02

KÖSZÖNTŐ

AMI A BOLONDOK
NAPJÁT ILLETI…

IMPRESSZUM

… – nos, senki sem tudja biztosan, mi a hagyomány alapja,
de úgy tűnik, francia szokás. (Ez persze talán nem is olyan
meglepő.) Az 1500-as évek végi Franciaországban ugyanis
az új év április 1-jén kezdődött, és előtte egy nyolc napos
ünneppel készültek az esztendő fordulójára.
Van persze ebben némi logika – én is sokkal inkább érzem
az új időszak megjelentét tavasszal, az új élet kisarjadásakor, az enyhülő és egyre illatosodó levegő megérkeztével,
mint tél kellős közepén, a hidegben, fagyban, hóhiányban
és lucsokban, a legmagasabb gázszámlám megérkezése
előtt. (Ráadásul tavasszal a rezsi is csökken.)
Így tehát azt mondom: új évre fel, Zeneakadémia!
És ha már új év, akkor számvetés.
Sokan kérdezik tőlem, hogy kellett-e nekem ez a HÖK-elnök
dolog, és egyáltalán, minek pluszcsomókat kötögetni az
idegeimre. Nemrégiben már annyit kérdezték tőlem, hogy
én magam is végiggondoltam a dolgot.
És az lett a válasz, hogy igen. Nekem ez kellett. Mert én
hiszek abban, hogy a párbeszéd és a közös munka végül
eredményre vezet. Mert hiszek abban, hogy nem kell elfogadnunk a helyzetet, ha nem tetszik, hanem érdemes
megpróbálni változtatni.
Ugyanakkor a munka sohasem lehet egy emberé. Egyrészt,
mert beleroppan, másrészt meg képtelenség, hogy
egyvalaki mindent átlásson. Én sem egyedül dolgozom
– kiváló és elszánt munkatársakkal, kollégákkal, barátokkal együtt. Nélkülük nem lennének bulik, nem kapnátok
szoctámot, nem lenne ösztöndíj vagy korcsolyabelépő –
mert egyedül minderre képtelen lennék. Köszönet illeti
tehát őket is, amiért vannak, segítenek, dolgoznak körömszakadásig. És köszönet illeti őket, mert megértették:
igenis, van értelme.
Van értelme.
Czinege Ádám
HÖK elnök

FIGARO | 2012. április

Főszerkesztő:
Tóth Endre
Főszerkesztő-helyettes:
Kerner Mária
Felelős kiadó:
LFZE HÖK
Kiadványterv, tördelés:
H’Art Photo and Design Kft.
Olvasószerkesztő:
Széman Emese Rózsa
Szerkesztők:
Belinszky Anna
(Bandemonda)
Burkus Boglárka
(Figyelő)
Czinege Ádám
(HÖK)
Herman Péter
(Fotó)
Horváth Lucia
(Múltidéző)
Kerner Mária
(Ablak)
Kristofori Ferenc
(Rejtvény)
Nász Renáta
(Szenátus)
Németh Zsombor
(Vájtfül)
Sipos Soma
(Zenebona)
Uzsaly Bence
(Portré)
Lektor:
Kovács Sándor
(Vájtfül)

TARTALOM

04

FIGYELŐ

06

ABLAK

08

MÚLTIDÉZŐ

10

BANDEMONDA

12

KULISSZA

14

LEMEZAJÁNLÓ

16

SZENÁTUS

17

ZENEBONA

18

REJTVÉNY

19

VÁJTFÜL

22

PORTRÉ

03

Kurzusok, eredmények, ajánlók
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Február végi döntések

Áprilisi koncertkalauz

Keresztrejtvény

Koncertkritikák

Interjú Kutnyánszky Csabával
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FIGYELŐ
YAMAHA ÖSZTÖNDÍJ VERSENY EREDMÉNYEI
A 2012-re fafúvósoknak meghirdetett Yamaha
Ösztöndíj verseny nagy sikerrel zárult. A Yamaha
Music Foundation of Europe által felajánlott
1000 eurós ösztöndíjat két hallgatónk:
Beleznai Anna (fagott) MA II. éves és Kiss Ágota
(fuvola) MA II. éves hallgatónk nyerte megosztva
500-500 euró értékben.
Sikerükhöz szívből gratulálunk!
Forrás: http://lfze.hu/hirek/686

A LANTOS REZSŐ KARVEZETŐ VERSENY
DÍJAZOTTJAI
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Karmester és
Karvezető tanszéki csoportja, valamint a Lantos Rezső
Alapítvány és a KÓTA által meghirdetett Lantos Rezső
Karvezető Verseny díjazottjai hallgatóink közül:
I. díj (a Lantos Rezső Alapítvány ösztöndíja):
Erdélyi Dániel – Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem,
Budapest (tanárok: Gál Tamás, Ligeti András, Erdei
Péter)
III. díj (a Kecskeméti Kodály Intézetért Alapítvány
ösztöndíja):
Hermann Szabolcs – Gheorghe Dima Zeneakadémia,
Kolozsvár (tanár: Cornel Groza), Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest (tanár: Kutnyánszky
Csaba)
Közönségdíj (a Lantos Rezső Alapítvány ösztöndíja):
Erdélyi Dániel
A KÓTA különdíja (felkérés KÓTA konferencián való
előadás megtartására):
Hermann Szabolcs
Forrás: http://lfze.hu/hirek/694

HALLGATÓINK A SZÍNHÁZ- ÉS
FILMMŰVÉSZETI EGYETEM
SANZONVERSENYÉNEK DÍJAZOTTJAI KÖZÖTT
A Színház- és Filmművészeti Egyetem Neményi Lili
(1902–1988) opera- és sanzonénekes által alapított sanzonversenyén a Legjobb új dal díjat Kovács
Adrián (alkalmazott zeneszerzés BA I.) nyerte Weöres
Sándor Hazatérés című versére komponált dalával.
A dal előadója Zoltán Áron (színművész II.) volt. A díjat
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a SZFE színházrendező szakos hallgatói ítélték oda.
Ez a produkció az összetett versenynek első
helyezettje is volt egyben.
Harmadik díjban részesült Vidnyánszky Attila
(színművész II.), aki Mátyássy Szabolcs (alkalmazott
zeneszerzés BA I.) Weöres Sándor Majomország című
versére komponált dalát adta elő.
Forrás: http://lfze.hu/hirek/697

TORNYAI PÉTER VERSENYGYŐZELME
A Wiener Konzerthaus «Towards the Next 100 Years»
elnevezésű nemzetközi zeneszerző versenyének
vonószenekari kategóriájának győztese Tornyai Péter
(zeneszerzés MA II.) lett, Ach Gott und Herr című
kompozíciójával.
A díj részeként a darab elhangzik a Konzerthaus
Mozart-termében a Wiener Kammerorchester
előadásában.
A versenyt a Wiener Konzerthaus hirdette meg 100.
ünnepi hangversenyévada alkalmából 2012/13-ra.
A győzelemhez szívből gratulálunk!
Forrás: http://lfze.hu/hirek/700

HALLGATÓINK SIKERE A IX. DOHNÁNYI ERNŐ
ORSZÁGOS KAMARAZENEI VERSENYEN
Idén kilencedik alkalommal rendezték meg 2012.
március 3-4-én Debrecenben a Dohnányi Ernő Országos Kamarazene Találkozót és Versenyt. A magyar
zenei felsőoktatás egyik legnívósabb kamarazenei
megmérettetésére az ország minden pontjáról
(Győr, Pécs, Miskolc, Szeged, Debrecen, Budapest) érkeztek hallgatók. Devich Sándor zsűrielnök
munkáját Drahos Béla fuvolaművész és Hargitai Imre
zongoraművész segítette.
Egyetemünket két vonósnégyes képviselte, s mindkét
csapat sikerrel szerepelt a versenyen. Mézes Mátyás (I.
hegedű), Revóczky Ottília (II. hegedű), Krähling Dániel
(brácsa) és Miski Anett (gordonka) – kamaratanáruk:
Botvay Károly – Dohnányi Desz-dúr vonósnégyese
I. és II. tételének interpretálásával nyerte el a zsűri
tetszését és szerepet kapott a gálán is. A legnagyobb
sikert Nyári László (I. hegedű), Guttmann Mátyás (II.
hegedű), Berki László (brácsa) és Balázs István (gordonka) – tanáruk: Devich János – aratta, produkciójuk-

FIGYELŐ
kal a kiemelt díjat érdemelték ki. Dohnányi Desz-dúr
vonósnégyesének I. tétele mellett kortárs művet
is játszottak, Bella Máté Tanulmány című darabját,
mellyel nemcsak a zsűritagokat, de a közönséget is
lenyűgözték. A Nyári Kvartett már második alkalommal szerezte meg a rangos díjat.
Forrás: http://lfze.hu/hirek/688

BALOGH-ZILCZ HARSONA- ÉS TUBAVERSENY
A Magyar Állami Operaház próbatermében megrendezésre kerülő harsona- és tubaversenyre a BaloghZilcz Harsonaalapítvány támogatásával, 2012. április
21-én, szombaton, 10 órakor várják a jelentkezőket.
Az egyfordulós versenyre a Zeneakadémia és a
vidéki egyetemek hallgatói a 2011. évi díjazottak
kivételével egyaránt jelentkezhetnek. A művek
bármelyike előadható kottából.
A verseny előtt legalább két nappal meg kell nevezni
a választott mű szerzőjét, a darab címét, amennyiben
az ajánlottól eltér, a felkészítő tanár és a zongorakísérő
személyét, valamint az előre tervezhető sorrendi
kéréseket.
Jelentkezni B. Nagy Juditnál lehet, az alábbi
elérhetőségeken: bnagy.judit@lisztakademia.hu, a
(+361) 462-4600/214 telefonszámon, vagy személyesen a Zeneakadémia Ligeti György Épületében,
Budapest VII. kerületében, a Wesselényi u. 52.-ben.
A verseny anyaga:
Kötelező (1.) és szabadon választott (2.) művek
Tenorharsona
1.) Vukán György: Pozan (zongorakíséretes változat)
2.) F. David: Concerto I., II. tétel vagy egyéb szabadon
választott darab

KIVÁLÓ TANÁRAINK AZ IDEI
MŰVÉSZETI DÍJAZOTTAK KÖZÖTT
Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetést adtak
át dr. Pávai István néprajzkutatónak, zenetudósnak,
a Hagyományok Háza tárvezetőjének, a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszéke adjunktusának.
Kiemelkedő zeneszerzői, zenei rendezői tevékenységéért Erkel Ferenc-díjban részesült Olsvay Endre
zeneszerző, az Alkotóművészeti és Zeneelméleti
Ismeretek Tanszék adjunktusa.
Kiemelkedő zenei és előadó-művészeti tevékenysége elismeréseként Liszt Ferenc-díjban részesült
Borbély Mihály jazz szaxofonművész, a Jazz Tanszék
docense; Dráfi Kálmán zongoraművész, a Billentyűs
és Ütőhangszerek Tanszéke megbízott vezetője, habilitált egyetemi docens; Farkas Gábor zongoraművész,
a Billentyűs és Ütőhangszerek Tanszék tanársegédje.
Kiemelkedő zenetudományi, zenekritikai és zenei
ismeretterjesztő tevékenységéért Szabolcsi Bencedíjban részesült Solymosi Tari Emőke zenetörténész,
az Alkotóművészeti és Zeneelméleti Ismeretek Tanszék
adjunktusa.
Kossuth-díjban részesült Kelemen Barnabás hegedűművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi docense, valamint Sebő Ferenc zeneszerző,
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene
Tanszékének egyetemi tanára.
Széchenyi-díjban részesült Gonda János zongoraművész, zenetörténész, a jazz tanszak alapítója.
Forrás: http://lfze.hu/hirek/703

Basszusharsona
1.) Vukán György: Pozan (zongorakíséretes változat)
2.) E. Bozza: New Orleans vagy egyéb szabadon választott darab
Tuba
1.) Vukán György: Tuba (zongorakíséretes változat)
2.) A. Lebegyev: A-dúr tubaverseny
Forrás: http://lfze.hu/hirek/682
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ÖSSZMŰVÉSZET
SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI
EGYETEM
A 1/2 kegyelmű
F. M. Dosztojevszkij regénye;
a színművész – zenés színész
szakirányú osztály (2008–2013)
munkája
Időpontok:
április 1. 15:00, április 7. 19:00,
április 11. 19:00, április 17. 19:00
Helyszín: Ódry Színpad
Berenice / Egy kis Marivó
1. felvonás: Jean Racine: Berenice
(1670)
2. felvonás: Marivaux A szerelem
és véletlen játékai (1730) című
műve nyomán Lator László fordításának felhasználásával
Időpontok: április 2. 19:00, április
14. 19:00, április 15. 19:00
Helyszín: Klub / Várkonyi-terem
Isten madárkái
Szép Ernő egyfelvonásosa; a színművész – bábszínész szakirányú
osztály (2008–2013) munkája
Időpont: április 3. 19:00
Helyszín: Padlás
Gimesi Dóra:
Olympos High School
Időpont: április 4. 15:00
Helyszín:
Ódry-aula, Nádasdy-terem
Borka Mumusföldön – avagy ki
nem akar mumus lenni?
A színházrendező – bábszínházi
rendező szakirányú osztály (2008–
2013) munkája
Időpontok, helyszínek:
április 5. 15:00, Ódry Színpad;
április 12. 15:00, Padlás;
április 22. 11:00, Ódry Színpad
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Bertolt Brecht: Félelem és macskajaj a Harmadik Birodalomban
Időpontok: április 6. 15:00,
április 12. 15:00, április 20. 15:00
Helyszín: Ódry-aula, külső helyszín
Lukas Bärfuss:
Szüleink szexuális neurózisai
Időpont: április 13. 19:00
Helyszín: Padlás
BÍÍT
A színművész – zenés színész
szakirányú osztály (2008–2013)
munkája
Időpont: április 14. 15:00
Helyszín: Ódry Színpad
Lépésről lépésre
A színművész – zenés színész
szakirányú osztály (2008–2013)
munkája
Időpont: április 16. 19:00
Helyszín: Ódry Színpad
Mulatság
A színházrendező – bábszínházi
rendező szakirányú osztály (2008–
2013) munkája
Időpont: április 18. 19:00
Helyszín: Padlás
Futótűz
FÜGE Produkció előadása
Időpontok:
április 19. 19:00, április 20. 19:00
Helyszín: Ódry Színpad
Karnyóné-gyakorlatok
Írta: Csokonai Vitéz Mihály; a színművész – bábszínész szakirányú
osztály (2008–2013) munkája
Időpont: április 22. 19:00
Helyszín: Padlás
Versenyfutás
A színművész – bábszínész szakirányú osztály (2008–2013) munkája
Időpont: április 25. 15:00
Helyszín: Padlás

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI
EGYETEM:
„FÉNY-KÉPEK”
Nagy Barbara kiállítása
Helyszín: Szentendrei Képtár
(Szentendre, Fő tér 2–5.)
Megtekinthető: 2012. április 22-ig,
hétfő és kedd kivételével naponta
14 és 18 óra között
Arcrekonstrukció
A kiállítás a Magyar Képzőművészeti Egyetem Művészeti Anatómia
Rajzi és Geometria Tanszékének
kutatási anyaga, a Perkáta Nyúlidűlőn feltárt emberi maradványok
rajzi feldolgozása. A kiállított grafikai anyagot a perkátai lelőhelyek
válogatott leletei egészítik ki.
MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI
EGYETEM
grafika_100+2
Helyszín: Városi Galéria
(Nyíregyháza, Selyem út 12.)
Megtekinthető: 2012. április 14-ig,
vasárnap és hétfő kivételével minden nap 9 és 17 óra között
FIGYELEM!
KEDVEZMÉNYES JEGYEK
(-300 Ft) VÁLTHATÓK
AZ ÓDRY SZÍNPAD
Ágytörténetek, Berenice / Egy
kis Marivó, valamint az Olympos High School című darabok
tetszés szerint választott előadásaira, amennyiben felmutatjátok az Ódry Színpad
Közönségszolgálati Irodájában
a Katona József Színház
Oleg és Vlagyimir Presznyakov: Cserenadrág, Moliére:
A mizantróp vagy Nádas Péter:
Szirénének című előadásaira
szóló jegyeteket.

i
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AJÁNLÓ

KKK

XIX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál

2012. március 6. Ligeti György Épület

2012. április 19. és 22. között rendezik meg a
Millenárison a XIX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált, amely hagyományosan vendégül látja a
világ legrangosabb íróit, költőit, akik közül a díszvendég – idén Claudio Magris, olasz író – veheti át
Budapest Főpolgármesterétől a Budapest Nagydíjat.
A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál a világirodalom és a hazai szellemi élet kiemelkedő képviselői
(25 ország közel 100 neves alkotója, 400 hazai és határon túli magyar író, tudós, művész) részvételével
kulturális programok sokaságát kínálja: író-olvasó
találkozók, felolvasások, dedikálások, irodalmi estek,
könyvpremierek, művészkönyv-bemutatók, kerekasztal-beszélgetések, koncertek, színházi bemutatók,
kiállítások, filmvetítések várják az érdeklődőket.
Minden könyv kisebb-nagyobb kedvezménnyel
vásárolható a fesztivál standjain, az örömhír pedig,
hogy diákigazolvánnyal díjtalan a belépés a vásárra
és a fesztivál programjaira. Bővebb információ: www.
bookfestival.hu
Jobbra: Koltai Lajos; Lent: a KKK közönsége
(fotók: Orbán Domonkos)
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MÚLTIDÉZŐ
Az ember zenész körökben innen-onnan hall olyan történeteket, miszerint a rezes-szekció focimeccset nézett
valamikor kis tévén az operaelőadáson. Én ilyenkor hitetlenkedve gondolom – ez csak valami vicc. Az áprilisi
anekdotákban azonban megerősítést nyer az ilyen történet igaz volta, csak – ha lehet – még fokozva azzal, hogy
a történet szerint néhanapján a férfi énekesek sem tudtak lemondani a focimérkőzés örömeiről az előadáson.
Ilyenkor könnyen komédiába fulladhatott a dráma, s akkor is, ha Gertrúd királynő éppen élő, sőt, komédiás
halottat kívánt alakítani. Kiderül továbbá, hogy a szocialista operajátszás hőskorában némely néző vette a
bátorságot, s a darab közben jó tanácsokkal látta el a szerelmét elvesztő főhőst (gondolom ilyen lehetett
Shakespeare színháza és a Varázsfuvola közönsége a külvárosi színházban). Ebben a hónapban tehát ismét
humoros történeteket olvashatunk énekesekről, az operajátszás közelebbi múltjából.
Horváth Lucia

Chelemen Paula karikatúrája
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MÚLTIDÉZŐ
A kedves emlékű Galsay Ervinkét
mindenki szerette az Operaházban. Nagy futballszurkoló
volt. Egy este „fontos” meccs, a
rádió közvetíti, de ugyanebben
az időpontban Goldmark Sába
királynője c. operában BaalHanan szerepét alakítja. Most mi
lesz? Hazulról hozott egy kis fülhallgatós rádiót, s mivel kitűnő
színpadi rutinnal rendelkezett,
pontosan belépett szólamaival.
A meccsközvetítő riporter hangja:
– Ajaj, Zico egyedül rohan a
labdával, szinte folyosót kapott
minden ellentámadás nélkül,
mint a kés a vajban...
Ervin, mint Baal-Hanan énekli:
– „Arca torzult, ajka lángol,
rémítő lidérces kép!
Bármi hősi, bármi bátor,
démon az, mi benne ég!”
Rádióriporter:
– Les! Les! Szabadrúgás!
Szabadrúgás!
Ervin – Baal-Hanan:
– „Megállj, te esztelen, megállj!
Te vétkes lélek, hagyd abba!”
Rádióriporter:
– Nem, a játékvezető bíró és
a partjelzők nem láttak lest!
Szörnyű!
Baal-Hanan szerepében:
– „A bíróság ítélt! Halál reá!”
Na igen, de az operában másodperces szünetek vannak, amikor
sem nem énekelnek, sem nem
játszik a zenekar, de Ervinke kegyes a mellette álló testőrökhöz,
ők is akarják hallani a meccsközvetítést. Kijjebb teszi a fülhallgatót
és csak a rádió hallatszik Salamon
király udvarában:
Rádióriporter:
– Jól van, drága aranylábú magyar
gyerekek!
Ezt nevezte Richard Wagner
Gesamtkunstwerk-nek.

II. Endrének, ennek a szegény
Árpád-házi királynak nem volt
oka nevetésre. Hazaérkezett a
háborúból, és holtan, meggyilkolva találja feleségét. Meglehetősen
hosszú bevezetés után csak egyetlen rövid áriára nyílik lehetősége
szegénynek:
„Száz hős csatában küzdöttem
én…”
Majd következik a tetemre hívás.
Két apród félrevonja a színpadi hátsó boltív gyászlepleit és
láthatóvá válik Gertrúd királyné
ravatala.
A budapesti Erkel Színház egyik
előadásán nem a megszokott
bábu feküdt a ravatalon, hanem
Gertrúd királyné alakítója, személyesen. Mindenesetre ez is fokozta
a gyászos, nyomott hangulat realitását. Endre a szerep szerint a
ravatal mellé lép, hogy fájdalmas
búcsút vegyen gonosz, de szép
és okos hitvesétől. Ekkor a halott
elkezd pislogni (ezt a nézők nem
láthatták).
– Miért hoztatok ily szégyent
reám? – kiált fel a király és elfullad
a hangja.
A halott ugyanis fintorog, grimaszokat vág, kiölti nyelvét, tátog,
mint a szárazra vetett hal, majd
kacéran kacsint, mintha azt mondaná: „gyere már Bandikám...”
II. Endre hátat fordít a közönségnek, egész testét rázza a nevetés. Aztán erőt vesz magán és
remegő hangon énekli tovább azt
a taktust, amelyben alkalma nyílik
megmutatni hangjának szárnyaló
magasságát. Hangja úgy lebeg,
hogy – szaknyelven – „át lehetne
bújni két lebegése között”.
A baritonistát mégis megdicsérték
„őszinte átélésből” fakadó alakításáért. Mily benyomást keltett a
„fájdalomtól eltompultan remegő”
magas hang.

Az ötvenes évek elején a Bánk
bán előadására készültünk egy
tiszántúli városunkban. Délben
együtt ebédelt az egész társulat a vendéglőben. Közel százan
voltunk a terített asztal mellett,
köztünk tenoristánk, a Bánk bán
címszereplője is. A pincérlány
ebédre egy-két kanálka tarhonyát
hozott egy kanálka pörkölttel.
Rettentően megijedt a szegény kis
pincérlányka, amikor a főhős tenor
rákiáltott elégedetlenkedve a
fejadag láttán:
– Ezt hozza Magyarország Nagyurának?

Vidéki előadás. A Bohémélet
utolsó felvonásának megható
utolsó jelenete. A nézőtér tele katonával. Mimi meghal. Rodolphe
kétségbeesetten ráborul Mimire.
Egy hang a nézőtérről:
– Most akarja megszeretni, mikor
már meghalt?

Báthy Anna Ponchinelli Gioconda
című operájába ugrott be. Régen
nem énekelt ebben az operában,
s persze próbája sem volt.
Mindent remekül énekelt. Csak
talán az mosolyogtatta meg a
közönséget, hogy az opera harmadik felvonásában hosszasan
balra tekintett és énekelte, hogy
„Végre jő a gondola”, és a gondola
a pontos zenei helyen besiklott a
színpadra jobbról.

Forrás: Ormay Imre: A gróf a vízbe
fúl… Budapest: Zeneműkiadó,
1971.
Bálint Marcell: Mi, Operaháziak.
Igazi pletykálkodások. Budapest:
Metapress, 1987.
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BANDEMONDA

BERKA EGYÜTTES

Berka Együttes
Kedves Olvasóink! Rovatunk ezen számának
főszereplője a moldvai csángó népzene egyik
legenergikusabb és legfiatalabb formációja, a
Berka Együttes. 2010-ben jelent meg első lemezük,
Szűnjék meg bánattól címmel.
A Berka Együttes 2008-ban alakult a Berszán és a
Kavalkád formációkból, ebből az összevonásból
született a név is, mely hamar rajtaragadt a zenekaron.
Táncházak, folkkocsmák és fesztiválok állandó
szereplői, nemrég a Citadellán már harmadik születésnapjukat ünnepelhették. 2011-ben a Folkbeats
Népzenei Tehetségkutató Versenyen a mintegy 30
induló együttes között a 2. díjat nyerték el. A klasszikus
moldvai repertoár mellett távoli falvak már-már
feledésbe merült dallamait is megszólaltatják,
készülő második lemezükön pedig csángó költők megzenésített versei is helyet kapnak majd.
Tagjait tekintve kivételesen sokszínű zenekarról van
szó: van, aki a Zeneakadémián tanul népi éneket,
de találkozhatunk köztük német–történelem szakos
tanárral, néprajzot és szerbet, valamint történelmet
hallgató bölcsésszel, alkalmazott matematikussal és
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tanító-hitoktatóval, aki nem utolsósorban néptáncpedagógus is. Névsoruk: Manninger Ágota (ének),
Endrődi Szabolcs (furulya, kaval), Komáromi Márton
(hegedű), Máté Móric (dob, doromb), Szalai-Gindl
János (furulya, kaval, tilinkó), Szengyel István (koboz);
tánctanáruk pedig a Magyarfaluból származó Gyurka
Fábián.
Legtöbbjük gyerekkora óta közeli kapcsolatban áll
a népzenével (van, akinek ez irányú nevelése már
születése előtt kilenc hónappal elkezdődött), akad
azonban olyan is, akit egyetemista korában ért
az élmény, melynek hatására muzsikálni kezdett.
A Berkába mindannyian beleadnak valamit,
próbáikon közös ötletelés során születnek a dalok.
A legnagyobb lehetőséget a folyamatos fejlődésre
számukra a táncházas esték nyújtják, ahol megállás
nélküli örömzenélésben hangolódhatnak egymásra.
Zenéjüknek az izgalmas moldvai dallamvilág mellett az
együttes szólóhangszerekben gazdag összeállítása is
szüntelen változatosságot biztosít.
Külön érdekesség, hogy a csángó népzenét nem csak
Magyarországon művelik. Évente Moldvába utaznak,

BANDEMONDA
ahol napról napra különböző falvak gyerekeit és
időseit varázsolják el zenélésükkel. A „Berkák” szemében ez azt is jelenti, hogy megpróbálnak visszaadni
valamit abból, amit a csángó zenének köszönhetnek.
Egy pusztinai fellépésükről való ez a leírás, amelynél
azt hiszem, nehéz lenne jobban megragadni azt,
mit is adnak ők az ottaniaknak: „A Berka Együttes
következett, feszülten figyelt minden hallgató és
nem bírták ki, hogy ne hujjogtassanak, énekeljenek,
táncoljanak a muzsika alatt, nem is vettük észre,
hogy már táncház kerekedett. Pihenés nem volt,
mert közben a közönség elkezdte énekelni a szép
régi énekeket, melyeket még gyerekkorukban hallottak a szüleiktől. A gyerekek se hagyták magukat, ők
is nagyon szépen énekelték: »Szeretőm a táncba«,
»Hej, de ma van péntek«, »Kérnek lányom, kérnek«,
»Hej-haj, libabőr«, »Komámasszony«, »Egy szem búza
két szem rozs«... Nagyon szépen zengett a pusztinai
Magyar Ház a szép tánccal, énekkel, hujjogtatással.”

Manninger Ágota (fotó: Orbán Domonkos)

Táncház (fotó: Orbán Domonkos)

Magyarországon is évente 50-60 táncházat tartanak, legyen szó a legapróbbak szórakoztatásáról,
bálokról vagy lagzikról. Te, kedves Olvasó, minden második pénteken hallhatod a Berkát a Fonó
Budai Zeneházban, ahol tánctanítással egybekötött
fergeteges mulatságon vehetsz részt. A táncházak
és koncertek legfrissebb időpontjai fellelhetőek
a berkaegyuttes.hu honlapon és a facebookon.
Mindenkit szeretettel várnak!
Belinszky Anna
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„SZÁZ SZÁZALÉKOS PERFEKCIÓ KELL”
Perényi Eszter neve mindannyiunknak ismerős
– hegedűművészként és hegedűtanárként egyaránt. Kezei alól olyan művészek kerültek ki, mint
Kokas Katalin, Banda Ádám és Kelemen Barnabás.
A művésznőt és professzorasszonyt az idén szeptemberben megrendezésre kerülő Szigeti József
Nemzetközi Hegedű- és (idén először) Brácsaverseny
apropóján kérdeztük – lévén a verseny zsűrijének
meghatározó tagja.

szerző Szigetinek dedikált. A Hubay-művek szerepeltetése sem véletlen, hiszen ő volt Szigeti József tanára a
Zeneakadémián. Jómagam először 1997-ben zsűriztem ezen a versenyen. Az idei verseny újdonsága,
hogy most lehet először brácsával is nevezni – a brácsisták nagy örömére. A Szigeti-versenyre való jelentkezésben csábító lehet, hogy a jelentkezőknek ide
nem kell benevezéskor semmiféle hang- illetve videófelvételt küldeniük magukról.
EF: Nehéz volt találni zsűrielnököt, aki mindkét
hangszer kiváló művelője és ismerője?

Perényi Eszter (fotó: Orbán Domonkos)
Eckhardt Fanni: Mikor rendezték az első Szigetiversenyt, és ön hogyan került vele kapcsolatba?
Perényi Eszter: A világhírű hegedűművész, Szigeti
József még a ’70-es évek elején dolgozta ki a verseny
tematikáját – Kovács Dénes segédletével. Az első,
1973-as nemzetközi versenyen Kovács Dénes elnökölt,
mivel Szigeti addigra sajnos meghalt. A verseny
azóta is (megszakítás nélkül) 5 évente kerül megrendezésre. Kovács nemcsak a verseny szervezésében
volt Szigeti jobb keze, de felnézett rá többek között
tiszta, eszköztelen, sallangtalan hegedűjátékáért
– egyszóval mesterét tisztelte benne. Ő határozott úgy, hogy Szigetiről nevezzék el a versenyt.
A műsor kiírásában ma is a Szigeti által megfogalmazott szempontokat tartjuk az elsődlegesnek.
Annyit azonban könnyítettünk a versenyprogramban,
hogy a középdöntőben más Bartók műveket is lehet választani a Szólószonátán kívül, például az I.,
illetve a II. Rapszódiát – melyek közül az előbbit a
zeneszerző Szigeti József számára komponálta. Hasonlóan Ysaÿe hegedűszonátája is jelen van, melyet a
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PE: Nem volt nehéz. Eduard Grach-ot már régről
ismerjük. Sok versenygyőztes hegedűs került
már ki kezei alól. Nagyon szereti Magyarországot.
Itt kezdte pályafutását is, amikor 1949-ben megnyert
hazánkban egy nemzetközi versenyt. Emellett közeli
barátságban állt Kovács Dénessel, akivel ráadásul egy
évben születtek. Az 50. születésnapjuk alkalmából
rendezett jubileumi koncerten előadták a Sinfonia
Concertante-t (Mozart: Esz-dúr Sinfonia Concertante
hegedűre, brácsára és zenekarra K. 364). Később,
amikor elnöke voltam a Nemzetközi Zenetanárok
Társaságának, eszembe jutott, hogy 70. születésnapjuk alkalmából is jó lenne egy közös koncert keretein
belül összeengedni a két professzort, ami – nagy
örömömre – meg is valósult.
EF: Hegedűtanárként milyen szerepet tulajdonít a
versenyzésnek, mennyire preferálja saját növendékeinél?
PE: Nagyon támogatom, mert másfajta felkészülést
igényel, mint például egy koncert. Sokkal kidolgozottabban kell a darabokat megtanulni. A versenyeken
már egy hamis hang is „bűn”, száz százalékos perfekció
kell. A növendékek szempontjából nem is az a cél,
hogy kiemelkedő eredményt érjenek el, hanem sokkal inkább a repertoár bővítése, a művek tökéletes
előadása és a hozzá vezető út: a megszokottnál is alaposabb, precízebb munka. A Szigeti-versenyen is, mint
a legtöbb megmérettetésen a művek java részét – itt a
második forduló hegedű-zongora szonátái kivételével
minden darabot – fejből kell játszani. Ha a növendék a
készülés során elsajátított gyakorlási, felkészülési módszereit megtartja a jövőben, akkor már mindenképpen
nyert a dolgon… Ilyen szempontból tehát versenypárti
vagyok. Ugyanakkor nagy jelentőséget nem tulajdonítok annak, hogy milyen eredményt ér el egy tanítvány
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a versenyen, mert ez sok minden máson is múlhat.
Előfordul, hogy egy rendkívül tehetséges jelentkező
nagyon izgul egy darab előadása közben, egy
kevésbé ügyesnek pedig éppen minden jól sikerül,
később azonban már nem hallani róla a szakmában…
Sokszor kiszámíthatatlan a végeredmény. A fent
említetteken kívül azért érdemes még versenyeken
indulni, mert könnyen lehet, hogy egy külföldi vagy
magyar intézmény képviselője, egy fesztivál- vagy
koncertrendező hallja játszani a versenyzőt, és
adott esetben felajánl neki koncertlehetőségeket.
Természetesen az életrajzban is jól mutat egy-egy
versenyszereplés.
EF: A perfekció mellett milyen más szempontok
alapján bírál a zsűri?
PE: A hegedűsöknél alapvető fontosságú a tiszta
intonáció. Ugyanakkor mindezek mellé társuljon
kimunkált, míves és szép hegedűhang is. Fontos
szempont az is, hogy pontosan a darabot játssza el
a versenyző, azt, amit a zeneszerző kifejezni szeretne művével. Ne öncélúan, a hatásra koncentrálva
hegedüljön.
EF: Egy művésznek milyen élmény a zsűrizés?
Emlékszik-e, milyen volt először a másik oldalon részt
venni egy versenyen?
PE: Amikor az ember egy vizsgát hallgat, valamiképpen már az is zsűrizés, hiszen ítéletet kell hozni.
Sohasem éreztem a kettő között nagy különbséget.
Hogy szeretem-e? Nem is tudom. Nincs különösebb
érzésem ezzel kapcsolatban, hozzátartozik a munkához. Amikor új megoldásokat hallok, azt nagyon
élvezem, a gyenge produkciókat viszont borzasztóan
lehet unni…
EF: Gondolt-e a pályája kezdetén arra, hogy tanítani
is fog?
PE: Az természetes, hogy amikor az ember elkezdi,
akkor csak hegedülni akar, a darabokat akarja játszani,
koncertezni. Nem érzem az antagonizmust a hangszerjáték és a tanítás között. Nem kellene, nem is lehet
szétválasztani a kettőt, hisz tanítás közben is játszom.
Fontosnak tartom, hogy az ember ismerje a darabokat,
amiket tanít, és hogy meg is tudja mutatni azokat.
Természetesen van olyan időszak, amikor az ember
több időt fordít a tanításra, mint a koncertezésre.
Én most például így vagyok ezzel – el is megyek áprilisban Japánba tanítani egy évre kisebb megszakításokkal.

EF: Minek hatására döntött úgy, hogy hegedűművész
lesz?
PE: 15-16 éves lehettem, amikor Magyarországon
járt David Oistrakh és többek közt Beethoven
hegedűversenyét játszotta. Nem tudtam eljutni a
koncertre, a rádióban hallgattam otthon. Az a koncert
teljesen kikészített – akkor határoztam el, hogy én is
hegedűművész leszek. Emlékszem, hogy nem sokkal ezután fogalmazást kellett írni a gimnáziumban,
Meghatározó élményem címmel. Én ezt a koncertet
írtam le. A magyartanáromtól azonban nagyon kikaptam. Azt mondta: hogy lehet valaki ilyen pofátlan és
nagyképű, hogy David Oistrakh előadásáról az jusson
eszébe, hogy ő is hegedűművész akar lenni, és csak
úgy odavágta a dolgozatot. Én meg azt válaszoltam,
hogy pedig én így gondoltam. Később, érettségi
találkozókon többször is bocsánatot kért tőlem.
EF: Miért pont a hegedűt választotta hangszernek?
PE: A hegedűt a szüleim adták a kezembe. Apámék
azt akarták, hogy legyen házimuzsikálás. A nővérem
zongorázott, öcsémé lett a cselló, így meg volt a családi zongorás trió. Gyerekkorunkban sokat zenéltünk
együtt. Apám mindig olyan lakásokat keresett, ahol
a nappalinak nagy előreugró ablakai vannak, amit
ő zeneszobának ideálisnak tartott..
EF: Mióta foglalkozik kortárs zenével, gyerekként is
érdekelte?
PE: Ó, hát az kedvenc. Még Bartók kortársnak
számított, amikor Zathureczky eljátszotta Bartók
Hegedűversenyét 1955-ben. Az borzasztóan tetszett.
Már akkor, gyermekkoromban is érdekelt a kortárs
zene – abban sokkal inkább szabadjára lehet engedni
a fantáziánkat. Mindig is élveztem, hogy egy kortárs
darab eljátszásakor azt csinálhatok, amit akarok.
Az ember Beethovennél vagy Mozartnál korlátokba
ütközhet: vannak szabályok és ott vannak a nagy
elődök fantasztikus előadásai… Ezért a növendékek
tanításánál is fontosnak tartom a kortárs zenét.
Ilyenkor nekik kell valamit csinálni a darabbal, ki kell
találniuk, hogy ők maguk hogyan képzelik, mit szeretnének, meg kell fogalmazniuk a darab mondanivalóját.
Annak idején a szendvics-koncertek voltak a mániáim:
volt benne a Bach-szonáta mellett Papp Lajos Vázlatok vagy Sári József Parabola is. Ezeken a koncerteken
mindig nagy sikere volt a kortárs daraboknak.
Az interjú teljes terjedelmében a http://www.fidelio.
hu/edu_art/figaro weboldalon olvasható.
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LEMEZAJÁNLÓ

KÖLCSÖNHATÁSOK
Lajkó István, a 2010-ben Junior Prima Díjat nyert
fiatal pianista, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem doktorjelöltje a tavalyi év végén jelentette meg
– többek között az NKA és az Aon támogatásával –
első szólóalbumát, amely a bicentenáriumot már
maga mögött hagyva, lezártnak tekintve nem Lisztműveket tartalmaz, hanem két másik, az ifjú művész
számára szintén nagyon kedves szerző képzeletbeli
kézfogását örökíti meg: Ligeti Györgyét és Robert
Schumannét.
Interactions, azaz Kölcsönhatások címet viseli
Lajkó István lemeze, amelynek koncepciója azonnal
árulkodni kezd a zongorista kutatói hajlamáról, és
mivel egy, a doktori fokozatához egyre közelebb kerülő
művészről van szó, ezen nincs is sok csodálkoznivaló.
A lemez kísérőfüzetéből – amelyet maga az előadó
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írt – hamar kiderül a motiváció. Lajkó Ligetit idézi,
amelyből megtudhatjuk, milyen fontos volt a 20.
század egyik legnagyobb zenei apostola számára a
német romantikus mester: „Technikailag például
Schumann belső ornamentikája izgat. Ahogy zongorazenéjében állandóan belső szólamok tekeregnek;
ez olyan valami, ami őelőtte ismeretlen volt.
A másik dolog a schumanni forma. Nála is megvannak
a sémák, de nem az a lényeges. Tulajdonképpen
arról van szó, hogy a nagyformán belül, a finomabb
formaszinten állandóan minden továbbhalad;
nem az a statikus, kiegyensúlyozott forma ez, mint a
bécsieké vagy még a Schuberté. Ez a rendkívül
dús belső, nem-szisztematikus szólammozgás nem
kontrapunktika, hanem egyfajta túlburjánzó figuráció
vagy ornamentika.”

LEMEZAJÁNLÓ
Lajkó István e gondolatból kiindulva szerkesztette
meg albumát, rávilágítva arra, hogy Ligetinél is
ugyanez az ornamentika tapasztalható, hiszen a
komponista mikropolifóniája is annak tekinthető
ebben az értelemben. A CD-n így két Ligeti-mű áll
szemben két Schumann-kompozícióval: az előbbi
Musica Ricercata című jelentős fiatalkori alkotását
követi az utóbbi Op. 10 No. 3-as e-moll Paganinietűdje, majd Ligeti Bűvészinas című virtuóz etűdje
(II. kötet 10. darabja) után csendül fel Schumann 3.
(f-moll) szonátája (Op. 14), amely az igen grandiózusnak ható, hangzatos Versenymű zenekar nélkül
alcímet viseli. Tehát tulajdonképpen majdnem elképzelhetnénk egy szimmetria tengelyt a két etűd közé
a lemezen, ha nem lenne benne az a kis csavar,
hogy felváltva követi egymást Ligeti és Schumann.
A lemezen hallható két nagyobb lélegzetű alkotás koncepcióját tekintve különösebb kölcsönhatásban talán nem is áll egymással, azt leszámítva,
amit a zongoraművész is kiemel írásában: Ligeti
hagyományoktól való elszakadásának egyik első
nyoma a Musica Ricercata, míg Schumann szonátája
akkor keletkezett, amikor szerelmétől volt oly távol,
olyannyira elválasztva, mint amennyire Ligeti lehetett
már 1951 és 1953 körül Bartóktól. Mindenesetre a
korához képest újszerű hangvétel mindkét mű kapcsán elmondható, a már említett ornamentika pedig
Schumann darabjában teljes mértékig megtalálható.
A két etűd között már nyilvánvalóbb interakciókat,
hatásokat lehet felfedezni a műfaj sajátosságaiból kifolyólag is. Ligeti Bűvészinasa egyike a 20. század technikailag legkomplexebb darabjainak mind a ritmika,
mind polifóniája tekintetében. Schumannra pedig
Paganini volt olyan hatással, hogy etűdöket kezdett el
írni az itáliai mester caprice-ai alapján, ráadásul a jelen
e-moll hangnemű darabban, amelyet hangversenyen
előadható virtuóz darabnak szánt, szintén a hangszer
adta lehetőségek kiaknázása volt a cél, akárcsak
később Ligetinél.
Lajkó István zongorázása mértékletes-intelligens és
szenvedélyes-romantikus egyszerre. Tiszta, kimunkált
hangzással, precíz játékkal találjuk szembe magunkat
a CD hallgatása közben, legyen szó akár Ligetiről, akár
Schumannról. Mintha mindkét szerző egymáshoz
néhány aspektusban igen hasonlító, ám mégis egyedi,
jellegzetes arcélének megfaragásához szinte ugyana-

zokkal az eszközökkel látna neki. Persze ez korántsem
baj, sőt! Kifejezetten tetszik Lajkó zongorázásában az,
ahogy Schumann-játékából kihallható az önfegyelem
és az analitikus, értelmező hozzáállás, Ligeti-interpretációjában pedig érződik az érzékeny, romantikus hangvétel is, ahol kell vagy legalább szabad.
Csillogó hangok a diszkantban, zengő, telt tónusú
hangzás a közép- és mélyregiszterekben, bár időnként
a stúdió sterilsége tapasztalható, főleg a rövidebb
hangoknál, de ez a süketszobás hangzás csak ritkán
zavaró, és akkor sem nagyon. (Zárójelben jegyzem
meg, hogy a zongora típusa nincs feltüntetve a
borítón, csak az, hogy a Hungaroton stúdiójában
készült a felvétel, ergo valószínűleg Steinway.)
Ami különösen izgalmas egyébként Lajkó István
muzsikálásában, az a szünetekkel való játék. Jó érzés
hallani, hogy a szünet is a zenei szövet szerves részét
képezi, ráadásul gyakran a humor kifejezőeszközévé
válik, ahol szükséges – elsősorban Ligeti darabjaiban, valamint a Schumann-szonáta scherzójában.
A fiatal művész nagyszerűen deklamál a zongorán
(főleg a Musica Ricercata 2. és 5. tételét emelném ki), a hangszínek, egymást követő különböző
hangvételek kavalkádját tárja elénk mindkét szerző
műveiben (talán a Schumann-szonátában a legeklatánsabban), valamint ritmusjátéka is pontos, ugyanakkor mégsem metronómi szolgaiságú, megengedi
a rubatót (különösen jó példa a Musica Ricercata 4.
tételének torz keringője). Igazán lenyűgözött a Ligetimű 7. tétele is virtuóz hangszőnyege felett szélesen
ívelő cantabile dallamával, a Bűvészinas etűd
virtuozitásával, a Schumann-szonáta első tétele
szenvedélyességével, valamint változatosságával,
és még sorolhatnám…
A külcsínt is megemlítve a Herman Péter munkáját dicsérő borító ízléses, modern, informatív.
A fotón látható bohém, ám komoly művész félmosolya sejteti a már említett zenei humorérzéket.
Egy szó, mint száz, annak, aki szereti Schumannt és/
vagy Ligetit, valamint szeretné megismerni a jelenleg feltörekvő pianista generáció egyik kiválóságát,
mindenképp ajánlom a lemez mielőbbi beszerzését!
Tóth Endre
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SZENÁTUS

FEBRUÁR VÉGI
DÖNTÉSEK
Az egyetem Szenátusa ismét összeült 2012. február
28-án. Az ülést a rektor úr nyitotta meg, aki megemlékezett Sebestyén János és Szűcs Lóránt tanár urakról.
A Szenátus tagjai egyperces néma csenddel tisztelték
meg a tanár urak emlékét.
Az első napirendi pontban a rektor úr tájékoztatta
a testületet, hogy a Bartók–Pásztory Kuratórium 9
tagja közül 4 főnek lejárt a mandátuma. A rektor úr
a kuratórium elnökeként javasolt új tagokat, akiket a
Szenátus meg is választott. Az új tagok: Dráfi Kálmán,
Erdei Péter, Fekete Gyula, Vigh Andrea.
A második napirendi pont a 2011. évi költségvetés
teljesüléséről és a 2012. évi költségvetés tervezetéről
szólt. Kovács Anna főigazgató asszony elmondta, hogy
a múlt év sikere csak a közös erőfeszítéseknek volt
köszönhető, mint például a személyi jövedelmek csökkentése, az óraszámok csökkentése, és ezek tolerálása. Elmondta azt is, hogy idén a Zeneakadémiának
már saját lábára kell állnia, mert jövőre nem számíthat
a minisztérium különleges támogatására, mivel véget
ér az EU-s projekt, a nagy felújítás.
A harmadik napirendi pontban Bokor György tájékoztatta a Szenátust a Bartók Konzi jelenlegi helyzetéről.
A következő napirendi pontban Czinege Ádám Balázs
HÖK-elnök tájékoztatta a testületet az Oktatók Hallgatói Véleményezése (OHV) intézményre vonatkozó
eredményéről.
Ezután a zenekari szabályzatot módosították.
A szabályzati rendelkezésben oktatási rektorhelyettes
helyett ezentúl általános rektorhelyettes szerepel.
Végül a rektor úr adott tájékoztatást, hogy Dr. Bányai
Miklós miniszteri megbízott mandátuma 2011.
december 31-én lejárt. Munkáját ismételten megköszönte és hozzátette, hogy Bányai úr továbbra is
köreinkben marad, hiszen őt bízta meg az orgonaprojekt vezetésével.
Nász Renáta
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Az Alma Mater események a LFZE diákjai
számára, a MüPa hangulatkoncertek mindenki
számára ingyenesek, a többi program esetében
előfordulhat 1000 HUF alatti belépő. Részletes
tájékoztatás az interneten, az egyes események
helyszínének honlapján 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, minden
csütörtökön – 500 HUF.

HELYSZÍNEK:
Belvárosi Szent Mihály templom
(1056 Bp., Váci u. 47/b),
Budapest Jazz Club
(1088 Bp., Múzeum u. 7.),
Budavári Művelődési Ház
(1011 Bp., Bem rakpart 6.),
ELTE BTK Zenei Tanszék
(1088 Bp., Múzeum körút 4/F),
Fonó Budai Zeneház
(1116 Bp., Sztregova u. 3.),
Francia Intézet
(1011 Bp., Fő u. 17.),
Hőgyes Endre utcai unitárius templom
(1092 Bp., Hőgyes Endre u. 3.),
Kodály Zoltán Emlékmúzeum
(1062 Bp., Andrássy út 89.),
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),
Párbeszéd Háza
(1085 Bp., Horánszky u. 20.),
Szilágyi Dezső téri református templom
(1011 Bp., Szilágyi Dezső tér)

ZENEBONA

ÁPRILISI PROGRAMOK:
ÁPRILIS 1. VASÁRNAP
16:00
Koros-kortalan zenei műfajok 3.
Kantáta
Régi Zeneakadémia
ÁPRILIS 4. SZERDA
17:00
A jövőre hangolva – Gradus ad
Parnassum
MüPa – Üvegterem

ÁPRILIS 13. PÉNTEK
19:00
KLASSZ tehetségek 2012 –
Gálakoncert
Millenáris Teátrum
ÁPRILIS 14. SZOMBAT
19:00
Francia est
Francia Intézet

ÁPRILIS 22. VASÁRNAP
16:00
Alma Mater Doktorandusz koncertek
Évfordulók 3. – „Százévesek”
Régi Zeneakadémia
ÁPRILIS 22. VASÁRNAP
17:00
Király Csaba zongoraestje
MTA BTK Zenetudományi Intézet
16:00-tól tárlatvezetés!

Sebő-klub
Budavári Művelődési Ház

ÁPRILIS 15. VASÁRNAP
10:30
Händel: Dixit Dominus, Mozart:
Három templomi szonáta
Hőgyes Endre utcai unitárius
templom
ÁPRILIS 16. HÉTFŐ
19:00
Prunyi Ilona zongoraestje
Óbudai Társaskör
Km. Banda Ádám

ÁPRILIS 10. KEDD
17:00
Hangulatkoncert
MüPa – Zászlótér

ÁPRILIS 18. SZERDA
17:00
Hangulatkoncert
MüPa – Zászlótér

ÁPRILIS 25. SZERDA
17:00
Hangulatkoncert
MüPa – Üvegterem

ÁPRILIS 11. SZERDA
11:00
Liszt Ferenc zongoraművei
MTA BTK Zenetudományi Intézet
A kiállítás egyénileg látogatható.

ÁPRILIS 19. CSÜTÖRTÖK
18:00
Dalcsokor Kodály műdalaiból és
népdalfeldolgozásaiból
Kodály Zoltán Emlékmúzeum

ÁPRILIS 26. CSÜTÖRTÖK
19:00
Csináljunk operát!
Donizetti: Don Pasquale
Óbudai Társaskör

ÁPRILIS 11. SZERDA
18:00
Szabadi Vilmos hegedűművész
hangversenye
MTA BTK Zenetudományi Intézet
17:00-tól tárlatvezetés!

ÁPRILIS 21. SZOMBAT
11:00
A Józsefvárosi Zeneiskola hangversenye
MTA BTK Zenetudományi Intézet
10:00-tól tárlatvezetés!

ÁPRILIS 27. PÉNTEK
19:30
Egyházzenei hangversenyek 4.
Sweelinck 450
Szilágyi Dezső téri református
templom

ÁPRILIS 11. SZERDA
19:00
Szabó Marcell zongora diplomahangversenye
Régi Zeneakadémia

ÁPRILIS 21. SZOMBAT
18:00
Jótékonysági koncert a schönstatti ifjúsági mozgalom közösségi
helyének javára
Párbeszéd Háza
Km. SZERÁF Kórus, Uzsaly Bence
(karnagy, zongora)

ÁPRLIS 28. SZOMBAT
11:00
Hargitai Imre és Faddi Sarolta
négykezes zongora koncertje
Régi Zeneakadémia

ÁPRILIS 5. CSÜTÖRTÖK
19:00
Bach: Máté-passió
Belvárosi Szent Mihály templom
ÁPRILIS 7. SZOMBAT
19:00

ÁPRILIS 12. CSÜTÖRTÖK
17:00
Hangulatkoncert
MüPa – Üvegterem

ÁPRILIS 24. KEDD
17:00
Hangulatkoncert
MüPa – Zászlótér
ÁPRILIS 24. KEDD
17:30
Irodalmi- és dalest
ELTE BTK Zenei Tanszék
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KERESZTREJTVÉNY
Szerinted hány éves lehet a mamám? – kérdi a
feleség a férjtől.
(A vicc poénja a megfejtésben olvasható.)

Chelemen Paula karikatúrája

LÍRAI	
  MŰFAJ

1

LÉPÉSBEN	
  
(OLASZ)

HÚSVÉTI	
  ÉNEK	
  
KEZDETE

VERDI	
  OPERA

SEMLEGES	
  GÁZ

FLOTT	
  DARAB!

3
EURÓPAI	
  KULT.	
  
TURIZMUS	
  
HÁLÓZAT

NOMÁDBAN	
  
VAN

RÉGI	
  
TÁRSASTÁNC

MAJDNEM	
  RTL

EURÓPAI	
  NYELV

FRANCIA	
  ÍRÓ
NIKKEL
ÉGET,	
  CSÍP
BRÓKER

AKADÉMIÁNK

SZÍNÉSZNŐ	
  
(STREEP)

FRANCIA	
  
FIZIKUS

ELROMLIK	
  AZ	
  
ÉGŐ

COOPER	
  
REGÉNYE

KILOVOLT

RÉPA	
  DARAB!

HOLLANDIA	
  
AUTÓJELE

IDŐSZÁMÍTÁ-‐
SUNK	
  ELŐTT

RITKA	
  NŐI	
  NÉV

SZÍN

HANG	
  
SZABVÁNY

INDIUM	
  
VEGYJELE

MÉH	
  ELEJE

...BALLON

SZALMATETŐ

KEDVES	
  
ANGOLUL

GÁRDONYI	
  
REGÉNYALAK
GYŐR	
  ELEJE

ENHARMONI-‐
KUS	
  “ESZ”

BETEMET

TESTMOZGÁS

NÉMET	
  NAPILAP

VALAMIRE

2

ACIDUM

FOG	
  KÖZEPE!

OLASZ	
  
TÉVÉCSATORNA

TATÁBAN	
  VAN!

TÖBBESSZÁM	
  
JELE

NEWTON

TRÉFA	
  ELEJE

OLASZ	
  
AUTÓJELZÉS

ORVOSI	
  
MŰSZER
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RÓZSA	
  IS	
  VAN	
  
ILYEN

Készítette:	
  
Kristofori	
  
Ferenc

VÁJTFÜL

4 K: KODÁLY KAMARAMŰVEK
A KRULIK KVARTETTŐL
Igazi kamarakoncerten vehetett részt az, aki 2012.
március 8-án 18 órakor a Kodály Zoltán Emlékmúzeumba látogatott. Egy kamarateremben,
kamarányi közönség előtt játszotta kamaramuzsikáját
a Krulik Kvartett. Az új felállásban (Krulik Eszter,
Bálint Angéla – hegedű, Knaust Dániel – brácsa és
Pintér Balázs – cselló) bemutatkozó vonósnégyes
ráadásul a hajdani Kodály-lakban, Kodályné előtt
mutathatta be a 130 éve született szerző két művét.

A helyszínválasztás kifejezetten szerencsés. A másfél
év után újra megnyílt emlékmúzeum – családias méretével és légkörével – ideálisabb hely kamaraművek
előadására, mint például a Művészetek Palotája.
Itt ugyanis, egy már-már schubertiádák hangulatát
idéző teremben, a hallgató fokozottan érzi, hogy a
zene hozzá szól. A mindössze harmincegynéhány
fő épp akkora közönség-egység, aki még együtt tud
lélegezni, és síri csendet képes produkálni, ha a zenészek vállukhoz veszik hangszerüket. (Természetesen
itt is akadt egy kedves hölgy, ki cukros-papírjával
hosszú másodpercekig kvintetté egészítette ki a négyest…) A remek akusztikájú teremben nem csak a
zenei hangokat lehet kristálytisztán hallani, hanem a
muzsikusok legapróbb neszeit is. Halljuk a csellista ujjainak fogólapon történő fürge szaladgálását, a rövid
előhangolásokat, vagy heves ff akkordok előtt egyegy idegen hangot, nem beszélve a zenészek részben
átélésből, részben megterhelésből fakadó sóhajairól.
A Krulik Kvartettel sem történt másképp. A hegedű
deklamatív, szívet tépő dallamainak mély hangjai
elé gyakran kerültek „zenei koszok”. Kit érdekel?
Nem CD-felvételen vagyunk, ahol ki kell retusálni a
játékból minden életszagú dolgot, s egy „hibátlan”
(és ezzel gyakran lendületét, értelmét vesztő) konzervet kell létrehoznunk. Krulik Eszter együttese már
debütálásuk alkalmával is a zeneirodalom egyik legnehezebb kvartettjét mutatta be (Bartók: 5. vonósnégyes), és most se választottak könnyű művet.
Ilyen mély érzéseket kifejező daraboknál épp az lenne
a kirívó, ha mozarti könnyedséggel játszanák őket.

A műsor Kodály (kamaraművekben és dalokban gazdag) első zeneszerzői korszakából merített. A koncert
első felében felhangzott az op. 7-es Duó hegedűre
és csellóra. Krulik Eszter és Pintér Balázs játéka komoly összeszokottságra utal. A primárius – elmondása
szerint – vonósnégyese alapításakor ügyelt a férfi-nő
arányra. Ezek után érdekesség, hogy a Duót vegyes
páros játszotta. A mű nyitótémáját a cselló szólaltatja
meg első ízben, s erre válaszul a hegedű megismétli azt. A két hangszer eleve hangszínkülönbséget
eredményez, de a duó (és persze Kodály) érdeme,
hogy a téma-bemutatások teljesen ellentétes karaktert kaptak. Tény, hogy egy kvartettben mind a négy
szólam egyenlő, de bátran állíthatjuk, hogy egy duó
két zenésze még egyenlőbb. Kodály jelen művében
ugyanazt a virtuozitást várta el a mindenkori csellistától, mint annak hegedűs partnerétől. Azt hiszem,
elismerésem kifejezéséhez elég annyit mondanom,
hogy Pintér Balázs kitűnően teljesítette szólamát.
A fegyelmezettség és a folyamatos szemkontaktus már
a Duó alatt is feltűnő és megható volt, de Kodály 2.
vonósnégyesénél még koncentráltabbá vált. Bálint
Angélával és Knaust Dániellel (utóbbi először koncertezett a Krulik Kvartettel) teljes lett az együttes.
A mű első négy hangjával szó szerint emelkedett
hangulatba kerültünk (a négy hangszer hangonként
lép be a csellótól az első hegedűig). A tulajdonképpen téma nélküli első tétel négy, egymástól látszólag
teljesen független szólamot tartalmaz, ám a Krulik
Kvartett tagjainak szeméből és játékából egyértelműen
kiviláglott az egység. Kiemelném a mű azon szakaszát,
amikor a négy hangszer unisono játszik. Közhely lenne
azt mondani, hogy ha nem látom saját szememmel,
el se hiszem, hogy több különböző hangszer szól;
mindenesetre lenyűgözően precíz együttműködést
hallhattunk. Jogosan sétáltak vissza háromszor is
meghajolni.
(Kodály kamaraművek. 2012. március 8. 18:00.
Kodály Zoltán Emlékmúzeum. Műsor: Kodály: Duó
hegedűre és csellóra, op. 7; 2. vonósnégyes, op. 10.
Közreműködött: Krulik Kvartett.)
Mona Dániel
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RAGGA, KÓLÓ, PAKULÁR, BACH ÉS AZ ÍREK –
SZIMPLÁN EGY ESTE
„A zene rendeltetése: belső világunk jobb megismerése, felvirágozása és kiteljesedése. A népek
legendái isteni eredetűnek tartják. S ahol az emberi
megismerés határait érjük, ott a zene még túlmutat
rajtuk, olyan világba, melyet megismerni nem,
csak sejteni lehet.”
A fenti idézet Kodály ránk hagyott, örök érvényű gondolatainak egyike. Olyan, melynek igazságát minden
kor zenésze minden kor közönségével szeretné megtapasztaltatni és beláttatni a zene által. Mégsem jutott eszébe eddig Kodály országában tudtommal senkinek, hogy a Mester magvas gondolataiból egy-egy
kulcsmondatot ragga stílusban, a könnyűzene mozgó
recitációjában népszerűsítsen! Az erdélyiesen szólva
góbéság lenne. S nyugodtan mondhatjuk: pestiesen
szólva is, mert a kissé merész ötlet gazdája a decemberi Figaróban elsősorban népi zenekarként ismertetett Góbé. Legújabb számuk refrénje épp a fenti idézet
első mondatát „kántálja”. A hatásosan felépített,
hangszerelésbeli leleményekkel tűzdelt szám alapvető
felismerése, hogy ABBA szerkezetű, nagy ambitusú
népdalának sorai ugyanazzal a harmóniamenettel
is kísérhetők. Erre a vázra a strófák közt a legtermészetesebben jöhet instrumentális közjátékként a
dunántúli „cönögemadár” 3-4. sora, hangulatos cimbalom- vagy hegedűimpró, és kétféle ragga-anyag: egy
köznapi, személyes vallomás a zenéről, illetve az azt
summázó Kodály-refrén.
Ehhez hasonló vagy ettől homlokegyenest eltérő,
cseppet sem megszokott világzenei és tisztán autentikus népzenei számok forgatagába keveredhetett
az, aki lehet, hogy szimplán csak egy sörért indult a
Szimpla Kertbe leöblíteni a nap fáradalmait. Januártól
minden hónap egy hétfőjén a népzenéé és a Góbéé a
főszerep a romkocsmák fellegvárában. Mi most az első
két alkalmat idézzük föl.
A zenekar mindkét műsorválasztásán egyértelműen
érződött a szórakoztató ismeretterjesztés szándéka,
hogy az imént említett, lézengő vendég is kedvet kapjon egy kis folklórhoz. Ha autentikus népzenéről volt
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Góbé Live @ Szimpla Kert (fotó:Herman Péter)
szó, vagy elementáris erejű (szászcsávási), vagy szívhez
szóló (kalotaszegi), vagy nálunk különlegesebbnek
számító tánczenét játszottak (kóló). Ilyen unikum volt
még a kvázi népzenei programzeneként aposztrofálható, a juhait kereső pásztor történetét megelevenítő
pakulár is.
Mindkét esten elhangzott népi hangszeres forrásokat
egybekomponáló, individualizáló Bartók-mű is. Első
alkalommal a Hegedűduókból hallottunk válogatást
népi gyökereikkel egybefűzve, attacca. A két hegedűs
tisztességgel oldotta meg a népi és komolyzenei játékmód adta nehézségeket. Februárban az est vendége, Dancsó Diána rendkívül stílusos ír népzenei
közreműködésén kívül a Bartók Román népi táncokat
játszotta dús, meleg tónussal, a zenekar népi hangsze-

VÁJTFÜL
res kíséretével. Ez a kíséret, hol az eredeti gyűjtések
vonószenekari hangzásához, hol a bartóki „köntöshöz”
állt közelebb, így a Bartókétól eltérő harmóniai fordulatok időnként okoztak némi meglepetést.
A koncertszámok harmadik csoportja az egyéni
ötletektől hemzsegő saját számoké volt. Úgy tűnik, a
fiúk az őket körülvevő könnyűzenei világ idiomatikus
dallami, harmóniai fordulataihoz is alaposan értenek,
és egy-egy népzenei anyagban meglátják az ez irányú
rokonságokat, lehetőségeket. Feldolgozásaik különlegessége az is, hogy a sokféle könnyűzenei hangzásvilágot az elektroakusztikus gitáron kívül mind
autentikus népi hangszerrel tudják elérni. A palatkai
csárdásként ismert, Tele van a temető árka vízzel
kezdetű dalt feldolgozó szám például a cimbalmot a
lírai bevezető és első versszak alatt bárzongoraszerűen
használja a gitár arpeggiója mellett. A fokozódó
hangulat hevében viszont, amikor a gitár már zúzósabb rockzenét játszva a húrok közé csap, a cimbalom
egyszerre megütött „akkordjaival” inkább egy torzítós
gitárra emlékeztet. Csak felsorolás szintjén tudjuk ismertetni a többi rendhagyó ötletet; hogy hogy lesz
reggae egy kalotaszegi csárdásnak játszott műdalból,
Pachelbel kánonjából ír reel és kalotaszegi legényes,
kis hídformává alakított szám két román táncdallamból és Bach legismertebb Airjéből.

Egy szó, mint száz, akinek kedve támad a kreatívan újrahasznosított berendezési tárgyairól, kiadós
melegszendvicseiről híres helyen meghallgatni a Góbé
zenekar következő estjét április 16-án, az számíthat
arra, hogy sokszínű, meglepő intellektuális poénokban
gazdag koncert részese lesz.
(Góbé Live @ Szimpla Kert vol. 1. 2012. január 23.
20:30. Szimpla Kert. Műsor: Részletek Bartók Negyvennégy duó két hegedűre című sorozatából népi forrásanyagaikkal, saját népzenei feldolgozások a Góbé
zenekar készülő lemezéről, Kalotaszegi- és szászcsávási
táncok.
Góbé Live @ Szimpla Kert vol. 2. 2012. február 27.
20:30. Szimpla Kert. Műsor: Bartók: Román népi táncok, Moldvai táncok, Ír és nagysajói táncok, Szerb
tamburazene, A juhait kereső pásztor balladája
(Kalotaszeg), saját népzenei feldolgozások a Góbé
zenekar készülő lemezéről. Közreműködtek: Kiss Balbinát Ádám – hegedű, ének; Csasznyi Imre – basszprímtambura, brácsa, ének; Egervári Mátyás – cimbalom, tamburabrácsa, duda, bodhrán, tapan; Vizeli
Máté – brácsa, hegedű, gitár, koboz; Tímár Márton –
bőgő. A februári koncert meghívott vendége: Dancsó
Diána – hegedű.)
Tatai Lilla

Góbé Live @ Szimpla Kert (fotó:Herman Péter)
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„EGY KARNAGYNAK KICSIT MINDENHEZ ÉRTENI KELL!”
KCs: Elsősorban az, hogy nagyon korán elkezdtem
zenével foglalkozni. Az első meghatározó zenei
élményeim fúvószenekarhoz kötődnek, ott nevelkedtem klarinétosként. Így különös módon a klasszikus zenekari műveket is előbb átiratban játszottam.
Sok művet, Bartókot és Muszorgszkijt is így
ismertem meg, és ezáltal ébredt föl bennem a
kíváncsiság, vajon milyen lehet az eredeti. Ennek
kapcsán kezdtem el lemezeket vásárolni már általános iskolás koromban. Nagyjából így kezdődött.
Aztán középiskolában megszédített a kóruséneklés, és
onnan már nem volt megállás a karnagyi pálya felé.
UB: Aztán a karnagyi pálya igen széles kórusmunkát
vonultatott fel: mind létszámukat, mind korosztályukat tekintve nagyon különböző együttesekkel dolgozott. Van-e olyan, ami különösen közel áll Önhöz?

Kutnyánszky Csaba (fotó: Orbán Domonkos)

Kutnyánszky Csaba a karvezetés szakcsoport
vezetője, januártól a Zeneakadémia oktatási rektorhelyettese. A most következő interjúban őt ismerhetjük meg közelebbről.
Uzsaly Bence: Milyen volt a gyermekkora? Beleszületett a zenélésbe, vagy később került közel hozzá?
Kutnyánszky Csaba: Pedagógus családba születtem,
ahol nem voltak zenészek, viszont nagyon nyitottak
voltak arra, hogy bármilyen irányba elindulhassak.
Így csendes mosolygással-beletörődéssel vették tudomásul, hogy régész szeretnék lenni. Később más
terveim is voltak, de jó néhány negatív pedagógus
példa után azt mondtam, hogy én tanár biztosan nem
leszek. Végül mégis tanár lettem. Az első diplomámat
ének-zene tanárként szereztem.
UB: Mi irányította mégiscsak a zenei pálya felé?
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KCs: Mindegyiket nagyon szerettem. Utólag visszatekintve szerencsés volt, hogy gyerekkórussal,
középiskolás leánykarral, ifjúsági vegyes karral, énekegyüttessel, felnőtt kórussal is tudtam dolgozni, mert
mindegyiktől nagyon sokat tanultam, és nagyon sokat
kaptam emberileg is. Hogy kamaraegyüttes vagy
kórus? Teljesen más kihívásoknak kell megfelelni egy
énekegyüttesben. Egy kórusban sokkal könnyebb azt
mondani, hogy van karnagyi akarat, míg egy énekegyüttesben a kamarazenélés, az együtt éneklés sokkal meghatározóbb, nemcsak élmény, de feladat is.
Ilyen szempontból mindenki saját egyéniségét viszi be
az együttesbe, és ez meghatározza a közös hangzást.
UB: Van-e olyan, hogy ideális karnagy?
KCs: Szerintem van, és ha visszatekintek a tanulmányaimra, sok tanáromnak és karvezetőnek mondhatok
köszönetet. Úgy éltem meg, hogy mindenkitől tanultam valamit. Így utólag is össze tudom tenni, hogy
kitől mit; melyek azok az akár zenei, stíluskérdések,
akár emberi dolgok, amelyek bennem az ideális
karnagy képét összegyúrták, és amit példaként
kitűzhettem magam elé.
UB: Melyek azok a vonások, amelyek egy ideális
karnagy elmaradhatatlan részei?
KCs: Egy karnagynak kicsit mindenhez értenie kell!
Azon túl, hogy legyen jól felkészült muzsikus, hangszert kell tudni készíteni, mert a kórus a saját hangszere. Kicsit nyelvésznek kell lenni, mert szükség
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van különböző idegen nyelvek kezelésére, zenetörténésznek kell lenni, hogy a korba és stílusba bele
tudja ágyazni a művet, jó hangképzőnek kell lenni, és
mindenekelőtt jó pedagógusnak. És idesorolom, hogy
bizonyos színészi képességekkel kell rendelkeznie,
hogy meggyőzően elő tudja adni, amit kér a kórustól.
UB: Említette, hogy bizonyos szempontból zenetörténésznek is kell lenni. Van-e kedvenc zeneszerzője vagy
korszaka?
KCs: Sok kedvenc zeneszerzőm van, de amivel én
nagyon sokat foglalkoztam, az Monteverdi és kora
volt – a disszertációm is ehhez kötődik. Azt gondolom, hogy ennek a korszaknak a megértése, az, hogy a
szövegkezelés milyen mélységű és milyen deklamációs
szabályokat követ, végig kihatott a későbbi karirodalomra is. Tehát ha úgy tetszik, én egy XX. századi
darabhoz is képes vagyok régizenész módjára közelíteni,
és azt nézni, hogy a szövegi kifejezés milyen
zeneszerzői eszközöket igényelt, és – a gyökerekig
visszanyúlva – mi volt a zeneszerző szándéka.
UB: Mivel tölti idejét, amikor éppen nem a Zeneakadémián dolgozik?
KCs: Alapjában véve a kóruszene tölti ki az életemet,
de igyekszem minél több időt tölteni a családommal.
Az utóbbi időben sokat olvasok, amit korábban nem
engedhettem meg magamnak, mert amíg a disszertációm el nem készült, jóformán csak szakirodalmat
olvastam. Most rábukkantam néhány kortárs regényíróra, akik ámulatba ejtettek. Ilyen például Alessandro
Baricco. Az ő műveivel két éve találkoztam először, és
lenyűgözött.
UB: Egyéb kedves szabadidős tevékenység vagy hobbi?
KCs: Csak remélem, hogy egyszer eljön az idő, hogy
annyi szabadidőm lesz, hogy egy japánkert építésébe
foghassak. Addig ez egy romantikus álom; gyűjtöm
róla az albumokat, szakkönyveket. Inkább azt lehet
mondani, hogy elméleti síkon építek japánkertet.
UB: Január óta ön a Zeneakadémia oktatási rektorhelyettese. Mit tart legfontosabb céljának, feladatának?
KCs: A szolgálatot mindenekelőtt. Nagyon érdekes
pillanat volt az életemben, amikor a rektor úr megkért
erre a feladatra, mert valami olyasmit éreztem, hogy
betekinthettem a parancsnoki hídon történő eseményekbe, és világossá vált, hogy kinek mi a feladata annak érdekében, hogy a hajó biztonságosan haladjon.

UB: Miben más így, a „parancsnoki hídról” látni az
egyetemet, mint korábban tanszékvezetőként?
KCs: Nem sokban más, de annyiban mindenképpen,
hogy bele lehet – és kell is – látni az egyetem
stratégiájába, mely természetesen számomra is
hordoz kihívásokat. Egy tanszékvezetőnek ezzel nem
kell folyamatosan foglalkoznia.
UB: A stratégia terén van-e valami „zeneakadémiai
japánkert”, amit szeretne megvalósítani?
KCs: Jelenleg a legnagyobb kihívást a tanárképzés megújítása jelenti – ezen vezetői szinten és a
tanszékvezetőkkel is együtt dolgozunk. Azt szeretnénk elérni, hogy a zenetanári képzés végső formába öntésekor a struktúra alkalmazkodjon speciális
képzési igényekhez.
UB: Mennyiben más belépni ma a Zeneakadémiára,
mint először volt?
KCs: Számomra az összes első tapasztalatom mély
élményt jelentett. A mai napig nem tudok meghatódás
nélkül bemenni a Liszt Ferenc téri épületbe, vagy ha
a nagyterem színpadára lépek, máig megdobban a
szívem. Nagyon várom, hogy majd elkészüljön az új
épület. Ilyen volt tehát, amikor először oda beléptem:
tényleg szentélyként éltem meg, már hallgatóként
is. Aztán eljött a pillanat, amikor elkezdtem oktatni.
Később a portás megkérdezte, hogy: „Tanár úr, miért
nincs magának fachja? Itt megüresedett egy, átírhatom
a nevet?” Már egy éve a Zeneakadémia tanára voltam,
amikor még mindig rácsodálkoztam arra, hogy itt tanítok. Ha valaki beszagol a nagyépület tanárijába vagy a
tanácsterembe, érzi, hogy – képletesen szólva – szinte
még Liszt Ferenc óta ott van az a levegő: egyszerűen
beette magát a bútorokba, mindenbe. Az ember azt
érzi, hogy azok a professzorok, akik a Zeneakadémia
szellemiségét építették – mind ott ülnek.
UB: A felújítás után ez a levegő vajon mennyire marad
ott?
KCs: Biztosan lesznek új élmények, mert az épületben
azért sok funkció megváltozik, a kényszerűen felhúzott
falakat kibontják, tehát izgalmas terek jönnek létre:
például kibontják a kisteremben a valamikori zenekari
árkot, és ott egy mini-operaház fog működni. Bízunk
benne, hogy hallhatjuk majd azt az orgonahangzást is,
melyet az épület felavatásakor az akkori közönség is
hallhatott – ezek mind olyan dolgok, amiért az ember
már siettetné a felújítást.
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CSINÁLJUNK OPERÁT!

DON PASQUALE

DONIZETTI:

Szüle Tamás
Szakács Ildikó
Hajdú András
Gaál Csaba
Fehér András

Don Pasquale:
Norina:
Ernesto:
Malatesta:
Rendezô:
Próbák:
Elôadás:

április 12., 19., csütörtök 19 óra
április 26., csütörtök 19 óra

Diákjegy: a próbákra 600 Ft, az elôadásra 750 Ft

Április 16., hétfô 19 óra

A SZÁZADELÔ
ROMANTIKÁJA

Prunyi Ilona zongoraestje
Közremûködik: Banda Ádám – hegedû

DEBUSSY, GODOWSKY, KORNGOLD
és SZYMANOWSKI mûvei
Diákjegy: 750 Ft

Április 18., szerda 19 óra

KAMARAEST
SCHÖNBERG, WEBERN és ZEMLINSKY mûveibôl
Varga Fruzsina – fuvola
Galavits Gábor – klarinét
Pusker Júlia – hegedû
Jámbor Janka, Rózsa Richárd – gordonka
Gulyás Márta – zongora
Diákjegy: 750 Ft

