


KEDVES BARÁTAIM!

Őszinte örömmel teszek eleget a felkérésnek, hogy egy olyan intéz-
mény lapjának olvasóit köszöntsem, amely szakmai együttműködő 
partnerként tudásával, tekintélyével az első pillanattól kezdve az 
épülő, majd a nagyközönség számára 2005-ben megnyílt Müpa mel-
lé állt. A Művészetek Palotája a világhírű alma mater tapasztalatait 
is figyelembe véve alakította ki programjait, amelyekben számos  
műfajt reprezentál, minden korosztályt megszólít. Színpadain a 
művészeti élet már befutott, nemzetközi rangú sztárjai mellett sok 
ígéretes fiatal is fellép. Ez utóbbi törekvés valósul meg Hangulat-
koncertjeinken, a zeneakadémistáknak pódiumot biztosító rendez-
vényeken, amelyek sok zenebarátnak szereznek kellemes pillana-
tokat, szereplési lehetőséghez juttatva a közeljövő – reményeink 
szerint – világot meghódító muzsikusait. A Müpa közönsége 
örömmel fogadja, elismeréssel hallgatja a Hangulat Extrák Fischer 
Annie-ösztöndíjasait is az idei évadban. A fiataloknak rendezett 
Matinékoncerteken gyakran szólalnak meg a Zeneakadémia hang-
szeres együttesei, az opera tanszakos növendékek. Igazi sikerként 
könyvelhetők el a végzős orgonista diákok diplomahangversenyei. 
A telt házas koncerteket külön megfűszerező öröm, hogy Európa 
legjelentősebb hangversenytermi orgonáján mutathatják meg: a 
legnagyobb kihívásokra is felkészülten bocsájtja őket útjukra a Liszt 
Akadémia. 

Az ily módon közösen megélt lassan hat esztendőre visszatekintve külön jóérzéssel tölt el, hogy a Müpa a 200 éve 
született Liszt Ferencre emlékező, a Liszt! Minden tekintetben. címet viselő sorozatának nyitóhangversenyével 
csaknem egy időben köszönthetem a zeneakadémisták kiadványát, a Figarót. A 2011-es év Liszt-programjaival a 
Müpa arra törekszik, hogy minél többen ismerjék és szeressék meg „mindig hű rokon” „világ zenészét”, Európa 
vándorát, a zongoravirtuóz, a folyamatosan újító komponista, a közügyekért – és nagyon sokszor a magyar közü-
gyekért – tekintélyét latba vető, a Zeneakadémiát is megalapító Liszt Ferencet.

Kívánok Önöknek lelkes olvasókat és azt, hogy a történelmi alma mater megújult pompájára az Önök által életre 
keltett muzsika tehesse fel minél hamarabb a koronát.

Kiss Imre
A Művészetek Palotája vezérigazgatója
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A HÖK ELNÖK HELYE

Ez a HÖK elnök helye. Itt, a tartalomjegyzék  
mellett, a címlappal együtt a harmadik oldalon.  
Az „elnöki köszöntőben” mindig valami személye-
set, némely bírálóm szerint érzelgőset találhattok 
HÖK-ről, ZAK-ról, LFZE-ről. Ezt a nyiladozó hagyo-
mányt most megtöröm: szóljon ez a hely azokról, 
akik nélkül nem lehetnék HÖK elnök, akik nélkül 
nem foghatnátok a kezetekbe Figarót, akik nélkül 
nem változott volna semmi az elmúlt hónapok-
ban.

Legyen ez azoknak a dicsérete, akik vasárnap, 
ebédidőben is bejöttek elnökségi ülést tartani a 
könyvtárért. Akiket a portás terelt ki az épületből 
este fél tízkor, mert még mindig a Master első 
évfolyamosok ösztöndíjait számolgatták. Szóljon 
ez azokról a hallgatókról, akik a gólyabált szervez-
ték, és akikkel ölelkezve örültünk minden apró 
siker után. Azokról, akik cipelték a választási urnát 
órákra és a folyosón. Akik kijárták, hogy legyen 
konyha, nyelvvizsga-kedvezmény, OTDK, Wifi és 
még megannyi dolog. Szóljon ez azokról, akik  
felébresztették a Zeneakadémiát.

Megszállottak és kicsit őrültek mind. Hisznek 
abban, hogy jót tesznek és még tart bennük a 
lelkesedés, még hiszik, hogy azok, akikért mind-
ezt teszik, boldogabb és büszkébb emberré vál-
nak általuk – ha csak egy nagyon kicsit is. Hisznek  
abban, hogy nagyszerű dolgokat igenis létre lehet 
hozni, mert ez nem csak pénz kérdése.
Igen, volt, aki nem így gondolkozott. Volt, aki 
pénzt vagy haknit akart kicsiholni a HÖK-ből.  
De őket és a hozzájuk kapcsolódó rossz érzéseket 
már elfelejtettük. Kirostálódtak, mint a konkoly a 
búzából.

Nem tudom magam megtagadni: ismét érzelgőssé 
váltam. De azt sem tudom és nem is akarom 
tagadni, hogy megszerettem ezeket az embereket. 
És bizonyos vagyok benne, hogy mindannyiótok 
szeretetére érdemessé váltak. Köszönöm nekik, 
hogy vállt vállnak vetve hordták a maltert ehhez 
az építkezéshez – és kérlek Titeket, hogy becsül-
jétek meg őket Ti is. Több barátotok van a Zene-
akadémián, mint ahánynak a nevét tudjátok…

Ágoston László
HÖK elnök
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4 EUFÓNIA: A KÖZÉP-EURÓPAI IFJÚSÁGI 

ZENEKAR A MÜPÁBAN

Február 26-án 19:30-kor kerül sor a Művészetek Pa-
lotájában az Eufónia – Közép-Európai Ifjúsági Zenekar 
koncertjére, melyre szeretném most felhívni a figyel-
meteket. A ZAK-on kívül a zágrábi, ljubljanai, grazi 
és bécsi zeneakadémiák hallgatóiból összeállított 
zenekart Kocsis Zoltán fogja vezényelni. Minden in-
tézmény 15-15 zenekari tagot delegál és a kb. 90 fős 
zenekarban a fennmaradó helyeket is közép-európai 
diákok foglalják majd el. A műsort magyar szerzők 
művei alkotják, ami a környező országok részéről tisz-
telgés a magyar EU- elnökség évében országunk felé.  
A művek: Liszt-Kocsis: Obermann völgye, Dohnányi: 
Változatok egy gyermekdalra, Bartók: Táncszvit, Kodály:  
Galántai táncok. A Dohnányi-darab szólistája Lajkó 
István lesz. A budapesti koncert egy öt hangversenyből 
álló turné kezdőállomása, amely a küldő intézmények 
városaiban folytatódik. Ha érdekel, milyen munka fo-
lyik a környező országok zenei felsőoktatásában, ott a 
helyetek az Eufónia Zenekar koncertjén!

Sipos Soma Mihály

BINDER KÁROLY SZERZŐI ESTJE

Talán kevesen tudják, hogy a zeneakadémiai jazz kép-
zés ma nehezen létezne a tanszékvezető, Binder Károly 
immáron tízéves állhatatos „frontemberi” munkája 
nélkül. Most ismét zenészként mutatkozik be, február 
11-én a MüPa Fesztivál Színház termében. Binder 
Károly 1979-ben végzett az akkor még a Bartók Konzi-
hoz tartozó jazz-tanszakon, nyolc évig tanított az Erkel 
Ferenc Zeneiskolában, hogy aztán 1988-tól maga is a 
Zeneakadémia tanárai közé tartozzon. Mindeközben 
olyan sajátos zenei világot alakított ki, mely bátran táp- 
lálkozik úgy a bartóki stílus leleményes hangzásaiból, 
mint a Steve Reich-féle repetitív iskola tudományából. 
Számos világhírű muzsikustárssal játszotta már saját 
darabjait is, többek között a nemrégiben hazánkba 
látogató Trilok Gurtu zseniális indiai ütőssel. Zenéje 
merész, elgondolkodtató, a határokat feszegeti. 
Mostani zenei utazására legjobb tanítványai, zenei 
örökösei kísérik el. A koncert részletei megtalálhatók 
a 9. oldalon.

Tasner Levente

Binder Károly (fotó: Csibi Szilvia, forrás: Müpa)



0
5

JAKAB ILDIKÓ SIKERE A PAVAROTTI 
ÉNEKVERSENYEN

Jakab Ildikó, egyetemünk operaének szakos hallgatója 
(tanára Marton Éva tanszékvezető egyetemi tanár) 3. 
helyezést ért el a Vercelliben első alkalommal meg-
rendezett Luciano Pavarotti Giovani versenyen, mely 
ösztöndíj-lehetőséggel járul hozzá további tanulmá-
nyaihoz.
Gratulálunk a sikerhez!
Forrás: http://lfze.hu/hirek

JAPÁN ZONGORISTA HALLGATÓINK 
OLASZORSZÁGI VERSENYGYŐZELME

Egyetemünk két japán zongorista hallgatója, Oguro 
Emika és Kuno Emi (Falvai Sándor, Lantos István és 
Gulyás István tanítványai) kétzongorás előadásukkal 
első helyezést értek el az Olaszországban rendezett 
22nd European Music Competition Città de Moncalieri 
verseny kamarazenei szekciójában.
Győzelmükhöz szívből gratulálunk!
Forrás: http://lfze.hu/hirek

CSÁKI ANDRÁS NYERTE A CALCUTTAI 
NEMZETKÖZI GITÁRVERSENYT

Egyetemünk fiatal oktatója, Csáki András nyerte 
Indiában a Nikita Koshkinról elnevezett Calcuttai 
Nemzetközi Gitárversenyt. A tavaly Junior Príma-díjat, 
idén Márciusi Ifjak-díjat kapott fiatal művész ezzel im-
máron huszadszor lett nemzetközi verseny döntőse. 
Ebből tízszer első, nyolcszor második, kétszer pedig 
harmadik helyezést ért el (Chilében, Európa számos 
országában, Japánban és Indiában).
Az indiai versenyen öt kontinens huszonöt országából 
összesen nyolcvankilencen indultak. Klasszikus gitá-
rosaival képviseltette magát Európa, Ázsia, Auszt-
rália, Amerika és Afrika is. A nemzetközi zsűri fran-
cia, spanyol, amerikai és indiai gitárművészekből és 
komolyzenészekből állt. A fiatal magyar gitárművésznek 
ezt az újabb nemzetközi versenygyőzelmét nemcsak  
a pénzjutalom teszi értékessé, hanem a vele járó 
nemzetközi koncertmeghívások is. Gratulálunk!
A teljes cikk megtekinthető az alábbi linken: http://
lfze.hu/hirek/278.

FIATAL KARVEZETŐK 6. NEMZETKÖZI 
VERSENYE LISZT FERENC EMLÉKÉRE

A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek 
Szövetsége (KÓTA) és az Europa Cantat meghirdeti  
a Fiatal Karvezetők 6. Nemzetközi Versenyét és a 
Liszt-évhez kapcsolódó Zenepedagógiai konferenciát 
„Liszt Ferenc kóruszenei öröksége” és „Liszt Ferenc 
nyomában Magyarországon” címmel. Az esemény 
időpontja: 2011. szeptember 14–21.
A háromfordulós versenyre 35 év alatti karvezetők 
jelentkezését várják, 18 versenyző kerül kiválasztásra. 
A döntőbe jutottak között értékes díjakat, ösztöndíj-
lehetőségeket osztanak ki.
A konferenciára karvezetőket, énekeseket, zenepeda-
gógusokat és kóruszene-kedvelőket várnak.
A verseny és a konferencia nyelve: angol. Jelentkezési 
határidő mind a versenyre, mind a konferenciára: 
2011. május 15.
Bővebb információ a http://www.lisztchoral2011.hu/ 
weboldalon.

Burkus Boglárka

Csáki András
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KONZI
EREDMÉNYEK ÉS NEHÉZSÉGEK –  
A BARTÓK KONZERVATÓRIUM  

KETTŐS ARCA

Valószínűleg sokan ismerik Egyetemünk gyakorló-
iskoláját, a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközép-
iskola és Gimnáziumot, hiszen tanáraink és hallgatóink 
jelentős része itt tanult, és nagyon sok reménybeli új 
zenetanár a Konziban végzi a kötelező hospitálást és 
gyakorlótanítást. Most egy kicsit más szemszögből  
ismerhetjük meg az intézményt: az oktatásról,  
a zenei életről, az Egyetem és a Konzi kapcsolatáról, 
illetve az utóbbi helyzetéről Bokor Györgyöt, az iskola 
2009-ben megválasztott igazgatóját kérdeztük.

Czinege Ádám: Milyennek látja a Konzervatórium 
jelenlegi helyzetét? Vannak-e sürgős és távlati tervek?
Bokor György: A Konzi jelenleg nagyon ambivalens 
képet mutat, akár egy hegység: magas, hófödte, 
gyönyörű csúcsok, vagyis óriási eredmények, de veszé-
lyes szakadékok és lavinák, vagyis buktatók és nehéz-
ségek egyaránt akadnak. A szakmai feladatokban- 
eredményekben sok lehetőség és erő rejlik, gondolok 
itt akár az elmúlt négy hónap nemzetközi és hazai 
versenyeredményeire vagy a Nemzeti Zenede meg-
nyitásának 170. évfordulójára rendezett MüPa-beli 
koncertünkre, amely komoly szakmai kihívást jelentett 
és nagyon jól sikerült. Természetesen ezen látványos 
eredmények mellett más, kívülről kevésbé látszó, 
belső értéket is fel tudunk mutatni, még az időnként 
fölénk tornyosuló gondok közepette is.
Terveink ugyanabba az irányba mutatnak, melyek már 
jó néhány évvel ezelőtt is sürgős intézkedést kívántak. 
Ezek az infrastrukturális és tárgyi feltételeket érintik 
elsősorban, és megoldásuk állandóan napirenden 
van. Emellett a működtetés és a költségvetés álla-
pota sem a legjobb, itt egy hosszú folyamat elején 
vagyunk, amelyet az Egyetemmel együttműködésben 
próbálunk végigvinni. A legtöbb problémát az okozta 

szeptember óta, hogy részben tervezett, részben 
menet közben felmerülő okból nagyon sok munkaügyi 
feladatunk volt, és ezek egy jelentős részét nehezen 
tudtuk megoldani. Csak szeretettel és büszkeséggel 
tudok ennek fényében tanárainkról beszélni, hogy 
ilyen körülmények között is felelősségteljesen végzik 
munkájukat.
A szakmai terveinket befolyásolja az a jelenlegi ten-
dencia, hogy az államilag támogatott felsőoktatásban 
szűkül a felvehető hallgatók száma. Ezen túl meg kell 
említeni, hogy a ránk eső állami támogatás az utóbbi 
években oly mértékben lecsökkent, hogy a jelenlegi 
létszám és szerkezet egy idő után tarthatatlanná fog 
válni.

CzÁ: Említette az infrastruktúrát – ezek szerint ezt nem 
lehet kielégítőnek nevezni?
BGy: Semmiképpen. A zongora tanszakon például 
a magas költségek és a gyors állagromlás nagyobb 
beruházást igényelnének. A hangszerpark állapota mi-
att a tanulóink hátrányt szenvedhetnek adott esetben  
egy szakmai versenyen, vagy felvételin. Hála Istennek 
tanáraink ebben is a tanítványok segítségére sietnek, 
nem egyszer saját forrásból vagy ad absurdum saját 
hangszerükkel segítve a problémán. De nem ez a 
normális működés rendje, bármennyire is tiszteletet 
parancsoló áldozatvállalásuk. A felújítás elmaradása, 
az épület és hangszerpark fejlesztése nélkül be-
hozhatatlan hátrányba kerülhetünk, e téren rengeteg 
munka vár ránk.

CzÁ: A felvételizők általában elérnek-e valamiféle 
„kívánatos” szintet? Mennyire lehet közülük válogatni? 
BGy: Két dolgot mindenképpen el kell mondanom: 
az érdeklődés nem csökkent irányunkban, továbbra  
is jelentős a túljelentkezés, így több – bár nem  
mindegyik – szakon válogathatunk. Ugyanakkor a 
nagyszámú jelentkező felkészültsége erősen változó.
Változás az is, hogy a jelentkezők egyre növekvő 
aránya nem éri el a minimális szintet elméleti tudás-
ból, amely részben a zeneiskolák helyzetében és 
lehetőségeiben bekövetkezett változásokból is adódik. 
Lehetséges, hogy a jövőben bizonyos szakok folyama-
tos működését csak akkor tudjuk megoldani, ha mégis  
toleráljuk a szerényebb elméleti vagy közismereti 
tudást, és ezzel párhuzamosan nagyobb hangsúlyt 
helyezünk a felzárkóztatásra.
Továbbra is jelentős igény van arra, hogy egy-egy 
kiváló tehetségű tanuló másik középiskolába járhas-
son közismeretre, akár olyan erős intézményekbe is, 
mint a Fazekas vagy az Apáczai. Széles tehát a skála, 
de nagyon átgondoltan és felelősséggel, előzetesen 
egyeztetve hozzuk meg a szükséges döntéseket.

Bokor György
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CzÁ: A másik oldalon, a kimeneten mi a helyzet? 
A végzősök mekkora aránya megy tovább zenei 
felsőoktatásba, és aki nem, milyen eséllyel tud más 
szakokra felvételizni?
BGy: Az utóbbi években úgy alakult, hogy a Zene-
akadémiára, amely elsődleges felvételi célpontunk, 20 
és 30 között volt a tőlünk felvett hallgatók száma. Ez 
korábban arányaiban lényegesen magasabb volt, amíg 
a Zeneiskolai Tanárképző Kar önállóan is létezett és az 
Akadémia is nagyobb keretszámmal gazdálkodhatott. 
Jelenleg a végzőseink kb. 30%-a felvételizik sikerrel 
a Zeneakadémiára, ez az összes felvett arányában a 
ZAK-on 20-25% között van. Ezeket az arányokat nem 
értékelném túl, hiszen néhány szakon nem tanítunk 
(népzene, egyházzene), illetve több tanszakról nincs 
minden évben felvételizőnk. Az eredményesség szá-
zalékokban mért aránya tehát önmagában nem sokat 
jelent.
Ezzel együtt, akár vidéki, akár külföldi zenei egyetemi 
karokra felvételt nyert diákjaink száma 90% fölött van. 
Elgondolkodtatóak ezek a számok akkor is, amikor 
magunk is kritikusan tekintünk egy-egy részfeladatra,  
főleg annak tekintetében, hogy vannak szakok az 
Akadémián, ahová évek óta elsősorban bartókos  
növendékek jutnak be.
Néhány tanuló jelentkezik más típusú felsőoktatási 
intézménybe, általában sikerrel. Elenyésző azon tanu-
lóink száma, akik később nem folytatnak felsőoktatási 
tanulmányokat. A zeneművészeti szakközépiskolák 
között ez az arány minden szegmensében egyedülálló.
A néhány éve újraindult jazz tanszakunk, ha szabad 
így mondani, a leginkább piacképes. Az első számú cél 
mellett, hogy a Zeneakadémiára bejussanak, hama-
rabb tudnak egy-egy együttesben zenélve, már konzis 
tudásukkal is, munkát vállalni, együttest alapítani. 
Sőt sokan vannak, akiknek más a fő hivatásuk, és 
tanulmányaik során kiváló amatőr jazz-muzsikussá 
válnak. Tágabbak tehát a jazzesek lehetőségei, mint 
a klasszikus szakon végzetteké, „csupán” konzis 
képesítéssel.

CzÁ: Mennyire látja a konzis tananyag egyenes 
folytatását az Akadémián?
BGy: A szakmai programok összehangolása, 
elsősorban az elméleti tárgyak területén, jelenleg is 
folyik. A tanszékek vezetőivel, Vigh Andrea rektor-
helyettes asszony személyes közreműködésével és a 
mindkét intézményben tanító tanáraink révén is azt 
kell elérnünk, hogy a mi kimeneti követelményeink 
jobban harmonizáljanak a felsőfokú felvételi és az 
első félév elvárásaival.  Persze ettől eltérő vélemények 
is vannak. Házon belül úgy látjuk, hogy nem a nagy 
többséggel van baj, de valóban előfordul, hogy 
egy-egy kiváló hangszeres tehetség „elvérzik” az 

elméleti felvételin, miközben hangszeres szempont-
ból megfelelt volna. Ennek azonban több oka is lehet.  
Ugyanakkor az itt megszerzett elméleti tudással 
külföldön szinte mindannyian megállják a helyüket. 

CzÁ: Marad-e idő a nevelőmunkára a zene és a köz-
ismeret mellett? Egy ilyen speciális iskolában, mint 
a konzi, lehetséges-e iskolaközösséget és osztály-
közösséget létrehozni és működtetni?
BGy: Kell, fontosnak tartjuk, és erre törekszünk – 
hogy mennyire lehetséges, az más kérdés. Zömében 
nyilván az egyéni képzésben van nagyobb motiváció 
és eredmény, és éppen ezért a közösségteremtés  
bizonyos értelemben leszűkül olyasmikre, mint a kórus 
vagy a zenekarok szereplései, utazásai, illetőleg az  
osztálykirándulások. Az kétségtelen, hogy nagyon más 
a lehetőségünk – valószínűleg egy konzervatóriumi  
osztály sosem lehet olyan szoros közösség, mint 
egy gimnáziumi. Igyekszünk tenni természetesen a 
javulásért, de ilyen értelemben széttagoltabb a konzi.

CzÁ: Mennyire kielégítő a közismereti képzés? Meny-
nyire tudják komolyan venni a diákok és a tanárok?
BGy: Azt gondolom, hogy az itt tanító közismereti 
tanárok messzemenőkig felkészültek, különösen arra 
a speciális helyzetre, hogy nálunk csak az órán le-
het gyakorlatilag közismeretet tanulni. A közismereti 
órák után ugyanis nem a tanulásé és nem a pihenésé 
az idő, hanem a zenei óráké, amelyek gyakran késő  
estig eltartanak – ezután kellene valamit tanulniuk 
a diákoknak. Ez hatalmas megterhelés, de ez mindig 
is így volt, és valószínűleg a jövőben sem fog sokat 
változni. Ennek fényében a tanárok nagyon jól meg-
felelnek az elvárásoknak. Az egy örök belső polémia, 
hogy hogyan lehet ennek az arányát úgy kialakítani, 
hogy a színvonal is jobb legyen és a tanulók terhelése 
is csökkenjen – ez szinte összeegyeztethetetlennek 
tűnik.

CzÁ: A mellék- és kötelező zenei tárgyak esetében 
milyen a konzi helyzete? Mekkora a szakbarbariz- 
musra való tendencia?
BGy: Bárhogy szépítjük, minden konzis elsősorban 
a főtárgyával foglalkozik. Eltérőek a vélemények a 
tekintetben, hogy ez mennyire helyes így. A szélesebb 
látókör kialakítását, a többirányú ismeretek átadását 
és nem utolsósorban egy felmerülő pálya- vagy tan-
szakmódosítás lehetőségét is meg kívánjuk teremteni. 
Többek között ezt a célt szolgálja a zenei fakultáció 
is. Sok olyan program indult az elmúlt években, 
amelyek a tantárgyak, művészeti területek összekap-
csolódására építenek. Egészséges, művelt és felkészült 
muzsikusokat szeretnénk nevelni.
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FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Február 1-jén 8:30-kor az Üllői úti épület kupola- 
termében kerül megrendezésre egy tájékoz-
tató, melyet a Tanulmányi Osztály vezetője, Gazsi 
Olívia, Nemes László Norbert tanár úr, Szabad  
Attila és a HÖK Tanulmányi Bizottsága tartanak a 
művészi és a tanári mesterképzés előnyeiről, hátrá- 
nyairól és magáról a bolognai rendszerről.

A bolognai rendszert Magyarországon 2005-ben 
vezették be a felsőoktatásba. Célja a többciklusú 
képzési rendszer meghonosításával az átjárhatóság,  
a könnyen érthető és összehasonlítható végzettségek 
és szakképzettség, valamint az egységes kreditátviteli 
rendszer kialakítása volt. Az állam 12 félévet támogat, 
utána költségtérítést kell fizetni.

Az alapképzés (bachelor) a művészetoktatási  
intézményekben 6 féléves. A zeneművészeti egye-
temeken folyó alapképzésben két alapszak van:  
az előadóművészet, valamint az alkotóművészet és 
muzikológia. A bachelor elvégzésével a diákok szak-
képzettséget kapnak ugyan, de ez nem elegendő 
komolyabb művészeti tevékenység folytatásához.  
A diploma megszerzéséhez szükséges egy élő idegen 
nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelv-
vizsga.

A mesterképzés a következő szint, melyből iskolánkban 
háromféle van: a művész-, a zenetanár-, és a Kodály- 
zenepedagógia mesterszak.

A művész mesterszak a zeneművészet és a zenetu-
domány területén a felsőoktatásban megszerezhető 
második legmagasabb végzettséget adja (a legmaga-
sabb a doktori képzés). A diákoknak 120 kreditet kell 
összesen megszerezniük, a képzés 4 félévig tart.

A zenetanári mesterszak alap- és középfokú 
zeneművészeti oktatásra jogosító zenetanári szakkép-
zettséget ad. A képzési idő 4 félév, a megszerzendő 
kreditek száma 120.

A rövid mesterképzés a Kodály-zenepedagógia 
mesterszak, amelynek képzési ideje 2 félév, a meg-
szerzendő kreditek száma 60; elsősorban már tanári 
diplomával, valamint néhány éves oktatói gyakorlattal 
rendelkező zenepedagógusok számára ajánlott.

A felsőoktatási törvény lehetővé teszi azt, hogy a 
hallgatók egyszerre több intézményben vagy egy in-
tézményen belül párhuzamosan több szakra járjanak.  

Ezt úgy tehetik meg, ha két különböző felvételi 
időszakban jelentkeznek és nyernek felvételt. A párhu-
zamos képzés is lehet államilag támogatott. Ez abban 
az esetben van így, ha az első szakon megkezdett ta-
nulmányai harmadik félévében kezdi meg az állami-
lag támogatott párhuzamos képzést (a két képzésben 
folytatott tanulmányok egy féléve csak egy félévnek 
számít a 12 támogatott félévből). Ha a hallgató később 
szeretne párhuzamos képzésben tanulni, azt is meg-
teheti, de így egy félév alatt két félévet vonnak le a 12 
támogatott félévből.

A művész mesterszakok egyikének elvégzésével 
párhuzamosan (annak utolsó évében) vagy azt 
követően (a hatodik évben) második mesterfoko-
zatként elvégezhető a művésztanár mesterszak,  
melynek képzési ideje 2 félév, mely alatt 60 kreditet 
kell teljesíteni. E képzésben a tanári szakképzett-
séghez szükséges pedagógiai-pszichológiai tárgyakat  
kell hallgatni, és az iskolai gyakorlatokat teljesíteni. 
Zenei tárgyak itt már nincsenek. A zeneművész-
tanár mesterfokozat csak akkor szerezhető meg  
államilag támogatott képzésben, ha a hallgató a  
művésztanári mesterszakon még nem szerzett 
diplomát.

A korábbi, osztatlan rendszerű főiskolai végzettség a  
jelenlegi alapfokozatnak számítható be (8 félév), így 
ők is végezhetnek mesterképzést államilag támogatott 
képzésben. Az osztatlan rendszerű képzésben szerzett 
egyetemi oklevél az osztott képzésben mesterfoko-
zatnak felel meg, ezért költségtérítést kell fizetniük 
azoknak, akik újabb mesterfokozatot szereznek.

Amikor egy államilag támogatott hallgató mesterkép-
zésben végbizonyítványt (abszolutóriumot) szerez, 
államilag támogatott státusza lejár, ami azt jelenti, 
hogy minden további felsőfokú tanulmányáért költ-
ségtérítést kell fizetnie. Ha valaki bármilyen okból 
veszít a támogatott féléveiből, számolnia kell azzal, 
hogy amikor a 12 félév elfogyott, minden további 
félévért fizetnie kell.

A döntést február 15-ig kell meghoznotok.  
Ha bármilyen kérdés felmerülne bennetek, akkor 
a tanulmanyok@lfzehok.hu címre írjátok. Sikeres 
felkészülést kívánunk!

A HÖK Tanulmányi Bizottsága
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FEBRUÁR 9. SZERDA, 21:00
HeatherHeavyWeather-koncert
Tűzraktér
Km.: Kárpáti Rita (basszusgitár), 
Kludovácz Csaba (dob), Sándor 
Bálint (gitár), Somogyi Márton 
(zongora) 

FEBRUÁR 10. CSÜTÖRTÖK, 19:00
Liszt és barátai
Óbudai Társaskör
Schumann, Schubert, Liszt művek
Km.: Balázs János (zongora),  
Pataki Potyók Dániel (ének)

FEBRUÁR 11. PÉNTEK, 19:30
Jazz műhely
Művészetek Palotája – Fesztivál-
színház
Binder Károly szerzői estje
Km.: Binder Károly, Lachegyi Máté, 
Pozsár Máté, Varga Gábor (zon-
gora), Borbély Mihály (szaxofonok, 
tárogató)

FEBRUÁR 14. HÉTFŐ, 18:00
Boyzless Voice
Deák téri evangélikus templom
Km.: Boyzless Voice (női kamara-
együttes), Mekis Péter (orgona)

FEBRUÁR 16. SZERDA, 17:00
Bemutatkoznak a Fischer Annie 
ösztöndíjasok
Művészetek Palotája – Üvegterem
Km.: Bábel Klára (hárfa)

FEBRUÁR 17. CSÜTÖRTÖK, 18:00
Múzeum + koncertsorozat
Szépművészeti Múzeum
Kazai Ági és a Regős Trió
Km.: Kazai Ági (ének), Regős István 
(zongora), Csuhaj-Barna Tibor 
(bőgő), Berdisz Tamás (dob)

FEBRUÁR 19. SZOMBAT, 21:30
Live Act Folk zenekar koncertje
Fregatt Music Pub
Km.: Nagy Réka (ének), Fekete 
János (beatbox, dob), Dani János 
(gitár, hegedű, vokál), Fonay Tibor 
(basszusgitár, vokál)

FEBRUÁR 21. HÉTFŐ, 19:00
OPERA(és)IRODALOM
Óbudai Társaskör
Puskin-Muszorgszkij: Borisz Godu-
nov
Részletek a drámából és az  
operából
Km.: Bokor Jutta, Kováts Kolos, 
Medgyesi Schwartz Lucia, Wendler 
Attila (ének), Harazdy Miklós (zon-
gora), Szersén Gyula (színművész)

FEBRUÁR 25. PÉNTEK, 19:30
A Liszt Akadémia a Francia  
Intézetben
Francia Intézet
Charles Koechlin (1867-1950) és 
kora
Km.: Lencsés Lajos (oboa) és 
tanítványai

FEBRUÁR 25. PÉNTEK, 19:30
Jazz koncert
IF kávézó
Km.: Neumann Balázs (zongora), 
Máthé László (bőgő), Baló István 
(dob)

FEBRUÁR 27. VASÁRNAP, 19:00
Alma Mater Kamarazene
Régi Zeneakadémia
Mozart, Bartók művek
Km.: a Kelemen Kvartett

FEBRUÁR 2. SZERDA, 21:00
Jazz Jam Session
Tűzraktér
Km.: Tóth Mátyás quartett

FEBRUÁR 3. CSÜTÖRTÖK, 19:30
Karosi Júlia Quartet – egyéves 
születésnapi koncert
Nyitott Műhely

FEBRUÁR 4. PÉNTEK, 19:00
Körmendi Klára és Pólus László 
hangversenye
Óbudai Társaskör
Bach, Beethoven, Rachmaninov 
művek
Km.: Körmendi Klára (zongora), 
Pólus László (gordonka)

FEBRUÁR 5. SZOMBAT, 19:00
Sebő-klub
Budavári Művelődési Ház
Km.: Sebő-együttes, a Zene-
akadémia Népzene Tanszékének 
hallgatói

FEBRUÁR 5. SZOMBAT, 19:00
Lemezbemutató koncert
Óbudai Társaskör
Mozart, Carl Stamitz, Haydn, 
Weiner László művek
Km.: Szabadi Vilmos (hegedű),  
Kovács Szilvia (brácsa)

FEBRUÁR 6. VASÁRNAP, 16:00
Alma Mater Doktorandusz
koncertek
Régi Zeneakadémia
Liszt 200 – 2. Liszt, az európai 
világpolgár
Km.: Gaál Ildikó (ének), Bálint 
Angéla (hegedű), Kéry János, Lajkó 
István, Monostori Gábor, Szabó 
Ferenc János (zongora)

FEBRUÁR 8. KEDD, 19:00
ÚMZF 2011 Zeneszerzőverseny
Művészetek Palotája – 
Bartók Béla Nemzeti Hangverseny-
terem
Döntő, gálakoncert és ünnepélyes 
díjátadó

Hangulatkoncertek a Művészetek Palotájában februárban: 2. (17:00, Üvegterem), 3. (17:00, Előcsarnok), 
8. (17:00, Zászlótér), 10. (17:00, Előcsarnok), 15. (17:00, Zászlótér), 22. (17:00, Zászlótér), 23. (17:00, Üvegterem). 

Helyszínek:
Budavári Művelődési Ház (1011 
Bp., Bem rakpart 6.), Deák téri 
evangélikus templom (1052 Bp. 
Deák tér 4.), Francia Intézet (1011 
Bp. Fő utca 17.), Fregatt Music 
Pub (1056 Bp. Molnár utca 26.),
IF Kávézó (1092 Bp. Ráday utca 19),
Művészetek Palotája (1095 Bp. 
Komor Marcell utca 1.), Nyitott 
Műhely (1123 Bp. Ráth György 
utca 4.), Óbudai Társaskör (Buda-
pest III. Kiskorona utca 1.), Régi Ze-
neakadémia (1064 Bp. Vörösmarty 
utca 35.), Szépművészeti Múzeum 
(1146 Bp. Dózsa György út 41.), 
Tűzraktér (1061 Bp. Hegedű utca 3.)
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VERS
Radnóti Miklós: Február

Újra lebeg, majd letelepszik a földre,
végül elolvad a hó;
csordul, utat váj.
Megvillan a nap. Megvillan az ég.
Megvillan a nap, hunyorint.
S íme fehér hangján
rábéget a nyáj odakint,
tollát rázza felé s cserren már a veréb.
(1941. február 21.)

VENDÉGLÁTÓ-IPARI EGYSÉG-AJÁNLÓ

Neve rendetlen, nem rendes, merthogy igen ritkán 
csendes étterem e Létterem, mégis jó a söre-bora, 
kávé-kínálatuk csoda – hirdetem az éteren. 
Astoria mellől nyílik az az utca, melyben, hírlik 
– kissé drága árakon –, Csendes zajban üldögélve,  
pohár fenekére nézve száj nem marad szárazon. 
Hogyha egyszer szükség támad, keresd fel, s kerül a 
bánat: őrült gyógyír ott terem.
A Ferenczy utca rád vár, ötös szám alatti háznál 
vár a Csendes Létterem.
(Csendes Létterem, 1053 Bp. Ferenczy István u. 5.)

Czinege Ádám

KÖNYVAJÁNLÓ

Háy János: A bogyósgyümölcskertész fia

Háy János műveivel először egy prózamondó verse-
nyen találkoztam. Azonnal megragadott fiatalos 
nyelvezete és lendületessége, a humoros történetei, 
melyek legbelül mély érzelmeket rejtenek, és tanul-
sággal szolgálnak mindenkinek.
Nagy segítséget jelentett, hogy előadva hallottam 
őket először, mert a könyvet olvasva néha nehezen 
értelmezhető, hogy melyik mondatrész hova is kap-
csolódik, de azt hiszem, a történetek, és a vicces, 
hétköznapi őszinteség, mely sokszor szívbemarkolóan 
emlékeztet saját életünk pillanataira, kárpótol minket 
ezért a sokaknak talán fel sem tűnő apróságért.
Életrajzi ihletésű novelláskötetét ajánlom minden-
kinek, aki többet szeretne megtudni emberi reak-
ciókról, őszinte érzelmekről, sőt akár saját életéről is.
„Na most ilyenekről szól ez a könyv. És lehet rajta  
nevetni, még az ember könnye is kicsordul tőle.  
Vagy azért, mert sírni kell.”
„Aki ezt elolvassa, az biztosan tovább él.”– Ha nem is 
él tovább, de biztosan jobb ember lesz.
(Háy János: A bogyósgyümölcskertész fia. Budapest: 
Palatinus, 2005.)

Kerner Mária

Kedves Olvasó!

Vége a vizsgaidőszaknak, lehet lazulni, sőt, kell is! És a lazuláshoz – a sörön túl – mi sem segít jobban hozzá, mint 
némi kilépés a megszokottból, a mindennapiból, ami nekünk speciel a zene. (Nem tudom, elgondolkodott-e már 
bárki azon, hogy ami a legtöbb embernek emberfölötti csoda, katarzis, megvilágosodás, és más egyéb, felemelő 
élmény, az nekünk mindennapos, természetes, sőt: munka? Érdemes azért néha nekünk is rácsodálkozni a saját 
területünkre – amihez persze elengedhetetlen némi távolság.) Ehhez szeretnénk néhány javaslattal élni, de ter-
mészetesen az Olvasók ötleteire is nagyon kíváncsiak vagyunk, ezért továbbra is nagy szeretettel várunk mindent, 
ami nem zene az fpmadar@gmail.com címre.
Ezúttal kétszárnyú (kétoldalas), nagyméretű üvegablakot szeretnénk bemutatni, természetesen dupla üveggel, 
maximális hőszigeteléssel. Nagyobb panoráma, több extra, biztosabb szigetelés… ezek az e havi reklámszövegek, 
most pedig jöjjön a pH-érték!

Czinege Ádám

KKK FILMKLUB

Monty Python: The Meaning of Life (1983)
Színes, feliratos film. 100 perc.

LFZE Bartók Béla Kollégium, 
1071 Bp. Városligeti fasor 33.

2011. február 17. csütörtök 20:00
Galla Miklóssal és Veletek!

A belépés díjtalan!
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STORY
AZ ELSŐ(S) SZÓ JOGÁN…

Gólyáinkat kérdeztük: kinek milyen volt az első 
szemesztere?

„Itt most épp akasztják a hóhért – azaz kikérdezik az 
olvasószerkesztőt. Kicsit skizofrén érzés, és még arról 
nem is beszéltünk, mi lesz, amikor a teljes írást megka-
pom korrektúrára... Éppen ezért kérek minden kedves 
Olvasót, fogadja megértéssel, bármit legyek is írandó.
Kellemes meglepetés volt a HÖK: hogy hogyan lehet 
ennyi idealista marhát összeszedni és munkára be-
fogni, azóta sem értem, de szívből örülök nekik és an-
nak is, hogy immáron én is a nyakamba akaszthatom a 
közös jármot, és ropogtathatom a szénát a közös jászol 
előtt.
Hogy milyen volt a félév? Fogalmam sincs, nem tudom 
megmondani, nem tudom a gondolataimat, az érzé-
seimet nyelvben kifejezni – de azt tudom, hogy »jó 
nekünk itt lenni«.
...és nagyon remélem, egy vesszőhibám se lesz, külön-
ben saját magammal kell majd leíratni százszor az 
adott mondatot...” – Czinege Ádám, zeneszerző gólya, 
a Figaro olvasószerkesztője, az LFZE HÖK gazdasági 
alelnöke 

„Az új környezetet megszokni senkinek sem könnyű, 
hiszen eleinte alig akad egy-két ismerős arc. Aztán 
az idő előrehaladtával egyre jobban megszoktam 
az irodaháznak öltözött iskolát, és egyre jobban a 
szívemhez nőtt az egyetem és azok az emberek, akik 
körülvesznek. Őszintén: nehéz félévre számítottam, és 
be kell valljam, az is volt, de már a vizsgaidőszaknak is 
lassan vége, és nem is volt olyan szörnyű.” – Békéssy 
Lili, zenetudós gólya 

„Az első félév számomra az egyetem kiismerésével 
telt. Szerencsére nagyon pozitívan csalódtam. A 
tanáraim, illetve az egyetem dolgozói mind, egytől 
egyig segítőkészek, bármi problémával fordulok hoz-
zájuk, megoldást keresnek. A légkör barátságos, bár 
ebben hatalmas szerepet játszik az, hogy a gólyatábor-
ban volt lehetőségem ismerősöket szerezni. Fontos 
még megemlítenem, hogy örülök, hogy ilyen HÖK áll 
a hallgatósereg élén, mert érzem, hogy »jó kezekben« 
vagyunk. A jövőben azért szeretném, ha majd a Liszt 
Ferenc téri épület falai között is tanulhatnék.” – Tóth 
Adrienn, ének szakos gólya

Szerkesztette:
Burkus Boglárka

KKK! KKK! KKK!

A HÖK ezennel ünnepélyesen elindítja új program-
sorozatát, a Kollégiumi Kulturális Klubesteket, amely- 
nek keretében filmklubot és beszélgetős estéket  
szervezünk neves művészek, tudósok, gondolkodók:  
röviden, ismert és elismert közéleti személyiségek 
közreműködésével. Az összejöveteleket szervezik és 
moderálják: Czinege Ádám és Tóth Endre.
Az első ilyen klubest dátumát máris beírhatja min-
denki a naptárába, hogy el ne felejtse: február 17-én 
20 órától a Bartók Béla Kollégium magasföldszintjének 
úgynevezett TV-szobájában – a „Hildi” előtt – veszi 
kezdetét az első filmklub, amely garantáltan nem fogja 
kímélni rekeszizmainkat, hiszen főszerepben az igazi, 
hamisítatlan angol humor. De minden bizonnyal az 
1969-ben alakult, stílusteremtő Monty Python csapa-
tot nem is lehet ezzel a szinte semmit mondó szókap-
csolattal elintézni. Nevük fogalom, már-már legenda. 
A magyar közönség is jól ismeri sokrészes sorozatát, 
a Repülő Cirkuszt, vagy egész estés filmjeit: a Gyalog 
Galoppot és a Brian életét.

De talán kevesebben tudják, hogy a Monty Python 
csapata is megpróbált válaszolni az emberi lét nagy 
kérdéseire a születéstől kezdve egészen a halálig.  
Kik vagyunk, miért vagyunk itt, mit akarunk? Vagyis mi 
„az élet értelme”? S ha meg akarjátok tudni, hogy mi 
lett ebből, gyertek el a kollégiumba február 17-én, s 
nézzétek meg a brit fenegyerekek utolsó nagyfilmjét, 
Az élet értelmét. A vetítés után pedig 22 órától a film-
hez kapcsolódóan beszélgetünk majd a Python-csapat 
által felvetett létkérdésekről az angol humor nem 
kisebb tudorával, mint Galla Miklóssal, akinek saját 
bevallása szerint ez a kedvenc filmje.
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detileg hatalmas szobrot szántak. Meg is alkották Szent 
Eriket, próbaképpen gipszből. Kötelet fűztek a hóna 
alá, és nekiláttak fölcsörlőzni őt a torony aknájában, 
amelyet kifejezetten számára létesítettek. Ő maga volt 
a lift és utasa, egy személyben.
Ám ekkor kiderült: Eriknek tériszonya van, így esze 
ágában sincs kiállni a tetőre, 106 méteres magas-
ságba. De ővele többet a liftes játékot se játsszák, 
így mondta. Semmi pénzzel nem lehetett rávenni se  
egyikre, se másikra. Ennek immár kilencven éve.  
És Gipsz Erik ma is ott áll a tető alatti teremben, ahon-
nan nem látni a mélységet.
Mikor kiderült, hogy mégsem ő lesz az angyalka a 
karácsonyfa csúcsán, a tervezők pánikba estek. Ki fog-
ja most odafönt megszemélyesíteni és összefoglalni és 
hirdetni a világnak az Épület Szellemét? Kevésbé tér-
iszonyos történelmi hősökkel már nem kísérletezhet-
tek, hiszen Gipsz Erik elállta odafönt a liftaknát.
Valamelyikük erre ezt javasolta: képviselje olyan  
szobor az Épület Szellemét, aminek egyáltalán nincs 
kiterjedése. Azt még föl lehet vinni.
– Hogyhogy nincs kiterjedése? Hiszen akkor nem is 
látszik! – fordult felé a többi tervező. Néhányan arcuk 
előtt mozgatták a tenyerüket, jelezvén, hogy szerintük 
az illető nem normális.
– Látszani tényleg nem látszik – mondta erre ő –, de 
hallatszik!
Tudniillik bronz helyett hangból akarta megmin-
tázni a sárkányölő-városmentő Szent György alakját.  
És meg is valósult a terve. A látható Eriket a hallható  
Györggyel helyettesítették. A toronysisak alatt elhe-
lyezett harangjáték ma is minden délben és este 
hatkor egy Szent Györgyről szóló ismert középkori dalt 
játszik.
Ez a hangszobor több szempontból is hatékonyabb 
meghosszabbítása az épületnek, mint bármely bronz-
ból készült társa volna. Igaz, hogy nincs folyton jelen, 
de amikor naponta kétszer előbújik a toronysisak alól, 
sokkal nehezebb figyelmen kívül hagyni, mint egy fém-
szobrot.
A hang olyan helyekre is elszivárog, ahonnan az épüle-
tet nem is látni. A látható szobor rajtunk kívül marad 
– de a hallható szobor hangja behatol a testünkbe. 
Előkeresi a memóriánkban saját szövegét, és hangosan 
felolvassa a fejünkben.
Mikor nemrég Szegeden jártam, a Dóm hangszobra 
bemászott a fejembe, és ott akaratom ellenére ezt a 
szöveget olvasta fel: „Kis kutya, nagy kutya nem ugat 
hiába! / Van nekem szeretőm Szeged városába! / 
Szeged híres város, Tápéval határos, / Ott lakik a ba-
bám, kivel leszek páros!” Hogy ez milyen szoros össze-
függésben áll a Combinóval, az a következő számból 
derül ki.
(folytatása következik…)

Loch Gergely

A COMBINO-SZINDRÓMA
– AVAGY HOVÁ LETT AZ „ÉN ZENÉM”?

1. rész – Épületek hangja

Igen, a Combino-szindrómát a nagykörúti villamosról 
neveztem el. Bár aktuális zenei problémáról van szó,  
mégsem nevezhettem másképp, ha egyszer ennek 
a zenei problémának a gyökeréhez éppen a világ 
leghosszabb villamosán keresztül vezet a legrövidebb 
út.
Legrövidebb utat írtam, de tudni kell, hogy ebben a 
lapszámban nemhogy a zenéig, hanem még magáig a 
villamosig sem jutunk el. Ennek oka, hogy messziről 
közelítjük meg a témát: nem kevesebb, mint 1300  
kilométer távolságból.
Ilyen messze van Stockholm Budapesttől. És látszólag 
a témánktól is messze van, lévén a svédeké a világ  
egyik legvillamosmentesebb fővárosa. Mégis, a vil-
lamos-kérdés gyökeréhez meg éppen Stockholmon 
keresztül vezet a legrövidebb út.
A városnak egykor kiterjedt villamoshálózata volt, 
de a jobbkezes közlekedésre való 1967-es átálláskor 
az egészet megszüntették. A síneket fölszedték, és 
helyüket marhasóval hintették be, hogy a belvárosi 
kötöttpályás közlekedés Stockholmban többé ki se 
csírázhasson.
Igaz, a hetes számú vonal esetében nem végeztek 
tökéletes munkát. A hetes villamos egy elhullajtott 
magja huszonnégy éven át szunnyadt a földben, 
mígnem 1991-ben kihajtott. Visszanőtt a vaspálya, és 
mindenféle régi kocsik kezdtek közlekedni a vonalon: 
élő múzeum lett. És éppen az idén elképesztő 
növekedésnek indult: a síneket a következő években 
keresztülvezetik a belvároson, a hetes vonal olyan 
hosszú lesz, mint régen soha.
Azonban Stockholmot a Combino-szindróma szem-
pontjából nem ez teszi érdekessé, hanem – bármilyen 
furcsa – a városházája. Az épület két és fél millió vörös 
téglából épült, 106 méteres tornyának tetejére ere-

Stockholm városháza
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MÚLTIDÉZŐ
MÚLTIDÉZŐ – MUZSIKUSANEKDOTÁK

Liszt Ferenc: sarlatán, géniusz, sztár vagy próféta? Talán mindegyik egyszerre. Virtuóz zongorázásától sokan estek 
transzba, azonban a hírnév és a kitüntetések mellett, vagy ellenére meg tudta őrizni azt az emberi oldalát, amely 
a hírnevet a jó cél szolgálatába állította, ha kellett, az 1838-as magyar árvíz idején, ha kellett, a bonni Beethoven-
szoboralap pénzgyűjtése kapcsán. A Múltidéző előző számában már olvashattunk Lisztről, aki nemcsak a zongora, 
hanem a szavak virtuóza is volt. A sokoldalú komponistával jelen számunkban egy villáminterjú illetve egy tanul-
ságos zongoraóra keretében, és egy rejtélyes „zenész” társaságában találkozhatunk.

Horváth Lucia
rovatvezető

Egy fiatal zongoristanő a nagyobb közönség 
reményében Liszt-tanítványként hirdette magát ber-
lini koncertje előtt. Minthogy még életében nem látta 
Lisztet, nagyon megrémült, amikor a koncert reggelén 
azt látta az újságban, hogy az Abbé a városba érkezett. 
Muszáj volt bevallania az igazat, és elment a szál-
lodába, ahol Liszt lakott. Miután bevezették hozzá, 
sűrű könnyek között a bocsánatát kérte. Liszt meg-
kérdezte tőle, mit fog játszani, majd leültette a zon-
gorához, és eljátszatta vele a darabokat. Utána felhívta 
a figyelmét néhány részletre, végül megpaskolta az 
arcát, és e szavakkal bocsátotta 
útra:
– Na, most már elmondhatja, 
kedvesem, hogy Liszt tanít-
ványa.
(Norman Lebrecht: A komoly-
zene anekdotakincse.
Budapest: Európa Könyvkiadó, 
2002. 143.) 

Liszt Ferencnél Weimarban egy 
délután kopogtattak dolgozó-
szobája ajtaján, s utána egy 
kistermetű kopasz emberke 
lépett be a mesterhez. Liszt 
elé állt, mélyen meghajolt. 
Zsebéből kivett egy vastag cso-
magot és áradozni kezdett:
– Nagy, isteni mester! A vilá-
gosság géniusza, akit mindenki 
követne va…va…vakon…
Ennél a szónál megakadt a 
derék emberke és csak azt ismételgette folyton: 
– A világosság géniusza…
Liszt egy ideig hallgatta a kopasz emberke locsogását, 
végül megunva közbeszólt idegesen:
– Hm, nem volna jó talán a dologra térni? Nincs sok 
időm. Ön valószínűleg egy dalt akar eljátszani előttem 
a zongorán. Nos, hát halljuk. 
A kicsi kopasz ember rendületlenül darálta a maga 
különös mondókáját: 
 – Ó, te géniusza a világosságnak. Ó, géniusz ó, géniusz. 
Liszt egyre idegesebb lett.

– Kedves uram, értse meg, nekem nincs időm!
Ezzel odaajándékozta a látogatónak előre elkészített 
aláírását s a kopasz férfiút kedves udvariassággal 
kitessékelte az ajtón. A látogató, bár zsebre dugta a 
mester aláírását, még az ajtóban is tovább siránkozott.
A látogató mögött végre becsukódott az ajtó. Néhány 
perc múlva belépett Liszt szolgája azzal az üzenettel, 
hogy a vendéget a mester teljesen önkívületbe hozta, 
és kegyes jóindulatát kéri a zongora tetején felejtett 
csomaghoz. 
Valóban ott hevert a csomag. Liszt megértően  

mosolygott:
– Bizonyára saját szerze-
ményei.
Odalépett és kibontotta a cso-
magot, melyben kottalapok 
helyett csomó viaszgyertyát 
talált. A gyertyákra színes 
cédulák voltak ragasztva a 
következő szöveggel:

Mesés újdonság!
Új, pompás, jó, olcsó viasz-
gyertyák!
À LA LISZT!
Melyből a világosság géniusza 
magát bőven ellátta.
Becses pártfogást kér …........ 
gyertyaárus. 

Liszt jót mulatott a kompo-
nistának vélt gyertyakeres-
kedőn. Még rendelt is a  
gyertyákból. Egy hónap múlva 
minden weimari házban Liszt-

gyertyákat égettek...
(Révész Tibor (közr.): Mosolygó muzsika. Anek-
doták és furcsaságok a muzsika világából. Budapest: 
Zeneműkiadó Vállalat, 1958. 214–215.)

Wohl Janka tollából:
– Gondolt-e már arra, hogy megírja élete történetét? 
– kérdeztem tőle egyszer.
– Egy ilyen életet elég végigélni – mondta komoran. 
(Lebrecht. 148.)

Chelemen Paula karikatúrája
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SZOCTÁM – HA NEM FIGYELSZ,  
KIMARADSZ…

Mi jut eszedbe arról, hogy félévkezdés? Neked a  
bejelentkezés vagy az órarend.  Egy HÖK elnöknek a 
szoctám-igénylés.

A szoctámról mi jut eszedbe? Nekem egy szó: anya.  
Őt szidod, amikor nem kapod meg, pedig úgy érzed, 
megérdemelnéd. Őt szidjuk, amikor elírod a saját 
anyád nevét (mert van, aki elírja egy igénylésnél).  
És Pávai Gyopár, mindannyiunk anyja, aki anyai türe-
lemmel, hat emberrel összeülve javítgatja azt, amit 
neked kellett volna megcsinálnod. 

Először arról: ki szorul rá. Valóban, mi is sokszor kellett, 
hogy konstatáljuk: aranylánccal és Mercedesszel is jön 
rászoruló. Volt, akinek az egész családja 0 Ft-ot keres, 
de az albérletet ki tudja fizetni.  Hogy ez kamu? Az hát. 
Hogy ez idegesítő? Az hát. Hogy fel fogjuk jelenteni a 
következőekben az összes olyan hallgatót, aki meg-
hamisítja bármelyik papírját? Ez már újdonság.

Igen, mindenkit fel fogunk jelenteni, aki a valóban  
rászorulók elől törvénytelen eszközzel akar pénzt  
elhappolni.  „Okirat-hamisítás – a törvény bünteti”. 

Ez évben már volt egy újdonság: a kiírt dátumot be is 
tartottuk. Másnap már nem lehetett jönni. Volt, aki 
lemaradt. De nem láttam egyik épületünk homlok-
zatán sem a  „Kisdedóvó” feliratot. Ha követelünk a 
tanároktól, követeljünk magunktól is. Sőt… jobb lenne 
sorrendben fordítva.

De akkor követeljünk a HÖK-től is! Láthattátok: van egy 
használható, online pályázati felületünk. A rendszerből 

az első félévben adódó gondokat kiküszöböljük.  
Módosítjuk a pontrendszert, a programot, a súgót – 
kis mértékben mindent, az elmúlt félév tanulságainak 
jegyében. Garantáljuk, hogy rajtunk nem múlhat. 
Viszont itt az ideje bevezetnünk a zéró toleranciát a 
nemtörődömséggel és a gyerekességgel szemben.  
Elegünk van a sokértelmű anyázásból.

Ha kiszámítható a rendszer, nem lehet ok panaszra. 
Viszont Ti sem vagytok pályázatíró szakemberek.  
Mi pedig értetek vagyunk, nem felejtettük el. Tehát: 
ha valaki hibásan adja be a pályázatát a jövőben, bár 
ki nem javítjuk, mint tettük eddig a pályázatok kb. 60 
százalékánál (!!!), de szólunk, hogy korrigálni kéne. Ha 
marad rá idő. Ha utolsó nap éjjel adod be, nem biztos, 
hogy marad idő levelezésre.

Tehát a 3 fontos mondanivaló kiemelve:

1, Ne hamisíts igazolást, mert mostantól automatiku-
san feljelentjük az ügyeskedőket!

2, Ne késs, mert nincs haladék senkinek!

3, Olvasd végig, szánj rá egyszer 10 percet, hogy tudd, 
mit kell beadnod. Minden le lesz írva –  de ha nem 
adod be, ne szidd drága édesanyánkat (aki hiába főzi a 
bablevest, mert a Te pályázatod felett ülünk)!

+1 Bármivel akadsz el, a djb@lfzehok.hu –n bizonyosan 
kapsz segítséget, csak időben kérd. 

Voltam már vicces is, fenyegető is – mindkettőt félre-
téve kérünk, hogy vegyétek komolyan a kiírásokat! 

Ágoston László
HÖK elnök

PÁ LYÁ Z AT I  F E L H Í VÁ S !
A LFZE HÖK Diákjóléti Bizottsága

RENDSZERES SZOCIÁLIS  TÁMOGATÁS 
pályázatot hirdet a 2010/2011-es tanév II. félévére.

A pályázat benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség:

2011.  január  31.  –  2011.  február  14.
Az igazolások beérkezésének végső határideje:

2011.  február  14.
További részletek az www.lfzehok.hu oldalon.
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LARGO AL FACTOTUM

A Largo Egyesületről a Zeneakadémián sokan hisznek 
sok mindent. A közkeletű szóbeszédek tisztázására a 
Largo Egyesület elnökét, Monoki Miklóst kértük fel.

Ágoston László: Mi az a Largo?

Monoki Miklós: 2006-ban vált szükségessé, hogy 
egy olyan szervezetet hozzon létre a HÖK, amely 
gazdaságilag független az Egyetemtől és össze tudja 
fogni a hallgatói rendezvényeket vagy éppen saját 
koncerteket tud szervezni. A megalakításkor nem 
bábáskodott a tagok fölött senki, teljesen hallgatói 
akarat alapján, a már számos egyetemen működő  
hasonló egyesületek mintájára jött létre a Largo Fiatal 
Művészekért Egyesület. Fellépési lehetőséget akar-
tunk teremteni a fiatal zeneakadémistáknak, másrészt 
olyan, esetleg néha szokatlan helyekre szerettünk 
volna komolyzenét eljuttatni, ahol azt egyébként nem 
engedhetik meg maguknak.

ÁL: És ki keres ezeken a rendezvényeken?

MM: Leginkább a fellépő hallgató! A bevételek kb. 
80%-a a fellépőhöz jut el, a maradékot elviszi a fenn-
tartási költség (ügyvéd, könyvelő, stb.). Mivel ez egy 
nonprofit szervezet, nem is nagyon tud gazdasági 
értelemben hasznot termelni.

ÁL: „Szépen” szólva: lop a Largo?

MM: Idefelé végig ezen gondolkoztam. Tudtam, 
hogy fel fog vetődni, mert mi is halljuk a pletykákat. 
Aztán rájöttem, hogy ez annyira abszurd, hogy már 
nem is bánt, leginkább a szakmai féltékenységet 
sejtem mögötte. Mi nem ebből élünk, minden 
tisztségviselőnek van jól fizető főállása máshol. 
Akik dolgoztak már velünk, nem tesznek fel ilyen 
kérdéseket, mert látják, hogy nem ez a szemlélet. 
A megrendelők 30, 60 (sőt több) napos fizetési 
határidőkkel dolgoznak, mi azonban néhány napon 
belül kifizetjük a hallgatókat. Nyugodtan kérdezzétek 
meg őket. Vagy mutassak számlamásolatokat? A HÖK 
bármelyik tagja bármikor betekintést nyerhet a köny-
velésünkbe. Nincs titkolnivalónk.

ÁL: „Akik dolgoztak már velünk” – hogyan osztjátok a 
fellépési lehetőségeket?

MM: Nem vagyunk ügynökség. Ezt mindenkinek fontos 
szem előtt tartania. Nem hallgatókat menedzselünk, 

hanem rendezvényekre közvetítünk zenészeket. Van 
egy adatbázisunk, amelyet igyekszünk folyamatosan 
bővíteni. Érkezik hozzánk egy kérés, megmondja a 
megrendelő, hogy milyen jellegű rendezvényről van 
szó, milyen típusú zenét képzelt el, és ezek alapján mi 
megpróbáljuk a rendelkezésünkre álló adatbázisból a 
legmegfelelőbb együttest ajánlani.

ÁL: Tehát van abban igazság, hogy csak a „haverok” 
kapnak lehetőséget…

MM: Nincs. Azt tudjuk megbízni, akit ismerünk. Ha egy 
hallgató be szeretne kerülni az adatbázisunkba, írjon a 
largo@largo.hu címre. Mutatkozzon be, írja le, „mije 
van”, és vele is ugyanúgy számolni fogunk. Viszont az 
igaz, hogy akárkivel nem dolgozunk együtt. Sokszor  
esett már meg, hogy elhívtuk a hallgatót, meg-
beszéltünk minden részletet, majd az illető nem jött 
el, méghozzá anélkül, hogy ezt előre bejelentette vagy 
lemondta volna. Ilyenkor ki vállalja a felelősséget?  
A szervező… Sajnos ilyen fellépőket egy ilyen eset után 
nem tudunk többet kiközvetíteni – ezt persze néha 
sérelmezik. Ilyenkor indulnak a különböző pletykák.

ÁL: Mi köze a Largónak a HÖK-höz?

MM: A HÖK mindenkori elnöke mindig tagja szokott 
lenni a Largónak. Ez azért van, hogy legyen egy hivata-
los ellenőrző lehetősége a Hallgatói Önkormányzatnak 
– ne csak a mi felajánlásunkon múljon.

ÁL: Mi a jövő zenéje?

MM: Nyáron szeretnénk egy kurzust tartani neves 
zenészekkel olyan témákról, amelyeket nem  
tanítanak nálunk az Egyetemen: önmenedzselés,  
sikerorientáció, protokoll-ismeretek, időbeosztás stb.  
Pályázni fogunk támogatásokra és igyekszünk minél 
nyomottabb áron létrehozni ezt. E mellett létre-
hoztuk a www.zenetanitas.hu oldalt, ahol kizárólag 
zeneakadémisták és végzett zakosok álláshirdetéseit  
helyezzük el. Helyre és hangszerre lehet majd keres-
ni, így könnyítve meg a tanári állások keresését.  
Itt is buzdítok mindenkit, hogy regisztráljon! Ez kart-
karba öltve jár majd a HÖK már elkezdett projektjével, 
amelyben a másik oldal, a munkaadók hirdetéseit 
fogja és szervezi össze.

ÁL: Te már elég régen diplomáztál. Meddig fogjátok 
még csinálni?

MM: Jó kérdés, mi is sokat gondolkozunk ezen. Talán 
arra várunk, hogy valaki, aki elég fiatal és agilis, felvált-
son minket. Mi már egy másik életszakaszban vagyunk, 
de még most is emlékszem rá, mennyire jól esett vol-
na, ha a „mi időnkben” lett volna egy ilyen szervezet az 
Egyetemen. Ez motivál és az, hogy a mi tapasztalataink 
még most is sokat érhetnek a fiatalabbak számára.



1
6

PORTRÉ
KIERKEGAARD, NÉPI FURULYA 

ÉS AMMONITESZEK

Fogós kérdés, hogy létezik-e az a szék, amelyen 
ülve interjút készít az ember, és ha létezik, milyen 
valójában, illetve mitől szék a szék, és hogyan viszo- 
nyuljon ehhez, aki rajta ül. Minden hallgató, aki 
csak egyszer is volt filozófia órán, szembesülhetett 
már hasonló kérdésekkel Kovács Zoltán tanár úr  
jóvoltából, és azzal a ténnyel is, hogy megnyugtató, 
biztos választ nem adhat rájuk. A következő inter-
júban azonban sikerült válaszokat találni néhány 
kérdésre – igaz, ami igaz: ezek jóval hétköznapibbak 
és talán emberléptékűbbek voltak.

Czinege Ádám: Egyetemünk alapvetően a csudaboga-
rak gyűjtőhelye, hiszen az átlagember valószínűleg 
minden zenészre úgy tekint, mint afféle „szent bo-
londra”. Ugyanakkor talán a zenészek is egyetértenek 
az átlagemberrel abban, hogy a filozófus lehet, hogy 
még náluk is nagyobb bolond. Mégis, hogyan lesz az 
emberből „az, aki a bölcsességet kedveli”?
Kovács Zoltán: Hangsúlyoznám, hogy én magam nem 
filozófus vagyok, csupán filozófiatanár. Filozófusnak 
azt a gondolkodót tartom, aki a körülöttünk lévő világ, 
az emberi létezés vagy a kultúra kérdéseire korszerű, 
mély és önálló válaszokat keres... bár néha az is 
elég, ha valaki az „igazi” kérdéseket képes feltenni.  
Én oktatóként ilyen emberek gondolatait próbálom 

közvetíteni. Mindez természetesen nem implikálja, 
hogy nem vagyok bolond... Másfelől talán egy roman-
tikus toposz áll e mögött a kifejezés mögött. Nem csak 
a filozófiai érvelés igényel jártasságot, de a művészet 
legtöbb területén, így a zene megalkotásában vagy 
előadásában is sokat számít a mesterségbeli tudás, 
amit aztán, persze, ügyesen álcázunk bohém stílussal.

CzÁ: Van olyan gondolkodó vagy irányzat, aki (amely) 
személyesen közel áll önhöz? 
KZ: Itt a „személyesen” kifejezés nem teljesen vilá-
gos, hiszen a filozófiai teljesítmény értékelése, így az 
én vonzalmam is elsősorban a problémafelvetés és 
válaszkeresés minőségén múlik. Lehet azért szeretni 
kismestereket is, például sokra tartom Hamvas Béla 
szövegeit, de leginkább azokat a kései esszéit szere-
tem, ahol az idejétmúlt tradicionális metafizika he-
lyett a gyümölcsszedés titkairól vagy a rántott leves 
jelentőségéről elmélkedik. Ha azonban a kérdés azt 
célozza, hogy kit is kellene ma sokaknak olvasniuk, 
kit ajánlanék személyesen azoknak, akik nem csak 
fecsérelni akarják ezt az ajándékba kapott létezést,  
akkor Søren Kierkegaard keresztény egzisztencialista 
és Richard Rorty neopragmatikus filozófusok nevét 
említeném elsősorban.

CzÁ: A családjában van hagyománya a filozófiának? 
A gyerekeit mennyire érdekli a szakmája, lehet-e, 
szokott-e velük ilyesmiről beszélgetni?
KZ: Családi körben többnyire a műalkotások 
értelmezése kapcsán kerülnek szóba filozófiai- 
esztétikai kérdések, hiszen két nagyobb gyermekem 
gimnáziumba jár, és az iskolában, emlékezhetünk, 
nem kis kihívást jelent szembesülni a tanárok vagy a 
tankönyvek műelemzéseivel – egyáltalán, a művek 
fontossága is gyakran megkérdőjeleződik. Ilyenkor 
próbálom menteni a hagyomány értékeit, talán némi 
sikerrel. De a politika és a mindennapi élet erkölcsi 
lápvilága is előhívja az ilyen jellegű beszélgetéseket. 
Egyet mondhatok, ismeretelméleti vizsgálódásokkal 
nem zaklatom a családtagjaimat.

CzÁ: Mennyire szivárog be egy filozófiatanár 
hétköznapjaiba a filozófiai gondolkodás?
KZ: Azt hiszem, mindenkit megváltoztat, ha egy szel-
lemi területtel sokat és nem felületesen foglalkozik.  
A filozófia elemző igényű és pontosabb gondolkodásra 
nevel, erősíti a kritikai és önkritikus szemléletet, és 
érzékenyebbé tesz embertársaink iránt. Mióta ez-
zel foglalkozom, fogékonyabb lettem úgy általában 
az igazságtalanság iránt, de egyben tudatosabbá is 
váltam a válsághelyzetek kezelése terén. A filozó-
fia abban segít mindenkinek, így nekem is, hogy 
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észrevesszük, amikor felületesek vagyunk, ezáltal 
kevesebb szenvedést okozunk másoknak. Egyszóval 
arra buzdít, hogy legalább magunknak ne hazudjunk 
soha... Saját léthelyzetünket is pontosabban láthatjuk. 
Erre csak egy példát hoznék: aki sztoikus bölcselőket 
olvas, jobban tudja kezelni a sors tréfáját, ha egy olyan 
furcsa helyre születik, mint Kelet-Közép-Európa, ahol 
éppen nem igaz Milan Kundera szép regénycíme: A lét 
elviselhetetlen könnyűsége.

CzÁ: Arisztotelész és Kant mellett kövületekkel és régi 
csontokkal is foglalkozik. Honnan jött a paleontológia 
és mi célból műveli?
KZ: Először is tisztázzuk, hogy nem foglalkozom cson-
tokkal, tehát dinoszauruszokkal sem, ez a „gerinces 
őslénytan” művelőinek területe. Az én, itt mond-
hatom, személyes érdeklődésem egy másik állat-
csoportra vonatkozik, ezek az ammoniteszek. Tengeri 
élőlények voltak, és a kréta időszak végén kihaltak – 
ám mindennap találkozunk velük, hiszen a Liszt Ferenc 
téri főépület, de a Zenede vörös mészkövében is jól lát-
hatóak a maradványaik. Már fiatalkoromban is nagyon 
érdekelt a földtan, ezért mostanság, hogy bekap-
csolódhattam ilyen kutatásokba, szívesen vállaltam; az 
elmúlt években több tanulmányom is megjelent a jura 
kori ammoniteszek magyarországi előfordulásairól. 
Másfelől az is igaz, hogy a természettudományos ku-
tatás filozófiai szempontból is izgalmas, mert belülről 
lehet tapasztalatot szerezni a tudományfilozófia 
elméleti vizsgálódásaihoz. Végül az sem elhanyagolan-
dó szempont, hogy a két tevékenység jól kiegészíti 
egymást, a sok olvasás után egy hosszú kirándulás 
vagy terepi munka a Gerecsében igen jólesik, vagy 
a könyvtárazás után egy jó kis preparálás... szóval,  
nagyon kellemes a kettő együtt.

CzÁ: Tanult valaha zenét?
KZ: Gyermekkoromban ugyan tanultam zongorázni, 
de ez csak egy kevés zenei alaphoz segített hozzá. 
Amikor egyetemistaként egy népzenei koncerten 
megismerkedtem Juhász Zoltánnal, az ő hatására  
illetve mesteri irányításával népi furulyázással 
kezdtem foglalkozni. A ’80-90-es években népszerű 
volt a gyimesi csángó táncrend a pesti táncházakban, 
barátaimmal azt fújtuk.

CzÁ: Lassan két évtizede tanít a Zeneakadémián. 
Mi vonzotta vagy hozta ide? Mi a fontossága egy ilyen 
tárgynak a zenészképzésben, és hogyan tud belőle 
profitálni majd a diploma után egy gyakorló zenész 
vagy zenetanár? És Ön örömét leli-e az oktatásban?
KZ: A ’90-es évek elején kerültem a Zeneakadémiára, 
és eredetileg művelődéstörténeti órákat tartottam 

félállásban. Amikor felkértek arra, hogy vállaljam a 
Filozófiatörténet oktatását is, örültem a kihívásnak. 
Néhány hallgató ugyan csodálkozással fogadja, hogy 
nem zenei tantárgyakat is hallgatnia kell, hát még  
olyat, mint az enyém, amely az egyik legelvontabb 
vizsgálódási forma. A filozófia általában kevesebb em-
bert érdekel, főleg, ha fiatal, és nincs sok élettapaszta-
lata. Ugyanakkor mindnyájan filozofálunk, mert mind-
annyian ugyanazokkal a létproblémákkal küzdünk.  
Csak amikor ezeket absztrakt formában elénk tárják, 
akkor kezdődik a baj... Mégis, ezekkel a kérdésekkel 
mindenki szembesül, és szembesülni is akar, a 
művészet talán nem erre szolgál? Tehát mindenki 
„profitálhat” abból, ha végiggondolja a válaszokat. 
Csak érni kell hozzá. A filozófiában mindez fogalmi 
szinten történik, ami, persze, némi nehézséget jelent. 
Az évek során azonban nem kevés hallgató mondta 
nekem – később, természetesen –, hogy fontos szel-
lemi ajándékot kapott ettől a tantárgytól. És ez okoz 
némi örömöt, vagy, mondhatnám, oktatói meg-
elégedést. 

CzÁ: Mi és hogyan változott az elmúlt időszakban a 
Zeneakadémián? Hogyan érzi most magát itt?
KZ: A felsőoktatási intézményrendszer állandó 
átalakulásban van az elmúlt húsz évben, de előbb-
utóbb meg fogja találni minden egyetem a neki 
legmegfelelőbb működési formát. Ebben a tekintetben 
bizakodó vagyok. Az én oktatói munkámat leginkább 
az érinti, hogy az általánosan kötelező művelődési 
ismereti tárgyak óraszáma szinte minden évben 
megváltozik. A hallgatók igényelnék a humán- vagy  
bölcsészórákat is, mert művészemberek, és 
érdeklődnek a világ iránt. Idén egyedül kell boldogul-
niuk. Majd meglátjuk, mi lesz...

CzÁ: Utolsó kérdésként: szabadidejében mivel foglal-
kozik szívesen?
KZ: Hát azzal, ami érdekel, tehát filozófiával, irodalom-
mal és képzőművészettel, filmmel, színházzal és zené-
vel, jura ammoniteszekkel... Hála Istennek, a munkával 
töltött és a szabadidő gyakran összemosódik, de úgy 
látom, sokan vagyunk így a felsőoktatásban. Gyakor-
latilag minden tevékenységem egyszerre szolgálja 
személyiségem kiteljesítését és az oktatói felkészülést, 
hiszen azok a tárgyak, melyeket tanítok, a filozófia, az 
etika vagy a művelődési ismeretek, a teljes embert 
szólítják meg. De egy geotúra a gyermekeimmel, egy 
színházi előadás vagy egy újabb furulyadallam meg-
tanulása szintén egyszerre szórakozás, kikapcsolódás 
és önképzés.
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LEMEZAJÁNLÓ
„RÉGI DAL, RÉGI DICSŐSÉGRŐL…”

Boldog időket élnek mostanság az évforduló-vadá-
szok. Előbb Haydn halála és Mendelssohn születése, 
majd Chopin, Schumann és Erkel születése adott  
inspirációt a bűvös 200-as számmal jelölt kon-
certekhez és lemezekhez. Nincs azonban megállás, 
2011-ben Liszt is „áldozatául esik” az utókornak, amely  
nevet kíván adni az emlékévnek. Szép dolog ez, csak 
egy baj van vele: az emlékév is december 31-ig tart.  
Hogy utána emlékszünk-e még az előtte egész évben 
ünnepelt szerzőre, vagy sem, azzal nem törődik a  
rohanó világ embere. Idén Liszt minden bizonnyal 
elveszi egy évvel idősebb honfitársa, Erkel Ferenc 
kenyerét még Magyarországon is. Az Erkel-év viharai 
(„ős-Bánk” és más hasonlók) az újévi pezsgőspohár 
csengésére elcsitulnak, 2011. január 1-jén talán már 
a Himnusz éneklésekor sem jutott eszünkbe, hogy 
„hiszen ezt is Erkel írta”. Mi marad meg az Erkel-évből? 
Az emléktáblák, az ismeretek, és – a kiadványok, azaz 
kották és lemezek. Már ha kézbe vesszük őket.

Aki kíváncsi olyan énekesek előadására, akik még 
együtt dolgozhattak Erkel Ferenccel, azok élvezettel 
fogják hallgatni a Pannon Classic Hommage à Ferenc 
Erkel – The Historical Recordings című kétlemezes  
kiadványát (PCL 8051). Az első CD a Hunyadi  
László, míg a második a Bánk bán részleteire épül,  
de mindkét korongon találunk két-két különböző  
Himnusz-felvételt, sőt a második lemezen még a 
Dózsa György című opera egy részlete, valamint egy 
Erkel-dal is helyet kapott. A válogatás összehason-
lításokra csábít, ugyanis egy-egy operarészletet több 
különböző előadásban is meghallgathatunk, a Bánk 
bán Bordalából például tíz különböző felvétel szere-
pel, közte egy cigányzenekari feldolgozás 1905-ből, 
Takáts Mihály három különböző interpretációja, 
valamint egy igazi meglepetés: Rózsa S. Lajos kettő 
helyett három versszakos Keserű bordala 1912-ből. 
A legtöbb felvétel (például Halmos János „Hazám, 
hazám…”-ja vagy Komor Vilmos Bánk bán-egyvelege) 
még a sokat emlegetett Bánk bán-átdolgozás előtt 
készült, így hitelesebb formában mutatja az operát. 
Az első lemezen pedig helyet kapott egy külföldi Erkel-

felvétel is: Lilian Nordica 1907-ben magyar nyelven (!) 
énekelte lemezre a Hunyadi László La Grange-áriáját. 
A század eleji énekesek előadásmódja néhány eset-
ben megmosolyogtató, de érdemes meggondolni, 
hogy az ő lábuk előtt hevert az akkori operalátogató 
közönség. S hogy ne csak az operarészletekről essék  
szó, kultúrtörténeti jelentőségű az a Dohnányi 
vezényelte Himnusz-felvétel, amelyen az utolsó sor 
(„Megbűnhődte már e nép…”) ismétléssel hangzik 
el – az ismétlés tiltásáról 1939-ben született csak  
rendelkezés. A track-lista kissé kusza szövegezése 
az eredeti, 1900 és 1942 között készült lemezek  
feliratainak megtartása miatt alakult ki, de ezt ellen-
súlyozza Bősze Ádám kiváló kísérőszövege.

A Hungaroton 2010-ben megjelent Erkel Ferenc, az 
operaszerző című lemezén (HCD 32620) hat Erkel-
opera részleteit hallgathatjuk meg. Az előadók egy, 
illetve két operaházi generációval későbbi énekesek, 
mint az előző lemezen, így ismertebb nevek (többek  
között Osváth Júlia, Sándor Judit, Házy Erzsébet,  
Kováts Kolos stb.) előadásában itt ismeretlenebb 
áriákat is meghallgathatunk például a Bátori Mária, a 
Brankovics György és a Dózsa György című operákból. 
Ezek az egykor népszerű operarészletek mára szinte 
teljesen elfeledettek lettek, mondanunk sem kell, mél-
tatlanul (a Dózsa György Lantosával együtt szólván: 
„Régi dal, régi dicsőségről…”). Ugyanakkor erről a CD-
ről sem hiányoznak a Hunyadi László és a Bánk bán 
ismertebb részletei – szintén kevésbé ismert felvétele-
ken. Ki-ki megállapíthatja, hogy Joviczky József és Ilos-
falvy Róbert Bánkja felveszi-e a nem létező versenyt 
Simándy József Bánkjával. Külön figyelmet érdemel a 
mellékletben Szacsvai Kim Katalin remek tanulmánya.

Liszt és Erkel között sok közös vonás van. Többek 
között az is, hogy egyik se büszkélkedhet hangzó  
összkiadással. Mindenesetre, ami van, azt érdemes 
hallgatni, még ha negyven, vagy éppen száz évvel 
ezelőtti hangfelvételekről is van szó. Ne kövessük  
Tiborc szavát: „Hagyjuk ezt, régen volt, szót se érde-
mel…”!

Szabó Ferenc János
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EGY CSEH NEW YORKBAN

Antonín Dvořák „az újvilágban” komponált művei 
szerepeltek a Kocsis Zoltán irányította Nemzeti  
Filharmonikusok legutóbbi, január 12-i koncertjén. 
A 2011-es naptári év első NFZ-s koncertjén a h-moll 
csellóversenyt (op. 104) és a szünetet követően a 
közkedvelt IX., e-moll („Az Újvilágból”) szimfóniát 
hallhatta a zsúfolásig megtelt Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyterem közönsége.

Magyarország az utóbbi időben eléggé el van kényez-
tetve kiváló csellisták terén; talán elég, ha Várdai 
István vagy Fenyő László nevét említem. Mindkettővel 
volt már szerencsém Dvořák versenyművét élőben 
hallani, így számomra a kritika tárgyát képező produk-
ciónak egy igen erős mezőnyben kellett helyt állnia. 
A vezérszólamot ezúttal egy külföldi, Natalia Gutman 
játszotta – ha közhellyel akarok élni: egy igazi, köztünk 
élő legenda. Talán ez a felfokozott várakozásom is 
közrejátszhatott abban, hogy a szünetre mégis csaló-
dottan távoztam. 

Általános érvényű megállapítás: hiába jó az elképzelés, 
ha a kivitelezés rossz. Gutman zenei felfogásával, 
elképzelésével semmi probléma nem lett volna, de 
sajnos a kivitelezés közel sem volt tökéletes. Nyilván 
szeretnék én is 69 évesen (vagy inkább valaha) ha-
sonlóan jól játszani egy hangszeren, de szerintem ez 
nem szempont és nem is mentség. Hiába akar egy 
adott pontot amúgy jogosan vehemensen indítani, 
hogyha közben a csellóból kijövő hang kissé karcos; 
frazírozhatja akármilyen módon a futamokat, ha 
azok kásásan, lötyögősen szólnak. De legnagyobb  
problémának az ugyan kis mértékű, de állandó 
hamisságot éreztem. Újfent bebizonyosodott, hogy a 
permanensen pontatlan intonáció a legjobb előadást 
is (legyen az akár minden más szempontból tökéletes) 
tönkreteheti. Nagy kár érte.

Szerencse, hogy volt ráadás: Bach 1009-es C-dúr 
szvitjéből a két Bourrée. Itt már azt a Gutmant hall-
hattam, akit a koncert előtt lelkesen vártam. Talán ha 
a fizikailag (is) roppant megterhelő Dvořák-koncert  
helyett egy, a testet kevésbé fárasztó, de mondani-
valóban hasonlóan gazdag kompozíciót játszik, akkor 
nem ezeket a sorokat kellett volna papírra vetnem.

Kocsis valószínűleg tudatosan nem választott nyitó-
számot a concerto elé, ezzel is hangsúlyozva a cselló- 
verseny szimfonikus dimenzióit. A darab inter-
pretálásában is vezérelvként jelen volt a „szimfónia 
gordonka szólóval” felfogás, ami persze egyfelől dicsé-
retes. Másfelől viszont több óvatosságot kíván: fennáll 
ugyanis a veszélye annak, hogy a zenekar egyszerűen 
elnyomja a gordonkát – ami közel sem szól át annyira 

a zenekaron, mint akár egy hegedű. Sajnos ebbe az 
amúgy jellemző előadói hibába ezen alkalommal is 
sikerült beleesni, bár érzésem szerint talán néha Gut-
man is lehetett volna több. Ezért (vagy ennek ellenére) 
viszont a zenekari közjátékok a megszokottól eltérően 
nem csak átvezető részekként, egyfajta pihenőkként 
funkcionáltak, hanem a mű szerves, a szólóanyaggal 
egyenrangú részévé léptek elő, igazi tartópillérekké.

Az „örökzöldeknek” (mint például a szünet után fel-
hangzó szimfónia) megvannak a maguk buktatói. Egyik 
ilyen, hogy a műnek már van egyfajta interpretációs 
tradíciója, az „így szokás játszani”, amitől sokszor ne-
héz elszakadniuk az előadóknak, viszont a hallgatónak 
is van egyfajta elvárása a darab megszólalásával kap-
csolatban. Szerintem ezen a hangversenyen sikerült 
Kocsisnak egy középutat találnia: bár igazán új (vagy 
meglepő) megoldások nem voltak, de nem is az unalo-
mig ismert frazeálási kliséket hallottuk. Kocsis a ritmikai 
karaktereket mint szervező elemeket a harmóniákkal 
és a hangszínekkel egy szintre emelte. A szimfóniában 
fellelhető vezérmotívumok így még könnyebben 
felismerhetőbbé és egymástól jól elkülöníthetővé vál-
tak. Ezzel sikerült a mű narratívájára jobban rávilágíta-
ni: az első tétel feszes karakterű, csehes főtémája és az 
igen „lazára” vett amerikai melléktéma a mű végére, 
az utolsó tételben ezúttal nem csak a hangszerelést 
(vagyis a hangszínt), hanem a ritmikai karaktereket 
tekintve is egyesülni tudott – a melléktéma magára 
öltötte a főtéma giusto karakterét.

A szimfónia előadása többé-kevésbé hozta az NFZ-től 
elvárható magas technikai színvonalat. Ritkán hallani 
olyan jó angolkürt-szólót, mint ami a szimfónia má-
sodik tételben volt – kár, hogy kontrasztként viszont 
az első oboa volt az egész koncert leggyengébb lánc-
szeme. Ha hihetünk annak, hogy amilyen az évkezdés, 
olyan lesz az év további része, akkor viszont minden 
anyagi és egyéb nehézség ellenére a Nemzeti Filhar-
monikusokban várhatóan idén sem kell csalódnunk.

Németh Zsombor

Natalia Gutman (fotó: Pető Zsuzsa, forrás: Müpa)




