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NOVEMBERI KARÁCSONY
Rettentő furcsa érzés már november közepén azzal leülni a gép 
elé, hogy jön a decemberi szám, köszöntőt kéne bele fogalmazni,  
és ráadásul: ha december, akkor karácsony, ha karácsony,  
akkor szép szavak, szép mondatok, béke, szeretet, satöbbi.  
Kicsit abszurd, kicsit cinikus ez a játék, kicsit meg tudathasadásos, 
amikor novemberben kell decembernek lennie.

Gyakran hajtogatjuk így talán valamennyien a képzeletbeli  
naptárunkat hol előre, hol hátra. Néha emlékezünk, vagy 
azért, hogy újra átélhessünk élményeket, vagy pedig azért, 
hogy a történéseket elemezve valamiféle következtetéshez 
vagy tanulsághoz jussunk; néha pedig előretekintünk félve,  
szorongva, vagy éppen türelmetlen várakozással, esetleg 
tervezünk, számítunk, méricskélünk.

Egyszer történt, hogy utaztam a szentendrei héven, és hirtelen 
bevillant egy rettentően banális gondolat: hogy vagyok,  
hogy én itt és most vagyok, és hogy én én vagyok.  
És megmagyarázhatatlan módon elképesztően boldog let-
tem ezektől a pofonegyszerű apróságoktól. Máig erőt és  
energiát tudok meríteni belőlük, elegendőt szinte minden  
pillanatomban.

Nem hinném, hogy azért van nekem itt egy fél oldalam a  
Figaro belső címlapján, hogy prédikáljak vagy észt osszak.  
Nem szeretnék sablonos karácsonyi szövegekkel traktálni 
senkit. De úgy érezem, itt és most, ezen a novemberi estén a 
decemberre és erre a furcsa időkeveredésre gondolva, hogy 
talán érdemes ezt az énközlést megosztani az Olvasókkal:  
hátha majd ott és akkor, ahol és amikor elolvassák, valamit  
tudnak belőle meríteni.

Czinege Ádám
HÖK elnök
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DULEBA LÍVIA ÉS BÁN MÁTÉ GYŐZELME 
AZ UELZENI FRIEDRICH KUHLAU 

NEMZETKÖZI FUVOLAVERSENYEN

2011. október 30. és november 5. között 14.  
alkalommal került megrendezésre a németországi  
Uelzenben a Friedrich Kuhlau fuvolaverseny, 
jelentős nemzetközi részvétellel, több kategóriában.  
Fuvoladuó versenykategóriában egyetemünk két 
hallgatója, Duleba Lívia és Bán Máté formációja  
(mindketten Bálint János növendékei) 1. helyezést 
ért el, a díjjal – szakmai értékén túl – 1500 Euro  
pénzjutalom is járt!
Szívből gratulálunk!

Forrás: http://zeneakademia.hu/hirek/565

SZKORDILISZ EMÍLIA (OBOA) 
ÉS BÖRZSÖNYI MÁTÉ (KÜRT) 

VERSENYGYŐZELME CHIERIBEN

Egyetemünk hallgatói, Szkordilisz Emília obo-
ista (Csánky Emília növendéke) és Börzsönyi Máté 
kürtös (Magyari Imre tanítványa) az olaszországi 
Chieriben megrendezett nemzetközi zenei verseny 
(11th INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION FOR 
YOUNG PERFORMERS “Città di Chieri”) oboa, ill. kürt 
kategóriájában 1. helyezést értek el!
Gratulálunk az értékes győzelmekhez!

Forrás: http://zeneakademia.hu/hirek/562

KECSKÉS D. BALÁZS NYERTE A  
SZLOVÁKIAI MAGYAR KÓRUSFESZTIVÁL 

ZENESZERZŐI NAGYDÍJÁT

Kecskés D. Balázs BA I. éves zeneszerző hallgatónk 
(Vajda János növendéke) Libera me című kórusműve 
nyerte a szlovákiai magyar kórusfesztivál zeneszerzői 
nagydíját.
2008 óta kerül megrendezésre minden ősszel  
Szlovákia egyetlen kortárs kórusfesztiválja, mely-
nek lelkes szervezői egy kis völgyben meghúzódó 
ezer lakosú magyar falu, Csáb (Čebovce) fiataljai.  
A 16 tagú magyar ajkú énekkar, a Csábi Szeder  
Fábián Dalegylet úgy rendezi a fesztivált, hogy minden  
megjelenő kórusnak legalább egy ősbemutatót is  
hoznia kell a koncertre, így minden évben 5-6 új művel 
gazdagodik az amatőr szlovákiai kórus repertoárja.
A fesztivál végén a közönségszavazatok össze-
gyűjtésével megválasztják az este közönségdíjas 
produkcióját, valamint egy szakmai zsűri (melynek 
tagjai idén a következők voltak: Tóth Péter zeneszerző, 
Dr. Kutnyánszky Csaba karnagy, Orsovics Yvette  
karnagy, Horváth Márton Levente zeneszerző) 

választja ki a szerinte legjobbnak ítélt művet,  
ezzel igyekeznek motiválni a szerzőket élő, előadható 
és befogadható kompozíciók alkotására. A fesztivál  
alapítója és szervezője Tóth Árpád karnagy.
Idén Fekete Gyula Salve regina című kórusművét 
rendelte meg és mutatta be a fesztivál.
A Fesztiválon ősbemutatóként elhangzott még Balogh 
Máté Gergely (BA III.) Hordó nóta című kórusműve.

Forrás: http://zeneakademia.hu/hirek/563

NÉPZENÉSZ HALLGATÓINK A JUNIOR  
PRIMA DÍJ 2011: MAGYAR 

NÉPMŰVÉSZET ÉS KÖZMŰVELŐDÉS 
KATEGÓRIÁJÁNAK DÍJAZOTTJAI KÖZÖTT

Népzene Tanszékünk kiváló hallgatói: Eredics  
Salamon, Guessous Majda Mária, Nyitrai Tamás és 
Tímár Sára is szerepelnek a 2011. évi Junior Prima Díj 
Magyar népművészet és közművelődés kategóriájának 
díjazottjai között!
Szívből gratulálunk!

Forrás: http://zeneakademia.hu/hirek/564

DEMENIV MYKHAYLO HARMONIKA 
SZAKOS HALLGATÓ 1. HELYEZÉSE

Demeniv Mykhaylo, egyetemünk BA I. éves harmonika 
szakos hallgatója (Ernyei László növendéke) a Pozsony-
ban megrendezett Coupe Jeunesse versenyen 1. hely-
ezést ért el.
Győzelméhez szívből gratulálunk!

Forrás: http://zeneakademia.hu/hirek/559

EBBEN A FÉLÉVBEN IS LESZ OHV!

Mint ahogy minden vizsgaidőszakban, most is 
megjelenik majd az ETR-ben számotokra az OHV,  
az Oktatók Hallgatói Véleményezése. Teljesen ano-
nim, még mi – kiértékelők – sem tudjuk ellenőrizni, 
hogy ki töltötte ki az adott kérdőívet. 
Kevés olyan fórum van, ahol megfogalmazhatják 
gondolataikat, adott esetben kritikájukat a hallgatók. 
Ez egy remek lehetőség nektek, hogy elmondjátok 
véleményeteket az egyetem életéről, tanárairól, az 
adott tárgyakról.
A korábbiakhoz hasonlóan lesz egy általános 
kérdőív, melyben az intézménnyel kapcsolatos 
észrevételeitekre vagyunk kíváncsiak, és a meg-
szokott módon minden tárgyhoz tartozik majd egy  
kérdéssor. Ha elegendő vélemény érkezik, biztosabb 
alappal tudunk mi is tárgyalni az egyetem jobbá tétele 
érdekében.
Éljetek a lehetőséggel!



BOLDOG KARÁCSONYT

MERRY CHRISTMAS

JOYEUX NOEL

FRÖHLICHE WEIHNACHTEN

BUONE FESTE NATALIZIE

GLEDELIG JUL
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BOLDOG KARÁCSONYT KÍVÁN

A LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATA
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És folytatódott a mese… A fan-
tasztikus lényeknek, gólyáknak és 
kedves ismerőseiknek a Szeparé 
nevű szórakoztató egység adott  
otthont egy este erejéig. Nagyjából 
mindenki a legszebb  ruháját vette 
fel, hiszen ősi múltra visszatekintő 
hagyományként, immáron másod- 
szor rendeztek elegáns bált a 
zeneakadémisták. Az est közép-
pontjában az elsőévesek álltak,  
hiszen – ha még nem vált egyér-
telművé – Gólyabálról beszélünk.

Újabb 14,28571429 % szavazhatott volna a bál hivatalosan legviccesebb figurájára, Maksa Zoltánra.  
Sajnálattal vettem észre, hogy igen kevesen figyelnek oda a humoros előadásra, pedig feladatát teljesítve:  
vicces volt. Ám Zoltán mégsem jött hiába, a buli későbbi szakaszában igen rendesen kitett magáért a  
táncparketten. Maksa művész úr konferálta fel továbbá az elmaradhatatlan Fele Királyság együttest,  
amely mind nevével, mind pedig mesék zenéit feldolgozó műsorával szerves részét képezte a kerettörténetnek. 

REGE EGY BÁLRÓL

Személyes élményeim helyett inkább beszéljenek 
a számok! A meg nem kérdezettek 14,28571429 
%-ának a Welcome drink tetszett a legjobban, ugyanis 
a leglelkesebb, azaz legkorábban érkezett 50 vendég 
ajándék italban részesült. A maga 14,28571429  %-os 
népszerűségi indexével idén (holtversenyben) a 
gólyaműsor nyert. Wagner Ring című szösszenetének 
negyed órás összefoglalása önmagában is 
megkövezendő ötlet, s akkor még nem is említettem a 
darabban mintegy húsz alkalommal, mindig más-más 
szöveggel megszólaló „Nád a házam teteje” kezdetű 
örökzöldet. Idegőrlő lehetett továbbá a csellónak a 
produkciót végigkísérő Esz hangja, ami a Rajna kincse 
elejét hivatott imitálni.

„Akkor is a Dux-műsor volt a legjobb!” – mondta 
volna minden bizonnyal valaki, ha megkérdeztük 
volna. Az egész mesevilágot elénk varázsoló Duxok 
a „Meselényi” utcai épület előnyeit és… neeem… 
csak az előnyeit mutatták be. Kaptunk továbbá egy, 
a gólyatábor édes emlékeit felelevenítő rap-rízt is.  
A két műsorból tanulságként levonható, hogy a 
mikrofonba – a nagyobb élvezhetőség érdekében –  
csak lassan, artikuláltan szabad beszélni/énekelni.
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Négy órás távozásommal messze 
nem én voltam az utolsó, akit 
kiírtak a szeptember óta tartó 
meséből. Egy szónak is száz a  
vége: a Gólyabál hol volt, hol  
nem volt, jó volt…

Kérdés: hány százalékot ért 
el a Dux-műsor, illetve a Fele  
Királyság együttes? A helyes válasz 
beküldői részt vehetnek a jövő évi  
Gólyabálon…

Mona Dániel

A koncert egyre több rajongót 
csábított a „dühöngőbe”. Miután 
kihirdettetett, hogy az idei keringő 
technikai okok miatt 4/4-ben 
szólal meg, az élő zene átadta 
helyét az „élettelen”, ám annál 
vérpezsdítőbb dizsi-muzsikának.

A jó hangulatot a lemez-lovagló 
walkürök atyja, DJ Wotan bizto-
sította, s érte el a nem hivatalos 
14,28571429 %-os szavazati arányt. 
A Wotanhoz, illetve Wagnerhez  
méltó végtelen dallamot csakis 
a tombola volt képes rövid ideig 
megszakítani. Az igencsak értékes 
nyereményeket Maksa Zoltántól 
vehették át a szerencsések.  
„A tombola boldog gyermekkoro-
mat juttatja eszembe.” Aranyos, 
de sajnos senki száját nem hagyta 
el e mondat. Sőt az sem biztos (de 
ez viszont tuti), hogy a tombolát 
a résztvevők 14,28571429 %-a 
tartotta az est csúcspontjának.  
A nyertesek örömükben, a „vesz-
tesek” pedig szintén örömük-
ben (talán senkit se viselt meg 
nagyon a tombolai kudarc) táncra 
perdültek, s aztán ripés-ropás,  
tinglitangli, vonaglás, siklás a par-
ketten hajnalig.



A KATONA 
JÓZSEF SZÍNHÁZ 
KEDVEZMÉNYEIRŐL

KÖNYVAJÁNLÓ 

Kedves Hallgatók! Felhívjuk figyelmeteket, hogy a 
Katona József Színház (1052 Bp., Petőfi Sándor u. 6.)  
előadásaira 25 %-os kedvezménnyel válthatók  
diákjegyek, valamint last minute akciójuk is 
figyelemre méltó: az előadások kezdete előtt egy 
órával minden jegy – feltéve, ha maradt el nem 
adott hely – 50 %-os kedvezménnyel vásárolható 
meg!
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Kedves Olvasók!

Hamarosan itt a félév vége, kezdődik a vizsgaidőszak. A tanulás és a rengeteg gyakorlás mellett felüdülést kínálunk 
egy kis olvasnivalóval, színházzal, kiállításokkal. 

Kerner Mária

Dobos László: Hólepedő

Egymásba kapaszkodó, fagyott vízcseppek. Közelről 
nézve nincs két egyforma, de a szemünkkel csak 
összefüggő fehér paplant látunk, ami puhán követi a 
letakart táj vonalát. Az elhaló füvek, korhadó levelek 
között magok várják, hogy elmúljon a fagy, és kibújhas-
sanak a föld alól.

A lány mindig menekült. Futott a komfortba fulladt 
kollégái elől, a sötétben suttogott csábító szavak elől, 
anyja féltésétől és apja meglapuló életének nyomasztó 
árnyékától. Futott saját maga társasága, magányossága  
elől. Autójával a száguldásba menekült, és közben az 
emlékeibe hátrált. 

A ködben rohanó autót és a félelem meredekén 
hátráló lányt egy baleset állította meg. A kórházi ágyon 
mozdulatlanul feküdve szembe kell néznie magával. 
Mint egy fagyott, havas tájat, úgy kell bejárnia és újra 
birtokba vennie megbénult testét: „ujjaimmal kezdek 
el járni… mint akit arra ítéltek, hogy szem nélkül,  
vakon keresse a választ élete gondjaira.”
Dobos László felvidéki magyar íróként sokat foglal-
kozott a második világháború után ottmaradt magyar-
ság problémáival, a különböző jelszavakat kiabáló 
politikai hatalmak elől magába forduló idősebbek 
és az utat kereső fiatalok elveszettségéről nagyfokú 
érzékenységgel ír. A 21. század egymás mellett élő, 
de magányából munkába, felszínes kapcsolatokba 
menekülő emberében is hasonló kérdések foroghat-
nak, mint amikkel a könyvben találkozunk.
,,A hóesés az élet holt ideje: letakarja a földet. De a 
csend csak addig tart, amíg az utolsó hópehely is elpi-
hen… Aztán valaki utat vág a hóban.” A tél után tavasz 
jön. Ahhoz, hogy folytatni tudjuk az életünket, ott kell 
hagynunk az őszi leveleket elkorhadni a hó alatt, hogy 
új növények nőhessenek a földben. Ehhez pedig idő 
kell és magány: a hólepedő nyugalma.

(Dobos László: Hólepedő. 2. kiadás. Magyar Antaeus 
könyvek. Pozsony: Madách-Posonium, 2009.)

   Vértesy Júlia



ABLAK 09

2011. december | FIGARO

ÖSSZMŰVÉSZET
Magyar Képzőművészeti Egyetem: 

Valóság-fikciók

Az FFS (Fiatalok Fotóművészeti 
Stúdiója) új tagjainak bemutatkozó 
kiállítását ezúttal Csizek Gabriella 
(a Magyar Fotográfusok Háza – 
Mai Manó Ház szakmai munkatár-
sa) állította össze Bognár Benedek, 
Darab Zsuzsa, Fisli Éva, Győri  
Andrea Éva, Iván Ádám, Kádár  
Levente, Károlyi György, Kékesi 
Donát, Kerekes Emőke, Krulik 
Ábel, Mátyássy Jónás, Pályi Zsófia,  
Piti Marcell, Rádóczy Bálint,  
Simon Zsuzsanna, Somogyvári 
Kata, Tihanyi Anna, Túrós Balázs, 
Várai Enikő, Vékony Dorottya, 
Virág István és Zselinszky Miroslav 
munkáiból. 
A tárlat december 15-ig láto-
gatható az ArtBazis épületében 
(1085 Budapest, Horánszky u. 25.)  
nyitvatartási időben (kedd, szerda, 
csütörtök: 15–19 óra).

Reformok évtizede. 
A Képzőművészeti Főiskola 

1920–1932 között 

A kiállítás megtekinthető 2012. 
január 21-ig az egyetem főépületé-
ben, a Barcsay-teremben (1062 
Budapest, Andrássy út 69–71.)

Nőnézőpont
(szervező: Drozdik Orshi)

Az egyetem főépületének Aulájá-
ban nyílik a kiállítás december 
8-án. A tárlat december 20-ig tart.

Színház- és Filmművészeti 
Egyetem:

KISS MÁRTON: 
Pilonon

Előadások: december 14. (szerda) 
19:30, Merlin Kamaraterem (1052 
Budapest, Gerlóczy u. 4.); decem-
ber 15. (csütörtök) 19:30, Merlin 
Kamaraterem.

KIÁLLÍTÁS-
AJÁNLÓ 
Eltűnt világok – A dinoszauruszok 
kora Magyarországon címmel 
kiállítás nyílt november 18-án 
a Magyar Természettudományi 
Múzeumban. Az érdeklődők élet-
nagyságban csodálhatják az ősi 
magyar dinoszauruszokat, hiszen a 
tárlatot eredeti leletek és rekonst-
ruált csontvázak adják. A pulyka 
nagyságú tollasdínótól, a két mé-
teres növényevő őshüllőn át a hat 
méteres szárnyas dinoszauruszig 
mindent megtalálunk. Különleges-
ség az életnagyságú őskrokodil, a 
Hungarosaurus és a Pneumatorap-
tor teljes csontváza, melyek ezen 
a kiállításon láthatók először, vala-
mint a világszenzációnak számító 
Ajkaceratops koponyarekonstruk-
ciója. A földtörténet különböző 
időszakain átívelő leletek között 
az egykori mecseki dinoszaurusz, a 
Komlosaurus carbonis lábnyomait 
is bemutatják. 
A kiállítás különlegessége egy 
érintőképernyős asztal, aminek 
segítségével az érdeklődők kiderít-
hetik, melyik korban hol éltek a 
dinoszauruszok. 
A tárlat szakmailag is elismert, 
mi sem bizonyítja ezt jobban, 
minthogy a kiállított őshüllők 
felfedezőjükkel, Ősi Attilával együtt 
szerepeltek már a világ legrango-
sabb természettudományos maga-
zinjában, a Natureben is.

Forrás: http://helyitipp.hu/buda-
pesti-hirek/magyar-dinoszaurusz-
kiallitas-nyilik

a r t b z i sá
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KKK! KKK! KKK!
A Kollégiumi Kulturális Klubestek 2011. december 
14-i következő eseményének vendége Háy János, 
többek között József Attila-díjas író-költő lesz, akinek 
honlapjáról (http://hay.irolap.hu) megtudhatjuk, 
hogy eleinte régésznek készült, de első ásatása során 
véletlenül feltárta kedvenc kutyájának maradványait.
Ezt követően figyelme egyre inkább a rock-zenére 
irányult. 1982-ben azonban egy kudarcba fulladt 
zenekar alapítási kísérlet után felhagy a zenével. 
Ezidőtől publikál irodalmi műveket. Versek, novellák 
és regények mellett számos rajza is megjelent. Maga 
illusztrálja könyveit, illetve készíti a könyvek borítóit. 
Tehát egy igazi polihisztorról van szó. Az utóbbi évek-
ben egyébként leginkább drámaíróként sikeres, több 
budapesti színház is folyamatosan játssza műveit, me-
lyek között a legismertebbek: A Gézagyerek és a Her-
ner Ferike faterja. Novelláskötetei szintén népszerűek: 
A bogyósgyümölcskertész fia, Házasságon innen és túl. 
Szeretettel vár minden érdeklődőt a Bartók Béla Kol-
légiumba este nyolc órára a két szervező-moderátor: 
Tóth Endre és Czinege Ádám.

Jelentkezni a jegy@lfzehok.hu e-mail címen lehet, a 
tárgyba írjátok be: Háy. A belépés díjtalan!

Ónodi Eszter a Bartók Béla Kollégiumban
(KKK – 2011. október 6.)

Zoboki Gábor a Bartók Béla Kollégiumban
(KKK – 2011. november 10.)

Háy János



A Szenátus októberi ülésén Lakatos Gergely főmérnök 
részletes tájékoztatót tartott a felújítási projekt  
jelenlegi állásáról. Az alábbiakban ennek a tájékoz-
tatónak a kivonatát szeretnénk a Figaro olvasói  
elé tárni, remélve, hogy felmerülő kérdéseikre 
választ kapnak.

Emlékeztetőül: a sok buktató és adminisztratív plusz 
kör után 2008. október 22-én írták alá a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökséggel a támogatási szerződést.  
Ennek keretében több mint 11 milliárd forintos 
támogatásból épült meg a Zeneakadémia Ligeti  
György Épülete, illetve újul meg a Liszt Ferenc téri 
főépület.

A W52-t 2011. augusztus 2-án vette át a Zene-
akadémia a kivitelező cégtől, majd szeptember 2-án  
kapta meg rá a használatbavételi engedélyt.  
Így szeptember 5-én valóban megindulhatott a 
használatba vétel a költözéssel, amelynek a nagy 
részét szeptember 30-ig lebonyolították. Az épület 
próbaüzeme hivatalosan 2012 januárjáig tart.  
A főmérnök itt jegyezte meg, hogy tulajdonkép-
pen az épület teljes próbája egy egész év, hiszen egy  

BESZÁMOLÓ A NAGY PROJEKTRŐL

teljes fűtési-hűtési szezont ki kell próbálni ahhoz,  
hogy valóban felmérhető legyen a működés.

A tájékoztatás során elhangzott az is, hogy a  
támogatási szerződést augusztus 26-i hatállyal  
módosítani kellett annak érdekében, hogy a projekt a 
jelenlegi tempójában tartható és befejezhető legyen. 
Így a projekt véghatárideje 2013. május 31. lett.  
Ugyanekkor írták alá a Liszt Ferenc téri épület  
generál-kivitelezési szerződését, amely szerint annak 
2013. március 27-re el kell készülnie.

A határidők és a forrás-hozzáférések miatt a projekt 
menete sajnos egy bizonyos kényszerpályára került. 
A Ligeti György Épület és a Főépület kivitelezésének 
elindítása miatt csupán később kezdhették el a 
szükséges berendezések és eszközök (pl. a gyakor-
lótermi pianínók vagy az irodai berendezések egy 
részének) beszerzését. A főmérnök türelmet kért 
mindenkitől, megígérve, hogy mindent megtesznek 
annak érdekében, hogy a szükséges felszerelés  
minél hamarabb megérkezzen a rendeltetési helyére.

A Nagyterem az orgona nélkül

KULISSZA 11
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Meglepő, hogy annak ellenére, mennyi minden van 
benne hazánk köztudatában a Nyugatról – gazdaságot, 
közéletet, kulturális szokásokat tekintve –, mennyire  
más, amikor ezzel élőben találkozik az ember. Hirtelen 
szembesül azzal, hogy a legtöbb dolgot otthonról 
csak fonákján át látja, hogy az otthon kialakult kép 
sokszor téves. Hasonlók a tapasztalatok, ha a Nyugat 
hazánkról alkotott véleményével találkozik az ember,  
sokszor a vártnál is tévesebb a rólunk és orszá-
gunkról alkotott kép. Külföldi ismerőseim, miután 
megtudják, honnan jöttem, rendszerint lelken-
dezve kezdik mesélni, milyen gyönyörű városnak 
tartják Budapestet. Többen közülük már éltek is ott 
rövidebb ideig, vagy tervezik, hogy oda költöznek.  
Előfordul azonban – főleg németek körében –, hogy 
budapesti útjukat valamelyest csalódással említik, 
hiszen a város ma már nem szerepel Európa legol-
csóbb üdülőhelyei közt. Pedig sokan az előző gene-
rációból úgy mesélték, hogy az. Maga a város, a 
kultúra talán hidegen hagyta őket, vagy nem volt 
módjuk megismerni eléggé. Ez bizony nagy kár;  
ugyanakkor hatalmas buzdító erőt ad, hogy az 
emberből csakúgy özönlenek az ötletek, mi min-
dent kellene megismertetni más nemzetekkel rólunk. 
Főleg azok után van ez az érzésem, hogy kedves török 
lakótársam következetesen Ausztriáról – értsd az 
ország, ahonnan jöttem – kérdez, s erről a reflexéről 
három hónap után sem igazán tudott leszokni.

Az éremnek megvan a másik oldala is: mit tesz az 
ember, amikor egy új ismerős elmondja, honnan jött, 
s éppen nem nagyon tudjuk hova tenni az országot, 
ha más kontinensről, gyökeresen más kultúrából 
érkezett? Nemcsak a nyelv, a szokások, a vallás, de a 
náluk érvényes szociális normák is egészen mások. 
Hogyan lelik meg ők a helyüket Európában, hogyan le-
het együtt élni, szórakozni a másik kultúrájának meg-
sértése nélkül?

Mindezek a kérdések különösen foglalkoztattak első 
három kölni hónapom alatt, mivel olyan helyen lakom, 
ahol rengeteg a külföldi diák, így napról napra érnek 
a meglepetések. Emellett hatalmas változást jelent 
számomra az eddigiekhez képest, hogy időm nagy 
részét nem zenészek között töltöm, az arányok sokat 
változtak más szakirányok javára. Minthogy a zene-
tudományi tanszak a német felsőoktatásban a filozó-
fiai fakultáshoz tartozik, ez nem is számít furcsának.  
Többek közt azon sem szabad csodálkozni, ha egy-

egy professzor az előadás során felteszi a következő 
kérdést: „Ugye önök mindannyian tudnak kottát 
olvasni?” Ilyenkor a magyar zenetudós hallgató 
igazán különlegesnek érzi magát. Jobban mondva, 
nagy büszkeséggel gondol kedves Alma Materére,  
a Zeneakadémiára. Ez azonban nem jelenti, hogy 
lesújtó képet kellene alkotnunk róluk, hiszen Köln 
kiemelkedő kulturális életű város. Csak belegondolni 
is elképesztő, hogy a Philharmonia hangverseny-
termébe az olyan művészek, mint Daniel Baren-
boim, Simon Rattle, a Berlini Filharmonikusok vagy 
a Cleveland Orchestra szinte hazajárnak. Amit pedig 
legfőképpen ki kell emelnem, az a kölni zeneművészeti 
főiskolán működő Régizene Tanszék. A tanszék 
vezetője Gerald Hambitzer, a Concerto Köln alapító 
tagja, amely együttes a régizenei együttesek élvona-
lába tartozik, rendszeresen együttműködnek olyan 
művészekkel, mint René Jacobs vagy Patrica Petibon.  
Mindennek nyoma érezhető a tanszéken zajló munkán 
is, ahol a helyes technika és stílus mellett olyan gya-
korlati tudnivalók is megosztásra kerülnek, ame-
lyek sok együttesnél műhelytitoknak számítanak.  
Mindezt végiggondolva, elképesztő, mennyi min-
dent rejthet még magában egy külföldön töltött év, 
ha már az első három hónap alatt ennyi új benyomás 
éri az embert. Egyszerre megnyílnak a lehetőségek 
és valójában kiderül, hogy nincs is lehetetlen.  
Így csak azt mondhatom, hogy ezt mindenkinek ki kell 
próbálni.

Tasnádi Réka

VALAHONNAN AUSZTRIÁBÓL

Universität zu Köln
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Kedves Olvasók!

A Figaro decemberi számában a Zeneakadémia múltjából három jeles személyről olvashatunk anekdotát.  
Régi emberek ők, régi világból, illő tehát, hogy noha helyettük, de névjegyüket adjuk először a kedves olvasónak, 
mielőtt egy-egy történetből is megismernénk őket. Elsőként Weiner Leó névjegyét olvashatjuk, aki valószínűleg 
mindenki számára ismerős; nemcsak a Rókatáncot írta meg, amelyet nyáron a margitszigeti szökőkút vízcsóváit 
szemlélve aláfestő zeneként hallhatunk, hanem a 20. század első évtizedeiben ő volt „a” kamarazene tanár 
iskolánkban.

Szabó Ferenc neve talán ismeretlenebbül cseng a diákság számára. Zeneszerző növendékként tanára volt Weiner, 
Siklós Albert és Kodály is. Személye legfőképpen politikai szerepe miatt volt meghatározó iskolánk életében az 
államszocializmus időszakában, amikor ő mint zeneszerzés tanár, majd később az iskola igazgatója működött. 

S végül van szerencsének bemutatni Molnár Antalt, aki a Waldbauer-vonósnégyes tagja volt 3 évig, majd később 
inkább zenetörténészként, jelentős zenekritikusként, zeneesztétaként vált ismertté. Ők hárman részei voltak 
iskolánk életének, s bár nem egyenlő mértékben és értékben, de mindannyian bele is épültek, és alakították azt. 
Rovatunkban ezúttal rájuk emlékezünk.

Horváth Lucia

Weiner Leó vendégségben volt 
valamelyik növendékénél. Mivel 
viharos volt az idő, zuhogott az 
eső, felajánlották neki, hogy ne 
menjen haza, aludjon náluk. 
Az este további részében Weiner 
eltűnt egy kis időre, majd egyszer 
csak becsöngetett, csomagocs-
kával a hóna alatt, csurom vizesen. 
– Hát tanár úr hol volt?
– Hazamentem a pizsamámért.

Weiner-útmutatás előkelő ven-
dégség esetére: ha leejtünk egy 
darab vajat, vigyázzunk arra, hogy 
észrevétlen körkörös mozdu-
latokkal passzírozzuk bele a 
perzsaszőnyegbe.

Sírvers:
Ez itt Szabó Ferenc hantja,
Könnyebb neki a föld, 
mint nekünk volt lantja.

Chelemen Paula 
karikatúrája

ZAK igazgatótanácsi ülés 1957 ele-
jén, amikor már ajánlatos volt az 
„októberi sajnálatos eseményeket”  
ellenforradalomnak nevezni. 
Egy tanár kérdi: 
– És mi legyen azokkal a növen-
dékekkel, akik részt vettek a… a… 
abban a csinbummban? 
Mire Molnár Antal, mutatóujját 
fölemelve: 
– Talán ellencsinbumm!
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Kedves Olvasóink!

Az idei év utolsó, decemberi számában egy jazz együttessel ismerkedhetünk meg, a Komjáti Áron Quartettel. 
A zenekar a mainstream vonalat követi, azaz a jazz hagyományokat követő fősodrát. A cikk elkészítéséhez 
Komjáti Áron segítségét kértem, aki egy kávé mellett mesélte el nekem a kvartett történetét.

A Komjáti Áron Quartett harmadik éve működik.  
Az együttes tagjai már zeneakadémiai tanulmányaik  
megkezdése előtt is ismerték egymást. Csizmás  
András (jazz-bőgő) és Komjáti Áron (jazz-gitár) jó  
barátok, eddigi egyetemi éveik alatt sokat zenéltek 
együtt duóban, ekkor fogalmazódott meg bennük a 
kvartett létrehozásának ötlete. Miután Csízi Lászlót 
(jazz-dob) és Varga Gergelyt (jazz-szaxofon) felvették  
a jazz tanszakra 2009-ben, megalakult a formáció.

A zenekar névadója, Komjáti Áron a koncertjeik 
szervezője. Áron 6 évig klasszikus gitárt tanult,  
majd 2005-től tanult jazz-gitárt Czirják Csaba  
növendékeként, akinek – saját bevallása szerint – sok  
mindent köszönhet. 2007-ben vették fel a  
Zeneakadémiára, ahol Babos Gyula és Horányi Sándor  
tanították. A bachelor képzést tavaly fejezte be.

Csízi László eredetileg klasszikus zongorát tanult, s csak 
pár éve kezdett el a dobolással komolyan foglalkozni.  
Tehetsége folytán ma már Magyarország legjobb 

zenekaraiban játszik (a Modern 
Art Orchestra állandó dobosa).

Csizmás András az Etűd Zene-
iskola és Zeneművészeti Szak-
középiskolában tanult, majd 
2006-ban nyert felvételt a jazz 
tanszakra. 

Varga Gergely a miskolci 
konzervatórium növendéke volt. 
Nagyon ígéretes jazz-szaxofonos: 
részt vesz a Zeneakadémia tehe-
tséggondozó programjában is, 
amely tavaly indult.

Az ismeretség és a hasonló zenefelfogás miatt  
könnyen dolgoznak együtt, baráti viszony alakult  
ki köztük. A próbák alatt együttes erővel dolgozzák  
ki a számokat, mindenki beleadja a saját ötletét.  
Főleg a mainstream vonalat képviselik, példa-
képeik Joe Henderson, McCoy Tyner, John  
Coltrane és Joshua Redman. Főként feldolgozásokat  
és modern számokat játszanak, de a koncertjeiken 
el szokott hangozni pár saját darab is, például Varga 
Gergely balladája.

Magyarországon több városban is felléptek már: 
Pécsett, Esztergomban és Kapolcson is, Budapesten  
pedig játszottak többek közt a Jedermann Kávézóban, 
a Tűzraktérben és a Vízraktérben.

Bár rengeteget zenélnek más együttesekben is, a jó 
kapcsolat és barátság a zenekaron belül megmaradt. 
A legközelebbi koncertjük ebben a hónapban lesz, 
pontos információk később várhatók. 

Komjáti Áron

KOMJÁTI ÁRON QUARTETT



DECEMBER 10. SZOMBAT
 11:00

Az Egyházzene Tanszék 
kórusának koncertje
Régi Zeneakadémia
Liszt és Palestrina motettái

DECEMBER 10. SZOMBAT 
23:00

Jam Session: 
Szakcsi Lakatos Róbert Trio
Budapest Jazz Club

DECEMBER 11. VASÁRNAP
 19:00

Alma Mater kamarazene
Liszt-reflexiók
Régi Zeneakadémia
A zeneszerzés tanszak 
növendékeinek művei

DECEMBER 14. SZERDA
 17:00

Hangulat Extra
Bemutatkoznak a 
Fischer Annie ösztöndíjasok
MüPa – Üvegterem

DECEMBER 14. SZERDA
 18:30

Utolsó Óra táncház
Mérai és vajdaszentiványi táncok
Fonó Budai Zeneház

DECEMBER 15. CSÜTÖRTÖK
 17:00

Hangulatkoncert
MüPa – Zászlótér

DECEMBER 16. PÉNTEK
 19:00

Körmendi Klára növendékeinek
zongora tanszaki hangversenye
Semmelweis utca, 110-es terem

DECEMBER 18. VASÁRNAP
 16:00

Alma Mater Doktorandusz
koncertek
Alkonyattól pirkadatig.
Napszakok a zenében 1.
Régi Zeneakadémia – 
Kamaraterem 

DECEMBER 20. KEDD
 18:00

Junior Príma-díjasok 5/3
Somlai Petra fortepiano estje
Bartók Emlékház

DECEMBER 21. SZERDA
 18:30

Utolsó Óra táncház
Karácsonyi koncert és táncház
Fonó Budai Zeneház

DECEMBER 6. KEDD
 17:00

Hangulatkoncert
MüPa – Zászlótér

DECEMBER 6. KEDD
 19:00

Mikulásnapi Muzsikus koncert
a Zeneakadémia hallgatóival
Muzsikus Kávéház

DECEMBER 7. SZERDA
 18:30

Utolsó Óra táncház
Mérai és vajdaszentiványi táncok
Fonó Budai Zeneház

DECEMBER 7. SZERDA
 19:00

Új Magyar művek 
XIV. hangversenyciklusa – IV/3
Fészek Művészklub

DECEMBER 9. PÉNTEK
 19:30

Alma Mater Doktorandusz 
koncertek
Egyházzenei hangversenyek 2. –
Magnificat
Kőbányai Evangélikus Templom

DECEMBER 9. PÉNTEK
 23:00

Jam Session: Gyárfás István Trio
Budapest Jazz Club

Bartók Béla Emlékház (1025 Bp., Csalán út 29.), Művészetek Palotája (1095 Bp., Komor Marcell utca 1.), 
Régi Zeneakadémia (1064 Bp., Vörösmarty utca 35.) Fészek Művészklub (1073 Bp., Kertész u. 36.), 
Fonó Budai Zeneház (1116 Bp., Sztregova u. 3.), Budapest Jazz Club (1088 Bp., Múzeum u. 7.), 
LFZE Semmelweis utca (1052 Bp., Semmelweis u. 12.), Kőbányai Evangélikus Templom (1105 Bp., Kápolna u. 14.),
Muzsikus Kávéház (1112 Bp., Kérő u. 3.),

DECEMBERI PROGRAMOK:

HELYSZÍNEK:
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2011. november 12-én a Liszt Ferenc Emlék-
múzeum matinéján a Zeneakadémia hegedű szakos  
növendékei adtak koncertet.

A koncerttermek szokványos jelensége a köhögés.  
Legalábbis amely előadásokon eddig életemben 
voltam, kevés ellentmondó példával találkoztam.  
Azonban a fent megnevezett hangverseny szüneteiben 
a közönségnek esze ágában sem volt, hogy köhögjön – 
sőt mindegyik darab elhangzása után lelkes bravókkal 
fejezte ki az előadók iránt érzett lekötelezettségét.

A műsoron Liszt-, illetve Hubay-művek és átiratok 
szerepeltek. Elsőként egy körülbelül tizenhárom 
éves kislány, Králik Abigél állt szerényen a színpadra,  
s Hubay Preghiera című darabját adta elő. Nagyon 
muzikálisan, hajlékonyan játszott, bár úgy éreztem, 
hogy nem tudta kihozni magából a maximumot. Ezen 
a problémán a színpadi rutin bizonyára segíteni fog.

Őt követte Váradi Gyula, a tavalyi „Fesztiválzenekar 
a zeneiskolásokért” országos verseny egyik győztese, 
immáron Perényi Eszter növendéke. Az ő játékára 
jellemző, hogy a mély hangok különösen szép,  
magvas hangszínen szólalnak meg, s a színpadon 
teljesen átadja magát a játék élvezetének.

Az előkészítősök sorát a rendkívül tehetséges Nauratyill  
Eszter, Kertész István növendéke zárta Liszt-Hubay 
Valse impromptu-jével. Energikus, bátor, csengő hang-
szín jellemezte játékát. Még egy dolgot megjegyeznék: 
fiatal korához képest meglepően éretten muzsikált.  
Ami azonban számomra rendkívül zavaró volt előadói 
stílusában, az a kifejezéstelen arc, amely végigkísérte 
produkcióját.

Kruppa Bálint, Perényi Eszter és Ábrahám Márta  
növendéke, iskolánk első éves hallgatója. Liszt Epitha-
lam, illetve Elfelejtett románc című darabjait játszotta. 
Mégpedig valóban „játszott” a zenével. Hegedűhangja 
fényes, nagyon érzékeny, szinte magával ragadja a 
hallgatót. Az ő előadásában – evidens módon, hiszen 
idősebb – érzékelhető volt az érettebb zenei felfogás.

Ötödikként Laskay Zsuzsát hallhatta a nagyrészt 
külföldiekből álló hallgatóság.  Zsuzsa a különleges 
tehetségek osztályában Perényi Eszternél kezdett 
hegedülni, s immáron a doktori iskolában folytatja  
nála tanulmányait. Tőle Liszt Die drei Zigeuner 
(A három cigány) című zongorakíséretes dalának 
hegedű-átiratát hallhattuk. Az előadó – ahogyan azt 
már megszokhattuk – nagyon intenzíven, szívvel-
lélekkel játszott. Már több alkalommal volt szeren-
csém a fiatal művésznőt hallani, s minden alkalommal  
fültanúja lehettem, mennyire együtt él a zenével. 
Egyetlen megjegyzésem van az előadásával kapcsola-
tosan: szerintem kicsit sokat mozgott a színpadon, ami 
zavaró lehet.

KÖHÖGÉS HELYETT „BRAVO!”

Laskay Zsuzsa
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Liszt XII. Magyar rapszódiáját Dancsó Diána elő-
adásában hallhattuk. Nekem ő tetszett talán a leg-
kevésbé, bár kétség nem fér hozzá, kiváló tehetségről 
van szó. Muzikális, ügyesen megoldja a zenei 
frazeálást, meggyőző a hangszíne is. Azonban a nagy, 
virtuóz – persze nagyon nehéz – futamokat mindig 
hiányérzettel hallgattam, mert nem voltak elég frap-
pánsak, kimunkáltak, sokszor nem is lehetett hallani 
a hangokat a nagy zenei forgatagban, pedig minden 
bizonnyal a zeneszerző nem hiába írta le őket. Néhány 
helyen, amikor a G húron magas fekvésben kellett 
játszani, az indításoknál bizonytalanságot észleltem, 
és sajnos egy alkalommal egy kis memóriazavar is  
fellépett. Mindezek ellenére kíváncsi vagyok következő 
produkciójára.

A hetedik fellépőt Nyári László személyében tisztelhet-
tük, aki Szenthelyi-tanítvány. Ezúttal Liszt II. Elégiáját, 
illetve Hubay Zephir című darabját tolmácsolta. 
Nagyon könnyed, gyors, mindazonáltal precíz technika 
jellemezte hegedűjátékát, s a színpadi megjelenése is 
rendkívül magabiztos. 

A matiné legutolsó előadója Banda Ádám volt, akit 
nem hinném, hogy be kell mutatni. Ifjú művészünk 
ezúttal Liszt La notte című darabját és Hubay Carmen-
fantáziáját muzsikálta. Nota bene, Ádám egy korábbi 
nyilatkozatában olvashatjuk, hogy Hubay művészete 
milyen közel áll hozzá. Mindamellett, hogy hibátlan 
technikával rendelkezik, nagyon muzikális, játékában 
egész lényét a zene egységének áldozza. Intenzív 
lélekjelenlétével hatalmas energiákat mozgat meg 
a teremben. Hegedülését hallgatva az embernek 
olyan érzése támad, hogy még a levegő (nemhogy a 
köhögés) is megszűnik létezni.

Barcsa Zsuzsanna

(A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hegedű sza-
kos növendékei. 2011. november 12. 11:00. Régi  
Zeneakadémia. Km.: Králik Abigél, Váradi Gyula,  
Nauratyill Eszter, Kruppa Bálint, Laskay Zsuzsa,  
Dancsó Diana, Nyári László, Banda Ádám (hegedű), 
Csipkay Éva, Kovalszki Mária, Szenthelyi Judit,  
Tóth Mariann (zongora).)

Banda Ádám
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Komlós Katalint, Kati nénit, egyetemünk professzo-
rát, a Zeneelmélet Tanszék egykori vezetőjét többen 
ismerjük valamely órájáról vagy nevetéséről a folyo-
són. A Figaro mostani számában vele beszélgetünk.

Uzsaly Bence: Mikor döntötte el, hogy zenész lesz, 
volt-e más zenész is a családban?
Komlós Katalin: Hogy ne lett volna?! Mind a két 
szülőm nagyon muzikális volt, édesapám orgonált, 
édesanyám énekelt. Nagyon sokan vagyunk testvérek. 
Korán, már 3 éves koromban zongorázgattam, és 
kiderült az is, hogy abszolút hallásom van. Szóval ez 
korán eldőlt, föl sem merült más pálya.

UB: Milyen volt ez a nagy család, amelyben fölnőtt?
KK: Csodálatos! Sopronban nőttem föl, kilencen 
voltunk testvérek, mindenki zongorázott, énekeltünk,  
és csodálatos szüleim voltak. Ez nagyon nagy dolog,  
és életre szóló ajándék.

UB: Közvetlenül innen került az Akadémiára?
KK: Nem, közben Győrbe jártam. 16 éves koromban 
el kellett mennem Sopronból, mert ott nem tudtam 

„NEKEM TULAJDONKÉPPEN EGY DOLOG VAN: A ZENE!”

a zenei tanulmányaimat folytatni. A győri konziba 
kerültem, és ott is érettségiztem. Azok is értékes évek 
voltak, és ott dőlt el, hogy talán nem a zongora, hanem 
inkább a zenetudomány irányába megyek.

UB: Milyen volt akadémistának lenni akkoriban? 
Kik voltak az ön számára meghatározó egyéniségek?
KK: Sokan! A ’60-as évek második felében jártam 
zenetudományi szakra, ahol fantasztikus tanáraink 
voltak: Szabolcsi Bence, Bartha Dénes, Bárdos Lajos, 
Gárdonyi Zoltán. Egyik nagyobb ember, mint a másik, 
egyik különbözőbb, mint a másik. Felejthetetlen évek 
voltak.

UB: A diplomázás után nem sokkal a bostoni Kodály 
Intézet tanára lett. Honnan jött az ötlet, hogy ilyen 
messzire menjen?
KK: Nem én találtam ki, ezt mondanom sem kell. 
Ez nagyon megtisztelő meghívás volt. Akkor alakult 
ott a Kodály Intézet, és Kodályné Sárika tájékozó-
dott, hogy kiket lehetne oda kiküldeni, akik angolul 
is tudnak, és alkalmasak lennének ilyen munkára.  
Három évet töltöttem ott, ebből kettőt Erdei tanár úr-
ral együtt, mi már akkor kollégák voltunk.

UB: Milyen fajta munkát végzett ott?
KK: Az ottani könyvtárakban kutakodtam, hogy az 
általános iskolai oktatáshoz megfelelő amerikai nép-
dalokat gyűjtsek. Nagyon érdekes és komoly kihívást 
jelentő feladat volt. Továbbá természetesen taní-
tottam az Intézetben többféle tárgyat – szolfézst,  
zeneelméletet, zenetörténetet, amire éppen szükség 
volt.

UB: A mai fiatalok számára állandó kérdés, hogy 
itthon, vagy külföldön igyekezzünk megtalálni a 
helyünket. Mi indította arra, hogy másodszor is  
Amerikába költözzön, és mi vonzotta, hogy hazajöjjön?
KK: Ezek remek kérdések. Akkoriban rettenetes nehéz 
volt ilyen külföldi tervekbe belefogni. A Kodály Intézet 
még talán könnyebben ment, mert az valahol magyar 
ügy is volt, de amikor az került szóba, hogy szeretnék 
zenetudományi doktorátust szerezni Amerikában, az 
már egy kálvária volt. És hogy miért akartam menni? 
Ez érdekes; akkor még más idők jártak, én is fiata-
labb voltam, mégis azt éreztem, hogy egy nemzetközi 
kitekintésű pályához olyan helyen kell megalapozni 
magam, ahol világnyelvet beszélnek, és ahol korszerű 
módszereket tanul az ember, mert így másképp fog a 
nemzetközi szakmai életben részt venni. Ez így is lett. 

Komlós Katalin
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Rengeteget köszönhetek annak, hogy akkor 1980-ban 
elmehettem a Cornell Egyetemre, ami az egyik legjobb 
egyetem Amerikában. Az a három év csodálatos volt: 
ami a zenetudományi pályát illeti, tulajdonképpen 
máig abból élek, amit ott tanultam. Írtam egy nagy 
disszertációt angol nyelven, és azóta is többnyire an-
golul publikálok rangos kiadóknál és folyóiratokban. 
Borzasztó jó befektetés volt!

UB: Mindig is kiválóan zongorázott, elismert forte-
pianista volt, és mint említette, elmélyülten kutatta a 
zenetörténetet. Miért maradt meg mégis elsősorban a 
zeneelmélet mellett?
KK: Nézze, nekem tulajdonképpen egy dolog van, a 
zene, és ez csupa nagybetű, nagy Z, nagy E, nagy N, 
nagy E. Ebbe rengeteg minden beletartozik, de az 
mind ugyanaz. Egyszer valaki mondta nekem, hogy 
ő zeneelméletet szeret tanítani, de szolfézst nem.  
Hát ez elég nagy butaság, mert a legjobb tárgy a 
szolfézs, hiszen abban mindent lehet csinálni, ami 
zene! Nem a tantárgyak neve a lényeg, hanem az, 
hogy zenével foglalkozunk. A Zeneakadémián én 
kezdettől fogva zeneelméletet tanítottam, amit azért 
szeretek, mert magával a zenei matériával foglalkozik,  
és kevésbé a történeti háttérrel – ami persze szintén 
nagyon érdekes. A lényeg maga a partitúra, a zenei 
nyelv.

UB: Miként alakult a családi élete? Hol érzi magát 
igazán otthon a világban?
KK: Természetesen Magyarországon, borzasztóan 
szeretek itt élni! El sem tudtam volna soha kép-
zelni, hogy ne itt éljek, a gondolat sem merült föl.  
Ami a családot illeti, az érdekes, hiszen a mi családunk 
óriási – ha jól tudom, pillanatnyilag 87-en vagyunk. 
De nekem saját magamnak nincsen családom, mert 
én olyan őrületes bolondja vagyok a zenének, hogy 
képtelen lettem volna azt megosztani bármi mással;  
a félmegoldásokat meg nem szeretem. És vagyok 
olyan szerencsés, hogy nem is hiányzott soha semmi,  
mert a zene olyan mértékben tölti be az életemet, 
hogy az így tökéletes, ahogy van!

UB: Ha azt mondja, hogy haza megy, melyik várost érti 
alatta?
KK: Természetesen Sopront! Ez nagyon érdekes, mert 
16 éves koromban jöttem el hazulról, aminek éppen 
50 éve, és mégis az a „haza”, nem Budapest. Sopron, 
az a csodálatos város, ahová köt a gyerekkorom, a 
szüleim, az ottani kultúra, a környék, az egész város.

UB: Milyen álmai vannak a jövőre nézve, mit tervez a 
következő évekre?

KK: Az én koromban olyan rettenetes nagy álmok már 
nincsenek, de tervek és munkatervek nagyon is, ame-
lyeket remélem meg fogok tudni valósítani kellő erő 
és egészség birtokában. A tanítás az életem értelme: 
borzasztóan szeretem, és a legszebb tevékenységnek 
tartom a világon, de abból most már egyre keve-
sebb lesz. A zenetudományi kutatásban és írásban is 
sok örömem van; talán erre kicsit több időm lesz a 
következő években. Hála Istennek igen megtisztelő 
felkéréseket kapok rangos kiadóktól. Óriási élmény 
beleülni egy témába, se látni, se hallani, új dolgokat 
felfedezni.

UB: Mi hallgatók gyakran merítünk erőt a vidám-
ságából. Honnan van ez a belső optimizmus, ami a 
mostani nehéz helyzetekben is megmarad?
KK: Ez a szüleimtől van, ami egy csodálatos örök-
ség. Mi elég szegények voltunk, de olyan örökséget 
kaptunk a szüleinktől, ami pénzben nem mérhető.  
Édesapám fantasztikus ember volt (egyéb-
ként tanárember), akinek sok kereszt és üldöz-
tetés jutott életében, és nálunk mégis mindig jó 
hangulat volt, nevetés, optimizmus és humor.  
Ez olyan ajándék, amit nem lehet eléggé értékelni,  
és eléggé megköszönni Istennek!

UB: Sok évtizedes tapasztalata alapján mi volna 
a legfőbb üzenete egy mai zeneakadémistának?
KK: Erre nehéz felelni, mert a világ mára annyit 
változott az én fiatalságom óta, hogy alig tudom, a 
mai lehetőségek között hogyan érdemes élni, mit ér-
demes csinálni. De ami a hozzáállást illeti: nagyon kell 
szeretni azt, amit az ember csinál, és azt a részét kell 
választani a zenei pályának, amit a legjobban szeret.  
Ma nem könnyű az élet, de ha azt csináljuk, ami a leg-
közelebb áll hozzánk, és amiben a legjobbak vagyunk,  
akkor könnyebb. Hogy ehhez melyik út vezet,  
azt már mindenkinek magának kell eldöntenie.

UB: Van-e még valami, amit fontosnak tartana 
elmondani?
KK: Azt, hogy legyenek jó tanárok, akik itt végeznek, 
és tanári pályára mennek, mert ez borzasztó fon-
tos! És szeretném befejezésül elmondani, mekkora 
örömmel tölt el, hogy annyi tehetséges, intelligens 
és jó növendék van ma is a Zeneakadémián. Ha én 
optimistának vagy jókedvűnek tűnök, az részben  
annak is köszönhető, hogy ezekkel a diákokkal bol-
dogság dolgozni, mert látom, mennyire érdeklődőek, 
mennyire lelkesek és zeneszeretők. Ez nagyon-
nagyon fontos, és remélem, hogy így is marad, 
mert addig van értelme az egész Zeneakadémiának,  
amíg ilyen növendékek vannak!




