KÖSZÖNTŐK
Kedves Olvasóink!
Reméljük, nagy érdeklődéssel veszitek kezetekbe lapunk első
számát. Talán történelmi pillanatokról nem beszélhetünk, de
mindenesetre az információáradás megkönnyítésében valamilyen szintű robbanást előidézhetünk majd havi rendszerességgel
megjelenő belső lapunkkal. Ebben sem árt felvenni a versenyt
az élen járó egyetemekkel, s a pezsgő társasági és kulturális
életről, a közösségformáló programokról még nem is beszéltünk.
De lesznek ilyenek is hamarosan, sőt a ZAK-os bulik száma már
így is látványosan megemelkedett, s kéthetente együtt ereszthetjük ki a fáradt gőzt!
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Mivel számos egyetemen fontos médium az iskolaújság,
reméljük, hogy itt, a Zeneakadémián is megfelelő csatorna lesz a Hallgatói Önkormányzat és a hallgatók között.
Persze nem szeretnénk csak a száraz, ám gyakran annál lényegesebb és életbevágóbb HÖK-ös hírekkel,
információkkal, adatokkal traktálni Benneteket, ezért
újságunkban helyet kapnak koncertajánlók, zenekritikák, lesz interjú, hangverseny-kalendárium, a későbbiek
során pedig minden egyéb, ami érdekli kedves olvasóinkat, pl. gondoltunk muzsikusanekdotákra, könyvajánlókra és apróhirdetésekre is. Ráadásul a nagyközönség számára érdekes cikkeinknek (pl. interjúk,
kritikák) lesz egy kis hely majd a fidelio online felületének Edu-Art füle alatt, amit előre is köszönünk a Fidelio
Média Kft.-nek. De ez még a jövő zenéje. Szóval segítsetek Ti is az újság szerkesztésében, én is örömmel várom
ötleteiteket, javaslataitokat, jelentkezéseteket személyesen vagy e-mailben!
Kívánok az olvasáshoz jó kedvet, legyen mindenki számára kellemes és hasznos időtöltés lapunk böngészése!
Tóth Endre
főszerkesztő
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MI? ÚJSÁG?
A Zeneakadémián nagyjából évtizedenként támad fel kedv és
indulat arra, hogy egy maroknyi csapat írásban is kifejezze gondolatait, és ezt másokkal megossza. Ezeket a történelmi pillanatokat meg kell becsülni. Most épp egy ilyennek vagyunk tanúi,
ráadásul intézményünk 135 éves történetének egyik különösen
nehéz periódusában. Átmenetileg üresen s magányosan áll a
Liszt Ferenc téren az épület, amely közös múltunkat, szellemi
bölcsőnket jelképezi. Olyan ez, mintha levetettünk volna egy
csodás palástot, és most arra kényszerülnénk, hogy hétköznapi
ruhában pótoljuk az ünnepi öltözék vonzerejét. Ilyenkor még
inkább felértékelődik a szellem ereje. A meginduló újság ehhez
pattant ki egy szikrát. Örülnék, ha sokan élnének világosságával
és melegével, talán egy idő után nemcsak papíron, hanem
„online” is, bekapcsolódva a közösség hálózatába, befogadva,
továbbítva, ösztönözve a megismerést: egymásét, önmagunkét.
A Figaronak ezzel kívánok sikeres és hosszú pályafutást!
dr. Batta András
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora

LFZE HÖK - TRABANTBÓL FERRARI
A Zeneakadémia Hallgatói Önkormányzata néhány sebességgel
feljebb kapcsolt. Létezésünket innentől fogva minden héten
tapasztalhatjátok rendezvényeken, olvashatjátok az újságban,
vagy az új HÖK honlapon (www.lfzehok.hu). Igyekszünk használható és értelmes dolgokat összehozni számotokra (hosszabb
nyitva tartás a Semmelweis utcában, ingyenes wifi stb.) és akkor ennyit a kézzelfogható részéről. Van egy sokkal nagyobb
feladatunk is: új szellemet, új hozzáállást szeretnék bevezetni - és
nem csak a HÖK iroda falai közé.
Magunkon kezdtük: ha mostanában este benyittok hozzánk, legtöbbször este hétkor-nyolckor is ég a villany, ha olvassátok a leveleinket, láthatjátok, hogy már ennyi idő alatt
is sok tárgyi dologban haladtunk előre. De mi ennél sokkal
többet akarunk elérni: bizalmat. Bizalmat abban, hogy mi
a közösség érdekeit az egyéni érdekeink elé helyezzük. És
reménykedem benne, hogy ez egyre többekre lesz a házon
belül jellemző. Ahány egyetemi polgárral többen hisznek velünk együtt abban, hogy nem csak az “én” számít,
hanem létezik “mi” is; ahányan felfedezik maguknak a “közösséget” - annyival jobbá tehettük a Zeneakadémiát.
Megoldhatjuk.
Szerencsés HÖK elnök vagyok. Egyre több olyan belső munkatárs vesz körül, akik velem együtt hisznek ebben - és
akikért tűzbe tenném a kezem. Már csak nektek kéne hinni bennünk.
Ágoston László
HÖK elnök
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PORTRÉ
állítólag a korral is jár. Ráadásul a historikus mozgalom
is megtette a magáét. A zenei pályámon a nehézségek
egyébként a konziban kezdődtek, ahol szépen kezdtem
elzülleni. Nagyon rossz gyerek voltam, aztán végül
politikai okok miatt rúgtak ki.
TE: Mik voltak a politikai okok?
KS: A trolibuszon szidtam Brezsnyevet. Ott lekapcsolt
egy néhai elvtárs, aki később szélső jobb oldali újságíró
lett. Ezek után mentem Pécsre, ahol a rémülettől
elkezdtem gyakorolni, mert ha nem csinálok semmit,
akkor elvisznek katonának. Három év múlva még a
priusszal együtt is felvettek a Zeneakadémiára.
TE: Hogyhogy nem lett végül zongorista vagy zongoratanár? Mi irányította a zenetudomány felé?
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„AZ ISMERETTERJESZTÉS
MINDIG VONZOTT”
Kovács Sándort sok helyről ismerhetjük. Évekkel
ezelőtt hallhattuk őt az MR3 Bartók Muzsikáló
reggelében, a mai napig az Új Zenei Újságban,
olvashattuk már kritikáit a fidelio.hu-n vagy a Muzsikában, láthattuk őt koncerten műsort vezetni. De
legtöbbünknek (és ez a zeneakadémisták igen nagy
százaléka) zenetörténet órái jelentik/jelentették az
első számú kapcsolódási pontot és egy kis színfoltot
unalmasabb napjainkon.
Tóth Endre: Korán kiderült, hogy zenével akar
foglalkozni?
Kovács Sándor: Nyolcéves koromban kezdtem el zongorázni, egy évre rá pedig már lehetett tudni, hogy
abszolút hallásom van. Ekkor kezdtem el a zene felé
venni az irányt. Ez különösen érdekesnek bizonyult,
mivel 6-7 évesen nem hogy abszolút hallásom nem
volt, hanem inkább abszolút nem volt hallásom.
Szegény anyám teljesen kétségbe volt esve, mert
szerette a zenét. Egy darabig hegedültem is, de a
zongorahangra lett érzékeny a fülem. Ez az abszolút
hallás sajnos az utóbbi három-négy évben romlott el, részben a magas vérnyomás miatt, részben

KS: Olyan pályatársak mellett, mint amilyen Ránki
Dezső is volt, nem igazán termett sok babér. Meg
amúgy is egyszerre végeztem a zenetudománnyal és
inkább arra álltam rá. De megvan a zongoradiplomám
is. A katonaságtól való félelem miatt három helyre
is beadtam a felvételit: zongorára, zeneszerzésre és
zenetudományi szakra. Gondoltam, valahová csak
felvesznek. A zeneszerzést végül kihagytam, mivel egy
darabom sem volt. Elsősorban a katonaságtól való
félelem irányított a zenetudományi szakra, valamint
konzis osztálytársam, Wilheim András akkor már a
tanszakon volt. Ő mesélt a szakról. Az akadémián elég
hamar kiderült, hogy a zenetudomány megy jobban.
TE: Mely zeneszerzőkkel, korszakokkal foglalkozik a
legszívesebben?
KS: Általában huszadik századot szoktam tanítani,
annak is inkább az első felét, Sosztakovics, Stravinsky, Messiaen haláláig szoktam elmenni. Ők nagyon
közel állnak hozzám. A század második fele nagyon
érdekelt egy időben, most már kevésbé. Az ember
kiválasztja magának azt, ami jobban foglalkoztatja.
Sokat foglalkoztam Bartókkal is, nagyon szeretem
Wagnert. Mostanában pedig Brahms lett az egyik nagy
kedvencem. A szimfóniáitól meg tudok veszni, annyira
jók. Érdekes, hogy mennyit változik az ember. Sosztakovicsot például korábban utáltam.
TE: A zenetudományi szak elvégzése alatt vagy rögtön
utána már nyilvánvaló volt, hogy érdekli Önt a tanítás?
KS: Miután megkérdezte tőlem Kroó tanár úr, hogy
miért jövök a zenetudományi tanszakra, akkor már
azt mondtam, hogy főleg azért, mert tanítani szeretnék. Pécsett tartottam előadásokat a diáktársaimnak,
azt élveztem, meg ők is. Gondoltam, hogy ehhez van

valami szunnyadó képességem. Az ismeretterjesztés
mindig vonzott.

TE: Hogyan érintette a tanszéket a bolognai rendszer
bevezetése?

TE: Milyen tudással, ismeretanyaggal kell felvérteznie
magát egy jó zenetörténésznek? Például egy laikusnak
hogyan fogalmazná meg röviden a szak lényegét?

KS: A bolognai rendszerért nem lelkesedem. Persze
most már, hogy benne vagyunk, nem kellene visszacsinálni. Speciel pont a zenetudományi szakot nem
forgatta fel annyira, mint például a tanárképzést.
Annak idején már Kroó is gondolkodott abban, hogy
a harmadik év után szűrővizsgát kell tenni és ezt meg
is csináltuk. Most egy felesleges plusz nagy dolgozatot
kell írni. Inkább a kreditrendszer vágott minket tönkre,
mert nagyon sok órát kell miatta hallgatni, borzasztóan sok a kötöttség. Annak idején Kroó kitalálta, hogy
ki mit fog tanítani a következő évben, és az működött.
Most nekem le kell írnom az órahálót és attól nem
lehet eltérni. Ha történetesen egy tanár elmegy
külföldre, de ott van az órahálóban, akkor mit lehet
csinálni? Egyre jobban merevedik be a rendszer és ezt
én szörnyűnek tartom. Ráadásul a mindent elárasztó
pedagógiai tárgyak is tönkreverik a felsőoktatást.

KS: Először is rengeteg zenét kell ismerni. Az nyilván
nem várható el, hogy mindenki minden területen
otthon legyen, tehát jó, hogy ha korán kialakul egy-két
szakterület, amihez az illető nagyon ért. Egyáltalán
nem árt, ha tájékozott az ember az irodalomban, a
képzőművészetben és az íráskészségre is nagy szükség
van. Persze ez attól is függ, hogy kritikus lesz-e az illető
vagy ismeretterjesztő, mert lehet, hogy valakinek kutatói tehetsége van, de akkor is kell íráskészség, hogy
logikusan el tudja rendezni a mondanivalóját. Nem
árt korán elkezdeni a nyelvtanulást, hiszen nagyrészt
németül vagy angolul lehet hozzáférni az igazán
értékes irodalomhoz.
TE: Hogy jött a kritikaírás? Hiszen ezzel a területtel sem
foglalkozik minden zenetörténész.
KS: A kritikaírás egyszerűen úgy jött, hogy volt egy
ilyen órája Kroó tanár úrnak, itt nekünk kellett
kritikákat írnunk, amelyeket utána közösen boncolgattunk. Ilyen kurzust már én is tartottam a növendékeknek Kroó György bevált módszerével. Úgy tűnt,
hogy nekem ez jobban megy és Kroó megkért, hogy
bizonyos koncertekre menjek el, így kezdtem el kritikákat írni az Új Zenei Újságba. Persze Kroó vigyázott,
hogy az ember ne mondjon hülyeségeket.
TE: Budapest és Miskolc között ingázik, ráadásul a
rádiózás, kritikaírás is igen sok időt vehet el, s mindezek tetejében a zenetudományi tanszéket is vezeti.
Hogyan lehet mindezt összeegyeztetni?
KS: Most már érzem, hogy sok. Egyre kevésbé érzem
magam jól, de nehéz bármit is elhagyni. Miskolcra már
elég régóta járok le és tulajdonképpen fáraszt. Öt-hat
órákat utazom a szerdai napokon és nyolc órát tartok.
Ugyanakkor vannak lelkes arcok, akik miatt érdemes
lemenni. Egy nagyobb osztálynak több mint a fele
olyan, hogy csillog a szeme. A rádió a másik, amit
nagyon régóta csinálok, 34 éve, ami borzasztó sok, és
azt kell, hogy mondjam, hogy szerelmem lett. A többi
dolog kevésbé. A tanszékvezetés nem vesz el olyan
borzasztó sok időt, de persze az is egy plusz. Inkább az
a baj, hogy az embernek fejben kell tartani dolgokat és
ez nem mindig megy. De azért van segítségem, ilyen
például Belicza Júlia. Egyelőre úgy tűnik, hogy megy.
Úgy érzem, hogy a tanszék sikeres, hiszen például sose
voltunk még ennyien.

TE: Minden bizonnyal a legtöbb hallgató tud két nagy
„szerelméről”: az elefántokról és a tömegközlekedésről.
Mi volt az apropója a rajongásnak?
KS: A tömegközlekedés a gyerekkoromra vezethető
vissza. Amikor kisgyerek voltam, tizennégy féle busz
járt Pesten. Ma is elég sok jár, de nem ennyi. Kész
izgalom volt, hogy melyik jön éppen a megállóba.
Papírból megcsináltam a modelljüket is. A villamosok
is érdekeltek, kicsit kevésbé, mint a buszok. Na és a
vonatok! Micsoda gőzmozdonyok voltak annak idején. Ez egy gyerekkori dolog, ami úgy látszik, nem akar
elmúlni.
Az elefántok iránti rajongás később vált intenzívvé.
Köze van ahhoz, hogy amikor a fiam kicsi volt és
mesélni kellett neki, akkor mindig az elefánt volt az
egyik főszereplő. Mivel nagyon szimpatikus állat,
könnyű főszereplővé tenni és én egyre jobban beleéltem magam.
TE: Amire szintén igen sokan kíváncsiak: honnan jött a
„Samu” becenév?
KS: Valahonnan a gimnáziumból ered. A vicclapokban
volt a Samu bácsi, az Egyesült Államok jelképe. Az az
igazság, hogy már én sem nagyon emlékszem, hogy
miért ragadt rám. Néha a jóságos Samu bácsiként
emlegettem magamat, aki bajkeverőként volt jelen
mindenütt. Valahogy rajtam ragadt. Nem rajongok
érte, bevallom őszintén. De persze nagyon mulatságos, amikor egy rézfúvós gyerek, aki nem jár órára,
eljön vizsgázni és az indexébe be van írva, hogy Kovács
Sámuel.
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FIGYELŐ
JEVGENY KISSIN A
MŰVÉSZETEK
PALOTÁJÁBAN
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ÉLETMŰDÍJAK TANÁRAINKNAK

November 17-én este a Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyteremben a kiváló orosz zongorista,
Jevgeny Kissin örvendezteti meg játékával a zongoramuzsika kedvelőit. A művész a zenei világ figyelmét
1984-ben, tizenhárom évesen keltette fel, amikor
a Moszkvai Filharmonikus Zenekarral Chopin zongoraversenyeit adta elő. Ezt követően Európában
és a tengerentúlon egyaránt nagy sikereket ért el.
Az Egyesült Államokban 1994-ben debütált, ugyancsak Chopin zongoraversenyeivel, amit ezúttal a New
York-i Filharmonikusokkal szólaltatott meg Zubin
Metha vezénylete alatt. Kissin elismert művészként
olyan kiváló karmesterekkel játszik rendszeresen,
mint Claudio Abbado, Vladimir Askenazy és Daniel
Barenboim. A fiatal zongorista számos díj és elismerés
birtokosa: 1995-ben minden idők legfiatalabbjaként
nyerte el a Musical America „Az év legjobb hangszeres
előadója” címét, 1997-ben pedig „Az orosz kultúráért”
kitüntetést kapta meg. 2010-ben Prokofjev-lemeze
Grammy-díjat nyert Vladimir Ashkenazy és a Philharmonia Orchestra közreműködésével. Magyarországi
hangversenyén Chopin és Schumann kompozíciókat
tűzött műsorára.
Kaskötő Marietta

BRAD MEHLDAU ÉS JOSHUA REDMAN
BUDAPESTEN
Érdemes lesz november 25-én a Művészetek Palotája
felé venni utunkat, itt ad ugyanis felejthetetlennek
ígérkező koncertet Brad Mehldau (zongora) és Joshua
Redman (szaxofon) duóban. A két zenész talán a mai
mainstream éra legérdekesebb zenésze. Azontúl, hogy
mindenkivel játszottak, aki számít New Yorktól Barcelonáig, Brad Mehldau többek közt filmzenét komponált minden idők egyik legnagyobb filmrendezője
Stanley Kubrick Tágra zárt szemek c. filmjéhez, míg
Joshua Redman a japán Seatbelts-szel együtt hozta
létre a kultikus animének, a Cowboy Bebop-nak a
hanganyagát. Brad Mehldau népszerűsége túlmutat a
jazzrajongók népes táborán, ezt Radiohead, Nick Drake
és egyéb pop zenei feldolgozásaival érte el. Az ő zongora játéka és egyénisége magasan kihallatszik a műfaj
mai mozdulatlanságából, csakúgy mint Joshua Redman szaxofonozása. Mindenesetre nagyon érdekes
koncertnek nézünk elébe, mondhatni kötelező…
Ajtai Péter

Júliusban a Grazi Operaház ISO d’ ORO 2010
életműdíjjal tüntette ki Marton Éva világhírű
operaénekesnőt, tanszékvezető egyetemi tanárunkat,
kiemelkedő operaénekesi pályafutásáért, valamint a
nemzetközi és magyar énekes utánpótlás nevelésében
kifejtett aktív tevékenységéért. Az életműdíjhoz ezúton is gratulálunk!
Egyetemünk Fúvós Tanszékének vezetője, Hőna
Gusztáv egyetemi tanár, a júliusban Austinban
(Texas, USA) rendezett Nemzetközi Harsona Fesztiválon
vehette át a Nemzetközi Harsona Szövetség
életműdíját, művészi és tanári pályájának, valamint a
világ harsona előadóművészetére gyakorolt hatásának
elismeréseként. Ez a legmagasabb rangú nemzetközi
kitüntetés, amit harsonaművész elérhet.
(Forrás: www.lfze.hu)

RÉZFÚVÓS SIKEREK DÉL-KOREÁBAN
2010. augusztus 12. és 20. között került megrendezésre
Dél-Koreában, Jeju szigetén a 6. Nemzetközi Rézfúvós
Zenei Fesztivál és Verseny. E megmérettetésen vett
részt a mintegy fél éve, a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem végzett és jelenlegi hallgatóiból alakult
“In Medias Brass “ rézfúvós kvintett. Közel háromszáz,
a világ minden tájáról érkező fiatal muzsikus mérte
össze tudását 7 kategóriában (trombita, eufónium,
harsona, basszusharsona, kürt, tuba és rézfúvós
kvintett). Az In Medias Brass Quintet saját
kategóriájában első díjat nyert a háromfordulós
versenyen, és mindhárom, szóló kategóriában induló
tagja is a legjobbnak bizonyult. Stürzenbaum Róbert,
a MÁV Szimfonikus Zenekar első harsonása fölényesen
nyerte a harsonaversenyt, 55 versenytársát megelőzve.
Az első díj mellett egy francia mesterhengszert
kapott jutalmul. Ifj. Bazsinka József, a Zeneakadémia
doktorandusz
hallgatója
tuba
kategóriában
diadalmaskodott, melyben 43-an versenyeztek,
Benyus János, a MÁV Szimfonikus Zenekar szólókürtöse
pedig második díjat nyert, ám a zsűri első díjat nem
adott ki. Az In Medias Brass Quintet tagjai: Kresz
Richárd és Nagy Antal Endre - trombita, Benyus
János - kürt, Stürzenbaum Róbert - harsona, Ifj.
Bazsinka József - tuba. Az együttes rövid fennállása óta
folyamatosan együtt dolgozik, novemberben két
európai nemzetközi versenyen vesz részt, majd
decemberben ifjúsági koncertsorozatot indít, a
dél-koreai sikerek eredményeképpen pedig egy
felkérésnek eleget téve 2011-ben ázsiai turnéra
indul. Ekkora magyar rézfúvós sikerre eddig még nem
volt példa, hiszen a verseny 7 kategóriájából 4 magyar
győzelemmel zárult.

ZENEBONA
Kedves Hallgatók! Ezen az oldalon hirdethetitek koncertjeiteket. Ha meg akarjátok jelentetni következő
számunkban, hogy mikor és hol léptek fel decemberben (a házon belüli dolgokra különösen kíváncsiak
lennénk), akkor írjátok meg november 10-ig az ezen az oldalon látott formátumban nekünk. Kontakt:
Sipos Soma (titkar@lfzehok.hu). Ha november 10. utána küldtök hírt, akkor valószínűleg „csak” online a
HÖK honlapon, illetve ha jók lesztek, a fidelio.hu-n tüntetjük majd fel a koncerthíreket. Természetesen
tisztában vagyunk azzal, hogy a műsor- és szereplőváltoztatás jogát mindenki fenntartja.

JÁTÉK A FIDELIO EDU-ARTTAL
Nyerj jegyet Bogányi Gergely Chopin-maratonjára! Keresd a részleteket a http://eduart.fidelio.hu oldalon.

HANGULATKONCERTEK
A MŰVÉSZETEK PALOTÁJÁBAN
Mára ugyanolyan nehéz elképzelni a Művészetek Palotáját Hangulatkoncertek nélkül, mint az ország zenei
életét a Müpa nélkül. Harmadik esztendeje minden héten
több alkalommal a budapesti Zeneakadémia hallgatói,
alkalmanként pedig egy-egy konzervatórium vagy vidéki
zeneművészeti főiskola diákjai adnak bensőséges hangulatú hangversenyeket a Palota előcsarnokának környékén.
Keddenként a könnyedebb műfajok és népzenei műsorok
kapnak helyet a Zászlótérben, szerdánként és szombatonként a komolyzenéé a főszerep az Üvegteremben, míg
csütörtökönként a dzsessz akkordjai teremtenek hangulatot az előcsarnokban vagy a Zászlótérben. A koncertek
részletes műsora megtalálható a havonta megjelenő
szórólapokon és a Művészetek Palotája honlapján
(www.mupa.hu). A belépés díjtalan.
NOVEMBER 3. SZERDA
17:00
Hangulatkoncert
Művészetek Palotája – Üvegterem
NOVEMBER 4. CSÜTÖRTÖK
17:00
Hangulatkoncert
Művészetek palotája – Előcsarnok
NOVEMBER 6. SZOMBAT
19:00
Sebő-klub
Budavári Művelődési Ház
(1011 Budapest, Bem rkp. 6.)
Km.: Csatai László “Csidu”, Sebő
Együttes, az LFZE népzene szakos
hallgatói
NOVEMBER 7. VASÁRNAP
15:00; 19:00
Jótékonysági koncert
Klauzál Ház (Klauzál Gábor Budafok-Tétényi művelődési Központ)

A JAZZ-TANSZÉK BEMUTATKOZIK
Minden héten szerdánként este nyolctól – de
nem kell megijedni, ha csak kilenctől – a Tűzraktér
(1061 Budapest, Hegedű utca 3.) ad otthont a
Jazz-tanszék hallgatói Jam Session-einek Ínhüvelygyulladásig: JAZZ JAM SESSION – Professzionális örömzene címmel. A koncertekre a belépés
ingyenes.
Időpontok novemberben: 3., 10., 17., 24.
Csütörtökönként pedig az Üllői úti és Köztelek
utcai épületektől nem is olyan messze található
Jedermann kávézóban (1092 Budapest, Ráday
utca 58.) hallgathattok jazz-muzsikát ugyancsak a
tanszék növendékeitől este kilenc órától.
Időpontok novemberben: 4., 11., 18., 25.

Km.: Uzsaly Bence András (zongora), Otthon Tétényben Kh.
Egyesület színjátszó csoportja
Beethoven, Schubert, Chopin,
Schumann-Liszt művei; A Fiú (dráma)
NOVEMBER 9. KEDD
17:00
Hangulatkoncert
Művészetek Palotája – Zászlótér
NOVEMBER 13. SZOMBAT
11:00
Hangulatkoncert
Művészetek Palotája – Üvegterem
NOVEMBER 17. SZERDA
17:00
Hangulat extra. Bemutatkoznak a
Fischer Annie ösztöndíjasok
Művészetek Palotája – Üvegterem
Km.: Szakács Ildikó (ének), Szabó
Ferenc János (zongora)

Muszorgszkij, Schumann, Balassa,
Chopin, Donizetti és Erkel művei
NOVEMBER 18. CSÜTÖRTÖK
17:00
Hangulatkoncert
Művészetek Palotája – Előcsarnok
NOVEMBER 23. KEDD
17:00
Hangulatkoncert
Művészetek Palotája – Zászlótér
NOVEMBER 24. SZERDA
17:00
Hangulatkoncert
Művészetek Palotája – Üvegterem
NOVEMBER 30. KEDD
17:00
Hangulatkoncert
Művészetek Palotája – Zászlótér

0
6

RENDEZVÉNYEK
Első ötlet: ebben az évben pontosan tervezhető,
hogy mikor lesz ZAK-os rendezvény: minden második
csütörtökön. Igen, ez minimum kétszer több, mint eddig, de szerintünk van/lesz rá igény. Ezzel már tudsz
előre számolni:

2010. november 11. - Gólyabál
2010. november 25. - a Delíriumban
2010. december 9. - a Delíriumban

ZAK-OS BULI - KELL EZ NEKEM?
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A Zeneakadémia sok szempontból különleges hely.
Gyanítom, itt a legnagyobb az egy négyzetméterre
eső Kossuth-díjasok száma (főleg mióta kevesebb
helyen vagyunk ugyanannyian), a világon egyedül
itt lehet kreditet kapni nádfaragásért - és itt járnak a
legkevesebben egyetemi buliba.
Második ötlet: A programokat legnagyobb részt zárt
körben tartjuk. A biztonságért és a “kellemetlen emberek” eltávolításáért van, aki felel.

Ahogy elnézem, ennek sok összetevője van.
Például a régi rossz emlékek, a pletykák (amiből ismét
elöl vagyunk a világranglistán), az elfoglaltság stb. Erre
is ki kellett találnia valamit az új HÖK-nek.

Harmadik ötlet: igyekszünk az “igyá oszt táncojjá”típusú bulik helyett pár meglepetéssel, programmal
mozgalmasabbá tenni a rendezvényeket. Aki táncolni
akar, táncoljon, aki inni akar, igyon, aki beszélgetni,
tudja azt is megtenni értelmes keretek között.

Negyedik ötlet: lesznek kiöltözős, elegáns rendezvényeink is – a bálok. Ezek magasabb nívójú helyen,
nagyobb apparátussal, fontosabb rendezvényekként
szeretnénk, ha bevonulnának a köztudatba. Az első
ilyen, a Gólyabál, november 11-én lesz. Talán az év
legfontosabb estéje.

Ötödik ötlet: olcsók a bulik. Az ötszáz forintos belépő
és a háromszáz forint alatti sörár budapesti viszonylatban mosolyogtatóan alacsony. Persze a bálokon
muszáj kicsit mélyebben zsebbe nyúlni, de a nyolcszáz
forintos sörárak ideje lejárt. Tudjuk, egy átlagos egyetemi polgár mit engedhet meg magának anyagilag:
erre tervezünk.

Utolsó ötlet: szeretnénk, ha még több lenne a pletyka. Ha ezeknek a buliknak jó híre menne és elkezdene az
egyetem polgársága közös programokban gondolkodni. Hol máshol találkozhatna a magamfajta énekes a leendő
Kossuth-díjas nádfaragóval, ha nem az Egyetem rendezvényein?
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HÖK - GAZDASÁG
MIÉRT ALACSONYABB AZ ÖSZTÖNDÍJ A
ZENEAKADÉMIÁN, MINT MÁSHOL?
Biztosan mindannyian tudjátok, hogy a Tanulmányi
ösztöndíjat milyen szempontok figyelembevételével osztjuk ki minden félévben, ezért ezzel nem is
untatlak Benneteket, ha szükséges, a HÖK honlapon
minden információt megtaláltok. Évek óta foglalkoztat
viszont mindenkit az a kérdés, hogy miként lehet, hogy
a Zeneakadémián a Tanulmányi ösztöndíj jóval
kevesebb pénzzel kecsegtet, mint a többi nagy hírű
egyetemen?

0
9

A probléma megoldásához vezető úton először a
következőt kell megérteni: a HÖK nem más, mint
egy klasszikus értelemben vett elosztóegység. A felhasználható összeget az állam meghatározza, mi erről
az összegről kapunk egy kimutatást, amelyből aztán
megfejtjük, mennyi ösztöndíjat adhatunk az egyes
hallgatóknak havonta. Ugyanez az állami rendelkezés
azt is befolyásolja, hogy a hallgatók mekkora része
kaphat ösztöndíjat, szó szerint úgy fogalmaz: „maximum az 50 %-a”. Ráadásul mi ezt a következőképpen
egészítettük ki: „minden szakcsoportnak az 50 %-a”.
Persze ha a hallgatók 1%-a kapna csak ösztöndíjat,
akkor rögtön az 50-szerese lehetne az összeg. Igaz,
ebben az esetben a kb. 630 hallgatóból mindössze 6-7
ösztöndíjas lehetne. Tehát több ösztöndíjat csak akkor
lehetne adni, ha kevesebben kapnának.
Mi az oka annak, hogy a HÖK évek óta nem akar kevesebb hallgatónak ösztöndíjat osztani, még akkor sem,
ha ezzel a kimagasló átlagokat jobban elismerhetné?
Nyilván Ti is érzékelitek, hogy amíg egy Műegyetemre
járó hallgatónak kimondottan öröm egyes tárgyakból
az elégséges érdemjegy, nálunk ez csak elvétve fordul
elő. A művészképzésben ugyanis a „jó” gyakran azonos
lehet a „középszerűvel”, ezért nálunk mindenki igyekszik a két legjobb jeggyel értékelni, amit mi, hallgatók
nem is nagyon sajnálunk.
Felmerül a kérdés, hogy nem lehetne-e akkor azoknál
a tárgyaknál ötfokozatú érdemjegyet adni, amelyek
nem szoros értelemben vett művészi tárgyak? Itt
legtöbb esetben már megemlíthetnénk a szolfézszeneelmélet tárgyat is, hiszen egy sokkal objektívebben
működő értékrendszer kidolgozására van lehetőség,
ám még sokkal szembetűnőbb az „általános” elméleti
tárgyakból szerzett jeles érdemjegy a mindannyiunk
által ismert másfél-két órás felkészülés után.
Játsszunk el a gondolattal! Tételezzük fel, hogy Kiss
Kunigunda általános zenetörténetből elégségest kap,
főtárgyjegye viszont jeles. Bővítve a játékot, hozzunk

létre mellé egy osztálytársat, Lucc Gizella néven, aki
ugyan nála jóval gyengébb főtárgyi teljesítményt nyújtott, de – a korábbiakban vázolt művészeti osztályzás
miatt – a jeles érdemjegyet ugyanígy megkapta. Gizella azonban azok közé tartozik, akik az objektívebben
értékelhető tárgyakból sokkal több tanulással megszerzik a 4-es(!) érdemjegyet is, mely az ötfokozatú
osztályzás esetén bizony komoly sikernek számít! Kettejük összehasonlításából látszik, hogy Gizella átlaga
sokkal jobb lesz, noha bevallottuk, hogy Kunigunda
főtárgyi teljesítménye messze meghaladta az övét.
Igazságos lesz-e tehát, hogy a magasabb tanulmányi
ösztöndíjban mégis Gizella részesül? A kérdés költői
volt.
Miután tisztáztuk, miért nem lehet jobban elkülöníteni az átlagokat egymástól, érdemes megfigyelni
ennek következményét az ösztöndíjrendszerre nézve
is! Ugyan mindenki átlaga meghaladja az említett
műegyetemi hallgatóét, mégsem kaphat akkora ösztöndíjat. Ráadásul feltettük a kérdést, miért nem lehet
csupán a hallgatók 25%-ának ösztöndíjat adni? Az állami rendelkezés ezt nem zárja ki. Amikor megjelenik
egy szakcsoport, amelynek több mint 50%-a kitűnő
(ebben az esetben 5,00 átlaggal rendelkezik), hogyan
lehet megmondani, ki ne kapjon ösztöndíjat? Ugyan
ez szélsőséges eset, és csak 4-5 alkalommal fordult
elő ilyen tanszakcsoport az elmúlt években, mégis
látszik, hogy miért képzelhető el, hogy még az 50%-os
lehetőséget maximálisan kihasználva is olyat láthattok a táblázatainkban, hogy egyes szakokon 4,97 az
ösztöndíjhatár! Ha csak 25% kapna, rögtön 5,00 lenne
itt is és cseppet sem igazságosan szorítaná lejjebb az
összeget más tanszakokon, hiszen nem tudnánk tartani magunkat a megcélzott 25%-os arányhoz.
Zeneakadémistaként tehát egy olyan helyzetbe csöppentünk, amely nem szerencsés ugyan, mégsem
tudjuk úgy megváltoztatni, hogy az mindenképpen
jó legyen! Igyekszünk hát megfelelően tanulni, és
reménykedni abban, hogy a szerencse is mellénk áll.
Hiszen a jelenleg adható ösztöndíj maximumértéket is
meg lehet keresni azzal, ami ennek az intézménynek a
legnagyobb erénye: a kimagasló szakmai tudás, és az
itt összefonódó kapcsolati hálózat. Aki ebben az irányban tud érvényesülni, és koncertezési lehetőségekhez
jut, egy-egy este alatt akár a teljes havi ösztöndíj többszörösét is megkeresheti!
Tőri Csaba
Gazdasági alelnök

DJB - TANULMÁNYI
AZ ÚJ DJB
Mint már tapasztalhattátok, idén fenekestül felfordítottuk a pályázási rendszert. Egyrészről mostantól
interneten lehet pályázni a pályázatkezelő segítségével a Szociális támogatásra és az Alaptámogatásra. Másrészről kisebb jogi nyomásra átálltunk
pontrendszerre, valamint a lakhatási támogatás
szintén jogi nyomásra egybeolvadt a szociális
támogatással.
A Dijákjóléti Bizottság feladatai általában a hallgatók pályázatok útján való anyagi segítése, idén egy
teljesen új DJB állt fel, új elnökkel (Pávai Gyopár) és
teljesen új tagokkal (Jordanov Ágnes, Morvai Tamás,
Völgyesi Barnabás és Pojendán Gergő). Így nem volt
nehéz egy teljesen új és praktikus rendszert kiépíteni.
A nyár folyamán igyekeztünk gyors, egyszerű és
kényelmes internetes pályázási rendszert alkotni, mert
így mindenki otthonról, külföldről is tud nyugodtan
pályázni, másrészről többé nincsenek elkésett pályázatok. Ezenkívül a számítógépes rendszer segítségével – ha mindenki a pontos és hibátlan adatokat adná
meg –, sokkal gyorsabban végeznénk az elbírálásokkal.
Természetesen ez nem jöhetett volna létre Handler
András, a volt DJB elnök programozási tudása nélkül,
a programnak a megírása és a fejlesztése mind az ő
érdeme.
A rendszerben bekövetkezett másik lényeges változást a 2007/51-es kormányrendelet alapján kellett
sürgősen megváltoztatnunk, amelyben törvény írja
elő, hogy a lakhatási támogatásra adott állami pénzt
a szociális támogatás keretein belül kell kiosztani és az
elbírálás során a DJB által meghatározott pontrendszert kell alapul venni. Mivel ez a törvény már 2007ben létrejött, rendkívül sürgős volt a bevezetése.
Amit még szeretnénk elérni, hogy a többi támogatást
is lehessen elektronikus úton megpályázni, valamint
egy könnyebben és jobban használható tájékoztatót
feltenni a www.lfzehok.hu-ra, hogy mindenki számára
egyértelműbbé váljon az egész pályázási és igazolási
rendszer.
Az idei pályázási szezon lezárult, már csak a Rendkívüli szociális támogatásra és a Kurzus- és versenytámogatásra van lehetőség pályázni. Nagyon sok
tapasztalattal gazdagodott az új csapatunk, reméljük,
elégedettek lesztek a munkánkkal. Rengeteget dolgoztunk a megújítás jegyében és természetesen a pályázatok elbírálásán is.
Köszönjük a bizalmatokat.
Pávai Gyopár
A Diákjóléti Bizottság elnöke

A „LÁTHATATLAN”
TANULMÁNYI BIZOTTSÁG
Hogy miért is láthatatlan? Nos… talán nem is kell ezt
nagyon magyarázni. Amikor bemész a HÖK-irodába,
valószínűleg a szociális támogatás és az ösztöndíj felől
hamarabb fogsz érdeklődni, mint afelől, hogy hogyan
kell kitölteni egy kamarakérvényt vagy kihez fordulj, ha
gondjaid vannak az ETR-rel, esetleg a tanáraiddal vagy
a kreditjeiddel.
Ha mégis ilyen problémáid támadnának, mi itt vagyunk,
s keresd bátran bizottságunk tagjait. Az Oktatási és
Tanulmányi Bizottságba a HÖK három embert delegál.
A HÖK mindenkori titkára hivatalból tagja a bizottságnak. Ebben az évben Sipos Soma, V. évfolyamos zenetudományi szakos hallgató látja el eme feladatkört.
(Kedves hallgatók, ő rejtőzik a titkar@lfzehok.hu cím
mögött.) Az adminisztrációs dolgokon kívül szorosan
együtt kell, hogy működjön szinte minden elnökségi
taggal, főként a Tanulmányi Bizottság elnökével.
A bizottság tagja továbbá az, akit a tanszaki kapcsolattartók közül a HÖK közgyűlésén megválasztunk, persze
jelölés után. Idén Nász Renáta, BA III. évfolyamos,
klasszikus ének szakos hallgató csapatunk második
lelkes tagja. Mióta az ének szakosok bizalmat szavaztak neki, s bekerült e bizottságba, azóta máris sok idejét a HÖK-nek szenteli.
Végül, a harmadik tag a HÖK Tanulmányi Bizottságának
mindenkori elnöke. Jelenleg ebben a státuszban jómagam, vagyis Burkus Boglárka, MA I. évfolyamos
kóruskarnagy vagyok. A bizottságban immár harmadik
éve szavaztatok nekem bizalmat, az elnöki posztot második éve töltöm be.
Ha bármilyen problémád van a tanulmányaidat érintő
kérdésekkel kapcsolatban, bátran fordulhatsz hozzánk és igyekszünk útmutatást adni és megoldani
mindent, amit csak tudunk. Ebben nagymértékben
segít a Tanulmányi Osztály, tagjaival s főleg Gazsi Olívia
Tanulmányi Osztályvezetővel évek óta szinte napi kapcsolatban vagyunk.
Térjünk vissza a láthatatlansághoz:
Rengeteg dologban jártunk el és az első héten napi
10-12 órát dolgoztunk, hogy segítsünk Nektek. Amit
ebből észrevettetek: ha valami úgy működött, ahogy
kellett volna. Azon meg mit kellene észrevenni?
Oszd meg velünk sikereidet! Ha kiemelkedő teljesítményt nyújtottál egy belföldi, vagy külföldi versenyen,
írd meg nekünk (tanulmanyok@lfzehok.hu) és mi
elmondjuk mindenkinek (mind a honlapon, mind az
újságban)!
Mi is hallgatók vagyunk, már van kihez fordulnod!
Burkus Boglárka
A Tanulmányi Bizottság elnöke
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STORY
VÁMPÍROK ÉS GÓLYÁK
EASTER-GOTHAMBEN
Izgalmakkal teli szívvel bontottuk ki a borítékot a
felvételi értesítővel június végén. A jó hír mellett ott
pihent egy értelmezhetetlen levél, melyet Drakulaölő
János írt alá. (Hát az meg kicsoda?) Gólyatáborba
invitált minket, szúnyogok, brekekék és vámpírok
társaságába.
A gólyatábor egyik csoportvezetője, Bóna Ilona
beszélgetett két gólyával, Békéssy Lilivel és Ramocsa
Lilivel.
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Bóna Ilona: Milyen volt az első benyomásotok a
pályaudvaron? Milyen volt a vonatút?
Ramocsa Lili: Egyik gólyatársammal mentünk ki a
vonatállomásra, hogy el ne tévedjünk. Azt gondoltam,
hogy majd egy valaki jön ki értünk, aki levisz EasterGothambe (Esztergom, mint kiderült, a gólyatáborok
storyjához igazodva gyakran adnak a duxok valami
fantázianevet a városnak), ahol majd mindenki megtalálja a „helyét”. Hát nem így történt… Egy csomó
ismeretlen odajött az akkor már összecsoportosult
kis gólyatársaságunkhoz és elkezdték hadarni, hogy
ki kivel lesz. Négy csapatba osztottak minket, minden
csapat élén két csoportvezetővel (egy fiú és egy lány).
A vonatút pedig… csak annyit mondok, élvezet…
ahhoz ott kell lenni…

Békéssy Lili: Én kiszúrtam egy csapat kékpólós
embert, a pólókon a következő felirattal: Dux-kör.
Hirtelen bevillant, hogy vajon jó helyen járok-e, ötletem sem volt, hogy mi az. Gondoltam, odamegyek, és
majd meglátjuk. Maximum elküldenek. Végül sikerélménnyel zárult a nagy keresgélés. A vonatút pedig
rengeteg élményt és váratlan meglepetést tartogatott.
B.I.: Meséljetek egy kicsit a táborról! Milyenek voltak
a programok? Volt időtök unatkozni?
R. L.: Nekem abszolút élvezetes volt, személy szerint ez
volt az első gólyatáborom, sajnos ki kellett hagynom a
gimis és a konzis tábort is. Imádtam ezt a társaságot,
új környezet, új emberek. Eszméletlen jó programjaink voltak, sokat szenvedtünk, szenvedve röhögtünk,
röhögve szenvedtünk, unatkozni pedig abszolút nem
volt időnk. 4 nap alatt 8 óra alvás? Azt hiszem, szép
teljesítmény egy gólyától!
B.L.: Bár én őszintén szólva, ettől a vámpír-témától
nem vártam túl sokat (minden tábor más témájú),
mégis nagy élmény volt, és a szervezők humora is
zseniális, tényleg sok volt a nevetés! Sőt, megdöntöttem az ébren maradási rekordomat és kb. 56 órát
töltöttem felhőtlen mámorban nyitott szemmel. De
aludni nem is volt kedvem, mert nagyon jól éreztem magam. Pláne legkedveltebb hipermarketünk
májkrémje mindennapi fogyasztása közben…

B.I.: Hogy éreztétek magatokat ennyi ismeretlen
ember között? Sikerült barátokat szerezni akár a
csoportotokon kívül is? Sikerült csapattá kovácsolódni a csoporttagjaitokkal?
R.L.: Elmondhatom, hogy egy hihetetlenül jó csapatba
kerültem. Azt hiszem, hogy már a Nyugati pályaudvaron csapattá kovácsolódtunk, amire rásegítettek a
rekeszizmokat nem kímélő agymenések.
Imádom a „csopvezeimet”, nagyon jó munkát végeztek. Sajnos – azért annyira talán mégsem –, olyan sok
csoportos tevékenységet kellett végrehajtanunk, hogy
a többi csapattal nem nagyon lehetett kapcsolatot felvenni, csak az esti diszkó keretében, de ott is inkább
táncoltunk, mint beszélgettünk.
B.L.: Sok volt a csopifogi (csoportos foglalkozás – a
szerk.), de így jobban megismerhettük társainkat, és
beszélgethettünk olyan emberekkel, akiket a sulin
belül nem lett volna alkalmunk megismerni. Én mondjuk szokásos közvetlen stílusomban sok emberrel
megismerkedtem, így nem állíthatom, hogy nem volt
lehetőségünk barátkozni.

B.I.: Milyen volt a „másik oldal”, azaz a dux-kör?
A csoportvezetőiteken kívül sikerült más duxokat is
megismerni? Esetleg barátságot kötni?
R.L.: Mint említettem, nem sok időnk volt másokkal
ismerkedni csapaton kívül, de azért az esti tánc összehozta a népet. A többi duxszal egy-két mondatot
váltottam ugyan, viszont mélyebb kapcsolatot nem
sikerült kötnünk. De majd a dux-táborban! Azt hiszem,
elmondhatjuk, hogy nem voltak klikkesedések gólyák
és duxok között, mindenki összetartott!
B.L.: Én kicsit féltem, hogy sok művész közt mindenki magával lesz elfoglalva, viszont szerencsére

ez a félelem alaptalan volt. A csopvezeimről és a
szervezőkről csak jó dolgokat tudok elmondani, fantasztikusan összehoztak minket. Öt-hat embert ismertem a tábor elején, és amikor hazaértem, a facebook
ismerőseim száma igencsak megugrott. Nagyon jó
érzés úgy végigmenni az akadémia folyosóján, hogy
rengeteg ember köszön.
B.I.: Az egyetemi gólyatáborokról él egy sztereotípia
(alázás, szívatás, stb…). Szerintetek a Zeneakadémia
gólyatábora megfelel ennek?
R.L.: Hallottam pár dolgot más egyetemek gólyatáboráról, durva feladatokról és nem baj, hogy ez nem
ilyen volt, noha azért akadtak nehezebb pillanatok,
fárasztó és szenvedős feladatok. Ami különösen tetszett, hogy ahhoz képest, hogy zenészek vagyunk, a
diszkó kivételével alig volt zenei dolog a táborban.
B.L.: Nem volt olyan feladat, amire azt mondtam volna, hogy nem csinálom meg szívesen.
Bár nem hiszem, hogy össze lehetne hasonlítani a
többi egyetemi tábort a „ZAK-os”-sal. Itt, a mi gólyatáborunkban
inkább
arra
törekedtek/törekedtetek, hogy
ti is, de mi is jókat röhögjünk
magunkon és egymáson, és szerencsére nem arra, hogy minél
jobban szívassátok az ember
fiát/lányát.
Lilik: Milyen volt csopveznek
lenni, pláne, hogy „friss”
dux vagy? Tudjuk, hogy sok
stresszel jár a szervezés is,
de azért élvezted?
B.I.: Amióta dux lettem –
pontosan fél éve – minden
álmom az volt, hogy a gólyatáborban csopvez lehessek.
Sikerült is. nagyon nagy
élmény volt egy csoportot
vezetni,
gólyákkal
foglalkozni, társaságot kovácsolni.
A szervezésben nem nagyon
voltam benne, de egy kicsit az elején beleláttam, hogy milyen nagy munka. Szóval
mi duxok sem aludtunk szinte semmit, de
abszolút megérte! Nagyon jó kis társaságot sikerült
kovácsolni a csoportvezető társammal, Dinya Dáviddal. Nagyon jó érzés egy ilyen társaságba tartozni,
mint a Dux-kör, szóval – ez itt a reklám helye – gyertek
Dux-táborba!
Békéssy Lili, Bóna Ilona, Ramocsa Lili
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VÁJTFÜL
ZSOLTÁROK
Ezzel a címmel adott hangversenyt
az Új Liszt Ferenc Kamarakórus
Erdei Péter vezényletével a VIII.
kerületi Mária utcai Jézus Szíve
templomban
október
3-án.
A koncert műsorában zsoltármegzenésítések hangoztak el Johann Hermann Schein 1623-ban
megjelent Israelsbrünnlein című
gyűjteményéből, váltakozva kortárs magyar szerzők műveivel.
A műsor szendvics jellege, a Schein
és a kortárs darabok váltakozása
első látásra szokatlannak tűnt, a
régi és új zsoltármegzenésítések
azonban harmonikus keretet biztosítottak a koncertprogramnak.
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A program első számaként felhangzó Schein-zsoltár, a „Was
betrübst du dich, meine Seele”
hatásos indításnak bizonyult a
darab kontrasztos, jól elkülönülő
zenei tömbökből álló szerkezete
miatt. A mű karakterét olyannyira jól sikerült megtalálnia a
karnagynak és a kórusnak, hogy
egy pillanatra azt a hangzó tényt
is feledtették a hallgatóval, hogy
a szólamok mind szövegmondásban, mind intonációban folytonos
szétesésben vannak. Szerencsére
a koncert folytatása részletekben és összességében is sokkal
pozitívabb volt ennél az indításnál. A kórus már a következő
darabnál, Beischer-Matyó Tamás
zsoltármegzenésítésénél rátalált
egy kedvezőbb hangzásra. Rendkívül tiszta kórushangot hallhattunk, amelyet fényes pianók,
érzékenyen együtt mozgó szólamok, telt, ám mégis könnyű hangszín jellemeztek. A következő
zsoltármegzenésítést,
Schein
„Zion spricht” kezdetű darabját
hallgatva karakterében mintha a
kezdő Schein-darabot hallottuk
volna javított kiadásban.
A negyedik műsorszámként felhangzó Tóth Péter-darabban, a

Dormi Jesu-ban a kórus megmutatta egyik legfőbb erényét, a tisztán intonáló, karcsú, könnyedén
mozgó tenor szólamot. Ezt a kiváló
szólamot további darabokban
is gyönyörűséggel élvezhette a
hallgatóság, Orbán György „Cor
mundum” és Kocsár Miklós „Beatus vir” kezdetű zsoltárfeldolgozásaiban.
A következő Schein-művekben,
a „Wende dich”, az „O, Herr, ich
bin dein Knecht” és a „Dennoch
bleibe ich stets an dir” kezdetű
zsoltárokban a kórus egyes
szólamai a művek karakterének
megfelelően hajlékony mozgással énekeltek, finom dallamíveket
formálva. Mindezt biztos intonációval, érthető, jól hangsúlyozott
német szövegmondással tették.
Ezeket a darabokat hallgatva fogalmazódott meg bennem, hogy
ezt az intimebb hangzásvilágot a
kórus sokkal hitelesebben, egyben
érzékenyebben tudja visszaadni,
mint a „Was betrübst” és a „Zion
spricht” kezdetű motetták nagyszabású, látványos tömbjeit.
Viszont ezekben a darabokban,
egyes szólamok szólisztikus megnyilvánulásait hallgatva derült ki az
is, hogy a legmélyebb alt szólam,
időnkénti kontratenor szerepében
nem igazán tudja megjeleníteni
azt a hangszínt, ami szükséges
lenne.
A koncert végén elhangzó Vajdadarabban élvezhettük a kórus
könnyed, mozgékony, felszabadult,
bár már kissé fáradt hangzását.
Csemiczky „Pater Nostere” bensőséges hangzásával méltó zárása
volt a templomi koncertnek.
Kiss Veronika Éva
(Új Liszt Ferenc Kamarakórus önálló estje, V.: Erdei Péter, Jézus Szíve
jezsuita templom, 19:00, Schein:
Was betrübst du dich, meine Seele
(42. zsoltár); Zion spricht: der Herr
hat mich verlassen - Ézsaiás 49.

14-16; Wende dich, Herr, und sei
mir gnädig (25. zsoltár); O, Herr,
ich bin dein Knecht (116. zsoltár);
Dennoch bleibe ich stets an dir (73.
zsoltár); Beischer-Matyó Tamás:
Psalmus 131; Tóth Péter: Dormi
Jesu; Orbán György: Cor mundum
(50. zsoltár); Kocsár Miklós: Beatus vir (1. zsoltár); Vajda János:
Psalm 117; Csemiczky Miklós: Pater Noster)

SEJTBE ZÁRT
VILÁGEGYETEM
2010. szeptember 14-én átütő
sikert aratott Kovalik Balázs legújabb rendezése, Arrigo Boito
Mefistofeléje. A zenekart Kovács
János vezényelte, szólistaként
Bretz Gábort, Fekete Attilát, Létay
Kiss Gabriellát, Boncsér Gergelyt
és Pánczél Évát halhattuk.
Mondhatni leesett az állam az
előadás nyitójelenete után. Eddig
három rendezést láttam Kovaliktól,
amelyek után ambivalens érzések
maradtak bennem, így kíváncsian
vártam, ezúttal mivel áll elő. Már a
nyitány alatt felment a függöny, a
Mennyország képe tárult a nézőtér
elé: angyalok serege táncolt a színpadon, a kör közepén két vörös
szárnyas Lucifer-táncos küzdött
egymással. Rendkívül eredeti volt
Benedek Mari jelmeztervező modern, áttetsző, felfújható tollakból
álló angyalszárnya, melyet a tánckar összes tagja viselt.
A kórus egy gigantikus DNS-láncon
(avagy csigalépcsőn) mint egy-egy
molekula énekelt, köztük a zenekari árokból feljött három harsonás
biztosította a zene térhatását.
A monumentális látvány és hangzás talán hatásvadász volt, de
engem ez csöppet se zavart, ha az
volt, hát elérte hatását, hatalmas
lelkesedéssel vártam a folytatást.
Lehetetlen felsorolni azt a rengeteg
kreatív ötletet, amit Kovalik Balázs megjelenített a színpadon,
így csak kedvenceimet ragadom ki.

Már megszokott a fiatal rendezőtől, hogy minden színnek külön
jelentősége van, ez a mostani
előadásra is igaz volt. Természetesen még ő sem tudta kikerülni a piros szín kliséjét, de ez
nem is baj, mert így a hallgatóság
minden tagjának, nem csak a
hozzáértőknek volt világos a
szimbolika. Margherita börtönjelenetében a színpad közepén álló
hatalmas vértócsával jelenítette
meg a nő gyilkosságát, ami elég
merész ötletnek számít. Igaz, a jelenet a vége felé már kezdett kissé
hasonlítani egy Tarantino-filmrészlethez, de azért hatásos volt.
Nagyon ötletesnek találtam, ahogy
a színpadon álló gigantikus DNSlánc alkotta a Föld és a Menny,
illetve Pokol és Föld közti kapcsolatot, ha úgy tetszik azt a bizonyos
Paradicsombeli életfát. Többször
megjelentek a színpadon átlátszó
gömbökben férfiak (a második
jelenetben angyalok, az utolsó jelenetben mint Trója felett lebegő
férfilelkek). Ez valamiképp egy sejt
képét idézte fel bennem megint
csak a rendezés egyik fő koncepciójára reflektálva.
Az énekesek, az énekkar és a
zenekar színvonalát csak dicsérni
tudom, különösen tetszett Bretz
Gábor basszusa és Kovács János
muzikális vezénylése. Maga a
darab bár nem tartozik a zseniális,
megismételhetetlen remekművek
közé, de azért sok igen finom
megoldás figyelhető meg benne,
különösen a zenei textúra vastagságának-vékonyságának tekintetében.
Ebben a félévben sajnos már nem
játsszák többet a Mefistofelét, de
februártól ismét műsorra kerül, a
tavaszi félévben négyszer láthatjuk
majd ezt a fantasztikus rendezésű
darabot. Mindenkinek ajánlom figyelmébe!
Könyves-Tóth Zsuzsanna
(Arrigo Boito: Mefistofele; Magyar
Állami Operaház, 2010. szeptem-

ber 14. R.: Kovalik Balázs, V.: Kovács János)

SZABADSÁG ÉS
FEGYELEM
Komplexitás. Ez a legtalálóbb kifejezés azon Bach – Schumann –
Anderszewski hármasnak jellemzésére, amelyet 2010. szeptember 30-án ismerhetett meg a
Művészetek Palotájába látogató
közönség.
Piotr Anderszewskit emberileg
és zeneileg összetettség jellemzi.
A félig magyar, félig lengyel származású zongoristára már gyermekkorában is több kultúra
hatott (hisz – mint egy korábbi
interjúban mondta – a nyarakat
rendszerint Magyarországon töltötte
nagymamájánál).
Érett
pianistaként több ízben ellátogatott Magyarországra, ma a világ
legnagyobb
koncerttermeiben
lép fel. Szavakkal nehéz körülírni,
amit Anderszewski Bach-interpretációi nyújtanak. A 41 éves
zongoraművész gesztusai intellektualitást tükröznek, s ha az ember oly előnyös helyre kap jegyet,
ahonnan megfigyelheti kezeit is,
akkor nemcsak hallja, de látja is a
szabadság és a fegyelem varázslatos szimbiózisát. Anderszewski
kimunkált, precíz zárlatai különös
érzést váltanak ki a hallgatóságban, s a záróakkordot megelőző,
hosszan elnyújtott késleltetései
feloldásra vágyó tekintetek százait vonzzák a pódium felé. S minthogy ma is Bach zenéje szolgál
a zongoristák „lázmérőjeként”,
nyugodt szívvel kijelenthetjük:
Piotr Anderszewski „kicsattan az
egészségtől”, s méltán tekinthető
Bach, ezáltal a Mindenható szócsövének. Figyelemre méltó a koncert felépítése: ahogy a művésztől
megszokhattuk, az estet Bachművel kezdi és zárja le. E koncerten közbülső műsorszámként
két Schumann-művet hallhattunk. Elsőként a Hat kanonikus

etűd hangzott el, amely a komponista kontrapunk-tanulmányairól
árulkodik, hisz a mű keletkezése
idejében, 1845-ben Bach zenéjével ismerkedett. Anderszewski
ezzel laza átmenetet képezett a
két stílus között. A szünet után,
remélve, hogy a hallgatóság
kényszeresen torokköszörülő harmada néhány cukorka elfogyasztását követően végre elcsitul, viszszaültem a helyemre.(Reményeim
kudarcba fulladtak.) Egy későbbi
(1853) Schumann-mű következett,
a Gesänge der Frühe, amelynek
hallgatása közben hiányérzetem támadt. Azt éreztem, hogy a
pianista nem szakadt el teljesen
az eddigi művek szellemiségétől.
Talán ezt támasztotta alá maga
Anderszewski is (persze szerényen és kis túlzással), amikor
ráadásszámként
megismételte
a darab egy részét. Ezekkel a
szavakkal szólt le a színpadról:
„Még egyszer eljátszom az utolsó két Schumann-tételt, mert
az nagyon rossz volt” Másik
ráadásszámával megmelengette
a hazai közönség szívét, hiszen a
sokakat zavarba ejtő magyarsággal interpretált Három csíkmegyei népdalt adta nekünk búcsúajándékul. Piotr Anderszewski
kimért volt, ha Bach azt követelte
meg; szárnyaló, ha Schumannt
játszott, és vérbeli magyar, ha
Bartókkal kedveskedett. Ez a komplexitás.
Horváth Adél
(Piotr Anderszewski zongoraestje, Művészetek Palotája, 2010.
szeptember 30. 19:30, J. S. Bach:
e-moll angol szvit no.5 BWV 810;
Schumann: Hat kanonikus etűd
pedálzongorára, op.56; Gesänge
der Frühe (Hajnali dalok), op.133;
J. S. Bach: d-moll angol szvit no.6
BWV 811 )
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