, mert olyan
telitalálat, ami mémmé vált; evolúciós sikerre vitte,
aki kitalálta. A zenetörténet ismerete ráébreszt, hogy
bármekkora újító is valaki, ezek a „találmányok”,
a kulturális hagyományok velünk vannak, és akkor
is működnek a személyközi interakcióban, ha nem
otthonról hozzuk őket, vagy ha önként lemondunk
arról, hogy kapcsolódjunk hozzájuk.
GA: Milyen műveken dolgozik most?
SzB: Felkértek egy vonószenekari darab írására
egy svájci iskolai zenekar számára, dolgozom egy
versenyművön Balog József zongoraművész részére,
és készül az egyfelvonásos operám, aminek a
szövegkönyvét is én írom.
GA: Milyen kapaszkodót adna a kortárs zenétől
idegenkedőknek, hogy értsék, amit hallanak?

– Európában. Koreában vagy Amerikában biztosan
más lenne a válasz. Európa kortárs zenei köznyelvét
egyszerre látom virágzónak és terméketlennek,
merthogy igazán komolyan vehető zenei köznyelv
nem nagyon látszik kibontakozni, vagy ami látszik, az
engem legalábbis hidegen hagy. Azt hiszem, hogy még
mindig eszmei pingpongot játszunk a nagy teoretikus
hagyománnyal: egy újonnan fellépő zeneszerző vagy
komponistacsoport általában azzal kezdi, hogy a
hagyományokhoz való viszonyait tisztázva elhelyezi
magát a térképen, definiálva a műfajt, önmagát
és céljait. Mintha a Parnasszust valami tőzsdének
képzelnék, ahová enélkül nem volna belépő. De miért
van erre szükség? Miért nem lehet közvetlenül a
hangok nyelvén meghatározni önmagunkat? Valami
ilyesmit hiányolok a kortárs zenéből: túl sok az
ideológia, és túl kevés a valódiság, a jó értelemben vett
életszerűség, a hangokkal való közvetlen, elfogulatlan,
személyes viszony. Pedig a jó ötletek mindig spontán
születtek.

SzB: Az, hogy valami érthető zeneként, és működik
zeneként, nem ugyanaz. Ha hat rám, akkor működik,
ha nem hat, hiába érthető. Nem érzem szükségesnek,
hogy a közönséget külön felkészítsék arra, amit hallani
fog. Abban hiszek, hogy a zenének elég erősnek –
bármilyennek, de erősnek – kell lennie ahhoz, hogy
önmagáért beszéljen. A cél az, hogy ez a működő, akár
újszerű zene kíváncsivá tegye a hallgatót, hogy miben
áll a titok – már ha van titka. Ha elég jó, hogy hasson,
akkor a közönség először szó nélkül üzleti sikerre viszi,
mivel újra hallani akarja. Majd esetleg követelni fogja a
magyarázatot, és teszem azt, megkérdezi a zeneszerzőt.
A „beavató” műismertetőket a koncerteken ilyen
szempontból kifejezetten kontraszelektívnek tartom,
beavatkozásnak a természetes zenei kommunikációs
folyamatokba.
GA: Azt mondják, hogy minden korszak tagadja az
előzőt. A mostani korszak mit tagad és mit állít?
SzB: Egyszerű: sokat tagad, keveset állít. A kérdést
úgy is fel kell tenni, hogy mit állítunk, és mit tagadunk

Forrás: owl.hu
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