


A maja naptár szenzációhajhász értelmezése szerint a 2012-es év lesz 
az emberi történelem utolsó esztendeje, lévén a néhai dél-amerikai  
nép kalendáriuma ez év december 22-én lehúzza a rolót.
Azt persze a kedves Olvasó bölcs belátására bízom, hitelt ad-e ezen 
híreszteléseknek, vagy azért megtartja szárazon a puskaport meg a 
kamrában a tartós tejet, de mindenesetre ott a régi, elcsépelt közhely:  
kezdjünk minden napot úgy, mintha az volna az utolsó.
A röpködő mínuszok között – és állítólag ez, miként a nemzetközi helyzet 
is, egyre csak fokozódik – érzek magamban némi kényszert a közhely 
továbbközhelyesítésére és kommentálására, és reménykedem benne, hogy 
hátha a logika itt is működik: két negatív mennyiség (kétszeres közhely) 
végül pozitívat ad ki végeredménynek.
Ugyanis számomra a fenti népi bölcsesség nem mást sugall, mint azt, hogy 
minden helyzetre teljes erőbedobással kellene tudni reagálni, frissességet, 
lendületet, rugalmasságot, bátorságot és talán némi ártatlan naivitást elő-
szedve . Nem volna szabad hagyni szellemünket és testünket beletöppedni, 
beletagozódni egy egyvágányos gondolkodás- és cselekvésmódba. 
Újonnan felfedezett kedvencem, Daniel Quinn amerikai író, aki a mai  
világunk ökológiai, társadalmi és gazdasági válsága mögött meghúzódó 
kulturális okokat boncolgatja, többször is azt találta mondani:  
„A régi ember gondolkodásmódja az, hogy ha valami nem működik, csináljuk 
azt, amit eddig, csak sokkal többször és sokkal nagyobb erőbefektetéssel. 
Az új ember gondolkodásmódja viszont: csináljunk valami mást!  
Ezért egészen biztos, hogy a világot nem régi emberek fogják megmenteni 
új programokkal, hanem új emberek programok nélkül.”
Ha mindig ugyanazt csináljuk, ha nem változunk, ha nincs belső rugal-
masságunk, akkor régi emberek vagyunk, és akkor az utolsó nap ugyan-
olyan készületlenül talál bennünket, mint az öt balga szüzet a Vőlegény.  
Ha azonban tudunk új emberként minden helyzetben mindig szükség sze-
rint mást és mást csinálni, akkor az öt bölcs szűzhöz hasonlóan bemehetünk 
majd a mennyegzőre, de legalábbis nem leszünk sötétben egész éjszaka.
És hogy hogyan jönnek mindehhez a maják? Nos, ahogy én látom, három 
eset lehetséges. Az első, hogy valami olyan kataklizma jön, amellyel szem-
beszállni az egész emberiségnek együtt sincs esélye. Ekkor nincs mit tenni, 
viszont addig legalább egy kicsit javíthatunk a saját életünkön.
A második, hogy – az interneten terjedő képnek megfelelően – a maja 
vésnöknek egyszerűen elfogyott a helye a pajzson, pont december 22-nél,  
és nincs semmi apokalipszis. Ekkor sincs mit tenni, de legalább nyugodt  
szívvel foglalkozhatunk saját életünk javításán.
A harmadik a kettő közt helyezkedik el: rajtunk múlik, hogy a majáknak 
igazuk lesz-e, vagy sem. Rajtunk múlik, hogy megtanulunk-e új emberként 
új dolgokat csinálni. Rajtunk múlik, hogy lesz-e még bármi december  
22. után. Nos, ekkor igenis van mit csinálni: meg kell próbálnunk minden 
erőnkkel új emberként gondolkodni. És ennek minden valószínűség szerint 
meglesz az a kellemes mellékhatása, hogy a saját életünk is javul.
A recept – szerintem – adott, a tennivaló egyértelmű.
Mármint, rögvest azután, hogy kiástuk a hó alól az autónkat. Mert én a 
magam részéről szeretem a puskaport szárazon tartani. Elvégre sosem  
lehet tudni.

Czinege Ádám
HÖK elnök

FIGARO | 2012. február

02

Főszerkesztő:
Tóth Endre

Főszerkesztő-helyettes:
Kerner Mária

Felelős kiadó:
LFZE HÖK

Kiadványterv, tördelés:
H’Art Photo and Design Kft.

Olvasószerkesztő:
Széman Emese Rózsa

Lektor:
Kovács Sándor (Vájtfül)

Szerkesztők:
Békéssy Lili
(Bandemonda)

Burkus Boglárka
(Figyelő)

Czinege Ádám
(HÖK)

Herman Péter
(Fotó)

Horváth Lucia
(Múltidéző)

Nász Renáta
(Szenátus)

Németh Zsombor
(Vájtfül)

Sipos Soma
(Zenebona)

KÖSZÖNTŐ

APOKALIPSZIS, PUSKAPOR ÉS HÓLAPÁT IMPRESSZUM



14

13

PORTRÉ
Interjú Fazekas Gergellyel

ABLAK
Nyissunk a zenén túli világra!06

FIGYELŐ
Kurzusok, eredmények, ajánlók04

LEMEZAJÁNLÓ
Séta egy szivárványon10

12 ZENEBONA
Februári koncertkalauz

2012. február | FIGARO

03

MÚLTIDÉZŐ
Elődeinkről kicsit másképp

TARTALOM

09 HÖK
OHV, Programok



FIGYELŐ

FIGARO | 2012. február

04

A Figyelő február havi számába nemzetközi versenyeket gyűjtöttünk – jelentkezési határidőkkel,  
tanszakokra bontva. Reméljük, minél többen kedvet kaptok a jelentkezéshez!

A NEUMA ZENEMŰBOLT ÉS  
ANTIKVÁRIUM AKCIÓJA

A Zeneakadémia Ligeti György épületétől két sa-
rokra, a Dohány utca 59. szám alatt egy kis bolt 
várja a zeneakadémistákat nagy választékkal. 
Az üzletben új és antikvár kották, hanglemezek 
és CD-k mellett zenei és más témájú könyvek is 
találhatók (szépirodalom, vallástörténet, filozó-
fia stb.), elérhető áron. A több évtizedes múltra 
visszatekintő bolt a Neuma Zeneműkiadó otthona 
is egyben. A kiadó elsősorban a magyar zenetörté-
net ismert és kevésbé ismert szerzőinek műveivel, 
valamint nehezen beszerezhető ritkaságok újra-
kiadásával foglalkozik, például sorozatban adják 
ki Hubay Jenő hegedűműveit, Popper cselló-
darabjait, de katalógusukban kiemelkedően sok  
zongora- és cimbalommű, kamarazene is szerepel.
A hír apropója, hogy a második félév elején 
árengedményekkel várja a bolt a Zeneakadémia 
hallgatóit. Zeneakadémista diákigazolvány fel-
mutatása ellenében 10-15% kedvezménnyel 
vásárolhatunk majd Valentin-nap és március 
idusa (azaz február 14. és március 15.) között.  
Aki nem tud elsétálni a Ligeti-épület szomszéd-
ságába, az csak magát okolhatja. És aki későn 
megy, az is pórul járhat, mert még elviszik az orra 
elől mások az értékes kottákat és könyveket…

A bolt aktuális híreit az interneten is olvashatjuk: 
http://neuma.uw.hu

ÉNEK
16. Nemzetközi Robert Schumann
Verseny, Zwickau (Németország)
Jelentkezési határidő:
2012. február 15.;
www.schumann-zwickau.de

OBOA
10. Nemzetközi Oboaverseny,
Karuizawa-machi (Japán)
Jelentkezés 2012. február 1. 
és április 2. között;
http://oboeck.jp

JAZZ
6. Nemzetközi Jazzverseny –
énekesek és hangszeres együttesek,
Bukarest (Románia)
Jelentkezési határidő: 2012. február 10.;
www.jmevents.ro

KAMARAZENE
6. Nemzetközi Johannes Brahms 
Kamaraverseny,
Gdansk (Lengyelország)
Jelentkezési határidő: 2012. február 29.;
www.brahms-competition.amuz.gda.pl/
Információ: 
brahms.competition@amuz.gda.pl

2012-es TWIYCA Nemzetközi Verseny,
Tunbridge Wells (Egyesült Királyság)
Kategóriák: zongora, hegedű, brácsa,
gordonka, gordon, összes fúvós.
Jelentkezési határidő: 2012. február 28.;
www.twiyca.org

HEGEDŰ
9. Nemzetközi Balys Dvarionas Verseny,
Vilnius (Litvánia)
Jelentkezési határidő: 2012. február 15.; 
www.dvarionas.lt/competition

12. Nemzetközi Verseny Karol Lipinski és 
Henryk Wieniawski emlékére, 
Lublin (Lengyelország)
Jelentkezési határidő: 2012. február 15.;
www.wieniawski.lublin.pl

19. Jeunesses Nemzetközi Verseny, 
Bukarest (Románia)
Jelentkezési határidő: 2012. március 1.; 
www.jmevents.ro

ZONGORA
16. Nemzetközi Robert Schumann 
Verseny, Zwickau (Németország)
Jelentkezési határidő: 2012. február 15.;
www.schumann-zwickau.de

9. Nemzetközi Balys Dvarionas Verseny,
Vilnius (Litvánia)
Jelentkezési határidő: 2012. február 15.;
www.dvarionas.lt/competitio
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ABLAK

KÖNYVAJÁNLÓ
Luis Mateo Díez: Az Élet Vize

Spanyolország a Franco-diktatúra idején – ideális 
helyszín egy komédiához. Egy poros kisvárosban ko-
rosodó korhelyek keresik Don José María Lumajo kinc-
sét: az Élet Vizét. Két rivális csoport igyekszik verse-
nyezni a legendás forrásért: az Egylettagok és a városi 
Kaszinó Szabadidős Társasága. Bár unaloműzésnek 
indul, a szálak egyre bonyolódnak, a szándékok pedig 
komolyodnak – a forrás megtalálása válik a szereplők 
leghőbb vágyává, legmagasztosabb céljává. A mű 
valójában kicsiben igyekszik bemutatni a háborús 
Európát, amint a két oldal egymásnak feszülve küzd 
valami olyasmiért, amelyben néha még ők maguk sem 
hisznek. A regény végére viszont már-már mi, olvasók 
is elkezdünk hinni a forrás létezésében, és élvezettel, 
izgalommal kalandozunk a mű lapjain csetlő-botló 
főhőseink társaságában. A győzelem akarása és a 
kicsinyesség szürreális egyvelege a regény, a szerző 
finom ecsetvonásokkal jelzi: akár meg is történhetett 
volna. Az olvasó a mű végére maga is belecsöppen a 
történetbe, az egyszerű spanyol kisvárosi értelmiség 
hajszájába egy olyan világ után, amely csak illúzió, híd 
a komor valóság és a tökéletes eszményképek közt.
Díez könyvét számos nyelvre lefordították, első megje-
lenésekor Nemzeti-díjat kapott, több kritikusi díjat is 
nyert. Élvezetes olvasmány mindenkinek, aki kedveli a 
kortárs irodalmat, a fanyar humort, és aki szeret olvas-
ni a sorok között.

(Luis Mateo Díez: Az Élet Vize. Budapest: Ulpius-Ház 
Könyvkiadó Kft., 2003.)

Egervári Mátyás
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Kedves Olvasók!

Így, február idején még nem késő talán boldog új évet kívánni, egyrészt, mert idén még nem jelentkeztünk  
rovatunkkal, másrészt pedig, mert itt az új félév, amikor mindenki tiszta lappal indulhat – remélhetőleg senkinek  
sincs rá szüksége…
Ahogy már megszokhattátok, kínálunk néhány olyan programot, amivel színesíteni tudjátok a mindennapokat; 
kiállításokat, táncelőadást, KKK-t. Jó szórakozást!

Horváth Lucia



ABLAK

KKK! KKK! KKK!
A második félévben is folytatódik a Kollégiumi  
Kulturális Klubestek rendezvénysorozatunk! Februári 
vendégünk Berecz András Kossuth-díjas mesemondó, 
énekes, folklórkutató, népmesekutató lesz, aki ere-
detileg festőnek és jogásznak készült. 1986-ban meg-
alapította az Egyszólam, 1987-ben az Ökrös Együttest.  
Magyar népzenét tanított Kalotaszentkirályon, Job-
bágytelkén, Sopronban, a torontói York egyetemen,  
valamint kanadai és amerikai táborokban is. 
Műfordítással is foglalkozik. Díjai többek közt: 1993-
ban Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt, 2005-
ben Prima Díj. Ő magáról így vall: „Életem külön-
féle vargabetűi, hajtűkanyarszerű fordulatai után,  
melyek során rakodó segédmunkás, erdőművelő, 
útkarbantartó is voltam, hajszolt embertársaim  
örömét keresgélő énekes, mesemondó lettem.”

2012. február 16-án 20 órára szeretettel vár minden-
kit a két szervező-moderátor: Tóth Endre és Czinege 
Ádám a Bartók Béla Kollégiumba (1071 Budapest, 
Városligeti fasor 33.). A belépés ingyenes, helyfoglalás 
a jegy@lfzehok.hu címen lehetséges – a tárgyba írjá-
tok be: „Berecz”!

VERS
Dsida Jenő: Február
A farsang dícsérete

Egy sarkon, hol a lámpa fénye halvány,
egymásra torlik két fura menet,
megállnak és hosszú farkasszemet
néznek, zászlójukat kissé lehajtván.

Az egyik bűnt sirat és bűnt temet,
gyertyásan, zsolozsmával mind az ajkán,
a másik csapat maskarába varrt fán
ördögfejet visz, táncol és nevet.

Vezérük, kit már lángos kárhozat nyal,
bűnbánon látja angyalok karát
s szemét lehúnyja méla áhitattal;

míg a zarándokfő, egy véri barát,
szíve mélyén, mely zárva hét lakattal,
idézi antik istenek nyarát.

Berecz András
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SZENÁTUSABLAK

ÖSSZMŰVÉSZET
Magyar Táncművészeti Főiskola

2012. február 23-án a Főiskola 
modern IV. szakmai évfolyamos 
és néptánc III. szakmai évfolya-
mos hallgatói lépnek fel a Nemzeti 
Táncszínházban (1014 Buda-
pest, Színház utca 1–3.) a Tánc, 
tánc, tánc… című produkcióban.  
Jegyek a helyszínen és az inter-
neten vásárolhatók. 

Magyar Képzőművészeti Egyetem

„re-creatio”
Losonczi Béla kiállítása
Helyszín: MAMŰ Galéria (1071  
Budapest, Damjanich u. 39. –  
bejárat a Murányi utcából)
Megtekinthető: 2012. február  
10-ig szerdán és pénteken 14 
és 18 óra között vagy előzetes  
egyeztetés alapján

Éhes szajha morog II.
Az FKSE új tagjainak kiállítása 
(Antal István, Barnaföldi Anna, 
Halász Dániel, Imreh Sándor, 
Nagy Karolina, Pap Ramóna, Pál  
Gábor, Pólya Zsombor, Szabó Ottó, 
Szurdi András, Vékony Dorottya, 
Soós Borbála, Bódi Kinga, Polyák  
Levente és Zombori Mónika)
Helyszín: Stúdió Galéria (1077  
Budapest, Rottenbiller u. 35.)
Megtekinthető: 
2012. február 16-ig

Személyes tér
Érmezei Lili Zoé és 
Kaulics Viola kiállítása 
A kiállítás kurátora: 
Meggyesházi Éda Manó 
Helyszín: ArtBázis Összművészeti 
Műhely (1085 Budapest, Horánszky  
u. 25.)

Megtekinthető: 
2012. február 17-ig

Nyolc
A Pozsonyi Képzőművészeti Egye-
tem Rajz Tanszéke tanárainak 
kiállítása
Kurátor: Beata Jablonská 
(művészettörténész)
Helyszín: Szlovák Intézet (1088  
Budapest, Rákóczi út 15.)
Megtekinthető: 
2012. február 17-ig hétfőtől 
csütörtökig 10 és 18 óra között, 
pénteken 10 és 14 óra között

Vas
Káldi Katalin kiállítása
Helyszín: Kisterem (1053 Buda-
pest, Képíró u. 5.)
Megtekinthető: 
2012. február 25-ig keddtől 
péntekig 14 és 18 óra között 

Nemere Réka kiállítása
Helyszín: Raiffeisen Galéria 
(1054 Budapest, Akadémia u. 6.)
Megtekinthető: 
2012.március 11-ig a hét minden 
napján 10 és 18 óra között

2011-ben Barcsay-díjjal kitün-
tetett művészek (Bartus Ferenc,  
Ferencz S. Apor, Varga József Zsolt) 
kiállítása
A kiállítást rendezte: 
Herpai András (művészettörténész)
Helyszín:
Barcsay gyűjtemény (2000 Szent-
endre, Dumtsa Jenő u. 10.)
Megtekinthető: 
2012. március 15-ig 10 és 18 óra 
között

Színház- és Filmművészeti 
Egyetem

Az Ódry Színpad (1088 Budapest, 
Vas utca 2/c.) februári kínálata:

Bertolt Brecht: 
Félelem és macskajaj a Harmadik 
Birodalomban 
Helyszín: Ódry-aula, külső helyszín
Előadások: 2012. február 2. 
csütörtök 15:00

Oleg és Vlagyimir Presznyakov:
Ágytörténetek
Helyszín: Padlás
Előadások: 
2012. február 4. szombat 15:00

Berenice / Egy kis Marivó 
1. felvonás: Jean Racine: Berenice 
(1670) 
2. felvonás: Marivaux A szere-
lem és véletlen játékai (1730) 
című műve nyomán Lator László  
fordításának fölhasználásával 
Helyszín: Klub / Várkonyi-terem
Előadások: 
2012. február 9. csütörtök 19:00

Gimesi Dóra:
Olympos High School 
(Odüsszeia egy részben)
Helyszín: 
Ódry-aula (Nádasdy-terem)
Időpont: 
2012. február 29. csütörtök 15:00

Wajdi Mouawad: 
Futótűz
Helyszín: Ódry Színpad 
Bemutató előadás: 
2012. február 24. péntek 19:00
További időpont: 
2012. február 29. csütörtök 19:00
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... akkor keresd fel bátran a HÖK honlapját, ahol öt új cikket találhatsz a magyar munkajog különféle általános és 
speciálisan a hallgatókat érintő kérdéseiről. Megtudhatod többek közt, hogy mi az a munkaviszony, hogyan lehet 
vállalkozást alapítani és mire érdemes figyelni ennek kapcsán, milyen bérezések és milyen egyéb illetmények 
járnak a munkavállalónak, mennyi a munkaidő teljes állás vagy félállás esetén, mi az a tanulmányi szerződés és 
hány napot kell biztosítani vizsgára készülés esetén.

A cikkeket dr. Kaszap Orsolya ügyvédjelölt állította össze, aki dr. Haskó Imre ügyvéd és a HÖK megbízásából  
látja el a Zeneakadémián a jogsegélyszolgálatot. Bármilyen kérdés, kérés esetén keressétek őt bizalommal a  
jogsegely@lfzehok.hu címen!

HA DOLGOZNÁL, MUNKÁT VÁLLALNÁL, 
ÉS KÉRDÉSED VAN...

Kedves hallgatók, a kitöltöttség rendkívül alacsony százaléka miatt meghosszabbítottuk az OHV határidejét:  
mindkét kérdőívet febr. 18-ig tudjátok kitölteni az ETR-ben.
A véleményezés teljesen anonim, senki sem tudja – nem tudhatja! – meg, hogy az egyes vélemények  
kitől származnak.

A saját egyetemi tanulmányaid minősége a tét. Van véleményed, vagy ráhagyod másokra, hogy az életedről 
döntsenek? Most rajtad a sor!
Véleményezz, mert adunk a véleményedre!

OHV

Február 16-án, csütörtökön 20 órától ismét KKK, azaz 
Kollégiumi Kulturális Klubestek. Vendégünk Berecz András 
mesemondó. A belépés ingyenes, de a részvételi szán-
dékot kérjük, jelezzétek a jegy@lfzehok.hu-n – a tárgyba 
írjátok be, hogy „Berecz”!
Szeretettel vár az estre mindenkit a két szervező-
moderátor: Tóth Endre és Czinege Ádám.

Február 23-án, csütörtökön 21 órától újra együtt  
bulizunk! Egy új helyszínen, a ZAKosok Clubjában 
várunk benneteket új Dj-vel, új akciókkal, karaoke-
partival és hajnalig tartó, fergeteges hangulattal –  
engedjük ki együtt a gőzt! Részletek a hátoldalon.
Ha lájkoljátok a ZAKosok Clubjának facebook- 
oldalát, akkor egy klubkártyát kaphattok, amelynek 
felmutatásával állandóan 10%-os kedvezményben  
részesülhettek a helyszínen!

PROGRAMOK
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Zeneakadémiánk népzene tanszékének egyik büszke-
sége, Guessous Majda Mária (ejtsd: gesszusz mesda), 
becenevén Mesi nemigen panaszkodhatott a 2011-es  
esztendőre: a Folkbeats tehetségkutató verseny 
győztese lett, Junior Prima Díjat nyert, valamint az 
imént említett Folkbeats gondozásában megjelen-
hetett első lemeze Szivárványhíd címmel.

Különleges színfolt ez az album a zeneműboltok folk, 
world music, népzene, világzene és egyéb hasonló 
címkékkel megjelölt polcain, még úgy is, hogy néhány 
kiadó jóvoltából, hála Istennek, esetenként igencsak a 
bőség zavarával találja magát szembe a népzene iránt 
érdeklődő hallgató. A lemezen ugyanis török, marok-
kói és magyar népzene található. Már az ifjú művésznő 
teljes neve is szembetűnő lehet (ezért is írtam le 
a kiejtést), hiszen édesapja marokkói származású,  
a török kultúra iránti érdeklődést pedig Sipos János 
népzenekutató oltotta Mesibe, aki így az Erasmus 
program keretében fél évet Isztambulban töltött,  
a török nyelvet és zenét tanulmányozva. Hogy ez a 
kirándulás milyen jól sikerült, a lemezt végighallgatva 
nyilvánvalóvá válik. 

SÉTA EGY SZIVÁRVÁNYON
Első ránézésre és belehallgatásra kicsit Best of 
Mesi válogatásnak tűnik a CD, ami persze, főleg 
a pályakezdő fiataloknál, nem szokatlan jelenség.  
De ennél a lemeznél szerencsére elsősorban nem  
arról van szó, hogy mindent bele kellett volna sűríteni, 
amihez tehetsége van az előadónak, hanem a dalok 
egymásutánjával egységes narratívát próbál meg  
kialakítani, valamint rávilágít a különböző népzenék 
kölcsönhatásaira. Az album címe – Szivárványhíd – utal 
a már említett narratívára: az emberi élet szakaszai 
körvonalazódnak a születéstől a vándorláson, a  
szerelmen és házasságon át egészen az elmúlásig.  
Egy-egy témát, azaz életszakaszt pedig magyar, török 
és marokkói példákkal egyaránt illusztrál. Így a lemez 
címe az emberek, kultúrák összefonódására is utal.  
A változatosságot a tempók, hangulatok szerinti  
variálás is garantálja. 

A felvétel végighallgatása, továbbá a viszonylag mini-
mális információt és a dalok szövegét tartalmazó 
kísérőfüzet átböngészése után az emberben persze 
maradnak kérdések azzal kapcsolatban, hogy mi  
autentikus, és mi az, ami leginkább a world music  
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kategóriába sorolható, vagy akár crossovernek 
nevezhető. Az előadásmód sajátosságát Mesi egy  
interjújában maga is hangoztatja: „A lemez zenei 
alapját a magyar és török népzene bennem megszüle-
tett találkozása szövi át.” Ez persze nem csökkenti a 
produkció értékét, sőt, épp ellenkezőleg, nem lenne 
igazi értéke, ha nem szűrné meg az előadó saját egyé-
niségén, személyiségén keresztül a dalokat, meséket. 
És ha már a szerzőség és autentikusság kérdésénél 
tartunk, az albumot második számként a 20. századi 
török népi irodalom egyik nagy alakja, Aşık Veysel 
Şatıroğlu versei és dalai színesítik A juhait kereső pász-
tor történetébe ágyazva. 

Guessous Majda Mária a lemez jelentős részén min-
denféle kíséret nélkül, a capella énekel, gyakran a 
népszerű török pengetős hangszeren, szazon kíséri 
dalolását, ami különös színfolttal bír a negyedik blokk-
ban megszólaltatott moldvai népdaloknál. A saját 
magát kísérő Mesi hangszerjátéka is kifejező és kon-
centrált, akárcsak színes, érzelemdús énekhangja. 
Mindemellett izgalmasan, beleéléssel mond mesét, 
és szinte gyermeki naivsággal kántálja a mondókákat. 
Muzsikálásából, előadásából – és aki ismeri őt, bizton 
állíthatja, hogy egész személyéből – árad az őszinteség. 

A felvételen mindössze két további művész működik 
közre: az egyik az ifjú művésznő férje, Boros Gerzson 
Dávid, aki darbukán játszik, a másik pedig a Sebő 
Együttesből is ismert Barvich Iván, aki amellett, hogy 
kavalozik, valamint egy riq nevű török csörgődobon 
muzsikál, a lemez zenei rendezője is egyben. A felvétel 
minősége kiváló és az arányok is jól el vannak találva 
az album túlnyomó részében. De itt azért néhány apró 
kritikai megfigyelés engedtessék meg: helyenként  
kicsit lehetne több az ének és kevesebb a kíséret, az 
a capella részek némelyikénél pedig – főképp a lemez 
legelején – időnként soknak hat a visszhang-effektus. 
Minimális kötözködésnek pedig még annyit, hogy a 
lemez kísérőfüzetében a dalfordítások jobban mutat-
tak volna, ha pontosan az eredetik mellé kerülnek, 
és kiderül már itt is, hogy minek mi az eredeti alakja.  
De mindez persze egyáltalán nem vesz el Guessous 
Majda Mária művészetének értékéből és annak 
élvezetétől, hiszen ahogy végigvezet bennünket a 
képzeletbeli szivárványon, bizalommal, csukott szem-
mel is szívesen követjük őt az általa képviselt tiszta 
értékeknek köszönhetően. A már idézett interjúból 
is nyilvánvalóvá válik, hogy a személyiség és a hang  
kapcsolata állandó: „a lélek diktálja a dalt, a dal nyitja 
a lelkeket”. 

Tóth Endre
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FEBRUÁR 11. SZOMBAT, 23:00
Jam Session: Tóth Ilona Csilla
Quartet
Budapest Jazz Club

FEBRUÁR 12. VASÁRNAP, 16:00
Alma Mater Doktorandusz 
koncertek
Évfordulók 2.
Debussy
Régi Zeneakadémia – Kamara-
terem

FEBRUÁR 13. HÉTFŐ, 19:00
OPERA (és) IRODALOM
Beaumarchais-Rossini: A sevillai 
borbély
Óbudai Társaskör

FEBRUÁR 14. KEDD, 17:00
Hangulatkoncert
MüPa – Zászlótér
Km. Arató zenekar

FEBRUÁR 16. CSÜTÖRTÖK, 19:30
Poros klub
Magyar népzene és néptánc
Fonó

FEBRUÁR 17. PÉNTEK, 23:00
Jam Session: Gyárfás István Trio
Budapest Jazz Club

FEBRUÁR 18. SZOMBAT, 11:00
Horváth Benedek 
zongoramatinéja
A koncert előtt 10 órától 
tárlatvezetés!
MTA BTK Zenetudományi Intézet

FEBRUÁR 18. SZOMBAT, 17:00
Hangulatkoncert
MüPa – Üvegterem 
Km. Bartek Zsolt (klarinét)

FEBRUÁR 18. SZOMBAT, 23:00
Jam Session: Szakcsi Lakatos 
Róbert Trió
Budapest Jazz Club

FEBRUÁR 21. KEDD, 17:00
Hangulatkoncert
MüPa – Zászlótér
Km. Fekete János (dob), Fónai Ti-
bor (bőgő), Ülkei Dávid (szaxofon), 
Pecze Balázs (trombita), Horváth 
Bence (zongora)

FEBRUÁR 22. SZERDA, 17:00
Hangulatkoncert
MüPa – Üvegterem
Km. KVVK kórus, Magyaróvári Vik-
tor (karnagy)

FEBRUÁR 24. PÉNTEK, 23:00
Jam Session: Emilio Trio
Budapest Jazz Club

FEBRUÁR 25. SZOMBAT, 23:00
Jam Session: Bacsó Kristóf Trio
Budapest Jazz Club

FEBRUÁR 27. HÉTFŐ, 19:00
Gyökerek II. – Nagy tanáregyé-
niségek a Zeneakadémián –  
Szervánszky Endre növendékei
Óbudai Társaskör

FEBRUÁR 28. KEDD, 17:00
Hangulatkoncert
MüPa – Zászlótér
Km. Tóth Mátyás (gitár), Pátkai  
Rozina (ének)

FEBRUÁR 29. SZERDA, 17:00
Hangulatkoncert
MüPa – Üvegterem
Km. Simon Sejla, Migróczi Tamás 
(cselló)

Budapest Jazz Club (1088 Bp., Múzeum u. 7.), Fasori evangélikus templom (1071 Bp., Városligeti fasor 17.),  
Fonó Budai Zeneház (1116 Bp., Sztregova u. 3.), LFZE Régi Zeneakadémia (1064 Bp., Vörösmarty u. 35.),  
MTA BTK Zenetudományi Intézet (1014 Bp., Táncsics M. u. 7.), Művészetek Palotája (1095 Bp., Komor Marcell  
u. 1), Óbudai Társaskör (1036 Bp., Kiskorona u. 7)

FEBRUÁRI PROGRAMOK:

HELYSZÍNEK:

FEBRUÁR 4. SZOMBAT, 11:00
Matinékoncert
Régi Zeneakadémia – Kamara-
terem

FEBRUÁR 4. SZOMBAT, 17:00
Anima Musicae Kamarazenekar
Fasori evangélikus templom

FEBRUÁR 4. SZOMBAT, 17:00
Hangulatkoncert
MüPa – Üvegterem 
Km. Ramocsa Lili (hárfa), Kerner 
Mária (fuvola), Tóth Eszter (brácsa)

FEBRUÁR 7. KEDD, 17:00
Hangulatkoncert
MüPa – Zászlótér
Km. Pápai Zsanett (ének), Fónai 
Tibor (bőgő), Földesi Ádám (dob), 
Oláh Dezső (zongora)

FEBRUÁR 9. CSÜTÖRTÖK, 19:30
Poros klub
Magyar népzene és néptánc
Fonó

FEBRUÁR 10. PÉNTEK, 23:00
Jam Session: Párniczky András
Quartet
Budapest Jazz Club

FEBRUÁR 11. SZOMBAT, 11:00
Matinékoncert
Régi Zeneakadémia – Kamara-
terem

FEBRUÁR 11. SZOMBAT, 17:00
Szabó Ferenc János zongoraestje
A koncert előtt 16 órától tárlat-
vezetés!
MTA BTK Zenetudományi Intézet
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Kedves Olvasók!

Rovatunkban ezúttal különleges forrásból, Gráf István könyvtárosunk könyvtárbéli emlékeiből kapunk válogatást. 
Az élet a könyvtárban most talán kevésbé mozgalmas, mintha egyfajta száműzetésben lenne, és bár csak egy 
megállót kell menni a W52-től, nem mindenki jut el oda. De akik beadandók írása, kottakeresgélés miatt több 
időt töltenek mégis az Eötvös utcában, azokat családias légkör fogadja. Mindig kap az ember egy-két kedves szót,  
biztatást az iskolai feladatokhoz. Egyfajta találkozóhely is azok számára, akik a sok épület miatti szétszóratásban 
nem sűrűn látják egymást, és természetesen humoros esetek is színesítik az ott töltött időt. Ezeknek egy-egy 
régebben rögzített tanújelét olvashatja a kedves érdeklődő!

Horváth Lucia

A könyvtári raktárosok kiválasz-
tásánál bizony elengedhetetlen, 
hogy valamilyen szinten ők is 
értsenek a zenéhez. Hiába csak 
raktári munka, kottakiadás meg 
-elpakolás, ezen ismeretek nélkül 
könnyen hiba csúszik a számí-
tásba. (Természetesen nem a  
jelenlegi raktáros munkatársakról 
van szó, hanem több évvel ezelőtti 
elődjeikről – a szerk.)

Tanár:
– Kisasszony kérem, ez nem lesz jó, 
ebben a kvartettben csak három 
szólam van!
Raktáros:
– Miért, hány kéne még…?

Raktáros:
– Nem adom le neked a kottát, 
mert te Mozartot kértél, erre pedig 
az van írva: ó-pern a-ri-jen.

Raktáros az idős, tekintélyes 
tanárhoz:
– Tanár úr, nincs már kölcsönzés! 
Elmúlt fél öt!
– Ja, értem, rendben.
– Tanár úr, egy süti vagy csoki 
a büféből, és magával kivételt 
teszek.
– Mi az, kérem?!

De vannak apró képzavarok is: 
énekszakos hallgató a katalógus-
szekrénynél, hangjában némi éllel:
– Az azért mondjuk elég szomorú, 
hogy a Zeneakadémia könyvtárá-
ban nem található meg Rossinitól 
a Figaro házassága…
Tényleg szomorú…
A kölcsönzők olykor egészen hi-
hetetlen kéréssel állnak elő: a 
legfurább kérés, amivel valaha 
találkoztam: a Különleges Tuda-
kozóból hívtak fel azzal a kérés-
sel, hogy legyek szíves felsorolni a  
Zeneakadémia könyvtárában talál-
ható, bibliai témájú zeneműveket…
(!)

Az alábbi kérés telefonon érkezett:
– Jó napot kívánok! Megvan 
önöknek Beethoven Szonáta című 
műve?

Ez pedig egy izgatott hallgatói ké-
rés, futtában:
– Szia! A Mozart Harmadikból a 
Rondo kéne nekem, sürgősen.

Kedvenc esetem:
Csinos fiatal lány áll az asztalom 
előtt:

– Jó napot kívánok! Én Wartburg-
kadenciákat keresek Mozart-zon-
goraversenyekhez…
Ennyi erővel Trabant is lehetne, 
gondolom magamban. Keressük, 
nézem az adatbázisban, a kataló-
gusban, még az internetet is végig-
böngészem, de se híre, se hamva 
Wartburg-kadenciáknak. Leányka 
megköszöni a segítséget, csaló-
dottan kimegy. Egy perc múlva 
rákvörös arccal visszajön.
– Megnéztem odakint a jegyzete-
imet… Nem egészen Wartburg-
kadenciák…
– Hanem?
– Badura-Skoda.

Végezetül egy gyöngyszem. Könyv-
tárközi kérés érkezett hozzám e-
mailben, ám a kérések bibliográ-
fiai leírását a küldő fél – nyilván a 
könnyebb érthetőség kedvéért – 
előzetesen Google Fordítóba tette, 
úgy küldte át. Íme, az eredmény:

Kimmel, William
Nemzeti zene és más esszék / 
Ralph Vaughan Williams. – Lon-
don: Oxford Univ. Nyomja meg, 
zsaru. 1963-ban. – 246 p.; 20 cm.

(Helyesen: London: Oxford Univ. 
Press Cop. 1963)

Howes, Frank Stuart
A zene a Ralph Vaughan Williams 
/ Frank Howes. – 2. repr.. – West-
port: Greenwood Press, 1977. – 
VIII, 372 p. : Beteg., Kotta, 22 cm.

(Helyesen: Ralph Vaughan Wil-
liams zenéje […] VIII, 372 p. : Ill., 
Kotta, 22 cm)
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A Zeneakadémia fiatal zenetörténet tanárával 
már többen találkozhattak valamely óráján vagy a  
doktori iskolában. A Figaro jelenlegi számában őt  
ismerhetjük meg közelebbről.

Uzsaly Bence: Milyen családban nőtt föl? Mennyire  
számított ott természetesnek a zenei-bölcsészeti 
érdeklődés?

Fazekas Gergely: Orvos szülők között nőttem fel, 
azt tehát elég korán tudtam, hogy orvos nem 
leszek. Nem mintha nem volna csodálatos hivatás, 
és bármi problémám lett volna a szüleimmel, de 
én mindig szerettem volna nagyobb családot, és a  
fejemben valahogy összekapcsolódott az, hogy egyke 
vagyok, azzal, hogy a szüleim keveset voltak otthon.  
Panaszra persze semmi okom, mert csodás gyerek-
korom volt, és különleges szerencsének tartom, 
hogy a tágabb családom nagyon sokféle: édesapám 
elsőgenerációs értelmiségi volt, az ő szüleinél tehát 
valódi vidéki unoka lehettem. Minden nyáron több 
hetet töltöttem egy picike faluban, ahol reggel hét-
kor az ember arra ébred, hogy a nagymama már 
két tepsi piskótát megsütött, hogy a műalkotásnak 
beillő húslevesről ne is beszéljek. Az értelmiségi 
indíttatás a másik ágról jön, édesanyáméról: nagy-
papám közgazdász volt (eredetileg francia-angol 
szakos bölcsésznek készült és járt a legendás Eötvös 
Collegiumba), nagymamám szociológus, nagybá-
tyám pedig író és színháztörténész. A zene csak 
későn lépett az életembe, tizennégy éves koromban.  

„EGY NAP 24 ÓRÁBÓL ÉS EGY ÉJSZAKÁBÓL ÁLL”

Korábban is elvittek persze a Zeneakadémiára meg az 
Operába, de egészen addig elsősorban a Music Tele-
vision határozta meg a zenei ízlésemet. Imádtam a  
Guns N’ Rosest, a Pearl Jamet, a Red Hot Chili Pepperst.  
Valami átkattant bennem akkoriban, s azóta tudom, 
hogy nekem a zenével – sőt, a klasszikus zenével –  
dolgom van. 

UB: Hogy lett zenetörténész? Volt más pálya is, ami 
vonzotta?

FG: Kisgyerekkoromban biztos én is pilóta akartam 
lenni, meg légtornász. Vagy a kukásautó sofőrje. Most, 
hogy így visszagondolok, nem tudom, hogy akartam-e 
én valaha is valami lenni. Mentem az érdeklődésem 
után és ide jutottam. Amikor a klasszikus zene megje-
lent az életemben, elég hamar kiderült, hogy hang-
szeres nem lesz belőlem, ahhoz korábban kellett 
volna kezdeni. Fantasztikus zongoratanárnőm volt,  
Bartai Ariadne, de a zongoraórák során világossá 
vált, hogy zeneileg sokkal több mindent vagyok és 
leszek képes megoldani, mint technikailag. Kinéztem 
magamnak a zenetudományi szakot, de az érettségi 
évében nem indult évfolyam, így aztán felvételiztem 
az ELTE bölcsészkarára, filozófia szakra, később fel-
vettem mellé a magyart és sok esztétika szakos órára 
bejártam. Végül a diplomát nem szereztem meg,  
mert elkezdtem a zenetudományi szakot, és úgy 
döntöttem, hogy csak egy lovat ülök meg, de azt 
rendesen. 

UB: Másképp közelít a zenetörténethez filozófus-
irodalmárként?

FG: Nem vagyok sem filozófus, sem irodalmár, de 
nagyon örülök neki, hogy három-négy évig jártam 
a bölcsészkarra. Amikor a Zeneakadémia miatt ott- 
hagytam az ELTE-t, voltak, akik mondták, hogy elvesz-
tegettem az ott töltött időt, hisz a végén nem szerez-
tem meg a bölcsész diplomát, de én úgy élem meg, 
hogy ezt az időt megnyertem. Egészen másképp 
látja az ember a zenetörténetet, ha van valami-
lyen képe bármely más tudományág történetéről és 
működéséről. Nem beszélve arról, hogy a zenetörténet 
nem választható le se a filozófiáról, se az irodalomról. 
És az általános előnyökön túl konkrét pozitív hozadéka 
is van a bölcsész múltamnak. Egyrészt megtanultam 
írni, másrészt megtanultam olvasni. A bölcsészkaron 
például jártam Spiró György novellaírás órájára, ami 
rendkívüli lecke volt, a filozófia szakon pedig borzal-
masan nehéz szövegekkel kellett megbirkózni. Máig 
nem találkoztam nehezebb szöveggel, mint Heidegger 

Fazekas Gergely
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Lét és időjének a bevezetése, amit a filozófia felvéte-
lire kellett elolvasnom 18 évesen. Ha az ember ilyen 
szövegeken átrágja magát, akkor már nincs számára 
nehéz szöveg. Illetve nehéz szövegek továbbra is  
birokra kelnek velem olykor, de a filozófia felvételi óta 
nem ijedek meg tőlük. Lehet, hogy sokáig kell dol-
gozni a megfejtésen, de minden szövegnek van nyitja. 

UB: Bachtól Debussyig számos témában publikált.  
Van kedvenc korszaka, vagy zeneszerzője?

FG: Sokat írtam az elmúlt években, az igaz, de ezek 
jelentős része nem fajsúlyos publikáció, hanem  
különféle kritikák, műismertetők, egyéb zenei publi-
cisztikák. Szakmai jellegű tanulmányt csak Bachról és 
Debussyről közöltem. Mindkettőjükhöz személyesen 
kötődöm. Debussy zenéjét mindig is szerettem, de 
2001-ben vált intenzívebbé a kapcsolatunk, amikor 
Erasmus-ösztöndíjjal egy évet a párizsi Conserva-
toire-ban tanultam, és mivel a külföldi ösztöndí-
jasoknak nemigen kellett vizsgázniuk (kedvesen 
megtűrtek minket a franciák maguk között), szabad 
időmben lefordítottam Debussy írásait és interjúit.  
Amikor visszatérve szakdolgozati témát kellett válasz-
tanom, részben praktikus megfontolásból is a meglévő 
Debussy-anyaghoz nyúltam. Bach régebbi szerelem, 
sőt, talán genetikai hiba nálam. Valamiért Bach zenéje 
sokkal mélyebben megérint, mint bármely más zene 
(talán a Mozartét kivéve). 17 évesen azért döntöttem 
a zenetudományi szak mellett, hogy hivatásszerűen 
foglalkozhassak Bachhal. Az Esz-dúr csellószvit 
prelúdiumát elemeztem a felvételi dolgozatomban, 
készülő doktori disszertációm pedig ugyancsak Bach-
hoz kapcsolódik: formai gondolkodását próbálom fel-
térképezni és párhuzamba állítani a 18. századi, időről 
szóló elgondolásokkal. De visszatérve a kérdésre: Bach 
és Debussy fix hellyel rendelkeznek a slágerlistámon, 
mindjárt mellettük ott van Mozart és Purcell, de 
mindenevő vagyok a zenében, és nemcsak a klasszikus 
repertoárban. Mindenféle szervezett hangzás érdekel 
Ligeti Györgytől Palya Beán és Miles Davisen át Amy 
Winehouse-ig.

UB: Hogyan fér össze a családdal, gyermeknevelés-
sel ez a sok publikáció, tanítás, doktorálás és egyéb 
tudományos munka? Van valami praktikája a napok 
hosszának megnövelésére?

FG: Édesanyámtól tanultam, hogy vizsgaidőszakban 
egy nap 24 órából és egy éjszakából áll, én pedig 
folyamatos vizsgaidőszakban élek. A diákok számára 
a vizsgaidőszak minden évben kétszer másfél hónap. 
Számomra minden óra, amit a Zeneakadémián tartok 
olyan, mint egy másfél-, két-, háromórás szóbeli vizsga 
tizenöt vagy ötven vizsgabiztos előtt. Amikor aztán 

jön a rendes vizsgaidőszak, akkor lehet nyugodtabban 
dolgozni otthon. Nincs praktikám: szerencsére képes 
vagyok, ha nem is minden nap, este kilenctől még egy 
munkaidőt ledolgozni éjjel kettőig, amikor a gyerekek 
már alszanak és nyugi van otthon. Az is szerencsés 
adottság, hogy nem szokott zavarni a munkában, ha 
közben a gyerekek gyurmáznak, és kétpercenként 
odatesznek az íróasztalomra valami finom „gyurma-
ételt”, hogy „kóstold meg, apa, neked sütöttük”.  
Ha fog a fejem, akkor tőlem bármi történhet a külvilág-
ban, nem zavar, ha meg nem fog, akkor úgyis mindegy. 

UB: Mivel foglalkozik szabadidejében?

FG: Syntax error. Jelen életszakaszomban ez a kérdés 
értelmezhetetlen. 

UB: Számos tevékenysége közül melyiket végzi  
legszívesebben?

FG: Ha tevékenységnek számít, hogy a családommal 
vagyok, akkor egyértelműen ez a legcsodálatosabb.  
A nagyobbik lányom ötéves, a kisebbik három.  
Leírhatatlan boldogság velük lenni, figyelni, ah-
ogy megismerik és értelmezik a világot. Pikk-pakk 
felnőnek, és kamaszkorban a szülői szerepkör – kis 
túlzással – a pénzkiadó automatára és a gyorsbüfére 
korlátozódik, aztán meg kirepülnek, úgyhogy igyek-
szem minden percét kihasználni ennek az időszaknak, 
amíg odabújnak az emberhez, és bevonnak a játékba: 
ők szoktak lenni a királylányok, én a sárkány. 

UB: A Zeneakadémia legfiatalabb tanárainak egyike. 
Miben változik meg az intézményről alkotott kép, 
amikor az ember átkerül a katedra túlsó oldalára?

FG: Különös érzés volt, amikor először álltam a másik 
térfélen. Korábbi és jelenlegi tanszékvezetőmnek, 
Batta Andrásnak és Kovács Sándornak köszönhetően 
rögtön a diploma megszerzése után elkezdhettem  
zenetörténetet tanítani. Egyáltalán nem ment  
könnyen, hogy megszokjam a helyzetet. Fél éve 
tanítottam, éppen Bachnál tartottunk, amikor  
Gréta megszületett, és ő oldotta meg a problémát.  
Hihetetlen, hogy egy gyerek születése milyen 
egyértelműen beállítja az ember megfelelő paramé-
tereit. Emlékszem, hogy Gréta születése másnapján 
elmaradt az óra, és amikor egy héttel később be-
mentem, már azt éreztem, hogy én tudok valamit, 
amit a diákok nem. Hogy megvan a kellő távolság. 
Tanárnak lenni ugyanis nemcsak azt jelenti számomra,  
hogy az ember szakmailag többet tud azoknál, akiket 
tanít, hanem azt is jelenti, hogy a tanár rendelkezik 
egy olyan emberi tudással, amely miatt érdemes az 
óráira bejárni.




