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VERSENYGYŐZELMEK

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Előkészítő 
Tagozatának két csellista növendéke, Dolfin Balázs 
és Devich Gergely első díjat nyert az olaszorszá-
gi Legnagóban, a 2013. április 6-án és 7-én immár  
negyedik alkalommal megrendezett Antonio Salieri  
Nemzetközi Ifjúsági Zenei Versenyen. Mindkét  
fiatal gordonkás Mező László tanítványa, korábban  
pedig Antók Zsuzsanna tanította őket.

Szintén Olaszországban, a Trevisóban megrendezett  
5. Ifjú Muzsikusok Nemzetközi Versenyén Eckhardt 
Gábor tanítványai diadalmaskodtak: Vida Mónika 
Ruth előkészítős zongorista hallgatónk a D kategó-
riában ért el első helyezést, míg az E kategóriában  
Erős Ditta Rebeka, BA I. évfolyamos hallgatónk  
harmadik díjban részesült, ahol a zsűri I. és II. díjat  
nem adott ki.

Az április 2-a és 4-e között az egri Eszterházy Károly 
Főiskolán megrendezett 31. Országos Tudományos  
Diákköri  Konferencia Művészeti és Művészettudo-
mányi szekciójában Nagy Judit fuvola MA szakos hall-
gatónk nyert megosztott III. díjat A kottától a pódiu-
mig, az alkotó és reflektív tanulás című dolgozatával.  
A zeneelmélet, zeneszerzés, szakmódszertan kategóri-
ában benyújtott dolgozat konzulense Körmendy Zsolt 
volt.

Az évente megrendezésre kerülő GENERACE  
Zeneszerző Verseny idei megmérettetésén mindkét  
kategóriában a Zeneakadémia hallgatója nyert: a 22 
év alattiak között Laczkó Bálint, BA I. éves hallgató  
(tanára: Fekete Gyula) Voyage 17 – Phases of the 
Night és Siva című műveivel, a 22–30 évesek között  
Bella Máté DLA-hallgató (tanára: Fekete Gyula, DLA 
programvezető: Jeney Zoltán) a Visions és Tanulmány 
című műveivel hozta el az I. díjat.
A zsűri továbbá külön értékelte a 22–30 évesek ka-
tegóriájában Tornyai Péter MA II. éves hallgató  
(tanára: Jeney Zoltán) Da camera című művét.
A művek elhangzanak a május 5. és június 11. közötti 
Janáček May Nemzetközi Zenei Fesztiválon.
Mindannyiuknak szívből gratulálunk!

Forrás: http://lfze.hu/hirek/1027/ 
és http://lfze.hu/hirek/1012/ 

FŐSZERKESZTŐI BÚCSÚ

Kedves Olvasóink! 

Amikor lassan három éve a korábbi HÖK elnök,  
Ágoston László, valamint a Hallgatói Önkormányzat 
előző gazdasági alelnöke, Tőri Csaba azzal keresett 
meg engem, hogy a Zeneakadémián hallgatói lapot  
indítsunk, kételyekkel vegyes lelkesedés kerített  
hatalmába. Örültem, hogy rám gondoltak a feladat  
kapcsán, de kicsit féltem is, mert egyrészt nem tudtam  
felmérni, hogy mekkora munkával jár mindez,  
hogyan kezdjek, kezdjünk neki, másrészt pedig fel-
merült bennem a kérdés, hogy az okostelefonok és 
táblagépek korában kell-e még egyáltalán bárkinek 
– főleg egy egyetemistának – nyomtatott kiadvány.  
Lehet, hogy konzervativizmus, lehet, hogy sikk vagy 
éppen presztízs kérdése, de úgy látszik, kell. És ezt a 
negyedik évfolyam közepén is nyugodtan állíthatom a 
visszajelzésekre, véleményekre és a Hallgatói Önkor-
mányzat rendezvényeinek látogatottságára alapozva.  
A másik félelmet, a munka mennyiségével kapcsolato-
sat pedig a segítő szerkesztő- és írótársaknak, valamint 
a HÖK felől (is) érkező bátorításoknak köszönhetően 
időközben sikerült leküzdeni.

Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy a Figaro 
összes munkatársának, egykori és jelenlegi szerkesz-
tőjének, cikkírójának megköszönjem a közös munkát,  
valamint köszönetet mondjak valamennyi olvasónk-
nak is a támogatásért, kritikai hozzászólásokért,  
dicséretekért, véleményekért. 

A Figaro végigkísérte doktorandusz éveimet, de aho-
gyan hamarosan a diákigazolvány nyújtotta lehetősé-
gekről, úgy hallgatói lapunk főszerkesztéséről is le kell 
mondanom. Természetesen távolról megpróbálom to-
vábbra is segíteni a szerkesztőség munkáját, de további  
kérdéseitekkel, ötleteitekkel forduljatok Belinszky  
Annához és Mona Dánielhez, leveleiteket pedig  
továbbra is a figaro@lfzehok.hu címre küldhetitek.

Sikeres vizsgaidőszakot, valamint pihenésben gazdag, 
tartalmas nyári szünetet kívánok minden kedves olva-
sónknak!

Tóth Endre
főszerkesztő
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TÁLAS ÁRON DIPLOMAKONCERTJE
Budapest Jazz Club, 2013. május 29. szerda

Tálas Áron BA harmadéves jazz-zongorista hallgató 
diplomakoncertjét a Budapest Jazz Clubban rendezik 
meg, május 29-én. Áron két triójával fog szerepelni 
ezen az estén, melyekben minden tag diplomázik,  
viszont ezek a zenekarok az iskolán kívül is működnek.
Az első félóra a What’s Up nevű zenekaré lesz, mely-
ben Áron dobol (igen, ezen a hangszeren is kiemelke-
dő, valószínűleg 48 óra/nappal rendelkezik), ifj. Tóth 
István gitározik, és Szeifert Bálint basszusgitározik, 
valamint énekel. A zenekar eredeti profilja az angol 
és magyar nyelvű groove/blues-alapú zene, ezen a 
koncerten viszont jazz-standard-eket adnak majd elő,  
természetesen a zenekar egyéni stílusára formálva.

A koncert második részét a Hybrid Trio kapta, melyről 
a Figaro hasábjain már olvashattatok.
Áron itt basszusszintetizátoron és Rhodes-on játszik, 
Varga Gergely szaxofonozik, és Csízi László dobol. 
Ez a zenekar egy szám kivételével saját szerzemé- 
nyeket fog játszani.

Vikukel Dániel

ÁBRAHÁM MÁRTA NYÁRI 
HEGEDŰ MESTERKURZUSA

Ábrahám Márta 2013-ban is megrendezi immár  
hagyományos hegedű mesterkurzusát a festői szépsé-
gű Zebegényben. Az ötnapos zenei táborba – melynek 
a helyi könyvtár ad otthont – fiatal hegedűsök jelent-
kezését várják. A kurzus június 21-én a növendékek 
és a tanárok – Ábrahám Márta mellett Tóth Mari-
anna és más zeneakadémiai korrepetitorok – közös  
koncertjével ér véget.

A foglalkozások nyelve magyar és igény szerint angol,  
a részvételi díj aktív résztvevőknek 25.000 Ft+áfa, 
passzív hallgatóknak ingyenes. A zeneakadémiai hall-
gatóknak a kurzuson való részvételért kreditpont jár.

Jelentkezési határidő: 2013. május 31.

További információ és regisztráció: 
martaabraham@hotmail.com
Forrás: http://lfze.hu/hirek/1020/

A KÉPEK MEGELEVENEDNEK 
Zagyi Bál

Koncert, táncház és folkkocsma  
Zagyi Lajos tiszteletére

Fonó Budai Zeneház, 2013. május 17. péntek

A Fonó Budai Zeneház több mint 20 éve nevezetes 
sokszínű programjairól. De még ebben a kultúrköz-
pontban sem mindennapi, hogy egyetlen koncerten 
hallhatjuk a moldvai magyar népzenét játszó Berka  
zenekart, a hazai oláh-cigány kultúrát képviselő  
Romengo együttest, az elsősorban zenés történelmi  
előadásairól híres FolkEmbassyt és a magyar folklór 
alapokon nyugvó világzenét játszó Buda Folk Bandet.  
Az autentikus magyar népzenét képviseli még többek 
között egy ifjú zeneakadémista, Mihó Attila bandájá-
val. 

Jogosan merülhet fel a kérdés: mi az, ami ennyiféle 
zenészt összehoz egy estére? A válasz: Zagyi Lajos.  
Egy vidám, fáradhatatlan nyugdíjas, aki pár éve, 
egyik napról a másikra új életcélt talált magának, s 
azóta szinte minden népzenész esemény önkéntes 
fotóriportere. Ha esik, ha fúj, ő mindenhol megjele-
nik fényképezőgépével, akár egy este két helyen is.  
Május 17-én az ő tiszteletére szólnak a hangszerek.

A Zagyi Bál sok szempontból ideális alkalomnak 
ígérkezik, hogy akár a „szomorú zenészek” is nyis-
sanak a népzene felé. A hangulat garantált, hiszen 
a koncert után táncházzal és folkkocsmával foly-
tatódik az este. A Fonó adottságainak köszönhe-
tően az is jól szórakozhat, aki nem perdül táncra, 
mert bőven van hely beszélgetni egy pohárka bor,  
szendvics vagy meleg étel mellett is.

Az se keseredjen el, aki véletlenül nem tud eljönni, 
hisz Lajos bácsi biztos megörökíti majd az est legérde-
kesebb pillanatait!

Bővebb információ: www.fono.hu

Tatai Lilla
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VERS – EREDMÉNY

Harmath Dénes: Interneten, Interneten...

Interneten, Interneten
jaj, de sok a weblap!
Az én babám, az én babám
hazafelé ballag.
Szeretlek én, rózsám,
a webnél is jobban,
úgyhogy meg is írom eztet
most gyorsan egy blogban.

Interneten sok a vírus
és a programféreg,
édes rózsám, én tetéged
csakis arra kérlek:
húzz föl egy tűzfalat,
mert ha jön egy faló,
megfertőz, és akkor az nem
lesz kedvemre való.

Az én babám lelke olyan,
akár az Internet:
nem tudni, a következő
link vajon mit rejthet.
Ezért szeretem őt,
és ez mindig így lesz,
kapcsolatunk makulátlan
és száz megabites! 

Dinya Dávid: Lehetetlen

Arra, hogy az összes szerzőt
megtanuljam, nincs sok sansz,

de hogy Saint-Saëns-t
sz-szel írjam,

az azért
már nonszensz!

A Liszt Napokon kihirdettük versíró és versfordító pályázatunk eredményét. A zsűri versfordítás kategóriában  
III. díjat nem adott ki, II. helyezett Németh Anna, I. helyezett pedig Andorka Péter lett. Vers kategóriában  
megosztott III. díjat kapott Dinya Dávid és Harmath Dénes, II. helyezett lett Tárkány-Kovács Bálint,  
a kategória I. díját pedig Czinege Ádám nyerte.

A pályázóknak ezúton is gratulálunk és további sok sikert kívánunk! 
A díjnyertes alkotásokból készült válogatás alább olvasható.

Q. Horatius Flaccus: Párbeszéd Lydiával (III. 9.)

Költő: Míg én voltam a kedvesed,
 és hószín nyakadat még nem ölelte más
 ifjú, kit te ma már szeretsz,
 éltem, mint a király Perzsia földjein.
 
Lydia: Míg szívedben a tűz nekem
 gyúlt, s nem Lydia volt téve Chloé után,
 s hozzám szólt a becézgetés,
 éltem, mint a dicső római Ilia.

Költő: Szívem rabja a trák Chloé
 édes verseinek s lantja dalának is:
 meghalnék bizony érte én,
 hogy kímélje a vég őt, s vigyen engem el.

Lydia: Szívem perzseli kölcsönös
 lánggal szép Calais, Ornytos egy fia:
 halnék kétszer is érte én,
 hogy kímélje a vég kedvesem életét.

Költő: És mondd, hogyha Venus megint
 eljön s összeköt így minket, a régi párt,
 s elmegy szőke Chloé, kapud
 megnyitnád-e nekem, hajdani Lydiám?

Lydia: Csillagnál Calais ha szebb,
 s bár hajlasz te akár hajlik a gyönge ág,
 s mint zord tenger, a düh vezet,
 mégis csak teveled boldog az életem!
 
 /Andorka Péter fordítása/
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A tanév utolsó KKK-ja ismét egy negyedik K-val  
bővül: május 15-i Kihelyezett Kollégiumi Kulturális  
Klubestünket ugyanis a Wesselényi utca 52-ben, a  
Ligeti György Épület 018-as termében tartjuk. Parti 
Nagy Lajos, Kossuth-díjas magyar költő, író lesz a két  
házigazda, Tóth Endre és Czinege Ádám vendége. 
19:30-tól megnézzük Pálfi György rendező Parti Nagy  
Lajos művei alapján készült Taxidermia című filmjét.  
Ez után kezdődik a beszélgetés.

A helyszínen 20%-os kedvezménnyel megvásárolhatók 
Parti Nagy Lajos Magvető Kiadónál megjelent kötetei 
(A pecsenyehattyú és más mesék, Sárbogárdi Jolán:  
A test angyala, A fagyott kutya lába, A hullámzó  
Balaton, Az étkezés ártalmasságáról, Fülkefor és 
vidéke, Hősöm tere, Grafitnesz, Szódalovaglás),  
amelyeket dedikáltatni lehet a szerzővel.  

Jelentkezni a jelentkezes@lfzehok.hu e-mail címen  
lehet. Mindenkit szeretettel várunk! A belépés díjtalan. 

KKKK

Parti Nagy Lajos (forrás: Magvető Kiadó)

Czinege Ádám: Ha öreg leszek…

Ha öreg leszek, mint az őszi fa,
s nem robogok már, mint egy bősz ifa,
nem lesz már rakomány fenn a platón,
s majd az Isten dúdolja altatóm,
s javítni kell a csöpögő ereszt
folyton-folyvást, s nem inni már a szeszt,
ha nem leszek diszkóban se vendég,
és semmi mást, csak kis sajtot ennék,
s villásreggelizne velem a Kant
– már ha a lumbágó kétrét nem ránt –,
nem volna többé soha kikelet,
volna pozitív s negatív lelet,
szemránc és hályog és csúz, reuma,
őrlődő életem múzeuma,
s kibe a lélek már csak hűlni járt,
így olvasnám mindig a Bibliát,
keresni benne vigaszt és reményt,
tűzön ottfelejteni az edényt,
reggel ha hátam merevgörcsbe állt
– elgurult gyógyszert senki sem talált? –,
s nyögök reggel-este: mennyi bajom!
– lesz, aki szeret akkor is nagyon?

Julie O’Callaghan: Elköltözésem

Az első éjjel
párnádba borulva bőgsz.
Segít kimosni gondolataidat.
Reggel nem tudod
mit kezdj a reggeliddel
mivel idegen házban vagy.
Széthajtogatod a térképet
mit apád adott
és követed
filctolla nyomát
végig az utcák mentén
amik elképzelhetetlenek voltak
még múlt héten
és most itt vannak közvetlenül odakint.
/Németh Anna fordítása/

Tárkány-Kovács Bálint: Szeptember elején

Hold ül a végtelen erdőn s bércen,
Csendül a csöndben a néma idő,
De látod-e tenmagad ebben a fában?
Hallgatag hajlik a tenger fölé.



Hogyan
dől el, ki

lesz a
pápa?

TÖRTÉNELEM JELEN IDŐBEN

EGY KASZTRÁLT OPERAÉNEKES FELJEGYZÉSEI

w w w . l i b r i - k i a d o . h u
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REPÜLÖK
a rohadt életbe mért pont én és mért pont most mikor 
annyi dolgom lenne a gyerekek otthon meg az oviban 
mennyi az idő
ez már nem az intenzív itt legalább nem kattognak 
meg szörcsögnek mellettem bár az legalább lekötött 
itt meg megint repülök
sose féltem a repüléstől nesze neked hát most félek 
hogy a rákba bírtam épp ma elaludni vagy tegnap  
különben is milyen nap van
nem bírok aludni akárhányszor lehunyom a szemem 
mindig ugyanaz az elviselhetetlen pánik mikor ordíta-
nál de egy hang se jön ki a torkodon
ott egy tanya erre fák alattam meg szántóföld a 
gyomrom a torkomban a szívem is a torkomban a  
golyóim a gyomromban ami a torkomban
mikor múlik már el a hányinger
hánynom kell
hányok
tejóisten tudnak ezek rólam otthon egyáltalán valaki 
szóljon már haza a számom pff na mondd már
Saci piszok dühös lesz és mit szólnak majd a gyerekeim 
apu normális vagy minek kellett elindulni műszak után 
anyu hányszor megmondta na tessék helyben vagyunk
mi lehet a kocsival
úgyis ráfért már egy nagyszerviz hülye biztos totálkár 
azt már fújhatjuk így legalább nem kell győzködni sen-
kit hogy új kocsi kell ennek meg akár még örülhetnék 
is bár azt nem tudom hogy beleülni hogy fogok
gondoltad volna te idióta csak egy pillanatra hu-
nyod le a szemed hopp és a padkáról már repülsz is 
a repülési magasság 70 centi sebességünk úgy 110 
a repülés ideje talán két másodperc csak ne látnám 
mindig ugyanazt jaj aludni kéne csak le bírnám csuk-
ni a szemem de mindig ugyanaz hogy tehetetlen  
vagyok pedig csak egy pillanat volt az egész gondoltad  
volna hogy ez veled is megtörténhet te barom hogy 
elalszol és már repülsz is
dokikám meddig tart ez még meddig fogok még  
repülni
nővérke nincs valami hogy ne hányjak meg nyugtató 
vagy inkább izgató megőrjít ez a csend és nyugalom én 

A sudoku rejtvény ezúttal ábécés nevekből áll, közülük 
néhány enharmonikusan lett lejegyezve! A szabályok 
változatlanok (egy sorban, oszlopban és 3x3-as keret-
ben egy hang csak egyszer fordulhat elő). Sok sikert a  
megfejtéshez!    

Kristofori Ferenc

SUDOKU

csak aludni akarok ha meg nem megy inkább vissza- 
mennék az intenzívre ott legalább nem én voltam a 
legrosszabbul végül is egy nap alatt hárman haltak 
meg nővérke nincs valami jó kis szer amitől nem repü-
lök újra és újra és nem élem át többet ezt a
pedig azt hittem jó repülni már ha vannak szárnyak 
vagy ejtőernyő de így
na és most mi lesz egyben maradok vajon vagy már 
amputálták is valamim nem asszem mindenem  
a helyén van csak ne látnám mindig ugyanazt

(x)

(A novella Spiró György doktoranduszoknak tartott 
Kreatív írás kurzusára született.)
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A LISZT NAPOKRÓL DIÓHÉJBAN –  
FÉNYKÉPES BESZÁMOLÓ

Az első este a Wesselényi utcában kezdődött társasjátékozással és a Vörös Sárkány című film vetítésével.  
A büfé jóvoltából mindenki kapott némi harapnivalót és egy virgin koktélt a játékok és a film mellé.

Az alkoholmentes koktéllal – volt, aki elképzelte, hogy alkoholos – jól megalapoztuk a hangulatot  
Hajós András műsorára, melyben zenetanulásának kezdeteiről mesélt, természetesen zenével illusztrálva  
az estet. A hangulat fergeteges volt, még életünkben nem nevettünk annyit, mint abban az egy órában.  
A végén Hajós még egy zenekart is összehozott két hallgató segítségével. 
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A napot a Klub 333-ban zártuk egy remek hangulatú bulival, melyhez a Partyssimo zenekar szolgáltatta az 
igen színvonalas muzsikát. A jó hangulatot bizonyítja, hogy voltak, akik hajnali 4 óráig maradtak, de másnap 
már az uszodában találkoztunk velük. A Dagály fürdőben kezdtük szombati napunkat, hatalmas pihenéssel.  
Jó volt látni, hogy bárhova lép az ember, zeneakadémistákba botlik, bár a gőzkamrában sokat nem láttunk  
még magunkból sem. 

Az egész napos fürdőzés után a Wesselényi utcába hívott minket Vágó István színvonalas, izgalmas kvízműsora.  
A KvíZAKadémia néven futó vetélkedőn a műsorvezető műveltsége és humora garantálta a  
a jó hangulatot. Kilenc darab ötfős csapat mérkőzött meg egymással, de a végén csak egy csapat  
lehetett az abszolút győztes. Vágó István a Legyen Ön is milliomosban megszokott stílusban vezette  
a nem mindennapi játékot. A kvíz után a versíró és műfordító pályázat eredményhirdetése következett,  
a díjazottaknak ez úton is gratulálunk (ld. 6-7. oldal).
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A Wesselényi utcából a Trófea Étterem felé vettük az irányt, ahol nyitás után fél órával ülőhelyet már 
nem találtunk szabadon, legfeljebb csak azok helyét, akik épp zsákmányszerző hadjáraton voltak.  
Megkóstolhattunk olyan különleges ételeket is, mint amilyen a cápahús. A hangulatot néhány születésnapi 
torta és némi alkohol tette mosolygóssá. Összességében elmondhatjuk, hogy a két nap alatt rengeteg boldog  
és elégedett arcot láttunk. Reméljük, jövőre is sikerül hasonlót összehozni. 

Nász Renáta – Rácz Illés
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A szenátus április 2-án ismét ülésezett. A testület 
tagjait nagy örömmel töltötte el, hogy Bankó Sándor 
főtitkár, hosszú betegsége után újra az összejövetel 
levezető elnöke lehetett.

Első napirendi pontként Kovács Anna főigazgató  
tartott beszámolót a 2012. évi költségvetésről.  
Elmondása szerint a 2010/2011-es tanévben a válság 
volt előtérben, de a minisztérium rendkívüli támoga-
tásának köszönhetően a 2012-es év már nyugodtabb 
volt. A számokban ez csak részlegesen tükröződik, 
ugyanis a legtöbb költség az építkezésből fakadt.  
Pozitív intézkedések történtek 2012-ben a személyi 
kiadásoknál: oktatóink körében 2012 szeptemberétől 
kifizették a többletmunkákat, napirendre került az  
oktatói kapacitás bővítése, a támogató területeken pe-
dig részlegesen megszűnt a kapacitáshiány. 2012-ben 
azt vártuk el magunktól, hogy a 2011-eshez hasonló  
összegű saját bevételt teljesítsen az egyetem, ami  
sikerült is (264 millió forint). A projekt szempontjából 
jelentős változás állt be, mivel a kormány adott plusz 
2 milliárd forintot eszközbeszerzésre. Másik jelentős 
változás, hogy a projekt végső teljesítési határideje 
2014. augusztus 31-re módosult, ami viszont nem 
jelenti azt, hogy ne kellene a főépületet őszre átadni.  
Tehát ez a határidő-módosítás leginkább az eszköz-
beszerzést, illetve az elszámolásokkal kapcsolatos 
adminisztratív munkákat érinti. Az épület tervezett 
megnyitása a koncertélet számára továbbra is 2013. 
október 20. 

2012-ben elkészült egy intézményfejlesztési terv, 
melynek részeként a minőségirányításról is készült sza-
bályzat. 9 pályázatot nyert el az egyetem, mely alapján 
122 111 000 forintot sikerült szerezni, és még mindig 
folyamatban van 5 pályázat. Újabb nemzetközi kapcso-
latok alakultak ki: a kínai Beijing Central Conservatory 
of Music-hoz tartozó Gulangyu Zongoraakadémiával 
együttműködési megállapodás született (már 2 hall-
gató érkezett) és komoly tárgyalások folynak egy kínai 
kihelyezett tagozatról; a jeruzsálemi akadémiával kö-
zös kamarazenei workshopok, a moszkvai akadémiával 
fagott professzor csereprogram alakult ki, és elindult 
az Amerikai Egyesült Államokkal a tanárcsere program 
előkészítése. Kovács Anna bemutatta a 2013-as évi 

költségvetési tervezetet is. Elmondta, hogy jó költ-
ségvetési évre számíthat az egyetem, amiben persze 
akadnak problémák, de ezeket mindig lehet orvosolni. 
A korábbi 350 fős oktatói létszám helyett 310 főben 
határozták meg ezt a számot (Bartók Konzi, Kodály 
Intézet és Zeneakadémia együttvéve). Ez nem jár sem-
milyen negatív következménnyel, mert a szabadon 
levő státuszokból vették el. A fenntartó által elvárt 
saját bevétel (280 000 000 forint) jelenleg teljesíthető-
nek látszik. Idén először úgy tűnik, nem lesz normatíva 
visszafizetési kötelezettsége az egyetemnek.

A második napirendi pontban a minisztérium által  
kiírt rektori pályázatot véleményezte a szenátus.

Harmadik napirendi pontként a felvételi szabályzat 
került módosításra. A módosítás az osztatlan képzés  
visszavezetésére és az összesen megszerezhető  
pontszámokra vonatkozott. Nem lehet ezentúl 
többletpontot szerezni például nyelvvizsgával vagy  
fogyatékossággal. Illetve belekerült a tervezetbe az  
elektronikus ügyintézés lehetősége.

Nász Renáta

FŐSZEREPBEN A KÖLTSÉGVETÉS
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Alig másfél hónapja kezdte meg munkáját a Zene-
akadémia újdonsült kommunikációs és marketing 
igazgatósága, amelynek elsődleges feladatai között 
találhatjuk a megújuló, önálló koncertszervezéssel 
is büszkélkedő intézmény új kommunikációs stra-
tégiáinak kidolgozását. Hogy mindez mit is jelent,  
arról Szabó Stein Imrét, egyetemünk kommuni-
kációs, marketing- és médiatartalom-fejlesztési  
igazgatóját kérdeztük.

Tóth Endre: Hogyan lesz egy bölcsész végzettségű  
író-műfordítóból kommunikációs és marketing  
szakember?

Szabó Stein Imre: A bölcsészkar elvégzése előtt már 
annyiban eldőlt a sorsom, hogy a Törökfürdő című 
meglehetősen radikális irodalmi-összművészeti lap 
egyik alapítója voltam, valamint egy kisregényem meg-

jelenése kapcsán velem készített televíziós riport után 
meghívott a producer műsorvezetőnek, majd szinte 
rögtön a Stúdió című kulturális műsor szerkesztő- 
műsorvezetője lettem. Az akkori írói idea szerint 
bölcsészként kisebb árulást követtem el mindezzel.  
Pedig a Stúdióról sok rosszat nem lehetett mon-
dani, hiszen milliós nézettségű kulturális műsor 
volt, ráadásul főműsoridőben. Egyébként akkor és 
a későbbiek folyamán is igyekeztem szétválasztani  
a kétféle életmódot, hiszen a tévé mellett írtam, 
publikáltam, Shakespeare-t fordítottam. A Stúdió 
után az éppen megalakuló RTL Klubhoz kerültem  
kommunikációs igazgatóként, majd a közszolgálati  
televízió filmekért és szórakoztató műsorokért  
felelős főigazgatója lettem, a legutolsó munkahelyem  
pedig a Művészetek Palotája volt, ami némileg  
rokonítható mindazzal, amit most itt kell csinálnom.

Azt viszont kikötném, hogy nem vagyok marketinges, 
csak attól a pillanattól kezdve nevezzük marketingnek 
a dolgot, ha sikerül a számok erdejéig eljutni bonyolult 
tenderek lefuttatása után, aminek következtében hir-
detési felületek jönnek létre. A marketinget a komplex 
kommunikáció egy alárendelt műfajának tartom.      

TE: Legutóbb a Művészetek Palotája stratégiai  
kommunikációs tanácsadója voltál. Miért váltottál a  
Zeneakadémiára?

SzSI: Az, hogy eljöttem, saját szabad döntésem volt, 
de örömmel emlékszem vissza az ott töltött időre, 
ami nagyon komoly tanuló időszak is volt, nélküle  
itt sokkal kisebb eséllyel lehetne ilyen rövid idő 
alatt végiggondolnom, hogy mit is kell csinálnom.  
Az elválás jó viszonyban történt, és kifejezett kérésre 
a televíziós műsorok főszerkesztését a mai napig én 
csinálom. Amikor eljöttem, akkor még a rektor úrral  
nem voltam kapcsolatban, de nem sokkal utána  
kialakult közöttünk a kommunikáció, ami hamarosan  
komoly beszélgetéseket eredményezett.
 
TE: Eddig nem volt a Zeneakadémián ilyen pozíció. 
Most miért vált szükségessé és melyek a legsürgetőbb 
feladatok a kommunikációs csapat számára?

„EGYSZERRE FOLYTATNI A HAGYOMÁNYOKAT 
ÉS PROGRESSZÍVNEK LENNI”

Szabó Stein Imre
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SzSI: A vezetőség felismerte, hogy egy nyolcéves 
álom betetőzése előtt áll az intézmény, ami vélhetően  
indokolja azt, hogy olyan területeket is kialakítson,  
amelyek eddig nem voltak. Egy egyetemnél önma-
gában ez nem lenne létkérdés, de a Liszt Ferenc téri 
fejlesztési munkálatok befejezése után olyan integrált 
egység jön létre, ami véleményem szerint egyedülálló  
a világon. Hiszen a már eleve adott, világviszony-
latban is a legmagasabban jegyzett zeneművészeti 
egyetem mellé – ahol nem mellesleg tudományos 
kutatómunkát is végeznek – egy történelmi értékekkel 
bíró, közvetlenül a liszti hagyományhoz kapcsolható, 
páratlanul érdekes épület csatlakozik, új, önálló kon-
certszervezési tevékenységgel. Ez máshol – ilyen teljes 
formájában – nincs. Saját koncerttér jön létre, amely 
egyrészt megőrzi a hagyományokat, másrészt viszont 
XXI. századi technológiával, HD kamerarendszerrel,  
szuper hanggal és a kisterem esetében komplett  
beépített színpadtechnikával lesz ellátva. A sokak által 
ismert világsztárok mellett a koncertek jelentős ré-
szét az egyetemi, tanszéki szakmai szűrőkön átment, 
publikum elé vinni szándékozott, az egyetemi élethez 
kapcsolódó hangversenyek fogják kitenni. Teljes tan-
székek fognak bemutatkozni rögtön az első három 
hónapban. Ez máris hatalmas kommunikációs feladat: 
ennek önálló arculatot kell adni, olyan elnevezést, 
ami a hagyományból gyökerezik, nem veti ki magá-
ból a közeg, de megmutatja azt, hogy egy 13 milliár-
dos fejlesztés eredményeképpen jön létre valami új.  
Ez az egész hatalmas lehetőséget ad az egyetemi élet 
számára, hiszen például a rezidens zenekar közbeikta-
tása műhelyként fog szolgálni a végzős hallgatók szá-
mára, segíti a gyakorlatszerzést a próbafolyamatokon 
át egészen a publikumnak szánt előadásig, ami kilépő 
lehet a világhír felé. Szerintem ez evolúciós ugrás.  
Ha ezt sikerül végigvinni, mérföldkő lesz az egyetem 
életében. Ezt látni kellene, mert olyan időszakban van 
a projekt, amikor erős összefogásra és egymásba vetett 
bizalomra van szükség. Küzdünk az időhiánnyal, mert 
gyakorlatilag az alapoktól kell kialakítani a struktúrát, 
vadonatúj honlapot építeni, új arculatot tervezni, és 
olyan stratégiai médiarendszert, ami segítséget nyújt 
a nagyívű elképzelésekhez. A mai napon (az interjú  
április 15-én készült – a szerk.) nem több mint más-
fél hónap leforgása alatt két bonyolult közbeszerzést 
sikerül elindítanunk. A kreatív honlapra egy több 
száz oldalas tendert írtunk ki, valamint az új kiad-
ványstruktúrát is kialakítottuk, amihez elkészült a 
nyomdai közbeszerzés. A harmadik feladat pedig a 

média-közbeszerzés, amit a következő néhány héten 
belül indítunk el. Ha nincs a fejedben az a szakmai 
tartalom, amit el akarsz érni, akkor azt az ügynökség 
nem találja ki helyetted, ezért kellett ilyen bonyolult,  
a legapróbb részletességig menő tendereket kiírnunk. 
Ha mindezt megtettük, előtérbe kerülhet a belső 
kommunikáció, mivel az említett rohammunka alatt 
nem tudtunk megismerkedni kellőképpen az egyetem  
tanáraival és hallgatóival. Most jön majd az a szakasz, 
amikor elkezdünk a programokon, az üzeneteken 
gondolkodni, néhány hónap múlva lesz új honlap,  
feláll egy reményeim szerint izgalmas kiadvány-
struktúra, ami markánsan megkülönböztet minket  
letisztultságában, eleganciájában, nagyvonalúságá-
ban a magyar kulturális piacon. Lesznek felületeink 
és elkezdünk a sajtókommunikáció mezejére lépni.  
Ha ez mind összeáll a megnyitóra, akkor a Zeneakadé-
miának minden esélye megvan, hogy ebbe az új korba 
méltó módon át tudjon lépni, és hogy a gondolkodó 
emberek 95%-ához eljusson, hogy itt valami hatalmas, 
nagyon komoly dolog történik, ami az ő életükre is  
kihatással van. Ezt ígérni tudom.        

TE: Mennyivel lesz másabb az új honlap? 

SzSI: Mivel a két funkciónak – az egyetemi-oktatásinak 
és a koncertszervezőinek – együtt kell megjelennie,  
ezért technológiailag és szellemileg is olyan  
bonyolultságú honlapot kell építeni, ami képes arra, 
hogy egyöntetű legyen. Aquinói Szent Tamás mondta,  
hogy a szépségnek három jellemzője van: claritas, 
integritas és consonantia, vagyis ragyogás, teljesség  
és összhangzás. Megnéztük a társintézmények  
honlapjait, és általában valamelyik kitételnek nem 
felelnek meg. Vagy egy óriási öszvér portál jön létre,  
ahol elveszel az információtömegben, vagy leegy-
szerűsíti a dolgot, amit mi nem is akarunk megtenni.  
Egyszerre kell, hogy megjelenjen a maga teljes súlyával  
az egyetem, fő információin keresztül, és a kon-
certeket is meg kell jeleníteni, ahol folyamatosan, 
látványosan felhívjuk a következő hangversenyek-
re a figyelmet. Az egésznek együtt kell működnie.  
Az arculat nagyon bonyolult feladat. A honlapot úgy 
kell elképzelni, mint egy összetett építőkocka-rend-
szert, amely tulajdonképpen a következő lépésben 
néhány tehetséges informatikussal lehetővé teszi, 
hogy az arculathoz igazodó kinézetű, jól működő  
aloldalak rendszere jöjjön létre, mert erre van igény.  
Egy csomó tanulmányi információnak az egyetem 



FIGARO | 2013. május-június

16 KULISSZA

aloldalán kell majd megjelennie, valószínűleg olyan 
rendszert kell majd kigondolnunk, hogy az információk  
aloldalakra való feltöltése valamiféle közös kooperá-
ció eredménye legyen. Sokkal strukturáltabb, sokkal 
dúsabb lesz az új honlap, mivel ha elkezdünk kommu-
nikálni, nagyon sok olyan dolog születik, ami valami-
lyen módon tartalommá tud válni visszacsatolással.  
Később a Facebook-oldalt is kezelésbe vesszük, hiszen 
a kimenő tartalom felelőssége ránk hárul.

TE: Milyen új kiadványok segítik majd a kom- 
munikációt?

SzSI: Először három alapvető kiadvány lesz, melyek 
kinézetükben, struktúrájukban, elgondolásukban,  
dizájnban nagyon ki fognak ugrani: letisztult,  
offset nyomásos technológia felé megyünk, lesz egy  
elegáns, először háromhavi, majd féléves programki-
adványunk mintegy 120 oldalon. Esélyes, hogy ez lesz 
az egyik legérdekesebb. Lesz egy, a kennerek szívét 
melegítő, puritánabb havi műsor, ami mindössze az 
információkat fogja közölni. A jegyek 60%-át vélemé-
nyem szerint a helyszínen fogják megvenni, így igazi 
sikk lesz a jegypénztárnál letépni ezt a kis műsort.  
A harmadik típusú kiadvány pedig az egyestés  
műsorfüzet, amibe nagyon nagy munkát fektetünk,  
itt a csapatot tudásban, együttgondolkodásban  
Fazekas Gergely egészíti ki. Egyébként nagyon jó kom-
munikációs csapatot sikerült összehozni: szuverén  
alkotó egyéniségek, akik mégis tudnak az általam 
diktált ütemben húzni: mind tiszteljük és szeretjük a  
Zeneakadémiát.

TE: Miért fontos az új arculat? Ennyire számít a  
„csomagolás”?

SzSI: Én nem vagyok Christo, nem a létező „épületet” 
csomagolom be, hanem egy olyan nagyon erős stiláris 
elemeket is tartalmazó rendszerbe építjük be az érté-
keket, ami erősítőként tud működni. A kommunikációt 
én nem a csomagolás művészetének gondolom. Itt jó-
val többről van szó. Ha azt állítjuk, hogy ez egyedülálló 
hely a világon, fantasztikus hagyományokkal, akkor azt 
meg kell mutatni, nem elég, ha csak mondjuk.

TE: A kommunikációs stratégiák kialakítása milyen 
arányban érinti az egyetem oktatási, valamint koncert-
központ funkcióját?

SzSI: Szerintem a kettő együtt létezik. Ha szétválaszt-
juk, akkor tisztán elkülönülő feladatokat jelenthet 
ez a dolog, ugyanakkor az egész helyzet abból indul 
ki, hogy ezt szerves egységként kezeljük, aminek két 
alapvető fundamentuma az egyetem, ami persze 
mindennek az alapja, éltető forrása, és a koncertek.  
Nyilvánvalóan hosszú távon egy új honlap a nagy  
felületek vonatkozásában arra a koncertben végződő 
zenei életre fog fókuszálni, amely a Zeneakadémia 
hangversenytermeiben történik, és leginkább azokra  
a koncertekre, amelyek a nagy nyilvánosság előtt 
zajlanak. Az oktatáshoz kapcsolódó mesterkurzusok-
kal már most is foglalkozunk, a Baranyay–Bogányi  
kurzussal máris érdekes dolgot sikerült kigondol-
nunk. Ingyenesen látogatható előadásokról, tanári 
és hallgatói koncertekről is fogunk hírt adni, nem 
csak a Nagyterem attrakcióiról. Viszont a honlapon 
is súlyozni kell majd, irányt adni a folyamatoknak,  
hogy mindenki jól járhasson, de káosz ne legyen. 

TE: Lehet-e egyedinek lenni a kommunikációban vagy 
vannak sikeres receptek, amelyeket követni lehet/ 
érdemes?

SzSI: A recept, amit itt követek, a sajátom. A marke-
tingesekről már körülbelül elmondtam a véleményem, 
a kommunikációs szakma sem túl erős, néhány jobb 
képességű embert már felszippantott a nagyvállalati 
közeg, amit nem lehet komolyabb véráldozatok nél-
kül művelni. A többiek pedig otthagyják a szakmát, 
amelyben eleve nem sok zseni tolong, éppen ezért  
könnyebb is a helyzet. Ahhoz sem láttam semmiféle 
mintát, amit a Müpában sikerült tovább építeni, ez meg 
sokkal érzékenyebb, komolyabb ügy, amihez a müpás 
tapasztalatokból csak átemelni lehet. Azt gondolom,  
ez kicsit Hesse Üveggyöngyjátékához hasonlít, mert 
kétségtelenül erős alkotói fázis van benne. Az élet 
minden területén nagy előny, ha az ember azzal a 
kreativitással bír, ami az alkotásból jön. Ezt sokan  
állítják magukról, de kevesebben ismerik ezt a tüzet.  
Sokan élnek meg belőle, de kevesen birtokolják  
valóban. De ha valaki ennek a birtokosa – például itt 
a Zeneakadémián igen sok ilyen ember van –, az a 
nagyon száraznak tűnő dolgokkal kapcsolatban is azt 
eredményezheti, hogy egészen más léptékben tud-
ja látni, megérezni a dolgokat. Mi együtt alkotunk  
a Zeneakadémiával, azt gondolom, és ennek már 
nem sok köze van a marketinghez, mivel kvalita-
tív dolgokról beszélünk. Amerikából meg Nyugat- 
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A múlt hónapi cikk Wagnerre, a két 200 éve született 
operaszerző egyikére emlékezett. Hogy a kivételezés 
gyanújának árnyéka se vetüljön a lap szerkesztőire, 
íme egy kis múltidézés a szintén 1813-ban született  
Giuseppe Verdiről. Az olasz mestert is operái emel-
ték a zenetörténeti személyek legfelső kasztjába. 
Hogy milyen sokszínű szerző volt, azt az alábbi  
bekezdés-paletta igyekszik érzékeltetni. 

Miből lesz a cserebogár?
Verdi hétévesen ministrált egy szertartáson.  
Az orgonaszó megbabonázta. Annyira, hogy meg 
sem hallotta a pap kérését. Mikor harmadszorra sem 
reagált (szenteltvizet kért), akkora pofont kapott 
a paptól, hogy elájult. Felkelvén, sírás helyett csak  
annyit kért édesapjától, engedje őt zenét tanulni.

Műveletlen
Üzenem mindazon zenésznek, ki műveltségében, vagy 
a műveltség megszerzéséért folytatott törekvésében 
bármilyen hiányosságot érez, amennyiben nem vágyik 
Verdinél nagyobb sikerre, ne féljen! A mester ugyanis 
így beszél magáról egy 1869-ben kelt levelében: „Sose 
jártam zenei könyvtárba vagy a kiadókhoz, hogy meg-
vizsgáljak valamilyen darabot. Lépést tartok a jobb 
kortárs művek egy részével, de nem tanulmányozom, 
hanem időnként elmegyek az operába és meghallga-
tom őket… Ezért megismétlem, hogy minden régi és 
mai zeneszerző közül én vagyok a legkevésbé művelt.”

Szerény
Tipikus jelenség zenészéknél az egészséges önbizalom.  
Sir George Henschel így emlékszik a mesterre:  
„A kérdésre, hogy milyen címre küldhetem őket [ti. 
új műveit], nagyon jellemzően válaszolt. Minden  
önteltség és nagyzolás nélkül ezt mondta:
– Elég, ha annyit ír: Maestro Verdi, Italia.”

Kibírhatatlan
„Verdi második feleségét, Giuseppina Strepponit 
megkérdezték, hogy dolgozik-e Verdi új operán,  
mire mosolyogva felelt:

KISSZÍNESEK A 
NAGY ÉS SZÍNES 

VERDIRŐL 

MÚLTIDÉZŐ

Európából nézhetnénk recepteket, de ők nagyságren-
dekkel több pénzből gazdálkodnak, így azokat nem  
tudjuk használni. 

TE: Mekkora anyagi vonzata van az új brand, az 
új arculat kialakításának? Ki tudja ezt termelni  
az egyetem?

SzSI: A média-költségvetésünk durván harmadannyi, 
mint például a Müpáé, majd ugyanannyi programra. 
A feladat mértékéhez viszonyítva kis összegekből kell 
kijönnünk. A média esetében mindenfajta kapcsolat  
bevetésére szükség lesz, hogy a kívánt hatást el 
tudjuk érni. Mi nem tudunk előjönni amerikai vagy 
nyugat-európai példával, ahogyan a korrektség  
kedvéért megjegyezném, hogy a koncertszervezésre 
fordítható összeg is törtrésze a Müpáénak, miközben  
az elvárások rendkívül magasak. Azon a fronton is a 
Zeneakadémia brandjét, nevét, valamint a rektor 
és a kulturális igazgató kapcsolatait kell kiaknázni  
maximálisan, hogy nagyságrendileg kevesebb  
pénzből nagyon komoly színvonalat lehessen hozni.  
Én ugyanezt élem át. Fő szempont a takarékosság, 
a purizmus. Valószínűleg mi leszünk az első nagy  
kulturális intézmény, amely a kiadvány-portfóliójában  
tudatosan újrahasznosított papírral jelenik meg.  
Egyszerre kell a hagyományokat folytatnunk és  
progresszívnek lennünk. 

TE: Mi tehet még vonzóbbá egy zeneművészeti  
egyetemet és mi egy koncertközpontot itthon és  
külföldön egyaránt?

SzSI: Az, ha eredeti módon mutatja meg magát, azt, 
amire képes. Ebben aránytalanul nagy a szerepe a 
kommunikációnak, mivel olyan világban élünk, ahol 
ami nem kerül ki a hipertérbe, az az átlag percepció 
számára szinte nem is létezik. Az emberek többsége, 
főleg a potenciális közönség, mintákat követ. Ha az ügy 
érdekes, akkor a megjelenésekkel meg tudod szólítani  
a potenciális közönséget, a rohanó, de értelmes  
embereket. Nagyon szűk klisékbe zárták be a kultúrát,  
és főleg a komolyzenei műfajban lenne igazán fontos, 
hogy a médiában az őt valóban megillető helyre tudjuk  
tolni – valahogy úgy, mint a „kizökkent időt”…

(Az interjú teljes terjedelmében a http://lfzehok.hu/
index.php/figaro weboldalon olvasható.)
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– Nem, hál’ istennek, mert olyankor teljesen kibírha-
tatlan…”

Politikus
Verdi néhány évig parlamenti képviselő volt. Egy tori-
nói ülésen azzal ütötte el idejét, hogy a „Szavazzunk!”-
hoz hasonló felkiáltásokból, valamint a parlamenti 
vitákból kórusműveket írt.

Logikus
„Egy alkalommal egy fiatalabb generációhoz tartozó 
zeneszerző előjátszott egy részt a legújabb szerzemé-
nyéből, és megkérdezte Verditől, hogyan tetszett neki.
– Kedves barátom – válaszolta Verdi –, inkább ne kér-
dezzen engem, hogyan tetszett a darabja. Maga sokkal 
nagyobb és erősebb nálam!”

Unalmas?
Egy próbán, ahol a pontatlan belépésért megszidott 
kürtös beszámolt Verdinek, hány helyen dolgozik, 

hogy eltartsa népes családját, Verdi így szólt:
– Atyaisten. És mikor alszik?
– Itt a próbán, kilenctől tizenkettőig. – Szólt a válasz.

Jótékony
Melyik művét tartotta Verdi a legtöbbre?
– A Milánóban az elaggott zenészek részére általa  
alapított otthont.

Közönségkedvenc
Hogy Verdi a hallgatóság igényeit igyekezett kielégí-
teni, nem pedig a kritikusokét, arról több anekdota 
is árulkodik. Egy barátjának például így ír: „Ami az új-
ságokat illeti: ki kényszerít, hogy olvasd őket?… Úgyis 
eljön az igazság napja, és micsoda öröm a művésznek, 
micsoda fenséges öröm, hogy azt mondhatja: »Tökfil-
kók, tévedtetek!«” Máskor Verdi szánt szándékkal ki-
használta a kritikusokat. Mikor egyik kritikus barátja 
rossznak, giccsesnek, melléfogásnak minősítette a 
Trubadúr bizonyos részeit, Verdi így szólt:

– Kedves barátom nagy örömet szerzett nekem! 
Népszerű operát akartam írni, amelytől azt vár-
tam, hogy mindenkinek tetszeni fog, kivéve a 
kritikusoknak, mint amilyen ön is. Ha nekik tet-
szene, senki másnak nem lenne kedvére való.  
Amit most mondott, azzal biztossá tette, hogy 
az operának sikere lesz. Nagyon hálás vagyok 
önnek.

Végül egy példa, miként húzhat hasznot egy pincér 
Verdiből… A zeneszerzőt tíz éven át ugyanaz a pincér 
szolgálta ki. Ha Verdi nem fogyasztott el egy egész 
üveg bort, úgy ráragasztott a palackra egy cetlit a 
nevével, hogy legközelebb ugyanazt az üveget kapja.  
A pincér összegyűjtötte a cetliket, és jó pénzért eladta 
az autogramgyűjtőknek.

Mona Dániel

Források:
Harold C. Schonberg: A nagy zeneszerzők élete.  
Budapest: Európa Könyvkiadó, 2006.
Norman Lebrecht: A komolyzene anekdotakincse.  
Budapest: Európa Könyvkiadó, 2012.
Márkus János: Muzsikus-anekdoták. Budapest: Rózsa-
völgyi és Társa, 2009.
Márkus János: Zenei anekdoták, aforizmák és viccek. 
Budapest: Rózsavölgyi és Társa, 2011.

Chelemen Paula karikatúrája

MÚLTIDÉZŐ
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A Capella Silentium 2009 októberében, a zene  
világnapján alakult, Várkonyi Tamás vezetésével.  
Az énekegyüttes tagjainak többsége egykori vagy  
jelenlegi zeneakadémiai hallgató, de van köz-
tük jogász, vegyész és bölcsész is. A kórus  
repertoárja több mint hatszáz éven ível át, a korai  
polifóniától napjainkig minden korszak zenéjéből 
szabadon válogatnak. Műsoraikat egy-egy zenetör-
téneti jelenség köré szerkesztik, figyelembe véve a 
legfőbb szempontot, hogy értékes zenét énekeljenek.  
Mindig olyan témát keresnek, ami műfajilag és stilá-
risan kellően színes műsort eredményez. Különösen 
fontosnak tartják az olyan zeneművek megszólaltatá-
sát, melyek a repertoárdarabok árnyékában maradva 
ritkán hallhatóak, mégis komoly minőséget képvisel-
nek.

Bemutatkozó koncertjükön skálákra írt zenéket vá-
logattak a reneszánsztól napjainkig, énekeltek már 
Petrarca-versekre írt madrigálokat a 16. és 20. szá-
zadból, a kánon útját járták végig a korai polifóniától 
napjainkig, és visszautaztak a romantika korába is.  
A kórus több szerzői estet is tartott, Josquin,  
Marenzio, valamint Brahms életművéből szemezgetve.  
Mindeközben számos mű ősbemutatója, valamint  
magyarországi bemutatója is fűződik a nevükhöz.

„A Zeneakadémián eltöltött tíz évem szerteágazó 
ismeretei, a karvezető és a zenetudományi szakon 
tanultak a Capella Silentium énekegyüttesben kap-

„ZENEI KALANDVÁGY – ALKOTÓI SZABADSÁG 
– HŰSÉG A MŰVEKHEZ – ÁTÉLNI A CSENDET”

csolódnak össze, és nyernek értelmet” – fogalmaz a 
kórus vezetője. Egy-egy műsor összeállítása komoly 
kutatómunkát, számos szakkönyv, műjegyzék, kotta 
átnézését igényli. Koncertjeiken gyakran kifejezetten 
az adott műsor kedvéért felkutatott kompozíciókat 
is szerepeltetnek. Énekelték már például Bruckner,  
Verdi, E. T. A. Hoffmann kéziratban maradt vagy ki 
nem adott alkotásait, valamint csak szólamkottákban  
hozzáférhető reneszánsz motettákat is.

Az együttes a műsorok egymásutánjával is változa-
tosságra törekszik; mindig az a korszak, téma a leg-
kedvesebb számukra, amellyel éppen foglalkoznak. 
Jelenleg az Amerika hangja című műsoron dolgoznak, 
amelyet júniusban mutatnak be. A Capella Silentium  
koncertjeiről és a velük kapcsolatos hírekről a  
capellasilentium.hu oldal tájékoztat. Letölthető,  
részletes koncertműsoraik, műismertetőik megannyi 
érdekességgel szolgálnak a bemutatott darabokról.

Az énekegyüttes lassan négy éve állandó jelleggel, 
heti rendszerességű próbákkal működik. Koncertjeik  
előtt a kórustagok egy közösen eltöltött hétvége  
keretein belül hangolódnak egymásra és az aktuális 
műsorra. „Bár versenyekre ritkán jutunk el, élmény-
ben nincs hiány, és ezt nemcsak zenei értelemben 
értem – fogalmaz a művészeti vezető –. Nem csupán  
énekegyüttes vagyunk, hanem baráti társaság is.”

Belinszky Anna

BANDEMONDA
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TAVASZ HÚROS HANGSZEREKRE

A fogcsikorgató hidegtől dermedt közönséget sokszo-
rosan kárpótolta a megkésett tavaszért a koncertet 
nyitó napsugaras D-dúr Mozart-szonáta felcsendülése. 
Az előadás energikus volt és remek karakterű. A két 
fiatal művész – G. Horváth László és Kiss Péter – hang-
szere határozottan és elragadóan énekelt, bár sajnos 
a hegedű időnként nehezebben érvényesült. A má-
sodik tételben az érzékenyen billentett zongora-téma 
lírai, de korántsem finomkodó megszólalása, a hegedű 
széles dallamívei, a kellő agogika végleg meggyőzött: 
a darab jó kezekben van. A harmadik tétel precíz uni-
sonoval indult, a játékosan vidám karakter pedig üdítő 
ellenpontként szolgált az előző tétel lágysága után.  
A virtuóz szakasz után váratlanul, valódi meglepetés-
ként ható folytatás és az erőteljes dinamikai kontrasz-
tok kimondottan izgalmassá tették az előadást.

A koncerten másodikként felhangzó mű, Ravel G-dúr 
szonátája egy másik világ. Az, hogy ebben a közegben 
Kiss Péter és G. Horváth László szintén otthonosan 
mozog, előadói sokoldalúságukat bizonyítja. Az el-
varázsolt első tétel nyugalmas pillanatokkal, áttetsző 
akkordokkal, jól felépített, intenzív csúcsponttal és 
földöntúli elcsendesedéssel szerzett örömet a kon-
cert hallgatóinak. A második, Blues című tétel, habár 
játékosságra bőven adott volna lehetőséget, egy kissé  

bágyadtra sikerült. Nem is a tempó miatt történ-
hetett ez, inkább egy kis spiritusz hiányzott belőle.  
Perpetuum mobile, szól az utolsó tétel címe. Igazi 
örökmozgóként, virtuózan, bár kissé gépiesen zakatolt 
az előadás.  

A koncertet záró műsorszám, Brahms második, A-dúr 
szonátája visszahozta az előadók lendületét, átszelle-
mültségét. Az egyszer filigrán, máskor telt dinamika, 
az összefogott dallamosság remek előadást eredmé-
nyezett. A második tétel két ellentétes – lírai, majd 
vidám és feszes – karaktert szembeállító szakaszának 
váltakozásában jól érvényesült a tematika kontrasztja. 
A harmadik tétel végül intenzív, remekül kivitelezett 
diskurzussal zárta az előadást. Lelkesen ajánlom min-
denki figyelmébe a sorozat utolsó koncertjét, amelyre 
május végén kerül sor. 

(G. Horváth László (hegedű) és Kiss Péter (zongora) 
szonátaestje. Óbudai Társaskör, 2013. március 24. 
19:00. Műsor: W. A. Mozart: D-dúr szonáta, K. 306; 
M. Ravel: G-dúr szonáta; J. Brahms: A-dúr szonáta, op. 
100)

Fedoszov Júlia

G. Horváth László és  
Kiss Péter három kon-
certből álló sorozatban 
szólaltatja meg az Óbu-
dai Társaskörben Brahms  
hegedű-zongoraszonátáit 
egy-egy bécsi klasszikus 
és francia szerző művének 
kíséretében. A sorozat  
második szonátaestjét  
március 24-én tartották.

G. Horváth László  
és Kiss Péter az  

Óbudai Társaskörben
(fotó: Bánlaki Szabolcs)
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KONCERT NEM CSAK KÖZÉP-EURÓPAIAKNAK
A budapesti székhelyű Central European University 
(CEU) 2003 óta rendez koncerteket, hogy színvonalas 
eseményeken hozza össze a diákokat és az érdek-
lődő közönséget. Nagycsütörtöki kamaraestjükre 
három fiatal művésznőt kértek fel. Zeneakadémi-
ánk tanára, Marczi Mariann zongorán, a nemrég 
diplomázott Vámosi Katalin énekesként működött 
közre, az est főszereplője pedig Pusker Júlia volt,  
aki zeneakadémiai tanulmányait követően jelenleg a 
londoni Royal Academy of Music hallgatója.

A húsvéti időpont ellenére az intézmény elegáns  
Popper terme bizony szűkösnek bizonyult, a ruhatár 
híján télikabátját szorongató közönség már Pusker 
Júlia első, energikus tételindítására megtöltötte a 
helyeket, a késők így már csak tanácstalanul bolyong-
hattak a teremben Bach h-moll hegedű-partitája  
(BWV 1002) alatt. A tételek határozott, tiszta indí-
tása a továbbiakban is jellemezte Pusker Júlia elő-
adását. Bach-interpretációja nem volt forradalmi, 
vagy polgárpukkasztó, belesimult a hely bársonyfüg-
gönyös atmoszférájába. Játéka kiegyensúlyozottan 
sorjázta a karakteres tánctételeket, mindig vissza- 
fogottan, sallangmentesen, de sosem eseménytelenül.  
A műsoron és az előadáson is végig érződött, műked-
velő közönségnek szánták, de mindez kidolgozottság-
gal és igényességgel párosult.

A hegedűhöz a folytatásban zongora társult, a mű-
vésznő könnyedén váltott erősen vibrált, lírai tónusra 
– vélhetően most már igazi anyanyelvére – Schubert 
Op. 162-es A-dúr szonátája kedvéért. Marczi Marian-
nal alkotott duójukon azonnal érezhető volt a közös 
múlt hatása. Jól látszott összeszokottságuk: szinte alig 
néztek egymásra, az érzékeny dinamikai és tempóbeli  
ingadozások mégis hajszálpontosan zajlottak a két 
szólamban. A szonáta túláradóan – talán néha már 
túlságosan is „romantikusan” – szólalt meg, külön em-
lítést érdemelnek a táncos karakterű, ritmikus részek,  
ahol újra és újra frissnek és élőnek hatott a dallam.

Ezután Marczi Mariann maradt a színpadon, hogy 
Vámosi Katalin két áriáját kísérje. A népszerűség itt is 
szempont volt, Bellini Casta Divája és Puccini Gianni  
Schicchi című operájából az O, mio babbino caro 

szólalt meg. Ez a popularitás talán nehéz feladat elé 
állította az előadót, de ezt magabiztos kisugárzá-
sával és testes hangjával szinte teljesen legyőzte, 
legalábbis teljesítette a közönség nagy részében élő 
képet a romantikus olasz operáról. A jártasabb hall-
gatókat pedig kivételesen tiszta intonációjával győzte 
meg, túlkapásoktól mentes Normája és érzelmesebb 
tónust megütő Puccini-áriája, ha nem is a kitelje-
sedett primadonnát, de annak ígéretét hordozta.  
Ezt, életkorát tekintve mindenképpen megbocsát- 
hatjuk. 

Meg kell jegyeznem, hogy a végig csak kísérő-szerep-
ben jelenlévő Marczi Marianntól szívesen hallottam 
volna a korábban tervezett Brahms-szonátát.

Az énekes epizód után két hegedűszámmal fejező-
dött be a kamaraest: Hubay F-dúr románc Op. 25. 
és Carmen – Fantaisie brillante Op. 3. No. 3. A duó 
egyébként gyakran játszik a szerzőtől, így a rövid ro-
mánc valóban az elfogulatlan líraiság csúcspontja lett, 
a népszerű dallamokat felvonultató Carmen-fantá-
zia virtuozitása pedig a közönség okostelefont elejtő  
bámulatát váltotta ki.

Igen, szólnom kell a telefonokról és táblagépekről is, 
melyek a Bergman Varázsfuvola filmjére emlékez-
tető közönség (bőrszínek és életkorok kavalkádja) 
kezében voltak végig. Talán kötelezővé tették a kon-
certet a leendő üzletembereknek? Ha így is volt, a 
fellépőknek végül sikerült bevonniuk őket – még ha  
csak percekre is.

(Pusker Júlia (hegedű), Vámosi Katalin (szoprán) és 
Marczi Mariann (zongora) kamaraestje. CEU, Popper 
terem, 2013. március 28. 19.00. Műsor: J. S. Bach: h-
moll partita szólóhegedűre, BWV 1002; F. Schubert: 
A-dúr szonáta Op. 162, D 574; V. Bellini: Norma – Cas-
ta Diva; G. Puccini: Gianni Schicchi – O, mio babbino 
caro; Hubay J.: F-dúr románc Op. 25; Hubay J.: Carmen 
– Fantaisie brillante Op. 3. No. 3)

Handley Zsófia
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A Vörösmarty utcai épület 3. emeletén egy külön-
leges, sokak számára szinte ismeretlen világ talál-
ható: Az Egyházzene Tanszék. Farkasné Dobszay 
Ágnes a tanszék új vezetője, több tárgyat oktató  
tanára. A most következő interjúban őt, és ezt a  
világot ismerhetjük meg közelebbről.

Uzsaly Bence: Aki Magyarországon zenét tanult, szinte 
biztos, hogy ismerősen cseng számára a Dobszay név. 
Milyen volt Dobszay László családja gyerekfejjel?

Dobszay Ágnes: Érdekes, sokgyerekes család volt.  
Én voltam a legidősebb, 6 kisebb testvérrel.  
Mindig nagy volt a nyüzsgés, sok mindent csináltunk, 
és természetesen a zene is fontos szerepet töltött be 
az életünkben. Mindenki játszott valamilyen hang-
szeren, volt, aki többön is, több testvérem ma is 
énekel kórusban, de muzsikus végül csak én lettem.  
Édesapám nagyon jó apa volt, annak ellenére, hogy 
a rengeteg féle munka miatt hét közben szinte alig 
láttuk. Ha viszont otthon volt hétvégén, maximálisan 
velünk foglalkozott. Nagyon jó ötletei voltak a közös 
programokra, kirándulásokra. 

UB: Ha csak azt nézzük, hogy a liturgikus gyakorlattól  
kezdve a népzenén és partitúraolvasáson át a leg-
különbözőbb zenetörténeti korszakokon keresztül 
a szakmódszertanig milyen sokféle tárgyat oktat,  
már az is széles skála. Mi vezette a pályaválasztásban?

CSAK A LEGJOBBAT!
DÁ: Eredetileg nem is zenésznek készültem. Nagyapám  
nagynevű gyerekorvos volt, és én 17 éves koromig 
az ő nyomdokait szándékoztam követni, így egészen 
addig a fizikát és a biológiát is komolyan tanultam. 
Aztán 17 éves koromban rájöttem, hogy nagyon 
messze van az, mire az ember ténylegesen a gyere-
kekhez és az orvosláshoz jut, és addig rendkívül sok 
mindent kell csinálni, ami nem tartozik ehhez szoro-
san. Ez elbizonytalanított, és mivel akkoriban már 
elég sokat foglalkoztam zenetörténettel, érdekelt 
az elemzés, kutatás, a gimnázium utolsó évében a  
zenetudományi szak mellett döntöttem. 

UB: Volt különösen kedves területe?

DÁ: Eleinte legtöbb ismeretem a középkorról volt, 
a felvételikor a barokk zene, különösen Buxtehude  
foglalkoztatott. De igazán nem szakosodtam.  
Azt hiszem, hogy a sokféle oktatott tárgy együtt teszi  
ki az egészet, szükség is volt rá, hogy többféle korszak-
ban elmélyedjek, és mivel a kicsiktől az egyetemistákig 
minden korosztályt tanítottam, a tanítás módszerei-
nek lehetőségei is felkeltették az érdeklődésemet. 

UB: Legtöbben idővel szakosodnak egy-egy korosz-
tályra. Az ön esetében sokáig együtt volt a többféle 
iskolatípus.

DÁ: Meglepő módon a nagyokkal kezdtem. Friss dip-
lomával az ELTE ének-zene tanszakán kezdtem tanítani 
nálamnál egy-két évvel fiatalabbakat. Eleinte partitú-
raolvasást és a zenetörténet mások által nem tanított 
korszakait, aztán lassanként az egész zenetörténetet. 
A kisgyerekekhez úgy kerültem, hogy a Budapesti 
Énekes Iskola tanáraival akadémista korom óta szoros 
volt a kapcsolatom, sokat ötleteltünk az énekes iskolai 
képzés lehetőségeiről, és a 90-es évek elején Bubnó 
Tamás kérésére másodállásban én is bekerültem a tan-
testületbe, mint kórus-hangképző és kisegítő karnagy, 
majd kaptam egy énekes osztályt. Az utóbbi években 
került be az életembe az eddig hiányzó 12–18 éves 
korosztály a zeneiskolai zeneirodalom tanítás által. 

UB: A zenélésnek egy különleges gyakorlata a liturgi-
kus szolgálat. Miben más ez, mint az átlagos zenész 
fellépései?

Dobszay Ágnes (fotó: Herman Péter)
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DÁ: Nem koncert, itt a zene természetes részlete egy 
nagyobb folyamatnak. Kicsit olyan, mint egy színház, 
egy összművészeti alkotás, aminek nagyon komoly 
lelki tartalma van. Ezt kell megéreztetni minden részt-
vevővel, hogy mindamellett, hogy a zenei résznek 
maximális színvonalúnak kell lennie, bele kell illeszte-
ni egy nagyobb folyamatba. A zene nem önmagáért 
van, hanem valamit szolgál. Ez nagy előnyt is jelent 
a koncertpódiummal szemben: általában nincs olyan 
stressz, mint a színpadon, és azok is, akik egyébként 
lámpalázasak, itt kiváló teljesítményt tudnak nyújtani,  
a kicsi gyerektől a felnőttig. A közösség élménye, és 
a közös ügy szolgálata nagyon fontos. Ez nem hát-
térbe szorítja a zenét, hanem nagyobb kontextusba  
helyezi, sokkal többféle figyelmet feltételez. Nagyobb 
lelki jelenlétre van szükség, soha sem lehet steril.  
A technikai profizmusra törekvő zenélés sokszor pont 
ezt a lelki mondanivalót szorítja háttérbe, pedig a  
kettőnek együtt kell létezni.

UB: Van valamiféle vezérelve a tanításban? 

DÁ: Talán az, ami Kodálytól is sokszor elhangzott, 
hogy csak a legjobbat. Nem szeretem a tandarabokat 
kisgyerekeknél sem. A kicsik is meglepően igénylik a 
minőségi műveket, és ha nem is tudják rögtön az egé-
szet befogadni, fontos, hogy a teljességgel találkozza-
nak. A liturgia erre jó alkalmat ad. Hangsúlyt fektetünk 
arra, hogy a liturgikus szolgálatot mindig a felnőttekkel 
közösen végezzük. Ott nincs tanár és diák, mindenki 
partner. Ez nevelő erő is: Látják, hogy nem beszélek 
róla, hanem csinálom; hogy ugyanazt az ügyet szolgál-
juk, ki-ki tapasztalata és tudása szerint. Itt a tanszéken 
is így van, a tanárok gyakran énekelnek a hallgatók 
vezetésével.

UB: Ez a vezérelve az énekes iskoláknak is. Miben más 
egy ilyen iskola, mint például egy ének tagozatos?

DÁ: A többségében csak heti két énekóra van, szeren-
csés esetben van mellette zeneiskola is, és a szolfézs-
tanárral együtt lehet működni ezen a téren. A zenei 
alapismereteken kívül egy speciális ismeretanyagot is 
el kell sajátítani, és azt a liturgia keretében rendsze-
resen meg is kell szólaltatni, már első osztályos kor-
tól. Ez elég intenzív munkatempót kíván. Ugyanakkor 
sokat segít, hogy a tanultakat használják az életben, 
a nagyobbakkal együtt zenélnek. Egy idő után egyre  
többet megértenek belőle, és egyre könnyebben 
tanulják. A sok anyag, sok éneklés önmagában meg-

tanítja a kottaolvasást. A harmadikos-negyedikes   
gyerekek között teljesen természetes, hogy az 
ügyesebbeket ki lehet állítani, mint egy-egy  
gregorián tétel szólistáját. Az új kerettantervek közé 
bekerült az énekes iskolás kerettanterv, így nagy  
remény van arra, hogy a jelenleg működő 5 énekes 
iskola mellet továbbiak is létrejöjjenek, még állami  
iskolákban is mutatkozik erre szándék. 

UB: Február elsejétől az Egyházzene Tanszék vezetője. 
Milyen tervek vannak a tanszéken a következő évekre?

DÁ: A célkitűzés továbbra is az, hogy a magas szintű 
elméleti és zenetörténeti ismeretek mellett komoly 
zenei gyakorlatra és liturgikus, teológiai ismeretekre 
tegyenek szert a hallgatók. Minket is érint az osztat-
lan képzés indulása, hiszen az egyházzene tanári szak 
párosítható lesz az ének-zene tanári szakkal. A másik 
fontos cél, hogy továbbképzéseket indítsunk azon 
énektanárok számára, akiknél az iskolában átállnak az 
énekes iskolai képzésre. Az a tapasztalat, hogy aki az 
ilyen énekes iskolákban nő fel, zenét kedvelő, művelő, 
koncertlátogató közönség lesz, és ez a zenei élet szem-
pontjából nagyon fontos. A zene szeretetét gyakran 
már nem otthonról hozzák, de hazaviszik! A kicsi gye-
rekeket a szülők szükségszerűen elkísérik a liturgikus 
alkalmakra, és egy idő után akkor is felébred bennük 
a zene iránti érdeklődés, ha egyébként sosem jártak 
koncerten. A Deák Diák Iskolában például így alakult 
meg a szülői kórus. 

UB: Mennyire vesz részt ebben a sokirányú zenei tevé-
kenységben a családja?

DÁ: A férjem szintén zenetörténész. Jelenleg a Bartók 
Rádió intendánsa, ami másfajta tevékenység ugyan, 
de lelke mélyén megmaradt zenetudósnak. Hajdanán  
egyébként ő is tanított itt protestáns műzenét.  
A fiam műszaki egyetemista, évekig trombitált, 
időnként még most is összejárnak a tanárával fújni,  
két kórusban is énekel, mindenféle zenét hallgat a 
komoly és a könnyű műfajban egyaránt. A lányom a 
tanítóképzőre jár, ügyesen zongorázott évekig, majd 
kamasz korában föllázadt és abbahagyta. Ő is szokott  
itt-ott énekelni. Ugyan nem ének szakirányos a 
tanítóképzőn, rendszeresen korrepetálja az oda  
járókat zenei témákban.

(Az interjú teljes terjedelmében a http://www.fidelio.
hu/edu_art/figaro weboldalon olvasható.)

PORTRÉ



16-án, csütörtökön 19 órakor
KORTÁRSAINK KÖRÉBEN IV.

ZSIGMOND ZOLTÁN ZONGORAESTJE
Orbán György: Évszakok – zongoraciklus

Támogató: ARTISJUS                     Diákjegy 500 Ft  

9-én, csütörtökön 19 órakor
100 ÉVE SZÜLETETT 

DÁVID GYULA
Társrendezô:                                Diákjegy 600 Ft 

26-án, vasárnap 19 órakor
30 ÉVES A

SEMMELWEIS VONÓSNÉGYES
Diákjegy 600 Ft 

31-én, pénteken 19 órakor
SZONÁTA ESTEK III.

G. Horváth László – hegedû
Kiss Péter – zongora

Diákjegy 500 Ft 

29-én, szerdán 19 órakor
SZENT ÉS PROFÁN

HÁY JÁNOS ÉS A SZENT EFRÉM FÉRFIKAR
Mûvészeti vezetô: Bubnó Tamás

Diákjegy 800 Ft 
Társrendezô: Szent Efrém Közhasznú Alapítvány

Bp., III. Kiskorona u. 7. Telefon: 250-0288
obudaitarsaskor.hu  jegymester.hu
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