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„NEM VAGY EGYEDÜL!”  –  VUKÁN GYÖRGY  
ÉS SZAKCSI LAKATOS BÉLA ZONGORAESTJE

A Magyar Hospice Alapítvány jótékonysági estje
Művészetek Palotája, 2012. december 29.

A tél beköszöntével az emberek otthonuk falain belülre  
húzódnak, vagy maximum kabátgallér mögül pis-
lognak ránk az utcán. Lássuk be, mindenki egy kicsit  
ridegebb, zárkózottabb, a hangulat nemhogy nyárias 
lenne, de már ősziesnek sem mondható. Aztán jön a 
karácsonyi készülődés ideje, amikor mindenki meg-
rohamozza a vásárlási kényszert kielégítő áruházóriá-
sokat.  De ez az ünnep felvet az ajándékozásnál egy 
sokkal fontosabb kérdést is. Vajon észrevesszük-e azt, 
akinek az ajándékot adjuk? Tudjuk-e, hogy mire lenne  
igazán szüksége?

A Művészetek Palotájában lehetőségünk nyílik részt 
venni egy olyan közös ajándékozáson, amin ráadásul 
még mi is „nyerünk”. 

Vukán György és Szakcsi Lakatos Béla jótékonysági 
estjét a Magyar Hospice Alapítvány javára ajánlotta, 
támogatva ezzel a gyógyíthatatlan daganatos betegek 
megsegítését.

Aki pedig részt vesz ezen a koncerten, az nem csak 
világhírű művészek előadását élvezheti, hanem lelki 
ajándékkal is gazdagodhat.

(Közreműködnek: Vukán György, Szakcsi Lakatos Béla, 
Berkes Balázs, Balázs Elemér)

Vikukel Dániel

AJÁNLÓK

MITIKUS UTAZÁS AZ OPERA TANSZÉKKEL

Operavizsga – Cavalli: La Calisto
E10, 2013. január 12.

Talán nem túlzás azt mondani, hogy a görög mitológia 
számtalan történetében találkozhatunk Zeusz fondor-
latos hódításaival. Ilyen a szegény Kallisztó története 
is. A gyönyörű nimfa Lükaón árkádiai király leánya 
volt, s Artemisz kísérője. Az istennőt mindig elkísérte  
vadászataira, s ügyességére és persze szépségére 
csakhamar felfigyelt a főisten is, ám mivel Kallisztó 
szüzességi fogadalmat tett, ezért Zeusznak cselhez 
kellett folyamodnia: Artemisz alakjában jelent meg 
előtte, majd egy óvatlan pillanatban, amikor éppen  
fegyvertelen volt a lány, megerőszakolta… 

A történet természetesen folytatódik, de aki kíváncsi 
rá, az – miután elolvasta Ovidius Metamorphosesének 
idevonatkozó passzusait – látogasson el 2013. január  
12-én, szombaton 19 órakor az Eötvös 10-be, ahol 
az opera szakos hallgatók operavizsgája keretében a 
17. században alkotó Francesco Caletti Bruni, avagy 
közismertebb nevén Cavalli La Calisto című operá-
ját hallhatják majd olasz nyelven, magyar felirattal. 
Cavalli korának egyik igen kiváló operaszerzője volt,  
Monteverdi után vagy inkább mellett a második legje-
lentékenyebb alkotó, 1651-ben komponált La Calistója 
pedig napjainkban is egyik legismertebb műve.

Az előadás egyik érdekessége lesz, hogy a darabot 
a zeneszerzés szakos hallgatók hangszerelték meg 
Fekete Gyula, Horváth Balázs és Barta Gergely kon-
zultációs segítségével. A művet előadják: Balgová 
Gabriela, Gaál Csaba, Gheorghita Orsolya, Murvai  
Dénes, Vincze Klára, Vörös Szilvia, Ayane Imai, Yoshida  
Makiko (főtárgytanárok: Marton Éva, Pászthy Júlia,  
Meláth Andrea; felkészítő tanárok: Alter Katalin, 
Gyökér Gabriella, Mazalin Wanda, Sándor Szabolcs),  
a Magyar Rádió Kamarazenekarát Kocsár Balázs  
vezényli, az előadást pedig Almási-Tóth András  
rendezi.   

Tóth Endre
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RIMASZÉCSI JÁNOS SIKERE A TUDOMÁNYOS 
DIÁKKÖRI KONFERENCIÁN

Rimaszécsi János, a Liszt Akadémia klasszikus gitár 
tanári MA első évfolyamos hallgatója, emellett a Károli 
Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi 
Karának harmadéves hallgatója, 2012. október 24-én 
különdíjat kapott a Károli Egyetem TÁMOP Tehetség 
Konferenciáján.

Ezen felül a Tudományos Diákköri Konferencián 
első helyezést ért el közigazgatási kategóriában,  
ennek köszönhetően márciusban részt vehet a  
Szegedi Tudományegyetem által rendezett döntőn is.  
Témája Az előadó-művészeti szervezetek jogállása  
és az állami támogatásuk rendszere volt.
 

Forrás: http://lfze.hu/hirek/887/

VÖLGYESI BARNABÁS EREDMÉNYE CARLINÓBAN

Varga István tanítványa, Völgyesi Barnabás klarinét 
szakos MA I. évfolyamos hallgató a 2012. október 26. 
és 29. között megrendezett Carlinói Nemzetközi Klari-
nétversenyen 34 versenyző közül bekerült a legjobb 9 
közé.

Forrás: http://lfze.hu/hirek/888

DEMÉNY BALÁZS KAPTA  
AZ ANDA GÉZA ÖSZTÖNDÍJAT

2012. november 7-én tartották a meghallgatást 
az idei Anda Géza Ösztöndíjra. A háromtagú zsűri 
– Bogányi Gergely, Devich János, Várjon Dénes – 
végül 2:1 szavazati arányban Demény Balázs MA I. 
éves zongora szakos hallgatónak, Kemenes András  
növendékének ítélte oda a díjat.

 Forrás: http://lfze.hu/hirek/890

KOVÁCS GERGELY DOBOGÓS LETT  
SZLOVÉNIÁBAN

Idén első alkalommal rendezték meg november ele-
jén Velenjében (Szlovénia) az Acj Bartoncelj Nemzet-
közi Zongoraversenyt. Kovács Gergely, az Előkészítő 
Tagozat hallgatója 3. helyezést ért el (tanárai:  
Eckhardt Gábor, Keveházi Gyöngyi).

Forrás: http://lfze.hu/hirek/894

NEMES RÉKA SIKERE CHIERIBEN

Nemes Réka BA II. évfolyamos, fuvola szakos hallgató 
megosztott 3. díjat kapott az olaszországi Chieriben 
megrendezett 12. nemzetközi zenei versenyen. Tanára 
Oross Veronika. A versenyen első díjat nem adtak ki.

EREDMÉNYEK

PÁLYÁZATOK

ERASMUS A 2013/2014-ES TANÉVBEN IS! 

Az Európai Unió országaiban azon intézményekre le-
het pályázni, melyekkel kétoldalú megállapodása van 
az egyetemnek. Az ösztöndíj időtartama minimum 3 
hónap, maximum 1 teljes tanulmányi év. Ösztöndíjat 
kaphat alap-, vagy mester-, illetve doktori képzésben 
részt vevő hallgató, ha legalább két lezárt féléve van.
Az ösztöndíj csak támogatást nyújt, nem fedezi szük-
ségszerűen a fogadó országban felmerülő összes költ-
séget. Az ösztöndíj mértéke kb. 1800–2500 Euro/fő/
tanév.
A hallgató az ösztöndíj időtartama alatt az egyetem 
beiratkozott hallgatója.
Jelentkezési határidő: 2013. február 1.

Bővebb információk a pályázat beadásával kapcsolat-
ban itt találhatóak: http://lfze.hu/egyetemi_elet_osz-
tondij/palyazatok_osztondijlehetosegek/erasmus/

WEBZENE PÁLYÁZAT

A Webse és a Balatoni nyár projekt 200.000 Ft összdí-
jazású közös zenei pályázatán nincs műfaji kötöttség: 
kizárólag saját zeneművel lehet pályázni, amely nem 
lehet hosszabb 15 percnél és nem lehet rövidebb 2 
percnél.
 
Pályázati kiírás és videók feltöltése az alábbi oldalon:
http://www.webse.tv/index.php?o=432453
A feltöltés határideje: 2012. december. 12.
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KÖNYVAJÁNLÓ

Wass Albert: Elvész a nyom

Amikor egy kedves ismerősöm tanácsára kezembe 
vettem Wass Albert könyvét, először is Beischer- 
Matyó Tamás szép emlékű zeneelmélet órái jutottak 
eszembe, melyeken Thornton Wilder Szent Lajos király 
hídja című regényét elemeztük (minden tekintetben).  
Aztán pedig nem tudtam letenni az Elvész a nyomot…

A regényben megtalálható az élet teljessége – kicsi-
ben. Sík Sándor szavaival élve: felvonultat „mindent, 
ami szép, és (…) mindent, ami rút”. Létünk legmélyebb 
kérdéseit veti fel már első oldalain, ugyanakkor végig 
lebilincselően olvasmányos és fordulatos.

Hat mélységesen emberi sorsot mutat be, csupa tel-
jesen különböző világnézetet. Ezek közül szélsőséges 
élethelyzeteket kedvelő zeneművészként főképp a 
világfi festő bohém, érzelmektől túltelített története 
ragadott magával – gondolom, nem vagyok egyedül 
ezzel. Azért is könnyű azonosulni hőseinkkel, mert 
mindnyájan gyarló emberek, mind elbuknak vala-

FILMAJÁNLÓ
Kötelezők röviden?
Jankovics Marcell: Az ember tragédiája

Madách Imre drámai költeményének filmes adaptáci-
ója önmagában is rendkívüli gondolat. A kíváncsiságot 
csak növeli, hogy a filmet Jankovics Marcell készítette, 
s persze az ő nevével fémjelzett stílusban, rajzfilmes 
feldolgozásban. Kétségkívül örülni fognak a fiatalok, 
akik egy újabb kötelező olvasmányt tudhatnak majd le 
a TV képernyője előtt ülve. A két és fél órás produkció 
mint film meglehetősen hosszú, de mint könyv egész 
hamar „kiolvasható”. A 2011 decemberében bemu-
tatott játékfilm azonban véleményem szerint nem 
csak a gimnáziumi könyvtárak porosodó DVD-tárát,  
és a média órák unalmas repertoárját fogja bővíteni.

A film szövege gyakorlatilag csak a drámából merít. 
Mégis többről van itt szó, mint egy irodalmi mű di-
daktikus bemutatásáról. Az egyéni képi világ, a Sáry 
László és fia, Sáry Bánk által válogatott-játszott zenei 
háttér révén olyannyira gazdagodott az alapmű, hogy 
maximálisan összművészeti élményben részesülünk: 

miben. Emellett nemcsak egyéni tragédiát hordoz 
mindegyikük, hanem pályájukat derékba töri a kollek-
tív katasztrófa: a világháború. Közülük mégis többen 
elmondhatják magukról (ismét Sík Sándort idézve), 
hogy „ember lehettem akkor is, mikor az emberek nem 
akartak emberek lenni”.

Egymással szöges ellentétben álló karakterek érzé-
seibe helyezkedik bele az olvasó, megtapasztalván, 
hogy ami az egyik embernek természetes, az a má-
siknak elképzelhetetlen. Valaha egy csónakban evez-
tek, de a háború Európa-szerte szétszórta őket, sőt, 
vannak közöttük, akik egymás ellenségeivé lettek. 
Sikerül-e mindezek ellenére összeboronálnia őket 
egy öreg papnak, olyan csapatot formálván, melyben 
mindannyian elengedhetetlenül fontos szerepet töl-
tenek be? Meg tudják-e majd mutatni a gyűlölködő 
Európának, hogy csak toleranciára épülő szeretettel,  
összefogva lehet munkálkodni a boldogságért?

(Wass Albert: Elvész a nyom. [Első kiadás: 1952.]  
Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, 2003.)

Harmath Dénes
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Az idei év utolsó Kollégiumi Kulturális Klubestjére 
invitálunk minden kedves olvasót 2012. december 
12-én, szerdán, 20 órára a Zeneakadémia Bartók 
Béla Kollégiumába (1071 Budapest, Városligeti fasor  
33.). Tóth Endre és Czinege Ádám vendége Esterházy 
Péter író lesz. 
 

KKK – BESZÉLGETÉS ESTERHÁZY PÉTERREL
Esterházy Péter 1974-ben végzett az ELTE-n mate-
matikusként; 1978-tól szabadfoglalkozású íróként 
dolgozik. A magyar posztmodern irodalom egyik leg-
jelentősebb alakjaként tartják számon. Regényeit és 
elbeszéléseit több mint húsz nyelvre fordították le, 
munkásságát külföldön is széles körben elismerik.  

Számos rangos díjban része-
sült Magyarországon és külföl-
dön egyaránt: többek között 
1996-ban Kossuth-díjat, 2001-
ben Magyar Irodalmi Díjat és 
Gundel Művészeti Díjat, 2002-
ben Herder-díjat, 2006-ban  
Prima Primissima Díjat kapott.

Jelentkezni a jelentkezes@
lfzehok.hu e-mail címen  
lehet, a belépés díjtalan.

a filmben a különböző korok megjelenítése bravúros, 
a rajzok stílusa színenként változik; a drámai szöveg 
mindig aktuális; ezekhez pedig olyan érzékenyen al-
kalmazkodik a zene (melynek sok részlete ismerősen 
csenghet egyetemünk hallgatóinak), hogy az értelem 
Ádámban zajló csatája közepette is forrong az érzelem.

Az első elgondolások és a bemutató között 28 év 
telt el. Mondhatjuk, hogy a mű beérett, és megérett 
a nyilvánosságra. Sőt, a közben bekövetkezett tech-
nikai újítások talán hasznára is váltak a műfajnak. 
Ugyanis a DVD megjelenésével lehetővé vált, hogy a 
filmet a saját tempónkban fogadhassuk be: csak rész-
leteket nézzünk belőle, visszatekerjünk a különböző  
utalásokhoz, szimbólumokhoz, stb.

Nem csupán a számos elnyert díj, hanem saját magunk 
miatt is megéri élni ezzel a lehetőséggel. Nyomot fog 
hagyni bennünk.

(Madách Imre – Jankovics Marcell: Az ember tragédiá-
ja. DVD. Budapest: Mozinet Kft., 2012. 159 perc)

Tímár Zsófia

Esterházy Péter
(forrás: Magvető Kiadó)
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WÜRZBURGI ORGONAKALANDOK

Az orgona tanszak munkájában több, talán más 
hangszeresek számára szokatlan elem kap jelentős 
szerepet, mint például az improvizáció szervezett 
tanítása, vagy a történelmi hangszerek megismeré-
sét célzó utazások. Ez utóbbihoz tartozott Közép- és 
Dél-Németországban tett látogatásunk október első 
hetében.

Nem az első, és nem is a második ilyen jellegű vál-
lalkozás volt ez az elmúlt években, 2008 óta két-két 
alkalommal Párizsban és Reims környékén, egyszer 
pedig Thüringiában (Arnstadt, Erfurt) töltöttünk  
néhány napot.

Ezúttal szintén voltunk Arnstadtban, ahol Bach 1703-
tól 1707-ig orgonista volt, emellett Bad Wimpfen, 
Hoffenheim, Giengen, Maihingen, Erlangen, Ans-
bach és Waltershausen különböző stílusú és korú 
történelmi orgonáit néztük meg, nyolc városban  
összesen tíz hangszert.

Szeretném hangsúlyozni, hogy ez korántsem úri  
passzió, nyaralás, vagy a kötelező tanulmányokon felül 
lévő szakmai csemege volt számunkra.  Egyre jobban 
tapasztalom, hogy nemzetközi szinten egy orgonista 
számára a mesterségbeli tudás és a versenyképesség 
fontos fokmérője, hogy a történelmi hangszereket 
mennyire ismeri. A klasszikus orgonairodalom minden 

zeneszerzője szorosan kötődik ahhoz a hangszertí-
pushoz, amely rendelkezésére állt, ezek között pedig 
döbbenetesen nagy különbségek vannak, a sípsorok 
hangolásától és intonálásától kezdve a billentyűk 
számáig. Továbbá a régmúlt orgonaépítői még sokkal 
inkább alkottak, mint termeltek, a piaci szempontok 
ellenére is képesek voltak magas művészi színvonalon, 
mívesen kivitelezni hangszereiket, ezért ezek olyan va-
rázslatos hangszíngazdagsággal rendelkeznek, hogy a 
modern orgonák nem tudják felvenni velük a versenyt.  
Mindebből az következik, hogy beható tanulmányozá-
suk révén egyrészt az ember jobban megérti a zene-
szerzőket, az őket érő hatásokat, másrészt saját maga 
is új, máshol nem megszerezhető zenei inspirációkat 
kap. Egyre több nemzetközi orgonaversenyt rendez-
nek történelmi hangszereken, ahol szintén nélkülöz-
hetetlen ez az ismeret, a külföldi orgonaosztályok 
pedig ugyancsak sorra látogatják Európa híres orgo-
náit, tehát számunkra is sokkal inkább szükséges és  
nélkülözhetetlen volt e mostani utazás, mint kiváltság.

Ami viszont nagy kiváltság, hogy a megismert hang-
szerek egy részét azok legavatottabb ismerője mutat-
ta be: Christoph Bossert professzor úr, a würzburgi 
zeneművészeti főiskola orgonatanára. Többen már 
jól ismertük őt, 2009-ben és 2011-ben is járt Buda-
pesten, hangversenyt és mesterkurzust tartott mind-
két alkalommal, előbb a német romantikus orgona-

STORY
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Az ábrában található X-ek mellé írjátok be a hozzájuk tartozó  
O-kat. Minden egyes X-hez pontosan egy O tartozik, ami az  
X-szel vízszintesen vagy függőlegesen szomszédos mezőben  
található. Az ábra mellett és fölött található számok azt  
jelzik, hogy az adott sorban, illetve oszlopban hány O  
található. O-t tartalmazó mezők nem érintkezhetnek egymással, 
még átlósan sem! Kellemes szórakozást! 

Kristofori Ferenc

REJTVÉNY

zene, majd J. S. Bach zenéje volt 
a téma. Most pedig megismer-
hettük harmadik szakterületét, 
amely a történelmi orgonákkal 
kapcsolatos. Bossert professzor  
úr ösztönös, érzékeny muzikalitása 
óriási lexikális tudással párosul, 
emellett szöges ellentéte annak 
a pontosságnak és precizitásnak, 
amit a németséghez általában 
társítunk. Bizonyította ezt a ka-
báttal – időjárástól függetlenül 
– együtt viselt szandálja, vagy a 
saját kertjébe dobált almacsutka 
is, továbbá az a tény, hogy Würz-
burgtól nem messze lévő rezi-
denciájukra, ahol vendégül látott 
minket, velünk együtt, egy napon 
költözött be! Mindezeket koránt-
sem tiszteletlenség mondatja ve-
lem, szerintem ezek miatt tudtuk 
minden tiszteletünk mellett meg 
is szeretni őt, továbbá olyan mű-
vészként elraktározni emlékeze-
tünkben, aki a muzikalitás, érzé-
kenység és igényesség területén  
mindig példa lesz számunkra.

A látottak befogadását kicsit 
nehezítette a napi több száz ki-
lométeres zötykölődés egyik 
várostól a másikig, de ugyan-
akkor segítették az esti közös, 
beszélgetéssel egybekötött sö-
rözések a Bossert-rezidencián.  
Sőt, még az olyan hosszúra nyúló, 
elmés beszélgetések is építhetik a 
közösséget, hogy kié a zuhanyzó 
először, vagy ki melyik szobában 
alszik. Mindemellett sor került a 
szokásos tanszaki focizásra is, csak 
azt sajnáltam, hogy ebbe a pro-
fesszor úr nem kapcsolódott be, 
megnéztem volna, mire képes még 
a sokat látott szandál…

Tóka Ágoston

SÁTORTÁBOR

Bossert professzor szandálja
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Élmények a svájci hegyek között, a luganói tó partján

Ha szeretsz a hegyekben kirándulni, lenézni a magas-
ból a mélyben elterülő tóparti városra, hajókázni a 
tavon és kikötni olasz hangulatot idéző városkákban, 
ha kedveled a kicsit lármás, de fantasztikus felhozatalt 
ígérő olasz mercato hangulatát és mindemellett élve-
zed a híres svájci rendet és pontosságot, akkor utazz 
el Luganóba. Mindez persze csak adalék ahhoz, ha el-
nyertél egy ösztöndíjat a Conservatorio della Swizzera  
Italiana-ba, ahol nemzetközi környezetben, a világ 
minden tájáról érkező tanárok és diákok között találod 
magad. A kurzuskínálat nagyon sokrétű, zenei téren 
minden igényt kielégítő. Megküzdeni egyetlen problé-
mával kell majd: búcsút venni a sok szép és izgalmas 
élménytől, amivel a város, a környező természeti szép-
ségek és az iskola elkényeztetett.

Amikor 2012 augusztusában megérkeztem Luganó-
ba és végighajtottam a tóparti sétány melletti úton, 
már tudtam, hogy számtalan szépségben és izgalmas 
élményekben lesz majd részem. A látvány – ahogy 
Svájc olasz „ékszerdoboza” előtűnik a hegyek közül a 
tó partján – mesésen szép. A városközponttól negyed-
órányi sétára kaptam szobát egy egyetemi apartman-
ban, ahol szinte minden szoba különböző országból 
érkező lakót rejtett. Én egy japán fiú és egy spanyol 
lány társaságát élvezhettem, de a nagy közös tera-

szon, ami nagyszabású grill-partik színhelye lett, vol-
tak még olasz, arab, indiai, orosz és francia diákok is. 
Az elnyert ösztöndíjhoz járt még egy térítésmentes 
nyelvi kurzus az egész szemeszter idejére, amit ele-
inte sűrűn látogattam, később már nem jutott rá idő 
a programdömping miatt. Hétköznap lekötöttek a ze-
nei kurzusok, hétvégén a fantasztikus kirándulások a 
környező városokban, hegyekben, tavaknál. Svájcnak 
ezen a részén olasz a hivatalos nyelv, de mindenki 
beszél angolul, nagyon sokan németül és franciául 
is. A Konzervatórium egy domb tetején magasodik.  
Nagyon szép, ősfás parkkal körülvett régi épület, tágas, 
nagy termekkel. A gyakorlásra fantasztikusan kidolgo-
zott teremfoglalási rendszerük van, ami nagyon hasz-
nosnak bizonyult, ugyanis az albérletekben nem lehet 
gyakorolni, hiszen jó svájci módra nagyon komolyan 
veszik a békés egymás mellett élés szabályainak be-
tartását. A látogatható kurzusokat egy körülbelül 100 
oldalas kiadványban olvashattuk, ami rengeteg zenei 
csemegét tartalmazott. A rendszeres fuvola főtárgy 
óráim Mario Ancillotti olasz fuvolaművész irányítása 
alatt teltek, akitől nagyon sokat tanultam ez idő alatt, 
különösen a hangképzés és a barokk zenei gyakorlat 
terén. Nagyon kedves, mesélős, régimódi úriember, 
aki nagy gondot fordít fuvolásai teljes körű képzésére 
a közös hangképző óráktól a szólókoncerteken keresz-
tül a versenyekre és próbajátékokra való felkészítésig. 
Aki azonban a kortárs zene fuvolázási technikáinak 

MADÁRLÁTTA

ERASMUS LUGANÓBAN
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fortélyaival akar megismerkedni, az is jó helyen jár, 
mert ebben az intézményben tanít Mario Caroli, a 
modern fuvolázás egyik legnagyobbja, aki Salvatore 
Sciarrino szicíliai zeneszerző számos fuvolára írt művé-
nek is inspirálója. Ennek nagy hasznát vettem, amikor 
Sciarrino irányításával részt vehettem egy kortárs ze-
nei kurzuson. Ha egy különleges technikai megoldásra 
nem jutott idő a Mesterrel, akkor felkerestük Carolit, 
aki megtanította nekünk a kívánt technikai előadás-
módot. Én, aki leginkább klasszikus módon szeretem 

megszólaltatni a fuvolát, nagyon élveztem a kísérle-
tezést a számos megszólaltatási lehetőséggel. Két ka-
marazenei kurzusra jutott időm az öt hónap alatt, az 
egyiken Bach-kantátákat tanított nekünk Omar Zoboli 
oboaművész, a másikon Richard Strauss fúvós kamara-
zenéje kapott főszerepet, Mészáros Gábor fagott mű-
vész irányításával. Mindkét kurzus koncertekkel zárult, 
amiket a környező városok koncerttermeibe és temp-
lomaiba szervezett az iskola. Egy szemeszter ideje alatt 
két-három zenekari koncert is szokott lenni, lehet ját-
szani szólistaként is zenekarral. Nagyon igazságosan, 
minden programra külön meghallgatások vannak, 
hogy mindig az arra legérdemesebb kapja meg a lehe-
tőséget. Meg kell említenem még egy nagyon érdekes 
és hasznos kurzust, ami jó lenne, ha a hazai művész-
képzésben is szerepet kapna. Eva Wimola, cseh ope-
raénekes, táncos, koreográfus és pszichológus vezette 
a L’arte di presentarsi című színpadi gyakorlat kurzust. 
Sokat gyakoroltuk, próbálgattuk a színpadi jelenlét 
fortélyait, hogyan lehet jó kapcsolatot teremteni a kö-
zönséggel és mi módon tudjuk leginkább önmagunkat 
adni előadás közben. Eközben nagyon jól szórakoz-
tunk magunkon és egymáson is, igazán jó móka volt.  
Ezt a kurzust is egy koncerttel zártuk, különleges  
koreográfiában.

Dióhéjban ennyi fért bele a 2012-es őszi szemesz-
terembe, ami életre szóló élmény marad nekem.  
Lugano fantasztikus! Aki nem hiszi, járjon utána!

Tímár Judit

MADÁRLÁTTA
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A párbeszéd nagyjából ugyanúgy folyt le, mint egy hó-
nappal korábban. Újabb terminus, újabb megjelenés. 
Ez alkalommal a fiatalember rögtön rátért a lényegre:
– Meg tetszett nézni? Kodály, hosszabb generálpauza 
után: 
– Meg. 
A fiatalembernek felcsillant a szeme: 
– Ó, nagyon köszönöm, tanár úr, igazán boldog vagyok. 
És… hogy tetszett találni, milyen a darab? Mamutszü-
net. Egy légy zümmögött a szobában, akkor menny-
dörgésnek tűnt. Amikor elhallgatott a légy, némi to-
vábbi szünet után Kodály megköszörülte a torkát és 
– mozdulatlanul – ennyit mondott: 
– Rossz…

Szűkszavúságát óráin is megőrizte: egy-egy keresetlen, 
de jól megtalált szóval életre szóló eligazítást adott. 
Egy órán az elemzésre felszólított hallgató négysoros-
nak vélte az elemzett, szokatlan formájú, háromsoros 
népdalt. Kodály indokolást kért, de az indokolás ké-
sett. Spontán beszólások következtek a hallgatóktól: 
háromsoros… négysoros… háromsoros. „Valaki álljon 
fel és indokolja meg akár az egyiket, akár a másikat” 
– szólalt meg Kodály. A bátrabbak egyike felállt és az 
elemzett dalra nyitott könyvvel a hallgatók felé fordul-
va, marxista szemináriumokon kipróbált elméncséggel 
javasolta a megoldást: ez a dal minőségileg négyso-
ros. Kodály rezzenéstelen arccal várt egy kicsit, aztán 
szúrósan megjegyezte: „És mondja, nyakakitekertileg 
hány soros?”

Doráti mesélte, hogy egyszer fölkötött karral, gipsz-
ben ment órára. Kodály komoran kérdezte tőle,  
mi történt vele.

„Olyan egyéniség volt, akit meg kell fejteni. Mert ő magáról nem sokat árult el.” – mondta Kodály Zoltánról 
Ferencsik János. 

Az e havi rovat összeállításával nem volt nagy gond: a 130 éve született mestert ugyan mindenki szófukar-
ként jellemezte, mivel kérdésre jó ideig nem válaszolt, csak sokára szólalt meg, akkor is többnyire egyetlen 
mondattal felelt. Amit azonban mondott, az nyomdára kész volt. Emellett sok anekdota keringett róla; ezek 
java részét nem ráruházták, ő volt forrásuk is. Egész életén át éles ésszel és csalhatatlan ítélettel találta meg  
a helyzetnek megfelelő mondatot, megoldást – köztük anekdotákba kívánkozókat is.

Németh Zsombor

MÚLTIDÉZŐ

Majd’ mindenki ridegnek, morcosnak, zárkózottnak, 
komornak, ingerültnek ítélte. „Nem volt könnyű em-
ber.” – mondotta Doráti Antal; „Nem volt udvarias; 
alaphangja volt az irónia.” – jellemezte Fischer Sán-
dor. Polgár Tibor szerint „csípős, gunyoros”, Gergely 
Pál szerint „szókimondó” volt. Mérhetetlenül szigorú 
tanárként emlékezett rá Frid Géza. Sebestyén András  
szerint az érzékenyebb idegrendszerű tanítványai  
lemorzsolódtak: nem bírták elviselni iróniáját.  
Demény János is rögzítette: soha egyetlen jó szót 
sem kapott Kodálytól. Amint ebből is kiderül,  
dicséret ritkán hagyta el ajkát. Többen mondták: ha 
nem szólt, már elismerésnek hatott. Ha biccentett, 
vagy még azt is mondta: jó; akkor ez már dicséretnek 
számított. Ritkán mondta: nagyon szép. Jellemző erre 
az alábbi történet:

Egy zeneszerző-palánta egyszer kérte a Mestert, nézze 
meg kompozícióját. Kodály szokása szerint a tante-
rem ablakánál állva kinézett az utcára, és hallgatott.  
Amikor a csend már kínos lett, ifjúnk bátortalanul 
megkérdezte, vajon otthagyhatja-e kéziratát. Újabb 
hosszú szünet után Kodály még mindig mozdulatlanul 
ennyit mondott:
– Hagyja. 
Az ifjú két hét után újra megjelent. Feszengve kérdezte: 
– Meg tetszett már nézni a művemet? 
Hosszabb szünet. Majd Kodály:
– Nem.
– Akkor… majd eljövök máskor, tanár úr… Mikor jöhet-
nék?
A válasz, a szokásos szünet után, úgy hangzott:
– Egy hónap múlva.
Hősünk a megnevezett határidő után ismét megjelent. 



Csáki-Maronyák József Kossuth-díjas  
festőművész Kodály portréja 
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Ha már Kodály – különösen fiatal korában – igen szűk-
szavú volt, akkor beszélt helyette felesége. Egy nyári 
napon ifj. Bartók Béla rákoshegyi kertjében ebédeltek 
ötösben: Kodályék és a Bartók család. Szokás szerint 
Kodályné vitte a szót. Kodály egyszerre csak rámu-
tatott, egyetlen szó nélkül, a felesége előtt lévő zöld 
salátára, melyet erre tüstént bekapott. Talán tíz perc 
elteltével megszólalt Kodály: „Csak azt mutattam,  
hogy egy hernyó mászik rajta.”

A Kodályról szóló visszaemlékezések kiemelik, hogy 
idős korában is milyen fiatalos lendület hatotta át 
– évtizedeket letagadhatott volna korából. Amikor 

viszont korábban egy vendégségben megkérdezte a 
hegedülő házikisasszonyt, hány éve tanul zenélni, és 
azt válaszolta, hogy nyolc éve hegedül, Kodály közölte: 
„mind a nyolcat letagadhatná”. Egyébként a szellemi  
frissességét talán a Vásáry Tamásnak tanácsoltak 
miatt őrizhette meg: „mielőtt megnősülne, tanulja  
meg a Wohltemperiertes Klaviert minden hangnem-
ben és három nyelvet”.

Kodályra amúgy jellemzőek voltak váratlan megnyi-
latkozásai. Nyolcvanadik születésnapjára huszonegy 
zeneszerző komponált egy-egy változatot I. vonós-
négyesének valamely témájára. A neki ajándékozott 
partitúrákat e meglepő kérdéssel nyugtázta: „Hogyan 
tudtak ennyiféle kottapapírt összeszedni?” Tamási 
Áron is aligha örült kérdésének: „hogy van az, hogy 
Pesten annyi Tamási Áronnéval találkozik az ember?” 
Sándor Györgyöt nyolcévi távollét és a második világ-
háború után mindössze így üdvözölte: „Megráncoso-
dott!” Négyévnyi hadifogság után felkereste Kodályt 
Nádasy Alfonz; reakció: „Isten hozta, ugye megtanult 
oroszul?” Az igenlő válaszra Kodály hozzátette: „Akkor  
kezdjük a munkát.” Az ellenvetésre, hogy Párizsba 
az UNESCO ülésére ne Lajtha László menjen ki, mert 
modora nyers, Kodály ezt mondta: „Lajtha olyan jól  
beszél franciául, hogy nyugodtan gorombáskodhat.”

Kodály kedvence a siklósi olaszrizling és a fodormen-
tatea mézzel volt, erről tanúskodnak többek között 
Galyatetőn eltöltött napjainak számlái. Amikor viszont 
bement Kádár Jánoshoz, és az megkérdezte, hogy mit 
kér, csak ennyit válaszolt: „még egy énekórát”.
Zárásként még egy idézet azoknak, akik esetleg kétel-
kednének a leírtak hitelességében: „Maga nem ismeri 
a zeneirodalmat! Jövő szerdáig, kérem, ismerje meg.”

Források:
Sárosi Bálint: Kodály, 2007. 
Elhangzott 2007. május 7-én, az MTA Közgyűlésén.
Bónis Ferenc (szerk.): Így láttuk Kodályt. 
Budapest: Püski Kiadó, 1994.
Kodály Zoltán: Visszatekintés. 
Sajtó alá rendezte és bibliográfiai jegyzetekkel ellátta 
Bónis Ferenc. Budapest: Argumentum, 2007.

MÚLTIDÉZŐ

– Eltörtem a karomat, tanár úr. 
– Hogyan csinálta? 
– Leestem a lóról. 
– Minek ment fel? 
– Nem lehet mindig csak ülni! - válaszolt Doráti kissé 
ingerülten. 
Újabb hosszú pillantás, majd Kodály: 
– Hát hiszen a lovon is csak ül!
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Szeptembertől új igazgató áll egyetemünk gyakor- 
lóiskolája, a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközép-
iskola élén. Dr. Benkő Szabolcs gordonka szakon 
diplomázott a Zeneakadémián, majd az ELTE Állam- 
és Jogtudományi Karán szerzett jogi doktorátust.  
2005 és 2012 között a győri Richter János Zenemű-
vészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Kollégium igazga-
tója volt. Az intézményvezetőt céljairól, terveiről  
kérdeztük.

Bolyki Sára: Hét évig Győrben volt konzi-igazgató.  
Miért pályázott a Bartók Konzi igazgatói posztjára?

Benkő Szabolcs: Ez az iskola nagy kihívást jelent szá-
momra. Nagyon magas színvonalú az oktatás, az én 
szememben mindig is ez volt a csúcsminőség. Az in-
tellektuális közeg és a tanári kar egyedülálló az ország-
ban, az intézmény kiemelkedő versenyeredményekkel 
büszkélkedhet. Régen ennyi elég is volt: a Bartók Konzi 

a legjobb tanárokkal. Mára viszont felnőtt az iskola 
mellé a konkurencia, és ha választania kell egy növen-
déknek, nem biztos, hogy csak a szakmai szempon-
tokat veszi figyelembe; azt is nézi, lehet-e hangszert 
kölcsönözni, van-e kollégium, milyen a számítógépes 
ellátottság stb. Meg kell felelnie a modern kor kihívá-
saira ennek a több mint 170 éves intézménynek, hogy 
a hagyományokhoz hűen az átalakulások közepette is 
egyedülálló vezető szerepet tölthessen be. 

Győrben jól éreztem magam, nagyon jól alakultak a 
körülmények. Az épületet belül szépen felújítottuk, a 
homlokzati rekonstrukció már az utódomra maradt. 
A győri konzi ugyanolyan típusú iskola, mint a Bartók, 
bár létszámában nagyobb és összetettebb, mert egy-
ben alapfokú művészetoktatási intézmény és zenei 
általános iskola is. A Bartók Konzit igazgatóként úgy 
látom, hogy nem olyan összetett, bonyolult a szerkeze-
te, mint a győri iskoláé, viszont inkább embert próbáló 
feladat a vezetése. 

BS: Fő célkitűzései között szerepel a tehetséggondo-
zás, a gyakorlóiskolai szerep megerősítése és önálló 
arculat kialakítása. Hogy kívánja megvalósítani ezeket?

BSz: A klasszikus értelemben vett tehetséggondo-
zás megvalósul az egyéni főtárgy órák keretében, de 
a művészi pályán sok minden másra is szükség van: 
kommunikációs és nyelvi kompetenciákra, gazdasági  
és informatikai ismeretekre. Ezekben szeretnénk 
fejleszteni a gyerekeket, ilyen értelemben tágítva a  
tehetséggondozás kereteit.

Mivel középfokon egyedül a Bartók Konzi gyakorló- 
iskola, nagyon fontos, hogy ezt a szerepet ne csak 
megőrizzük, hanem kibővítsük és tovább is fejlesszük.  
A Zeneakadémia Pedagógiai tanszékével már tárgya-
lunk ez ügyben. Szeretnénk a hospitáló növendékek-
nek komplex tudást adni, a zenei tudás mellett olyan 
„földhözragadt”, gyakorlatias ismereteket, amiket a 

„EMBERT PRÓBÁLÓ FELADAT 
A BARTÓK KONZI VEZETÉSE” 

dr. Benkő Szabolcs (fotó: Herman Péter)
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tanári pályán alkalmazni tudnak majd: hogyan kell  
például naplót kitölteni, órarendet készíteni.

Az önálló arculat a mai világban virtuális dolgot  
jelent: sokszor tapasztalom, hogy amelyik cégnek jó 
az internetes kommunikációja, az nyerő helyzetben 
van. Mi színvonalában nagyon erős oktatási profilt 
tudunk kínálni, ez azonban az utóbbi időben nem ka-
pott elegendő reklámot. Hírt kell adnunk magunkról, 
az iskolában folyó minőségi munkáról a világhálón, 
jól meghirdetett programok által, és a médiában való 
megjelenéssel – ami most is történik.

Szakmai profilunk, amit megismertetni szeretnénk, 
négy fő részből áll. Ezek közül a felvételizőknek 
a professzionális főtárgy oktatás a legfontosabb.  
Emellett kifejezett erősségünk a kamarazene oktatása, 
amit a Zeneakadémiával együttműködve szeretnénk 
tovább erősíteni, a régi magyar kamarazenei tradíci-
ókhoz hűen, egyben új utakat is keresve. A konziban 
zajló kortárszene-oktatás középfokon egyedülálló, 
most jött létre egy külön projekt-csapat, ami kortárs 
kamarazenével fog foglalkozni. A negyedik elem pedig,  
amit szeretnénk minél inkább előtérbe helyezni, 
a jazz-tanszak, ami nagyon kevéssé ismert – főleg 
ahhoz képest, milyen magas színvonalon működik.  
Nekem győri igazgatóként a létezéséről sem volt tudo-
másom.

BS: Milyen események, projektek várhatóak a  
jövőben?

BSz: A következő évben tervezünk egy komplett Konzi  
Napot, ami a középfokú zeneoktatással foglalkozik 
majd, és amit szeretnénk vezető szerepet betöltő isko-
laként szervezni. A helyszínt még keressük, mert lehet, 
hogy az érdeklődők száma meghaladja az épület be-
fogadóképességét. Tervezzük még, hogy a jövőben az 
együttesekkel koncentráltabban jelenünk meg. Idén a 
hivatalos budapesti október 23-ai megemlékezésre a 
mi kórusunkat kérték fel, ami nagyon nagy megtisztel-
tetés. Szeretnénk szerepelni a Budapesti Tavaszi Fesz-
tiválon és a Café Budapest Kortárs Művészeti Feszti-
válon is, amelyek a főváros kiemelt rendezvényei, 

így nagy nyilvánosságot biztosíthatnak a konzinak. 
Nagyon érdekes programot szervezünk a Bösendorfer  
céggel, amire versenygyőztes gyerekeket várunk.  
Azt szeretnénk, hogy megismerkedjenek egy jó minő-
ségű hangszerrel és a mi zongora oktatásunk egyedül-
állóan magas színvonalával. A rendezvényről DVD-fel-
vétel is készül majd. Tavasszal pedig kortárs zenei estet 
rendezünk, egy háromórás performanszot a tanulók 
közreműködésével. A szervezést és a diákok felkészí-
tését olyan tanárok végzik, akiknek muzsikusként gya-
korlatuk van a kortárs zene előadásában: Holló Aurél, 
Horn András és Romos Zsolt. 

BS: Év eleje óta valósultak már meg bizonyos  
infrastrukturális változások: újra üzemel a büfé,  
megújult a Ferencsik-terem…

BSz: Ez részben az iskolát segítő Nemzeti Zenede  
Alapítványnak köszönhető, amivel nagyon jó az 
együttműködés. A vonószenekar őszi hangversenykör-
útjának útiköltségét és az idén nyolcadszor megrende-
zett Őszi Zenei Tábort is jelentős összeggel támogat-
ta. Ez utóbbi egy országosan egyedülálló rendezvény, 
rendkívül jó ötlet, és legnagyobb örömünkre idén volt 
eddig a legmagasabb részvétel. Itt mutattuk be a konzi  
új honlapjának tervezetét. Adtunk be pályázatokat  
is, de a szakképzési hozzájárulásból már tudtunk  
beszerezni hangszereket.
 
A büfére azért volt már nagy szükség, hogy délelőtt 
zárt térben legyenek a gyerekek, ne kelljen kimász-
kálni. A vagyonbiztonság miatt is fontos, hogy az 
épületbe ne járkáljon ki-be akárki, ezért állítjuk újra 
üzembe a beléptető rendszert, amit a szülők kifeje-
zetten igényeltek. Úgy kezdtem a munkámat, hogy 
minden évfolyammal találkoztam, megkérdeztem 
a gyerekek véleményét. Azt gondolom, hogy ugyan 
más oldalról, de szülők, tanárok és diákok egyaránt 
szerették volna, hogy rendezettebben menjenek 
a dolgok, ebbe az irányba sikerült már határozott  
lépéseket tenni. Ez nem poroszos fegyelmet jelent,  
inkább bizonyos kereteket, amin belül a konzi szabad 
szellemisége érvényesülni tud. József Attilával szólva: 
„Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem rendet!”
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Rovatunk mostani főszereplője a hazai régi zene ját-
szás legfiatalabb generációját jelentő Budapest Bach 
Consort. A folyamatosan bővülő, alakuló együttes 
repertoárját a barokk oratorikus művek határozzák 
meg, de szinte valamennyi stílusból játszottak már  
eddigi rövid, de annál mozgalmasabb életük során.

Az együttes története 2009-ben kezdődött, amikor a 
Bartók Konziban Szokos Augustin és Hajduch-Szmola  
Patrik megalapította barátaival azt a vonóskarból és 
kamarakórusból álló felállást, ami ma is a Consort  
magját adja. A kezdetekhez képest a tagok sokszor 
cserélődtek, ez nem csoda egy, saját bevallásuk  
szerint, húsz év átlagéletkorú csapatban, ahol az érett-
ségi időszak, vagy a külföldön folytatott tanulmányok 
akadályozhatják a próbafolyamatot. Mára legtöbb-
jük a Zeneakadémia hallgatója, a művészeti vezető,  
Szokos Augustin is, aki szeptemberben kezdte a 
karmester szakot, és emellett egyedül igazgatja az  
ének- és zenekart.

Első koncertjüket Lux Aeterna Kamarazenekar néven 
adták a Fasori Evangélikus Templomban, ahol Bach 
h-moll zenekari szvitjét és Pergolesi Stabat Materét 
játszották. A névválasztás oka kettős volt: egyrészt a 
latin szavak puszta jelentése miatt („örök fény”), más-
részt utaltak a zenekar azon célkitűzésére, hogy ora-
torikus barokk egyházi műveket adjanak elő, különös 
tekintettel a Bach-kantátákra. Motivációjuk tágabb 
értelemben véve arra irányult, hogy „saját bőrükön” 

RÉGI ZENE FIATAL ELŐADÓKKAL –  
BUDAPEST BACH CONSORT 

tapasztalhassák meg a zeneirodalom e korszakának 
remekműveit, amire konzis körülmények között kevés 
lehetőség nyílik. A fennkölt célok mellett persze legin-
kább az együttzenélés öröme az, ami máig összetartja 
az együttest.

A zenekar és a kórus már a bemutatkozásukat követő  
első évben jelentős sikereket ért el. A Művészetek 
Palotája Üvegtermében előadhatták Purcell Dido és 
Aeneas című operáját, számos koncertet adtak, ahol 
Purcell, Bach, Buxtehude, vagy Michael Haydn művei 
mellett egy romantikus darabot, Fauré Requiemjét is 
műsorra tűzték. Itthoni fellépéseik mellett 2010 tava-
szán Varsóba is meghívást kaptak.

A Budapest Bach Consort életében fontos fordulópon-
tot jelentett két évvel ezelőtt új nevük felvétele, ami 
ehhez méltóan az addiginál is több Bach-művet hozott 
a repertoárba. Ennél is fontosabb újdonság volt, ami-
kor a modern hangszereken játszó együttes korabeli 
hangszerekre váltott, így a szó legigazibb értelmében 
véve historikus előadókká válhattak. A névváltást kö-
vetően a kórus és zenekar kizárólag Bach hangverse-
nyeket adott, ám a darabok különböző műfajokat kép-
viseltek. Versenyműveket és az Esz-dúr Magnificatot 
játszották a Nádor Teremben, a következő évben kan-
tátaestet tartottak, ahol az énekes szólisták egyúttal az 
igen kis létszámú (szólamonként háromfős) kórusban 
is énekeltek. Tavalyi legnagyobb vállalkozásuk a Gabri-
eli Choirrel közösen bemutatott János-passió volt.

A közönség legközelebb tavasszal hallhatja őket, 
amikor Purcell Tündérkirálynőjét állítják színpadra.  
A semioperát teljesen új rendezésben, részben magyar 
fordításban adják majd elő, ahol a zene szigorúan his-
torikus megközelítése élő, mai színpadi megjelenítés-
sel párosul. Miközben már javában zajlanak a próbák 
az izgalmas előadásra, az együttes új tagokkal kiegé-
szülve Orbán György nőikarainak és bécsi klasszikus 
szerzők műveinek előadását tervezi, de talán mire cik-
künk megjelenik, még három projekt lesz készülőben. 
Részletekért látogassatok el a Wesselényi utcai épület 
aulájába, vagy figyeljétek a kihelyezett tájékoztatókat!

Handley Zsófia

Budapest Bach Consort (fotó: Végh Dániel)
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2012. november 6-án tartotta a Szenátus soron  
következő ülését. Dr. Batta András elmondta, hogy  
rövid, de annál fontosabb ülést tart ma a testület. 

Dr. Bankó Sándor főtitkár vezette elő az első napirendi 
pontot. Elmondta, hogy az új felsőoktatási törvény mi-
att szükség van az SZMSZ módosítására, de általában 
véve csak megfogalmazási problémák akadtak a sza-
bályzatban.  A Szenátus jogkörei című szakasz egy új 
bekezdéssel bővülne, mely szerint a testület vélemé-
nyezi a rektori pályázatokat, továbbá értékeli a rektor 
vezető tevékenységét.  Viszont kikerülne belőle, hogy 
javaslatot tesz a rektori pályázat kiírására. Kötelező jel-
leggel egy helyen írja elő a törvény a változtatást, de 
jelenleg nincs eltérés a törvény új szövege és a szená-
tus összetétele között.

A Szenátus 19 szavazati jogú tagból áll. Elnöke a rektor, 
aki hivatalból tagja a testületnek. A többi tag választás 
útján kerül be. 11 tagot az egyetem oktatói, kutatói, 1 
tagot a támogató területen foglalkoztatottak választa-
nak. 1 tagot a Doktorandusz Önkormányzat, 4 tagot a 
Hallgatói Önkormányzat delegál. 1 tag az Egyetemen 
működő reprezentatív szakszervezet képviseletében 
van jelen. A választói gyűlések póttagokat is válasz-
tanak, arra az esetre, ha valamelyik tag megbízatása 
megszűnik. A megbízatás megszűnhet a megbízatás 
lejártával, a foglalkoztatási jogviszony megszűntével, 
visszahívással, illetve a tag halálával.

Czinege Ádám Balázs kapott szót. Elmondta, hogy az új 
törvény a Hallgatói Önkormányzat Szenátusba delegált 
tagjairól úgy rendelkezik, hogy a Szenátus 20-25%-át 
kell a hallgatóknak kitenni. Jelenleg 20%-os képviselet 
van egyetemünkön, így a Hallgatói Önkormányzat ne-
vében javaslatot tett a módosításra, így 5 fő kerülne a 
testületbe. Arra hivatkozott, hogy egyre több hallgató 
van az egyetemen, így jobb lenne, ha nagyobb lenne a 
hallgatói érdekképviselet a Szenátusban is. 

Dr. Batta András szerint a hallgatók nem rendelkeznek 
kellő élettapasztalattal és rálátással, így nem lenne 
szerencsés, hogyha fontos kérdésekben döntő szere-
pük lenne. Czinege Ádám Balázs hozzátette, hogy ez 
még mindig nem teszi ki a testület egyharmadát, így a 
fontos kérdésekben továbbra sem lenne döntő ereje a 
Hallgatói Önkormányzatnak. A szenátus a javaslatot 2 
tartózkodással, 5 támogatással és 10 ellenszavazattal 
elutasította. 

Második napirendi pontként Kovács Anna főigazgató 
asszony számolt be az egyetem gazdasági helyzetéről. 
Elmondta, hogy az intézmény működési bevételeinek 
összege az előirányzathoz képest jobban alakult. A je-
lenlegi helyzet szerint a 300 millió forintos támogatás 
szerződése útban van az egyetem felé, így november 
közepére ez az összeg is rendelkezésre fog állni, bár 
ebből csak a dologi kiadásokat fedezhetjük. Hozzátette 
azt is, hogy újabb zárolás is várható, melynek pontos 
összegét még nem ismerjük, az összegtől függően az 
év végére már komoly problémát jelenthet a műkö-
dési költségvetés kiegyensúlyozottsága szempontjá-
ból, így a novemberi beszerzéseket óvatosan és csak 
a szükséges mértékben lehet indítani. Említést tett 
arról is, hogy a Bartók Konzi működése még most 
sem kiegyensúlyozott, de nem tragikus, így arra lehet 
számítani, hogy ki kell egészíteni a költségvetését a 
tartalékokból, a központi és a projekt működési költ-
ségvetéséből. 

Az egyebek napirendi pont alatt dr. Batta András 
javaslatára a Szenátus címzetes egyetemi tanári  
címet adományozott Erdei Péter tanár úrnak, aki 
30 évig állt a kecskeméti Kodály Intézet élén, a két 
intézmény integrációja óta egyetemünk kórusát 
vezeti, újra életre hívta a Liszt Ferenc Kamarakó-
rust Új Liszt Ferenc Kamarakórus néven, és zene 
iránti elkötelezettsége, művészete, kisugárzása  
és szakmai felkészültsége egyedülálló.

Nász Renáta

A NOVEMBERI TANÁCSKOZÁSRÓL
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JANUS ISTEN VARÁZSFUVOLÁJA
„Kétalakú Janus, mit tudnék mondani rólad?” –  
jutott eszembe Ovidius a MoltOpera első egész  
estés produkciója, a Fesztiválszínházban meg-
rendezett Varázsfuvola! Szeretem! című előadás 
után. Janus többek között a kezdet istene a római  
mitológiában, de nekem a kétarcúsága miatt jutott 
eszembe: az egyik szemem sírt, a másik szemem 
(vagy inkább fülem) pedig nevetett. A látottak és a  
hallottak között elég éles különbség volt.

egy fagottal és egy kürttel megtoldanám, mert ezek 
a színek nagyon hiányoznak az így kicsit túlságosan  
Michael Nymanes kíséretből, de ezen kívül más nega-
tívumot nem tudok felhozni, hasonlóan a hangszeres 
teljesítmény színvonalához.

Az est énekeseiről szintén többnyire pozitív élménye-
im voltak. Ugyan pár női szereplő színpadi mozgásán 
látszott a megilletődöttség, de ez idővel és több ru-
tinnal mindenképpen javulni fog. Ne feledkezzünk 
meg viszont az olyan színészi teljesítményekről, mint 
Gradsach Zoltáné vagy Pintér Dömötöré: az ő játékuk 
bármelyik nevesebb operaszínpadon megállta volna 
a helyét. Ha a zenei teljesítményt veszem szemügyre, 
szintén őket lehet kiemelni, megtoldva még két epi-
zódszereplővel, Bojtos Lucával és Fábry Gabriellával. 
Az elvileg tapasztaltabb Kóbor Tamástól előzetesen 
kicsit többet reméltem, Vámosi Katalin meg talán nem 
fogott ki elég jó napot. De alapvetően ettől még jó elő-
adás lehetett volna, nem ezek miatt bosszankodtam.

Be kell vallanom, hogy alapvetően nem vagyok az 
úgynevezett modern rendezések híve; annak ellenére, 
hogy tisztában vagyok vele: most ennek van divatja.  
Az együttes honlapjának Kik vagyunk mi? oldala sze-
rint többek között azok lesznek előadásaik közönsége, 
akik „megcsömörlöttek elvadult színházi próbálko-
zásoktól”. Ennek alapján, ha nem is konzervatív, de 
legalább egy, az eredeti művet tiszteletben tartó ren-
dezést vártam Kelenhegyi Olga Sárától. Az előadást 
beharangozó Fidelio-interjút sajnos csak a kritika írá-
sakor olvastam, így nem értesültem időben, hogy ez-
úttal valami „vérbeli kortárs produkció” tanúja leszek. 

Az előadást eredetileg zenekari kísérettel tervezték, 
de ez sajnos a körülmények miatt meghiúsult – a hát-
rányból ellenben sikerült előnyt kovácsolni. Hogy ne 
csak zongorakíséret legyen, írattak egy ensemble-ver-
ziót, ami azt is jelentette, hogy a társulat karmestere, 
Tőri Csaba se maradt végül munka nélkül. A zongorá-
ra, hegedűre, csellóra, klarinétra és fuvolára készített 
átirat alapját a zongorakíséret képezte, amelyet a tár-
suló hangszerek általában csak kihangosítottak, „kiszí-
neztek”, de mindez kifejezetten újszerűen és üdítően 
szólt! Egy esetleg jövőbeni előadás esetén az együttest 
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Való igaz, hogy van némi „katyvasz” a Varázsfuvola 
szövegkönyvében. Az eredeti történetet – elég közhe-
lyesen – egy pszichiátriai osztályra áthelyező rendezés 
nem oldotta meg, hanem inkább tovább rontotta a 
helyzetet. „[…] a mi [...] Varázsfuvola-történetünk ab-
szolút a mozarti mentén halad” – ígérte előzetesen a 
dramaturg Mátrai Diána Eszter, de ezt rögtön a darab 
elején sikerült megcáfolni azzal, hogy – lelőve az egész 
mű kvázi poénját – rögtön az első szám után kiderült, 
hogy Tamino Paminába fog beleszeretni és az Éj ki-
rálynője a gonosz, Sarastro a jó. Akkor végül is minek 
még további másfél-két óra? Erre nem szolgáltak meg-
győző válasszal. Emellett azért is volt ez a változtatás 
probléma, mert való igaz, voltak foltok, amikor tény-
leg az eredeti történetmenetet követték; ezek viszont  
így nem voltak kompatibilisek a már elhangzott ré-
szekkel. „Szerintem a Varázsfuvola története komo-
lyabb beavatkozás nélkül nem mesélhető el színpadi 
környezetben komolyabb logikai bukfencek nélkül” 
– mondta Ágoston László társulatigazgató ugyanott. 
Tapasztalataim alapján a beavatkozások 99%-a csak 
további bonyodalmakat generál, ez ezúttal is így volt. 
Amennyiben a cél az ellentmondások számának növe-
lése volt, akkor ez egy kirobbanóan sikeres előadás. 
Mivel a történetből a próbatételeket is száműzték, 
illetve a konfliktus nagy részének megoldásán amúgy 
is túl voltunk, a második felvonás gyakorlatilag tö-
kéletesen felesleges volt: a  kötelező nagy egymásra 
találáson kívül a történetet tekintve gyakorlatilag 
nem történt benne semmi. A cikk keretei sajnos nem 
teszik lehetővé a rendezés további hibáinak részletek-
be menő ismertetését, de ehhez hasonló hibák szép 
számmal voltak benne. Mint ahogy nagyon tetszetős 

ötletek – pl. Papageno elénekeltetése a nézők között 
–, amelyek a darab totális megerőszakolása nélkül is  
működtek volna.

A MoltOpera müpás bemutatkozását nem lehet egy 
szóval vagy mondattal elintézni. Adott ugyanis egy 
ígéretes, a magyar átlagból kiemelkedő zenei előadás 
és egy teljesen értelmetlen és felesleges vizuális meg-
valósítás. A MoltOperás produkciókat nem kellene 
elrontani a rendezők és dramaturgok önkényeskedé-
sével, amennyiben a kompánia továbbra sem szeretne 
alternatív társulattá válni. Egyéb esetben tessék a rek-
lámanyagokat frissíteni, a produkciót pedig nem ke-
resztmetszetként, hanem parafrázisként meghirdetni.

(Varázsfuvola! Szeretem! A MoltOpera Társulat pro-
dukciója (társulatigazgató: Ágoston László). Művésze-
tek Palotája – Fesztivál Színház. 2012. november 3. 
19:30. Műsor: W. A. Mozart: Varázsfuvola (kereszt-
metszet). Közreműködtek: Pintér Dömötör (Sarastro), 
Kóbor Tamás (Tamino), Vámosi Katalin (Pamina), Fábry 
Gabriella (Éjkirálynő), Gradsach Zoltán (Papageno), 
Bojtos Luca (Papagena), Vida Anikó, Göncz Renáta, 
Tarnai Katalin, Balogh Eszter, Banai Sára (Dámák), Czi-
kora István (Monostatos), Kelenhegyi Olga Sára (ren-
dező), Mátrai Diána Eszter (dramaturg), Kulcsár Janka, 
Tóth Emese (zongora), Vizeli Máté (hegedű), Pákolitz 
Andrea (cselló), Kerner Mária (fuvola), Anderkó Dániel 
(klarinét), Tőri Csaba (zenei vezető).)

Németh Zsombor
(fotók: Herman Péter)

A Varázsfuvola egy mese; 
nincs konkrét történelmi 
korhoz vagy helyszínhez 
kötve. Az is igaz, hogy a  
Varázsfuvola egy zárt 
számos opera, amit job-
ban lehet cincálni, mint a 
végigkomponáltakat, de 
nem szabad figyelmen kí-
vül hagyni, hogy szoros és 
jól felépített szerkezet is 
egyben. Tényleg sok dolog 
elképzelhető – bizonyos 
keretek között.
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„NYELV, AMINEK NEM VOLT EREJE  
KIBONTANI LOMBJÁT-ÁGAIT?”

Kortárs zene. Absztrakt, idegen, érthetetlen?  
A „boldog kevesek” kiváltsága? Olyasmi, amitől 
könnyebb élből elfordulni, s úgy tenni, mintha még 
a romantika izzó-lobogó, szélsőséges korát élnénk?  
Holott már elmúlt a 20. század is.

Tornyai Péter szerint a mű befejezett egész nélküle 
is, hisz körülményes ismertetők írása helyett inkább 
a komponálást választotta. S milyen igaza van. Nem 
vállalt túl sokat, egyszerűen csak megfogalmazott 
egy problémát – és meg is oldotta. (Be)for(e) piano, 
szó szerint és átvitt értelemben is. Az előadók a te-
rem egyes pontjain, illetve fel-alá sétálva játszották a 
dominánsszeptim hangjaiból felépülő művet, mely a 
rendszer lassú tágulásán keresztül végül a „zene mik-
rokozmoszához” és a feloldáshoz vezetett. Így egyedül 
ő használta ki a FUGA adta lehetőségeket. A rám boru-
ló sötét hangtérben ülve csodáltam ezt a finom arány-
érzéket és a hajszálpontos időzítéseket, meg az apró 
fricskákat is persze. Minimális eszköztár maximális fe-
szültséggel. Nyilvánvaló, hogy ez alaposan átgondolt 
kompozíció, olyannyira, hogy azt is pontosan tudta, 
mikor kell befejezni.

Balogh Máté – Swinburne verse nyomán komponált 
– „Magasabb panteizmus dióhéjban” című darabja 
kemény dió. A költőt tárgyilagosan ismertető rideg 

bevezető felcsillantotta az irónia lehetőségét, de ez 
a reményem hamar szertefoszlott. Mi maradt hát?  
Egy apró, megszakadó zenei folyamatokból, visszatérő 
elemekből álló darab és a költemény, mely ékes angol  
nyelven feszegette a lét nagy kérdéseit, s a kettő  
valahogy sehogy sem akart találkozni. 

Matkó Tamás egy látszólag bonyolult konstrukcióval 
állt elő. Az x Pieces elnevezésű, akár matematikai ins-
pirációt is sejtethető sorozat azonban csak nevében, 
nem elvében oly kecsegtető s titokzatos. A közös ne-
vezőt „bizonyos előre meghatározott zenei paramé-
terek” jelentik, melyek pontos mibenléte számomra 
máig ismeretlen. Annyit mindenesetre megtudtam, 
hogy a hangszerelés, az időtartam és a forma nem 
tartozik közéjük, mivel éppen ezek alapján térnek el 
egymástól a sorozat elemei. Számuk jelenleg kettő, 
de (idővel) több is lehet, sőt, egyenként és tetszőle-
ges sorrendben is előadhatóak. Nincs új a nap alatt. 
Úgy tűnik, hogy szerzőnk sem a diatóniától, sem egy 
rövid műismertető írásától nem riadt vissza. Már csak 
két kérdés maradt megválaszolatlan: a zongoradarab  
improvizatív jellege tényleges improvizációt vagy 
jól kitervelt konstrukciót rejt-e, és az elhangzott két 
művet – for piano, for violin and accordion – jel-
lemző szervezetlenség-érzet előzetes megfontolás  
eredménye vagy a véletlen szüleménye? 
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Kedves Csanád Meditációjánál, mielőtt egy hang is 
megszólalhatott volna, máris áthatolhatatlannak 
tűnő akadályba ütköztem. „A mű egy bizonyos szálon 
történő elmélkedés teljes értékű találkozásának kap-
csán született az elmúlt 2 hónapban”, Pilinszky János 
azonos című költeménye nyomán (innen a cikk címe 
is). Sajnos a fenti idézet értelmére azóta sem sikerült 
rátalálnom. Pedig azt hihetnénk, hogy egy zeneszerző 
ismertetője saját művéről azért mégiscsak jelent va-
lamit, s nemcsak neki. Ez a feltevés azonban túlságo-
san naivnak bizonyult. De mindezt kész lettem volna 
feledni, amint meghallottam a zongora sokat ígérő, 
monoton, könyörtelen lüktetését az első ütemekben.  
Magam előtt láttam a vers elfojtott, felszín alatt  
forrongó világát, éreztem keserves, nyomasztó 
hangulatát, míg a „ritmus” szóra megjelenő baná-
lis aláfestő-zene össze nem törte szép reményeim.  
Kedves Csanád semmit sem bízott a képzeletre,  
s nem kívánt élni a sejtetés Shakespeare-i eszközével 
sem. Ráadásul a zenei anyag nem bírta el sem ezt a 
hosszúságot, sem a mondanivalót. Nemhogy hozzá  
nem tett, de el is vett a verstől. Végül nemcsak  
Pilinszkyt, de még a nyaranta reményvesztetten  
„pulzáló kutyát” is megsajnáltam. 

Balogh Máté Ealg!snujának elsőre meghökkentő címe 
Liszt zongoradarabjára utal, az Angelus!-ra. Ahogy a 
címben a betűk, úgy keveredtek a műben a mestertől 
kölcsönvett-átalakított frázisok. S ha Liszt-kutatók vol-
nánk több évtizedes munkássággal a hátunk mögött, 
bizonyára első hallásra megértenénk, milyen válaszo-
kat talált kompozíciójában a szerző az általa említett 
„kései-liszti problémákra”.

Az este Kedves Csanád A little bit later című művével 
zárult. Egy kicsit később, hiszen a 2007-ben kipróbált 
„improvizatív zenei elképzeléseket” – melyekből most 
nem sokat érzékelhettünk – 2010-ben lehetősége nyílt 
több hangszerre átültetni, 2012-ben pedig a hangsze-
relésnek már semmi sem szabott határt. Mindez azért 
nem túl meglepő, ha a zenei anyag történetesen kis 
motívumok imitációjára s minimális hangrendszerre 
épül.

A közhelyek görcsös kerülése olykor bizony közhe-
lyessé válhat, s néha az sem árt, ha egy zeneszerző  
nemcsak az általa leírt hangokat gondolja meg,  
hanem a szavakat is.

(Kortársaink 2012. Tér/Zene sorozat. FUGA. Budapesti 
Építészeti Központ. 2012. november 4. 18.00. Műsor: 
Tornyai Péter: (be)for(e) piano – üdvözlet John Cage-
nek (ősbemutató); Balogh Máté: The Higher Pantheism 
in a Nutshell (ősbemutató); Matkó Tamás: x Pieces – 1, 
for piano, 2, for violin and accordion (ősbemutató); 
Kedves Csanád: Meditáció – Pilinszky János versére 
(ősbemutató); Balogh Máté: Ealg!snu; Kedves Csanád: 
A little bit later. Közreműködtek: Krulik Eszter (hege-
dű), Zétényi Tamás (cselló), Szathmáry Judit (szoprán), 
Murányi Márta (harmonika), Juan Pablo Bautista Cano 
(zongora), Nevelő János (ütőhangszerek), Szűcs Péter 
(klarinét), Dubóczky Gergely (karmester).) 

Szakács Lilla
(fotók: Herman Péter)

VÁJTFÜL
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A Portré rovat keretében ezúttal a Fúvós Tanszékre 
látogatunk Balogh Sándorhoz, aki kamarazenére 
tanítja a jövő fúvósait. Róla tudhatunk meg töb- 
bet a továbbiakban. 

Uzsaly Bence: Egy hallgatónak mindig érdekes, amikor  
elképzeli a tanárát gyereknek. A te gyerekkorod  
milyen volt?

Balogh Sándor: Borsodból jöttem, Mezőcsátról.  
A nagyapám fodrász volt, és öt éves lehettem, amikor 
az üzletében kezembe akadt egy tangóharmonika. 
Valahogy lepötyögtem rajta a Kopogtat a fakopács 
az erdőn kezdetű dalt, és akik ott voltak, megtapsol-
tak érte. Ebből aztán rendszer lett és egyre bővülő  
repertoár. Aki hallani akart valamit, egy gombóc fa-
gyira valót adott, mi meg mentünk az öcsémmel  
zenélni, összekerestem néhány gombóc fagyi árát, azt 
elfagyiztuk, és jöhetett a következő kör. A szüleimben  
ekkor merült fel, hogy érdemes lenne engem tanít-
tatni. Bevittek Miskolcra, és elkezdtem harmonikát 
tanulni. Aztán mindig volt egy tanár, aki még szívesen 
tanított volna, így egymás után jöttek a hangszerek. 
Mondták, hogy a harmonikának nincs nagy jövője, 
ezért elkezdtem zongorázni. Mezőcsáton volt tűzoltó 
zenekar, ott volt lehetőségem rézfúvós hangszert ta-
nulni. Zsoldos Imre, akivel később a Rádióban együtt 
dolgoztam, nagy hatással volt rám, és az ő példája 
vitt arra, hogy trombitázni akarjak. De a trombitához 

„IMÁDOM A HUMOROS DOLGOKAT”
túl vastagok voltak az ajkaim, így a zeneiskolában azt 
javasolták, hogy a zongora mellett inkább harsonázni 
kezdjek. A konziba már harsonásként kerültem, majd 
onnan ’77-ben a Zeneakadémia harsona szakára.  
Az első években még itt sem válik szét, hogy ki milyen 
harsonán játszik, én inkább a magas harsonára írott 
darabokat játszottam. 1980-ban Tarjáni Ferencnek 
megtetszett az egyik vizsgám, és az ő javaslatára men-
tem el a Rádiózenekar próbajátékára. Egy magas har-
sonára írt darabot vittem, de ők basszusharsonást ke-
restek, így teljesen érthető lett volna, hogy bár tetszett 
nekik, amit játszottam, ne vegyenek fel. Hogy mégis 
engem választottak, azt tulajdonképpen Tarjáni tanár 
úrnak köszönhetem. Így lett belőlem basszusharsonás.

Még Miskolcon tanított nekem zeneszerzést Rossa 
László. Nem sokkal Budapestre kerülésem után alapí-
totta meg a Budapest Ragtime Bandet, és meghívtak 
engem is. Ekkor kezdtem a harsonázásnak az impro-
vizatív oldalával foglalkozni. Rengeteget tanultam itt, 
például, hogy hogyan kell rögtönözni. Ekkor szerettem 
meg a századforduló zenéjét, különösen Joplint. 

Itt készültek az első műveim és hangszereléseim is. 
Volt, hogy nagyon rövid időnk volt átírni a darabot 
az együttesre, és fölosztottuk, hogy ki mit hangszerel 
meg. Az elején persze csetlik-botlik az ember, a pró-
bán szembesül a hibáival. Aztán idővel belejöttem, 
és ahogy egyre jobban ment, egyre többet, és egyre  
szívesebben játszották az átirataimat. 

A teljesen saját művek terén az „egyéb” kategóriába 
sorolom magam. Ez persze sokak számára komoly-
talan, de úgy érzem, a jó könnyűzenét elő lehet adni 
igényes szimfonikus hangzással. Az utóbbi időben 
leginkább ilyen jellegű feladatokkal keresnek meg. 
Ezeket a felkéréseket általában úgy vállalom, hogy az 
első leírt hangtól a kész lemezig az enyém a felelősség 
és a feladat is. A saját műveimet, átirataimat tanítom 
be, vezénylem, és veszem lemezre. Nem fordult meg 
a fejemben, hogy el kellene dirigálnom egy Mahler-
szimfóniát, és nem is vállalnám, nem is vagyok rá fel-
készült. Szólampróbákat persze szoktam tartani ilyen 
művekhez is, és lényegében ahhoz is meg kell tanulni 
az egész darabot. Ennek ellenére leginkább hangszere-
lőnek tartom magam, a saját műveim száma elenyésző 
a hangszerelésekhez képest. Számomra az az igazán 
élvezetes, amikor meglátom a zongorakivonatot, és 
hallom a zenekart. Arról nem is beszélve, hogy sokszor 
elég sajátos hangszer-összeállításra kérnek átiratot, 

Balogh Sándor (fotó: Herman Péter)
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például a Dongót tubára – ami már lódarázs. Ezek igen 
érdekes kihívások. 

UB: Pár éve jelent meg a Brémai muzsikusok, ami  
viszont saját kompozíció. Hogyan jött az ötlet?

BS: Lukácsházi Győzővel dolgoztunk együtt egy 
kis zenekarban, ahol gyerekeknek írtunk meséket.  
Én csináltam a Tuba Tóbiást, a Három kismalacot, 
a Kacor királyt is, de a Brémai muzsikusok annyira 
saját mű, hogy még a szövegét is én írtam. Örülök 
neki, mert tényleg szeretik, megjelent lemezen is,  
folyamatban van, hogy németül és franciául is kiadják.  
Lett belőle több felkérés is, és egy jó együttműködés 
a berliniekkel. 

UB: Tervezel a közeljövőben is valami hasonlót írni?

BS: Most készül, sőt már be is mutattuk Berlinben: 
Egy világ körüli út, amely 16 ország népszerű zenei 
motívumait mutatja be, könnyed, kicsit karikírozó  
stílusban, mégis nagyon szerethetően.

UB: Említetted, hogy a vidám, humoros zenei stílus  
közel áll hozzád. Jellemző ez rád egyébként is?

BS: Azt hiszem igen, imádom a humoros dolgokat! 
Más részről 30 év zenekarozás alatt rengeteget láttam 
a zenészek életéből. Nagyon nem mindegy, hogy egy 
szerző a szólamait hova, és melyik hangszernek írja, és 
érdemes megtanulni, hogy mit hova szabad írni, hogy 
az játszható legyen. Nekem nem kell utat keresnem, 
mint az igazi zeneszerzőknek, én nyugodtan írhatom 
oda, ahol az jól szól! Hasznos lenne, ha a zeneszerzők 
és a karmesterek eltöltenének 10 évet egy zenekar-
ban, hogy megtanulják, mitől lesz egy zene olyan, amit 
örömmel játszanak el a zenészek. Egy nem hangszer-
szerűen megírt részt hiába gyakorolnak sokat, nehéz-
kes marad. A legrosszabb az, ha ehhez még egy fagyos 
légkört teremtő, statáriummal motiváló karmester is 
társul. Én nem ilyen vagyok. Szeretek nyugodtan és 
jó légkörben dolgozni, és akkor a zenészek a szívüket 
is odaadják a karmesternek! Jól ismerem, hogy mi 
mennyire megterhelő egy zenésznek, és ezekre igyek-
szem a hangszereléskor, a betanításkor, és a vezény-
léskor is figyelni, a lehető legemberségesebb lenni. 
Ez a fő szempontom a tanításban is. Pont egy ilyen jól 
sikerült fúvós próba után kértek meg, nagy meglepe-
tésemre, hogy fafúvós kamarát tanítsak a Zeneakadé-
mián. Azóta is nagy élmény látni, ahogy a gyerekek 
eljárnak az órára, és szívesen jönnek, ráadásul én is 
sokat tanulok általuk.

UB: A kamarazenélésben melyek a jó muzsikus  
ismérvei?

BS: A legfontosabb a hozzáállás, hogy örömmel ve-
gyen benne részt. Ezzel az Akadémián nincs baj, hiszen 
mindenki fiatal, és tudnak nevetni! Persze a vidám-
ság nem azt jelenti, hogy nem kell komolyan venni. 
Az intonáció nagyon fontos, és nagy élvezettel tisz-
títjuk ki a hangzást, mert nagyon jó látni az arcukon, 
hogy „Úristen! Tiszta lett!”. A fúvósoknál a szolfézs 
sajnos eléggé elhanyagolt terület, de annál nagyobb 
öröm, ha megtanuljuk, hogy hogyan lesz valami tisz-
ta, hogyan lehet megformálni egy periódust, hogyan 
lehet egy hangszeren egy másik hangszert utánozni.  
A másik mániám a ritmus és a tempó, ezekre is igyek-
szünk figyelni a kamaraórákon.

UB: Ki vár haza a munkából?

BS: Egy jó hangulatú család. A feleségem csellista 
a MÁV Zenekarban, így pontosan tudja, mennyire 
rendszertelen a zenészek élete. Van három gyerekem, 
mindháromnak nagyon jó humora van. A legnagyobb 
már elköltözött, a legkisebb most ötödikes. Egy ilyen 
családban jól lehet dolgozni.

UB: Hogyan egyeztethető össze két zenészhivatás a 
családdal?

BS: Nem egyszerű, igyekszünk mindig úgy megoldani, 
hogy valaki otthon legyen, ha a gyerekek otthon van-
nak. Most, hogy már nagyobbak, kicsit egyszerűbb, 
de régebben előfordult, hogy a legkisebb gyerekem  
végigült egy próbát a 6-os stúdióban.

UB: Hogy viszonyulnak a gyerekek a zenéléshez?

BS: Egyikük sem készül zenésznek. Próbálkoztunk, 
hogy tanuljanak zenét, de nem erőltettük, és nem is 
erre felé megy az útjuk. Jól van ez így.

UB: Milyennek látod a mostani zeneakadémisták  
jövőjét?

BS: Nem könnyű. Mindenesetre én többedmagam-
mal együtt igyekszem mindent megtenni, hogy a 
tanítványaim mindent megkapjanak ahhoz, hogy jó 
zenészek legyenek. A többi pedig nagyrészt rajtuk 
múlik. El kell menni versenyekre, próbajátékokra, jó 
kurzusokra, meg kell ragadni a kamarazenei lehetősé-
geket. Félgőzzel nincs sok esély, de érdemes harcolni! 
Tessék komolyan, lelkesen, és örömmel dolgozni, és a  
legjobbaknak azért mindig lesz helyük!

PORTRÉ



5-én, szerdán 19 órakor
LAJTHA LÁSZLÓ EMLÉKHANGVERSENY
Válogatás népzenei gyûjtéseibôl 
és zeneszerzôi életmûvébôl
Társrendezô: Óbudai Népzenei Iskola
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
Diákjegy: 600 Ft

8-án, szombaton 19 órakor
NAPFÉNY ÉS SZERELEM
Puccini, a dalköltô
TOKODY ILONA és MUSKÁT ANDRÁS dalestje
Diákjegy: 900 Ft

13-án, csütörtökön 19 órakor
MAGYAR RONDÓ
KODÁLY-EST
ONCZAY CSABA – gordonka
GULYÁS MÁRTA – zongora
Diákjegy: 750 Ft

20-án, csütörtökön 19 órakor
POBRATIMSTVO – TESTVÉRSÉG
Hangverseny Bartók Béla szerb népzenei gyûjtése
100. évfordulója tiszteletére
COLLEGIUM MUSICUM KÓRUS - Belgrád
VUJICSICS EGYÜTTES
Rendezô: Szerb Intézet, Szerb Fôvárosi Önkormányzat 
és a Vujicsics Egyesület
Támogató: Emberi Erôforrások Minisztériuma
Diákjegy 500 Ft
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