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KURZUS
MESTERKURZUS AUSZTRIÁBAN (ISA)
A „Semmering”, vagy „PragWienBudapest” néven
ismert kurzus 2013. augusztus 11. és 25. között
rendezik meg. Hangszeres és énekes szólisták,
kamaraegyüttesek és zenszerzők jelentkezhetnek
2013. április 30-ig.
További információ: www.isa-music.org

KLANGSPUREN KORTÁRSZENEI FESZTIVÁL
HANS ZENDERREL
A kurzust Schwazban, Ausztria Tirol tartományában
2013. szeptember 3. és 16. között rendezik meg.
Fafúvósok, vonósok, zongoristák, ütőhangszeresek,
hárfások, gitárosok, harmonikások, trombitások,
kürtösök, harsonások és karmesterek jelentkezését
várják 2013. április 30-ig.
További információ: www.klangspuren.at

EREDMÉNYEK
A YAMAHA VERSENY EREDMÉNYE
Február 27-én lezajlott az idei verseny a Yamaha
Ösztöndíjért, amelyet a Yamaha Music Central Europe
GmbH minden évben meghirdet a Zeneakadémia
hallgatói számára. Ebben az évben gitár szakos diákok
között dőlt el a kb. 1000 euró sorsa.
Az ösztöndíjat végül Szemadám György Tamás BA I.
éves növendéknek ítélte oda a zsűri. Tanára: Eötvös
József.
Az eredményhez szívből gratulálunk!
Forrás: http://lfze.hu/hirek/987

Szemadám György Tamás
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FIGYELŐ
ÁLLAMI KITÜNTETÉSEK

Editio Musica Budapest

Balog Zoltán a nemzeti ünnep alkalmából 2013-ban
a Magyar Érdemrend középkeresztjét adományozta
Kodály Zoltánné Péczely Sarolta énekművésznek.
A miniszter Kossuth-díjjal tüntette ki Dubrovay Lászlót,
a Liszt Akadémia nyugalmazott egyetemi tanárát, és
Széchenyi-díjat vehetett át tőle Halmos Béla, a zenetudomány kandidátusa, népzenekutató, előadóművész,
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem óraadó tanára.
Liszt Ferenc-díjat kapott Boldoczki Gábor trombitaművész, a Fúvós Tanszék tanára, Bubnó Tamás, az
Egyházzene Tanszék tanára, a Szent Efrém Férfikar alapító művészeti vezetője, Zsoldos Béla ütőhangszeres
művész, a Jazz Tanszék docense. Rajtuk kívül szintén
Liszt Ferenc-díjat kapott Bretz Gábor operaénekes, aki
a Liszt Akadémia opera tanszakán diplomázott.
Az emberi erőforrások minisztere a nemzeti ünnep
alkalmából Szabolcsi Bence-díjat adományozott Tari
Lujza zenetörténész-népzenekutatónak, a Népzene
Tanszék docensének.
Erkel Ferenc-díjat Aldobolyi Nagy György zeneszerző,
dalszövegíró és Horváth Barnabás zeneszerző kapott
– bár ők nem tanáraink, mindkettőjük Alma Matere a
Liszt Akadémia.
Gratulálunk a díjazottaknak!
Forrás: http://lfze.hu/hirek/996/
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www.kotta.info

Weblapunkon megtalálod
az EMB és a világ
legnagyobb kiadóinak
kottáit!
• régizene
• klasszikus
• kortárs
• egyházzene
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PÁLYÁZATOK
DALNOKVERSENYT HIRDETNEK
A KALÁKA FESZTIVÁLRA
Gárdonyi Géza verseinek megzenésítésére hirdet
dalnokversenyt a Kaláka Fesztivál szervezőbizottsága
az egri önkormányzattal, valamint a Dobó István
Vármúzeummal közösen az író születésének 150.
évfordulója alkalmából.
A fesztivált június 27. és 30. között tartják Egerben,
akkor mutatják be a kiválasztott szerzeményeket –
közölte Rosta Katalin, a fesztivál programigazgatója.
Hozzátette, egyaránt várják szólisták és együttesek
pályaműveit.
Kevesen tudják, hogy maga Gárdonyi Géza több mint
150 verset írt, sőt komponista is volt, bár kevés szerzeménye maradt fenn. Például nótaszövegeket írt Dankó
Pistának, és néhány operett egy-egy ismert betétdala
is a nevéhez fűződik.
A zsűrit a Kaláka Együttes tagjai alkotják, az általuk
kiválasztott legjobb dalokat az előadók bemutathatják a fesztiválon az egri Érsekkertben, a
Bródy–Gárdonyi-szoborcsoport melletti színpadon
június 30-án. A produkciókról hangfelvétel készül,
amely a tervek szerint CD-n is megjelenik.
A dalokat március 1. és április 30. között lehet feltölteni a Fesztivál honlapjára (www.kalakafesztival.hu).

A CORPUS QUARTET HARSONAVERSENYE
A II. Corpus Országos Szakközépiskolai és Főiskolai
Harsonás Találkozó és Versenyre április 30-ig várják
a harsona szakos hallgatók jelentkezését. A verseny
nyilvános lesz, a nyitó- és gálakoncertek ingyenesen
meghallgathatóak.
Az idén második alkalommal megrendezésre kerülő
eseményt 2013. május 24-25-én tartják a Budafoki
Dohnányi Zenekar próbatermében (1087 Budapest,
Kerepesi út 29/B).
Jelentkezési lap letölthető az együttes weboldaláról (www.corpusquartet.hu). A nyomtatványt
pontosan és olvashatóan kitöltve kell eljuttatni az
info@corpusquartet.hu e-mail címre a jelentkezési
határidőig.
A zsűri tagjai: Hollós Máté, Sütő András, Pálinkás
Péter, Görög-Hegyi Gábor
A zsűri elnöke: Fejér András Liszt-díjas harsonaművész, a berlini DSO szólóharsonása
Kérdéseiket, észrevételeiket a www.corpusquartet.hu
weboldalon található elérhetőségeken, továbbá a
Corpus Quartet facebookos profilján fogadják.
Az utóbbi két cikk teljes terjedelmében megtalálható a
http://fidelio.hu/edu_art/ oldalon
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ABLAK

VERS
TÓTH ÁRPÁD: ÁPRILISI CAPRICCIO
Az útszél: csupa pitypang,
A bokrok: csupa füttyhang.
Rigó fuvoláz; rája tíz
Zugból is felcsivog a csíz.
Hallgatja még a rest éj
Félálmában a kastély,
Emelve tornyát álmatag,
Mint nyújtózó kart, bár a nap
Elönti friss arannyal.
A parkban – rőt aranyhal –
Kövér úr sétál lebegő
Hassal az édes levegő

De jó most elfeledni, hogy
Az élet rút és vad dolog,
Hogy itt, amennyi arc van,
Megannyi csúnya harc van,
S hogy botrány lenne, ajajaj,
Micsoda cifra, szörnyü baj,
Ha most, annak jeléül,
Hogy tavasszal megbékül
Szegénység, bánat, szenvedés,
Belépnék e szép kertbe, és
– Áprilisi merénylő –
A hájas úrnak fénylő
Búbjára rábökném szelíd
Öklöm vidám barackjait.

Árjában, sportruhája
Most szelídség csuhája,
Mert még nem kezdi üzletét,
És tőzsdetippektől setét
Agyában a mohóság
Helyett valami jóság
Zsendül, mint egy kis korai
Tavaszi virág szirmai,
Melyek, sajnos, lehullnak,
Ha majd e drága úrnak
Súlya alatt új és remek
Autója bőgve megremeg...
Ó, áprilisi út-szél,
Tréfás, arcomba fútt szél,
Rügyecskék, zöldacél-rugók,
Ó, fuvolás aranyrigók,
Ó, csermelyhangu csízek,
Illatos, édes ízek,
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Szeretettel várja új tagjait a
VILÁGVÉGE SZÍNI TÁRSULAT!
Próbáinkon lazító, kikapcsoló,
illetve koncentrációt, memóriát
fejlesztő gyakorlatokat végzünk.
Ha kedvet kaptál, látogass el
minden csütörtökön a
Bartók Béla Kollégium
Rádiószoba nevű helyiségébe,
19:00–21:00-ig tartó próbánkra!
További infó, jelentkezés:
vilagvegeszinitarsulat@gmail.com

ABLAK

ÖSSZMŰVÉSZET
Színház- és Filmművészeti Egyetem
(1088 Budapest, Vas utca 2/c; 1088 Budapest, Rákóczi út 21.)
Kegyelem

Az 1/2 kegyelmű

A kastély – 1. rész

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

Előadások: 2013. április 16. 19:00,
április 17. 19:00
Helyszín: Ódry Színpad

(Franz Kafka A kastély című
kisregényéből készült színpadi
játék két részben)

Előadás: 2013. április 9. 19:00
Helyszín: Hevesi Sándor terem

Vlagyimir és Oleg Presznyakov:
Terrorizmus

„ÉNEKELÜNK…” Francia sanzonok
és songok

Előadások: 2013. április 22. 19:00,
április 30. 15:00
Helyszín: Rákóczi út 21.

Előadás: 2013. április 13. 15:00
Helyszín: Ódry Színpad

Előadás: 2013. április 27. 15:00
Helyszín: Várkonyi Stúdió

CSEHOV 2-3 – Leánykérés,
Jubileum
Előadás: 2013. április 30. 19:00
Helyszín: Ódry Színpad

KOLDUSOPERA
Előadások: 2013. április 15. 19:00,
április 26. 19:00
Helyszín: Ódry Színpad

Magyar Képzőművészeti Egyetem
„A halottak élén” – Major János
világa

JAKATICS-SZABÓ VERONIKA |
MAYER ÉVA – ITINER

Kőnig Frigyes: Oszlopsor |
Arrière-garde

Megtekinthető: 2013. április 13-ig
Helyszín: Magyar Képzőművészeti
Egyetem, Barcsay Terem (1062
Budapest, Andrássy út 69–71.)

Megtekinthető: 2013. május 31-ig,
keddtől péntekig 12 és 18 óra
között
Helyszín: Molnár Ani Galéria (1088
Budapest, Bródy Sándor utca 22.
1. emelet)

Megtekinthető: 2013. június 9-ig,
szerdától vasárnapig 10–18 óráig
Helyszín: Szent István Király
Múzeum (Székesfehérvár, Országzászló tér 3.)

A koponyák világa
Megtekinthető: 2013. április 21-ig
Helyszín: Szántó Kovács János
Területi Múzeum (Orosháza, Dózsa
György utca 5.)
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SZENÁTUS

TAVASZVÁRÓ SZENÁTUSI ÜLÉS
Egy tavasziasnak mondható, napsütéses délelőttön,
március 12-én tartotta meg egyetemünk Szenátusa
soron következő ülését. A rektor az esemény megnyitásakor megemlítette, hogy az ülésen igen kevesen
jelentünk meg, ám még így is határozatképesen, így
nincs semmi akadálya a napirendi pontokban szereplő
személyi kérdések megvitatásának. Batta András érdekességképpen hozzátette, hogy a hindu országokban
március 12-e a csend napja. Ezt a napot a hindu sziget
lakosai csöndes elmélkedéssel és meditációval töltik
otthonaikban, tilos még a fények gyújtása, a zenehallgatás is, illetve bármi, ami megzavarhatja a sziget
nyugalmát.
Ezután a Liszt téri épületről szólt: a világháborúban az
épület tetején egy obeliszk volt látható, amit lebombáztak, és a lyukat, mely a helyén maradt, az akkori
tanárok saját kezűleg falazták be. Mára a restaurátorok ezt is visszaállították. Kíváncsiságból délután elsétáltam arra, és csodálkozva láttam, hogy nem is egy,
hanem két obeliszk van, érdemes szemügyre venni…
A napirendi pontok előtt Czinege Ádám Balázs beszélt
az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezésének (OHV)
rendkívül alacsony kitöltöttségéről. Elmondta, hogy a
HÖK szerint nem érdemes kiértékelni az eredményeket, mert nem tükröznék a valóságot. A HÖK mindent
megtett az OHV meghirdetése érdekében: több hallgatói levelet is kiküldött, plakátokat nyomtatott, sőt
még vicces és ösztönző videók is készültek. A videók
nézettsége igen nagy volt, így érthetetlen az alacsony
részvétel.

Illusztráció: Cesare Maccari:
Cicerone denuncia Catalina (1888)
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Az első napirendi pontban a Szervezeti és Működési
Szabályzat módosítása került terítékre. A módosítás
lényege az, hogy az igazgatók (kulturális igazgató, kommunikációs és marketingigazgató, főigazgató) hatásköre lett a szabadságolás is.
A második napirendi pontban kerültek elő az előbb
már említett személyi kérdések. Először Kovács Anna
főigazgató asszony jelentette be lemondását, személyes okokra hivatkozva. Szerencsére gazdasági igazgatóként továbbra is az intézménynél marad, és segíti
az egyetem pénzügyi életét. Ezután professzor emeritus címre jelölték Nádor György zongoraművészt és
Botvay Károly csellóművészt, valamint mestertanári
címre Mezei Jánost, az egyházzene tanszék tanárát.
Továbbá ebben a pontban esett szó Kocsis Géza könyvtárigazgatói pályázatáról, illetve Nyúl Erika társadalmi
kapcsolatokért felelős munkatárs kinevezéséről is.
A Szenátus minden jelöltnek megszavazta a címeket és
pozíciókat.
Az utolsó napirendi pontban egy új szak bevezetését
tárgyaltuk, mégpedig a zongoraművész – szólista szakirányú továbbképzést. Ez 60 kredites kiegészítő képzés
lesz zongoristáknak, melynek keretében megtanulhatják, hogy hogyan kell zenekarral versenyművet
próbálni, illetve azt is, hogy hogyan kell saját magukat
menedzselni.
Nász Renáta

REJTVÉNY

SUDOKU
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
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MÚLTIDÉZŐ

A ZENESZERZŐ BOGNÁR...
Idén 125 éve született Richard Wagner, a zenetörténet egyik legismertebb komponistája és a 19. századi
zene kulcsfigurája. Szinte egész életében szoros kapcsolatban volt intézményünk alapítójával és névadójával, Liszt Ferenccel, ezért – egy hónappal megelőzve
születésnapját – ebben a hónapban őrá emlékezünk.
Wagnert, az ismeretlen rigai karmestert 1840 áprilisában mutatták be Párizsban az akkor már Európaszerte ünnepelt zongoristának, aki elsőként ismerte
fel zsenialitását. Egész életében segítette; kettejük
barátságában mindvégig az egyébként is legendásan
segítőkész Liszt volt az adakozó, Wagner pedig a
követelő és elfogadó.
Liszt ugyanis befogadta weimari házába az 1849-es
drezdai felkelés után körözött forradalmárt; megszervezte szökését Svájcba és fedezte letelepedésének költségeit. Miközben Wagner nem léphetett
német földre, Liszt a weimari színházban előadta
a Tannhäusert, egy évvel később ősbemutatóként a
Lohengrint. Rendszeresen küldött pénzt az emigrációban élő barátjának, emellett népszerűsítette műveit:
a karmesteri pulpituson, esszékben és a zongoránál.
Az elismerés nem volt kölcsönös: Wagner a nyilvánosság előtt mindig csak Liszt felülmúlhatatlan előadóművészetét dicsérte – meg azokat a tanulmányait,
amelyekben az ő alkotásait magasztalta.
Az 1860-as évek derekán azonban megszakadt barátságuk. Liszt nagyon rossz néven vette a lánya, Cosima
és Wagner közt kialakult szerelmet. Mindent elkövetett, hogy megmentse lánya és kedvenc tanítványa,
Hans von Bülow házasságát. Ez viszont Wagnerből
váltott ki haragot. Mikor Cosima 1868-ban végleg elhagyta a férjét és Wagnerhez költözött Svájcba, évekre megszakadt a barátok, illetve az apa és lánya közti
kapcsolat. 1872-ben békültek csak ki; ettől kezdve
azonban Liszt minden erejével igyekezett elősegíteni,
hogy megvalósulhasson Wagner álma: a bayreuthi
színház és a Wagner-fesztiválok. (Hamburger Klára:
Liszt és Wagner nyomán)
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Az alábbiakban – anekdoták helyett, vagy pontosabban
inkább mellett – a Színházi Lapok 1908. február 13-i,
Wagnerre emlékező cikkét közöljük.
„1883. február 13-án, tehát ma huszonöt esztendeje
halt meg Wagner Richárd a velenczei Palazzo Vendramin-ban. A zenetitán halálának negyedszázados
évfordulóját az egész világon kegyelettel ülik meg
és kiveszi részét a kegyeletes ünneplésből a Magyar
Királyi Operaház is, a mely elsőrendű előadásban adja
elő ma este a Niebelungok gyűrűje zenedráma-trilógia
első részét, A Walkürt.
Wagner halálának negyedszázados évfordulója alkalmából érdekes kötet jelent meg a minap. A kötet
czime: Wagner-adomák és a szerző, illetve az anyag
feldolgozója, Erich Klosz, kezeskedik annak hitelességéről, az adatok teljes pontosságáról. Az előszóban
ezeket mondja:
»A ki Wagner-t valóban és közelről óhajtja megismerni, ott kell az ismerkedést kezdenie, a hol a legközvetlenebb, vagyis leveleiben, továbbá a művészekkel és barátaival való érintkezésben.« Valóban e
szempontok vezették az adomák feldolgozóját e kötet
összeállításában. Wagner nagyon kedvelte a humort,
a tréfát, az ötletet, melyek soha sem hiányoztak
nála, csak hányt-vetett életpályájának exponáltabb
küzdelmeiben és a nélkülözések idején nyilatkozott
meg metsző szarkazmus alakjában. Wagner majd
minden ismerőséről és a szereplő egyéniségekről
tudott egy-egy találó megjegyzést, mely nem ritkán
éles, sőt bántó volt. Az adomák Wagner igazi humorát
élénkítik meg a könyv lapjain melyek részben Wagner
kortársainak és ezek leszármazóinak elbeszéléseiből,
részben hiteles levelekből és egyéb iratokból, naplókból nyerték adataikat. A gyermekkori, majd később a
Párisban töltött ifjúkorhoz fűződő történetkék érdekesek ugyan, de még nem jellemzik erőteljesen a későbbi
Wagnert. Csak a Drezdában töltött időszak (1839–
1842.) nyújtja az első ilyen adomát, mely eléggé ismeretes, ebben Schumann-nak és Wagner-nek egymásról

MÚLTIDÉZŐ
való véleménye foglaltatik, íme:
Schumann azt mondta egy társaságban, hogy:
– Wagner elmés ember, de az a baja hogy szünet
nélkül beszél.
Mire Wagner megjegyezte:
– Schumann lehetetlen egy ember. Soha nem mond
semmit.
Hogy baráti körben milyen különcz módon űzött
tréfákat, azt megvilágítja e történet.
Lisztet gyakran kérte, hogy zongorázzék neki. Egy
alkalommal, midőn Liszt befejezte művészi játékát,
Wagner négykézláb mászott melléje, e szavakkal:
– Ferencz, te olyan szépen játszol, hogy hozzád csak
négy lábon illik járulni.

Az adomák legtöbbje természetesen Bayreuthból kelt.
Nietzsche-vel is baráti viszonyban állt; csak akkor
ingott meg barátsága a nagy filozófussal szemben,
midőn ez – zeneköltőnek is képzelve magát – egyik
szerzeményét eljátszotta Liszt előtt. A szerzeménynek
czime egyébként Szilveszteri harangok volt és
Nietzsche Wagner nejének ajánlotta.
Az anekdoták közt van sok borsos; sőt drasztikus is,
melyeknek azonban azért szorítottak helyet, hogy a
kötet teljes legyen.”
Németh Zsombor

Chelemen Paula karikatúrája
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BANDEMONDA

ÖRÖMZENE ÉS KULTURÁLIS MISSZIÓ
tiszteletbeli családtaggal kiegészülve rendszeresen
járják az országot. Táncházakban, fesztiválokon lépnek
fel, és a legkülönbözőbb rendezvényeken szerepelnek;
gyakori vendégek nemzetközi konferenciákon és
bálokon is.

Életvíz együttes
Az Életvíz együttes a családi zenélés élő hagyományán
keresztül és az intézményesített népzeneoktatás
keretein belül megszerzett gyakorlatot és tudást egyesíti. Tagjai közül ketten, Török Tilla és Szlama László
a Zeneakadémia népzene tanszékének népi vonós,
illetve népi pengetős tanszakának hallgatói, míg a
másik két zenész, Török Dancsó Ádám és Török Flóra,
Tilla testvérei, más pályákon tanulnak. Felsorolni sem
könnyű, ki milyen hangszert vesz a kezébe a zenekarban… Tilla hegedül, kobzon, tilinkón és sazon is játszik.
Laci fő hangszere a koboz, de a kavalt, a furulyát, a citerát, és alkalomadtán a klarinétot is megszólaltatja.
Ádám kavalon és furulyákon, Flóra pedig hegedűn,
gardonon és dobokon is játszik. Énekelni pedig mindnyájan szeretnek.
Tilla és Laci szinte megismerkedésük pillanatától fogva
rendszeresen zenélnek együtt. Bár ma már tapintható köztük az összhang, az egymással kapcsolatos
első benyomásaik korántsem voltak a legbiztatóbbak.
Történt egyszer ugyanis, hogy Tilla tudtán kívül eltulajdonította Laci hangszerét, és épp egy fellépésre
sietve egészen Zentáig utazott vele. Az összecserélt
tokok bonyodalma szerencsére hamar megoldódott.
Ez az incidens volt az, melynek kapcsán a zenészek
először vették fel egymással a kapcsolatot, s melyet
a mai napig vidáman emlegetnek. Első közös fellépésük a Széll Kálmán tér avató ünnepségén volt.
Életvíz együttesként a Török-testvérek Lacival mint
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A Török-testvérek és Laci is a családjukból hozzák
a népzene szeretetét. Laci citerázni amatőr zenész
édesapjától tanult, s családi zenekarukkal a mai napig
játszanak, többek között citerazenét, moldvai csángó
népzenét és feldolgozásokat is. Ahogy Tilla fogalmaz:
amit szüleiktől kaptak, „egybecseng a legősibb dalok
bölcsességével”. A népzene jelenti számukra az életben azt a biztos pontot, melynek birtokában sosem
„tévedhetnek el”.
Az együttes elsősorban moldvai csángó zenét játszik,
mivel hagyományosan ez az a stílus, mely egyszerűen tanulható táncos elemeivel a legnagyobb élményt
tudja okozni annak a közönségnek, akinek nem anyanyelve a népzene. A zenekar tagjai szerint „moldvaival
bárhol, bármikor lehet bulit csinálni”. Repertoárjuk
természetesen számos más tájegység zenéjét is felöleli, a délvidékitől kezdve, a somogyin át a gyimesiig.
Közös gondolkodásukon túl Tillát és Lacit egy közelmúltbeli komoly szakmai siker is összekapcsolja. 2012ben magyar népművészet és közművelődés kategóriában mindketten Junior Prima Díjasok lettek. A díjhoz
kapcsolódik legközelebbi küldetésük, egy áprilisi európai turné, melynek keretein belül a hozzájuk hasonlóan díjazott zenészekből alakuló alkalmi formációval
járják be a kontinens országait. Mindkét zeneakadémista oroszlánrészt vállalt az út szervezésében, s nagy
hangsúlyt helyeztek a külföldi magyar intézetekkel
való kapcsolatfelvételre.
Fontos céljuk – nevezhetnénk missziójuknak is –, hogy
a népzenét a lehető legszélesebb körben megismertessék és megszerettessék az emberekkel. Látva, hogy
milyen lendülettel, elszántsággal haladnak a saját maguk által kijelölt úton, úgy tűnik, ha hivatásukról van
szó, nincs számukra lehetetlen.
Belinszky Anna

SPIRITUSZ

„CSATORNA”-TÖREDÉKEK
– Andrej vagyok, uram.
– Úristen, hogy a faszba hívhatnak valakit Andrejnek?
– Nálunk gyakori névnek számít, uram.
– Oké, oké. Szóval maga a földalatti szakértő?
– Én volnék uram.
Andrej százkilencvennyolc centi magas, vöröshajú,
sebhelyesarcú, tetovált tuskó volt, ám valahogy mégis
jólelkű fiatalembernek látszott.
– A neve François Rabelais. Az elmúlt három hónapban
százharmincnégyezer nőt erőszakolt meg, majd
testükből különböző színű búgócsigákat készített.
Mindenről pontos feljegyzéseket készített.
Andrej nyugodtan hallgatta végig az ügy részleteit,
csupán két ízben vakarta meg buta, vörhenyes fejét.
– Most tehát a csatornában bujkál – summázta végül
Miguel.
Andrej ezt a részét már tudta. Tulajdonképpen ez volt
az, amiért éppen ő kellett ide.
– Akkor el is kezdem. Csak kicsit összeszedem magam.
•••

François egészen jól berendezkedett odalent, már
egyszerűbb térképeket is rajzolt az igencsak bonyolult
járatokról. Az étkezéssel nem volt gond, gyomra teherbíró volt, így a nyers patkányhús tökéletes tápláléknak
bizonyult. A víz meg nem tartozott a hiánycikkek közé
ezen a tájékon. Csak a búgócsigáit sajnálta. Ide mégse
hozhatta le őket. Csak bemocskolódtak volna. Azt pedig
François nagyon nem akarta. Igaz, volt egy rés a
falban, ahol egy éppen elfért volna, de ott inkább a Don
Quijotét tartotta.
•••

Az ügy már az elején eldőlt. Az történt ugyanis, hogy
lefelé ereszkedve Andrej meglátott valamit. Senki nem
tudta, mi lehetett, csak annyi volt világos, hogy…
– A kurva görény anyádat! – ordította.
– A tiédet! – ordította vissza valami, s egy veszett nagy
balegyenessel szétzúzta Andrej halántékát.
•••

François egy fura félreértés miatt kényszerült le a
csatornába. Pár hete egy kisebb baráti társaság gyűlt
össze nála, és nagy vita alakult ki. A szerelem – vagy
mondjuk inkább: a szex – volt a beszélgetés témája.
Miguel is ott volt és a pornófilm művészi rangra emelése mellett kardoskodott. Állva beszélt és annyira
belelovalta magát, hogy rálépett François egyik búgócsigájára. François – aki addig hallgatott (állandóan az
Andrej Rubljov járt a fejében) – megkérte vendégeit,
hogy távozzanak és még éjjel sietve leköltözött. De a
naplóját otthon felejtette.

– Valami szakértőt küldtek – mondta Miguel és rágyújtott. – Oda kell mennem.
– Ez kész őrület. A barátod. Perverz francia.
– Belga – helyesbített Miguel.
– Vigyázz magadra!
Miguel a nőre nézett. Közelebb lépett hozzá és megsimogatta az arcát.
– Szeretlek – mondta.
– Szeretlek – mondta a nő is.
– Akkor csináld meg a kedvemért! – súgta Miguel a nő
fülébe.
– Mit gondolsz, nem leszek majd gáz a kamerák előtt?
– Dehogy, nagyszerű leszel.
Megcsókolta a nőt, és kilépett az ajtón. „Art-porno” –
gondolta magában Miguel. „Ez lesz az ország legtutibb
csatornája.”
•••

Andrejnek boldog gyermekkora volt, miután az
apját lecsukták. Boldogságának levesébe csupán egy
kétszáz kilós vadászgörény köpött bele olykor-olykor.
Éjszakánként bújt elő a csatornából, szennyvízszaga
volt és a bal öklével fenyegetőzött.
– Láttad ezt mamácska? – kérdezte mindig Andrej.
– Csak álmodtad – felelt rá mindig mamácska.
Évekkel később – mikor már a Különleges Ügyosztálynak
dolgozott alagútásóként – remélte, hogy egyszer találkoznak még és móresre taníthatja a szemtelen rágcsálót. Egy szép napon megbízatást kapott a főnökétől,
Herr Miguel Cervantestől, és annyi idő után váratlanul
összefutottak. Andrej alulmaradt és ez a megbízatásra
is rossz hatással volt. Egy François nevű tömeggyilkos
ugyanis akkoriban éppen ugyanabban a külvárosi csatornarendszerben töltötte alkotói szabadságát.
•••

– Fúj! Mi ez a szemét a tévében? – kérdezte a nő.
– Valami új csatornának tűnik. Hm. Impresszív –
mondta elismeréssel Miguel.
– Csukd le inkább – mondta undorral a nő. – Megyek,
ránézek a gyerekekre.
Elindult a lépcsőn a fiai szobája felé. „Hónapok óta ez
a gusztustalan szennyvízszag. Bezzeg Miguel szarik az
egészre”– dohogott magában.
Bement a szobába. A gyerekeket még ébren találta.
– François! Ágyba! – szólt nagyobbik fiára a nő. – Holnap is itt lesznek még a búgócsigáid. Andrej, mars
aludni!
– Megint láttam – lihegte Andrej remegve.
– Csak álmodtad – mondta a nő.
„lecsúszottéhenkórász”
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VÁJTFÜL

KAMARAPARA
Sokan félnek attól, hogy ha elmennek egy koncertre, ami nem a Müpa Nemzeti Hangversenytermében
van egy hatalmas zenekarral, esetleg sztárszólistával,
unni fogják magukat, vagy ami még rosszabb, rossz
lesz a zene. Pláne, ha az előadók még csak diákok.
Pedig ez nem feltétlenül igaz.
Bevallom, én is ritkán járok kamarakoncertre, na,
nem azért, mert az unalomtól tartok, egyszerűen kevés ilyen előadás jön velem szembe. A február 27-ei
Régi Zeneakadémián megrendezett Berlin–Budapest
koncert után lehet, gyakrabban veszem a fáradtságot,
hogy felkeressem a jó kamara-előadásokat (ezt valószínűleg a BMC megnyitása is segíteni fogja).
Ezen a bizonyos estén három zeneművészeti egyetem hallgatója lépett fel. A budapesti Zeneakadémiát
Horváth Benedek és Elmauer János képviselte, Szabó
Ildikó Berlinből látogatott haza a koncert kedvéért,
Isabelle Cottet pedig a párizsi Conservatiore-ban végzett 2012-ben. Ez alapján talán logikusabb lett volna
a Budapest–Berlin–Párizs kamaraest cím, de efelett
könnyű volt elsiklanom. A műsorfüzettel viszont
akadt egy kis problémám. Egyrészt túl kevés példány
volt belőle, másrészt aránytalanul írtak a művekről.
Így Szkrjabin 5. szonátájának hardcore zenetudományi elemzése mellett Beethoven Op. 102/1 C-dúr
zongora-cselló szonátájáról alig tudtam meg valamit.
Mindezek ellenére sokra értékeltem, hogy egyáltalán
kezünkhöz kaptunk a hangzó élményhez tartozó írásos
támogatást.
A műsor összeállításánál az tűnt irányadó elvnek, hogy
ki mit tanul éppen aktuális kamaratársával. Így aztán
Honegger, Beethoven, Hindemith, Szkrjabin, Hidas,
Prokofjev és Sosztakovics egy-egy művét hallhattuk a
koncerten, melynek végén kiderült: működik a véletlenszerűen összeállított műsorterv. Általában elmondható, hogy a színvonal folyamatosan emelkedett.
Az előadás két csúcspontja egyértelműen Horváth
Benedek Szkrjabin-szonátája, és a Szabó Ildikó –
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Isabelle Cottet páros Sosztakovics Csellószonátája
volt. Horváth Benedeket most hallottam először, így
elég kellemes meglepetésként ért játéka. Előadásában nagyon jól találta el az arányokat, érzékelhető
volt a hangok mögötti zenei elképzelése. Kamaratársa,
Elmauer János legjobban Hindemith zongora-trombita
szonátájának virtuóz és értelmes előadásával fogott
meg.
A Csellószonáta az este utolsó műve volt, nyilván nem
véletlenül. A darabot nemcsak hallgatni, de játszani
is nagyon élvezetes – ez egyértelműen kiderült Isabelle Cottet és Szabó Ildikó játékából. A francia lány
nem annyira kiemelkedően, de érzékenyen szólaltatta
meg a zongorát. Szabó Ildikót már volt szerencsém a
Concerto Budapest szólistájaként hallani az akkor
még félkész BMC termében. Ildikó, fiatal kora ellenére
nagyon virtuóz módon csellózik, de egyes műveknél
úgy érzem, még nem tudja pontosan azt átadni, amit
gondol a darabról. Ez egyébként sokszor leolvasható
az arcáról is játék közben. A Sosztakovics-szonátánál
szerencsére egyszer sem éreztem ezt – mesterien
találták el az egyszerre mélységesen sötét és groteszkhumoros hangulatát a darabnak.
(Berlin-Budapest kamaraest. Régi Zeneakadémia,
2013. február 27. 19:00. Műsor: Honegger: Intráda;
Beethoven: C-dúr Szonáta csellóra és zongorára, Op.
102/1; Hindemith: Szonáta zongorára és trombitára;
Szkrjabin: V. Zongoraszonáta, Op. 53; Hidas: Fantázia;
Prokofjev: Suggestion diabolique; Sosztakovics: Szonáta csellóra és zongorára, Op. 40. Közreműködtek:
Isabelle Cottet, Horváth Benedek (zongora), Elmauer
János (trombita), Szabó Ildikó (cselló))
Könyves-Tóth Zsuzsanna

VÁJTFÜL

FIATALSÁG, KOMOLYSÁG?
2013. március 4-én újra a Művészetek Palotájában
koncertezett az EUfónia Közép-Európai Ifjúsági Zenekar. A 2011-es debütálásukat éltető, végtelenül dicsérő szavak komoly elvárásokat ébresztettek bennem.
A Zeneakadémia által kezdeményezett együttes idén
Grazban készült fel Oswald Sallaberger irányítása
alatt. Komoly, sőt komor műsorukkal magasra tették
a lécet, melyet, ha le nem is vertek, átugrása nem
volt rezgésmentes.
A Közép-európai anzix nevet viselő koncert műsorán
a hegedűirodalom egyik gyöngyszeme, Alban Berg
Hegedűversenye, és a szimfonikus ideál csúcspontjának nevezett Brahms IV. (e-moll) szimfónia szerepelt.
A koncertet Günther Eisel Concerto vonószenekarra
című műve nyitotta, mely (már csak fajsúlyát tekintve
is) aligha illett bele a koncepcióba. A programfüzetből
azonban egyértelművé vált: a graziak nagy zeneszerzőjéről van szó, így kaphatott helyet a hangversenyen.
A Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem harmadik
emeletét meg sem nyitották, a többi szint sem telt
meg teljesen. Volt szerencsém kifogni egy iskolás
csoportot, mely inkább a vattázás céljából kedvezményesen szerzett jegyek miatt érkezett, mintsem a
modern és megrázó műsor iránti szeretettől vezérelve.
A folyamatos sutyorgás, a közösségi oldalak böngészése, a „Tanár Úr, hány perc múlva lesz vége?” kérdések,
és a zenei szünetekbe szúrt viccesnek szánt cuppogások megalapozták a hangulatomat; s akkor még
szót sem ejtettem a tételek közötti lelkes tapsokról.
A Hegedűverseny, „melyet Berg Requiemnek szánt
Manon emlékére”, s – mint utolsó művét – a szerző
saját rekviemjének is szoktak nevezni, a gyerekeknek köszönhetően ezúttal az est rekviemjévé lett.
Számomra a koncertet megölték. Kritikusi segédeszközként tekintettem a csoportra: ahol elhallgatnak, ott
a zenekar valami nagyot alakított. Az első félidőben
nem hallgattak el, a másodikra be sem ültek. Talán ha
a Brahms-mű előre került volna…
A hangverseny nyitányaként felcsendülő Concerto –
azt kell mondanom – nem csoda, hogy nem tartozik
a zenekarok primer repertoárjához. Vonószenekari
voltából adódóan szerény hangszínkészletű, technikai
szempontból ingerszegény darab. Nyitánynak kevés,
felvezetőnek sok. A dallammentes, folyondárjellegűnek szánt tételek monotóniát, már-már unalmat
váltottak ki. Nem vagyok meggyőződve, hogy a

zenekar intenzívebb, karakteresebb játékkal figyelemfelkeltőbbé tudta volna varázsolni a művet.
Berg Hegedűversenyének szólistája a zenekar tagjaihoz hasonlóan fiatal Rolf Haas volt. Megható, hogy
Haas a nagyapjától örökölt Gagliano hangszeren
játszott, melyen egykor az a Louis Krasner hegedült
(többek közt a versenymű ősbemutatóján), aki egyben
a darab megrendelője is volt. Haas játékát meglepően érettnek, pontosnak és kifejezőnek éreztem. Nem
így a zenekarét… „Egy angyal emlékének” – így szól a
cím. Elég-e, ha hét ország kiemelkedően tehetséges
zenésznövendékeit összezárják egy zenekarban ahhoz,
hogy egy ilyen volumenű mű hitelesen megszólaljon?
Sajnos nem. Hiába nem okozott az együttesnek technikai problémát a darab, hiányzott belőlük a szenvedély,
a szenvedés, a rokonszenv; a fájdalommal és gyásszal
kapcsolatos tapasztalatok. Tisztességesen, mondhatnók, hibátlanul lejátszották a művet, de játékukban
nem találtam az életet; vagyis a halált. Szabad egy
ifjúsági zenekarnak Berg Hegedűversenyt játszania?
Elvárható, hogy egy náluk is fiatalabb iskolás csoportot
lekössön egy ilyen produkció? A mű után, Haas ráadásába (egy Ysaÿe-szonáta) becsúszott néhány, elsősorban intonációs hiba. Szeretném hinni, hogy ennek oka
a kimerültség volt, nem pedig az érdektelenség.
A koncert második felében a zenekarnak már nem
csak az érettségét kellett megkérdőjeleznem. Kürtök
léptek be pontatlanul, fuvolák játszottak hamiskásan,
és az arányok sem stimmeltek mindig. Sallaberger
heves indulatokat vezényelt, mikor inkább érzékibb
gesztusokra lett volna szükség, és fordítva. Szólt, szólt,
de egy kicsit többet vártam volna. Ezt a közönség is
így gondolhatta, a szokásosnál szerényebb vastapssal
jutalmazta a produkciót, mely vastapsra Sallaberger
nem volt rest idétlenül léggitározni, ezzel téve fel kritikám i-jére a pontot…
(Közép-európai anzix. Művészetek Palotája – Bartók
Béla Nemzeti Hangversenyterem. 2013. március 4.
19:30. Műsor: G. Eisel: Concerto vonószenekarra; A.
Berg: Hegedűverseny – „Egy angyal emlékének”; J.
Brahms: IV. (e-moll) szimfónia. Közreműködött: EUfónia Közép-Európai Ifjúsági Zenekar, Rolf Haas (hegedű), Oswald Sallaberger (karmester).)
Mona Dániel
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PORTRÉ

„NAGYON SZÍVESEN ÉS
SZORGALMASAN TANÍTOK”
is Szász tanár úrhoz jártam, és harmadikban mondtam
neki, hogy nem szeretném 21 évesen befejezni a tanulmányaimat. Ekkor Kovács Dénessel kitalálták, hogy
aki elég tehetséges és motivált, az a Tanárképzőből
átmehet a Zeneakadémiára, így felvételiztem a másodikos anyagból, és átvettek. Én voltam az első, aki ilyen
módon lett akadémista.
Negyedikesként aztán tanítani kezdtem a miskolci
szakiskolában. Anyagi okokból vállaltam ezt a munkát,
ugyanis édesanyám meghalt és el kellett tartanom
magam. Teljes állásban dolgoztam a főiskola mellett,
de nagyon nehézkes volt, hogy minden héten le kellett
utazni, így végül inkább elmentem zenekarba. Az ÁHZban játszottam majdnem húsz évig, eleinte tuttistaként, később szólamvezetőként. Két dolog változtatta
meg aztán az életemet: az, hogy 1979-ben tanítani
kezdtem a Bartók konziban, és hogy nem sokkal később kapcsolatba kerültem a historikus játékmóddal.
Kertész István
Kertész Istvánt, a vonós tanszék vezetőjét kérdeztük
életpályájáról, magyar kismesterekről és oktatással
kapcsolatos gondolatairól.
Bolyki Sára: Meséljen a kezdetekről! Hogy került kapcsolatba a zenével?
Kertész István: Először zongorázni kezdtem, aztán azt
mondták, hogy nagyon jó a fülem, inkább hegedülnöm kéne. Édesanyám örült ennek, hiszen egy hegedű
olcsóbb, mint egy zongora, így hangszert váltottam.
Aztán egy híres és félelmetes szakfelügyelő, Lányi
Margit kinézett magának, és felkészített a szakiskolai
felvételire. Nagyon jó tanár volt, az ő növendéke Kiss
András, Kóté László, Szenthelyi Miklós és még sokan
mások, én is jártam hozzá néhány évig. Később koncertező művészekhez kerültem: Pallagi Jánosnál tanultam egy évet, majd Szász József tanított.
Negyedik osztályban döntenem kellett, hogy maradok
ötödik évre, és a Zeneakadémiára felvételizem, vagy
érettségi után a Tanárképzőbe megyek. Mivel én
nagyon későn, tízévesen kezdem el hegedülni, tanáraim az utóbbi lehetőséget javasolták. A Tanárképzőben
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BS: Ez hogy történt?
KI: Baráti kapcsolaton keresztül – akkoriban nem is
nagyon volt erre más lehetőség. Kecskés András lantművész a szomszédomban lakott Csillaghegyen. Kellett
egy hegedűs az együttesébe, de modern hangszeren
persze nem játszhattam, úgyhogy szereztünk egy
barokk hegedűt, és azon kezdtem el gyakorolni. Ekkoriban csinált Fischer Iván a rádióban egy sorozatot,
amiben régi olasz, német és francia művek hangzottak
el historikus hangszereken. Megkeresett, és mondta,
hogy szüksége van egy jó hegedűsre, aztán ösztöndíjat szerzett nekem az innsbrucki nyári akadémiára,
ahol két évig voltam résztvevő. Sigiswald Kuijkennél is
tanultam egy ideig, majd a régi hangszereken játszó
Corelli Kamarazenekar koncertmestere lettem. Pár
évig kísérleteztünk ezzel az együttessel, de nem működött igazán jól, ezért három kollégámmal megalapítottuk a Festetics Vonósnégyest, amivel a mai napig
dolgozunk.
BS: A kvartettnek meglehetősen speciális repertoárja
van. Mondana erről pár szót?
KI: Természetesen gyakran adunk elő Haydn-vonósnégyeseket, Mozartot, Beethovent, Schubertet is,
de mindezek mellett szeretünk játszani különböző
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magyar szerzőktől, akik főleg Haydn-tanítványok, vagy
azok növendékei voltak. Német-epigonok, ez igaz, de a
darabjaik semmivel sem rosszabbak, mint például egyegy Vanhal-vonósnégyes. Nálunk mégse játssza őket
senki, mert nem sikk. Vettünk fel kvartetteket a német
származású Bengráf Józseftől, meg olyan furcsa nevű
komponistáktól, mint például Grill Ferenc vagy Spech
János. Rózsavölgyi Márknak sok apró, vonósnégyesre
írott darabja maradt fenn, amiket ő csárdásoknak és
körtáncoknak nevezett. Mi lemezre vettünk körülbelül
egy órányit ezekből. Druschetzkynek, a Batthyánycsalád házi muzsikusának négy kvintettjét is rögzítettük.
Tavaly karácsony környékén pedig három Mosonyikvartettet jelentettünk meg. Igaz, általában úgy ismerik Mosonyi Mihályt, mint aki elsők között emelte be
a magyaros stílust a szimfonikus zenébe, de korábban
nagyon sok németes hangvételű művet írt, többek
közt hat vonósnégyest. Ebből vettük fel az első hármat, és a többit is szeretnénk, ha lesz rá szponzor.
A CD első kiadása szépen elfogyott, talán a zeneszerző
ismertsége miatt, úgyhogy nemrégiben nyomtak még
500 példányt. Ezek azok a specialitások, amikkel foglalkozunk, és amiket játszunk, ha van rá igény.
BS: Hol mutatkozik igény? Honnan érkeznek felkérések
a kvartettnek?
KI: Magyarországon például a fertődi Haydn Eszterházán Fesztiválon szoktunk játszani, de sajnos az utóbbi
években nem nagyon volt rá pénz, tavaly el is maradt.
Igazából többet játszunk külföldön. Az a baj, hogy
hiába tűnt jó ötletnek a historikus hangszereken való
kvartettezés, azt tapasztaljuk, hogy ha régi zene kerül
szóba, akkor a barokk, ha pedig vonósnégyes, akkor
a valóban nagyszerű romantikus alkotások élveznek
előnyt: Dvořák, Smetana művei – a későbbiekről, főleg
Bartókról nem is beszélve. Mi játszunk Haydnt, esetleg Mozartot, Beethovent, magyar mesterek egy-egy
művét, de ennek a műsornak nincs akkora sikere. Ami
azt illeti, nem is kell, hogy sikere legyen. Mi ezt nagyon
nagy lelkesedéssel és szeretettel csináljuk.
BS: 1988 óta a Bartók konzi mellett a Zeneakadémián is tanít, sőt mindkét intézményben tanszékvezető.
Hogy tudja mindezt még a vonósnégyessel is összeegyeztetni?
KI: Mindig vacilláltam, hogy hegedüljek vagy tanítsak,
de most ez így nagyon jó, úgy érzem, mindkettőre van
lehetőség. A tanszékvezetői tisztre a Zeneakadémián
a korom miatt pályáznom nem lehetett, ez a mostani
megbízatás addig tart, amíg a rektor úr szükségesnek
látja. Lassan az ember úgyis befejezi a pályáját, hiszen

a fiataloknak is kell a hely. Én ezt megértem, annak
idején a zenekarban mi is bosszankodtunk azon, hogy
a hátsó pultokban ülünk, pedig rendesen eljátsszuk a
szólamunkat, miközben elöl az idősebb kollégák, akiknek már mindenféle bajuk van, bizony nem játsszák el.
Én úgy gondolom, az az élet rendje, hogy a fiatalokat
hagyni kell érvényesülni – annál is inkább, mert aztán
ők is megöregszenek, ilyen ez a körforgás. Ráadásul
sok a munkanélküli muzsikus, és nem egyszerű sem
zenekarba bejutni, sem tanári állást szerezni.
Az viszont kétségkívül probléma, hogy nehéz a
nyugdíjba vonuló tanárok helyére megfelelő utánpótlást találni, mert noha sokat tudnak a fiatalok,
és nagyon tehetségesek is, a tanításban rengeteget
számít a tapasztalat, amit nem lehet néhány hónap
alatt megszerezni. Én diploma után tíz évvel kezdtem komolyan tanítani, de így is rengeteget kellett
tapasztalnom. Más az, amit az ember a zenéről és a
technikáról tud, és megint más ezt átadni, felismerni,
mi az, amit a növendék be tud fogadni.
Sajnálatos módon – nyilván főleg anyagi okokból – nincs
megszervezve, hogy a fiatalok tanársegédként tölthessenek néhány évet idősebb pedagógusok mellett.
Szerintem ez nagyon fontos lenne, ez adhatna olyan
alapot, amiről aztán tovább lehet lépni. Most a tanításnak adminisztratív feltételei vannak; csak akkor
lehet valaki minősített oktató, ha a doktori címet
megszerzi. Ez is hasznos persze. Én nagyon élveztem
a doktori képzést és a nyelvvizsgára való felkészülést,
amikor tizen-huszonévesekkel jártam nyelvórákra.
Az is nagyon fontos, hogy az embernek le kell írnia a
gondolatait bizonyos speciális témában, és elképzeléseit az oktatással kapcsolatban.
BS: Mik a tervei a nyugdíjba vonulásig és utána?
KI: A törvényi rendelkezés szerint még két évem van,
addig nagyon szívesen és szorgalmasan tanítok a konziban és a Zeneakadémián is, mert nagyon szeretem
ezt a munkát. A konzisok is professzionális muzsikusok
szeretnének lenni, és nagy részük ide, az egyetemre
felvételizik, de különbözik azért a két iskola. A konziban a technikát kell megszerezni, inkább a mechanizmusok begyakoroltatása a fontos, az akadémián az
ember igényesebb, részletezőbb, főleg zenei kérdésekben.
Egyelőre – lekopogom – a hegedülés elég jól megy,
az izmok és ízületek is bírják, de nyilván nem lesz ez
örökké így, az ember elfárad egy idő után. Ha már
végképp semmi elfoglaltságom nem lesz, akkor barkácsolni fogok.
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10-én, szerdán
19 órakor
VERDI, VERDI, VERDI I.
Zene és dramaturgia:
TRAVIATA, RIGOLETTO
Rendezô: Fehér András
Támogató: GlédaCom Kft.
Diákjegy: 800 Ft

17-én, szerdán
19 órakor
VERDI, VERDI, VERDI II.
Zene és dramaturgia:
FALSTAFF
Rendezô: Fehér András
Támogató: GlédaCom Kft.
Diákjegy: 800 Ft

18-án, csütörtökön
19 órakor
KORTÁRSAINK
KÖRÉBEN III.
Qaartsiluni Ensemble

Mûvészeti vezetô: Rozmán Lajos
Támogató: ARTISJUS, Visegrád Fund
Diákjegy: 600 Ft

25-én, csütörtökön
19 órakor
POPCORN!!
A 10 éves
CHAMELEON JAZZ BAND
születésnapi koncertje
Diákjegy: 1100 Ft

28-án, vasárnap
19 órakor
A Junior Prima díjas

ANIMA MUSICAE
KAMARAZENEKAR
hangversenye
Klenyán Csaba
Diákjegy: 800 Ft

– klarinét

