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SZEGEDI JAZZ NAPOK – 2012. NOVEMBER 9–10.

November eleje van, a jazzkedvelők pontosan tudják,  
hogy ilyenkor Szegedre kell fókuszálniuk, ugyanis 
ilyenkor a műfaj hazai és nemzetközi nagyjai lépnek  
fel egy rendezvény keretein belül.
 
Az idén 40 éves Szegedi Jazz Napok ebben az évben  
is választékos műsorral várja az érdeklődőket.

AJÁNLÓK

Aki hallgatott már valaha a század első három évtize-
dében készült hangfelvételeket, az tudja, hogy egészen 
máshogy zenéltek akkoriban. Ha ma úgy adnánk 
elő a darabokat, mint egykor maguk a zeneszerzők 
(Ysaÿe, Hubay, Rahmanyinov), vagy legendás előadók  
(Caruso, Horowitz, Heifetz), nem feltétlenül arat-
nánk nagy sikert. Miért? Talán „rosszul” játszottak?  
Máshogy gondolkodtak akkoriban a zenéről, és 
ma már nem lehet úgy? Ódivatúak lennének a 20. 
század első felének legnagyobb előadóművészei és 
elvetendőek a zenei elképzeléseik? – Többek között 
ilyen kérdésekre is választ kaphatunk Daniel Leech-
Wilkinson angol nyelvű mesterkurzusán (Expressive 
performance: What can we learn from the 1920s and 
30s?), mely a Doktori Iskola TÁMOP-pályázatának 
köszönhetően kerül megrendezésre november 19. 
és 22. között minden délelőtt a Ligeti György Épület  
022-es termében. Leech-Wilkinson az előadóművészet-
történet, a hangfelvétel-analízis – és nem mellesleg a 
régi zene – világszerte ismert szakértője, a londoni 
King’s College professzora, érdemes kihasználni, hogy 
ezúttal személyesen találkozhatunk vele. 
A kurzus elsősorban a doktoranduszok aktív részvé-
telére számít, de érdeklődő alap- és mesterképzéses 
hallgatók is nyugodtan bejöhetnek. A tematika a  
20-as és 30-as évek előadóművészete lesz, elsősorban 
Alfred Cortot és Lotte Lehmann hangfelvételeinek 
vizsgálatával.

Szabó Ferenc János

RÉGI IDŐK HANGJAI

A Jazz Napok története az 1970-es évek elejéig nyúlik 
vissza, kezdeményezői a város zenei életének ismert 
szereplői, Vági László és Molnár Gyula voltak.
A fesztivál 1979–85 között ért el nemzetközi  
rangot, amikor a jazz hazai kiválóságai mellett olyan 
nemzetközi hírességek is felléptek, mint Ron Carter, 
Larry Coryell, Charlie Byrd, Joe Henderson, Eberhard  
Weber, Jan Garbarek, Billy Cobham, Randy Weston, 
David Murray, Bill Bruford, Carl Palmer, Maceo Parker.  
A koncerteket rendszeresen közvetítette az MR, a 
Magyar Televízió, és az Újvidéki Rádió.

A fesztivál sztárja az ötszörös Grammy-díjas  
amerikai trombitás, Terence Blanchard, a holland  
dobos-legenda, Han Bennink és a délvidéki hegedű-
virtuóz, Lajkó Félix.

A hazai élvonalat olyan kitűnő művészek képviselik, 
mint Vukán György (Super Trio), Kőszegi Imre, Grencsó 
István (Grencsó Realtime Kollektíva), Csepregi Gyula,  
vagy Rátonyi Róbert. Szeged színeiben ezúttal a  
Londonban élő gitáros, Agócsi János és az új-zélandi 
Matthew Mitchell lép fel. 

Vikukel Dániel
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A KRULIK KVARTETT FRANCIAORSZÁGI SIKERE

A Zeneakadémia doktorandusz hallgatói által 2011-
ben alapított Krulik Kvartett tagjai (Krulik Eszter, 
Bálint Angéla – hegedű, Ludmány Dénes – brácsa, 
Pintér Balázs – cselló) szeptemberben, a Saint Jean 
de Luz-ben immár negyvenharmadszor megrendezett 
Ravel Akadémián vettek részt, és szép sikert aratva 
a zeneművészeti intézmény névadójáról elnevezett 
Maurice Ravel-díjjal térhettek haza.

Forrás: http://lfze.hu/hirek/860

KÁLLAI ERNŐ 2. HELYEZÉST ÉRT EL A  
46. BUDAPESTI NEMZETKÖZI ZENEI VERSENYEN

A szeptember 6–14-ig tartó Szigeti József Nemzetközi 
Hegedű- és Brácsaversenyen, melyen huszonnégy  
ország 88 versenyzője 3 fordulóban mérte össze  
erejét, a második díjat Kállai Ernő kapta, a zsűri  
3. helyezést nem adott ki.

Kállai Ernő Budapesten született, és édesapjától 
vette első hegedűleckéit. 12 évesen felvételt nyert 
a Zeneakadémia különleges tehetségek osztályába 
(tanárai Csontha András és Perényi Eszter), majd 
2006-ban az Egyesült Államokban Itzhak Perlmannál  
folytatta tanulmányait a Juilliard School of Music  
intézményében, ahol később diplomát is szerzett. 

Forrás: http://lfze.hu/hirek/848

IFJ. BALÁZS JÁNOS NYERTE  
A SENLIS-I CZIFFRA ALAPÍTVÁNY FŐDÍJÁT

Ifj. Balázs János, Junior Prima díjas zongoraművész 
nyerte a senlis-i Cziffra Alapítvány fődíját, melyet 
szeptember 22-én a Saint Frambourg királyi kápol-
nában adtak át. Az alapítvány célja a fiatal tehetséges 
művészek széleskörű megismertetése, így ifj. Balázs 
János számos meghívást kapott, és az alapítvány 
ösztöndíjasa lett. A gálakoncerten Liszt, Schubert 
és Cziffra átiratai szólaltak meg, s a díjakat Cziffra  
György unokája, Isabella Cziffra adta át.

Az alapítványt Cziffra György hozta létre, csakúgy, 
mint a kápolnát Senlis-ben, amely mai napig őrzi  
a mester szellemét.

Forrás: http://lfze.hu/hirek/850

MAGYAR SIKER LENGYEL VERSENYEN

A lengyelországi Dąbrowa Górniczában, a szeptem-
ber 14. és 23. között megrendezett 6. Michal Spisak 
Nemzetközi Zenei Versenyen fuvola kategóriában 
egyetemünk volt hallgatói osztozhattak a dobogón: 
az I. helyezett Duleba Lívia lett, a II. díjat Szabó Vanda 
vihette haza, a kötelező mű legjobb előadásáért pe-
dig Bán Máté, BA III. évfolyamos hallgatónk részesült 
elismerésben (mindhárman Bálint János növendékei 
voltak, Bán Máté jelenleg Sebők Erika osztályába jár).

Forrás: www.mr3-bartok.hu

EREDMÉNYEK

PÁLYÁZATOK

50 TEHETSÉGES MAGYAR FIATAL

Az 50 tehetséges magyar fiatal program a harminc 
év alatti magyar tehetségekre kívánja ráirányítani a 
figyelmet. Azokra, akik kivételes adottságuk, szorgal-
muk révén a jövő formálói, meghatározó személyi-
ségei lehetnek Magyarországon és a világban. A prog-
ram nem rangsort állít, hanem ifjú reménységeket 
keres és mutat be.

Forrás és bővebb információk: http://pafi.hu

A KULTURÁLIS FESZTIVÁLOK KOLLÉGIUMA 
NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ONLINE MÓDON 

TÖRTÉNŐ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA

A pályázat célja kulturális fesztiválok támogatása 
és ezen keresztül a magyar kultúra pozíciójának, 
rangjának és színvonalának megőrzése és erősítése.
A kollégium elsődlegesen a kiemelkedő kulturális 
értékeket létrehozó és bemutató fesztiválokat támo-
gatja.

Forrás: http://pafi.hu
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Kollégiumi Kulturális Klubestek - 2012. október 25. 
Czinege Ádám, Jankovics Marcell, Tóth Endre (fotó: Orbán Domonkos)

KKK

R É S Z L E T E K  H A M A R O S A N  A  W W W. L F Z E H O K . H U  O L D A L O N

Kedves Olvasók!

Novemberi számunkban – ahogy azt októberben ígértük – közöljük a budapesti művészeti egyetemek novemberi 
előadásait, kiállításait. Részletesebb leírás, egyéb információk az egyetemek honlapján olvashatók. 
A facebookon közzétett figarós kérdőív kitöltésével minden észrevétel, ötlet, kívánalom eljut hozzánk, amelyek-
nek igyekszünk eleget tenni. Így a jövőben például több vendéglátóipari egység ajánlót tervezünk az Ablakba.  
Decemberben egy kis meglepetéssel is készülünk azoknak, akik szeretik a magyar nyelvet, az irodalmat, a 
verseket és szeretnek alkotni. De ez még a következő hónap rejtélye. Addig is, kérünk mindenkit, akinek van 
valami ajánlanivalója (kiállítás, színház, étterem, kocsma, könyv), ne habozzon, keressen meg bennünket.  
Írjon e-mailt a kernermica@gmail.com címre, és megjelentetjük ajánlóját, beszámolóját.

Kerner Mária

KKK NOVEMBERBEN IS!
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SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM
(Ódry Színpad, helyszínek: 1088 Budapest, Vas utca 
2/c.; Rákóczi út 21.)

Arany János: Toldi
Helyszín: Rákóczi út, 53-as terem
Előadások: november 2. és 21. 15:00, november 8. 
19:00

Horváth Csaba rendezésében a negyedéves fizikai 
színházi rendező-koreográfus osztály adja elő Arany 
János klasszikusát a kortárs színház nyelvén. A mozgás, 
a zene és a tánc a szöveg szerves részévé válik. 

Carlo Gozzi: A kígyóasszony
Helyszín: Hevesi terem
Előadások: november 3. 15:00, november 9. és 19. 
19:00

Karnyóné-gyakorlatok
Helyszín: Padlás
Előadás: november 5. 19:00

Csokonai Vitéz Mihály 1799-ben Csurgón írt darab-
jának főhősnője Karnyóné, a boltos özvegyasszony, 
aki mindenáron férfit akar magának szerezni. A szerző  
idejében meg nem értett alkotást Gothár Péter újra-
gondolásában, a színművész-bábszínész szakirányú  
(2008–2013) osztály mutatja be.

Bertolt Brecht: A gömbfejűek és a csúcsfejűek
A gazdag a gazdaggal társul szívesen
Helyszín: Rákóczi út, tornaterem
Előadások: november 6., 16. és 17. 19:00

Marius von Mayenburg: A hideg gyermek
Helyszín: Klub
Előadások: november 7. és 23. 19:00

Harold Pinter: A gondnok
Helyszín: Rákóczi út, 53-as terem
Előadások: november 12. és 15. 19:00

Diótörő
Helyszín: Hevesi-terem
Előadások: november 14. és 26. 11:00, november 24. 
17:00

ÖSSZMŰVÉSZET
Borka Mumusföldön
avagy ki nem akar mumus lenni
Helyszín: Padlás
Előadások: november 20. és 28. 10:00

Hajnal Boróka focicsatár és csapatkapitány-helyettes 
nem éppen jó kislány. Pimasz, rendetlen, utálja a 
főzeléket, és olykor verekszik a nagyszünetben. Nem 
csoda hát, hogy mindezek után Mumusföldön találja 
magát, a rossz gyerekek új lakhelyén. Ám hősünket 
nem olyan fából faragták, hogy holmi Kacat-hegy, 
Főzelék-tenger, vagy akár egy tomboló Hiszti-hurrikán 
megakadályozza abban, hogy hazatérjen.

Csehov: A medve – Leánykérés – Jubileum
Helyszín: Ódry Színpad
Előadás: november 30. 15:00

MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM

XY – Emberi méltóság és a MOME generáció
Helyszín: Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti  
Múzeum (1095 Budapest, Komor Marcell u. 1.)
Megtekinthető november 4-ig, hétfő kivételével  
minden nap 10 és 18 óra között

A kiállításon az egyetemen a XXI. században végzett 
fotográfusok ás alkotótársaik kapnak bemutatkozási 
lehetőséget, értelmezve az emberi méltóság fogalmát. 
Közel negyven fiatal alkotó több mint száz munkája  
szerepel. 

Swiss Positions – 33 nézet a fenntartható 
építőművészetről
Helyszín: Ponton Galéria (1015 Budapest, Batthyány 
u. 65.)
A kiállítás megtekinthető november 10-ig, keddtől 
szombatig 12 és 18 óra között.

A fotókiállítás az elmúlt húsz év kiemelkedő svájci 
építészeti és mérnöki projektjét mutatja be, ame-
lyeknél fontos szempont volt a fenntarthatóság.  
A fényképválogatást építészeti dokumentumfilmek 
teszik teljessé.
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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

A - Hány km hosszú a Duna  
magyarországi szakasza? 
 2 - 347
 6 - 403
 9 - 417

B - Ki fordította magyar nyelvre  
A Gyűrűk Ura című regényt?  
 2 - Dénes György
 5 - Tolnai Ottó
 8 - Göncz Árpád

C - Ki adta a Süsü, a sárkány című 
bábfilmsorozat főszereplőjének 
hangját?
 1 - Körmendi János
 6 - Bodrogi Gyula
 8 - Kern András

D - Ki NEM volt a kőszívű ember 
fia Jókai Mór regényében?
 1 - Kazimír
 3 - Richárd
 7 - Ödön  
 
E - Hol található Bartók Béla sírja?
 3 - Fiumei úti temető
 7 - Farkasréti temető
 8 - Újpalotai temető  
 
F - A lakosság hány %-a vallotta  
magát magyarnak Hargita me-
gyében a 2002-es romániai nép-
számláláson? 
 1 - 65
 2 - 75
 5 - 85

REJTVÉNY

G - Melyik évben írta Csokonai  
Vitéz Mihály a Tartózkodó  
kérelem című versét? 
 2 - 1798
 3 - 1803
 6 - 1806

H - Melyik városunkban van az  
olimpiai edzőtábor? 
 3 - Tatabánya
 5 - Budapest
 7 - Tata

I - Melyik európai város római  
kori neve Musra?
 2 - Eszék
 3 - Milánó
 9 - Kolozsvár
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Hochschule für Musik Hanns Eisler, Berlin 

MIÉRT ÉRDEMES KÜLFÖLDRE MENNI?
A kérdést úgy is fel lehetne tenni, hogy miért érdemes 
kultúrával foglalkozni, vagy miért érdemes világot 
látni. Egy híres hegymászót megkérdeztek, hogy tulaj-
donképpen miért is mászik hegyet, és ő erre így felelt: 
„Mert ott van”.

A tavalyi évemet volt szerencsém a berlini Hanns Eisler 
főiskolán tölteni, Erasmus-ösztöndíjjal. A választásom 
azért Berlinre esett, mert korábban megismerked-
tem egy berlini professzorral, aki felajánlotta, hogy 
kimehetnék hozzá egy évre, ha szeretnék.  Megra-
gadtam a lehetőséget, és sikeresen megpályáztam 
az ösztöndíjat. Több szempontból is szerencsésnek 
éreztem magam, mert nemcsak egy nyelvet és jó 
tanulási lehetőséget kaptam, hanem eltölthettem 
egy évet Európa egyik kulturális fővárosában.   
Mint kiderült, Berlin valóban remek választás volt, 
rengeteg élményben lehet része az itt élő embernek, 
világot láthat, és erre még anyagi támogatást is kap.

Berlin talán olyan szerepet tölt be ma Európa kulturá-
lis életében, mint az 1920-as években Párizs. Rengeteg 
múzeum (pl. a Múzeum-sziget), tömérdek kiállító- és 
koncertterem áll az érdeklődők rendelkezésére nap 
mint nap, ami nem véletlen: a német állam évente 
egymilliárd eurót költ csak Berlin kulturális program-
jaira, ami egyedülálló Európában.

Felmerülhet az emberben a kérdés, hogy honnan van 
ennyi programra látogató és érdeklődő. Számomra 
ez volt a legmegdöbbentőbb; tanszaki koncerteken 
játszottunk telt házzal, úgy, hogy a koncert belépti 
díjas volt.  Ehhez hozzájárul az egyetem saját(!) 
menedzsmentirodája is, ami például fél évre előre  
nyomtat színes programokat az egyetemen 
történtekről és rengeteg fiatalnak nyújt segítséget. 
Elképzelhető, hogy ez is hozzájárul ahhoz, hogy pozi-
tív a légkör az egyetemen, és általában véve kevésbé  
kétségbeesettek az emberek. Az volt a legszembe-
tűnőbb az ottani diákok hozzáállásában, hogy  
mernek kérdezni, ami már néha ugyan nevetséges, de 

Kíváncsi Olvasóinknak: tádádádámm, felébredt csipkerózsika álmából a Madárlátta rovat! Az alábbi oldalon  
személyes beszámolókat olvashattok közelmúltban Erasmus-járt zeneakadémistáktól. Reméljük, hogy a  
rovat cikkei még nagyobb lendületet adnak a külföldre kitekinteni vágyóknak, és meghozzák mások kedvét 
az utazáshoz.  Az Erasmus-programban 1987 óta már több mint 1,7 millió egyetemista vett részt Európában.  
Az ösztöndíjjal kapcsolatos kérdésekben Óhegyi Erzsébet tud segíteni nektek. Fogyasszátok érdeklődéssel  
az írásokat, először Demény Balázs zongora szakos hallgató beszámolóját! 

Eckhardt Fanni

MADÁRLÁTTA

valahogy a kérdés mögött mégiscsak az érdeklődés 
húzódik meg, és ezáltal végül egyáltalán nem zavaró.  
Valahogyan mindenki végzi a dolgát és van egyfajta 
céltudatosság abban, ahogyan a diákok az egyetemre 
járnak.  

Itt térnék rá a két egyetem közötti különbségekre. 
Nem arról van szó, hogy az egyik jobb, vagy rosszabb, 
mert természetesen mindkettőnek megvan mindkét 
oldala. Inkább az számít, hogy az embert különböző 
hatások érik, és a dolgoknak, az élet folyamának más-
fajta megközelítését sajátíthatja el az itt eltöltött idő 
alatt. Mert a legnagyobb különbség talán mégis az, 
hogy általános jelenség Berlinben a profizmus, amit 
én személy szerint zenén kívülinek tartok, de kétségte-
len, hogy hozzátartozik a mai előadói gyakorlathoz,  
és nem feltétlenül csak negatívumként kell ezt  
elkönyvelni. Emellett a rendet emelném ki pozitívum-
ként, ami nélkülözhetetlen hosszútávon.

Végszóként annyit, hogy érdemes időt tölteni kül-
földön, és mindenkinek ajánlom, aki egy teljesebb 
képet szeretne kapni a világról és a zenéről.  
Az egyetemi cserediák, vagy Erasmus-program annyira 
jó lehetőség, hogy szerintem kár kihagyni.

Demény Balázs
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Pár korabeli történet:

Nemes szenvedelme a napnak és éjnek minden 
órájában sarkallta. Még a Nemzeti Színház színfalai 
között is tartott sakktáblát, hogy minden szabad per-
cét a hatvannégykockás művészetnek szentelhesse. 
Néha egy-egy Lohengrint csípett meg egy kis játékra; 
olykor meg magát az ördögöt, Számielt. És megvert  
mindenkit, mert sakkozónak is volt akkora, mint  
zenésznek.
A Hunyadi László egy előadása előtt körülnézett a 
mester a színpadon: kit keverhetne egy kis parázs 
sakkozásba? Hiszen van elég idő: alig jár még az  
óra fél hétre.
Nem volt ott senki más, csak egy kacagányos vitéz: 
Korcsek, a kórista. Nappal csizmadiamester; este  
énekes: tenor prím. […]
Erkel megcsípi a kacagányánál fogva.
– Jöjjön, Korcsek, játsszunk egyet hirtelenében.
Korcsek szó nélkül megy. Erkel a színfalak mögött leül 
a sakktábla mellé; Korcsek letelepszik vele szemben.
– No ne vesztegessük az időt! Kezdem én! – mondja 
Erkel, és szép spanyol gambit reményében kilép a két 
paraszttal.
Korcsek lekönyököl az asztalra, és le nem veszi a sze-
mét a tábláról. De nem húz. A percek múlnak. Korcsek 
összeráncolja a szemöldökét, fütyörész, majd titkos 
értelmű szavakat mormog. De csak nem húz.
– Szent isten! – gondolja magában Erkel, micsoda 
hatalmas nagy sakkozó lehet ez, hogy már az első 
húzáson is így gondolkozik!
És örvendez a szíve mélyén. Mindazonáltal várja, hogy 
mozduljon már a félelmes ellenség. Korcsek azonban 
csak tovább mereszti a szemét és lógázza a lábát.
Végre az ügyelő csenget: mindjárt kezdeni kell  
az ouverture-t (nyitányt).
– No, de hát húzzon már, édes barátom! – szól Erkel 
türelmetlenül.
– Én? – álmélkodik Korcsek.
– Maga hát!
– De én, kérem alássan, nem tudok sakkozni!

November 7-én ünnepeljük Erkel Ferenc 202. születésnapját, így tulajdonképpen egy percig sem volt kérdés, 
hogy e havi Múltidézőnk középpontjába nagy nemzeti zeneszerzőnk kerül, akinek többek között a Hunyadi 
László és a Bánk Bán című operákat, illetve a Himnusz megzenésítését köszönhetjük. Az alábbi sorokból kiderül,  
hogy a karmesteri és zongoraművészi minőségben is működő Erkelnek még legalább egy nagy szenvedélye 
biztosan volt. Az e havi Múltidéző nem jöhetett volna létre Krasznai Gáspár szíves segítsége nélkül. 

Németh Zsombor

MÚLTIDÉZŐ

Ha már múlt hónapban a kritikusoké volt a főszerep, 
kezdjük megint egy korabeli kritikával. 1862. május 
27-én Rossini Szevillai borbélya volt műsoron,  
Desirée Artôt világhírű francia énekesnő vendégsze-
replésével. Az éneklecke betéteiként Rode változatain, 
egy magyar dalon kívül Luigi Arditi mesterinek nem 
mondható Csókkeringője szerepelt. A Zenészeti Lapok  
recenzistája írja: „Mi az egészben csak Erkelt  
sajnáltuk, a magyar zenészet e megőszült nestorát 
s újrateremtőjét, kinek a múltak után meg  
kellett még azt is érnie, hogy egy – hozzá még zenei-
leg nagyon silány szerkezetű – walcerhez négyszer 
üssön taktust azon a helyen, hol a »Bánk-Bán«-t, 
»Hunyadi«-t stb. szokta igazgatni! – Ha igaz, hogy 
a füvek növését lehet hallani: úgy azt hisszük azt  
is lehetett volna látni, hogyan őszültek ez alatt 
hajszálai.”

Persze erre nem biztos, hogy sor került, mert az 
előadások között Erkelnek volt mivel levezetnie 
feszültségét. Erkel ugyanis köztudottan szenvedélyes 
sakkozó volt, a kortársak és az utókor szakmai megí-
télése szerint is kiváló játékos. 1836-ban, amikor 
másodkarmester lett a Pesti Városi Német Színházban, 
egyúttal a híres Wurm kávéháznak is törzsvendége 
lett; itt játszott Szén József, a legjelentősebb korabeli 
sakkmester is, talán tőle tanulhatta meg ezt a játékot. 
Az 1850-es évek közepétől a korabeli sakkélet vezető 
személyisége lett, annak ellenére, hogy 1859-ben már 
visszavonult az aktív játéktól.  Ezt követően a pesti és 
budai sakkéletet szervezte: népszerűsítette a játékot 
és új tehetségeket fedezett fel. A pesti sakk-kör meg-
alapítására 1859-ben – többek között gróf Széchenyi  
Ödönnel, Széchenyi István kisebbik fiával együtt – 
kérelmet nyújtott be, de csak 1863 végén sikerült 
engedélyt kapni rá. Az első, ideiglenes választmány 
Erkel Ferenc elnökletével ült össze 1864 októberében.  
Ekkor döntöttek például arról is, hogy a kör elnöke 
Széchenyi legyen, Erkelt pedig 29 szavazattal alelnökké 
választották. Később a Pesti Sakk-kör elnöki tisztségét 
is betöltötte, egészen haláláig.
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1873. december 23-án a Fővárosi Lapokban így ír 
Hevesi Lajos A sakkörben című cikkében: „Van a  
Velence-kávéház legfélreesőbb zugában egy hatal-
mas sötétbarnára mázolt ajtózat, mely fölött aranyos 
betűszörnyetegek […] hirdetik sugározva e dohány-
füstös külvilágnak a kör dicső cégjét… Íme, itt ülnek 
ők, a harckeverők, lyukas bőrpárnáikon és szövőszék 
nélkül szövögetik ravasz cseleiket… Amott meg  
abban a sarokban, elvonultan, békességben ül asztala 
előtt egy férfiú. Mindkét keze sűrű fehér hajzatába 
van temetve, míg érdekes arcából két élesen fürkésző 
szem nyomozgatja a tábla kockáit, melyek körül ő  
önmaga vis-á-vis-ja. E remete a kör elnöke, a magyar  
Melpomene egyetlen törvényes férje, a »Hunyadi 
László« és »Bánk-bán« atyja, Erkel Ferenc. Valami 
problémán töri épen fejét, és meg is fogja fejteni  
bizonnyal, mert ő megfejt mindent. Mellette egy 
széken összegombolyodva kucorog egy szőkével tarká-
zott fehér ebecske… Bundásnak hívják… és barátai 
igen fájlalják, hogy ámbár a sakk-kör mindennapi 
vendége, még sem tudta eddig a sakkot eltanulni,  

hanem inkább még a zenéhez konyít egy keveset.”
Erkel nagyon szerette az állatokat. Bundás már jó öreg 
kutya volt, amikor Hevesi a fenti sorokat írta, hiszen 
gazdája már 1864 nyarán ír róla Gyuláról fiának, 
Eleknek: „Üdvözöld nevemben Bundást, egy darab  
pecsenyével.”

Gárdonyi Géza hagyta ránk a következő sorokat  
1910-es visszaemlékezésében:
Egy nyári esten nyitva volt a sakkör ablaka.  
(A Velencze-kávéház egy elfalazott része volt a kör 
szobája.) Az átellenes házban valaki zongorázott.
A körben már nem volt senki. A sakktáblák szanaszét 
hevertek az asztalokon. Az utolsó játék az enyim volt, 
s az én társam is elment. Erkel maradt ott, aki csak 
szemlélője volt a játékunknak.
Én még az ottmaradt sakkállásra bámultam  
(bizonyosra mondhatom, hogy én vesztettem) és 
így mind a ketten csöndesen ültünk. Aztán, hogy a 
zongora sűrűn trillázott s egy mesteri kéz futamai  
áradtak be hozzánk, felfigyeltem.
— Hallja elnök úr? — mondottam kifelé intve, csupán 
hogy mondjak valamit.
Az öreg úr a fejét szokása szerint lecsüggesztve ült s 
maga elé nézett. A szavamra megmozdult a kezefeje. 
Legyintett:
— Klamperozás.
Vártam, hogy fölkel és elmegyünk, de csak maradt. 
Ült és hallgatott. A zongora verője is mintha meghal-
lotta volna az öreg úr megjegyzését, elhallgatott.
Akkor hozzám fordul az öreg úr és szól az ő szokott 
álmodozó, dünnyögő hangján:
— Az ilyen kisasszonyok gyorskezüek. Megtanulják  
a futamokat, a trillákat, de meg nem értik. Gépek.
Megvető oldalpillantás. Én magamban hálálkodók 
az istennek, hogy az öreg úr sohase hall engem  
zongorázni.

Források:
Németh Amadé: Erkel Ferenc életének krónikája.  
Budapest: Zeneműkiadó, 1973.
Tóth Béla (szerk.): Magyar anekdotakincs. Budapest: 
Gondolat, 1957.
Fabó Bertalan (szerk.): Erkel Ferenc emlékkönyv. Buda-
pest: Pátria, 1910.
erkel.oszk.hu
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A röviden csak TÁMOP (hivatalosan TÁMOP-
4.2.2/B-10/1-2010-0022) néven ismeretes program 
egyetemünk doktori iskolájában januárban indulha-
tott el. A közel 90 millió forintos támogatást aktív 
szakmai fejlesztésre pályázta meg az intézmény, a 
projekt 2013 októberéig tart.

Bár már a tavalyi tanév második félévére is rengeteg 
szervezés és munka jutott, az Új Széchenyi Terv 
keretei között megvalósuló program tulajdonképpen 
az idei tanévben éri el csúcspontját. Már tavaly sike- 
rült a hallgatók és a tanárok számára pályázatokat 
kiírni külföldi és belföldi kutatásokra, konferenciákra, 
tanulmányutakra, koncertezésre, valamint doktor-
jelöltek és posztdoktorok is pályázhattak külön- 
féle ösztöndíjakra, és ez az idén sincs másképp.  
A posztdoktorok részére külön pályázatot hirdettek 
meg, amelynek értelmében eddig az intézmény 
hét, már doktori fokozattal rendelkező egykori  
hallgatója nyerhetett el féléves intervallumra ösz-
töndíjat különböző kutatási témákkal – a DLA poszt- 
doktori ösztöndíjak kifejezetten egy kevésbé feldol-
gozott zeneszerző kutatására és műveinek megszólal-
tatására irányultak. Az ösztöndíj fejében a pályázat  
nyertesei segítik a projekt megvalósulását is:  
asszisztálnak a vendégprofesszorok kurzusain, 
előkészítik az angol nyelvű képzés megvalósítását, 
segítenek az angol nyelvű honlap létrehozásában. 
Ezen feladatok koordinálását Jeney Zoltán tanár úr, 
a Doktori Iskola vezetője, továbbá titkára, Óhegyi  
Erzsébet irányításával a projekt ideje alatt alkalmazott  
tudományos segédmunkatársak látják el. Posztdoktori  
pályázatot három további helyre fognak még 
kiírni idén, ebből az egyik pályázónak a feladata 
Szőllősy András írásos hagyatékának a gondozása,  
szerkesztése lehet. 

Az elmúlt évek legjobb disszertációinak kivonataiból  
angol nyelvű kötet lát majd napvilágot a projekt 
végén a Doktori Iskola kiadásában, valamint a  
legjobban sikerült doktorandusz-koncertekből és 
doktori vizsgahangversenyekből is válogatáslemezek 

jelennek majd meg. Ezek szintén a program nagy  
feladatai, amelyekben a posztdoktorok és a tudomá-
nyos segédmunkatársak egyaránt közreműködnek.

Az utazásokon és pályázatokon kívül a legfontosabb 
része az aktív szakmai fejlesztésnek a kurzuskínálat 
bővítése, különös tekintettel az extrakurrikuláris kur-
zusokra. Ennek köszönhetően az idei tanévben Szabó 
Miklós régészprofesszor (az ELTE egykori rektora, az 
Ókori Régészeti Tanszék tanára) tart előadásokat a 
görög, az etruszk és a kelta művészetről, Spiró György 
(Kossuth-díjas író, költő, irodalomtörténész) a kreatív 
írás rejtelmeibe vezeti be a hallgatókat, akiknek novel- 
lákat kell írniuk az órákra, Szegedy-Maszák Mihály 
(Széchenyi-díjas irodalomtörténész, az MTA rendes 

DOKTORI
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tagja) kurzusának középpontjában a középkori és a 
reneszánsz angol irodalom áll, Romsics Ignác (Széche-
nyi-díjas magyar történész, az MTA rendes tagja) 
pedig a Horthy-korszak vitás kérdéseit boncolgatja 
óráin. A második félévben folytatódik Szabó Miklós 
kurzusa, valamint Radnóti Sándor (Széchenyi-díjas 
kritikus, irodalomtörténész, filozófus), Voigt Vilmos 
(néprajzkutató, szemiotikus, ELTE Folklór Tanszék) és 
Kepes András (publicista, a BKF Kommunikációs és 
Művészeti Karának dékánja) is egyetemünk doktori 
hallgatóit fogja oktatni, továbbá, kvázi Romsics tanár 
úr óráit folytatva, a Kádár-korszak történelmét ismer-
hetik meg a doktoranduszok a kor kiváló szakértőjétől, 
Ungváry Krisztiántól. Az izgalmas művelődéstörténeti 
kurzusokon kívül természetesen zenei kurzusok is 
találhatók a palettán. Kamp Salamon egyéves kur-
zusa Johann Sebastian Bach János-passióját veszi 
górcső alá, a második félévben az idén Kossuth-díjat 
kapott Sebő Ferenc fogja eligazítani a hallgatókat 
a népzenében. A tanévben Perényi Eszter tanárnő 
távollétében Yair Kless, a grazi egyetem professzora 
egyengeti a hegedűsök útját, a tavaszi szemeszterben 
az Ausztriában élő Erőd Iván zeneszerző oktat majd, 
a Salzburgi Mozarteum professzora, Rohmann Imre 
zongoraművész pedig kamarazenei tömbkurzusokat 
fog tartani.

Szeptembertől a TÁMOP segített megvalósítani Péteri 
Lóránt zenetörténész népszerű, havi rendszerességű 
tudományos előadássorozatának, a Kedd Délutáni 
Zenetudománynak a folytatását is, amelyen magyar  
zenetörténészek, zeneesztéták, népzenekutatók 
tartanak egyórás előadásokat saját szakterületük 
egy-egy lényeges szegmenséről (az első félévben 
Bojti János, Szabó Ferenc János, Pintér Tibor, Pávai 
István, Kovács Sándor és Vikárius László előadásait  
hallhatták/hallhatják az érdeklődők). 

A TÁMOP-nak köszönhetően nemzetközi és hazai 
tömbkurzusokat is jóval nagyobb számban kínál a 
Doktori Iskola hallgatóinak: az előző tanévben Kirill 
Gerstein zongoraművész egynapos mesterkurzuson 
hallgatta meg a billentyűs programban résztvevőket, 
a muzikológus PhD-s, továbbá az érdeklődő DLA-s 
doktoranduszokat pedig Hartmut Krones, osztrák 
zenetörténész, a bécsi egyetem professzora vezette  
be Arnold Schönberg kompozíciós módszerébe.

2012 szeptemberében Almási-Tóth András rendező, 
az Ének Tanszék színpadi játék tanára tartott 12 
órás kurzust a kortárs zenés színházról, október  
elején Philipp Gossett, amerikai zenetörténész, a 
19. századi olasz opera kiváló kutatója vezette be 
a hallgatókat az általa szerkesztett Rossini és Verdi 
kritikai összkiadásokkal kapcsolatos munkákba.  
(A kurzus aktív résztvevői ráadásul házi feladat révén –  
egy-egy Rossini-dal több forrását kellett összevetniük 
– maguk is megtapasztalhatták a kritikai összkiadás  
készítésének nehézségeit.) Októberben a Német-
országban élő Lencsés Lajos oboaművész tartott 
hangszeres kurzust és előadásokat, egy hétre rá Bern-
hard Klapprott, német csembalóművész tanította 
a hallgatókat 12 órás mesterkurzusán. November 
19. és 22. között Daniel Leech-Wilkinson, a King’s  
College professzora a 20. század eleji hangfelvé-
telek expresszív előadásmódjáról beszél majd a hall-
gatóknak (bővebb információ a 4. oldalon), Reinhard 
Strohm, az oxfordi egyetem professor emeritusa  
pedig a velencei operákról fog előadni december első 
és második szerdáján és csütörtökén. 

A tanév második fele újabb különleges kurzusokat 
tartogat még a hallgatók számára, hiszen a tavaszi 
szemeszterben Eötvös Péter és Kocsis Zoltán tart 
majd mesterkurzusokat, valamint a nemzetközi  
zenetudomány olyan nagyságai fognak ellátogatni 
hozzánk egy-egy 12 órás kurzus erejéig, mint Jim  
Samson, Julian Rushton és Peter Williams.   

Tóth Endre  

DOKTORI
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Népművelés – lengyel szak, MüPa, Kisterem, Nagy-
terem – a hazai koncertéletről, a Zeneakadémia 
koncertműsorának jövőjéről és a saját ötleteiről 
kérdeztük Csonka Andrást, az Egyetem frissen 
kinevezett kulturális igazgatóját, a Művészetek  
Palotája volt vezérigazgató-helyettesét. 

Czinege Ádám: Hogy érzed magad itt a Zeneaka-
démián, milyen érzés a MüPa után?

Csonka András: Nagyon jól. Megtiszteltetés számomra 
a hazai zenei élet fellegvárában dolgozni, az intézmény 
hagyományai itt mindenkit köteleznek. Jó érzés, hogy 
most itt tudom segíteni a munkát.

CzÁ: Mi motivált, hogy pont ide gyere tovább a 
MüPától?

CsA: Elsősorban az újat létrehozás kihívása motivált, 
de a zene szeretete, és a meglévő jó kapcsolatom a 
magyar zenésztársadalommal is szerepet játszott a 
döntésben. Talán az is ismert, hogy másfél-két évvel 
ezelőtt a Zeneakadémia Gazdasági Tanácsának tagja 
lettem, éppen a HÖK jelöltjeként – amit ezúton is 
köszönök –, így beleláthattam az Egyetem életébe. 
Számomra nagyon vonzó a projekt, mellyel megújul 
a Zeneakadémia, és nagy érdeklődéssel kísértem a 

tervek alakulását. Ebben a szakmában ritkán adatik 
meg, hogy kétszer is szerepet lehet játszani egy új  
intézmény kialakításában.

CzÁ: Mi a végzettséged?

CsA: Ma ezt úgy hívnák, hogy kulturális menedzser, 
amikor én végeztem, akkor még népművelés volt a 
neve – gyakorlatilag szakmában maradtam. De van 
egy másik végzettségem is, lengyel szakos filológus 
vagyok, és ez a kötődésem megvan a mai napig.

CzÁ: A Zeneakadémián a Liszt téri épület megnyitása 
után sok új lehetőség kínálkozik majd: a Kisterem 
például operateremmé fog visszaalakulni. Ez az Opera,  
az Erkel, az Operett, a MüPa és a Thália kínálata 
mellett hogyan tud megélni? Van-e olyan piaci rés,  
amire rá tud állni a Zeneakadémia?

CsA: Én úgy gondolom, hogy van. Az Operaházon 
kívül operát repertoárszerűen senki nem játszik.  
A MüPában és más helyszíneken fut egy-egy projekt, 
ami nagyon jól színesíti az operakínálatot, de állandó 
műsort nem ad.

Mi meg tudjuk majd tenni, hogy akár repertoárt 
is építsünk az operavizsgák sikeres előadásaiból.  
A Kisterem tökéletesen alkalmas lesz arra, hogy a 
nagy energia-befektetéssel készülő vizsgaprodukciók 
többször színpadra kerüljenek, elővegyünk régebben 
megvalósult sikeres darabokat is. Ezekben mindig 
van frissesség, és a fiatal közönségnek érdekes lehet,  
ha a saját kortársait látja a színpadon olyan ren-
dezésben, ami az ő nyelvükön beszél.  Meg lehet neki 
mutatni, hogy az operajátszás nem arról szól, hogy 
elegáns ruhában elmegyünk egy csillogó palotába, 
és ott végig vigyázzban kell ülni. Ide el lehet jönni 
farmerban is, és itt az a srác vagy lány játszik, akivel 
egyébként a Wesselényi utca valamelyik kocsmájában  
találkozhatunk este. Ez egészen másfajta „fíling”.

CzÁ: Milyen műsorszerkezettel tudunk mi most a 
MüPa és az Operaház mellé mint Zeneakadémia  
bekerülni?

CsA: A Kisterem adottságai meghatározzák, hogy itt 
nem Verdit és Puccinit, vagy Wagnert kell játszani. 
Megjegyzem, ha valaki vállalja, hogy átírja a darabokat 
kisebb apparátusra, akkor még azt is lehet bátran. 

VALAMI ÚJ DOLGOT CSINÁLNI

Csonka András (fotó: Herman Péter)
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Ismerünk olyan produkciót, hogy a Ringet huszon-
egynéhány zenésszel, négy órára sűrítve adják elő –  
foglalkozunk is azzal, hogy ezt behozzuk ide. 
Van azonban egy komoly barokk repertoár, nem is 
beszélve a Mozart-operákról, amiket a Kisteremben 
meg lehet valósítani, és ha értő, modern rendezés-
ben kerülnek majd a színpadra, akkor ezzel pont 
lehet egy rést találni.  Az operarepertoár ezen része  
ugyanis nem szerepel a nagy operák színpadán.  
A másik lehetőséget a kortárs operák jelentik, amelyek  
ugyancsak ritkán szerepelnek a hazai színpadokon.  
A Kistermet a tér intimitása szinte predesztinálja  
arra, hogy ott a kortárs operák sikerrel menjenek.

A Nagyterem műsorát illetően kevésbé vannak  
korlátok, csak a legnagyobb apparátust foglalkoztató  
darabok játszása okozhat gondot. A klasszikus és 
romantikus repertoár nagy része, sőt még a XX. 
századi darabok többsége is elfér ezen a színpadon.  
Ennek megfelelően a koncertek zömét a klasszikus 
szimfonikus repertoár fogja adni. Itt játszik majd a  
Zeneakadémia zenekara és folyamatban van a 
Concerto Budapest integrációja is. Ez utóbbi új 
lehetőségeket teremt majd, a zenekar a zeneszerzés-,  
karmester- és énekes vizsgákon is közre tud majd 
működni.

CzÁ: Hallgatói koncertek és professzionális koncertek 
hogyan tudnak majd egymás mellett megférni?

CsA: Nagyon jól ki tudják majd egészíteni egymást. 
Azok a hallgatói vizsgakoncertek, amelyeket jelen- 
leg is a Régi Zeneakadémia kamaratermében tar-
tanak, többségében változatlanul ott lesznek majd.  
Egy részüket – ezt még nem látjuk pontosan – kapaci-
tástól függően a Kisteremben lehetne megrendezni. 
A tanszékvezetők javaslatai alapján azok a hallgatók,  
akik „színpadérett” produkcióval tudnak kiállni, 
nyilvános koncerten mutatkozhatnak majd be,  
amely bekerül a Zeneakadémia széles körben 
meghirdetett hivatalos műsorába. Ezzel egy kicsit  
magasabb lesz a felelősség és a tét a fellépők számára. 

Emellett pedig talán lesz anyagi lehetőség arra, hogy 
meghívjunk neves művészeket, szólistákat, hazai és kül-
földi kamaraegyütteseket. A Nagyterem alkalmasabb  
a kamarazene megszólaltatására, mint a Bartók Béla 
Nemzeti Hangversenyterem. A közönség várja is ezt 
a repertoárt, ezért nagyon rangos előadókkal, hazai 
és nemzetközi világsztárokkal tervezünk koncerteket. 
Vissza szeretnénk hozni a dalestek műfaját is, amely 
szinte teljesen kiveszett a hazai koncertéletből.

És természetesen jelen lesznek a fővárosi zenekarok 
is bérletes koncertsorozatokkal – szinte már mind-
egyik együttes jelezte, hogy szeretne visszatérni a  
Zeneakadémiára. A műsorokat, függetlenül attól,  
hogy hallgatói, saját szervezésű vagy pedig befogadott 
koncertről van szó, egységes arculattal szeretnénk a 
nagyközönség felé kommunikálni.

CzÁ: Kulturális igazgatóként hozzád tartozik még a 
Könyvtár és a Liszt Múzeum is. Ezekkel kapcsolat-
ban mit látsz most, van-e valami érdekesség vagy 
lehetőség?

CsA: Még tájékozódnom kell. A Liszt Múzeumnak jól 
működő tevékenysége van, én azt inkább segíteni  
szeretném, mint megreformálni. Inkább az foglal-
koztat, hogy az erőket próbáljuk meg együtt hasz-
nálni és kihasználni, ne legyenek párhuzamosságok  
a szervezésben.

Rejlenek a helyzetben még olyan lehetőségek, 
amelyeket nem aknáztunk ki száz százalékosan, itt 
elsősorban az idegenforgalomra gondolok. A Liszt tér 
úgyis egy új turisztikai célpontja lesz Budapestnek – 
ezt ki kell használni úgy, hogy közben a Liszt Múzeum-
ra is változatlanul irányítsuk rá a figyelmet. Nyáron is 
lehet majd koncerteket tartani, így lehetséges, hogy 
lesznek kifejezetten turisztikai célú hangversenyek.

A Könyvtár intézményen belüli hosszú távú elhelye-
zésén érdemes elgondolkodni, hiszen az elsősorban 
a kutatást és a zenetudományi munkát szolgálja, 
kevésbé szól a nagyközönségnek. Ugyanakkor ott 
is el lehet képzelni különféle újításokat, például  
kutathatóvá tenni az AVISO meglévő archívumát, ami a  
Zeneakadémia egyik kincse (ezt érdemes lenne 
könyvtárilag is feldolgozni). Figyelemmel kell  
lenni arra is, hogy az élet változik: az internet adta  
lehetőségek mind szélesebb skálája miatt érdemes a 
könyvtár szolgáltatásait is átgondolni.

CzÁ: Várod már a jövő évet?

CsA: Igen! Nagyon izgalmasnak ígérkezik.

CzÁ: Sok sikert kívánok hozzá, és köszönöm szépen az 
interjút!

(a teljes interjú megtekinthető a http://www.fidelio.
hu/edu_art/figaro weboldalon)
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Rovatunk mostani főszereplője a 2012-es Talen- 
tométer tehetségkutató jazz kategóriájának 
győztese, a sKoLin TRio. Az együttes tagjai: Lindner  
Gyula (zongora), Kováts Zoltán Sándor (bőgő) és 
Serei Dániel (dobok). 2010-es megalakulásuk óta a  
budapesti klubélet állandó résztvevői.

A trió repertoárját főként jazz standardok és saját  
szerzemények alkotják. A zenekar tagjai számos 
műfaj felé nyitottak, folyamatosan kísérleteznek,  
hogy megtalálják a különböző stílusok keveredésének 
határait. Fontosnak tartják, hogy minden műfajban 
jártasak legyenek, s így a lehető legszabadabban  
játszhassanak, alkothassanak. Foglalkoztatja őket az 
avantgárd jazz és a szabad zene világa.

Nagymértékben hatottak rájuk tanáraik, többek 
között Regős István, Benkő Róbert, Nesztor Iván és 

sKoLin TRio

Sárvári Kovács Zsolt. A Talentométer elődöntőjében 
Regős István tiszteletére játszották az általa írt Tyner-
Land című számot. Rengeteg tapasztalatot gyűjtöttek 
és gyűjtenek Avishai Cohen, McCoy Tyner, Esbjörn 
Svensson, Brad Mehldau és még sok más előadó  
felvételeinek, koncertjeinek hallgatása során is.

Mérföldkőnek számított a zenekar életében, hogy 
a Talentométer verseny díjaként szeptemberben  
felléphettek az Újbuda Jazz Fesztivál keretein 
belül az A38 hajón. Az idén nyolcadik alkalom-
mal megrendezett fesztiválon a hazai tehetségek  
mellett a világ jazz élvonalából is érkeztek előadók.  
A rendezvény hagyományosan nagy figyelmet szentel  
a szabad improvizációs zenének, s a közönség is 
ennek megfelelően tevődik össze. A sKoLin TRio 
nyitotta a szombat estét, akik fiatalos lendülettel  
keverték a stílusokat, és találták meg a jó hangulatot.

sKoLin TRio (fotó: Herman Péter)
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2012 tavaszán rendhagyó jazztörténeti koncert-
tel szerepeltek a Fészek Színházban. Az előadás első 
felében a jazz főbb stílusirányzatait illusztrálták, 
majd a második részben saját számaikból válogat-
tak. Egy klubélethez szokott zenekar életében külön-
leges alkalom, ha koncerttermi körülmények között 
játszhatnak, ilyenkor a csend lehetőséget ad még  
több részlet, nüansz kiemelésére, finomabb kísér-
letezésre, még hitelesebb játékra.

A trió tagjai a különböző zenei irányzatokon kívül más 
művészetek, az irodalom, a képzőművészet alkotásaira  
is fogékonyak. Gyakran egy kép, egy vers vagy egy 
filmrészlet lehet az, ami elindíthat játék közben egy  
folyamatot, megadhat egy új irányt.
A zenészek összeszokottsága, egymáshoz közel álló 
zenei ízlése és a közös játék során szerzett tapaszta-
lata az, ami lehetővé teszi, hogy a szabad részek játéka  
alatt is összhangban legyenek. Törekszenek arra, 
hogy változatos, folyamatosan megújuló műsort tart-

sanak fenn. Nemrég született saját szerzeményeik a 
Serei Dani által írt Mr. AC és az Opposite Moments, 
valamint a Lindner Gyula közreműködésével formát 
öltő Reverie című számok. Szoros értelemben vett 
kész számokról persze nem beszélhetünk, hiszen 
ezekben is kiemelt szerep jut az improvizációnak,  
a szabad játéknak.

A sKoLin TRio a budapesti klubok közül leggyakrabban 
a Rézangyal Bistro és a Konzi Klub sorozatának helyt 
adó Sufni G’Art’N vendége. Koncertjeiken őszinte, 
spontán hangulat és életérzés uralkodik, a hallgató 
feladata, hogy ebbe belehelyezkedjen, és élvezze,  
fogadja be a zenét.
A zenekar felvételei és a legfrissebb koncertjeikkel 
kapcsolatos információk megtalálhatóak a http://
www.myspace.com/skolintrio oldalon, valamint a  
facebookon.

Belinszky Anna

BANDEMONDA

sKoLin TRio (fotó: Herman Péter)
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A szenátus 2012. október 9-én tartotta múlt 
havi ülését. Dr. Batta András rektor köszöntötte 
a testületet, majd átadta a szót a főtitkárnak,  
dr. Bankó Sándornak, a szenátus levezető elnökének.  
A levezető elnök ismertette a napirendi pontokat,  
melyet a jelenlevők elfogadtak.

Az első napirendi pontban Czinege Ádám Balázs, a 
HÖK elnöke kapott szót. Elmondta, hogy a választások 
sikeresen lezajlottak, a hallgatók 44%-a tette le vok-
sát a jelenlegi tagok mellett. Bemutatta a HÖK által a 
Szenátusba delegált tagokat, Uzsaly Bencét, a tanul-
mányi alelnököt, Rimaszécsi Jánost, közkapcsolati 
és PR-felelőst, Tóth Endrét, doktorandusz-képviselőt 
és a Figaro főszerkesztőjét, valamint Nász Renátát,  
a Diákjóléti Bizottság asszisztensét.

Ezután a HÖK-elnök bemutatta a Szenátusnak az új  
Alapszabály-tervezetet. Kiemelte, hogy sokkal több 
lehetőséget rejt magában, mint az eddigi, mivel  
rugalmasabb, ugyanakkor meghatározza  a jövőbeni 
feladatokat , a bizottságok jogosítványait  és az irodai  
szabályokat.

A Szenátus elfogadta a HÖK Alapszabályt.

Dr. Batta András rektor kért szót, hogy felvessen egy 
fontos problémát, mely a hallgatók nagy részét érinti. 
A Zeneakadémia elvállalta, hogy húsvétkor előadja 
az Operaházban Leoncavallo Requiemjét. A rektor 
javaslata, hogy a tavaszi szünet legyen eltolva egy 
héttel, így a kórustagoknak is rendesen lenne szünet, 
nem kellene a tavaszi szünetüket próbálásra áldozni. 
Hozzátette, hogy mindenképpen szeretné feltenni 
ezt a kérdést a kórustagoknak is, addig ne szülessen  
döntés ebben az ügyben.

A második napirendi pontban dr. Bankó Sándor  
elmondta, hogy az Alapító Okiratot az új jog-
szabályok értelmében kell módosítani. Kiemelte, 
hogy a fenntartót fel kell készíteni a Liszt téri 
épület visszatérésével kapcsolatos változásokra.  
Hangsúlyozni kell azt, hogy az egyetem nemcsak  
oktatási funkciót lát el, hanem kulturálisat is.

Javaslatot tett az Alapító Okirat további módosítására,  
melynek lényege az egyetem nevének megvál-
toztatása (az új név: Liszt Ferenc Zeneművészeti 
és Zenetudományi Egyetem, Művészeti Központ).  
A Szenátus egyhangúlag elfogadta az előterjesztést, 
megszavazta a módosítást.

Ezután dr. Batta András kapott szót. Elmondta, hogy 
amikor nyolc évvel ezelőtt rektor lett, az volt a célja, 
hogy elismertesse: a Zeneakadémiáról nagy tudású 
művészek kerülnek ki. Ennek érdekében nagy vál-
tozásokat tervezett, ilyen például a Liszt téri épület 
felújítása. Mivel ez lassan a végéhez közeledik, 
már lehet azon gondolkodni, hogy hogyan lehet  
piacképessé, versenyképessé tenni az intézményt.  
Szerencsére sikerült a minisztériummal megértetni 
a Zeneakadémia jelentőségét, így 2 milliárd forin-
tos támogatást kapott. A rektor úr szerint ez nagyon 
kellett ahhoz, hogy minden úgy fejeződhessen be, 
ahogy kell. Az egyik 1 milliárd forintot a restaurá-
lásra, a másikat a hangszerekre fogják költeni.  
Szükség van még körülbelül 1 milliárd forintra az ere-
deti orgona felújítására, évi néhány százmillió forintra  
egy új, versenyképes zenekar fenntartására és 3  
milliárd forintra az oktatás színvonalának emelésére,  
a tudományos kutatások támogatására és művészeti 
életbe való komolyabb bekapcsolódásra. 

Dr. Bankó Sándor ismertette, hogy távozik az egyetem 
vezetéséből Rózsás Péter pénzügyi főfelügyelő. Rózsás 
Péter megköszönte a vezetőségnek az együtt töltött 
konstruktív munkát.

Végül a harmadik napirendi pontban Kovács Anna 
főigazgató asszony számolt be az egyetem gazdasági 
helyzetéről. Elmondta, hogy a Zeneakadémia anyagi 
helyzete stabilnak mondható, azonban tekintettel a 
makrogazdasági környezet nehézségeire, a költség-
vetési tervezésnél továbbra is az óvatosság dominál. 
A hallgatói juttatások 2012. évi előirányzata 169 
millió forint, amiből a 9 havi költségvetési támoga-
tás után 119 millió forint került teljesítésre. A Zene- 
akadémia intézményi működési bevétele elérte a 
207 millió forintot, ami jónak mondható, tekintve, 
hogy a kincstári éves előirányzat 220 millió forint. 300  
millió forint külön támogatást kap a Zeneakadémia 
dologi beruházásra a fenntartótól, de az univerzá-
lis keretből 9,4 millió forint állami zárolás alá kerül.  
Pályázatok tekintetében: tizenhét pályázatot adtak  
be, 341 millió forint értékben, ebből négy lett nyertes,  
95 millió forinttal. Nyolc még folyamatban van a 
tizenhétből, 231 millió forint értékben, elutasításra öt 
került, 15 millió forint értékben.

Nász Renáta – Rimaszécsi János

AZ OKTÓBERI ÜLÉSRŐL

SZENÁTUS
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Sulyok Mária volt a koncert házigazdája,
Ki amellett, hogy a művészeket konferálta,
Elárulta e sorozat új tematikáját:
Egy tanszéket mutatnak be; minden koncerten mást.
A Zeneakadémia növendékei ők,
Jövő zenei generációt képviselők,
Kik ígéretes lépcsőfokok a Parnasszusra.
(Innen a latin cím és a Jövőre hangolva.)

A ZAK-fúvósokról szólt az első előadás;
Megfordult a pódiumon sok rezes és sok fás.
S magamutogató szóló produkciók helyett
A műsoron a kamaraszámok kaptak helyet.
Milyen nagyszámú a nagyérdemű! – Néztem nagyot.
Hőna Gusztáv s Kovács Zoltán sem hiányozhatott.
Utóbbi mindig először emelt tapsra kezet,
S mire mi is észbe kaptunk, már rég fényképezett.

A koncertet egy hete alakult kvintett kezdte,
Farkas Ferenc: Régi magyar táncok pár tétele.
Balla Roxána – oboa, Reichert Pálma – fagott,
Bánki Berta fuvolán, Tóth Balázs kürtön játszott,
És a klarinétot Vicze Alexandra fújta.
Igényes kis formáció, szépen szólt a nóta.
Még tökéletesebb lett volna, ha az oboa
A záró számot határozottan kezdte volna.

Könnyed fafúvós blokk után rezes következett,
Csupa fiú: a Quattroforte Harsonakvartett.
Sztán Attila, Ujj Tibor, Tóth Márk és Brindás Barna
Eme kamaraegyüttes négy oszlopos tagja.
Mozart Varázsfuvola-nyitányának gyors része…
Tudtam, hogy virtuóz, no de harsonán… ennyire?!
Nem csoda: Hidas Frigyes Négyesfogata után
A harsonások jutalma egy nagyobb tapsorkán.

A JÖVŐRE HANGOLVA –  
GRADUS AD PARNASSUM

Astor Piazzolla darabjában (címe Café)
A szerep újra a fafúvósoké s egy kürté.
Farkas Anna az oboista, Szabó Krisztina
A fagott, Veres Nikolett pedig a fuvola;
Völgyesi Barnabás klarinét-, Varga Evelin
Kürtszólammal gazdagít a megadott helyein.
Előadásukban érvényesül minden szólam,
Csak nem játszottak kellőképp melankolikusan.

Bár a tangóról híres Piazzolláról van szó,
E darab inkább lírai, mintsem táncoltató.
Mindent feledtet a következő produkció:
Gaspar Kummer: 1. Fuvola-klarinét duó.
A fuvolaszóról Scheuring Kata gondoskodott,
Ki a tételek között mindig talált indokot,
Hogy partnerével, Király Eszterrel beszélgessen.
(Zenei kérdéseket vitattak meg, azt hiszem.)

Újra az előző együttes, és Piazzolla
Night Club 1960 című darabja.
Ebben Völgyesi Barnabás nagyot alakított,
Hisz szépen kiemelte a klarinétszólamot.
Ezúttal kiemelkedő volt teljesítménye,
S társai is rátaláltak a stílus ízére.
A másik nagy élmény, mit szerzett nekem játékuk:
Ha van szép kis szekund súrlódás, azt most hallhattuk…

A Zeneakadémia Rézfúvós Kvintettje
Az alig egyórás koncert végét jelentette.
Varga Szabolcs és Kirsch Bence fújták a trombitát,
Fretyán Dávid kürtölt, míg Sztán Attila harsonált,
Bass tubájával Atyimó Ferenc ült középen,
Mint egy 5.1-es sztereó elrendezésben…
Előzetes műsoruk két darabját a kvintett
Fölcserélte a hatásos befejezés végett.

VÁJTFÜL

Szeptember tizennyolcadikán szóltak csak nekem,
Hogy másnap ötkor vár a Müpa, az Üvegterem.
Egy kicsit felkészületlenül mentem hát oda;
Vajon mit jelent a cím: A jövőre hangolva?
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Így került előre Bach Vivaldi-átirata,

A Concerto. Az öt fiú kiválóan fújta.

S nem maradhatott el a felhőtlen örömzene,

Barabás Árpád Sonata in Blues című műve.

Dicséretre méltó a virtuóz tuba szóló.

A darab, mint egy filmzene, akcióról szóló,

Mely egy izgalmas lapozás alá éppen passzolt.

A kotta a helyén maradt. A közönség tapsolt.

A Gradus ad Parnassum remek kezdeményezés!

Reméljük, máskor nem csak a család és sok zenész

Lesz majd a közönség, hanem azok az emberek,

Kiknek a ZAK tanszékei még ismeretlenek.

VÁJTFÜL

Mondhatnánk: ezt is megértük. A közönség számára 
hosszas várakozás, az előadók számára hosszas munka 
után ugyanis elkészült a Góbé zenekar első CD-je. Az új 
albumról elsőként lapunk számol be az alábbiakban. 
 
Akik számára a Góbé zenekar neve esetleg nem 
csengene ismerősen, azoknak röviden a következő-
képpen lehetne összefoglalni: adott egy férfiakból álló,  
eredetileg csak autentikus népzenét játszó együttes, 
amely aztán hirtelen felindulástól vezérelve egyszer 
csak egyfajta univerzális magyar szórakoztató zenei 
stílus felé kezdett el kacsingatni, amellett, hogy eredeti 
zenei identitását megtartotta. (További információkért 
a 2011. decemberi és 2012. áprilisi lapszámunk Bande-
monda, illetve Vájtfül rovatait ajánlom útmutatónak.)  
A címben feltett állítás persze túlontúl nagyvonalúnak 
tűnhet, de kétségtelenül van egyfajta párhuzam: 
amíg Bartók és Kodály azon munkálkodtak, hogy a 
magyar népdal egy új nemzeti műzene alapja legyen, 
addig a Góbé célja egy, a magyar népdalkincsben 
gyökerező könnyűzene megteremtése. Azaz olyan, a 
mai popzenén felnőtt generáció számára is élvezhető 
számokat kellett létrehozniuk, amelyek alapját az 
autentikus magyar népzenei anyag, előadói stílus és 
hangszerelés képezi. Vagyis ellentétben a hazafias 
rockzenével, amely valójában csak a nevében nemzeti, 
Góbéék kicsit talán valami olyanra is törekedhettek, 
amit a Bëlga együttes a Magyar Nemzeti Hip-Hop című 
számában – kifigurázva az ún. hazafias stílusokat – már 
megénekelt.

Az alapötlet persze nagyon egyszerű: az eredeti népi 
anyagot népszerű stílusokkal összekeverni; olyanok-
kal, mint a reggae vagy a rockzene – de megjelen-
hetnek más, nem kárpát-medencei népek népzenéi, 
illetve akár a klasszikus zene is. Ez így leírva persze 
elsőre nem tűnhet túl eredetinek, hiszen populáris 
népdalfeldolgozások évszázadok óta vannak, a Csík  
Zenekar meg szintén régóta játszik nem népi eredetű 
zenét is. Csakhogy amíg Csíkék nem játszanak saját 
számokat (csak mások átültetéseit népi zenekarra), 
addig a népi muzsika könnyűzenei feldolgozása álta-
lában kimerül a dallam jelzésszerű felhasználásában, 
amit aztán egy nagyon idegen, a felhasznált anyaggal 
semmilyen tekintetben sem harmonizáló környezetbe  

(A jövőre hangolva – Gradus ad Parnassum.  

2012. szeptember 19. 17:00. Művészetek 

Palotája, Üvegterem. Műsor: Farkas: Régi 

magyar táncok – 1., 4., 5. tétel; Mozart: 

Varázsfuvola – nyitány; Hidas: Négyesfogat; 

Piazzolla: Café; Kummer: 1. Fuvola-klarinét 

duó; Piazzolla: Night Club 1960; Vivaldi-

Bach: Concerto; Barabás: Sonata in Blues.  

Km.: Balla Roxána; Bánki Berta; Reichert Pálma;  

Vicze Alexandra; Tóth Balázs; Quattroforte  

Harsonakvartett (Sztán Attila, Ujj Tibor, 

Tóth Márk, Brindás Barna); Farkas Anna; 

Veres Nikolett; Völgyesi Barnabás; Varga 

Evelin; Szabó Krisztina; Scheuring Kata; 

Király Eszter; a Zeneakadémia Rézfúvós 

Kvintettje (Varga Szabolcs, Kirsch Bence, 

Fretyán Dávid, Sztán Attila, Atyimó Ferenc).  

Házigazda: Sulyok Mária.)

Mona Dániel
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pakolnak be.  Nyilván – visszatérve a korábbi párhu-
zamra – a bartóki-kodályi forma- és harmóniavilág a 
népi gyakorlattól szintén teljesen eltérő művészet, de 
mivel bizonyos alapvető dolgokban rokon, ezért a kettő 
együtt működik. Tulajdonképpen ugyanezt érzem a  
Góbé zenekar erősségének is. De mindent félretéve, 
ismer valaki olyan elvetemült, ámde „működő”  
zenét, ami pl. Pachelbel Kánonjából vett idézettel 
kezdődik, majd ír reelt és kalotaszegi legényest vonul-
tat fel, mindezt a Rákóczi-indulóval megfűszerezve?  
(Az album harmadik száma pontosan ez…)

A Góbés számok erőssége, mint már utaltam rá, pont 
a mesteri kombinációkban rejlik, vagyis az eredeti 
népi forrásokat mindig sikerült valamilyen párhuzam  
mentén egy (vagy több) másik, popzenéből vett 
anyaghoz hozzákapcsolni. Ez a párhuzam lehet dal-
lambeli ötlet, hangszerelésbeli (pl. a zúzós vonós-
banda-rockzenekar párhuzam a Szívfájdalom című 
számban) vagy akár teljesen spontán felismerés is 
(ld. a Kodályos címűt, amikor egy ABBA szerkezetű,  
nagy ambitusú népdal sorai ugyanazzal a harmóniame-
nettel is kísérhetők). A kombinációk persze – a 
fárasztó viccekhez hasonlóan – elsőre nem mindig 
egyértelműek, sokszor csak többször újrahallgatva vál-
nak világossá az egyes – elsőre akár oda nem illőnek 

tűnő – részletek. Ezek pedig a Góbé zenekar hitval-
lására, a szórakoztatva nevelésre is rávilágítanak: nem 
olcsó slágereket, hanem maradandó zenei műveket 
szerettek volna létrehozni, amelyeket érdemes újra-
hallgatni, elemezni, elgondolkozni rajtuk – még ha ez 
a hozzáállás inkább a klasszikus, mint a szórakoztató 
zenéhez áll közel.

A kiadványon az egyértelműen slágergyanús nóták 
(Raggae, Eastern, Szívfájdalom, Kodályos) mellett  
kifejezetten népzenei számok is helyet kaptak, 
így akik a Góbé tisztán népzenei munkásságára is  
kíváncsiak, azoknak is ajánlható ez a lemez. Különösen  
úgy, hogy a Nyerges számban Porteleki László, a 
Muzsikás együttes prímása is közreműködik. 

A lemez, amely e hónaptól elérhető, igazából szinte 
mindenkinek ajánlott. Aki nem szereti a népzenét,  
az ez után garantáltan szeretni fogja; aki nem  
ismeri a folklórt, az a lemezt meghallgatva biztosan  
hatása alá kerül. És fordítva is igaz: a folk- és világzene 
elkötelezett rajongóit esetleg más műfajok irányába  
is kimozdítja. Éljen a műfajok közötti barátság!

Németh Zsombor

A POPULÁRIS ZENE KODÁLYI FORDULATA

LEMEZAJÁNLÓ

Góbé zenekar (fotó: Herman Péter)
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Fekete Gyula zeneszerző nemrég ünnepelte 50.  
születésnapját. 15 éves zeneakadémiai tanári 
munkássága és a Zeneszerzés Tanszék élén töltött 
első hetei kapcsán beszélgettünk a zeneszerzés  
nagy kérdéseiről és a szakma taníthatóságáról.  

Uzsaly Bence: Még a zenészek körében is él az az 
elképzelés, hogy egy zeneszerző valami hétköznapi 
dolgoktól távoli, megközelíthetetlen lény. Aztán 
rájönnek, hogy ez nem feltétlenül van így. Az ön  
esetében milyen út vezetett a zeneszerzőséghez?

Fekete Gyula: Én igazi Kodály-bébi vagyok. Az összes 
kodályi elveken nyugvó intézményt végigjártam:  
zenei óvoda, zenei általános, állami zeneiskola,  
szakközépiskola, zeneakadémia. A szüleim nem voltak  
zenészek, de akkor az újonnan induló zenei óvoda 
és iskola jó lehetőségnek tűnt. Nagyon jó ének-
tanárom volt – Lakatos György tanár úr édesanyja –, 

„NINCS SEMMI BAJ 
SEM A GENERÁCIÓVAL, SEM A KORRAL”

így nemhogy nem utáltam meg a sok zenét, hanem 
megszerettem. Zongorista szerettem volna lenni.  
Így kerültem a győri konzi zongora szakára, aztán ott 
kérdezték meg egyszer, hogy nem akarok-e a szom-
széd terembe a zeneszerzés szakra is járni Draskóczy  
László tanár úrhoz. Elsőre azt mondtam, hogy  
zeneszerzés szak nem is létezhet, hiszen a zeneszerző 
az Mozart és társai, azt nem lehet csak úgy oktatni,  
mint a zongorázást. Megnyugtattak, hogy ez  
tulajdonképpen egy emelt szintű zeneelmélet, 
így nekikezdtem. Néhány hét múlva megkap-
tam az első kreatív feladatokat, és rájöttem, hogy 
ebből elég sok minden tanulható. A dobogót, mint  
előadóművész, azt hiszem, idegrendszerileg rosszul 
viseltem, inkább otthon komponáltam, de nagy  
segítség ma is, hogy zongoristának indultam.

UB: Mint zeneszerző növendék kiket tekintett  
mintájának?

FGy: Az én eszményeim a ’70-es évek végén a 
ma darmstadti iskola néven ismert zeneszerzők  
voltak: Stockhausen, Boulez. Aztán a Zeneaka-
démia új közeget nyitott. Magyarország eléggé 
Budapest-központú, és itt éltek „a” zeneszerzők.  
Hihetetlen tanári kar volt akkoriban: Petrovics Emil, 
Szokolay Sándor, Soproni József, Balassa Sándor,  
Bozay Attila, Vajda János. Nekem mint vidékről fel-
került gyereknek, hatalmas élmény volt a közelségük. 
Itt viszont a klasszikus zeneszerzés alapjait tanították 
nagyon magas színvonalon, és ezekért az alapokért 
máig hálás vagyok. A darmstadti iskola olyan volt, 
mint egy másik bolygó. Világos volt, hogy ők mást 
csinálnak, mint amit én itt tanulok, de ez engem 
nem zavart, nagyon fontos volt nekem, amit az  
Akadémián tanultam.
 
UB: A diploma után nem sokkal jöttek az amerikai 
évek. Manapság is igen sokan vágynak nyugatra.  
Önt mi mozgatta akkor?

FGy: Nem nagyon tudtam elhelyezkedni a friss 
diplomával, a rádiónál volt egy tekercstologató 
munkaköröm. Akkor még szalagokról dolgoz-
tak, és mi toltuk a szalagokat le az adásba. És én 
meg toltam, toltam, aztán egyre erősebb volt 
bennem a kérdés: biztos, hogy nekem zeneszerző-

Fekete Gyula (fotó: Polónyi István)
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diplomával még évekig ezt a taszigát kell tolnom?  
Aztán úgy döntöttem, hogy nem. Nyugat-Európa 
annyira nem vonzott, az viszont sokkal inkább,  
hogy ott messze mi van.
 
UB: Véglegesnek szánta a távozást?

FGy: Nem tudom. Akkoriban volt a rendszerváltás, 
minden forrongott, és nekem nem volt helyem benne. 
Csak azt tudtam, hogy zeneszerzéssel akarok foglal-
kozni, és egy chicagói ösztöndíj erre jó lehetőségnek 
tűnt. Talán ott maradhattam volna, de volt egy 
konkrét oka a hazajövetelemnek: kedves mesterem,  
Bozay Attila akkor megbetegedett és helyettesíteni 
kellett néhány hónapra, ő pedig engem ajánlott.  
Először csak helyettesként, aztán az ő sajnálatos 
halála után véglegesen átvettem az osztályait, így  
itthon maradtam. 

UB: Ön szerint merre tart a kortárs zeneirodalom?

FGy: Talán nem is jó szó már a kortárs zene, mert ez 
a szó eléggé hozzákapcsolódik a 20. század második 
felének zenéjéhez, és úgy látom, a nyugati kultúra 
elhatárolódni látszik ettől. Szeretnénk újra megha-
tározni a mai zenét. A darmstadti iskoláról ma már 
úgy beszélnek, hogy az a múlt, az a 20. század. A 21. 
század palettája sokkal színesebb. Nincs egy megha-
tározó irányzat, nincs egy „megcsinált” zeneszerző 
sem. A 20. század második fele egy államilag  
eléggé dotált világ volt, ami a CD- és kottakiadást  
illeti. A CD-kiadás manapság megszűnőben van, a 
kiadók nem vállalják új komponisták felfuttatását.  
Most már YouTube-generációról beszélhetünk, bárki 
bármit felrakhat, készíthet otthon kottát, és nevez-
heti magát zeneszerzőnek. Így aztán nagyon színes 
az egész, ami tulajdonképpen jó. Virágozzék min-
den virág! De hogy hol tartunk egymáshoz képest, 
egyáltalán kell-e méricskélni, hogy ki van előbb-
hátrébb, ki követ kit, azt nem tudom. Nem is fontos.  
Nem szaladnék semmilyen divatos irányzat után sem.  
Tenni kell jó ízléssel azt, amiben hiszünk!

UB: Mit tehet ebben a helyzetben egy Zeneszerzés 
Tanszék, vagy annak vezetője? 

FGy: Nem vagyok pesszimista. Szokták mondani, hogy 
bezzeg a mi időnkben, de szerintem nincs semmi 
baj sem a generációval, sem a korral. Megint nagy 
változásban vagyunk. Először nekünk, tanároknak 
kell felismernünk ezt a változást, és aztán meg-
tanítanunk a hallgatóinkat ebben élni és megélni.  
A 20. század második felében elég ismertek voltak a 

zeneszerzői pályakép biztos ösvényei. Ezek ma már 
nincsenek, ezért másképp kell dolgozni: frissnek kell 
lenni, innovatívnak. Nálunk mindenki Budapestben 
gondolkodik, de meg lehetne szokni, hogy el lehetne 
menni Pécsre, Szegedre, vagy Debrecenbe, és ott 
egy zeneszerzői létet kialakítani. Meg kell keresni a  
létezési közegünket. Ezért is indítottuk el a két új szak-
irányt, az alkalmazott zeneszerzést, és az elektronikus  
zenei médiaművészt. Mindenkinek meg kell találni 
a maga közönségét. Érdemes keresni, mert van!  
És egy zeneszerzőnek mindig is szüksége volt me-
nedzserre. Haydn az Esterházy-udvar és baráti köre 
által lett híres, Liszt végigjárta Európa szalonjait,  
és a polgárasszonyok vitték a hírét, Wagner a  
bajor királyból élt, Bach a templomi szolgálatból.  
A 20. században ezt a feladatot a lemezgyárak és 
a kiadók látták el. Manapság valószínűleg rá kell 
kapcsolódnunk szimfonikus zenekarokra, opera-
házakra vagy kamaraegyüttesekre, és itt lép be a 
képbe az állam, hiszen ha közvetetten is, de onnan  
jön a pénz a megrendelésre is. Ezért cserébe nekünk 
az állampolgárokat kell szolgálni.

UB: Mit tart fontosnak feltétlenül elsajátítani a zene-
szerzés tanulmányok során?

FGy: A mi Zeneakadémiánknak megvan az a fan-
tasztikus tradíciója, amihez mindenképpen ra-
gaszkodnunk kell, hogy a zeneszerzés mester-
ségbeli alapköveit nagyon körültekintően tették 
le. Én ezt próbálom folytatni. Biztos alapokra le-
het csak nagyot építeni. Ez a rendszer már  
bizonyított az itt kinevelődött nagy zeneszerzők 
által. Ebben egyedülállóak vagyunk! Ugyanak-
kor nem lehet megfeledkezni a kreativitásról sem.  
A biztos alapokkal kell tudni mit kezdeni 
önállóan is. Ezt már a felvételin is mérjük, és  
azokat vesszük föl, akikben látjuk a „szikrát”. 

UB: Mivel foglalkozik szívesen szabadidejében? 

FGy: Filmeket nézek, most például pótoltam 
Bruce Willis Die Hard-filmjeit, amik annak idején  
kimaradtak az életemből. A másik hobbim a 
színház, oda is elég sokat járok, mert kom-
ponálok is színház számára, meg érdekel is,  
hogy mit csinálnak a kollégák. 

UB: Milyen hosszú távú tervei vannak?

FGy: Felkészülni a hétfői órákra, kedden  
szenátus… Ebben a nagy átalakulásban ennél  
hosszabban nehéz lenne tervezni. 

PORTRÉ



Zakhird  10/4/12  3:45 PM  Page 1


