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KÖSZÖNTŐ

HÓVIRÁGÜNNEP IMPRESSZUM
Ha március, akkor tavasz, ha tavasz, akkor virágok,  
ha március, tavasz és virágok, akkor hóvirág. Ezt ezen az 
éghajlaton mindenki tudja, a mégnemegészen öt éves 
kishúgom éppúgy, mint a már több mint hetvenéves 
nagymamám. Egyértelmű számunkra az összefüggés, 
de ez még nem volna mentség, miért is lopom el éppen  
Bohumil Hrabal – Jiři Menzel által lélegzetelállító zseniali-
tással megfilmesített – regényének a címét.

Ha valaki olvasta a könyvet vagy látta a filmet, akkor 
pontosan tudja, hogy a történet rólunk szól. Nem azért,  
mert csehek vagyunk, vagy mert a rendszerváltás 
környékén élünk, hanem azért, mert a történet végső 
soron ezekkel a külső formai jegyekkel – akcidensekkel,  
mondaná Arisztotelész – az embert általában próbálja és 
tudja megragadni. Ettől jó; ezért szeretjük, ezért tudunk 
nevetni és sírni rajta.

De ez tulajdonképpen annyit jelent, hogy igaziból a saját 
életünk az, amit szeretünk benne, és a saját életünk az, 
amiből a nevetést és a sírást meríthetjük. A saját életünket 
kell élnünk, mert az a forrás, az út és a cél.

Ha Jégtörő Mátyás hajlandó hónak tekinteni azt a kevés kis 
szánalmas valamit, ami még véletlenül a földeken maradt 
a nagy lendületű olvadásban, akkor a népi jóslás szerint 
hamarosan megint minden tele lesz hóvirággal. És ez azért 
jó, mert ez történt tavaly és azelőtt is; és minden emberi 
számítás szerint ez történik majd most is, meg jövőre,  
meg azután is. Mindig minden újrakezdődhet. Miért pont  
a Zeneakadémia lenne kivétel?

Egyébként hála Istennek még mindig tele vagyunk 
versenyeredményekkel, eseményekkel, hírekkel, tenni-  
és zenélnivalóval, és Berecz András hahotázós jókedvet 
mesélt a Bartók Kollégium Tévészobájába.

Ez vagyunk mi, nem más: ezt kell csinálnunk, nem mást.  
És az a nagyszerű, hogy ehhez értünk is.
Persze lehet, hogy egyébként a biztonság kedvéért egy  
kis műhavat érdemes volna szétszórni a W52 környékén…

Czinege Ádám
HÖK elnök
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A versenyen bármely ország fiatal művésze részt  
vehet, aki 1980. január 1. után született.
A nevezési lapot 2012. május 1-ig nyomtatott betűkkel 
kitöltve kell eljuttatni a Filharmónia Budapest Non-
profit Kft. címére (1054 Budapest, Alkotmány u. 31.) 
vagy a következő e-mail címre: liszkay.maria@hu.inter.
net elküldeni.
Jelentkezési díj 140 Eurónak megfelelő forint. Az 1–3. 
helyezés mellett számos külföldi és magyar intézmény 
– fesztivál, koncertrendező – ajánl fel különdíjakat, 
illetve szerződéseket a díjnyertes művészeknek. 
Várhatóan a középdöntőbe 12, a döntőbe pedig 6 
versenyző jut be.
A jelentkezéssel, a verseny anyagával kapcsolatban 
bővebb információk találhatóak az alábbi oldalon:
http://www.filharmoniabp.hu/szigeti_jozsef_nemzet-
kozi_hegedu_es_bracsaverseny_2012_szeptem-
ber_6_15_budapest

SZIGETI JÓZSEF NEMZETKÖZI 
HEGEDŰ- ÉS BRÁCSAVERSENY

2012. szeptember 6-a és 15-e között kerül megren-
dezésre a Szigeti József Nemzetközi Hegedű- és  
Brácsaverseny. A budapesti zenei versenyek sorában 
hagyomány a világhírű magyar hegedűművészről, 
Szigeti Józsefről elnevezett nemzetközi hegedűverseny 
ötévenkénti megrendezése. A 2012. szeptemberi meg-
mérettetés különlegessége, hogy versenyünket fiatal 
hegedűsök és brácsások számára is meghirdettük.
Szigeti József prominens képviselője volt a Hubay Jenő 
vezette világhírű magyar vonósiskolának, művészete 
zeneszerző-óriásokat ihletett meg, művésztársaival 
a szóló- és kamarairodalom remekműveit rendkívül 
magas színvonalon, páratlan eleganciával, technikai 
tökéletességgel szólaltatta meg.
A fiatal hegedűsök világszerte egyre több versenyen 
bizonyíthatják tehetségüket, talán a brácsásoknak 
kevesebb lehetőségük adódik a bemutatkozásra.  
Ezért gondoltuk, hogy ez a Szigeti-verseny esélyt adhat 
arra, hogy a két vonós hangszer művelői, a hegedűs 
és brácsás tehetségek együttesen szerepelhessenek, 
tudásukat, művészetüket ilyen módon is megis-
mertethessék az érdeklődőkkel.

A VÉGH SÁNDOR  
KAMARAZENE KÖZPONT FELHÍVÁSA 

A Végh Sándor Kamarazene Központ a következő  
feladatokra keres önkéntes jelentkezőket a zene- 
akadémisták köréből:

1. a Végh Sándor Nemzetközi Vonósnégyes 
Verseny idejére hoszteszeket (fiúk, lányok vegyesen),  
akik legalább közepes német vagy angol nyelvtudás-
sal rendelkeznek, és szívesen segítenének külföldi 
diáktársaiknak a verseny során (elfoglaltság 2012. 
június 4. és 11. között naponta, megbeszélés szerint,  
de a legnagyobb szükség segítőkre 4. és 6-a között, 
valamint 10-én és 11-én lesz).
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2. olyan jelentkezőket, akik szívesen elszállásol-

nának egy versenyzőt a verseny idejére, de legalább 3 
éjszakára, reggelivel. Külön szoba szükséges.

A hosztesz munkáért napi honoráriumot és ebédje-
gyet tudnak biztosítani. Aki legalább 5 napig dolgozik, 
ingyen belépőt kap a döntőre és a díjosztó gálára 
(Müpa), valamint részt vehet a záró fogadáson.

Érdeklődni az info@veghsandor.com címen lehet, név 
és telefonszám megadásával.
Határidő: 2012. március 31.

AZ ÉNEK TANSZÉK FELVÉTELI 
ELŐMEGHALLGATÁSA

Az Ének Tanszék felvételi előmeghallgatást tart  
2012. március 28-án, szerdán 10 órakor a Semmel-
weis utcai épület (1052 Budapest, Semmelweis u. 12.)  
1-es termében.
Az előmeghallgatásra Borzi Zoltán tanszéki ügyin-
tézőnél lehet jelentkezni a 1/462-4600/216-os  
számon, vagy a borzi.zoltan@lisztakademia.hu e-mail 
címen.
Forrás: http://lfze.hu/hirek/666

100 ÉVE SZÜLETETT VÁRKONYI ZOLTÁN -  
PÁLYÁZAT MESTERKÉPZÉSES ÉS  

DOKTORANDUSZ HALLGATÓK SZÁMÁRA

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskolája 
és a Vígszínház pályázatot ír ki a száz éve született 
Várkonyi Zoltán, legendás színházcsináló, karizmatikus 
színházpedagógus és neves filmrendező életművének 
bemutatására.
A részletes pályázati kiírás letölthető a http://lfze.
hu/hirek/656 oldalról, a pályázat beadási határideje  
2012. április 20.

PÁLYÁZAT FAFÚVÓS SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE

Pályázat nádanyag vásárlására a Zeneakadémián  
tanuló fafúvós szakos hallgatók részére.
A pályázat kiírója: Zeneakadémia Alapítvány (1061  
Budapest, Liszt Ferenc tér 8. tel: 462-4618)
Határidő: 2012. évben folyamatosan, a rendelkezésre 
álló keret erejéig. Az elbírálás havonta történik.
A tanév során csak egy alkalommal lehet pályázni.

Pályázat célja a kiemelkedő tanulmányi eredményeket 
elérő fafúvós szakos hallgatók támogatása nádanyag 
vásárlására. A támogatást a pályázati űrlap kitöltésével 
és annak mellékleteivel, valamint a főtárgytanár írásos 
véleményével kell igényelni.
A pályázati űrlap letölthető az alábbi oldalról: http://
lfze.hu/hirek/649
A megvásárolt nádanyagot hiteles számlákkal kell  
igazolni.
Zeneakadémia Alapítvány Kuratóriuma

ELHUNYT SZŰCS LORÁNT 
ZONGORAMŰVÉSZ

Életének 73. évében elhunyt Szűcs 
Loránt, Liszt- és Bartók–Pásztory-díjas 
zongoraművész. A klasszikus művek mel-
lett a kortárs darabok kiváló ismerője és 
interpretátora volt, hosszú időn át Sziklay  
Erika énekművész, Mező László, Onczay  
Csaba és Perényi Miklós gordonka- 
művészek kamarapartnereként játszott.  
Egyetemünkön kamarazenét tanított.  
Évtizedeken át működött közre hang-
versenyeken, hanglemez- és rádiófelvé-
teleken.

Forrás: http://lfze.hu/hirek/660

ELHUNYT SEBESTYÉN JÁNOS 
CSEMBALÓ- ÉS ORGONAMŰVÉSZ

2012. február 4-én, életének 81. 
évében elhunyt Sebestyén János 
Liszt- és Erkel-díjas csembaló-  
és orgonaművész, a csembaló tanszak 
megteremtője és professzora.
Sebestyén Jánosról Horváth Anikó, a 
csembaló tanszak vezetője nekrológot 
közölt, mely a http://lfze.hu/hirek/659 
oldalon olvasható.
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KEDVEZMÉNYES JEGYEK 
(-300 Ft) VÁLTHATÓK
AZ ÓDRY SZÍNPAD 
Ágytörténetek, Berenice / Egy  
kis Marivó, valamint az Olym-
pos High School című darabok 
tetszés szerint választott elő-
adásaira, amennyiben fel-
mutatjátok az Ódry Színpad 
Közönségszolgálati Irodájában 
a Katona József Színház 
Oleg és Vlagyimir Presznya-
kov: Cserenadrág, Moliére:  
A mizantróp vagy Nádas Péter: 
Szirénének című előadásaira 
szóló jegyeteket. 

ABLAK

BÍÍT
(fotó: Hrotkó Bálint)
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ÖSSZMŰVÉSZET
Színház- és Filmművészeti Egyetem

Gimesi Dóra:
Olympos High School
Időpontok: március 3. 19:00, már-
cius 9. 16:00, március 30. 15:00
Helyszín:
Ódry-aula, Nádasdy-terem

BÍÍT 
A színművész – zenés színész 
szakirányú osztály (2008–2013) 
munkája
Időpont: március 4. 15:00
Helyszín: Ódry Színpad

Frank Wedenkind:
A tavasz ébredése
Időpont: március 5. 19:00
Helyszín: Padlás

Lépésről lépésre 
A színművész – zenés színész 
szakirányú osztály (2008–2013) 
munkája
Időpontok: 
március 8. 19:00 (Ódry Színpad), 
március 11. 19:00 (Padlás)

Lukas Bärfuss:
Szüleink szexuális neurózisai
Időpont: március 10. 15:30
Helyszín: Padlás

Karnyóné 
A színművész – bábszínész sza-
kirányú osztály (2008–2013) 
munkája
Időpont: március 14. 19:00
Helyszín: Padlás

Berenice / Egy kis Marivó
1. felvonás: Jean Racine: Berenice 
(1670)
2. felvonás: Marivaux A szerelem 
és véletlen játékai (1730) című 
műve nyomán Lator László fordí-
tásának felhasználásával
Időpont: március 22. 19:00
Helyszín: Klub / Várkonyi-terem

Bertolt Brecht:
Félelem és macskajaj a Harmadik 
Birodalomban
Időpont: március 24. 15:00
Helyszín: Ódry-aula, külső helyszín

Oleg és Vlagyimir Presznyakov:
Ágytörténetek
Időpont: március 25. 15:00
Helyszín: Padlás

Borka Mumusföldön
Időpont: március 26. 15:00
Helyszín: Padlás

A 1/2 kegyelmű 
F. M. Dosztojevszkij regénye;  
a színművész – zenés színész 
szakirányú osztály (2008–2013) 
munkája
Időpont: március 31. 15:00
Helyszín: Ódry Színpad

Képzőművészeti Egyetem:

Helyreigazítás 
(közérzet installáció)
Baglyas Erika és Mátrai Eric 
kiállítása
Helyszín: Godot Galéria (1114  
Budapest, Bartók Béla út 11–13.)
Megtekinthető: 2012. március 
17-ig, keddtől péntekig 14-től 19 
óráig, szombaton 10 és 13 óra 
között

Emlékezz az utazásra
Ötvös Zoltán kiállítása
Helyszín: Dovin galéria (1052  
Budapest, Galamb u. 6.)
Megtekinthető: 2012. április 4-ig, 
keddtől péntekig 12-től 14 óráig, 
szombaton 11 és 14 óra között
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Koltai Lajos

részlet Az óceánjáró zongorista legendája című filmből 
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KKK!
KKKK Filmklub: Az óceánjáró zongorista legendája  
Koltai Lajossal, a film operatőrével
(ezúttal a Wesselényi utcai Ligeti György Épületben)

A már jól ismert három K (KKK) most néggyé bővül, 
mivel Kihelyezett Kollégiumi Kulturális Klubestünket  
2012. március 6-án, kedden a Wesselényi utca  
52-ben, azaz a Ligeti György Épületben tartjuk, a 
földszinti 018-as tanteremben. Filmklubunkban a 
világhírű olasz filmrendező, Giuseppe Tornatore 1998-
ban készült Golden Globe-díjas alkotását, Az óceán-
járó zongorista legendáját vetítjük 19 órai kezdettel.  
Tornatore mozifilmje, egy egész életét az óceánon 
töltő zongorista megható meséje, számos egyéb elis-
merésben is részesült többek között Ennio Morricone 
zenéjéért, valamint Koltai Lajos operatőri munkájáért.  
Kossuth-díjas vendégünk, Koltai Lajos tagja az 
Amerikai Operatőrök Egyesületének, az Oscar-díjat 
osztó Amerikai Filmakadémiának, és olyan további 
alkotások fűződnek a nevéhez, mint a Mephisto,  
A napfény íze, a Maléna, a Szembesítés és a Csodála-
tos Júlia, hogy csak néhány címet ragadjunk ki. 

2012. március 6-án, kedden este 19 órára szeretet-
tel vár minden érdeklődőt a két szervező-moderátor: 
Tóth Endre és Czinege Ádám a Zeneakadémia Ligeti 
György Épületébe. A belépés ingyenes, helyfoglalás 
a jegy@lfzehok.hu címen lehetséges „Koltai Lajos”  
 tárgymegjelöléssel.
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2012. február 7-én 16:30-tól a Ligeti György épület 22-es termében felvételi tájékoztatót tartott Gazsi Olivia  
oktatási és tanulmányi osztályvezető. Nemcsak zeneakadémiai hallgatók voltak jelen az eseményen,  
hanem a Bartók Konziból is szép számban jöttek leendő felvételizők.

Gazsi Olivia a szűk másfél órás tájékoztatóban nagyrészt az új felsőoktatási törvény legfontosabb kérdéseit  
taglalta, de készséggel válaszolt a felmerülő kérdésekre is. A HÖK Tanulmányi Bizottsága által delegált  
hallgatók (Uzsaly Bence és jómagam) is megválaszolták az ösztöndíjakkal, tanulmányi átlaggal, HÖK-kel  
kapcsolatban feltett kérdéseket.

A legfontosabb változások az eddigi törvényhez képest a következők:

1. Az eddigi rendszer szerint kétféle finanszírozási forma létezett a hallgatók számára. Államilag 
támogatott és költségtérítéses képzés. Az új törvény szerint azonban háromféle forma lesz,  
melyek a következők: ösztöndíjas képzés, amely megegyezik a régi, államilag támogatott kép-
zéssel; rész-ösztöndíjas képzés, amely szerint a felét az állam fizeti az egyetemnek, másik 
felét a hallgatónak kell téríteni; és végül az önköltséges képzés, amely megegyezik a régi,  
költségtérítéses képzéssel. A Zeneakadémián ebből azonban csak kettő lesz, az ösztöndíjas  
(=államilag támogatott) és az önköltséges (=költségtérítéses).

2. Az ország legtöbb egyetemén csökkentették az ösztöndíjas képzésűek keretszámát, de a  
Zeneakadémián nemhogy csökkentették, hanem növelték a felvehető hallgatók létszámát.  
Ez persze nem jelenti azt, hogy a felvételi követelmények ne lennének ugyanolyan magas  
szinten, mint eddig.

3. Új fogalom a hallgatói életben a hallgatói szerződés, amelyet alá kell írni minden BA vagy MA 
képzésre beiratkozó hallgatónak. A hallgatói jogviszony feltétele lesz a szerződés aláírása, 
melyből egy példányt a hallgatónak kell kötelezően feladnia az Oktatási Hivatalhoz. A tervezet 
szerint ez a szerződés azt rögzíti majd, hogy egy hallgató a diplomája utáni 20 évben köteles 
a képzési idejének a dupláját magyarországi munkaviszonyban tölteni. Amennyiben ezt nem 
teljesíti, úgy az ösztöndíjas képzésének költségét teljes egészében köteles lesz visszafizetni. 
Mivel az Oktatási Hivatal az ETR rendszerén keresztül tökéletesen rálát a hallgatóinkra, így a 
felsőoktatásban töltött idő, tanulmány és személyi adatok követhetők.

4. Az előző törvényben engedélyezett párhuzamos képzés megszűnik. Ha egy hallgató több szakra 
jár egyszerre, akkor államilag támogatott féléveinek száma duplán fogy, így a 12 félév után  
automatikusan átkerül önköltséges képzési formába.

5. Újítás az eddigiekhez képest, hogy egy hallgató a 12 államilag támogatott félévét bárhogy  
felhasználhatja. Akár úgy is, hogy két BA képzést elvégez (6+6 félév), és nem kell érte fizetnie.  
Ezek után azonban az MA-t már csak önköltséges képzési formában végezheti.

6.  A szeptembertől alkalmazott törvény szerint azt a hallgatót, aki az egy szemeszterre ajánlott 
kreditmennyiség (=30 kredit) 50%-át két féléven keresztül nem teljesíti, automatikusan át kell 
emelni az önköltséges képzésbe.

7. Jó hír viszont, hogy ha egy hallgató végez a BA képzésen, és utána rögtön felvételizik az MA 
képzésbe, hallgatói jogviszonya nem szűnik meg a két időszak között.

Burkus Boglárka

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

HÖK



Chelemen Paula karikatúrája
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Kedves Olvasók!

Hangszeres elődeink, karmestereink után illő, hogy a zenész szakma azon résztvevőiről is olvassunk, akiknek 
„arany van a torkában” – az énekesekről. E hónapban jó 100-150 év távlatából nézünk vissza a magyar  
operaéneklés korai korszakára.

Horváth Lucia

Benza Károly, az 1840-50-es évek 
híres basszus-buffója, jómódú 
ember volt. A Svábhegyen lakott, 
saját villájában. A villa ablakából,  
távcsövön jól lehetett látni a 
Nemzeti Színházat. Ha próba volt, 
a színházi szolga déli tizenkettőkor 
egy nagy rudat dugott ki a tető 
egyik nyílásán, mire Benza 
szamaras kis kocsiján ledöcögött 
a színházba. Egy alkalommal 
Benza ebédet adott, s arra sok 
művészt meghívott, a tánckomi-
kust, Tóth Somát azonban nem. 
Soma felmászott a padlásra és 
déli tizenkettőkor kidugta a rudat. 
Benza meglátta s faképnél hagyta 
vendégeit, rohant – a próbára. 
Nem akart büntetéspénzt fizetni.
Próba természetesen nem volt. 
Benza szörnyű haragra gerjedt,  
éktelen lármát csapott, agyon-
veréssel fenyegette meg a színházi 
szolgát. Ekkor elébe állt ártatlan 
arccal Tóth Soma és így szólt: 
– Ne lármázz! Én dugtam ki a 
rudat. Integettem is vele, hogy 
nyugodtan maradhatsz otthon,  
nincs próba. Nem láttad, hogy 
mozgattam?

Egy híres pesti karmestert azzal 
vádolt a pletyka, hogy csak azokat 
az énekeseket engedi érvényesül-
ni, akik énekórákat vesznek tőle.  
A színház igazgatójától megkér-
dezte egy fiatal tehetség: 
– Mondja igazgató úr, mikor kapok 
végre szerepet? 
Az igazgató tudott karmesterének 

tevékenykedéséről, de nem tehe-
tett ellene semmit, mert a karmes-
tert befolyásos hatalmak támogat-
ták. Éppen ezért kétértelműen és 
mély értelműen így felelt: 
– Mikor? Csak órák kérdése… 

A század elején az Operaház 
tenoristája volt Pichler Elemér.  
Radó Emmánuel, a Neues Pester 
Journal kritikusa Pilernek nevezte. 
– Miért hívod Pilernek? – kérdezték  
tőle. 
– Mert sem H-ja nincs, sem C-je – 
felelte Radó.

A tenorista imádta önmagát. Nem 
érdekelte más, csak ami vele 
történt, ami az ő személyéhez  
kapcsolódott. A rossz nyelvek azt 
állították róla, hogy társaságban,  
ha nem róla folyik a szó, elalszik, 

de felébred, amint emlegetik. 
Egyszer felkereste egy tisztelője. 
Másfél órán át számolt be a  
tenorista arról, hogy külföldi útján 
milyen páratlan sikerekben volt 
része. A látogató áhítattal hall-
gatta. Végül már maga a művész is  
beleunt tulajdon dicsőségébe. 
– De én mindig csak magamról 
beszélek – mondta –, ahelyett, 
hogy az ön sorsa felől érdeklődnék. 
Beszéljünk most önről! Mit csinál? 
Hogy van? Hogy tetszettem önnek 
tegnap este a Carmenben? 

Forrás: Fodor Gyula (szerk.): 
Zenélő óra. Történetek zenéről és 
zenészekről. Budapest: Singer és 
Wolfner Irodalmi Intézet, é. n..
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ÚJ SZIMFONIKUS MŰHELY
ZENEAKADÉMISTÁKNAK

Csodálatra méltó az a lelkesedés és az a hozzáállás, 
ami Csóka Anitából sugárzik. Szinte egy pillantás 
alatt összehozott egy közel ötvenfős kamarazenekart 
és kórust szólistákkal. A Zeneakadémia folyosóján 
sétálva én is meghallottam, hogy a hallgatók az 
újonnan alakuló kamaraegyüttesről beszélnek.  
Sokan vagyunk kíváncsiak bemutatkozó koncert-
jükre, ami március 31-én, a Batthyány téri Szent Anna 
templomban lesz hallható, 19:30-as kezdettel.

Csóka Anita, a Zeneakadémia ének szakos hall-
gatója, ez év januárja óta gondolkodott azon, hogy 
új színfolttal gazdagítsa a magyarországi zenekarok 
palettáját. „Azért szerettem volna saját zenekart 
alapítani kórussal, hogy a saját utamat járhassam, 

Csóka Anita (fotó: Dinya Dávid, Halmosi Tímea)

BANDEMONDA

és ne függjek senkitől. A szívem és vágyaim szerint  
szeretnék működni a zenében, így olyan kamaraegyüt-
test akartam létrehozni, melynek nem nagyon akad  
versenytársa a piacon, és olyan zenészekkel akartam 
együtt dolgozni, akik szintén szeretnének kitörni abból 
a bizonyos állóvízből…”

A bemutatón Rossini Stabat Matere és Haydn Esz-
dúr trombitaversenye fog felcsendülni, az utób-
biban Igricz Balázs működik majd közre. A Rossini-
mű szólistái pedig: Szakács Ildikó (szoprán1), 
Csóka Anita (szoprán2), Alagi János (tenor), Labant  
Árpád Bence (basszus). A kórust vezeti: Pávai Gyopár. 
Az est karmestere Bolyky Zoltán lesz.

Rossini Stabat Materét Csóka Anita már jól  
ismeri: „Tanulmányaim során sokat foglalkoztam  
ezzel a művel. Az énekvizsgámon is ebből a műből 
választottam oratórium-áriát, valamint kamara-
énekórákra is ennek a műnek az együtteseit vittük.  
Úgy gondoltam, hogy bemutatkozó darabként ez a mű 
méltó lesz a zenekar tagjai és az énekesek tudásbeli  
színvonalának tükrözésére.” Anita hozzátette még, 
hogy elég magasra tette a mércét, de biztos benne,  
hogy meg fognak birkózni a feladattal és a lehető 
legmagasabb színvonalon fogják kivitelezni a bemu-
tatkozó előadást.

A zenekarok jelenlegi helyzetéről Magyarországon és 
saját esélyeikről így nyilatkozott az együttes vezetője: 
„Tudom, hogy a mai világban a komolyzenével foglal-
kozó együttesek helyzete nem túl rózsás, de úgy 
gondolom, hogy új koncepció és nemzetközi kapcso-
latépítés segítségével a kamaraegyüttesünk virágzó 
jövő előtt áll! A célom, hogy profi, hivatásos együttest 
alkossak a barátaim (most már munkatársaim) segít-
ségével (…) Amennyiben a bemutatkozó koncertünk is 
sikeres lesz –  ez persze nem is lehet másként (nevet – 
a szerk.),  Ágoston Lászlóval, a MoltOpera alapítójával 
és vezetőjével lennének hosszú távú terveink, ame-
lyekkel nemzetközi vizekre is eveznénk.”

Békéssy Lili
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Bizonyára mindannyian, akik a Zeneakadémiára járunk, Dobszay tanár úr szolfézs könyvein nevelkedtünk 
zeneiskolás korunkban. S csupán azok ismerhetnek más alapfokú szolfézsoktatásra alkalmas tankönyveket,  
akik mélyebben foglalkoznak annak módszertanával. Jelen esetben saját magam nevében is beszélhetek,  
mint zeneismeret TMA I. évfolyamos hallgató.  

Ugyanis létezik egy tankönyvcsalád, amelyet – remélhetően – egyre többen használnak majd az országban.  
A neve Csicsergő. A könyv alkotója a salgótarjáni Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szolfézstanára, 
Horváth Istvánné Smid Anna. A könyv főként az előképzős csoportok oktatására íródott. A cél játékos módon  
közeledni a gyerekekhez, folyamatosan aktívan tartani bennük a figyelmet, hogy ne csak egy „kötelező rossz” 
legyen számukra a szolfézs. Mindezt olyan formán, hogy a játékok és kis dalok közben észre sem veszik,  
hogy nemcsak a dalkincsük gazdagodott, hanem megtanulták a szolmizációt, az ABC-s neveket és a különböző 
ritmusképleteket is. Ki ne ismerné a Zsip-zsup kezdetű gyermekdalt? Gondoljunk csak bele: egy kört alkotva,  
körbe-körbe járva és a végén leguggolva (zsupsz) a következőket taníthatjuk meg a gyerekeknek: 1. egyenletes mérő, 
ahogy lépegetünk, 2. a szó-mi (kisterc) hangköz, 3. a tá és a ti váltakozása közben ezen ritmusképletek elsajátítása.  
Ugye, nem is olyan bonyolult?

CSICSERGŐ SZOLFÉZS

Ebből láttunk egy kis ízelítőt csoporttársaimmal, Papp Zsuzsa „néni”, szakdidaktika tanárunk jóvoltából.  
Eljött velünk Nemes László tanár úr is, és jelen voltak még a Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola szolfézs tanárai, 
hogy hozzánk hasonlóan ők is megismerkedjenek ezzel a módszerrel.

Papp Zsuzsa tanárnő még ennyivel egészítette ki az általam leírtakat: „A Csicsergő-sorozat a Dobszay könyvek 
használatához nagyon jó alapozó tankönyv. Több síkon segíti a hallásfejlesztést, tornázzák, látják, mutatják 
kottáról, hangszerről, kirakják a hangokat – mindez játék a gyerekek számára. Élvezik, és nem veszik észre,  
hogy gyakorolnak! Előbbre tartanak tudásban, hallásfejlesztésben, mint régebben. Az első osztályos anyag  
megtanulása – erre építve – sokkal eredményesebb lesz.”

Burkus Boglárka
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Magyar Eszter: Hogyan értékelnétek a tavalyi Bartók 
Fesztivált? Mi az, amivel a leginkább elégedettek vagy-
tok, és miben vártok többet az idei évtől?

Széll Ágnes: A tavalyi fesztivál igazán sikeresnek 
mondható, hiszen minden koncertje különleges és 

„SEMMIHEZ SEM HASONLÍTHATÓ HANGULAT”
nagyon magas színvonalú volt, ráadásul mind telt ház 
előtt zajlott. Úgy látjuk, az utóbbi években a fesztivál 
nemzetközi ismertsége és presztízse nagyon erős, 
hiszen például a 2010. évi nemzetközi Zenetudományi 
Konferenciára a világ minden részéből eljöttek a 
legrangosabb Bartók-kutatók Szombathelyre. Az idei 
évben örülnénk viszont, ha mesterkurzusainkon több 
magyar fiatal venne részt. 

ME: Milyen volt a tavalyi szeminárium visszhangja?

SzÁ: Tapasztalataink szerint a fiatal résztvevők  
elégedettek voltak a kurzusokkal, hiszen olyan 
nagyszerű professzorokkal dolgozhattak, akiktől a 
konkrét kurzusanyag kidolgozásán túl hosszú távú 
szakmai iránymutatást is kaphattak. A szeminárium-
nak van egy semmihez sem hasonlítható hangulata 
is, ami nem csak szakmailag inspiráló, de a közös 
munkának és a kiegészítő programoknak (kirándu-
lás, táncház stb.) köszönhetően számos barátság,  
szerelem szövődött már az elmúlt évtizedekben a világ 
minden részéről ideérkező fiatalok között.

ME: Visszatérő és új professzorok is tartanak kurzust 
a szemináriumon. Kiket hívtatok vissza, és mi alapján 
választottátok ki az újakat?

SzÁ: A Bartók Fesztiválhoz évek óta szorosan kötődik 
néhány emblematikus művész, akik egyben a fesz-
tivál rangját is biztosítják, többek között Pauk György 
hegedűművész, a Royal Academy megbecsült pro-
fesszora, vagy Peskó Zoltán, világhírű karmester.  
A szervezők, azaz a Filharmónia számára nagy megtisz-
teltetés ezeknek a világhírű professzoroknak a ragasz-
kodása és lelkesedése. Visszatérő vendégprofesszor 
Rohmann Imre, a salzburgi Mozarteum tanára,  
Lakatos György fagottművész és Tihanyi László 
zeneszerző-karmester, de mellettük évről-évre  
igyekszünk olyan külföldi művész-professzorokat 
is meghívni, akiknek tevékenysége kapcsolódik 
Bartók Béla életművéhez, illetve az új zenéhez.  
Örömünkre szolgál, hogy elfogadta meghívásun-
kat Louis Andriessen, híres holland zeneszerző,  
illetve Fabio Nieder zeneszerző-tanár és Steffen  
Schleiermacher német zongoraművész, John Cage 

KULISSZA

Idén nyáron ismét megrendezik a sokak 
érdeklődésére számot tartó szombathelyi Nemzet-
közi Bartók Szemináriumot és Fesztivált, valamint 
a Régi Zenei Napokat, ezúttal a fertődi Esterházy-
kastélyban. Tapasztalatokról és tervekről kérdeztük a 
rendezvény menedzserét, Széll Ágnest és a fesztivál-
igazgató Igric Györgyöt.



Igric György (fotó: Garas Kálmán)

Rohmann Imre mesterkurzusa
(fotó: Garas Kálmán)

2012. március | FIGARO

13

ME: Milyen szempontok alapján állítjátok össze a 
fesztiválkoncertek műsorát? Kik várhatók idén mint 
fellépők?

SzÁ: Az idei fesztiválkoncertek tematikus összekötő 
szála a zenétől elválaszthatatlan tánc, mely a  
legkülönfélébb megjelenési formáiban mutatkozik 
meg a koncertekhez kapcsolódva. Önálló programso-
rozattal tisztelgünk a 100 évvel ezelőtt született John 
Cage művészete előtt, és egy teljes napot szentelünk 
a cimbalomnak. A fesztivál-koncerteken fellépnek a 
kurzusvezető professzorok, valamint Howard Williams,  
Monica Germino, az Amadinda Ütőegyüttes, 
táncművészek és fiatal előadóművészek is.

ME: Lehet már tudni valamit a népzenei és 
jazzeseményekről?

SzÁ: Az elmúlt évi sikeres táncház alapján az idén 
is tervezünk népzenei estet a Zeneakadémia nép-
zene szakos hallgatóival és a Táncművészeti Egyetem 
néptánc szakos növendékeivel. A jazz hangverse-
nyünk a cimbalom napjához kapcsolódik, melyre  
Lukács Miklós Quintettjét hívtuk meg.

ME: 28. alkalommal rendezitek meg a Régi Zenei  
Napokat, ám idén Sopron helyett Fertődön.  
Mi indokolja a helyszínváltást, és hogyan esett a 
választás éppen a fertődi Esterházy-kastélyra?

Igric György: Magyarország legnagyobb, legszebb 
és leghíresebb barokk kastélyának felújítása az idén 
fontos fordulóponthoz érkezik, elkészülnek és eredeti 
szépségükben láthatók azok a reprezentatív termek, 
melyek annak idején Joseph Haydn működésének 
színterei voltak. Ez a zenetörténeti helyszín méltó 
környezetet biztosíthat az ország első és legrangosabb 
historikus zenei fesztiválja számára. A kastély tulaj-
donosai szívesen fogadják a fesztivált, mi pedig azt 
reméljük, hogy a helyszínváltás még vonzóbbá teszi a 
mesterkurzusokat és a fesztivál-koncerteket.

KULISSZA

ME: Számos neves külföldi művész is érkezik a  
fesztiválra. Kik ők, és hogyan esett rájuk a választás?

műveinek avatott tolmácsolója. Az idén különleges-
ségként cimbalom mesterkurzust is hirdetünk, a kivé-
teles és sokoldalú művésznő, Farkas Rózsa vezetésével.



KULISSZA

Karmester kurzus (fotó: Garas Kálmán)
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IGy: A közreműködők egy része visszatérő vendég, 
például Simon Standage és Nancy Argenta. Eric  
Boosgraf fiatal holland furulyaművész, komoly világ-
karrier útján halad, Nicolas Parle ausztrál csembaló-
művész pedig Simon Standage kamarapartnereként 
vált ismertté. A magyar Pro Art Quartett az ország 
(és talán a világ) legkiválóbb rézfúvós szólistáiból áll,  
az Orfeo Zenekar és Purcell Kórus, valamint a Capella 
Savaria pedig a Régi Zenei Napok rezidens együtte-
seinek tekinthetők. 

ME: Mi alapján állítottátok össze a fesztiválhoz  
kapcsolódó mesterkurzusok tematikáját?

IGy: A helyszínváltozástól függetlenül a fesztivál 
elsősorban továbbra is barokk orientációjú. Ezen belül 
a mesterkurzusok tematikái a professzorok javaslatai 
alapján alakulnak ki, minden évben különbözőképpen, 
változatos módon. 

ME: Kiket hívtatok tanítani? Kiket és miért emelnél 
ki közülük? Vannak visszajáró professzorok is?

IGy: A vendégprofesszorok közül Malcolm Bilson, 
Simon Standage és Barthold Kuijken rendszeresen 
visszatérő kurzusvezetőink. Nancy Argenta legutóbbi 
kurzusa óriási élmény volt, ezért nagy örömünkre 
szolgál, hogy újra elfogadta meghívásunkat.  
Vashegyi György kamarazenei kurzusa nagy érdeklődés 
mellett zajlik, és Széll Rita hosszú évek óta visszatérő 
historikus tánckurzusa is a Régi Zenei Napok elválaszt-
hatatlan tartozéka. 

ME: Vannak már esetleg elképzeléseitek a jövő nyári 
fesztiválok programjait illetően?

IGy: Mindkét fesztivál esetében több évre előre 
tervezünk, a Bartók Fesztivál esetében 2015-ig számos 
konkrét tervünk van (amelyekben hangsúlyos szerep 
vár Eötvös Péterre), a Régi Zenei Napok tervei között 
pedig ismét szerepel többek között Malcolm Bilson és 
Barthold Kuijken visszahívása.
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A szenátus 2012. január 31-én tartotta az idei év első 
ülését, melyet egy perces néma csenddel kezdett a 
tragikus módon elhunyt Gyöngyössy Zoltán emlékére.

1. napirendi pontként Kovács Anna főigazgató asszony  
számolt be a 2011. évi költségvetésről. Elmondta, 
hogy a záráskor pozitív lett a mérleg, mert minden 
oldalon van még tartalék, az átcsoportosításoknak 
és természetesen az oktatók rendkívüli áldozat- 
készségének köszönhetően.

A 2. napirendi pontban a mintatantervben történt 
változtatás, melynek értelmében zeneszerzés, zene- 
ismeret, zeneelmélet, zenekar- és kórusvezetés szak- 
irányokon az általános zenetörténet és a magyar  
zenetörténet órák összevonásra kerültek, így álta-
lános és magyar zenetörténet I. és II. néven lehet 
őket felvenni. Továbbá bevezetésre került a régi zene 
szakon a csembaló MA képzés, melynek mindannyian  
nagyon örülünk, elsősorban a csembalisták,  
mert lehetőségük nyílt klasszikus és régi zene szak 
között választani.

A 3. napirendi pontban az új felsőoktatási törvény 
nyelvvizsgára vonatkozó része került megtárgya-
lásra, mely szerint 2016-ig (az évvel bezárólag) 
nem kell nyelvvizsgát tenni azon hallgatóknak, akik  
tanulmányaik megkezdése előtt már betöltötték 40. 
életévüket. Továbbá kimondja: az adott felsőoktatási 
intézmény eldöntheti, hogy azon hallgatók, akik 
nyelvvizsga-bizonyítvány hiányában nem kapták 
meg diplomájukat, intézményen belüli nyelvi vizsgát  
tehetnek-e. A zeneakadémia ezt nem támogatja.

Következő napirendi pontban a szenátus tiszteletbeli 
tanári kinevezést adományozott Kobayashi Ken-Ichiro 
karmesternek.

Az egyebek napirendi pontban került sor a Zene-
akadémia belső ellenőrének, Bűdy Gabriellának  
hivatalos köszöntésére, illetve a rektor úr miniszteri  
megbízottunkat, Bányai Miklóst nevezte ki az orgona-
projekt vezetőjének.

Nász Renáta

A JANUÁR VÉGI 
ÜLÉSRŐL

SZENÁTUS
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MÁRCIUS 13. KEDD 
17:00

Hangulatkoncert
Művészetek Palotája – Zászlótér

MÁRCIUS 14. SZERDA 
17:00

Hangulatkoncert
Művészetek Palotája – Üvegterem

MÁRCIUS 20. KEDD 
17:00

Hangulatkoncert
Művészetek Palotája – Zászlótér

MÁRCIUS 24. SZOMBAT 
17:00

Hangulatkoncert
Művészetek Palotája – Üvegterem

MÁRCIUS 25. VASÁRNAP 
11:00

Bartók Béla születésnapján
Gyöngyösi Ivett koncertje
Bartók Béla Emlékház

MÁRCIUS 26. HÉTFŐ 
19:00

Gyökerek III. – Nagy tanáregyéni-
ségek a Zeneakadémián: 
Farkas Ferenc
Óbudai Társaskör

MÁRCIUS 27. KEDD 
17:00

Hangulatkoncert
Művészetek Palotája – Zászlótér

MÁRCIUS 28. SZERDA 
17:00

Hangulatkoncert
Művészetek Palotája – Üvegterem

MÁRCIUS 31. SZOMBAT 
16:30

Egyházzenei hangversenyek 3.
Liszt és a pesti főtemplom 
karnagyainak egyházi zenéje 2.
Belvárosi Főplébániatemplom

Bartók Béla Emlékház (1025 Bp., Csalán út 29.), Belvárosi Főplébánia (1056 Bp., Március 15. tér 2.),  
Budapest Jazz Club (1088 Bp., Múzeum u. 7.), 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)

MÁRCIUSI PROGRAMOK:

HELYSZÍNEK:

MÁRCIUS 4. VASÁRNAP
 16:00

Alma Mater 
Doktorandusz koncertek
Alkonyattól pirkadatig. 
Napszakok a zenében 2.
Éjszaka
Régi Zeneakadémia – 
Kamaraterem

MÁRCIUS 6. KEDD 
17:00

Hangulatkoncert
Művészetek Palotája – Zászlótér

MÁRCIUS 7. SZERDA 
17:00

A jövőre hangolva – Gradus ad  
parnassum
Jámbor Janka koncertje
Művészetek Palotája – Üvegterem

MÁRCIUS 10. SZOMBAT 
11:00

Szecsődi Ferenc és Kassai István 
matinéja
MTA BTK Zenetudományi Intézet
12:00-tól tárlatvezetés!

MÁRCIUS 10. SZOMBAT 
17:00

Hangulatkoncert
Művészetek Palotája – Üvegterem

MÁRCIUS 13. KEDD 
16:00

LFZE növendékek hangversenye
MTA BTK Zenetudományi Intézet
A kiállítás egyénileg látogatható.

Az Alma Mater események 
a LFZE diákjai számára, a  
MüPa hangulatkoncertek min-
denki számára ingyenesek, 
a többi program esetében 
előfordulhat 1000 HUF alatti 
belépő. Részletes tájékoz-
tatás az interneten, az egyes 
események helyszínének hon-
lapján található.

Minden péntek és szombat 
este 23:00-tól Jam Session 
a Budapest Jazz Clubban – 
ingyenes.

Régi családi zenekarok és  
falusi közösségek hangulatát 
idéző esték a Fonóban, min-
den csütörtökön – 500 HUF.
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Mindent a dalról – A népdaltól a jazzig, ígérte a 
Müpa január 22-i matinékoncert címe. De vajon  
lehetséges-e ez mindössze két óra alatt? 

Merész vállalkozás, főleg, ha gyerekeknek szól a  
koncert. Kiváló műsorválasztással és Fazekas Gergely  
közérthető, lényegre törő összekötőszövegeivel 
mégiscsak sikerült a terv. Csapó József, a koncert 
egyik főszereplője egy kontratenor dallal kezdte 
meg az előadást, Purcell Music for a while című 
művével. Azt vártam volna, hogy kuncognak a  
gyerekek, vagy legalább csodálkoznak egy női hangon 
éneklő férfi hallatán, de a szemük se rebbent.  
Azt nem kalkuláltam bele, hogy ők még minden-
féle előítélettől mentesek, éppen ezért olyan hálás  
közönség.

A koncert első fele a klasszikus dal történetét mutatta 
be Purcelltől Webernig. A már fent említett Csapó 
József mellett – aki, mint kiderült, nem csak „női 
hangon” tud énekelni – Darázs Renáta előadásában 
hallhattuk a műveket. Az, hogy Schubert-, Schumann- 
és Webern-lied-ek szerepelnek a műsoron, magától 
értetődő, hiszen a Gretchen am Spinnrade csakúgy 
nem maradhat ki a dal történetéből, mint a Trisztán- 
akkord a zeneirodalomból. Kellemes meglepetés 
volt azonban Debussy, akit aránylag ritkán emle-
getnek dalai kapcsán. A La Chevelure, vagyis A haj 
című művét hallhattuk Darázs Renáta előadásában.  
Különösen tetszett tartalma miatt Webern szürrealista 
műve, a Des Herzens Purpurvogel (A szív bíborma-
dara). Előtte felolvasta Fazekas Gergely a dal szövegét 
(amit egyébként az összes előtt megtett), így Webern 
megzenésítését hallva szinte magunk előtt láttuk 
elszállni a furcsa madarat.

A második rész a könnyedebb műfajokra koncentrált, 
leginkább talán erre érthetjük az előadás alcímét  
(A népdaltól a jazzig). Kellemes meglepetés volt az 
a két kuplé, amit Loch Gergely énekelt Szabó Ferenc 
János kíséretével. Igaz, hogy mint képzetlen énekes 
lett felkonferálva, nekem mégis ez volt a délelőtt fény-
pontja. Bartók népdalfeldolgozásai kicsit még a klasszi-
kus vonal felé kanyarodtak vissza, jó átvezető volt 
azonban a népdalhoz. Ezt a műfajt Boross-Guessous 
Majda Mária képviselte, aki nemcsak magyar, de török 
és marokkói népdalokat is énekelt. Túlzásnak találtam 
a három hosszú népdalcsokrot, a végére egy kis mo-
corgást véltem felfedezni a közönség soraiban. Annál 

MINDENT A DALRÓL?

VÁJTFÜL

jobb ötlet volt a Karosi Júlia Quartet záró számként. 
Egyrészt elég hangos volt az előzményekhez képest 
ahhoz, hogy odafigyeljenek a gyerekek. Másrészt a 
tavaly diplomázott tehetséges énekesnő és zenekara 
a könnyed és szórakoztató jazzt hozta el a Müpa  
színpadára, jól eltalálva ezzel a koncert légkörét.

A Magyarországon csak nemrég megjelent koncert-
pedagógia egyik törekvése, hogy a gyerekek ne csak 
hallgassák a zenét, de értsék is miről szól. Fazekas 
Gergely igazán jól megtalálta a közös hangot velük, 
a műsoron csupa szerethető mű szerepelt. Tetszet-
tek a háttérben kivetített képek is, melyek az egyes 
dalokhoz kapcsolódtak, különösen szórakoztató volt 
a Heidenröslein előtt levetített enyhén pajzán képsor. 
Mondanám, hogy szeretnék megint gyerek lenni, de 
ez felnőttként is épp olyan jó volt.

(Mindent a dalról – A népdaltól a jazzig. 2012. január 
22. 11:00. Művészetek Palotája, Fesztivál Színház. 
Műsor: Purcell: Music for a while (A zene elbűvöl), Z. 
583; J. S. Bach: Bist du bei mir (Ha mellettem vagy), 
BWV 508; Mozart: Oiseaux, si tous les ans (Ma-
darak, ha minden évben) K.307; Schubert: Gretchen 
am Spinnrade (Margit a rokkánál), D. 118; Schubert:  
Heidenröslein (Vadrózsa), D. 257; Schumann: Er der 
herrlichste von allen (Ő, mind közül a legnagyszerűbb), 
op. 42, No. 2; Debussy: La Chevelure (A haj); Webern: 
Des Herzens Purpurvogel (A szív bíbormadara), op. 25, 
No. 2; Weiner István: A múlt vasárnap délben (kuplé a 
20. század első évtizedeiből); Weiner István – Márkus 
Alfréd: Drágicám, maga de guszta; Bartók: Nyolc 
magyar népdal: Ha kimegyek arr’a magos tetőre,  
Fekete főd; Magyar, török, marokkói népdalok; Jazz 
dalok: Red Top Blues, Song for my father, Bye Bye 
Blackbird. Közreműködtek: Csapó József – tenor, kont-
ratenor; Darázs Renáta – szoprán; Boross-Guessous 
Majda Mária – népi ének, koboz; Loch Gergely – ének; 
Karosi Júlia Quartet (Karosi Júlia – ének, Balázs Tamás – 
zongora, Horváth Balázs – nagybőgő, Varga Bendegúz  
– dob); Konta Noémi – csembaló; Kiss Péter, Szabó 
Ferenc János – zongora. Házigazda: Fazekas Gergely.)

Könyves-Tóth Zsuzsanna



2012. március | FIGARO

19

1823. január 22. A kézirat szerint ezen a napon  
fejezte be Kölcsey Ferenc szatmárcsekei magányában 
a Hymnus, a’ Magyar nép zivataros századaiból 
című versét. Ugyan 1828-ban megjelent nyomtatás-
ban, 1844-ben pedig Erkel Ferenc megzenésítette, 
csak 1989 óta Magyarország hivatalos himnusza.  
Szintén 1989 óta január 22. a magyar kultúra napja is. 

Az előterjesztők szerint az évfordulóval kapcsolatos 
megemlékezések ugyanis alkalmat adnak arra, hogy 
nagyobb figyelmet szenteljünk hagyományainknak, 
gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének,  
felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző  
tárgyi és szellemi értékeinket. A 2012-es ünnepségek 
alkalmával a szellemi értékek ápolásából az Új Liszt 
Ferenc Kamarakórus kétszeresen vette ki a részét: a  
Magyar költők, magyar zeneszerzők című hangverse-
nyükön rögtön két művészeti ágat is ünnepeltek olyan 
módon, hogy magyar zeneszerzők (Farkas Ferenc, 
Kocsár Miklós, Megyeri Krisztina, Vajda János, Orbán  
György, Tóth Péter, Kodály Zoltán) magyar költők 
(Tóth Árpád, Kányádi Sándor, Nemes Nagy Ágnes, 
Faludi Ferenc, Pilinszky János, Nagy László, Weöres 
Sándor, Gyulai Pál) verseire írt kórusait adták elő.  
Szünet helyett pedig az Excanto együttes adott elő 
régi reneszánsz táncokat Mátyás király udvarából,  
régi magyar táncokat az Apponyi kéziratból és korai 
verbunkosokat bécsi gyűjteményekből.

Kodály után is van élet, avagy modern, magyar nyelvű 
kórusrepertoárt tekintve semmi szégyenkeznivalónk 
nincsen: az est folyamán felhangzott kórusok mind-
egyike kiváló kompozíció volt. Az ősbemutatók (Megy-
eri Krisztina: Bodzavirágból és Vajda János: Tündér-
kert) közül a Vajda-mű frappánssága miatt ugyan 
jobban tetszett, de Megyeri Krisztina merész hang-
zatokat felvonultató műve is remek opus, talán kicsit 
ki is lógott a műsorból túlzottan összetett volta miatt. 
A többi kortárs szerző szintén nem szorul védelemre, 
ahogyan természetesen a műfaj „nagy öregje”, 
Kodály Zoltán sem, akinek a korai, 1904-es Este 
című vegyeskara egyáltalán nem hatott elavultként 
a modernebb szerzemények mellett. Persze ahhoz, 
hogy bizonyos zeneműveket meggyőzőnek találjunk, 
elengedhetetlen a jó előadás, értő tolmácsolás. A volt 
és jelenlegi zeneakadémiai növendékekből álló Új Liszt 
Ferenc Kamarakórus szinte végig hibátlanul énekelt a 
koncerten. Az mindenképpen hallatszik a kóruson, 
hogy gondosan kiválogatott hangokból áll: mindegyik 

ÜNNEPLÉS DUPLÁN
szólam szép homogén hangon szól, legjobban ez ta-
lán Kocsár Miklós Májusi kétségbeesés és Tóth Péter 
Szerelem, jaj te szerelem című darabjaiban volt hall-
ható. Sőt, ezen az estén a férfi-szekció talán egy fokkal 
jobbnak tűnt (főleg Farkas Ferenc Az öröm illan és Tóth 
Péter Álmatlan éj című kórusainak előadása alapján), 
de nem gondolom, hogy a női szólamok egyébként va-
lamivel is gyengébbek lennének. Egyedül a Kodály-mű 
szólója volt egy kissé haloványabb, bár kétségtelen,  
hogy magassága miatt nem egyszerű énekelnivaló. 

A kórus karnagya, Erdei Péter szakavatott ismerője en-
nek a repertoárnak, biztos kézzel irányította az együt-
test. Különösen meggyőzőnek bizonyult az a széles 
dinamika, amit együtteséből kihozott. A vendégként 
fellépő Excanto régizenei együttes saját, régi ma-
gyar táncokból összeállított blokkja tetszett, viszont 
a két Orbán-műben (Zsolozsma és Lux Aeterna) való 
közreműködésük lehetett volna valamivel jobb.
A hangverseny egyetlen, ámde nagy hibája az volt, 
hogy ezt a remek produkciót kb. 80 ember hallotta 
– vagyis az Ádám Jenő Zeneiskola hangversenyterme 
még félig sem telt meg. Nem tudom, hogy ennek 
az oka miben keresendő (tapasztalataim alapján a  
kórusos hangversenyek mindig igazi „tömegrendezvé-
nyek” szoktak lenni), mindenesetre én mindenkit csak 
arra biztatnék, hogy ha legközelebb az Új Liszt Ferenc 
Kamarakórus ad hangversenyt, akkor feltétlenül hall-
gassa meg. Érdemes.

(Magyar költők, magyar zeneszerzők. Az Új Liszt  
Ferenc Kamarakórus hangversenye. 2012. január 22.  
19:00. Ádám Jenő Zeneiskola Díszterme. Műsor: 
Farkas Ferenc: Az öröm illan (Tóth Árpád versei);  
Kocsár Miklós: Májusi kétségbeesés (Kányádi Sándor); 
Megyeri Krisztina: Bodzavirágból (Nemes Nagy Ágnes); 
Vajda János: Tündérkert (Faludi Ferenc); Excanto 
együttes: Reneszánsz táncok Mátyás király udvarából, 
Táncok az Apponyi kéziratból (1730), Korai verbun-
kos táncok bécsi gyűjteményből; Orbán György: Zso-
lozsma (Pilinszky János); Orbán György: Lux Aeterna 
(Nagy László); Tóth Péter: Szerelem, jaj, te szerelem 
(Nagy László); Tóth Péter: Álmatlan éj (Weöres Sán-
dor); Kodály Zoltán: Este (Gyulai Pál). Közreműködtek: 
Új Liszt Ferenc Kamarakórus (karnagy: Erdei Péter), 
Excanto együttes (művészeti vezető: Kállay Gábor). 
Házigazda: Tóth Endre.)

Németh Zsombor

VÁJTFÜL
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OPERA? SÌ, MOLTO, PER FAVORE!

kevesebbet vállalt magára, mint hogy megreformálja a 
magyar operajátékot.
Lehetetlennek tűnő feladatra vállalkozott a tíz- 
tizenegy fiatal művész: Magyarországon, 2012-ben 
őrültségnek tűnik bármit létrehozni a semmiből; de 
nekik volt egy álmuk. Az, hogy ha megkérdezik majd 
egy szép napon valakitől, hogy „Operát parancsol?”, 
akkor az lesz a válasz, hogy „Operát? Természetesen, 
nagyon is, kérem!” Vállalkozásnak tiszteletre méltó 
szent őrület, életpályának kockázatos, álomnak pedig 
meglehetősen légből kapott.

Csakhogy időközben ott volt az a koncert. 

Már régen be kellett látnom: nem vagyok könnyen 
elbűvölhető koncertlátogató – a MoltOperának azon-
ban sikerült elbűvölnie. Pedig nem a legkönnyebb  

VÁJTFÜL

Nekem nemrég volt szerencsém ezt a mondatot a 
lehető legpozitívabb befejezéssel hallani. Ugyanis 
akik ott voltunk február 15-én este 19 órakor a Nádor 
Teremben, tanúi lehettünk egy kisebbfajta csodának: 
megszületett a MoltOpera operatársulat, amely nem 

Akik azt mondják, kis hazánkban semmi sem  
történik; akik azt állítják, az opera halott műfaj;  
akik szerint komolyzenével nem lehet megtölteni 
egy koncerttermet – nos, azok nem járnak a Nádor  
Teremben. Vagy ha járnak, akkor nem jókor. 

„Van egy álmom.” – ismerős mondat? Bizonyára  
legalább egyszer-kétszer már mindenki hallotta ezt 
úgy is, azzal a hangsúllyal, ahogy a sejtelmes, nagy 
igazságokat és a giccsbölcsességeket hallani lehet.  
És gyakran aztán úgy halljuk ezt a mondatot, hogy 
„Volt egy álmom, de…”, és válogatott, változatos  
variációk sora következik egy végtelen témára, hogy 
végül is miért nem, meg egyáltalán.

Ágoston László, Sipos Marianna
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műsorral készültek. Nehéz, ugyanakkor közis-
mert – tehát előítéletekkel és elvárásokkal jócskán 
megtűzdelt – áriák sorjáztak a színpadon egymás 
után, ráadásul a társulat arra is vállalkozott, hogy 
az est második felében mintegy vázlatszerűen félig  
szcenírozott jeleneteket mutasson meg számunkra 
készülő Don Giovanni-előadásukból. De a szereplő 
művészek, vagyis sorrendben Göncz Renáta, Decsi 
András, Dani Dávid, Sipos Marianna, Ágoston László, 
Kiss András és Gradsach Zoltán, valamint az őket hihe-
tetlen megbízhatósággal, zeneiséggel és precizitással 
kísérő Kulcsár Janka és Russell Harrold vették az akadá-
lyokat, méghozzá briliánsan. Persze, voltak hibák, 
kevésbé sikerült pillanatok, és a vájt fülű zeneértő 
számára megjegyezhető gyenge pontok, de mindez 
nem számított, mert a koncert végére engem is elra-
gadott a lelkesedés, és nagyjából úgy tapsoltam vissza  
századszorra is a művésznőket és művész urakat, 
mint régen, kisfiúkoromban, amikor a nagymamám  
életemben először vitt el operába.

És ebben rejlik a MoltOpera nagy ereje és lehetősége. 
Végül is a művészet a magasabb rendű kutatása mel-
lett az emberi gyermeklélek megszólítására is törek-

szik, és legyen bármilyen fiatal vagy öreg, laikus vagy 
profi, a közönség arra vágyik, hogy lelkesedhessen és 
pecsenyevörösre tapsolhassa a tenyerét a koncerteken 
és az előadásokon. Ehhez pedig az előadók részéről 
komoly felkészültség, elhivatottság, lelkesedés és hit 
kell – és még valami. Az, hogy legyen egy álmuk, ami 
röpíti őket; egy álmuk, amit valósággá válthatnak.

Márpedig ez sikerült. Bravi, bravissimi! Grazie mille, 
MoltOpera!

(MoltOpera operatársulat, Bemutatkozó koncert. 
2012. február 15. 19:30. Nádor Terem. Műsor: Mozart: 
Don Giovanni – Zerlina áriája, Là ci darem la mano, O 
statua gentilissima, valamint a nyitójelenet; Donizetti: 
A szerelmi bájital – Nemorino áriája; Verdi: Simon 
Boccanegra – Fiesco áriája; A szicíliai vecsernye: Elena 
bolerója; Attila: Attila áriája; Puccini: Gianni Schicchi 
– Schicchi áriája; Erkel: Bánk bán – Tisza parti jelenet. 
Közreműködtek: Göncz Renáta, Decsi András, Dani 
Dávid, Sipos Marianna, Ágoston László, Kiss András, 
Gradsach Zoltán, Kulcsár Janka, Russel Harrold.) 

Czinege Ádám
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Darázs Renátát, az elméleti tanszék és a kecske-
méti Kodály Intézet magánének-tanárát közvetlen  
stílusáról és segítőkészségéről már sokan ismerik.  
A most következő interjú egy hideg téli estén készült 
a Puskin Kávéházban. 

Uzsaly Bence: Milyen voltál gyereknek, milyen család-
ban nőttél föl?

Darázs Renáta: Fantasztikusan összetartó családban 
éltünk a nővéremmel együtt, különösen az anyai 
nagyszüleimmel volt szoros a kapcsolat, őket – falun 
éltek – minden hétvégén meglátogattuk. Én nagyon 
önfejű gyerek voltam, akaratos, és rettenetesen tud-
tam sikoltozni. A szüleim nagyon jól bírták a strapát, 
nem volt ebből baj, de most már úgy gondolom, nem 
lehetett egyszerű velem. 

UB: Mikor döntötted el, hogy énekes leszel? 

DR: Olyan családban nőttem fel, ahol mindenkinek jó 
hallása és jó hangja van – de zenész nincsen. Várat-

„A LEHETŐ LEGJOBBAN MEGÉRTENI”

lan volt, hogy én mégis zenész lettem. A zenei pályára 
elég korán gondoltam, de az is hamar kiderült, hogy 
zongorista nem lehet belőlem, mert nem elég jó a 
kezem hozzá. Aztán gondolkodtam, hogy mi lehetnék 
még. Eszembe jutott a zenetudományi szak, vagy a 
karmesterség is. 16 éves koromban kezdtem énekelni 
tanulni a zongorázás mellett, de nem lehetett tudni, 
mi lesz belőle. Voltak olyan ábrándjaim is, hogy mete-
orológus leszek, meg író. Végül a Szegedi Egyetemre 
adtam be a jelentkezésemet magyar–matematika 
szakra. Az egyetem mellett folytattam a zenélést.  
Ott érlelődött meg bennem, hogy én mégiscsak 
énekelni szeretnék. Így vettem egy hajtűkanyart,  
beadtam a felvételi lapomat csak és kizárólag a  
Zeneakadémiára, úgy, hogy senkinek nem mondtam 
meg. Utána elmentem énekórára, közöltem a tanárom-
mal, hogy ez van, és ugye felkészít; bekönyörögtem 
magam a szegedi konziba szolfézsórára; és végül 
elmondtam otthon, hogy jelentkeztem a Zeneaka-
démiára, de „úgyse vesznek föl”. Aztán fölvettek. 

UB: Miben látod a jó zenélés, vagy a jó tanítás  
lényegét?

DR: Számomra a jó zenélés lényege az, hogy a 
lehető legjobban megértsük, és a leghívebben köz-
vetítsük azt, amit a zeneszerző elgondolt és leírt,  
s ezt juttassuk el azokhoz, akik nem tudják elolvasni  
a kottát. A jó tanítás így az, ami hozzásegíti az 
embereket ahhoz, hogy erre képesek legyenek.  
Erről persze órákat lehetne beszélni, és nekem ez na-
gyon fontos is. Az elmúlt években megpróbáltam föl-
térképezni azt a tudást, amit az utóbbi párszáz évben 
az éneklésről, énektanításról leírtak. Egyik legnagyobb 
hiányossága a mai magyar énektanításnak, hogy az 
írott forrásokról hajlamosak vagyunk megfeledkezni.  
Természetesen vannak kivételek, de nem sikk 
utánaolvasni. Emiatt vannak aztán mindenféle men-
demondák, anatómiailag teljesen megalapozatlan 
vélemények és elképzelések az éneklésről. Nekem – 
mivel egyetemre jártam, és rendszeres gondolkodásra  
voltam nevelve – szükségem volt válaszokra.  
Nagyon sok mindent, könyveket, régi énekiskolákat 
megnéztem, elolvastam – ezek magyarul nagyrészt 
hozzáférhetetlenek –; illetve régi felvételeket hallgat-
tam. Úgy érzem, sikerült ebből valamit leszűrnöm.  
A zenetanulásban, zenélésben persze fontos és kikerül-
hetetlen a közvetlen tapasztalat, de ne feledkezzünk 
meg arról, hogy háromszáz évvel ezelőtt is énekeltek 
emberek, nem is akárhogyan, és le is írták a tapasz-
talataikat. Érdemes lenne ezt megőrizni és átadni.  
Természetesen az óráim 99%-ában zenélünk, de  
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igyekszem egyszerűen és közérthetően meg is ma-
gyarázni, hogy mit miért csinálunk. Sok felvételt 
hallgattam olyan énekesekkel, akik még a 19. század-
ban iskolázódtak, és töretlen hagyományozódás 
mutatható ki az első bel canto korszaktól! Pontosan 
vissza lehet vezetni, hogy ki kinek volt a tanítványa, 
és ennek az eredményeit máig meg lehet hallgatni.  
A tiszta forrást én itt találtam meg. A 20. század-
ban egyrészt a történelem eseményei, másrészt az 
ízlés változása elég sok mindent tönkretett ebből a 
folytatólagos hagyományból.

UB: Alapvetően miben tér el ez a megismert hagyo-
mány attól, ami az énektanításban ma divat?

DR: Sokkal alaposabban, hangszerszerűbben képezték 
ki a hangot, mint ma. A dikció nem volt olyan fontos. 
Persze ma már nem lehet ilyen egyoldalúan tanítani, 
vegyíteni kell a kettőt. Nekem nagyon tetszik, hogy sok 
időt szántak arra, hogy jól megtanuljanak énekelni.  
Direkt kapcsolat volt az énekes és a zene között.  
Abban fantasztikusak ezek a régi énekesek, hogy 
nincsenek technikai gátjaik, amire gondolnak, az meg 
tud valósulni. A régi iskolákban minden technikai 
elemről szó van, mindent részletesen gyakoroltatnak, 
semmi sem lehet esetleges. Egyetlen dolog van, amit 
soha nem erőltettek, ez a hangerő. Ez egyszerűen 
nem volt kérdés. Ha valaki jól énekel, visz a hangja!  
Ma gyakran forszírozzák a hangos játékot vagy 
éneklést. Pedig a hangerő magától megjön, ha jó  
technikával éneklünk. 

UB: Van-e olyan műfaj vagy szerző, ami vagy aki  
különösen közel áll hozzád?

DR: Egyértelműen a dal áll hozzám a legközelebb, 
magamat dalénekesnek tartom. A szerző nehezebb 
ügy. Most talán a legnagyobb kedvencem Schubert,  
de ez szezononként változó. Nagyon szeretem a 
franciákat is. Fauréról írtam a disszertációmat,  
de Debussy és Ravel is nagyon kedves nekem.

UB: Kecskeméten külföldieket tanítasz. Miben külön-
böznek ők a zeneakadémistáktól? 

DR: Nagyon más kulturális háttérrel rendelkeznek, mint 
a magyarok, és mindenki a saját országára jellemző 
pozitívumokat vagy hátrányokat hozza magával.  
Főleg a keleti diákoknak nehéz az európai kultúra  
bizonyos nüánszait elmagyarázni. Van például olyan  
növendékem, aki nem értette, hogy tudom Schu-
bertet Schumanntól megkülönböztetni, számára 
a kettő egyforma. Vagy ugyanilyen érthetetlen 
számukra, ha mondjuk egy Haydn-dal szövegében  
előjön valamilyen mitológiai utalás. Ami viszont 

számomra nagyon szimpatikus Kecskeméten, hogy 
rendkívül motiváltak a hallgatók, soha nincs hiányzás, 
mindenki maximálisan kihasználja a rendelkezésére 
álló időt, pontosan és fölkészülten jön, kottával, le-
fordított szöveggel, és megpróbálja a dolgokat a 
maga eszközeivel megoldani. Maximális a hozzáállás!  
Ráadásul sok széphangú tanítványom van, szóval 
élvezet őket tanítani. Itt az Akadémián szintén nem 
panaszkodhatom a növendékeimre, de talán ez az  
akarás nem mindenkiben van meg. 

UB: Tükröződik-e a technikai, vagy kottaolvasási 
fölkészültségben, hogy nálunk megvalósul valami a 
Kodály-módszerből?

DR: Mindenképpen látszik. Például a lapról olvasásban, 
vagy a modulációk biztos felismerésében a magyarok 
sokkal ügyesebbek. A külföldiek számára a szolmizáció 
először csak egy újabb kínai nyelv, amit ráhúzunk a 
zenére. Nem értik, hogy ez abban segít, hogy rögtön 
tonalitásokat lássunk. Örül, hogy le tudja szolmizálni, 
de nem használja a szolmizálást igazi funkciójában. 

UB: Van-e valami kedves tevékenység, amivel szívesen 
foglalkozol a szabadidődben? 

DR: A zenén kívül nagyon szeretek olvasni. Egy élet 
sem elég arra, hogy az ember a klasszikus irodalmat 
elolvassa, de folyamatosan pótolgatom a hiányokat. 
Most éppen az antik görög regények voltak terítéken 
nálam, a legutóbbi a Daphnis és Chloé, amitől teljesen 
el vagyok bűvölve, nem értem, hogy eddig miért nem 
olvastam el. A másik, amit a növendékeim is tudnak, 
hogy nagyon szeretek sütni-főzni, vagy egyáltalán a 
konyhában bármit alkotni. 

UB: Általában nagyon mosolygós vagy, és szemmel 
láthatóan nagy örömmel zenélsz. Mi az, ami mindig 
frissen tartja a muzikalitásod?

DR: Leginkább az újabb és újabb kérdések tartanak 
frissen. Ez nem olyan, hogy valamit egyszer megtanul 
az ember, mint egy matematikai bizonyítást, és utána 
kipipálja. Minden darabnál és minden embernél újabb 
problémák lépnek fel, és azokat meg kell valahogy 
oldani. A másik, hogy nagyon szerencsés természetem  
van, mert mindig sikerül örömet találnom abban, 
amit tennem kell. Az éneklésnél egyébként is nagyon  
fontos, hogy oldott és bíztató legyen a hangulat.  
És ezt annyit mondom a növendékeimnek, hogy rám 
is visszahat. Annyit lelkesítem őket, hogy ez rajtam is 
lecsapódik.



Március 10., szombat 19 óra

VENTOSCALA
KAMARAESTEK V.

Vámosi-Nagy Zsuzsa – fuvola
Szilágyi Kinga Katinka – hárfa

Briccialdi, Liebermann, Meskó Ilona, Paganini, 
Piazzolla és Saint-Saëns mûvei

Március 23., péntek 19 óra

ETÛDFANTÁZIÁK
Alejandro Vela zongoraestje
Közremûködik: Korcsolán Orsolya – hegedû

Bellini-Liszt, Franck, Kapustin, Rachmaninov 
és Schubert mûvei

Március 26., hétfô 19 óra

GYÖKEREK III.
Nagy tanáregyéniségek a Zeneakadémián 

FARKAS FERENC
Musica Nostra Énekegyüttes Vezényel: Mindszenty Zsuzsánna

Körmendi Klára – zongora
Fejérvári János – brácsa

Bálint János – fuvola

Március 31., szombat 19 óra

UTÓPIA – KASSÁK 125
Az óbudai Alternatív Közgazdasági Gimnázium diákjai 
A Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem hallgatói
A filmet készítette: Tóth Ridovics Máté
Zenei szerkesztô: Morvay Judit
Irodalmi szerkesztô: Nádor Zsófia
Rendezô: Juhász Bálint
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