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Farkas András 
(fotó: Farkas Virág)

Kedves Hallgatótársaim!

Szeretettel üdvözlök mindenkit a Liszt Ferenc Zene

művészeti Egyetem Hallgatói Önkormányzatának 

nevében. Immár negyedszerre ért a megtiszteltetés, 

hogy a HÖK elnökévé választottak. Felemelő érzés, 

de emellett komoly felelősség is. Az elmúlt évekhez 

hasonlóan kereshettek emailen, közösségi médiában, 

telefonon vagy akár személyesen is. 

A Hallgatói Önkormányzat nyitott a felvetésekre, 

problémamegoldási javaslatokra. Szeretnénk, ha idén 

többször lennének hallgatói fórumok, valamint online 

kérdőívek segítségével is kifejthetitek véleményeteket 

és ötleteiteket egyegy helyzet megoldására. Örömmel 

vennénk, ha minél nagyobb számban jelennétek 

meg ezeken az eseményeken, és minden olyan 

rendezvényen, amelyet a Hallgatói Önkormányzat és 

az Egyetem szervez. Mint tudjátok, mi is hallgatók 

vagyunk, ezért nem biztos, hogy azonnal megoldást 

tudunk találni a legbonyolultabb kérdésekre is, de 

azt megígérhetem, hogy senkit sem hagyunk válasz 

nélkül. Ha ilyet tapasztaltok, keressetek bátran.  

Minden hétköznap megtaláltok minket a Wesselényi 

utcai épületben 1415 óra között. 

Idén november 16án, pénteken lesz a Gólyabálunk, 

ahová szeretettel várunk mindenkit. Mint minden 

évben, most is a Budapest Jazz Club ad otthont a 

rendezvénynek. Az est fellépői között lesz Harcsa 

Veronika és Gyémánt Bálint, akik itt végeztek az 

intézményünkben. A további részletekről hamarosan 

értesítünk Benneteket a fórumainkon keresztül. 

Az újonnan felvett Hallgatótársaimnak tiszta szívből 

gratulálok, és bízom abban, hogy megtalálják az 

útjukat az Egyetemen és az életben is. Amikor felvettek 

az Egyetemre, mintha álmodtam volna. Nem hittem 

el, hogy oda járhatok, ahová a nagy elődök jártak, 

abba az intézménybe, amelyet maga Liszt Ferenc 

alapított. Nem lehetek elég hálás a Mindenhatónak, 

hogy sikerült. Most, hogy visszanézek és látom az 

eredményeket, tudom, hogy megérte. A Liszt Ferenc 

Zeneművészeti Egyetem Hallgatói Önkormányzatának 

elnökeként várok minden olyan hallgatót, akit 

érdekel az Egyetem közélete, valamint nyitott a 

közösségi felelősségvállalás iránt, és szeretne aktívan 

bekapcsolódni a munkába.  

Boldog Új Évet kívánok a 2018/2019es tanévre! 

Farkas András

„Előttem nem volt taposott út:
minden lépés első, az enyém.
Előttem nem a rétek zöldek
a rét vagyok, a gazdag televény.” 

Choli Daróczi József: Dal

KÖSZÖNTŐ
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50 ÉV UTÁN ÚJRA MEGSZÓLALT A NAGYTEREM ORGONÁJA

Tíz év kitartó munkájának és erőfeszítéseinek 
köszönhetően újra régi fényében tündökölhet a 
Nagyterem Voitorgonája, amelynek rekonstrukcióját 
úttörő teljesítményként értékelik világszerte. 

A Zeneakadémia Szenátusa művészi, építészeti, 
műemlékvédelmi, gazdasági és orgonatörténeti 
szempontok együttes mérlegelésével 2010. május 18
án döntött az eredeti Voitorgona rekonstrukciójáról. 
A projekt szakmai előkészítése után, 2014 
novemberében Magyarország Kormánya határozatot 
hozott a felterjesztett projekt támogatására. A nem
zetközi közbeszerzési eljárás eredményeként a kiváló 

LUKÁCS PÁL ORSZÁGOS BRÁCSAVERSENY 2019 

2019. április 27én lenne 100 éves Lukács Pál 
brácsaművész, a felsőfokú magyar brácsaoktatás 
megalapítója. Az évforduló alkalmából a Zeneakadémia 
Vonós Tanszéke emlékversennyel tiszteleg egykori 
mesterének zenei munkássága előtt.

A versenyre magyarországi felsőfokú zeneművészeti 
intézmények magyar vagy külföldi állampolgárságú 
diákjai, illetve határon túli magyarok is jelentkezhetnek.  
A versenyen olyan BA 3., MA 1., MA 2. brácsa szakos 
vagy doktori iskolás hallgatók vehetnek részt, akik 
1993. január elseje után születtek.

referenciákkal rendelkező német Johannes Klais 
Orgelbau és magyarországi partnere, az AerisOrgona 
Kft. végezte a rekonstrukciót. A rekonstrukciós terv 
kidolgozását és az orgonaszakértői feladatokat Szabó 
Balázs végezte, az Egyetem orgonatanáraiból és 
műszaki szakembereiből álló szakértői bizottsággal 
együttműködve.

Az orgonát 1967es elnémulása óta október 22én, 
Liszt Ferenc születésének évfordulóján hallhatta 
először a nagyközönség.

Forrás: lfze.hu

A verseny 600.000 forint összdíjazású, emellett 
a legjobb előadásokat a zsűri különdíjakkal és 
koncertmeghívásokkal jutalmazza.

A versenyre nevezési díj nincs, jelentkezési határidő: 
2019. január 25.

A jelentkezéssel kapcsolatos további információk 
megtalálhatóak a Zeneakadémia honlapján.

Forrás: lfze.hu 

MEGHALLGATÁSOKAT HIRDET A CSOKONAI SZÍNHÁZ

A debreceni Csokonai Színház új tagokat keres 
énekkarának tenor szólamába. 
A meghallgatás anyaga:  

• Mozart: A varázsfuvola, No.18. Papok kara  
(,,O Isis”) magyar nyelven; 

• Verdi: Nabucco, No.3. Kórus (,,Lo vedeste...”) 
olasz nyelven.

Zongorakísérőt szükség esetén biztosítanak.

A színház új énekkari tagok mellett korrepetitori 
munkakörre is felhívást írt ki. 
A meghallgatás anyaga: 

• G. Puccini: Bohémélet, II. felvonás;
• egy szabadon választott mű;
• lapról olvasás.

A meghallgatás előzetes időpontegyeztetés alapján a 
Csokonai Színházban zajlik (4024 Debrecen, Kossuth 
u. 10).

Jelentkezni lehet a színház titkárságán, illetve postán, 
vagy az operatitkar@csokonaiszinhaz.hu email címre 
elküldött fényképes, elérhetőséggel ellátott szakmai 
önéletrajzzal.

További információk a +36 (52) 501605 
telefonszámon.

Forrás: lfze.hu
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ERASMUS+ VÉGSŐ MEZŐNY 

Az Erasmus+ program pályázati felhívást adott ki 
a 2018/19es tanév második félévére. A program 
támogatja, hogy a szakképzésben tanuló diákok és 
a szakképzéssel foglalkozó szakemberek szakmai 
gyakorlaton vehessenek részt külföldön. Az Erasmus+ 
program célja, hogy ezáltal Európaszerte javuljon 
a szakképzés színvonala, illetve, hogy stratégiai 
partnerség alakuljon ki a külföldi és hazai intézmények 
között. 

Ösztöndíjat kaphat alap, 
mester, illetve doktori kép
zésben részt vevő hallgató, ha 
legalább két lezárt féléve van. 
A BA 3. szakosok mobilitása 
csak akkor valósulhat meg, 
ha a megpályázott félévben 
vagy tanévben aktív hallgatói 
jogviszonnyal rendelkeznek, 
kivétel ez alól a diploma utáni 
szakmai gyakorlat. Az Erasmus 
ösztöndíj többször is igénybe 
vehető a különböző képzési 
fokokon.

Az ösztöndíjak időtartama:
• tanulmányi mobilitás: 312 hónap
• tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja: 

312 hónap
• szakmai gyakorlat: 212 hónap.

A pályázat beadásához szükséges:
• jelentkezési lap (Application form)
• tanulmányi szerződés (Learning agreement)
• rövid szakmai önéletrajz magyar és idegen 

nyelven
• motivációs levél magyar és idegen nyelven
• kiküldhető hanganyag (link online videó vagy 

hangfájlokhoz)
• ha van, fogadó nyilatkozat a partnerintézmény 

tanárától.

Az ösztöndíj jelentkezési határideje: november 15.

Forrás: lfze.hu

Hat versenyzőből két magyar is a döntőbe jutott a 
Bartók Világverseny zeneszerzői fordulóján.

A Zeneakadémia oktatóiból álló előzsűri még 
szeptember közepén ült össze, hogy a világ minden 
tájáról beérkezett, kétszáznál is több pályamunka 
közül kiválassza azt a 12 zongoradarabot, amely 
esélyes a döntőbe jutásra.

A nemzetközi zsűri októberi döntése értelmében végül 
hat fiatal komponista munkája került be a november 
25i díjkiosztó Gálakoncert műsorába. A győztes 
munkák közé Dobos Dániel Drumul Dracului és Stark 
János Mátyás Toccata című műve is bejutott.

Az ünnepi estén megszólalnak majd a versenyzők 
pályaművei, valamint Liszt, Kodály és Bartók 
zongoradarabjai. Az előadók a legkiválóbb magyar 
zongoraművészek: Fülei Balázs Junior Prima, Artisjus 
és Lisztdíjas, illetve Balázs János Liszt és Prima díjas 
Érdemes Művész. 

Itt derül fény majd arra is, ki a nyertese a Bartók 
Világverseny és Fesztivál 2018as zeneszerzői for
dulójának, és mely zongoradarabokat választják a 
nemzetközi zeneszerző kiválóságok a Világverseny 
2019es  zongorafordulójának egyik kötelező darab
jául.

Forrás: bartokworldcompetition.hu
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Az októberi szenátus számos változást hozott. E havi cikkünkből megtudhatjátok, melyek érintik közvetlenül  

a hallgatókat, és azt is, hogy milyen fontos bevételei vannak iskolánknak.

Ahogyan már megszokhattuk, „személyi kérdéssel” 

kezdte ülését a Szenátus. Ez alkalommal a testület 

a Doktori Tanács új tagjának választásáról döntött. 

Ezúton is gratulálunk Péteri Lórántnak a felvételhez!

Az októberi szenátus központi eleme a Három

negyed éves Gazdasági Beszámoló, valamint a 

különböző szabályzatok elfogadása és módosítása 

volt. A beszámoló adatai szerint az egyetem bevételei 

a terembérletekből és a jegyértékesítésekből 

származtak.  Az is leszűrhető, hogy az intézménynek 

többletbevételre van kilátása az év végére. Nagyobb 

kiadásként tartható számon a Kodály Intézet nagy 

felújítási projektje, a Kodály Múzeum, a Minden

napos Éneklés Program és a Bartók Béla Zene  

művészeti Szakgimnázium hangszer csereprogramja.

Az ülés során a továbbiakban módosult a Szervezeti 

Működési Szabályzat. Döntés született arról is, hogy 

Kecskeméten a pedagógusképző külön tanszékként 

fog működni. Ezen kívül az EMMI áprilisi javaslata  

alapján a szenátus hatásköre 

kiterjed majd a „nagy projek

tekre”, projektvezetők megvá

lasztására, beszámoltatására és 

a Bartók Béla Zeneművészeti 

Szakgimnázium működési szabá

lyainak pontosítására. Nem 

vezették be azonban a szenátus 

elektronikus szabályzatát.

A hallgatók emlékezhetnek, hogy 

tavaly a rektorválasztás kap

csán megszövegezett pályázatot 

az Emberi Erőforrások Minisz

tériuma elutasította, saját kritériumokat állítva fel. 

Többszöri egyeztetés után az ülésen most ezért 

került sor az Alapító okirat módosítására. Ezáltal 

megszüntették az ellentmondásokat, így ezentúl a 

rektorválasztás ügyében a Nemzeti Felsőoktatásról 

szóló törvény szerint kell eljárni.

A Neptun rendszer bevezetéséből kifolyólag a Hallgatói 

Követelményrendszer is módosult. A digitalizálódó 

tanulmányi rendszer könnyebb ügyintézést hozott 

létre. Emellett a követelményrendszerbe bekerültek 

határidőkről szóló szabályozások és három 

ösztöndíjforma is.

Elfogadták a Bélyegzőhasználati Szabályzatot és a 

Kodály Intézet Tűzvédelmi Szabályzatát. A Doktori 

Iskola Működési Szabályzata változott a Neptun 

rendszerre való átállás miatt, valamint pontosították  

a második nyelvvizsga leadásának határidejét is.

Csendes Henrietta

Módosítások és szabály
elfogadások hónapja

SZENÁTUS
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Az „Utak, élmények” rovatban nem sűrűn szerepelnek 

közvéleménykutatásra épülő beszámolók. Ezen 

cikk mégis arra tesz kísérletet, hogy felmérje kis 

létszámú egyetemünk gólyáinak első benyomását az 

intézményről, körülbelül egy hónappal az év kezdete 

után. Hiszen „élménynek” és „utazásnak” lehet 

nevezni az egyetemi éveket is. Nehézséget okozott, 

hogy a megkérdezettek jó része nem válaszolt a 

feléjük intézett kérdésekre, de az ilyen problémák 

természetesen minden felmérésnek részei. Ezzel előre 

is kell bocsátanom, hogy bár igyekeztem különböző 

szakokról keresni diákokat (nem csak a saját szakom 

elsőseit zaklatni), a kérdéseimre válaszoló kis csoport 

nem reprezentatív. Inkább abban segítenek, hogy 

benyomást kapjunk arról, hogy egy maroknyi elsős 

hogyan érzi magát a kezdeti sokk (?) után. Azon 

kívül, hogy első benyomásaik felől érdeklődtem, 

mindenkinek feltettem azt a kérdést, hogy melyik 

épületben van a legtöbb órájuk és melyik épületet 

szeretik a legjobban. 

Nagy részük még töretlen lelkesedéssel éli az 

egyetemista mindennapokat, sokan dicsérték 

a jó tanárokat, a befogadó közösséget, illetve 

volt, aki bőségzavarra panaszkodott a rengeteg 

remek programlehetőség miatt. Összesen egy 

diák volt, aki egy hónappal az év kezdete után az 

első napok csillogásának megfakulásáról beszélt, 

és a „mókuskereket” emlegette az egyetemi 

hétköznapokkal kapcsolatban. Válaszából ugyanakkor 

nem kiábrándult hozzáállás tükröződik, csupán 

a mindennapok egészséges monotonitásának 

elfogadása. Többen megemlítették, hogy jóval 

nagyobb elvárásokat tapasztalnak a konzihoz képest, 

illetve pozitívumként emelték ki, hogy csak azzal 

kell foglalkozni, amivel tényleg a jövőjüket építik 

(viszlát, „fölösleges” matekórák!), de olyan vélemény 

is elhangzott, hogy hasznos lenne kicsit több 

társművészeti tárgy. Bár egyetemünkön a tárgyfelvétel 

messze nem okoz annyi stresszt és idegeskedést, 

mint más felsőoktatási intézményekben (legalábbis 

ezt hallom), így is volt olyan, akinek meggyűlt a 

baja a Neptunnal. Szintén jelezték néhányan, hogy 

még hadilábon állnak a gyakorlótermekkel, amire 

különböző magyarázatokat találtak. Volt, aki a nem 

megfelelő viszonyt a saját tapasztalatlanságával hozta 

összefüggésbe, és folyamatos fejlődést vár magától, 

hogy egyre szemfülesebben csapjon le a gyakorlókra. 

Olyan vélemény is elhangzott, miszerint mindez a 

gyakorlótermek természetével kapcsolatos, mivel 

vendégszeretetük csupán 10 perccel a foglalás kez

dete utánig tart. 

A válaszokból egyértelműen kiderül, hogy legnagyobb 

népszerűségnek a főépület örvend. Bár a többségnek 

a Ligeti György épületben van a legtöbb órája, a 

megkérdezettek közül csupán egyvalaki mondta azt, 

hogy a Wesselényi utcai épület a kedvence. Érvei 

között olyanok szerepeltek, hogy a Liszt Ferenc téri 

épület inkább egy múzeum, a diákok nem tudnak 

kényelmesen leülni beszélgetni, napközben kihaltak 

a folyosók, és néha még bejutni és kiszabadulni is 

nehéz a mágneses ajtók kiszámíthatatlansága miatt. 

Érdekes, hogy a „patinás” szó többször is megjelent a 

válaszokban, abban azonban már nem egyeztek, hogy 

melyik épülettel kapcsolatban, ugyanis a Liszt Ferenc 

téri és a Ligeti György épületre is használták. Az egyik 

elsős az utóbbi – egyébként modern jelzővel is illetett 

– épület további fejlesztésein is gondolkodhatott 

már, ugyanis igény fogalmazódott meg benne egy 

jakuzzira a tetőteraszon. Innovatív ötlete talán eljut az 

illetékesekhez… 

A nem reprezentatív kis csoport válaszaiból tehát az 

derül ki, hogy sok új kihívással kell szembenézniük 

egyetemünk gólyáinak, de ők (egyelőre) lelkesen vetik 

bele magukat a feladatokba. Reméljük, a lendület 

kitart a későbbiekben is!

Ádány Rebeka 

Az első lépésekről

UTAK, ÉLMÉNYEK
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Kedves Olvasók! 

Novemberben nem bízunk mindent a képzeletetekre, mivel ajánlónkban – stílszerűen – a mozgóképé és a 

színházé a főszerep. És hogy miért a többes szám? Örömmel tájékoztatlak Titeket, hogy Varga Abigél, a Kortárs 

zene rovat vezetője továbbra is gyakori vendég lesz errefelé! Mindketten reméljük, hogy találtok kedvetekre 

valót az e havi ötleteink között is! 

„Tehetséges bárki lehet, viszont...”

Több negatív prekoncepcióval ültem be a Csillag 

születik című film vetítésére egy hónappal ezelőtt. 

Az alkotás az 1937es, 7 Oscardíjra jelölt eredeti film 

harmadik feldolgozása. Nem terveztem, hogy ezen a 

platformon fogok beszámolni a családi körben szerzett 

szombat esti moziélményemről, de miután teljesen 

magával ragadott az alkotás, nem volt kérdés.

Utánanézve a szereplőgárdának, az első dolog, ami 

szemet szúr: Lady Gaga neve. Ha nem is hallgat az 

Olvasó popzenét, óhatatlanul láthatott már az éne

kes nőről legalább egy, polgárpukkasztó öltözékben 

elkapott fotót, tehát lehet fogalma arról, kicsoda is 

ő. Nos, én némiképp tájékozottnak érzem magam a 

2010es évek elejének popzenéjével kapcsolatban, 

de sosem az az irányzat tetszett, amit Gaga képvisel. 

Ebben a filmben viszont az énekesnő olyan oldalát 

ismerheti meg a közönség, ami talán szimpatikusabb, 

mint az űrruhákban pózoló díva. Végre nem szorítja 

háttérbe az extavagáns brand a legfontosabb kvalitást: 

Lady Gagának van hangja. Sőt, nem is akármilyen, 

ahogy a saját szerzeményeit adja elő! (Igen, lehet, 

hogy csalás A zenén túl rovatban énekhangot emleget

ni, de ha ez egy, a Velencei Filmfesztiválon is díjazott  

filmmel kapcsolatos, akkor talán elnézhető vétség...)

És ott van Bradley Cooper, aki nemcsak főszerepet 

játszik, hanem rendezőként is debütál. A Napos 

oldalban nyújtott alakításáért Oscardíjra is jelölték – 

ha nem láttad még, hajrá, érdemes! –, de „limonádé

kategóriás” filmjei miatt tartottam attól, hogy csak egy 

egyszernézős mozira vettem jegyet. Nem kellett volna! 

Coopernek hihetően sikerült az alkoholproblémák

kal küzdő, feltörekvő dalszerzőénekesnővel viharos 
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Az ősz utolsó hónapjában új magyar film 

premiervetítésére kerül sor – Szilágyi Zsófia Egy 

nap című drámáját november 8án tekintheti 

meg mozivásznon a magyar nézőközönség. A 90 

perces dráma cselekménye egy negyvenes éveiben 

járó nyelvtanárnő történetét mutatja be. Anna, a 

háromgyerekes, dolgozó és családfenntartó édesanya 

folyamatos mókuskerékben éli mindennapjait. Az ál

landó szorongás, az elszegényesedéstől való félelem 

olyan életmódot követel tőle, amelyben minden 

percet beosztva egyedül kell kézben tartania az 

egyre halmozódó gondokat. A monoton, robotoló 

hétköznapok megfosztják a férjével való beszélgeté

sektől és együttlétektől, holott igénye és szüksége 

lenne rá. Úgy érzi, nem térhet ki az éppen soron 

következő feladat elől. A hétköznapi, monotonitáshoz 

idomult énje ütközik a törékeny belső késztetésekkel, 

a nem ismételhetővel.

Szilágyi Zsófia Pécsett szerzett diplomát, majd 

Enyedi Ildikó és Gothár Péter osztályában tanult 

Mundruczó Kornél és a Proton Színház közös produk

cióját november 27én és 28án tekinthetjük meg a  

Trafó Színházban. Az előadás J. M. Cotzee Szégyen 

című regényének adaptációja; az alkotók a könyv 

főhősét, David Lurie figuráját használták fel a törté

net kulcs karak tereként. David Lurie romantikus iro

dal mat tanító professzor Cape Townban. Viszonyt 

kez deményez tanítványával, Melanieval, aki azon

ban elárulja kapcsolatukat. A darab számos olyan 

társadalmi és az egyénre vonatkozó kérdést vet fel, 

amelyek a mai ember számára megkérdőjelezhetet

lenül aktuálisak. Átléphetőe az a keret, amelyet a 

társadalmi erővonalak alkotnak? Milyen félelmekkel, 

problémákkal jár egy kontinens folyamatos átren

deződése? David figurájában egy fehér afrikait 

ismerünk meg, aki mindig is kiváltságokkal és 

előjogokkal rendelkezett, viszont egy új társadalmi 

berendezkedésben elveszíti a hatalmát és minden 

viszonyítási pontját.

A darab bemutatója november 27én lesz 20:00 

órakor, Bánki Gergely, Katona László, Láng Annamária, 

Monori Lili, Rába Roland, Székely B. Miklós, Szemenyei 

János, Wéber Kata és Zsótér Sándor szereplésével.

Varga Abigél

Egy nap 

Státuszok és kiváltságok

szerelembe eső zenész bőrébe bújnia. Szinte 

dokumentumfilmhatást értek el. Az események 

fájdalmasan valósághűnek tűntek. Anélkül, hogy túl 

sok információt osztanék meg, elárulhatom, hogy bár 

új csillag születik, nem hollywoodi tündérmesereceptet 

követve alakulnak a cselekményszálak. Az alkoholizmus 

és más függőségek, a túlzott megfelelési kényszer, a 

feldolgozatlan gyermekkori traumák, a megjelenés 

miatti felesleges aggodalmak, két sikeréhes ember 

összefogása és csatája… Mind olyan dolgok, amik 

gyakran megjelennek művészekről szóló alkotásokban; 

halmozásuk mégsem hat csupán klisének. 

Bátran ajánlom ezt a filmet bárkinek, akinek van kedve 

elgondolkodni a lehengerlő sikerrel és tragikummal 

is járó rendhagyó emberi sorsok ambivalenciáján. 

Mindeközben pedig igényes zenét hallgatna; igaz, nem 

klasszikust, de olyan minőségi előadásban, mint ahogy 

ahhoz hozzászokva elvárnánk.

Békési Dorottya

filmrendezést a Színház és Filmművészeti Egyetemen, 

ahol 2007ben végzett film és televíziórendező 

szakon. Az Egy nap az első játékfilmes rendezése, 

melynek világpremierje Cannesban volt, a világ 

egyik legrangosabb filmfesztiválján. Az eseményen 

a film elnyerte a nemzetközi filmkritikusok FIPRESCI

díját. A Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége az 

Európai Filmakadémia kérésére összeállított egy 12 

filmből álló listát is, amelyen szintén helyet kapott 

az Egy nap. E kitüntetés esélyessé tette az Európai 

Filmdíjra. A filmet Szamosi Zsófia, Füredi Leó, Barcza 

Ambrus, VargaBlaskó Zorka, Gárdos Márk, Láng 

Annamária, Vándor Éva és Hajduk Károly szereplésével  

láthatjuk.



FIGARO | 2018. november

10 KRITIKUS TOLLAL

Kevesen tudják, hogy a Magyar Rádió Énekkarát 

eredetileg a kortárs kórus és oratorikus művek 

előadására, illetve felvételére hozták létre 1950ben. 

Habár mai repertoárjuk felöleli a klasszikus a cappella 

kórus, valamint az opera és oratóriumirodalmat, 

a kortárs művek még mindig  kiemelt szerepet 

töltenek be koncertjeiken. Ehhez a hagyományhoz 

kapcsolódva a kórus idei első bérletes koncertjén 20. 

és 21. századi magyar zeneszerzők többnyire vallásos 

témájú műveiből válogattak. A különleges művek és 

a hangzatos cím – Vesperás feketében – ellenére a 

Budapest szívében elhelyezkedő Felsővízivárosi Szent 

Anna templomban összegyűlt közönség létszáma nem 

haladta meg egy szombat esti mise résztvevőinek 

számát. Ennek talán az lehetett az oka, hogy ma a 

kórus és a kortárs koncertek egyaránt rétegműfajnak 

számítanak, esetleg az, hogy a szinte kizárólag a 

közmédián keresztül népszerűsített koncert híre 

nem jutott el a célközönséghez. Mindenesetre le kell 

szögeznem az elején: az előadás színvonala messze 

felülmúlta az iránta tanúsított érdeklődést.

A műsor összeállítása és szimmetrikus szerkezete 

egyaránt szerencsésnek tűnt. A nagyobb 

lélegzetvételű, súlyosabb műveket egyegy lírai 

hangvételű darab oldotta, emellett a koncert felénél 

elhangzott orgonadarab, Horváth Márton Levente 

Adveniat regnum tuum című műve jól illeszkedett 

a műsor tematikájába, és a változatosság mellett 

lehetőséget adott az énekkarnak a pihenésre. A műsor 

hossza és a darabok intonációs kihívásai azonban 

nem befolyásolták az előadói apparátus technikai és 

művészi színvonalát.  Az énekkari szólamok a templom 

apszisában összecsengtek, de nem mosódtak össze, 

így még egységesebbnek hatottak, ami főként a 

problémásabb szoprán szólamnak vált előnyére. A 

hallgatóságot Serei Zsolt tenor intonatióval kezdődő 

a cappella műve, a Deus in adjutorium vezette be a 

katolikus liturgiát idéző világba.  A polifon mantraszerű 

motívumokból kialakuló unisonók nagy dinamikai 

változatosságot tettek lehetővé, amelyből a tenor 

szólóállásai és egységes, fényes, mégis puha hangzása 

révén is kiemelkedett. A koncert műsorában olyan nagy 

érzelmi skálát bejáró művek szerepeltek egymás után, 

mint Huszár Lajos Strafe mich nicht és Mohay Miklós 

Stabat Mater című darabja, amelyek dramaturgiailag 

kioltották egymást, ezért ebben a kontextusban 

kevésbé hatottak a hallgatóságra. Ugyanígy, Karai 

József De profundisa után kevésbé érvényesült 

Zombola Péter rövid, ám megrázó Libera me című 

kompozíciója. A koncert első három, technikailag 

hasonló felépítésű, hatásos unisonókban és imitációs 

technikában gazdag műsorszáma az előadókat és 

a hallgatóságot is nagy feladat elé állította. Huszár 

Lajos Strafe mich nicht in deinem Zorn (Ne büntess 

engem haragodban) című motettájában a női kar telt 

hangzású mezzo szólammal és minden szólamból egy

egy szólistával egészült ki, akik az izgalom ellenére 

többnyire magabiztosan interpretálták szólamukat. 

Az egyén és a közösség egybeolvadó fohászából a 

láthatóan és hallhatóan is új tagokkal felfrissült férfikar, 

főként a basszus tűnt ki erőteljes hangindításaival és 

homogén hangzásával. Ezek után, bár dramaturgiai 

erejéből veszített, a fájdalmas anyát középpontba 

állító Mohay Miklósmű hosszát és komplexi

tását tekintve mégis kiemelkedett a műsorból.  

Ezt követően Szabó Barna Lachrymarium című, John 

Dowland szövegeire komponált kórusciklusának rész

Vesperás feketében

Fotó: Felvégi Andrea
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letei dallamosságukkal és eltérő zenei nyelvezetükkel 

az előadókat és a közönséget egyaránt felüdítették. 

A két, karakterében egymással ellentétes darab, a 

Ye Heavy States of Night és a Come, Heavy Sleep 

egyértelműen a megelőző művek feloldásaként 

hatott. Hasonló szerepet töltött be a koncerten 

Orbán György Chiaro című kórusműve is, amely 

zeneileg és témájában is kontrasztban állt Karai 

József De profundis és Zombola Péter Libera me 

című a cappella kompozícióival. Karai és Zombola 

műveiben a vegyeskari morajlásból feltörő egyéni 

hangok és az unisonók plasztikusan érzékeltették 

a kétségbeesett embertömegek kiáltását. Orbán  

György a Chiaro szövegét – a Dante Isteni szín

játékának Paradicsomában elhangzó, Szűz Máriához 

szóló imát – a női karnak, főként a szopránnak szánt 

kiemelt szereppel érzékeltette. Annak ellenére, hogy 

a szoprán szólam a koncert végére már hallhatóan 

fáradtabb, és így a szólamok aránya kevésbé volt 

kiegyenlített, mégis a Chiaro felfelé törő, jóleső 

lírai dallamaival és fokozatos zenei építkezésé

vel feloldotta a megelőző darabok félelmetes 

végkicsengését. Az estet az egyetlen orgonakíséretes, 

nagy vegyeskart megszólaltató darab, Kocsár 

Miklós Magnificatmegzenésítése zárta, amelynek 

dramaturgiai funkciója is volt: a vallási tradíciókhoz 

erősebben kapcsolódó mű egyúttal visszavezette a  

hallgatóságot a mennyei szférákból a liturgikus  

keretek közé. 

Bőke Gabriella

(2018. szeptember 27., Felsővízivárosi Szent Anna 

plébániatemplom; Vesperás feketében; Serei Zsolt: 

Deus in adjutorium; Huszár Lajos: Strafe mich nicht; 

Mohay Miklós: Stabat Mater; Szőllősy András: 

Planctus Mariae; Szabó Barna: Lachrymarium  1. 

Ye Heavy States of Night, 6. Come, Heavy Sleep; 

Horváth Márton Levente: Adveniat regnum tuum; 

Karai József: De profundis; Zombola Péter: Libera me; 

Orbán György: Chiaro (Vergine Madre); Kocsár Miklós: 

Magnificat; Magyar Rádió Énekkara, Horváth Márton 

Levente (orgona), vezényelt: Pad Zoltán)

Ez egy rendhagyó hangversenybeszámoló. Egyrészről, 

mert az esemény, amiről beszélni fogok, elég 

régen történt, még a nyár elején. Másrészről pedig 

azért, mert az eseménynek én is aktív résztvevője 

voltam. „Önmagáról kritika, mi? Na, szépen állunk.” 

– mondhatjátok joggal. Az ok, amiért mégis erre 

vállalkozom, az, hogy a tárgy véleményem szerint 

méltó az említésre.

Kezdjük is az elejéről. A Zenetudományi Intézet 

nevével talán már többen találkoztatok. Egy 

kottakiadvány vagy tanulmánykötet címoldaláról 

köszönhetett vissza rátok, esetleg egy előadás 

vagy hangverseny miatt próbáltátok megfejteni a 

hollétét (a budai Várnegyedben van egyébként). 

Elismerem, hogy a külvilághoz kevés információ jut 

el a tevékenységünkről, de ez elsősorban a munkánk 

jellegéből adódik: temérdek csendes háttér kutatás, 

minimális nyilvános babér. Ezen babérkoszorú egyik 

friss levele egy júniusi hangverseny, amelynek 

apropójáról szeretnék írni nektek.

Az intézeti szakosztályommal – a Magyar Zenetörténeti 

Osztállyal – nagyjából egy éve egy V4es nemzetközi 

projektet irányítunk. Az együttműködés elnevezése 

a következő: Zenés színházi társulatok a többnyelvű 

KeletKözépEurópában. Ennek keretében az 1870 

és 1920 közötti zenés színjátszást vizsgáljuk egy 

eddig nem igazán propagált szempontból: a lokális 

gyakorlatok tágabb összefüggésében, a régió egysége 

alapján. Mi ebben az érdekes? Az, hogy egy ehhez 

hasonló átfogó vizsgálatra eddig csak korlátozottan 

volt lehetőség. A tárgyalt időszak a nemzetépítési  

törekvések ideje, amikor minden önmeghatározásra 

törekvő nép a lehetőségekhez mérten megpró

bálta megtalálni a rá leginkább jellemző karak

terisztikumokat, és azokat az újonnan kiépülő 

identitás részévé tenni. Ezen érzéseket a világháborút 

követő átrendeződések nem csak életben tartották, 

de friss lánggal tüzelték fel. Nagy lendülettel indult 

KRITIKUS TOLLAL

Hálózatok
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meg annak kutatása, hogy mi a zenei „magyar”, 

„szlovák”, „horvát”. Ez a hozzáállás természetszerű

leg elhanyagolta annak a beágyazottságnak a figye

lembe vételét, ami a régiót meghatározta. A terület 

ugyanis egy összefüggő hálózat része volt, amelyen 

belül társulatok és repertoárok nagy szabadsággal 

mozogtak. A történelmi Cseh Királyság muzsikusai 

például századokon át látták el a régió intézményeinek 

igényeit. Ott voltak a 18. századi városi együttesektől 

kezdve egészen a 20. század elején megalakuló 

kolozsvári Román Opera zenekaráig. A társulatok 

a kor szokásának megfelelően gyakorta kötöttek 

vendégszereplési szerződéseket más városok szín

házaival. Ilyen kulturális cserekereskedelem zajlott 

például Olmütz és Kolozsvár, Krakkó és Lemberg, 

vagy Temesvár, Arad és Pozsony relációjában. 

A nemzeti köldöknézés tudományos korszaka a 

jelek szerint lezárult. Egy új, nyitottabb generáció 

vette át a stafétabotot, és egy minden értelemben 

határokat döntő paradigma kezd erőre kapni. Ezt a 

hullámot kívántuk meglovagolni a Visegrad Grant 

által támogatott projektünkkel, melynek célja az 

összefüggések kimutatása, a kirakós darabjainak 

össze illesztése. 

Na de mi is az a koncert, amit említettem? A vállalko

zás egyik eredménye (ismeretterjesztő előadások 

és publikációk, szakirodalmi és forrásadatbázis lét

re hozása mellett) egy nyilvános hangverseny, ame

lyen a témához kapcsolódó nemzetközi és lokális re

pertoár részletei szólaltak meg, szakmai partnereink 

bevezető előadásaival (eredeti és magyar nyelven).  

Az operarészleteket Kertesi Ingrid és Kéry Tamás in

terpretálta magával ragadóan. Írásomnak aktualitást 

az ad, hogy az eseményről videófelvétel készült, 

melyet az intézetünk honlapjáról tudtok megtekinteni  

(zti.hu/index.php/hu/mzt/visegradgrant/events). 

Ha érdekel titeket a téma, vagy egyszerűen csak 

szeretnétek egy jó hangversenyt meghallgatni, aján

lom figyelmetekbe. 

Elek Martin

Operajátszás KeletKözépEurópában (1870–1920). 

Egy kozmopolita műfaj a nemzetépítés szolgálatában

2018. 06. 19. 18:00, Zenetudományi Intézet, Bartók 

terem

Előadók: Kertesi Ingrid (ének), Kéry Tamás (zongora)

Bevezető előadások tartásával közreműködtek az MTA 

BTK Zenetudományi Intézet Magyar Zenetörténeti 

Osztály munkatársai, valamint a velük szakmai 

kapcsolatban lévő külföldi kutatók.

Bedřich Smetana: „Ten lásky sen”, Marenka áriája 

Az eladott menyasszony című operából

Friedrich von Flotow: „Letzte Rose, wie magst du”, 

Márta áriája a Martha című operából

Władysław Żeleński: „Gdy jeziora toń ścięła się lodem”, 

Goplana áriája a Goplana című operából

Władysław Żeleński: „A kiedy będziesz moją żoną”, dal 

a Pieśni Kazimierza Tetmajera című ciklusból

Petar Konjović: „Zašto, sike zašto muža da prevariš”, 

Koštana áriája a Koštana című operából

Vatroslav Lisinski: „Zar sam tako griješna billa”, Ljubica 

áriája a Ljubav i zloba című operából

Bartók Béla: „Pri neveste”, második ének a Falun című 

dalciklusból

Giuseppe Verdi: „Tutte le feste al tempio”, Gilda áriája 

a Rigoletto című operából

Jacques Offenbach: „Les oiseaux dans la charmille”, 

Olympia áriája a Hoffmann meséi című operából

Erkel Ferenc: „Volt a világon két kis madár”, Melinda 

románca a Bánk bán című operából



2018. november | FIGARO

13

A közönség zúgott, Schodelné felé 
hagymakoszorú repült. De a primadonna nem 
jött zavarba. Nyugodtan felemelte a koszorút, 
s letette a súgó házának tetejére.  – Nem 
érdemeltem meg – mondta. – Leteszem a haza 
oltárára. Óriási taps. A színésznő nyugalma és 
lélekjelenléte megnyerte az ütközetet. 

 – Hogy jutott eszedbe, hogy odatedd a 
hagymakoszorút? – kérdezték később 
Schodelnétől. Schodelné így felelt: – Tudtam, 
hogy Soma szereti a hagymát. A súgót hívták 
Somának, Gillyén Soma volt a neve, s amikor 
a hagymakoszorú a színpadra esett, a súgó
lyukból nyúlt is érte. De Schodelné megelőzte.

Az ilyen incidensektől eltekintve a pesti közönség 
rajongott Schodelnéért, amint ez a következő 
történetből is kiviláglik (habár ez a történet már a 
hihetőség határát súrolja).

1838. március 13án a Beatrice di Tendát adták a 
Nemzeti Színházban, a főszerepben Schodelné
val. A pestiek minden percben várhatták a 
Duna kiáradását, de zsúfolásig megtöltötték a 
színházat s gondtalanul ünnepelték Schodelnét, 
ujjongtak, „mint a táncoló babiloniak, mikor 
Cirusz a várost bevette”. Ezüstkoszorúval lepték 
meg kedvencüket. Előadás közben megszólal
tak a harangok, ágyúlövés dördült: kiöntött a 
Duna. A közönség bosszankodva szedelődz  
ködött, alig akarta elhagyni a színház épületét. 

Az Elődeink másképp ro
vatban ebben a hónapban 
a fentebb olvasható cikk 
apropóján a 19. századi 
magyar operajátszás kezde
teit elevenítjük fel. A tör
ténetek nem egy adott 
híres személyhez köthetőek, 
hanem a Nemzeti Színház 
ismert és kevésbé ismert 
művészei, intendánsai, illet
ve zenészei kerülnek elő
térbe. 

Kezdjük azzal a prima don
nával, aki nélkül nem le
het beszélni a magyar operajátszás kezdeteiről. 
Zenetörténeti jelentőségén túl neki köszönhető, 
hogy a budapesti 21A jelzésű busz a Széll Kálmán tér 
és a Normafa között közlekedik. 1840ben ugyanis ő 
énekelte Bellini Normájának híres áriáját, a Casta 
Di vát az akkor még Viharbükk néven ismert öreg 
bükkfa alatt. Gettinger Tivadar 1865ös német nyelvű 
útikönyvében a fát már Normafaként említik.  A pri ma
donna pedig nem más, mint Schodelné Klein Rozália.

Első anekdotánk is az 1840es évekből való, amikor kis 
híján botrányba torkollott egy operaelőadás:

1840. december 6án a Lucrezia Borgia került 
színre a Nemzeti Színházban. A címszerepet 
Schodelné énekelte, Gennarót Bognár Ignác. 
A felvonás végén Schodelné Bognárral jelent 
meg a függöny előtt. A közönség kipisszegte 
Bognárt. Schodelné azonban azonosította 
magát vele, s így kiáltott a pisszegőkre: „Kígyók 
közt énekelni nem lehet.” A nézőtérről erre 
füttykoncert lett a válasz. Negyedóráig tartott 
az éktelen lárma, a közönség követelte, hogy  
Schodelné kérjen bocsánatot. 

A függöny előtt erre megjelent Fáncsy, a 
rendező, és bocsánatot kért Schodelné helyett. 
A közönség azonban nem fogadta el az 
elégtételt. – Jöjjön ő maga! Jött. De nem kért  
bocsánatot, hanem kijelentette, hogy ha nem 
akarják, ő nem énekel, előtte nyitva áll az  
egész világ; ha kell, elmegy.

ELŐDEINK MÁSKÉPP
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A színház azonban nem minden évadban dolgozhatott 
Schodelnéhez hasonló énekesekkel és zenészekkel, 
így a legkülönfélébb nehézségek adódtak, mint az a 
következő elbeszélésekből is világossá válik. 

Szerdahelyi Józsefről feljegyezte a krónika, 
hogy énekelt tenorszerepeket – például Severt 
a Normában, baritonszerepet, például Zampát 
és basszusszerepeket, például Gáspárt A bűvös 
vadászban.

A nehézségeket illusztrálja az alábbi történet is, 
szintén egy olyan személyről, akit nem lehet kihagyni a 
felsorolásból a magyar operajátszás kezdetei kapcsán:

Az egyik napilap 1847. július 22én megjelent 
számában ezt olvashatjuk Donizetti Az ezred 
lánya című operájának előadásáról:

„A dob (t.i. Sátorfy úr megbetegedése 
következtében) mégsem maradhatott el. Egy 
hatéves fiú, az angyalszép Erkel Gyula verte, 
kiváló tehetségű atyjának ütemezése szerint; 
fölösleges fölemlítenem, hogy a hallgatóság 
el volt ragadtatva, s a kis dobosnak virágokat 
dobott.”

Előadás után barátok és ismerősök szorongtak 
Erkel körül, hogy gratuláljanak kisfia 
ügyességéhez. A boldog apa, hangjában némi 
megbotránkozással, így szólt:

– Nem is nézett felém a gyerek! S mégis mindig 
idejében pergette a szamárbőrt.

Ugyancsak feltűnést keltett később, 1861ben, 
Erkel tizenötéves Sándor fia is a Nemzeti Színház 
zenekarában cimbalomjátékával. Erkel ezt a 
népi hangszert felvette Bánk bánja zenekarába, 
de nem volt, aki játsszon rajta. Ekkor tanította 
meg Sándor fiát a hangszer kezelésére. A leg
tehetségesebb Erkelfiú szinte pár hét alatt 
művésze lett a hangszernek. A Bánk bán 
előadásain apja vezénylete mellett ő játszotta 
a cimbalomszólamot. Sokáig közbámulat és 
szóbeszéd tárgya volt a gyermek és szokatlan 
hangszere.

S végül ejtsünk szót az operajátszás elengedhetetlen 
személyeiről. Az intendánsok között számos olyan 
arisztokrata és kiváltságos ember volt, akik hozzá nem 
értésükkel többet ártottak, mint használtak. Idézzünk 
fel néhány ilyen történetet, amelyeken keresztül 
az operajátszás színfalai mögé és hétköznapjaiba is 
betekintést nyerhetünk.

Egyszer, amikor éppen egy új opera 
bemutatására készült, Erkel érdeklődött, 
hogy megérkezette már a vezérkönyv. 
Legnagyobb meglepetésére azt a választ kapta, 
hogy az intendáns – mint szerinte felesleges 
kiadást – törölte a költségvetésből a zenekari 
partitúrát. Erkel hiába magyarázta, hogy 
anélkül nem lehet vezényelni az előadást, az 
intendánst nem sikerült meggyőznie a partitúra 
szükségességéről. Mit volt mit tenni? A zenekari 
szólamok lemásolásával, összesítésével kellett 
nagy vesződséggel leírni a karmesteri partitúrát.

Egy másik alkalommal Erkel jelentette, hogy 
nem tud dolgozni, mert a zenekar negyedik 
kürtöse külföldre ment. Helyébe újat kell 
szerződtetni. Minek négy kürtös? – kérdezte 
az intendáns. Magam láttam, hogy a meglévő 
kürtösök sem dolgoznak eleget. Többet 
pauzálnak, mint amennyit fújnak! Amikor Erkel 
magyarázta, hogy több hangszer hangjára 
– szólamára – lenne szükség, akkor meg azt 
felelte: Ne pazaroljuk a pénzt, karmester úr! 
Adjunk mindegyik kürtösnek egy kis pótlékot a 
fizetéshez azzal a megjegyzéssel, hogy ezután 
fújják erősebben!

Cselényi Máté

Források:
Tallián Tibor: Schodel Rozália és a hivatásos magyar 
operajátszás kezdetei. (Budapest: Balassi Kiadó, 2015).
Péterffy Ida: Kis történetek nagy zeneszerzőkről. 
(Budapest: Móra Ferenc Könyvkiadó, 1959).
Fodor Gyula: Zenélő óra. 
(Budapest: Hungária Nyomda).
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Kortárs technikák gordonkán

Európai hidak – műfajok között is

Martina Schucan a zürichi Zeneakadémia gordonka

professzora, egyben a kortárszenei technika és 

koncertrepertoár kiemelkedő képviselője. Tizennégy 

évesen részt vett André Navarra mesterkurzusán 

Detmoldban. Ezt követően tanulmányait Heinrich 

Schiff, Daniel Shafran és Janos Starker instruálása 

mellett folytatta. Első helyezést nyert a firenzei 

Nemzetközi Gaspar Cassado Gordonkaversenyen, 

így vette kezdetét szólistakarrierje. Ezután egymást 

követték a kiváló versenyeredmények és fellépések. 

A kamarazenélés sem áll távol tőle, olyan neveket 

említhetünk meg muzsikuspartnerei sorában, mint 

Yuri Bashmet, Kurtág György, Heinz Holliger, Raphaël 

Oleg, Veronika Hagen, Jürg Wyttenbach és a Carmina 

A Müpában idén is megrendezett Európai Hidak 

fesztivál középpontjában ezúttal Lengyelország és a 

Baltikum állt. A sokszínű program egyik progresszív 

koncertje az észt duó, Maarja Nuut & Ruum 

Muunduja című produkciója volt. Az érdeklődők 

majdnem teljesen megtöltötték a Fesztivál Színházat, 

jó volt látni, hogy mennyi embert vonz ez a műfaji 

kalandozás. A formáció első közös projektjének 

műfaja ugyanis meghatározhatatlan, stílusjegyeik 

azonban annál pontosabban leírhatóak. Maarja 

Nuut merít hazája népművészeti forrásaiból 

(mind a dalszövegeket, mind a zenei anyagot 

tekintve), Hendrik Kaljujärv (Ruum) viszont a mai 

trendekből építkezik. Maarja a hegedűjén kívül az 

énekhangját is magabiztosan használja, valamint 

egy looper pedállal is dolgozik. Bátran kísérletezik a 

hangszínekkel, kihasználja a hangszerei és eszközei 

adta lehetőségeket, izgalmas összhatásokat hoz létre. 

Ruum élő elektronikával dolgozik, de az ő szerepe a 

dalok többségében kimerül abban, hogy partnerét 

kíséri. Ennek kapcsán előkerül a produkció egyetlen 

problémája: a biztonságra való törekvés. Technikailag 

Quartet. Kortárszenei repertoárjában szerepel Michael 

Jarrell Assonance V című műve, valamint Bernd Alois 

Zimmermann Csellószólószonátája. 

Martina Schucan idén novemberben a Zeneakadé

miára is ellátogat, ahol 9én mesterkurzust tart a 

zeneszerzés szakos és zenész hallgatók számára kor

társzenei játékmódról és notációról. A kurzus során a 

zeneszerzés szakos tanulóknak lehetőségük nyílik arra, 

hogy etűdjeiket bemutassák a professzornak, aki saját 

prezentációja folyamán elemzi, és tanácsokkal látja  

el a kompozíciós gyakorlatokat. 

Varga Abigél

egyikőjük sem vállalt semmiféle kockázatot, nem 

feszegették a határaikat, ami miatt a dalok egy idő 

után egysíkúnak, formailag egyenesen ötlettelennek 

hatottak. Ennek ellenére mégis végig fenntartották a 

figyelmet: olyan érzékenyen hangolódtak egymásra, 

hogy ezáltal speciális aurát teremtettek a színpadon, 

amit lehetetlen volt nem érzékelni. Ezzel a műfaji és 

hangulati egyveleggel tökéletesen harmonizáltak 

Kristjan Suits ötletes látványelemei is. Noha az egyes 

dalok narratíváját segíthette volna jobban is, Suits a 

páros zenei világának képi megfelelőjét találta meg, 

ami még egy plusz réteget adott az élményhez. A páros 

itt hallható dalaiból álló közös lemeze októberben 

jelenik meg világszerte, így a koncert egy előrehozott 

lemezbemutatónak is beillett. A tanulságok levonása 

mellett kíváncsian figyeljük a formáció további zenei 

kalandozásait. 

Gulyás Gergely

(2018. szeptember 23., Müpa, Fesztivál Színház; 

Maarja Nuut & Ruum: Muunduja)

KORTÁRS ZENE
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Bartók Román népi táncainak 
népzenei forrásai
A Román népi táncok Bartók egyik legnépsze
rűbb műve. Gyakran hallhatjuk népzenészek és 
klasszikus zenészek együttműködésében, népzenei 
forrásokkal együtt megszólaltatva is, mint nemrég 
Kelemen Barnabástól és Pál István Szalonnától a 
Zeneakadémia nagytermében. De aki alaposan 
ismerni szeretné a darabot, annak érdemes 
utánajárni: mennyiben román, mennyiben népi és  
mennyiben tánczene.

Zongoradarabnak született Magyarországi román 
népi táncok címmel 1915ben, két évvel később pedig 
kiszenekarra dolgozta át a szerző (BB 76). Nyom
tatásban 1922ben jelent meg – érthető okokból 
már csak Román népi táncok címmel. Székely Zoltán 
hegedűművész, Bartók barátja, 1925ben hegedű
zongora átiratot készített belőle. 

A magyar népzene felfedezése után Bartók számára 
ugyanakkora élményt jelentett, hogy az akkori 
Magyarország románjainak zenei hagyományát is 
megismerhette. Azt tapasztalta, hogy a magyar 
népzenéhez képest a román „nem egységes, hanem 
kisebbnagyobb területenként sokszor teljesen 
különböző, szinte ellentétes karakterű”. Ezt a 
változatosságot szvitjében is érvényesítette, négy 
különböző tájegységről válogatva dallamokat: a 
Mezőségről, a Bánságból, Biharból és a Mócvidékről. 
 
Az első tétel (Jocul cu bâtă) dallamának felvétele 
„két cigány” játékáról készült Voiniceni (Mezőszabad, 
MarosTorda vm.) faluban, 1912 áprilisában. A tánc
név ‚botos táncot’, vagyis eszközös, fegyvertánc szerű 
férfitáncot jelent. Zenéjét már Bartók is magyarosnak 
érezte: „a mezőségi területen találjuk a legtöbb magyar 
vonatkozást. A mezőségi román táncdallamoknak 
egy része ugyanis teljesen olyan, mint a magyar ún. 
verbunkos dallamok”. 

A második tétel (Brâu) furulyás muzsika alapján 
készült, amelyet egy ötvenéves férfi játszott 1912 
novemberében a bánsági Igriş (Egres, Torontál vm.) 

faluban. Bartók (névtelenül is) az általa ismert egyik 
legjobb furulyásként említi. A táncnév jelentése 
Bartók fordításában: ‚övtánc’. A balkáni tánckultúrára 
jellemző körtáncokhoz tartozik, dallama viszont ennek 
is magyaros. 

A harmadik tétel (Pă loc) is az említett furulyás játékán 
alapul. A táncnév jelentése: ‚helybenjáró’. Érdekes, 
hogy a feldolgozás a dallam téves felfogását tükrözi. 
Bartókot valószínűleg a hangsúlyok tévesztették meg, 
amelyek az ütemek utolsó, nem pedig első nyolcadaira 
esnek. A hegedűzongoraváltozat a furulyát utánzó 
üveghangokat alkalmaz.

A következő tétel (Buciumeana) dallamát a mócvidéki 
Bistra (Bisztra, TordaAranyos vm.) faluban, 1910 
decemberében hegedülte „egy cigány”. A tánc 
megnevezése egy helységnévre utal. A tételt eredetileg 
3/4es ütemben komponálta Bartók, azonban 
felismerte a tánc sajátos aszimmetrikus ritmusát, így 
később már 10/16os ütemekben jegyezte le. 

Az ötödik tétel (Poargă românească) dallamának 
változatait Bihar megyében, Beiuş (Belényes) és 
Leleşti (Lelesd) helységekben gyűjtötte Bartók 1909
ben és 1910ben. A poargă táncnév a polka szóból 
ered, de régies zenéjének valójában nincs köze a 
polka divatjához. A dallam főként a motívumok és 
hangsúlyok különleges váltakozásával ragadhatta meg 
a szerzőt.

Az utolsó tétel (Mărunţel) két dallamot dolgoz fel, 
két különböző vidékről. Az elsőt valószínűleg ugyanaz 
a belényesi legény hegedülte, aki a poargă egyik 
változatát. Az ‚aprózó’ jelentésű táncnév csak ennél 
a dallamnál szerepel. A másik dallamot Neagra 
(Nyágra, TordaAranyos vm.) faluban hegedülte egy 
harmincéves férfi 1910 decemberében. Az adatközlőt 
– aki valószínűleg nem cigány volt – az egyik legjobb 
hegedűsként említi Bartók.   

Lipták Dániel

NÉPZENE
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Fotó: William Coupon

A jazz története nem nyúlik 
vissza olyan messze az időben, 
mint a klasszikus zenéé, de 
így is megkülönböztethetőek 
az egyes korszakai, és azok 
sajátos filozófiái és kifejezési 
technikái. A swingkorszak fősze
replője, az amerikai ember éle
tének filmzenéjét játszó big 
band zenekar kialakulásának is 
megvannak a maga előzményei.

New Orleans legendás és a jazz
történet szempontjából külön
legesen fontos vigalmi negyedének, a Storyvillenek 
bezáratása után az addig ott dolgozó muzsikusok 
hirtelen munka nélkül maradtak. Storyville mindössze 
húszéves fennállása alatt egy olyan alapvető jazz
zenekari formáció kialakulásának helyszíne lett, 
amelyből az ún. „combo”t (kiszenekar) kapjuk, ha 
elveszünk belőle, és a big bandet, ha hozzáteszünk. 
Az első világháború végével és a szesztilalom kez
detével egyidőben sok muzsikus vándorolt északra, 
hogy munkát és megélhetést találjon – többek között 
a nagy Chicagóban.

Ahogyan az embereknek munkára volt szüksége, 
éppúgy kellett  a kikapcsolódás egy fárasztó nap után, 
ehhez pedig az ideális környezetet a zene és a tánc 
szolgáltatta. A swingkorszak hajnala és fénykorának 
gyakorlatilag egésze báltermekben zajlott, ahol 
fiatalok ezrei és ezrei estek rabul a zene újfajta,  
elaszti kus, dinamikus, meglepő, fülledt és izgató 
formájának.

A húszas években százszámra alakultak a big bandek, 
mindenki táncolni és tánczenét hallani vágyott. 
Ez rengeteg zenésznek biztosított megélhetést, 
hiszen egy big band átlagosan 20 főből áll, amely a 
fúvósokat (fa és réz), a ritmusszekciót és az esetleges  
énekeseket, szólistákat foglalja magában. Sok zenekar 
hónapokig úton volt, és egy évben több, mint 
háromszáz koncertet adott. A béke kora azonban  
nem tartott sokáig.

A big band

A tőzsdepiac vakmerő szárnyalása és a korrupció 1929 
őszén az amerikai gazdaság összeomlásához vezetett. 
A közönség egyik napról a másikra fizetésképtelen
né vált, a zenekarok nagy iramban fogyatkoztak. A 
leghíresebb együttesek jó része is a turnék meg
szakítására kényszerült, és akik mégis folytatták a 
koncertsorozatokat, azoknak szinte embertelen 
körülmények között kellett dolgozniuk.

A gazdasági helyzet normalizálódása után javult a 
zenekarok helyzete is, de a big bandkultusz már 
nem nyerte vissza korábbi fényét. A swingkorszak 
tombolása alatt  a big bandmuzsika az Egyesült 
Államok populáris zenéjévé cseperedett, ezzel 
végképp bevésve a swinget és a jazzt az amerikai 
életérzésbe. Bár a negyvenes években előretörő 
bopkorszak új zenei megközelítéssel kápráztatta el a 
közönséget, a swing nem tűnt el, sőt, azóta is a jazz 
egyik legnépszerűbb formája. 

A big bandzene iránt érdeklődőknek érdemes 
megismerkednie Duke Ellington, Count Basie, Benny 
Goodman, Tommy Dorsey, Dizzy Gillespie és Fletcher 
Henderson zenekaraival, hogy csak a legismertebb 
együtteseket említsük.

Koncertajánló:
November 18., 19:00, Csili Művelődési Központ:
Coda Nostra Big Band
December 30., MOM Kulturális Központ:
Hot Jazz Band

JAZZ
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Az október talán legjelentősebb eseménye a Zeneakadémián a száztizenegy éves orgona újjászületése. Szabó 

Balázs, a rekonstrukció megálmodója és szakértője a projekt nehézségei és sikerei mellett az orgonisták 

„éjszakai életéről” is fellebbentette a fátylat.

Gerencsér Anna: Milyen állapotban találták az 

orgonát, amikor elkezdték felújítani?

Szabó Balázs: A hangszer gyakorlatilag már nem volt 

meg, amikor a rekonstrukció gondolata felmerült 

bennem. Akik még élnek, és játszottak a régi orgonán, 

azok sem találkozhattak az eredetivel, csak annak 

egy erősen átépített torzójával. 1966ban az orgonát 

alkatrészeire bontották, és két különböző helyen 

építették fel: a győri Városházán és a soproni Liszt

teremben. A Nagyteremben csak a homlokzata 

maradt. Kevesen tudták, hogy valaha szólt, hiszen 

ötven éve némán állt. ’67ben épült egy új orgona, de 

minden szempontból idegen test volt a Nagyteremben. 

Amikor a projekt elindult, már csak annyit tudtunk, 

hogy ha nagyon szerencsések vagyunk, akadnak 

eredeti alkatrészek valahol vidéken. 

GA: Ebből elég nehéz orgonát építeni...

SzB: Az alkatrészek beazonosítása komplex feladat. 

Ismerni kell az építő anyagfelhasználását, techni

kai megoldásait, mert az orgo nák, 

amelyekbe bekerültek az alkat

részek, szintén többször áté pí tett 

hangszerek. Ki kellett válogat ni 

mindent, ami ide tartozik, legyen az 

egy eredeti síp, esetleg egy fúvó… 

Élénk képzelőerő szük ségeltetett, 

hogy ebben a teljesen átformált 

roncsban meglássam, hogyan válhat 

újra remekművé a régi helyén.

GA: És hogyan?

SzB: Tudni kell, hogy ez az orgona 

nem egy volt a sok közül, hanem 

a kor csúcsteljesítménye. És mivel ez az építő 

legnagyobb hangszere, igyekezett minden extrával 

ellátni, amit csak a fantáziája megteremtett. Ezért 

sok olyan regiszter került bele, amiről, ha elolvastuk a 

nevét, senki nem tudta megmondani, hogy pontosan 

mit takar. Szerencsére éppen ezeket a kényes regisz

tereket sikerült felkutatnom. Ami hiányzott, abból 

vagy voltak töredékek, amik alapján el tudtunk in

dulni, vagy az építő más orgonái szolgáltak mintául  

az újjáépítéshez.

GA: Milyen új technológiák állnak ma a restauráto rok 

rendelkezésére a régebbi korokhoz képest?

SzB: Az orgonaépítészet tradicionális kézművesipar, a 

technológiák finomodtak, de nagy vonalakban több 

száz éve azonosak. A mai napig épülnek orgonák a 

barokk korban használt módszerekkel Magyarországon 

is. Meg kell tudni választani azokat a folyamatokat, 

amelyek során modern technikát lehet alkalmazni. 

Használunk különböző faipari gépeket, a legprecí

zebb munkát igénylő helyeken pedig nem kézzel,  

Roncsból remekművet

Szabó Balázs
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hanem számítógéppel, úgynevezett CNCtechnológiá

val készülnek furatok, lényegesen kevesebb idő alatt. 

Ebben az orgonában a bravúr a hiteles hangzás 

helyreállítása mellett a technikai részek újjáépítése. 

Elektromos rendszerű orgonának épült, ami száz 

évvel ezelőtt újdonságnak számított. A Voit cég egyedi 

rendszert fejlesztett ki, amivel elektromosan össze 

tudta kötni a játszóasztalt az orogonabelsővel. Ezzel 

az asztal mobilissá vált, bárhová lehetett állítani a 

színpadon. Nekünk ez ma már magától értetődő, de 

akkoriban ez itt valósult meg először. Azt gondolnánk, 

hogy a technológia száz éve gyerekcipőben járt, és 

azóta csak fejlődött. De ha összehasonlítjuk a ma 

elérhető orgonaelektronikákkal, rá kell döbbennünk, 

hogy sokkal tökéletesebb rendszerrel van dolgunk. 

Teljes egészében az eredeti helyreállítását tűztük ki 

célul. 

GA: Nem merült fel a nehézségekkel együtt a gondolat, 

hogy jobban megérné egy teljesen új hangszert 

beszerezni?

SzB: Ez egy teljesen új orgona, benne a 100 éves 

eredeti alkatrészekkel. Amikor elkezdtünk foglalkozni a 

projekttel, az anyagi szempontok mellett sok mindent 

mérlegeltünk. Át kellett gondolni, hogy rendelkezésre 

álle elég eredeti anyag ahhoz, hogy az újjáépítés 

reális célkitűzés legyen. Az alapos tudományos 

kutatómunka során rendkívül kalandos helyekről 

sikerült információkat szerezni a hangszerről! A Kedd 

Délutáni Zenetudomány előadássorozat keretében 

november 27én erről fogok beszámolni.

Ezen kívül az oktatás szemszögéből fontos, hogy az 

egyetemi hallgatók a lehető legtöbbféle hangszerhez 

férjenek hozzá; ebbe a koncepcióba is beleillik az 

eredeti orgona rekonstrukciója. Annál is inkább, 

hiszen a hangszer a világ legjelentősebb orgonái közé 

tartozik, azzal a különbséggel, hogy azok templomban 

vannak, ez pedig egy oktatási intézmény szívében.

GA: Hogyan lesz része az orgona a hallgatók életének?

SzB: Mivel a Zeneakadémia koncertközpont is 

egyben, és a Nagyterem erősen le van terhelve, az 

orgona használatát szigorúan szabályozzák. Ez azt 

jelenti, hogy éjszaka gyakorolhatunk. Amikor vége 

a koncerteknek, és elcsendesedik a ház, akkor a 

játszóasztal felemelkedik a süllyesztőből, és kezdetét 

veszi az orgonisták munkája.

GA: Ön már játszott a kész hangszeren?

SzB: Igen.

GA: És milyen élmény?

SzB: Nem keresem a szavakat, mert biztos, hogy 

csak olyat találok, ami nem tudja megfelelően leírni. 

Sok kiváló orgonán játszottam világszerte, de ez a 

hangszer a teremmel együtt olyan tökéletességet 

hordoz, amihez foghatóval még nem találkoztam.  

Az elmúlt hetekben sokaknak megmutattam a 

hangszert éjszakánként. Mindenki azt mondta, hogy 

ezek után újra kell értelmezni az orgona fogalmát. 

Egy este a gyakorlás szünetében észrevettem, hogy 

az egyik takarító hölgy figyel. Üdvözöltem, mire 

azt mondta, hogy életében nem hallott még ilyen 

gyönyörűt. Ez talán a legnagyobb dicséret; ha egy 

külső szemlélő számára is ennyire egyértelmű, akkor 

igazán büszkék lehetünk az eredményre. 

GA: Milyen koncerteken hallhatja az orgonát, aki elől 

elkapkodták az Orgonaavató jegyeit?

SzB: Christoph Bossert, világhírű német professzor, 

november 6án szólóestet ad és ehhez kapcsolódóan 

mesterkurzust tart. Decemberben én adok a hangszer 

első orgonistája, AntalffyZsiross Dezső emlékének 

szentelt koncertet. Februárban Fassang László 

Boldoczki Gáborral, majd Pálúr János az Ábrahám 

Consorttal lép fel. Ezt kiegészítendő február 1jén az 

orgona tanszak növendékeinek és tanárainak lesz 

közös koncertje. További tanszéki és más intézmények 

által szervezett hangversenyeken is szerepel majd az 

orgona.
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