KÖSZÖNTŐ
ÚTRAVALÓ
Pályám utolsó szakaszában visszatértem „Alma Materemhez”.
Tanításra adtam fejem, hogy mindazt a tapasztalatot, amit –
nyugodtan mondhatom – hosszú, sikeres énekesi pályafutásom
során begyűjtöttem, még az élmények frissességével átadhassam
tanítványaimnak, a jövő generációjának, azzal a gondolattal, ha
nekem sikerült, miért ne sikerülhetne nekik is.
A Zeneakadémia anyagi helyzete jelenleg nem mondható rózsásnak. Az elkeseredett harcban, hogy gazdasági mélypontunkat valahogyan áthidaljuk, rendkívüli összefogásra van szükség. A Zeneakadémia várható komplett renoválása miatti költözés, a különböző
tanszékek viszonylagos szétszórtsága sem könnyíti meg az egyetem
közösségének életét.
Hálás köszönet a támogatóknak, a HÖK havi lapja, a Figaro így a legjobb időben látott napvilágot. Az újság összekapcsolja a különböző
helyen lévő hallgatókat, széleskörű tájékoztatással kiváló szolgálatot teljesít, és magas színvonalú, elengedhetetlen partnere az
Akadémia online hírszolgálatának. Ezzel létrejött a hallgatóknak
Marton Éva (fotó: Emmer László)
egy újabb fóruma, ahol a szenátusi képviselet mellett elképzeléseik,
javaslataik, gondolataik nyilvánosságot kapnak; és nem utolsó sorban így mi, tanárok is tájékozódhatunk a növendékek mindenkori hangulatáról, reakciójáról, hozzáállásáról. Az újság fontos szerepet kell, hogy vállaljon a hallgatók motiválásában, egyéni vagy közös problémáinak megoldásában és abban, hogy több figyelmet, odafigyelést
fordítsunk egymásra. Az eddigi feladatok mellett nem utolsó sorban elengedhetetlennek tartom a céltudatos
nevelést is, például, és ezt nem lehet eleget hangsúlyozni, rendszeresen hívja fel a figyelmet olyan „nem fontos”
tárgyak tanulására, vizsgájára is, amelyek nélkül a diploma megszerzése lehetetlen.
A Figaro csapatának elképzeléseik megvalósításához kívánok sok sikert.
Ennyit részemről útravalónak.
Marton Éva
Tanszékvezető egyetemi tanár
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FITYMÁLOK
Ma tanszaki koncerten voltam, a kollégáim álltak
színpadra. Én pedig úgy méregettem őket, mint a
húsokat a hentespult neonfényében: kinek milyen
a füle, milyen a hangja, van-e rajta súlyfelesleg és
jól választott-e öltönyt. Ezután felkészültem, hogy
síkra szálljak a Zeneakadémia fojtogató hangulata
ellen – és ekkor jöttem rá, hogy ezt én csinálom.

Kurzusok, eredmények,
ajánlók
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Évtizedek óta ugyanazok a sérelmek esnek meg,
és a sérelmek okai és okozói újratermelődnek.
Mert a megkeseredett tanár megkeseredett
diákot nevel; az önző diák megkeseríti a tanárt.
Örökké tart a körforgás, a megalázott diákból
félelmetes tanár lesz.
Nem tisztem prédikálni, de most fogok, és ezt ez
egyszer nézzétek el nekem. Ma láttam be, hogy
pontosan olyan bűnös vagyok a Nagy Vétekben, a légkörrontásban, mint azok, akik ellenem
vétkeztek. Mi hallgatók ugyanúgy romboljuk az
intézmény morálját, mint bárki, aki ellen kardot
akarnánk rántani!
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TANULMÁNYOK
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ZENEBONA
Januári koncertkalauz
11

Ágoston László
HÖK elnök

09
ABLAK
Nyissunk a zenén túli világra!
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MÚLTIDÉZŐ
12

Muzsikusanekdoták Elődeinkről kicsit másképp

11
PORTRÉ

Karácsony után rettenetes a közhely: szeretetet
kell tanulnunk. Nem csak a billentést, a jó emberséget is kell gyakorolni. Hogy ez nem az a
világ? Ezt a világot te csinálod. Olyanra, amilyen
te magad vagy.
Egy barátom mondta, amikor ide felvettek: „Akitől
nem gondolnád, attól fogsz a legtöbbet tanulni!”

Az Országos Tudományos
Diákköri Konferencia házi
fordulójáról
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Az elsős Zeneakadémisták nyílt, forró és mosolygó lélekkel érkeznek. Alig vannak túl életük egyik
nagy napján. Mivel fogadjuk őket? Támogatással
vagy kritikával? Örülsz, ha valaki nálad jobbat látsz
a színpadon vagy haragszol rá? És nevetsz, ha
valaki rosszabb nálad vagy felül tudsz emelkedni?
A megújulás belül kezdődik. Nálam. Nálad.
Nálunk. Ott, hogy nem nevetem ki és nem szólom
le a kollégát, a felebarátot, ha gikszert fúj. És nem
átkozom a tanárt, a vezetőt, ha nem azt adja, amit
vártam tőle.

RENDEZVÉNYEK
Ingyen bulizunk egész
évben!

Zsoldos Dávid írta az előző számban, hogy nem
szabad egymás ellen harcolnunk, mert nem tudhatjuk, ki hova kerül egyszer. Igaz. De azért sem
lenne szabad szájhúzással állnunk a másikhoz,
mert magunkat köpjük szemen. Kritizálunk élőt és
holtat, felemlegetjük, hogy mennyi sebet szereztünk ebben a Házban – miközben mi magunk sem
vagyunk mások.

Interjú Erdei Péterrel
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VÁ JTFÜL
Koncertkritikák
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FIGYELŐ
CREATIVE ART DÍJ
ZONGORISTÁK SZÁMÁRA
Jelentkezhet minden 14-30 éves zongorista, aki magyar
állampolgár. A válogatás hangfelvétel alapján történik,
majd az elődöntőben szabadon kell improvizálni egy
helyszínen húzott témára. A legjobb három versenyző
a döntőben egy koncertet adva méri össze tudását
egy, a zsűri által megadott témára való rögtönzéssel,
valamint egy választott téma eljátszásával. Nevezés
2011. június 1-ig bezárólag a Köztelek utca 8-ban Binder Károly tanár úrnál. A versenyre 2011. augusztus
21-én és 22-én kerül sor a Régi Zeneakadémia kamaratermében. Az első helyezett nyereménye 1000 euró.
Ajtai Péter

HÁROM NAP KORTÁRS ZENE
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A Mini Fesztivál az alapítása óta eltelt 22 év alatt Budapest egyik legrangosabb kortárszenei fórumává nőtte
ki magát. A rendszerint három napos rendezvényt
a Magyar Zeneművészeti Társaság szervezi, amely
Durkó Zsolt zeneszerző kezdeményezésére alakult a
’80-as évek végén. A fesztivál keretei között valósulhatott meg azóta számos magyarországi bemutató
vagy ősbemutató. A műsor összeállításában mindig
külön figyelmet fordítanak arra, hogy a legfiatalabb
generáció is képviseltesse magát. Az idei fesztivál záró
koncertjére hívnám fel a figyelmeteket, mely január
30-án lesz 19:30-kor a Művészetek Palotája Fesztiválszínház termében. A hangversenyen Sugár Rezső,
Bozay Attila, Fekete Gyula és Balassa Sándor kompozíciói csendülnek fel az MR Szimfonikusok és
Énekkar közreműködésével, Stephen D’Agostino
pálcája alatt. A program minden bizonnyal tartogat
meglepetéseket a nyitott hallgató számára.
Tímár Zsófia

ZENEAKADÉMISTÁK A JUNIOR
PRÍMA-DÍJASOK KÖZÖTT
Egyetemünk több aktív, vagy nemrég végzett
hallgatója található az idei Junior Príma-díjasok
között! Bella Máté András zeneszerző, Lajkó István

zongoraművész, Szabó Balázs orgonaművész,
Fülei Balázs zongoraművész, Zempléni Szabolcs
kürtművész, Rácz Rita énekesnő, Somlai Petra fortepiano- és csembalóművész, Accord Quartet vonósnégyes (Mező Péter, Veér Csongor, Kondor Péter, Ölveti
Mátyás) (forrás: www.lfze.hu)

HALLGATÓI SIKER A LOS ANGELES-I
LISZT VERSENYEN
A november 21-én zárult, immár 11. alkalommal
megrendezett versenyen tíz kategóriában az Egyesült
Államok 13 állama és hat ország, köztük Magyarország,
209 versenyzője indult. Az 1990-ben alapított és
azóta kétévente meghirdetett megmérettetésnek az
Azusai Egyetem (Azusa Pacific University) zenei tanszéke adott otthont, majd a kategóriák győztesei a
díjkiosztón ünnepi koncertet adtak a Los Angeles
melletti Pomona impozáns metodista templomában
szombat este.
A verseny fődíját és a hosszabb művek kategóriájának
díját Tóth Péter, egykori hallgatónk nyerte. CsurgaiHorváth Lilla jelenlegi hallgatónk (BA III. zongora szakos növendék) a 17-20 évesek és a hosszabb műveket
előadók kategóriájában indult, utóbbiban a harmadik
helyet szerezte meg.

FÖLDES IMRE KAPTA
AZ IDEI MOHOLY-NAGY-DÍJAT
Földes Imre, a Zeneakadémia egyetemi tanára november 18-án vette át az elismerést a Moholy-Nagy
Művészeti Egyetem szenátusának ünnepi ülésén.
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 2006 óta minden
évben díjat adományoz annak, aki tevékenységével
kimagasló módon, közvetlenül vagy közvetve hozzájárult az egyetem céljainak eléréséhez. Földes
Imre zenetörténész olyan jeles művészek névsorát
bővítheti, mint Gergely István építész, belsőépítész,
Stefan Lengyel formatervező, Hattula Moholy-Nagy
művészettörténész, művészeti író, Rubik Ernő Kossuth-díjas építész, formatervező, Hannes Böhringer
művészetfilozófus. (forrás: www.lfze.hu)

Capella Silentium

A CAPELLA SILENTIUM
NEMZETKÖZI SIKERE
A Zeneakadémia jelenlegi és volt hallgatóiból álló
Capella Silentium kamarakórus rangos különdíjban
részesült a kötelező Schubert-mű kiemelkedő
előadásáért a zeneszerző nevét viselő, 27. alkalommal megrendezett bécsi nemzetközi kórusversenyen:
kategória-győztesként indulhatott a nagydíjért, amely
fordulóra a tizenhétből hét kórust választott ki a zsűri.
Az együttes tagjai: Balogh Máté, Csernyik Balázs
Ferenc, Iványi Márta, Karsa Ilona, Kristofori Ferenc,
Stippinger Anita, Szabó Barna, Terray Boglárka, Tóth
Annamária, Várkonyi Tamás, Vásáry Ákos, Weiszburg
Zsuzsanna. Szívből gratulálunk nekik!

FEJÉRVÁRI ZOLTÁN SIKERE MANCHESTERBEN
November 29. és december 4. között rendezték Manchesterben, a Royal Northern College of Music és az
Alink-Argerich Foundation támogatásával a James
Mottram Nemzetközi Zongoraversenyt, melyen a 1925 év közöttiek kategóriájában Egyetemünk ötödéves

hallgatója, Fejérvári Zoltán (tanárai: Kemenes András
és Várjon Dénes) 2. helyezést ért el. A versenyre 15
zongoristát hívtak meg, a döntőbe hárman kerültek.
A végső megmérettetésen Zoli Beethoven G-dúr zongoraversenyét játszotta. A versenyen nagy nevekből
álló nemzetközi zsűri ítélt. (forrás: www.lfze.hu)

ÚJRA LEHET PÁLYÁZNI A SOLTI
ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJAIRA
A Solti Alapítvány célja, hogy kisebb ösztöndíjakkal
támogassa a fiatal zenész tehetségeket. A sikeres
pályázók segítséget kapnak a mesterkurzusokkal,
meghallgatásokkal, versenyekkel és rövidebb tanulmányutakkal járó költségek fedezéséhez, vagy a
személyes honlapok és egyéb promóciós anyagok
elkészítéséhez.
A jelentkezési határidő 2011. február 28.
További információ a www.soltifoundation.com oldalon található.
Burkus Boglárka
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RENDEZVÉNYEK
BULIK – MILYEN PÉNZBŐL
HÁNY EMBER MIT CSINÁL?
Lezajlott az év utolsó bulija is a Zeneakadémián.
A december 10-i Mikulás-partin körülbelül kétszázan
vettek részt, köztük a Táncművészeti Főiskola
hallgatói is. Egy különleges és szokatlan interjúban
Ágoston Lászlót, a HÖK elnökét kérdeztük arról,
miként értékeli az elmúlt szemesztert.

álltunk mindenkihez, hogy örüljön, ha 150 fizető
vendéget viszünk a klubjába csütörtökönként.
Így gyakorlatilag nem került egyetlen forintba sem a
buliszervezés, a Gólyabál pedig még valami hasznot is
hozott. A korábbi években erre elköltött pénzből pedig
iskolaújságot és más, remélhetőleg hasznos dolgokat
finanszírozunk.

ál: Milyen volt a rendezvények színvonala?
ágoston lászló: Ha év elején kérdezem, mi lett volna a
cél a rendezvények tekintetében?
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Ágoston László: Az, hogy megússzuk bukás nélkül.
Amikor átvettük a HÖK-öt, 70-150 fővel mentek le
a rendezvények. Ráadásul kevesebb is volt eddig,
sokan mondták, hogy esélyünk sincs kétheti rendszerességgel sikeresen rendezvényt tartani. A zeneakadémista otthonülő fajta, biztosan ráfizetünk.

ÁL: Ezt hadd ne én ítéljem meg. Ha mindent
egybeveszünk, 180 fő volt az átlagos parti-létszám.
A csúcs a Gólyabálon volt 260 fővel, az alja a következő
bulin, ahol viszonylag kevesen jelentek meg. Ott persze
más problémák is voltak: a hely ránk szervezett egy
koncertet és néhány engedély sem volt teljesen rendben. Ekkor döntöttünk a költözés mellett.

ál: Mi alapján választottak új „törzshelyet”?
ál: És ráfizettünk? Hány forintjába került a hallgatóknak, hogy ennyire sűrűn és programokkal tűzdelve
szerveztek bulikat?
ÁL: Sokan kérdezik: miből. Jogos. Az eddigi évek
gyakorlata az volt, hogy a szórakozóhelynek külön
kifizettük a helybérletet, a biztonsági őröket, a
fénytechnikát és a satöbbit. Ebben az évben úgy

ÁL: Az alapján, hogy mi kedvez a legjobban a hallgatóknak. Ez nagyon negédesen hangzik, de olyan
szórakozóhelyet kerestünk, ami közel van, ad külön
kedvezményeket és elég nagy ahhoz, hogy az eddigi
tendenciákat folytatva akár 250-300 fő elhelyezésére
is nyújtson teret. Szintén fontos volt a nemdohányzó
rész megléte és a minél több ülőhely. Így jött képbe a
Random Pub.

ál: Ki keres ezen az egészen?
ÁL: Merész kérdés, de szívesen válaszolok: mindenki.
A hallgatók azért, mert jobb a hely, a hely azért, mert
kap biztos fizető vendéget és a HÖK, mert nem kell
fizetnie a bulikért. Dagobert bácsi óta tudjuk, hogy
az a pénz, amit nem költünk el, olyan, mintha megkerestük volna. Jó bolt, nem? Volt olyan hallgató, aki
a saját együttesét 250.000 Ft + áfáért akarta elhozni a
bulikra. Megmutattuk neki, merre van az ajtó.

azt csak átvitt értelemben oldottuk meg, de így is
mindenki meglepődött és boldog volt. Mikulásnak
Dani Dávidot, a szálfatermetű basszistát kértük meg,
aki istenien hozta is a figurát.

ál: Mi a helyzet Dj Wotannal? Sokan kritizálják.

ál: Miért nem maradtunk a Szeparéban? A Gólyabálon
nagyon bevált, nem?
ÁL: Abszolút. Nem is vetettük el teljesen a gondolatát
a jövőbeli együttműködésnek, de nekünk az a hely túl
drága. A kétheti bulikat csak oda vihetjük, ahol alacsonyak az árak. A Szeparéban kialkudtunk jó akciókat,
de így sem vehették fel a versenyt a mostani 280 Ft-os
sörökkel. Tudjuk, mennyi pénze van a zenészeknek –
és ettől eléggé szűk a mozgástér…

ÁL: Valóban kaptunk hideget is, meleget is a Dj-re.
Beszéltünk is vele, hogy mi lenne a megoldás. Nagyon
nehéz olyan zenét játszani, ami minden zenésznek
tetszik. A Zeneakadémia ilyen szempontból őrült egy
hely. Abban maradtunk, hogy figyeljük a reakciókat és
folyamatosan módosítja a repertoárt. Illetve hamarosan lesz a HÖK honlapján egy modul, ahol számokat
lehet majd kérni tőle.

ál: Végül egy magánjellegű kérdés: mennyire életszerű
saját magával csinálni interjút?

ál: A Mikulás-bulin tényleg volt mikulás, vagy ez is csak
egy része a parti marketingjének?
ÁL: Persze, hogy volt! Amit megígérünk, azt be is
tartjuk. És a HÖK Mikulás el is hozta mindenkinek az
ajándékát. Mondjuk, ami 100 forintnál többe került,

ÁL: Biztosan lesz, aki megbotránkozik rajta, pedig ez
csak egy év eleji fricska. Így legalább biztos lehettem
benne, hogy nem kímél majd a kérdező!
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TANULMÁNYOK
OTDK-OTDT-TDK-TDT
– EGY VERSENY
MEGSZERVEZÉSÉNEK
KRÓNIKÁJA
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A rövidítések világában élünk.
Néha az ember azt sem tudja, mi
mit jelent valójában. Ez a helyzet
a fent közölt betűk esetében is.
Az OTDK, azaz az Országos Tudományos Diákköri Konferencia az
ország legtöbb intézményében
már ismert fogalom, melynek
hagyománya van. Idén megpróbáltunk ehhez a kezdeményezéshez
csatlakozni. A versenyt az OTDT,
vagyis az Országos Tudományos
Diákköri Tanács hirdeti meg. A TDK
a helyi konferencia rövidítése (Tudományos Diákköri Konferencia),
melyet a helyi TDT (Tudományos
Diákköri Tanács) hirdet meg.
A többi egyetem esetében az
OTDK-n való részvétel komoly
presztízzsel bír, mert számukra
nincs más lehetőség megmutatni, hogy mi is rejlik bennük.
Egy „közismereti” szakra járó egyetemistának ez talán az egyetlen
verseny, ahol összemérheti tudását az ország tehetségeivel.
A Zeneakadémián a TDT elnöke
Kovács Sándor tanár úr – akinek
ismételten megköszönöm áldozatos munkáját, hogy nem egyszer
a büfében „rohantam le” egyegy hallgató ügyében, és mindig
odaadó figyelmével tisztelt meg
engem. Hallgatói oldalról jómagam
vagyok a verseny felelőse – persze
nem egyedül intéztem a TDK lebonyolítását. A HÖK Tanulmányi Bizottságának tagjai: Nász Renáta és
Sipos Soma mindvégig segítettek
a korántsem egyszerű feladatban.
(Már most felhívom a figyelmet
arra, hogy a XXXI. OTDK-ra – ami
2013-ban kerül megrendezésre – a
2011-2012-es tavaszi félévben lesz
a helyi forduló.)

Természetesen ahhoz, hogy a Zeneakadémia TDK-ja bekerülhessen az
országos körforgásba, tanáraink
segítségére is szükség volt. Ezért
külön köszönöm – Kovács Sándor
tanár úr mellett – Kaczmarczyk
Adrienne tanárnő, Batta András
rektor úr, Devich János tanár úr
és Kutnyánszky Csaba tanár úr önfeláldozó közreműködését, hogy
az ügyünk mellé álltak és bátorítottak minket a néha elveszettnek
látszó helyzetekben is. Az OTDK
helyi fordulója a 2011-es Lisztévre való tekintettel összefonódott a komponistát középpontba
állító tudományos diákkonferenciával. A Zeneakadémia sokoldalú
tanára, Kaczmarczyk Adrienne,
Liszt-kutató oroszlánrészt vállalt a
szervezésben, az intézményünkben először létrejött versenyről
pedig a következőket nyilatkozta:
„Az OTDK ugyan nagy múltra
tekinthet vissza a magyar felsőoktatásban, de az LFZE-n, az intézmény sajátos profiljából fakadóan,
úgy látom, még nem honosodott
meg. Örülnék, ha a következő
években több zeneakadémistában
ébredne kedv ehhez az országos rendezvényhez, s ha igényes
írásművekkel pályáznának. Úgy
gondolom, a pályázók hasznára
– és örömére – válhat az is, hogy
az országos forduló alkalmával
interdiszciplináris tapasztalatokra
tehetnek szert, mint bölcsészek,
leendő kollégáikkal és azok szemléletmódjával
ismerkedhetnek
meg. Gratulálok az idén továbbjutottaknak, és kívánom, hogy
pozitív élmény – ne csak verseny
– legyen számukra az országos
találkozó.”
Büszke vagyok arra, hogy első
alkalommal – minden nehézség
ellenére – négy hallgató is
képviseli egyetemünket a Sopronban 2011. április 19–21.

között megrendezésre kerülő XXX.
Jubileumi Országos Tudományos
Diákköri Konferencia Művészeti és
Művészettudományi Szekciójában:
Loch Gergely, Nagy Dániel, Nakahara Yusuke és Uzsaly Bence.
Loch Gergely, V. évfolyamos
zenetudományi szakos hallgató
Liszt Hamlet című szimfonikus
költeményének szerkezetét boncolta C-moll vagy h-moll: ez
itt a kérdés című munkájában,
amellyel továbbjutott az OTDK-ra.
„Az OTDK házi fordulója az
általam Ifjú Lisztkukacok Napjaként reklámozott diákkonferencia volt november 21-én. Főképp
Kaczmarczyk Adrienne tanárnő
szervezőmunkájának köszönhettük ezt a jó hangulatú vasárnapot.
Nem lenne rossz, ha gyakrabban lenne hasonló lehetőségünk,
még ha jóval kisebb léptékű is.
Nálunk, zenetudományi szakosoknál ugyanis ez a megfelelője a
tanszaki koncertnek” – nyilatkozta
Gergely.
Nagy Dániel, BA III. évfolyamos,
muzikológia szakos hallgató Liszt
történelem interpretációjáról a
Hunnenschlacht kapcsán című
pályaművét adta elő a Liszt konferencián, a verseny házi fordulóján. Ő is lelkiismeretesen
készült a „megmérettetésre”,
mint az kiderül beszámolójából:
„Kaczmarczyk tanárnő biztatott
minket, hogy jelentkezzünk minél
többen. Sikerült is találnom egy
olyan témát, ami érdekesnek
tűnt, és lényegében már szeptemberre elkészültem az előadásom
nagy részével, persze utána még
sokat konzultáltam Kaczmarczyk
tanárnővel. Biztos vagyok benne,
hogy a hagyományaihoz méltóan
fogjuk képviselni Sopronban a
zenetudományi szakot és az egész
intézményt.”

ZENEBONA
Nakahara Yusuke, MA I. évfolyamos muzikológus is tanulságosnak
tartotta a rendezvényt: „Sokat
tanulhattam ezen az alkalmon.
Jó volna, ha a jövőben is lenne
ilyen esemény, ha a Zeneakadémia
ebből hagyományt teremtene.”
Nakahara Yusuke Költői paradigmaváltás: A töredék-fogalom átalakulása Liszt két svájci ciklusában
című munkájával nevezett a helyi
TDK-ra.
Uzsaly Bence, BA III. évfolyamos,
zenekar és kórusvezető szakos
hallgató tavaly még az ELTE színeiben nyerte meg a XXIX. OTDK
Művészeti és Művészettudományi
szekcióját hangszeres előadóművészként, most kipróbálja
magát pedagógiai pályaművével,
melynek címe: Pécsi Géza pedagógiai rendszere. „Idén egy kis baráti
unszolásra eszembe jutott, hogy
van régebbről egy dolgozatom,
ami egy kis csinosítással jó pályamunka lehet a művészetpedagógia
kategóriában. Kutnyánszky tanár
úr segítségével átszabtam a dolgozatot az OTDK követelményeihez,
és sikerült is továbbjutnom az
országos fordulóra. Izgatottan
várom a második OTDK-mat, és
remélem, hogy a Zeneakadémiát
is méltóképpen képviselhetem” –
számolt be nekünk Bence.
Az OTDT titkárának szavait
idézném: „Szívügyünk, hogy a
Zeneakadémia ott legyen az
OTDK-n.” Eredményes felkészülést
kívánunk az áprilisi fordulóra!
Burkus Boglárka
HÖK Tanulmányi alelnök

JANUÁR 8. SZOMBAT
11:00
Matinékoncert
Régi Zeneakadémia
(1064 Budapest, Vörösmarty u. 35.)
Km.: Ránki Dezső, Klukon Edit

JANUÁR 14. PÉNTEK
19:00
Gordonka a kamarazenében
Óbudai Társaskör
(1036 Budapest, Kiskorona u. 7.)
Mozart, Ravel, Kurtág, Schubert
művek
Km.: Palojtay János, Varga István,
Zétényi Tamás, Dóczi Áron, Pintér
Dávid, Tornyai Péter

JANUÁR 15. SZOMBAT
11:00
Matinékoncert
Régi Zeneakadémia
Km.: Prunyi Ilona, Somogyi Gabriella, Fazekas Zsuzsanna
Vendég: a Szolnoki Bartók Béla
Kamarakórus
Vez.: Molnár Éva

JANUÁR 19. SZERDA
17:00
Játékos muzsika 7x10 percben
Óbudai Társaskör
Km.: Trio Duecento Corde
Műsorvezető: Czigány György

JANUÁR 20. CSÜTÖRTÖK
19:00
Danubia + Szólistáink
Óbudai Társaskör
Mozart, Bach, Schubert művek
Km.: Óbudai Danubia Zenekar, Balog Ervin, Madai Zsuzsanna, Bárdos Borbála
Vez.: Zádori László

JANUÁR 21. PÉNTEK
19:00
Anima Musicae Kamarazenekar
koncertje
Óbudai Társaskör
Km.: Hegyes Ádám, Vass István
(zongora)
Műv. vez.: G. Horváth László
JANUÁR 22. SZOMBAT
11:00
Matinékoncert
Régi Zeneakadémia
Mozart, Mendelssohn, Clara Schumann művek
Km.: Bozzai Balázs, Vályi Csilla,
Hegedűs Gönczy Katalin
JANUÁR 22. SZOMBAT
14:30
Mozart Klub kicsiknek és nagyoknak
Óbudai Társaskör
Km.: Déri György (gordonka)
Műsorvez.: Varga Károly, Tóth Árpád
JANUÁR 23. VASÁRNAP
16:00
Alma Mater
Doktorandusz koncertek
Régi Zeneakadémia
Zene és irodalom
Km.: Darázs Renáta, Gaál Ildikó,
Kővári Eszter Sára (ének), Galavics
Gábor, Tötös Krisztina (klarinét),
ifj. Bazsinka József (tuba), Krulik
Eszter (brácsa), Birtalan Zsolt,
Dragony Tímea, Futó Balázs, Horváth Bálint, Megyeri Krisztina, Szabó Ferenc János, Monostori Gábor
(zongora)
JANUÁR 29. SZOMBAT
11:00
Matinékoncert
Régi Zeneakadémia
Bach, Beethoven, Brahms művek
Km.: Gál Márta, Migróczy Tamás
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ABLAK
KÖNYVAJÁNLÓ

Kedves Olvasó!
Újságunk elsősorban a Zeneakadémia diákéletével
foglalkozik: írásaink, cikkeink és kritikáink csupa
olyasmiről szólnak, amelyek minket közvetlenül érintenek. Ebből kifolyólag jelentős túlsúlyt képvisel a lapban a zene, és jól van ez így egy zenész diáklapban.
Ugyanakkor a művészetben szakbarbarizmusnak helye
nincs. Ahogy az elnöki köszöntő írja: a jó billentés mellé szükséges a jó emberség is – másfelől, mindehhez
szükséges még a természetes nyitottság a világ egésze
iránt. Elemi szükséglet a töltekezés, ha jó emberséget
akarunk tanulni, és akkor is az, ha a jó billentést igazi
művészi tartalommal szeretnénk megtölteni.
Ennek jegyében indítjuk el új rovatunkat, az Ablakot,
ahová várunk mindenkitől bármit, ami nem zene,
de érdemes róla olvasni. (Az írásokat ide küldjétek:
fpmadar@gmail.com)
A név mögötti metaforát talán nem kell magyarázni,
inkább a vonatkozó viccet idézném: vajon melyik az a
szerkezet, amivel a több méter vastag betonfalon is át
lehet látni?

FELHÍVÁSOK

1
0

Szép magyar beszéd verseny a Zeneakadémián
Manapság már elengedhetetlen követelmény, hogy a
zenészek ne csak előadni tudják a műsorukat, hanem
alkalomadtán beszélni is tudjanak róla. Ennek pedig
alapja a szép és érthető szövegmondás, a megfelelő
hangsúlyozás, a helyes szövegértelmezés.
A Nemzeti Erőforrás Minisztériuma, a Kazinczy-díj
Alapítványi Bizottság, az ELTE-BTK Fonetika Tanszék és
az ELTE-TÓK által a 2010/2011-es tanévre kiírt országos Kazinczy Szép magyar beszéd versenyhez csatlakozva az LFZE HÖK meghirdeti a Zeneakadémián a
verseny házi fordulóját. A forduló győztese képviselheti egyetemünket az országos versenyen. Jelentkezési határidő: 2011. január 28. péntek 16:00, jelentkezni
a tanulmanyok@lfzehok.hu e-mail címen lehet név,
szak és évfolyam megnevezésével. A házi fordulót
február folyamán rendezzük meg.
Összművészeti találkozó a Gödörben
Önreflexiós témában hirdet összművészeti találkozót
2011. január 23-ára a Kontra Műhely, amelyben a mai
20-30 éves fiatalok, vagyis jobbára a mi generációnk
életútját, problémáit, helyzetét veszik górcső alá, és
különböző kérdésekre keresnek válaszokat. Az estén egy megelőző konferencia folytatásaként lépnek
színre fiatal, pályakezdő művészek, hogy alkotásaikat a
témában bemutassák. Bővebb információ: http://lfze.
hu/hirek/273

Pauline Gedge: A Hajnal gyermeke
Egy könnyedebb, magát olvastató, szuggesztív erejű
történelmi mesét szeretnék most minden kedves
olvasó figyelmébe ajánlani. Helyszínünk az ókori Egyiptom és annak fényűzően gazdag fővárosa, Théba;
a főszereplő pedig a legendás fáraónő, Hatsepszut.
A mese történelmi tényekre támaszkodva szövi újjá
és elevenné a történetet egy rendkívüli nő életéről
gyermekkorától kezdve felemelkedésén és tündöklésén át halványulásáig és a végig, amely talán bukás,
de talán csak az időben érkező lezárás, hogy a fényes
életút ne dicstelenül érjen véget. És ahogy annak lennie illik, az életrajz-mese rendkívüli erővel megrajzolt
mellékszereplők – barátok, pártfogók, ellenségek,
rokonok és szeretők – garmadájával köríti Hatsepszut
mindennapjait, diadalait és kudarcait, akik segítik vagy
épp hátráltatják nagy tervei megvalósítását.
A sodró történetet kifejező szöveg tárja elénk, amely
hitelesen teremti meg a kor hangulatát, környezetét
és misztikumát, élvezetes olvasmánnyá téve a könyvet
mindenki számára.
(Pauline Gedge: A Hajnal gyermeke, ford. Somló
Ágnes. Gabo Kiadó, Bp. 2000.)

KÁVÉZÓ-AJÁNLÓ
A Paulay Ede utca 55. szám alatt működő Café Zsivágót
szeretném minden olyan olvasó figyelmébe ajánlani,
akik szeretik a kissé álmodozós, régi hangulatú helyeket, a jó kávét, és örülnek, ha klasszikus vagy retro
zene szól, miközben kortyolgatnak a csészéből vagy
beszélgetnek. Az árak egy belvárosi kávézóhoz képest
meglehetősen barátságosak, a berendezés hangulatos, a kiszolgálás pedig megéri a borravalót. Kellemes
kávézást mindenkinek!

VERS
William Butler Yeats: Az ég köntösére vágyik
Volna csak enyém az ég köntöse,
arannyal hímzett ezüstszínű fény,
az ég kék, sötét s szürke köntöse,
melyben az éj jár s a hajnal s a fény,
azt teríteném lábaid elé:
de minden kincsem csak az álmaim;
álmaim terültek lábad elé;
lépj lágyan; amin jársz: az álmaim.
(Szabó Lőrinc ford.)
Czinege Ádám

MÚLTIDÉZŐ
MÚLTIDÉZŐ – MUZSIKUSANEKDOTÁK
A 2011-es év leginkább ismét a zongoristáknak kedvez, hiszen Liszt Ferenc születésének 200. évfordulóját
ünnepeljük, de minden bizonnyal zenekari és kóruskoncertek is szép számmal várhatóak, és természetesen a
zenetudósok is kiveszik részüket a „munkából”. Ennek jeleként már novemberben, mintegy az évfordulót
megelőlegezve sor került a Zenetudományi Tanszék rendezésében egy Liszt-diákkonferenciára, amely az intézményünkben először megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencia házi fordulójaként is
szolgált (ld. 8. oldal). Mivel diáktársaink adtak elő, az előadásokat talán még inkább magunkénak érezhettük,
és akik ott voltunk, mindenképpen információ-gazdagon térhettünk haza.
A Múltidéző rovat januári számát mi is Lisztnek szenteljük – bár korántsem a konferenciák komoly hangvételében.
Az anekdotákból kiderül, hogy a mester nemcsak a zongora, hanem egyúttal a szavak virtuóza is volt.
Kellemes olvasgatást!
Horváth Lucia
rovatvezető
Liszt hangversenyt adott a szentpétervári cári udvarban. Miklós cár
nem volt nagy zenebarát, és zene
közben hangosan beszélgetni kezdett egy hölggyel. Liszt hirtelen abbahagyta a játékot és fölkelt a zongora mellől. A cár megkérdezte:
„Miért fejezte be a játékot?”
„Amikor az uralkodó beszél, mindenki másnak hallgatnia kell” –
felelte Liszt.
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Lajos Fülöp francia király megkérdezte Lisztet:
„Emlékszik, hogy a házamban játszott, amikor még kisfiú voltam?
Nagyot változtak azóta a dolgok!”
„Igen felség, csak nem jó irányba”
– felelte Liszt.
Elterjedt pletyka volt, hogy Lisztnek sok házasságon kívüli gyermeke van, és Franz Servais lenne
az egyik. Liszt így utasította vissza
a feltételezést: „Csak levélből ismerem az anyját, és írásban nem
megoldható az ilyesmi.”
Liszt szomszédja, egy bankár, estélyt adott. Vacsora után csak
igénytelen tingli-tangli zenéket
zongorázott valaki. Egyszer csak
kinyílt az ajtó, és megjelent köntösben, papucsban Liszt. A vendégek
némán várták, mi következik. Liszt
odament a zongorához, lehajtotta
a tetejét, bezárta, a kulcsot zsebre
vágta, és távozott.

Maurice Sand (1823-1889): Liszt Ferenc és George Sand, 1837 körül.
Forrás: www.citedelamusique.fr (Musée de la musique)
Párizsban jótékonysági hangversenyt rendeztek, amelyen Liszt és
legnagyobb virtuóz vetélytársa,
Thalberg is föllépett. A koncertet
rendező Belgiojoso hercegnő a
hallgatóság meglepetésére a koncert végén bejelentette:
„Thalberg a világ legelső zongoraművésze!”
Mire valaki megkérdezte: „És
Liszt?”
„Ó Liszt, hát Liszt – az egyetlen!” –
volt a válasz.
Egyszer jelentkezett Lisztnél egy
nagytermetű fiatal spanyol, aki
hatalmasakat ütött a billentyűkre.

Liszt így kezdte az órát:
„Kérem, kezdje meg a bikaviadalt,
de lehetőleg a zongora halála
nélkül.”
A figyelmeztetés hiábavaló volt.
Liszt ekkor egy nehéz etűdöt helyezett a kottatartóra, amelynek
gyors futamait nemigen lehetett
fortissimo játszani. A spanyol
erőlködött, de végül is kimerült.
Liszt végül megszánta: „Tanuljon
csak, fiatalember! És jegyezze
meg: a zongora nem bika, ön pedig
nem zongoraművész.”
Gádor Ágnes gyűjtései

PORTRÉ
„ÉLNI AZ IDŐVEL,
DE NEM VISSZAÉLNI!”

karnagy, Gulyás György, aki többek között a Kodály
Kórust alapította. Mivel már akkor elég használható
bariton hangom volt, nagyon korán – 16 éves koromban – meghívtak a kórusba. Gyakorlatilag ez döntötte
el, hogy magam is ezt a pályát választom.
WZs: Kik voltak a meghatározó tanárok zeneakadémista évei során?
EP: Szerencsém volt, mert egészen kiváló tanárai
voltak akkor az Akadémiának. A főtárgyat Vásárhelyi
Zoltán és Párkai tanár úr tanította, zeneelméletet
Bárdos Lajos tanár úrtól, szolfézst Szőnyi Erzsébettől,
ellenpontot Gárdonyi Zoltántól, zenetörténetet Kroó
Györgytől és Szőllősy Andrástól tanultunk. Alkalmanként bejártunk Szabolcsi Bencéhez, ő elsősorban
a zenetudósokkal és zeneszerzőkkel foglalkozott.
Azt gondolom, hogy egy olyan magas szintű oktatás
tanúi lehettünk, ami egész életünket meghatározta
abban a tekintetben, hogy a szakma komolysága,
a szakmában való jó erkölcsű elmélyedés mennyire
fontos és nélkülözhetetlen.
WZs: Melyek azok az évek, amikre legszívesebben
emlékszik vissza, mióta tanárként van az Akadémián?
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Erdei Péter (fotó: Szelényi Károly)
Ismerjük meg Erdei Pétert, a Zeneakadémia Alma
Mater énekkarának vezetőjét, valamint az Új Liszt
Ferenc Kamarakórus alapítóját!
Weiszburg Zsuzsanna: Muzsikus családban született?
Erdei Péter: Úgy mondanám, hogy zeneszerető
családban, bár félig muzsikus is ez a család. Édesapám
református lelkész, anyám énektanár volt, és a
felmenői is nagyrészt pedagógusok voltak. Amióta
az eszemet tudom, a népdal, az egyházi zene mindig
jelen volt a családunkban.
WZs: Mikor dőlt el, hogy zenei pályára megy?
EP: Természetesen kisgyerekkortól tanultam zenét:
gyerekkórusban énekeltem, zongorázni tanultam,
majd szakiskolába kerültem Debrecenbe, ahol zongora
szakos voltam, és néhány évig zeneszerzést is tanultam. Eközben alakult ki bennem a kóruséneklés szeretete, mert abban az időben élt Debrecenben a neves

EP: Talán azt mondhatom, hogy számomra a legboldogabb és legaktívabb évek azok voltak, mikor nem
csak a vezénylés gyakorlatát, hanem kargyakorlatot,
tehát kórus előtti vezénylést is taníthattam. Ez azt jelentette, hogy találkoztam heti egyszer a hallgatókkal
egy zongorás órán, és heti egyszer egy olyan órán,
mikor ők maguk tanították a kórust. (Ez egyébként
ma is így megy.) Erre a munkára igazán jó érzéssel
emlékszem vissza, mert úgy érzem, hogy azokban az
években azoknak a hallgatóknak több irányban tudtam bizonyos fajta segítséget adni, olyan kérdésekre
ráirányítani a figyelmet, hogy mennyire átfogó módon kell felkészülnie egy karnagynak arra, amikor
egy új művel kórus elé áll. Hogy milyen úton-módon
kell megközelíteni egy művet ahhoz, hogy azt ne
csak megtanulja az énekkar, hanem meg is szeresse;
ne csak megszeresse, hanem annak a zenei, gondolati tartalmát megfelelő intenzitással tudja a közönség felé kommunikálni. Ebben nagyon fontos elem az
idő. Az, hogy miként használom a próbaidőt, milyen
lépésekkel haladok a megvalósítás felé. Nekünk, akik
az előadóművészet közösségi formáját műveljük,
legnagyobb „ellenségünk” az idő. Abból kellene a
legtöbb, de abból van a legkevesebb. Ezért erkölcsi
kötelességünk az idővel úgy gazdálkodni, hogy azzal
okosan éljünk, de soha ne éljünk vissza. Ez vonatkozik
az énekkarra, mint hangszerre, de még inkább, mint
emberi közösségre. Élni az idővel, de nem visszaélni!

Mert az énekkar partnerünk kell, hogy legyen, nélküle
a karnagy csak „virtuális művész”. Mindig úgy kellene
dolgozni, hogy alapvető célkitűzésünk a komoly munka
és az eredményesség legyen. Hogy minden egyes
találkozáskor úgy álljon fel az énekkar a próba végén,
hogy ma is érdemes volt részt venni a próbán, mert
javult a dolog, mert sikerélményünk van, előreléptünk.
WZs: Az elmúlt évtizedekben milyen változásokon
ment át a Zeneakadémia?
EP: A ‘60-as években egy sokkal zártabb környezetben voltunk. Az újdonságok iránti érdeklődés, vagy
az új kezdeményezések elismerése, illetve azok
kinyilatkoztatása sokkal nehezebben történt meg.
A nemzetközi kitekintésre is sokkal kevesebb mód
kínálkozott: igen ritkán volt lehetőség betekinteni
egy külföldi műhelybe, vagy egy más európai zenei
központ munkájába. Az idegen nyelvek tanulása is
gyerekcipőben járt. Ma a határok nyitva vannak, a
lehetőségek óriási tárháza áll a fiatalok előtt. Ugyanakkor, sokkal szélesebb az „étlap”, amiről lehet
válogatni – s a diákság minél kevesebb dologról akar
„lemaradni” –, ezért az ügyekkel való mélyebb foglalkozás szenvedi meg mindezt. Jóllehet nagyon színes a
paletta, de gyakran hiányzik az elmélyültség. Ebben
látom a legnagyobb különbséget. A teherbírásunk is
nagyobb volt, nagyobb hangsúlyt fektettünk a testilelki egyensúlyra hosszútávon is. Az intézmény is
másképp működött, egy kis létszámú adminisztráció
vezette az Akadémiát. A munkájuk alig volt látható, de
a dolgok működtek. Ma létszámában egy lényegesen
nagyobb adminisztráció működik, de nagy a hibaszázalék. Akármelyik területet nézem, gyakran azt
látom, hogy eltűnik a felelős. 34 év intézményvezetői
gyakorlat mondatja velem, hogy egy intézmény jó
működésének az egyik alapfeltétele, hogy mindennek
legyen felelőse, és azt a felelőst számon is lehessen
kérni. Akkor remélhető, hogy gondosság és emberség
fog uralkodni az intézményben, hogy mindenki egyformán komolyan veszi a munkáját: nincs rendetlenség és nem kell egymásra mutogatni.
WZs: 2006 óta vezeti a Zeneakadémia énekkarát. Itt
milyen munka folyik?
EP: A Zeneakadémia Alma Mater énekkara azok
számára van, akik nem zenekari hangszeresek, hogy
legyen egy együttes, ahol ezek a hallgatók mégis együtt
zenélhetnek. Fontosnak tartom, hogy ha egy együttes
kialakul, akkor működjön életszerűen, próbáljon meg
megjelenni a hangversenyéletben. Hiszen egy énekkar
működésének az igazi célja az, hogy egy műsort megtanuljon és azzal színpadra álljon. Úgy gondolom,
hogy ez a cél ugyanúgy megvolt a korábbi években,

mint manapság, azzal a kis különbséggel, hogy az
elmúlt pár évben kalendáriumi jelentőségű fellépési
alkalmaink voltak. Ilyen volt például az 1956-os forradalom 50. évfordulója, vagy 2007-ben a Kodály-év.
Ezeknek köszönhetően nyílt mód új nemzetközi kapcsolatok építésére is, más zeneakadémiákkal, mint pl.
Stuttgart vagy Moszkva. Reményeink szerint a Liszt-év
is hoz hasonló alkalmat.
WZs: Most mire készül a kórus?
EP: Az első koncertünk februárban lesz, ahol egy ritkán
elhangzó, szép Dvořák-misét fogunk megszólaltatni.
Egy olyan hangversenysorozatot tervezek, aminek
a fedőneve „Szomszédaink Európában”. Elsőként
cseh zene szólalhat meg. A műsorban az Alma Mater
Énekkar mellett Morva Péter kollégánk orgonál, valamint az Új Liszt Ferenc Kamarakórus is közreműködik.
WZs: Mesélne kicsit az Új Liszt Ferenc Kamarakórusról?
EP: Számomra váratlanul nagy öröm, hogy 2010 februárjában újraéledt az a munka, ami sok évtizeden
keresztül Párkai István professzor úr vezetésével folyt.
A Liszt Ferenc Kamarakórus, amelyben magam is
énekeltem akadémista koromban, egy olyan együttes
volt, ami ritkábban elhangzó, vagy egészen új műveket
mutatott be példaértékű előadásban. Ez a közönségnek különleges élményt, nekünk, kóristáknak egy
komoly, folyamatos elkötelezettséget jelentett. Több
év szünet után tavaly Batta rektor úr győzött meg arról, hogy ezt a fajta munkát újra meg kellene szervezni.
Bevallom, életkoromnál fogva már nem gondoltam
arra, hogy ilyenfajta szervezésre adom a fejem. Éppen
ezért különleges öröm számomra, hogy mégis létrejött
ez a zenei műhely. Arra törekszem, hogy a hallgatók,
illetve a fiatal kollégák, akik itt énekelnek, örömüket
leljék a munkában és saját jövőbeni munkájukhoz
tapasztalatokat gyűjthessenek. A kóruszene a legmagasabb rendű kamaramuzsika, éppen ezért égetően
fontos, hogy az adott közösség hangi lehetőségeiből
egy minél nemesebb hangszert építhessünk, s ezen a
hangszeren mutassunk meg új, vagy kevésbé ismert
zenéket is.
WZs: Utolsó kérdésem az lenne, hogy gyerekei, unokái
folytatják-e a zenei vonalat?
EP: Nagy örömmel mondhatom, hogy mindkét gyermekem a zenéhez kötődik. Két unokám van, a kisfiú
három éves, nagyszerű zenei érzéke van. A kislány csak
fél esztendős, így az ő esetében még erre nem tudok
válaszolni.

1
3

VÁJTFÜL
KONCERT KÖHÖGÉS NÉLKÜL
Már szinte állandó beszédtéma koncertek után
a köhögés: az emberek, főleg ha unják a műsort,
rögtön krákogásba kezdenek. Ezúttal viszont vagy
kevesebb volt az olyan, aki csak sznobságból jön el és
unalomból köszörüli a torkát, vagy mindenkit annyira
lekötött Mehldau és Redman játéka, hogy elfelejtett köhögni. Mindenesetre nagyon színes koncert
fültanúi lehettünk november 25-én a Bartók Béla
Nemzeti Hangversenyteremben.
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Joshua Redman ugyan muzsikus családba született
(apja, Dewey Redman híres tenorszaxofonos), de
nem volt egyértelmű, hogy ő is zenész lesz. Először
elvégezte a Harvard orvosi karát, majd a Yale-re nyert
felvételt jogra, mikor megnyerte a Thelenius Monk
Institute jazzszaxofon-versenyét. Ezután sorban jöttek a felkérések: olyan híres jazz-zenészekkel játszott
együtt, mint Kevin Hays, Christian McBride, Marcus
Miller vagy Stevie Wonder. Brad Mehldau legtöbbször
trióban játszik; a jazz mellett foglalkoztatja a filmzene
is (például a Tágra zárt szemek zenéjét ő írta), és sok
komolyzenei elem is felfedezhető játékában.

vagy mint most is, csak ketten játszanak. A koncertet
Mehldau The Falcon Will Fly Again című száma nyitotta, majd Redmantől a Note to Self-et játszották. Saját
műveik mellett jazz standard-eket és könnyűzenei
feldolgozásokat is hallhattunk, például a Nirvanatól a
Smells Like Teen Spirit-et.
Redman felváltva játszott tenor- és szoprán-szaxofonon, mindkettőn egyéni, karakteres hangszínnel.
Játékosság és mély szakmai tudás jellemezte, bár néha
úgy tűnt, már nem is a közönségnek, hanem saját
magának játszik. Mehldau virtuóz balkeze és néha
szinte klasszikus játékmódja különösen tetszett, ezen
az estén talán inkább az ő stílusa dominált. Érzékenyen
reagáltak egymás játékára, egy-egy rövidebb motívumot átvettek, saját szólójukba is beleépítették.
Mehldau zenélésére különösen jellemző a sokrétű,
egyidejű szólamvezetés, emiatt olyan sűrű zongorázást
hallottunk, amely egymagában is hosszasan élvezhető.
Nagyon izgalmas volt hallani, hogyan olvadt össze két
rendkívül egyedi stílusú művész muzsikálása egy új és
különleges zenei világgá. Remélem, hallhatjuk még
őket ebben a felállásban.
Könyves-Tóth Zsuzsanna
(Joshua Redman és Brad Mehldau duója, Művészetek
Palotája, 2010. november 25.)

HIGGADTSÁG ÉS MÉRTÉKLETESSÉG

Brad Mehldau
Mehldau és Redman húsz éve játszanak együtt, bár
viszonylag ritkán lépnek közönség elé. Most Brad
Mehldau Highway Rider lemeze kapcsán indultak
turnéra, melyen vagy teljes zenekarral, vagy trióban,

Manapság igen súlyos problémaként merül fel a
koncertezni vágyó fiatal előadóművészek számára a
hangversenyéletben való érvényesülés lehetősége.
Az utóbbi évek tapasztalatai szerint a legtöbb esetben a nagyközönség előtt biztos sikert arató varázsszó: valami rendkívülit, szenzációsat alkotni – ami
sajnos nem feltétlenül jelent egyet a minőség azonos
arányú igényével. Győrfi Laura ezzel homlokegyenest
ellentétes irányt választott.
DLA zongora-tanulmányait lezáró vizsga-koncertjén
már a műsor összeállítása is eredeti koncepcióról

árulkodott. Győrfi Laura eddigi pályafutása során
különleges figyelmet szentelt XX. századi és kortárs
zeneművek előadásának, sőt néhány kortárs kompozíció bemutatása is fűződik a nevéhez. Így nem
meglepő, hogy hangversenyének súlypontját XX.
századi művek képezték. Az egy-egy Ligeti György,
Terényi Ede, illetve Bartók Béla tollából származó
zongoraműben közös vonás, hogy egyaránt ifjúkori
alkotókorszak termései, valamint hogy többé-kevésbé
Bartók nevéhez fűződnek. Ezeket azonban két rendkívül népszerű XIX. századi kompozíció keretezte, amely
első pillantásra nem tűnt veszélytelen választásnak.
A hangverseny nyitódarabja, Schubert korai A-dúr
zongoraszonátájának előadása valóban nem volt
teljesen makulátlan. Az első tétel rendkívül áttetsző,
dalszerű, ugyanakkor finoman kidolgozott, árnyalatokban gazdag faktúrája igen nehéz feladat elé állítja az előadót, ha mindezt nyitószámként azonnali
ráhangolódással próbálja megvalósítani. A második
tétel úgyszólván egyetlen motívumból építkező
bensőséges monológja már lényegesen nagyobb teret
nyújtott a művésznő egyéniségének kibontakozására,
míg a lendületes, táncos karakterű harmadik tételben az előadó minden kezdeti feszültsége feloldódott egy jókedvű, olykor kikacsintó örömzenélésben.
A koncert egyik legmaradandóbb élményét Ligeti 11
tételes zongoraciklusának, a Musica ricercatának tolmácsolása nyújtotta. Ez az 1951-53 között íródott mű a
zeneszerző egyik legjelentősebb kompozíció-technikai
gyakorlatának számít. Jellegzetessége, hogy az egyes
tételeken át haladva fokozatosan jut el a 12 fokú
hangrendszer teljes felhasználásáig. A darab komplex
szerkezete nagyfokú technikai felkészültséget, ugyanakkor precizitást és koncentrálást követel az előadótól,
ezért a darab ismerői számára meglepetést is okozott,
hogy Győrfi Laura mindvégig kotta nélkül játszott. Ennél mélyebben érintett azonban az egyes daraboknak
az interpretálása. Az előadó a kifejezések, gondolatok
gazdag tárházával ruházta fel a népi rubato jelleget
idéző, egyébként meglehetősen kevés hanganyagból
építkező lassú tételeket (2. és 5. tétel), ugyanakkor
a motorikus vagy egyéb komplex technikára épülő
gyors tételeket – a szinte tökéletes megvalósításon

túl – egyéni módon értelmezte. Külön kiemelném a
8. tételt, a ciklus első Bartók-asszociációjú tételét,
amelynek bolgár ritmuson alapuló, de jazzes színezetű
karakterét meglátásom szerint az előadó különösen
magáénak érezte.
A hangverseny második fele Terényi Ede Sonata aforistica című művével folytatódott. A marosvásárhelyi
születésű, igen sokoldalú alkotóegyéniség munkája
több szempontból is kapcsolódik a hangverseny koncepciójához. Egyrészt, a darab a Bartók-hommage-ok
közé tartozik, így számos, Bartók zenéjére utaló, a
Lendvai-elméleten átszűrt elemmel dolgozik, ezáltal
közvetlenül vezet át az őt követő Bartók-műre,
ráadásul a darab hangversenytermi bemutatója a
művésznő nevéhez fűződik. Másrészt viszont Terényi
alkotása tágabb értelemben is kapcsolódik Győrfi
Laura tevékenységéhez, hiszen DLA-disszertációját
épp az erdélyi komponista egyik zongorasorozatáról
írta. A háromtételes szonátát Bartók Három burleszkje
követte, melynek előadását szintén az egyéni olvasat
határozta meg, ugyanakkor világosan érződött, hogy
az interpretáció kialakításában jelentős szerepet játszott a „Kicsit ázottan” szerzői előadásának előképe.
A hangverseny utolsó műsorszámaként Chopin bmoll szonátája hangzott el. Első pillantásra a zongorairodalom e sláger-darabja meglehetősen nagy
törésnek tűnik a műsor előzményeihez képest. Ám
előadónk értelmezésében ezek korántsem álltak éles
ellentétben egymással. Interpretációját a romantikus
szélsőségek és szabadosság helyett inkább a higgadtság, mértékletesség jellemezte, ugyanakkor érzékenyen domborította ki a mű újszerűség fele mutató
megoldásait. Játéka találó stílusérzékről, ám ezen felül
egyéni elképzelésről tanúskodott.
Biró Viola
(Győrfi Laura DLA–hangversenye, Régi Zeneakadémia,
2010. november 16. Schubert: A-dúr zongoraszonáta
D. 664; Ligeti: Musica ricercata; Terényi Ede: Sonata
aforistica; Bartók: Három burleszk; Chopin: b-moll
szonáta op. 35)
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Január 14., péntek 19 óra

GORDONKA A KAMARAZENÉBEN
Varga István, Zétényi Tamás – gordonka
Dóczi Áron, Pintér Dávid – hegedû
Tornyai Péter – brácsa
Kis-Vén Annamária – fagott
Palojtay János – zongora
Mozart, Ravel, Schubert és Kurtág György mûvei

Január 16., vasárnap 19 óra

OROSZ ZOLTÁN ÉS BARÁTAI
Orosz Zoltán – harmónika
Sipeki Zoltán – gitár
Lattmann Béla – basszusgitár
Horváth Kornél – ütôhangszerek

Január 21., péntek 19 óra

ANIMA MUSICAE KAMARAZENEKAR
Mûvészeti vezetô: G. Horváth László
Közremûködik: Hegyes Ádám, Vass István – zongora

Bach és Csajkovszkij mûvei

Január 28., péntek 19 óra
Az NKA, a FIDELIO
és a KLASSZIK RÁDIÓ
támogatásával

HOT JAZZ BAND

HALLÓ!

lemez-elôzetes

