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FIGYELŐ
ÁTADTÁK AZ IDEI BARTÓK–PÁSZTORY-DÍJAKAT
A hagyományoknak megfelelően március 25-én,
Bartók Béla születésnapján koszorúzással egybekötött
megemlékezést tartottak a világhírű zeneszerző és
zongoraművész síremlékénél a Farkasréti Temetőben.
A megemlékezésen jelen volt dr. Batta András,
az Egyetem rektora, az Egyetem rektorhelyettesei,
tanszékvezetői, a Kodály Intézet és a Bartók
Konzervatórium igazgatója, a Bartók–Pásztory-díj
kuratóriumának tagjai, az MTA BTK Zenetudományi
Intézet és a Bartók Archívum vezetői. A koszorúzáson a Bartók Konzervatórium (ez alkalomra más
hallgatókkal kibővített) kórusa énekelte Bartók
néhány kórusművét, illetve általa gyűjtött népdalokat.
A koszorúzást követően az Egyetem Ligeti György
épületében került sor a Bartók–Pásztory-díjak
átadására.
A rangos elismerést az alábbi kiváló művészek kapták:
Rozgonyi Éva karnagy;
Keller András hegedűművész, karmester;
Lakatos György fagottművész;
Bánkövi Gyula zeneszerző, rádiós szerkesztő.
A díjátadón Bartók műveit szólaltatta meg Fülei
Balázs zongoraművész és Homoki Gábor, egyetemünk
hegedű szakos hallgatója.
A cikk teljes terjedelmében megtalálható az alábbi
oldalon: http://lfze.hu/hirek/716
IN MEMORIAM ZOLTÁN KODÁLY –
3. NEMZETKÖZI ZENESZERZŐ VERSENY
Kodály Zoltán születésének 130. évfordulója alkalmából – Kodály Zoltánné védnökségével – a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem és Kodály Intézete,
a Nemzetközi Kodály Társasággal együttműködve
meghirdeti a Harmadik Nemzetközi Zeneszerző Versenyt.
A verseny kategóriái:
Gyermekkari mű (egyneműkar):
Eredeti, elsősorban a capella, 6-10 perces kórusmű.
Legfeljebb három hangszer használata megengedett.
Vegyeskari mű:
Eredeti, elsősorban a capella, 16-20 perces kórusmű.
Legfeljebb három hangszer használata megengedett,
amennyiben a hangszeres közjátékok időtartama nem
haladja meg a darab teljes hosszának 15%-át.
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A nevezési feltételek, a verseny díjazása és egyéb
fontos információk megtalálhatóak a http://lfze.hu/
hirek/723 oldalon.
Az eredményeket az interneten teszik közzé 2012.
október 10-én, vagy röviddel azután.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2012. december
13-án, Budapesten, a Művészetek Palotájának Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében rendezett
gálakoncerten kerül sor, ahol elhangzanak a nyertes
pályaművek is.
A díjnyertes műveket a Magyar Rádió Gyermekkórusa
és a Magyar Rádió Énekkara fogja előadni.
A gálakoncertet a Magyar Rádió közvetíti.
A díjnyertes műveket kiadja az Editio Musica Budapest.
A verseny művészeti igazgatója Erdei Péter.
TAROLTAK HALLGATÓINK A NEMZETKÖZI
BARTÓK BÉLA ZONGORAVERSENYEN
Idén ötödik alkalommal rendezte meg a Szegedi
Tudományegyetem Zeneművészeti Kara a Nemzetközi
Bartók Béla Zongoraversenyt. Öt ország húsz fiatal
művésze versengett a háromfordulós megmérettetésen, ahol az elődöntőben és a középdöntőben szóló
műveket, a döntőben pedig egy-egy versenyművet
kellett előadniuk a Szegedi Szimfonikus Zenekar és
Gyüdi Sándor karmester közreműködésével. A március
24-i döntőn nyújtott teljesítményük alapján a zsűri az
első díjat Takáts Márton, BA II. éves zeneakadémiai
hallgatónak, Némethy Attila tanítványának ítélte.
A második helyezett a dél-koreai Cho Younghoo
lett, aki tanulmányait egyetemünkön szintén
Némethy Attilánál folytatja. A harmadik díjat is zeneakadémista vehette át Horváth Benedek személyében.
Gratulálunk a szép eredményhez!
Forrás: http://lfze.hu/hirek/719
VARGA HUNOR KÜRT SZAKOS HALLGATÓ SIKERE
Varga Hunor, BA III. éves kürt szakos hallgató,
Magyari Imre növendéke I. helyezést ért el a Debrecenben megrendezett 35. országos Rézfúvós,
Ütőhangszeres Találkozón és Versenyen.
Gratulálunk az eredményhez!
Forrás: http://lfze.hu/hirek/736

FIGYELŐ
KECSKÉS D. BALÁZS ZENESZERZÉS SZAKOS
HALLGATÓ ÚJABB SIKERE

szerzett tapasztalataik átadására, a világszerte elismert mestereiktől kapott tudás közvetítésére. A programot az egyéni hangszeres és kamarazenei órák mellett esténként hangversenyek, valamint előadások
egészítik ki. A gyakorlásról, a figyelemirányítás,
a célirányultság és önmagunk meghallgatásának
zenei technikáiról Stachó László kamarazenetanár, pszichológus és zenetudós tart előadásokat.
A kurzusra elsősorban (felsőbb évfolyamos) zeneművészeti szakközépiskolások, zeneművészeti felsőoktatásban tanulók és fiatal művészek jelentkezését
várják a szervezők.
Jelentkezési határidő: 2012. július 1.
További információk: www.pecsizeneinapok.hu

ELHUNYT REGŐS ISTVÁN
JAZZ-ZONGORAMŰVÉSZ, TANÁR

Kecskés D. Balázs (fotó: Orbán Domonkos)
Kecskés D. Balázs, BA I. éves zeneszerzés szakos hallgatónk az ostravai Generace Zeneszerző Verseny
legfiatalabb korcsoportjában a 3. helyezést érte el
(főtárgy tanára: Vajda János).
Az eredményhez szívből gratulálunk!
Forrás: http://lfze.hu/hirek/732

2012. március 24-én, életének 65. évében
hosszan tartó betegség után elhunyt Regős
István jazz-zongoraművész, egyetemünk Jazz
Tanszékének művésztanára.
Regős István 1972-ben végzett a Jazz
Tanszakon Gonda János tanítványaként, aki
a diploma megszerzése után azonnal meghívta a tanári karba. Az itt töltött 40 év alatt
tanított szolfézst, zeneelméletet, jazztörténetet, zongorát és az utóbbi években zenekari gyakorlatot.
Az elmúlt harminc évben a magyar jazzélet
állandó szereplője volt, részt vett a magyarországi jazzfesztiválokon, számos jelentős
magyar előadóművésszel játszott együtt.
Forrás: http://lfze.hu/hirek/717

PÉCSI ZENEI NAPOK
2012. augusztus 2. és 11. között a tavalyi Tihany Zenei
Napok folytatásának, a Pécsi Zenei Napoknak idén a
Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara ad otthont.
Baráti Kristóf, Bársony Péter, Bogányi Gergely és Várdai
István – a világ legjelentősebb koncertszínpadainak
és zenei fesztiváljainak elismert szólistái – olyan
igényes szakmai műhelyt hoznak létre, amely alkalmat ad a hazai és nemzetközi koncerttermekben

Idei utolsó számunk lapzártájáig ezekről a hírekről tudtunk beszámolni. Versenyeredményekről, kurzusokról,
fontosabb hírekről továbbra is olvashattok az lfze.hu/
hirek, valamint az lfzehok.hu folyamatosan frissülő
oldalakon. A Figyelő rovat szerkesztőjeként sikeres
vizsgaidőszakot és kellemes nyári szünetet kívánok!
Burkus Boglárka

2012. május-június | FIGARO

05

06

ABLAK
Kedves Olvasók!
Ebben a tanévben utoljára jelentkezünk. Milyen furcsa, hogy ez az év is ilyen hamar elrepült. Hamarosan itt
az újabb, immár év végi vizsgaidőszak. Addig azonban még sok dolga van a hallgatónak, dolgozónak egyaránt.
Koncertek, beadandók, próbák sorozata, amelyek folytonosságából ilyenkor sem árt kitekinteni egy-egy
film, előadás erejéig. Május-júniusi számunkban inkább a művelődési ismeretek tantárgyra készülünk sok-sok
kiállítással, továbbá felhívjuk figyelmeteket egy idei tavaszi filmkülönlegességre!
Szép, pihentető nyarat kívánunk mindenkinek!
Kerner Mária

FILMAJÁNLÓ

VERS

THE ARTIST – A NÉMAFILMES

WEÖRES SÁNDOR: NYÁRI ESTE

2011-ben fekete-fehér némafilmet forgatni? Ez csak a franciáknak juthat az
eszébe. Ráadásul egy ilyen film 5 Oscar-díjat kap 2012-ben? Igen, és nem is
érdemtelenül. A The Artist (A némafilmes) azért olyan magával ragadó,
mert megidézi a századelő némafilmvilágát, ugyanakkor modern eszközökkel készült műalkotás. Ha a rendező szükségesnek látja, igenis
tud koppanni a pohár az asztalon, vagy a cipősarok a táncparketten.
Előadóművészeknek kétszeresen is ajánlott: egyrészt bemutatja, hogy
az ünnepelt sztár akár egyik napról a másikra elfeledetté válhat. Ezzel a
traumával napjaink (leendő?) ünnepelt művészeinek éppúgy meg kell
küzdeniük, mint a film főhősének. Másrészt pedig előadó-művészeti
tanulmány: a színészek „megtanulták” a századelő némafilmszínészeinek előadói stílusát. Mintha ma valaki felvételekről megtanulná,
hogyan hegedült Joseph Joachim, és így állna ki a pódiumra.
Nem mellesleg: a film zenéje is kitűnő, s ez egy némafilmnél különösen
fontos…
Szabó Ferenc János

Árnyak sora ül a réten.
Nyáj zsong be a faluvégen.
Zúg-dong sűrű raj a fákon.
Békák dala kel az árkon.
Bim-bam! Torony üregében
Érc-hang pihen el az éjben.
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Csillag süt a szeder-ágra.
Lassan jön a pásztor álma.
Rezgő-fű a feje-alja.
Nyár-éj ege betakarja.
Bim-bam! Torony üregében
Érc-hang pihen el az éjben.

The Artist ( A némafilmes )

ABLAK

ÖSSZMŰVÉSZET
MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI
EGYETEM:
Remake
Sass Valéria és Szabó Ádám osztályának kiállítása
Kiállítók: Balázs Mariann, Berkes
Ádám Csanád, Hardi Ágnes, Hitter Magdolna, Kiss Rita, Kormos
Borbála, Kaarel Kütas, Leitner
Levente, Megyeri Barbara, Parizán
Mihály, Sass Valéria, Szabó Ádám,
Szabó Ottó, Szőke Péter, Tóth
Balázs Máté, Tóth Márton Emil
Megtekinthető: 2012. május 11-ig
munkanapokon 14 és 19 óra között
Helyszín: Fészek Galéria (1073
Budapest, Kertész u. 36.)
Válogatás a Magyar Képzőművészeti Egyetem doktorandusz
hallgatóinak műveiből
Kiállító művészek: Izsák Előd,
Kaszás Tamás, Komlovszky-Szvet

Tamás, Kotun Viktor, Langh Róbert,
Lepsényi Imre, Nagy Róbert,
Somogyi Laura, Szelley Lellé,
Szíj Kamilla, Szilágyi Kornél, Szüts
Eszter, Tarr Hajnal, Vándor Csaba
Megtekinthető: 2012. május 13-ig
hétfő és ünnepnapok kivételével
naponta 9 és 17 óra között.
Helyszín: Lábas Ház (Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 7.)

MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI
EGYETEM
Ami összeköt
Máté Gábor fotográfus kiállítása
Megtekinthető: 2012. május 31-ig
hétfő kivételével naponta 10 és 18
óra között
Helyszín: Városi Művészeti Múzeum Váczi Péter Gyűjtemény,
Magyar Ispita, emeleti kiállítótér
(Győr, Nefelejcs köz 3.)

KKKK

PÁLYÁZAT
Fotó- és videopályázat egyetemistáknak, főiskolásoknak
2012 őszétől évados tematikában
szerkeszti
programjait a Művészetek Palotája, a
jövőben minden egyes évad
egy-egy témához kapcsolódik.
A 2012/2013-as műsorkínálat
arra igyekszik rávilágítani, hogy a
minőségi kultúra képes kapaszkodót nyújtani a mindennapi életben. A tematikához kapcsolódóan
fotó- és videopályázatot írt ki a
Müpa.
A főiskolások és egyetemisták
számára meghirdetett, Látóhatár
című pályázat célja, hogy a
résztvevők a fotográfia és/vagy a
film eszközeivel mutassák meg,
milyen perspektívát látnak maguk
előtt a kultúra és társadalom
vonatkozásában. A pályázattal
kapcsolatban bővebb információ
a fotopalyazat.mupa.hu oldalon
található.
A legjobbnak ítélt pályaműveket,
valamint a közönségdíjas alkotásokat május 19-től kiállítás
mutatja be.
A pályamunkák leadási határideje:
2012. május 21.
Forrás: mupa.hu

fent: KKKK Filmklub Bagdy Emőkével és Pap Jánossal
2012. május 2. 19:00 Ligeti György Épület
(fotó: Orbán Domonkos)
jobbra: Liszt Napok Laár Andrással
2012. április 19. Ligeti György Épület
(fotó: Gábor István)
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MÚLTIDÉZŐ
A rovatban ezúttal (a tanévben utoljára) olyan zenészekről, zeneszerzőkről közlünk anekdotákat, akik hosszabb
vagy rövidebb ideig Magyarországon tartózkodtak, így pl. megjelenik Mahler – a cinikus és a szórakozott; „Ló” úr,
a híres olasz operaszerző, s más, francia honból származó, hasonló foglalkozást űző kollégái. A történetek közé
egy kakukktojás is került: egy századfordulós politikus adomája, aki a jelek szerint a kortárszenéhez nem nagyon
értett.
Lassan, de biztosan elérkezik a nyár, de előbb még meg kell küzdenünk a sikeres vizsgákért. Ugyanakkor talán
végigtekintünk az évünkön is, mennyire volt sikeres, miben sikerült fejlődnünk, mit kell a következőben másként
csinálnunk. Az alább olvasható anekdotákkal kívánok mindkettőhöz erőt, s a nyárhoz pedig sok napsütést és
szórakozást!
Horváth Lucia

Massenet és Delibes 1885-ben
Budapestre érkeztek. Nyár volt,
augusztus, amikor Massenet
elvezényelte a Heródiás című
művének hatodik képét, Delibes
pedig ugyanakkor a Coppelia
című balettjét. Előadás után a két
kitűnő francia mester a Váci utcai
Korona-kávéházban egymással is
megmérkőzött – a biliárdasztalnál.
Nagy kíváncsisággal nézték az éjfél
utáni vendégek Massenet és Delibes játékát. A nyitott ablakon át
sokan az utcáról kíváncsiskodtak.
Egyszer csak egy fiatal ügyvéd,
a Korona ősvendége, hajnal felé
beállított, meglehetősen italosan.
Egy ideig szó nélkül nézegette
Delibes szériáit, majd ő is dákót
ragadott s harmadiknak ajánlkozott a francia vendégeknél.
A magyarok nem tudták lebeszélni
tervéről; a részeg fiatalember
nem engedett. Delibes-ék végül
nevetve, udvariasan odahívták
partnernek s hármasban folytatták vele a játékot, már amennyire
a részeg ifjúnak ment. Nem tartott
sokáig a különös küzdelem, mert
míg Massenet hosszabb szériájával
szórakozott, az ügyvédecske leült
egy székre s menten elaludt.
Massenet irigykedve jegyezte
meg:
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− Bárcsak egyetlenegyszer
tudnék én így az ágyamban aludni,
mint ez a férfi, itt a kemény széken!
Mire Delibes nevetve felelt:
− Én, hál’ Istennek, jól alszom,
mert lefekvés előtt mindig egy
Massenet-dallamot hallgatok meg.

Amikor Mahler volt Operaházunk igazgatója, sok baja támadt
a Walkür próbáján Hunding
alakítójával, aki nemcsak kitűnő
basszista, hanem napközben
szűcsmester is volt. A művész
szűcs rossz néven vette, hogy
Mahler nem nála rendelte meg a
Walkürhöz szükséges prémeket.
Mahler utasításaira rá sem hederített, sőt egyszer önérzetesen így
fakadt ki:
− Kérem, én gondolkodó
művész vagyok!
− Igen, mert gondolja, hogy
– művész! – válaszolt erre fagyos
nyugalommal Mahler.

1897-ben Budapestre érkezett a
Bohémek című dalművének bemutatójára Leoncavallo. Az egyik
kaszinó lakomát adott az olasz
maestro tiszteletére. Egy hírneves
egyetemi tanár volt az ünnepi ban-

kett hivatalos szónoka, aki francia
nyelven üdvözlő beszédében a
komponistát állandóan Cavallo
Leo úrnak, vagy csak egyszerűen
Cavallónak szólította. Akárhányszor megemlítette Cavallo Leo
nevét, mindig csendes derültséget
keltett (Cavallo=ló).
Másnap Leoncavallo elküldte a
professzornak, mintegy helyreigazításképpen a Bajazzók zongorakivonatát, az aláírásnál jó vastagon aláhúzva a vezetéknév előtt
álló keresztnevét: Ruggiero.

Richard
Strauss
Salomeját
sokáig nem engedélyezték előadásra Bécsben. Mikor a tilalom megszűnt, Kossuth Ferenc
miniszter kíváncsi lett a dalműre.
Felutazott Bécsbe s elfoglalta
helyét a földszinten. Nem volt
valami jó hangulatban. Magában
dörmögött. Mikor befejeződött az
előadás, odahajolt a mellette ülő
férfihoz s azt kérdezte:
− Nem tudom, ki írhatta ezt a
hülye zenét?
− Kérem, ezt Richard Strauss
szerezte – hangzott a büszke bécsi
felelet.
Kossuth csodálkozva húzta föl szemöldökét:

MÚLTIDÉZŐ
Chelemen Paula karikatúrája

− Richard Strauss? Olyat én
nem ismerek.
A szomszéd most teljesen Kossuth
felé fordult s meggyőzően magyarázta:
− De igen. Tessék, itt van a
színlapon… Írta Richard Strauss.
− Ez teljesen érthetetlen.
Ismerem Oscar Strausst és Richard
Wagnert, de Richard Strausst…
már engedje meg, de ilyen nincs.
A nézőtér lassan kiürült. Mire
kiértek a ruhatárhoz, Kossuth
egészen elcsöndesült, s az előadás
végén megszelídülve nyújtotta
kezét szomszédjának:
− Kossuth Ferenc vagyok.
Most a szomszédon volt a
csodálkozás sora:
− Kossuth Ferenc? Olyat
nem ismerek. Úgy tudom, hogy
Kossuth Lajos és Deák Ferenc van,
vagy legalábbis volt, de Kossuth

Ferenc… már engedje meg, de ez
lehetetlen...
(Révész Tibor: Mosolygó muzsika. Anekdoták és furcsaságok
a muzsika világából. Budapest:
Zeneműkiadó, 1958.)

Az eset a budapesti Városliget
elegáns kétszintes éttermében történt meg. Szép időben itt gyűltek
össze a társasági élet előkelőségei.
Mahler és Justi [a testvére] – emlékeik szerint – a felső teraszon
ültek, háttal a mellvédnek, és teát
ittak. Mahler, ahányszor nyilvános
helyen étkeztek, használat előtt
végigtörölgette az evőeszközöket
és az étkészletet. Itt is kimosta a
csészét, mielőtt ivott volna belőle,
majd megfeledkezve magáról, a
háta mögé öntötte az öblítővizet.
Az alsó teraszra ömlött, egy nagyon

jól öltözött hölgyre, aki ijedtében
felsikoltott.
– Őszintén sajnálom – nyögte
Mahler, rádöbbenve, hogy mit
tett…
Az Operaház igazgatójaként híres
ember volt, a szórakozottsága
közismert, így megbocsátottak
neki, és helyreállt a nyugalom.
Öt perccel később, amikor Justi
kért poharat, az övét is kimosta,
újabb záport hullajtva az alsó
teraszra. Ezúttal általános üdvrivalgás fogadta, mindenki nevetett és
kiabált, egy pincér az utolsó pillanatban tette le megrakott tálcáját,
mert nevettében elejtette volna.
Eltelt némi idő, míg Mahler és Justi
újra mutatkozott a Városligetben.
(Norman Lebrecht: A komolyzene
anekdotakincse. Budapest: Európa
Kiadó, 2002.)
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KULISSZA

HÍREK A HISTORIKUS ZENE VILÁGÁBÓL
Május 25. és 28. között kerül megrendezésre első alkalommal a ProArtFest Pünkösdi Régizene Fesztivál.
A rendezvénynek az alsópetényi Prónay-kastély és
környezete ad otthont, így a zeneművek nemcsak
korabeli hangszereken, de tulajdonképpen korabeli környezetben is szólalnak meg. A fesztiválon
a Visegrádi Négyek országainak jeles régi zene
művészei lépnek föl, Magyarországról többek között
az Orfeo Zenekar Vashegyi György vezetésével.
A tervezett műsorról és a Zeneakadémia régi zenei
életének aktualitásairól vele készítettünk interjút.

inkább kísérleti jellegű, a mi koncertünkre is megpróbáltunk minél színesebb műsort összeállítani, és
nem annyira a specifikus repertoár irányába menni.
Egy új kezdeményezésnél nagyon fontos, hogy minél
szélesebb körök számára befogadható legyen:
kíváncsian várom, hogy milyen arányban lesz helyi,
illetve távolabbról érkezett, szakmai közönség.
A különlegesség az, hogy lévén Aranyos Ágota
koreográfus, táncosokkal is együtt fogunk dolgozni,
akik az elhangzó Purcell-művekre készült koreográfiát adják elő. A nyitókoncerten Vivaldi Négy
évszak című műve lesz hallható Simon Standage
szólójával, aki ennek a műnek az egész világon
az egyik legkiemelkedőbb előadója. Utána következik (már régebben készült tánckoreográfiával,
Bodrogi Éva ének-közreműködésével) egy Purcellblokk a Tündérkirálynőből (The Fairy Queen), és
végül Bach h-moll szvitje. Igyekeztünk jó értelemben vett populáris műsorral kiállni, ugyanakkor a
legkiemelkedőbb szólistákat meghívni, mint Simon
Standage, vagy Kertész Ildikó.
Ezenkívül én még egy koncertben vagyok érintett
(május 28-án), melynek a Barokk lamentók címet
adtuk. Ezen Szutrély Katalin énekel Carissimi-, Händelés Purcell-műveket, Paulik László (hegedű) és Regős
Júlia (gamba) közreműködésével; én csembalózni
fogok.
UB: A Zeneakadémián e tanévnek az egyik nagy
eseménye az ön által vezetett Haydn-projekt.
Milyen szempontok ihlették ennek a megszervezését?

Vashegyi György (fotó: Schiller Kata)
Uzsaly Bence: Milyennek ígérkezik ez a fesztivál,
milyen műsorral készülnek?
Vashegyi György: Nagy dolog, hogy a mai
gazdasági helyzetben, Magyarország nem kimondottan tehetősnek számító vidékén egy ilyen
hagyományteremtő kezdeményezés kelt életre! Vizy
Ildikó és Aranyos Ágota voltak ennek a megálmodói,
mindkettőjüket régóta ismerem: az Orfeo Zenekarral
mi fogjuk nyitni a fesztivált egy Vivaldi/Purcell/
Bach-műsorral. Paulik László barátomat és engem
is megkértek, hogy legyek tagja a művészeti
szervezőbizottságnak: az idei első alkalom talán
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VGy: A több igen jó és érdekes régi zene fesztivál mellett különösen a zeneakadémisták figyelmébe ajánlom
a Régizene Szakcsoport által szervezett mesterkurzusokat, melyek minden zeneakadémista számára
nyitottak. Ezen kívül az idei tanévben megszerveztük
a Haydn-kurzust is, melyben a Zeneakadémia kórusa
és zenekara működik közre, továbbá kapcsolódik
hozzá a magánénekesek, a karvezetők és karmesterek mesterkurzusa, és végül a május 14-i koncert
zárja majd a programot. A kurzus központi műve az
Évszakok című oratórium, ami az európai zenetörténet egyik csúcsa. Hozzám személyesen is nagyon közel áll, talán még jobban, mint a Teremtés. A projekt
egyik nagy célja az volt, hogy mindenki megismerje
ezt a csodálatos zenét. A másik cél, hogy az amúgy
egymástól igen elszigetelten dolgozó különböző hangszeresek, énekesek, karmesterek egy ilyen nagy mű
előadásában közösen vegyenek részt. Fontos, hogy
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ez minden közreműködőnek élményt adjon, illetve
lehetőséget a különlegesen tehetségeseknek, hogy
már egyetemi tanulmányaik alatt megmutathassák a
tudásukat.
UB: Ebben a tanévben indult el a Zeneakadémián a
régizene-képzés, melynek keretében több mesterkurzust is megrendeztek. Milyenek a tapasztalatok közel
egy tanév távlatából?
VGy: Nagyon régi történet a magyarországi régizeneképzés szükségessége. Emlékszem, hogy már 1991ben az akkori rektor, Soproni tanár úr a Muzsikában
megjelent cikkében foglalkozott a régizene-képzés
szükségességével, sőt a megvalósítást illetően konkrét
tervekről beszélt. Aztán a Zeneakadémia (önhibáján
kívül) nagyon nehéz időket élt meg, és az eredeti
funkciók ellátására sem volt mindig képes. Én idén
pont 20 éve tanítok az intézményben: a régizene-képzés szükségessége folyamatosan kérdés volt, de sajnos
mindig voltak komolyabb gondok. Most persze sok nehézséggel jár ez a felújítás, de mégis hatalmas dolog,
hogy egyáltalán megvalósul. Ebben a mostani nehéz
helyzetben döntött úgy a rektor úr, hogy elindítjuk a
képzést, mégpedig fölülről kezdve, mint mesterképzést.
Minden kezdet nehéz (például Lipcsében is 6-7 év
kellett egy ilyen kezdeményezés sikeréhez), de a legfontosabb, hogy elkezdtük! Ez erősen nemzetközi
kitekintésű szakcsoport, ilyen mértékig talán egyedül
az intézményben. Négy hangszerrel indultunk el, fuvolával, oboával, hegedűvel és fortepianóval: mindegyik hangszert egy-egy külföldön élő, nemzetközileg
elismert vezetőprofesszor (Kertész Ildikó, Tábori Péter,
Simon Standage és Malcolm Bilson) tanítja mesterkurzusok formájában, illetve mindegyiküknek van segédprofesszor munkatársa, aki Magyarországon él,
de szintén külföldön tanult. 2011 szeptemberében
öt MA-hallgatóval indultunk el: célunk, hogy minél inkább hassunk a Zeneakadémia életére, hogy
például egy modern hegedűs társhangszerként is
fölvehesse a barokk hegedűt. Nagy öröm, hogy
2012 szeptemberétől elindul a historikus csembaló
mesterképzés is. A képzés sajátosságából adódóan
ebben a tanévben 8 mesterkurzus jött létre, illetve
van egy historikus zenetörténet című tantárgy, ahol
világszínvonalú előadások hallhatók. Ezek mindenki
számára nyitottak. Elsősorban azt kínáljuk, hogy közvetlen módon lehet átvenni a tudást olyan fantasztikus professzoroktól, akik a saját szakterületükön a
világ élvonalában vannak (mind a hangszerjátékban,
mind a zenei tudást illetően). Én mindegyik előadást
végigülöm, és rengeteget tanulok belőlük!

Esti koncertek:
Orfeo zenekar – Simon Standage
Musica con Anima (NL)
Amaranth ensemble (SK)
Sebestyén Márta és vendégei
Szalon- és uzsonnakoncertek:
Andrejszki Judit, Aranyos Ágota, Bodrogi Éva,
Caius Héra (RO), Company Canario,
Hajnal Ildikó (NL), Hans Lub (NL),
Hugo van Veen (NL), Jerzy Żak (PL),
Kónya István, Paulik László, Regős Júlia,
Szutrély Katalin, Vashegyi György
www.proartfest.hu
www.facebook.com/regizene

Az interjú teljes terjedelmében a http://fidelio.hu/
edu_art/figaro weboldalon olvasható.
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BANDEMONDA

PAX ET BONUM KAMARAKÓRUS

Pax et Bonum Kamarakórus (fotó: Kérges Máté)
Rovatunkban foglalkoztunk már a népzene, a jazz
és a klasszikus zene különböző területeit művelő
együttesekkel, kifejezetten egyházzenei formációról
azonban eddig nem esett szó. Mostani számunkban a
Pax et Bonum Kamarakórus kerül bemutatásra, mely
2008-ban alakult PROtestáns FIatalok Kamarakórusa
néven a fóti Evangélikus Kántorképző vállalkozó
szellemű tanáraiból és diákjaiból.
2011 őszén az együttes vezetését az alapító
Abaffy Nórától, a Zeneakadémián doktoriskolás egyházzenésztől Opicz József, egyházzene és
zeneismeret mesterképzős hallgató vette át.
A kórustagok többségét ma is szoros kapcsolat fűzi a
kántorképzőhöz; sokan, akik még diákként voltak jelen
a kórus alapításakor, ma már tanárként térnek vissza
Fótra. A megalakulásuk óta eltelt évek alatt a kórusba
barátok, családtagok is bekapcsolódtak, a tagok között
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sok ismerős zeneakadémistát is találhatunk. Mindnyájan fiatalok, s akár hivatásos zenészek, akár nem,
egyforma lelkesedéssel, vidámsággal és profizmussal
vesznek részt az együttes munkájában. 2012-ben a
tagok gyarapodásával immár protestáns és katolikus
fiatalokat egyesítő kórus az ökumené jegyében vette
fel a Pax et Bonum Kamarakórus nevet.
Alapításuk óta hangversenyek és egyházzenei áhítatok
rendszeres közreműködői, felléptek már több Alma
Mater Doktorandusz koncerten és az Egyházzenei Tanszék kongresszusának alkalmain, valamint hallhattuk
őket a Zeneakadémia épületbúcsúztató fesztiválján
is. Turnéztak már Szlovéniában, Erdélyben és múlt
nyáron Németországban is. Repertoárjukon az egyházi
év különböző időszakaihoz kapcsolódóan régi zenei és
kortárs műveket egyaránt találunk. Egyik legnagyobb
szabású vállalkozásukat Händel Messiásának megvaló-
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sítása jelentette; a művet több alkalommal is előadták,
a Kálvin téri református templombeli koncertről DVD
is készült.
Legutóbb a Tavaszi Fesztivál rendezvényeinek keretein
belül flashmobok során lephették és ajándékozhatták meg éneklésükkel a 2-es metró utasait, a Keleti
pályaudvaron várakozókat, a Vörösmarty téren sétálókat és fogyasztói társadalmunknak épp az Aréna
Plázában vásárolgató tagjait. Azt hiszem, kifejező lehet
az a reakció, melyet egy metrón utazó nénitől kaptak
a kóristák: „Olyan jó, hogy egy kis színt visznek ebbe
a nyavalyás életbe!” A megmozdulásról és a kórusról
aznap az M1 esti híradója és a Tények is tudósított.
Legközelebbi koncertjük 2012. május 5-én lesz
Orosházán, az evangélikus templomban. Különböző
szerzők korálfeldolgozásai mellett Lotti, Byrd, Tallis,
Bach, Purcell, Mendelssohn, Liszt, Rheinberger, és
20. századi zeneszerzők művei is felcsendülnek majd.

A koncert az egyházi év különböző időszakaiból
épül majd fel, az együttes céljai közt szerepel,
hogy műsorukkal átfogó képet adjanak egész éves
munkájukról. Az összeállítás részben a másnapi Cantate Vasárnaphoz is kötődik, mivel május 6-án az
orosházi evangélikus gyülekezetben szolgál a kórus
az istentiszteleten, melyet az MR1 – Kossuth Rádió
élőben közvetít.
A névváltoztatással szimbolikus megújulás kezdődött
a kamarakórus életében. Elkészült az együttes új
honlapja, és a mai elvárásoknak megfelelően facebook rajongói oldala is. A Pax et Bonum Kamarakórus
koncertjeinek időpontjai és a velük kapcsolatos
aktuális információk tehát a paxetbonumkorus.hu és
a facebook.com/paxetbonumkorus hivatkozások alatt
érhetőek el.
Belinszky Anna

Pax et Bonum Kamarakórus (fotó: Kérges Máté)
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DUX-TÁBOR

A GÓLYÁKÉRT TENNI JÓ!
maszt nyújtanak a diploma előtti nehéz időkben és
utána is. Mivel a Zeneakadémián – már csak az alacsony létszámból kifolyólag is – sokkal családiasabb
a légkör, mint pl. a Műegyetem egy karán, sokkal nagyobb személyességre nyílik lehetőség.
TE: Te magad hogyan kerültél kapcsolatba a
Dux-körrel?

Harmath Dénes (fotó: Orbán Domonkos)
Ahogy egy zenekarban is megannyi különböző
hangszín áll össze egy egységes szimfonikus
hangzássá, úgy hoz létre minden évben a Dux-kör
valami nagyon értékeset és egyedit. Mert aki már
részt vett más egyetemek gólyatáborában, az tudja,
hogy az általuk szervezett zeneakadémiai gólyatábor
más, mint a többi. A táborvezetőt, Harmath Dénest
kérdeztük.
Tóth Endre: Miért különleges a Zeneakadémián a
gólyatábor?
Harmath Dénes: A Figaro oldalain is már több tanúság
született arról, hogy itt olyan élményekkel gazdagodnak a művészpalánták, amelyekből éveken át
táplálkoznak; játékos kihívások segítségével talpraesettségre tesznek szert, amivel bátran vágnak neki
az előttük álló egyetemi éveknek; olyan kapcsolatok
szövődnek, amelyekből sokáig táplálkoznak, és tá-
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HD: Noha engem is megérintett a gólyatábor
szellemisége, legfőképp az, hogy mennyire hihetetlenül elszállt poénokkal bombáztak minket a tábor
során végig a duxok, a tanév forgatagában nem igazán
tettem lépéseket annak érdekében, hogy megtudjam,
kik azok, akik emögött állnak. Aztán év közben egyszercsak Kovács Tamás „Turpy” hirtelen megkérdezte:
„Ugye jössz Dux-táborba?” Bár a kérdés teljesen spontán, váratlanul ért, azt feleltem a legnagyobb természetességgel: „Hát hogyne!” Ez a bevállalós lelkület
nagyon hasznosnak bizonyult: rengeteg jófej emberről
kiderült, hogy ők is duxok, és a Dux-tábor életem
egyik meghatározó élménye volt! Nyilván ahhoz, hogy
ezek a nagy szavak ne legyenek üresek, meg kéne
indokolnom őket, de éppen a történtek hatásossága
végett mindenki tapasztalja meg ezt maga! Természetesen azóta látom, hogy nem mindenki éli meg ilyen
kiemelkedően pozitívan, de abban a tekintetben is
folyamatosan fejlődik a Kör, hogy sokféle személyiségnek tudja a számára megfelelőt nyújtani.
TE: Milyen programok, feladatok vannak a Dux-táborban, milyen ennek a néhány napnak a felépítése?
HD: A Dux-tábor célja egyrészt a jelöltek beilleszkedése a Körbe, a személyes kapcsolatok elmélyítése,
hogy régi és új duxok egy igazán összetartó csapattá
forrjanak össze; másrészt felkészülés a gólyatábor
feladataira, illetve az ezek elvégzéséhez szükséges
képességek fejlesztése. Ennyi információ elég is,
a fent említettek miatt a program konkrét alakulása
hadd legyen meglepetés!
TE: Mesélnél a Dux-kör és a gólyatáborok történetéről?
Hogy alakult ki a helyszín, a koncepció?
HD: A történet úgy kezdődött, hogy Reményi Józsiban
és barátaiban felmerült az igény, hogy mi lenne, ha
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a zeneakadémista gólyatáborok többről szólnának,
mint az ilyenkor megszokott átlagos témák… Ehhez
azonban emberi ottlétre, készülésre és egymásra
figyelésre van szükség, amit nem lehet pénzért, szolgáltatásként megvenni, de amiért többen is lelkesedtek, és így megszületett a máig működő Dux-kör. Azóta
persze, ahogy szép lassan cserélődnek az emberek,
folyamatosan alakulnak a szokások, de sok jól bevált
hagyomány él még, mint például a táborok helyszíne,
az esztergomi zeneiskola varázslatos környezete.
Egyébként olyan közismert művészek, tanárok is tagjai lettek a körnek, mint Zsoldos Dávid, Gyöngyösi
Levente, Beischer-Matyó Tamás, Horváth Balázs,
Kéry János és még sorolhatnám.
TE: Honnan jön a Dux elnevezés?
HD: A dux jelentése vezető – azaz olyasvalaki, aki
képes a saját életét vezetni, felelősen, kisiklás nélkül.
És akkor már képes arra is, hogy más embereket,
esetünkben gólyákat vezetgessen a zenésszé válás
rögös útjának meghatározó szakaszán.
TE: Mi köze a Dux-körnek a HÖK-höz?
HD: A HÖK feladata a hallgatói közélet szervezése,
és ezen feladatkör egy fontos részét, a gólyatábor
lebonyolítását a Dux-körre bízza (a Zeneakadémia
ebben is különbözik más egyetemektől): finanszírozza
az esztergomi zeneiskola bérlését, cserébe a duxok
felelnek a gólyatábor sikeréért. Természetesen van
átfedés a tagok között, és ugyanazon elvek mentén
működik együtt a két közösség, erre a mentor program
is jó példa.
TE: Hogyan reprezentálják a Kört a tagjai év közben?
HD: A gólyatábor végeztével nem áll meg az élet, a
gólyák legtöbbje egyszerűen nem hajlandó abbahagyni a csopifogizást, így az év elején még gyakran
összegyűlnek a csapatok. Általában a gólyabálon sem
tudjuk megállni, hogy vissza ne emlékezzünk egy
performansz erejéig a gólyatáborban történtekre.
Ezenkívül olyan szezonális közös eseményeket
is szervezünk, mint az evezés, korcsolyázás vagy
kirándulás, valamint legutóbb összehoztunk a Börzsönyben egy fergetegesen sikerült Dux-hétvégét.
Egyszóval minél inkább próbáljuk átmenteni a táborokban felhalmozott löketet a szürke hétköznapokra.

TE: Miért és kinek érdemes elmenni a Dux-táborba?
HD: Mindannak igen ajánlom, aki szeretne egy közös
célért egy olyan csapatban tevékenykedni, amely nem
csak arra ad keretet, hogy tagjaik a gólyatáborban ki
tudják fejteni kreativitásukat, hanem minden szempontból támaszt nyújtsanak egymásnak év közben
is. Annak, aki szeretné megismerni, milyen a „másik
oldalon” állni, legyen végzett vagy elsőéves, függetlenül attól, hogy volt-e a saját gólyatáborában,
vagy nem. Biztos, hogy mindenki megtalálja a maga
helyét, ahol hasznossá teheti magát, akár visszafogottabb természetű, és a háttérmunkákban való helytállás töltené el büszkeséggel, akár el tudná képzelni
magáról, hogy csopvezként egy egész csapatnyi gólyát
lelkesítsen. Ez egyébként a legfelelősségteljesebb és
legszebb feladat, egy kicsit a szülői szerephez hasonlítható: a gólyákkal való folyamatos személyes kontaktus nagy tapasztalatot és teljes rendelkezésre állást
igényel, de nagyon sokat is kap az ember.
Egy gólyatábor akkor az igazi, ha a duxok közösségében mindenki beleadja a közösbe a saját tálentumát a
többiekkel összhangban, és ráadásul mindezt élvezettel teszi – hisz ez is az, amit a zenészek művelnek:
játék. Szerencsére minden évben – reméljük, még
sokáig így lesz – újabb és újabb értékes emberek
csatlakoznak a Körhöz, felismervén, hogy egymásra
figyelni és egymásnak adni: öröm.

Aktívan részt vennél a
gólyatábor megvalósításában?
Szívesen tartoznál egy belevaló csapathoz?
Szeretsz sokat nevetni?

A DUX-TÁBORBAN A HELYED!
Időpont: 2012. július 5–8.
Indulás: 2012. július 5. 11:00, Árpád híd
Helyszín: Esztergomi Zeneiskola
Részvételi díj: 6000 Ft
Jelentkezés: dux@lfzehok.hu
(Írd meg a pólóméretedet!)
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REJTVÉNY

SUDOKU
A sudoku rejtvénybe kerültek betűk is, minden betűhöz egy-egy kérdés tartozik, a helyes válasz melletti szám
beírásával könyebben meg tudjuk oldani a feladványt! Sok sikert hozzá!
Kristofori Ferenc
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A - Ki találta fel a golyóstollat?
3 – Teller Ede,
6 – Bíró László József,
5 – Gábor Dénes;

D - Mikor született Ady Endre?
1 – 1859,
5 – 1874,
8 – 1877;

B - Ki találta fel a villanyórát?
8 – Bláthy Ottó Titusz,
5 – Békésy György,
4 – Mechwart András;

E - Ki tervezte az Országház
épületét?
9 – Steindl Imre,
3 – Pollack Mihály,
5 – Schickedanz Albert;

H - Ki festette a Krisztus-trilógiát?
8 – Rippl-Rónai József,
3 – Csontváry Kosztka Tivadar,
5 – Munkácsy Mihály;

F - Mikor járt Magyarországon
először pápa?
5 – 1629,
4 – 1991,
8 – 1996;

I - Ki vezette be az első aranyvalutát Európában (aranyforint)?
4 – Szent István,
3 – Károly Róbert,
5 – Könyves Kálmán

C - Ki írta a Jónás könyve című
művet?
1 – Jókai Mór,
2 – Babits Mihály,
8 – Petőfi Sándor;
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G - Ki volt Bartók Béla második
felesége?
9 – Pásztory Ditta,
1 – Ziegler Márta,
6 – Schlesinger Emma;

ZENEBONA

MÁJUSI-JÚNIUSI PROGRAMOK:
MÁJUS 9. SZERDA 17:00
Hangulatkoncert
Müpa – Előcsarnok

MÁJUS 15. KEDD 19:00
Áriavizsga
Duna Palota – Színházterem

MÁJUS 23. SZERDA 18:00
Koncert
MTA BTK Zenetudományi Intézet

MÁJUS 9. SZERDA 18:00
Mesterek és tanítványok 2.
MTA BTK Zenetudományi Intézet
17:00-tól tárlatvezetés

MÁJUS 16. SZERDA 17:00
Hangulatkoncert
Müpa – Üvegterem

MÁJUS 26. SZOMBAT 19:00
Anima Musicae Kamarazenekar
koncertje
Óbudai Társaskör

MÁJUS 10. CSÜTÖRTÖK 18:00
Koncert
MTA BTK Zenetudományi Intézet
17:00-tól tárlatvezetés
MÁJUS 12. SZOMBAT 19:00
Sebő-klub
Budavári Művelődési Ház
MÁJUS 13. VASÁRNAP 16:00
Alma Mater Doktorandusz koncertek
Alkonyattól pirkadatig. Napszakok
a zenében 3.
Hajnal
Régi Zeneakadémia
MÁJUS 14. HÉTFŐ 19:00
Alma Mater koncertek
Haydn: Az évszakok
Müpa – Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyterem
MÁJUS 15. KEDD 17:00
Hangulatkoncert
Müpa – Zászlótér

MÁJUS 16. SZERDA 18:00
Koncert
MTA BTK Zenetudományi Intézet
MÁJUS 17. CSÜTÖRTÖK 17:00
Éneklő Ifjúság Díszhangverseny
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium

MÁJUS 29. KEDD 17:00
Hangulatkoncert
Müpa – Zászlótér
MÁJUS 30. SZERDA 17:00
Hangulatkoncert
Müpa – Üvegterem

MÁJUS 19. SZOMBAT 19:00
Koncert Ugrin Gábor 80. születésnapja tiszteletére
Müpa – Fesztivál Színház

JÚNIUS 8. PÉNTEK 19:00
Jevgenyij Nyesztyerenko
és mesterkurzusának növendékei
MTA BTK Zenetudományi Intézet

MÁJUS 20. VASÁRNAP 17:00
Koncert
MTA BTK Zenetudományi Intézet
16:00-tól tárlatvezetés

JÚNIUS 10. VASÁRNAP 18:00
Solti Árpád szerzői estje
Fuga Budapesti Építészeti Központ

MÁJUS 22. KEDD 17:00
Hangulatkoncert
Müpa – Zászlótér
MÁJUS 23. SZERDA 17:00
Hangulatkoncert
Müpa – Zászlótér

HELYSZÍNEK:
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium (1114 Bp., Villányi út 27.),
Budapest Jazz Club (1088 Bp., Múzeum u. 7.), Budavári Művelődési
Ház (1011 Bp., Bem rakpart 6.), Duna Palota (1051 Bp., Zrínyi u. 5.),
Fonó Budai Zeneház (1116 Bp., Sztregova u. 3.), Fuga Budapesti Építészeti Központ (1052 Bp., Petőfi Sándor u. 5.), LFZE Régi Zeneakadémia
(1064 Bp., Vörösmarty u. 35.), MTA BTK Zenetudományi Intézet (1014 Bp.,
Táncsics M. u. 7.), Magyar Állami Operaház (1061 Bp. Andrássy út 22.),
Művészetek Palotája (1095 Bp., Komor Marcell u. 1.), Óbudai Társaskör
(1036 Bp., Kiskorona u. 7.)

JÚNIUS 24. VASÁRNAP 11:00
Operavizsga
Magyar Állami Operaház
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.
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SZENÁTUS

ÁPRILISI DÖNTÉSEK

MINDEN KEZDET NEHÉZ

2012. április 17-én a Szenátus újra összeült.
A napirendi pontok előtt a rektor úr megint szomorú
hírrel fogadta a testületet. Regős István, iskolánk jazz
tanszékének tanára hosszan tartó betegség után
hunyt el. A testület egyperces néma csenddel tisztelgett emlékének. Dr. Batta András rektor úr számolt be arról, hogy az elmúlt hónapban meglátogatta
az intézményt Kiss Norbert államtitkár. Elmondta,
hogy az intézmény számára ez nagyon fontos látogatás volt, ugyanis kiderült, a fenntartó elismeri,
hogy egyetemünkön egyéni oktatás, műhelymunka
folyik, és ezért másképp kell kezelni ezt az intézményt, mint mondjuk egy tudományegyetemet.
Nagy öröm volt a vezetés számára, hogy elismerte a
Zeneakadémia nemzetközi sikereit, valamint megnyugtató, hogy a beígért 300 millió forintos támogatás sem marad el. Kiss Norbert azonban nem érkezett
egyedül, elkísérte Hatos Pál, a Balassi Intézet vezetője.
A Hatos Pállal folytatott beszélgetés után világossá vált
az egyetem számára, hogy a művészeti egyetemek
ugyan közelednek egymáshoz, de a teljes integráció
nem valószínű.

Sokszor hallani, hogy a mai zeneakadémisták lusták
és bezzeg régen az Alma Mater épületének minden sarkában egy-egy kamaraegyüttes vagy zenekar
készült világkörüli turnéjára. Azt, hogy a jelenlegi
emberanyagból mennyi hasonlóan híres együttes
fog kikerülni, nem tudhatom, viszont az egyértelmű,
hogy lazsálás sincsen, az újdonsült, kisebb-nagyobb
együttesek ugyanúgy gomba módra szaporodnak,
mint régen. Elég, ha csak a frissen megalakult és
március 31-én a nagyközönségnek is bemutatkozott
ParlARTe KamaraSzimfonikusokra gondolunk.

Ez után Vigh Andrea és Kutnyánszky Csaba rektorhelyettesek számoltak be egy tervezetről, mely szerint
az osztott és az osztatlan rendszer egyszerre működne
a tanárképzésben. Az állam a két szakos tanárképzést
támogatja, de az egyetem maradna inkább az egy
szaknál. Ha mégis szükség lenne a második szakra, akkor a piaci igényeknek legmegfelelőbbet kell kitalálni.
Vigh Andrea elmondta, hogy megalakult egy akkreditációs bizottság, melynek tagjai nagyon felkészültek és
képviselni fogják a művészeti területek sajátosságait.
A második napirendi pontban személyi kérdésekben
döntött a Szenátus. Először egyetemi tanári címről
döntöttek. A pályázatra két jelentkező volt, Vigh
Andrea rektorhelyettes asszony és Gaál Erzsébet.
A testület Gaál Erzsébet beadott anyagát hiányosnak
találta, így kizárta a szavazásból, Vigh Andrea pályázatát viszont elfogadta az egyetem.
Ez után Komlós Katalinnak ítélt a szenátus professor
emerita címet.
Utolsó napirendként SZMSZ módosításra került sor,
a tanszékek felsorolása változott meg.
Végül Czinege Ádám Balázs HÖK elnök hívta fel a
figyelmet a Liszt Napokra, melyre a Szenátus tagjait
is invitálta.
Nász Renáta
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Csóka Anita (fotó: Thaler Tamás)
Kamaraszimfonikus együttes – tehát egyfajta megnagyobbított kamara- vagy csökkentett szimfonikus
zenekar – Magyarországon nincs sok (tudomásom
szerint rajtuk kívül csak a Weiner-Szász Kamaraszimfonikusok vannak, ill. az utóbbi időben a Liszt Ferenc
Kamarazenekar próbál ez irányba nyitni), így a piaci
rés mindenképpen adott, ami bizakodásra adhat okot
a jövőt illetően. Ennek ellenére mégis nagy merészségre vall a mai válságos időkben egy újabb zenekart
alapítani, ráadásul ilyen tempóban (az első ötletek és
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ParlARTe KamaraSzimfonikusok (fotó: Thaler Tamás)
a kritika tárgyát képező bemutatkozó koncert között
szűk három hónap telt el). És mindezt úgy, hogy a
tagjainak legnagyobb része még nem ún. befutott
művész, hanem „fejlődésben lévő szervezet”, azaz a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem vagy más zenei
felsőoktatási intézmény hallgatója. A bemutatkozó
koncertjük alapján viszont még bármi lehet.
Az első dolog, amit már látatlanban-hallatlanban
tudtam, hogy szóvá teszek, az a műsorpolitika lett
volna, az élet viszont úgy hozta, hogy a probléma önmagától megoldódott: Haydn Esz-dúr Trombitaversenye ugyanis „technikai okok miatt” (idézet a felvezető
szövegből) elmaradt. Tudniillik a másik műsorszám,
Rossini Stabat Matere eleve legalább egy óra hosszú,
tehát az lehetett volna a második része a hangversenynek, a versenyművet az első félidőbe kellett volna
betenni. Mivel a rohraui mester concertója ahhoz
viszont túl rövid, hogy csak önmagában a szünet előtt
eljátsszák, még egy műsorszámra szükség lett volna.
Azt azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy
a templomi koncertek esetén egyrészt nem szokás
szünetet tartani, másrészt másfél-két órát végigülni a
nem túl nagy komfortfokozatú padokon – akármilyen
jó az előadás – közönséget próbára tevő feladat lett
volna. Summa summarum: végül is jó, hogy így alakult,
szerintem erre az estére Rossini Stabat Matere bőven
elegendő volt.
A koncert alapján az együttesről szerzett benyomásaim alapvetően elég jók, a közreműködőkről viszont
közepesek voltak. Kezdjük az utóbbiakkal. Tudom, ízlés
kérdése is, de engem egyre inkább taszít a méteres,
ablaküveg-szaggató vibratóval való éneklés. Bizonyos

operákban, ahol a stílus és az előadói hagyomány
megköveteli, még csak-csak elmegy, de szerintem
oratóriumoknál kifejezetten kerülendő, különösen
olyan helyszínen, mint amilyen a kisméretű, és ezáltal
csengő-bongó akusztikával „megáldott” Budapest–
Felsővízivárosi Szent Anna-plébánia. Sajnos sem az
első szoprán szólamot éneklő Szakács Ildikó, sem a
tenorista Alagi János nem kerülte ezt a fajta technikát.
Csóka Anita (szoprán 2) már sokkal jobban tetszett,
de igazán Labant Árpád Bence basszusával voltam
csak megelégedve. Az egész csak azért furcsa, mert
a Sancta Mater tétel kvartettjénél – ahol az együtténeklés miatt mindenki intelligensen kicsit visszavett
– kiderült, hogy enélkül a hangképzési mód nélkül is
kiválóan tudnak énekelni. Kár, mert a zenei elképzeléssel egyébként különösebb probléma nem volt, és ezek
szerint minden adott volt egy jó előadáshoz.
A debütáló zenekarról ellenben sokkal jobb összkép
alakult ki. Hallottam nagyon szép fafúvós szólókat,
különösen az oboa, klarinét és a fagott voltak a többihez képest kiemelkedőek. Jónak találtam a hangzásbeli arányokat a fúvós és a vonós szekciók között:
végre nem a mindent elpusztító vonóshangzás
dominált, a húros hangszeresek finoman kísérték az
énekes vagy fúvós bravúrállásokat – de ahol kellett,
mertek keményebben játszani. Két dolog nem alakult
ki még teljesen a zenekarban. Egyrészt a ritmikailag
perfekt játék sajnos még nem erőssége a csapatnak.
Nyilván itt megint hátráltató tényező volt az akusztika,
ill. az ezt figyelmen kívül hagyó dirigens, Bolyki Zoltán
tempóválasztásai (pl. a záró fúgában). Másrészt – ez
az előzővel részben összefügg – a zenekar még nem
szól igazán együttesként. Kicsit olyan, mint amikor a
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saláta amúgy kiváló minőségű alapanyagait betesszük
egy tálba, de még nem az igazi. Ilyenkor kell hagyni egy
darabig, várni, hogy az ízek összeérjenek. Szerintem
valami ilyesmi a teendő a ParlARTe KamaraSzimfonikusok esetében is. Jó munkát, várjuk a folytatást.

mester egyébként sem szereti túlzásba vinni az efféle
„attrakciókat” –, amely még egy profi együttes,
de egy tanulókból álló zenekar esetében különösen
veszélyes dolog…

(ParlARTe
KamaraSzimfonikusok
bemutatkozó
hangversenye. 2012. március 31. 19:30. Budapest–
Felsővízivárosi Szent Anna-plébánia. Műsor: Rossini:
Stabat Mater. Közreműködött: Szakács Ildikó, Csóka
Anita (szoprán), Alagi János (tenor), Labant Árpád
Bence (basszus), Diószegi Tamás (koncertmester), Pávai Gyopár (kóruskarnagy), Bolyky Zoltán (karmester).)
Németh Zsombor

„TŰZ-EMBER”
Fekete, 250 ml-es fémdobozka, a név felett egy
tűzláng lobog. A mai ember sokszor az energiaitalt
választja, amikor az élet lelassíthatatlan forgatagába
keveredve megáll egy pillanatra, hogy „feltöltse az
akkumulátort” – csak gyorsan ki kell bontani, meginni,
és máris folytatódhat tovább a pörgés. Egy azonban
biztos: Kobayashi Ken-Ichiro valőszínűleg nem ezzel
a tünetkezelő megoldással élt, amikor 2012. április
3-án az Erzsébetligeti Színházban valami egészen
hihetetlen energikussággal vezényelte intézményünk
szimfonikus zenekarát.
Teltház, állva tapsoló közönség – nem erre számítottam. Volt szerencsém hallgatóként részt venni a
mester és a zenekar két napig tartó közös próbáin
– és be kell vallanom, bár így első találkozásra mindvégig bámulatba ejtett Kobayashi maestro emberi és
szakmai nagysága, illetve tanítási módszere, mégsem
reménykedtem ennyire győzedelmes kimenetelű
előadásban. Egyrészt már csak azért sem, mert a koncertet megelőző másfél napban az a hír járta, hogy a
műsorra tűzött két mű (Beethoven: V. szimfónia és
Stravinsky: Tűzmadár) közül a Beethoven-szimfónia
esetében nem lehet majd koncertszerű előadásra
számítani. Ez azt jelentette volna, hogy, mint egy
főpróbán, a karmester időnként leállítja a darabot
(ez a koncepció végül szerencsére nem valósult meg).
A másik dolog, ami a koncertet megelőzően
aggasztott, az a nagyon kevés próba – mint tudjuk, a
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Kobayashi Ken-Ichiro (fotó: Schiller Kata)
Hihetetlen, hogy egy 72 éves ember ilyen ragyogó
kondícióban van, s hogy csak úgy szikrázik körülötte
a levegő, olyan hatalmas energiával bír, nem beszélve
udvariasságáról, melyről mindig is híres volt a hazánkban otthonosan mozgó és közkedvelt karmester.
Vezénylési stílusa világos, egyértelmű. Egyetlen gesztusa sem maradhat reakció nélkül. Olyan intenzitással és hozzáértéssel adja át a zene lényegét, hogy az
elkápráztató. Nagy szabadsággal – de mégsem szabadossággal – használja ki mozgásterének minden szeg-
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letét. A bokától az égig, sokszor pedig egyenesen ki a
közönség felé mutat, érzékeltetve a zene különböző
dimenzióit. Olykor fejét lehajtva dirigál, miközben
egész testét átjárja a tűz, máskor pedig szinte ijesztő,
ébenfekete szemeivel szuggerál. Majd, amikor taps
szól, kezet ráz a zenészekkel, s bájosan mosolyog ez a
törékeny, kicsi kis „tűz-ember”.
Mint azt tudjuk, elengedhetetlen számára a szemkontaktus, s ennek érvényre juttatása érdekében, mint
mindig, most is kotta nélkül vezényelt.
A zenekar méltatása ez esetben már nem ennyire hálás feladat, lévén, hogy bár nagyon tehetséges, jól képzett tanulókról, de mégsem professzionális zenekarról
van szó. Amennyiben a jó indulat és az együttérzés
szól belőlem, csak dicsérnem kell a zenekart, hiszen a
körülményekhez képest nagyon jól helytállt.
Ugyan kifejezetten magát a koncertet kellene kiveséznem, sajnos még sem tudok elvonatkoztatni a
nyílt próbák alkalmával szerzett benyomásaimtól.
A próbák alatt sokszor volt olyan érzésem, hogy amit
a dirigens kért, arra csak nehezen reagáltak a zenészek
(mentségükre szóljon, nem tudom, eddig mihez voltak

hozzászokva, de bizonyára nem a Kobayashi-féle intenzitáshoz…) – ehhez képest a koncerten meglepően
összeszedettek voltak, különösen a Tűzmadárban
éreztem telt hangzást, izgalmas színeket, kohéziót.
Nagyon szépen követték a karmester minden rezdülését, dinamikában, hangszínben egyaránt. Az V. szimfónia esetében ezt azonban már nem mondhatom el.
A zenekar ismert mentségeinek tudatában jegyzem
meg, hogy Kobayashi minden próbálkozása ellenére
sem tudott olyan szín-gazdag, jól megformált, illetve
végig felépített és kimunkált egységet kicsalni a szimfóniából, mint amit sikerült kihoznia a Tűzmadárból.
Summa summarum azért az este számomra mindenképpen kellemes és emlékezetes élmény volt,
és nagyon örülök, hogy volt szerencsém Kobayashi
Ken-Ichirot ilyen közelről megismerni!
(A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Alma Mater
Zenekara. 2012. április 3. 19:00. Erzsébetligeti Színház.
Műsor: Beethoven: V. szimfónia; Stravinsky: Tűzmadár.
Közreműködött: az LFZE Alma Mater Zenekara, vezényelt Kobayashi Ken-Ichiro.)
Barcsa Zsuzsanna

A Zeneakadémia Alma Mater Zenekara. Vezényelt: Kobayashi Ken-Ichiro (fotó: Schiller Kata)

2012. május-június | FIGARO

21

22

PORTRÉ
„NEM KEGYELETBŐL KELL FOGLALKOZNUNK A NÉPZENÉVEL”

Sebő Ferenc

Sebő Ferencet sokan ismerhetjük gyermekkorunk
kedves televíziós műsorából, a Cimborából, József
Attila Rejtelmek című vesének Sebő-féle megzenésítését pedig szinte mindenki kívülről fújja mind a
mai napig. Zeneakadémiánk népzene tanszékének
címzetes egyetemi tanára, a táncházmozgalom egyik
vezéralakja idén töltötte be 65. életévét, márciusban
pedig Kossuth-díjat kapott.
Tóth Endre: Az UNESCO nemrégiben felvette a legjobb
megőrzési módok listájára azt a mozgalmat, amelynek
megteremtésében jelentős szereped volt, továbbá
idén lettél 65 éves, majd nem sokra rá Kossuth-díjas.
Készítesz számvetést?
Sebő Ferenc: Ezek mindenképpen jól eső dolgok,
elégtételt érez az ember, hiszen ezt a negyven évet
egyikünknek sem volt egyszerű végigcsinálni, nem
volt kikövezett az utunk. A külföldi elismerés pedig
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kifejezetten megerősíti az út helyességét, hiszen az a
koncepció, amit mi akkor kitaláltunk, hogy igenis lehet
értékkel is szórakozni, tért hódított az elmúlt negyven
év során. Már csak azt se lehet mondani, hogy egy
zárt, szűk körű elit szórakozásáról, rétegművészetről
lenne szó, ami eleinte vád volt ellenünk, mivel ma
már százezrek foglalkoznak vele. Az UNESCO-nak egy
komoly pályázatot kellett beadnunk, amibe sokan
bedolgoztak. De még ezzel semmi sincs elrendezve,
igazából olyan ez, mintha egy faliújságot kaptunk
volna, amit most szépen ki kell töltögetni. A magyar
táncházi módszert egy adoptálható módszerként
ismerték el, amit át lehet ültetni más népekre is.
A szlovákok már alkalmazzák is.
A táncházmozgalmat azonban nem nevezném
művészeti irányzatnak, popzenei jelenségről van szó,
ami így, a helyén kezelve kapta meg az értelmét.
Kodály a Magyar népzene előszavában írja, hogy
eljött az idő, amikor a művelt réteg dolga a nagy
tömeg zenéjét megtanulni. Mire kinyomtatták ezt
a könyvet, addigra már ezt a zenét gyűjteni kellett.
Az akkori nagy tömeg valóban képviselt egy történelmi
időkre visszavezethető magyar műveltséget, amit az
akkori elit nemigen vett tudomásul. Kodály koncepciójánál ma sincs jobb, még akkor sem, ha ma már
keresni kell ezt a réteget, mivel természetes közegében
már nem működik, de még időben összegyűjtötték,
feldolgozták, amit készen kaptunk kézhez a 70-es
években. Valahol a Kodály-féle elképzelés képviselői
vagyunk mi is, de nem az elit zenében, hanem ismét
a tömegekhez fordulva. A fiataloknak ez is egy buli
a sok közül, aztán persze akik ebbe beleszagoltak,
idepártoltak, mivel rájöttek, hogy itt többet kapnak,
mint azokon a helyeken, ahol csak lenyomják őket
a hangerővel. Ez a koncepció jobban érvényesül,
ha előbb eljut a populáris zene szintjeire is, mert
onnan átjárható az út, fordítva viszont nem.
TE: Hogy érzed, negyven év után mi az, ami még a jövő
nagy feladata?
SF: Nemcsak a táncházmozgalommal, hanem egyáltalán a népzenével kapcsolatban nagy feladat, hogy
rövidre zárjuk a kinyílt pályákat. 150 évvel ezelőtt elindult egy gyűjtés, de még koránt sincs mit abbahagyni, mert 150 év eredményei a semmibe vesznének.
Nagyon nagy feladatnak látom, hogy elkészüljenek
azok az ismeretterjesztő munkák, összegző könyvek,
amelyek hozzáférhetőek a pedagógustársadalom
számára. Mert ma már ott tartunk, hogy a gyerek
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tudja, de a tanár még nem. Mindez a táncházmozgalomra is hat. Nagyon ritkán virágzik egy ilyen televény,
ezért úgy kell bánnunk vele, mint a hímes tojással.
Egyszer itt üti fel a fejét egy zenekar, egyszer ott egy
táncegyüttes… Remélem, hogy kifejlődik ebből egy
polgári típusú kamarazenélés. A kultúra olyasfajta
meghonosodásáról lenne szó, amit a skandináv népek
gond nélkül csinálnak. Náluk az iskolai népzeneoktatást maguk a klasszikus zenészek kezdeményezték,
miután a gyerekek unalmasan játszottak Bachot és
Mozartot, jobbnak látták, ha élő zenével is foglalkoznak.
TE: Öt éves a népzene tanszék, amelynek létrejöttében te magad is óriási szerepet vállaltál. Hogyan
értékelnéd röviden az elmúlt éveket?
SF: Miközben én a Hagyományok Háza megalapításával foglalkoztam, Eredics Gábor és Richter Pál
egyengette az útját a népzene tanszéknek, aztán
engem is bevontak. Még mindig kísérleti stádiumban
van a tanszék, de nagyon optimista vagyok, mivel
óriási az érdeklődés, általában nyolcvanan jelentkeznek húsz helyre. Ez ránk is felelősséget ró, nagyon
tehetséges gyerekek közül válogatunk. Sokan már
kiforrott muzsikusokként jönnek hozzánk, az igazi feladat számunkra a többi zenei ismeretet – szolfézst,
összhangzattant stb. – felzárkóztatni a népzenei
előadói szintjükhöz, mivel a zenei írástudásra szükség
van.
TE: Többen úgy gondolják, hogy a népzene ma már
nem lehet élő kultúra, nincs helye a színpadon, és
nem lehet autentikusan játszani, tanítani, csak kutatni.
Mi a véleményed ezekről a gondolatokról?
SF: Martin György kifejtette 1981-ben: maga sem
hitte volna, hogy az előadásmód stílusbeli jellegzetességeit is át lehet örökíteni. Állítása szerint mi
győztük meg arról, hogy a hagyománynak ez a része
is megmenthető. A hagyomány ma már nem élő, azok
az utolsó szálak is szakadoznak, amelyek hozzánk
kötötték. De ez nem ok arra, hogy elszakadjunk tőle.
Ennyi erővel Mozartot se játsszunk, hiszen már ő is
meghalt. Lehet a népzenét táncházban használni, de
tulajdonképpen az otthoni kamarazenélésnek is kitűnő
eszköze. Tény, hogy kicsit populárisabb repertoárról
van szó, de ez nem a napi divat szerint alakul, hanem
egy műveltségi kört is tükröz, ami nagyon jó, mert sok
mindenben segít eligazodni. Nem kegyeletből, nem
hagyományőrzésből kell foglalkoznunk a népzenével.
A hagyományt nem őrizte soha senki. (Különösen
nem a parasztzenészek, akik mindig igyekeznek mi-

nél modernebbek lenni, hogy pénzhez jussanak.)
Ha a közönségnek nincs szüksége egy zenei anyagra,
akkor az el is fog veszni. A hagyományban nem az az
érdekes, hogy régi, hanem az a része, ami jobbá teszi
mai életünket is, ami ma is felhasználható, a kreativitás. Ha csak a régiségre koncentrál az ember, ami
arra jó, hogy lógjon a falon, azt előbb-utóbb megunja
(József Attila a szegények koplalását épp egy ilyen
képpel jeleníti meg: „Tányérunk csak falakra való”).
Nem élhetünk örökösen díszletek között. Ha nyelvről
van szó, akkor tessék azon beszélni!
TE: A Hagyományok Háza eddigi 10 éves fennállása
során szakmai igazgatóként dolgoztál, ahonnan nemrég mentél nyugdíjba. Az így felszabadult idődben
mivel foglalkozol többet? Hogy kevesebbet nem dolgozol, azt az is bizonyítja, hogy erre az interjúra is
viszonylag nehezen tudtunk sort keríteni.
SF: A rádió most nagyon sok időmet elveszi, de nem
sajnálom, mivel ha már évtizedek óta prédikálom,
hogy kell az ismeretterjesztés, akkor kötelességem
jó példával elöl járni. Bár én csak általánosságban
javasoltam Farkas Zoltánnak, egy megbeszélés alkalmával, hogy kellene egy ilyen műsor, ő szavamon
fogott és azt mondta, akkor csináld. Heti egy órás
népzenéről szóló műsoromban az öregektől ellesett
tudást megpróbálom olyan hangon közvetíteni, hogy
azok is megértsék, akik nem szakemberek.
TE: Miken dolgozol mostanában? Milyen terveid
vannak?
SF: Nagy terv, hogy befejezzük Dobszay László
munkáját, a Magyar Népdaltípusok Katalógusának
második kötetét Szendrei Jankával, Richter Pállal és
Pávai Istvánnal. Át kell látnunk az ő gondolkodásmódját, ami, remélem, annyira nem lesz nehéz, mivel az
első kötet munkálataiban közreműködtem diákként.
TE: Hogy jut minderre energiád? Mivel kapcsolódsz ki?
SF: Előveszem a másik munkát. Egyébként a régészet,
az építészet, a modellezés kikapcsol.
Az interjú teljes terjedelmében a http://fidelio.hu/
edu_art/figaro weboldalon olvasható.
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