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TABULA RASA
Az történt ugyanis, hogy szépen, tisztességgel megírtam az  
új évi számhoz a köszöntőt, de – különféle okokból kifolyólag –  
még nem küldtem tovább. Aztán a Windows és egy vírus 
közös erővel elintézték, hogy már ne is kelljen fáradnom.  
Bedöglött a gép.
Cifráztam, kérem, ahogy illik, szerencsétlen William Gates összes 
fel- és lemenő, egyenes- és oldalági nőrokonát végigsoroltam, 
ahogy kell, és minden lehetséges módon igyekeztem az üres 
szoba falainak (és a szomszédoknak) kifejezni frusztrációmat, 
dühömet és elkeseredettségemet az eseménysor fölött.
Ilyen esetben többféle stratégiát lehet követni. Az egyik a fenti  
cselekvéssor folytatása a végtelenségig, de ezt túlságosan 
destruktívnak ítéltem. Egy másik lehetne például, hogy  
elbújok egy csöndes sarokba, és ott akár sírva, akár nem,  
de megpróbálok kilépni a világból, és hagyni az egészet ott, ahol 
van. Azonban ez sem jött be igazán, úgyhogy végül is arra gon-
doltam, kovácsoljunk erényt a helyzetből: próbáljuk újraírni az 
újraírandót (elvégre a HÖK-irodában van működő számítógép), 
hátha kijön az egészből valami.
Újabban sok helyütt tapasztalom, hogy egyfajta fásult beletörődés 
vagy ideges mérgelődés uralkodik, mivel mostanában sokféle 
frusztráció ér minket. Egyrészt az az őrület, ami a közéletben 
folyik minden lehetséges és lehetetlen oldalon, másrészt a téli 
depresszió, harmadrészt egyetemünk elmúlt évének nem túl  
fényes története – a kép bármi más, csak rózsás nem.
Ennek ellenére nekem most az jutott az eszembe: ha már új év, 
és legalább szimbolikusan újrakezdődik valami, akkor akár ezt fel 
is használhatjuk. Az adott keretek, feltételek és eszközök mellett  
hátha lehet tiszta lappal indulni. És a tiszta lap, félreértés ne  
essék, minden körülmények között belül van: mert az, hogy  
milyen az életünk, milyen a Zeneakadémiánk, milyen az  
országunk, csak és kizárólag rajtunk múlik.
Ezzel együtt felidéznék még egy gondolatot, amire emlékszem az 
előző köszöntőből: ezzel a számmal elindul a Figaro III. évfolyama.
Köszönet illeti tehát ezen a helyen mindazokat, akik ebben a 
kezdetektől fogva részt vállaltak és részt vállalnak mind a mai 
napig: nélkülük most nem volna értelme annak, hogy ezeket a 
sorokat gépelem.
Ennek a gondolatnak a jegyében kívánom minden kedves 
Olvasónak:
adjon Isten minden jót, egész évben Figarót ez új esztendőben!

Czinege Ádám
HÖK elnök
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HALLGATÓINK SIKEREI AZ ÚJVIDÉKI 
ANTON EBERST FUVOLAVERSENYEN  
ÉS A BÉCSI BARTÓK BÉLA NEMZET-

KÖZI IFJÚSÁGI ZONGORAVERSENYEN 

A november 24. és 27. között,  
Újvidéken (Novi Sad) megrendezett An-
ton Eberst Nemzetközi Fuvolaversenyen 
Kerner Mária BA II. éves hallgató (tanára 
Gyöngyössy Zoltán) I. helyezést, Bán 
Máté BA II. éves hallgató (tanára Bálint 
János) II. helyezést ért el.
A versenyről bővebb információ: http://
www.antoneberst-cfc.rs/english/

Forrás:http://lfze.hu/hirek/589

Egyetemünk mesterszakon tanuló zon-
goristája, Kiss Szabó Viktória (Dráfi 
Kálmán és Réti Balázs növendéke)  
nyerte a második alkalommal megren-
dezett Bartók Béla Nemzetközi Ifjúsági 
Zongoraverseny 21–28 éveseknek 
kiírt kategóriáját Bécsben. Második és  
harmadik díjat nem osztottak ki.
Bekker Dávid (BA I. hallgató, Jandó 
Jenő és Hargitai Imre tanítványa) a 
19–21 év közöttiek korosztályában  
szintén első helyezést ért el.  
Ugyanebben a kategóriában Simon  
Dorottya (BA III., Hargitai Imre tanítvá-
nya), és Varga Gergő (BA III., Némethy 
Attila tanítványa) 2. helyezést értek el.

Forrás: http://lfze.hu/hirek/583

Gratulálunk a kiváló teljesítményekhez!

FIATAL KARVEZETŐK VERSENYE 
LANTOS REZSŐ EMLÉKÉRE

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
Karmester és Karvezető tanszéki cso-
portja, továbbá a Lantos Rezső Alapít-
vány és a KÓTA meghirdetik a Lantos 
Rezső Karvezető versenyt. A versenyen 
részt vehetnek a magyarországi és ha-
táron túli, hallgatói jogviszonyban lévő, 
illetve 2011-ben végzett fiatalok.
A verseny helyszíne: A Régi Zeneaka-
démia Kamaraterme (Budapest VI. 
Vörösmarty u. 35.)
Időpontja: 2012. március 11.
Jelentkezési határidő: 2012. január 31.

Bővebb információk: http://kota.hu/

Kerner Mária és Bán Máté (fotó: Herman Péter)
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AZ EGYETEM ARTISJUS ÉS JUNIOR 
PRIMA PRIMISSIMA DÍJASAI

Az Artisjus Zenei Alapítvány kortárs szerzők műveinek 
előadásáért és terjesztéséért ítéli oda elismerését. 
Ezen kívül könnyűzenei jutalom és életműdíj is gazdára 
talál.
Jutalomban részesíthetők hazai és külföldi hivatásos 
előadóművészek és belföldi zeneművészeti egyetemi 
hallgatók.
Díjazottjaink:
Csalog Gábor zongoraművész, 
a Kamarazene Műhely oktatója
Déri György gordonkaművész,
a Vonós és Húros Hangszerek Tanszékének oktatója
Kiss Péter zongoraművész,
DLA hallgató
Körmendi Klára zongoraművész,
a Billentyűs és Ütőhangszerek Tanszékének oktatója
Krulik Eszter hegedűművész,
DLA hallgató
Perényi Eszter hegedűművész,
a Vonós és Húros Hangszerek Tanszékének oktatója
Virág Emese zongoraművész,
az Ének Tanszék zongorakísérője
a Somogyi Vonósnégyes, melynek első hegedűse  
Somogyi Péter, a Vonós és Húros Hangszerek  
Tanszékének oktatója
Cserta Balázs, népi fúvós-tanár szakos hallgató
Hámori János trombitaművész, a Jazz Tanszék oktatója
Vizeli Balázs, népi vonós-tanár szakos hallgató
Rajk Judit (műsorszerkesztő), az Egyházzene Tanszék 
oktatója
November 25-én a Szépművészeti Múzeumban  
rendezett gálaest keretében adták át a Prima Primissi-
ma Díj Magyar Villamos Művek által támogatott, fiatal 
zenei tehetségeket elismerő junior-kategóriájának 
elismeréseit és a díjakkal járó 7000 Eurót. 
A díjazottak valamennyien a Zeneakadémia jelen-
legi vagy nemrég végzett hallgatói: ifj. Balázs János 
zongoraművész, a 2011-es budapesti nemzet-
közi Liszt-verseny III. helyezettje, Baráth Emőke 
szopránénekesnő, Fenyvesi Márton jazzgitáros, az 
In Medias Brass rézfúvós kvintett, Madaras Gergely 
fuvolaművész, karmester, Razvaljajeva Anasztázia  
hárfaművész, Rohmann Ditta gordonkaművész,  
Szegedi Csaba tenor, Virágh András Gábor orgona-
művész, zeneszerző és Wagner Csaba harsonaművész.
A díjazottaknak szívből gratulálunk!

Részletesebb információk: http://lfze.hu/hirek/588, 
http://lfze.hu/hirek/609

GYÖNGYÖSI IVETT GYŐZELME

Gyöngyösi Ivett elsőéves zongora szakos hallgatónk 
(tanára Némethy Attila) nyerte az Euroradio New  
Talent nemzetközi versenyét. A döntőt 14 európai 
rádió mellett az MR3 Bartók Rádió is közvetítette.  
A döntőbe jutott fiatal művészek egy-egy verseny-
művet adtak elő Petr Vronsky vezényletével és a 
Szlovák Rádió Szimfonikus Zenekarának kíséretében. 
A megmérettetésre 40 országból érkeztek tehetséges 
fiatalok, akik közül nyolcan jutottak a 2011. december 
5-i döntőbe.

Forrás: http://lfze.hu/hirek/603

I. NEMZETKÖZI VÉGH SÁNDOR  
VONÓSNÉGYES VERSENY

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, a NEFMI  
Kulturális Államtitkársága és a Végh Sándor Kamara-
zene Központ vonósnégyes versenyt hirdet.

Időpontja: 2012. június 4–11.

Versenyhelyszínek:
MÜPA Fesztiválszínház
Magyar Rádió Márványterme

Korhatár:
A kvartett tagjainak összéletkora 2012. június 1-én 
nem haladhatja meg a 128 évet.

Jelentkezés:
2012. január 31-ig (online jelentkezési lap, DVD, aján-
lások beküldésével), a www.veghsandor.com címen.  
Elfogadott jelentkezők értesítése 2012. február 28-ig.

Nevezési díj: 280 euro / együttes

Díjak:
1. díj (Végh Sándor Díj): 20.000 euro
2. díj: 12.000 euro
3. díj: 8.000 euro
Különdíj / közönségdíj
További, szponzorok által felajánlott díjak.
A pénzdíj mellett a győztes kvartett magyar, osztrák, 
német és olasz impresszáriók által szervezett hang-
versenykörutakon vehet részt.

A részletes versenykiírás az alábbi oldalon 
tekinthető meg: http://lfze.hu/hirek/578
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Gyöngyössy Zoltán 1958. február 20-án született 
Komlón. Tanulmányait a komlói Kodály Zoltán Ének-
zenei Általános Iskolában kezdte, ahol Apagyi Mária 
zongorázni, Révész Mária fuvolázni tanította. 1972-
ben a Pécsi Művészeti Szakközépiskolába került, ahol 
Barth Istvánnál tanult fuvolázni, 1976-tól pedig a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen Prőhle Hen-
rik osztályába járt, 1981-ben kitüntetéssel diplomá-
zott. Ezután egy évet töltött Drezdában. 1982-ben 
ösztöndíjjal kiutazhatott a párizsi IRCAM-ba három 
hónapra. Hazatértekor az 1983-ban induló Budapesti 
Fesztiválzenekar tagja lett, a Szombathelyi Bartók  
Szeminárium munkájában rendszeresen részt vett. 
1986-ban szólófuvolása volt a Claudio Abbado vezette 
Európa Kamarazenekarnak. 

Gyöngyössy Zoltán kiváló előadója volt a magyar 
kortárs zeneszerzők műveinek. „Nagyon fontosnak 
érzem kortárs zeneszerzőkkel való munkakapcsola-
tomat. Vonzó, hogy sokféle egyéniséget, szemléle-
tet, szakmaszeretetet ismerhetek meg. A minőségtől 
függetlenül szívügyem, hogy minden darab hangoz-

zon el. Fiókban ne maradjon elkészült, megírt mű.” 
– Gyöngyössy Zoltán: Önarckép hangokkal (Bartók 
Rádió, 1999. május 18.). Számtalan kortárszenei be-
mutatón vett részt, több zeneszerző ajánlotta neki 
darabját. Kurtág György megtiszteltetésnek érezte, 
hogy kompozícióit a fuvolaművész játszotta lemezre.  
Többször is elnyerte az Artisjus-díjat a kortárszene  
tolmácsolásáért. 1993-ban Liszt Ferenc-díjjal  
ismerték el munkáját. Ugyanebben az évben az  
Ensemble Modernnel turnézott. Rendszeresen játszott 
szólistaként a Budapesti Vonósokkal, a Weiner- 
Szász Kamaraszimfonikusokkal és az Erkel Kamara- 
zenekarral. Közreműködött az Új Zenei Stúdióban. 

2001 és 2007 között a Pécsi Tudományegyetem 
Művészeti Karának tanszékvezetője volt, 2001-től 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, 2008-tól  
pedig az egyetem Doktori Iskolájának fúvósprogram-
vezetője, 2009-től szakcsoportvezetője volt.
Legutóbb a Componensemble, az UMZE és az Inter-
moduláció együttesek tagjaként hallhattuk.

„Életem során eljutottam egy olyan pontra, hogy 
számot kellett adnom magamnak, miért fuvolázom. 
Szinte teljesen lebénultam addig a pillanatig, amíg va-
lamiféle magyarázatot, magyarázatokat nem találtam. 
Kinyílt a világ, […] mikor lépésről-lépésre végiggondol-
tan, hangszerrel a kezemben megismerhetem a körü-
löttem lévő világot, megismerhetem önmagamat […], 
ki is fejezhetem önmagamat.” (Önarckép hangokkal). 

2010 szeptemberétől tanulhattam nála. Egyre jobban 
megismertük egymást, de még most sem ismerem 
eléggé... Nagyszerű pedagógus volt, a növendékekre 
odafigyelt szakmailag és emberileg is. Kifogyhatat-
lan volt újdonságokból, megoldásokból, mindig a 
tökéletesre törekedett. Meg tudta fogalmazni gon-
dolatait, át tudta adni ismereteit. Tanítványai (s gon-
dolom barátai, ismerősei is) folyton tanulhattak tőle, 
és nemcsak a fuvola terén, más zenei területek, a 
pedagógia, emberi kapcsolatok terén is. „A pedagó-
gia számomra egy nagyon összetett feladat. A szakma 
technikai problémáin jóval túlmutató részét is min-
den pillanatban számításba kell venni. A legtöbb, ha 
a növendék valamilyen szemléletet kap tanárától. […] 
Azt hiszem, a legfontosabb, hogy a tanár önmagát 
hogy tanítja. Jó magyar közmondással élve, vajon vizet 
prédikál-e, és bort iszik, vagy ugyanúgy a teljességet 
csinálja.” (Önarckép hangokkal).
Sosem felejtem el visszaemlékezéseit, hányszor mesélt 
nekünk munkájáról, életéről. Utolsó találkozásunkkor 
elköszönt, hiszen Sapporóba készült. 
29-én még levelet írtam neki…
Drága Tanár úr, nyugodjon békében!

Kerner Mária

IN MEMORIAM GYÖNGYÖSSY ZOLTÁN

„Megint belém hasított a jóvátehetetlenség fagyasztó 
érzése. És tűrhetetlennek éreztem már a puszta gon-
dolatát is, hogy nem hallom többet a nevetését.”

(Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg)

2011. december 29-én autóbaleset áldozata lett  
egyetemünk professzora, Gyöngyössy Zoltán.  
A megrázó hír mindenkit mélységesen érintett.
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OHV!!! OHV!!! OHV!!!

Kedves Hallgatók! Ismét meghirdetjük az Oktatók 
Hallgatói Véleményezését, amelyben most Ti is  
elmondhatjátok, ami a szíveteket nyomja!
A véleményezés időszaka január 23-től február 
4-ig tart, ez alatt tudjátok az ETR-ben kitölteni a 
kérdőíveket az intézményről, a csoportos órákról 
és az egyéni órákról egyaránt.

Miért érdemes kitölteni?
 • mert teljesen anonim, senki sem tudja 
meg, ki mit írt az egyes kérdésekre,
 • mert ez visszajelzés a tanároknak és a 
tanszékvezetőknek az elmúlt félév munkájáról,
 • mert ennek segítségével javítani lehet az 
intézmény működésén,
 • mert Ti is az egyetem polgárai vagytok, 
akiknek a véleménye alapvető fontosságú!

Véleményezzetek, mert adunk a véleményetekre!

AZ LFZE HÖK II. FÉLÉVES PROGRAMJAI

Kedves Hallgatók! A II. félévre is igyekeztünk válto-
zatos programokkal készülni számotokra – az alábbi 
időpontok már most biztosak, írjátok be tehát a nap-
tárotokba minél hamarabb!

Bulik
Mivel a második félév általában sokkal sűrűbb min-
denkinek, ezért csak két külön bulit terveztünk, de 
ezeket mindenképpen fergeteges estének fogjuk meg-
szervezni, gyertek minél többen!
A helyszín továbbra is a Barbár Pince (1063. Bp. Lázár 
u. 4.), az időpontok pedig:
február 23.: Farsangi buli – jelmezbál
május 4.: Évzáró buli
Hogy pedig a kettő közt ne maradjon túl nagy luk,  
kitaláltuk, hogy legyen idén…

Liszt Napok
Mi is az a Liszt Napok?
Hallgatói napokat szeretnénk bevezetni az egyetemen, 
amiken lehetőségünk nyílik szórakozni, megismerni 
egymást és megismertetni magunkat másokkal.
Mi várható?
Koncertek, programok és sportesemények – és termé-
szetesen nagy bulik.
Mikor lesz a Liszt Napok?
Húsvét után egy egész hétvége áll rendelkezésünkre, 
hogy jól érezzük magunkat!
A részletekről folyamatosan tájékoztatunk ben-
neteket. Keressétek a legfrissebb információkat a 
faliújságokon, a honlapon, körleveleinkben és a face-
bookon! Bulizzunk együtt minél többen!

KKK! KKK! KKK!
Második félévben is folytatjuk nagysikerű program-
sorozatunkat, a Kollégiumi Kulturális Klubesteket! 
Első vendégünk Berecz András mesemondó, énekes, 
folklórkutató, aki február 16-án érkezik hozzánk.  
A belépés ingyenes, helyfoglalás a jegy@lfzehok.hu  
címen – a tárgyba írjátok be, hogy „Berecz!”. 
Szeretettel vár mindenkit a két szervező-moderátor:  
Tóth Endre és Czinege Ádám.
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2012. december 13-án tartotta a Szenátus az idei év 
utolsó ülését, melyen ez alkalommal sok beszámoló és 
az elmúlt év értékelése hangzott el.

A napirendi pontok ismertetése előtt dr. Batta András  
rektor úr bemutatta Rózsás Péter költségvetési 
felügyelőt, aki csak pár nappal az ülés előtt kezdte 
meg munkáját az egyetemen. A rektor úr elmondta 
azt is, hogy Rózsás Péter azért van köztünk, mert 
az állam úgy határozott, hogy minden egyetemnek  
rendelkeznie kell költségvetési felügyelővel.

Az első napirendi pontban dr. Batta András értékelte 
az elmúlt évet. Véleménye szerint 2011 egy három-
felvonásos dráma. Az első felvonás a bizakodó  
kezdet, ez januárban volt, ezután a második felvonás-
ban következett be a katasztrófa, a zárolás és végül 
Török László főigazgató lemondása, majd a felvonás 
végén a sötét felhők eloszlását, bizonyos fokú  
feloldást jelentett Bányai Miklós miniszteri biztos 
munkába állása. Végül a harmadik felvonásban eljött 
a már nagyon várt fordulat, kisütött a nap, lezárult 
a közbeszerzési eljárás, elkezdődött a Liszt Ferenc 
téri épület felújítása, beköltöztünk a Wesselényi  
utcai épületbe, melyet Ligeti Györgyről neveztünk el.  
Aztán december 6-án a minisztériumban elismerték, 
hogy a Zeneakadémia mennyire rossz helyzetben van, 
megkaptuk a zárolás összegét és a normatív támoga-
tással kapcsolatos vitákból származó különbözetet, 
azaz 364 millió forintot.

Elmondta, hogy ez különösen nehéz év volt az  
épületek, a tanszéki összevonások, az óracsökken-
tések miatt, amit a tanárok és a diákok is toleráltak –  
ezt ez úton is köszöni nekik.

Beszélt még arról, hogy gyümölcsöző kapcsolat alakult 
ki a Művészetek Palotájával és az Operával, valamint 
a nemzetközi kapcsolatok is erősödtek például Japán-
nal és Kínával. A Liszt-év kapcsán jó viszony alakult 
ki Bayreuthban, hamarosan folytatódik a munka az  
Euphonia zenekarral, szerveztek egy plakátkiállítást is, 
valamint kiadtak három könyvet.

Ez után Bányai Miklós elmondta, hogy sokkal jobban 
érzi magát itt, mint fél évvel ezelőtt, amikor még nem 
látott bele a Zeneakadémia helyzetébe, örül, hogy 
ilyen sok támogatást kapott mind a Zeneakadémiától, 
mind a minisztériumtól. A minisztériummal sikerült el-
fogadtatni, hogy a fejlesztés miatt és annak érdekében 

folyamatos veszteség érte az egyetemet, amit előre 
nem láthattak. Felhívta a figyelmet, hogy továbbra is 
vigyáznia kell az egyetemnek a kiadásokra, ugyanis ha 
vége lesz a fejlesztésnek, a Zeneakadémiának meg kell 
állnia a lábán a minisztérium külön támogatása nélkül.

A második napirendi pontban Kovács Anna főigazgató-
asszony számolt be a novemberi költségvetésről. 
Elmondása szerint a Liszt-év kapcsán előre nem várt 
összeg jött be, így a tervezett bevételi oldal mégis 
teljesülni látszik. Elmondta, hogy a december 6-án 
kapott összegből már 114 millió forintot be is kellett 
fizetni a fenntartónak – a normatíva-visszafizetési  
hátralék ledolgozása érdekében.

A harmadik napirendi pontban az egyetem Szervezési 
és Működési Szabályzatának módosítására került 
sor, melyben a rektorhelyettesek munkamegosztását  
pontosították. Ezt a Szenátus egyhangú döntéssel  
elfogadta.

A negyedik napirendi pontban az oktatási rektor- 
helyettes pályázatát bírálták el. A posztra egy 
pályázat érkezett, dr. Kutnyánszky Csabától.  
A Szenátus meghallgatta a pályázót, majd 2 tartóz-
kodással és 12 támogató szavazattal megválasztotta 
dr. Kutnyánszky Csabát oktatási rektorhelyettesnek.

Az ötödik napirendi pontban 3 tanári szak (csembaló,  
harmonika, cimbalom) indítását szavazta meg a  
Szenátus.

A hatodik napirendi pontban a Liszt Ferenc Zene-
művészeti Egyetem Előkészítő Tagozata Rendkívüli  
Tehetségek Gondozására készült ügyrendet ismerte 
meg a Szenátus dr. Vigh Andrea általános rektor- 
helyettes előadásában.

A hetedik napirendi pontban a Tehetséggondozásról 
számolt be Furka Beáta. Elmondta, hogy idén nagy 
sikerrel folyt le egy kísérlet, melyben 15 diák vett 
részt. A kísérletben csupa olyat tanítottak, amik a 
zenész életben nagyon fontosnak bizonyultak, ilyen 
volt például a számlaírás, a beszéd, a színpadi jelen-
lét, a stresszoldás és még számos egyéb érdekesség. 
Szeretné, ha a jövőben a program nagyobb körben is 
elterjedhetne az egyetemen.

Utolsó napirendi pontként Czinege Ádám Balázs HÖK 
elnök számolt be a Közgyűlés eredményeiről.

A DECEMBERI ÜLÉSRŐL
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Kedves Olvasók!

Elmúltak az ünnepek, elmúlt a szilveszter is; csak 
a vizsgaidőszak maradt az újévi fogadalmakkal.  
December hónaphoz képest a január inkább csak  
vánszorog; úgy érezzük, ennek a vizsgaidőszaknak  
soha nem lesz vége. 
Felüdülésképpen iskolánkból kikerült, magyar szár-
mazású, nagy karmestereink humoros történeteivel 
ismerkedhetünk meg.

Horváth Lucia

Solti Györgyről

A legfontosabb osztály számomra – és a magyar ze-
nészek százai számára – a kamarazenei osztály volt. 
Vezetője sok-sok éven keresztül a zeneszerző Weiner 
Leó volt, aki a magyar zenészek három generációjára 
óriási hatást gyakorolt. Emlékszem még az első órára. 
Koromzay Dénes – a becsvágyó hegedűs, aki később a 
Magyar Vonósnégyesben játszott – és én Beethoven 
zongorára és hegedűre írt Tavaszi szonátáját adtuk 
elő. Elkezdtünk játszani, és mindenki arra várt, hogy 
Weiner az asztalra csapjon, felüvöltsön, hogy „Nem!”, 
és néhány ütem után a játék félbeszakítására szólít-
son fel, amint ez szokása volt. Nem ez történt, hanem  
végigjátszhattuk az egész első tételt. 
– Nagyon jó! – mondta. – Mindketten igen tehet-
ségesek vagytok. Jövő héten játsszátok el még egyszer!
Mikor a következő héten játszottuk, ízekre szedett 
minket. Nem játszhattunk négy ütemnél többet 
anélkül, hogy Weiner ne korrigálta volna. Végül nyer-
sen ezt mondta:
– Ó, ti ketten reménytelenül tehetségtelenek vagytok!
Mikor harmadszorra hoztuk, ismét kedvesebb volt, 
de csak annyit mondott a darabra, hogy „jó”. De ez  
többet jelentett, mint bármilyen nagyszerű dicséret 
bárki mástól. 

Izraelben, egy áprilisi vendégszereplésemkor történt, 
hogy két különböző programot vezényeltem. Az egyik 
Csajkovszkij b-moll zongoraversenye, a másik Liszt Első 
zongoraversenye volt. Amint azt minden zeneszerető 
ember tudja, a legtöbb klasszikus zongoraverseny 
első tételében van egy hosszú kadencia. Mindkét 
versenymű szólistája John Ogdon volt. A Liszt-mű 
előadásakor, amikor elérkezett a kadencia, rémülten 
hallom, hogy Ogdon téved, és a Csajkovszkij-koncertet 
kezdi játszani. Először azt hittem álmodok, de lassan 
világossá vált előttem, hogy a szólistám az előadás 
kellős közepén felcserélte a két hangversenyt. Pánikba  
estem. Mi lesz itt negyvenöt másodperc múlva,  
kérdeztem magamtól, amikor véget ér a Csajkovszkij-
kadencia, én meg kénytelen leszek a Liszt-tétel végét 
beinteni a zenekarnak – egy teljesen más hangnem-

ben? Rémálom! Ogdon azonban, az utolsó pillanatban 
improvizálva, visszatért az eredeti hangversenybe, a 
darab több részét aztán zavartalanul játszhattuk el. 
A koncert után az öltözőjébe rohantam, hogy meg-
fojtsam – aztán megtudtam az igazságot: a „baleset” 
valójában egy áprilisi tréfa volt, amit Valerie [Solti 
későbbi második felesége] eszelt ki, és Ogdon jó előre 
megkomponált. 
(Solti György: Emlékeim. Budapest: Seneca Kiadó, 
1998.)

Lehel György a rádióbeli munkájáról

Amikor Sztálin meghalt, hajnali 3 órakor kocsit küldtek 
értem, és beráncigáltak [a Rádióba]. Éjjel halt meg, és 
nekünk reggelre gyászműsort kellett csinálni. A hat 
héttel azelőtt megszerkesztett [az eredetileg aznapra 
kijelölt] műsor 1. száma Erkel Hunyadi László című 
operájából a Meghalt a cselszövő részlet volt. Amikor 
megláttam, elöntött a hideg veríték. Nem tudom, 
hogy mi lett volna, ha elhangzik. 
(Bieliczkyné Buzás Éva: Lehel György karmester em-
lékezete. Budapest: Püski Kiadó, 2006.)

Széll Györgyről

Széll magának való, gőgös természete sokakat 
taszított. Amikor 1954-ben faképnél hagyta a New 
York-i Metropolitan Operát, valaki megjegyezte az  
igazgatónak, Rudolf Bingnek, hogy Széll önmaga  
legnagyobb ellensége. 
– Amíg élek, csak a második – felelte Bing. 
(Norman Lebrecht: A komolyzene anekdotakincse.  
Budapest: Európa Kiadó, 2002.)

Chelemen Paula 
karikatúrája

2012. január | FIGARO



KULISSZA10

Ascher Tamás (fotó: Trokán Nóra)
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Georg Büchner Woyzeckjét a zenészek leginkább 
Alban Berg operája révén Wozzeckként ismerik, 
most azonban Bob Wilson és Tom Waits zenés vál-
tozatában játsszák a Katona József Színházban a 
darabot. E munkájáról a rendezővel, Ascher Tamással 
beszélgettünk, akit mint a Színház- és Filmművészeti 
Egyetem rektorát is kérdeztük az intézmény jelenlegi 
helyzetéről, jövőjéről.

Tóth Endre: Régóta tervezte már, hogy megrendezi 
Büchner Woyzeckjét?
Ascher Tamás: Korábban nem mertem volna  
hozzáfogni, és valójában az adta hozzá a bátorságot, 
hogy létrejött a Tom Waits-féle változat Bob  
Wilson kérésére. Waits 13 számot írt a darabhoz,  
és a dalszövegeket is ő maga írta a feleségével.  
Büchner darabjának értelmezésében komoly segít-
séget nyújt a zene, de ugyanakkor hátráltat is,  
mivel a rendkívül szikár és kemény szöveg tulaj-
donképpen ellentmond annak, hogy zenével oldják.  
Operának kellene lennie az első perctől az utolsóig, 
mint Berg műve – mert így valamiféle ellentmondás 

„AZ ÉLETBEN MARADÁSÉRT KELL KÜZDENÜNK” 

támad (amit azért ennek az előadásnak részben  
sikerült feloldania). Valahogy azt a szikár és konok 
ridegséget, ami a szövegből árad, elviselhetővé 
teszi az időnkénti érzelmi robbanás, amit a zene 
nyújt. Talán a közönség számára fogyaszthatóbb így,  
nekünk, alkotóknak pedig nagyon nagy támasz volt a 
zene. 

TE: Tehát rögtön ez a verzió ragadta meg a képzeletét? 
A prózai változat fel sem merült? 
AT: A prózait az utóbbi harminc évben bármikor meg-
rendezhettem volna. Ehhez a darabhoz mindig nagyon 
erős és érvényes szereposztás kell, és kifejezetten 
a zenés változatnak érvényes Woyzeckje Keresztes 
Tamás. Hozzátenném, hogy a Woyzeck mindig is a 
nyelvújító rendezők és színházak nagy próbatétele 
volt, és az e darabból született fontosabb előadások 
mindig egy újfajta színházi esztétikát, egy újfajta 
nyelvi megközelítést jelentettek be a színházi életben.  
Én ilyen értelemben nem tartom magam nyelv-
újítónak, inkább egy szintetizáló figurának, engem ez  
a darab alkotóként ebben a formában érdekelt. 



TE: A jelenetek sorrendje Büchnernél tetszőleges, 
mivel nem tudta befejezni a darabot. A Katona József 
Színházban Bob Wilson verzióját követik a struktúra 
tekintetében?
AT: Bob Wilson dramaturgja megalkotott egy sorren-
det, egy másik előadás pedig egy újabbat, az enyém 
pedig egy harmadik változat. Wilson számára a vizuali-
tás minden, az intellektuális bonyolultság nem az ő 
esete, ezért rengeteg mindent kihúzatott a szövegből, 
amiket mi, Radnai Annamária dramaturggal rendre 
visszaraktunk. Tehát ez sokkal bővebb, gazdagabb 
szövegváltozat. 

TE: Az ember elsőre nem is gondolná, hogy egy 23 
éves fiatalember által 1836-ban írt műről van szó. 
Mennyire van ma aktualitása a darabnak?   
AT: A remekműveknek az a tulajdonsága, hogy 
minden korhoz szólnak, mert a lét olyan alapvető 
kérdéseit feszegetik, amelyek minden korban érvé-
nyesek, és ez ezzel a darabbal is így van. Az a mély,  
kétségbeesett és szorongásos világkép, amit a 
Woyzeck mutat, az ember megalázásának ördögien  
kifinomult részletezése, a kiszolgáltatottság ábrá-
zolása, a szegény ember örökös kivetettsége, a  
féltékenység mind olyan alapvető témái az embe-
riségnek, hogy ha kellőképpen érvényes és erős a 
megfogalmazás, már pedig ebben a darabban az,  
akkor minden korban aktuális. 

TE: Az eddigi előadásoknak milyen a visszhangja?
AT: Erről nem nekem tisztem számot adni.  
Természetesen el szoktam olvasni mindent, ami 
a kezembe kerül, és akadt számos dicsérő kritika, 
de ez semmit nem jelent, pláne 7-8 előadás után.  
Meyerhold mondta, hogy egy produkció a harmin-
cadik előadásra lesz kész, annyi találkozás kell 
a közönséggel, hogy elnyerje végső formáját. 
Ez az én előadásaimmal is gyakran így van.  
Úgyhogy igazán nem tudok most beszámolni 
erről, majd talán már 20-25 előadás után lesz ez  
érdekes.
 
TE: Milyen kihívások várnak önre rendezőként leg-
közelebb? 
AT: Az Örkény Színházban januártól kezdjük el próbálni 
Ibsen Peer Gyntjét, amelynek márciusban lesz a be-
mutatója, valamint most közösen írunk egy művet a 
Vígszínház felkérésére: Hamvai Kornél A zöld kilences  
című darabjához Varró Dániel írja a verseket és  
Darvas Benedek a zenét – pár éve már dolgoztunk 
együtt Rejtő Jenő Vesztegzár a Grand Hotelben-je  
kapcsán, amelyet Kaposváron mutattunk be és most a 
Nemzetiben is megy.

TE: Ha már a zenés színházról beszéltünk:  
a Színház- és Filmművészeti Egyetem rektoraként 
milyen összművészeti kezdeményezésekben lát  
lehetőséget? Kérdezem ezt azért is, mivel nem is  
olyan rég majdnem úgy alakult, hogy összevonják  
az öt művészeti egyetemet. 
AT: Az öt művészeti egyetem között rendszeres és  
állandó kapcsolat van, hiszen a Művészeti Egyetemek  
Rektori Széke, a MERSZ keretein belül a rektorok 
időről időre összeülnek tárgyalni. Bőven van közös 
ügyünk a művészeti egyetemekkel, vannak közös  
képzéseink is: például a Zeneakadémiával éppen  
ebben a tanévben indult alkalmazott zeneszer-
zés szak Fekete Gyula vezetésével, aztán a doktor-
iskolánkba jönnek hallgatók például a Magyar 
Táncművészeti Főiskoláról, de egyéb egyetemekről 
is, viszont az is előfordul, hogy a Magyar  
Képzőművészeti Egyetemen tanuló díszlettervező 
hallgatók jönnek segíteni a rendező hallgatóknak 
vizsgákat, előadásokat csinálni. A kapcsolat a zene-
szerzés szakosok és a mieink között a legerősebb, 
hiszen szinte minden évben van egy közös verse-
nyünk, legutóbb például magyar költők verseire 
kellett dalokat írniuk a zeneakadémista kompo-
nistáknak, amiket a mi növendékeink mutattak be.  
A művészetek közötti átjárásokat tanítják a képző-
művészetin, az Intermédia Tanszék valami ilyesmiről 
szól, de a mi rendezőinknek és filmeseinknek is 
vannak ilyen óráik. Van egy érdekes mesterkép-
zésünk, ami digitális látványtervezésként indult, 
M. Tóth Géza animációs rendező vezetésével.  
Itt mindenkinek kell egy saját programot alkotnia,  
s szintén bőven akad átjárás a művészetek között.  

Hogy az öt művészeti egyetem összevonásának lenne-e  
értelme, jó kérdés. Elképzelhető, hogy ki lehetne 
ebből valami érdekeset hozni, hogyha lenne rá 6-8 év 
felkészülési idő és temérdek pénz. De a felsőoktatásért 
felelős vezetők egyszerűsíteni és spórolni szerettek 
volna, viszont szerencsére megkérdeztek minket is, 
és felvilágosítottuk őket, hogy az összevonással pont 
ezt nem lehetett volna elérni. Mindez gondosan  
kimunkált koncepciót igényelne, a tanmenetek újraal-
kotását, a teljes művészeti képzés újragondolását. 
Hasonló összevonások voltak más országokban, de 
nem biztos, hogy egymással kellene bennünket össze-
vonni. Finnországban például a teljes iparművészeti 
egyetemet összevonták a műszaki egyetemmel, a 
díszlettervezők meg a koreográfusok viszont együtt 
tanulnak mindenféle színházi szakosokkal, és lehet, 
hogy lesz nagyobb kapcsolódás a zenével is, de az 
iparművészetivel nem sok értelme lenne. Nálunk a 
közös képzéshez ilyesfajta összevonásokra nincs szük-
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ség, és mivel nagyjából százéves múltra visszatekintő 
intézményekről van szó, nem lenne érdemes eltörölni  
ezeket a jól bevált rendszereket, az ilyen bolsevik  
gesztusok nem szoktak igazi eredményt hozni. 
Az összművészet egyébként a legváratlanabb helyeken 
tudja felütni a fejét, és produkál valami izgalmasat. 
Számos izgalmas dolgot láthatunk-hallhatunk például 
a Trafóban, de egy romkocsmának is megvan a maga 
kultúrája, ízlése sajátos zenei világával, installációival, 
berendezéseivel, amikhez még a gasztronómia és az 
italkultúra is hozzájárul. 

TE: Ötödik éve ön az intézmény rektora, emellett  
aktívan rendez, tanít. Hogyan lehet mindezt össze-
egyeztetni? 
AT: Nekem természetesen továbbra is a színház-
rendezés a fő foglalkozásom, és tulajdonképpen 
kényszerűségből vállaltam el a rektorságot, mivel 
nem voltunk sokan, akik minden feltételnek megfelel-
tek volna. A nagy generáció már kiöregedett, 65 év 
felett már nem lehet senki sem vezető, én meg pont 
egy tízessel a kritérium alatt voltam, mikor elkezd-
tem. Kötelességemnek éreztem, hogy megőrizzem a 
főiskola működőképességét. Amikor belecsöppentem, 
éppen a bolognai rendszerre való áttérés végtelenül 
bonyolult, rettenetesen sok munkát igénylő munkája 
folyt. Tavaly kezdtem a második ciklusomat, és mos-
tanra kifejezetten veszélybe került a felsőoktatás.  
A napi életben maradáshoz is rengeteg rafinéria és öt-
let kell, úgyhogy van bőven dolgom. Meggyőződésem, 
hogy egy egyetem vezetéséhez kétféle képesség kell: 
egyfelől kell egy olyasfajta konok ízlés, amelyik nem 
enged a színvonalból, másfelől pedig menedzserként 
kell tudni működtetni az intézményt. Én természe-
tesen nem vagyok menedzser, de van egy nagyszerű 
csapat, akikkel dolgozom, és segítenek nekem ebben. 

TE: A Zeneakadémián a felújítás, továbbá a támoga-
tások megvonása miatt nem éppen rózsás a helyzet 
anyagilag. A színművészetin milyen a helyzet? 
AT: Egyszerűen az életben maradásért kell küzdenünk. 
Minden felsőoktatási intézménytől elvettek lénye-
gében legalább 10%-ot. De lesznek még újabb meg-
vonások is, nemrég zárolási kötelezettségünk támadt. 
Tulajdonképpen a felsőoktatás osztozik az ország  
nehéz gazdasági helyzetén. Meggyőződésem, hogy itt 
kellene igazából a finn példát követnünk, mert amikor 
ők a legrosszabbul álltak, akkor tettek bele mindent az 
oktatásba. Természetesen bizonyos reáltudományok 
képzése nagyon szükséges, de egyszerűen mindent,  
ami felsőoktatás és felső tudás, azt támogatni kell, 
mert aztán a legváratlanabb helyekről jöhetne a segít-
ség a kiművelt emberfők országában. Az egyetemek-

nek nagyon sok pénzt és nagyon nagy szabadságot 
kellene adni, hogy mindez valóra váljon. Most a 
szabadság is kicsit veszélyben van, a pénz pedig egyre 
kevesebb. Csak abban reménykedhetünk, hogy kellő 
kitartással és konoksággal át tudjuk vészelni ezt az 
időszakot. 

TE: Hogy érzi, melyek a legsürgetőbb feladatok a 
művészeti életben?
AT: Ennek a kérdésnek a megválaszolására egy óra is 
kevés lenne, ezt nem lehet elmondani három mondat-
ban. Először is a magyar szellemi életben rettenetes 
zűrzavar uralkodik, és nagyon sok alapkérdést kel-
lene tisztázni: túlságosan elpolitizálódott a művészet, 
nagyon sokan a politikai hovatartozásuk révén szeret-
nének előnyökhöz jutni, sokan szívesen változtatják 
politikai csatározássá az egyébként művészi vitákat, és 
ez nagyon kártékony. Gyakran áldolgokról beszélünk 
a valódi kérdések helyett. Az, hogy a húszas, harmin-
cas évek szlogenjei, eszméi feltámadnak, mintha mi 
sem történt volna, rendkívül fárasztó és elkeserítő. 
József Attila szavai megint aktuálissá váltak: „rendezni 
végre közös dolgainkat”. Természetesen e dolgokat 
nem hatóságilag, nem államilag, hanem egyszerűen, 
értelmes emberi beszéd útján kellene tisztázni.  
Sajnos erre azonban nem sok esélyt látok, inkább 
csak elvadulást és karrierharcot mindenütt, és az ezek 
érdekében felhasznált politikai jelszavak lobogtatását.                         

TE: Az egyetemet befejező pályakezdő művészeknek 
milyen lehetőségeik vannak manapság? 
AT: Miután rendezőből mindig kevés van, ők gyakran 
jutnak munkához, álláshoz viszont nem annyira.  
Ma kevésbé divatos színházrendezőket szerződtetni, 
bár lassan a színészek esetében sincs ez másképp. 
Szabadúszók vannak, és a biztonságos állás egyre 
kevesebb. A fiatal színészek között is nagyon nagy a 
verseny, de azért a legjobbakat állandóan foglalkoz-
tatják. Viszont vannak olyan színészek is, akik, alka-
tuk miatt, majd csak tíz év múlva lesznek nagyon jók, 
mert például nem Júliát és Rómeót kell rájuk osztani, 
hanem majd később a dajka meg Lőrinc barát szerepét.  
Nekik nehezebb a helyzetük, bár a legtehetségeseb-
bek itt is jutnak munkához. A filmeseknél és a tele-
víziósoknál kinyílt a világ, ha Magyarországon nem 
is, de külföldön sokfelé lehet próbálkozni. Nagyon 
fontos, hogy ezt a lehetőséget megadjuk a nálunk 
tanuló diákoknak, egyrészt az Erasmus programmal, 
másrészt idegen nyelvű képzéseink segítségével.  
Ahhoz, hogy életben maradjunk, egyre több kapcso-
latot kell teremtenünk Európában és Európán kívül is.  
Ez szerencsére jól megy, és ez biztató.



34 évig a kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai 
Intézet igazgatója volt, és évekig volt a Magyar Rádió 
Énekkara, a Debreceni Kodály Kórus és a Kecskeméti 
Pedagógus Énekkar karnagya. Gyakran kérik fel rangos 
nemzetközi fesztiválok, versenyek zsűrijében való rész- 
vételre, illetve mesterkurzus tartására (Arezzo, Ber-
gen, Cambridge, Cork, Debrecen, Dublin, Hong Kong, 
Llangollen, Marktoberdorf, Oxford, Tours, Szingapúr). 
Az Ifjúsági Világkórus (World Youth Choir) karnagya 
is volt 2000-ben. Számos kortárs magyar kórusmű  
bemutatójának rádió- és CD-felvételén működött köz-
re, és több elismerésben részesült e tevékenységéért. 

Erdei Péter egy régi tradíciót élesztett fel: egykori 
tanára, Párkai István professzor 1963–1993-ig működő 
Liszt Ferenc Kamarakórusának hagyományát. Az új 
kórus repertoárját – a régihez hasonlóan – a köz-
kedvelt, klasszikus művek mellett olyan darabok 
képezik, amelyeket a közönség ritkán hallhat, a 
műkedvelők valamivel nehezebben fogadnak be, 
például kortárs magyar és külföldi szerzők kórusművei.  
Lényeges hát a kórus szempontjából egy olyasfajta 
egyéni képzettség, egyéni tudás és kamarazenei  
érzékenység, amelyre a kórus építeni tud. Ezáltal egy 
olyan egységes és színes hangzás jön létre, amellyel  
sikeresen tudnak megszólaltatni komolyabb ének-
tudást igénylő műveket is.

Az együttes munkája tehát magas színvonalat képvi-
sel, a kórusban komoly minőségellenőrzés folyik.  
A bekerüléshez meghallgatáson kell részt venni, ekkor 
kezdődik a körülbelül három hónap próbaidő, melynek 
végén a jelentkező a kórus teljes jogú tagjává válik. 
Előfordulhat később is meghallgatás, illetve szükség 
van az otthoni munkára, a különösen nehéz reper-
toár, valamint a heti mindössze egy kóruspróba miatt.  
A munka viszont megéri a gyümölcsét.

Az Új Liszt Ferenc Kamarakórus első önálló fellépésére 
Nagyváradon, a Partiumi Keresztény Egyetemen került 
sor 2010. április 17-én. Azóta fellépéseiket folyamatos 
sikerek övezik. Az Új Liszt Ferenc Kamarakórus tehát 
folytatja azt a hagyományt, hogy a közönséget nem-
csak az ismertebb kórusművekkel, hanem az új alko-
tásokkal is megismertesse. 

Következő fellépésük 2012. január 22-én, a magyar 
kultúra napján lesz az Ádám Jenő Zeneiskola Díszter-
mében, 19 órai kezdettel. Az előadás címe: Magyar 
költők, magyar zeneszerzők. A műsor megtekinthető 
az Új Liszt Ferenc Kamarakórus honlapján (http://
www.ujlisztferenckamarakorus.hu).

AZ ÚJ LISZT FERENC KAMARAKÓRUS
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Nem tudom, hogy a kedves olvasó hogy van ezzel, de én nagyon szerettem kórusban énekelni. Itt a közös munka 
mellett nemcsak új műveket, de új embereket is megismerhetünk, és más nézőpontból láthatjuk az alkotásokat.  
A kórusban nem egyedül vagyunk, nem saját virtuozitásunkat csillogtatjuk meg (kivéve persze, ha szólót  
énekelünk a műben), itt tényleg érvényesül az a jól ismert mondás: egységben az erő! Erdei Péter,  
a Zeneakadémia Alma Mater Énekkarának karnagya, elsősorban frissdiplomásokból, illetve negyed-ötödéves 
hallgatókból alapította meg az Új Liszt Ferenc Kamarakórust 2010. február 1-jén.

Erdei Péter (Liszt- és Bartók-Pásztory-
díjas karnagy, Érdemes Művész) zene-
szerető családban nőtt fel, s a zenével 
már kiskorában kapcsolatba került.  
Tanulmányai alatt egyre inkább kiala-
kult benne a kóruséneklés szeretete, 
amelyet Gulyás György (többek közt a  
Debreceni Kodály Kórus alapítója),  
a neves karnagy meghívása énekkarába 
csak megerősített. A Zeneakadémián 
főtárgyat Vásárhelyi Zoltántól és Párkai 
Istvántól, zeneelméletet Bárdos Lajostól, 
szolfézst Szőnyi Erzsébettől, ellenpontot 
Gárdonyi Zoltántól, zenetörténetet Kroó 
Györgytől és Szőllősy Andrástól tanult.

Az Új Liszt Ferenc Kamarakórus és karnagyuk, 
Erdei Péter (fotó: Herman Péter)
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Ha az ember orgonakoncertre készül a Müpába, meg-
szokhatta, hogy az érdekes műsor mellé frappáns 
körítés jár. Hallhattunk már német–francia orgonis-
ta párbajt, improvizációkat közönség választotta 
témára, láttuk Mácsai Pált az aquincumi víziorgona 
kópiájának „motorjaként”, hogy csak a legzajosabb 
közönségsikereket említsem. Ám aki november 23-
án Christoph Bossert és Szabó Balázs koncertjét hal-
lotta, nemcsak az érdekes képek és történetek miatt 
fog még nagyon sokáig emlékezni rá.

Különleges időutazásra indultunk mester és tanít-
ványának kalauzolásában, melynek során arra derült 
fény, mit kezdett Bach muzsikájával az utókor: tanít-
ványa, Kittel és XIX. századi örökösei: a lipcsei Becker, 
az angol Wesley, de legfőképpen Liszt. Lisztnél időzve 
kitekinthettünk arra is, hogy mit tanult orgonista 
barátaitól, tanítványaitól, s mit hagyott rájuk. Nem 
pusztán Liszt-portrét és Bach-interpretációtörténetet 
hallottunk, hanem még ízelítőt a Bach–Liszt–Kittel-
háromszög érdekes intertextuális kapcsolataiból,  
ugyanis mindkét utód kölcsönzött témát a mestertől, 
s Liszt Kitteltől tudtán kívül is: a sokáig Bachnak tulaj-
donított B-A-C-H fúgatémát (BWV 898).
Az estet Bossert nyitotta egy Bach-kantáta liszti átira-
tával (Ich hatte viel Bekümmernis), melyben az eredeti 
dicsőítő zárókórus egymást imitáló, burjánzó szóla-
mai monumentális, masszív tömbök alkotórészeivé 
váltak. Ezt követte Liszt saját Dante-szimfóniájának 
orgonára átkomponált változata az idei év nürnbergi 
versenyének 1. helyezettjétől. Szabó Balázs színes  
regisztrációval játszott, az orgona redőnyhatását 
ügyesen kihasználva. A pokol hátborzongató és a Mag-
nificat bensőséges színei nem hagytak hiányérzetet a 
hallgatóságban, mintha eredetileg is orgonára fogant 
volna a kompozíció. Az első félidő legnagyobb műve, a 
fiatalon elhunyt Liszt-tanítvány, Reubke szonátája volt, 
mely a liszti egytételes formát követi. Bossert érdeme, 
hogy ezt a nagy formátumú kompozíciót világos épít-
kezés révén egyben tartotta.

A koncert második felének javáról szólva muszáj kie-
melnünk az egész hangverseny átgondolt műsor-
összeállítását. Az utolsó négy kompozíciónál a múlt 
és az est vizionális jelenideje, Liszt kora folyamatosan 
reflektált egymásra. Szinte természetes, hogy a művek 
rokon témáinak ilyen interakcióját a mechanikus és 
elektromos traktúrájú játszóasztal, mester és tanít-
ványa közti folyamatos párbeszéd jelenítette meg. 
Liszt első Weinen, Klagen-reflexióját, Winterberger-
féle átiratban, Szabó Balázs játszotta. E praeludiumot 
még nem az eredeti kantáta zárókorálja fejezte be, 
mint majd a monumentális liszti variációkat, ám a 
műsorban rögtön e népének következett Bosserttől a 

MESTEREK ÉS TANÍTVÁNYOK – 
MINDEN TEKINTETBEN

Christoph Bossert (Müpa, fotó: Pető Zsuzsa)

FIGARO | 2012. január
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magasból, bachi korálelőjáték formájában. Ismerve a 
szövegeket, a Weinen, Klagen után e korál hatása min-
den alkalommal leírhatatlan! Külön élvezet volt még 
Bossert világos formai tagolását, frazeálását hallgatni. 
Ezt követte a már említett Kittel-féle B-A-C-H prelúdi-
um és fúga, melynek B záróhangjára Szabó Balázs 
színben és regiszterben ugyanazzal a B-vel válaszolt,  
csakhogy az már Liszt B-A-C-H-jának kezdete volt.  
A koncert egyik legihletettebb momentuma e mű  
fúgatémájának felépítése volt.

Mindezekkel gazdagodva otthon a koncertjáró – 
mikor az est plakátjára utólag rápillant – már csak egy  
mosollyal nyugtázza, hogy a művészek: tanítvány 
és mester keresztneveinek kezdete is szellemi ősük  
családnevét rejti:

(Liszt és Bach – Christoph Bossert és Szabó Balázs 
orgonaestje. Mester és tanítványa. 2011. november 
23. 19:30. Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem. 
Házigazda: Fassang László. Műsor: J. S. Bach–Liszt: 
Bevezetés és fúga az Ich hatte viel Bekümmernis 
című kantátából; Liszt: Bevezetés, fúga és Magnificat 
a Dante-szimfóniából; J. S. Bach–Becker: Kanonikus 
fúga c-mollban két manuálra és pedálra a Cäcilia-
gyűjteményből; Reubke: c-moll szonáta a 94. zsoltár 
szavaira; S. Wesley: Bevezetés J. S. Bach nagy Esz-dúr 
fúgájához két előadó számára (1813); Liszt–Winter-
berger: Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen – praeludium 
(1859); J. S. Bach: 2. Neumeister-korál – Was Gott tut 
das ist wohlgetan, BWV 1116; J. S. Bach: B-dúr prelúdi-
um és fúga a B-A-C-H témára, BWV 898; Liszt: B-A-C-H 
prelúdium és fúga.)

Tatai Lilla

Szabó Balázs (Müpa, fotó: Pető Zsuzsa)

2012. január | FIGARO

Szabó BAlázs
CHristoph Bossert



Anima Musicae Kamarazenekar (fotó: Herman Péter)
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Igaz, ilyen címmel inkább valamilyen crossover estről 
kellene írnom, szerintem mára az úgynevezett ko-
molyzenére sem tekinthetünk egységként, hanem 
különböző stílusok gyűjtőfogalmaként. Ha jobban 
belegondolunk, az Anima Musicae Kamarazenekar 
november 24-én megrendezett hangversenye is kb. 
300 év repertoárjából merített.

A helyzet mondjuk fél évszázaddal ezelőtt sem volt 
sokkal jobb, de akkor mégiscsak egyfajta előadói 
stílusban játszottak egy szűkebb repertoárt – ez nap-
jainkra jelentősen megváltozott. Egyrészt rengeteg, a 
múlttal és a hagyományokkal sok tekintetben szakító 
mű keletkezett, másfelől a zenetudományi kuta-
tásoknak köszönhetően sokkal több régi, elfeledett, de 
előadásra érdemes kompozíciót ismerünk. Az elmúlt 
évszázad alkotásai sokszor újfajta, eddig ismeretlen, 
vagy korábban nem túl gyakran használt hangszer-
technikai megoldásokat részesítenek előnyben; az ún. 
régi zenét pedig a korabeli előadói gyakorlat egyre 
pontosabb ismeretében ma már illik a stílushoz hűen 
előadni, amely a hagyományosnak nevezett attitűdtől 
szintén sok tekintetben jelentősen eltér. Egy mai, 
fiatalokból álló együttesnek ezzel tisztában kell lennie, 
így értelemszerűen két lehetőség van: vagy csak egy 
stílusra specializálja magát, vagy pedig megpróbálja 
mindegyiket, amennyire lehet, elsajátítani. Ez utóbbi, 
nehezebb utat választotta az Anima Musicae, akik 
egyébként vállaltan mindig ilyen vegyes programmal 
lépnek fel.
Érdekes módon a kortárs mű előadásával volt a legtöbb 
probléma, pedig itt a nehézségek ellenére nagy előny, 
hogy lehetőség nyílik a szerzővel való konzultációra – 
pláne akkor, ha az előadást személyesen ő irányítja. 
Dukay Barnabás nonettje, a Fölizzás a tüzekben érde-

kes, szerethető harmóniavilágú darab, viszont minden 
rendkívül lassan és nagyon halkan mozog. Ilyen eset-
ben a nehézséget az okozza, hogy a hosszan tartott 
hang ne remegjen be, a vonóváltások minél kevésbé 
hallhatóak legyenek, az intonáció pontos legyen a sen-
za vibrato ellenére is; végül nem árt, ha az egésznek 
van valamilyen zenei íve. A felsoroltakból talán csak 
a legutolsó pont valósult meg úgy, ahogy, viszont kü-
lönösen az első két szempontot kritikusnak éreztem.
A régi zenék előadása már jobb képet mutatott. 
Johann David Heinichen Concerto pastoraléjának 
előadását a historikusok is megirigyelhették volna – 
viszont az Anima Musicae-nek van még mit tanulni 
tőlük. A zenekar rendkívül fegyelmezett, összeszokott 
társaság benyomását keltette: tisztán és bársonyos 
hangon játszottak, egymás legapróbb rezdüléseire 
is bármikor érzékenyen reagálnak. A stílushoz tar-
tozó előadói manírokat kiválóan megtanulták, ebben 
Dinyés Somának nagy szerepe volt. Viszont az egészből 
mégis – elsősorban még több szabadsággal – többet ki 
lehetett volna hozni, még ha Heinichen nem is tartozik 
a valaha élt legnagyobb szerzők közé. Mozart A-dúr 
hegedűversenyének előadása sok szempontból az el-
lentét volt: egyrészt itt nem törekedtek a historiku-
sokat utánzó előadásra; másrészt, míg az előző darab 
előadásában a külsősök (furulyák, orgona) illeszkedtek 
a zenei koncepcióba és a minőségbe is, addig itt a 
kürtök és az oboák bosszantóan sokat hibáztak. Stuller 
Gyula játéka engem egészében nem győzött meg, bár 
kétségtelenül voltak benne szép részletek. A vonóskar, 
amit lehetett, megtett: precízen kísérték a szólistát, 
viszont a tuttikban mertek előtérbe kerülni. 
Minden hibájával együtt a hagyományos előadást 
megkövetelő darabok sikerültek a legjobban. Úgy 
érzem, hogy a zenekar ebben érzi magát igazán otthon.  

LELKES KALANDOZÁS STÍLUSOK KÖZÖTT



JANUÁR 10. KEDD
18:00

Junior Prima-díjasok 5/4
Vámosi-Nagy Zsuzsa fuvolaestje
Bartók Emlékház

JANUÁR 13. PÉNTEK
20:00

Pravoszláv újév – Söndörgő Jam
Fonó

JANUÁR 15. VASÁRNAP 
16:00

Keszei Bori, Banda Ádám és 
Homor Zsuzsanna koncertje
A koncert előtt 15 órától tárlat-
vezetés!
MTA Zenetudományi Intézet

JANUÁR 17. KEDD 
17:00

Hangulatkoncert
MüPa – Zászlótér

JANUÁR 21. SZOMBAT 
17:00

Hangulatkoncert
MüPa – Üvegterem

JANUÁR 21. SZOMBAT 
17:00

Cserna Ildikó és Király Csaba
kamaraestje
A koncert előtt 16 órától tárlat-
vezetés!
MTA Zenetudományi Intézet

JANUÁR 22. VASÁRNAP 
16:00

Alma Mater 
Doktorandusz koncertek
Koros-kortalan zenei műfajok 2.
Szonáta
Régi Zeneakadémia – 
Kamaraterem

JANUÁR 22. VASÁRNAP 
19:00

„Magyar költők,
magyar zeneszerzők”
Az Új Liszt Ferenc Kamarakórus 
hangversenye az Ádám Jenő  
Zeneiskola Dísztermében
Vez.: Erdei Péter
Km.: Excanto együttes

JANUÁR 24. KEDD 
17:00

Hangulatkoncert
MüPa – Zászlótér

JANUÁR 28. SZOMBAT 
17:00

Perényi Eszter, Massányi Viktor és
Lugosi Anna kamaraestje
A koncert előtt 16 órától tárlat-
vezetés!
MTA Zenetudományi Intézet

JANUÁR 30. HÉTFŐ 
19:00

Gyökerek – Nagy tanáregyéni-
ségek a Zeneakadémián – Sugár 
Rezső
Óbudai Társaskör

Bartók Béla Emlékház (1025 Bp., Csalán út 29.), Művészetek Palotája  
(1095 Bp., Komor Marcell utca 1.), Régi Zeneakadémia (1064 Bp., 
Vörösmarty utca 35.), Fonó Budai Zeneház (1116 Bp., Sztregova u. 3.),  
Muzsikus Kávéház (1112 Bp., Kérő u. 3.), MTA Zenetudományi Intézet 
(1014 Bp., Táncsics M. u. 7.), Óbudai Társaskör (1036 Bp., Kiskorona u. 7.)
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Elgar Szerenádjának előadásába 
ugyan csúsztak hibák, de ezek ap-
róbbak és kevésbé zavaróak voltak 
– eleve a darab kevésbé bosszulja 
meg ezeket. Honegger Prelűd,  
Arioso és Fughetta B. A. C. H.  
nevére c. zongoradarabjának 
vonószenekari változata volt a 
műsor záró, és egyben legjobban 
sikerült száma is. A Heinichen-
műben tapasztalt precíz, össze-
szokott játék mellé az említett  
otthonosság is társult; a taps alap-
ján a közönség is ezt gondolta a 
legjobbnak. Frappáns volt a ráadás 
is: Csajkovszkij IV. szimfóniája 
scherzójának elejét pengették el. 
Máskor talán egy picivel többet 
lehetne várni, mielőtt a ráadásba 
belekezdenek – akkor kevésbé lesz 
a ráadásnak kötelező jellege.
Ugyan kicsit szigorúnak tűnhet-
tem, de ezeket azért tartottam 
fontosnak, mert minden hibájával 
együtt sok pozitívumot hallot-
tam. Ezek közül kiemelendő az 
együttes komoly hozzáállása, ami 
örvendetes a felszínes értékek 
világában. A csapatban nagy a  
potenciál és remélem, hogy a 
színpadon is jól kivehető-hallható 
lelkesedés még sokáig fog tartani.

(Anima Musicae Kamarazenekar. 
2011. november 24. 19:00. Óbudai 
Társaskör. Műsor: Heinichen: Con-
certo pastoral; W. A. Mozart: A-
dúr hegedűverseny K. 219; Elgar: 
Szerenád Op.20; Dukay: Fölizzás 
a tüzekben – nonett három 
hegedűre, három mélyhegedűre, 
három gordonkára; Honegger: 
Prelűd, arioso és fugetta Bach 
nevére H. 81. Közreműködtek: 
Stuller Gyula (hegedű), Dinyés 
Soma (csembaló, orgona), Széplaki 
Zoltán, Bánfi Balázs (blockflöte), 
Tokodi Gábor (lant), Dukay Barna-
bás (karmester).) 
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Gál Tamást, a Liszt-díjas karmestert eddig inkább 
csak a karmesterképzős növendékek ismer-
hették közelebbről, nemrég azonban ő vette át  
egyetemünk zenekarának vezetését. Ennek apro-
póján beszélgettünk vele.

Magyar Eszter: Honnan jött a zenei pálya ötlete? Volt 
más zenész is a családban?
Gál Tamás: Az anyai nagyapám az egri bazilikában 
volt kántor. Ennyi. Egyébként hárman vagyunk test-
vérek, mindhárman tanultunk zenét. A nővérem 
konzervatóriumot végzett, aztán más irányba ment, 
az öcsém a Keller Quartetben brácsás, én pedig kar-
mester vagyok, illetve tanítok itt a Zeneakadémián.  
Tehát inkább az én korosztályom, a testvéreim a  
zenészek.

ME: Hogyan esett a választása a karmesterszakmára?
GT: Ez nagyon nehéz történet, mert én egyáltalán 
nem akartam karmester lenni. A konzervatórium-
ban zeneszerzést tanultam, illetve hegedűs voltam, 
és hegedűs pályára készültem. Mellette elég jó szin-
ten futballoztam, de egy súlyos sérülés miatt kicsit 

„EGYÁLTALÁN NEM AKARTAM KARMESTER LENNI” 

nyomorék lett a jobb könyököm, protézissel oldották 
meg, és a konzi harmadik évében egy életre le kel-
lett tenni a hegedűt. A zeneszerzést nem szerettem, 
nem voltam benne tehetséges, inkább az elméleti 
tudás miatt tanultam. Elfogott a pánik, hogy mi lesz. 
Az érettségire kellett írnom valamit, komponáltam is 
egy vonósnégyest, amit be kellett tanítanom. Négy 
osztálytársamat megkértem, hogy tanulják meg, én 
meg tartottam nekik próbákat. A zeneszerzéstanárom 
pedig, Keuler Jenő a próbák alapján azt mondta, hogy 
„Tamás, te karmester leszel”. Utólag elárulta, hogy 
tudtam úgy kommunikálni a saját korosztályommal, 
hogy az instrukcióimat elfogadják, magukévá tegyék. 
Itt jegyezném meg mint karmestertanár, hogy vezé-
nyelni meg lehet tanulni, legalábbis ami a technikai 
részét illeti. Azt valószínűleg nem, amit annak idején 
a tanár úr kiszúrt, hogy tudom motiválni a zenészeket. 
Úgyhogy utána elkezdtem autodidakta módon tanulni 
– Bertalotti könyvének első oldalán le van írva, hogy 
hogy ütik a hármat, négyet. A tanáraim, mert tehet-
séges hegedűsnek tartottak, rémülten gondolkodtak, 
hogy milyen zenei irányba tudnék továbbmenni, hogy 
ne vesszem el a szakma számára. Szerveztek nekem 
egy önkéntes diákzenekart ott a konziban, és lehe-
tett látni, hogy ez a kommunikációs képesség tény-
leg működik. Aztán felvételiztem a Zeneakadémiára, 
először karvezetésre, mert oda többet vesznek fel, 
nagyobb az esély. Fel is vettek, aztán egy évvel később 
karmesterképzőre, és párhuzamosan végeztem. Tehát 
tulajdonképpen egy tragédiából indult. De azt azért 
megjegyzem, hogy ha visszakapnám a jobb kezem,  
akkor soha többet nem vennék pálcát a kezembe.  
Nem azért, mert nem szeretem, de a hangszer azért 
más.

ME: Tanítani vagy koncertezni szeret jobban?  
Egyáltalán lehet ilyet mondani, hogy valamelyiket  
jobban szereti?
GT: Nehéz ilyet mondani, olyan ez, mint a gyerektől 
megkérdezni, hogy apát vagy anyát szereti-e job-
ban. Az az igazság, hogy imádok tanítani. Nagyon jó 
professzorom volt, Lukács Ervin, aki nemrég hunyt 
el, sőt, az ő tanárától, Somogyi Lászlótól is tanul-
tam. De a koncertezést is nagyon szeretem. Ebben a 
szakmában minden embereken keresztül történik, 
nem csak a tanítás. A vezénylést nem lehet egyedül 
csinálni. A hangszeresek elvonulnak magukban és 
gyakorolnak, de egy karmester nem tud önmagában 
többet gyakorolni. Ezért nagyon rizikós a pálya, hogy 
sikerül-e olyan helyzetbe kerülnie, hogy zenekar kö-
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zelébe kerüljön, vagy egy nagyobb mester mellett 
másodkarmesterként dolgozzon, vagy operában kor-
repetitorként. Mi csak a zenekaron keresztül tudunk 
fejlődni. A másik nehézség ebben a szakmában az, 
hogy nem hangszerekről van szó, hanem emberekről, 
akiknek van véleményük, és sok esetben legalább  
olyan képzettek, vagy akár képzettebbek is, mint 
maga a karmester. De egy nyolcvanfős zenekart mégis  
össze kell fogni, egy irányba kell gyúrni, koncepciót 
kell adni. És én azok közé a karmesterek közé tarto-
zom, akik tudják, hogy a hangokat a zenész játssza el.  
Tehát nem mi találtuk fel a spanyolviaszt, nem mi 
tudunk mindenről a legtöbbet, csak nekünk kell egy-
séges koncepciót adni. De ha ez nem megy úgy, hogy 
a muzsikus szívesen csinálja, akkor hosszú távon nem 
működik.

ME: Milyen elvei vannak a tanításban?
GT: Gyakorlatilag adott a rendszer. Megint csak  
abból indulunk ki, hogy zenekar nélkül ezt nagyon  
nehéz. A zenekari alaprepertoárt és alapképzettséget 
a fiataloknak meg kell tanulniuk, ami a heti két főtárgy 
órán zongorákkal történik. Tehát nemhogy minden 
héten, de van, hogy egy egész félévben sem tudunk 
zenekarhoz menni. Lehet zongorán tanítani vezény-
lést, de zenekarral együtt az igazi feladat. Az elvem 
az lenne, hogy csak zenekaron tanítsunk. Nyilván ez a 
világon sehol nem történik meg. Viszont mi legalább 
minden év végén vizsgakoncertet tartunk hivatásos 
zenekarral, minden növendéknek. Más kérdés, hogy a 
diákzenekarral a főiskolán mennyiségileg többet tud-
nak próbálni a gyerekek, de én nem hiszem, hogy a 
mi főiskolánk zenekarát csak erre kellene használni. 
Én úgy gondolom, hogy mindent a körülmények 
határoznak meg. Tanítási elveim vannak, például  
szeretem, hogyha zenekari gyakorlaton ott azonnal 
megmutatom egy adott szituációban a megoldást, 
hogy azonnal kipróbálhassa a diák. Nem hagyom,  
hogy egyedül elkezdjenek próbálni, ha még nem  
tudnak.

ME: Most ön vette át a Zeneakadémia zenekarának a 
vezetését. Hogy történt ez?
GT: Volt egy nagyszerű koncert Bayreuthban, ahol 
Liszt Krisztusát adta elő a zenekar és a kórus. Engem 
nyáron megkerestek, hogy tartsam meg a szeptemberi 
zenekari próbahetet. Utána úgy tűnt, hogy pozitív a 
visszhang a gyerekek részéről, így megkértek, hogy az 
ezt követő rendes heti két zenekari próbát is tartsam 
meg, amíg Fischer Ádám megérkezik. A rektor úr pe-
dig nagyon megtisztelt azzal, hogy a bayreuthi fellé-
pést követően megkért, tartsam én hétfőn-szerdán a 
zenekari gyakorlatot a növendékeknek. Abban hiszek, 

hogy úgy érdemes zenekart csinálni, hogy mindig van 
valami, akármilyen kis feladat, amire célirányosan 
készülünk. Gyanítom, és nagyon remélem, hogy ez 
folytatódik januártól is.

ME: Vannak már hosszabb távú tervei a zenekarral?
GT: Márciusra meghívták Kobayashit a zenekarhoz, 
aminek a gyerekek nagyon örülnek, ő fog két próbát 
tartani, és egy kis karmesterkurzust a karmester-
növendékeknek, Csajkovszkij ötödik szimfóniájával.  
Március után valószínűleg a zeneszerzés diplomákban 
fog közreműködni a zenekar, utána pedig visszaadjuk 
a növendékeket a főtárgy vizsgára való készülésnek. 
Nem tudom, hogy ezt most milyen minőségemben 
csinálom, de igazából nem is érdekel. Imádom ezt az 
intézményt, a karmesterképzős órák mellett boldogan 
belefér. És hát az megfizethetetlen, amikor az ember 
azt érzi, hogy a növendékek szívesen csinálják.

ME: Mivel foglalkozik szívesen szabadidejében?
GT: Van egyfajta sportmúltam, amiről beszéltem, és 
imádok meccsekre járni, bármilyen furcsa is. Ráadá-
sul a fiam, aki várhatóan szintén zenész lesz, pont az 
a korosztály (16 éves), aki nagyon szereti, és együtt 
szoktunk járni. Vagy pedig, ami szintén kicsit meglepő 
lehet, nagyon szeretek főzni. Képes vagyok nekiállni 
éjfélkor is, ha éppen kedvem támad, akár magamnak 
is, de hát persze az az igazi, amikor valakiknek készíti 
az ember. Nagyon sok mindent és sokfélét tudok, 
gyönyörű fél nap az, amikor olvasgatás meg egyéb 
apró tevékenység mellett az ember megcsinál egy 
jó pörköltet öt óra hossza alatt. A hasamat is szere-
tem, de persze összefügg a kettő. Még ilyenek szok-
tak elhangozni, hogy ó, hát alig van szabadidőm…  
De mindig mindenre van idő, amire az ember szakít. 
Zenét hallgatni nem szeretek, és ez egy különös 
dolog. Nagyon fáj nekem, de alig tudok egy kon-
certet végigülni mint hallgató. Nem tudom, belém 
költözik a gondolat, hogy talán én máshogy csinálnám.  
Olyan kár, hogy elveszni látszik számomra a teljesen 
érintetlen zenehallgatási élvezet… Amióta csináltam 
10-12 CD-felvételt, azóta CD-t se nagyon szeretek 
hallgatni, legfeljebb csak élő felvételeket, mert ab-
ban benne van a hús-vér hiba is. De amióta tudom, 
hogy készül egy CD, attól tartok, hogy száz év múlva 
egész egyszerűen nem fog kelleni az élő muzsikus, 
mert elektronikusan már mindent meg tudnak csinál-
ni. Persze az embernek van CD-je, és örül neki, de én 
azokat nem hallottam, egyiket sem. És úgy sajnálom. 
Amikor konzis voltam, csak beültem egy koncertre és 
felhőtlenül élveztem. Ez kiveszni látszik, de talán csak 
belőlem.
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