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KÖSZÖNTŐ

KERESZTVETÉS INDULÁSRA
Édesapám – vallásos család lévén – bevezette azt a
hagyományt otthon, hogy ha hosszabb utazásra indul
közösen a család, akkor induláskor keresztet vet. Szép
hagyomány, szeretem. Nem föltétlenül önmagában
csak a szimbólum jelentése miatt, hanem azért, amit
az adott helyzetben kifejez: reményt, hogy minden
rendben lesz; bizakodást, hogy az élet – Isten, a világszellem, bármi – odafigyel ránk is; hitet, hogy tudása
és gyakorlata elegendő a feladat megoldásához;
odafigyelést, hogy bármi jöjjön is, meg tudjon vele
birkózni; bátorságot, hogy a problémákkal szembe
tudjon szállni; aggodalmat, hogy nehogy valami,
bármi rossz történjen; és szeretetet. Szeretetet, amit
a családja iránt – irántunk – érez.
A hagyományok, jelképek valahol önmagukban
elegendőek lehetnek ahhoz, hogy életben tartsák az
embert. Antropológusok úgy tartják, az ősi, mágikus
tradíció öröksége ez. A pszichológusok szerint a –
minden emberben ott élő – gyermeklélek keresi így
a kapaszkodót a világban. Filozófusok és nyelvészek
ontják a különféle elméleteket róluk, amikkel
hétköznapi életünkben nem is gondolunk, csak
tesszük, használjuk őket, öntudatlanul.
Például a gondolataimat is szimbólumrendszer: a
magyar nyelv és a latin ábécé segítségével közlöm.
A kottában a zenei gondolatokat a kottajelek
szimbólumai rögzítik, az együttesekkel a vezénylő
mozdulatok szimbólumai közlik a vezénylő gondolatait. Tengernyi helyzetben és módon használunk
szimbólumokat, szertartásokat, hagyományokat.
Segítenek bennünket, ha helyesen használjuk őket.
Összekötnek és közösséggé alakítanak. És kifejezik

Czinege Ádám (fotó: Herman Péter)
érzéseinket és gondolatainkat – például egy édesapa
érzéseit és gondolatait, ha családját hosszú útra viszi.
Megtartotta évnyitó ülését az egyetem Szenátusa.
Elindult az új tanév. Használatba vettük a Zeneakadémia új épületét a Wesselényi utcában.
Hosszú útra indultunk.
Talán itt az ideje nekünk is „keresztet vetni”
induláshoz: ki-ki szíve, érzése szerint végiggondolva a ránk váró feladatokat, nézzen szembe
önmagával és azzal, ami rá vár. Mert szükségünk lesz
a reményre, a bizakodásra, a hitre, az odafigyelésre,
a bátorságra, az aggodalomra és a szeretetre.
Czinege Ádám
HÖK elnök
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FIGYELŐ
CSÁKI ANDRÁS 2. HELYEZÉST ÉRT EL
A SPANYOLORSZÁGI
FRANCISCO TÁRREGA
NEMZETKÖZI GITÁRVERSENYEN
Egyetemünk fiatal oktatója, Csáki András gitárművész
újabb rangos nemzetközi versenyen bizonyította
tehetségét. A kiváló második helyezést érte el a
gitárművészet egyik bölcsőjének és fellegvárának
számító Spanyolországban, a Benicassimban 2011.
augusztus 25. és szeptember 2. között 45. alkalommal megrendezett Francisco Tárrega Nemzetközi
Gitárversenyen.
A magyar gitárművész játékával belopta magát a spanyol közönség szívébe, amit a hatalmas tapson kívül az
is bizonyított, hogy ő kapta meg a nemzetközi verseny
közönségdíját is. A több mint negyven indulóból tizenketten jutottak a középdöntőbe, majd pedig négyen a
döntőbe, a verseny győztese a horvát Srdjan Bulat lett.
A nemzetközi verseny zsűrije javarészt spanyol
professzorokból és művészekből állt.
A Tárrega versenyen, a hagyományainak és
versenykiírásának megfelelően, csak első és második
díjat, valamint Tárrega művek előadásáért járó különdíjat és a közönség szavazata alapján közönségdíjat
osztottak ki.
Gratulálunk!
Forrás: http://lfze.hu/hirek/503

BARÁTH EMŐKE SIKERE
INNSBRUCKBAN
Baráth Emőke, a Zeneakadémia hallgatója, Pászthy
Júlia növendéke nyerte az innsbrucki Barokk Opera
Versenyt. A 25 éves énekesnőnek ítélték a közönségdíjat is.

TÓKA ÁGOSTON SIKERE
A II. NEMZETKÖZI BACH–LISZT
ORGONAVERSENYEN

Baráth Emőke

Tóka Ágoston orgona tanszakos hallgatónk harmadik
helyezést ért el a rangos Bach–Liszt Nemzetközi
Orgonaversenyen, melyet idén második alkalommal
rendeztek meg Weimarban. A háromfordulós versenyen a második helyezést is magyar versenyző, Kováts
Péter, a Zeneakadémia volt hallgatója nyerte; első
helyet nem osztott ki a nemzetközi szaktekintélyekből
álló zsűri (Michael Schönheit, Gillian Weir, John
Scott, Pier Damiano Peretti, Olivier Latry, Jon Laukvik,
John Grew és Matthias Dreißig). Ágoston harmadik
helyezéséhez a nemzetközi elismerés mellett 5000
eurós díj is járt.
Gratulálunk a szép eredményhez!
Forrás: http://lfze.hu/hirek/509

Az Innsbrucki Nemzetközi Régizenei Fesztivál és
Kurzus keretében másodszor rendeztek énekversenyt.
27 ország 71 jelentkezője közül tartották a legjobbnak
a 25 éves magyar szopránt. A zsűri döntése azért is
igazságos – írja a fesztivál honlapja –, mert a négyezer
eurós fődíj mellett az 1000 eurós közönségdíjat is
Baráth Emőke nyerte el.
Pászthy
Júlia
zeneakadémiai
növendékeként
Baráth Emőke korábban harmadik helyezést ért el
a Karlovy Vary-ban rendezett Nemzetközi Dvořák
Énekversenyen.
Emőke sikeréhez szívből gratulálunk!
A hír teljes terjedelmében megtalálható a
http://lfze.hu/hirek/490 oldalon.
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FIGYELŐ
IN MEMORIAM DOBSZAY LÁSZLÓ
2011. augusztus 26-án, életének 77. évében, hosszú
betegség után elhunyt Dobszay László, az egyetem
professor emeritusa, Széchenyi-díjas zenetörténész,
karnagy.
1935. február 2-án született Szegeden. Zenei tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán
végezte, tanárai Viski János (zeneszerzés), Engel Iván
(zongora), Kodály Zoltán (népzene) és Szabolcsi Bence
(zenetörténet) voltak. Emellett történelem- és irodalomtanulmányokat folytatott a budapesti Eötvös
Loránd Tudományegyetemen.
A Zenetudományi Intézetben 1975-től tudományos
főmunkatársként dolgozott. 1975-ben védte meg a
magyar népzene sirató-jellegű stílusáról írott kandidátusi értekezését, majd kinevezték a Zenetudományi
Intézet régizene-történeti osztálya vezetőjévé. Az
MTA Zenetudományi Bizottságának tagja, később
elnöke lett. 1990-ben kinevezték a Zenetudományi
Intézet népzenei osztályának, illetve a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Főiskola újonnan alapított egyházzene
tanszakának vezetőjévé, majd 1992-ben egyetemi
tanárrá. 1995-ben erőteljes szervező munkája révén
jött létre a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem doktori iskolája, amelyen belül az Egyházzenei alprogram vezetője lett. 1999 és 2002 között Széchenyi
professzori ösztöndíjjal kutatott. 2003-ben megvédte
akadémiai doktori értekezését, majd 2005-ben lett
egyetemünk professor emeritusa.
A Magyar Egyházzenei Társaság örökös elnöke, a
Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi
Bizottsága, az International Society of Musicology
vezető testületének és az Európai Tudományos
Akadémia (Academia Europaea) meghívott tagja
volt. Elnöke volt a Széchenyi Irodalmi és Művészeti
Akadémiának, melynek posztjáról 2011. április 20-án
lemondott.
Zenepedagógiai munkásságát és főként egyházzenei kutatómunkáját mind belföldön, mind külföldön
széles körben elismerik.
Nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy a
Figaro szerkesztőségének tagjaként én is írhatok pár
sort a tanár úrról – hiszen zenetörténészek és nálam
szakavatottabb kollégái már megemlékeztek róla.
Két szemeszter erejéig hallgattam egyházzenei tárgyakat, így Dobszay tanár úr óráin is ott ülhettem.
Sosem fogom elfelejteni, hogy tőle is tanulhattam.
Halálával a zenésztársadalom egy újabb nagy alakja
távozott közülünk. Ahogyan Batta András fogalmazott:

„Gyászolja az egyházzenei tanszék, a zenetudományi
tanszak, a doktoriskola, a teljes Egyetem, a Magyar
Tudományos Akadémia – az egész magyar zenei és
tudományos élet. Hiánya pótolhatatlan veszteség a
nemzetközi zenetudomány számára is.”
(idézet az alábbi hírből: http://lfze.hu/hirek/489).

IN MEMORIAM SAPSZON FERENC
2011. augusztus 4-én, életének 82. évében, hosszú
betegség után elhunyt Sapszon Ferenc karnagy, tanár.
Sapszon Ferenc 1929. december 14-én született
Szegeden. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán
1950 és 1957 között Vásárhelyi Zoltán tanítványa volt.
1957-től az Országos Filharmónia ösztöndíjas karnagya
az Állami Férfikarnál. 1958-tól a Rádióénekkar korrepetitora, 1964-től karnagya, 1966-tól karigazgatója
volt. 1990 és 2002 között a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Főiskola Debreceni Konzervatóriumának karvezetéstanáraként, főiskolai docenseként dolgozott.
1945 és 1950 között Szegeden, 1950-től Budapesten amatőr kórusok vezetője, 1952 és 1985 között
a Semmelweis Kórus, 1964 és 1978 között a Bartók
Kórus, 1984–2010-ig a Budaörsi Pro Musica Kórus,
1997–2006-ig a szlovákiai magyar pedagógusok Vass
Lajos Kórusának vezető karnagya volt. 1972-ben Liszt
Ferenc-díjjal, 1982-ben Érdemes Művész, 1989-ben
Kiváló Művész címmel tüntették ki; 1985-ben, majd
2002-ben megkapta a Bartók Béla–Pásztory Dittadíjat is. 2010-ben átvehette a Magyar Örökség-díjat.
A Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjével és
Lovagkeresztjével is kitüntetették.
Két évig dolgozhattam a Budaörsi Pro Musica kórusban
Sapszon Ferenc tanár úr keze alatt mint szólamvezető.
Nagyon sokat tanultam tőle. Az egyik kórustag, Baráti
Péter így emlékezett az utolsó próbára, melyen Sapszon Ferenc dirigált minket: „Kórusunk működésének
negyedszázados jubileumi koncertje után úgy folytatta
velünk a munkáját, ahogy a népdalban teljesedik be
az egyszeri szegény ember sorsa: »addig élek, amíg
élek, amíg bennem zeng a lélek«. És valóban, az utolsó
pillanatig kínálta, osztotta művészete, tudása, embersége legjavának kincseit. Amikor pedig megérezte,
hogy itt van végső visszavonulásának ideje, magában
eldöntötte, hogy befejezi a kórusvezénylést. Eljött
élete utolsó próbájára – melyen még ő volt a kórus
felelős vezetője –, és szikár, egyszerű szavakkal, kimért,
lassú beszédben röviden összefoglalta előttünk hat és
fél évtizedes karvezetői munkáját.”
Burkus Boglárka
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SZENÁTUS

TANÉVKEZDÉSI DÖNTÉSEKRŐL
Egyetemünk döntéshozó testülete a havonta ülésező
Szenátus. Ennek elnöke a Rektor, teljes szavazati
joggal rendelkező tagjai elsősorban az egyetem
oktatói és kutatói (jelenleg: Binder Károly, Hargitai
Imre, Hőna Gusztáv, Jeney Zoltán, Kovács Sándor,
Kutnyánszky Csaba, Ligeti András, Marton Éva,
Nemes László Norbert és Vigh Andrea) valamint a
Hallgatói Önkormányzat (a Szenátus egyharmada!)
tagjai (jelenleg: Burkus Boglárka, Czinege Ádám,
Nász Renáta, Pávai Gyopár és Tóth Endre). A Szenátus
egyéb munkakörben foglalkoztatottak által választott tagja: Gulyásné Somogyi Klára. Az Egyetemen
működő szakszervezeti alapszervezet a Szenátusba
Szirányi Gábort delegálta. Tanácskozási jogú tagjai
is vannak a testületnek: többek között ide tartoznak
a további tanszékvezetők, a kollégium és a könyvtár
igazgatója, a Bartók konzi és a hangszerészképző
szakközépiskola igazgatója/vezetője.

Ezután a belső ellenőrzési posztra beadott pályázatokat bírálták el. A rektor úr által legjobbnak ítélt két
embert hallgatta meg a Szenátus, Baranyiné Bűdy
Gabriellát és Fülöp Zoltán Andrást, akik mindketten
elismert szakemberek. A Szenátus Baranyainé Bűdy
Gabriellát javasolta erre a posztra. Mindkét állás
betöltésének véglegesítéséről miniszter dönt.

Mostantól új rovatot indítunk, amelyben beszámolunk a szenátusi ülésekről, a született döntésekről.

Ezt követően a Szenátus módosította a Tanulmányiés Vizsgaszabályzatot: idéntől kezdve a tanárváltási
kérelmek leadási határideje a tanévet záró ünnepi tanácsülés napja (és nem a következő tanév
regisztrációs időszakának utolsó munkanapja, ahogy
eddig volt).

2011. szeptember 20-án tartotta a Szenátus idei első
ülését, melyen ezúttal is fontos kérdésekről döntöttek.
Az ülés Dobszay László tanár úrra emlékezve néma
csenddel kezdődött.
A napirendi pontok előtt Bányai Miklós miniszteri
megbízott beszámolt az elmúlt két hónap munkájáról.
Elmondta, hogy most már látja, milyen is valójában
a Zeneakadémia helyzete és azt, hogy a rektorral
minden tőlük telhetőt megtesznek a pénzügyi helyzet
javításáért. Továbbá beszélt a Liszt Ferenc téri épület
felújításáról, mely megkezdődött. Az egész projekt
eredményeképpen nem várt költségekkel kell számolni – például a költözés, az Üllői úti épület bérlése és a Nagyteremből származó bevétel hiánya –,
melyek összesen 310 millió forint kiesést jelentenek.
A Zeneakadémia mindent megtett, hogy a veszteséget
csökkentse. Elmondta azt is, hogy próbálkoznak kihasználni az Európai Unió által nyújtott lehetőségeket.
Az első napirendi pontban a személyi kérdésekre
tértek ki. Elsőként a főigazgatói poszt betöltéséről
döntöttek, melyre 3 fő jelentkezett: Farkas Ágnes (aki
külföldi tartózkodása miatt visszalépett), Kovács Anna
(jelenlegi kontrolling vezető és megbízott pénzügyi
vezető), és Szászné Gulyás Tünde. A szenátus Kovács
Annát sorolta az első helyre.
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A második napirendi pontban a Wesselényi utcai
épület elnevezéséről volt szó. A Szenátus a rektor
javaslatára az új épületet Ligeti Györgyről nevezi el.
A névadó ünnepély október 1-jén lesz.
A harmadik napirendi pontban Kovács Anna tartott
rövid beszámolót a pénzügyi helyzetről, miszerint a kiadások és bevételek majdnem egyensúlyban vannak,
de ez az év végére biztosan negatív irányba változik a
források csökkenése miatt.

A következő napirendi pont szintén az oktatáshoz
kapcsolódott: néhány tárgy kontaktóraszáma, megnevezése és kreditszáma néhány tanszakon változik.
Ezután Lakatos Gerely főmérnök adott tájékoztatást az
épületről. Kiemelte, hogy az épületben nagyon finomra állított tűzvédelmi rendszer működik, tehát az egész
épületben TILOS A DOHÁNYZÁS. Elmondta azt is,
hogy mágneskártyás beléptető rendszer lép érvénybe
októbertől. A kártyákat (melyek nélkül nem lehet az
épületben közlekedni, illetve pótlása 5000.- forint)
jövő héten vehetik át az intézmény tanárai és diákjai.
A következőkben a Tanulmányi Osztály vezetője, Gazsi
Olivia adott tájékoztatást az évkezdésről. Elmondta, hogy nagyon sokan nem jelezték még, hogy az
elkövetkezendő félévet aktív vagy passzív hallgatóként
kívánják folytatni.
Végül a HÖK tájékoztatta a Szenátust az új felsőoktatási
törvény kapcsán elindult egyeztetésekről, amelyeket a
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciáján
folytatott.
Nász Renáta

MÚLTIDÉZŐ
Kedves Olvasóink!
Újra itt egy zenével teli év! Bár egy zenész számára a nyár talán még inkább mozgalmas a kurzusok, versenyek és
koncertek kavalkádjában.
A gólyák számára ez a tanév még csak a kezdete egy nem könnyű, de sok élményt és örömet adó útnak, amelyet
a 3–5 év alatt végigjárnak. Ők most, a tanévnyitón esküdtek fel azokra az értékekre és ideákra, amelyet iskolánk
névadója, Liszt Ferenc is képviselt. Tanév elején érdemes mindannyiunknak elgondolkodni – akárhány éve léptünk is az intézmény kötelékébe – , hogy milyen szerencsések vagyunk, hogy itt lehetünk, és hogy milyen elődök
nyomdokain járunk, kezdve a nagy mesterrel, Liszt Ferenccel.
Rovatunkban néhány történettel ismét az ő emlékének adózunk, hiszen október 22-én ünnepeljük 200. születésnapját, amit annak idején – nagy jövőt jósolva – egy üstökös feltűnése kísért. Olvassátok ezúttal ezt a néhány történetet,
amelyekben megmutatkozik Liszt nemeslelkűsége a többi ember felé és a tanításban való bölcsessége.
Horváth Lucia
A felnőtt Liszt kijevi élménye:

Liszt és a csodagyerekek:

1847 januárjában, Kijevbe érkezve
egy koncertet megelőző rövid
zongorapróba után úgy döntött,
hogy szállodájába a régi piactéren
keresztül megy vissza, amelyet
elleptek a portékájukat kínáló parasztok. Jóllehet kemény hideg
volt, Liszt elegáns angol kabátban, cilinderben és lakkcipőben
feszített. Amerre ment, a kijevi
parasztok ugyancsak megbámulták a „divatos urat”, de Liszt ügyet
sem vetett kíváncsiskodó pillantásaikra. Az ő tekintete egészen
máson akadt meg. Egy fal mellett
ősz öregember ült egy sokhúros
hangszer, a bandura fölé hajolva,
amelyet Liszt még sosem látott
azelőtt. Unokája állt mellette, s az
öreg kíséretével egy régi, szomorú
ukrán dalt énekelt. A lány vak volt,
s dalával nagy hatást gyakorolt a
körülállókra. Amikor a dalnak vége
volt, az öreg levette a sapkáját, s az
emberek aprópénzt dobtak bele.
Lisztnek azonban még nem volt
ideje, hogy helyi pénzt váltson,
csak csekk volt nála, ezért visszasietett a koncertterembe, hogy
beváltsa. Mire azonban visszatért
a piacra, már nem voltak ott. Lisztet felkavarta a vak lány és szomorú dala, s vagy két órát járkált
föl s alá a Dnyeper jeges partjain,
és ez a muzsika járt a fejében.
Esti koncertjén erre a dallamra
rögtönzött, s így született a Glanes
de Woronince utolsó darabja, a
dumka.

Liszt nem szerette a csodagyerekeket; de úgy látszik, Aloys
Tausig nem tudott erről, amikor
1855 nyarán Varsóból elhozta
Weimarba tizenhárom esztendős
fiát, Carlt. Liszt először nem
akarta meghallgatni a Wunderkindet („Sohasem érnek sokat”),
így az apa cselre kényszerült.
Miközben Liszt a szivarját élvezte,
és barátaival beszélgetett, a kis
Tausigot becsempészték a szomszéd szobába a zongorához, s a fiú
egy előre megbeszélt jelre elkezdte
játszani Chopin Asz-dúr polonézét,
mégpedig olyan briliánsan, hogy
néhány ütem után Liszt körülnézett és felkiáltott: „Felveszem!”
Liszt jó tanácsai nekünk:
Bimbózó karmestereknek azt javasolta: „A partitúra legyen a fejedben, ne a fejed a partitúrában.”

A nemes lelkű és gyermekien naiv
Liszt:
Egy alkalommal a fiatal Liszt, amint
egy párizsi körúton sétálgatott,
megállította egy fiatal utcaseprő s
egy sou-t kért tőle. Liszt nem tudta
visszautasítani a kérést, kutatott a
zsebében, de csak egy ötfrankost
talált. Megkérdezte az utcaseprőt,
tud-e visszaadni.
„Nem – válaszolta amaz –, de gyorsan felváltom.”
Az utcaseprő az ifjú művész kezébe
nyomta a seprűt, és elrohant.
Liszt a seprűt szorongatva türelmesen várakozott. Csak amikor a
járókelők álmélkodását látta, akkor
jutott eszébe, milyen mulatságos
látványt nyújthat, de
azért csak tartotta a
seprűt, mintha valami
szent kötelességet
teljesítene, míg
tulajdonosa vissza
nem tért.

Zongoristáknak szólt a következő:
„A zenében Bach az
Ótestamentum, Beethoven
az Újtestamentum.”
Egyik jó
gondolatát
éppen a
bibliai nyelv
ihlette:
„Kezdetben
vala a ritmus.”
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ABLAK
Kedves Olvasóink!
Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik leküzdötték a tanévkezdés nehézségeit, az állapotváltással, a tantárgyfelvétellel járó gyomorideget, és a „Jaj, Istenem, hogy is lesz az órarendem?”- jellegű problémákat…
Mivel fontos, hogy a művészek a szakterületükön túli, más művészeti ágak világába is bejáratosak legyenek, idén
szeretnénk az Ablakot nagyobbra nyitni a többi budapesti művészeti egyetem programajánlóinak segítségével.
A már jól ismert könyv-, film- és szórakozóhely-ajánlók emellett porondon maradnak, ezért mindenkit ösztönzök,
ha bármilyen ötlete van, vagy szívesen írna ilyen ajánlókat, ne habozzon, vágjon bele, s keresse fel bátran az újság
munkatársait.
Októberi számunk fő témája a magyar nyelv. Sokan nem is tudják, hogy működnek Magyarországon olyan
szervezetek, amelyek azért munkálkodnak, hogy a magyar nyelv sokszínűségével, szépségével fennmaradhasson.
Ezen kívül folytatódnak a Kollégiumi Kulturális Klubestek is, de mindezek előtt a dolgos hétköznapok mögött
lássuk meg az ősz szépségét is egy kis vers segítségével.
Kerner Mária

VERS
Szép Ernő: Október
Vergődő ágról
kalapomra szállj,
a kalapomról
vállamra találj.
Szivarzsebembe
csússzál lefele,
szívemre simulj,
gyere, no gyere.
Itt megmelegszel,
s nem rongyol a szél,
kedves kisvirágom,
hervadt falevél.

ERŐS VÁR
Beszámoló
az I. Anyanyelvi juniálisról
(Széphalom, 2011. június 17–19.)
Szeretem a Zemplént; nyolcéves
korom óta valahányszor visszatérek oda, megérint a hegyek
érintetlensége, misztikuma, föllelkesít a tudat, hogy a tájat, amelyen járok, kétszeresen is tekinthetem a magyar kultúra bölcsőjének.
A Széphalmon nemrég átadott
Magyar Nyelv Múzeumát most
először láttam. Monstruózus,
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erődszerű, mégis emberszabású
épület. „Erős vár a mi nyelvünk” –
Kosztolányi hátrahagyott írásainak
Illyés Gyula által adott címe kódolja az építész üzenetét.
Az
Anyanyelvápolók
Szövetsége és a Magyar Nyelv és
Kultúra Nemzetközi Társasága
– több más nyelvvédő szervezet
közreműködésével, ifjúsági szervezetek és több egyetem hallgatói
részvétele mellett – először rendezte meg Széphalmon Anyanyelvi
juniálisát.
Érkezésünk után, péntek délután
az Anyanyelvápolók Szövetsége kihelyezett elnökségi ülésére került
sor. Mindnyájan ott ültünk a legendás, immár testet öltött ovális
asztal körül, amely köré Kazinczy
képzeletben a Magyar Tudós Társaság első tagjait ültette. Az ülés
után megindító portréfilm idézte
meg az akkor csupán néhány napja
eltávozott Deme László nyelvészprofesszor, nyelvművelő emlékét.
Míg Balázs Géza vezetésével be
nem jártuk a múzeum állandó
kiállítását, sokat tűnődtem, vajon állítottak-e valaha a világon
múzeumot egy nyelvnek? Vajon
nem rossz ómen ez? A magyar
nyelvet, amely eleven, élő organizmus, vitrinekbe zárni, mint cseréptöredékeket, vagy koponyacsontokat? A kiállítás megálmodói és
kivitelezői, azt hiszem, példásan
oldották meg a feladatot. Igényes,

korszerű múzeum született, információkban gazdag, ugyanakkor
nem megterhelő, komoly szakmai igényű és játékos, amelyben
sok-sok felhőtlen és derűs órát
eltölthet az érdeklődő.
Számomra a háromnapos rendezvény egyik csúcspontja egy budapesti és egy helyi (bodroghalászi)
népdalkör közös produkciója volt,
amely a Himnuszos énekek címet
viselte. A kórusvezető Tar Mihály
értő, világos kommentárjai kapcsolták össze a dallamokat, amelyeket hosszú évszázadok során mi
magyarok, vagy nemzetrészeink –
székelyek, csángók – himnuszként
fogadtunk el és énekeltünk.
Szombaton délelőtt vette kezdetét a Nyelv és Lélek című
konferencia, Pomogáts Béla elnökletével. Izgalmas előadások
szóltak
nyelvművelőkről
és
olyan irodalmárokról, akiknek
életművében kiemelt szerepet
játszott anyanyelvünk ápolása,
védelme. A pontosság kedvéért
álljon itt a teljes lista: Pomogáts
Béla Lőrincze Lajosról, Kiss Jenő
Benkő Lorándról, Cseke Péter
Szabó T. Attiláról, Koncsol László
Illyés Gyuláról, Máté László Fábry
Zoltánról, Fráter Zoltán Karinthy
Ferencről, Balázs Géza Kosztolányi
Dezső munkásságáról adott elő.
Igazi ínyencséggel zárult az este,
egy sátoraljaújhelyi készítésű
filmmel, amely Kazinczy jósze-
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rivel ismeretlen Molière-fordítását
dolgozta föl (A botcsinálta doktor), kitűnő amatőr színészek
közreműködésével.
Jó volna, ha hagyomány válna
a széphalmi juniálisból, és jó
volna az is – bár tudom, hogy az
anya-nyelvvel való értő foglalkozás sosem lesz a tömegeké –,
ha jövőre mindez kicsit nagyobb
nyilvánosság előtt zajlana!

ÖSSZMŰVÉSZET
Programajánlónkban első helyen szerepeljen egy igazi összművészeti rendezvény, amellyel egy kicsit közelebb kerülhetnek egymáshoz a művészeti
egyetemek hallgatói. Nem színpadra vagy kiállító terembe invitálunk benneteket először, hanem egy összművészeti bulira 2011. október 20-ára
(csütörtök), a Dürer kertbe (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19–21.)!
Kapunyitás: 22 óra! Gyertek minél többen!
Most pedig kicsit szakmaibb
programokról az egyetemek e havi
kínálatából:

Bertolt Brecht:
Félelem és macskajaj a harmadik
birodalomban

KKK! KKK! KKK!

Színház- és Filmművészeti
Egyetem:

Helyszín: Ódry Színpad
Előadások: október 22. szombat
18:45; október 23. vasárnap 18:45.

Idén is folytatódnak a Kollégiumi
Kulturális Klubestek a Városligeti
fasor 33. alatt található Bartók
Béla Kollégiumban. A két szervezőmoderátor, Czinege Ádám és Tóth
Endre ismert vagy esetleg kevésbé
ismert, de biztosan érdekes, különleges embereket, jeles művészeket
hív meg beszélgető estre, illetve
filmklubra.

Elkezdődött az Ódry Színpad
(1088 Budapest, Vas utca 2/c)
őszi szezonja.
Íme az októberi bemutatók:

Az
első
találkozóra
2011.
október 6-án 20 órától kerül
sor, amikor is Ónodi Eszterrel ismerkedhetünk meg közelebbről.
A kiváló színművésznő 1998 óta
a Katona József Színház tagja,
de színpadi szerepei mellett –
amelyek Szophoklésztől egészen
Spiró Györgyig átölelik a színműirodalmat – olyan filmekben láthattuk nagyszerű alakítását, mint
a Glamour, a Jadviga párnája, a
Meseautó, a Valami Amerika,
A napfény íze vagy az Állítsátok
meg Terézanyut!

Oleg és Vlagyimir Presznyakov:
Ágytörténetek

Az ingyenes eseményre mindenkit szeretettel várunk! Kérdést
a moderátorokon kívül természetesen bárki más feltehet.
Érkezzetek időben, hogy legyen
helyetek!

Helyszín: Ódry Padlás
Előadások: október 22. szombat 15:00 (premier); október 23.
vasárnap 15:00.

Horváth Bálint

Lukas Bärfuss:
Szüleink szexuális neurózisai
Helyszín: Ódry Padlás
Előadások: október 2. vasárnap
19:00 (premier); október 3. hétfő
22:00; október 16. vasárnap 19:00

Helyszín: Ódry Padlás
Előadások: október 10. hétfő
19:00; október 11. kedd 19:00.
Gimesi Dóra:
Olympos High School
Helyszín: Ódry Színpad Nádasdyterem
Előadások: október 13. csütörtök
15:00 (premier); október 14.
péntek 19:00.
Aldous Huxley:
Szép új világ

Magyar Táncművészeti Főiskola:
Modern táncelőadás
Helyszín: a Főiskola Ifj. Nagy Zoltán
Színházterme (1145 Budapest
Columbus u. 87–89.)
Időpont: október 8. szombat
11:00.
Tánc, tánc, tánc… a Magyar Táncművészeti Főiskola önálló estje
Helyszín: Nemzeti Táncszínház
(1014 Budapest, Színház utca 1–3.)
Időpont: október 13. csütörtök
19:00.
Magyar Képzőművészeti
Egyetem:
Vígh Tamás az utolsó főművek
2006-2010
Megnyitó: 2011. szeptember 28.
18:00.
Helyszín: Parthenón-fríz Terem
(1062 Budapest Andrássy út
69–71.) Megtekinthető: 2011.
október 17-ig.
Moholy-Nagy Művészeti
Egyetem:
Design Hét Budapest 2011
Időpont: 2011. szeptember 30.–
október 9.
Részletek: www.designhet.hu
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PORTRÉ
„NYITOTTNAK KELL LENNI A VILÁG DOLGAIRA!”
KM: Ők szorgalmazták a zenetanulást?
GJ: Kezdetben kellett egy szelíd erőszak, de aztán ez
viszonylag hamar belsőmmé vált. Sosem volt kérdés
például, hogy milyen hangszert válasszak. Igaz, hegedültem pár hónapig, de az nem vált be. Kezdettől
fogva vonzott a zongorában rejlő improvizációs
lehetőség, a blattolás izgalma, a sokszólamúság.
KM: Ha már a sokszólamúságnál tartunk: az orgona
nem jött szóba?
GJ: Nagy szégyen, de az orgona sajnos nem áll hozzám
olyan közel. Nem azért, amiért sokszor vádolják, hogy
mechanikus gépkezelés lenne. Számomra egyszerűen
fontos a zongora érzete. Nem tudnám a két hangszert
váltogatni, persze vannak olyanok, akiknek ez remekül
megy.
KM: És mikor vált egyértelművé a muzsikus pálya?
GJ: Gyermekkoromban állatorvos szerettem volna
lenni, de jobban sajnáltam az állatokat, mintsem hogy
a kezeim közé kerüljenek, és a gyógyítás által fájdalmat okozzak nekik. Azt hiszem, nagyjából hatodikos
koromtól kezdve biztos volt a zenei pálya.
Gábor József
Gábor Józsefet, a kiváló Liszt-díjas zongoraművészkorrepetitort a Zeneakadémián leginkább a fuvolisták ismerik, bár talán ők sem annyira közelről.
Hogy hogyan bírja az állandó ingázást Budapest és
Győr között, valamint miként lehetett egy személyben kamaramuzsikus és futballbíró, a most következő
beszélgetésből megtudhatjuk.
Kerner Mária: Mikor kezdett el zenével foglalkozni?
Gábor József: Az általános iskola második osztályában kezdtem előképzőbe járni, harmadiktól pedig
hat éven keresztül tanultam zongorázni a kőbányai
zeneiskolában. Ezután kerültem a budapesti Bartók
Béla Zeneművészeti Szakiskolába Zempléni Kornélhoz,
később a Zeneakadémián is nála tanultam.
KM: Volt muzsikus a családban? Mégis hogy jött a
zene iránti érdeklődés?
GJ: Édesanyám még a két világháború között
tanult hegedülni, egészen a főiskolai szintig eljutott.
Édesapám ugyan később gyógypedagógus lett, de
a második világháború előtti időszakban színpadi
szerzőként működött. Operetteket, daljátékokat
komponált, kiváló tenor hanggal rendelkezett,
de nem volt hivatásos muzsikus.
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KM: Mindig is kamarazenész szeretett volna lenni,
vagy a szólista karrier is vonzotta?
GJ: A szólista pálya igazából sohasem vonzott.
A kamaramuzsika, a kíséret, az együtt zenélés
szenvedélye már konzis koromban kialakult. Ahogy az
imént említettem, a zongorának is a többszólamúsága
fogott meg, ami a kamarazenében még inkább jelen
van, hiszen még több hangszer társul az amúgy is
sokszólamú instrumentumhoz.
KM: Tanítani vagy koncertezni szeret jobban?
GJ: Tulajdonképpen én is azt vallom több kollégámmal
együtt, hogy ez a két tevékenység kiegészíti egymást.
Például, ha az ember zongora mellől tanít, rájöhet olyan megoldásokra, amelyek segítik az előadóművészi
oldalt.
KM: Elsősorban fuvolistákkal és hegedűsökkel dolgozik együtt. Miért épp ezek a hangszerek? Illetve
hogyan jött az énekesekkel való munkakapcsolat?
GJ: Kicsit a véletlen is hozta ezt, na meg az ismeretség. Annak idején a konziban csellistákat kísértem,
manapság viszont ez szinte egyáltalán nem jellemző.
Azután, amikor 1970 őszén a győri szakközépiskolába
kerültem, eleinte minden tanszakról kellett kísérnem
növendékeket, ami nagyon megterhelő, ugyanakkor
nagyszerű iskola volt a blattolás fejlesztésére és a
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repertoár megismerésére. Később a fuvola, a klarinét,
a hegedű és az ének maradt meg.
KM: Van ezek között kedvence?
GJ: A fuvolát és az emberi hangot emelném ki talán,
de repertoár tekintetében a hegedű bír a leggazdagabb, legnemesebb irodalommal.
KM: Szabadidejében mivel foglalkozik szívesen?
GJ: Harmincöt éven át, az aranysípig bezárólag
voltam futballbíró, persze csak magyarországi
meccseket vezettem. Azt hiszem, ez kiegészítő
mozgásnak is jó volt. Gyerekkoromban mindig is
inkább a bírót figyeltem szenvedélyesen és nem a
meccset. Ez nem szokásos dolog, hisz a játékvezetőt
vagy szidni szokták, vagy figyelemre sem méltatják.
A pályák tartozékai vagyunk, érdekes módon veszünk
részt a játékban. Szoktam azon gondolkodni, hogy a
kísérés és a játékvezetői tevékenység valahol rokonok.
Mindkettőnek érezni kell a ritmusát, a játékosokkal
egyfajta kommunikációban kell lennünk, noha nem
szabad beszélnünk, hiszen azt az ellenőr sem nézi jó
szemmel, és muzsikálás közben sem szavakkal tesszük
ezt.
KM: Aktívan is sportolt?
GJ: Fociztam egy azóta már megszűnt egyesület
ifjúsági csapatában, hozzáteszem, nem valami jól.
De egy zenész számára a sportolás igen veszélyes
lehet a sérülések miatt. Így azt lehet mondani, hogy
igazán aktívan nem sportoltam. A foci mellett egyébként a másik kedvenc sportágam – és ezen mindenki
meglepődik – a salakmotor. Persze ezt nem próbáltam,
de valahogy vonz a salak szaga és a családias légkör,
hiszen egy ilyen versenyen mindenki ismeri egymást.
Sajnálatos, hogy nagyon kevés salakmotor-pálya van
Magyarországon.
KM: Rengeteg versenyen és koncerten közreműködik
korrepetitorként. Mi a titka hatalmas munkabírásának,
fiatalos lendületének?
GJ: Egyrészt a fiatalok, másrészt a zene közelsége,
gondolom.
KM: Budapest és Győr között ingázik. Milyen a
„kétlaki” élet?
GJ: Mind a két helyen van lakásom, a körülmények
jók, ami igen fontos. A vonatozás pedig kifejezetten
hasznos időtöltésre „kényszerít”: nem nagyon lehet az
olvasáson kívül mást csinálni. Persze lehet memorizálgatni, darabokat átismételni, de elsősorban irodalmi
ismereteim jelentős részét köszönhetem ezeknek az
utazásoknak, valamint a hírekről is ekkor értesülök.
Úgy gondolom, amúgy kevesebb időm jutna olvasásra.

KM: 2010-ben Liszt-díjat kapott. Hogyan fogadta?
GJ: Nagyon nagy meglepetés volt számomra, mivel
általában szólisták kapják a díjakat. Egyben kicsit
kellemetlenül éreztem magam, hiszen rengeteg olyan
idősebb vagy akár fiatalabb kollégát tudnék említeni,
aki már rég rászolgált volna egy ilyen elismerésre,
de nevük mégsem került még ennyire előtérbe.
Pedig a korrepetitorság is egy igen fontos szolgáltatás,
a szó legnemesebb értelmében. De természetesen
nagy örömmel fogadtam.
KM: Ha újrakezdhetné, csinálna másképp valamit?
GJ: Én jól érzem magam a bőrömben, valószínűleg
nem változtatnék semmin, de ez egy nehéz kérdés.
Ha az emberi kapcsolatokat nézzük, soha nem
lehetünk biztosak abban, hogy minden megfelelően
alakult-e, de ha a szakmára vonatkozik ez a kérdés,
akkor határozott nem a válaszom.
KM: Ha már az emberi kapcsolatokat említette: a szakmai közösségein kívül mesélne szűkebb környezetéről,
a családjáról?
GJ: Második házasságomban élek, jelenlegi feleségem, Jászberényi Lilian is muzsikus, zongorakísérő
a Bartók konziban. Általában meglepődnek azon, hogy
nincs gyermekem. Ezt nem terveztük, egyszerűen így
alakult. Valaki meg is fogalmazta azt a gondolatot,
hogy nekem a tanítványaim a gyermekeim. Talán ezért
nem érzem azt a hiányt, amit kellene.
KM: Ha egy mottóval kellene jellemeznie pályáját,
életét, mi lenne az?
GJ: Én mindenképpen adni szeretek. Amikor kapok,
mindig zavarba jövök. Az már mindegy, hogy a közönségnek adni, vagy a kamarapartnernek, az ifjúságnak
vagy a hallgatóknak, a lényeg egy: az adás. Költőibben
szeretetnek mondanám.
KM: Ha minden fiatal muzsikushoz intézhetne pár
mondatot, mit mondana, mit tanácsolna nekik?
GJ: Nemrégiben beszélgettem egy mérnököket tanító
egyetemi professzorral, aki elpanaszolta, hogy a
fiatalok jelentős része manapság csak a diploma, a
papír megszerzéséért küzd, azon kívül igénytelenség, kulturálatlanság jellemzi őket. Szerintem nálunk,
zenészeknél még nem ilyen súlyos a helyzet, persze
nem akarom elkiabálni. Mindenesetre úgy látom, a
zenének van egyfajta léleknevelő hatása, nemesítő
ereje. Ezért fontos a szint és ennek a szellemiségnek
a megtartása, sőt a mérce magasabbra helyezése.
Meg kell ismerni a társművészeteket, nyitottnak kell
lenni a világ dolgaira!
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ZSŰRI ÉS KÖZÖNSÉG EGY VÉLEMÉNYEN
Elérkezett döntőjéhez a budapesti Liszt-verseny,
melyen az 53 induló közül már csak öten mérhették
össze tehetségüket, virtuozitásukat. A Művészetek
Palotájában szeptember 17-én és 18-án játszották a délutáni koncerteken a h-moll szonátát,
az estieken pedig a zsűri által megadott négy Lisztzongoraverseny közül az egyiket.
Régi hagyomány, hogy a legjobbnak bizonyuló zongoristák Liszt Ferenc h-moll szonátáját játsszák a
zeneszerző nevében rendezett versenyek végső megmérettetésén. Ez alól a mostani sem képezett kivételt.
Persze a választás nem csak szokásnak tudható be.
Kétségtelen, hogy Liszt életművében ez a legnagyobb
szabású szóló zongoramű, melyben a komponista
bonyolult személyiségének összes eleme felfedezhető.
Vásáry Tamás előszeretettel említi Liszt Faustszonátájaként a darabot. És valóban, ha létezne a
filozófiai eposz műfaja a zenében, a h-moll szonáta
lehetne az iskolapéldája. A kezdő és a befejező
pontszerű h hangban – ismét Vásáry Tamást idézve
– a mindenség fedezhető fel, a megjelenő karakterekben ott van az ördög, a szerelem és a vallás.
És hogy miért szonáta? Ezt a kérdést minden valamire
való zenetudós és művész feltette már magában.
A legtöbb elemzésben megpróbálják a szonátaforma
és műfaj hagyományos kereteibe szorítani a művet,
több-kevesebb sikerrel.
Közel sem mondható egyértelműnek tehát a darab
értelmezése. Épp ezért alkalmas arra, hogy a verseny
öt legjobb zongoristája megmutathassa saját elképzelését, és egyben tanúbizonyságot tegyen virtuozitásáról is. Mivel már az utolsó fordulónál járunk, a
megvalósításhoz szükséges eszköztára mind az öt
művésznek megvan. Ami különbséget tehet köztük,
az az értelmezés, stílus, a darabbal való azonosulás
mértéke.
Az esti műsorra két zongoraversenypár közül választhattak az ifjú zongoristák. A zsűri döntötte el,
melyiket játsszák végül a Magyar Rádió Szimfonikus
Zenekarával. Itt elsősorban Medveczky Ádám kar-

FIGARO | 2011. október

mesterrel és a zenekarral való együttműködés volt
döntő. Persze az egyéni megközelítés, virtuozitás itt
is megmutatkozott, de mivel mindenki ugyanazzal a
zenekarral játszott, érdekesebb volt, hogy mennyire
tudnak kommunikálni a dirigenssel, illetve egymásra
hangolódni a zenekarral.
Elsőként az éppen a díjkiosztó napján 23 éves Balázs
Jánost hallhattuk. H-moll szonátája rendkívül érzelemdús, finom mozzanatokban gazdag előadás volt.
Az öt versenyző közül az ő megközelítése mondható
a leginkább rendhagyónak. A lírai részeket döbbenetesen lassan játszotta, ezzel olyan színeket
kihozva mind a hangszerből, mind a műből,
melyeket nem gyakran hall az ember. A zsűri az
Esz-dúr koncertet választotta az esti erőpróbára, így
a verseny első zenekari produkciója Liszt leghíresebb zongoraversenye lett. Balázs János rendkívüli
magabiztossággal ült a zongorához, melyet az egész
darab alatt meg is tartott. Végig összpontosított
figyelemmel játszott, a zenekar és Medveczky Ádám
minden rezdülését figyelte, így egy igen igényes
előadással ajándékozta meg a közönséget.
Magyar versenyzőnket Sergey Belyavskiy, a mezőny
legfiatalabb pianistája követte. Fegyelmezett zongorajátéka és ördögi technikája alapján jóval idősebbnek
gondolnánk 17 évesnél. Talán éppen mértéktartó
stílusa miatt kevésbé ütközött ki a személyisége a
h-moll szonátában. Este az A-dúr zongoraversenyt
játszotta, amelynél még inkább érződött, hogy nem
volt elég ideje rutint szerezni a zenekarral való játszásban. Kevésszer nézett a karmesterre, néhol hallani lehetett, hogy nincs pontosan együtt a többiekkel.
Ennek ellenére valószínűleg nagy karrier áll az ifjú
orosz művész előtt.
A szombati nap utolsó versenyzője Ilya Kondratiev
volt. Oroszosan erőteljes játékmódja magával sodorja a hallgatót, rendkívül közeli billentése hallatlan
intenzitást kölcsönöz játékának. A h-moll szonáta
fúgája energikusan indult, és olyan organikusan
épült fel, mint talán egy másik versenyzőnél sem.
Szintén az A-dúr zongoraverseny szerepelt Kondra-
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Jobbra: Alexander Ullmann a 45. Nemzetközi
Liszt Zongoraverseny első helyezettje
tiev műsorán, melyet így még az előző előadás friss
emlékével fülünkben hallgathattunk meg a szünet
után. Markáns játékával sikerült megteremtenie az
egyensúlyt a zongora és a zenekar közt, a közönség
pedig őt illette meg a nap leghosszabb tapsával.
Szeptember 18-án Nicolas Namoradze játszotta
elsőként a h-moll szonátát a délutáni koncerten.
Rendkívül kottahű játéka precizitásról árulkodik,
bár kevésbé sikerült átadni egyéni elképzeléseit a
darabbal kapcsolatban, mint amennyire azt Liszt
műve megengedi. Este a Haláltáncot kérte tőle a
zsűri. Medveczky Ádám zseniálisan építette fel a
darabot, a zenekar úgy szólt, ahogyan szólnia kellett.
Namoradze erőteljes játékához jól illett a groteszk
mű, bár kissé keveset kommunikált a karmesterrel
Belyavskiy-hoz hasonlóan.
Alexander Ullmann brit versenyző előadása maradt
utoljára. A délutáni h-moll szonátában a karakteres
elemek mellett nagyon finom, lírai mozzanatok is
jelen voltak. Este harmadszor is meghallgathattuk az
A-dúr zongoraversenyt. A közönség szűnni nem akaró
tapsvihara már sejteni engedte az eredményt.
A verseny győztese a 20 éves Alexander Ullmann
lett, második helyezést ért el Ilya Kondratiev, a
harmadik díjat pedig Balázs Jánosnak ítélte a zsűri.
Ősi trükk, hogy ha valakit szeretnénk, hogy megnyerjen egy versenyt, tapsoljuk vissza minél többször, mert
a közönség hatása alól a zsűri sem tudja kivonni magát.
A mellékelt ábra bizonyítja, hogy ezúttal is bevált a
módszer.
Könyves-Tóth Zsuzsanna
/A verseny elődöntőiről és középdöntőiről szerzőnk a
Fidelio.hu Edu-Art rovatában számolt be a Figaro online „hasábjain” A Liszt-verseny döntőjének küszöbén
címmel
(http://fidelio.hu/edu_art/magazin/a_lisztverseny_dontojenek_kuszoben). Jelen cikkünket
a Fidelio.hu is rövidesen közli az elődöntőkről és
középdöntőkről szóló beszámolóhoz hasonlóan
hangillusztrációkkal tarkítva./
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BANDEMONDA
Kedves Olvasóink!
Legújabb rovatunkban szeretnénk Titeket megismertetni egyetemünk komolyzenei, jazz és népi zenekaraival,
együtteseivel. Az Anima Musicae Kamarazenekarral először egy diplomakoncerten találkoztam. Már akkor nagyon
tetszett az a zenei kifejezésmód, az összetartás, ami belőlük a közönség felé sugárzott. Nemrég sikerült őket újra
hallanom: ismét felejthetetlen élményt nyújtottak. A zenekar művészeti vezetőjével, G. Horváth Lászlóval beszélgettünk a megalakulásukról és a zenéről általában.

A LÉLEK ZENÉJE – A ZENE LELKE
megkérdeztem hasonló motivációjú zenésztársaimat,
hogy van e kedvük szervezett s rendszeres formában
együtt muzsikálni. Így alakult meg az Anima Musicae
Kamarazenekar 2010 februárjában. A kezdeti motiváció az együtt zenélés öröme volt, kiugrani az eddigi
keretekből. Később világossá váltak a célkitűzéseink,
s mostanra már azt gondolom, kialakult egyfajta
Anima Musicae arculat.
BL: A zenekarotok neve Anima Musicae, azaz a zene
lelke. Honnan jött a névválasztás?

G. Horváth László
Békéssy Lili: Először is gratulálok a versenygyőzelmetekhez. Sokat hallunk mostanában a sikereitekről, de érdekelnek a kezdetek is. Hogyan alakult
meg az Anima Musicae?
G. Horváth László: Oly réginek tűnik, pedig csak
más fél éve volt. Mindig is szerettem kamarazenélni,
s közösségben együtt muzsikálni. A tanulmányaim
során egyre több emberrel zenéltem, egyre többször,
s közben állandóan azt lestem, ki milyen motivációval
foglalkozik hangszerével, az adott darabbal, avagy
mások hallgatásával, stb. Végül 2010 februárja előtt
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GHL: Mindig nehéz dolog olyan nevet választani, ami
tükrözi a zenekar szellemiségét. Az első két hónapban nem is igen jutottunk megállapodásra, nem
akartunk olyan nevet, ami nem tetszik mindenkinek.
Egy idő után azonban kezdett egyre fontosabbá válni,
hogy legyen nevünk, ezért kijelöltünk egy időpontot:
2010 tavaszán tartottunk névválasztó gyűlést,
ahol az addig összeszedett ötletekből próbáltunk
meg dönteni. Ezen a napon, a gyűlést megelőzően
egészen véletlenül találkoztunk Dukay Barnabással.
Megkértem, hogy segítsen, mint oly sok mindenben,
s röviden elbeszéltem a kamarazenekarral kapcsolatos érzéseim, gondolataim. Dukay tanár úr csak rám
nézett, s ezt mondta: „Egy fél órája csak zenéről meg
lélekről beszélsz, miért ne lehetne ez a nevetek?”
Felsorolta rögtön vagy hat nyelven, s a latinos Anima
Musicaet választottuk ki később az est folyamán,
a névválasztó gyűlésen. A működésünk során is erre
törekszünk, ezt akarjuk képviselni.
BL: Kikből szerveződött a zenekar? Csak zeneakadémistákból?
GHL: Nem, már az elején is voltak többen, akik
nem zakosok voltak. Tulajdonképpen olyan ötvözet
vagyunk, amelyben a szakmai és emberi kapcsolat
egy szinten van jelen és ugyanolyan fontos is.

BANDEMONDA
Hiszek abban, hogy ilyen közösség alapú muzsikálási
formánál elengedhetetlen a másik ember megértése, amit tulajdonképpen barátságnak nevezünk.
Inkább a motiváció volt a közös. A motivációnk
zenélni a zenéért, mint önmagáért, nem pedig sikerhajhászásból, megélhetési vágyból, vagy bármi külső
haszonból.
BL: A zenekaroknak általában szerves része a
karmester. Hogy is működik nálatok ez a karmesternélküliség?
GHL: Vonós kamarazenekar vagyunk és az már kezdetben is magától értődő volt, hogy karmester nélkül
játszunk. Így viszont teljesen más a szerepvállalás a
zenekaron belül. Szerintem ennek nincs is túl nagy
jelentősége, erről talán nem is érdemes beszélni.
BL: Gondolom, elég elfoglaltak vagytok, sok felkérésetek van. Mikor lesz legközelebb koncertetek?
GHL: Szerencsére tényleg sokat koncertezünk:
jelen voltunk a Kodály Művészeti Fesztiválon,
továbbá megnyertük a bécsi Summa cum Laude
Nemzetközi Versenyét vonószenekari kategóriában.
Dr. Gerő Péternek köszönhetően idén és tavaly
is egy hetes kamarazenei tábort rendezhettünk
Gyanógeregyén, ami szintén jól sikerült. Napi 8 óra
próba, ebédszünet – közben egy kis sport is belefért –, pihenés, majd hétvégén koncert. Számunkra
nagyon fontos a műhelymunkák fenntartása, ezért
ehhez próbáljuk igazítani a
koncertek számát.
Erről a projektszerű koncertezésről mindig a papírpohár jut az eszembe, amiből egyszer isznak, aztán eldobják. Mi egy teljesen más utat szeretnék képviselni.
A próbák folytonossága és rendszeressége a mi utunk,

s nagyon fontos tudnunk, hogy a célkitűzéseinket s
hivatásunk komolyságát tekintve még az út elején
járunk.
Budapesten november 24-én játszunk az Óbudai
Társaskörben, ebből a műsorból játszunk majd
válogatást november 28-án Miskolcon és 29-én
Debrecenben, ahol egyetemisták előtt lépünk fel.
Számunkra fontos, hogy a fiatalok körében
népszerűbbé tegyük a komolyzenét. Hisszük, hogy a
zenének lélekformáló hatása van, ezt hivatásunknak
tekintjük.
Minden időpont megtekinthető a Váray Péter –
zenekarunk csellistája s az Egyesület elnökségének
tagja – által készített csodálatos honlapon (www.
animamusicae.hu), amire nagyon büszkék vagyunk és
hálásak is Péternek.
BL: Megalakult az Anima Musicae Kamarazenekar
Egyesület is. Mi ennek a története, mi a feladata?
GHL: Az Egyesület 2011 elején alakult meg. Dr. Gerő
Péter közgazdász, fő támogatónk, a bemutatkozó
koncertünkön felajánlotta, hogy az ő gyanógeregyei
birtokán, Vas megyében, kamarazenei tábort tartsunk, így ezt immár másodszor rendezhettük meg.
Az Egyesület fő feladata: megpróbálja a szervezési
feladatoktól tehermentesíteni a zenekar tagjait –
mert hiszen egyelőre kénytelenek vagyunk mindent
mi magunk csinálni. Reméljük, a jövőben sikerül
a zenekar infrastruktúráját és anyagi hátterét is a
szakmai minőség szintjére emelni, hogy magunknak
sokkalta több energiánk legyen a céljaink elérésével
foglalkozni s azzal törődni, amihez valóban értünk.
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