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KÖSZÖNTŐ

VINCIT, REGNAT, IMPERAT

IMPRESSZUM

Már három nap eltelt, és még mindig nem tudom magam
kivonni a hatása alól. Nem megy. Gyakran azon kapom
magam, hogy ellenállhatatlan vigyorgás tör rám, csak úgy,
ahogy az emlékek megrohamoznak; környezetem nagy bánatára
és rémületére néha elő-előtörnek belőlem teljes hangerőn
a már jól ismert dallamok, motívumok.

Főszerkesztő:
Tóth Endre

Akik ott voltak Bayreuthban, tudják, miről is van szó – és
őszintén remélem, az élmény nem csak térben és időben,
hanem érzésben és emlékezetben is közös. A turné nagyszerűsége,
a koncert – hosszú beszédek ellenére – felejthetetlen hatása,
azt hiszem, mindannyiunk számára óriási ajándék és hosszú
időre szóló erőforrás. Mert olyat tapasztaltunk, amit talán
eddig soha. Mert a Zeneakadémia megmutatta a minőséghez
szokott Nyugatnak, hogy igenis, „méltó régi, nagy híréhez.”
Nem véletlenül írok persze erről a köszöntőben, és nem
véletlenül a fenti három szó került a címzésbe. Mert ha valamire
nagy szüksége van a 136 esztendős intézménynek, az a
megújulás, az új kezdet, a nagy lépések – szimbolikusan szólva,
a feltámadás. Persze, még csak óvatos, gyanakvó hangokon
lehet erről szólnunk, még minden bizonytalan, még minden
homályos. Sok még a baj, a nehézség, sok a probléma és a
hiba. És csak aprócska győzelmek vannak, hogy ellentételezzék, gyakran fel sem tűnnek a mindennapi élet szintjén.
De ebben a lebegésben szilárd, biztos, világítóan fényes pont a
Krisztus-oratórium előadása, mert aki ott volt, a csontja velejéig
átérezhette, milyen hátborzongatóan nagyszerű teljesítményre
vagyunk együtt képesek mi, a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem polgárai.
Ennél jobb rajtkőre nincs szüksége egy Zeneakadémiának a megújulásra. A többi pedig – ahogy egyébként maga a koncert is –
csak rajtunk múlik.
Czinege Ádám
HÖK elnök
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FIGYELŐ
DAAD ÖSZTÖNDÍJAK
NÉMETORSZÁGBA
2011. november 15-ig lehet pályázni a DAAD
(Deutscher Akademischer Austauschdienst) németországi ösztöndíjaira.
A DAAD ösztöndíjak széles választékát kínálja a
magyar hallgatóknak és diplomásoknak: a 3-4
hetes nyelvi és országismereti, haladó nyári
egyetemi tanfolyamtól egy mesterképzésen át a
doktori képzés ösztöndíjáig. A kiváló képzések, a
személyes élettapasztalat haszna, a jobb nyelvismeret és a plusz pontok a további karrier számára,
ezt kínálják a német felsőoktatási intézmények.
A DAAD összes ösztöndíjának részletes leírásával s a
pályázatok elkészítéséhez további segítséget nyújt a
DAAD – Stipendien für Ungarn / DAAD ösztöndíjak
magyaroknak című kétnyelvű kiadványa:
http://www.daad.info.hu/DAADSTIPENDIEN.pdf
Forrás: http://lfze.hu/hirek/534
Kelemen Kvartett
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A KELEMEN KVARTETT ÚJABB SIKERE
A Kelemen Vonósnégyes, melynek tagjai Egyetemünk
két docense és két hallgatója: Kelemen Barnabás,
Kokas Katalin, Homoki Gábor és Kokas Dóra, a júliusi
Melbourne-i Nemzetközi Versenyen elért sikerei után
megosztott első helyezést ért el az 56.000 dollár
összdíjazású 4. Pekingi Nemzetközi Zenei Versenyen.
A megosztott első helyet a Zaide Kvartettel kapták.
Második helyezést nem adtak ki. Harmadik a spanyol
Quiroga Vonósnégyes lett, továbbá a legígéretesebb
kínai kvartettnek a Simply Vonósnégyes bizonyult.
A díjat a kvartett-versenyek egyik legválogatottabb
zsűrije ítélte oda, akik olyan vonósnégyesek tagjai,
mint pl.: Borodin, Vermeer, Alban Berg, Via Nova,
Shanghai, Sibelius, Cherubini, Artis.
A Kelemen Kvartett mindössze két éve alakult,
eddigi sikereik elismeréseként felkéréseket kaptak
többek között a londoni Wigmore Hall-ba, a Berlini
Filharmóniába és a Cork-i Fesztiválra valamint Kína és
Ausztrália rangos kamaratermeibe.
Forrás: http://lfze.hu/hirek/528

FIGYELŐ
RÁCZ BALÁZS A DÖNTŐIG JUTOTT AZ
INTERNATIONAL CLARINET ASSOCIATION NEMZETKÖZI VERSENYÉN LOS
ANGELESBEN
Az International Clarinet Association által Los
Angelesben rendezett nemzetközi versenyre Rácz
Balázs, Egyetemünk 3. éves BA hallgatója, Varga
István növendéke kvalifikálta magát. Balázs 57
versenyző közül jutott tovább a 12 fős középdöntőbe,
ahonnan hatan kerülhettek a döntőbe. Ide már csak
2 európai versenyző jutott, köztük Rácz Balázs is!
Teljesítményéhez gratulálunk!
Forrás: http://lfze.hu/hirek/522

MAGYARÓVÁRI VIKTOR SIKERE
Sikerrel zárult a Magyar Telekom által kiírt, három
héten át tartó reklámfilmzene-készítő pályázat.
A nagy érdeklődést kiváltó versenyre beküldött
pályaművekből szakmai zsűri valamint az eseményt
nyomon követő közönség választotta ki a legjobbakat. Egyetemünk tavaly, karvezetés szakon végzett
hallgatója, Magyaróvári Viktor kapta a ReZene
pályázat első díját. A pályaműve megtekinthető
az alábbi oldalon: http://www.youtube.com/
watch?feature=player_embedded&v=CJYAlDlAf_Q
Szívből gratulálunk az eredményhez!
Forrás: http://hirek.prim.hu/cikk/88083/
Burkus Boglárka

LISZTÉRZÉKENYEKNEK (IS) AJÁNLOTT!
2011. november 18. és 20. között a MTA Zenetudományi Intézetében (Táncsics Mihály u. 7.,
a Várban) kerül megrendezésre a Liszt-év legnagyobb szabású budapesti nemzetközi zenetudományi
konferenciája. A téma „Liszt és a társművészetek”
lesz, 49 előadást hallgathatunk majd meg korunk legnagyobb Liszt-kutatóitól. Jelen lesz a hazai
Liszt-kutatás színe-java, például tanáraink közül
Kaczmarczyk Adrienne vagy Paul Merrick, a Régi
Zeneakadémián működő Liszt Ferenc Emlékmúzeum

és Kutatóközpont munkatársai közül Domokos
Zsuzsanna, Eckhardt Mária és Watzatka Ágnes,
külföldről pedig – csak a legismertebbeket említve
– Alan Walker, Serge Gut, Detlef Altenburg, Rossana Dalmonte, Nicolas Dufetel és Richard Taruskin.
Még zeneakadémiai hallgató-társunk is pódiumra lép
előadóként: Anne Vester, a Doktori iskola harmadéves
PhD hallgatója a konferencia harmadik napján fog
beszélni. A 20 perces angol, francia és német nyelvű
előadások egy részét két párhuzamos szekcióban
tartják majd a Zenetudományi Intézet két termében,
de lesznek olyan előadók, akik a teljes közönség előtt
beszélhetnek, így nem maradunk le róluk amiatt, hogy
a másik teremben ülünk.
Nem szükséges magyarázni, hogy hogyan is fog
kitölteni egy három napos zenetudományi konferenciát ez a téma. Liszt és a képzőművészet, Liszt és az
irodalom, Liszt és a vallás, Liszt és a nacionalizmus,
Liszt és a koreográfia, vagy akár Liszt és a filmművészet
kapcsolata egyaránt szóba fog kerülni. Sőt nem csak
azok az esetek, amikor például egy festmény ihlette meg Lisztet, hanem az is, amikor Liszt ihletett
meg egy képzőművészt. Fogunk majd hallani szimfonikus költeményekről, dalokról, egyházi művekről,
magyaros művekről és természetesen zongoradarabokról is.
Érdemes még szót ejteni arról, hogy október 1-jén
nyílt a Zenetudományi Intézet legújabb kiállítása,
amelynek címe megegyezik a konferenciáéval:
„Liszt és a társművészetek”. Érdemes összekötni a
konferencia látogatását a Múzeum megtekintésével
is, rendkívül gazdag a kiállítás anyaga, aki alaposan
végig akarja nézni, többször is vissza fog térni.
A kiállítást nagyrészt a Zenetörténeti Múzeum, a
Liszt Ferenc Emlékmúzeum és az Országos Széchényi
Könyvtár anyagából állították össze, rengeteg kottakézirat, Liszt-levél és szép kottakiadványok mellett megtekinthetők sok esetben az ihletforrások is,
valamint olyan ritkaságok, mint egy magyar zongora vagy egy fuvola a Jókai-család hagyatékából.
Van tehát mit nézni – és hallgatni. Láthatjuk tehát,
hogy bár már itt a november, a Liszt-évnek még
koránt sincs vége…
Szabó Ferenc János
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MADÁRLÁTTA

UNE ANNÉE FORMIDABLE
2010 februárja van, komor tél végi idő, az eső csapkod egy párizsias hangulatú pesti kávéház ablakán,
ahol épp harmadmagammal, egy espresso mellett
töltögetem ki az Erasmus ösztöndíj megpályázására
szolgáló, soha véget nem érő formanyomtatványt.
Az idő szorít, a leadási határidőig van még hátra
szűk másfél óra és rengeteg kitöltendő rubrika.
Az előre gondolkodás mindig gyenge pontom volt.
Épphogy sikerül időben leadni. Júniusban érkezik
egy kedves üzenet Párizsból, el sem akarom hinni.
Aztán szeptemberben, egy szép délelőttön fogom
a ruhákkal és kottákkal megrakodott 40 kilós
bőröndömet, a válltáskámat és a hátizsákomat – egy
karácsonyfa is megirigyelne – és elindulok a fények
városába.
Miért pont Párizs?
Aki járt már ott, az tudja, hogy ezt a várost nem lehet
sem leírni, sem elmesélni igazán. Párizs egy egyéniség,
aki nem akar másra hasonlítani; az első utcától az
utolsóig önmaga. A télen-nyáron zsúfolt kávézók
tonett székei, a parkokban életvitelszerűen piknikező
egyetemisták, a Pont des Arts-on zenélő fiatalok, a
metró labirintusai: nem is a művészet van a városban,
a város itt maga a művészet.
Lakni vagy nem lakni
Komoly dilemma a külföldre készülő diákoknak a
lakhatás, Párizs esetében pedig maga a katasztrófa.
Itt ugyanis lakást bérelni gyakorlatilag lehetetlen, ha
ehhez még külföldi és diák is az illető, akkor meg is
haladja azt. Életem egyik legizgalmasabb időszaka volt
a Párizsba való megérkezésemet követő 3 hónap – kéthetente költözködtem egyik helyről a másikra, és mindig
a gondviselés mentett meg az utolsó pillanatban attól,
hogy másnap keressek magamnak egy csinos kis
aluljárót.

CNSMDP – azaz a ZAK dö Párí
A Conservatoire méreteit illetően nem szerénykedik:
hatalmas területén legalább kétszer elférne Zeneakadémiánk összes épülete. Magába foglal továbbá
egy jókora aulát, amely minden időben közösségi
térként funkcionál, padokkal, ülőkékkel és egy
kávézóval. A két legszembetűnőbb dolog, amit tapasztaltam, az oktatás szervezettsége és az infrastruktúra.
Eleinte kissé furcsa volt, hogy teljesen más módon
közelítik meg ott a zenét, de hamar rájöttem, hogy
ez a módszer engem nagyon inspirál, és a gyakorláshoz való hozzáállásomat is teljesen megváltoztatta.
Egy-két apróságtól eltekintve kijelenthető, hogy
az egész intézmény egy jól átgondolt koncepció
alapján van felépítve, amit lehet szeretni vagy nem,
de működik.
Külön említésre méltó téma a gyakorlás rendszere.
Ez nagymértékben különbözik az itthonitól, ezért pár
szót ez a téma is megérdemel. Az alap egy jól kifejlesztett számítógépes rendszer. Az illető odafárad
egy ablakhoz, leolvassák a kártyáját, és azonnal
bekerül a virtuális várólistára, amit egy monitoron
könnyen nyomon lehet követni. Egy ember egyszerre
90 percet gyakorolhat. Nincs kivétel, a másfél óra
leteltével el kell hagyni a termet, a rendszer automatikusan jelez a portán, és küldik a következő hallgatót.
Elkeseredni azonban nem kell: ha újból termet
kérünk, 15–20 perc múlva folytathatjuk a munkát.
Ezek az intervallumok pedig alkalmat adnak egy kis
felfrissülésre, egy kávéra, ismerkedésre. Tapasztalatom szerint ez nemhogy rontja a koncentrációt, de
kifejezetten segíti azt. Nagy előny továbbá a rendkívül
nagyszámú, kizárólag gyakorlás céljára igénybe vehető
terem, amelyekből legalább tizenötben zongora is van.
Összességében tehát el lehet mondani, hogy a
Conservatoire-ban nem csak megkövetelik a munkát,
de biztosítják is az ehhez szükséges feltételeket.
Legyen az bármilyen zenei szakterület, számtalan
lehetőség segíti a tehetség kibontakoztatását.
Pour finir
Bármilyen végtelennek is tűnik ez az egy év, szép
lassan mégis parányivá zsugorodik a hátralévő idő.
Majd egy szép június végi reggelen újra előkerül a
nagybőrönd, a válltáska és a hátizsák, beledobálom
minden holmimat, még benézek kedves szobámba,
aztán a jól megszokott mozdulattal rácsukom az ajtót
– ezúttal utoljára.
„Szép ámulások szent városa, Páris, isten veled.”
De előbb-utóbb visszatérek.
Pregun Tamás
A párizsi Conservatoire
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MÚLTIDÉZŐ
Kedves Olvasók!
Mi az a tulajdonság, amit egy Kodályról való visszaemlékezésben a „Tanár Úrról” mindenképpen megemlítenek
azok, akiknek még volt szerencséjük találkozni vele?
Kérlelhetetlen pontossága, ami megnyilvánult életének minden területén; emberi kapcsolataiban és munkájában
egyaránt. Sokat megélt ember volt, amolyan Háry János, aki a mesehőssel ellentétben nem szépítette
háborús viszontagságait: népdalgyűjtési helyszíneinek elcsatolását, karrierjének lehetséges derékba törését,
s aztán a szakmai elismeréshez vezető rögös utat. Kodály tudatosan akart a nép nevelője lenni. Mindenkit nevelt:
óvodást, iskolást, zenészt, zeneszeretőt, elvtársakat és kollégákat. Ez a szerep sokszor tette őt szigorúvá,
szűkszavúvá és gyakran mogorvává. De mint sokan beszámolnak róla, ez általában csak álarc volt a hízelgőkkel
szemben. Akit megismert és megszeretett, annak ahol csak tudott, segített.
Novemberi számunkban Kodályt zenészek, zeneszerzők és barátok emlékezésein keresztül hozzuk el a Figaro
olvasóinak. Kellemes olvasgatást!
Eősze László emléke Kodály Zoltánnal való első
személyes találkozásáról:
– Milyen fríg vagy fríges dallamokat ismer? – hangzott
az első kérdés.
A négy-öt cím felsorolása után beállott csöndet törte
meg a második:
– El tudja énekelni?
Az ezt követő háromnegyed órát a növendék szívesen
kiiktatta volna az életéből. Mint zongoraművész-jelölt,
ráadásul pesti születésű, aligha tudott volna nagyobb
megpróbáltatást elképzelni, mint hogy énekelnie kelljen, egyedül, évfolyamtársainak nyilvánossága előtt
– méghozzá népdalokat. Énekelt és elemzett mégis,
majd újra énekelt, s amikor végre visszakapta az indexét, a jeles osztályzat sikerélmény helyett inkább
némi szégyenkezést váltott ki belőle. Jól tudta, hogy
ez a jegy nem a saját érdeme, hanem Szőnyi Erzsébeté
és Járdányi Pálé, akik néhány óra alatt felkészítették a
vizsgára.
Fischer Sándor visszaemlékezése:
Egyszer a Fészek klubba korábban érkezett egy koncertre és leült az első sorba. A nézőtér lassan megtelt,
de Kodály mellé senki nem mert leülni. Mikor a Rádió
zenei osztályának egykori kiváló vezetője, Enyedi
György bejött a terembe, a zsúfolt nézőtéren már csak
a Kodály melletti hely volt üres. Enyedi odament, és
megkérdezte: – Tanár úr, ül itt valaki?
Kodály nem felelt. Enyedi újra megkérdezte:
– Mondja, tanár úr, nem ül itt senki?
Kodály oldalról szigorúan ránézett, morgott valamit,
de nem válaszolt. Enyedi erre fogta magát és leült.
Kodály váratlanul megszólalt:
– Most ül.
Farkas Ferenc emlékezik:
Valamelyik Kodály-hangverseny után a New Yorkban,
mint a kolozsváriak mondják, a „Nyehóban” vacsoráztunk. Kodály ordás palacsintát rendelt. Az orda, aki
nem tudná, juhtejből készített túrószerű, savanykás
termék, kaporral ízesítik a palacsintához. Visszajön

a pincér, jelenti, hogy nincs. Mire Kodály zordan:
„Akkor miért van az étlapon?” Feleségem a tanár úr
mellett ült, szó nélkül felkelt, hazatelefonált, hozzanak be otthonról az étterembe ordát. Ez észrevétlenül
megtörtént, a palacsinta elkészült, a pincér behozza.
Kodály csodálkozik: „Hát ezt kinek köszönhetem?”
Feleségem dedikált fényképet kapott hálából.
Székely Júliával történt:
Amikor a Marosszéki táncokkal hangversenyre
készültem, Bartók behívta Kodály tanár urat a
XVIII. tanteremből, hogy hallgassa meg új művét
egy növendéktől. Kodály egyáltalán nem volt megelégedve játékommal. Bartók felhívta figyelmét a
darab technikai nehézségeire, különösen az utolsó
előtti oldalt ajánlva könnyítésre. A két kéz ellentétes
irányú oktávugrásai szinte játszhatatlanok voltak.
– Nem játszhatatlan – mondta Kodály, megvető
pillantást vetve rám. – Csak tudni kéne zongorázni.
Bartók tanár úr a védelmemre sietett.
– Én sem tudom lejátszani – jelentette ki szerényen.
– Akkor te sem tudsz zongorázni – mondta Kodály,
látszólag teljes komolysággal.
Egy alkalommal egészen kicsi faluban tett szereplésemről számoltam be [Sándor Emmának], ez alkalommal Kodályt is érdekelte a beszámoló. Délelőtti
hangverseny volt, nem is annyira művelődési házban,
mint inkább „művelődési pajtá”-ban. Kis, fából készült
földszintes helyiségben jólhangolt zongora, forró
májusi nap, telt „ház”. Odakint a madarak csicseregnek, tehenek legelésznek. Amint játszom, játszogatok, egyszerre csak besétál a helyiségbe egy tehén.
Megáll a bejárat közelében, és érdeklődéssel hallgatja
a Székely nótát, Kodály zongoradarabját.
– Elvégre ott kell terjeszteni a kultúrát, ahol érdeklődés
mutatkozik – jelentette ki Kodály, a történetet hallgatva.
(A szövegek forrása: Bónis Ferenc (szerk.): Így láttuk
Kodályt. Ötvennégy emlékezés. Budapest: Zeneműkiadó Vállalat, 1982.)
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ABLAK
Kedves Olvasók!
Elérkezett Szent András hava, itt az ősz vége. Immár gőzerővel halad az első szemeszter vonata, mely
– mint tette ezt november kezdetén – néha meg-megáll, hogy utasai egy pillanatra kiszállhassanak,
kinyújtózhassanak, kipihenjék az utazás fáradalmait, majd robog tovább nehéz terheket cipelve.
Egyre hűvösebb az idő, a fák lehullatják leveleiket, minden felkészül, és felkészít bennünket is a télre.
Így még fontosabb, hogy legyen jókedv és egy-egy meleg hely a városban, ahova behúzódhatunk a hideg elől…
Kerner Mária

VENDÉGLÁTÓIPARI
EGYSÉG-AJÁNLÓ
Sokan szeretjük a palacsintát, ki sósan, ki édesen.
Azonban a palacsinta tipikusan egy hosszadalmas
munkafolyamat eredményeként kerülhet csupán a
tányérunkba, s igen lelombozó, hogy annyi munka
után milyen hamar elfogy. Nem beszélve arról, mikor
az ember éjjel kíván meg egy kis nassolnivalót.
Budapest több helyszínen kínál megoldást erre a
problémára. Noha ezeken a helyeken is volt-nincs
módra ehetjük a finomságokat, nem kell bajlódnunk
az elkészítéssel, ráadásul gyors kiszolgálás mellett,
hosszú nyitva tartással (a Batthyány téri étteremben a nap minden percében) várják a vendégeket.
A Nagyi Palacsintázójában mindenki megtalálja a
kedvére valót. Aki csak desszertként szeretne fogyasztani, édes palacsinták közül válogathat, aki
esetleg már főételként is palacsintát fogyasztana,
annak végre itt a többi sós ízesítés is, és így nem
kell megállnia a hortobágyi húsos palacsintánál.
Mint egy átlagos étteremben, lehetőségünk van
menüt rendelni, vagy kipróbálhatunk különlegességeket, mint például a rántott palacsintákat vagy
a töltött krumplikat. Hogy hol keressünk ilyen
remek helyeket? A Batthyány téren, a Széna tér
közelében a Hattyú utcában, a Szervita térnél
(Petőfi Sándor u. 17–19.), a XII. kerületben a Királyhágó téren, valamint a III. kerületben a Szentendrei út
131. szám alatt.
Jó étvágyat!

KKK! KKK! KKK!
A Kollégiumi Kulturális Klubestek 2011. november
10-i következő eseményének vendége a Művészetek
Palotája tervezője, a Zeneakadémia felújítási Nagy
Projektjének művészeti tanácsadója, Zoboki Gábor
építész lesz, aki a Magyar Építész Kamara és a Magyar
Építész Szövetség aktív tagja, emellett zenerajongó,
amint ezt honlapjáról megtudhatjuk. Publikációi
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szakmai folyóiratokban jelennek meg. Demeter
Nóra építésszel közösen a Zoboki-Demeter és Társaik Építésziroda Kft.-t vezeti. Számos díj birtokosa:
2005-ben például Príma díjat, 2008-ban pedig Ybl
Miklós-Díjat, valamint Budapest Építészeti Nívódíjat
ítéltek neki. Szeretettel vár minden érdeklődőt a
Bartók Béla Kollégiumba este nyolc órára a két
szervező-moderátor: Tóth Endre és Czinege Ádám.
Jelentkezés: jegy@lfzehok.hu

Zoboki Gábor

VERS
Romhányi József: Varjúnóta
Egy varjú nótát írt a dalosversenyre.
Rezgett faháncs-bogáncs, amikor elzengte:
– Elszáll a nyár, kár!
Lucskos ősz vár már.
Ha túl nagy a sár,
felszállok a fár.
Nem okozott bajt a sor végén az űr,
ezt a dalt hozta ki győztesnek a zsűr.

ABLAK

BESZÉLNI
NEHÉZ!
Ki tud bizonyíthatóan helyesen
beszélni? Hányszor adódik félreértés az életben egy-egy rossz
hangsúly miatt, vagy hányszor
bántó egy megjegyzés, ha valaki
„nem úgy akarta mondani”?
Beszélni nehéz! szakkört indítunk a Zeneakadémián, amelyre
olyan érdeklődők jelentkezését
várjuk, akik szeretnek foglalkozni a magyar nyelvvel és
annak feladványaival, szeretnek
nyelvi rejtvényeket megfejteni,
valamint nyitott szemmel járnak
a világban, és akiket zavarnak a
helyesírási hibák az utcai hirdetményeken, kirakatok szövegeiben. A szakkör feladata lenne
többek közt egyes példamondatok hangsúlyozási kérdéseinek
megvitatása, amely jó iskolát
jelenthet saját beszédünk helyes
formálásához is. Ezen kívül különböző anyanyelvi rendezvények
résztvevőivé válhatnak a tagok,
terveink közt szerepel például egy
kedvenc vers/próza felolvasóest
megrendezése is.
További információkról érdeklődni
és jelentkezni a kernermica@
gmail.com címen lehet 2011.
november 30-ig, a szakkör időpontjának egyeztetése a tagokkal
együtt történik.
Várjuk jelentkezéseteket!

ÖSSZMŰVÉSZET
Színház- és Filmművészeti
Egyetem:
ALDOUS HUXLEY:
Szép új világ
Helyszín: Ódry Padlás
Előadások: november 3. csütörtök
19:00; november 5. szombat 15:00;
november 17. csütörtök 19:00
BERTOLT BRECHT:
Félelem és macskajaj a harmadik
birodalomban
Helyszín: Ódry Színpad
Előadások: november 4. péntek
15:00; november 18. péntek 15:00
GIMESI DÓRA:
Olympos High School
Helyszín: Ódry Színpad Nádasdyterem
Előadások: november 6. vasárnap

19:00; november 24. csütörtök
19:00; november 29. kedd 19:00
OLEG ÉS VLAGYIMIR
PRESZNYAKOV:
Ágytörténetek
Helyszín: Ódry Padlás
Előadások: november 12. szombat
19:00; november 27. vasárnap
19:00
LUKAS BÄRFUSS:
Szüleink szexuális neurózisai
Helyszín: Ódry Padlás
Előadások: november 14. hétfő
22:00
FRANK WEDEKIND:
A tavasz ébredése
Helyszín: Ódry Padlás
Előadások: november 16. szerda
19:00; november 19. szombat
19:00; november 25. péntek 19:00

DRÁMAKÖR A ZENEAKADÉMIA BARTÓK BÉLA
KOLLÉGIUMÁBAN
Novembertől, minden csütörtökön 20 és 22 óra között drámakör lesz a
ZAK Koli magasföldszinti társalgójában (ún. tv-szoba; 1071 Bp. Városligeti
fasor 33.).
A „játékvezető”: Joubert Balázs, aki ugyan külsős, de épp a korábban nagy
sikerű, Kocsis-Holper Zoltán vezette drámakör kapcsán fonódott össze
egyre inkább az akadémista körökkel.
Olyannyira, hogy volt (ál)gólya és már a Dux-körnek is tagja. Korábban
színjátszott, majd a drámapedagógia iránt kezdett érdeklődni.
Ebben a két órában egyszerű közösségi (akárcsak a gólyatáborban),
különböző improvizációs elemekre épülő (mint pl. a Beugróban),
valamint kreatív és szórakoztató játékokkal fogjuk múlatni az időt.
Garantált a feltöltődés!
A játék nem céltalan! Aki érez magában kedvet, elszántságot, azokkal
készülnénk egy – gluténmentes – műsorral a jövő évi Liszt-napokra.
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BANDEMONDA
Kedves Olvasóink!
A rovat feladata a Zeneakadémia komoly, népi és jazz együtteseinek bemutatása hónapról hónapra.
Szerintem nemes feladatra vállalkozik az, aki népzenei hagyományaink őrzése és népszerűsítése mellett dönt.
Kiskoromban egyszer-egyszer eljutottam táncházba és mindig elámultam azon, hogy amikor megszólalt a zenekar,
mindenki táncra perdült, és a sok addig idegen ember szinte eggyé vált. Ezt az élményemet juttatta eszembe
a Góbé Zenekar, amikor a Talentométer tehetségkutató versenyen hallottam őket játszani. A hallgatóság nagy
valószínűséggel ugyanígy érzett – nekik ítélték a közönségdíjat (is).
Góbé

A Góbé Zenekar 2007 őszén alakult Budapesten,
a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola négy
diákjából. A zenekar immár öt tagja jelenleg a
Zeneakadémián tanul – név szerint: Csasznyi Imre
(basszprímtambura, ének, háromhúros brácsa),
Egervári Mátyás (cimbalom, dudák, brácstambura,
tekerő, gardon, dob), Kiss B. Ádám (hegedű, ének),
Tímár Márton (nagybőgő) és Vizeli Máté (háromhúros
brácsa, négyhúros brácsa, hegedű, koboz, gitár).
A furcsa név több jelentést is takar: a góbé szó Székelyföldön használatos kifejezés, jelentése csavaros eszű
vagy balga személy. Hogy tudományosabb vizekre is
evezzünk: Rubik Ernő 1960-as évek elején tervezett
repülőgépe az R-26S Góbé nevet viseli.
Első fellépésükön egy népies ihletésű saját zenedarab előadásával mutatkoztak be: a „Transylvanian
suite” azóta már többször nagy sikert aratott. Az erre a
produkcióra összehívott csapat később együtt maradt
és állandó zenekarrá vált.
Alighogy megalakult a csapat, bemutatkoztak a Duna
TV-ben, döntősök lettek az országos Fonó Ki-Látó
tehetségkutató versenyen, és a III. Bornépek Dalai
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Népzenei Versenyen elnyerték a
Szentendrei Szabadtéri Múzeum
különdíját. 2008 óta állandó
résztvevői a Művészetek Palotája
„Hangulatkoncert” sorozatának,
a 2010/2011-es évadban pedig
a Fonó Budai Zeneház Utolsó
Óra táncház-sorozatának állandó
vendégei voltak.
A Góbé több magyarországi
táncegyüttesnek
volt
már
kísérőzenekara, felléptek többek között Németországban,
Törökországban és Szerbiában
is. Az együttes 2010 és 2011
között
közreműködött
a
mezőkövesdi Matyó Néptáncegyüttes állandó zenekaraként
(a matyó néphagyomány ebben
az évben került fel az UNESCO
Szellemi Kulturális Örökség listájára).
A 2011-es év is sok sikert tartogatott számukra:
a Hagyományok Háza által kiírt pályázat segítségével
„Csíkszentdomonkosi táncok” összeállításuk rákerült a
Táncház Népzene 10. válogatáslemezére. Bartók Béla
125. születési évfordulóján a „44 duó két hegedűre,
népi forrásanyagokkal” címmel nagyszabású műsort
adtak elő Budapesten, majd később Genfben, melyben a teljesség igényével szólaltak meg a bartóki feldolgozások mellett az eredeti népi dallamok. Az A38
Hajó és a Szerencsejáték Zrt. által első ízben rendezett
„Talentométer” tehetségkutató verseny világzene/
népzene kategóriájában a zsűri hatvanhét nevezett
zenekar közül a Góbét ítélte legjobbnak, díjuk pedig
lemezfelvételi lehetőség volt, amelybe hamarosan
bele is kezdenek.
A zenekar tagjai nem csak a népi, hanem a klasszikus
zenében is kitűnőek. Elkötelezettséget éreznek a
hagyományos népzene minél hűbb elsajátítása és
megszólaltatása ügyében. Ezáltal lehetőségük nyílik
a forráshű népzene és a bartóki feldolgozások magas
szintű megszólaltatására.

SZENÁTUS

AZ OKTÓBERI ÜLÉSRŐL…
2011. október 25-én tartotta a Szenátus idei második ülését, melyen ezúttal is fontos információkat
tudhattak meg a tanácstagok.
A napirendi pontok előtt dr. Batta András számolt be
a bayreuthi Liszt koncert sikeréről, a kórus nagyszerű
munkájáról és ezúton is köszönetet mondott Erdei
Péter karnagy úrnak és természetesen a kórus és
a zenekar összes tagjának és felkészítő tanárainak.
A rektor úr továbbá kiemelte a kórus munkáját,
ugyanis
komoly
ünneplést
és
elismerést
kapott. A Zeneakadémia együtteseinek pedig a
jövőben további meghívásokra van kilátása. Elmondta azt is, hogy milyen megható élmény volt az, hogy
kimehettek Liszt Ferenc sírjához, amelyet a bicentenárium alkalmából megkoszorúzhattak.
A rektor úr beszámolt továbbá arról is, hogy a
hétvégén rendben és nagy érdeklődéssel lezajlott
a Liszt Fesztivál Budapesten. Devich János rektori
tanácsadó köszönetet mondott minden résztvevőnek
és a Liszt Fesztivál megálmodójának is. Szerinte az
esemény emlékezetesre sikerült. Kiemelte azt is,
hogy idén megfelelő anyagi hátteret biztosítottak
a fesztivál lebonyolításához.
Dr. Batta András részt vett egy minisztériumi ülésen,
melyben az új felsőoktatási törvénytervezetet tárták
az egyetemek vezetői elé. A tervezet fő problémája, hogy nem lehet látni a finanszírozás formáját.
A rektorok éles kritikákkal illették ezt, ugyanis a
Kormány nem konzultált az egyetemek vezetőivel.
Az ülés végén elmondták a jövő évi keretszámokat,
mely az idei 58 ezer főről 45 ezerre csökken úgy,
hogy a magánegyetemektől fogják elvenni az államilag finanszírozott helyeket. Ez azt jelenti,
hogy a Zeneakadémián gyakorlatilag maradnak a
keretszámok, tehát ez kb. 110 államilag támogatott
helyet jelent.
Felhívta a figyelmet arra, hogy ez a jelenlegi
helyzet, de ez még változhat, legyünk optimisták.
Pozitív viszont, hogy a Zeneakadémia önálló marad,
tehát nem vonnak össze semelyik egyetemmel,
és az egyetemi rangot is megtarthatjuk.
Az első napirendi pontban a költségvetésünkről számolt
be Kovács Anna megbízott gazdasági vezető. Elmondta,
hogy szeptembertől súlyosabb a helyzetünk, de nem
rosszabb, mint amit előre látni lehetett, és a Zeneakadémia vezetősége mindent megtett és megtesz

a körülmények enyhítése érdekében. Továbbra
is nagyon oda kell figyelni a személyi kiadásokra.
A fő probléma év végéig az, hogy a dologi kiadásokra
nem nagyon futja. Bizonytalan az, hogy mennyit
tudunk költeni az egyetem működésére, mert a bevételi oldal rögtön beépül a személyi és dologi kiadásokba.
Czinege Ádám Balázs HÖK elnök megkérdezte azt,
hogy a számok alapján van-e realitása annak, hogy a
főtárgy órák számát és az egyéb megvonásokat visszaállítsák a korábbi állapotra. A kérdésre Kovács Anna
és dr. Batta András is optimistán válaszolt. Szerintük
elképzelhető a visszaállítás, hiszen a jelenlegi helyzet
az oktatás elfogadható színvonalú működésének minimuma. Jövőre talán több lesz a bevétel is, és Bányai
Miklós miniszteri megbízott is megtesz mindent a
Zeneakadémiáért.
A második napirendi pontban a Szervezeti és Működési
Szabályzat módosítására került sor, melyben bevezetésre került az általános rektorhelyettesi poszt.
A pozíciót jelenleg – a pályázat kiírásáig – Kutnyánszky
Csaba egyetemi docens tölti be megbízottként.
A harmadik napirendi pont a Gazdálkodási Szabályzat
módosítása volt, mely a szakmai teljesítések igazolását
érintette.
A negyedik napirendi pontban az egyetem HR
vezetője, Südi András számolt be az óraterhelésekről,
a nyugdíjazásokról, minősítésekről, kitüntetésekről és
arról, hogy tervezik a hallgatók foglalkoztatását.
A következő napirendi pont a „Nagy projekt”-ről szólt.
Lakatos Gergely főmérnök számolt be a 2011. június
21. óta történt eseményekről. Örömmel számolt be
arról, hogy átadásra került a Wesselényi utcai épület.
Az átadás után már az épület névadó ünnepségét is
megtartották, az épület Ligeti Györgyről kapta nevét.
Elkezdődött az épület próbaüzeme, amely sajnos
sokáig tarthat, több hónapot, akár egy évet is igénybe
vehet, így mindenkinek a türelmét és kitartását kéri.
A Liszt Ferenc téri épület felújításának végső határideje 2013. május 31.
Utolsó napirendi pontként (az egyebek címszó alatt),
a Szenátus határozati javaslatot hozott arról, hogy a
rektor Orgonabizottságot hozzon létre, melynek feladata a Nagyterem orgonájával kapcsolatos előkészítő
munkában való részvétel.
Nász Renáta
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KULISSZA
KÉT KÜZDELMES ÉV UTÁN SZÉP PERSPEKTÍVA
A tavalyi nagy vihart kavart eseménysor egyik
főszereplőjét és az ő tevékenységét talán mind a mai
napig alig ismeri a Zeneakadémia polgársága. Feladatairól, gondjairól, véleményéről és az intézmény
jövőképéről kérdeztük dr. Bányai Miklós miniszteri
megbízottat, aki készségesen állt rendelkezésünkre.

Bányai Miklós
Czinege Ádám: Külső szemlélőként milyen a képe az
intézményről?
Bányai Miklós: Nagy tisztelettel tekintek rá, hiszen
egy óriási tekintélyű felsőoktatási intézményről van
szó, amely gyakorlatilag a kultúra zászlóshajójának
tekinthető ebben a műfajban. Az ember mindig
tisztelettel és alázattal szemlél olyan dolgokat,
amelyekhez nem ért, és bár én talán az átlagnál
jobban szeretem a zenét, nem vagyok szakmabeli.
Az intézmény működése kapcsán természetesen
ettől el kell tekintenem. Vannak területek, amelyeket
a menedzsment szempontjából nem lehetséges
kvázi „fekete dobozként” kezelni, itt természetesen
a legmesszebb menőkig együttműködöm az intézményvezetéssel. Más területeken, ahol szükséges,
hogy egy inputokkal és outputokkal rendelkező fekete
dobozként szemléljem a helyzetet, el kell vonatkoztatni az intézmény iránti tisztelettől – de az elmúlt
hónapok alapján úgy tűnik, hogy a javaslataimat,
tanácsaimat meg is fogadják. Az intézmény legfőbb
problémája egyébként a pénzügyi instabilitás, amely
nem egy belső hiba eredménye, hanem ennek – az
egyébként gyönyörű – fejlesztésnek a következménye.
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CzÁ: Ezek szerint a felújításból – amely egyébként egy
nagy ázsiójú, nagy presztízsű projekt – származnának
az anyagi nehézségek?
BM: Igen. Egész egyszerűen szakmai hibákkal terhelten
indították el a projektet az első pillanattól kezdve, és
ezt nem az egyetem részéről értem. Az, hogy a fejlesztést eldöntők kész tényként állítják azt, hogy bizonyos
költségeket, amelyek a fejlesztés logikus, magától
értetődő részei, nem lehet a fejlesztés terhére elszámolni, és ezért az intézménynek kell viselnie ennek a
terheit, kicsit furcsa. Itt például az elmaradó bevételekre gondolok a kiköltözés következményeképpen,
ami persze csak egy becsült összeg, de mégis tetemes.
Ami pedig számlákkal igazolhatóan nagymértékű
tehertétel, az az Üllői úti idegen bérlemény költsége, amely nagyságrendileg körülbelül ugyanakkora.
A kettő összege éves szinten olyan 300 millió
forint körüli költségvetési mínusztételt eredményez,
amelyet ha beszorzunk a fejlesztés futamidejével,
akkor egy gyönyörű szép, kerek szám felé közelítő
összeget kapunk. Ezt egy intézményre rálőcsölni kissé
cinikus, de mindenképpen szakmaiatlan.
CzÁ: Mikorra nyílna mód arra, hogy visszaadják a
tavaly elvett órákat?
BM: Szerintem erre legkorábban akkor lesz lehetőség,
ha a Liszt Ferenc téri épület felújítása befejeződött.
A fenti egyenlegrontó tényezők – amelyeket túlkapás volna kárnak, csődnek, személyi felelősség eredményének vagy egyszerűen lopásnak nevezni, mint
amilyen hangokat néhány hónappal ezelőtt hallani
lehetett – az első pillanattól kezdve látható és kalkulálható folyamatokat indítottak be. Addig nincs
bevétel, illetve addig van szükség a bérleményre,
ameddig nincs új épület. Nyilvánvaló, hogy a fejlesztés akkor tudja beváltani a hozzá fűzött reményeket,
ha az új épület felújítása befejeződik, előbb nem lehet
ilyesmiről beszélni.
Feladatom fő része egyébként éppen az, hogy a
vezetéssel közösen bemutassam: a korábban el
nem ismert tételek és a következő két év még
ennyi és ennyi pluszforrást igényel, de aztán a fejlesztés végén ez a tendencia megfordul, és a bevételek
még az előző helyzethez képest is növekedni fognak.
Ezt már a fejlesztést megelőző megvalósíthatósági
tanulmány is megmutatja: pl. az összes alapterület
megnövekszik, ez lehetővé teszi, hogy több hallgatót
vegyenek fel, ezáltal több oktatót foglalkoztassanak.
A Nagyterem korszerűsítése, klimatizálása pedig ezen
túl az áprilistól októberig terjedő időszakra is megengedi annak bérbeadását – eddig olyan meleg volt
odabent, hogy erről szó sem lehetett. Egy tudatosabb,

KULISSZA
szisztematikusabb koncertszervező tevékenység
is elindulhat, együttműködésben a MüPával és az
Operával, ezáltal nagyobb bevételekre tud majd
szert tenni. Feltételezhetően még a külföldi
hallgatók érdeklődését és létszámát is növelni lehet.
Be kell tudnunk tehát mutatni, hogy noha a projekt
igényli még két évig a pluszforrásokat, a végén ez
meg fog térülni, olyannyira, hogy akár az egyetem az
államnak visszatéríteni is képes lesz – ha nem is pénz
formájában, de a két új épület megvalósulásával
fölöslegessé válik pl. a Semmelweis utcai épület,
így ezt egy az egyben vissza lehet adni az államnak.
CzÁ: Mivel tud ön többet illetve mást tenni, mint a
rektor? Mennyire szükséges ez a többlet?
BM: Egyrészt talán azért, mert engem nem érint az
„üzemi vakság”, ha szabad így fogalmaznom. Ez talán
a kevés közül az egyik előnye annak, hogy kívülről
jöttem, és így szemlélem, így ismerem meg a
dolgokat. Van, ami az eltöltött hosszú évek alatt az itt
dolgozóknak természetes, nekem pedig feltűnik, és
felteszem a kérdést, hogy miért is van az így vagy úgy.
A másik talán a pásztorfiú és a farkas esete: az egyetem vezetése az elmúlt másfél évben sokszor jelezte
a gondokat a megfelelő szinten. Talán most, amikor
a gondok valóban súlyossá váltak, jobban elhiszik az
intézménynek külsős támogatással. Persze ehhez az
érvanyaghoz kellenek olyan szakmai megfontolások is,
amelyekben én csak a rektor úrra tudok támaszkodni.
Az oktatásszervezés és az oktatás tartalmi kérdéseiben
nem vehetem magamnak a bátorságot, hogy egyedül
találjak ki bármit – finomítani persze lehet.
És hát nyilván minden embernek más a kapcsolatrendszere, amelyet igyekszünk az ügy szolgálatába állítani,
amennyire tudjuk.
CzÁ: Hogy esett önre a választás?
BM: Tulajdonképpen én voltam olyan értelemben
a tűzhöz közel, hogy a miniszteri kabinet tagjaként,
szakértőként dolgoztam ez év elejétől, és minden ilyen
napi problémáról értesültem, ami ott a kabinetben
előadódott. Amikor a Zeneakadémia májusban kapott
egy nagyobb nyilvánosságot a rektor és a főigazgató
közös levele kapcsán, akkor kéznél voltam, hiszen az
én múltam alapvetően a reálszférához, és nem a hivatalnoki tevékenységhez kötődik, és alapvetően a cégmenedzselés, vállalatvezetés a szakterületem. Ennek
a hátulütője persze az, hogy az államigazgatás nyelvét
kevésbé beszélem, ehhez szükséges egy „fordító”.
CzÁ: Ha az elkövetkezendő két-három évet nézzük, mit
tud jósolni a Zeneakadémiának?
BM: Abban biztos vagyok, hogy annak nincs alternatívája, hogy a Liszt Ferenc téri épületet befejezzék. Amennyiben ez megvalósul – és erre minden

esély megvan –, akkor úgy gondolom, hogy az ehhez szükséges forrásokat így vagy úgy, ha küzdelmek
árán is, de meg fogja kapni az intézmény, hogy a
működőképességet további minőségi romlás nélkül
fenn lehessen tartani. Úgy gondolom, hogy az intézmény ezzel egy valóban dinamikus fejlődésnek
a kezdőpontjára kerülhet, és onnantól az intézményvezetésen és a fenntartón múlik majd a dolog.
De minden jel arra mutat, hogy egy igen küzdelmes
két év után egy nagyon szép perspektíva alakul ki.
CzÁ: Kitekintve kicsit az ön sajátos területéről:
a kormányzat átfogó felsőoktatási reformra készül,
ami mindenféle visszhangokat kivált ország- és ágazatszerte. Az ön információi alapján ez hogyan érintheti
majd a Zeneakadémiát?
BM: Oktatásszervezési meg tartalmi kérdésekbe én
nem merek belemenni, de a finanszírozásba, amely
végül is ezt meghatározza, igen. Mindig is azt mondtam, a feladatom első pillanatától kezdve, hogy ezt
az egyetemet nem lehet abban a masszában kezelni,
mint a felsőoktatás egészét. Mikor legutoljára ennek
a törvényjavaslatnak az előkészítése folyt és házon
belüli véleményeket is gyűjtöttek, azt javasoltam,
hogy kerüljön bele egy olyan kiegészítés már eleve
a Nemzeti Erőforrás Minisztérium előterjesztésébe,
hogy a finanszírozás szempontjából a művészeti
felsőoktatást nem lehet olyan normatív rendszerben
kezelni, mint a felsőoktatás egészét, mert itt annyira
speciális, hallgatókra bontott egyéni képzés van, ami
többletköltséggel jár. Ki kell emelni a felsőoktatáson
belül tehát ezeket az intézményeket finanszírozási
szempontból, hogy megkaphassák azokat a pluszforrásokat, amelyek az oktatást lehetővé teszik.
Ez után lehet majd azt a kérdést boncolgatni, hogy ez
mit jelent az oktatásszervezés kérdéseiben.
CzÁ: A Zeneakadémia egy unikum-jellegű intézmény.
Mennyire látja ön annak a realitását, hogy esetleg
ez meglágyítaná a döntéshozók szívét irányunkban?
BM: Természetesen szimpátia övezi az intézményt,
de szerintem – bár lehet, hogy tévedek – az már
kérdőjeles, hogy mennyiben vannak tisztában annak
speciális voltával. Talán éppen az a feladatunk, hogy
megpróbáljuk elfogadtatni ezt a döntéshozókkal,
hiszen az egész finanszírozási megközelítés megváltozásának ez volna a logikája. Ezért bizony meg kell
küzdeni.
Másrészről itt van egy erősebb ütőkártya: ez a 11 milliárdos fejlesztés, aminek a közepén vagyunk éppen, a
Ligeti György Épület átadása után – elképzelhetetlennek
tartom, hogy ne kapja meg az intézmény a szükséges
támogatást ahhoz, hogy a működőképességet fenn lehessen tartani és a fejlesztést sikeresen be lehessen
fejezni. Ez egy elképzelhetetlen önellentmondás lenne.
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ZENEBONA
NOVEMBERI PROGRAMOK:
NOVEMBER 2. SZERDA
17:00
Gradus ad parnassum koncertek
MüPa – Üvegterem
Chopin, Liszt, Bach művek
Km.: Konyicska Renáta,
Namoradze Nicolas
NOVEMBER 3. CSÜTÖRTÖK
17:00
Hangulatkoncert
MüPa – Előcsarnok
NOVEMBER 4. PÉNTEK
18:00
Műhely
Bartók Béla Emlékház
Km.: Klenyán Csaba (klarinét) és
tanítványai
NOVEMBER 5. PÉNTEK
19:00
Sebő-klub
Budavári Művelődési Ház
NOVEMBER 6. SZOMBAT
19:00
Alma Mater kamarazene
Régi Zeneakadémia
Km.: Vashegyi György és a Liszt
Akadémia Régizene Tanszakának
növendékei
NOVEMBER 8. KEDD
17:00
Hangulatkoncert
MüPa – Zászlótér

NOVEMBER 9. SZERDA
17:00
Hangulatkoncert
MüPa – Üvegterem

NOVEMBER 24. CSÜTÖRTÖK
17:00
Hangulatkoncert
MüPa – Előcsarnok

NOVEMBER 15. KEDD
17:00
Hangulatkoncert
MüPa – Zászlótér

NOVEMBER 24. CSÜTÖRTÖK
19:00
Koncert
Óbudai Társaskör
Km.: Anima Musicae
Kamarazenekar
Vez.: Dukay Barnabás

NOVEMBER 19. SZOMBAT
16:30
Alma Mater Doktorandusz
koncertek
Belvárosi Főplébániatemplom
Liszt, Bräuer Ferenc, Engeszer
Mátyás művei
Km.: Forgó Eszter, Pálmai Árpád,
Asztalos Bence (ének), SzotyoriNagy Gábor (orgona), Horváth
Ágnes (continuo), Musica Divina
Kamarakórus, a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem hallgatóiból alakult kamarazenekar
Vez.: Horváth Ágnes és Oberrecht
Ádám
NOVEMBER 21. HÉTFŐ
19:00
A Liszt Akadémia születésnapi
gálakoncertje
Magyar Állami Operaház
Liszt zongoraművek szalon jellegű
beszélgetés keretében

NOVEMBER 25. PÉNTEK
18:00
Liszt zongoraátiratai 3/3
Bartók Emlékház
Km.: Lajkó István (zongora)
NOVEMBER 29. KEDD
17:00
Hangulatkoncert
MüPa – Zászlótér
NOVEMBER 29. KEDD
18:00
Junior Príma-díjasok 5/2
Bartók Béla Emlékház
Km.: Accord Vonósnégyes
NOVEMBER 30. VASÁRNAP
17:00
Hangulatkoncert
MüPa – Üvegterem

NOVEMBER 22. KEDD
17:00
Hangulatkoncert
MüPa – Zászlótér

HELYSZÍNEK:
Bartók Béla Emlékház (1025 Bp., Csalán út 29.), Budavári Művelődési Ház (1011 Bp., Bem rakpart 6.),
Magyar Állami Operaház (1061 Bp., Andrássy út 22.), Művészetek Palotája (1095 Bp., Komor Marcell utca 1.),
Óbudai Társaskör (1036 Bp., Kiskorona utca 1.), Régi Zeneakadémia (1064 Bp., Vörösmarty utca 35.)
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VÁJTFÜL

SZÁLKÁK ÉS BARÁTOK
Improvizáció és átjárás az egyes művészeti ágak
között? 200 éve mindennapos gyakorlat volt
szalonokban, koncerteken és operaelőadásokon,
de mára úgy tűnik, kizárták őket a komolyzene
világából. Szerencsére csak úgy tűnik, mivel
időről időre felbukkannak olyan művészek (többnyire fiatalok), akik megpróbálják feléleszteni
ezt a hagyományt.
Trio Inception a neve annak a nemrégen alakult
klasszikus kamaraegyüttesnek, amely Virág Melindával
együttműködve egy improvizációs-összművészeti
előadást állított össze Koncert-táncszínház cím alatt.
A trió tagjai: Kiss Péter zongorista, Háry Péter csellista
és Szendrey Dániel kürtös gyerekkoruk óta ismerik
egymást. Egy hármójukról készült kép adta az ötletet,
hogy együtt zenéljenek, bár az így létrejövő hangszerösszeállítás a legkevésbé sem mondható szokványosnak. Mivel a cselló és a kürt általában hasonló szerepet
tölt be a zenekarban, szólamaik együtt mozognak, így
nem nagyon találni olyan műveket, amelyekben egyszerre szerepelne mindkét hangszer. Ez szerencsére
nem jelent áthidalhatatlan akadályt a trió számára,
fiatal zeneszerző barátaikat kérték és kérik fel, hogy
komponáljanak darabokat együttesükre.
A zene világnapján rendezett Müpa-beli előadás a harmadik volt a trió történetében. Az elsőre 2011 januárjában a FUGÁban került sor, a második Szombathelyen
a Bartók Szeminárium keretei között zajlott. Ez utóbbi
koncertre készítették a mostani műsor második részét
képező Noé fiai tánckoreográfiát. Az est első fele újdonság volt: Simone Weil jegyzetei alapján egy három
főrészre osztott improvizációt adtak elő Virág Melinda
táncművésszel együttműködve.
Ugyan előzetesen utánanéztem, hogy ki is Simone
Weil (zenészre tippeltem volna, de kiderült, hogy egy
francia filozófusnő volt), mégsem tudtam elképzelni,
hogy vajon mi várhat rám. A műsor szerint három
részből állt az improvizáció: Mag, Tengely és Szálkák.
Ezt olvasva már kicsit beindult a fantáziám, de biztosat
még mindig nem tudhattam, így nagy kíváncsisággal
helyezkedtem el a nézőtéren.
Sok improvizációt hallottam már, olvastam róla, tudományos előadásokon tudtam meg íratlan szabályokat. Az én fejemben eddig valami olyasmi élt (főleg
a jazzből kiindulva), hogy van egy téma, egy keret, és
erre egy bonyolult szabályrendszer szerint a zenekar

tagjai körökben improvizálnak. A szóló rögtönzés
persze ennél sokkal szabadabb is lehet, de most
kamaraegyüttesről beszélünk. A non plus ultra, hogy
nem csak zenészek, de egy táncosnő is, Virág Melinda
negyedik szólamként részt vett az improvizációban.
Azaz aktív szereplő lett volna, ha sikerült volna
megvalósítani az ideát. Nekem azonban úgy tűnt,
ő inkább a három hangszeres zenéjére reagált, mintsem saját témákkal szállt volna be. Persze ezt a legmagasabb művészi fokon tette, a táncosnő testének
teljes uralma alatt reflektált a zenére. A muzsikusok
improvizációjában megfigyelhető volt, hogy egyikük
elkezdett valamit, amit a többiek átvettek tőle, átalakították és ezt a régi-új valamit szőtték tovább folyamatosan egymásra figyelve, reagálva.
A szünet után a már fent említett Noé fiait hallhattuk,
láthattuk. Három kortárs zeneszerző (Zombola Péter,
Matkó Tamás és Zarándy Ákos) öt művét választotta a
Trio Inception repertoárjából az ezúttal csak koreográfusként résztvevő Virág Melinda. Ezek többsége nem
tánczenének íródott, sőt még csak nem is volt mind
trió darab. A kohéziós erő a táncban rejlett, amely
egy kevésbé ismert bibliai történetet mutatott be.
Mint már az előző részben is, itt is a fagerenda mint
óriásszálka volt a fő díszlet. Az első részben még csak
egy állt a színpadon puszta árnyékával hozzájárulva az
előadáshoz. A Noé fiaiban már három faoszlop szerepelt, melyeket rendkívül fantáziadúsan és virtuózan
használták fel koreográfiájukban a táncosok. A kissé
unalmasan induló történet fokozatosan lett egyre
sűrűbb és extrémebb, a végére már majdnem felálltam a helyemről, nehogy véletlenül egy mozzanatról
is lemaradjak.
Koncert-táncszínház, 2011. október 1. 19:00, Fesztivál
Színház. Műsor: I. rész: A Trio Inception és Virág Melinda improvizációja Simone Weil jegyzetei nyomán: I.
Mag, II. Tengely, III. Szálkák; II. rész: Noé fiai – tánckompozíció: Zombola Péter: Változó változatlan,
Matkó Tamás: Longitude, Zombola Péter: Institutio No. 9, Zombola Péter: Etűd, Zarándy Ákos: New
World Trio. Közreműködtek: Trio Inception (Kiss Péter
– zongora, Háry Péter – gordonka, Szendrey Dániel –
kürt), Debreczeni Márton, Lipka Péter, Szász Dániel,
Koreográfus: Virág Melinda, Dramaturg-rendező:
Debreczeni Márton, Fénytechnika: Kocsis Gábor
Könyves-Tóth Zsuzsanna
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PORTRÉ
„JÓ EZ A SOKFÉLESÉG!”
zongoratanárnőm, amivel bedörzsölhette a lábát…
Meg hogy nagyon izgultam, mindig csúszkáltak az
ujjaim a billentyűkön. De élveztem. Aztán mikor
gimnáziumba kerültem, és hirtelen gyorsan és sokat
kellett tanulni, már nem jártam el zongoraórákra.
De alakítottunk egy együttest: népdalokat énekeltünk, volt köcsögduda, hegedű, én furulyáztam,
gitároztam, s verseket is megzenésítettünk. Felléptünk évzárókon, bulikon, az együttlétekkor mindig
zenéltünk, énekeltünk. Tehát a zene állandóan
ott volt körülöttünk… Ahogy a nevetés is.
TZs: Melyik hangszeren játszanál legszívesebben,
és melyiket hallgatod legszívesebben?
PJ: Azt hiszem, ha tudnék, akkor zongorán játszanék,
és a klarinét lenne a másik. Hallgatni… ez nagyon
vegyes. Korszakok vannak, az ember beleszeret
zeneszerzőkbe. De talán mondhatom, hogy a zongora
azért még mindig a fő hangszerem.

Pap János
A mindenkori elsősök kivételével nincs olyan hallgató, aki ne találkozott volna már Pap János tanár
úrral, vagy ahogyan a legtöbben ismerhetjük:
„Pap Janóval”, egyetemünk akusztika tanárával.
Óráival új színt visz az addigi megszokott órarendünkbe. A hangszer- és jókedvre hangolás
egyaránt kiemelt szerepet tölt be tudományos
életében. Most egy kicsit többet is megtudhatunk
róla.
Tímár Zsófia: Hogyan kerültél a Zeneakadémiára?
Pap János: Bejöttem az ajtón… Soproni tanár úr
volt a rektor, és én akkor kutattam Németországban ösztöndíjjal 10 hónapot, és ott láttam, hogy a
különböző zenei főiskolákon akusztikát tanítanak.
Megkérdeztem, mint csinálják, hogy csinálják. Aztán
kiderült, hogy a ’70-es évek közepe óta ez kötelező
tantárgy. Így hát bejöttem azon a bizonyos ajtón,
hogy én szeretnék ilyet tanítani. Beszéltem Szokolay
Sándorral is akkor nyáron, és októbertől már tanítottam, óraadóként.
TZs: Gyerekkorodban milyen szerepet töltött be a
zene?
PJ: Sokat hallgattam zenét, nyilván könnyűzenét
többet. 10 éves koromtól zongoráztam. Jobban
emlékszem azonban azoknál a zenéknél arra,
hogy milyen kölniért küldött át a boltba a

FIGARO | 2011. november

TZs: Volt példaképed középiskolában, egyetemistaként?
PJ: Egyetemista koromban Károlyházy Frigyesnek
a tanítási stílusa tetszett nagyon, aki úgy tudta elmondani a fizikai problémákat, hogy az egyszerre
volt érdekes is, szellemes is. Az előadásaiba pedig
bevonta a diákokat azzal, hogy nem mondta végig a
mondatot, hanem nekik kellett befejezni. Ez óriási
stresszel járt, de közben intenzíven gondolkodtatott.
Ő vizsgáztatott úgy, hogy elmentek kirándulni a
fizikus tanítványaival a hegyekbe két napra, és
egész idő alatt kérdezgette őket. És ott valóban azt a
jegyet kapta meg az ember, amit megérdemelt.
TZs: Sok mindent csinálsz, mégis mivel foglalkozol
a legszívesebben?
PJ: Most éppen itt a nevetéskönyvünk leadási
határideje, és nagyon szívesen foglalkozom vele,
de most egy kicsit sok. És közben mindig van valami előadás is. Legutóbb a MüPában meséltem a
gitárról, október 22-én pedig Kolozsvárott volt egy
Liszt-konferencia, ahol román és magyar kutatók,
művészek adtak elő. Magyarországról Vikárius László
tanár úr ment és én. Én Liszt zongoráiról beszéltem.
1986-ban az első komoly cikkem, amikor a lányom
pici baba volt, és a mosógép tetején gépeltünk,
hogy ne ébredjen fel, Liszt hangszereiről szólt.
Éppen 25 évvel ezelőtt. Tehát a hangok, a hangszerek, ezek mindig ott vannak az életemben. Jó ez
a sokféleség. Enni is mindig úgy ettem gyerekkoromban, hogy ami ehető, azt kiraktam az asztalra,
és lehetett válogatni. A szabad döntések híve vagyok.

PORTRÉ
TZs: És a humor, a nevetés témájához hogyan
jutottál el?
PJ: Így lehetett csak a diákoknak – akik menekültek
a természettudományok elől, és azt mondták,
„csak ilyesmivel ne kelljen foglalkozni” – mégis
elviselhetővé, észrevétlenebbé tenni, hogy ők egzakt
tudományt tanulnak. Ekkor jött a bolondozás, aztán ez műfajjá változott. A kapolcsi Művészetek
Völgyében tartott előadásokkal pedig kialakult
egy stílus, és innen jött a Hang-ember-hang könyv
után a következő könyvem megírásának ötlete is.
TZs: A humor iránti fogékonyságot lehet tanulni?
PJ: Most akkreditáltattam egy tanfolyamot
tanároknak. A 30 óra arról szól, hogyan lehet a nevetés és a humor az iskolában alapattitűd mind a
tanároknál, mind a diákoknál. Tehát igen, bizonyos
elemeit lehet tanulni. Hogyan találunk olyan forrásokat, amivel meg tudjuk az embereket nevettetni, a bölcs dolgokat hogyan tudjuk úgy elmondani, hogy azok egész életre megmaradjanak.
Itt az egyetemen nagyon sok kolléga tanít így.
Egy időben kiírták a diákok a faliújságra, hogy ki milyen szellemességeket mondott az óráján, és mindig
nagyon jó történetek kerekedtek ki belőlük.
TZs: Sokfelé utaztál már, van-e olyan hely, ahová nem
jutottál még el, de nagyon szeretnél?
PJ: Hogy hová nem jutottam el?! …„Humorországba”.
Persze a humor körül manapság van egy kis gond.
Mindent humornak fognak fel az emberek, amin nevetünk. És ez a kultúránkban is elharapózott, hogy ha
már röhögünk valamin, akkor az humoros. Pedig nem
az! A humorban benne van az elfogadás és a megértés
attitűdje is. A humor állapot, életfilozófia, és én olyan
helyre mennék szívesen, ahol jó humorú emberek
élnek. Én ugyan szeretek bolondozni, de nagyon
szívesen hallgatok másokat, hogy ha érdemes,
ha úgy alakul a beszélgetés, hogy az ember nem alszik
el közben, mert tanul, örül és nevet.
TZs: Van olyan könyv, film, amit soha nem unsz meg?
PJ: Igen, Bohumil Hrabal a kedvencem. Az őszintesége
tetszik, a stílusa, és az, hogy folyamatosan ráismerek a történeteiben a gyerekkoromra. És amit ő
csinál, az a legszebb humor, mert nála az utolsókból
elsők lesznek, az elsőkből pedig utolsók. Folyamatos
bridzsparti minden írása. És mindenki boldog benne,
mert örül az életnek.
TZs: Az elkövetkezendő 5 évre milyen céljaid, terveid
vannak?
PJ: Szükség lenne egy új jegyzetre hangszer ügyben,
mert eltelt 20 év a régi megírása óta, és az új eredményeket bele kéne foglalni. A másik téma a manipuláció, annak akusztikai aspektusai. Szeretnék

ezzel többet foglalkozni. Felvértezni az embereket,
segíteni nekik megérteni, hogy mikor és miért manipulálják őket. Tegyenek fel kérdéseket: kinek az
érdeke, hogy én ezt és ezt csinálom, miért akarják,
hogy én ezt megvegyem, kinek adjam a szavazatomat és a többi. Ezekről tartottam már előadásokat,
és a hallgatóságot figyelve mindig azt láttam,
hogy részben felrázta, részben elgondolkodtatta őket.
TZs: De ma már azért ez téma, nem?
PJ: Mindig téma volt a manipuláció, megjelentek erről
magyar nyelvű könyvek is, csak a legtöbb arról szólt,
hogy a manipuláció: művészet. Tehát, hogyan verjünk
át másokat, hogyan nyerészkedjünk, hogyan adjunk el
egy terméket minél ügyesebben. Én azoknak szeretnék segíteni, akiket átvernek. Csak az a baj, hogy sok
embernek erre nincs szüksége. Nem érdekli az életnek az a része, hogy őt átverik-e vagy sem. Mondják
meg neki, hogy mit kell csinálni, mit kell szeretni, mit
vegyen föl, milyen színt szeressen. És akkor ő boldog,
mert rendes sínen halad az élete, nem lóg ki a sorból,
megmondták, mire volt szüksége és ő beszerezte.
Jó kisfiú, jó kislány!
TZs: Mint tudóst, mint apát, tehát nem mint
hivatásos profi zenészt kérdezlek, szerinted miért
érdemes zenét tanulni?
PJ: A zenében van egy autotelikus, önmagában
örömöt adó nagyszerűség. Csak hallgatja az ember,
és átjárja a testét, elméjét a zene. Boldogságot lelünk
benne. Ilyen szempontból hasonlít egy picit a nevetéshez. Másik oldalról önkifejezési forma. Ha már
sehogy sem tudom elmondani, ami bennem van, akkor ott a zene mint eszköz. Szavak nélkül, csupán a
zenével, egészen mélyen belevájhatunk a lelkünkbe
és megmutathatjuk, hogy valójában mit gondolunk,
mit érzünk egy-egy adott dologról. Harmadrészt
közösséget teremt. A zenében megvan az a lehetőség,
hogy együtt csináljuk. Talán ez az a plusz, amit én a
tanítványoktól, tőletek kaptam itt, az Akadémián.
Fel kellett ismernem, hogy a zenészlélek, nem azt
mondom, hogy alkalmazkodóbb, de lojálisabb, mint a
többi emberé. Elfogadja a világot olyannak, amilyen.
És végül, hogy el ne felejtsem: a zenét ajándékozni is
lehet a másik embernek.
TZs: Mint ahogy a szavakat is. Köszönöm szépen
a beszélgetést!
Az interjút teljes terjedelmében megtalálhatjátok
majd a Figaro online felületén a Fidelio.hu-n:
http://fidelio.hu/edu_art/figaro
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Nász Renáta
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