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KURT ELLING ÉS A MAO

KURT ELLING – 1619 BROADWAY –  
THE BRILL BUILDING PROJECT

Új év, új szokások, ahogy szokták mondani. Idén sajnos 
az lesz a „szokás”, hogy kevesebbel kell beérnünk, ha 
külföldi világsztárok nevét keressük a koncertnaptár-
ban. Még a legtöbb külföldi előadót meghívó Müpa is 
kisebb mennyiségben adagolja a jazzt a város vérébe.
Úgyhogy aki teheti, használja ki a lehetőséget és  
legyen részese Kurt Elling koncertjének.
Négy oktávnyi bariton hang, hihetetlen virtuozitás  
és az érzelmek széles skálája. Ez a Grammy-díjas 
Kurt Elling, akire jellemzőek a különös választások 
és a meglepetések. A márciusban bemutatásra kerü-
lő anyag is ilyen különös választás, ugyanis az őspop  
legkedveltebb keleti parti szerzőinek, köztük a Burt 
Bacharach – Hal Davis és a Sammy Cahn – James 
Van Heusen párosok, Neil Diamond, Nat ’King’ Cole 
és Duke Ellington dalai, a swing, a rock and roll és a 
doo-wop legnagyobb slágerei hangzanak majd el.  
És persze arról se feledkezzünk meg, hogy ezen 
az estén a honi zenei élet egyik legizgalmasabb  
bigbandje játszik Elling mögött. 

Közreműködik: Laurence Hobgood – zongora, John 
McLean – gitár, Clark Sommers – bőgő, Quincy Davis – 
dob, Fekete Kovács Kornél – trombita, zenekarvezető, 
Modern Art Orchestra. 

(2013. március 5. 19:30 – Művészetek Palotája)

Vikukel Dániel

CSIZMADIA ANNA SZÓLÓÉNEKES NYERTE  
A 2012. ÉVI FÖLSZÁLLOTT A PÁVA VERSENYT

 
A Hagyományok Háza által támogatott  népzenei te-
hetségkutató műsor döntőjét a Duna Tv közvetítette 
2012. december 15-én. Csizmadia Anna a 2012. szep-
tember 2-i selejtezőt, majd a novemberi elődöntőt kö-
vetően jutott el idáig, s lett a verseny győztese.

A zsűri tagjai Agócs Gergely, Diószegi László, Sebestyén 
Márta, Sebő Ferenc, Tímár Böske és Zsuráfszky Zoltán 
voltak, akiket hallgatónk a döntőben Rimóc palóc  
népdalaival varázsolt el. 

Csizmadia Anna állítja, nem versenyezni indult, tehát 
nem „jobbnak lenni a másiktól”, hanem „közölni” 
azt a kincset, amit ránk hagytak őseink. Az énekes 
Bácskertesen járt általános iskolába, majd a szabad-

kai zeneiskola növendéke lett, mígnem 2011-ben  
felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
Népzene Tanszékének népi ének szakára.
A sikerhez szívből gratulálunk!

Forrás: http://lfze.hu/hirek/941/

AZ ARTISJUS ZENEI ALAPÍTVÁNY  
IDEI DÍJAZOTTJAI

A Zenei Alapítvány előadói díját minden évben olyan 
előadóművészek kapják, akik a kortárs magyar művek 
előadásában jeleskedtek. Az előadóművészi jutalom 
célja a kortárs magyar zeneművek bel- és külföldi 
terjesztéséhez, megismertetéséhez való előadói hoz-
zájárulás elismerése és ösztönzése. Jutalomban része-
síthetők hazai és külföldi hivatásos előadóművészek, 
valamint belföldi zeneművészeti egyetemi hallgatók.
Egyetemünkről az alábbi oktatókat és hallgatóikat  
díjazták:

Komolyzenei kategóriában, a kortárs zeneművek  
bemutatásáért:
Déri György gordonkaművész, a Vonós Tanszék  
oktatója
Eckhardt Gábor zongoraművész, a Billentyűs és  
Akkordikus Hangszerek Tanszékének oktatója
Körmendi Klára zongoraművész, a Billentyűs és  
Akkordikus Hangszerek Tanszékének oktatója
Meláth Andrea énekművész, az Ének Tanszék oktatója



Eredics Gábor
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Perényi Eszter hegedűművész, a Vonós Tanszék  
oktatója
Serei Zsolt karmester, a Zeneszerzés Tanszék oktatója
Szeverényi Ilona cimbalomművész, a Billentyűs és  
Akkordikus Hangszerek Tanszékének oktatója
Tihanyi László karmester, a Zenetudományi és  
Zeneelméleti Tanszék oktatója
Virág Emese zongoraművész, az Ének Tanszék  
korrepetitora

Könnyűzenei jutalomban részesült:
Doór Róbert bőgőművész, a Népzene Tanszék  
oktatója
Kardos Norbert zongoraművész, jazz zongora tanár 
szakos hallgató 

A díjazottaknak szívből gratulálunk!

Forrás: http://lfze.hu/hirek/938/

A JÖVŐ KULCSA OPERAÍRÓ VERSENY

A jövő kulcsa címmel operaíró versenyt hirdet a  
„Bartók+” Miskolci Operafesztivál. A verseny célja, 
hogy olyan új, a „Bartók+” Miskolci Operafesztivál  
Művészeti Kiáltványa szellemének megfelelő kortárs 
darabok kerüljenek a figyelem középpontjába, ame-
lyekkel vissza lehet hódítani az operába a közönséget.  
Beküldési határidő: 2013. március 1.

Forrás és bővebb információk: http://palyazatok.org/
category/zenei-palyazatok/

PRIMA DÍJAT KAPOTT A LISZT FERENC  
ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM HÁROM TANÁRA

2012. december 7-én adták át az idei Prima  
Primissima Díjakat.
A „magyar értelmiség eredményeinek megőr-
zését, valamint a hazai tudomány, művészet és  
kultúra fejlesztésének pártoktól független erősítését”  
célul kitűző kezdeményezés idei díjátadó gáláján a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem három jeles  
professzora is elismerésben részesült.
Prima Díjat kapott a Magyar oktatás és köznevelés 
kategóriában dr. Batta András, a Liszt Ferenc Zene-
művészeti Egyetem rektora; a Magyar zeneművészet 
kategóriában Szenthelyi Miklós, a Zeneakadémia he-
gedűtanára, egyetemi docense; valamint a Magyar 
népművészet és közművelődés kategóriában Halmos 
Béla, egyetemünk óraadó tanára és népzenekutató.

Mindhárom díjazottunknak ezúton is gratulálunk!

Forrás: http://lfze.hu/hirek/923/

NEMZETISÉGEKÉRT DÍJAT KAPOTT  
EREDICS GÁBOR

Tizenegy kitüntetettje volt 2012-ben a Nemzetisége-
kért Díjnak. Egy kulturális civil szervezet mellett tízen 
kapták meg az elismerést, amelyet Balog Zoltántól, az 
emberi erőforrások miniszterétől vehettek át.

Nemzetiségekért Díjat kapott Eredics Gábor, a magyar,  
a magyarországi szerb és horvát népzenei mozga-
lom meghatározó egyénisége, a Liszt Ferenc Zene-
művészeti Egyetem tanáraként végzett munkájáért.  
A díjakat immár 18. alkalommal adták át.
A kitüntetéshez szívből gratulálunk!

Forrás és a hírről bővebben: http://lfze.hu/hirek/939/
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Novák Péter

VERSÍRÓ ÉS VERSFORDÍTÓ PÁLYÁZAT  
ZENEAKADÉMISTÁKNAK

Versíró, versfordító pályázatot hirdet a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem Hallgatói Önkormányzata.  
A pályázatra minimum egy, maximum öt saját  
verssel vagy versfordítással lehet nevezni, jeligével.  
Egy pályázó csak egy jeligével indulhat egy kategó-
rián belül, de mindkét kategóriában lehet pályázni 
külön jeligével. Témamegkötés és pályázási díj nincs.  
Pályázhatnak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
jelenlegi BA, MA, osztatlan és doktori képzéseken 
tanuló hallgatói. A beérkezett alkotásokat rangos  
zsűri bírálja. 

A zsűri tagjai (alfabetikus sorrendben):
Fekete Gyula – zeneszerző, a Zeneakadémia  
tanszékvezető tanára 
Fráter Zoltán – irodalomtörténész, író, szerkesztő, 
az ELTE tanára
Hegedűs D. Géza – Kossuth-díjas színművész, a  
Színház- és Filmművészeti Egyetem rektor-helyettese, 
a Zeneakadémia tanára
Karafiáth Orsolya – Magyar Köztársasági Arany  
Érdemkereszttel kitüntetett költő, műfordító, újságíró,  
énekesnő

KKK
A Kollégiumi Kulturális Klubestek következő, februári 
vendége Novák Péter lesz.

Egy igazi polihisztor, vagy ahogyan saját magát nevezi, 
„kultúrmunkás” lesz következő vendégünk: műsorve-
zető, színész, énekes, szövegíró, zeneszerző, táncos, 
koreográfus, a Kultúrpart Csoport (a kulturpart.hu 
kulturális portál) kreatív vezetője, és igazából követni 
se tudjuk, hogy mi mindent csinál, de február 20-án 
majd megpróbáljuk, közösen, együtt vele. Korábban 
legtöbben zenészként, a Kimnowak együttes frontem-
bereként ismerhették, manapság inkább a Beugróról 
vagy a Fölszállott a páva televíziós vetélkedőről jut 
eszünkbe a neve, de se szeri, se száma a produkciók-
nak, rendezvényeknek, ahol láthatjuk őt.

A két beszélgető partner, Tóth Endre és Czinege Ádám 
2013. február 20-án 20 órától vár minden kedves ér-
deklődőt a Zeneakadémia Bartók Béla Kollégiumába  

Várady Szabolcs – Kossuth- és József Attila-díjas költő, 
műfordító, szerkesztő

Az első három helyezett értékes nyereményben  
részesül, a legjobban sikerült alkotásokat a  
Figaróban közöljük. 

A műveket csatolt fájlként (a dokumentumokban a 
vers(ek)en kívül csak a jelige szerepeljen) 2013. március  
20-ig várjuk a palyazat@lfzehok.hu e-mail címre.  
Az e-mailben írjátok meg teljes neveteket és elérhe-
tőségeteket. A zsűri tagjainak természetesen csak  
a csatolt fájlokat fogjuk továbbítani. 

Amennyiben további információra lenne szükségetek, 
írjatok a figaro@lfzehok.hu vagy a palyazat@lfzehok.
hu e-mail címre, vagy hívjátok a Figaro főszerkesztőjét, 
Tóth Endrét a +36706072427-es telefonszámon.

Az eredményhirdetésre a Liszt Napok keretén belül  
kerül sor. 

Jó munkát és jó szórakozást kívánunk!

(1071 Budapest, Városligeti fasor 33.). Részvételi  
szándékotokat a jelentkezes@lfzehok.hu e-mail címen 
jelezzétek! A belépés díjtalan!
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ÖSSZMŰVÉSZET
Színház- és Filmművészeti Egyetem

Etűdök fémre, fára, agyagra, 
sárra… 

Előadások: 2013. február 6. 19:00, 
február 15. 15:00

Helyszín: Ódry Színpad (1088  
Budapest, Vas utca 2/c)

A hitgyógyász 

Előadások: 2013. február 10. 
19:00, február 18. 19:00

Helyszín: Ódry Színpad Ódry 
Öltöző (1088 Budapest, Vas utca 
2/c)

Hűtlen hűség

Előadás: 2013. február 14. 19:00

Helyszín: Ódry Színpad Padlás 
(1088 Budapest, Vas utca 2/c)

Keselyűfészek 

Előadás: 2013. február 21. 19:00 

Helyszín: Ódry Színpad Padlás 
(1088 Budapest, Vas utca 2/c)

Kabaré

Előadások: 2013. február 21. 
19:30, február 24. 19:30

Helyszín: Nemzeti Színház Kaszás 
Attila terem (1095 Budapest, Bajor 
Gizi park 1.)

Kegyelem 

Előadások: 2013. február 23. 
15:00, február 24. 19:00

Helyszín: Ódry Színpad Hevesi 
Sándor terem (1088 Budapest,  
Vas utca 2/c)

Csehov: 
Medve-Leánykérés-Jubileum 

Előadások: 2013. február 25. 15:00
 
Helyszín: Ódry Színpad (1088 
Budapest, Vas utca 2/c)

Légy a levesben 

Előadások: 2013. február 26. 
19:00, február 27. 15:00 

Helyszín: Ódry Színpad Padlás 
(1088 Budapest, Vas utca 2/c)

Képzőművészeti Egyetem:

Az Élesdi Művésztelep elmúlt 
öt éve

Megtekinthető: 2013. április 7-ig, 
hétfő kivételével minden nap 10 
és 18 óra között, csütörtökön 12 és 
20 óra között. 

Helyszín: MODEM Modern és  
Kortárs Művészeti Központ (4026 
Debrecen, Baltazár Dezső tér 1.)

A romániai Élesd (Aleşd) városában 
megalapított művésztelep tizenöt 
magyar, részben erdélyi szárma-
zású képzőművészének és egy 
alkotópárosának munkáit mutatja 
be a kiállítás. 

Karsai Dániel: A fog fehére

Megtekinthető: 2013. február 23-
ig, keddtől péntekig 12 és 18 óra 
között, szombaton 11 és 15 óra 
között. 

Helyszín: Dovin Galéria (1052  
Budapest, Galamb utca 6.)Karsai Dániel: Trófea
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A sudoku rejtvényben a számokat betűkkel helyettesítettük. A szabály változatlan: minden sorban,  
oszlopban és 3x3-as keretben egy betű csak egyszer fordulhat elő. Sok sikert a megfejtéshez! 

Kristofori Ferenc

SUDOKU
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2012. november 20-án rendkívüli ülést tartott a sze-
nátus. A napirendi pontok előtt Batta András elmond-
ta, hogy a Zeneakadémia egy nagy koncerten van túl, 
melyet november 14-én tartottak a Szent István Bazi-
likában. Az egyetem kórusa és zenekara nagyszerűen 
helytállt a nehéz művek előadásában.

Elmondta továbbá, hogy a kormány jóváhagyta a  
Zeneakadémia EU-s projektjének 2 milliárd forinttal  
való további támogatását, valamint 800 millió  
forintot ítélt meg az orgona felújítására. Ez garancia a  
projekt sikeres befejezéséhez és új távlatokat nyit a 
Zeneakadémia történetében. 

Bemutatta az egyetem új költségvetési felügyelőjét, 
Venczel Sándort, aki eddig többek között az Operában 
és az Operett Színházban volt felügyelő. Közgazdász 
végzettséggel rendelkezik, de az ő nevéhez fűződik a 
Palatinus könyvkiadó létrehozása is, valamint Krúdy-
köteteket is szerkesztett. Venczel Sándor elmondta, az 
a célja, hogy jól működjön az egyetem abból, amit a 
kormány biztosít. 

Bankó Sándor megállapította, hogy a szenátus ha-
tározatképes. Elmondta, hogy az első két napirendi 
pontot – a Minőségirányítási Szabályzatot és a Minő-
ségfejlesztési Programot – egyben tárgyalja a testület, 
mert lényege és témája miatt nem érdemes különvá-
lasztani. A szabályzat különlegessége, hogy ez Tóth 
László igazgatási menedzser első munkája. A szabály-
zat azért készült, mert a Felsőoktatási Törvény előírja,  
és az akkreditációs bizottság is kötelezővé teszi. 

A Hallgatói Önkormányzat képviselői felvetették, fon-
tos, hogy az Oktatók Hallgatói Véleményezése (OHV) 
belekerüljön a szabályzatba, hiszen ez is a minőség 
biztosításáért felel.

Az egyebek napirendi pontban Batta András ismertet-
te a következő szenátusi ülés időpontját, és közölte,  
hogy december 14-én új tagokat kell választani a  
szenátusba.

A szenátus 2012. december 4-én tartotta az év utolsó 
ülését, mely rendkívüli eseménnyel kezdődött: a tagok 
lehetőséget kaptak a Liszt téri épület bejárására. 

A bejárás után Batta András köszöntötte a megjelente-
ket. Elmondta, hogy nagy az aggodalom az épület fel-
újításával kapcsolatban, hiszen ez óriási feladat, meg-
újul az épület és vele együtt az egyetem is. Hatalmas 
lehetőséget látnak az új épület megnyitásában, hiszen 
mindenki tudja, hogy felújítják az épületet, sok ember  
kíváncsi a végeredményre, így sok koncertet kell  
addigra szervezni.

A főépületről és a nagy projekt állásáról Lakatos 
Gergely főmérnök számolt be. Elmondta, hogy az 
épület átadása 2013 szeptemberében várható,  
tehát a 2013/2014-es tanévben már használható lesz. 
Elmondta azt is, hogy szerencsére az anyagiak is jól áll-
nak, átcsoportosításokkal a nehézségek megoldhatók.

A személyi kérdések napirendi pontban Batta András 
professor emerita és emeritus címek megítélésére 
tett javaslatot. A szenátus titkos szavazással professor 
emerita címet adott Marton Évának, professor emeri-
tus címet pedig Jeney Zoltánnak. A címekhez ezúton 
is gratulálunk.

A docensi pályázatok elbírálására is most került sor. 
Docensi kinevezést kapott Dobszay Ágnes, Virág  
Emese, Péteri Lóránt és Pávai István.

Az utolsó napirendi pontban a rektor úr pozitívan érté-
kelte az elmúlt éveket, megköszönte a tagok munkáját, 
és felhívta a figyelmet az elkövetkező választásokra.

Nász Renáta

A TAVALYI ÉV UTOLSÓ ÜLÉSEI
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Bátran állíthatom, hogy életem egyik legfontosabb 
döntése volt egy szemesztert Sevillában tölteni.  
Sok mindent megváltoztatott bennem, életre szóló 
barátságokat kötöttem, fantasztikus városban laktam,  
és nem utolsósorban, egy sokban eltérő oktatási  
rendszerrel ismerkedhettem meg.

Szinte az utolsó pillanatban született meg bennem a 
döntés, hogy el kell mennem világot látni, megismerni 
egy másik kultúrát. Nem volt konkrét úticélom, vagy 
tudomásom olyan tanárról, akitől célzottan tanulni 
szerettem volna, ezért pár nap alatt próbáltam infor-
mációkat gyűjteni arról, hogy hová lenne érdemes 
mennem. Sevilla a harmadik város volt, amelyet 
megjelöltem, szinte teljesen véletlenül böktem rá, 
az első két várost részesítettem előnyben. Pár héttel 
később kiderült, hogy Sevilla az egyetlen lehetséges 

befutó, de csak nyár elején tudtam meg, hogy valóban  
mehetek is.

Nagy szerencsém volt, hogy bemutattak egymásnak 
egy lánnyal, Zsófival, aki már három éve tanult ott 
flamencót táncolni. Mindenben segített, majd végül 
lakótársak is lettünk, két olasz lánnyal négyesben.  
Sokat köszönhetek nekik, bár az elején akadtak nyelvi 
nehézségek, mivel én spanyolul nem nagyon beszél-
tem, ők pedig az angollal álltak hadilábon. Felmerültek 
más problémák is a nyelvvel kapcsolatban. Az iskolá-
ban tudhatták, hogy nem beszélek spanyolul, benne 
volt az anyagomban, mégis szembesültem vele, hogy 
muszáj lesz minél hamarabb elsajátítanom a spanyol 
alapjait, vagy ülhetek kukán egész nap. A tanárok 
viszont minden tőlük telhetőt megtettek annak ér-
dekében, hogy angolul beszéljenek hozzám. Jártam  

MADÁRLÁTTA

ERASMUS SEVILLÁBAN
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spanyol nyelvi órára, hetente kétszer korán reggel 
fél órát bicikliztem, hogy odaérhessek, sajnos nem 
mindig sikerült pontosan. Heti egyszer kellett spa-
nyol darabokat próbálnom az ottani kórussal, hamar 
megszokták, hogy angolul beszélek hozzájuk, néha  
egy-egy spanyol, sőt magyar szót is belecsempészve 
utasításaimba. 

Sok mindent másképp tanítottak, talán mondhatom, 
hogy a mi zenei kultúránk magasabb színvonalon áll, 
de nagyon élveztem az új ismereteket és kihívásokat.

Átjártam a Sevillai Egyetem kórusába is énekelni, 
mert szükségem volt a tőlük kapott kreditekre, és 
mindig nagy örömet okoz, ha kórusban énekelhetek.  
Több fellépésem is volt velük gyönyörű templomok-
ban, legtöbbször Händel Messiás című oratóriumát 
adtuk elő.

Sevillánál jobb városba nem is csöppenhettem volna, 
meleg, barátságos, olyan kulturális és gasztronómiai 
élményekben volt részem, amiről előtte nem is álmod-

tam. Most visszagondolva érdemes lett volna többet 
utaznom a környéken, de így is jártam Granadában és 
Cádizban. Felejthetetlen élmény volt a híres királyi pa-
lota, az Alcázar, amely eredetileg egy mór erőd volt, 
és amelyet legalább hatszor meglátogattam. Minden 
bizonnyal az egyik legszebb épület, amelyet valaha 
láttam. 

Összességében fantasztikus élmény volt, órákig 
tudnék mesélni róla, nagyon remélem, hogy egy-
szer még visszatérhetek erre a meseszerű vidékre.  
Azt tanácsolom, hogy aki spanyol területre szeretne  
menni, mindenképpen tanulja meg a nyelvet 
legalább alapszinten, vigyen magával télre sok-
sok meleg holmit, mert fűtés az bizony nincs, és  
legyen türelmes a spanyolokkal, mindent elintéznek,  
csak az ő saját, komótos tempójukban.

Várkonyi Zsófia

MADÁRLÁTTA
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Kedves Olvasóink!

A Hallgatói Önkormányzat aktuális információit már elküldtük Nektek januári hírlevelünk formájában,  
de hogy semmi fontosról ne maradjatok le, az alábbi oldalon olvashatjátok a leglényegesebb tudnivalókat.

HÖK

Megérkeztek a korcsolyabelépők, amelyek ügyfélfo-
gadási időben felvehetők a HÖK irodában. A hétvégi 
jegyekből egyet, a hétköznapra szóló jegyekből három 
darabot lehet elvinni hetente. Amíg a készlet tart! 
E hónaptól pedig ismét lehet igényelni uszodabelépőt, 
amit továbbra is a HÖK irodában lehet átvenni.

SPORT

A pénzügyi támogatások igényléséhez új, elektronikus 
pályázati rendszert állítunk fel. A rendszer mindenki-
nek személyre szólóan megjelöli majd, hogy milyen 
dokumentumok benyújtása szükséges a szabályszerű 
pályázáshoz. Fontos, hogy a papírokat másolatban 
kérjük csatolni, a HÖK tagjai az eredeti iratokat nem 
vehetik át, azonban a csatolt iratok eredeti példányát 
a leadáskor be kell mutatni.
 
A pályázat menete:
2013. február 4–17.: 
 internetes pályázás
2013. február 18–22.: 
 a szükséges dokumentumok leadása
2013. február 25–március 8.: 
 a pályázatok feldolgozása
2013. március 11.: 
 eredményhirdetés
2013. március 20. után kapjátok majd meg az első 
utalást.

Az eredményekről mindenkit e-mailben értesítünk.
Mindenkinek kell az önkormányzattól papír arról, 
hogy hányan élnek egy háztartásban, és ennek a  
kiadása néhol sok időt vesz igénybe, ezért fontos, 
hogy mielőbb elkezdjétek a beszerzését. Különös 
tekintettel figyeljetek a jegyzőktől kért papírokra,  
mivel nagy az átfutási idő.

DJB

Az LFZE HÖK idén is megrendezi az Oktatói Munka 
Hallgatói Véleményezését (OHV). A kérdőívek két 
részre lesznek osztva. Egyrészt lehetőség nyílik az  
intézmény értékelésére, másrészt pedig külön-külön  
a tanárok értékelésére. Az aktuális információkért  
figyeljétek az ETR rendszert. Az OHV kitöltése  
közös ügyünk, amelyben mindenki szavára számítunk.  
Ez a legfontosabb és egyben legnagyobb hallga-
tói fórum, ahol mi, diákok elmondhatjuk a vélemé-
nyünket mind az intézmény szakmai irányairól, mind  
tanáraink munkájáról.

OHV

Április 5-én és 6-án (péntek és szombat) ismét meg-
rendezzük a tavalyi évben rendkívüli sikerrel lezajlott 
Liszt Napokat. A programról részletesebb információk-
kal a közeljövőben tudunk majd szolgálni.

LISZT NAPOK

Lásd a túloldalon!

BULI

Lásd a 6. oldalon!

KKK
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Gárdonyi Zsolt és Hubert Nordhoff Összhang és tonali-
tás című könyvének recenziója

A harmónia a zene egyik meghatározó dimenziója. 
Minden zenei tevékenységhez, egy mű lapról olva-
sásához éppúgy, mint annak kidolgozásához, mind 
az improvizációhoz, mind a transzponáláshoz elen-
gedhetetlenül szükséges a harmóniák és az azok 
közötti kapcsolatrendszer ismerete. Ehhez a fontos 
aspektushoz ad a kezünkbe kulcsot Gárdonyi Zsolt és 
Hubert Nordhoff könyve, mely letisztult, sok helyen 
újszerű megközelítésben tárgyalja az összhangzattan 
lényegi kérdéseit. Egy mindenre kiterjedő, teljesség-
re törekvő, szinte enciklopédiának is beillő művel 
állunk szemben, mely az európai zeneirodalom több 
mint négy évszázadának harmóniavilágát ismerteti.  
Ebben a tekintetben hiánypótló a kötet, mely a 19–20. 
század tonális zenéjét is részletesen és a zenetörténeti 
korszakok folytonosságának fényében mutatja be.

Struktúráját tekintve nem tankönyvről van szó, hanem 
olyan rugalmas anyagról, melyből egyrészt minden 
zeneelméletben már jártas olvasó nagyon világos ké-
pet kaphat az éppen vizsgált harmóniai jelenségekről 
és azok történeti alakulásának folyamatáról, másrészt 
a gyakorló zeneelmélet tanárok saját tapasztalataik 
alapján tudnak belőle hallgatóikra szabott tanmenetet 
összeállítani, végigvezetvén őket a minták felismeré-
sének és a törvényszerűségek önálló felfedezésének 
élménydús útján.

Elmélet és gyakorlat egyensúlyát szolgálják a sokré-
tű, de nagyon tömören megfogalmazott gyakorlatok. 
Ezek között szerepel zongorázás, éneklés, diktálás, 
írásbeli harmonizálás, transzponálás, harmóniai kivo-
nat készítése (melynek fontosságát nem lehet eléggé 
hangsúlyozni), hangnemterv grafikus ábrázolása  és 
még sok minden más. Ezek kreatív módon sok irány-
ban továbbfejleszthetőek, de ez már az olvasó fantá-
ziájára van bízva. Az analízis mellett a szintézis is nagy 
hangsúlyt kap: sok utalás történik a tanultak improvi-
zációban történő alkalmazására, és aki végigcsinálja az 
erre szolgáló gyakorlatokat, annak rögtönzési készsége 
garantáltan fejlődni fog.

A fejezetek felépítése a fent elmondottaknak meg-
felelően nem meghatározott didaktizált tanrendet, 
hanem ésszerű és praktikus belső logikát követ. Mind-
azonáltal véleményem szerint nagyobb strukturáltság 
jót tenne a könyv gyakorlatilag referenciaként való 
használhatóságának, főképp a későbbi fejezetekben. 
Több, jelenleg számozás nélküli szakaszt feltüntetnék 
a tartalomjegyzékben, a 15–17. fejezetekben minden-
képpen további mélységű alfejezetekre osztanám fel a 
meglevőeket, a negyedikben pedig közös alfejezet alá 
sorolnám az egyes bővített szextes akkordtípusokat 
tárgyalóakat.

A szerzők különös figyelmet szentelnek a különféle 
harmóniai gesztusoknak, a zene mint nyelv egyre na-

HARMÓNIAI KALAUZ  
MONTEVERDITŐL MESSIAENIG
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gyobb léptékű formaszervező eszközeinek: az akkord-
kapcsolat az 1. fejezetben, a záradék, majd az inga a 
2. fejezetben, később a korálsor mint zenei frázis a 8. 
fejezetben, a szekvencia pedig a 9. fejezetben kerül  
sorra. Megfigyelhetjük a modulációs rend konst-
rukciós elvét a szonátaformák kidolgozási részében 
(7. fejezet), illetve egy korálharmonizáció soraiban 
(8. fejezet), végül pedig a könyv összefoglalásaként 
egy teljes nagyforma elemzése során alkalmazzuk a  
megismert szempontokat.

A könyvben számos pontatlan közhiedelem, félreveze-
tő fogalom kerül tisztázásra. Példa erre a kettős kvart-
szextkésleltetés mibenlétének egyértelműsítése (noha 
még akkurátusabb lenne, ha meg lenne említve, hogy 
ez a legtöbb esetben egy rendhagyó,  „szabadon belé-
pő” késleltetés, ugyanis a könyvben éppen ezelőtt volt 
szó arról, hogy milyen fontos a késleltetés előkészí-
tése), vagy a mellékhangnemek hangközreláció vagy 
kvintoszlop szerinti megnevezése (domináns hangnem 
helyett +1-es hangnem vagy a felső kvint hangneme).

Érdekes, hogy egy tonális zenéről szóló kötetben a 
funkció fogalma sehol sem kerül elő, sőt eme lénye-
ges absztrakció kerülésének indoklása sem. Így csak 
valószínűsíthetjük, hogy ennek az az oka, hogy egy 
akkord funkciója úgyis csak annak környezetéből, az 
akkordkapcsolatok révén egyértelmű, ami az Össz-
hang és tonalitás központi vizsgálódási szempontja 
– ennek megfelelően domináns-tonika funkciópár he-
lyett domináló kapcsolat megnevezéssel találkozunk, 
a mellékdomináns pedig a záradékon kívüli domináló 
kapcsolatot jelöli.

Sajnos a teljesség igényével fellépő könyvvel kapcso-
latban néhány ponton hiányérzetem maradt. Nem 
csak az olyan apróságok említését hiányoltam, mint 
az V2 rendhagyó továbbvezetése recitativókban vagy 
a négyeshangzat-szekvenciák között ritkán előfordu-
ló terckvart-szeptim-szekvencia, hanem fontosabb 
dolgokét is. Ezek közé tartozik az álzárlatok között az 
I. fok (leggyakrabban mellékdomináns) alterált válto-
zata, a szekvenciafajták között az ugyancsak gyakran 
előforduló váltakozó autentikus-plagális lépésekből 

álló szekvencia, a modulációk átértelmezés szerinti 
fajtái, tipikus közös akkordok mellékhangnem-irányai, 
valamint az ehhez kapcsolódó gyakorlatok. Ugyancsak 
hiányoznak a többek közt liturgiában hasznosítható 
improvizációs gyakorlatok Messiaen stílusában – ezt a 
hiányt szerencsére pótolja Gárdonyi Zsolt cikke, amely 
a Magyar Egyházzene V. évfolyamának 1. számában 
jelent meg (56–64. oldal).

Szót kell ejteni az eredetileg németül megjelent 
könyv magyar fordításáról is, mely Terray Boglárka 
kiemelkedő munkája. A fordító részt vett a szerzők 
tanóráin, így biztosítván azt, hogy a fordítás a lehető 
leghitelesebb legyen. A szóhasználatot Gárdonyi Zsolt 
határozott szándékaihoz igazította, miközben ügyelt a 
létező irodalommal való konzisztenciára. Ugyancsak 
a szerzőkkel egyeztetve alkalmazott olyan apróbb ki-
egészítéseket, mint pl. a cím eredetinél bővebb kifej-
tése (a Harmonik fordításaként Összhang és tonalitás.  
A harmóniatörténet stílusjegyei), mely így igen lényeg-
retörően határozza meg a könyv funkcióját, nevezete-
sen, hogy szilárd, átfogó stílusismeretet közvetítsen a 
klasszikus zenét elemzők és előadók számára egyaránt.

A könyv feldolgozása minden zenésznek ajánlott, le-
gyen az illető zenetudós, szólista, continuo-játékos, 
egyházzenész, karmester vagy zeneszerző; ha tuda-
tosabb muzsikus akar lenni, mindenképpen javára 
válik, ha érti is a zene nyelvét és annak belső műkö-
dését, a feszültség–oldás viszonyait. Ahogy Bach is 
írja a harmónia esszenciáját magába foglaló basso 
continuóról: „A generálbasszus a zene legtökélete-
sebb alapja, amelyet mindkét kézzel játszanak, oly 
módon, hogy a bal kéz az előírt hangokat játssza,  
a jobb pedig konszonanciákat és disszonanciákat fog 
hozzá, úgy, hogy jól hangzó harmónia keletkezzék  
Isten dicsőségére és a lélek megfelelő felvidítására.”

(Gárdonyi Zsolt – Hubert Nordhoff: Összhang és  
tonalitás. A harmóniatörténet stílusjegyei. Budapest:  
Rózsavölgyi és Társa, 2012.)

Harmath Dénes
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Különleges formációt mutathatunk be azoknak, akik 
eddig még nem ismerték: a lendületes és kreatív  
játékáról híres, három fiatal jazzmuzsikus alkotta  
Hybrid Triót.

A csapat egyik kuriózuma maga a felállás: Tálas Áron – 
analóg billentyűk/basszus, Varga Gergely – szaxofon, 
Csízi László – dob. Először essék néhány szó róluk.

Tálas Áron harmadéves hallgató a Jazz Tanszéken, a 
zenekar szerzeményeinek megálmodója (bár abszolút 
csapatmunkáról beszélünk), ezen felül billentyűzik, 
méghozzá – a kortárs magyar jazzéletben nem túl 
gyakran hallható – analóg hangszereken: Moog-on 
és Fender Rhodes-on, valamint a basszust is a billen-
tyűk segítségével szólaltatja meg. Ő tehát a csapat fő 
mozgatórugója, fiatal kora ellenére olyan érdemekkel, 
mint pl. I. helyezés a Lakatos Ablakos Dezső emléké-
re életre hívott Országos jazz-zenei versenyen zene-
karával, III. helyezés a Budapest Jazz Club által kiírt 
zongora- és a Magyar Jazz Szövetség által meghirde-
tett zeneszerző-hangszerelő versenyen, utóbbin szer-
zeményét nem más, mint a Budapest Jazz Orchestra 
játszotta – amelyben azóta már közreműködőként is 
hallhattuk. A magyar jazzélet, illetve zenész szakma 

HYBRID TRIO

számos kiválóságával szerepelt már: pl. Babos Gyula, 
Elek István, Harcsa Veronika, Karosi Júlia, Kazai Ági, 
Kőszegi Imre stb. Közreműködik a Borbély Műhelyben, 
a Lantos Zoltán OpenSource-ban és számtalan egyéb 
formációban, zongorán (billentyűs hangszereken) és 
dobon, néha basszusgitáron is, valamint zeneszerző-
ként.

Csízi László nemrég diplomázott, a Jávori Vilmos Jazz 
Dob Tehetségkutató Verseny második helyezettje, 
közreműködik a Modern Art Orchestra dobosaként, 
valamint a Meleg Tamás Kvintettben, és hallhattuk a 
Pintér Péter Trióban is. Szerepelt már Edward Perez, 
New York-i bőgőssel, jazzművésszel (aki klasszikus és 
kortárs zenét is játszik), valamint a magyar jazz szcéna 
kiemelkedő képviselőivel.

Varga Gergely szaxofonos, MA elsős hallgató, szintén 
említésre méltó szakmai sikereknek örvendhet, a Mo-
dern Art Orchestrában történő közreműködésen kívül 
tagja a (már ebben a rovatban korábban bemutatott) 
Komjáti Áron Quartetnek, ő is játszik Karosi Júliával, 

Hybrid Trio (fotó: Herman Péter)
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illetve több ismert hazai művésszel, valamint felvételt 
nyert iskolánk nemzetközi tehetséggondozó program-
jába is.

A trió hivatalosan 2008-ban alakult, a fiúk még Mis-
kolcon, a konzis évek alatt kezdtek el együtt zenélni, 
és azóta is úgy érzik, kiválóan tudnak együtt dolgozni, 
egymás minden rezdülésére jól reagálnak a színpadon: 
remekül működik a kommunikáció a csapatban. Zené-
jükre inspirálóan hat a Joshua Redman Elastic Band, és 
a Kaltenecker-Lukács-Borlai Trió hangzásvilága.

Stílusát tekintve zenéjük friss, kortárs, de a tonalitástól 
nem teljesen elrugaszkodott fúziós, az elektronika felé 
is nyitó (de kizárólag élő) groove alapú, modern jazz-
zene, ahol a lüktetésé, a ritmikáé a főszerep.

Hangzásuk különlegességét az elektro-akusztikus 
megszólalás: az analóg billentyűk, és az ezzel előállí-
tott basszus, valamint a hagyományos combo hangzás 
keveredése adja. Repertoárjuk túlnyomórészt saját 
szerzeményekből áll, melyeket, főként Áron ötletei 
alapján, együtt dolgoznak ki, illetve a kész hangszere-
léseket fejlesztik tovább. Áron – elmondása szerint – 
gyakran hangszer nélkül találja ki a melódiákat (akár a 
zuhany alatt), ilyenkor azonban sokszor már az egész 
hangszerelés is a fejében van, erre aztán Laci építi rá 
a végleges groove-ot, és Gergely szaxofonjátékával 
együtt kel életre a darab, de előfordul az is, hogy ők 
hoznak egy-egy ötletet, melyet hárman, együtt töké-
letesítenek.

A felállás különlegességét adó billentyű-basszus játék 
azonban nem egyszerű, vallja Áron, de előnyei közt 
szerepel, hogy a zongora, és a basszus szólam mozgá-
sa így tökéletesen összhangban van harmóniailag és 
ritmikailag is. A zenei koncepció az impulzív játékról, 
ugyanakkor nem kizárólag a gyors futamokról, hanem 
sokszor egyszerű, akár dúdolható dallamok köré épí-
tett érdekes zenei megoldásokról szól.

A zenekar fellépett már többek közt Görögországban 
az Euro Jazz 2011 fesztiválon, a Zsámbéki Jazzfesztivá-
lon, valamint a Budapest Jazz Clubban.

Ennek ellenére méltatlanul ismeretlen a trió hazai 
és külföldi körökben – pedig produkcióik színvonala 
nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő –, amit annak 
számlájára írhatunk, hogy zenei maximalizmusuk mel-
lett a szervezési feladatokat is saját maguk látják el.  
A srácok stúdióba szeretnének vonulni, amint erre 
lehetőségük nyílik, profi körülmények között rögzíte-
ni régebbi és legújabb saját anyagaikat. A trió közel 
lemeznyi saját szerzeményének koncertfelvételei a 
http://soundcloud.com/hybridtrio oldalon teljes egé-
szében meghallgathatók, mindenkinek szeretettel 
ajánlom!

Elérhetőségeik:
http://myspace.com/hybridtrio
http://facebook.com/triohybrid

Bazsinka Ágnes

Hybrid Trio (fotó: Herman Péter)
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BEVEZETÉS A KOMOLYZENÉBE
1. Édesapám a telefonba először az összeget mondta, 
utána a dátumot és végül a saját nevét – nem ismer-
tem amúgy, még névről sem, az összegre nemigen le-
hetett nemet mondani, a dátum megfelelt, úgyhogy 
kb. húsz másodperc után el is akadt a beszélgetés, mire 
Édesapám kis szünet után rávágta, hogy akkor rend-
ben, találkozunk a helyszínen, mire én észbe kaptam, 
és még gyorsan elhadartam, hogy amúgy mit is ját-
szanánk?, baryton triókat, nem nagy cucc, háttérzene 
lesz a vacsora alatt; rendben, mondtam gyanútlanul, 
mert akkor még csak nem is sejtettem, hogy egyfelől 
a rendezvény hosszú órákon át fog tartani, másfelől 
pedig Mindegyik Kibaszott Barytontrió D-dúrban van, 
mindez valami béna Esterházy herceg miatt, aki nem 
volt képes megtanulni más hangnemekben is játszani.

2. Mindjárt a legelső konzis órámon megtapasztalhat-
tam a legendát, miszerint Édesapám az etűdök hall-
gatása közben elalszik. Mindig. Elkezdtem a Duport 
7-eset, s Édesapám már aludt. Abbahagytam a végén, 
felébredt. Utána néha kedvesen javasolt egy-két ujj-
rendet, majd továbbhaladtunk a Bachokra, amelyek 
közben még véletlenül sem aludt volna el soha, sőt, 
rendkívül lebilincselően tudott a zenéről magyarázni, 
legendás tanár volt amúgy, amit a mára világhírű-
vé lett növendékek sora igazol. Később kísérletekbe 
kezdtem, kihagytam a gyakorlat közepét, és egyből a 
visszatérésre ugrottam, Édesapám ugyanúgy ébredt 
a végén, és közölte, hogy következő órára fejből hoz-
zam. Ja, és, ha lehet, akkor kevesebb hibával. Máskor, 
ha nem nagyon készültem egyéb darabokkal, akkor 
az etűd középső szakaszait ismételgettem időhúzás-
nak. Általában elég hamar elfáradt a kezem, de a csel 
amúgy bevált. Egy idő után meguntam ezt a játékot 

is, és arra gondolván, hogy ez az egész etűdözés csak 
felesleges időhúzás, elkezdtem kibúvókat találni alóla, 
megette a kutya a Frahchomme kottámat, mi lenne, 
ha egyből a Bachhal kezdenénk? Édesapám eleinte 
kis morgással, de belenyugodott ebbe, ugyanakkor 
feltűnően türelmetlenebb volt ilyenkor velem. Ahogy 
teltek az órák, egyre kevesebbet magyarázott Bachról, 
sőt, egy idő után kiabálni is elkezdett, és két hét etűd-
mentes óra után egyszer csak kidobott húsz perc után. 
Teljesen magam alatt voltam, egész délután üveges 
szemekkel bóklásztam a konzi mögötti parkban. Azon 
gondolkoztam, hogy inkább lennék öngyilkos, mint-
sem, hogy bemenjek a következő órára. Ami viszont 
elég hamar eljött. Édesapám vérbe borult szemekkel 
fogadott, hozzám se szólt, miközben kicsomagoltam 
a hangszeremet, én a kézremegéstől alig bírtam fel-
húzni a vonót, majd rettenetes szívdobogás közepette 
elkezdtem egy Popper Mittelschwert. Édesapám feje 
szinte azonnal lebicsaklott, és az etűd után vagy más-
fél órán át magyarázta csillogó szemekkel az augmen-
táció jelentőségét a d-moll prelúdiumban.

3. Édesapám magas, szőke hegedűs lány volt, finom 
vonásokkal – minden tekintetben –, öröm volt vele 
vonósnégyesezni, igaz, rettenetesen izgulós típus volt, 
és emiatt a zenélés abbahagyásán is gondolkodott egy 
időben. Az egyetlen ellenszer az volt, ha az előadás 
előtt számtalan bejátszókoncertet csináltunk, hogy 
szokja a stresszt, lehetőleg minél kevésbé hozzáértő 
közönség előtt, hajléktalanellátó, katolikus kollégium, 
vasárnapi ebéd egy távoli nagynéninél, egyre megy. 
Én persze mindezt utáltam, mert sok idő, nulla pénz, 
unalmas, inkább próbáljunk helyette; ekkor jött az 
ímél, újabb bejátszókoncert, zuglói öregek otthona, 

Kedves Olvasóink! 

Új rovatunkban a Doktori Iskola hallgatóinak szépirodalmi vénáját ismerhetitek meg. Az előző félévben Kreatív 
írás címmel Spiró György tartott izgalmas kurzust, amelyre az óra résztvevőinek novellákat, kritika-paródiákat 
és egyéb szösszeneteket kellett/lehetett írniuk. Az írásműveket név nélkül olvasta fel Spiró tanár úr, majd együtt 
boncolgattuk őket. Az anonimitást itt a Figaróban is meghagyjuk, elsőként pedig egy olyan munkát olvashattok, 
amely a címén túl azért is kívánkozik első helyre, mert a félév legelejének termései közé tartozik.
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hurrá. Én persze már előre utáltam mindent, a busz-
megállótól az otthonig össze is vesztünk a szemmel 
láthatóan egyre idegesebb Édesapámmal, akit a ka-
puban magam elé engedtem, ő pedig beviharozván az 
épületbe, majdnem elsodort egy járókeretes bácsit, 
aki felnézett a teljesen fehérbe öltözött Édesapámra, 
és elcsukló hangon tette fel a kérdést: „Ma is lesz vér-
vétel?”

4. „MI EZ, VALAMI KIBASZOTT MARI, VAGY CSUVAS 
NÉPDAL?!?”, üvöltötte az amúgy egy indiai guru és egy 
európai szent aurájának ötvözetét sugárzó szolfézs-
tanár Édesapám, amikor zsinórban harmadik héten 
mondtam fel ugyanavval a hibával a kadenciában a 
barokk recitativót.

5. Édesapám elég jó nevű zenésznek számított, de 
azért az én köreimben senkinek eszébe nem jutott 
volna elmenni hozzá kurzusra, vagy urambocsá’ meg-
venni a cédéjét, így aztán kicsit meglepődtem, ami-
kor az akkori barátnőm bejelentette, hogy nem jön 
velem az éppen aktuális Zeneakadémista törzshelyre 
világmegváltani, hanem inkább Édesapám koncertjét 
választja a Bartók Emlékházban; persze megkérdezte, 
hogy vele tartok-e, de mindketten szemmel láthatóan 
megkönnyebbültünk, amikor kiderült, hogy ezt egyi-
künk se akarná, én így vígan belevetettem magam az 
éjszakába, és másnap nem győztem sajnálkozó sms- 
eket küldeni, amikor megtudtam, hogy barátnőm ret-
tenetesen megfázott a koncerten, és ágynak esett,  
a náthából aztán tüdőgyulladás lett, teltek a napok, 
és nekem nem volt szabad látogatnom, mondván, 
hogy elkapom a verseny előtt a betegséget, aztán 
nézhetem magam, sok hónap megfeszített munkája, 
satöbbi, végül egy este a fent említett törzshelyen 
megalapozván a tervemet, elindultam spontán-meg-
látogatni barátnőmet, nagy lelkesen nekivágtam az 
éjszakának, a VII. kerületi bérház ajtaja szerencsére  
nyitva állt, így még tovább tudtam halogatni a meg-
lepetést, majd a vaksötét gangon egyszer csak  
belémszaladt Édesapám, aki udvariasan elnézést  
kérve továbbindult a kijárat felé, nekem meg  
hirtelen le kellett ülnöm a földre, összekuporodva.

6. „A szimfóniák 2. tételéhez meg kell öregedni, mon-
dotta az ifjú Haydn a már nem fiatal, de megint egy-
szer türelmetlenkedő (heveskedő) édesapámnak.” – 
írtam facebook chaten a fiatal karmester kollégának,  
mikor ő bejelentette, hogy egy Haydn-szimfóniát ter-
vez vezényelni, és számítana a közreműködésemre.  
„Nagyon jó” – jött a válasz, „de ez mi is?”

7. Édesapám klasszikus zeneszerető ember hírében 
állt, így nem okozott meglepetést, amikor egyszer-
másszor kiszúrta az ember a kakasülőről a könyvborí-
tók belsejéről jól ismert őszülő hajkoronáját. Így volt 
ez azon a koncerten is, amikor Brendelnek volt szóló-
estje a Zeneakadémián, talán utoljára visszavonulása 
előtt. Persze tout-Paris kivonult, a kakasülőn is ott nyo-
morgott minden magára valamit is adó akadémista, 
így a június elejei koncert szünetéhez közelítve persze 
már levegőt se lehetett venni a kb. 40 fokos tömény 
párában. Ezek után a szünetben úgy döntöttem, hogy 
inkább megpróbálok beszökni a földszintre. Aránylag 
könnyen ment, beálltam a fal mellé a többi állóje-
gyessel, sasoltuk az egyre fogyó üres székeket, hova 
jönnek vissza, hova lehet lecsapni, végül egyetlen hely 
maradt tőlem kissé távolabb, az ötödik sor szélén, 
nem nagyon értettem, hogyhogy nem ült le oda már 
régen valaki, közben elcsendesedett a terem, a fénye-
ket lejjebb veszik, én elindulok a remélt szék irányába, 
és hirtelen mindent megértek: az az egy szem üres 
hely pont Édesapám mellett van, senki se mer odaülni 
mellé. Gyorsan mérlegelek, visszafordulni kínos lenne, 
közben már bejött a színpadra Brendel, taps, gyorsan 
lehuppanok Édesapám mellé, aki épp, hogy egy álmos 
oldalpillantásra méltat, majd eltemetkezik a koncert-
műsorban, és én persze innentől fogva nem nagyon 
tudok a zenére figyelni, helyette arra próbálok magya-
rázatot találni, hogy miért tölt el jeges rémülettel az, 
hogy Édesapám látványosan unatkozik a Kreisleriana 
alatt.

/x.y./
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A MAGYAR BOBBY MCFERRIN?
Időnként így is emlegetik a fiatal Kayamart, azaz 
Magyaróvári Viktort, akinek 2012. december 16-i,  
Nádor termi karácsonyi koncertjére sajnos csak 
kevesen jutottak el, pedig megfelelő alkalom lett 
volna arra, hogy megbizonyosodjon a nagyérdemű  
a címben említett titulus helyénvalóságáról. 

Aki még nem tudja, ki az a Kayamar, annak ajánlom 
szeretettel a weboldalát, mivel helyszűke miatt nem 
szeretném életrajzi adatokkal terhelni a beszámolót. 
Azért elöljáróban néhány címszó álljon itt: öt oktávos 
hangterjedelem, improvizációs tehetség, Herz-hallás 
– nagyjából ezek lennének a Kayamar-jelenség főbb 
hozzávalói.

A koncert időpontja sajnos nem bizonyult szerencsés-
nek, ugyanis vasárnap volt, ráadásul advent, és az 
emberek ilyenkor vagy otthon ülnek családi körben 
a tévé előtt, vagy vásárlási lázban égnek. A lényeg, 
hogy húsz főnél több nemigen ült a közönség sorai-
ban, és ebbe a létszámba beleszámoltam magamat,  
Kayamar operatőri feladatokat is ellátó menedzserét, 
a rokonokat, barátokat és üzletfeleket is. 

A kritizálást a plakáttal kezdem, amelyen nemcsak 
Kayamar látható, hanem Göncz Renáta szoprán-
énekesnő is, akiről első ránézésre az őt nem ismerő 
laikusok azt gondolhatnák, hogy az esztétikai-opti-
kai tuning szerepét tölti be, mivel a neve sehol sem 
szerepelt. Nem beszélve arról, hogy a hangverse-

nyen rajta kívül még három másik „mellékszereplő” 
is feltűnt, név szerint Lakatos Zsuzsa, Uzsaly Bence,  
valamint Czinege Ádám, akik csak nagyritkán hagy-
ták egyedül Magyaróvári Viktort. Szóval a koncert  
fényében jobban nézett volna ki a plakáton a Kayamar  
és barátai cím.

A hangverseny izgalmasan kezdődött: különböző ma-
darak csicsergését hallhattunk az éterben, amiket 
maga Kayamar produkált, mint később kiderült, egy 
looper vagy hosszabb nevén loopstation pedal segít-
ségével. Aki nem ismerné ezt az eszközt, arra szolgál, 
hogy a zenei anyagot rögzítse, majd folyamatosan is-
mételje, alapot biztosítva újabb repetitív zenei rétegek 
számára, amely rétegeket akkor állítja le vagy indítja 
újra a művész, amikor kedve tartja: vagyis egyfajta 
minimalista alapot biztosít, amire lehet improvizálni.  
A szokatlan kezdés után végre láthatóvá vált a  
főszereplő, majd a már említett közreműködők is, 
én pedig kíváncsian vártam, hogy megtudjam, mi is 
sülhet ki egy effajta vokális, közös improvizációból. 
Bevallom, nem arra számítottam, amit kaptam, de 
ezen nem lepődtem meg, hiszen nem is jazz-muzsi-
kusokról van szó. Kayamar ugyanis karmesterként 
irányította az improvizációt, elénekelt egy frázist, amit 
visszaénekeltetett az egyik énekessel, erre ráéne-
kelt egy újabb zenei anyagot, amit egy másik énekes 
közreműködőnek kellett folyamatosan ismételnie, 
és így tovább, majd az egészre ő improvizált újabb 
motívumokat, dallamokat. Talán ismerősen cseng 
a technika: szó szerint élő, hús-vér loopolásnak le-
hetett szem- és fültanúja a közönség, ha úgy tetszik, 
improvizálni csak Kayamarnak volt szabad. Ez a tech-
nika váltakozott a pedál alkalmazásával, az utóbbiról 
Kayamar elmondta, hogy még csak pár napja került 
a birtokába, de ez mindössze ebből a bejelentésből,  
valamint az erőteljes koncentrációból derült ki.

A műsorszámok alapjában véve frissességet, spon-
taneitást és önfeledtséget sugároztak, Kayamar bra-
vúrosan váltotta a lágékat, énekével hol teljes értékű 
kíséretet alkotott, hol pedig szólistaként jeleskedett, 
és csak időnként lehetett érzékelni némi félreintoná-
lást. Ahogyan az idol, Bobby McFerrin koncertjein, 
úgy itt is kvázi effekteket produkáló hangszerként, Göncz Renáta (fotó: Herman Péter)
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nélkülözhetetlen eszközként funkcionált a mikro-
fon, tehát a hangversenyt emiatt sem lehetett volna 
akusztikusan megoldani. De ahol van mikrofon, oda 
kellene hangmérnök, hangtechnikus is, ennek sajna 
híján volt a produkció, és ez bizony igen sokat rontott 
néhány megszólaláson: rendszerint a szoprán sok volt, 
még olyan helyeken is, ahol a szólót Kayamar énekel-
te. Némi hangmérnöki munkával sokkal üdítőbb lett 
volna az igen szépen megformált Walking in the Air, 
Howard Blake dala, amelyben Göncz Renáta énekelte 
a szólót kissé fátyolossá, könnyűzenéssé változtatva 
lírai szopránját, keverve ezzel a Hóember című 1982-
es animációs filmben elhangzott eredeti verziót (ahol 
egy kórista kisfiút hallhattunk mesésen naiv hangon 
énekelni) a mára már sokkal ismertebb Nightwish-
féle 1999-es változattal az Oceanborn című albumról, 
ahol még Tarja Turunen énekelte a dalt kicsit dráma-
ibb hangvételben. Ehhez remek kíséretet rögtönzött 
Kayamar, így a dal a koncert kiemelkedő színfoltja lett. 
Hasonlóan kedves élményekkel gazdagított a Weöres 
Sándor versére énekelt Ha a világ rigó lenne, amely-
ben szintén lejjebb lehetett volna venni a szoprán szó-
lóból, de most már nemcsak Kayamar engedte meg 
magának az improvizálást, hanem a szólóba, majd a 
koncert vége felé a többi közreműködő énekébe is ke-
veredtek rögtönzött elemek, s ezek igencsak emelték 
a hangverseny színvonalát. Az említett Weöres-dalban 

ismét madárhangokat hallhattunk a looper segítségé-
vel egymásra helyezve – ha Olivier Messiaen hallhat-
ta volna ezt a produkciót, bizonyára megnyalta volna 
mind a tíz ujját. 

McFerrin koncertjeihez hasonlóan a közönség éne-
keltetése sem maradhatott el – bár ide a nagyobb 
létszám igencsak hiányzott –, viszont az amerikai éne-
kes-karmesterrel való összehasonlításra leginkább a 
ráadás adott alkalmat, mivel itt McFerrin egyik számát 
adta elő Kayamar, a Blackbirdöt, ami nem kis kihívás.  
A dalt lélegzetvisszafojtva hallgatta a közönség, és 
lehet, hogy előfordultak benne intonációs zavarok, 
lehet, hogy a mikrofon használata is mesteribb lesz 
idővel, de egy biztos: Kayamart tisztelettel ajánlom  
Bobby McFerrin legközelebbi magyarországi koncert-
jének szervezői figyelmébe, legalább egy közös szám 
erejéig. 

(Kayamar karácsonyi koncert. Nádor Terem. 2012. 
december 16. 19:00. Közreműködtek: Magyaróvári  
Viktor (Kayamar), Göncz Renáta (szoprán), Lakatos 
Zsuzsa (alt), Uzsaly Bence (tenor), Czinege Ádám 
(basszus).)

Tóth Endre

VÁJTFÜL

Magyaróvári Viktor (fotó: Herman Péter)
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Nem mindenki zenész, aki a Zeneakadémián tanít? 
Bizony nem! Nagy Nóra a számos nyelven végzett 
fordítás és nyelvvizsgáztatás mellett a zeneaka-
démistákat többek között angol nyelvre tanítja.  
Az alábbi interjúban, melynek címét Kosztolányi  
tanulmánykötetének címe ihlette, őt ismerhetjük  
meg közelebbről.

Uzsaly Bence: A Zeneakadémián a nem zenészek  
számítanak csodabogárnak. Akart valaha zenész lenni?

Nagy Nóra: Persze! Azaz zenész nem akartam lenni, 
de zenét tanulni nagyon szerettem volna. Volt egy 
örökölt zongoránk, lelkesen püföltem, de szülői uta-
sításra az uszodába kellett járnom a szemközti zene-
iskola helyett. Aztán eltelt 30 év, és amikor a lányom 
zongorázni kezdett, én is ott voltam az óráin, és évekig 
buzgón gyakoroltam. Sajnos lassan haladtam, de még 
nem adtam föl! Egyszer biztosan újrakezdem, de mos-
tanában nem lenne időm rendszeresen gyakorolni, így 
még várok vele. Van egy visszatérő, de ebben az élet-
ben valószínűleg nem megvalósuló álmom: egy nagy 
rét közepén csellózok iskolai széken ülve, a tehénkém 
nagy bociszemekkel néz, és hallgatja. 

UB: Mi minden jött szóba a pályaválasztásnál?

NN: Csak a nyelvek és az irodalom. Óvodás koromban 
tudtam, hogy könyvekkel akarok foglalkozni. Mindent 
el akartam olvasni! 

NYELV ÉS LÉLEK
UB: Mikor döntötte el, hogy mely nyelveket választja?

NN: Nehéz kérdés volt, mert két nyugati nyelvet 
csak az ELTE-n lehetett szakpárként fölvenni, és ide a  
diplomatacsemetéket leszámítva nagyjából az orszá-
gos verseny első tíz helyezettje kerülhetett be. Két jól  
sikerült OKTV-nek köszönhetően kezdhettem el az  
angol-német szakot, amihez társult a finn. Az angolt 
máig nem sikerült igazán megszeretnem, a gimná-
ziumi angoltanárom hatására választottam, és a 
tőle átvett módszerekkel tanultam aztán egyedül a  
többi nyelvet.

UB: Miben rejlett ez a módszer?

NN: Az alaposságban és abban a mai napig tartó ér-
zésben, hogy sosincs vége, mindig van hova fejlődni. 
A tanárnőm listát írt angliai kiadású könyvekből, és 15 
évesen fölvonatoztam Zalaegerszegről Budapestre, 
hogy beszerezzem őket. Aztán végigtanultam a nyarat, 
már ami a szüleim által elvárt kerti munka és építkezés 
mellett maradt belőle. Nosztalgiával gondolok vissza 
ezekre az évekre, úgy érzem, sokkal több minden be-
lefért akkor az életembe.

UB: Nem érezte gátlónak a fizikai munkát?

NN: Akkor annak éreztem, de amikor már nem kellett 
napi két órát úszni, néhány év kihagyás után magamtól 
kezdtem uszodába járni. Ma ugyanígy vagyok a kerti 
munkával és a sporttal – a gyerekkori kényszerpályák 
gyakran belénk vannak kódolva, de ha később saját 
választásunkból tesszük ugyanezt, akár örömforrás is 
lehet. Ismerek embereket, akik zeneiskolai éveik alatt 
alig várták, hogy abbahagyják a napi gyakorlást, aztán 
később mégis kézbe veszik a hangszerüket. A sport 
idővel számomra eszközzé nemesedett: a szellemi 
teljesítmény fokozásának, a koncentrációjavításnak,  
saját határaim tágításának az eszközévé, amire első-
sorban a hosszú távok alkalmasak: egy 12 órás éjszakai 
úszóverseny 25 m-es medencében vagy a maratonfu-
tás és az ultratávok.

UB: Hány nyelven beszél összesen?

NN: Haton dolgoztam vagy akár dolgozom párhuza-
mosan, angol, német, finn volt a szakom, a neolatin 
nyelvek (olasz, spanyol) a szívemhez állnak közel. Volt 
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idő, amikor a franciát csodáltam, felsőbbrendű nyelv-
nek éreztem, nyilván a kultúra hatására. Legotthono-
sabban a németben és az olaszban mozgok, de mindig 
az angol kellett leginkább belőlem. Ezeken kívül tanul-
tam még sok oroszt meg egy kevés latint.

UB: Merre vitte az egyetem után az útja?

NN: Az Iparművészeti Főiskolára (mai nevén MOME), 
ott tanítottam 18 évig. Oda általában többszöri próbál-
kozás után kerültek a hallgatók, így a tanítványaim jó 
része idősebb volt nálam. Megirigyeltem őket, hogy 
még tanulhatnak. Fél évig irigykedtem, aztán vettem 
egy olasz nyelvkönyvet, és nekiláttam, olvastam jár-
tomban-keltemben, akár egy regényt. 

UB: Szeret az Akadémián tanítani?

NN: Nagyon. Az Iparművészetin is jól éreztem magam, 
de itt más a légkör. Más közeg, zártabb, rendkívül kul-
turált közösség, olyan emberek, akiket együtt és kü-
lön-külön is sokra becsülök és szeretek. Ha az ember 
kilép a járdára, ott fellökik, de itt bent nem! Nagyon jó 
látni az itteni hallgatók céltudatosságát, munkabírását, 
becsületességét és érzéseik őszinte megnyilvánulását. 
Rengeteget tanulok tőlük. Van egy lélektől lélekig kap-
csolat sok hallgatómmal, pedig nem teszek semmi 
különöset ezért. Sokszor a diploma után több évvel 
is írnak, vagy meghívnak a koncertjükre. Az embert 
csodálom itt az emberekben. Az ELTE-n most végzem 
a doktori iskolát, de emberi vonatkozásban itt jobban 
érzem magam.

UB: Válogathat a fordítani valóban?

NN: Furcsa, de igen. Az majdnem mindegy, hogy 
fizetnek-e, és mikor, csak jó legyen. Jó kiadóknak  
dolgozom, illetve bárkinek, aki bármilyen szempontból 
érdekes könyvet kínál. Nem olvasom el előre, nekem is 
meglepetés a történet alakulása, sírok vagy nevetek, 
ha van miért. Megszeretem, hozzánövök, alig bírok 
megválni tőle. Így lassabb, de tartalmasabb a munka, 
ugyanis a fordítás eleve sokkal mélyebb értelmezés, 
mint az olvasás. A másik könyves munkám, hogy ki-
adóknak olvasok, és lektori jelentést írok a könyvről, 
melyben ajánlom vagy sem a magyar kiadását. Ebben 
nem ismerek tréfát: díjnyertes, sikergyanús könyvek 
esetében gyakran oldalakon át részletezem azt, hogy 
(nálam) miért nem üti meg a mércét…

UB: Lehet ennyi nyelvet egyszerre frissen tartani?

NN: Most már lehet. Sok éven át nehezen váltottam 
egyikről a másikra, de idővel összeértek bennem. 

UB: A sok nyelvvel, irodalommal számos ország 
kultúrája, érzésvilága megérintette. Nem gondolt  
rá soha, hogy külföldön éljen?

NN: Nem, soha. Bennem nagyon erősen él a magyar 
nyelv. A fordítónak magyarul kell elsősorban tudnia. 
Amikor egyetemista koromban fél évig az NDK-ban ta-
nultam, a legnagyobb gondot az jelentette, hogy nem 
vihetek magammal egy könyvtárnyi magyar irodalmat. 
Ma már az internet megoldaná ezt, de az egyre romló 
itthoni körülmények ellenére sem élnék külföldön.

UB: Ha választani kellene fordítás és tanítás között, 
melyik mellett döntene?

NN: Nem tudnék választani. Mindkettőt egyformán 
szeretem. De ha az Akadémián nem taníthatnék, le-
het, hogy máshol nem szeretnék, a már említett ritka 
konstelláció valószínűsíthető hiánya miatt.

UB: Mit tart egy jó tanár ismérvének?

NN: Nehéz általánosítani. A jó tanár nem önmagából 
indul ki, hanem mindig az adott diák saját igényére fi-
gyel, és mindenkinek úgy tud segíteni, ahogy az neki 
a legmegfelelőbb. A Zeneakadémián ez különösen ér-
vényes. A főtárgy tanárukkal „magánórákhoz” szokott 
hallgatókkal néha nehéz csoportban dolgozni. Kicsit 
olyan, mint egy zenekar, össze kell hangolódni, de úgy, 
hogy mindenki jól érezze magát.

UB: Van-e, amit fontosnak tartana elmondani a zene-
akadémistáknak?

NN: Nem hiszek a nagy, csak az őszinte szavakban.  
Azt kívánom a mostani hallgatóknak, hogy érezzék itt 
jól magukat, élvezzék a diákéveiket, és örüljenek, hogy 
itt lehetnek. Nem tartanám szerencsésnek, ha ez az 
érzés felsőbbrendűségi tudattal elegyedne bennük, de 
legyenek tisztában a jó légkör értékével, és tudatosan  
vigyázzanak rá. És még valami: fontos, hogy minden-
ki önmagát egyre jobban megismerve megtalálja azt, 
amiből belső tartalékokat képezhet. Hiszem, hogy 
egy jó zenész soha nem tekinti magát kialakult, kész  
művészembernek, hanem mindig képes a megújulásra  
és a fejlődésre.
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