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Kedves Olvasóink!

Bizonyára már sokan értesültek róla, hogy szeptem-

bertől új főszerkesztők vették át a lapot. Igazi kaland 

ez számunkra, lelkesen és sok-sok ötlettel a tarso-

lyunkban vágunk bele. Hálásak vagyunk a főszerkesztő 

elődeinktől és a szerkesztőség tapasztaltabb tagjaitól 

kapott rengeteg segítségért; öröm velük dolgozni.  

Új rovatvezetőkkel is bővült a Figaro csapata, szeretet-

tel mutatjuk be őket: Békési Dorottya A zenén túl, 

Cselényi Máté az Elődeink másképp, Ádány Rebeka  

pedig az Utak, élmények rovatot vette át.

Elődeinkhez hasonlóan fontosnak tartjuk, hogy a 

Figaro ezentúl is változatos és minőségi tartalommal 

jelenjen meg, és az új információk mellett élvezetes 

olvasnivalót jelentsen minden érdeklődő számára. 

A terveink között szerepel, hogy állandó helyet 

kapjanak az újságban a rendszeresen megjelenő 

rovatok, így az olvasók már akkor tudhatják majd, 

hogy mit hol találnak, amikor még ki sem nyitották a 

legújabb lapszámot. Az állandóság mellett a fejlődésre 

is hangsúlyt fektetünk. Törekszünk arra, hogy az  

eddigiek mellett új helyszíneken is megtalálják az 

olvasók a Figarót. Rendszeressé tesszük a magazin 

Facebook-oldalának frissítését, hogy minél több hírrel, 

információval szolgálhassunk a közösségi oldalon 

is. Ezek mellett még számos ötlet és terv formálódik 

bennünk; reméljük, hogy a megvalósulásuknak is 

tanúi lehetnek az olvasók.

Szeretnénk ismételten jelezni: a Figaro egy lehetőség 

mindazok számára, akik szívesen írnak, függetlenül 

attól, hogy milyen szakra járnak. Szívesen fogadjuk a 

külföldi utakról, versenyekről, egyetemi eseményekről 

szóló beszámolókat, de azokat is örömmel várjuk, akik 

interjút készítenének, esetleg kritikusként próbálnák 

ki magukat. Aki maga nem vállalkozik cikk megírásá-

ra, de van egy izgalmas híre, megosztaná egy verseny-

eredményének örömét az olvasókkal, azt szintén 

buzdítjuk, hogy ne habozzon megkeresni minket! 

 

Köszönjük mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy a 

Figaro nyolc éven át folyamatosan megjelenhessen. 

Bízunk benne, hogy sok év, sok gyönyörű és tartalmas 

lapszám elé néz még a magazin. Mi azon leszünk, hogy 

így legyen!

Gerencsér Anna és Fésűs Borbála
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III. Marton Éva Énekverseny (fotó: Mudra László)
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ELKEZDŐDÖTT A 2018–19-ES TANÉV A ZENEAKADÉMIÁN

Újabb, rendkívül eseménydúsnak ígérkező tanévet 
kezdtünk meg a Zeneakadémián. A szeptember 
3-án tartott évnyitó ünnepségen Vigh Andrea 
rektorasszony külön köszöntötte a növendékeket, 
köztük a 150 elsőévest, és beszélt a 2018–19-es tanév 
programjairól. Kiemelte a III. Marton Éva Énekversenyt 
és a Zeneakadémia másik saját rendezésű versenyét, 
a Bartók Világverseny és Fesztivált, amely idén 
a zeneszerzők versenydarabjait értékeli. Beszélt 
az október 22-én tartandó hagyományos Liszt-
születésnapi hangversenyről is, amely idén különleges 
lesz, hiszen ünnepi gálán mutatkozik be a nagyterem 
felújított orgonája.

III. NEMZETKÖZI MARTON ÉVA ÉNEKVERSENY

Szeptember 10-én kezdő-
dött a III. Marton Éva 
Énekverseny minden eddi-
ginél több, 61 versenyző 
részvételével. Már a tavaszi 
online jelentkezés során 
megdőltek a rekordok, 
hiszen négy földrész 38 
országából – Perutól Japá- 
non és Dél-Afrikán át Finn-
országig – 145 fiatal énekes 
küldte be videóanyagait.  
A Marton Éva által vezetett 
előzsűri döntése alapján 
94 jelentkező kapott meg-
hívást az élő fordulókba, 
a középdöntőben pedig 
23 fiatal énekes mérte 
össze tudását. A Budapesten immár harmadik 
alkalommal összegyűlő énekesek a Solti teremben 
zajló, ingyenesen látogatható elődöntőkben egy-
egy operaáriával és Liszt-dallal mutatkoztak be. 
A szeptember 13-i középdöntőben két magyar 
versenyző, Ádám Zsuzsanna és Megyimórecz Ildikó 
Lilla is bekerült a fináléba.

A 15-i döntő végén a harmadik díjat Iuliia Muzychenko, 
a második díjat Ádám Zsuzsanna, az első díjat pedig 
a mongol Badral Chuluunbaatar vehette át. A három 

Az ünnepélyes köszöntőbeszéd után az év 
legkiemelkedőbb kompozíciójáért járó Neszlényi-
díjat az alapító Neszlényi Judith zongoraművész 
személyesen adta át Bucz Magor zeneszerzés szakos 
hallgatónak.

Az évnyitó ünnepség előtt vehették át a díszoklevelet 
azok, akik 50, 60 vagy 65 évvel ezelőtt szerezték 
diplomájukat a Zeneakadémián – köztük Marton 
Éva operaénekes és énekművész tanár, Erdei Péter 
kóruskarnagy és Miller Lajos operaénekes.

Forrás: lfze.hu

dobogós helyezésen kívül különdíjakat is kiosztottak. 
A Zeneakadémia különdíját Nazar Tatsyshyn kapta 
meg, míg a Magyar Művészeti Akadémia Megyi-
mórecz Ildikót részesítette jutalomban. Közönségdíjat  
kapott Galeano Salas.

A Grand Prix átadására a 16-i, esti gálahangverseny 
legvégén került sor. A zsűri döntése értelmében a 
III. Marton Éva Énekverseny nagydíját Galeano Salas 
nyerte el.

Forrás: lfze.hu , papageno.hu
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ESZENYI ZSOMBOR ÉS SÁNDOR 
BALÁZS SIKERE GYŐRBEN

AZ ORGONA TANSZAK LÁTOGATÁSA 
HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN

BALOGH ÁDÁM ÚJABB SIKERE NEW 
YORKBAN

Augusztus 28-án és 29-én rendezték meg Győrben 
a 8. ECA Fesztivál Nemzetközi Klarinétversenyét. 
Az I. korcsoportban Eszenyi Zsombor, a Rendkívüli 
Tehetségek Képzőjének növendéke (tanárai: Kovács 
Béla és Szatmári Zsolt) és a II. korcsoportban Sándor 
Balázs MA másodéves diák (tanárai: Szatmári Zsolt és 
Pálfi Csaba) egyaránt első helyezést értek el.

A Hangszerklinika és a Buffet Crampon által felajánlott 
fődíjak mellett mindkét hallgató elnyerte az Ongaku 
Records és a Fon-Trade Music különdíjait is.

Forrás: lfze.hu

Restaurációja után 2016 őszén szólalt meg újra 
Hajdúböszörményben a Kálvin téri református 
templom orgonája, melyet az Angster cég épített 1914-
ben. A hangszer műemléki és történelmi értelemben 
is jelentős, ugyanis ez a pécsi gyár fénykorának utolsó 
produktuma,  amely nem csupán építési módja, 
hanem hangzásvilága, művészi kidolgozottsága miatt 
is Európa legjelentősebb késő romantikus orgonáinak  
egyike. Az előkészítő munkálatokban részt vett az 
orgona csoport két tanára, Szabó Balázs és Fassang 
László is. A felújítás alatt kialakult baráti kapcsolat 
nyomán Bertalan János önkormányzati képviselő, 
presbiter kezdeményezte az orgona csoport és 
Hajdúböszörmény városa közötti együttműködést. 
Ennek köszönhetően idén szeptemberben három 
napig a város vendége lehetett az orgonatanszak. Ez az 
időszak komoly szakmai munkára adott lehetőséget, 
illetve Szabó Balázs által vezetett orgonaismereti 
terepgyakorlat keretében a diákok is részt vettek 
a város másik, még felújításra váró hangszerének 
megmaradt alkatrészeit felmérő és rendszerező 
munkában.

Forrás: lfze.hu

A New Yorkban meghirdetett IKIF (International 
Keyboard Institute and Festival) idén ünnepelte 
fennállása 20. évfordulóját. A fesztiválon neves 
művészek tanítanak, művészeti vezetője Jerome Rose 
zongoraművész.

A fesztivál keretében megrendezett versenyre 
tizenhat fiatal zongoristát választottak be. A meg-
mérettetés háromfordulós volt, a versenyzők nyolc-
vanperces szólóanyaggal készültek, melyet a neves 
zongoraművészekből álló zsűri előtt az utolsó 
fordulóban egyben el kellett játszaniuk.

A tizenhat zongoristából nyolcan jutottak a második 
fordulóba, majd négyen a döntőbe. A négy díjazott 
között volt Balogh Ádám, aki a Zeneakadémián 
Némethy Attila BA másodéves hallgatója. A fődíjat 
a spanyol Martin Garcia Garcia nyerte. A zsűri a 
többi döntőst egyformán jutalmazta. Yinuo Wang, 
Alexandre Lory és Balogh Ádám között nem állítot-
tak fel sorrendet, mindenkit egyenlően díjaztak.  
A döntősök 5000 dollár értékű ösztöndíjat nyertek, 
illetve egy New York-i szólóestre kaptak meghívást.

Forrás: lfze.hu

MEGJELENT TARI LUJZA 
KÖNYVE KODÁLY ZOLTÁN 
NÉPZENEGYŰJTÉSEIRŐL

Szeptember 20-án, csütörtökön 16 órakor mutatták be 
a Zenetudományi Intézet Bartók termében Tari Lujza, 
a Népzene Tanszék oktatójának könyvét Kodály Zoltán 
Bars megyei népzenegyűjtéseiről.
A bemutató házigazdája Richter Pál, az MTA BTK 
Zenetudományi Intézetének igazgatója és a Népzene 
Tanszék vezetője volt, a kiadványt Paksa Katalin 
ismertette.
A szerző szakmai irányításával a bemutatón 
Pásku Veronika mellett a Zeneakadémia Népzene 
Tanszékének énekes és hangszeres hallgatói működtek 
közre.

Forrás: lfze.hu
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Idén szeptember 11-én tartották a tanév első szenátusi ülését. Hogy mi is az a szenátus? Az egyetem 

legmagasabb döntéshozó testülete, amely egy városháza közgyűléséhez hasonlítható, csak kicsiben. Miről 

dönt? Szervezeti módosításokról, szabályzatokról, kinevezésekről. Szükséges-e üléseit nyomon követni? 

Szükségesnek nem szükséges, azonban ajánlott. Határozataival ugyanis az egész egyetem működését, így a 

hallgatók egyetemi életét is befolyásolja.

A mostani, tanévnyitó ülésen a tagok kilenc 

napirendi pontot tárgyaltak. Az öt komolyabb téma 

a személyi kérdések szegmense, az Etikai Kódex 

módosítása, a Kodály Központról szóló beszámoló, 

a honlap fejlesztésével kapcsolatos tájékoztatás, 

és az egyéb kérdéseket taglaló napirendi pont volt. 

Négy formálisabb pedig a Minőségügyi beszémoló, 

a Minőségirányzati Szabályzat módosítása, a 

Minőségfeljesztési intézkedési terv elfogadása, és a 

2019/20-as tanév önköltségeintek megállapítása - 

nota bene: ez utóbbi az ideivel megegyező. Előbbieket 

ezért bővebben, utóbbiakat most egyáltalán nem 

részletezem.

Személyi kérdések címén ezúttal két vezetői 

pályázatot bíráltak el: az egyik a kollégiumi igazgató 

pozíciójára, a másik a műszaki igazgató szerepkörére 

vonatkozott. Előbbi kapcsán 

sokan örülni fognak, hogy Dr. 

Zelena Andrásnak további 

három évre hosszabbították meg 

mandátumát. Utóbbi állást egy 

„külsős”, Papp Gábor nyerte el.

Habár sokan az Etikai Kódex 

létezéséről sem tudnak, érdemes 

lesz a legújabb bővítését észben 

tartani. Szigorúan rögzíti ugyanis 

az információátadásra vonatkozó 

szabályokat, köztük a felvételi 

eredmények bizalmasságát. 

Ennek következtében már nem 

csak az oktatóknál súlyos vétség, 

ha a jelentkezőnek felvételt 

ígérnek, de a jelentkező sem 

élhet azzal a panasszal, hogy a felvételt még júliusban 

megígérték számára!

Hasznos továbbá figyelemmel kísérni a kecskeméti 

átalakításokat, illetve az online felületek fokozatos 

megújulását. Most kezdődött ugyanis a Kodály Intézet 

infrastrukturális fejlesztése, és így előfordulhat, hogy 

rendkívül időigényes lesz az ottani dokumentumok 

kikölcsönzése. Hosszabb ideig tart majd az egyetem 

honlapjának korszerűsítése is, amely már részben 

meg is kezdődött. Itt nem kell radikális változásokat 

várnunk, hiszen a cél csak egy könnyebben kezelhető 

rendszer kialakítása, de számolni kell azzal, hogy 

bizonyos linkek egy időre nem lesznek elérhetőek, 

vagy egy adott információ a weblapon más helyre 

kerül.

Bokor Lilla

Tanévnyitó szenátus 

SZENÁTUS
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Minden diák életében nagy dilemma a gólyatábor 
kérdése. A megszeppent gólya félelmein és gátlásain 
némileg felülkerekedve indul el a gólyatáborba. Reméli, 
hogy az elkövetkezendő néhány napban nem kell részt 
vennie semmilyen megszégyenítő beavatásban és 
nem lesz áldozata a felsőbb évesek ízetlen tréfáinak 
sem. Sajnos számtalan példa van rá, hogy az egyetemi 
gólyatáborok a gólyák terrorizálásáról szólnak és 
valójában az idősebb diákok szórakozását szolgálják, 
így feltenném a kérdést: Miről kell egy gólyatábornak 
szólnia? Ha bárkiben felmerülne ez a kérdés, bátran 
vessen egy pillantást a Dux-kör munkájára. Ők szervezik 
meg évről évre a Zeneakadémia gólyatáborát, amely 
mindig osztatlan sikert arat a résztvevők körében. Ez 
a gólyatábor ugyanis pontosan arról szólt, amiről egy 
ilyen rendezvénynek szólnia kell.

Az idei tábor helyszínéül a gyömrői Teleki Kastély 
szolgált, melynek ódon épülete ott-tartózkodásunk 
idejére félelmetes pszichiátriai intézetté változott. 
A tábor végére gyakornoki státusszal felruházott 
gólyaként nem csak a hátborzongató parajelenségek 
okaira derítettünk fényt, hanem a furfangos 
feladványok megfejtése folyamán az őrült professzorok 
és tébolyodott betegek sötét titkairól is lerántottuk a 
leplet.

Természetesen voltak közöttünk többen is, akik 
kételyekkel érkeztek. Ezek a félelmek azonban 
mindannyiunkban egy csapásra szertefoszlottak már a 
táborba érkezéskor, hiszen a duxok a kezdetektől fogva 
maximális odafigyelést és segítőkészséget tanúsítottak 
irántunk. Rövid időn belül kiderült számunkra, hogy a 
tábor kulcsfontosságú ismérve a humor, a nevetés és 
a jókedv, így a kreatív csapatjátékok közben hamar 
összekovácsolódtunk. A tábor gazdag programja már 
az érkezésünkkor kezdetét vette, és az események 
sűrűjében elveszve alig akadtak szabad perceink. 
Annak ellenére, hogy napjainkat nagyrészt saját csapa-
tunkkal töltöttük, a többiek megismerésére is bőven 
volt alkalom. A tábor remek hangulatához hozzájárult 

a sok közös játék is, amelyekben a duxok is részt vettek.  
A felsőbb évesek közvetlen, barátságos közeledésük-
kel olyan bizalmas légkört teremtettek, hogy rövide-
sen már számunkra sem okozott problémát önfeled-
ten kacagni a furmányos tréfákon, sőt, mi magunk 
is túláradó buzgalommal gyártottuk az agyafúrt 
szóvicceket. A zseniális kerettörténethez kapcsolódó 
csapatfeladatok teljesítése közben mindenkinek 
volt lehetősége megnyilvánulni, mindenki bátran 
kibontakoztathatta kreativitását. Izgatottságunkat csak  
fokozta, hogy szervezőink hallgatásba burkolóztak, 
ha a számunkra még ismeretlen programok 
felől érdeklődtünk, így minden új feladat igazi 
meglepetésként ért minket. Az előttünk álló 
feladványokat a közös sikerélményekből táplálkozva 
nagy lelkesedéssel oldottuk meg, ám szerencsére 
az összetartó csapatszellem és a vidám hangulat 
nagyobb motivációt jelentett, mintha görcsös győzni 
akarással igyekeztünk volna minél több pontot 
elérni. Így az eredményhirdetés pillanatában is 
őszintén tudtunk örülni egymás sikerének. Ebben az 
elfogadó közösségben mindenki bátran véleményt 
nyilváníthatott, önmagunkat adhattuk és mindannyian 
a társaság értékes tagjainak érezhettük magunkat. 

Megválaszolva a korábban feltett kérdést, 
kijelenthetjük, hogy a Zeneakadémia gólyatábora  
minden szempontból inspiráló közegben eltöltött, 
izgalmakkal és újdonságokkal teli négy nap volt, 
amelyet kár lett volna előítéletekre alapozva 
kihagyni. Bebizonyosodott, hogy igenis létezik olyan 
gólyatábor, amelynek célja, hogy mindenki csodá-
latos emlékekkel és új barátságokkal térjen haza, 
ahol a mértéktelen ökörködés mellett tartalmas 
beszélgetésekre is van lehetőség és ami megmutatja, 
hogy az esti mulatozások élvezetesebbek, ha normális  
keretek között zajlanak. Köszönjük az élményt!

Brindzik Bori

GÓLYATÁBOR 2018
Látogatás a gyömrői Teleki Kastélyban

UTAK, ÉLMÉNYEK



Frida Kahlo: Én és a papagájaim, 1941
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Egyszer volt, hol nem volt, a zenén is túl… 

Kedves Olvasók! Az ősz beköszöntével összeállítottam az idei tanév első programajánló cikkét. Lesz itt 

szó színházról, festészetről, filmről, táncról, és kihagyhatatlanul: irodalomról is! Különböző hangulatú, 

időigényű és stílusú programokat gyűjtöttem, hogy megközelítőleg olyan színes ajánló jöjjön létre, mint az 

őszi avar. (Ne aggódjatok, sokkal jobb irodalmárokat kerestem, akiknek még viccből se jutna eszébe az előző  

hasonlatot alkalmazni…) Remélem, leltek kedvetekre valót! Üdvözlettel: a rovat új agya.

Csak egy almás pite

A testi fájdalmak poklát jól ismerő, emblematikus 20. 

századi mexikói festőnő, Frida Kahlo képeit csodálhatja 

meg a nagyérdemű a Magyar Nemzeti Galériában. 

Kahlo eredetileg orvosnak készült, de a sors megtagadta 

tőle az ehhez szükséges képességeket: gyerekkorában 

egy vírusos betegség következményeként eltorzult a 

jobb lába, majd tinédzser évei végén buszbalesetet 

szenvedett, több helyen eltört a medencecsontja és 

a gerince is. A fizikai állapotával járó szenvedésből az 

önarcképfestés jelentette a kiutat. Művei rendkívül 

bensőségesek, nyílt őszinteséggel jelenítik meg 

nőiséggel, betegséggel kapcsolatos érzelmeit, jelképek 

és mexikói népi motívumok kíséretében. A főként a 

mexikóvárosi Museo Dolores Olmedóból kölcsönzött, 

több, mint harminc festményből és grafikából álló 

tárlat összképe azt a benyomást erősíti, hogy a festőnő 

élete és művészete szervesen összekapcsolódott. 

November negyedikéig magatok is meggyőződhettek 

erről. Ha pedig filmélménnyel is szeretnétek 

A szenvedésről őszintén

„Az Úr adta, az Úr elvette, legyen áldott az Úr neve!” 

A Bibliából lehet ismerős az előző mondat. Az ide 

vonatkozó rész röviden: az istenfélő, igaz embert, 

Jóbot egy napon próbára teszi Isten. Különböző 

csapásokat mér rá, amelyek felvetik a kérdést: 

miért szenved az igaz ember? Miért létezik rossz és 

igazságtalanság, ha Isten jó és igazságos? A korábbi 

felkiáltás nem az egyetlen bibliai idézet Anders 

Thomas Jensen nagysikerű filmjében, az Ádám 

almáiban, amelynek alapjául az ismertetett kérdéskört 

feldolgozó Jób könyve szolgált. A 2005-ös alkotás 

forgatókönyve alapján készült színpadi változatot a 

Radnóti Színházban, Szikszai Rémusz rendezésében 

tekinthetjük meg. László Zsolt alakítja Ivant, a papot, 

aki gyülekezete tagjait arra buzdítja, hogy hasznos, 

pozitív életcélért dolgozzanak. A nyáj új tagja, a 

neonáci Adam – megszemélyesítője Pál András – azt a 

látszólag egyszerű célt tűzi maga elé, hogy elkészít egy 

almás pitét. Ezzel meg is kezdődnek a bonyodalmak. 

A küzdelemre sarkalló igazságérzet, a Jó harca a 

Rossz ellen, az Istenbe vetett hit átalakulása abszurd, 

komikus pillanatokat szül. Az előadást a szervezők 

azoknak ajánlják, akiket nem zavarnak a durva szavak 

és az erős hanghatások!
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Huszonhetedik alkalommal ünnepeljük a kortárs 

művésze(te)ket Budapesten a CAFe Budapest Kortárs 

Művészeti Fesztivál keretében. 2018 októberében 

Bartók Béla munkásságára és a balti államok 

művészetére helyezik a hangsúlyt a szervezők. Mint 

megszokhattuk, a Müpa idén is a fő helyszínek közé 

tartozik. A Fesztiválszínházban lehetünk tanúi a 

Magyar Nemzeti Balett Triple Dance-bemutatójának. 

Ahogy a cím is sugallja, a műsor három részből áll. 

Az első a  Walking Mad címet viseli, Johan Inger 

koreográfiája. Nyilatkozata szerint a darab egy olyan 

utazás, „amelyben saját félelmeinkkel, vágyainkkal 

és a lét könnyűségével szembesülünk”. Az úton Arvo 

Pärt és Ravel melódiái kísérnek. A második rész a 

Bedroom Folk, amit Ori Lichtik zenéjére készített a 

L-E-V társulat alapító táncművésze, a jeruzsálemi 

születésű Sharon Eyal és alkotótársa, Gai Behar. 

A kollaboráció azért is különösen érdekes, mert 

a zene a koreográfiával karöltve születik, a tánc 

által inspiráltan. A harmadik rész A tökéletesség 

szédítő ereje címet kapta. Ötszereplős koreográfiát 

láthatunk, három nő és két férfi táncolja váltakozó 

formációkban; szólók, duók, triók is megjelennek.  

A műsor során először kirándulunk korábbra az időben 

a 20. századnál, mivel kísérőzeneként Schubert „Nagy” 

C-dúr szimfóniájának virtuóz utolsó tétele csendül  

fel. A koreográfiát megalkotó amerikai William 

Forsythe nagy tisztelettel követi a klasszikus balettból 

ismert technikát, és az orosz származású –  a New 

York-i Balett egyik alapítójaként ismert –  Balanchine-t 

említette példaképeként, aki többször dolgozott 

együtt Prokofjevvel, Sztraviszkijjal, Debussyvel és 

Ravellel is. Forsythe munkásságának sajátossága 

azonban a klasszikus technika megismételhetetlenül 

szélsőséges megoldással való vegyítésében rejlik. 

Hagyománytisztelő és újító egyszerre.

Békési Dorottya

Mint az utóbbi két évben, idén is a CAFe Budapesttel 

egy időben vehetünk részt a Margó Irodalmi Fesztivál 

őszi rendezvényein. Az ismertető szavaival élve „a 

Margó […] közösségi műfaj, az író, a könyv és az 

olvasó egymásra találása rendhagyó szerzői esteken, 

koncerteken és felolvasásokon”. A L’Harmattan Kiadó 

és a József Attila Társaság könyvújdonsága József 

Attila összes tanulmányának és cikkének kétkötetes 

kiadása  az 1930–37-es időszakból. A kritikai kiadás 

számos szöveget most jelentet meg első ízben, 

keletkezési sorrendben, részletes kommentárral. Az 

első kötetben 1933-ig követhetjük a költő gondolkodói 

fejlődését: megismerkedését a marxizmussal és a 

pszichoanalitikus irodalommal. Ez idő tájt csatlakozott 

a kommunista mozgalomhoz, majd a korabeli baloldali 

politikát kritizálta. A második kötetben az 1934-től 

haláláig keletkezett írásokat találjuk, így például  

A szocializmus bölcseletét, Kosztolányi-recenzióját, 

és kései főművét, a Hegel – Marx – Freudot.  

Az esemény kíméletesebb az egyetemista pénz-

tárcának, mint egy független könyvesboltozós  

délután: a könyvvásár keretében a kötetekhez 

kedvezményes áron juthatunk hozzá.

Koreográfia születik

Amit még nem olvastál József Attilától

összekapcsolni a kiállítást, vagy több tudásra vágytok 

a művésznő magánéletével kapcsolatban, érdemes 

megnéznetek Julie Taymor Frida című 2002-ben 

készült filmjét, Salma Hayekkel a főszerepben. 

Feltörekvő alkalmazott zeneszerzők számára érdekes 

információ lehet, hogy az említett film zenéjének 

komponálásáért Elliot Goldenthal elnyerte a 2003-as 

Oscar- és Golden Globe díjat.
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Camilo Delgado Díaz kolumbiai tenor

A ciklus legelejétől fogva érezhető volt, hogy a 

művészek teljesen belefeledkeztek abba, amit 

csináltak, és a magába szippantó hatás alól a 

közönség sem vonhatta ki magát. Bár a lied műfaja 

nem elsősorban a virtuóz képességek csillogtatására 

vagy a hang kiárasztására ad lehetőséget, újra és újra 

Mit tehet az ember, ha megkérik, hogy a még be sem indult hangversenyévad (és tanév) legelső hetében adjon 

le egy kritikát? Elmegy arra, ami adódik. Két koncert közül választhattam. Hogy a Liszt Ferenc Emlékmúzeum 

évadnyitó matinékoncertjének műsora, a kánikulával merőben ellentétes asszociációjú Winterreise, avagy 

az előadók nevének szinte zenei magánhangzó-kavalkádja volt a döntő vonzerő, nem tudom. Mindenesetre 

szeptember 1-jén 11 órakor elfoglaltam a helyem a Régi Zeneakadémia Kamaratermében – és olyan 

élményben volt részem, amilyenre nem is számítottam. Schubert második dalciklusa két igen fiatal művész, 

Camilo Delgado Díaz kolumbiai tenor és Niall Kinsella ír zongorista előadásában hangzott el, akik nemrég 

szereztek diplomát a bécsi zeneakadémián.

meglepett Delgado orgánuma. A mélységek erősek, 

a magasságok fényesek voltak; a karcsú és mégis dús 

rezgésű hang minden regiszterben kiegyenlítetten 

szólt. Intonációs bizonytalanságnak, pontatlanságnak 

az árnyéka sem merült fel, és a helyenként előforduló 

gyors futamok sem jelentettek problémát. Dinamikai 

Hidegfront 
helyett
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kontrasztokban bővelkedett az előadás, főleg a 

Schubertnél kulcsfontosságú dúr-moll elszínezések 

kihangsúlyozására; a forték erőltetés, a pianók 

intenzitásvesztés nélkül valósultak meg. És mindez 

talán még csak nem is lenne csoda, hiszen akármilyen 

fiatal művészről, de végtére is – énekesről beszélünk.

Ami azonban ennél sokkal többet jelentett, az az 

interpretáció négy, egymással összefüggő érdeme 

volt: a rendkívül tiszta és érthető kiejtés (!), az igen 

kontrollált támasz és gazdaságos vibrato, illetve 

a színpadi jelenlét. Talán a régizenei tapasztalat 

számlájára írható (Delgado repertoárján ugyanis 

tekintélyes arányban szerepelnek Händel és Mozart 

művei), hogy az énekhang puszta fizikai vonalvezetése 

és a frázisok töretlen íve sokszor a legjobb Mozart-

előadásokra emlékeztetett. Schubert dalainak ez 

a párhuzam nem is állt rosszul. Emellett az énekes 

egy pillanatra sem esett ki a drámai átélésből. Nem 

csupán kimondta, de mimikájával és gesztikulációjával 

intenzíven követte és reflektálta is az elhangzott 

szöveget. Mindez olyan mértékben teljesült, hogy 

jóval rutinosabb művésznek is becsületére vált volna, 

és óhatatlanul az jutott eszembe folyton: nagyon profi. 

Magával ragadó volt a szenvedély és a zenei minőség, 

ugyanakkor belegondolva valahogy valószínűtlennek 

és szürreálisnak tűnt, hogy valaki ilyen fiatalon ennyire 

koncentrált beleéléssel adja elő ezt a súlyos művet. 

Még akkor is, ha hozzátesszük, hogy néhány évtizednyi 

színpadi és élettapasztalattal a háta mögött nyilván 

másként válik majd átfűtötté Delgado előadásmódja.

Vokális szempontból nem tudnék egy dalt 

sem csúcspontként megemlíteni. Drámailag a 

Frühlingstraum volt a leghatásosabb, a strófa három 

szakaszának kiélezett kontrasztjával. A Die Post, a 

Die Krähe és az Im Dorfe című dalok szintén a már-

már operajelenethez hasonló „eljátszottság” okán 

emelhetők ki. Ráadásként az A csitári hegyek alatt 

című népdalfeldolgozás hangzott el, jól kidolgozott 

magyar kiejtéssel, első két versszakára redukálva. 

Véletlen vagy sem, így a szöveg baljós végkicsengése 

remekül illeszkedett a Winterreise történetéhez.  

Kár, hogy a két utolsó hangot Delgado egy oktávval 

feljebb énekelte. Az egész koncert zárógesztusaként 

talán indokolható lett volna ez a döntés, a népi 

dallamsor lejtését és hangulatát mindenesetre egy 

csapásra felborította.

Az énekkel egybefonódó zongorakíséret olyan 

energikus és hajlékony volt, mint maga Kinsella alakja. 

A zongorista határozottan és ritmikusan játszott, de 

sosem túl keményen. Ha az iménti lelkes dicséret 

mellé valami hibát is kell találni az előadásban 

(anélkül mégsem kritika a kritika), az éppen a 

vokális és  zongoraszólam viszonyában jelentkezett. 

Delgado a koncert nagy részében hajlamos volt 

túlságosan beleállni a hangszerbe, és ilyenkor a 

hangja kissé elveszett a zongora zengésében. Ha 

viszont előrébb lépett a színpadon, rögtön helyreállt 

a hangzás egyensúlya. A kamaraterem egyébként 

megfelelő előadási közeget nyújtott. A szűkebb tér, 

a művészektől való kisebb távolság közelebb hozta a 

mindössze két előadó nyújtotta tömény élményt; nem 

véletlen, hogy a lied Schubert korában nem a nagy 

hangversenytermekben volt őshonos. A dalciklus vége 

felé ugyanakkor kezdett az az érzésem támadni, hogy 

ez a magas színvonalú és érzelmileg nagyon telített 

produkció feszegette a matinékoncert kereteit. Nem 

csak a tényleges külső hőmérséklettől forrósodott és 

sűrűsödött a teremben a levegő… 

Molnár Fanni

2018. szeptember 1., 11:00, Régi Zeneakadémia, 

Kamaraterem; Franz Schubert: Winterreise; Camilo 

Delgado Díaz (tenor), Niall Kinsella (zongora).

KRITIKUS TOLLAL
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Így csupán a szégyent, illetve a megaláztatást kellett 
elviselnie Straussnak, viszont feltehetően sokkal 
jobban járt azzal, hogy Richter lépett közbe. Ha 
Bülow tette volna, akkor – ismerve csípős humorát és 
vitriolba mártott tollát – Franz Strauss nem úszta volna 
meg ennyivel. 

Az 1871–1875 közötti időszakot Richter Pesten, a 
Nemzeti Színház zenekaránál töltötte, emellett a 
Filharmonikusok vezetését is átvette. Ezt követően 
Bécsbe került a Hofoper, majd a Bécsi Filharmonikusok 
vezető karmestereként. Vezényléséről Debussy így ír:

Amíg jobb keze a kis pálcájával erőszak nélkül 
biztosítja a ritmust, bal keze megsokszorozódik, 
jelezve mindenkinek, hogy mit kell tennie. 
Ez a kéz hullámzó és sokféle, hajlékonysága 
valószínűtlen. Majd, amikor már azt hinnénk, 
hogy valóban nincs már több eszköz, 
még gazdagabb hangzáshoz jutunk, két 
karja egyszerre felemelkedik, s a zenekar 
végigszáguld a zenén, oly ellenállhatatlan 
hévvel, hogy az szalmaszálként söpri el a 
legmeggyökerezettebb közönyt is. Az egész 
pantomim megmarad tartózkodónak, anélkül, 
hogy bármikor is kellemetlenül szemet szúrna, 
és nem helyezkedik a zene és a közönség közé.

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasókat! A Figaro 
Elődeink másképp rovata továbbra is érdekességeket 
és szórakoztató történeteket kíván összegyűjteni a 
Zeneakadémiához vagy Magyarországhoz köthető 
zeneszerzőkről, illetve zenészekről. Az e havi számban 
a 175 éve született világhírű karmesterről, Richter 
Jánosról emlékezünk meg. 

Richter Johannes Isidorként látta meg a napvilágot 
Győrben (a külföldi irodalomban Hans Richterként 
ismert). Egy zenész család legidősebb gyermekeként 
született 1843. április 4-én. Apja korai halála után 
édesanyjával és testvérével Bécsbe költöztek.  
A gimnáziumi éveket követően a bécsi konzervató-
rium növendékeként végezte zenei tanulmányait. 

Kivételes tehetségét bizonyítja, hogy Richard  
Wagner az 1860-as évek közepén felfigyelt rá, 
és először mint kopistát fogadta magához, majd 
1865-ben Münchenbe hívta, és kinevezte kórus- 
karnagynak. Münchenben éppen ekkor folytak a 
próbák a Trisztán ősbemutatójára, amit Hans von  
Bülow vezényelt. Az egyik próba során történt a 
következő incidens (az anekdota előtt érdemes 
megjegyeznünk, hogy Richter több hangszeren tudott 
játszani):

A zenekarban ült Franz Strauss, Richard Strauss 
édesapja, aki korának egyik legjelentősebb 
kürtművésze volt és nem mellesleg felesketett 
anti-wagneriánus. Annyira ellenszenves volt 
neki Wagner és annak zenéje, mely véleménye 
szerint nagyon nehéz feladatok elé állította 
a zenekar zenészeit, hogy a Trisztán egyik 
próbáján, melyet Hans von Bülow vezényelt, 
hangszerét maga mellé tette és kijelentette, 
hogy a kürtszólam lejátszhatatlan.

Ekkor odalépett a zenekari árok széléhez a 
kóruskarnagy [Richter János], aki korábban 
maga is játszott zenekarban kürtösként és 
higgadtan válaszolt Straussnak: „Igen, a maga 
postakürtjén valóban nem lehet eljátszani, 
de egy igazi F-kürtön igen.” S ekkor lement a 
zenekari árokba és Strauss egyik kollégájától 
elkérte a kürtöt, és a „lejátszhatatlan” részt 
hibátlanul bemutatta.
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Évekkel később egy fiatal vendégkarmester érkezett a 
zenekarhoz, és elvezényelt egy operát. 

Amikor a bemutató lezajlott, Richtertől is hallani 
akarta a dicséretet. Nem akart túl erőszakosnak 
látszani, ezért kerülő úton kérdezte:
– Hát nem játszott a zenekar egészen csodá-
latosan?
Mire Richter lelohasztotta a fiatalember lel-
kesedését:
– Nézze, ezt a zenekart, amelyet több, mint húsz 
éve irányítok, maga nem tudja hat hét alatt 
tönkretenni.

Egy másik alkalommal egy klarinétossal gyűlt meg a 
baja.

A próbán egy klarinétos a mű egy részét 
állandóan rosszul játszotta. Richter leintette 
a zenekart és segítségképpen elénekelte a 
klarinétos szólamát. Ez a folyamat meg-
ismétlődött másodszor, majd harmadszor is, 
mire Richter mérgesen megszólalt: „Úgy látom, 
nagyon szívesen hallgatja, ahogy éneklek!”

De nem mindig volt ilyen kegyes a zenészekkel, az 
elbeszélések szerint a Covent Garden zenekarát 
vezényelte, mikor a következő – a legenda szerint 
általa sokszor ismételt – mondat elhangzott:

Az átkozott hülyeségét hajlandó vagyok eltűrni 
kétszer vagy talán egyszer, de néha mindig, 
Istenemre mondom, soha! 

Richter mint karmester kapcsolatban állt korának 
legismertebb zenészeivel és zeneszerzőivel. Több 
ősbemutatót is vezényelt, ezek közül minden kétséget 
kizáróan legjelentősebb Wagner A Nibelung gyűrűje 
c. tetralógiájának 1876-os bayreuthi ősbemutatója.  
Több Brahms-, Elgar- és Bruckner-műnek az ősbemu-
tatója is az ő nevéhez fűződik. Következő anekdotánk 
ez utóbbi zeneszerzővel való egyik személyes talál-
kozását idézi fel. 

Richter Bruckner 6. szimfóniájának próbáján 
tisztázni akart egy problémát, és a jelenlévő 
zeneszerzőhöz fordult:

– Milyen hangot kell itt játszani, mester, f-et vagy 
fiszt?
Bruckner zavartan válaszolt:
– Ahogy óhajtja, professzor úr, ahogyan ön 
óhajtja! 

Egy másik alkalommal Richter meghívta, hogy a 
Bécsi Filharmonikusok élén maga vezényelje egyik 
szimfóniáját.

Az első próbán Bruckner ragyogó arccal, de 
mozdulatlanul állt a karmesterdobogón. Miután 
percek múltán sem emelte fel a pálcáját, a 
zenekar hangversenymestere, Arnold Rosé 
finoman megsürgette:
– Bruckner úr, tényleg készen állunk, nyugodtan 
elkezdheti!
– Ó, nem uraim. Csak önök után – felelte  
Bruckner.

Végül, a nyárra való emlékezés végett, idézzünk fel 
egy anekdotát Richter egyik nyaralásából, amelyből 
kiviláglik, hogy zenészi mivoltát nyáron sem tudta 
félretenni.

Richter a barátainál nyaralt vidéken. Remek 
hangulatban jelent meg a reggelinél, és így szólt 
vendéglátójához:
– Magának egészen ritka állata van: egy Berlioz-
kakasa. Egész reggel a Faust elkárhozásának 
egyik motívumát kukorékolja.

Cselényi Máté

Források:

Márkus János: Zenei anekdoták, aforizmák és viccek. 
(Budapest: Rózsavölgyi és Társa, 2011).
Walter Eigenmann: Musiker-Anekdoten. 
<glarean-magazin.ch>
Wilfried Schütte: Scherzkommunikation unter
Orchestermusikern. 
(Mannheim: Verlag für Gesprächsforschung, 2015).
Elizabeth Knowles–Angela Partington: The Oxford 
Dictionary of Quotations. 
(Oxford: Oxford University Press, 1999).
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Kétszáztizennégyszer öt perc

Áramlatok 2018

2018 nyarán írták ki a nemzetközi Bartók Világverseny 

és Fesztivál zeneszerzésversenyét, amely a 2017-es 

hegedűverseny-fordulóhoz hasonlóan fontos esemény 

a Zeneakadémia életében. A program az EMMI 

támogatásával jött létre, Bartók Béla születésének 

135. évfordulója alkalmából. A tervezett ütemezés 

szerint a verseny hét évet ölel fel 2017 és 2023 között, 

amely időszak során a bartóki életmű legjellemzőbb 

vonulatait: a zongora- és a hegedűjátékot, a kama-

razenét, valamint a zeneszerzést hangsúlyozza ki.  

A hangszeres versenyeket kétévente rendezik meg, a 

2017-es hegedűversenyt 2019-ben zongora, 2021-ben 

vonósnégyes, 2023-ban pedig ismét hegedű kategória 

követi. Zeneszerzésversenyre a 2018-as fordulón kívül 

még 2019-ben kerül sor, vonósnégyesre komponált 

művekre koncentrálva. Komoly feladatnak nézhetett 

elébe az a szerző is, aki az idei versenyre nevezett; 

5-6 perc időtartamú, szólózongorára írott művekkel 

lehetett nevezni, amelyek nem tartalmazhattak 

előre rögzített felvételeket, kiterjesztett technikákat, 

valamint preparációs megoldásokat. Mint a napokban 

kiderült, a verseny hatalmas érdeklődést keltett a 

Izgalmas közös projekt megvalósítására készül a 

Zeneakadémia és a Guildhall School of Music & 

Drama zeneszerzés tanszéke. November 12-én olyan 

klasszikus és kortárszenei koncertet rendeznek a Solti 

teremben, amelynek középpontjában a kamarazene, 

pontosabban a vonóstrió műfaja áll. A budapesti 

és a bécsi Zeneakadémia Áramlatok elnevezésű 

együttműködése 2015 óta hoz létre olyan zenei 

workshopokat és rendezvényeket, amelyek minden 

alkalommal egy harmadik intézmény bevonásával 

járják körbe a kortárszene és más műfajok kapcsolatait. 

Az eddigi partnerek között szerepelt többek között 

40 év alatti komponisták körében. Várakozáson felül 

sok, 214 jelentkezés érkezett a világ minden tájáról. 

Összesen 53 országból neveztek versenyzők, a 25 

magyar jelentkező mellett az olaszok, amerikaiak, 

dél-koreaiak vannak a legtöbben, de érkezett 

versenydarab Üzbegiztánból, Mexikóból és Iránból 

is. Kétség sem fér hozzá, hogy e számok alapján 

hazánk a világ legnagyobb kortárszenei eseményei 

közé számító zeneszerzésversenynek ad otthont.  

A műveket előzsűri értékeli, a legjobb kompozíciókat 

a nemzetközi zsűrinek továbbítják. Ennek tagjai: 

Thomas Adès (Nagy-Britannia, a zsűri elnöke), Unsuk 

Chin (Dél-Korea, Németország), Chaya Czernowin 

(Izrael, USA), Fekete Gyula (Magyarország) és Andrej 

Korobejnikov (Oroszország). Az első díj nyertesét 5000 

euró, a második helyezettet 3000 euró, a harmadik 

díjazottat pedig 2000 euró versenydíj illeti meg.  

A három dobogós helyezés mellett a zsűrinek 

módjában áll különdíjakat is kiosztani. A díjnyertes 

darabokat bemutatják a gálakoncerten, november  

25-én, a Zeneakadémia Nagytermében.

Prága, Riga és Helsinki, idén pedig a nagy múltú 

londoni Guildhall School of Music & Drama veszi át 

a bécsi intézmény helyét. Az angol akadémia híres 

operaközpontú képzéséről, énekesei a 2016-os 

Operavizsga Fesztivál alkalmával már bemutatkoztak 

hazánkban. A novemberi hangversenyen Smetana op. 

15 g-moll zongoratriója, valamint Mozart K. 498 Esz-

dúr („Kegelstatt”) triója mellett két új mű ősbemutatója 

hangzik el: Tornyai Péter és Jonathan Woolgar egy-

egy kompozíciója. A koncerten közreműködik Sándor 

Balázs klarinéton, Kalocsai Eszter brácsán és Gonda 

Katalin zongorán. 

Varga Abigél

KORTÁRS ZENE
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Lövészárok és hangversenyterem 
Bartókék Bécsben – Katonadalok, 1918

NÉPZENE

A száz éve dúlt  nagy háború alapjaiban formálta át 
Európát, és olykor egészen szürreális kanyarokkal 
adott új irányt országok sorsának, így a zenei 
életnek is. Ki gondolná, hogy az osztrák–magyar 
hadügyminisztérium épp a háborús években hozott 
létre saját Zenetörténeti Központot, hogy a monarchia 
népeinek katonadalait és hadizenei emlékeit kutassa? 
A végső cél persze a propaganda volt, ám annak 
formái egészen mások voltak akkoriban, mint most. 
A munkába bevonták a „magyar oldal” ekkor már 
elismert szakértőit, Bartók Bélát és Kodály Zoltánt, 
így ők a háború zavaros éveiben is folytathatták 
népzenegyűjtő munkájukat. Hivatalos engedéllyel 
gyűjthettek a kaszárnyákban, az ország sok vidékéről 
összeverődött, sokféle nemzetiségű katonáktól. 
Persze tudták: a magyar népi dallamok nem vesznek 
fel új zenei minőséget, csak mert katonaszövegeket 
énekelnek rájuk – zenei értelemben tehát magyar 
katonadal nem létezik. Mégis különös jelentőséget ad 
ennek a gyűjtésnek, hogy épp a háború kontextusában 
teljesedett ki végképp az új stílusú magyar népdal 
zenei forradalma.  

A munka gyümölcse – a propaganda szempontjából 
– 1918 januárjában érett be, amikor is nagyszabású 
„Történelmi hangversenyt” rendeztek a bécsi 
Konzerthausban, a monarchia népeinek régi és 
új katonadalaiból összeállított műsorral. Mai 
szemmel furcsa rendezvény lehetett – a császári 
pár védnökségével, udvari pompával, minden 
kiábrándultság és kuruc hagyomány gondos 
tompításával próbált erőt és összetartást sugározni, 
miközben talán utoljára vonult fel teljes díszben 
a végóráit élő birodalom elitje. A Magyarországot 
képviselő műsorszámok szerkesztését Bartókra bízták, 
aki saját kompozíciói mellett Kodály és felesége, Emma 
népdalfeldolgozásaiból is válogatott, és zongoristaként 
színpadra is lépett. 

Már kezdetben tervezték a koncert budapesti 
folytatását, amelyen a magyarok és a magyarországi 
nemzetiségek anyaga nagyobb hangsúlyt kapott volna. 
Egyes budapesti hangadó körök azonban hallani sem 

akartak sem az osztrákok, sem a nemzetiségek dalairól, 
így végül a második koncert rendezését másra bízták. 
A hazai pályán Bartók koncepciója teljes vereséget 
szenvedett.

A visszavágóra éppen száz évet kellett várni; a 
Bartókék Bécsben – Katonadalok, 1918 című koncert 
október 7-én a Zeneakadémián ugyanis az kíván 
lenni. A Hagyományok Háza és a Zeneakadémia közös 
rendezésében megvalósuló est mai szemmel és mai 
eszközökkel fordul az eredeti elképzelés és annak 
történelmi kontextusa felé. Megszólalnak a bécsi 
koncert műsorán szereplő kompozíciók, mint Kodály 
Magyar rondója vagy Bartók Tót népdalai. De olyanok 
is, amelyeket a bécsiek annak idején nem fogadtak 
el, mint a Román népi táncok.  Megvalósul, amiről 
akkor Bartókék sem álmodhattak: a népzene eredeti 
formájában is megszólal a színpadon, és Bartók és 
Kodály katonadal-gyűjteményének azóta közkinccsé 
vált és kevésbé ismert darabjai is előkerülnek. 
Közreműködik Hideg Anna Ördöngösfüzesről, Lengyel 
László „Türei” Kalotaszegről, Navratil Andrea (ének), 
Agócs Gergely (duda, ének), Borbély László (zongora), 
Kelemen Barnabás és Kelemen Gáspár (hegedű), 
Szabó Péter (cselló), a Szent Efrém Férfikar és a 
Magyar Állami Népi Együttes zenekara. 

Lipták Dániel

Fotó: Fortepan
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Joe Lovano (fotó: Jeff Forman)

A nyárral együtt a szabadtéri 
fesztiválok javarészt véget 
érnek. Az őszi ruhák 
mellett azonban érdemes 
a koncertnaptárakat is elő-
készíteni, mert a budapesti 
jazzszcéna nem vonul ki  
a melegfrontokkal együtt, 
kezdetét veszi ugyanis a 
klubszezon. A rengeteg 
fővárosi és vidéki klub 
kimeríthetetlen forrása az 
élőzenének, így a jazznek is.

Budapest egyik legszínvona-
lasabb zenei intézménye, 
a BMC saját klubjával, az 
Opus Jazz Clubbal kínál 
világszínvonalú koncerteket, 
hazai és külföldi előadókkal 
egyaránt. A bőséges 
programból szinte lehetetlen vállalkozás néhány 
koncertdátumot kiemelni, így bármiféle prioritás 
nélkül, amolyan kedvcsináló gyanánt tekintsük át a 
következőket.

A hatalmas zenei palettájú Modern Art Orchestra 
(MAO) Cannonball Adderley és John Coltrane közös 
munkásságából meríti október 4-i estjének anyagát. 
A Fekete-Kovács Kornél vezetése alatt virágzó big  
band kiváló zenészei és hangszerelései a jazz 
iránt egyelőre csak érdeklődőknek és a műfaj 
szerelmeseinek is élvezetes hallgatnivalót kínálnak.

Ugyancsak az Opusban hallhatjuk hazánk egyik 
legsokoldalúbb cimbalomművészét és saját trióját. 
A Lukács Miklós, Orbán György és Baló István által 
megszólaltatott anyag saját kompozíciókból áll, és 
a jazz mellett népzenei és kortárs klasszikus hatások 
is fellelhetőek benne. Aki a hazai jazzélet egy ínyenc 
szegletére kíváncsi, vagy zenei horizontját szeretné 
tovább tágítani, annak a Cimbiózis Trió október 9-ei 
koncertje erősen ajánlott.

KlubszezON

Az edukáció oltárán rendszeresen áldozó BJC (Buda-
pest Jazz Club) október 15-én egy minden muzsikus 
számára hasznos mesterkurzussal kedveskedik a jövő 
zenészgenerációinak. Különösen a big bandre való 
hangszerelés és zeneszerzés által érdeklődők érezhetik 
kötelezőnek a délelőtti workshopon való részvételt. 
Louis Dowdeswell a londoni Royal College hallgatója 
volt, és jelenleg a világ egyik legsikeresebb big 
band-orientált YouTube-csatornájának szerkesztője. 
Ryan Quigley, a mesterkurzus másik vezetője jazz-
trombitás, zenei edukátor és hangszerelő. A két nagy 
tudású zenész minden bizonnyal felbecsülhetetlen  
értékű tanácsokkal látja majd el közönségét.

Ha már a nemzetközi hírű sztárzenészeknél 
járunk, feltétlenül vegyük fontolóra a MÜPA saját 
produkcióját. A Budapest Jazz Orchestra a Bartók Béla 
Nemzeti Hangversenyteremben lép színpadra október 
27-én este. Joe Lovano szaxofonos és Peter Erskine 
dobos vendégszereplése mellett a koncert hazai 
mestereket is felvonultat: a Kollmann Gábor vezetése 
alatt működő big band ritmusszekciójában László 
Attila és Oláh Kálmán fognak muzsikálni.

Pázmándi Gergely
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Ki mondta, hogy a Winterreise férfi dalciklus? És hogy zongorán kell kísérni? Razvaljajeva Anasztázia 

hárfaművész Baráth Emőkével adja elő Schubert művét októberben a Zeneakadémián. A Figarónak mesélt a 

közelgő koncertről és a pezsgő magyar hárfáséletről.

Gerencsér Anna: Édesanyád volt az első tanárod. 

Természetesnek tűnt, hogy te is hárfás legyél? Sosem 

küzdöttél ellene?

Razvaljajeva Anasztázia: A szüleim számára termé-

szetes volt, hogy anyukámhoz hasonlóan engem is a 

zenei pályára állítsanak. Szófogadó gyerek voltam, de 

kamaszkoromban, ahogy egyre nehezebben tudtam 

összeegyeztetni a kéttannyelvű gimnáziumot, a konzit 

és a napi gyakorlást, lázadni kezdtem: tizennyolc éves 

koromban abbahagytam a hárfát. A tanulás érde-

kelt, főleg a biológia. Egy év múlva visszatértem a  

hárfához. Ez nemcsak azért volt fontos, mert önállóan 

hoztam meg e döntést, hanem mert újraindult a 

hangszerrel és a zenével való kapcsolatom. 2006-ban 

felvettek a Zeneakadémiára, és most itt vagyok.

GA: Október 11-én  Baráth Emőkével muzsikálsz 

a Winterreise - női szemmel című koncerten a 

Zeneakadémián. Kinek az ötlete volt ez a megvalósítás?

RA: A doktori iskolában a billentyűs programba 

kerültem, amit Nagy Péter vezetett. Az első évben 

a Winterreisét elemeztük – a zenét, a szöveget, és 

mindent, ami mögötte van, lehet, vagy sejthető. Talán 

életemben először foglalkoztam ennyire részletesen és 

ilyen hosszú időn keresztül egyetlen darabbal. Az évet 

egy koncert zárta, amelyen Mikecz Kornél énekelte 

a dalciklust, miközben az évfolyamunk zongoristái 

egymást váltották a zongoránál, én pedig mint lapozó 

vettem részt. Meghatározó élmény volt, szinte belém 

égett a gondolat, hogy én is szeretném eljátszani.

GA: Hogy lett ebből az élményből valóságos 

koncertprojekt?

RA: 2012-ben egy baráti beszélgetésben megkérdeztem 

Baráth Emőkét, hogy volna-e kedve belevágni velem 

egy téli utazásba. Az érzések, amelyek a dalciklusban 

manifesztálódnak, számomra egyetemesek, így meg 

sem fordult a fejemben, hogy furcsa lenne nőként 

előadni. 2017-ben vált bizonyossá, hogy az ötletem 

tényleg megvalósul. Szinte hihetetlen... Ráadásul 

olyan művészekkel, mint Emőke, Novák Eszter, Czakó 

Zsolt és Zeke Edit. A felkészülés során óriási segítséget 

jelentett Arnóth Balázs és Dargay Marcell tudása és 

támogatása.

GA: Mire számíthatunk a rendezéssel kapcsolatban?

RA: Annyit mondhatok, hogy a rendező és a 

látványtervezők nem illusztrálni akarják az előadást, 

hanem teljesebbé tenni, és a dalciklus hangulatához, 

mondanivalójához illő látványvilágot teremtenek 

majd a Solti terem színpadán.

GA: Sztereotípia, de számomra a hárfa nőies hangszer. 

Ez vajon miért van?

RA: Ennek oka biztosan összefügg a hangszer 

attraktív külsejével és lágy hangjával, és talán ennek 

köszönhető, hogy a múlt századokban a királyi udvarok, 

később a polgári szalonok hölgyeinek nélkülözhetetlen 

attribútuma volt. A hárfás szakma valóban kissé 

elnőiesedett, pedig voltak és vannak férfi hárfások a 

világban, például a hárfások Lisztjeként emlegetett 

Elias Parish-Alvars, vagy a 20. századi művészvilág 

meghatározó hárfása, Carlos Salzedo. Érdemes 

eljönni az idei, XX. Nemzetközi Hárfafesztiválra a 

Gödöllői Királyi Kastélyba, és meghallgatni az orosz 

hárfavirtuózt, Alexander Boldachevet, aki saját 

kompozíciókat és különböző lehetetlennek tűnő 

Egyetemes érzések

PORTRÉ
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átiratokat ad elő, vagy Ben Creighton Griffith walesi 

fiatalembert, aki jazzt játszik elektroakusztikus hárfán. 

Az én szememben a hárfa egy sokoldalú, és minőségi 

megszólaltatását tekintve komplex hangszer. Nem 

egyszerű a közvéleményt formálni – ha egyáltalán 

lehet –, de bízom benne, hogy előbb-utóbb sikerül a 

hárfa hangjával, lehetőségeivel kapcsolatban hasonló 

képet kialakítani, mint ami például a zongorával 

kapcsolatosan létezik.

GA: Több állandó kamarazenei együttesed is van. Mi a 

hárfa szerepe egy ilyen együttesben?

RA: Mivel több szólamban meg tud szólalni, 

lényegében hasonló szerepet tölt be, mint a zongora. 

A 20. században nagyon sok darab született hárfára. 

A hárfát gazdag hangszíntára és dús felhangrendszere 

kedvelt hangszerré tette, a franciák – például Debussy 

és Ravel – előszeretettel alkalmazták zenekari és 

kamaraműveikben. A kor emblematikus művei közé 

tartozik Debussy 1915-ben fuvolára, brácsára és 

hárfára komponált Szonátája, vagy Ravel Bevezetés és 

Allegro című szeptettje. A Debussy-trió apparátusára 

azóta több mint 200 darab született. Sajnos 

Schubert életművében a hárfa nem sokat szerepel, 

PORTRÉ
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azonban a hangszer jellege lehetővé 

teszi, hogy áthangszereljünk jó néhány 

zongoradarabot. Nagyon szeretem a 

zongoraműveit, kamarazenéjét, de a 

zenehallgatáson túl fontos számomra az 

a tapasztalati úton szerzett élmény is, 

amit egy mű megtanulása és előadása  

nyújt. Schuberttel nem sok ilyen élmé-

nyem volt, amíg néhány éve meg nem 

tanultam az Arpeggione-szonátát, most  

pedig végre sor kerül a Winterreiséra.

GA: Kortárs szerzők műveinek bemutatói 

is fűződnek a nevedhez. Ők hogy 

tekintenek a hárfára?

RA: Változóan. Sokukban él az általad 

is említett „nőies” kép a hárfáról. Nincs 

is ezzel semmi baj, viszont én szeretem 

megmutatni, mi van az általános 

hangszerképen túl: az elmúlt 50 évben 

rengeteget fejlődött a játéktechnika, 

a hárfa effektustára is folyamatosan 

bővül. Van, akit hidegen hagy ez a 

hangszer, és az is előfordul, hogy egy 

szerző már 30 éve kialakította, mit és 

hogyan ír hárfára, és azon nem akar 

változtatni. De többségében nyitott 

elmékkel, kreatív emberekkel hoz össze 

az élet, és ezt a hozzáállást próbálom  

továbbadni a tanítás során is.

GA: Könnyűzenét is játszol, ha nem tévedek. Ez hogyan 

hat a munkádra?

RA: Néhány évig egy Deti Picasso nevű, örmény 

népzenei alapokból táplálkozó könnyűzenei 

formációban volt alkalmam játszani. A próbák, a 

turnék, a lemezfelvétel alatt sokat tanultam tőlük 

arról, hogyan működik egy ilyen zenekar. Szerintem 

az élet bármely területén szerzett tapasztalat, hatás 

hasznos és beépíthető abba, amit művészként csinál 

az ember. Próbálom a tanítványaimat arra buzdítani, 

hogy legyenek nyitottak – más zenei műfajokra, 

művészeti ágakra, és általában a világ dolgaira –, és ne 

vegyék fel a „klasszikus zenész vagyok”-szemellenzőt. 

A tanítás számomra nem csak a zenével kapcsolatos 

információk átadásáról szól. Szeretném, hogy a 

növendékeim a saját képességeikből a legjobbat 

kihozva talpraesett, érdeklődő, jó ízléssel rendelkező, 

önállóan gondolkodni tudó emberré formálódjanak.

GA: Milyen koncertjeid lesznek még ősszel?

RA: Elég sűrű ősz elé nézek. Szeptemberben itthon 

és külföldön is játszom, például Debussy-dalokat 

Harcsa Veronikával. Október 4-én az Orosz Zenei 

Fesztivál Rachmaninov ritkaságai című koncertjén az 

Orosz Kulturális Központban játszom Rachmaninov 

op. 5 no. 1 Kétzongorás szvitjét Balogh Ádámmal, a 

magam részéről értelemszerűen hárfán. Október 5-én 

a Gödöllői Nemzetközi Hárfafesztiválon Vigh Andrea 

kamarapartnere leszek a Gödöllői Királyi Kastélyban. 

Október 11-én pedig a Winterreisét adjuk elő.

GA: Mesélj még a Hárfafesztiválról!

RA: Évente rendezik meg Vigh Andrea művészeti 

vezetésével. A jubileumi, 20. fesztivál október 5-14 

között lesz, és olyan világsztárok lépnek fel, mint a cseh 

Jana Boušková és a párizsi Conservatoire professzora, 

Isabelle Moretti. Ez utóbbi nem csak koncertet 

ad, hanem mesterkurzust is tart a Zeneakadémia  

hallgatóinak. Hallhatóak a már említett fiatalemberek: 

Ben Creighton Griffith és Alexander Boldachev. 

Lesznek hangszerbemutatóval egybekötött koncertek, 

valamint fiatal művészek is színpadra lépnek: az egyik 

hétvégén a zeneiskolások és konzisok, a másikon 

az egyetemista korosztály kap lehetőséget, többek 

között a Zeneakadémia növendékei. 2007 óta létezik 

egy nemzetközi hárfaverseny is Magyarországon, 

amit háromévente rendezünk meg Szegeden 

édesanyámmal. 2016-ban több mint kilencven 

versenyző érkezett a világ különböző tájairól. Jövőre 

lesz a következő verseny, amelynek előkészületeit már 

nyár elején elindítottuk.




