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KÖZÉP-EURÓPAI
IFJÚSÁGI ZENEKAR

CENTRAL EUROPEAN 
YOUTH ORCHESTRA

Közép-európai anzix 
Az EUfónia Közép-európai Ifjúsági Zenekar hangversenye

Műsor:
Günther Eisel: Concerto vonószenekarra
Alban Berg: Hegedűverseny – „Egy angyal emlékének”
Johannes Brahms: IV. (e-moll) szimfónia, op. 98

Jegyek kaphatók: 900, 1200, 2400, 3200 Ft-os áron 
az ismert jegypénztárakban és az interneten (www.jegy.hu) 
Bővebb információ: www.lisztakademia.hu, rendezveny@lisztakademia.hu

iiiiiiiiKKöö éé óó ii

március 04. hétfő 19.30
Művészetek Palotája  Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

Közreműködik:
Rolf Haas – hegedű
EUfónia Közép-európai Ifjúsági Zenekar
Vezényel: Oswald Sallaberger
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EGY VERDI-OPERA 
MAGYARORSZÁGI ŐSBEMUTATÓJA

Verdi: Stiffelio
Magyar Állami Operaház, 

2013. április 8. és június 1., 19 óra

A világszerte töretlen népszerűségnek örvendő, 
1850–52. között keletkezett Rigoletto–Trubadúr–
Traviata „trilógiát” egy máig méltatlanul elfeledett, 
szinte teljesen ismeretlen Verdi opusz, a Stiffelio  
bemutatója előzte meg. Az 1850. november 16-i 
trieszti bemutató bukása érthető: az osztrák és az 
egyházi cenzúra megcsonkította a művet, s kivágta  
a dráma szempontjából kulcsfontosságú utolsó  
jelenetet, az opera csúcspontját.

Pedig a Stiffelio mind témájában, mind zenéjében 
egyéni helyet foglal el Verdi huszonnyolc operájának 
sorában. Egyrészt ez az egyetlen olyan műve, mely-
nek főszereplője egy evangélikus lelkész. Itt fordul 
elő egyedül, hogy népszerűségnek örvendő egyházi  
személyt hívei dicsőítenek. Sőt, páratlan jelenet,  
amikor a házastársi féltékenységében felindult pap 
kardot ránt felesége csábítójára, ám a templomból 
éppen ekkor felcsendülő kórus és orgona hangja  
hallatán kardja megáll a levegőben. 

Az opera koncertszerű előadása a kiváló szerep- 
osztásnak köszönhetően színvonalasnak ígérkezik.

http://opera.hu/hu/Stiffelio/201304081900/info 

Krasznai Gáspár

MEHLIANA

Brad Mehldau (zongora) és 
Mark Guiliana (dob) koncertje 
Trafó, 2013. március 9., 20 óra

Akinek március elejére már igazán elege lett a tél 
szürke ridegségéből, azt most egy olyan koncertre 
invitálom, amely szerintem az év egyik kiemelkedő  
zenei élménye lesz.

Aki szereti az improvizatív zenét, a spontaneitást és 
a meglepetéseket, annak mindenképp ott a helye 
Brad Mehldau új projektjének budapesti állomásán.  
Mehldau valami teljesen újat hoz most nekünk, 
ugyanis tőle nem megszokott az elektronikus zene.  
Tehát a zongora-dob felállást tovább fűszerezik azzal, 
hogy Mehldau csak elektromos hangszeren játszik 
majd. Különleges zenei feszültséget teremtenek azzal,  
hogy mindkét zenész improvizatív, szinte a véletlenre  
bízva magukat, ugyanakkor formalista is, akik hihe-
tetlen technikai és elméleti tudásukból fakadóan 
az absztrakt és bonyolult forma szerelmesei. Mivel 
mindkettő szinte egyszerre jelenik meg, ezért zené-
jük maga a kontrollált káosz, az érzelmek párbaja.  
Mondani sem kell, hogy Brad Mehldau a jazzszíntér 
legjavával játszott már, vagy szerepelt közös felvételen 
(Joshua Redman, Charlie Haden, Kurt Rosenwinkel, 
Wayne Shorter), Guiliana pedig a kortárs jazz egyik 
legtöbbet foglalkoztatott dobosa, aki igen erős rock és 
elektronikus zenei ízt hozott a jazzbe.

Mehldau eddig kétszer lépett fel Magyarországon, 
mindkétszer nagyobb koncerttermekben, most  
viszont egy sokkal kisebb, intimebb környezetben lesz 
hallható.

http://trafo.hu/hu-HU/mehliana

Vikukel Dániel

„TANÍT VALA ÍNEKELNI SZÁJÁBUL”

Csángóországban – a Berka Együttes és moldvai,  
valamint magyarországi mestereik koncertje
Hagyományok Háza, 2013. március 6., 19 óra

Ki ne vágyott volna legalább egyszer életében arra, 
hogy valamilyen rejtélyes időutazásnak köszönhetően  
részt vegyen mondjuk egy szerzői Liszt-koncerten?  
Meghallgassa azt, amit a kotta nem tud egészen 
pontosan rögzíteni, eldöntse, mi tartozik egy szer-
ző, egy életmű előadói hagyományához, és mi lehet  
saját személyes hozzáadott értéke egy-egy mű  
megszólaltatásában.

AJÁNLÓK
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Ehhez hasonló élményt jelent olyan népzenei koncer-
ten részt venni, ahol adatközlő és modern kultúrkörből 
jövő tanítványa együtt is, külön is zenél. Így egyszerre 
érhető tetten a hagyományos stílus, s benne mind-
két fél saját egyéni előadói arculata. A Hagyományok 
Háza Mesterek és Tanítványok sorozatának márciusi  
koncertjén három generációt hallhatunk: a fiatal 
Berkát, középkorú itthoni tanáraikat az Egyszólam 
együttesből, és idős moldvai mestereiket Klézséről.  
A csángók sokszínű zenélési alkalmaiba kalauzolnak 
el bennünket úgy, hogy közben megemlékeznek az 
egykori legendás Zerkula Jánosról és Legedi László  
Andrásról is kedvenc dallamaikon keresztül.

Ma már a különböző táncházakból valószínűleg nem 
ismeretlen a magyar népzene legkülönlegesebb  
hangszereit felvonultató moldvai (furulya, kaval, 
tilinkó, hegedű, koboz, dob) és gyimesi (hegedű,  
gardon) csángók fülbemászó dallamokat használó 
szilaj, ritmikus tánczenéje. Ezen a koncerten viszont 
a táncon kívül még sok más zenés, énekes népszokás,  
esemény elevenedik meg, az újév-köszöntő hejgetés-
től a halottkísérőig.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma meghirdette 
a Fischer Annie, Kodály Zoltán és Lakatos Ablakos 
Dezső művészeti ösztöndíjakat. A pályázatok szak-
mai lebonyolítója a Filharmónia Budapest Nonprofit 
Kft. Fiatal, szakirányú diplomások pályázatait várják  
2013. március 11-ig.

Mindhárom pályázati felhívás 6 hónapra, 2013 első 
félévére (január–június) vonatkozik. Az első félévi 
ösztöndíjat elnyerő pályázók a sikeres félévi beszá-
molót követően lehetőséget kaphatnak az ösztöndíj  
második félévi folytatására.

A Fischer Annie pályázatra jelentkezhetnek azok 
az 1982. január 1. után született fiatal hangszeres  
és énekes szólisták, akik még nem töltötték ki a  
3 ösztöndíjas intervallumot.

A Kodály Zoltán zenei alkotói ösztöndíj elnyerésére 
pályázhatnak azok az 1977. január 1. után született  
fiatal zeneszerzők, zenetudósok és zenekritikusok,  

ÖSZTÖNDÍJAK

S ha koncert közben alig tudsz majd megálljt paran-
csolni lábaidnak, kedves Olvasó, vár még rád egy  
ígéretes táncház!
http://www.hagyomanyokhaza.hu/oldal/11129/

Tatai Lilla

VIZELI MÁTÉ DIPLOMAHANGVERSENYE

2013. március 28-án, csütörtökön 16 órai kezdettel 
a Régi Zeneakadémia Kamaratermében Vizeli Máté 
hegedű diplomahangversenyét hallgathatják meg 
az érdeklődők. J. S. Bach g-moll szólószonátájának  
Adagio és Fuga tétele, valamint Beethoven G-dúr 
szonátája (Op. 30 No. 3) mellett egy, a magyarországi 
koncerttermekben ritkán hallható kuriózum is elhang-
zik: Astor Piazzolla A négy évszak Buenos Airesben  
című műve, amely Vivaldi ismert ciklusának és az 
argentin komponista hamisítatlan tangóinak hang-
zásvilágát ötvözi. A hangversenyen közreműködik  
Csalog Gábor zongoraművész, valamint a diplomázó 
barátaiból alakult kamarazenekar; G. Horváth László 
lesz a koncertmester, vezényel: Dubóczky Gergely.

akik még nem töltötték ki a 3 ösztöndíjas inter- 
vallumot.

A Lakatos Ablakos Dezső ösztöndíjra pályázhatnak  
azok az 1977. január 1. után született fiatal jazz  
előadóművészek, akik még nem töltötték ki a 3 ösztön- 
díjas intervallumot.

Nem nyújthat be pályázatot felsőfokú oktatási  
intézménybe beiratkozott hallgató, valamint aki az 
ösztöndíj ideje alatt központi költségvetési forrásból 
egyéb ösztöndíjban (DLA- vagy PhD-ösztöndíj, az NKA  
támogatása, stb.) vagy egyéb támogatásban részesül.

Az ösztöndíjak bruttó összege 100.000 Ft/hó.

Mindhárom pályázat nyelve: magyar.

A pályázatok benyújtásához szükséges dokumentu-
mokról, az ösztöndíjakról bővebben itt olvashattok: 
http://filharmoniabp.hu/osztondijak

FISCHER ANNIE, KODÁLY ZOLTÁN ÉS LAKATOS ABLAKOS DEZSŐ MŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJ
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27. NEMZETKÖZI KODÁLY SZEMINÁRIUM  
ÉS MŰVÉSZETI FESZTIVÁL, KECSKEMÉT

Az esemény időpontja: 2013. július 15–augusztus 2.
Jelentkezési határidő: 2013. április 15.
Szervező: Kodály Intézet (Kecskemét)
Részletes információ: www.kodalyseminar.hu

A Szeminárium mesterkurzusaira (karvezetés, opera- 
és daléneklés, zeneszerzés, zongora) magyarországi és 
határon túli magyar résztvevők jelentkezését is várjuk.  
Mivel a rendezvény angol nyelven folyik, ezért  
alapfokú nyelvtudás szükséges.

A Kodály Szeminárium és Művészeti Fesztivál intéz-
ménye több mint 30 éves múltra tekint vissza. Célja a  
magyar zenepedagógia eredményeinek közkinccsé  
tétele, a Kodály Zoltán nevével fémjelzett zenepeda-
gógiai rendszer nemzetközi terjesztése, elméleti és  
gyakorlati kérdéseinek megismertetése az érdeklő-
dőkkel. A Szemináriumon a kezdetektől napjainkig 
a világ 52 országából több ezer zenepedagógus és 
karvezető vett részt. Az évek során ez a rendezvény 
– hangversenysorozattal is kibővülve – a kortárs  
zenepedagógia egyik legrangosabb európai találkozó- 
helyévé fejlődött.

Forrás: http://lfze.hu/hirek/930/

ZENEKARI KURZUS KRZYSZTOF PENDERECKI 
VEZÉNYLETÉVEL

A kurzus Westfalenben, Németországban kerül meg-
rendezésre 2013. augusztus 12. és szeptember 1. 
között. A felkészülést turné követi Hollandiába és  
Lengyelországba. 
Jelentkezési határidő: 2013. március 15. 

További információ: 
www.musikakademie-westfalen.de 

HOLLAND ZENEKARI ÉS KAMARAZENEI KURZUS 
(NJO) STEVE REICHHEL

A kurzus több holland városban zajlik 2013. július 22.  
és augusztus 18. között. Jelentkezhetnek klasszikus  
zenekari hangszeresek és zongoristák, valamint  
cselesztán, szintetizátoron és szaxofonon játszók.  

Jelentkezési határidő: 2013. április 1. 

Jelentkezni felvétel beküldésével is lehet, a meghallga-
tások helyszínére nem kell elutazni. 

További információ: www.njo.nl

NYÁRI ZENEAKADÉMIÁK, ZENEKARI KURZUSOK

EREDMÉNYEK
SCHEURING KATA SIKERE

A kijevi V. S. Antonov Nemzetközi Fuvolaversenyen 
Scheuring Kata, BA II. évfolyamos fuvola szakos  
hallgató (Oross Veronika növendéke) egyedüli kül-
földi döntőbe jutott versenyzőként III. díjat nyert.  
A zsűri I. díjat nem adott ki, második helyezett két  
ukrán fuvolista lett. 

Szívből gratulálunk Kata sikeréhez!
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Idei második KKK-nk, azaz Kollégiumi Kulturális 
Klubestünk 2013. március 20-án, szerdán este lesz 
20 órától a Zeneakadémia Bartók Béla Kollégiumá-
ban. Vendégünk Mácsai Pál színművész, rendező, az  
Örkény Színház igazgatója lesz.
Mácsai Pál színészi hivatását a Pince Színházban kezd-
te, még gimnazistaként. A Színművészeti Főiskolára 
felvételt 1980-ban nyert, négy évre rá színész diplo-
mát szerzett. 1989-ig a Nemzeti Színház színésze volt, 
közben 1987 és 1990 között elvégezte a Színművé-
szeti Főiskola rendező szakát is. 1989-ben a Madách 
Színház művészeként folytatta pályafutását, majd 
1993-ban szabadúszóvá vált. Ebben az időszakban 
különböző színházakban vállalt szerepeket és ren-
dezett. 1998-ban elkezdte az ELTE esztétika szakát, 
de 2001-ben megszakította tanulmányait, mivel a 
Madách Kamara művészeti vezetőjévé nevezték ki.  
Pozícióját a színház 2004-es átalakulása és Örkény Ist-
ván Színházzá történt átnevezése után is megtartotta.
1991-ben megkapta a Jászai Mari-díjat, a Színikriti-
kusok Díját 1998-ban és 2000-ben is neki ítélték, a 
Filmkritikusok Díját 2002-ben kapta meg. Prima díjas 
lett 2003-ban, Érdemes művész 2008-ban. 2010-ben 
Budapestért díjat kapott. 
 
Szeretettel vár minden érdeklődőt a két moderátor  
és beszélgetőtárs: Tóth Endre és Czinege Ádám.  
Részvételi szándékotokat a jelentkezes@lfzehok.hu  
e-mail címen jelezzétek. A belépés díjtalan.

KKK

Mácsai Pál (fotó: Gordon Eszter)

Ne feledjétek, versíró, versfordító pályázatunk márci-
us 20-ig tart. Pályázni a palyazat@lfzehok.hu e-mail 
címre küldött, jeligével ellátott alkotásaitokkal tudtok. 
(Az e-mailben írjátok meg teljes neveteket és elérhe-
tőségeteket.) Kategóriánként külön jeligével minimum 
egy, maximum öt verssel lehet indulni a versenyen, 
melyeket csatolt fájlként kell elküldeni. Az első három 
helyezett értékes nyereményben részesül. 
További információért keressétek a főszerkesztőt,  
Tóth Endrét a +36-70-607-2427-es telefonszámon,  
vagy írjatok a palyazat@lfzehok.hu, illetve a  
figaro@lfzehok.hu e-mail címre.  

VERSÍRÓ ÉS VERS- 
FORDÍTÓ PÁLYÁZAT

MIKOR? 

2013. március 20. (szerda), 20:00 

HOL?

LFZE Bartók Béla Kollégiuma, 

1071 Bp., Városligeti fasor 33.

KKK BESZÉLGETŐS 
EST MÁCSAI PÁLLAL
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KÖNYVAJÁNLÓ
„Ránéztem az órámra. Már tíz perccel elmúlt öt, Juli 
sehol. Domosra gondoltam, hogy vár, és Éva nem jön. 
Erőnek erejével elhajtottam az emléket. Ez a most, 
és én vagyok itt. Tizenkét perccel múlt öt, Juli sehol.  
Vajon Domos meddig várt?, jutott eszembe. A pincér 
kilépett a kávézó teraszára, körbenézett, visszament. 
Negyedórával múlt öt.”

Bizonyos életkort elérve talán mindenki elgondolkodik  
azon, hogy tulajdonságai honnan eredeztethetők,  
alkatát kitől örökölte, sorsa melyik felmenőjének 
életútjához hasonlít leginkább. Szeretné megismerni 
családja múltját, azokat a hozzátartozóit és azoknak 
életét, akiket már nem ismerhetett. Persze könnyebb 
dolga van azoknak, akik tudnak kihez fordulni a kérdé-
seikkel, de vannak olyanok is, akik minden lehetősé-
get megragadnak, és akkor sem adják fel a kutatást,  
amikor úgy tűnik, már semmilyen forrásból sem  
értesülhetnek a múlt eseményeiről. 

Grecsó Krisztián Mellettem elférsz című regényének 
főhőse is ilyen minden követ megmozgató ember, 
aki hisz az öröklődésben. Egy pillanatra kérdésessé is 
válik, hogy hol a múlt és a jelen határa. A történelem 
bámulatosan ismétli önmagát, a kérdés csak az, hogy 
észre vesszük-e. Életünk alakulása egy családi titok 
felfedésén, egy ember megismerésén, vagy épp egy 
újságcikken múlik… 

Grecsó fiatalos nyelvezete, történetének, mondatai-
nak sodró áramlása megkönnyíti az olvasást, mégsem  
lehet mondanivalóján könnyelműen átszaladni.  
A könyv első felének megértését kissé nehezíti, hogy a 
főszereplő elődei között több ugyanolyan keresztnevű 
volt. Így néha zavaros, hogy kiről is van szó, de ebben 
eligazít a könyv első és utolsó két oldalán felrajzolt 
családfa. A 2011-es Mellettem elférsz című regényt  
ajánlom mindenkinek, aki a részletekre jobban  
szeretne figyelni, és akit érdekel a múlt. Hátha kedvet  
kapunk a saját családfánk felkutatására.

Kerner Mária

Április 5-én és 6-án (péntek és  
szombat) ismét megrendezzük a  
tavalyi évben rendkívüli sikerrel  
lezajlott Liszt Napokat. 

A programról részletesebb informá-
ciókkal a közeljövőben tudunk szol-
gálni. 

LISZT NAPOK
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ÖSSZMŰVÉSZET

Brian Friel: Hitgyógyász

Előadások: 2013. március 1. 19:00, 
március 21. 19:00 
Helyszín: Ódry Öltöző 

Frank Wedekind: 
A tavasz ébredése

Előadás: 2013. március 3. 19:00
Helyszín: Padlás

Diótörő

Előadások: 2013. március 4. 15:00, 
március 23. 11:00
Helyszín: Hevesi Sándor terem 

Hoffmann meséje alapján Sel- 
meczi György zenéjére – amely a 
magyar kultúrából, a népzenéből, 
a gyermekjátékok világából és 
az operett műfajából merít ihle-
tet – a harmadéves színművész 
osztály hallgatóinak fantáziája 
és játékkedve bontakozik ki, így 
keltik életre Marikával együtt a  
Diótörőt.  

Toldi

Előadások: 2013. március 4. 22:00, 
március 26. 19:00
Helyszín: Rákóczi út 21.

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

A kastély

Franz Kafka A kastély című 
kisregényéből készült színpadi  
játék két részben

Előadások: 2013. március 10. 
15:00, március 29. 15:00
Helyszín: Várkonyi Stúdió

Csehov: 
Medve-Leánykérés-Jubileum

Előadás: 2013. március 12. 15:00
Helyszín: Ódry Színpad

Bertolt Brecht: 
A gömbfejűek és a csúcsfejűek

A gazdag a gazdaggal társul  
szívesen
Rémmese

Előadás: 2013. március 18. 19:00
Helyszín: Rákóczi út 21. 

A gömbfejűek és a csúcsfejűek 
című darab Shakespeare Szeget 
szeggel című drámájáról szóló 
beszélgetésekből nőtte ki magát. 
Brecht alkirálya sem képes le-
küzdeni országában a túltermelési 
válság okozta gondokat. A baj a 
Szeget szeggel-belivel szemben 
nem erkölcsi, hanem gazdasági. 
Alantasabb és durvább. És durváb-
bak az emberek, a problémák, a 
megoldások is. 
A színművész-bábszínész szakirány  
(2008–2013) osztály munkája.

Etűdök fémre, fára, agyagra, 
sárra…

Előadás: 2013. március 19. 19:00
Helyszín: Ódry Színpad

Kegyelem

Krasznahorkai László Herman, a 
vadőr című novellája és Agota 
Kristof A lift kulcsa című drámája 
alapján

Előadások: 2013. március 20. 
19:00, március 28. 19:00
Helyszín: Hevesi Sándor terem

A Kegyelem című darab főhőse 
egy nő és egy vadőr, akiknek  
addig szabályozott élete egy  
ponton túl folytathatatlanná válik.  
A folytathatatlanság felismerése 
és annak tragédiája, valamint a 
tragédia végkimenetele adja a  
történet gerincét. 

BÍÍT

Előadás: 2013. március 25. 15:00 
Helyszín: Ódry Színpad

A III. éves színművész–zenés 
színész szakirányú osztály bemu-
tatkozó előadása igazi zenés szín-
házat teremt. Újraértelmezik és 
újraélik a ’60-as évek legnagyobb 
BÍÍT-dalait és az első BÍÍT-költő (Ar-
thur Rimbaud) verseit.

Színház- és Filmművészeti Egyetem
(1088 Budapest, Vas utca 2/c; 1088 Budapest, Rákóczi út 21.)
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2013. január 8-án tartotta első ülését az új tagokból 
álló Szenátus. Új összetétele a következő:
Oktató-kutató tagjai: Binder Károly, Dobozy Borbála,  
Farkasné Dobszay Ágnes, Fekete Gyula, Hőna  
Gusztáv, Kovács Sándor, Kutnyánszky Csaba, Meláth  
Andrea, Nemes László, Richter Pál, Vigh Andrea.  
A Szenátus egyéb munkakörben foglalkoztatottak által 
választott tagja: Gazsi Olivia. Az Egyetemen működő 
szakszervezeti alapszervezet a Szenátusba Tóth Balázst 
delegálta. A Hallgatói Önkormányzat közgyűlése által 
delegált tagok: Czinege Ádám Balázs (elnök – hiva-
talból tag), Nász Renáta (Diákjóléti Bizottság elnök), 
Rimaszécsi János (közkapcsolati felelős), Uzsaly Bence 
András (tanulmányi alelnök). A Doktorandusz Önkor-
mányzat által delegált képviselő: Tóth Endre (elnök). 
A fentieken kívül a testületnek tagja tisztségénél fogva 
a rektor, Batta András, aki egyben a Szenátus elnöke, 
valamint a főigazgató, Kovács Anna.

A napirendi pontok előtt Batta András kívánt boldog új 
esztendőt a megjelenteknek. Gratulált az új tagoknak 
a kinevezéshez és eredményes munkát kívánt az elkö-
vetkező időszakra. A régi tagoknak az újraválasztáshoz 
gratulált. Elmondta, hogy a Zeneakadémia jelenlegi 
helyzete jónak mondható, hiszen az év végén az Egye-
tem 2 milliárd forintot kapott a Nagy Projekthez és 800 
millió forintot az orgona felújítására. Az új alapító ok-
irat már a miniszternél van, reméli a kedvező döntést 
és a minisztérium további támogatását.

Az első napirendi pont a decemberi szenátusi válasz-
tásokról szólt. Tóth László ismertette a tagok névsorát. 
A második napirendi pontban a tanárképzésről esett 
szó: Vigh Andrea általános rektorhelyettes elmondta, 
hogy új rendszerű tanárképzés lesz a jövő tanévtől. Ez 
gyakorlatban azt jelenti, hogy egyes szakokon visszatér 
az osztatlan képzés (bővebb információ a 21. oldalon).

A harmadik napirendi pontban Csonka András kul-
turális igazgató a koncertszervezés főbb alapelve-
iről beszélt. A Liszt Ferenc téri épület megnyitása 

után saját erőre kell építeni, hallgatói koncerteket 
kell szervezni, nemzetközi viszonylatban is be kell  
kerülni a körforgásba. Egyrészt olyan koncerteket kell 
szervezni, amiken nemzetközi hírességek szerepelnek, 
másrészt olyanokat, amelyeken nemzetközi karrierrel 
bíró hazai muzsikusok játszanak. Megjegyezte, hogy 
fontos visszaállítani a Zeneakadémia Nagytermének 
koncertéletét és azt, hogy ez az új, egyben régi te-
rem, most már korszerű eszközökkel lesz felszerelve, 
így képessé válik arra, hogy befogadjon számos külsős 
koncertet is. Elmondta, hogy már most 172 bejegyzett 
rendezvénye van a Nagyteremnek és a Kisteremnek 
együttvéve a 2013/2014-es évadra. Ez a szám 86 saját, 
78 befogadott és 8 bérletes előadásból tevődik össze.

Az újonnan életbelépő jogszabályi változtatások 
szükségessé tették egy rendkívüli szenátusi ülés  
összehívását, amelyet Batta András rektor úr január 
29. napjára tűzött ki.  A jogszabályi rendelkezésekből 
adódó implementációs kötelezettségekre tekintettel 
a Szenátus megszavazta a Doktori Iskola Szervezeti 
és Működési Szabályzatának módosítását oly módon, 
hogy az koherens legyen mind a jogi, mind pedig a már 
fennálló szervezeti struktúrával. A módosító indítványt 
a Szenátus egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül fogadta el.

Második napirendi pontként az egyházzene tanszék 
vezetésére kiírt pályázat következett, amelynek kere-
tében tanszékvezetői pályázatot nyújtott be Farkasné 
Dobszay Ágnes. A tanárnő szóbeli beszámolójában 
kiemelte az egyházzene tanszék elkötelezettségét az 
intézmény 21. századi céljai mellett, illetve részlete-
sen ismertette pályázatának azon pontjait, amelyek a 
hosszú távú jövőre vonatkozóan megkerülhetetlenül 
fontos célokat és információkat tartalmaznak. A Sze-
nátus támogatta a tanárnő tanszékvezetői pozícióba 
történő kinevezését.

Az Egyebek napirendi pont alatt a főigazgató asszony 
beszámolt a gazdasági csoport adminisztratív tevé-

ÚJ ÉV, ÚJ SZENÁTUS, 
AVAGY SZENÁTUSI ÜLÉSEK 3 IN 1



2013. március | FIGARO

11SZENÁTUS

kenységeinek változásairól, amelyek egy új központi 
bérszámfejtő rendszer üzembe állítása miatt állnak be.

A Szenátus következő ülését 2013. február 5-én tartotta.  
Az első napirendi pontban a Szenátus az Egyetem 
Szervezeti és Működési Szabályzatának a Gazdasági 
Tanács feladataira vonatkozóan javasolt módosításait  
vitatta meg és megállapította a módosításokkal egy-
séges szerkezetbe foglalt szövegét. A jelen szabályzat 
egységes szerkezetbe foglalt szövege 2013. február 15. 
napjától hatályos. A rektor elmondta, hogy az SZMSZ 
és az organogram változásait megelőzően elkészült az 
új alapító okirat, melynek ez év szeptemberétől kell 
életbe lépnie. Minőségi változás jön létre az új egye-
temen, forrásra és támogatásra vár az oktatás és a kul-
túra terén. A miniszter külön foglalkozott az egyetem  
ügyével, nemcsak panasznapot tartottak, hanem a 
jövő felvázolásáról is szó esett.

A második napirendi pontban személyi kérdésekben  
döntött a testület: a Szenátus véleményezte és tá-
mogatta Dráfi Kálmán egyetemi tanári pályázatát, 
Perényi Eszter számára Professor Emerita címet 
adományozott, valamint támogatta a Doktori Iskolát  
érintő alábbi személyi döntéseket:

A Doktori Iskola új vezetője (aki egyben az Egyetemi  
Doktori Tanács és a PhD Doktori Tanács elnöke):  
Kovács Sándor egyetemi tanár.

A Doktori Iskola törzstagjai: Batta András, Falvai  
Sándor, Hőna Gusztáv, Jeney Zoltán, Kollár Éva,  
Komlós Katalin, Kovács Sándor, Kutnyánszky Csaba, 
Tihanyi László, Vigh Andrea, Kamp Salamon (PTE).  
Az Egyetemi Doktori Tanács tagjai: Kovács Sándor  
(elnök), Batta András, Falvai Sándor, Jeney Zoltán,  
Kollár Éva, Komlós Katalin, Kutnyánszky Csaba,  
Somfai László, Tihanyi László, Vigh Andrea, Kamp 
Salamon, Kocsis Zoltán, Madas Edit (PPKE), Szegedy-
Maszák Mihály (ELTE). A DLA Doktori Tanács tagjai:  
Kutnyánszky Csaba (elnök), Falvai Sándor, Hőna  
Gusztáv, Jeney Zoltán, Kollár Éva, Marton Éva,  
Mohay Miklós, Nagy Péter, Perényi Eszter, Soós  
András, Tihanyi László, Vigh Andrea, Vikárius László,  
Kamp Salamon, Karasszon Dezső. A PhD Doktori Ta-

nács tagjai: Kovács Sándor (elnök), Batta András,  
Dalos Anna, Kárpáti János, Komlós Katalin, Péteri  
Lóránt, Richter Pál, Somfai László, Tallián Tibor, Vikárius  
László, Domokos Mária, Madas Edit, Szegedy-Maszák 
Mihály.

A Szenátus támogatta az egyetem új kommunikációs 
és marketing igazgatója, Szabó Stein Imre pályázatát.

A Szenátus az Oktatási és Tanulmányi Bizottság elnö-
kének Vigh Andrea általános rektorhelyettest, oktatói 
tagjainak Marton Éva, Fekete Gyula tanszékvezetőket 
és Kutnyánszky Csaba oktatási rektorhelyettest válasz-
totta meg.  A bizottság munkájában tanácskozási jog-
gal részt vesz Gazsi Olivia, az Oktatási és Tanulmányi  
Osztály vezetője is. A bizottságba a HÖK a követ-
kező hallgatókat delegálta: Uzsaly Bence András,  
Tóth Adrienn, Békéssy Lili, póttag: Kerner Mária.

A harmadik napirendi pontban a Bartók Béla Zenemű-
vészeti Szakközépiskola és Gimnázium Alapító Okiratá-
nak módosítását, továbbá igazgatójának beszámolóját 
véleményezte a Szenátus.

A konzi igazgatója, Benkő Szabolcs felhívta a figyelmet 
az alapító okirat 10. pontjára, mely meghatározza a 
maximálisan felvehető tanulók létszámát 350 főre. 
Valamint arra, hogy indul népzene tanszak is a Bartók-
ban. Beszámolójában elmondta, hogy új szemléletet 
vezettek be a gazdálkodásba, mely szerint meg kell 
felelni a szülőnek, diáknak, fenntartónak. Úgy kell si-
kereket felmutatni, hogy ezek egyszerre teljesüljenek. 
Elmondása szerint sikeres volt a romok eltakarítása, 
melyet az előző vezetőség hagyott maga után. A költ-
ségvetés tervezése folyamatban van, a nyugdíjazások 
még a kormányrendelet előtt megtörténtek, így ki tud-
tak írni új állásokra pályázatokat. Ezzel megmentettek 
12 státuszt és fiatalabb munkaerőkkel tudják feltölteni 
az iskola tanári karát. A felújított épületrészek elké-
szültek, eszközfejlesztésre 11,5 millió forintot sikerült 
nyerni, melynek nagy részét hangszerekre költik.

Nász Renáta, Rimaszécsi János
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A sudoku rejtvény szabályai: minden sorban, oszlopban és 3x3-as keretben egy szám csak egyszer fordulhat elő.  
Sok sikert a megfejtéshez! 

Kristofori Ferenc

SUDOKU
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Konta Noémi és Tóth-Vajna Zsombor  
(fotó: Herman Péter)

BANDEMONDA

„A virágzás olyan, mint mi, akik ezt a zenekart lét-
rehoztuk: fiatalság, ígéret, élet van benne. Amikor 
muzsikálunk, egymáshoz, a hallgatósághoz, a min-
dennapi élethez kapcsolódunk. Azt keressük, hogyan  
lesz a zene élő és éltető lelki táplálék.”

A Musica florens kamarazenekar 2012 augusztusában  
alakult, Konta Noémi és Tóth-Vajna Zsombor veze-
tésével. Az együttes alapításának ötlete a két fiatal 
csembalista fejéből pattant ki, majd gyorsan követőkre  
talált régi kamaratársak, ismerősök személyében.  
A volt és jelenlegi zeneakadémistákból álló társaság 
a folyamatos munkának köszönhetően rövid idő alatt 
összeszokott, egységes csapattá vált. Karmester nél-
kül dolgoznak, így annál szükségszerűbb, hogy össze- 
tartsanak, és mindenki ugyanannyira magáénak érez-
hesse a zenekart.

Az együttes tagjai közül többen már tapasztalt régi 
zene játékosok, míg vannak köztük olyanok is, akik 
csak most ismerkednek a barokk játékmóddal.  
A zenészek fontosnak tartják, hogy a választott műve-
ket a legnagyobb előadókat hallgatva is tanulmányoz-
zák. Inspirálóan hat rájuk többek között az Il Giardino 
Armonico, a Freiburg Barockorchester, a Modo An-
tiquo, valamint William Christie és Jordi Savall együt-
tesei is. Játékuk során azonban nem már meglévő 
interpretációkat másolnak, és nem követnek merev 
szabályokat sem. Arra törekszenek, hogy játékukkal a 

MUSICA FLORENS KAMARAZENEKAR: 
„ÉLETET A ZENÉBE – ZENÉT AZ ÉLETBE!”

művekből a zene legalapvetőbb tartalmát szabadítsák 
fel, s közvetítsék a közönség felé.

Próbáikon közös ötletelés zajlik, mindenki hozzáteheti 
saját gondolatait a darabhoz. A megfelelő belső kont-
rollal párosulva talán ez lehet az, amitől előadásukban 
a művek igazán élővé válhatnak. A zenészek együtt 
lélegeznek a zenével, s hűen követik annak minden 
mozzanatát. Az együttes, a régi zene játék szellemé-
től kicsit sem idegen módon szabadon kezeli a hang-
szer-összeállítás kérdését, s az improvizációnak is teret 
ad a próbákon és az előadáson egyaránt. 

A Musica florens bemutatkozó koncertjére január 
25-én került sor a Nádor Teremben. Műsorukon sze-
repelt Purcell Abdelazar-szvitje, Buxtehude Herr ist 
mit mir kantátája, Händel HWV 317-es D-dúr concerto 
grossoja, valamint játszottak részleteket a Harmonia 
caelestisből is. A darabok közötti szünetekben rövid 
ismeretterjesztő szövegeket, anekdotákat hallhatott a 
közönség. A koncerten a zenekar énekes szólistákkal 
kiegészülve lépett fel, s a jövőben is tervezik az együtt-
működést.

Az együttes tervei között szerepel a teljes Harmonia  
caelestis gyűjtemény megszólaltatása, mely egy  
háromestés koncertsorozat keretein belül valósulna 
meg. A terv különleges jelentőségét adja, hogy az 
Esterházy Pál herceg nevével fémjelzett gyűjtemény 
nagyon régen nem hangzott fel Magyarországon teljes 
egészében. A zenekar összetétele kiváló lehetőséget  
biztosít concertók előadására is. A lelkes tagok  
közül már többen is vállalkoztak szólista szerepre,  
s van olyan is, aki a diplomakoncertjén fog játszani az 
együttessel.

A Musica florens kamarazenekar fiatalos lendülettel, 
hatalmas energiával indul útjára. Szeretnék, ha elő-
adásaikkal a zene minél több embert tudna megszó-
lítani, minél több réteghez tudna eljutni. Hosszú távú 
céljaik között szerepelnek gyermekprogramok, isme-
retterjesztő előadások, és szeretnének együttműködni 
táncosokkal, színészekkel is.

Terveikhez kitartást és sok sikert kívánunk!

Belinszky Anna
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Március 23-án nyílik meg új helyén, a IX. kerületi 
Mátyás utca 8. szám alatt a Budapest Music Center.  
A vadonatúj zenei központról Gőz Lászlót, a BMC  
alapítóját, ügyvezető igazgatóját kérdeztük.

Magyar Eszter: Mikor és miért fogalmazódott meg az 
igény az új központra?

Gőz László: Az elmúlt 17 évben elért eredmények mel-
lett rá kellett jönnünk, hogy rengeteg dolog változott a 
zene világában. A fizikai lemezkiadás (CD) évi 50%-os  
visszaesést mutat, a koncertlátogatók száma sem nőtt. 
Új területekkel kell bővítenünk a BMC portfolióját. De 
talán a legfontosabb, hogy hatvanas éveim felé tartva, 
szeretném biztonságban tudni az elmúlt 17 év mun-
káját.
 
ME: Hogyan esett a választás erre az épületre? Ezen a 
környéken akart maradni?

GL: Ez az épület – bár 80%-ban le lett bontva – a ve-
gyes kövezetű falai miatt tökéletesen alkalmas volt az 
elképzeléseink megvalósítására. Az elmúlt években a 
Ferencváros nagy fejlődésen ment keresztül. A kerü-
let adottsága, hogy 10 perc távolságban van egymás-
tól és tőlünk is a négy legnagyobb egyetem: Műszaki, 
Közgazdasági, ELTE Jogi és Bölcsész Kar, arról nem is 
beszélve, hogy a kerület valóságos kulturális negyeddé 
vált, hiszen ott van a Müpa, a Nemzeti Színház, és a 
lassan megnyíló CET.

ME: De mi a garancia arra, hogy a közönség a BMC-t 
fogja majd választani?

GL: Garantálni nem tudunk semmit, csak rajtunk  
múlik, ha jól csináljuk a dolgunkat, várhatóan sokan 
lesznek rá kíváncsiak.

ME: A terv régóta megvan – miért csak most valósul-
hatott meg?

GL: A ház magántulajdon, a gazdasági válság miatt 
csak most kaptunk hitelt, de ez elég időt adott arra, 
hogy a ház belső logisztikáját nyugodtan megtervez-
hessük.

ME: Már a megvalósítás is meglehetősen költséges 
volt. Hogyan képzelik el a komplexum fenntartását 
hosszú távon?

GL: A hitelt – havi 10 millió forint – vissza kell fizetnem, 
ez 70 éves koromig komoly feladat lesz. Rendelkeztem 
arról, hogy ha már nem élünk, a ház teljes tartalmával 
a világra maradjon, ne lehessen eladni, átépíteni, és 
a funkcióját megváltoztatni. A ház fenntartását illető-
en tettünk lépéseket a Főváros és a kultusztárca felé,  
reményeink szerint kapunk működési támogatást,  
tekintettel arra, hogy számos közfunkciót látunk el.

ME: Havi 10 millió nem kis pénz. Ha szabad érdeklőd-
ni, miből szándékozik visszafizetni?

GL: Eddig is ennyit költöttünk a könyvtárra, a zenei 
információs központra és a lemezkiadásra és jó pár 
kortárs zenei koncertre. A cég a háztól független és 
a házban rendezett üzleti rendezvényeiből befolyó  
bevételeiből fedezi majd a banki kölcsön visszafize- 
tését.

ME: Mi minden lesz tulajdonképpen ebben a sokfunk-
ciós épületben?

GL: A pincében próbaterem, hangszerraktár, a kiadó 
CD-raktára, konyha, 150 fős étterem-kávéház, ben-
ne jazz klub, ami kétszintes. A földszinten a 350 fős  

„NYITOTTAK VAGYUNK MINDENRE”

Gőz László
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BMC (fotó: Végh Dániel)

KULISSZA

koncertterem a hozzátartozó előtérrel, művészöltözők-
kel, stúdió feljátszó helyiségekkel. Az emeleten lesznek 
az irodák, a hangstúdiók lejátszó helyiségei, Eötvös 
Péter kurzusintézete és a könyvtár, ami egyben kama-
rakoncertek és előadások megtartására is alkalmas. 
A további két szinten van még két rendezvényterem  
(60 és 120 fős), 11 db kétszemélyes vendégszoba és 
egy professzori lakás, valamint egy nyitott tetőterasz. 

ME: A márciusi nyitásig több ún. hangoló koncertet is 
tartanak. Mi garantálja a tökéletes akusztikát?

GL: December óta négy behangoló koncertet tartot-
tunk a házban, a Concerto Budapest Schubert-Haydn 
bérlete mellett a Bard College kamarakoncertjét. Az 
akusztikai elvárásokat Eötvös Péter zeneszerzővel,  
Erdélyi Péter és Dorozsmai Péter hangstúdió veze-
tőkkel fogalmaztuk meg, ennek alapján készítette el  
Fürjes Andor akusztikus. A házban, egy időben akár 
nyolc helyen is szólhat zene, így az akusztika nemcsak  
teremakusztikát jelent, hanem épületakusztikát is.

ME: Milyen programokra számíthatunk? Milyen  
közönséget céloztak meg?

GL: Egyértelműen a kamarazene lesz a profilunk,
hiszen a fővárosban ez az első, kifejezetten 
kamarazenére készült terem. Az állítható 
magasságú alapszínpad 50 m2, persze 
bővíthető, de az már a közönség 

számának csökkenésével jár. A ház koncertéletét –  
állandó programtámogatás híján – egyelőre a befo-
gadott koncertek határozzák meg, de ez várhatóan  
hamar megváltozik. Aki a BMC-t ismeri, tudja, hogy 
közel áll hozzánk a kortárs zene, jazz, de nyitottak  
vagyunk az ifjúsági koncertektől a zenetörténeti elő-
adásokig mindenre.

ME: Milyen saját produkciók várhatók?

GL: Évente 2-3 nagyobb nemzetközi kurzust tervezünk, 
remélhetőleg ez 8-10 koncertet is kivált. Szeretnénk 
tematikus sorozatokat elindítani, akár kortárs, akár 
klasszikus zenéről van szó. Ilyenek például a hang-
szerek köré épülő sorozatok, a legfiatalabb magyar 
előadóktól az ismertebbeken keresztül a külföldi mű-
vészekig. Szeretnénk bevezetni, hogy minden előadás 
előtt legyen ingyenes zenei (történeti, életrajzi, darab-
elemzési) előadás a könyvtárban. 

ME: Milyen nagyágyúkat szándékozik meghívni?

GL: Ezt csak és kizárólag az anyagi háttér szabja meg, 
bárki jön el, a koncertje ilyen kis befogadóképes-
ségű teremben nem lehet rentábilis. Egy októberi  

koncert már biztos, kétestés koncertet ad az 
Ensemble Modern, Eötvös Péter 

vezényletével.
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Fazekas Gergely:
J. S. Bach és az alkohol1

Kovács Sándornak, tisztelettel, szeretettel

Johann Sebastian Bach élete és műve a legagyonkuta-
tottabb területek közé tartozik a zenetörténet-írásban. 
A Belfastban élő, japán származású zenetörténész, Yo 
Tomita által gondozott internetes Bach-bibliográfia 
(http://www.qub.ac.uk/~tomita/bachbib/), amely fel- 
sorolja az elmúlt háromszáz évben keletkezett vala-
mennyi Bachhal kapcsolatos cikk, tanulmány és könyv 
címét, jelen pillanatban több mint 52.000 tételt tartal-
maz. Ezek közül azonban mindössze kettő foglalkozik  
az életmű egy ez ideáig alulértékelt aspektusával:  
a zeneszerző és az alkohol kapcsolatával. 

Johann Sebastian Bach műjegyzékében nem találunk 
afféle Trinkliedeket, vagyis bordalokat, amilyeneket 
például Lassusnál vagy Beethovennél (a 2001-es Grove- 
lexikon Lassus szócikke megemlíti például, hogy a 
Lassus számos bordalában kifejezett álláspont, mi-
szerint a bor finomabb a sörnél, alighanem a szerző 
személyes ízlését tükrözi), függetlenül azonban attól, 
hogy az alkohol konkrétan a művekben nem jelenik 
meg, közvetett forrásokra alapozva megkockáztat-
hatjuk a kijelentést, hogy Bach esetében az alkohol 
meghatározó szerepet játszott az alkotói folyamatban.  
Ahogy az amerikai Bach-kutató, Christoph Wolff fogal-
maz nagyszabású életrajzában: „Bach gyakran pipázott 
vagy tubákozott a kollégák, barátok népes társaságá-
ban. Igaz, amikor visszavonult dolgozószobája magá-
nyába, úgy tűnik, szívesebben vitt magával egy üveg 
pálinkát.” (J. S. Bach. A tudós zeneszerző, 2009, Széky 
János fordítása). Bach kompozíciós módszerét Robert 
L. Marshall alapvető filológiai munkája (The Composi-
tional Process of J. S. Bach, 1972) óta számos kutató 
vizsgálta, de egyikük sem tér ki arra, hogy az alkohol 
miként befolyásolta a zeneszerzői munkát. Nos, erre 
én sem fogok tudni választ adni. Arra azonban kísérle-
tet tehetünk, hogy röviden áttekintsük a korszak alko-

holfogyasztási szokásait, különös tekintettel azokra a 
forrásokra, amelyek Johann Sebastian Bach különféle 
alkoholfajtákhoz való viszonyára utalnak – s bármily 
meglepő, nem kevés efféle áll rendelkezésünkre. 
1713-ban, az addigra már komoly orgonaszakértői 
hírnévvel rendelkező Bachot a hallei városi tanács 
meghívta, hogy a Miasszonyunk-templom épülő  
orgonájáról mondjon véleményt, egyben a templom  
lehetséges kántorjelöltjeként is tárgyaltak vele.  
A városi tanács vendégeként négy napot töltött 
Halléban, november 28. és december 1. között.  
Ez idő alatt a város legelőkelőbb fogadójában lakott,  
s a fennmaradt számla alapján a következőket számol-
tatta el meghívóival:

Ételre: 2 tallér, 16 garas
Sörre: 18 garas
Pálinkára: 8 garas
Fűtésre: 1 tallér, 4 garas
Szállásra és világításra: 2 tallér
Dohányra: 4 garas

1 A Kovács Sándor 60. születésnapja alkalmából 2009. november 29-én megrendezett tudományos ülésszakon elhangzott  
előadás szerkesztett, rövidített változata.
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Bár nem tudjuk, hogy Bach egyedül fogyasztotta-e el 
szűk négy nap alatt a fentieket, a sörre elszámolt 18 
garas igen tetemes mennyiség: fogyasztói áron ezért 
az összegért 30 liter sört lehetett venni akkoriban, ami 
azt jelenti, hogy Bach napi hét liter sört fogyasztott, 
némi pálinkával kiegészítve. Ennél is megdöbbentőbb 
egy 1725-ös orgonavizsgálathoz kapcsolódó számla,  
amely csak néhány éve került elő s jelent meg a 
Bach-Dokumente 2007-ben publikált ötödik köteté-
ben. Eszerint a Gerában orgonavizsgálatot tartó Bach 
1725. május 30. és június 6. között, vagyis egy hét 
alatt, 9 garas értékben fogyasztott pálinkát, s 2 tal-
lér, 4 garas, 8 pfennig (vagyis valamivel több, mint 52 
garas) értékben sört, ez utóbbi pedig napi több mint 
tíz litert jelent. Jó eséllyel feltételezzük persze, hogy 
ezt a mennyiséget nem egyedül itta meg, jóllehet a  
teljes fogyasztást a sajátjaként számoltatta el.

Nem vetette meg Johann Sebastian Bach a bort sem. 
A gerai orgonavizsgálatot követően például több 
mint 7 tallér értékben vásárolt az otthoniak, és saját 
maga számára Moslerweint, vagyis furmintot, miként  
arról egy másik számla tanúskodik. És nagyra tartotta 
a korban igen népszerű mustot is, amellyel kapcso-
latban kevés fennmaradt levelének egyikét érdemes 
hosszabban idézni. Johann Elias Bach, Johann Sebas-
tian unokaöccse, akit személyes titkárként alkalmazott 
1738 és 1742 között (Elias a lipcsei egyetemen volt 
teológiahallgató), 1743-tól Schweinfurtban működött 
kántorként, s nagybátyjának 1748-ban kisebb hordó  
mustot küldött ajándékba. Bach köszönőlevele a  
következőképpen hangzik: 

„Hogy kegyelmed s igen kedves asszonya jól vannak, 
arról biztosít Kegyelmednek szíves levele, mit tegnap 
kaptam a küldött becses hordócska musttal egyetem-
ben, miért is ezennel illő köszönetet mondok. Hanem 
fölöttébb sajnálnivaló, hogy a hordócska, vagy, mert 
a szekéren rázkódott, vagy egyéb okból, kárt szen-
vedett: mert miután kinyittatott, s a felénk szokásos 
visitatio megtörtént, csaknem harmad résznyire üres-
nek találtatott, s a visitatornak megállapítása szerint 

hat kancsóra valónál több benne nem volt; s bizony 
nagy kár, hogy Isten eme becses adományából bárha  
a legkisebb cseppnek is kárba kellett vesznie. […]  
Ámbár Rokonom-Uram kegyesen offerálta, hogy 
hasonló liqueurrel nékünk a jövőben is asszisztál;  
Mindazonáltal a helybéli igen magas illetékek miatt 
erről le kell beszélnem; mert miután a fuvar 16 garas, 
a fuvaros 2 garas, a vámszedő 2 garas, a tartományi 
adó 5 garas, 3 pfennig, az általános adó 3 garas költ-
ségbe vert, Rokonom Uram maga is kiszámolhatja,  
hogy pintje nekem csaknem 5 garasban van, ami 
ajándéknak mégiscsak kicsit drága.” (1748. november  
2-i levél, Dávid Gábor fordítása)

A mai szemmel talán rendkívüli mértékűnek tűnő alko-
holfogyasztás akkoriban nem számított kivételesnek. 
Miként Benda Borbála Étkezési szokások a 17. szá-
zadi főúri udvarokban című doktori disszertációjából 
kiderül, napi több liter bor vagy sör szervezetbe való 
bevitele általánosnak tekinthető ebben az időszakban, 
amit jórészt az ivóvíz hiánya, pontosabban az ivóvíz 
rendkívüli szennyezettsége magyaráz. Benda hívja fel 
a figyelmet arra is, hogy az egyes alkoholfajták több-
nyire különféle társadalmi csoportokhoz köthetők, s 
földrajzilag megosztották Európát. A sört alacsonyabb 
rendűnek tartották: ahogy a neves pedagógus és író, a 
cseh Comenius fogalmaz 1685-ben – 18. századi ma-
gyar fordításban –, „az hol bor nintsen, sert isznak”. 
Ugyancsak erre mutat rá, hogy a Johann Heinrich Zed-
ler által 1731 és 1754 között Lipcsében kiadott 64 kö-
tetes Universal-Lexikon, amely méretében felülmúlja, 
időben pedig két évtizeddel megelőzi a nagy francia 
Enciklopédiát, tízszer akkora terjedelmet szán a Wein 
szócikknek, mint a Beer szócikknek. 

S bár – miként az imént láthattuk – Bach nem érezte 
rangján alulinak a sörfogyasztást (NB többen vagyunk 
ezzel így), egyik fiatalkori művében maga is „buta sza-
márnak” nevezte azokat, akik bor helyett sört isznak. 
Az 1708-ban keletkezett, töredékesen fennmaradt, 
esküvői Quodlibet (BWV 524) egy pontján hangzik 
el a fenti megjegyzés, s miként korabeli leírásokból 
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tudható, a Quodlibet szórakoztató műfaja nemcsak 
szövegében idézi meg, de a konkrét előadás fizikai 
valójában is igényelte az alkoholt. Erre utal a neves 
kantátaszöveg-író Erdmann Neumeister A tiszta és 
gáláns költészet megalkotásának legújabb művésze-
te című, 1707-es írásában, ahol a következőket írja:  
„A Quodlibet a régi trunkene Litanei [részeg litánia] 
gáláns utóda, szólások, mondások és malac viccek 
egyvelege megzenésítve.” 

Hogy a sör az alsóbb társadalmi osztályok jellemző ita-
la, az Bach egyik kései művéből is egyértelművé válik. 
A Kunst der Fuge első változatával egyidős, 1742-es 
Cantate en burlesque, vagyis a Parasztkantáta (BWV 
212) második tétele jól ismert a hazai közönség számá-
ra is, egyszerű kétszólamú vokális letétjével a magyar 
kóruskultúra szerves részét képezi. Közismert fordítása 
azonban köszönő viszonyban sincs az eredetivel: 

Üdv rád és házad népére, 
te jó szántóvető!
Te mindig szívesen fogadsz, 
miként a nyáridőt.
Ím, eljöttünk szép lányodért, 
kit vár a vőlegény,
szívében, mint száz rózsatő, 
virul a halk remény.

A pszeudo-népi közegben játszódó kantáta szövegét 
Picander, Bach kedvelt szövegírója jegyzi, s a darabot  
Carl Heinrich von Dieskeau udvari kamarás és 
adószedő tiszteletére írták, aki a szász fejedelem  
hűbéradományaként a birtokához csatolhatott  
három Lipcse környéki falut (ez a Dieskeau volt egyéb-
ként a 20. század legendás énekese, Dietrich-Fischer 
Dieskau egyik őse). Az alkalomra rendezett ünnepség 
keretében adták elő a részben felsőszász nyelvjá-
rást használó művet, melynek első versszaka magyar  
nyersfordításban a következőképpen hangzik:  

Új felettes hatóságunk van,
Kamarásunk személyében.
Sört ad nekünk, mely a fejünkbe száll,
Ez a nagy helyzet.
A tiszteletes mindig rosszban jár;
Zenészek, készüljetek gyorsan!
Mariska már rázza kötényét, 
Ez a csélcsap kis teremtés!

Hogy az új hűbérúr ingyen sörre hívja meg a falu lakos-
ságát, korabeli szokásnak számított, s aligha volt bárki, 
aki ehelyett ingyen bort kívánt. A mű zárótételének 
szövegében aztán már nem nevesül a fogyasztandó 
alkohol, hiszen maga Dieskau feltehetőleg bort ivott.  

Oda megyünk, ahol a duda brummog 
a kocsmában, 
és boldogan kiáltjuk: 
Éljen Dieskau és háza népe, 
kapja ajándékul
mindazt, mire vágyik, 
és mindazt, mit magának megkíván!

A fenti vázlatos áttekintésből egyértelműen kiderül, 
hogy Bachnak nemcsak kompozíciós segédeszköze 
volt az alkohol (hideg téli napokon nélkülözhetetlen 
belső fűtőanyag), hanem műveiben is megjelenik, a 
legkorábbi kompozíciókban éppúgy, mint az utolsó 
évek darabjaiban. S ahogy a zenetudományi tanszék 
vezetője, Kovács Sándor tiszteletére rendezett konfe-
rencián az ülést levezető elnök, Farkas Zoltán rámu-
tatott, Bach alkoholfogyasztási szokásai a 19. századi 
Bach-recepció Beethoventől származó kulcsmondatát 
is – „nem pataknak (Bach), hanem tengernek (Meer) 
kellene neveznünk” – teljességgel új megvilágításba 
helyezik.

(Fazekas Gergely írásával Johann Sebastian Bach  
születésének 328. évfordulójára emlékezünk, amelyet 
március 21-re, illetve más források szerint március  
31-re datálhatunk – a szerk.)
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A novella Spiró György doktoranduszoknak 
tartott kurzusára készült. A képen Spiró 

tanár úr látható  (forrás: latogato.blogspot.hu)

SPIRITUSZ

MAGÁNÓRA
Lassan közeledem a bejárathoz, és elfog a szokásos 
irtózás. Harmadik éve járok ide minden áldott héten,  
és még mindig nem tudtam megszokni. Minden óra 
után elhatározom, hogy nem jövök többet, de aztán 
mindig eljövök újra. Jól fizetnek. Illetve nem tudom, 
ennyire azért nem. De akkor minek jövök el mégis? –  
a szokásos óra előtti gondolatok ismét.

Még első alkalommal mutattak egy járatot, ahol 
én is átférek, itt mászom le a csatornába, aminek  
vékony peremén egyensúlyozva haladok előre, min-
den lépésre vigyázva, nehogy a mellettem vastagon 
folyó szennyvízbe essek. Egy kis séta, egy kis mászás, 
és elérem az odút, ami valójában egy nagy mélyedés a 
falban – itt él a család. 
– Hát már azt hittük, nem is jön a tanár úr! 
– Jó napot, és elnézést kérek! – mondom félszegen a 
közben visszavonuló mamának, aki eltűnik egy sötét 
sarokban. Minek kértem elnézést?! Alig késtem pár 
percet. Mindig ez a megalázkodás. Már most elegem 
van!

Tanítványom ott áll az odú közepén, és a szokásos, 
kifejezéstelen tekintetével bámul rám. Nagy, zsíros 
testét koszos, szürke bunda fedi, amitől furcsán elüt 
hosszú csupasz farka. A füle is csupasz, és ahhoz ké-
pest milyen nagy, nem hall vele valami jól. 
– Szia, Pati, sikerült egy kicsit gyakorolni a héten?
– Há’ nem nagyon – válaszol, és idétlenül vihog hozzá. 
– Na, nem baj, majd most. Tudom, hogy sok a dolgod.
Azért egyszer lecseszhetném, de úgy igazán. Elkezdjük 
a beéneklést, kicsit skálázunk – ezt utálja, de három 
év alatt sikerült elérnem, hogy legalább erre hajlandó.  
Aztán jön a Memory Webbertől. Természetesen nem 
tudja elénekelni, soha nem is fogja tudni, de ez volt 
a kívánság három évvel ezelőtt. Akkor a mamája  
születésnapjára akarta megtanulni, most fogjuk  
harmadjára prolongálni az előadást.

Vajon miért akarja minden fiatal patkány egy öreg 
macska dalát énekelni? Az öreg macskát az utcán éri 
a napfelkelte, miközben visszagondol, milyen volt  
fiatalnak, szépnek, tehetségesnek lenni. Patinak  
sosem lesznek ilyen emlékei.

Sokat dolgozunk, és néha egész szép dolgokat csinál. 
Talán, ha nem ide született volna…

Az óra végén megkapom a szokásos lazacot fizet-
ségképpen. Szép darab, pár napig biztosan kitart.  
Hogy honnan szerzik vajon? – apukának lehetnek  
kapcsolatai.

Alig várom, hogy ismét friss levegőn legyek. A parkban  
elrejtem a halat, aztán jobb híján céltalanul bo-
lyongani kezdek. Csípős hideg van, az avart fújja a 
szél, és már érezni a közeledő tél illatát. A folyó-
partra érve megállok, az utcai lámpák kialszanak –  
nézem a napfelkeltét. 

N. N.
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BARTÓK-MARATON 
A ZENEAKADÉMIA SZEMSZÖGÉBŐL 

A Budapesti Fesztiválzenekar és a Művészetek Palotája 
hatodik zenei maratonján először szerepelt 20. századi  
és magyar zeneszerző: 2013. február 3-án tizenegy 
koncert keretében csendültek fel Bartók Béla művei.  
Jelen cikk, azaz a Nemzeti- és a Pannon Filharmo-
nikusok nagyzenekari koncertjei közé beékelődött  
kamarahangversenyről írt recenzió apropóját Fejér-
vári Zoltán személye adta, aki, a Kelemen Kvartett  
fiatalabb tagjai mellett, intézményünk hallgatói közül 
egyetlen aktív résztvevője volt a maratonnak.

Persze ez nem volt se meglepő, se váratlan korábbi  
versenyeredményeinek és rangos fellépéseinek,  
többek közt az őszi, a Fesztiválzenekarral közösen elő-
adott Ligeti-zongoraverseny fényében. Azt gondolom, 
hogy a Kontrasztok előadásával újfent bizonyította 
képességeit. Előadásában egyesült a technikai töké-
letesség és a precíz kottaolvasás-értelmezés, viszont 
játékában mindemellett van egy adag pozitív értelem-
ben vett lazaság, ami miatt zongorázása sohasem kelti 
a görcsösség benyomását. Ez utóbbi ebben a kompo-
zícióban különösen előnyös volt, ugyanis véleményem 
szerint egyrészt talán a Kontrasztok Bartók egyik legol-
dottabb műve, másfelől viszont a rá jellemző formai és 
artikulációs fegyelem itt is jelen van, tehát egy túlsá-
gosan hanyag megközelítés nem lett volna helyénvaló. 
A másik két előadóból sajnos egy-egy elem hiányzott. 
Ács Ákos szép hangon és rendkívül fegyelmezetten 
klarinétozott, de számomra kicsit színtelennek tűnt. 
Kádár István nagyon (sőt, talán túlságosan is) látvá-
nyosan hegedült, rengeteg árnyalattal és karakterrel 
– a III. tétel elején, az elhangolt hegedűn játszott rész 
talán a koncert egyik legjobb pillanata volt –, viszont 
sajnos egy-két hamiskás vagy színben nem megfelelő 
hang is becsúszott. A klarinétos és a hegedűs védel-
mében viszont köteles vagyok megemlíteni, hogy a 
Fesztiválszínház igen száraz akusztikája biztosan nem 
segítette őket.

Ellenben ha van darab, amit egy ilyen hangi adottsá-
gokkal rendelkező teremben igazán el tudok képzelni,  
az Bartók kétzongorás-ütős Szonátája – vagyis a  
Kontrasztokat megelőző műsorszám. Báll Dávid és 

Marouan Benabdallah igen korrektül eljátszották ezt 
az amúgy igen emberpróbáló darabot. Nem tudom, 
hogy játszottak-e korábban együtt (vagy ha igen, 
mennyit), de rendkívül összeszokott páros benyomá-
sát keltették. A több billentyűst foglalkoztató művek 
rákfenéje, hogy az előadók nem mindig billentenek 
pontosan egyszerre és egyformán, szerencsére ezúttal 
ilyen jellegű pontatlanságok nem voltak. Különösen az 
ütőhangszer-szerű részek voltak azok, amiket zeneileg 
igazán jól meg tudtak valósítani, ám a cantabile-részek 
lehettek volna valamivel éneklőbbek és egy-két tem-
pó lehetett volna „vagányabb” – volt némi „biztonsági 
játék” érzetem az első tételben. A Budapesti Fesztivál-
zenekar két ütőhangszeres művésze, Dénes Roland és 
Joó Szabolcs, azt gondolom, hogy igazán lenyűgözően 
és virtuózan – vagy egy rossz szóviccel élve ütősen – 
vettek részt ennek a bartóki életműben fontos helyet 
elfoglaló műnek az előadásában. Ilyenkor csodálkoz-
hat el az egyszeri zenehallgató, hogy tulajdonképpen 
mennyi színt és árnyalatot ki lehet hozni egy üstdob-
ból vagy akár csak egy pár réztányérból. Azt gondo-
lom, hogy a hosszas taps is jelezte, hogy az előadás 
teljes mértékben hatott a közönségre és talán a darab 
üzenete – bármi is legyen az – eljutott a publikumhoz.

(2013. február 3. 18:00. Művészetek Palotája – Fesz-
tiválszínház. Műsor: Bartók: Szonáta két zongorára 
és ütőhangszerekre, BB 115 (1937), Bartók: Kont-
rasztok hegedűre, klarinétra és zongorára, BB 116 
(1938). Közreműködtek: Báll Dávid, Marouan Ben-
abdallah, Fejérvári Zoltán – zongora; Dénes Roland, 
Joó Szabolcs – ütőhangszerek; Ács Ákos – klarinét;  
Kádár István – hegedű)

Németh Zsombor
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REPRÍZ – AVAGY ÚJRA LESZ OSZTATLAN KÉPZÉS
Alaphangnem elérése az előzmények strettájával

2013 szeptemberében nemcsak a Liszt Ferenc téri 
épület tér vissza a zeneakadémisták életébe, hanem 
az osztatlan képzés is – igaz, utóbbi csak néhány sza-
kon. Amikor a bolognai képzés bevezetésre került, az 
elsődleges szempont a képzések külföldi egyetemek 
szakjaival való kompatibilissé tétele volt. Ez többé- 
kevésbé meg is valósult, ugyanakkor az elméleti  
szakokon, vagy a tanárképzésben igen sok áldatlan 
megoldást eredményezett. Ezt nemcsak mi, hallgatók  
vettük észre, hanem az a szerv is, amely annak idején  
az osztott képzések bevezetését szorgalmazta: az  
oktatásért felelős minisztérium. Így aztán az új felsőok-
tatási törvény a tanárképzések tekintetében osztatlan 
képzést írt elő, de kivételt tett azon képzésekkel, ame-
lyek a szakterület különlegességéből adódóan más 
struktúrában tudnak a legmegfelelőbben működni. 
Ilyenek a művészeti egyetemek. Számunkra az lenne 
a legmegfelelőbb, ha a két feltétel együtt teljesülne,  
tehát minden szakon az a változat élne tovább, amelyik 
a kedvezőbb képzést nyújtja. Örömhírrel szolgálhatok:  
minden törekvés megvan arra, hogy ez így is legyen! 

Főtéma

Jelen állás szerint a következő tanévben 4+1 éves osz-
tatlan, zeneiskolai tanításra felkészítő képzés indul 
zongora és hegedű szakon, illetve 5+1 éves, alap- és 
középfokon tanító pedagógusokat képző, kezdettől 
fogva szakpárként működő szakok is lesznek. Ilyen 
lesz az egyházzene-kóruskarnagy – ének-zene, egy-
házzene-orgonaművész – ének-zene, illetve a zene-
elmélet – ének-zene. Ezeken a szakokon a pedagó-
giai képzés is átalakul, az eddigi osztott képzésekkel 
ellentétben nem az utolsó két évre koncentrálódik, 
hanem egyenletesebben eloszlik az 5 év során.  
Ez az új „pepszi” képzés még kidolgozási szakaszban 
van, mint ahogy az új szakok kredithálója is. A plusz 
egy év mindkét esetben egy összefüggő tanítási  
gyakorlatot jelent.

Melléktéma

A jelenleg működő osztott rendszerű művészképzé-
sek, és azok 60 kredites tanári kiegészítői érintetle-
nül maradnak. A BA zeneismeret helyett viszont már 
az osztatlan zeneelmélet – ének-zene indul, és a 120 
kredites tanári mesterképzéseket 2016-ban hirdetik 
meg utoljára. A mostani felvételi eljárásban már csak 

a népzenei és a hegedű-, illetve zongoratanári maste-
rekre lehetett jelentkezni. Ezt azt jelenti, hogy a többi 
szakon most csak művész mesterképzés indul, de aki 
tanári diplomát is szeretne, továbbra is megvan rá a 
lehetősége, ha a mesterképzéshez elvégzi a 60 kredi-
tes tanári kiegészítőt. Aki ezt a megoldást választja, azt 
diplomája alap- és középfokú tanításra képesíti. 

Zárótéma

A korábbi hírekkel ellentétben, nem lesz viszont 
kétféle „60-as TMA”, hanem csak a már ismert  
változat került meghirdetésre.

Cadenza ad libitum

Minket, akik már egyetemisták vagyunk, ez tulajdon-
képpen lényegében nem érint, tekintve, hogy a kép-
zések felmenő rendszerben kerülnek bevezetésre.  
A mesterképzésre készülőknek mégis van egy érde-
kes információm az utóbbi időben sokat emlegetett 
keretszámokról. A Zeneakadémia idén is hasonlóan 
jó keretszámokat kapott, mint tavaly, ugyanakkor 
egy új szabályozás értelmében a mesterképzésen 
meg kell határozni szakonként a maximálisan fel-
vehető létszámot. Ez az irányszám megtekinthető 
a felvi.hun, így mindenki tájékozódhat, hogy az ő  
szakára hány embert szándékoznak felvenni.

Coda

Érdemes belegondolni, milyen különleges helyzet-
ben vagyunk: vannak köztünk régi motoros diákok, 
akik nosztalgiával gondolnak a Liszt Ferenc térre, 
és hogy száműzetésben kell diplomázniuk. Vannak, 
akik már nem is emlékeznek a nagyépületre, mert a 
zarándokévek idején csatlakoztak. És akik jövőre jön-
nek, ők lesznek az első generáció, akik már nem fog-
ják ismerni a leggyorsabb közlekedési lehetőségeket 
az Üllői út – Semmelweis utca – W52 – Eötvös 10 –  
Vörösmarty utca vonalon. A kiváltság nekünk adatott, 
hogy átélhessük a Zeneakadémia extrém helyszíneit,  
csak úgy, mint ahogy láttuk diplomázni az utolsó 
osztatlanul képzetteket, láttuk az osztott képzés első 
lépteit, és még láthatjuk azokat, akik az új osztatlan 
képzések első gólyái. Azt szokták mondani, a mai 
világban az boldogul, aki megtanul alkalmazkodni  
a gyakori változásokhoz!

Uzsaly Bence
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Borbély Mihály a népzenei kincsek, a kortárs zene, és 
a jazz világa közötti – címkéket, stílusbeli korlátokat, 
kötöttségeket mellőző – párbeszéd elkötelezett híve-
ként ismert muzsikus, Kettősverseny tárogatóra és 
cimbalomra című concertójának ősbemutatója kap-
csán beszélgettünk vele.

Bazsinka Ágnes: Január 22-én, a Magyar Kultúra Nap-
ján a MüPában megrendezett ünnepi koncerten hall-
hattuk új művedet a MR Szimfonikusok kíséretében. 
Mesélnél nekünk a darab születésének hátteréről?

Borbély Mihály: Régóta foglalkoztatott ennek a darab-
nak a megírása, s ezt több dolog is motiválta. Egyrészt 
szerettem volna ezt a két, szinte a magyar zeneiség 
szimbólumaivá vált hangszert klasszikus zenekari kör-
nyezetben, de sok szempontból újfajta, a 20. század 
klasszikus muzsikája mellett népzenéből és jazzből is 
táplálkozó zenei anyaggal bemutatni szólisztikus sze-

„ÉLŐ ZENE, EZ A JÖVŐ!”
repben. A tárogató több műfajban történő szerepel-
tetését fontosnak tartva a klarinét és szaxofon mellett 
állandó (olykor fő) hangszeremmé vált. Először népze-
nészként vettem kézbe, s persze hagyományos anya-
got játszottam rajta, aztán kezdtem vele kísérletezni, 
és más műfajokban is használni. A Lukács Miklós cim-
balomművésszel több mint tíz éve tartó munkakapcso-
lat során vált nyilvánvalóvá számomra, hogy a mindkét 
hangszer megújításában elévülhetetlen érdemeket 
szerző Schunda Vencel József a 19. század második 
felében milyen nagyszerű innovációval járult hozzá az 
egyetemes hangszertörténethez. Ennek szellemében 
művemet hommage à Schunda tisztelgésnek szántam. 
Igen fontos egy elszánt magyar hangszerész, Tóth Jó-
zsef munkássága is, akinek újítása révén a tárogató 
minden tekintetben kiváló, kompromisszummentes 
hangszerré vált, intonáció és technikai lehetőségek 
szempontjából immár versenyre kelhet valamennyi 
modern fafúvós instrumentummal. A mű zenei anya-
gának alapját a két hangszer hosszú évszázadok alatt 
bejárt útjának gazdag palettája jelenti, az egyértel-
mű magyar nép- és műzenei hatások mellett perzsa, 
arab, török, balkáni és cigány hangzás- és ritmusvilág 
áttételes megjelenítése volt a célom. A táncos tételek 
ritmikai feszességét, olykor groove-os lüktetését a 
bőgő (Barcza-Horváth József) és ütőhangszerek (Dés 
András) alkotta ritmusszekció segíti, melynek jelenléte 
a fentebb említett utalások és a kortárs zenei vonat-
kozáson kívül a darab egy másik arcát hivatott erősí-
teni, melynek révén a magyar és kelet-európai jazz 
sajátos hangja is megszólal. A 2010 őszén, a Nemzeti 
Kulturális Alapnál kiírt alkotói támogatás pedig némi 
nyugalmat és időt is biztosított arra, hogy a fejemben, 
illetve kisebb vázlatok formájában meglévő ötleteket 
átgondoljam, és kettősverseny formájában megírjam.  
Az aztán már külön megtiszteltetés, hogy Vajda  
Gergely, a Rádiózenekar vezető karmestere nemcsak, 
hogy elvállalta a mű bemutatását, de egy kiemelt 
hangversenyen, a legrangosabb hazai koncertte-
remben, Bartók, Kodály és Liszt művei mellé vette  
programba.

BÁ: Mostanában bizonyára sokan kérdeznek arról, 
hogyan kerültél kapcsolatba a tárogatóval. Én arra  
lennék kíváncsi, milyen út vezetett az egyes hangsze-
rek és játékmódok megválasztásában, a változatos 
zenei irányzatok megismerésében az irántuk való  
elkötelezettséghez?

Borbély Mihály (forrás: mihalyborbely.hu)
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BM: A klasszikus és jazz tanulmányok (Bartók konzi és 
Zeneművészeti Főiskola) mellett már fiatal koromban 
megérintett és elemi erővel hatott rám a népzene is. 
Jól emlékszem azokra a napokra, amikor a klasszikus 
gyakorlással párhuzamosan megszállottan hallgat-
tam és jegyeztem le népzenei és jazz felvételeket 
is. Ekkoriban alapítottuk a Vujicsics együttest, egyik 
nap táncházban muzsikáltam, másnap egy pincében 
jammeltünk a haverokkal, aztán reggel 7-kor már 
gyakoroltam a másnapi klarinétórára. Persze sokat 
jártam klasszikus, jazz és kortárs zenei koncertekre is. 
Mindezek az impulzusok nyitották ki a fülemet arra a 
sokféle hangzásra, amelyeket aztán a hangszereimen 
vissza akartam adni. Az lett a célom, hogy bármelyik 
hangszeremmel számtalan másikat meg tudjak idézni, 
ugyanakkor arra is törekedtem, hogy mindegyik (ekkor 
már a klarinét és szaxofon mellett néha tárogatóztam, 
sokféle furulyán, bolgár kavalon, török és makedón 
zurnákon és más hangszereken játszottam) úgy szól-
jon, ahogy csak rám jellemző, vagyis a sokféleségben 
az egységet kerestem. Ez vitt el a különféle műfajok 
aktív műveléséhez is, persze azok váltak központivá az 
életemben, amelyekben a rögtönzésnek meghatározó 
szerepe van.

BÁ: Itt az egyetemen amellett, hogy kiváló muzsikus-
sá szeretnénk válni, többeknek vannak pedagógiai 
elképzelései, így feltehetően sokunkat izgat meste-
reink, tanáraink hitvallása, pedagógiai filozófiája, és 
tapasztalatai. Kérlek, oszd meg velünk saját tanári ars 
poeticádat. 

BM: Nagy áldásnak tartom, hogy korai tanulmánya-
imtól kezdve kiváló muzsikusok és pedagógusok keze 
alatt tanulhattam. Akinek olyan szerencséje volt, hogy 
elhivatott, sőt megszállott, a zene lényegét közvetítő 
mesterekkel találkozhatott tanulmányai során, az egy 
életre szóló elhívatást is kapott. Mivel én ilyen szeren-
csés ember vagyok, szívügyemnek tartottam, hogy 
amit kaptam, tovább is adjam, ezért tevékenykedtem 
mindig tanárként is. Emellett szeretek egy-egy témára 
összpontosító vagy épp teljesen nyitott témájú kurzu-
sokat, workshopokat tartani. Nagy öröm, hogy rangos 
külföldi intézmények vendége is lehettem.

BÁ: Világot látott emberként, művészként melyek a 
legemlékezetesebb élményeid az utazásokkal, külföl-
di, vagy akár itthoni fellépésekkel, együttműködések-
kel kapcsolatban?

BM: Számos koncert és lemezfelvétel emléke él  
bennem, amelyek meghatározták pályámat és zenei  
világlátásomat, ám mindamellett, hogy óriási élmény  
volt sok kiváló hazai és külföldi világnagysággal 
együtt szerepelni (pl. Paul Bley, Steve Coleman, Trilok  
Gurtu, Herbie Mann, Bob Mintzer, Charles Lloyd,  
Boban Marković, M. Brecker – D. Liebman – J. Lovano,  
Gerard Presencer, Theodosii Spassov, Jiří Stivín,  
Zbignew Namislovsky, Rova Saxophone Quartet stb.),  
bevallom, hogy a legfiatalabb közönséggel való talál-
kozás sok koncertsiker élményét írta felül. A Budapest 
Filharmónia felkérésére először a Borbély Műhely 
tagjaival (Hommage à Kodály lemezünk anyagával), 
majd a Binder-Borbély duóval és a hozzánk csatlakozó 
zeneakadémista fiatalokkal jártuk az országot. Ezek az 
ismeretterjesztő koncertek bebizonyították, hogy az 
élő zene ereje milyen nagy hatással van rájuk. A két 
zenekarral közel száz koncertet tartottunk, s magam is 
meglepődtem, amikor utánaszámoltam: ez kb. húszez-
res (igen: 20.000!) nézőszámot jelent, s ha az átfedé-
seket (azt a közönséget, amely mindkét előadást látta) 
leszámítjuk, akkor is 12-13.000 fiatal ismerkedett a 
jazzmuzsikával, s ennek 99,99%-a most hallott először 
jazzt élőben. A helyszínek között elegáns koncertter-
mek, jól felszerelt művelődési házak is voltak, a leg-
meghatóbb koncertek azonban kis falvak iskoláinak 
„dísztermeiben”, és leginkább tornatermeiben (bor-
dásfal előtt, szinte hangolhatatlan pianínóval, elektro-
mos zongorával színezve…) zajlottak. Itt, a lábunk előtt 
ülő, bőgőt, dobot, csellót, szaxofont életükben közel-
ről először látó gyerekek arcán, a ritmust verő lábukon 
láttuk: van még remény. Persze nem egyszer éreztük 
a „nnna, ezek mit fognak itt művelni?!” kisugárzást 
részükről, aztán az egyre határozottabb tapsokból, 
lábak dobbanásából, fejek ringásából láttuk, éreztük: 
megint nyertünk egy csatát. Jó pár helyen „hangszer-
simogató”, autogramkérés követte a hangversenyt.  
A bemutatók, beszélgetések, és a diákokkal folytatott 
közös zenélések mindig magukkal ragadták a fiatalo-
kat, s itt mutatkozott meg leginkább annak igazsága, 
amit néhány évvel ezelőtt, egy fesztiválon harsogott 
két tizenéves a színpad előtt: élő zene, ez a jövő!

BÁ: Mit üzennél a ma zenészgenerációjának?

BM: A művészi és a tanári pálya is nagy feladatokat  
tartogat számunkra, és mindkettő hatalmas felelősség-
gel jár. A zenepedagógusokról nem is beszélve! A tálen-
tumokkal, amelyekkel a Teremtő megáldott bennün- 
ket, felelősséggel kell sáfárkodnunk – amit kaptunk, 
kamatostul kell nem vissza, hanem továbbadnunk.

PORTRÉ



9-én, szombaton 19 órakor A ZENE LELKE II.
ANIMA MUSICAE KAMARAZENEKAR
Közremûködik: Rados Ferenc – zongora
Bartók, Mozart és Olsvay Endre mûvei
Diákjegy: 900 Ft

11-én, hétfôn 19 órakor
KORTÁRSAINK KÖRÉBEN II. 
Az EAR EGYÜTTES hangversenye
Matuz István, Lakatos György, Faragó Béla
Diákjegy: 600 Ft                       Támogató: ARTISJUS

21-én, csütörtökön 19 órakor
UTÓPIA 
A 20!3 KASSÁK ÉV rendezvénysorozat keretében
Rendezô: Juhász Bálint
Diákjegy: 500 Ft

24-én, vasárnap 19 órakor
SZONÁTA ESTEK II.
G. HORVÁTH LÁSZLÓ – hegedû
KISS PÉTER – zongora
Brahms, Mozart és Ravel mûvei
Diákjegy: 500 Ft

28-án, csütörtökön 19 órakor
RÁCZ ÖDÖN, a Bécsi Filharmonikusok szólónagybôgôse
és BALÁZS JÁNOS (zongora) hangversenye
Bottesini, Chopin, Paganini és Schubert mûvei
Diákjegy: 750 Ft
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