KÖSZÖNTŐ
A BÁTY ÜDVÖZLETE
Szeretettel és reménykedve üdvözlöm a Figaro szerzőit,
szerkesztőit és olvasóit az idősebb testvér, az idén tizenötödik
születésnapját ünneplő Gramofon – Klasszikus és Jazz című
folyóirat szerkesztősége és kiadója nevében. Szeretettel köszöntelek titeket a „médiapiac” kalandos világában – soha nem
értettem azokat az idősebb pályatársakat (sajnos szép számmal
vannak), akik féltékenyen, ellenségesen vagy legjobb esetben is
teljes közönnyel fogadják az új nemzedék szárnypróbálgatásait.
És reménykedem: abban, hogy a Zeneakadémia egyetemi polgárai
hónapról hónapra szélesítik látókörüket, számról számra tartalmasabb, változatosabb, ütősebb Figarót hoznak létre. Azt is szívből
remélem, hogy a lapindítás elkerülhetetlen – szakmai és pénzügyi –
nehézségei nem szegik kedvét a stábnak, és a Figaro nemcsak fellángolás lesz, hanem hosszú életű, a zenei életben tartósan megkapaszkodó, magának helyet követelő médium.
Amikor 1996-ban – alig egy évvel a zenetudományi szak befejezése
után – Bősze Ádám barátommal elindítottuk a Gramofont, kevesen
hittek abban, hogy zeneéletünk „elbír” egy újabb lapot az ekkor
már évtizedek óta működő Muzsika, Parlando és mások mellett.
Másfél évtized alatt sikerült bizonyítanunk, hogy a versenyhelyRetkes Attila (fotó: Németh András Péter)
zet nem ördögtől való, hanem inspiráló; az egyes játékosok nem
gyengítik egymást, hanem akár szinergia is kialakulhat köztük. Ezért hiszek a Figaro jövőjében is. Akárcsak abban,
hogy közös alma materünk, a Zeneakadémia hamarosan túllendül majd a jelenlegi átmeneti periódus megannyi
problémáján, s nemcsak visszanyeri korábbi reputációját, hanem képes lesz arra, hogy a közép-európai régió egyik
első számú művészetoktatási fellegvára legyen.
A Gramofon tizenötödik születésnapjára – kizárólag a Figaro olvasói számára – kitaláltunk egy akciót,
amelynek részletei a lapba behúzott szórólapon olvashatók. Vessetek rá egy pillantást: talán értéket közvetít,
talán üzletnek sem rossz – szeretettel várjuk jelentkezéseteket.
Retkes Attila
a Gramofon alapítója és felelős kiadója
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AZ ANIMA MUSICAE ÖNÁLLÓ ESTJE
Az Anima Musicae Kamarazenekar 2010 februárjában
alakult G. Horváth László vezetésével a Zeneakadémia
volt és jelenlegi növendékeiből. Az együttes 2010.
június 20-i debütáló koncertje az Óbudai Társaskörben
mindent elsöprő közönségsikert hozott, és azóta is
számos teltházas koncertet tudhat magáénak, amelyeknek többek között az Olasz Intézet, a Budapesti
Hilton Szálló vagy a győri volt Zsinagóga adtak otthont.
Szakmai motivációt elsősorban Rolla Jánostól, a Liszt
Ferenc Kamarazenekar művészeti vezetőjétől kaptak,
de több művész is figyelemmel kíséri, illetve segíti
munkájukat, többek között Dukay Barnabás, Arnóth
Balázs, Hargitai Géza vagy Stuller Gyula.
Következő koncertjük 2011. április 8-án az Óbudai
Társaskörben lesz, ahol olyan ritkán hallott különlegességek hangzanak el, mint Heinrich Ignaz Franz
Biber Battaliája – amely egy korabeli csata állomásait
ábrázolja a kora barokk előadásmód eszközeivel –
vagy Honegger sötét hangzású, mélyre ható Hymne
című darabja. Ezek mellett Mendelssohn Esz-dúr
vonósszimfóniája illetve Dvořák lírai és színvilágban
gazdag E-dúr szerenádja zárja az est két félidejét.
A hangverseny részletes adatai megtalálhatók a
Zenebona rovatban (12. oldal).

HALLGATÓINK SIKERE A
DEBRECENI DOHNÁNYI ERNŐ
KAMARAZENEI VERSENYEN
2011. március 4-6. között rendezték Debrecenben
az országos Dohnányi Ernő Kamarazenei Versenyt,
amelyre több mint 20 együttes nevezett szerte az
országból. A zsűri 3 kiemelt nívódíjat osztott ki,
melyek közül kettőt Egyetemünk hallgatói nyertek el.
Kiemelt nívódíjas lett Fellegi Anna és Csurgai-Horváth
Lilla duója Debussy Hegedű-zongora szonátájával
(tanáruk Gulyás Márta), valamint Nyári László,
Gutmann Mátyás, Berki László, Balázs István vonósnégyese Debussy Vonósnégyesének I. tételével és
Schubert: A Halál és a Lányka variációs tételével
(tanáruk Devich János).
A harmadik nívódíjat egy győri szextett kapta Dohnányi
művével.
A zsűri tagjai voltak: Devich Sándor, Drahos Béla,
Nádor György.
A nyerteseknek gratulálunk!
Forrás: http://lfze.hu/hirek/329

AZERBAJDZSÁNBAN LÉPETT FEL
FARKAS ZSOLT
Az azeri Kulturális és Turisztikai Minisztérium illetve
az azeri Magyar Nagykövetség közös koncertet
szervezett a Nemzetközi Liszt-év keretében február
25-én a bakui Nemzeti Filharmónia koncerttermében.
Az Azerbajdzsáni Állami Szimfonikus Zenekar műsorán
szerepelt Liszt első, Esz-dúr zongoraversenye, melyet
Farkas Zsolt, a Zeneakadémia harmadéves hallgatója,
Falvai Sándor és Gulyás István növendéke szólaltatott
meg.
A koncert a bakui Magyar Nagykövetség átadása
alkalmából tartott ünnepség egyik fő eseménye volt.
Az ünnepséget Csutora Zsolt, az azeri magyar nagykövet
szervezte. Ellátogatott a koncertre a Németh Zsolt
külügyi államtitkár vezette delegáció, amelynek tagja
volt többek között Tőkés László püspök, az Európai
Parlament alelnöke és Olajos Péter, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára is.
Mindannyian elismerően nyilatkoztak Zsolt előadásáról.
A Zerkalo azeri napilap március elsejei számában
„Felcsendült a magyar géniusz halhatatlan zenéje”
címmel adott hírt a nagy sikerű zenei eseményről,
és az újságíró elragadtatottan méltatta Farkas Zsolt
játékát.
Zsolt kiutazását a Richter Gedeon NyRt. azerbajdzsáni
irodája támogatta.
Forrás: http://lfze.hu/hirek/327

OKTATÓINK AZ IDEI MŰVÉSZETI
DÍJAZOTTAK KÖZÖTT
A 2011 évi Liszt-díj kitüntetettjei között találjuk Egyetemünk oktatóit: Dobozy Borbála csembalóművészt,
Kobzos Kiss Tamás előadóművészt, a Népzene Tanszék
oktatóját, Kőszegi Imre jazz előadóművészt, a Jazz
Tanszék nyugalmazott tanárát.
Szabolcsi Bence-díjat kapott Dr. Ittzés Mihály
zenetudós, zenepedagógus, az LFZE Kodály Zoltán
Zenepedagógiai Intézet nyugalmazott igazgatója;
Richter Pál zenetörténész, a Népzene Tanszék
vezetője.
Erkel Ferenc-díjat kapott Tallér Zsófia, a Zeneelmélet
Tanszék fiatal tanára.
A kitüntetésekhez szívből gratulálunk!
Forrás: http://lfze.hu/hirek/336

KODÁLY NYÁRI AKADÉMIA
ÉS A KURZUSHOZ KAPCSOLÓDÓ
TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ
Kodály Nyári Akadémia két hetes hangszeres
mesterkurzusok:
Időpont: 2011. július 17–31.
Helyszín: Kecskemét, Kodály Intézet
Mesterkurzusok nyelve: Angol
Zongora mesterkurzus: Dr. Szabó Orsolya
Hegedű mesterkurzus: Virginie Robilliard
Cselló mesterkurzus: Szabó Péter
Továbbá zenepedagógiai (hat tematikus kurzus) és
karvezetői mesterkurzus
Jelentkezési határidő: 2011. április 15.
A jelentkezési lapokat 2011. május 1-ig lehet elküldeni
a Kodály Intézet címére (6001 Kecskemét, Pf. 188.)
A kurzus díját június 30-ig kell befizetni!
Kecskemét megyei jogú város Kodály Örökség Munka
csoportja a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetével együttműködve
nyári tanulmányi ösztöndíjat hirdet meg. Az ösztöndíj
kizárólag a 26. Nemzetközi Kodály Szemináriumon
való részvételre használható fel (2011. július 17-31.).
Az ösztöndíj csak a tanulmányi költségeket fedezi. Az
ösztöndíjat elnyerőnek kell fedeznie a szállás, étkezés
és az utazás költségeit.
A pályázat elnyeréséhez feltétlenül szükséges a mellékelt szemináriumi jelentkezési lap kitöltése is.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 15.
Az ösztöndíjak elbírálásáról 2011. május 15-ig
küldünk értesítést.
Szállás lehetőségek, kurzusok leírásai, órarend
tervezet, általános információk az alábbi oldalon:
http://www.kodaly.hu/courses/seminar2011.htm
A hírről bővebben: http://lfze.hu/hirek/323

KOSSUTH-DÍJAT KAPOTT
MEDVECZKY ÁDÁM
„A magyar zenei kultúra és oktatás ügyét szolgáló
több évtizedes tevékenységéért, az egész európai
zeneirodalmat átfogó repertoárja nagy sikerű tolmácsolásáért, kortárszenei kompozíciók bemutatásáért,
művészi pályafutása elismeréseként” Kossuth-díjat
kapott egyetemünk kiváló oktatója, Medveczky Ádám.
A magas rangú kitüntetéshez szívből gratulálunk!
Forrás: http://lfze.hu/hirek/334
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OPERA CROSSOVER STÍLUSBAN
AZ IBS-BEN

korábban nem voltak az opera kedvelői. A műfaj
rajongói számára pedig bizonyosan izgalmas szellemi
kalandot nyújt formabontó előadásmódunk. Azokat,
akik élőben is szeretnék átélni a Klasszikon élményt,
nagy szeretettel várjuk lemezbemutató koncertünkre,
mely 2011. április 15-én, este 8 órakor kezdődik az IBS
színpadon!” – jelentette be Sebők Monika a márciusi
eleji sajtótájékoztatón.

ZENESZERZŐ VERSENY A
ZENEAKADÉMIA NÖVENDÉKEINEK
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A Klasszikon Magyarország első crossover opera
formációja, vagyis az együttes a jazz, a rock, a swing,
a musical vagy akár a blues stílusjegyeit vegyíti a
klasszikus operák dallam- és hangzásvilágával.
Az együttes (Sebők Monika operaénekesnő és jazz
kvartettje: Zsemlye Sándor, Tiba Sándor, Martos
Attila, Nagy László Adrián) önálló CD-vel lepte meg a
hazai műkedvelő közönséget, melynek lemezbemutató koncertje 2011. április 15-én, 20 órától lesz az
IBS színpadon. Bizet Carmenje, Mozart Éjkirálynője,
Verdi Oscarja, Händel Cleopátrája a karakterhez és a
fuzionált zenei stílushoz szabott hangszínnel szólal
meg a lemezen.

„Bízom benne, hogy a mi egyéni, stílusteremtő
hangzásunk azoknak is felkelti az érdeklődését, akik

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zeneszerzés
Tanszéke Zeneszerzés versenyt hirdet.
Helyszín: Zeneakadémia, Semmelweis u. 5., 110.
terem
Időpont: 2011. április 21. csütörtök, 18.00.
A versenyre az Egyetem beiratkozott hallgatói
jelentkezhetnek. A versenyre 7 és 15 perc közötti
időtartamú műveket várunk, amelyek az előző
évi zeneszerzőverseny után készültek. A művek
előadásáról a szerzők gondoskodnak. A pályaművek
kottáit, előadóinak nevét 2011. április 8-ig kell leadni
Belicza Júlia tanszéki ügyintézőnél.
A díjakat az Artisjus és az Előadóművész Jogvédő Iroda
ajánlja fel.
Forrás: http://lfze.hu/hirek/267

NEMZETKÖZI ZONGORAVERSENY
LISZT FERENC EMLÉKÉRE
A Filharmónia Budapest Nonprofit Kft. 2011.
szeptember 8–19. között meghirdeti a 45. Budapesti
Nemzetközi Zenei Versenyt, amely ezúttal Nemzetközi
Zongoraverseny Liszt Ferenc emlékére lesz.
A versenyre bármely ország 1979. január 1-je után
született fiatal művészét várják.
A háromfordulós versenyre 2011. május 1-ig lehet
jelentkezni. A rangos nemzetközi zsűri névsorában
megtaláljuk egyetemünk zongora tanszékének
vezetőjét, Nagy Pétert is.
Bővebb információ és a letölthető jelentkezési lap az
alábbi honlapon található: http://www.filharmoniabp.hu/nemzetkozi_zongoraverseny_liszt_ferenc_emlekere

ABLAK
KEDVES OLVASÓ!
Idén úgy történt, hogy április – a bolondok hónapja – egybeesik a böjt időszakával. Ami persze elgondolkodtató is
lehet: hiszen a nevetés, a bolondozás, a mókázás megtisztít és megnyit, éppen úgy, ahogy a böjtöt is erre találták ki.
Másfelől, megfordítva is nézhetjük: böjtidő alatt sem kell – sőt, nem is szabad – besavanyodva, befordulva,
depressziósan üldögélnünk, hanem tudni kell nevetni és viccelni még ilyenkor is.
Ahogy közhelyesen mondani szokás, nehéz időket élünk itt a Zeneakadémián, sőt, a népi mondást némileg
parafrazeálva úgy is szólhatnánk: most jött meg az eddigi idők böjtje. Hogy a „húsból” kevesebb lesz, nem kérdés.
Az a kérdés csak, semmi más: hogyan is reagálunk mi erre. Besavanyodva, beburkolózva, befordulva, egymást
szidalmazva a böjt csak még keserűbb, még nehezebb lesz. Valahogy meg kellene tanulnunk örülni ilyenkor is.
Azt például érdekes volna kipróbálni, tudunk-e örülni egymásnak, tudunk-e közös munka után a közösen learatott
gyümölcsöknek örülni. Vagy éppen: meg tudjuk-e nevettetni egymást a nehéz pillanatokban – lényegében,
tudunk-e egymás felé fordulni. Ehhez persze továbbra is szükség lesz a lelkierőre, a lelkierőt pedig valahonnan
meríteni szükséges. Merítsünk egymásból, a néha-néha már erőre kapó napfényből, a nehéz helyzetben elért
sikerekből – vagy éppen, ha más nem akad, az e havi Ablakból elénk táruló látványból.
A hónap két főszereplőjét – a böjt szakralitását és a nevetést – egy síkra terelve pedig érdekes eredményeket
kapunk, amelyről e havi könyvajánlónkban adunk további felvilágosítást…
Czinege Ádám

KÖNYVAJÁNLÓ
Marcello D’Orta: Isten ingyér teremtett bennünket
„Isten jól tette, hogy megteremtett bennünket, csak
ne vitte volna túlzásba.” – avagy, mit is tud mondani a Biblia tízéves kisgyerekeknek. Marcello D’Orta
Dél-Olaszországban, a Nápoly környéki Arzanóban
egy általános iskola tanítója, és ebbéli minőségében
gyakran írat fogalmazásokat a kisiskolásokkal.
Amelyek kisiskolás-módra, kicsit furcsán, kicsit
tiszteletlenül, kicsit viccesen, de mindig nagyon
őszintén és nagyon kíméletlenül sikerülnek olyan
témákkal kapcsolatban is, amikről a nagy nyugati
gondolkodók egész életükben sem tudtak épkézláb
válaszokat alkotni. Megoldási javaslataik is egészen
elképesztőek: „Ha akkor ott vagyok Poncius Pilátusnál,
lekaratézom, az tuti.”
Vigyázat! Fogyasztása komoly mellékhatásokkal, pl.
heveny rekeszizom-rángásokkal járhat, a kockázatok
és mellékhatások tekintetében kérdezze meg hitoktatóját vagy teológusát!
(Marcello D’Orta: Isten ingyér teremtett bennünket,
ford. Magyarósi Gizella. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1995.)
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ABLAK
FILMAJÁNLÓ
Csajkovszkij, Sztanyiszlavszkij, Aronofsky…

formálni, hogy annak minden egyes „alkotóelemét”,
minden egyes tulajdonságát a színész saját magában
találja meg, hozza felszínre, mutassa meg. Sok rendező
egyetért ezzel a módszerrel, sok pedig nem, az utóbbi
kategóriában leggyakrabban attól félnek, hogy elveszítik az irányítást a darab felett.
Úgy éreztem, hogy az öt Oscar-jelölést kapott Black
Swan (Fekete Hattyú) is hasonló veszélyekre próbált
rávilágítani, de nem elsősorban a rendező szempontjából, hanem inkább a színészéből, aki az alakításnak olyan szinten veti magát alá, hogy közben elveszti
józan eszét, a külvilággal való kapcsolatát, vagyis
saját magát. S közben elveszítjük a kapcsolatot mi,
nézők is a film szerinti valósággal, hiszen úgy kerülünk
egyik jelenetből a másikba, hogy nem csak a végén, de
már a film közepén sem tudjuk, hogy mi volt főhősünk
hallucinációja és mi nem.
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„A színész mintegy ezt mondja magának: »Tudom,
hogy mindaz, ami itt a színpadon körülvesz, a valóság
durva hamisítványa, csupa hazugság. De mi lenne, ha
mindez igaz lenne? Hogyan viszonyulnék ehhez vagy
ahhoz a jelenséghez? Mit tennék?« […] És attól a
pillanattól kezdve, amint megjelenik lelkében ez
az alkotó »mi lenne, ha«, az őt körülvevő reális élet
elveszti az érdekességét, és átlép a fantáziája teremtette másik életbe.” Ezeket a gondolatokat a kiváló
orosz színész és rendező, Konsztantyin Szergejevics
Sztanyiszlavszkij vetette papírra élete vége felé
A színész és a rendező művészetéről című írásában.
A Sztanyiszlavszkij-módszert – még ha név szerint
nem is – a leírtak alapján mindenki jól ismeri. A 19.
század végén és a 20. század elején az orosz mester
ezen elgondolásaival teremtett iskolát és ezzel a módszerrel került előtérbe a művészi megformálás hitelességének, az átélésnek a kérdése. A színésznek nem
elég csak eljátszania a szerepet, nem elég csak ábrázolni vagy utánozni, hanem úgy kell a karaktert meg-

Darren Aronofsky rendező alkotásának szinopszisa két
mondatban leírható. A még mindig anyjával élő fiatal
balerina, Nina Sayers (Natalie Portman) megkapja
Csajkovszkij világhírű balettjének, a Hattyúk tavának
főszerepét, bár a rendező, Thomas Leroy (Vincent
Cassel) szerint az ifjú táncos csak az ártatlan, tiszta
Fehér Hattyút képes eljátszani, a gonosz csábító iker,
a Fekete Hattyú megformálására alkalmatlan (mindkét
szerepet ugyanannak a táncosnak kell alakítania). Nina
azonban minden áron meg akar felelni a szerepnek, de
a cél eléréséhez vezető út nem egyszerű: őrült látomások és tettek árán lehet a szinte frigid lányból, enyhe
képzavarral élve a rút kiskacsából a szexualitására
ráébredő felnőtt nő, csábító, csalfa hattyú.
A képzavar azonban e filmre is jellemző volt, hiszen
mint korábban említettem, a valóságot szépen össze
lehetett keverni a rémálomvilággal, amely utóbbi
ábrázolásában enyhe öncélúság érződött, s elsősorban
az operatőr, Matthew Libatique, valamint Nina karakterének megformálásáért megérdemelten Golden
Globe- és Oscar-díjat nyert Natalie Portman művészi
munkáját dicsérte. A színésznő hitelesen tárta elénk
a szereposztás után anyjának a telefonba örömkönnyeket hullató lányt, de az őrjöngő hisztérikát is.
A film az adrenalin-szintet igencsak igyekezett fenntartani, s ez sikerült is, esetenként még a mulatságosabb
jelenetek is váratlanul értek a gyors képváltásoknak
köszönhetően (pl. az éppen önkielégítést végző főhősnő
egyszer csak észrevette a szobában alvó édesanyját).

A film alapötlete elgondolkodtató, kidolgozása azonban helyenként
túlzó, amikor pedig az egyik hallucinációnál képtelen módon hátratörik
mindkét térde és kifordulnak a vállai, egyenesen gagyi. Igazából nem
tudom, hogy be kell-e járni egy ilyen utat a cél érdekében, illetve
egyáltalán volt-e valaha példa erre az előadóművészet patológiai
esetei között.
Darren Aronofsky művének legelőnyösebb vonása, hogy elgondolkodtat, egy kicsit hasonlóan, mint David Lynch, de semmiképp
sem ugyanúgy és talán nem is olyan sokáig. Aronofsky- és Portmanrajongóknak kötelező, rajtuk kívül ajánlani inkább az olyan erős
idegzetűeknek tudom, akik nem fogják be szemüket-fülüket egy kis
csontropogtatás hallatán.
A félreértett Sztanyiszlavszkij persze lehet, hogy megfordult…
(Black Swan /Fekete hattyú/, 2010. Színes, feliratos amerikai film, 108
perc. Rend.: Darren Aronofsky, főszerepben: Natalie Portman, Mila
Kunis, Vincent Cassel, Barbara Hershey, Winona Ryder)
Tóth Endre

KKK! KKK! KKK!
Legutóbb Lackfi János, költő, műfordító volt vendégünk a Kollégiumi
Kulturális Klubestek március végi második eseményén. Aki nem
tudott eljönni, annak a mellékelt fotó számol be a beszélgetés utáni
oldott hangulatról.

VERS
Áprily Lajos: Tavaszodik, I
N. Tessitori Nórának
Sáncban a hóviz
könnyü hajót visz,
füstöl a fényben a barna tető.
Messze határba
indul az árva,
lenge madárka: billegető.
Titkon a Bükkben
moccan a rügyben
- mint csibe héjban - kandin a
lomb,
s mintha a róna
kedve dalolna,
úgy muzsikál, muzsikál a kolomp.
Indulok. Értem.
jól tudom: értem,
értem üzenget a zsenge határ:
“Szíved, a bomlott,
ócska kolompot
hozd ide, hozd ide, hozd ide már!”

KOLLÉGIUMI
KULTURÁLIS KLUBESTEK
Mikor?
2011. április 11. hétfő 21:00

Czinege Ádám, Lackfi János, Tóth Endre
Továbbra is folytatni szeretnénk sikeres rendezvénysorozatunkat,
így megpróbálnánk mindenkit arra inteni, hogy a legközelebbi
alkalommal ne maradjon otthon, szökjön meg a próbáról, szakítsa
félbe a gyakorlást és jöjjön el a Bartók Kollégiumba, ahol vendégünk
lesz Rudolf Péter színművész. Mindez a magyar költészet napján, az
est házigazdái pedig Czinege Ádám és Tóth Endre lesznek.

Hol?
LFZE Bartók Béla Kollégium,
1071 Budapest
Városligeti fasor 33.
Kivel?
Rudolf Péterrel és Veletek!
A belépés díjtalan!
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TÁRCA
A COMBINO-SZINDRÓMA – AVAGY
HOVÁ LETT AZ „ÉN ZENÉM”?
3. rész – Villamos és identitás

UV villamos

1
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Az előző részben tudatosítottuk azt, amit valószínűleg
sokan amúgy is észrevettek már az olvasók közül:
a Combinónak nincsen csöngője. Csak egy hangszóró
van az orrába rejtve, amelyen keresztül bármilyen
mp3 fájl tartalmát képes az utcára sugározni.
Ezen a hangszórón keresztül a Nagykörúton manapság történetesen egy villamoscsengő hangjáról készült
felvétel szólal meg, ha a vezető figyelmeztetni akarja
a sárga óriáskígyó közeledtére a közlekedés többi
résztvevőit. A lejátszás sajátos minősége azonban
semmi kétséget nem hagy afelől, hogy valójában
nem csengetés az, ami ilyenkor történik. Az utánzás
szándéka és a végeredmény közti szakadék a „szánalmas” melléknevet hívja elő az ember belső szótárából.
A hangszóróból tehát egy villamoscsengő hangjának
még éppen felismerhető, eltorzult emléke tör elő.
Ha nem is mondhatjuk, hogy a tisztesség kedvéért –
lévén a dolog gyalázatos –, de mindenesetre a félreértések elkerülése végett. Hiszen éppígy előtörhetnének, mondjuk, egy feketerigó riasztóhangjai, a
Beatles Sárga tengeralattjárója, vagy Liszt Haláltáncának első ütemei – azonban félő, hogy ezek nem
váltanák ki a megfelelő reakciót a síneken bambuló
gyalogosokból.
Mondhatni, a Combino még nekünk tesz szívességet:
alkalmazkodik az őt használó alsóbbrendű biológiai
rendszerek, az emberek beszűkült jelrendszeréhez,
képzettársításaik csökevényességéhez. Mondhatni,
tapintatosan visszafogja magát, és nem él a számtalan kifinomultabb, áttételesebb, intelligensebb,
művészibb figyelmeztetési móddal, amelyre pedig
képes volna. Mert ezek a szerencsétlen emberek,
legalábbis a budapestiek, csak a csöngetésből hajlandóak villamosra következtetni – másból egyszerűen
nem értenek.

Szóval csöngetés kell? Nesztek, megkapjátok! Olyan
büszkék vagytok annak a hatalmas agyatoknak az
alakzat-felismerő képességére? Akkor rajta, hámozzátok ki ebből a trutyiból, hogy csöngetés akar lenni, és
ugorjatok félre! – ekképpen dekódolhatjuk a Combino
üzenetét.
Azok számára, akik az UV villamosok korában Budapesten nőttek fel, a Combino nem is igazi villamos,
csak csöngő ízesítésű, villamos jellegű jármű – a szilva
ízű, pálinka jellegű szeszesital mintájára, amely ipari
szeszből, csapvízből és szintetikus aromából készül.
És amelynek ízlelése által még csak megsejteni sem
lehet a szilvapálinka lényegét.
Számomra a gyerekkort Budapest, Budapestet a
csöngős UV villamos, a villamost pedig a csöngője
jelenti. A villamost megfosztották a csöngőjétől,
Budapestet az UV villamosától, engem pedig – nyilván
túlzok – a gyerekkoromtól, vagyis az identitásom egy
részétől.
És ezzel a szívszorító fordulattal megérkeztünk a
cikksorozat voltaképpeni témájához, mely az identitással és annak elvesztésével kapcsolatos, s melytől
továbbhaladva egyszer majd aktuális zenei problémákhoz fogunk eljutni, ahogy azt az első rész bevezetése és a második rész befejezése előrevetítette.
S történik mindez, mint eddig is, gondolatok logikus
egymásba fűzésével.
Igen, ahogy azt a címadás önmagában is pontosan
érzékelteti, végső soron egyáltalán nem a villamosról
van szó, hanem – annak egy sajátságát modellként felhasználva – valami általánosabb dologról. Sőt, megkockáztatom: a lehető legáltalánosabb emberi dolog-ról.
– Az ásításról?
Nem, akik az ásításra tippeltek, rosszul tippeltek.
S még ha jól tippeltek is volna... maga a tény, hogy tippeltek, bizonyítja, milyen hamar elfelejtették, hogy két
bekezdéssel előbb egyértelműen az identitást neveztem meg, mint ennek a cikksorozatnak a fő témáját.
– Na de az identitás problémája volna „a lehető
legáltalánosabb emberi dolog”?
Ez viszonylag nagy biztonsággal feltételezhető. Hiszen
elég csak arra gondolni, hogy biztosan létezik valami
örökletes genetikai furcsaság, amely miatt vannak,
akik egyáltalán nem is tudnak ásítani.
A Combinóval szembeni fenti keserű gonoszkodásból arra lehet következtetni, hogy a folytatásban az
identitásvesztésről majd mint válságos jelenségről
lesz szó. Ez a következtetés azonban legalább olyan
távol áll az igazságtól, mint Fokváros Novoszibirszktől.
A következő számból kiderül, hogy igaziból minden
másképpen van, hogy szinte semmi sem rossz, hanem
majdnem minden jó – s ráadásul még a Combino
rehabilitációjára is sor kerül.
(folytatása következik...)
Loch Gergely

MÚLTIDÉZŐ
MÚLTIDÉZŐ – MUZSIKUSANEKDOTÁK
Az áprilisi Múltidéző-ben Bartók Bélával találkozunk „szemtől-szemben”. Bartók magával kapcsolatban a legritkábban nyilatkozott; műveiről sem nagyon, legfeljebb az előadók számára – könnyítésképpen. De milyen
szerencse, hogy halála után fiai és barátai nem hagyták ennyiben a dolgot, és megírták vele kapcsolatos
visszaemlékezéseiket, melyekből a zeneszerző Bartók mellett a férj és apa alakja is kibontakozik a maga szelídségében, érzékenységében és néha felszabadultságában. Láthatjuk a zeneszerzőt természetben és nagyvárosban;
utóbbiban mindig rezignáltan és vágyakozva gondolt a legboldogabb időkre, amit falun, parasztok között töltött.
A családi nyaralások mindig új erőt adtak neki, s végre azt tehette, amit szeretett: komponálhatott. Hogy például
hol? Az utolsó anekdotából megtudhatjuk.
Horváth Lucia
rovatvezető
Amerikában honvágya volt, hiányzott neki a magyar
vidék. Egyszer Manhattant járva így szólt:
− Lószagot érzek.
− Itt, a 66. utcában? – lepődött meg felesége.
− Úgy bizony – mondta Bartók, és körülnézett, majd
átment az utca másik oldalára. A felesége és a barátja
látta, hogy bemegy egy felirat nélküli épületbe. Követték, és kiderült, hogy egy lovasiskolába jutottak.
− Milyen jámbor, természetes illat! – mondta Bartók,
amikor beszagolt az istállóba. – Alvó lovak.
A Csodálatos mandarin (pantomim-zene) ősbemutatója Kölnben volt 1926-ban, és óriási botrányt kavart.
A közönség ordibált, bűzbombákat dobált, a zenét alig
lehetett hallani. A polgármester, Konrad Adenauer a
helyi opera magyar karmestere, Szenkár Jenő lemondását követelte. A zűrzavaros előadás után Bartók a
karmester öltözőjébe ment.
– Jenő − mondta szelíden −, a harmincnegyedik oldalon a második klarinétnak mezzofortét írtam elő.
Kevés. Kérlek, legyen forte.
Bartók Péter visszaemlékezésében olvashatunk egy
hegyi sétáról:
Egyszer, egy túra közben letelepedtünk ebédelni.
Az ebédlőnk aznap egy kövér fűvel borított, teljes
magányt ígérő terület volt, kellő távolságban az
ösvénytől. Szétterítettük a kabátokat, kinyitottuk
az üvegeket, kicsomagoltuk a szendvicseket, az
étvágyunk megjött, s ekkor hirtelen apám azt mondta,
menjünk tovább és keressünk más helyet.
Anyám és én tiltakoztunk:
− De miért? Itt épp jó!
− Olyan éhes vagyok!
− Nekem nem igazán tetszik ez a hely – mondta
apám, és mindent össze kellett csomagolnunk,
kicsit elégedetlenül apám nyilvánvaló kényeskedése miatt, amit mindketten túlzottnak ítéltünk, de nem volt más választásunk; még ha
kelletlenül is, követnünk kellett az utasításait.
Akkor adott csak magyarázatot a dologra, amikor már

jó messze jártunk attól a helytől.
− Egy kígyó volt a
fűben, a hátán lévő
mintázatról láttam,
hogy mérges, de
nem akartalak benneteket megijeszteni.
Amíg összeszedtük a
holminkat, mindvégig szó nélkül tűrte
a morgolódásunkat,
miközben éberen figyelt mindkettőnket,
nehogy a kígyó
közelébe kerüljünk.

Chelemen Paula
karikatúrája

Szintén Péter fia visszaemlékezésében:
A 30-as években egyszer a Tátrába, a Csorba-tóhoz
mentünk nyaralni. Addig könyörögtem, míg apám
beleegyezett, hogy a szokásos hegyi túrák mellett a
tavon is csónakázzunk. Kikölcsönöztünk egy csónakot
egy kedves embertől, aki egyben az első evezős-órát
is megtartotta nekem, aztán beszálltunk. Én eveztem,
apám pedig a csónak végében ült, s az aktatáskájából
hamarosan előkerült a kottapapír. Órákat töltöttünk
a kicsiny tavon; mialatt én ide-oda manővereztem a
csónakkal, addig az ő kezében a töltőtoll a papírt rótta
szorgalmasan. Mélyen a papírjai fölé görnyedő, fehér
hajú apámat szinte semmi sem zavarta, csak egyszer
figyelmeztetett gyengéden: „légy kicsit óvatosabb
azokkal az evezőkkel, hogy kevesebb víz fröccsenjen a
munkámra.”
[Vajon melyik művet írta akkor? – a szerk.]
Források: 1. anekdota: Norman Lebrecht: A komolyzene anekdotakincse. Budapest: Európa Könyvkiadó,
2002., 306. 2. anekdota: i. m. 305.
3. anekdota: Bartók Péter: Apám. Budapest: Editio
Musica, 2004., 79-80. 4. anekdota: i.m. 187.
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ZENEBONA
ÁPRILIS 5. KEDD, 17:00
Hangulatkoncert
MüPa – Zászlótér
Km.: Derecskei András (hegedű),
Csúr Gábor Attila (zongora), Szabó
Mátyás (basszusgitár), Németh
Tamás (dob)
ÁPRILIS 6. SZERDA, 17:00
Hangulatkoncert
MüPa – Üvegterem
Lendvay, Fauré, Nichifor, Chopin,
Kovács Béla, Beethoven művek
Km.: Kerek Erzsébet (zongora),
Tóth Sára Rebeka (fagott), Chelemen Paula (klarinét)
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ÁPRILIS 8. PÉNTEK, 19:00
Az Anima Musicae Zenekar
koncertje
Óbudai Társaskör
Biber, Mendelssohn, Honegger,
Dvořak művek
Km.: Anima Musicae Kamarazenekar, csembalón közreműködik:
Dinyés Soma,
műv. vezető: G. Horváth László
ÁPRILIS 13. SZERDA, 19:00
László Zsófia
Fuvola Diplomahangversenye
Régi Zeneakadémia
Bach, Mozart, Jolivet, Feld művek
Km.: Pálfi Csaba (klarinét), Kancsár
Vera (zongora),
barátokból alakult kamarazenekar,
koncertmester: G. Horváth László
ÁPRILIS 17. VASÁRNAP, 10:00
A Liszt Ferenc Kórus koncertje
Belvárosi Szent Mihály-templom
Schütz: Máté-passió
Km.: Keresztessy Péter (Evangélista), Cser Péter (Jézus), Liszt Ferenc
Kórus
vez.: Farkas Mária
ÁPRILIS 17. VASÁRNAP, 18:00
Koncert
Fasori református templom
Giuliani,
Strauss,
Ginastera,
Couperin, de Falla művek
Km.: Kovács Emese (szoprán),
Bizják Dóra (zongora), Környei
Miklós (gitár)

ÁPRILIS 17. VASÁRNAP, 16:00
Alma Mater Doktorandusz
koncertek
Régi Zeneakadémia
Zene és... 3 – Zene és mitológia
Szymanowski, Debussy, Strauss,
Haydn, Kodály, Britten, Megyeri,
Gluck, Purcell, Stevens művek
Km.: Gaál Ildikó, Szutrély Katalin
(ének), Vámosi-Nagy Zsuzsa (fuvola), Káli-Fonyódi Fruzsina (oboa),
ifj. Bazsinka József (tuba), Bálint
Angéla (hegedű), Gaál Erzsébet
(hárfa), Monostori Gábor, Stachó
László (zongora)
ÁPRILIS 17. VASÁRNAP, 19:00
Alma Mater Kamarazene
Régi Zeneakadémia
Beethoven, Kurtág, Brahms művek
Km.: A Kelemen Kvartett
ÁPRILIS 20. SZERDA, 17:00
Hangulat extra - Bemutatkoznak
a Fischer Annie ösztöndíjasok
MüPa – Üvegterem
Schubert, Dvořák, Grieg művek
Km.: Banda Ádám (hegedű), Prunyi
Ilona (zongora)

(ének), Karjalai Klasszikus Kórus –
Lappeenrata, Zuglói Filharmónia
Kamarazenekar és Oratóriumkórus, Harmath Dénes (continuo)
vez.: Záborszky Kálmán
ÁPRILIS 23. SZOMBAT, 11:00
Az Új Liszt Ferenc Kamarakórus
koncertje
Régi Zeneakadémia
Liszt: Ave Maria, Pater Noster,
Via crucis
Km.: Danku Eszter, Ágoston László,
Sándor Bence (ének), Morva Péter
(zongora)
vez.: Erdei Péter
ÁPRILIS 26. KEDD, 17:00
Hangulatkoncert
MüPa – Zászlótér
Erdélyi és szerbiai magyar népzene, énekkel és tánccal
Km.: Kiss B. Ádám (hegedű, ének),
Vizeli Máté (brácsa, hegedű,
koboz, gitár), Egervári Mátyás
(dudák, cimbalom, tekerő, gardon,
brácstambura, dob), Csasznyi Imre
(basszprímtambura, brácsa, ének,
dob), Tímár Márton (bőgő)

ÁPRILIS 20. SZERDA, 18:00
Liszt: Via crucis
Kelenföldi evangélikus templom
Km.:Pál Diana (orgona), Stella
énekegyüttes, PROtestáns Fiatalok
Kamarakórusa (műv. vez. Abaffy
Nóra)
vez.: Bence Gábor

ÁPRILIS 28. CSÜTÖRTÖK, 17:00
Hangulatkoncert
MüPa – Zászlótér
Km.: Török Flóra (dob, gardon,
hegedű, ének), Török Ádám (furulyák, ének), Török Tilla (hegedű,
ének, tilinka)

ÁPRILIS 20. SZERDA 19:00
Liszt-dalok
Fészek Művészklub
Km.: Baráth Emőke, Vincze Klára,
Szemere Zita, Molnár Gábor
(ének), Baja Mónika, Puskás Dóra,
Lőkös Dorottya, Gál Csaba (zongora), Tóth Endre (műsorvez.),
Pogány Imola (műv. vez.)

Helyszínek: Belvárosi Szent Mihály-templom (1056 Bp., Váci u.
47/b), Fasori református templom
(1071 Bp., Városligeti fasor 7.),
Fészek Művészklub (1073 Bp.,
Kertész utca 36.), Kelenföldi
evangélikus templom (1114 Bp.
Bocskai u. 10.), Magyar Rádió
Márványterme (1088 Bp., Pollack
Mihály tér 8.), Művészetek Palotája
(1095 Bp. Komor Marcell utca 1.),
Óbudai Társaskör (Budapest III.
Kiskorona utca 1.), Régi Zeneakadémia (1064 Bp. Vörösmarty
u. 35.)

ÁPRILIS 20. SZERDA, 19:30
Bach: János-passió
Belvárosi Szent Mihály-templom
Km.: Gál Gabi, Gémes Katalin,
Kéringer László, Szigetvári Dávid,
Horváth Csaba, Cser Krisztián

STORY
A BELSŐ ELVÁLASZTÁSÚ
TIZENHATOD-MIRIGY
Különleges és ritka eseménynek lehetett szemés fültanúja, aki február 23-án a Bartók Béla
Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium Ferencsik termébe látogatott: Rados Ferenc, az élő legenda
kurzust tartott. Aki nem volt ott, sajnálhatja, mert
nem fogja megtudni, hogy ki is az a Mrs. Doppelschlag vagy milyen a működése egy belső elválasztású tizenhatod-mirigynek.

Rados Ferenc
A kurzuson elsősorban zongoristák játszottak, de
délután volt egy trió is, Csemiczky Miklós darabjával.
Amikor egy-egy növendékre beosztott idő lejárt, Wagner Rita ment oda a színpadhoz szólni: „idő van”. Egy
növendéknél azonban azt válaszolta Rados tanár úr:
„Tudom, tudom – csak még nem érti.” – mármint a
növendék a darabot.
Ha Rados Ferenc tanítására egy nagyon jellemző mondatot kellene mondani, az az, ahogyan megfogalmazza
a kifogását: „Nem értem, amit játszol” vagy „Érthető,
hogy én mit nem értek?” Amíg a növendék, maga az
előadó nem érti a darabot, addig a hallgató sem fogja
érteni. Úgy kell tolmácsolni a művet, hogy az is megértse, aki nem ismeri azt, esetleg nem ismeri a kottát
sem. A másik tényező, amellyel Rados tanár úr sokat
foglalkozott, az a zongorahang, a billentés. Ennek
maga Rados Ferenc a legnagyobb mestere, erről a kurzuson résztvevők megbizonyosodhattak, mikor leült
a másik zongorához, megmutatni valamit. Nagyon
szépen zongorázott: természetesen, magától értődően

artikulált, billentett, minden hangnak értelme volt.
Sokat foglalkozott a hangok „milyenségével”: „Hogy
»néz ki« az a hang? Milyen? Az, hogy hangos, még
nem tulajdonság.” – említette többször. Egy Szkrjabin
Prelűddel kapcsolatban azt mondta a növendéknek:
„Ne csak szaglásszon ott az az ujj!”– ez az észrevétele
is a billentésre utalt. „A rövid staccato – rossz staccato, annak elvágták élete fonalát.”, ”De szeretnék, de
szeretnék E-dúr lenni!”, „A rubato olyan, mint a víz: hol
gyorsabb, hol lassabb, de nem áll meg” – az ilyen és
ehhez hasonló észrevételek sokkal többet segítenek
a növendékeknek, mint az, hogy „itt most
hangosan, halkan” vagy „itt most ne játsszál
olyan rövid hangokat” és még sorolhatnánk.
A délelőtti kurzuson az egyik növendéknek
tizenhatod csoportoknál azt mondta Rados
tanár úr, hogy: „ez úgy működik, mint egy
belső elválasztású tizenhatod mirigy”. Ezek
az észrevételek tovább megmaradnak az
emberben, mint az, hogy „itt most választgasd el, kisfiam”. Amikor délután a triót
tanította, olyan intenzitással magyarázta a
vonósoknak, hogy mit kell csinálniuk, hogy
egy pillanatra azt hittem, mindjárt kikapja a
hegedűs kezéből a hangszerét, és megmutatja, hogyan is kell. Persze a zene univerzális. Ilyen nagy tudású embereknél pedig nem korlátozódik egyetlen hangszerre.
A kurzus nem a legideálisabb módja a tanításnak,
mert annak igazából négyszemközt kellene zajlania.
Egy mesterkurzuson kicsit a növendék is, kicsit a tanár
is – még ha akaratán kívül is – produkálni kezdi magát,
hiszen közönség előtt történik minden. Bár azt hiszem,
Rados Ferencre ez nem volt jellemző. Őt nem érdekli,
hogy hol tanít – mesterkurzuson közönség előtt vagy
négyszemközt – és kit tanít – gyereket, felnőttet –,
csak egy dolog érdekli: a zene. Ezen a mesterkurzuson
még a növendékekre sem volt jellemző a „saját magát
produkálni akarás”, ugyanis annyira érezhető volt
mindenkin a lámpaláz, hogy ez legyőzte a hiúságot, a
szereplési vágyat. A kurzus mondhatni derűs hangulatú volt. Bár egy kis cinizmus volt a levegőben, mert
azért Rados Ferenc Rados Ferenc marad. A közönség
pedig nagyon sokat tanult, és még szórakozott is.
Bóna Ilona
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PORTRÉ
„300 ÉV SEM LENNE ELEGENDŐ…”
Ez lenne a megfelelő válasz arra, ha megkérdeznénk,
mennyi időre lenne szükség ahhoz, hogy valaki igazán
elmélyüljön a kamarazene irodalmának kimeríthetetlen tengerében. A most következő interjúban egy
olyan művész életébe pillanthatunk bele, aki remekül ért a társas zenéléshez a pódiumon és a tanterem
falai között egyaránt: óráit, koncertjeit hallgatva az
embernek az az érzése támad, hogy egy kooperatív
játszmába csöppent bele…
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Gulyás Márta
Kaskötő Marietta: Volt-e korábban muzsikus a családban?
Gulyás Márta: Édesapám, Gulyás György a Kodály
Kórus vezetője volt. Békéstarhoson alapított zeneiskolát, ahová tehetséges parasztgyerekek is bekerülhettek. Bár édesanyám matematikát tanított itt,
hamarosan megtanult szolmizálni is, így tulajdonképpen az anyatejjel kaptam a Kodály-módszert és a szolmizációt.
KM: Hol találkozott először komolyzenével?
GM: Gyerekként Gyulán éltem, és ott egy fantasztikus
magántanárnőm volt. A zeneiskolába nem vettek fel 5
éves koromban, mert még csak nagy betűkkel tudtam
írni és olvasni. Így szerencsémre egy olyan tanárnőhöz
kerültem, aki nemcsak a zongoratanulás alapjait rakta
le, hanem szolfézsból is ő tanított és mondhatom,
hogy az egész zeneiskola alatt, sőt a konzi alatt már
mindent tudtam, ami új anyag volt. Mindig kérdezték,
hogy hol tanult maga, melyik iskolában, hogy már erről
is hallott? Az indíttatásom tehát nagyon jó volt, sőt a
tanáraimmal a későbbiek során is szerencsém volt.
KM: Kinek a hatására kezdett el zenét tanulni, zenével
foglalkozni?

GM: Volt otthon zongoránk. Úgy derült ki, hogy
abszolút hallásom van, hogy a zongora alatt ülve
kértem édesanyámat, hogy üssön le hangokat, és én
megmondtam, hogy melyik két fekete billentyű között
található.
KM: Hogyan esett választása a kamarazenére?
GM: Rögös volt az út a diplomáig. Fölkerültünk Pestre, igen jó tanáraim voltak, velük nem volt baj, csak
én nem nagyon szerettem gyakorolni. Mint minden
gyereket, nagyon sok minden érdekelt, és elég élénk
gyerek is voltam – azt hiszem, tanárként is ilyen vagyok
–, magyarán rosszcsont, így aztán kicsit lemaradtam
zongoratechnikailag, mert mások többet gyakoroltak
nálam. Mindig is szerettem a társaszenét. A kamarazene-irodalom gyönyörű bősége olyan hatalmas, hogy
300 év sem lenne elegendő, hogy a legfontosabb
darabokat az ember végigjátssza, pedig nekem azért
már van repertoárom 30 év után. Magát a társas létet
is nagyon szeretem óvodás korom óta. Azt hiszem,
hogy ez egyéniség-függő is.
KM: Ön szerint kamarazenésznek születni kell?
GM: Valamilyen szintig igen, ez a kommunikációs
képesség, a szocializálódás. Azt szoktam mondani a
növendékeknek, hogy aki jó kamarazenész, az jól vezet
autót. Látja, előre érzi, hogy körülötte ki mit fog csinálni. Tapasztalatom szerint ebben sok igazság van, mert
kamarazenében ülve is, ha egyet gondolunk a zenéről,
akkor ki tudom találni előre, sőt, már érzem és hallom,
hogy a partnerem melyik irányba mozdul el.
KM: Fejleszthető, tanítható-e ez a képesség?
GM: Természetesen fejleszthető. Nem vagyok
benne biztos, hogy tanítható. Tulajdonképpen ez
egy közös kutatás, egy olyan kapcsolat a zenével, a
növendékekkel, ahol közösen próbálunk valamit
kitalálni.
KM: A Zeneakadémia ifjú muzsikusainak körében
jelenleg mekkora hangsúlyt kap a kamarazenélés?
GM: Semmiképp sem eleget, hiszen a növendékek
nagy része mégsem szólista lesz –, de a szólistáknak
is ugyanolyan szüksége van kamarázásra egy zenekar
előtt állva.
A hangszertudáson kívül legalább annyira fontos,
hogy megtanulják az osztott figyelmet, hogy a többiekre is tudjanak figyelni, sőt reagálni arra, hogy mi
történik körülöttük. A művészi előadás folyamatában
elképzelek valamit, megszólaltatom, ellenőrzöm és
korrigálom a következőt, amit szintén kamaraórán
lehet a leginkább gyakorolni. A kamarazene a legkomplexebb zenei képzés és zenei gyakorlat, ami

nem kap elég hangsúlyt. Sőt, mióta vannak bizonyos
szűkítések is, nagy problémának tartom, hogy pont
a legrátermettebb gyerekek, akiknek kapacitása,
tehetsége, figyelme lenne arra, hogy többet kamarázzon, egy diploma megszerzéséig csak két szemeszterre
választhatják a kamarazenét a választható kreditek
közül. Én azt gondolom, hogy ezen változtatni kell
minél hamarabb.

persze ez nem azt jelenti, hogy minden percben.
Nagyon szeretem a gyerekek társaságát és szeretek
velük együtt lenni, és sokszor én is sokat tanulok. Ami
a legfájdalmasabb, hogy nem tudok eleget gyakorolni
a koncertekre, amit azok néha bizony meg is sínylenek.
De soha nem veszem el a tanulóktól az időt, hanem
tanítok, amennyit csak bírok. Az az első, és aztán
igyekszem valahogy tűzoltást végezni.

KM: Mivel lehetne még közelebb hozni a fiatal
zenészeket a kamarazene világához?
GM: Úgy látom, hogy itt, a Zeneakadémia szintjén a
gyerekekkel nincs baj, érdekli őket a kamarazenélés és
szívesen művelik. Most alakult egy új kamarazenekar,
vannak sikeres vonósnégyesek és a gyerekek minden
formációban szívesen jönnek, csak győzzük őket ellátni. A világ neves fesztiváljain és koncerttermeiben
soha nem látott konjunktúrája van a kamarazenének.
Ez örvendetes, viszont nagy kár, hogy a „házi”- vagy
amatőr együttmuzsikálás kiment a divatból. Ha időm
engedi, játszogatok orvos-, mérnök-, fizikus-, matematikus barátaimmal. Nyáron is, az osztrák Alpok egy
varázslatos szegletében, hegymászás után este villámgyorsan előkerülnek a kották, és a helyi zeneiskola
egy szál pianínóján mindenféle zenét végigjátszunk.
Sajnos ennek a többnemzetiségű társaságnak a jó
része az idősebb generációból kerül ki. Manapság az
embereknek nincs idejük, állandóan rohannak, de a
fiatalokat meg kell próbálni bevonni. Most megy az
Eötvös utcában a Zeneakadémia és a Tóth Aladár Zeneiskola egy közös sorozata, ahol minden hónap egy
vasárnapján növendék kamarazene-koncertek vannak. Ezek a hangversenyek ingyenesek, így közönség
is akad rá szép számmal. Szintén a Tóth Aladár Zeneiskolával közös rendezésben, minden hónap egy
csütörtök délelőttjén általános iskolás gyerekeket látunk vendégül a kerületből az Eötvös 10-ben. Dobszay
Ágnes tanárnő mesél nekik arról, amit meghallgatnak,
és a legjobb növendékeink játszanak. A gyerekek nem
tudják, mi szép, mi a jó – sokuk biztosan még sose volt
koncerten –, csak azt tudják, hogy ez leköt engem,
vagy unom. Nem tudják, milyen a kamarazene, de
megtetszik nekik. Végül, ha figyeltek és válaszolnak
egy kérdésre, kapnak egy szelet csokit.
Elmondhatom, hogy a múltkori, harmadik előadáson
már párna se jutott mindenkinek, az utolsónak érkező
osztályt pedig haza kellett küldeni.

KM: Melyek a jó kamarazenész ismertetőjegyei?
GM: Fontos a jó hangszertudás, legyen szocializált, aki
akar a másiknak is levegőt, életteret hagyni és kész.
Minden mást gyakorlattal is meg lehet tanulni.

KM: 1992 óta a Madridi Királyi Zeneakadémián is
tanít. Hogyan tudja összeegyeztetni Budapestet
Madriddal és a koncertekkel?
GM: Állandó pótlásban vagyok majdnem minden
vasárnap. Tanítani nagyon szeretek, az köztudomású,

KM: Lehet-e a jó szólista egyúttal jó kamarazenész, és
fordítva?
GM: Már érintettük, hogy – kevés zongorista kivételtől
eltekintve – minden jelentős szólista játszik kamarazenét is. Naná! Ki hagyná ki az életéből a kamarairodalom e csodálatos remekműveit? A nagy elődök
közül gondoljunk csak Heifetzre, Pjatigorszkijra, Rubinsteinre, Menuhinra, a híres vonósnégyesekre és a többiekre!
Visszafelé már nem működik ilyen olajozottan a dolog.
Nekem például már nehezemre esik szólistaként kiállni, ha nagy ritkán ráállok. Nem azért, mert az valami
más. A zenével való kapcsolat ugyanaz. Akadnak technikailag elég nehéz kamaraművek is. De a repertoár
és a rutin hiánya már nem tesz alkalmassá arra, hogy
szólókoncerteket adjak.
Egy dolgot még szeretnék megemlíteni. A Neumann
János által kigondolt, majd a Nobel-díjas Harsányi
János által továbbfejlesztett „játékelmélet” igen
népszerű manapság. Nem csoda, sok más tudományhoz – fizikához, matematikához, szociológiához, de
még a biológiához is – azaz a létezéshez kapcsolódik.
Az elmélet szerint van olyan játszma, amikor az egyik
ember csak a másik kárára nyerhet, ez a zéró; a nem
zéró, amikor ügyes stratégiát választva, a játszma
során külső forrásból is nyerhetnek hozzá valamit.
A harmadik, tényleg nyerő kategória a kooperatív
játszma, ahol mindenki nyer. Erre, nagy örömömre,
a kamarazenét hozzák fel példának: a zenemű
felhangzik – a zeneszerző nyer –, a benne ülő és
kooperáló művészek is nyernek, hiszen együttesen
létrehoznak egy olyan nagy egészet, amit egyedül nem
tudnának. A közönség pedig élvezi az életre kelt zenét,
ezáltal szintén nyertes.
Ezt nagyon izgalmasnak és szépnek találom, és teljesen
kifejezi véleményemet: a kamarazene igazi kooperatív
játszma, azon kevés dolgok egyike, amivel a világ és
minden ember csak nyer.
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Les Arts Florissants (fotó: Pető Zsuzsa, forrás: MüPa)

PYGMALION, RAMEAU… CHRISTIE!
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Március nyolcadika idén nem csak a hölgyek, hanem a
zene ünnepe is volt. William Christie-t és együttesét, a
Les Arts Florissants-t nagy várakozással és lelkesedéssel üdvözölte a budapesti közönség, a Művészetek
Palotájának tereiben már jóval a koncert kezdete előtt
megérkeztek az érdeklődők. A régi zene elkötelezett
hívei és művelői mellett a kiemelkedő zenei teljesítményt értékelő, egyéb területen működő muzsikusok
és zeneértők is megjelentek.
A koncert műsorán Jean-Philippe Rameau két acte de
ballet-ja, az Anacréon és a Pygmalion szerepelt. Előbbi
az együttes történetében különös jelentőséggel bír,
hiszen ez a darab volt első Rameau-felvételük 1982ben. A két egyfelvonásos mű az opéra ballet műfajába
tartozik, melynek jellegzetessége, hogy a felvonások
története dramaturgiailag nem kapcsolódik össze.
Emellett akadt arra is példa, hogy az egyes felvonásokat más-más szerző komponálta, mint ahogy az
Anacréon esetében is. A koncerten elhangzó darabok
közül egyik sem szerepel gyakran a koncertműsoron,
aminek oka részben a műfaj különös jellegében
keresendő.
A két, egymástól különben független művet a téma
kapcsolja össze. Az Anacréon a bor és a szerelem
örömeinek dicsőítését helyezi a görög poétáról szóló
fiktív történet középpontjába. A Pygmalion – Ovidiuson keresztül mitológiai témára támaszkodva – egy
rendkívüli szerelmi történetet mesél el. Pygmalion, a
nagyszerű szobrász beleszeret saját keze munkájába,

egy minden élő nőnél szebb szoborba. Ez az őt fogva
tartó reménytelen szerelem meghatja Ámort, aki a
szobrot életre kelti és Pygmalion szerelme beteljesülhet.
A koncertszerű előadásban hiányoztak ugyan a díszletek és táncosok, de ez semmiképp sem jelentette
a mozgalmasság és látvány hiányát. A hangzásában
csaknem tökéletes kar színpadi mozgás tekintetében
is kiemelkedő teljesítményt nyújtott, térben is
megjelenítette a történetet. A színpadképben így
valamennyire elkülönült egymástól az énekesek és a
mögöttük elhelyezkedő zenekar. A kapcsolódási pont
a tér közepén álló William Christie volt. Csodával
határos az a magas fokú összhang, melyet az együttes
tagjai tanúsítottak – még látókörön kívül is érzékelték
egymást a legkisebb rezdülésekből is. Ez a precizitás és
muzikalitás hozta létre azt a harmóniát, amely a terem
nagysága és számukra nem ideálisnak tűnő akusztikája
ellenére igazán eleven előadást tett lehetővé. Különös
jelenség volt a kar finoman áramló mozgása, amely
a zenészek taglejtéseihez simulva mintha egyféle
vizuális polifóniát hozott volna létre.
Az akusztika, a terem nagysága, vagy az együttes
számára kevéssé ismert helyszín és közönség (noha
az együttes 2005-ben már járt a hangversenyteremben) talán közrejátszott abban, hogy az első félidőben
akadt néhány bizonytalanság. Az Ámor szerepében
éneklő félig marokkói származású Hanna Bayodi-Hirt
hangját hallva az volt az érzésem, nagyszerű énekes,
bár a mai estén nincsen csúcsformában. Ehhez hasonlóan nem melegedett be az Anacréon-ban csak rövid

szerepet éneklő Ed Lyon, mint Agatoklész – többnyire
a karral egyidejűleg énekelt, s elsőre a nem egészen jó
technikájú, bár jó hangi adottságú tenor benyomását
keltette. Ki kell emelnem Alan Buet baritonistát, aki
remek érzéssel formálta a címszereplő Anacréont.
Számomra – s gyanítom a közönség körében jó
néhányak számára – a viharjelenet volt az Anacréon
legizgalmasabb jelenete, ritkán hallani ilyen egységes
és élethű hangzást, amit a vonósok, a continuocsoport és a „mennydörgő-lap” révén az ütős szekció
embere produkáltak.
A második részben, a történésében és zenéjében is
változatosabb, nagyszerű Pygmalion-ban minden
énekes rátalált saját hangjára. A William Christie
együttesét jellemző homogén hangzás teljes pompájában érvényesülhetett. Hanna Bayodi-Hirt nem
csak kifejező éneklésével, szépségével és természetes
bájával hívta fel magára a figyelmet, hanem kifinomult
mozgáskultúrájával, ahogyan a szobor életre kelését
folyamatos, egészen finoman árnyalt mozdulatokkal
tette élethűvé.
A koncert végét hatalmas taps és üdvrivalgás fogadta,
melyre válaszul William Christie-ék megismételték
először a Pygmalion-t záró rövid kontratáncot, majd
kicsivel később Pygmalion áriáját. Mindkét ráadás

szám csak fokozta az első elhangzáskor is magas
színvonalú előadást, már-már levetve a szigorú
koncertkörülményeket igazi örömzenélés volt ez.
A koncert után William Christie az első emeleten
dedikált, így mindenkinek adott volt az alkalom saját
kedvenc felvételét, vagy helyben vásárolt lemezét
aláíratni a mesterrel. Aki pedig lemaradt volna a
lehetőségről, pótolja legközelebb, hisz remélhetőleg a
sikeres budapesti koncert után gyakrabban látogatnak
el hozzánk a francia kultúra követeiként.
Tasnádi Réka
(William Christie és a Les Arts Florissants hangversenye,
Művészetek Palotája, 2011. március 8., Műsor: Rameau: Anacréon, km.: Emmanuelle de Negri – Papnő (szoprán), Hanna Bayodi-Hirt – Ámor (szoprán), Ed Lyon
– Agatoklész (tenor), Alan Buet – Anakreón (bariton),
Jean-Yves Ravoux – egy vendég (tenor); Rameau: Pygmalion, km.: Emmanuelle de Negri – Ámor (szoprán),
Hanna Bayodi-Hirt – a szobor (szoprán), Ed Lyon – Pygmalion (tenor), Virginie Thomas – Céphise (szoprán))
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Les Arts Florissants (fotó: Pető Zsuzsa, forrás: MüPa)

LEMEZAJÁNLÓ
VARÁZSLATOS HANGOK –
„MAGISCHE TÖNE”
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Ha lenne egy gép, amelynek segítségével időutazást
tehetnék… Szívesen meghallgatnám például, hogyan
improvizált Bach, de az 1830-as évek Párizsába is
ellátogatnék, és nem hagynám ki a századforduló
Monarchiájának két nagyvárosát: Bécset és Budapestet sem. Ez utóbbira időnként lehetőségem nyílik
a régi hanglemezek hallgatásán keresztül. Az elmúlt
hetekben például a századforduló szecessziós
Bécsében jártam operaházban – modernebb közlekedési eszközzel: CD-n. Goldmark Károly A Sába
királynője című operáját hallgattam meg (Pannon
Classic PCL 8053) – olyan élmény, amit nem tartok
meg magamnak.
A 20. század első éveiben vagyunk. 1897 októbere óta
Gustav Mahler a Hofoper igazgatója, az ő vezetésével
rendkívül magas színvonalú produkciók születnek a
Ringstrassén. Több híres opera első bécsi előadása
valamint új betanulása Mahler személyes irányítása
alatt zajlik. Az első általa vezényelt bécsi ősbemutató
1899-ben a keszthelyi születésű Goldmark Károly
A hadifogoly című operája volt. Két évvel később
pedig új betanulással mutatta be A Sába királynőjét,
Goldmark legelső, ószövetségi tárgyú operáját.
Goldmark művei közül Mahler leginkább A Sába
királynőjét kedvelte. Különösen a 2. felvonás templomi
zenéje tetszett neki, úgy találta, ereje és pompája
felidézi az Ószövetség szellemiségét. Talán emiatt is
feltűnően sok pénzt áldozott az opera színrevitelére.
A Mahler által vezényelt bemutató nagy sikert aratott,
az 1901–1902-es szezonban összesen tíz alkalommal
játszották és a későbbiekben is a repertoáron maradt.
A főbb szerepeket a kor bécsi operasztárjai énekelték,

közülük Wilhelm Hesch (A főpap) énekét meg is
hallgathatjuk a CD-lemezen.
1904-ben új, még ragyogóbb szereposztással adták
elő A Sába királynőjét Bécsben. Mahler talán ezzel
próbálta „kárpótolni” a szerzőt, hiszen nem sokkal
előtte elzárkózott attól, hogy Goldmark legújabb,
Götz von Berlichingen című operáját bemutassa
Bécsben. Ugyanakkor mindent megtett azért, hogy
Leo Slezakot rávegye, tanulja be Asszád szerepét.
Sikerrel járt, és – mint az a lemezen is hallható – Slezak
is jól járt a szereppel: a Magische Töne kezdetű áriából
készített hangfelvétele valóban mágikusan szép.
Az új szereposztás mellett Mahler visszaállított egy
korábban húzott részt, a negyedik felvonás végén
található duettet, melynek 1909-ben készült felvétele
ennek köszönhetően szintén meghallgatható.
A lemezen szereplő felvételek nagy része az új szereposztás után készült. Így alkalmunk nyílik meghallgatni
az új szereplők közül Leo Slezak mellett Friedrich
Weidemann (Salamon király) és Gerhard Stehmann
(Baal-Hanan) hangját is. A főpapot 1904-ben is
Wilhelm Hesch énekelte, a CD első száma rögtön
az ő áriája. A Sába-keresztmetszet érdekessége,
hogy bár a felvételek nem egy időben készültek,
mégis szépen összeáll egy, az opera híres részleteit
bemutató hangfelvétel-sorozat, beleértve a felvonásokat záró együtteseket is. A hangfelvételek minősége
a korszakhoz képest kiemelkedően jó. Ez nagyrészt a
kiváló hangrestaurálásnak köszönhető, így még a sokszor kellemetlen élményt nyújtó női hangfelvételek is
több mint hallgathatóan szólnak a lemezen Elise Elizza
(Szulamit), Elsa Bland (Sába királynője) és Grete Forst
(Astaroth) előadásában.
A lemezen öt további, a keresztmetszethez nem
kapcsolódó hangfelvétel szerepel. Az összeállítók
biztosítani akarták az összehasonlítás lehetőségét,
ugyanis négy Asszád (Josef Mann, Enrico Caruso,
Erik Schmedes és Andreas Dippel) hangját is meghallgathatjuk, ráadásul Caruso olasz nyelven
előadott Magische Tönéjét valóban érdemes összevetni Slezákéval. Egyetlen magyar énekesként Takáts
Mihály kapott helyet a válogatásban, aki Salamon imáját
énekli egy 1908-ban, Budapesten készült hangfelvételen.
A Sába királynője 44-szer került színre Bécsben
Mahler igazgatása alatt, több alkalommal is Mahler
vezényletével. Ezen előadások atmoszféráját érezhetjük a felvételeken, s ha csak erre gondolunk,
akkor már fölösleges a kérdés, hogy mitől is mágikusak
ezek a hangok. Be kell ülni az időgépbe, és meg kell
látogatni a bécsi operaházat. Megéri.
Szabó Ferenc János

KULISSZA
SZERKEZETKÉSZ A ZENEAKADÉMIA WESSELÉNYI UTCAI ÉPÜLETE

Fotó rovatunk vezetője is elnézett a Zeneakadémia új épületének bokréta-ünnepére, amelyen harsonásaink
is játszottak, sikeresen tesztelve ezzel azt, hogy az épület falai Jerikóénál masszívabbak.
A továbbiakban beszéljenek a képek.

