


ÜDVÖZLET AZ OLVASÓNAK!

Talán meglepő és esetleg még mulatságos is,  
hogy az olvasószerkesztő bájolog a belső  
címlapról és nem valamiféle híresebb, neve-
sebb személy – nos, az idő ezúttal ellenünk 
dolgozott, ezért lehetséges, hogy pl. Bobby  
McFerrin sem írt köszöntőt a márciusi Figaróba.

Mégis, ahogy igyekszünk a kétségbeesett kap-
kodást jól álcázni, hogy a kedves Olvasó a szokott 
minőségben élvezhesse a lapot, jól esik egy kicsit 
nekem is végiggondolni és megfogalmazni, mit is 
jelent számomra a Figaro.

Először is: lapzártát. Helyesebben a lapzárta 
kitűzését, azzal a biztos tudattal, hogy nem fogjuk tudni tartani. Valószínűleg nem volt még szerkesztőség ezen a 
Földön, és nem is lesz olyan, ahol a lapzárta nem csak egy elvont, misztikus fogalom, hanem egy gyakorlati, létező 
és megvalósuló időpont – ennélfogva természetfölötti rejtély, hogyan sikerül mégis többé-kevésbé tartanunk a 
megjelenést. Utolsó pillanatos megoldások, méggyorsanjavítsukki ezt vagy azt... De hát, ez adja a sava-borsát az 
ügynek.

Másodszor: egy nagyon érdekes olvasását a szövegeknek. Nem a jelentést olvasom ugyanis, és nem a betűket, 
hanem a kettő közötti réteget: helyesírást, ragozást, nyelvtant, stílust. Mindazt, ami tulajdonképpen nem érdekes, 
nem fontos, mégis zavar, ha nincs rendben: mint egy légy, amely ott zümmög az ember füle körül... 

Harmadszor pedig – kapcsolatteremtést. Emberek – írók, olvasók, szerkesztők, nyomdászok – összekapcsolását, 
összekapcsolódását, közös nevezőre helyezkedését. A közös munka gyümölcsének közös élvezetét, összekapasz-
kodást. Ez ad értelmet az egésznek. Nem az információ, mert azt az interneten meglelheti bárki; hanem az, hogy 
a kritikus gondolatait, az interjúalany életét, a közös eseményeket egybefoglalhatjuk és közkinccsé tehetjük.  

És bizton állítom: nincs senki boldogabb a Földön, mint a szerkesztő, ha látja, hogy a lapját meggyűrik, 
megrágják, leeszik, rongyosra olvassák, egyszóval: foglalkoznak vele...
Ha valamiért, ezért érdemes elfutott vesszők után kajtatni.
Legyen ez most egy utolsó pillanatos üdvözlet az Olvasónak az olvasószerkesztőtől.
Lectori salutem!
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FOKHAGYMASZAG

Elnézést kell kérnem a mellettem ülőktől, a vil-
lamoson velem fogódzkodóktól, a HÖK-ösöktől 
és persze édesanyámtól, a kedvesemtől és a 
barátaimtól, „akik nélkül nem jött volna össze”, 
szóval mindenkitől, aki a környezetemben volt, 
mert büdös vagyok. Egy ideje fokhagymát eszem 
fokhagymával.

Ez egy nagyon érdekes növény. Állítólag a kon-
centrációs táborokban a legfontosabb étel volt, 
egész napi élelmiszeradagokat adtak gerezdjéért, 
ha valaki tudott beszerezni. Senki sem mondaná, 
hogy  finom, viszont ugyanolyan ereje van, mint 
az antibiotikumnak. Egy ismerősöm, egy nagyon 
jó korrepetítor, azt mondta: ilyesmit kell ennem, 
mert abban van az élet. Ha C-vitamint teszel a 
földbe, nem sarjad ki, a fokhagyma viszont – 
egyedül Isten tudja, mitől – fejlődésnek indul.

Nagyon-nagyon sok a beteg a Zeneakadémián. 
A vezetőségben, a szenátusban, a dolgozók, a 
tanárok és a diákok között is rengeteg a beteg 
ember így év elején. Mindenki orrot fúj, prüszköl, 
krákog. Azt olvastam, az egész országban járvány 
van. Sokféle drága gyógyszert ismerünk, mindenki 
mással kísérletezik. Én a fokhagymát javaslom.

Azért jó, mert ez belülről gyógyít, az élet által. 
Nincs benne vivőanyag, legfeljebb egy kis kosz, 
de az a legjobb családban is megesik. Erős, 
sokak szerint kifejezetten büdös. De aki meg-
ette, érzi, hogy a vérébe mosódik. Én szeretem 
a fokhagymát, örülök, hogy létezik. Ilyen nagy 
betegségek idején egyenesen Isten ajándéka.

Egyébként február 17-én este a Kollégiumban ál-
lóhelyekig megtelt a legnagyobb terem a közös 
filmnézésen. Még a BME-ről is jöttek hallgatók a 
zeneakadémisták rendezvényére. Ott volt Galla 
Miklós és az éjszakai bulin sok új párt véltem 
felfedezni.

Talán a HÖK is lehet fokhagyma.
Mert a fokhagyma jó.

Ágoston László
HÖK elnök
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minghami intézményben, emellett fedezi a kiutazás és 
kinntartózkodás költségeit is.
Az ösztöndíjak elnyeréséhez mindkettejüknek szívből 
gratulálunk!
Forrás: http://www.lfze.hu/hirek

SIMON STANDAGE BAROKK HEGEDŰ 
KURZUSA A ZENEAKADÉMIÁN

Az English Concert, a Collegium Musicum 90, az Aca-
demy of Ancient Music, az English Baroque Soloists 
zenekarok jelenlegi és volt koncertmestere, valamint 
a Salomon Vonósnégyes elsőhegedűse 2011. március 
17-18-19-én, naponta 10–18 óráig historikus hegedű-
bemutatót és mesterkurzust tart a Zeneakadémia Régi 
zenei termében (1091 Bp., Üllői út 25. II. emelet).
A kurzus minden régi zenei előadói gyakorlat 
iránt érdeklődő hallgató, művész számára nyitott.  
A kurzuson, előadáson való részvétel a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem, valamint a Bartók 
Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium 
növendékeinek ingyenes. A jogviszonnyal nem 
rendelkező érdeklődők számára a kurzus részvételi 
díjai:

 Aktív közreműködő: 4000 Ft
 Passzív résztvevő: 2000 Ft

FIATAL ZENESZERZŐK  
VONÓS KAMARAZENÉJE

Haydn, s különösen Beethoven óta a kamarazene 
csúcsán a vonósnégyes áll. Különleges kihívást, 
erőpróbát jelent ezért egy fiatal zeneszerző számára 
vonósnégyest komponálni: akár akarja, akár nem, 
alkotását a legnagyobb remekművekhez fogják mér-
ni. Erre a megmérettetésre vállalkozik március 5-én 
a Nádor teremben négy ifjú magyar komponista, 
akiknek frissen elkészült darabjait négy kiváló fiatal 
vonós játékos (Derecskei András, Kisfaludy Márta, 
Filip-Orbán Levente, Kántor Balázs) fogja megszólal-
tatni  19 órától a Con Spirito Zeneművészeti Egyesület 
által rendezett hangversenyen. Barta Gergely első 
kvartettje, Derecskei András 2. vonósnégyese és Futó 
Balázs – eredetileg egy Kleist-színmű elektroakusztikus 
betétzenéjeként komponált, majd vonósnégyesre át-
dolgozott – Homburg-Momentje első ízben fog meg-
szólalni. Zombola Péter 2. vonósnégyese egyszer már 
hallható volt a zeneszerző tavalyi, nagy sikerű doktori 
vizsgakoncertjén – most fog másodszorra elhangozni.  
A kvartettek mellett két vonóstrió is terítékre 
kerül: Horváth Márton Levente három klarinéton 
vagy három brácsán is előadható Officiumának új  
változata, valamint Szalai Katalin Vonóstriója, mely iz-
galmas „időutazást” ígér, hiszen első tétele 13 évvel 
ezelőtt keletkezett, s ahhoz most új második tételt 
illesztett a szerző. Így a két trió is ősbemutatóként 
hangzik majd fel.

ÖSZTÖNDÍJNYERTES ZONGORISTÁK

Öt nagyszerű hallgató került be a Yamaha ösztöndíj 
versenyének döntőjébe, melyet az idén zongo-
ristáknak hirdetett meg a japán cég.
Az 1000 euro értékű ösztöndíj nyertese Dani Imre BA I. 
évfolyamos hallgató lett, tanára Szokolay Balázs.
A Joseph WEINGARTEN-ösztöndíjat az idén szintén 
zongoristák számára ajánlotta föl a Birmingham 
Conservatoire-Central England. Az ösztöndíj nyertese 
Kerek Erzsébet zongoraművész, aki 2010-ben végzett 
Baranyay László és Kecskés Balázs növendékeként. Az 
ösztöndíj egy éves tanulási lehetőséget biztosít a bir-

Simon Standage
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A kurzusra jelentkezni a Jelentkezési lap kitöltésével 
lehet, mely letölthető a Zeneakadémia honlapjáról 
(www.lisztakademia.hu). A kitöltött jelentkezési 
lapokat legkésőbb március 15-ig lehet leadni szemé-
lyesen Orosz Dóránál (Bp. 1091 Üllői út 25, VIII. iro-
da), vagy e-mailben az orosz.dora@lisztakademia.hu  
e-mail címre elküldve. 
A kurzusra a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyete-
men, 2011 őszén induló régi zenei mesterképzés 
előkészítéseként kerül sor.

ELHUNYT BÁNRÉVY ANTAL

Hosszú betegség után elhunyt Bánrévy Antal 
zongoraművész, egyetemünk nyugalmazott kamara-
zene tanára.
1981–1990 között a Bartók Béla Zeneművészeti Szak-
középiskolában, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem Kamarazene Tanszékén oktatott.
Emlékét örökre megőrizzük.
Forrás: http://lfze.hu/hirek/297

FIDELIO KRITIKAPÁLYÁZAT

18-25 éves vagy? Koncert vagy előadás után azon-
nal van véleményed a látottakról, hallottakról? Úgy 
érzed, ez elemző kritikaként is megállná a helyét? 
Nem publikálsz rendszeresen zenei vagy színházi 
orgánumokban? Akkor neked szól ez a pályázat! 

Mit kell tenned?

Írj 4500-6000 karakter terjedelmű kritikát egy  
szabadon választott klasszikus zenei hangversenyről, 
jazzkoncertről vagy zenés színházi (opera-, operett-,  
musical-) előadásról, és küldd el a kritika@fidelio-
media.hu címre 2011. március 31-ig. Figyelem, az 
e-mail cím jeligeként is szolgál, ezért abban saját neved  
helyett fantázianév szerepeljen!
Egy induló több kategóriában is, kategóriánként 
azonban csupán egy írással pályázhat. A kategóriák  
legjobbjainak jutalma értékes CD- és könyvcsomag,  
a fődíjast pedig a Fidelio Fiatal Kritikusaként fél évig 
állandó külső munkatársként foglalkoztatjuk.

A zsűri tagjai: Filip Viktória, Papp Tímea és Zipernov-
szky Kornél, a Fidelio rovatvezetői, valamint Kovács 
Sándor, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zene-
tudományi Tanszékének vezetője és László Ferenc,  
a Revizor szerkesztője.
A pályázat eredményét 2011. április 15-én hozzuk  
nyilvánosságra a Fidelio.hu oldalon.
Forrás: http://fidelio.hu

27. RÉGI ZENEI NAPOK SOPRONBAN

A Filharmónia Budapest és Felső-Dunántúl Nonprofit 
Kft. szervezésében 27. alkalommal kerül megren-
dezésre a Régi Zenei Napok. Helyszíne ezúttal is Sop-
ron (Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ, 
Liszt Ferenc tér 1.). A kamarazenei, szólóhangszeres 
és énekes kurzuson kívül historikus táncoktatást is 
tartanak. Az aktív résztvevők száma limitált, ahhoz 
azonban, hogy a kurzus elinduljon, 5 aktív jelentkező 
szükséges.
Az oktatók között találhatjuk Vashegyi Györgyöt és 
Széll Ritát is, intézményünk tanárait. Az előbbi kama-
razenére, míg utóbbi historikus táncokra tanítja az 
érdeklődőket. Fortepianót és kamarazenét Malcolm 
Bilson, hegedűt és kamarazenét Simon Standage, 
éneket Nancy Argenta és Ingrid Attrot oktat.
A kurzus ideje: 2011. június 18–25.
Jelentkezési határidő: 2011. április 30.
Bővebb információk az alábbi oldalon: 
www.filharmoniabp.hu/regi_zenei_napok_sopron

AZ ARI KUPSUS-ÖSZTÖNDÍJ  
IDEI KEDVEZMÉNYEZETTJEI

2011. február 11-én a Finn Nagyköveti rezidencián Ari 
Kupsus mecénás öt énekes hallgatónknak adott át ösz-
töndíjat. Ambrus Orsolya, Dékán Jenő, Szemere Zita, 
Vámosi Katalin és Vörös Szilvia egyenként 100 000 Ft 
támogatást vehetett át. Az „Álom”-díjat Jakab Ildikó 
nyerte el, mely az 525 eurós ösztöndíj mellett egy fin-
nországi bemutatkozó koncertre is lehetőséget ad.
 Szívből gratulálunk mindannyiuknak!
Forrás: http://lfze.hu/hirek/309

Burkus Boglárka
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TÁRCA

Más esetben azonban úgy tűnhet, meg tudjuk ma-
gyarázni, ami bennünk történik. Miről ismerünk fel, 
mondjuk, egy várost, ha egy hajnalon ott találjuk ma-
gunkat egy parkjában a padon, és nem tudjuk, hogyan 
kerültünk oda? Erre már magabiztosan sorolhatjuk a 
válaszokat: a természeti adottságairól, a benne lakó 
emberek kinézetéről, beszédéről, szokásairól – és 
mindenekelőtt az épületeiről.
Igen, egy város egyéniségét valóban erősen meg-
határozzák az épületei. Ebbe pedig a mozgó épületek 
éppúgy beleértendőek, mint a helyhez kötöttek.
– Bocsánat, hogy beleszólok, de az épületek szerintem 
nem szoktak mozogni, kivéve, mikor nekik mennek a 
dózerral. Vagy azzal a lengő golyóval.
Először is semmi baj, kedves olvasó – azért vagyok, 
hogy az ilyen és ehhez hasonló aggályokra reagál-
jak. Másodszor pedig: a Magyar Értelmező Kézi-
szótár szerint épület annyi, mint „zárt helyiségeket 
magában foglaló építmény”. Építmény pedig annyi, 
mint „építéssel készült alkotás”. Micsoda mármost 
az építés? Vagyis mit csinál az, aki épít? A szótárban 
ez áll: „<építményt, épületet> összerakva megalkot, 
létrehoz.” Helyhez kötöttségről tehát nem esik szó.
Egyébként az áramköröket és a hangszereket is „épí-

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

2. rész – Villamosok hangja

A toronysisakban függeszkedő vagy a falról alácsüngő 
harangjáték zenéje az épület hangzó meghosszabbítá-
sa – erre a következtetésre jutottunk az 1. részben, a 
stockholmi városháza példáján elmélkedve. Ebben a 
lapszámban végre az is kiderül, hogy mi az a Combino-
szindróma és hogy mi köze van a harangjátékhoz.  
Azt azonban még mindig nem tudjuk meg, hogy 
nekünk mi közünk van ehhez az egészhez. De ígérem, 
a következő számból ez is nyilvánvalóvá válik – a dolog 
fontosságával együtt.
Vajon miről ismerjük fel az utcán a barátainkat? A 
többség válasza minden bizonnyal ez: „Hát látjuk, 
hogy ő az, és kész.” No jó – de miből jövünk rá, hogy 
ő az? A válaszon gondolkodni reménytelen: nem tud-
juk követni a felismerés folyamatát a saját agyunkban, 
mint ahogy azt sem tudjuk követni, hogy például a 
„SÁRKÁNYKANYAR” szó kiolvasásakor hogyan alakul át 
ez a betűhalmaz a tüdőnk, gégénk, nyelvünk és ajkaink 
gimnasztikai mutatványává.



tik”, az őket létrehozó szakterületek szóhasználata 
szerint. Igaz, egy hangszerre aztán senki nem mondja, 
hogy „épület”, bár a nagybőgő határeset – részlegesen 
zárt helyiség, mókusok még el is lakhatnak benne –, 
hogy az orgonáról ne is beszéljünk.
Az általam említett mozgó épületek mindenesetre 
semmiképpen nem hangszerek és nem is áramkörök, 
bár mindkét dolog megtalálható a belsejükben. 
„Épület” megnevezésüket elsősorban az indokolja, 
hogy hasonló módon szerves és jellegzetes elemei egy 
városnak, mint a hagyományos értelemben vett épít-
mények: a hidak, tornyok és házak.
Most már elárulom: a villamosokról van szó. Mozog-
nak ugyan, de az utcahálózatba belegubancolt kötött 
pályájuk miatt képtelenek elhagyni a városukat – mint 
ahogy a házak is képtelenek. Aztán meg: igaz, hogy 
bárki meg tud különböztetni egy mai budapesti villa-
most egy háztól – de nézzünk csak meg egy régmúlt 
korból vagy egzotikus vidékről származó képeslapot: 
ugye, hogy elsőre nem is olyan könnyű megkülönböz-
tetni rajta a villamost a virsliárus bódétól?
A városképet meghatározó épületekkel tartott rokon-
ságuk legfőbb oka pedig az, hogy a városoknak 
gyakran saját, helyben gyártott, csak számukra készült, 
jellegzetes bennszülött villamosaik vannak. Budapes-

ten ma már csak a Ganz „Ipari csuklós” villamos ilyen, 
mióta a múlhatatlan emlékű UV-kat leselejtezték.
Amilyen szerves hangzó meghosszabbítása az em-
bernek a beszéde és – mint láttuk – az épületnek a 
harangjátéka, éppolyan szerves meghosszabbítása a 
villamosnak az ő saját hangszere: a csöngője. Ahogy 
a Költő is észrevette, ez a legszemélyesebb tartozéka: 
„A villamos is aluszik, / – s mig szendereg a robogás – / 
álmában csönget egy picit – [...]”
Igaz, az a csöngő, amivel a kalauz jelezte, hogy „me-
hetünk”, már rég nincs a villamosokon. Megmaradt 
viszont a másik csöngő: az autók dudájának külön-
leges megfelelője. Vagyis hát... éppen ez az, hogy nem 
maradt meg mindenhol. A Nagykörútról mára eltűnt 
a csöngetés.
A Combinónak ugyanis nincsen csöngője. Csak hang-
szórója van az orrában, amin keresztül tetszőleges 
mp3 fájlokat tud lejátszani. Történetesen a csöngetést 
próbálja ilyen módon utánozni – de jól hallhatóan nem 
csöngetés az, amit csinál.
A saját hang, a saját zene elvesztése, mint általános 
jelenség: ez a Combino-szindróma.
(folytatása következik...)

Loch Gergely
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MÚLTIDÉZŐ
MÚLTIDÉZŐ – MUZSIKUSANEKDOTÁK

Már a Múltidéző rovat kigondolásának elején az lebegett a szemem előtt, hogy mindenekelőtt Alma Materünk 
múltjából keressünk szórakoztató történeteket a kedves Olvasók számára. Az Erkel- és Liszt évfordulók kapcsán 
e két „alapító atya” életéből vett anekdoták felidézéséről semmiképpen nem mondhattunk le, de már az ele-
jén biztos volt, hogy egy másik zeneszerzőnek mindenképpen szerepelnie kell a rovatban egy-két szórakoztató 
történet erejéig, aki, bár nem iskolánk falai között nevelkedett, hiszen jóval annak alapítása előtt élt, mégis a far-
sang, a vidámkodás apropóján megjelenhet a rovatban; ő Gioacchino Rossini. A maestro életvidámsága, olaszos 
lendülete feléleszthet minket téli megfáradtságunkból, hogy élvezzük a közelgő jó időt és az életet - ha nem is 
ugyanúgy, ahogyan Rossini tette. 

Horváth Lucia
rovatvezető

A szigorú bolognaiak – nem minden ok nélkül 
– megrótták, hogy sokat vét a komponálás  
szabályai ellen. Rossini nem tagadta a vádat:
– Nem kellene ennyi szemrehányást tenni 
magamnak, ha lenne időm kétszer átolvasni 
a kéziratot. De jól tudják, hogy alig hat hét 
áll rendelkezésemre, hogy megírjak egy 
operát. Az első hónapot elszórakozom, és 
könyörgöm, mikor szórakozzam, ha nem most, 
amikor fiatal és sikeres vagyok? Vagy azt  
szeretnék, hogy várjam meg, míg öreg leszek 
és csüggeteg? Végül eljön az utolsó két hét, 
és én minden délelőtt írok egy áriát vagy egy 
kettőst, amelyet aznap este már próbálnak 
is. Hát honnan lenne időm apró hanghibákra 
vadászni a kíséretben?

Liszt felkereste, és vendéglátója szűk 
szobájában vadul improvizált a kis Pleyel-zon-
gorán. Amikor befejezte, Rossini így szólt:
– A másikat jobban szeretem.
– Melyik másikat? – kérdezte Liszt értetlenül.
– Hát Haydn káoszát [A teremtés című oratóri-
umból].

Rotschild báró néhány fürt pompás szőlőt 
küldött a melegházából Rossininek. Az 
köszönőlevelében így válaszolt: „Akármilyen 
felséges is a szőlője, a boromat nem szívesen 
veszem be pirulákban.” Ezt Rotschild felhívás-
nak vette, és legközelebb néhány palack híres 
Château-Lafitte bort küldött a zeneszerzőnek. 

Rossini így jellemezte Wagner zenéjét: – Szép pillanatai vannak, de rossz negyedórái.  

Egyik délelőtt felkerestem, és amikor beléptem hozzá, épp egy rövidke darabot próbálgatott a zongorán. 
– Mi ez? – kérdeztem tőle.
– Ma van a kutyám születésnapja, és minden évben írok neki egy rövid darabot – válaszolta Rossini teljesen 
 komolyan. /Sir Arthur Sullivan/

Az anekdoták forrása: Norman Lebrecht: A komolyzene anekdotakincse. Budapest: Európa Könyvkiadó, 2002.
104–110.

Chelemen Paula karikatúrája
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ZENEBONA
MÁRCIUS 10. CSÜTÖRTÖK

17:00
Hangulatkoncert
Művészetek Palotája – Előcsarnok

MÁRCIUS 12. SZOMBAT
16:00

Fiatal Muzsikusok Pódiuma
Óbudai Társaskör – Nagyterem
Km.: A Debreceni Egyetem 
Zeneművészeti Karának hallgatói

MÁRCIUS 16. SZERDA
17:00

Bemutatkoznak a Fischer Annie 
ösztöndíjasok
Művészetek Palotája – Üvegterem
Liszt művek
Km.: Trio Duecento Corde

MÁRCIUS 17. CSÜTÖRTÖK
17:00

Hangulatkoncert
Művészetek Palotája – Előcsarnok

MÁRCIUS 20. VASÁRNAP
18:00

Alma Mater Doktorandusz 
koncertek
Zuglói Evangélikus Templom
Egyházzenei hangversenyek – 3.
Liszt 200
Km.: Stella Énekegyüttes szólistái, 
Horváth Zsolt (orgona), PROFIK 
Kamarakórus
Vez.: Abaffy Nóra

MÁRCIUS 21. HÉTFŐ
19:00

Ventoscala Hangversenysorozat II. 
Óbudai Társaskör – Nagyterem
Mozart, Bizet, Borne, Ibert, Meskó 
Ilona, Francaix művek
Km.: Ventoscala Szimfonikus 
Zenekar,
Műv. vezető: Meskó Ilona

MÁRCIUS 22. KEDD
17:00

Hangulatkoncert
Művészetek Palotája – Zászlótér

MÁRCIUS 23. SZERDA
17:00

Hangulatkoncert
Művészetek Palotája – Üvegterem

MÁRCIUS 27. VASÁRNAP
 19:00

Új Liszt Ferenc Kamarakórus
Régi Zeneakadémia
Brahms, Reger, Schumann, Kalmár 
László, Tóth Péter, Bartók művek
Vez.: Erdei Péter

MÁRCIUS 27. VASÁRNAP
Alma Mater Doktorandusz 
koncertek
Régi Zeneakadémia
Liszt 200 – 3. 
Az idős Liszt – Három város között
Km.: Gaál Ildikó (ének), Pintér 
Dávid, Bálint Angéla (hegedű), 
Farkas Éva (brácsa), Rohmann 
Ditta (cselló), Fervagner Csaba 
(nagybőgő), Madai Zsuzsanna (fu-
vola), Káli-Fonyódi Fruzsina – oboa, 
Galavics Gábor, Tötös Krisztina 
(klarinét), Duffek Mihály (fagott), 
Seeman László, Kováts Imre (kürt), 
Schwarcz Balázs (trombita), Hor-
váth Bálint, Leschák Sándor, Mali 
Emese, Monostori Gábor, Stachó 
László (zongora)
Vez.: Horváth Gábor

MÁRCIUS 29. KEDD
17:00

Hangulatkoncert
Művészetek Palotája – Zászlótér

MÁRCIUS 30. SZERDA, 17:00
Hangulatkoncert
Művészetek Palotája – Üvegterem

MÁRCIUS 6. VASÁRNAP
16:00

Alma Mater Doktorandusz 
koncertek
Régi Zeneakadémia
Áthallások – 2.
Népzene és műzene – hatások és 
ellenhatások
Grieg, Kókai Rezső, Manuel De 
Falla, Beethoven, Kodály, Szigeti 
Máté, Bartók művek
Km.: Darázs Renáta, Gaál Ildikó 
(ének); Galavics Gábor (klarinét), 
Bálint Angéla (hegedű), Kéry 
János, Lendvai Dalma, Leschák 
Sándor, Monostori Gábor, Stachó 
László (zongora), THReNSeMBLe 
Kortárs Zenei Együttes (vez. Hor-
váth Balázs)

MÁRCIUS 6. VASÁRNAP
19:00

Alma Mater Kamarazene
Régi Zeneakadémia
Haydn, Ligeti, Mendelssohn művek
Km.: A Kelemen Kvartett

MÁRCIUS 7. HÉTFŐ
19:00

Koncert
Óbudai Társaskör – Nagyterem
Louise Farrenc, Cècile Chaminade, 
Fanny Mendelssohn, Clara Schu-
mann művek
Km.: Varga Csilla (zongora), 
Perényi Eszter (hegedű), Kiss-
Domonkos Judit (gordonka)

MÁRCIUS 9. SZERDA
18:00

Junior Prima Díjasok
hangversenysorozata 3. 
Bartók Emlékház
Csáki András gitárestje 
J.S. Bach, Britten, Paganini, Mertz, 
Farkas, Malats, Rodrigo és Tarrega 
művek

Helyszínek:
Bartók Emlékház (1025 Bp. Csalán utca 29.), Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébániatemplom (1056 Bp. Már-
cius 15. tér), Budavári Művelődési Ház (1011 Bp. Bem rakpart 6.), Hagyományok Háza (1011 Bp. Corvin tér 8.), 
Művészetek Palotája (1095 Bp. Komor Marcell utca 1.), Nádor Terem (1146 Bp. Ajtósi Dürer sor 39. Vakok 
Intézete), Óbudai Társaskör (1036 Bp. Kiskorona utca 7.), Régi Zeneakadémia (1064 Bp. Vörösmarty u. 35.), 
Zuglói Evangélikus Templom (1147 Bp. Lőcsei út 32.)
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merheti nála jobban a hollókat. Apró szeletekben 
mutatja be a hollók világát Corvina azaz A Hollók 
Könyve című szürreális áttekintésében. Ezeknek a 
madaraknak történelmük van, saját birodalmaik van-
nak, lehetnek szerelmesek, hatalomvágyók, szeretik 
a sajtot és az operát, kiváló feltalálók és a vasúthoz 
egyértelműen pozitívan viszonyulnak. Megtudhatjuk, 
hogyan próbálták meghódítani Equadort, miként négy- 
szögesítették a kört, és hogy ugyanúgy álmodnak, mint 
mi. A mű igyekszik az abszurd humor és a modernista 
szimbolika bizarr egyvelegében rámutatni emberi mi-
voltunkra, könnyed és szórakoztató, de valahol a leg-
mélyén igazi, súlyos tanulságok bújnak meg. A szerző 
végig kapcsolatban marad az olvasóval, mesél, tanít, 
kérdez, válaszol. Többször előkerül La Fontaine meséje 
a rókáról és a hollóról, természetesen mindig más 
verzióban, több, ma már viccként élő anekdota is fel-
bukkan ugyanazzal a vázzal, de mindig más formában. 
A mű egy hazárdjáték, melyből árad az írás szeretete, 
a játék öröme. Rákos minduntalan variálja az ese-
ményeket, már-már veszélyesen lavírozik a tény és a 
fikció határán, nem hagyja, hogy az olvasó figyelme 
lankadjon, új és új információkat oszt meg a hollókról, 
sokszor megdöbbentő vagy hihetetlen, sokszor pedig 
egészen valóságosnak tűnő dolgokat; és az olvasó 
feszülten figyel, együtt nevet, együtt sír a hollókkal. 
Hiszen mindnyájunkban lakik egy holló, amely arra vár, 
hogy elrepülhessen.
(Petr Rákos: Corvina, azaz A Hollók Könyve. Budapest: 
Kalligram Kiadó, 1998.)

Egervári Mátyás

KÖNYVAJÁNLÓ

Petr Rákos: Corvina, 
azaz a Hollók Könyve

Bizonyosan mindenkiben felmerült már a kérdés: va-
jon milyen állat a holló? Mindannyiunkban van egy 
holló, és minden hollóban egy ember lakozik. Petr 
Rákos legalábbis ezt állítja, márpedig senki sem is-

KEDVES OLVASÓ!

A Figaro-szerkesztőség Ablakából kifelé bámulva, s az ihletre, inspirációra várva egy ollót csattogtatok  
(ami majdnem holló, bár utóbbit nehéz volna csattogtatni, de legalább szó lesz róla, róluk lentebb), és közben 
a telimet figyelem, hátha csörizik rajt’ valaki véletlen. (Mondjuk a Múzsa…) 
Érdekes dolog ez az ihlet. Az asszociáción alapszik: hogy véletlenül valami olyasmihez kapcsolódik a  
gondolatmenet, ami nem, vagy nem egészen tartozik oda. Mint amikor véletlenül az ember keze egy veszett új 
akkordot fog a zongorán, amit még soha senki, és mégis milyen jól szól…! Vagy amikor a vonó hirtelen úgy mozdul 
a húron, hogy az egész zengés egy kész gyönyörűség, vagy amikor az ember egyszerre csak rájön, hogy pontosan 
mit is kell csinálni a rekeszizommal ahhoz, hogy… hogy megszülessen a csoda.
Véletlen asszociáció – ez az ihlet. De asszociálni mégsem lehet máshová, mint ami már bennünk van. Fel kell  
hát szívni sok mindent, sok újat, sok másfélét. (Kinyitni egy Ablakot…)
Vagy pedig reménykedni, hogy egyszer csörizni fogja a telimet a véletlen.

Czinege Ádám
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VERS

Lackfi János: Véletlen

csomizom a ruciba
a habtestem

tinibugyi gumija
bemélyedten

 
kukisali parival

az étrendem
szoli moci tekila

az én trendem
 
koviubi pörivel

a kedvencem
lekipali csokival

jaj vétkeztem
 
fusizik a fatim is

a műhelyben
vegyigyümi üviben

a sparhelten
 
depizik a szaniban

a mutterchen
dobi cigi dugiba

a farzsebben
 
könyi szivi nehari

ha tévedtem
lityi-lötyi pasival

azt végleg nem
 
vidikazi zacsiban

a víkendem
csörizi a telimet

a véletlen

KKK! KKK! KKK!

Március 24-én este 20 órától ismét várunk mindenkit nagy szeretet-
tel a Kollégiumi Kulturális Klubestek következő alkalmán, ahol ezút-
tal Lackfi János költő, író, műfordítóval ismerkedhetünk meg.  Lackfi 
1971-ben született, első írását még gimnáziumi diákként 1987-ben 
publikálta. Az ELTE-BTK magyar-francia szakán diplomázott, majd 
doktorált. 1996 óta a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Francia Tan-
székének adjunktusa. 1991 óta számos díjat nyert (köztük 2000-ben 
a József Attila-díjat); több mint tíz verseskötete, négy drámája és öt 
regénye jelent meg. Verseit 
sokan megénekelték már a 
komoly- és a könnyűzenében 
egyaránt, többek közt Lovasi 
András is.
Szeretettel várunk a beszél-
getésre minden érdeklődőt – 
helyfoglalás a jegy@lfzehok.hu 
címen. (A tárgyba ne felejt-
sétek el beleírni: „Lackfi”)

Lackfi János (fotó: Fejér János)

KOLLÉGIUMI KULTURÁLIS KLUBESTEK

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

Mikor? 2011. március 24. csütörtök 20:00
Lackfi Jánossal és Veletek!

A belépés díjtalan!
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PORTRÉ
„ISZONYÚ NAGY FELELŐSSÉG 

MŰVÉSZETET TANÍTANI”

Mi történik a kortárszene világában? Mi lesz a jövője? 
Hogyan tudnánk közelebb kerülni a mai zenékhez, 
művészetekhez? Ismerjük meg Wilheim András tanár 
úr véleményét!

Weiszburg Zsuzsanna: Zenész családban nevelkedett?

Wilheim András: Igen, apám csellista volt, a 
Rádiózenekar szólócsellistája több évtizeden keresztül, 
de tanított is, előbb zeneiskolában, majd a konziban. 
Zenész-család volt a miénk, bár az nem volt elvárás, 
hogy belőlem is zenész legyen. Olyannyira nem, hogy 
mikor anyám mindenféle kis dalocskákat próbált 
nekem megtanítani, és nagyon nem ment, apám azt 
mondta, nem szükségszerű, hogy egy zenésznek a  
gyereke is zenész legyen. Aztán nagyon hamar kiderült, 
hogy abszolút hallásom van, hatéves koromban  
elkezdtem zongorázni, később csellózni – azaz bele-
sodródni ebbe az egészbe. Ez mégsem azt jelenti, hogy 
mindig is zenész akartam lenni. Készültem én mate-
matikusnak is, nagyon érdekelt s mindmáig érdekel 
a klasszika filológia, sokat foglalkoztam irodalommal.

WZs: Kik voltak a mesterei?

WA: Érdekes, hogy az első komoly inspirációk nem 
az iskola felől jöttek. Nagy hatással volt rám az egyik  
osztálytársam papája, Demény János, Bartók-kutató: 
az ő személyisége, könyvtára, elkötelezettsége.  
Fontosnak bizonyult, hogy mikor felvételire gyorsan 
meg kellett tanulnom németül, egy másik jóbará-
tom, Vajda János közvetítésével Szentkuthy Miklós 

feleségéhez járhattam németre, ami azzal a kivételes 
adománnyal is járt, hogy Szentkuthyval is találkoztam, 
az ő könyvtárával és az egész lényével. Ezek nagyon 
erős, szinte még kamaszkori impressziók voltak.  
Aztán jöttek a nagy találkozások. Akkortájt nem 
akárkik tanítottak ám az Akadémián: Szabolcsi Bence, 
Kroó György (akiről ma talán kevesebb szó esik, mint 
illenék) – Somfai első kurzusai szó szerint letaglózóak 
voltak. S persze Dobszay László, akinek formatani  
óráira évekkel később is bejártam, meg Kurtág  
György – zenéje, zenészsége, embersége. És ott volt 
még egy óriás, akinek a hatása tényleg fölmérhe-
tetlen: Simon Albert. Azt hiszem, ők hárman átalakí-
tották, újra alapozták, egyszer s mindenkorra meg-
határozták azt, ahogyan zenéről gondolkodom.

WZs: Most jelent meg új esszékötete – mi található 
ebben a könyvben? Ki a célközönség?

WA: Ez egy válogatás harminc év anyagából. Eleinte 
„nem akarom”-kötet volt. Sosem szándékoztam  
effélét csinálni, úgy gondoltam, hogy az ember  
írjon könyvet, de ne az évek során elhullajtott alkalmi 
termékeket szedje össze. Aztán Bacsó Béla barátom 
meg a kiadó szó szerint „kitaposták” belőlem. Végül-
is nekem nagyon érdekes volt összerakni. Persze sok 
minden kimaradt, számomra fontos témák – főleg 
olyasfélék, amelyekre talán lesz még alkalmam vissza-
térni. A kötet szándékosan nem csak és elsősorban 
szakcikkeket tartalmaz: picit mást szerettem volna, 
mint a mai zenetudomány. Nem személytelenül tudós 
dolgozatokat, hanem írásokat olyan művészeti prob-
lémákról, amelyeknek van egyfajta zenei vetülete, s az 
így fölvetődő kérdéseket a zene felől közelítve lehet, 
talán, megválaszolni. Tehát bárkiről kiderülhet, hogy 
érdekli.

WZs: Milyen a kapcsolata a mai fiatalok zenéjével?

WA: Meglehetősen közeli: több éve találkozom már 
a legtöbbjükkel, hiszen tanítom őket. Az ember ter-
mészetesen tudja, hogy ők még nem zeneszerzők, 
hanem egyszer majd talán azok lesznek. Nem zene-
szerzést tanítok, de ők megtisztelnek azzal, hogy meg-
mutatják a darabjaikat – amelyeket úgy tekintek, mint 
egy majdani életmű csíráit. Egyébként is azt gondo-
lom, hogy harminc év alatt ma már nincs zeneszerző. 
Nem azért, mert nem elég tehetségesek, hogy nincs 
közöttük Pergolesi, Mozart vagy Purcell, hanem 
mert ez az életkor ma már nem alkalmas arra, hogy 
valaki érett zenét írjon. Talán más művészetekben: 
irodalomban, festészetben is így van ez; annyi min-

Wilheim András (fotó: Orbán Domonkos)
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dent kell elsajátítani, hogy valaki végre megtalálja, mi 
az ő hozzátenni valója ehhez az egészhez. Az ember 
persze próbálja megérezni, hogy vajon ki lesz valóban 
zeneszerző egy évfolyamból, de várakoznunk kell, 
hogy ez kiderüljön. Az is lehet, hogy valaki beváltja a 
hozzá fűzött reményeket, de az is lehet, hogy valaki 
másról derülnek ki később új, fontos dolgok.

WZs: Többek között kortárs zenét is tanít. Milyen 
nehézségek vannak ezzel kapcsolatban?

WA: A legfőbb talán az, hogy szinte senkinek sem fon-
tos. Úgy értem, hogy sem az intézménynek és végképp 
nem az a hangszeres tanároknak – s így nyilván a nö-
vendékek körében is kevés lesz a becsülete. Erről ko-
rántsem csak az intézmény tehet, felelős érte az egész 
magyar zenei élet, a közgondolkodás. Nincs rá igény, 
nem vált divattá – elég megnézni a koncertműsort. 
Mivel ezeket a műveket nagyon nehéz elsajátítani és 
megtanulni, hacsak különösen nem elszánt az illető, 
valakinek a két szép szeméért aligha csinálja. Ez a 
zene nem épült be a zenei mindennapokba, bár a baj  
ennél sokkal nagyobb: lassan már semmi nem épül be 
a mindennapokba. Látjuk a repertoár beszűkülését, 
a koncertműsorokban is, meg abban is, hogy a hang-
szeres növendékek alapvetően milyen műveket tanul-
nak. Mintha a húszas években volnánk. Végzetesnek 
és szégyenletesnek tartom, hogy a budapesti Zene-
akadémián például egy hangszeres elvégezhet öt 
évet úgy, hogy egyetlen komoly Bartók-művet sem 
játszott…

WZs: Véleménye szerint mi a jövője a kortárs zenének?

WA: Nem választanám szét a kortárs zenét és a zenét 
általában. Ha az ember tudná a jövőt, akkor lehetsé-
ges, hogy most hagyná abba az egészet. Nem vagyok 
túlzottan derűlátó. Úgy érzem, vége van valaminek: 
mintha nem kellene az a kultúra, amit mi őrizni 
próbálunk – bár ez nyilván közhely: aligha volt korszak, 
amelyben ne így éreztek volna. A mai helyzet ugyanak-
kor persze minden korábbitól különbözik. Tény, hogy 
az emberek nem olvasnak, nem hallgatnak zenét. 
Megszűnt az a fajta kultúra, amelynek a mi zenei vilá-
gunk is része volt. Eltűnt a közege. Biztosan van és 
lesz helyette más, de ehhez mi már nem tudunk hoz-
zászólni. A kultúrafogyasztás más módjai alakulnak ki. 
Nem tudom, hogy ez rosszabb-e vagy jobb, ám min-
denképpen más. Mondtam, a növendékek nagyon sok 
mindent nem tudnak. Ám lehet, hogy másról viszont 
nagyon is sokat tudnak, tehát egy más jellegű tudásuk 
van a zenéről. Kétségtelen, hogy nehéz így megtalálni 

a közös hangot. Megkockáztatom, hogy talán nem is 
lehet – ám akkor ez nagyon sok mindennek az újragon-
dolására kényszerít. Akár még a képzésnek az újragon-
dolásához is vezethet. Szemléletváltás történt, meg-
változtak az értékekről vallott nézetek, a tájékozódás 
módjai, mélysége. 

WZs: Mit tudna tanácsolni egy mai zeneakadémis-
tának?

WA: Prófétának kellene lenni ahhoz, hogy valaki 
merészelje megmondani, mi a teendő. Azt meg lehet 
és meg is kell tenni, hogy mindenki megkíséreljen  
elsajátítani valamit ebből az idejétmúlt értékrendből. 
Olvasni kell, zenét hallgatni, igazi filmeket nézni, 
képtárakat látogatni. Az elképesztő hiányosságokat 
nyilván nem lehet egyik napról a másikra pótolni.  
Ez egyéni döntés és szerepvállalás kérdése is: fölis-
merem a hiányosságaimat, szembenézek velük, majd 
nekiállok, és tényleg elolvasom, meghallgatom, meg-
nézem, utánajárok. Tessék megismerni a zeneirodal-
mat – a gyakorlatban is, ha másként nem megy, órán 
kívül tessék rengeteg kamarazenét játszani, nem csak 
a bevett formációkban. Nem hiszek abban, hogy egy 
óra csak a tananyag „átadására” való. Sokkal inkább 
arra, hogy megtanuljuk, hogyan kell ezt majd egyedül 
csinálni. Iszonyú nagy felelősség művészetet tanítani, 
hiszen a művészethez való viszony nagyon érzékeny 
terület – akkor is, ha beszélünk róla, akkor is, ha  
csináljuk. Itt valakinek bele lehet gázolni a személyi-
ségébe – sőt, olykor bele is kell. Nincsenek mód- 
szerek, teljesen személyre szabottan kell tanítani – de 
tanulni is: tudni kell elfogadni, alkalmazkodni, változ-
tatni, s végül, talán változni. Visszatérve a kérdésére: 
a mi generációnk kötelessége, hogy segítsen valamit 
megőrizni, folytatni. De „kívülről” nem lehet megoldá-
sokat felajánlani. Minden újabb generációnak az a 
dolga, hogy megtalálja ebben a saját szerepét, felada-
tait. Egy ötven-hatvan éves ember nem tud receptet 
adni egy húszéves embernek – jól is néznénk ki…  
Ha valamin változtatni kell, akkor az a mostani diákok 
dolga. Ez nem jelenti persze azt, hogy ne forduljanak 
az idősebb generációhoz: az idősebbje megpróbál-
hatja felidézni, hogy milyen problémái voltak hasonló 
életkorban, s ezt a tapasztalatát esetleg megoszthatja 
a fiatalabbakkal, akik még nem élhettek meg hason-
lókat. De magát az irányt nem az idősebbeknek kell 
megmutatniuk, azt megtalálni, és az úton végighaladni 
már az önök feladata.

(Az interjú teljes terjedelmében a http://fidelio.hu/
edu_art/figaro weboldalon olvasható.)



1
4

TANULMÁNYOK
ÚJABB VERSENY, ÚJABB DIADAL

A helyi TDK után ismét egy versenyt rendeztünk.  
S egy újabb eseményt, amelyből szeretnénk hagyo-
mányt teremteni. 2011. április 29-30-án az ELTE 
Tanító- és Óvóképző Kara megrendezi a felsőoktatási 
intézmények Szép magyar beszéd versenyét (Kazinczy-
verseny). Nekünk, zenészeknek fontos lehet az, hogy 
szépen előadjuk, tanításunk közben akár fel is olvas-
sunk a tanítványainknak. Nagyon örültem, amikor 
Czinege Ádám olvasószerkesztő úr megkért, hogy 
együtt szervezzük meg a helyi Kazinczy szépen beszélő 
versenyt. A zeneakadémiai fordulóra 2011. február 14-
én került sor.
Ádámmal mindent pontosan kidolgoztunk, így 
egyértelmű volt a versenyfeladat is, melyet a 
jelentkezők közül mindenki megkapott:

„Egy szabadon választott és egy kötelező szöveg értő 
és értető (de nem színészi) élőszóbeli bemutatása; 
elsősorban a 20-21.századi, esetleg a 19. századi 
magyar publicisztika, esszéirodalom vagy a kevéssé 
párbeszédes széppróza termékeiből. A szöveg ne 
haladja meg a három (3) percet; a választott szöveg 
ne fordítás, hanem eredeti magyar írásmű vagy 
annak valamely részlete legyen.”- idézet az ELTE 
versenykiírásából.

A verseny megkezdése előtt Ádámmal és a 
zsűritagokkal megbeszéltük a lebonyolításhoz 
elengedhetetlen információkat, majd 9 órakor 
megkezdődött a verseny. Hét versenyzőt hallgatott 
meg a zsűri. Miközben mi Ádámmal szintén beültünk 
őket „zavarni”, hiszen a jelentkezők közül szinte min- 
denkit ismertünk. Egyikük reggel azzal fogadott: 
Bogi, ugye meghallgatsz engem? – meg is hallgattam,  
ahogy mindenkivel tettem. Közben persze elgondol-
koztam, ha nem lennék szervező, szívesen indulnék a 
versenyen. Főleg úgy, hogy a győztes képviselheti az 
egyetemet az országos megmérettetésen: tehát nem 
kis tétért „harcoltak”. Azt kell, hogy mondjam, nem 
volt könnyű dolga a zsűrinek. Mind a hét versenyző re-
mekül felkészült az általa hozott szövegből, sikeresen 
megbirkóztak a nem túl könnyű kötelező szöveggel, 
melyet mi Ádámmal választottuk ki.

12 órakor megszületett a döntés. A résztvevők közül 
mindenkit emléklappal jutalmaztunk, míg az első 
három helyezett oklevelet kapott. Név szerint:

1. Dinya Dávid, MA I. kóruskarnagy
2. Balikó Mariann, Ének-zenetanár, karvezetés V. év-
folyam
3. Loch Gergely, Zenetudományi V. évfolyam.

S most nézzük, hogyan vélekedtek a helyezettek a 
versenyről: 
„Az ilyen események nagyban feldobják az egyetem 
életét. Úgy gondolom, senki nem bánná, ha az ilyen tí-
pusú rendezvényekből több lenne. Örülök, hogy a HÖK 
ilyen nagy erőfeszítéseket tesz azért, hogy felhívja az 
egyetemi hallgatók figyelmét ezekre a lehetőségekre.” 
– Dinya Dávid, MA I. kóruskarnagy szakos tanuló, a 
verseny győztese, aki képviseli intézményünket az 
országos megmérettetésen.

„Még általános iskolás koromban indultam Kazinczy 
versenyen. Mikor megkaptam a HÖK levelét, nem volt 
kérdés, hogy induljak-e vagy sem. Kellemes élmény 
volt. Köszönet érte a szervezőknek!” – Balikó Mariann, 
ÉTK V. évfolyamos hallgató, második helyezett.

„Én ebben a versenyben a gyakorlási lehetőséget 
tartom fontosnak. Illetve a magunk kipróbálásának 
lehetőségét - megtudhatjuk, hogy milyen szin-
ten működik viszonylag éles helyzetben egy olyan 
készségünk, amelyre tanárként nagy szükségünk 
van.” – Loch Gergely, a verseny 3. helyezettje, Zenetu-
dományi szakos, V. évfolyamos hallgató megerősítette 
a bevezetőben közölt szavaimat.

Mint a TDK esetében, köszönettel fejezném be sora-
imat. Először is Ádámnak, akivel a szervezést teljes 
egyetértésben végigcsináltuk. A tanulmányi bizottság 
tagjainak; Kaskötő Mariettának a lelkes másolást, 
háttérmunkát, ami nélkül szintén nem ment volna 
gördülékenyen a verseny. Nász Renátának pedig, hogy 
egy újabb fontos feladatnál volt a segítségemre.

Végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni a 
zsűritagok: Kollár Éva zsűrielnök, Halmai Katalin, Őrley 
Zita tanárnők és Kovács Zoltán tanár úr munkáját.
Meg persze köszönet illeti a lelkes vállalkozókat, akik 
egy nagyon kellemes hétfő délelőttöt varázsoltak 
nekünk, Valentin-napon.
Dinya Dávidnak pedig sok szerencsét és sikeres szerep-
lést kívánok az országos fordulóra!

Burkus Boglárka
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Avatar Dido&Æneas

CROSSOVER A TORNATEREMBEN – 
AVATAR DIDO&ÆNEAS

Nem tudom, a kedves Olvasó gondolkodott-e már 
azon, vajon hogyan lehet egymástól 320 évnyi időbeli 
távolságban született műveket egybeolvasztani, vagy 
hogy miként lehet karaoke-showt csinálni egy barokk 
operából, és főleg: hogyan illik egymáshoz egy csapat 
kisgyerek meg két leszbikus katonanő – én a magam 
részéről soha az életben nem vetemedtem ilyen  
eszmefuttatásra, egészen 2011. január 30-ig.

Az oka annak, hogy azóta viszont nem csak az eszme-
futtatásra vetemedem, hanem még klaviatúrát is raga-
dok, az, hogy egy jeles személyiség, nevezett Philipp 
György – karöltve ragyogó társulatával, az À LA cARTe-
tal – igenis vetemedett ilyen gondolatokra a fenti  
dátum előtt. Sőt, nem csak gondolatokra, hanem azok 
gyakorlati megvalósítására is, így született meg egy 
rendkívül eredeti és a maga nemében lenyűgözően 
hatásos, cserébe kellően furcsa és az első pillanat-
ban talán meghökkentő vagy épp megbotránkoztató  
öszvér-produkció, az „Avatar Dido&Æneas”.
Már talán az első bekezdés is jól illusztrálja, hogy az 

előadás nem mindennapi élmény volt. Hogy jól ért-
sük: Henry Purcell eredeti zenéje (azaz, az opera maga 
teljesen, és kiegészítésként néhány részlet a Funeral 
sentencesből, valamint a Pox On You, azaz a „Böfögő-
kánon) hangzik fel felvételről a Deák Diák Iskola tor-
natermében (a zenekari anyagot a Lux Æterna Buda-
pest Bach Consort játszotta fel). A színpad hátterében 
vetítővászon, amelyen az – ugyanazon tornateremben 
felvett – avatarosított Dido-történet látható, pon-
tosabban azon részei, amelyek Dido/Neytiri udvarában 
játszódnak, s a színpad előterében a Boszorkányok/
USA-tisztek élőben szövik-szövögetik a dreadful prac-
tice-t. Végezetül, Didónak és kíséretének a közönség 
első sorában helyet foglaló énekes művészek kölcsön-
zik karaoke-technikával a hangjukat. Villogó fények, 
Na’aviknak és amerikai katonáknak maszkírozott kisgy-
erekek, és egy profi hidegvérével fellépő bemondónő 
teszik teljessé a házilag barkácsolt 4D-élményt, amely 
így a filmtechnika-fejlesztők legvadabb álmait is 
messze túlszárnyalja.
A produkció még azzal együtt is elképesztően hatá-
sos, hogy újszerűségénél fogva és a létrehozók  
korlátozott lehetőségei miatt szükségszerűen akad 
néhány kiforratlan momentuma. Az egyik a felvétel 
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„szcenikájából” adódik: bár komikumnak sem utolsó, 
némileg zavarja az Avatar-élmény teljességét a tor-
natermi háttér és eszköztár, nem is beszélve néhány 
jelenetről, amely egyenesen pofán csap minden vára-
kozást és ezáltal megzavarja a nézőt. A másik zavaró 
tényező a különböző médiumokon (vászon és színpad, 
visszhangosított mikrofon és erősítés nélküli ének-
lés) érkező, darabolt és rétegelt cselekmény: noha 
az alapötlet kiváló, a megvalósítás technikai szintje 
néha nehézkessé teszi a látottak egységes és koherens 
rendszerben való értését, és ezért nagyon sok energia 
megy el erre – a műélvezet kárára. Végül némi zavart 
okoz az is, hogy a szereplők három különböző életkori 
sávból „érkeztek”, így – bár külön-külön szemlélve 
mindegyikük alakítása erőteljes és kifejező – szükség-
képpen „szétszól” a színészi játék, és ezért ismét nehéz 
ugyanolyan alapokon szemlélni és ugyanúgy átérezni 
az aranyos kisgyerekek, a meghökkentően jól játszó 
kamaszok és a felnőtt, huszon- és harmincéves fiatal 
nők és férfiak által megformált karaktereket.
Idéznem kell azonban a közhelyet, hogy csak az nem 
hibázik, aki nem dolgozik. Nagyon fontos kérdéseket 
vet föl ugyanis egy ilyen produkció, amelyekre adekvát 
választ kell találni mindazoknak, akik ma a klasszikus-
nak számító műalkotások újraélesztésén fáradoznak. 
Vajon lehet-e és kell-e népszerű köntösbe öltöztetni 
a mára már szinte anakronisztikussá váló, de min-
denképpen polconporosodásra ítéltetett műveket, 
annak reményében, hogy ez által megnézik, meghall-
gatják, és újra megszeretik őket? Mi minden kreativi-
tást tesz lehetővé a modern technika, és hogyan lehet 
ezt maximálisan kiaknázni egy művészeti produk-
cióban? Mennyire szent és sérthetetlen a műalkotás, 
és milyen a jó fúzió? Hol van a keskeny határmezsgye, 
ahol találkozhat a közönség és a művész igénye, és ho-
gyan lehet azon hosszú ideig sikeresen egyensúlyozni? 
Ha általánosan igazat nem is, egy estére és egy darab-
ra érvényes, rendkívül szórakoztató választ ezekre a 
kérdésekre mindenképpen kapunk az À LA cARTe-tól.
Mindezen pozitív és negatív szakmai megállapítá-
sok azonban – hála Istennek – csak a szerencsétlen, 
analitikától megszabadulni képtelen kritikaíró  
tudatszélén okoznak enyhe reflexív disszonanciát.  
Az előadás ugyanis friss, eleven, újszerű nyelvezettel 
és kifejezőerővel tárja elénk és valósítja meg mind az 
ókori történet, mind a kora-újkori opera, mind pedig 
a legújabb-kori mozicsoda drámai ívét és tragikumát. 
Fölényesen vezeti végig Philipp György és társulata 

a megbotránkozott-megbabonázott-lenyűgözött, és 
mindezek mellett jól elszórakoztatott nézőt a legelső 
percektől az utolsó pillanatig, a katarzisig, amely 
– az einsteini szellemiség alapján – mindezen sufni- 
tuningos barkácsolás mellett sem tűnik el, hanem 
csak átalakul egy egész picit: ősidőkben gyökeredzővé, 
ráismerhetetlenné, mégis félelmetesen ismerőssé és 
mindenképpen nagyon szívhez szólóvá válik.

Czinege Ádám

(„Avatar Dido&Æneas”. Deák Diák Iskola, 2011. január 
30. Km.: Dezső Sára, Tóth Kitti, Mikecz Kornél, Szilvay 
Máté, Murányi Márta, Gergely Zsóka, Bubnó Márk, 
Molnár Anna, Nagy Ida, Fórika Eszter, Lux Æterna Bu-
dapest Bach Consort, À LA cARTe. Rendezte: Philipp 
György)

AXIÓMÁK AZ AKARAT HOMÁLYOS 
TÜKRÉN ÁT

2011. január 30-án egy tűt alig lehetett volna elejteni 
a zsúfolásig megtelt Művészetek Palotája nézőterén, 
mivel a Concerto Budapest által meghívott 
vendégművész nem kisebb egyéniség volt, mint az 
„aranyfuvolás ember”, Sir James Galway.

Megszokhattuk, hogy évente néhány alkalommal Kel-
ler András zenekara előhozakodik egy-egy világsztár-
ral, s ez alkalommal – Gidon Kremer, Gilles Apap és 
Borisz Berezovszkij után – az északír születésű James 
Galway lépett színpadra. A világ ma élő egyik legsi-
keresebb és legsokoldalúbb fuvolaművésze érthető 
módon nem kis érdeklődésre tartott számot, ráadásul 
két versenyművel is megörvendeztette a közönséget, 
valamint az egész estnek egyszersmind karmestere is 
volt, így dirigensi oldalát is megismerhettük.
Mindaz, amit olvashattunk a műsorfüzetben, vagy 
amit korábban hallhattunk Galway-ról, nem beszélve 
a lassan tíz éve a neve előtt álló, legmagasabb brit 
birodalmi kitüntetést jelentő három szerény betű 
egymásutánjáról, jócskán táplálhatott elvárásokat a 
közönségben. Hermann Hesse A lélekről írott tanul-
mányában így fogalmaz: „Homályos és torz az akarat  
pillantása. Csak amikor nem kívánunk semmit, 
csak amikor tekintetünk tiszta szemlélődésbe kezd,  
akkor tárul fel előttünk a dolgok lelke, a szépség. […] 
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sal, szándékokkal, elvárásokkal tekintünk, az nem  
ember, hanem csupán akaratom homályos tükre.” Ezek 
a gondolatok a koncert alatt is felidéződtek bennem, s 
rá kellett jönnöm, hogy sajnos a művészi teljesítményt 
vizsgálva ezt vajmi ritkán vehetjük figyelembe.
A hangverseny első félidejében Wolfgang Amadeus 
Mozart K. 314-es D-dúr fuvolaversenye valamint Save-
rio Mercadante e-moll koncertje hangzott el. Galway 
személyisége pódiumra lépésekor azonnal magával 
ragadott, de ez az érzés csak az első megszólalásáig 
tartott. Játékában jól érvényesült a grazioso karakter,  
a mozarti báj és kecsesség, de emellett mindaz 
hiányzott, ami a bécsi klasszikus komponista műveinek 
előadásához szükséges. Hangszíne gyakran fakó és 
semmitmondó volt sok hallható levegővel és még 
zavaróbb vibratóval, a frazeálás szó mintha nem  
szerepelt volna a művész szótárában, mindezeket pedig 
hanghibák és apróbb pontatlanságok tarkították. Az az 
érzésem támadt, hogy különösebb gyakorlás nélkül, 
rutinból játssza a műveket… ráadásul kottából. Amikor 
épp nem fuvolázott, a zenekart próbálta irányítani, 
de helyenként szokványosnak és követhetőnek nem 
nevezhető mozdulatai leginkább a Concerto Budapest 

iránti elismerésemet váltották ki. Mind a Mozart, mind 
a Mercadante darabban élvezetes muzsikálást hallhat-
tunk részükről, igyekeztek minél nagyobb összhangot 
kialakítani vendégművészükkel. A teljes élményt csak 
helyenként csorbította egy-két gikszer (természetesen 
a jó öreg kürt és néhány vonós félrehúzás). Reméljük, 
Mercadante darabja előfordul majd gyakrabban a 
hangversenytermekben, mivel a maga bel canto-
világát tekintve egy remekbe szabott kis kompozíció, 
amelyen igencsak érződik, hogy szerzője elsősorban 
operákat írt. 
Nem olyan rég egy koncerten elhangzott a viccesnek 
ható, de tulajdonképpen axiómának vehető mondat: 
„A ráadás nem siker, hanem elhatározás kérdése.” Így 
Sir James már nagyjából az első, maximum a második 
visszatapsolás után a közönség felé fordult és humo-
rosan felkonferálta a nagy ír zeneszerző, „Mr. Tradi-
tional” egyik darabját, majd „Mr. Anonymous” követte 
őt a sorban. A két híres ír népdalt – Brian Boru’s March 
és Danny Boy – mintha egy másik fuvolista adta volna 
elő: lehengerelte közönségét Galway könnyed virtuozi- 
tása, precíz ritmusai; áradó dallamai semmiben sem 
emlékeztettek a Mozart és Mercadante concertók-
ban hallottakra. Igazi, odaadó muzsikálás jellemezte 

Sir James Galway (fotó: Pető Zsuzsa, forrás: Müpa)
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az egyszerű, kis népdalok előadását. Az első félidőt a 
mobiltelefonok nagy slágere, Bach h-moll szvitjének 
Badinerie-je zárta, amelyet a hatalmas sikerre való 
tekintettel megismételt, szinte majdnem dupla tem-
póban, ami nem tett igazán jót a darabnak; szeren-
csére nagy baj nem történt. A tétel egyszeri előadása a 
szólista műsorának tökéletes befejezése lett volna, de 
azért így is ámulatba ejtett a virtuóz hangszerkezelés, 
a koncert fő műsorszámaira alig jellemző mesteri 
frazeálás.
A szünet után Schubert 8. „Befejezetlen” h-moll szim-
fóniája következett, amely itt is inkább a betanító kar-
mester és a zenekar munkáját dicsérte elsősorban.  
Galway mozdulatai sok esetben nem tűntek 
relevánsnak az elhangzottakat tekintve. A zenekar 
előadásában szépen érződött a formai kohézió, 
igényesen megformált fúvós szólamokat és homogén 
vonós hangzást hallhattunk. Ezután ismét ráadás jött: 
Georges Bizet Az arles-i lány című művének második 
szvitjéből szólalt meg először a Menüett, amelynek 
elején hárfakíséret felett bontakozik ki a szólófuvola 
dallama. Itt ismét Galway nyúlt hangszeréhez, amelyet 
a Schubert-szimfónia alatt annyira melegen tartottak 
neki, hogy az elég csúnyán lehangolódott. A kritikus 
nem különben. Amikor unisono játszott a zenekari fu-
volával, egy újabb ismert axiómához jutottunk: „Egy 
fuvolánál csak két fuvola hamisabb”. Ez az „együtt-
játék” még kellemetlenebbé vált a szaxofonszólós 
szakasznál, de szerencsére hamarosan következett 
a feloldozást jelentő Farandole, a szvit sziporkázó 
zárótétele, amely precíz lendülete és energikussága 
feledtette kicsit a fülsértő hamisság okozta igen fájdal-
mas perceket.

Tóth Endre

(Sir James Galway és a Concerto Budapest 
hangversenye. Bartók Béla Nemzeti Hangverseny- 
terem, 2011. január 30. Mozart, Mercadante, Schu-
bert művei)

KONCERTBESZÁMOLÓ  
BINDER KÁROLY SZERZŐI ESTJÉRŐL

2011. február 11-én részesei lehettünk Binder 
Károly zongorista, zeneszerző különleges, egész 
estés koncertjének. Binder egyúttal a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem Jazz Tanszékének vezetője is.  

Akár tudatosan, akár kényszermegoldásból, de min-
denképpen kiváló ötlet volt az előadást a Művészetek 
Palotája kisebbik termébe, a Fesztivál Színházba 
rendezni: a családiasabb atmoszféra, és a közönség 
meghitt lélekjelenléte is nagyban hozzájárult az est 
fényéhez. 

A színpadkép letisztult és egyszerű kinézete ellenére 
– amely két hangversenyzongorát foglalt magában – 
Binder és vendégzenészei változatos és szórakoztató 
műsorral készültek. A bal oldali zongora képviselte 
a megszokott normál zongorahangzást, míg a jobb  
oldali hangszer néhány helyen különféle apró prepará-
tumokkal volt ellátva, amelyek az egyes hangokat el-
tompították, elhangolták. 
Az első darab rögtön a preparált zongorán csendült 
fel, mely igazi modern, kortárs jellege miatt azon-
nal odavonzotta az ember figyelmét. Jól megszokott 
konszonáns, megnyugtató akkordokban a kompozíció 
a legkevésbé sem bővelkedett, ezzel szemben a sok-
sok ellentétpár felvonultatása dominált, úgy mint a 
dinamika, a lassú-gyors váltakozása, és ezekkel együtt 
az érzelmi hatások fokozása. 
A kb. 15 perces mű után, mely jól hallhatóan elnyerte 
a közönség tetszését, Binder átült a másik zongorához, 
és éles ellentétben az előző művel, rögtön az első má-
sodpercekben szép, tiszta, békés akkordok hangzottak 
el, lassú, ballada jelleggel. Rögtön feltűnt, hogy ez a 
váltogatás egyfajta alapkoncepciót fog képezni az est 
során, amely szerint e két hangszeren előadott két 
stílus kompozíciói kellemes kontrasztot kreálnak.
A koncert szólóest részének további dalait hall-
gatva az ember néha valahol Afrikában, egy törzsi 
tűzrakásnál érezte magát Bartók társaságában, néha 
pedig egy európai városban, ahol a szerelemről dalol-
nak. Sok-sok ilyen éles kontraszt és ellentét váltogatta 
egymást. Talán az egyes darabok hossza valamivel 
szerényebb lehetett volna, de csupán a közönség  
befogadóképességének tolerálása céljából.
A koncert második felében Binder Károly azokkal a 
tanítványaival és kollegáival játszott együtt, akikkel 
elmondása szerint az évek során megtalálta a közös 
nevezőt, és együtt tud velük gondolkodni. Pozsár 
Máté, Lachegyi Máté és Varga Gábor, mivel nem a 
saját szerzeményüket játszották, így egyéni zenei stílu-
sukat nem teljesen, viszont zenei tehetségüket, és alá-
zatukat teljes mértékben prezentálni tudták a közön-
ségnek, ami elég volt ahhoz, hogy a duó produkciók 
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is maximálisan kivegyék részüket a koncert egészéből.
A koncert harmadik negyedében (vagy a negyedik 
ötödében) az összes fellépő kijött egyszerre a színpad-
ra, és a közismert Take the A Train című standardet 
adták elő, nyolckezes változatban. Hogy még ezt is 
bonyolítsák, show-elemként amolyan – a ping-pong-
ban forgónak is nevezett – játékot vetettek be, körbe-
körbe járva a két zongorát, úgy, hogy közben mindig 
szól egy-két szólam. Ötletes megoldás volt, nagyban 
színesítette a darab előadását.
A számos lélekemelő és különböző stílusú, precízen 
megkomponált darab dacára is úgy gondolom, hogy a 
koncert utolsó blokkja volt az az igazi energiabomba,  
amiért az ember kifelé menet összerakhatta a két 
kezét, és büszke lehetett arra, hogy ilyen magas 
színvonalú jazz zenészeink vannak. Ugyanis egy lehelet 

erejéig Borbély Mihály is csatlakozott Binder Károly-
hoz, méghozzá szopránszaxofonon, amiből olyan hang 
jött ki, hogy az ember hátán felállt a szőr, a legesleg-
jobb értelemben. Az a páros, amit ez a két nagyszerű 
zenész alkot együtt, szerintem az egész világon egyedi, 
mert azon felül, hogy tökéletes összhangban muzsi-
kálnak együtt, sokszor a magyar népzene különböző 
stíluselemeiből merítenek, ami igazán különlegessé 
teszi az élményt.

Zsoldos Ádám

(Binder Károly szerzői estje. Fesztivál Színház, 2011. 
február 11. Km.: Binder Károly, Lachegyi Máté, Pozsár 
Máté, Varga Gábor, Borbély Mihály)

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