


Tisztelt Figaro-olvasók, Kedves Ifjú Zenészek!

Megtiszteltetésnek vettem a felkérést, hogy köszöntsem a zene-
akadémisták hallgatói lapját.
Amikor átnéztem a lap eddigi számait, színvonalas beszámolókat, 
kritikákat, érdekes interjúkat találtam, amelyekből összességében 
vérbeli szakmai elfogódottság, és az egyetemi közösség meg-
élésének őszinte vágya köszönt vissza.

Eltöltött a rokonlelkűség érzése, hiszen az én életemet is meg-
határozza a zene. Ma is, amikor csak tehetem, műkedvelőként 
leülök a zongorához. Komolyan véve az élethosszig tartó tanulás 
felszólítását, a közelmúltban új hangszerrel kezdtem ismerkedni.

Mivel tapasztalatból pontosan tudom, milyen nehéz igazán 
jól játszani, a főállású muzsikusokat a természetes közönség-
áhítaton túl megértő elismeréssel hallgatom. Kicsit irigykedve  
is pillantottam bele a konzisok nem túl könnyű, de cserébe  
legalább a zene bűvöltében zajló mindennapjaiba. Tudom, hogy 
ezek a mindennapok most, az akadémiai épület felújításának  
örvendetes, ám sok szempontból gyötrelmes időszaka alatt némi-
leg zaklatottan telnek. Jó azonban, hogy éppen e szétszóratás 
idején van egy fórum, egy lap, amely az otthonosság, az összetar-
tozás élményét nyújtja, és közösségi menedékként szolgál.

„Ahhoz, hogy az ember az igazi művész szerepét igényelhesse, 
nemcsak tehetség, szív és jellem emelkedettsége kell, hanem józanság is, logika a viselkedésben, s még azt is 
merném mondani, hogy – bizonyos számító ész is.” – fogalmazott egykor Liszt Ferenc, aki ebben a jubileumi 
esztendőben számos helyszínen, koncerteken, diplomáciai pillanatokban nagy segítségként szól hozzám. S 
remélem, Önökhöz is.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem növendékeiként, tehetség dolgában Önök nyilván jól állnak. Az emelke-
dettséget kinek-kinek naponta kell elérnie. Akkor, ami maradt, s ami még igencsak jól jöhet a pályán: kívánok kellő 
józanságot, és a szükséges mennyiségben „számító észt” is a tehetségük érvényesítéséhez.

Ha minden talentumot okosan használnak, mi, a közönség csak jól járhatunk.
Budapest, 2011. május 12.

Dr. Schmitt Pál
Magyarország Köztársasági Elnöke
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TARTALOM
ELNÖKI BÚCSÚZÓ

Minden mese véget ér egyszer, véget ér az én történe-
tem is. Elhagyom hát az én Álomországomat, és új 
lakókra bízom házait, falait. És most véget ér a HÖK 
is számomra, amely kitöltötte elmúlt évem minden 
percét. Hétvégén és ünnepnap, végül már álmaimban 
is – ekkor kellett továbbadnom a stafétát.

Április legeleje óta helyettesem, Czinege Ádám viszi 
a HÖK ügyeit, közös megegyezésünk alapján – de ezt 
már úgyis tapasztaltátok. Lelkes, megbízható, örülök, 
hogy a következő hivatalos választásig (szeptember) jó 
kezekben „hagyhatlak Titeket”. 

Köszönöm nektek ezt az évet. Felemelő volt élvezni  
a bizalmatokat, amit igyekeztem minél jobban meg-
hálálni. Büszke vagyok arra, amiben sikerült, sajná-
lom, amivel adós maradtam. Köszönöm T. Cs-nak, 
hogy volt bátorsága nekivágni 2010 áprilisában  
velem és köszönöm a Társaknak (így, nagybetűvel), 
hogy velem együtt hittek. A tanárainknak, akik  
támogattak. A legszűkebb körnek.

Ha volt érdemem, méltassák mások – de egy  
hibámat el kell, hogy mondjam nektek okulásul,  
tanulságul. Nem tudtam eléggé szeretni.

Szeretni eléggé, hogy megbocsássam a hitegeté-
seket, szeretni eléggé, hogy ne haragudjak arra, aki 
megharagudott rám, szeretni eléggé, hogy átnézzek 
a butaságon. Néha zengő érc voltam és pengő  
cimbalom.

Tenni akartam és tettem is, legjobb szándékom szerint. 
Úgy búcsúzom, hogy pályám megfutottam, és mindig 
büszke leszek az elmúlt egy, összességében három 
évre. Hogy túléltem, hogy megéltem és hogy kiéltem.

Néha elgondolom, mi marad majd meg ebből a 
tanévből. A kényelmetlen költözés, az anyagi és tan-
tervi megszorítások, a kisebb létszámú Tavaszi- vagy 
a zsúfolt Gólyabál? Az örömök vagy a csalódások?  
A száj, amikor megaláz vagy ugyanaz a száj, amikor 
egekig emel?

Sok hétköznapi és ünnepi tanulság mellett végül  
marad egy, amely örökre szól számomra:

Non est volentis, neque currentis, sed miserentis Dei.

Ágoston László
leköszönő HÖK elnök

RETROSPEKTÍV
Az elmúlt év eseményeiről...
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HÖK
MÉRLEG

A Hallgatói Önkormányzat a 2010/2011-es tanévben 
több ponton is előrelépett az eddigiekhez képest.  
A legfontosabbnak minősíthetők: a folyamatos, 
jóval aktívabb érdekképviselet, az állandó, rögzített  
irodai ügyelet, a folyamatos és magas színvonalú 
kommunikáció (honlap, hírlevél), a gyors reagálások, 
az ügyintézés megkönnyítése (szociális támogatás, 
operabelépők stb.).

A tanév folyamán összesen 5 alkalommal tartottunk 
Közgyűlést, ebből kettő rendkívüli volt. Az üléseken 
matematikai átlagot számolva kb. 40 fős jelenlét volt, 
jelentős szórással – ezt egyelőre nem tartjuk kívána-
tosnak, és a jövő tanévre szeretnénk változtatni rajta.
Az ülések jegyzőkönyveit a HÖK irodában lehet meg-
tekinteni.

Az idei év legjelentősebb eredményének azt érezzük,  
hogy a hallgatóság megmutatta: az intézmény 
nélküle nem működik. Ennek egyik gyümölcse a ka-
marazenével kapcsolatos olyan változtatások közös 
elfogadása, amelyeket – a jelen nehéz helyzetben –  
mindkét fél elfogadhatónak tart. Továbbra is szeret-
nénk hasonló formában együttműködni a vezetőséggel 
és a tanárainkkal, annak érdekében, hogy az egye-
tem a lehető legstabilabban, a lehető legkevesebb  
sérüléssel élje túl a jelenlegi nehéz időszakot.

Fontosnak tartjuk minden hallgató minden prob-
lémájának képviseletét és a lehető legjobb megoldás 
közös megtalálását. Bárkinek bármiféle gondja, 
sérelme, kérdése vagy nehézsége van az egyetemi 
életben, vagy csak véleményt szeretne formálni, jöjjön 
bátran hozzánk, keressen fel minket! A HÖK minden 
hallgatóért és az intézmény egészéért tevékenykedik.

TOBORZÓ

Változtatni akarsz? Jó ötleteid vannak a tovább-
lépésre? Megosztásra érdemes gondolataid  
támadtak? Fontosnak érzed a közös ügyekért való 
együttmunkálkodást?

GYERE HÖK-ÖSNEK!

Amit kínálunk: jó csapat, elsőkézből való információk, 
megoldási lehetőségek keresése, némi zsebpénz-
kiegészítés és annak az öröme, hogy tettél valamit a 
javítás érdekében!

Jelentkezni lehet Nász Renáta HÖK titkárnál a titkar@
lfzehok.hu címen

„FIGARO, FIGARO, FIGAROOO”,  
AVAGY MIT OLVASNÁTOK AZ 

ISKOLAÚJSÁGBAN?

Eltelt egy tanév, lapunk, a Figaro számára egy 
kiemelkedően fontos évad: az első. Sok tekintetben 
még gyerekcipőben jár újságunk, zöldfülűnek mond-
ható, más, megerősített források szerint viszont 
színvonalas, informatív, szerethető. Reméljük, ti is így 
gondoljátok. Ez a felhívás most elsősorban azoknak 
szól, akik inkább a zöldfülűséget látják még az újság-
ban, illetve azoknak, akik az utóbb felsorolt pozitív  
tulajdonságokkal nem értenének egyet. 
A Figaro nektek szól, gyakran rólatok, ezért szeret-
nénk egy kis közvélemény-kutatást elindítani az első 
évünk után, hogy megtudjuk, ki mit gondol a lapról. 
A HÖK honlapon össze fogunk állítani hamarosan egy 
kérdőívet, amelyet reméljük, minél többen ki fogtok 
tölteni. Kíváncsiak vagyunk, hogy mi a véleményetek 
a tartalomról, a formáról, miről olvasnátok még szíve-
sen, mi az, ami szerintetek kevésbé fontos vagy szóra-
koztató, hogy nézne ki jobban, hogy jutna el könnyeb-
ben az olvasókhoz, stb. 
Egyéni, kifejtős véleményeket is nagy szeretettel 
várunk az ujsag@lfzehok.hu e-mail címre, továbbá 
ha kipróbálnátok magatokat az újságírásban, akkor se 
habozzatok, ezen a címen jelentkezhettek!  
Kívánunk mindenkinek tartalmas, szép nyarat!

A Figaro csapata

DUX-TÁBOR!!!

Ha szívesen idézed fel magadban a gólyatáborban 
szerzett felejthetetlen élményeket, és megfogott az 
emögött álló társaság összetartása és jókedve, itt a 
lehetőség, hogy csatlakozz!
A Dux-tábor remek nyár eleji alkalom arra, hogy...
– kicsit kikapcsolódj a tanév fáradalmai után,
– közelebbről megismerj értékes embereket,
– egy igazi csapattá kovácsolódjatok össze,
– megtudd, mit jelent valójában Duxnak lenni!

A tábor 2011. június 30-tól július 4-ig tart – hol 
máshol, mint az esztergomi Zeneiskolában.  
Érkezés csütörtökön a 11:00-kor induló busszal, 
távozás vasárnap ad libitum. Részvételi díj: 7000 Ft. 
Előzetes jelentkezés a dux@lfzehok.hu e-mail címen.

Várunk szeretettel!

A Dux-kör
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FIGYELŐ
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GITÁR SZAKOS HALLGATÓINK 
SIKEREI AZ ORSZÁGOS 

SZEGEDI GITÁRVERSENYEN
 
Három korcsoportban is szép sikereket értek el a gitár 
tanszak hallgatói a 2011. április 7. és 10. között meg-
rendezett Országos Szegedi Gitárversenyen:
 
1. korcsoport, 1. helyezett:
Szlama Annamária (tanára: Csáki András)

2. korcsoport, különdíj Kováts Barna mű előadásáért: 
Rónai Dániel (tanára: Eötvös József)
3. korcsoport, 2. díj (1. díjat nem adtak ki):
Priskin Zsuzsanna (tanára: Eötvös József)
 
Mindannyiuknak gratulálunk az elért eredményhez!
Forrás:http://lfze.hu/hirek/368

KAPOSVÁRI NEMZETKÖZI 
KAMARAZENEI FESZTIVÁL

2011. augusztus 12–20-ig második alkalommal kerül 
megrendezésre a Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei 
Fesztivál.

A 2010-es rendezvény a vártnál is nagyobb sikert  
hozott, a szervezők idén is újra minőségi komolyzenei 
és könnyűzenei koncertekkel várják az érdeklődőket 
Kaposvárra.

Az LFZE-s hallgatóknak az aktív részvétel a 2011/12-es 
tanév első felében elszámolható mesterkurzusként:
-BA-soknak: fakultatív tantárgyként 3 kreditért,
-MA-soknak a kötelező mesterkurzus tantárgyként 
(1 kredit), vagy ha ezt valaki már teljesítette, ill. ha 
a mintatantervben a mesterkurzus nem szerepel az 
adott szakirányon, szintén fakultatív tantárgyként,  
3 kreditért.

A teljesítésről a Kaposvári Kamarazenei Fesztivál ad 
igazolást.
További információk a http://www.kaposfest.hu web-
oldalon.
Forrás: http://lfze.hu/hirek/332

TIHANY ZENEI NAPOK

2011. július 11–17-ig Bársony Péter brácsaművész, 
Baráti Kristóf hegedűművész és Várdai István 
csellóművész zenei tábort szervez, mely alkal-
mat ad a hazai és nemzetközi koncerttermekben  
szerzett előadóművészi tapasztalatok átadására,  
illetve a nemzetközi hírű mesterektől kapott tudás  
közvetítésére.

A jelentkezők egyéni és kamarazene órákat hall-
gathatnak. 18 év feletti brácsások, hegedűsök és  
csellisták jelentkezését várják.

Minden további információ megtalálható a 
www.tihanyzeneinapok.hu címen.

CRESCENDO NYÁRI AKADÉMIA

Immár nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre a 
Crescendo Nyári Művészeti Akadémia. A 2011. július 
25. és augusztus 8. között lezajló eseményre a diá-
kok a következő mesterkurzusokra jelentkezhetnek: 
ének, opera, szólóhangszer (hegedű, brácsa, cselló, 
nagybőgő, fuvola, oboa, trombita, fagott, zongora, 
orgona), kamarazene, zenekar, karvezetés, ifjúsági  
kamarazene és színészet.
A Crescendo Nyári Akadémia során lehetőség nyílik 
arra, hogy a cseh, lengyel, szlovák és magyar művek 
az említett országokból érkezett művésztanárok 
vezetésével kerüljenek elsajátításra.
Az akadémia második hetében kerül sor a Crescen-
do Fesztiválra, amely a diákoknak számos fellépési 
lehetőséget biztosít: nyilvános hangversenyeken,  
opera- és dalesteken, valamint a záró Gálahang-
versenyen mutatkozhatnak be. A Gálahangverseny 
legkiválóbb előadója a Fesztivál-díjat veheti át, mely 
egy szólóhangverseny meghívást jelent a 2012-es 
Zempléni Fesztiválra!

Jelentkezési határidő:
2011. május 31.
Jelentkezés és további információ:
www.crescendohungary.org



FIGYELŐ
BARTÓK BÉLA NEMZETKÖZI 

ZONGORAVERSENY

A Béla Bartók Internationaler Musikverein Wien  
és a Bécsi Magyar Intézet Collegium Hungaricum 
Bartók Béla Nemzetközi Zongoraversenyt hirdet meg 
Bécsben 2011. november 18. és 20. között a Collegium 
Hungaricumban, 1983. január 1. és 2004. december 
31. között született fiatal zongoristák számára.
 

A verseny egy fordulóból áll, melynek keretében 
három, eredetileg zongorára írott kompozíció kerül 
előadásra a versenyzők korának megfelelő nehézségi 
fokon:
1.) egy zongoradarab Bartók Bélától
2.) Egy darab W.A. Mozart vagy J.S. Bach zongoraművei 
közül
3.) Egy szabadon választott (klasszikus, romantikus 
vagy kortárs) darab

Részvételi díj: 30 Euro

Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 30.

A teljes hír megtalálható a http://lfze.hu/hirek/363 
címen, valamint további információk: office@belabar-
tok.at vagy http://www.belabartok.at honlapon.

AZ ANDA GÉZA ÖSZTÖNDÍJ IDEI  
KEDVEZMÉNYEZETTJE TELEKI GERGŐ

 
2011. április 4-én lezajlott az Anda Géza ösztöndíjra 
jelentkezett fiatal magyar zongoristák versenye.  
A négytagú zsűri egyértelmű döntése alapján az 5000 

euró értékű ösztöndíj idei kedvezményezettje Teleki 
Gergő, Egyetemünk hallgatója, Baranyay László nö-
vendéke. A zsűri tagjai voltak: Batta András, Marton 
Éva, Várjon Dénes, Devich János.
 
Gratulálunk!
Forrás: http://lfze.hu/hirek/358

IFJÚ KARVEZETŐK VERSENYE 
DEBRECENBEN

A 2011. március 25-27. között, a 26. Bárdos Szim-
pózium keretein belül megrendezett Ifjú Karvezetők 
Versenyén egyetemünk hallgatói mindkét korcsoport-
ban (BA, MA) eredményesen szerepeltek.

BA korcsoport:
I. díj és a Bárdos Társaság különdíja:
Erdélyi Dániel (tanára: Gál Tamás)

MA korcsoport:
I. díj: Balikó Mariann (tanára: Jobbágy Valér)
II. díj: Vámos Anna (tanára: Kutnyánszky Csaba)
IV. helyezés, az Editio Musica különdíja: Burkus 
Boglárka (tanára: Jobbágy Valér)
Radácsi Mónika az elődöntőben szereplő Ady Endre 
Gimnázium Leánykarának különdíjában részesült.

Sikerüknek szívből gratulálunk!

A ZENEAKADÉMIA ZENESZERZÉS 
TANSZÉKE ÁLTAL SZERVEZETT,

2011. ÁPRILIS 21-I ZENESZERZŐ 
VERSENYÉNEK EREDMÉNYE:

I. díj és a Bartók Emlékház különdíja:
Balogh Máté Gergely: Az utolsó hét szó - Hommage 
a Haydn

II. díj és a Magyar Zeneművészeti Társaság különdíja:
Virágh András Gábor: Dyptique

III. díj: Solti Árpád: Trois Chansons

Az Előadói díjak nyertesei:
Baráth Emőke, Kálvin Balázs, Seleljo Erzsébet, Seleljo 
Irén, Szűcs Péter

A zsűri elnöke Devich János, tagjai Gyöngyössy Zoltán, 
Kovács Sándor, Madarász Iván és Sáry László voltak.

Minden díjazottnak szívből gratulálunk!
Forrás: http://lfze.hu/hirek/383
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HALLGATÓINK A 
GUNDELMŰVÉSZETI DÍJ 

DÍJAZOTTJAI KÖZÖTT

A Gundel Művészeti Díj komoly- 
zenei meghallgatását 2011. április  
19-én tartották a Régi Zeneaka-
démia Kamaratermében.
A hangversenyen tíz diák mutat-
kozott be a komoly-zenei kura-
tórium – Szinetár Miklós elnök, 
Győriványi Ráth György és Zimányi 
Zsófia – előtt. A kuratórium tag-
jai úgy döntöttek, hogy 2011-ben 
a Komolyzene kategória Gundel 
Művészeti Díját egyetemünk két 
kiváló tehetsége, Vörös Szilvia 
(ének) és Palojtay János (zongora) 
kapják.
A festők, szobrászok,  zenészek és 
a Nők Lapja által támogatott Sztár-
lett díjazottak 2011. május 30-án 
vehetik át a kisplasztikát.
A hír teljes terjedelmében meg-
található az alábbi weboldalon: 
http://lfze.hu/hirek/382.

RE. OTDK-OTDT-TDK-TDT

Egyetemünk négy hallgatója 
(Loch Gergely, Nagy Dániel,  
Nakahara Yusuke és Uzsaly 
Bence) képviselte intézményünket  
a 2011. április 19-21. között 
megrendezett XXX. Országos  
Tudományos Diákköri Konferencia 
Művészeti és Művészettudományi 
szekciójában, Sopronban, s mind-
annyian eredményesen szerepel-
tek, a zsűri elismerően nyilatko-
zott előadásukról. Reméljük, a 
következő OTDK-ra is delegálha-
tunk majd versenyzőket, melynek 
helyi fordulóját a 2011-2012-es 
tanév tavaszi félévében hirdetjük 
meg. 
Az idei versenyzők nevében is 
mondhatom, hogy fontos, hogy a 
Zeneakadémia ezen az országosan 
elismert eseményen részt vegyen.

ZENEBONA
MÁJUS 27. PÉNTEK

19:00
G. Horváth László 
hegedű diplomahangversenye
Centrális Galéria
Mozart, Ysaye, Bach, Bartók művek

MÁJUS 27. PÉNTEK
19:30

Ugrin Gábor tanár úr 
búcsúztató koncertje a konzitól
Teréz templom

MÁJUS 30. HÉTFŐ
15:00

Molnár Gyula (kürt) DLA mester-
koncertje
Nádor Terem
Vivaldi, Reményi Attila, Beethoven 
művek

JÚNIUS 1. SZERDA
17:00

Hangulatkoncert
MüPa – Üvegterem
Spanyol dalok és zarzuelák

JÚNIUS 4. SZOMBAT
11:00

Hangulatkoncert
MüPa – Üvegterem
Km.: Ehiro Mari (zongora)

JÚNIUS 4. SZOMBAT
18:00

Virágh András Gábor szerzői estje
Bartók Béla Emlékház

JÚNIUS 7. KEDD
17:00

Hangulatkoncert
MüPa – Zászlótér
Népzene

JÚNIUS 15. SZERDA
19:00

Sinkovics Erzsébet 
hegedű diplomahangversenye
Régi Zeneakadémia
J.S. Bach, Mozart, Ysaye, 
Mendelssohn művek

HELYSZÍNEK: 

Bartók Béla Emlékház 
(II. ker. Csalán út 29.), 

Centrális Galéria 
(V. ker. Arany János u. 32.), 

Művészetek Palotája 
(IX. ker. Komor Marcell u. 1), 

Nádor Terem 
(XIV. ker. Ajtósi Dürer sor 39.), 

Óbudai Társaskör 
(III. ker. Kiskorona utca 1.), 

Páduai Szent Antal templom 
(XIV. ker. Bosnyák tér), 

Régi Zeneakadémia 
(VI. ker. Vörösmarty u. 35.), 

Teréz templom 
(VI. ker. Nagymező u. 1.) 

JÚNIUS 19. VASÁRNAP
19:00

Tóka Ágoston és Monostori Ferenc  
orgona diplomahangversenye
Páduai Szent Antal templom
J.S. Bach, Lisznyai, Liszt, 
Cabanilles, Beethoven, Messiaen, 
Dupré művek

JÚNIUS 20. HÉTFŐ
19:00

Egy éves az Anima Musicae  
kamarazenekar
Óbudai Társaskör
Geminianni, Haydn, Tonyai Péter, 
Weiner, Csajkovszkij művek
Km.: Kolarics Kinga (hárfa), Déri 
György (gordonka), Dinyés Soma 
(csembaló)
Hangversenymester: G. Horváth 
László
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KEDVES OLVASÓ!

Az évvége felé járva az egyetemisták észjárása többnyire elkezd egyetlen téma körül forogni, nevezetesen: az 
évzáráson, az aláírások megszerzésén, a hátralévő feladatok elvégzésén, a vizsgákon. Saját tapasztalatom alapján 
testileg-lelkileg megterhelő és fárasztó periódus a vizsgaidőszak, amikor az ember már annak is örül, ha egyetlen 
kicsi előrelépést sikerül tenni.
És aztán, amikor végre – így vagy úgy – vége, mindenki szívesen dől hátra: jólesik kicsit kikapcsolódni, pihenni, 
esetleg számot vetni az elmúlt tanévről, vagy épp végiggondolni, hogy hogyan tovább.
A felüdülés persze kinek-kinek legyen tetszése szerint, mégis szeretnénk néhány lehetőséget az Olvasók szíves 
figyelmébe ajánlani – a szeptemberi viszontolvasásig.

Czinege Ádám

KÁVÉZÓ-AJÁNLÓ 

Monyó Kávézó és Galéria

E havi számunkban a Kálvin téren található  
Monyót szeretnénk a kedves Olvasóknak bemu-
tatni. Egy végtelenül hangulatos, bár nem túl 
nagy, és meglehetősen elvont vendéglátóipari-
egységről van szó, amely a Kálvin téri re-
formátus templom tőszomszédságában talál-
ható; széles választék, min-denféle jó (háttér)
zenék, érdekes képek és nem túl barátságtalan 
árak várják a betérőket. Külön figyelmet ér-
demel a kávéjuk, amely, bátran mondhatjuk,  
az egyik legfinomabb a városban. Aki pedig 
erősebbre vágyik, annak bátran javasoljuk az 
itt kapható monyó nevű italt, amely garantáltan  
feldobja a hangulatot.

(Monyó Kávézó és Galéria. 1091 Budapest, Kálvin  
tér 7.)

VERS

Kosztolányi Dezső: Beszélő boldogság

Beszélni kell most énnekem. Szeretnek.
Szeretnek engem, boldogság, hogy élek.
Beszélni kell mindig, s nem embereknek,
hogy vége már, eltűntek a veszélyek. 

Beszélni égnek, fáknak és ereknek,
neked, ki nagy vagy, mint az űr, te lélek,
s nincsen füled sem, látod, én eretnek,
csupán neked, a semminek beszélek. 

S ki hajdanán lettél a fájdalomból,
mely a vadember mellkasába tombol
és a halál vas-ajtain dörömböl, 

most megszületsz belőlem és dalomból,
minthogy kitörve rég bezárt körömből,
ujjongva megteremtelek örömből.
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ABLAK

KKK! KKK! KKK!

Az elmúlt félévben elindult, és több-kevesebb sikerrel végig is ment kulturális programsorozatunk,  
a Kollégiumi Kulturális Klubestek első évada. Járt nálunk Galla Miklós, Lackfi János, Rudolf Péter és 
Forgách András; megnéztük közösen a Monty Python: Az élet értelme c. filmjét, valamint Stanley Kubrick  
Anthony Burgess regénye alapján készített Mecha-nikus narancsát.
Ugyan erre a félévre már vége a programoknak, de szeretnénk figyelmeztetni a kedves Olvasót: szeptembertől 
újra KKK. Várunk mindenkit sok szeretettel, és kívánunk a pihenés mellé sok-sok felpezsdítő és elgondolkodtató 
élményt a nyárra.



ANYANYELVI JUNIÁLIS

A magyar nyelvi szervezetek összefogásával idén 
először kerül megrendezésre a magyar anyanyelvi  
juniális Széphalomban. A háromnapos rendezvényen 
reggeltől estig tudományos, kulturális, szórakoz-
tató és sportprogramok zajlanak. A rendezvényhez a 
múzeumok éjszakája is kapcsolódik.
A programban szerepel például június 17-én, pénteken 
az Anyanyelvápolók Szövetségének nyilvános elnöksé-
gi ülése, tárlatvezetés a Magyar Nyelv Múzeumában, 
anyanyelvi játékok a Múzeumkertben, valamint anya-
nyelvi váltóverseny. Június 18-án érdekes előadásokon 
vehet részt az érdeklődő a magyar nyelvi kultúra 
nagy alakjairól, mint például Lőrincze Lajos, Illyés 
Gyula, Karinthy Ferenc, Márai Sándor, vagy épp Kosz-
tolányi Dezső. Szombat délután kerül megrendezésre 
az anyanyelvi licitjáték, valamit a múzeumismereti 
vetélkedő, este pedig a múzeumok éjszakája ren-
dezvénysorozat keretein belül fáklyás felvonulás, 
szalonnasütés és borkóstolás is lesz a Kazinczy- 
emlékkertben. Június 19-én tájismereti verseny,  
valamint kirándulások szervezésével gondoskodnak  
a szervezők a jó hangulatú juniális-zárásról.
A rendezvényre Budapestről autóbusz indul pénteken, 
ami késő délután visszaindul a városba. Szállásról és 
étkezésről mindenkinek magának kell gondoskod-
nia, de a szervezőbizottság segítséget nyújt sátoral-
jaújhelyi, valamint széphalmi szállodai, kollégiumi 
szálláslistával. Ez a lista elérhető a www.nyelvmuz.hu 
honlapon is. A múzeumba, az emlékcsarnokba és a 
sátoraljaújhelyi Kazinczy Múzeumba háromnapos  
kedvezményes belépőjegy váltható.    
A felsorolt programok nem adnak átfogó képet a 
rendezvényről. Teljes körű tájékoztatásért látogas-
satok el a www.manyszi.hu honlapra, de ha kérdé-
setek van bátran forduljatok hozzám. Írhattok a  
kernermica@gmail.com, illetve az ujsag@lfzehok.hu 
címre.

Kerner Mária

KÖNYVAJÁNLÓ

Eric Berne: Emberi játszmák

Nem szépirodalmat mutatunk be most az Olvasóknak, 
hanem egy lélektani szakkönyvet. Ettől persze a  
gyengébb idegzetűek már elborzadtak, de az erős 
idegzetűeket kérem, kössék föl a fölkötnivalót, és  
tartsanak velünk továbbra is.
Eric Berne a tranzakcióanalízis fedőnevű analitikus 
irányzat egyik úttörője; az Emberi játszmákban a  
különféle kommunikációs helyzetek, életsorsok és 
verbális meccsek rendkívül életszerű és közérthető 
leírását és magyarázatát adja. A könyv – noha  
szakkönyvnek készült – a laikus olvasóknak 
is könnyedén érthető, és ami még ennél is  
fontosabb: rendkívül szórakoztató. Hétköznapi 
példákkal, kevés szakkifejezéssel mutatja be,  
hogyan is játszanak egymással és egymás ellen az 
emberek mindennapjaikban; leírja a legtipikusabb  
eseteket; rendet rak a különféle szituációk beláthatat-
lan tömkelegében, és mindeközben eredeti, némi 
száraz humorral megfogalmazott, köznyelvi fordula-
tokkal tűzdelt szövege megnevetteti és elgondolkoz-
tatja a figyelmes olvasókat. Hankiss Ágnes kitűnő 
fordításában élvezhetik a magyarok is a nem túl vastag 
könyvecskét, amely sok mindent elárul az emberről – 
rólunk.

(Berne, Eric: Emberi játszmák. Ford.: Hankiss Ágnes. 
Budapest: Gondolat Kiadó, 1984.)

Czinege Ádám 
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FESZTIVÁL
EGY FESZTIVÁL  

A HOLNAP SZTÁRJAINAK

Ismét folytatódik az élvezet szabadsága, második al-
kalommal kerül megrendezésre a Kaposvári Kamara- 
zenei Fesztivál 2011. augusztus 12. és 20. között.  
A fesztivál igazgatója, Bolyki György nyilatkozott a  
Figarónak az idei programról.

Tóth Endre: Ha a tavalyi fesztivált röviden értékelned 
kellene, miről szólnál a legbüszkébben, és miben  
vártok többet vagy mást az idei fesztiváltól?

Bolyki György: Fesztiváligazgatóként nem szeret-
ném dicsérni a saját fesztiválunkat, inkább a sajtó- és  
szakmai visszhangokra támaszkodnék, amelyek szerint 
nem biztos, hogy túlzó az a kijelentés, hogy a tavalyi  
év legszínvonalasabb fesztiválja volt a Kaposfest.  
Ez azt jelenti, hogy elindultunk egy jó nyomon, de 
talán a negyedik-ötödik alkalom után majd azt mond-
hatjuk, hogy ez az ország egyik legjobb fesztiválja. 
De igazából Kaposváron minden adott ahhoz is, hogy 
a világ egyik legjobb fesztiváljává nője ki magát.  
A legszínvonalasabb kamarazenei fesztiválok világ-
szerte kisvárosokban vannak, elengedhetetlen az 
ilyen városok hangulata, közösségteremtő aurája. 
Rengeteg dologgal kapcsolatban szeretném, hogy idén  

máshogy legyen, de a legfontosabb már szeren-
csére adott: elkészült a Szivárvány Zeneház, úgyhogy  
nyugodtan mondhatom, olyan teremben lesznek a 
koncertek, amelyet bárhol máshol a világon szívesen 
elfogadnának, hiszen minden adott a kényelemhez.

TE: Milyen volt a tavalyi Kaposfest visszhangja?

BGy: A szakmai visszhang egyértelműen pozitív 
volt, talán nem szerénytelenség, ha azt mondom, 
egyet is értek ezekkel a kritikákkal. Az infrastruktúra  
kapcsán jóindulatúak voltak velünk az újságírók,  
nagyobb támadási felület lehetett volna az, hogy  
tavaly nem készült el a tervek szerint időre a Szivárvány 
Zeneház, ezért helygondokkal küzdöttünk. 
Azt is nagy teljesítménynek és a tavalyi siker hatásának 
tartom, hogy még az országos jegyterjesztés előtt 
kizárólag a kaposváriaknak hirdettünk egy bérlet- 
akciót, amely során az első hónapban nyolcvan  
bérletet sikerült eladnunk.

TE: Néhány fellépőt már tavaly megismerhettünk, de 
új neveket is szép számmal találunk a programban. 
Közülük kit-kiket és miért emelnél ki? Továbbá a már 
tavaly is szereplők közül kiket kértetek fel ismét?

BGy: A fellépők között senkinek sincs bérelt helye a 
fesztiválon. Azok a művészek lettek ismét felkérve, 
akiket nem tudtunk volna magas színvonalon pótolni 
egy másik előadóval. Kevés embert hívtunk vissza 
egyébként. Ugyanarra törekedtünk, mint tavaly, hogy 
a magyar élvonal ott legyen és találkozzon a világ 
élvonalával. Nem tudom, hogy kiket kellene kiemel-
ni, de akikre talán felhívnám a figyelmet, az Alexei 
Ogrintchouk, akit az elsőszámú oboistának, és Colin 
Currie, akit az elsőszámú ütősnek tartanak. De lesz 
fantasztikus gambásunk, lantjátékosunk, eljön Perényi 
Miklós, Frankl Péter, Keller András és Kocsis Zoltán is. 
De nem azt nézzük, hogy a közönség ismeri-e a nevet, 
hanem, hogy akit idehívunk, azt hallani kell! Tavaly itt 
volt Joshua Bell, akit nagyon megtapsolt a közönség, 
de itt volt Pekka Kuusisto is, akinél kvázi szétverték a 
házat, mint egy rock koncerten.

TE: Milyen tematikát követtetek, mik voltak a főbb 
szempontok a műsor összeállításnál?

BGy: A vezérelvünk ismét az, mint tavaly: meg-
engedjük magunknak az élvezet szabadságát, nincs 
tematika. Egyetlen tematikus napunk van, a Strém 
Kálmán-emléknap, amikor a művek zöme inkább 
huszadik századi, illetve szeretnénk egy kiállítást is a 
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legendás koncertszervező emlékére. Kevesen tudják  
ma, ki volt Strém Kálmán. Egy nem létező dolgot 
honosított meg Magyarországon, mint mi itt Kapos-
váron. De egyébként semmiféle koncepcionális gon-
dolatot nem viszünk bele ebbe az emléknapba sem. 
Tavaly ebből sok vitánk támadt neves művészekkel és 
fesztiválszervezőkkel, hogy ezt így nem lehet, aztán 
végül az élet mégis minket igazolt, mert a közönség 
nagy része örült, hogy ilyen változatos volt a program. 
Egy szempont van: élvezetes legyen! 

TE: A Strém Kálmán-emléknap mellett lesz egy 
Josef Hassid-est is. Hogyan merült fel a nagy lengyel 
hegedűs neve?  

BGy: A Hassid-est egy érdekes dolog, mert kevesen 
tudják, hogy ki volt ő. Azok a művek fognak elhang-
zani, amelyeket rövid élete alatt lemezre vett. Ez a 
művészeti vezető, Kokas Katalin ötlete volt, és nekem 
nagyon megtetszett. Nem baj, ha egy fesztivál-
nak van könnyedebb része is, amikor sláger virtuóz 
darabok csendülnek fel, hiszen szép és jó zenékről 
van szó. Szerintem az egyik legnagyobb sikere ennek a  
koncertnek lesz. 

TE: A kortárs zenének is nagy szerepe lesz a mostani 
fesztiválon, amelynek egyik kiemelkedő eseménye 
Steve Reich Tehillime lesz, továbbá érdekes-
nek ígérkezik Jeney Zoltánnak a fesztivál számára  
komponált új kompozíciói. Hogyan illeszkednek be  
a 20–21. századi darabok a programba?

BGy: Ezeket a darabokat igazából nem akartuk 
úgymond beilleszteni a programba. Kitaláltuk, hogy 
legyen Steve Reich Tehillime, és aztán tudtuk csak 
meg, hogy a komponista idén 75 éves, szóval még 
ez sem volt szempont. Zenei igényei miatt nagyon 
ritkán adják elő ezt a művet, s úgy gondoltuk, hogy 
itt összejön idén is annyi kiváló muzsikus, hogy egy 
ilyen emblematikus művet meg lehessen szólaltatni. 
Jeney Zoltán felkérése új ötlet, tavaly nem volt ilyen,  
de szeretnénk majd minden évben felkérni egy magyar 
szerzőt, hogy írjon néhány művet a fesztivál számára. 

TE: Idén a népzene is különös hangsúllyal bír. Hogy jött 
az ötlet és miért épp Jánosiék és a Söndörgő?

BGy: A Bartók-művek kapcsán merült fel, hogy 
mi lenne, ha a közönség meghallgathatná először  
autentikus előadásban a művek gyökerét. Óriási 
dolog, hogy a koncert után a Jánosi együttes csinál 
egy táncházat is. Tavaly különböző zenékre ment a 
bulizás hajnali háromig az esti koncertek után, amit 

most más keretek között, de folytatni szeretnénk.  
A magyar népzenei táncházon kívül lesz még szerb és 
cigányzenei program is.  

TE: A könnyűzenei eseményekről lehet már tudni 
valamit?

BGy: A könnyűzenei események kapcsán egyelőre 
még nem árulnék el neveket. Viszont azt mond-
hatom, hogy a Kaposfest ideje alatt ezek a koncertek 
minden este 21.30-tól a város főterén ingyenesen  
látogathatók lesznek. A részletekről május közepe 
után lehet olvasni a honlapunkon.

TE: A zeneakadémistáknak, de egyéb diákoknak is 
nagy kedvezményeket és kurzusokat kínáltok. Ezekről 
mit érdemes tudni? Megéri ez a Kaposfestnek?

BGy: A zeneakadémisták számára fantasztikus 
lehetőség az, hogy a művészek fejenként kétórás 
kurzusokat vállaltak. Tehát aki időben jelentkezik  
e-mailben, hogy kinél szeretne kurzuson részt venni, 
az ingyen órát vehet az általa kiválasztott művésztől 
és még kreditet is kap érte. A résztvevőknek a szállás  
feleannyiba kerül (1500 Ft éjszakánként), a kon-
certekre a belépőt is féláron lehet megvenni, az 
útiköltség felét visszatérítjük, de lesz még a diákok 
számára egy fesztiválpárna is, amit, ha megvásárolnak, 
azzal akármelyik koncerten elfoglalhatják az üres hely-
eket, akár a színpadról is hallgathatják a hangversenyt. 
Hogy ez megéri-e nekünk? Azt gondolom, sokszoro-
san megtérül ez számunkra, hiszen az országnak egy 
zeneszerető értelmisége lesz. Ki van kalkulálva, hogy 
hány embert bírunk így fogadni, ezért bátorítom a  
zeneakadémistákat, hogy minél előbb jelentkezzenek! 

TE: Persze még augusztus is messze van, de mégis, 
lehet-e tudni valamit arról, hogy milyen terveitek  
vannak a következő évre, évekre? 

BGy: A tervek megvannak, de megmondom őszintén, 
hogy a fesztivál jellegéből fakadóan, hogy mindig az 
aktuálisan legnagyszerűbb formában lévő előadókat 
akarjuk elhívni, egyelőre még csak egy-két, már befu-
tott, ismert művésszel tárgyalunk a következő évekről. 
Alapvetően mi nem azokat a sztárokat szeretnénk 
elhozni a magyar közönségnek, akikkel eleve lépten-
nyomon találkozhatnak, hanem azokat, akik majd 
holnap lesznek sztárok, és már ma is olyan teljesít-
ményt nyújtanak, hogy mindenképpen látni kell őket.  
Ebből a szempontból ez egy fiatalos fesztivál és  
szeretném, hogy az is maradjon.



RETROSPEKTÍV

KÁLLOY MOLNÁR PÉTER KONCERTEZETT A GÓLYABÁLON

LISZT ÉS A MAGYAR EU ELNÖKSÉG ÉVE: AZ EUFÓNIA ZENEKAR TURNÉJA 
(LAJKÓ ISTVÁN – ZONGORA, KOCSIS ZOLTÁN – KARMESTER)
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BOKRÉTÁVAL ÜNNEPELTÜK A SZERKEZETKÉSZ WESSELÉNYI UTCAI ÉPÜLETET

HAJÓS ANDRÁS VOLT A TAVASZI BÁL SZTÁRVENDÉGE…
SZEM NEM MARADT SZÁRAZON…
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VÁLOGATÁS AZ ELMÚLT TANÉV ESEMÉNYEINEK FELEJTHETETLEN PILLANATAIBÓL…



RETROSPEKTÍV

EGY NAGY ÉRDEKLŐDÉSRE SZÁMOT TARTÓ HÖK KÖZGYŰLÉS

RUDOLF PÉTER A KKK BESZÉLGETŐS ESTJÉN
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MÚLTIDÉZŐ
MÚLTIDÉZŐ – MUZSIKUSANEKDOTÁK

Intézetünk immár történelembe bevonult tagjainak anekdotái mellett egy korábbi számunkban helyett kapott 
egy „vendég” Olaszországból – Rossini, a farsangi jókedv nevében. Év vége közeledtével pedig úgy gondoltuk, 
szétnézünk közelebbi történelmünkben; milyen hangulatban telt egy-egy zenetörténet-, filozófia/etika- vagy  
éppen egy zeneelmélet óra. Egy kis vidámság mindig könnyebbé teszi a fárasztó hétköznapokat – azok a diákok, 
akik feljegyezték, „konzerválták” az órákon elhangzott humoros elszólásokat, minden bizonnyal így gondolják.  
Az ő jóvoltukból és Kedves Tanáraink hozzájárulásával közlünk néhányat ezekből. Mondhatják, hogy a teljes 
kontextusból kiragadva nem az igazi, de bízunk benne, hogy a Kedves Olvasót ezúttal is sikerül néhány percre 
mosolyra fakasztani.  

Horváth Lucia
rovatvezető

EGY ÓRA BEISCHER-MATYÓ TAMÁS TANÁR ÚRNÁL:

A késők jobban ügyelhetnének a kedves Tanár Úr egészségére:
A szívem összehasad. Most lemaradtak a tutiról... (Mozart Nagy g- moll szimfónia 1. tétel)

Hiszen ki tudná jobban elmagyarázni a zajkeltés módszerét a zongorán:
Hát bele kell ülni a zongorába és csuszpitolni a húrt. (csuszpitolni: súrolni, dörzsölni)

Ráadásul a dicsérettel sem fukarkodik:
Egyébként egy kicsit toszkodta a zongorát, de azért jó volt.

Bach művészete nemcsak a barokk korszak megkoronázása, hanem a big-band korszak egyik előfutára is.  
Legalábbis a BWV 119-es Tanácsválasztási kantáta Ouverturjének alapján:
Erre nincs mentség. New Orleans takarodj! Jön Johann Sebastian Bach. (Tanácsválasztási kantáta eleje)

Természetesen ez pitecsibe ehhez képest.

Talán messzebbre is vezet Bach művészete:
Underground rock and roll. (6. Brandenburgi 1. tétel)

Így is lehet mondani:
Olyan ez a rondó, mint egy 30 kg-os veréb a fán. 
(K309-es szonáta 3. tétele)

DE HOGYAN IS VAN EZ À LA KOVÁCS ZOLTÁN?

Szemléltetés filozófia-módra:
Na, akkor most beszéljünk a “sirály” szlengről!  
Mi a ‘sirály’ jelentése természetórán? Kiborítják ott  
a döglött állatokat – gyerekek, na eeez sirály.

Ilyen gyönyörű biomasszák járkálnak körülöttünk, 
mint amilyen Én vagyok.

C’est la vie:
Katarzis: Öt perc megváltás..., majd lemegyünk a 
büfébe.

Ha valaki önök közül varázsolt már, tudja, hogy nem 
mindig sikerül.

Művészetről, művészekről:
Önök szerint keletkezett a 19. században olyan 
művészeti alkotás, amely nem a halált és a szenvedést 
sugallja?... Persze, például a Rodin-szobrok.  
Ott csókolóznak a márványok.

...és akkor Bartók benyomta a DVD-íróját. 

Hát nem ismerik azt az ősi latin mondást, hogy  
“Óvakodj az egykönyvű embertől?”
(Aquinói Szt. Tamástól származik: “Hominem unius 
libri timeo.” 
Vagyis a félművelt szerzőktől)



EGY ZENETÖRTÉNET ÓRA TANULSÁGAI, AVAGY 
FAZEKAS GERGELY A KATEDRÁN: 

Händel La Lucrezia című kamarakantátájáról: 
„A sztori a Blikk címlapjára való.”

Händel op.6 no.8-as c-moll concerto grossójának  
Allemande tételéről:
„Nem akar messzire modulálni, csak szeretne eljutni 
g-mollba. Ez azonban nem sikerül neki elsőre.”

A józan észről
„A felvilágosodás egyik alapeszméje, hogy mind- 
annyian ugyanannyi józan észt kaptunk a Jóistentől.  
No, ezt ma már nem gondolja mindenki így.”

Beethoven „felszentelő csókjáról”, amellyel állítólag a 
tizenkét éves Liszt Ferencet illette: 
„Ez nem történhetett a nevezetes 1823-as koncerten, 
mert Beethoven – teljesen süket lévén – ekkor már 
nem járt hangversenyekre. Az viszont bizonyított, 
hogy a gyermek Liszt meglátogatta Beethovent az  
otthonában. Lehet, hogy jó passzban volt az öreg, és 
adott neki egy puszit.”

Rameau La poule című darabjáról
FG: Most pedig Rameau A tyúk című csembaló- 
darabját fogjuk meghallgatni. Figyeljék meg, be  
van írva a kottába a nyitótéma alá, hogy „co-co-co- 
co-co-dai”.
VALAKI A HÁTSÓ SOROKBÓL: Kodály? 
FG: Következzen tehát a darab. Küldeném Zoli  
bácsinak.

KOVÁCS SÁNDOR TANÁR ÚR ÓRÁJÁRÓL:

Egy kis biztatás vizsgaidőszakban:
„Nem értem, miért olyan nehéz megtanulni az 
évszámokat. Én például minden évszámot tudok...
csak legfeljebb azt nem, hogy mi történt akkor.

Jókor, jó helyen:
„Volt egy helyi tisztviselő, bizonyos Platz, aki azt 
mondta, amikor Bach Lipcsébe jött, hogy ‘ha nem  
kaptuk meg az elsőrendű muzsikust (ti. Telemannt), 
jó lesz ez a másodrangú is.’ Hát ilyen ostoba ember  
volt ez a Platz. Azóta is róla nevezik el az összes 
német teret.”

Definíciók, széljegyzetek:
„A kantátát nevezik motettének, Kirchenstücknek, 
különösen fantáziadús vidékeken pedig Musiknak.”

„Rahmanyinov mind a négy zongoraversenyét moll-
ban írta, ha ma élne, egy bizonyos olajcég minden 
bizonnyal jól megszponzorálná.”

„Remek ember volt ez a VIII. Henrik, a nők valósággal 
elvesztették tőle a fejüket.”

„Ezek annyira hülyék voltak helyből, mint más  
nekifutásból.”

Végső tanulság:
„Azt mondják az okos zenetudósok... de az okos 
zenetudós ugye tautológia, mert tudjuk, hogy a  
zenetudósok mind okosak.”

Osztálykirándulás – Chelemen Paula karikatúrája

1
7



1
8

PORTRÉ
„SZABADDÁ TENNI”

A következő interjúban egy olyan személlyel ismer- 
kedhetünk meg, aki olthatatlan tudásszomjjal 
szemléli a világot, és minden erejével azon van, 
hogy érzékenyebbé, nyitottabbá tegye azt. A zenei,  
nyelvészeti, pszichológiai és egyéb tudásából 
leszűrődő tapasztalatai sokunk kérdéseire adhatnak 
választ…

Horváth Adél: Az elméleti nyelvészetet hogyan tudod 
összekapcsolni a zenéléssel?

Stachó László: Egy csellista barátom mesélte, 
hogy újabban sokat hallgatja Latinovits szavalatait. 
Elkezdtünk beszélgetni róla, elővettem egy József 
Attila-verseskötetet, és megkértem, szavaljon el 
nekem egy verset. Nem igazán ment neki. Ekkor a  
versolvasást olyan szemszögből kezdtük elemezni, 
mintha valamelyik Beethoven-szonátát játszottuk 
volna együtt. Kiderült, hogy nem érti igazán, amit  
olvas, nem gondol bele, nem képzeli el a vers tényle-
ges tartalmát. Főként gyakorlati, technikai elemekre 
koncentrál. Kértem, hogy helyezze bele magát a vers 
tartalmába, a lírai én helyébe, ízlelgesse a szavak 
és a költői képek jelentését és lehetséges gondo-
lattársításait. Sok növendékemnek felteszem azt a 
kérdést, mire gondol zenélés közben, különösen, ha 
valami nem működik, hamis benne – a hamisságot 
nem csak a hangokra értem, hanem a kifejezésre is 
–, és olyankor kiderül, hogy mindenre gondol, csak 
az adott zeneműre (vagy költeményre) nem. Amikor 
azonban sikerült a vers tartalmára összpontosítania, 
mintha varázslat történt volna. Olyan erővel és kon-
centrációval mondta el azt a pár versszakot, hogy az ő 
volt, az ő legbensőbb világa szűrődött át a vers szavain 
keresztül. Gyerekkoromban rendszerint megnyertem 
a városi és megyei szavalóversenyeket és a Kazinczy-
versenyeket. Úgy tapasztaltam, hogy mindig könnyű 
volt a vers, a szöveg egészét átlátnom első pillantásra. 

És valószínűleg ezért is tanultam könnyen nyelveket. 
A mondatok, a nyelvi szerkezetek egészét láttam át 
rögtön, nem csak egyes szavakra koncentráltam.  
Mint a nyelvben, a zenélésben is ez az egyik 
leglényegesebb mozzanat, a szerkezet azonnali  
átlátása, az összefüggések felismerése. Aki nem tudja 
gondolatban, meddig tart egy-egy nyelvi vagy zenei 
mondatrész és az a teljes mű szerkezetében milyen 
helyet foglal, annak az előadása olyan lesz, mintha 
ködben botorkálna, és csak az orra hegyéig lát el. 

HA: Mit tartasz fontosnak a nyelvtanulásnál?
SL: A szerkezetek biztos és gyors átlátásán fölül a 
hatékony nyelvtanuláshoz elengedhetetlen a moti-
váció, hogy megismerd az adott kultúrát. Ha például 
angolt tanulsz, akkor az, hogy őszintén érdekeljenek 
az angol emberek: mik az álmaik, hogy élnek, és mit 
értek el a történelem folyamán a legtehetségesebb 
figuráikon keresztül? Ha ez nincs meg benned, az 
a gyanúm, hogy rossz hatásfokkal fogsz nyelveket  
tanulni. Úgy látom, sokszor ezen áll vagy bukik egy 
nyelv elsajátítása. És ez a motiváltság ugyanúgy  
elhatározás kérdése, mint a zenében. Döntés arról,  
hogy nem gondolsz másra, kizárólag a zene leg-
bensőbb tartalmára: a hangok közötti csodálatos 
erőviszonyokra, vonzásokra, hierarchiákra.

HA: Van zenész a családban?
SL: Szüleim tanultak ugyan zenét, de nem professzio-
nális muzsikusok, hanem érzékeny zeneértők. Édes-
anyám hegedült, nagyon tehetséges volt, végül mégis 
más pályát választott. Édesapám gyerekkorától kezdve 
kórusokban énekelt. Ő matematikus, egyetemi tanár, 
de ma is képes arra, hogy egy tonális dallamot ka-
pásból leszolmizáljon. Én is mindig nagyon szerettem 
a matematikát. Apai ágról matematikuscsaládból  
származom; nagypapám, aki a Kohó- és Gépipari 
Minisztérium vezető matematikusaként is dolgozott, 
s az elsők között írt Magyarországon számítógép-
programozási tankönyvet, irodalomtudományból dok-
torált, és amatőr színész volt. Otthon, Szegeden máig 
emlegetik a színielőadásokat, amelyekben szerepelt. 

HA: Gyermekkorodban kezdted a zenélést?
SL: Ötéves koromban iszonyúan szerettem volna zon-
gorát tanulni. Tudtam, hogy zenével akarok foglalkozni.  
Akkor édesanyám elvitt a zeneiskolába, ahol rögtön 
azt kérdezték, van-e otthon zongoránk. Mivel nem 
volt, csak furulyát tanulhattam, amit ki nem állhattam, 
mert csak a zongorázás vonzott. Első három évemet 
falun töltöttem, ahonnan Édesanyám származik, a  
dél-borsodi Egerlövőn. Az összes dédnagyszülőmet 
ismertem itt. A háborút megjárt dédnagypapámtól 

Stachó László (fotó: Herman Péter)
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negyven „népdalt” tanultam meg első két évemben.  
Később jöhettem csak rá, hogy ezek között igen 
kevés valódi parasztdal akadt, túlnyomórészt népies 
műdalok, sanzonok voltak. És dührohamot kaptam, 
amikor dédnagyapám hamisan énekelt, vagy nem 
úgy énekelte a dalt, mint az előző alkalommal. Mikor 
háromévesen óvodába kerültem Szegeden, akkor 
persze rögtön elővettem a tudásomat, és elénekeltem 
a Horthy-nótákat, amelyeket ő tanított nekem.  
Szerencsére nem lett baja belőle a szüleimnek a 
diktatúra kellős közepén. Nyaranta visszajártam 
Egerlövőre, de még óvoda előtt ott tanultam meg írni 
és olvasni.
HA: Mennyire kamatoztatod a pszichológiai tudásodat 
a mindennapi életben, a tanításban?
SL: Maximálisan. Rengeteget gondolkozom a zene-
tanításon, és mind az egyéni kamarazene-óráim, 
mind pedig az előadásaim keretében mindig olyan 
megfogalmazásokat próbálok találni, amilyeneket 
mindenki könnyen megért. Amikor zenét tanítunk, 
akkor nem csak arra kell összpontosítanunk, hogy 
a zenész mit nem játszik érthetően, illetve hogy mit 
nem hall meg. A kamarazene-tanítás és versenyekre 
felkészítés során fokozatosan jöttem rá arra, hogy 
nem hatékony, ha csak ezekkel foglalkozunk, mert a 
hibák sokaknál vissza-visszatérnek, és nagyon lassú a 
fejlődés. Meg lehet kérni a diákot, hogy például egy 
Bach-szólószonáta tételében keresse meg és kép-
zelje el, érezze át a harmóniai folyamat alapját adó  
basszus vonalát, erejét és teremtse meg a súly-
viszonyok rendjét, fel lehet hívni a figyelmét arra,  
hogy melyek a mű gerincét alkotó hangok, melyek a 
zenei folyamatban fontos új információt hozó hangok 
és melyek alárendelt vagy díszítőbb szerepűek, 
és akkor jól is játssza egy idő után a darabot.  
Csak aztán hozza a következő tételt, és ha kevesebbet 
is, de ugyanolyan hibákat, figyelmetlenségeket követ 
el benne. Én egy nagyon türelmetlen ember vagyok, 
ezért úgy gondoltam, be kell gyorsítani a fejlődést. 
Rájöttem arra, hogy ha a lélek, a figyelmi folyamatok 
működése felől közelítjük meg a zenélést, sokkal gyor- 
sabban és maradandóbb eredménnyel léphetünk túl 
a hibáinkon. Sokszor csak megfigyelem, hogy a zenész 
mit csinál, s megpróbálom ráébreszteni arra, hogy 
meghallja és meglássa magát kívülről. Miért nem 
találja a kontaktust a hangszerével? Miért nem tudja 
kellő szabadsággal és kényelemmel kezelni az időt?  
Vannak nagyon mélyről jövő félelmek saját ma-
gunkkal, a hangszerrel, a koncert- vagy vizsgahelyzet-
tel kapcsolatban. Tipikus mozgásmintázataink, vagy 
épp az, hogy melyik izmainkat, izomcsoportjainkat 
szeretjük befeszíteni, személyes preferenciáink és 
félelmeink nyomait hordozzák. Jellegzetes testtar-

tásunk önmagunkhoz és a zenéhez való viszonyunkat, 
vagy épp az adott zeneműről való elképzelésünket 
tükrözheti. A félelmeket azonban le lehet győzni.  
Ha nem a zenei tudásanyag, a forma és az érzelmek 
– például a zenei folyamatokban rejlő érzelemtelített 
viszonyok – megértése hiányzik a diák játékából,  
akkor a probléma gyökere a figyelem és a lélek e „tévút-
jaiban” kereshető; ezt kellene meglátnia egy tanárnak.  
Tévútra vihet az is, hogy az ember hajlamos a 
függőségekre: sportot űzünk a zenéből, nem látjuk 
a fától az erdőt. Pedig csak meg kellene állni, és 
jóindulattal és részrehajlás nélkül, nyitottan, sza-
badon rátekinteni a dolgokra és önmagunkra.  
Sokaknak az ilyen zenei „ráébresztés” után egyfajta 
megvilágosodás-élményük van, és jellegzetes zenei 
gyengeségeik, hibáik mintegy varázsütésre szűnnek 
meg. 

HA: Így a fejlődés is gyorsabb?
SL: Néhány hónap alatt sikerülhet megnyitni, a zene 
számára szabaddá tenni egy-egy látszólag zenei prob-
lémákkal küszködő muzsikus diákot. Milyen sokszor 
zenélnek félfigyelemmel a muzsikusok! Nem merik 
magukat teljesen odaadni a zenének, s ekkor nem is 
képesek kamatoztatni az egyébként bennük meglévő 
zenei tudásanyagukat, amelyet önkéntelenül is maguk-
ba szívtak az évek során. Ekkor könnyen ördögi körbe 
kerül a zenész. Ha megállítjuk ezt, és megpróbáljuk 
pozitívba visszafordítani, akkor egy gátlásokkal 
küszködő muzsikusból akár egy-két óra után olyan 
érzékeny és temperamentumos zenészegyéniséget 
lehet előhozni, aki képes önmaga játékát meghallani, 
kontrollálni, s aki a teljes figyelmet, odafordulást és 
ezek segítségével a benne rejlő értékes zenei tudás-
anyagot később is könnyedén elő tudja hívni magából. 
A cél végső soron az, hogy mélyen értse, érezze a 
hangok zenei kapcsolódását, a mű zenei folyamatai-
nak lényegét és örömmel, teljes figyelemmel… végső 
soron: szeretettel legyen képes viszonyulni ezekhez. 
Ha ez pszichológiai megközelítés, akkor nevezzük  
pszichológiának – de szerintem ez a zenei 
előadóművészet leglényege. A kettőt nem lehet 
elválasztani egymástól. Számomra a tanítás valódi 
célja szabaddá tenni a másik embert, hogy a rárakó-
dott rétegek alól a valódi értékeit, a felhalmozott  
pozitív tudását akadálytalanul adhassa oda közön-
ségének, társainak – úgy a zenében, mint az élet 
minden területén. 

A teljes interjú a http://www.fidelio.hu/edu_art/figaro 
weboldalon olvasható.
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TÁRCA
A „pozitív identitásvesztés” pozitívumát a felébredő 
tudatosság jelenti. A nagymértékű horizonttágulás 
ugyanis annak tudatossá válását eredményezheti, 
hogy mindazok a stílusok, amelyekkel egyes személyek 
vagy csoportok valaha és ma azonosították vagy azo-
nosítják magukat – és ezzel zenei és nemzenei tudatu-
kat az adott stílusokra korlátozzák –, valójában csak 
esetleges, szűkre szabott formaöltései a háttérben 
megbújó végtelen Alkotó Tudatnak.
Korábban gyakran megnyugtatott arra gondolnom, 
milyen jó, hogy némi fogékonyság és tájékozottság 
eredményeképpen én nem a mulatós rockkal, hanem 
– például – Bach Máté-passiójának világával azono-
sulok. Beszélgetésekből tudom: sok pedagógusi am-
bíciókkal rendelkező zeneakadémista fő küldetésének 
tartja, hogy a gyerekek úgy érezzék, ehhez a „szép és 
magasrendű” világhoz tartoznak – hogy tehát iden-
titásukat ez a világ határozza meg.
Ez nem rossz gondolat – vannak is lelkesítő példái 
megvalósulásának. Hanem ennél még jobb gondolat 
arra rávezetni a gyerekeket és felnőtteket, hogy valódi, 
eredendő lényük a Máté-passióhoz éppoly kevéssé 
köti őket, mint a mulatós rockhoz; hogy eredendő 
lényük az az Alkotó Tudat, amely a Máté-passiót és 
még számtalan stílus számtalan remekművét létrehoz-
ta, de amely maga egyik remekművel és egyik stílussal 
sem azonos.
Ennek a felszabadító, „pozitív identitásvesztésnek” 
a szimbóluma a Combino nem létező csengője.  
Az a hanglejátszó készülék a nagykörúti sárga óriás-
kígyó orrában, amely képes a csengő hangját meg-
jeleníteni, miközben maga semmilyen csengővel nem 
azonos, és elvileg akármilyen hangon meg tud szólalni.  
Igen, mulatós rockot éppúgy ki tud magából sugározni, 
mint Beethoven-szimfóniákat.
Igaz, e szimbólumnak van némi szépséghibája,  
melyet az előző számban gúnyolódás céltáblájává is 
tettem: a Combino hanglejátszója rettentően torzít.  
Ám a szimbolizált „pozitív identitásvesztés” esetében 
ez nincs így, sőt: az maga a torzításmentesség.
Egyszer talán kifejtem, hogy miért.

Loch Gergely

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

4., befejező rész – A pozitív identitásvesztés

A zongora-záróvizsgámra öt, különböző korból 
származó, eltérő stílusú művet kell megtanulnom.  
Mind az öt darab szerzőjéről elmondható, hogy az 
egyes művek körüli tágabb stílusköröket tartották 
alkotásuk kizárólagos terepének. E tágabb, ám globális 
értelemben mégis szűk stíluskörökön belül keletkezett 
az a zene, amely alkotói és – minden bizonnyal –  
emberi identitásukat is meghatározta. A zene, amelyre 
azt mondták: „ez az én zeném”.
Ahogy az UV villamosok gondolták a csengőjük 
hangjáról, hogy „ez a mi zenénk”, úgy gondolták 
ugyanezt egész korok és társadalmi csoportok zenét 
előállító vagy hallgató emberei bizonyos kisebb- 
nagyobb zenei stíluskörökről. Sőt, esetenként azt is  
állították, hogy „ez a zene maga”.
A kizárólagosságnak ezt a szilárd hitét a 19. század-
ban kezdte fenyegetni a korábban élt zeneszerzők 
műveinek újrafelfedezése, olyan műveké, ame-
lyek élesen különböztek az akkori kortárs zenétől.  
Ezzel az európai ember számára elvileg belátható 
zenei horizont nagyléptékű kitágulása kezdődött el.  
A folyamat a huszadik század elején a világ „nép-
zenéinek” megismerésével tovább fokozódott.
Persze csak az elvileg belátható horizont tágult ki – 
hisz gyakorlatilag ma is sokan vannak olyanok, akik 
kedvenc stílusukon kívül semmilyen más zenéről nem 
vesznek tudomást, és olyanok is, akiknek kedvenc 
stílusuk sincsen, ezért lényegében nincs is semmiféle 
zenei horizontjuk. Ez utóbbi eset a „negatív identitás-
vesztésnek” nevezhető folyamatba illeszthető.
Én azonban másféle folyamat, a „pozitív identitás-
vesztés” bemutatása miatt írom ezt a cikksorozatot. 
Azok az egyének lehetnek ennek a folyamatnak a  
részesei, akiknek valóban nagymértékben kitágult 
a zenei horizontjuk – a zeneakadémisták tehát jó  
eséllyel pályáznak a részvételre.
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LETŰNT SLÁGEREK NYOMÁBAN

Színházi- és zenekritikusok igen lesújtó bírálata  
szokott lenni a modorosság, amivel, valljuk be 
őszintén, nem szívesen találkozunk a színpadon. 
Ráadásul képzeljük el, hogy ezt a kemény szót egy jól 
fésült, skatulyából kihúzott, faarcú, frakkos bájgúnár 
énekes produkciója juttatja eszünkbe, a slusszpoén 
pedig, hogy ennek örülünk, mert nem borzasztó, 
hanem épp ellenkezőleg: lehengerlő, mivel úgy 
személyes és egyedi, hogy közben még hiteles is. 

Március 26-án a Tavaszi Fesztivál egyik kiemelkedő  
eseményének lehetett szem- és fültanúja a Művészetek 
Palotája közönsége, ugyanis a német kuplék és  
orfeumi dalok szakavatott tolmácsolója, Max Raabe 
és zenekara, a Palast Orchester adott egy kis ízelítőt  
gazdag repertoárjából. A 20-as és 30-as évek 
nagy slágereit úgy porolta le Raabe és csapata, 
hogy azok egyszerre tűnnek régről ismerőseknek, 
hagyományőrző módon autentikusaknak, valamint 
szokatlanul újaknak is. A címek valószínűleg túl sokat 
nem mondhattak a hazai közönségnek, bár egy-két dal 
ismerősen csenghetett. Csak néhány példa a kínálat-
ból: Küssen kann man nicht alleine, Du bist meine 

Greta Garbo, Kein Schwein ruft mich an, Heute Nacht 
oder nie. De az angol nyelvű korabeli szórakoztató 
zenék sora is megtalálható a palettán, mint például a 
Smoke Gets in Your Eyes vagy a You’re the Cream in 
My Coffee. Olyan számok ezek, amelyeket kicsit furcsa 
volt a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 
hallgatni, hiszen két dal között szívesen szóltam volna 
a pincérnek, hogy hozzon még egy italt. A kávéházi 
orfeumi hangulat szerencsére a hangversenytermi  
közegben is teljes mértékben átjött, bár talán 
ilyen német és angol szövegeknél – ha már kon-
cert-formában hallgattuk eme gyöngyszemeket – 
nem ártott volna a feliratozás, hogy a szövegeken  
is gyakrabban tudjunk nevetni, ne csak a show- 
elemeken, amelyeknél azonban nem éreztem semmi 
öncélúságot. A darabok szerves részeiként hatottak, 
úgy a Palast Orchester tagjainak kis koreográfiái, mint 
a hirtelen előkapott gumicsirke vagy a szünet előtt a 
csőharangok „véletlen” leverése, amit elsőre drámai 
pillanatként élt meg a közönség. 

A Palast Orchester összeállítása mindennaposnak épp 
nem mondható: zongora, néhány ütőhangszer (egy 
játékossal), hegedű, amelyen az egyetlen hölgytag, 
Cecilia Crisafulli játszott megkapóan szépen, és ha kel-
lett, virtuózan; ugyanaz a muzsikus játszott a bőgőn 
és néha sousaphonon, továbbá két trombita, egy har-
sona és négy szaxofon – esetenként klarinét – szere-
pelt az együttesben. A hegedűs és a fúvósok gyakran 
jutottak szólókhoz, amelyekben igazán megmutathat-
ták szakmai rátermettségüket és bizonyos esetekben 
humorukat is. Zeneileg különösen izgalmasak voltak 
a bariton-szaxofon állásai, de ez nem jelenti azt, hogy 
a többiek közül bárkit is elmarasztalnék. Ráadásul a 
hangszerjátékos urak néha megmutatták nagyszerű 
vokális adottságaikat is, mivel akadt néhány produk-
ció, amelyben Max Raabe köré csoportosulva énekes 
triót, kvartettet vagy egy kisebb kórust alkottak.

Főhősünk, Max Raabe azonnal belopta magát a 
magyar közönség szívébe magyarul elmondott 
bevezető szavaival, de szokatlan énekstílusával is.  
Ahogyan a bevezetőmben olvashatták, a fickó mintha  
a 20-as-30-as évekből lépett volna elő hátranyalt  
hajával, karótnyeltségével és teatralitásával, és még 
legviccesebb átvezető szövegeiben is maximum 
csak ironikus félmosolyokat engedett meg magának.  
De ez is hozzátartozik a korszakhoz, a műfajhoz.  
Az énekes baritonistaként kezdte pályáját, majd hamar 
rájött, hogy igazából nem elsősorban az operairoda-
lom érdekli őt, s nekilátott a már szinte elfeledett 
repertoár felkutatásának. A bársonyos basszustól a 
gyakran orrhangú tenoron keresztül egészen az ízlés-
esen tálalt falzettig terjed a művész hangtartománya, 

Max Raabe (fotó: Frank Eidel)
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tele modoros hangsúlyokkal, néha szinte glissandós-
nak ható hajlításokkal. A végeredmény kifejező,  
hatásos, s közben azt érezzük, hogy nem is Raabe 
van a középpontban, hanem maguk a darabok, amit 
azzal is érzékeltet a német énekes, hogy a zenekari 
bevezetők, átvezetők és lezárások idején a hát-
térbe vonul és elegánsan a zongorának támaszkodik  
mindenféle ráeső rivaldafény nélkül.

Akik már ismerték Raabét korábbról, valószínűleg  
sejthették, hogy a régi idők hangulatos dalai mellett 
a nagy sikernek örvendő popsláger-feldolgozások 
sem maradhatnak el a hangversenyről. Ráadásként a  
budapesti közönség Britney Spears Oops, I did it 
again…, valamint Tom Jones Sex Bomb című számai-
nak fergeteges Raabe-féle verzióit hallhatta, talán 
mondanunk sem kell, rekeszizmokat nem kímélő  
módon.  

(Max Raabe és a Palast Orchester. 2011. március 26. 
20:00. Művészetek Palotája, Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyterem. Budapesti Tavaszi Fesztivál)

Tóth Endre

A BOLSOJ

A világhírű orosz Nagyszínház, a Bolsoj zenekara és 
Sol Gabetta gordonkaművész látogatott el április 
9-én a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterembe. 
Műsorukra igyekeztek olyan darabokat tűzni, melyek 
ugyan nem népszerűek, de egészen biztosan elnyerik 
a nagyközönség tetszését. Így hallhattuk Csajkovszkij 
Hamlet-nyitányát, Lalo d-moll gordonkaversenyét és 
részleteket Prokofjev Hamupipőke című balettjéből.

A moszkvai Bolsoj 335 éves múltra tekint vissza;  
nem csak Oroszország, de a világ vezető színházai 
közé tartozik. Lévén a zenekar főleg a színpadi zenére 
szakosodott, így a három műsorszám közül kettőnek  
most is irodalmi alapja volt, melyek hallhatóan 
közelebb is álltak hozzájuk. Csajkovszkij Hamlet- 
nyitánya egy programszimfóniához közel álló műfajba, 
a nyitányfantáziába tartozik, csak úgy, mint az  
egyik legnépszerűbb műve, a Rómeó és Júlia-nyitány.  
A különbség a kettő közt, hogy az utóbbihoz tartozik 
egy balett is, míg az előbbi önálló mű. A nagyjából  
10 perces Hamlet-nyitány a teljes Shakespeare művet 
jeleníti meg, programja pontosan követhető.

Bolsoj Orchestra (fotó: Pető Zsuzsa, forrás: Müpa)
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Gintaras Rinkevičius vezénylési stílusa rögtön az 
első ütemek után világos volt, nem csak pálcájával, 
egész testével irányította a zenekart. Itt kell meg-
jegyeznem, hogy eredetileg Alexandr Lazarev, a Bolsoj 
egyik karmestere vezényelt volna, de betegség miatt 
lemondta a szereplést. Egy ilyen hír hallatán akarat-
lanul is mindenkiben felmerül a gondolat, hogy ez 
ronthat a produkció minőségén, általában nincs elég 
idő összemelegednie a zenekarnak a karmesterrel.  
Mivel én ezt csak a koncert után tudtam meg, szeren-
csére sztereotípiák nélkül hallgattam a hangversenyt, 
de így is feltűnt, hogy néha nem mindenki uralta száz 
százalékosan a helyzetet, sokszor nem fejezték be 
egyszerre a frázisokat, vagy nem léptek be pontosan.

Visszatérve a Hamlet-nyitányra: zavarodottság ide 
vagy oda, nem sokat vett le a produkció minőségéből 
a karmestercsere, a fantasztikus apparátusú zenekar 
úgy szólt, hogy valóságos cselekmény nélkül is pon-
tosan megjelenítették azt a drámát, amit Shakespeare 
megírt. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott a zenekar 
vonós részlege, tömör hangzás és tökéletes összhang 
jellemezte őket. Gyenge pont volt azonban a rezes 
szekció, nem is annyira pontatlanságuk, inkább hang-
színük miatt.

Ezután következett a spanyol származású francia  
romantikus zeneszerző, Lalo d-moll gordonkaversenye. 
Édouard Lalo darabjai ritmusában, dallamvezetésében, 
temperamentumában könnyen felfedezhetőek  
spanyol gyökerei. Talán az argentín származású Sol 
Gabetta kedvéért is választotta a zenekar ezt a művet, 
melynek szenvedélyes karaktere nagyon is közel áll 
hozzá. Maga a mű is igazán szólistacentrikus: bár 

igyekeztem hallgatni a zenekart is, a fiatal művésznő 
játéka mindig elvonta a figyelmemet, valóban nem 
mindennapi a technikája, átélése, egész kisugárzása. 
Ráadásként egy modern szólódarabot is előadott, 
mely szinte végig többszólamú, üveghangokkal tarkí-
tott, technikailag bámulatosan nehéz mű volt, sőt, a 
darab közepe táján Gabetta énekhangjával is beszállt 
a produkcióba.

A szünet után Prokofjev egy ritkán játszott, a  
Bolsojban bemutatott balettjéből, a Hamupipőkéből 
játszott részleteket a zenekar. A koncert első feléhez 
képest érezhetően derűsebb számok már inkább 
a szórakoztató komolyzene műfajába tartoztak, 
de ennek én örültem, szerintem jobb, ha egy kon-
cert a komolyabbtól halad a könnyedebb felé.  
Az ütős részleg apparátusa jelentősen növeke-
dett, többek közt egy zongorával és cselesztával 
is, melyeket Prokofjev valóban ütősként kezelt.  
Néhány ütős olykor kissé trehánynak tűnt, bár lehet, 
nem ők hibáztak, inkább Rinkevičius beintése nem 
volt mindig egyértelmű. Az én ízlésemnek kicsit túl 
sok felesleges mozgást végzett, csapongó vezénylése 
idegességet sugárzott, mely a koncert vége felé kicsit 
a zenekarra is átragadt. Mindennek ellenére bevallom, 
nagyon élveztem a koncertet.

(A Bolsoj zenekara. 2011. április 9. 19:30, Művészetek 
Palotája, Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem.  
Km.: Sol Gabetta (gordonka), vez.: Gintaras Rinkevičius. 
Műsor: Csajkovszkij: Hamlet – nyitány; Lalo: d-moll 
gordonkaverseny.)

Könyves-Tóth Zsuzsanna

Sol Gabetta (fotó: Pető Zsuzsa, forrás: Müpa)




