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FŐSZERKESZTŐI GONDOLAT-MONTÁZS
Mona Dániel: Miért van szüksége a Zeneakadémiának 
önálló hallgatói lapra? Mit tud nyújtani a Figaro, amit 
más zenei folyóiratok, internetes portálok egyike sem?

Belinszky Anna: A Figaro elsődleges feladata, hogy 
átfogó képet adjon a Zeneakadémián zajló életről, a 
mindnyájunkat érintő történésekről, eseményekről. 
A cél, hogy tudjunk egymásról: egymás koncertjeiről, 
eredményeiről; és emellett tekintsünk ki a világra, más 
művészeti ágakra és a tágabb kulturális életre is.

MD: Nemcsak abban az értelemben kívánunk infor-
matívak lenni, hogy megjelentetünk interjúkat és 
kritikákat, hanem szeretnénk egy komoly reklám- 
felületet képezni a hallgatói koncerteknek és az  
egyetemi rendezvényeknek. 

BA: Nyitottak vagyunk az új ötletekre és a kritikákra is. 
Szeretnénk egy olyan lapot szerkeszteni, amely lefedi a 
Zeneakadémia hallgatóinak érdeklődési köreit.

MD: Igen, s bár szerintem ehhez nem szükséges 
változtatni az eddigi rovatokon, lehetne bővíteni.  
Már vannak is ötleteink: még inkább a hallgatókhoz 
közeli, az egyetemen belül a művészi ismertségeket 
segítő rovatokat tervezünk.

BA: Szeretnénk jobban nyitni a jazz, a nép- és 
elektronikus zenei hallgatók felé, hiszen egy lap  
feladata többek közt, hogy összefogja a hallgatóságot. 

MD: Nem győzzük eléggé hangsúlyozni, hogy öröm-
mel látunk új tagokat a szerkesztőségben. Csak úgy 
válhat érdekessé a sokszínű hallgatóság minden  
tagja számára a Figaro, ha nem mindig  ugyanazok az  
emberek készítik. 

BA: Esetünkben még főszerkesztőből is több van. 
Tényleg: miért vagyunk ketten, és miért jó ez?

MD: Nem ez az első projekt, melyen közösen dolgo-
zunk, és eddig úgy tűnt, remekül kiegészítjük egymást. 
Amikor megtudtuk, hogy Tóth Endre helyére keresnek 
valakit, egyikünk sem vállalta el a sok más feladata  
mellett, hogy ezt egyedül vigye a vállán, de úgy  
éreztük, ketten hatékonyan tudnánk dolgozni együtt.

BA: Szó volt róla, hogy főszerkesztő és főszerkesztő- 
helyettes pozícióban oszlunk meg, de végül amellett  
döntöttünk, hogy egyenlő társfőszerkesztők leszünk.  
Rengeteget segít, hogy olyan megbízható emberekkel 

dolgozhatunk együtt, akik önállóan is részt vesznek a 
háttérmunkában.

MD: Nagyon jó érzés, amikor látom, hogy érkeznek 
be a cikkek; hogy mindenki szívvel-lélekkel csinálja 
a dolgát és lelkiismeretesen munkálkodik a lapon.  
Jó átlátni ezt az egészet.

BA: Mindez a munka persze idő- és legfőképp energia-
igényes feladat, de a szó legpozitívabb értelmében.  
Aki egyszer rákap, nehezen engedi el, örökké a  
sajátjának érzi a lapot.

MD: Valóban, Tóth Endre mint mentorunk azóta is 
a segítségünkre van. A főszerkesztésben szerzett  
tapasztalata, gyakorlati tudása és azok a kapcsolatok, 
melyeket az elmúlt években a lap számára kialakított,  
mind-mind a Figaro javát szolgálják.

BA: Nagy felelősség egy ilyen feladat átvétele; de 
igyekszünk megfelelni. Szeretnénk méltók lenni a 
Zeneakadémia kulturális életének színvonalához,  
és hozzájárulni folyamatos emelkedéséhez.

MD: Ehhez azonban olvasókra is szükség van!

Belinszky Anna és Mona Dániel (fotó: Herman Péter)
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ZENEAKADÉMIAI FÖLÉNY AZ UMZF 
2013 ZENESZERZŐVERSENYEN

Csaknem negyven nevezés érkezett a harmadik alka-
lommal meghirdetett, idén a zeneszerző születésének 
90. évfordulója alkalmából Ligeti György emlékének 
szentelt Új Magyar Zenei Fórum zeneszerzőversenyre,  
amelynek döntős alkotóit 2013. szeptember 5-én 
mutatták be Budapesten. A kamaradarabok között 
Tornyai Péter, Balogh Máté Gergely, Bella Máté és 
az évek óta Magyarországon élő, olasz származású 
Alessio Elia szerzeményei, míg a nagyzenekari művek 
között Horváth Balázs, Sándor László, Tornyai Péter  
és Alessio Elia alkotásai kerültek a döntőbe. 
A kiválasztott kamaraművek versenyére szeptember 
25-én a BMC-ben került sor, a döntős nagyzenekari  
darabokat pedig szeptember 26-án a Művészetek 
Palotájában, az MR Szimfonikusok előadásában,  
Vajda Gergely vezényletével hallhatta a közönség.
Az Eötvös Péter vezette szakmai zsűri döntése alap-
ján Kamarazene kategóriába Bella Máté I., Tornyai 
Péter II., Balogh Máté és Alessio Elia megosztott 
III. díjat nyert. Nagyzenekari kategóriában Alessio 
Elia I., Horváth Balázs II., Sándor László pedig  
III. helyezést kapott.

A NÉPZENE HÁZHOZ MEGY

Élesben – a Népzene Tanszék
2013. november 6. 19:30

Zeneakadémia, Nagyterem

Végzőseink még gólya korukból emlékezhetnek, milyen  
pazar programsorozattal búcsúztattuk a Király utcai  
Zeneakadémia épületét. A Nagyterem, melyben  
néhány évig csak a kalapácsok és az ütvefúrók zenéje 
szólt, most újra konszonánsabb hanghullámokkal telik 
meg. A jobbnál jobb koncertek közt az egyik legelső 
népzenészeink „teremfoglalója” lesz november 6-án.  
Már most érdemes az időpontot bevésni a naptár-
ba, hiszen ezen az estén a népzenész társadalom 
múltjának, jelenének és jövőjének emblematikus 
alakjai muzsikálnak együtt. A műsorválasztás ehhez  
hasonlóan sokszínű; akinek eddig a népzenéről csak a 
Kodály – Vargyas jutott eszébe, az most remek átfogó 
képet kaphat a Kárpát-medence énekes és hangszeres  
népzenéjéről. Szilaj gyimesi hegedűszótól kezdve  

expresszív alföldi pásztornótákon át fürge széki  
férfitáncokig, vérpezsdítő délszláv tamburazenétől 
palóc furulyazenén át míves kalotaszegi muzsikáig  
lesz minden!

Tatai Lilla

KANIZSA GEORGINA – VIKUKEL 
DÁNIEL DUO, BUDAPEST JAZZ CLUB – 

HARMÓNIA JAZZMŰHELY, 
2013. NOVEMBER 8.

Egy jazzkoncert, ahol nem hagyományos jazz fog 
szólni. Egy koncert, amely bensőséges beszélgetés 
lesz, és melyet nem két különálló zenész interpretál,  
hanem kettőjük közös metszete. Egy est, ahol az 
ének olykor hangszerszerűen hat, a zongora pedig az  
éneklés természetességével szólal meg.
A Budapest Jazz Clubban pedig nem a megszokott 
fényjáték lesz látható, hanem előre kidolgozott  
vetítés a zenéhez hangolva. Saját kompozíciók, saját 
szöveggel, invenciózus gondolkodásmóddal és egyedi  
hangzásvilággal.
Kanizsa Georgina és Vikukel Dániel koncertje a 
Budapest Jazz Clubban, a Harmónia Jazzműhely 
szervezésében. A duó nem először lép színpadra,  
a közönség viszont most hallhatja először a közös  
szerzeményeket. 
Tehát mindenkit szeretettel invitálok egy őszbe hajló 
esti ősbemutatóra.

Vikukel Dániel

47. BUDAPESTI NEMZETKÖZI ZENEI 
VERSENY

A 2013. szeptember 7. és 15. között megrendezett 47. 
Budapesti Nemzetközi Zenei Versenyen 2003 után új-
ból a fuvolistáké volt a főszerep. A rendezvény három 
fordulóból állt (elődöntő, középdöntő és döntő), 58 
résztvevővel a világ minden tájáról.
Kerner Mária (tanára: Sebők Erika) és Nemes Réka 
(tanára: Oross Veronika) – egyetemünk hallgatói –  a 
középdöntőbe jutottak. A döntőbe nem került hazai 
versenyző.
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KOHÁN ISTVÁN SIKERE JAPÁNBAN

A Zeneakadémián végzett klarinétművész az első 
díjat és a közönségdíjat is elnyerte a XI. Tokyo  
Music Competition fafúvós szekciójában.
Szokatlanul őszinte beszámolóját a következőkben  
olvashatjuk:
„A legfontosabb, hogy szívből utálok versenyezni.  
Viszont éppen ennek a ténynek a miértje miatt tud-
tam nyerni. Amikor egy darabot próbálok megfejteni, 
az teljesen személyes dolog, és nem érzem helyesnek 
»kivinni a piacra« és meggyőzni a hallgatóságot, hogy 
»márpedig az én verzióm jobb«.
A döntőben, amíg vártam a soromra – én játszottam 
utoljára – hallottam a többieket és kezdtem megijedni,  
mert azt hallottam, hogy stílusosan játszanak, jó  
zeneiséggel, és nem képesek hibázni. Akkor tudtam, 
hogy rá kell tennem még egy lapáttal, ha szeretnék  
labdába rúgni.
Spohr Esz-dúr klarinétversenye első tételének vége 
felé jártam, amikor egy pillanatra elgondolkodtam a 
szokásos közhelyen (kik ülnek a nézőtéren?), és abban 
a pillanatban elkéstem egy belépéssel. Én voltam az 
egyetlen, aki hibázott. Lehet, hogy csak egyet – engem 
még ez is büszkeséggel töltött el, mert hát szegény 
hegedűs »Louis barátunk« nem igazán volt tisztában 
a klarinét korlátaival –, de ha mellettem mindenki más 
makulátlan, akkor ez is soknak tűnik. Nem gondoltam 
ezek után, hogy sikerülni fog, de annál jobban megha-
tott, amikor megtisztelt a zsűri az első hellyel. Az, hogy 
a közönségdíjat is én kaptam, különösen megmelen-
gette a lelkemet.
A zsűri elsősorban a zeneiségemet emelte ki. Azóta 
sokat gondolkodom ezen, és nem hiszem, hogy »kü-
lönleges« lett volna, vagy bármit misztifikálni kellene 
ezzel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy én csak őszinte 
voltam. Persze nagyon kemény felkészülés kellett ah-
hoz, hogy a versenyen élvezni tudjam a produkciót. 
Átadhattam magam az élvezetnek, és csak fújnom kel-
lett, ami a csövön kifér – szó szerint. 
Lényeg a lényeg, nem feltétlen szükséges makulátlanul 
játszani egy versenyen – persze mindenképpen töre-
kedni kell rá – de ha már ott állsz, csak légy őszinte. Az 
őszinteség mindig átjön.”

ZENEAKADÉMISTA SIKEREK AZ  
I. ORSZÁGOS KLASSZIKUS GITÁR  
TEHETSÉGKUTATÓ VERSENYEN

Bress Bálint szólóban és duóban is díjazott lett, 
és a Spirituoso Trio is kiemelkedően szerepelt a  
Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál keretében  
megrendezett versenyen.
A zsűri a Zeneakadémia hallgatói közül a Szóló 4. 
korcsoportban (19–24 éves korosztály) második 
helyezéssel jutalmazta Bress Bálint produkcióját, 
Scheuring Kata (fuvola) oldalán pedig első helyezést 
kapott a Kamara 2. korcsoportban, s ezzel a pénzdíj 
mellett meghívást kaptak a 2014. évi Balatonfüredi 
Gitárfesztiválra. Utóbbi mezőnyben, a 16–24 éve-
sek között kapott díjat a Kiss Bálint András, Olgyay  
Gergő és Szemadám Tamás alkotta Spirituoso Trio is,  
ők harmadikok lettek. Mindannyian Eötvös József, a 
Zeneakadémia gitártanárának növendékei.
Scheuring Katát, a verseny nem-gitáros helyezettjét 
kérdeztük a versennyel kapcsolatos élményeiről:
„Händel d-moll szonátájából játszottunk két tételt, 
majd ezt követte Bakk-Dávid László (alkalmazott 
zeneszerzés szakos évfolyamtársunk) duója, mely-
nek első tételébe Bálint körme szó szerint beletört.  
A légkör nagyon oldott volt, és mindenki örömmel  
fogadott a gitáros eseményen fuvolistaként.

DEMÉNY BALÁZS VERSENYGYŐZELME

A nagyszebeni Carl Filtsch nemzetközi zongoraverseny 
16 és 30 év közötti kategóriáját nyerte meg a Zeneaka-
démia hallgatója.
A megmérettetésen negyven versenyző volt az alábbi  
9 országból: Japán, Korea, Franciaország, Oroszor-
szág, Moldova, Ukrajna, Románia, Magyarország 
és Szerbia. A pénzjutalom mellett Demény Balázs 
egy zenekari fellépéssel is gazdagodott. A versenyt 
a Chopin-tanítvány Carl Filtsch (14 éves korában  
elhunyt csodagyerek) emlékére rendezik meg évente.  
A műsorban a megszokott repertoár mellett Filtsch-
művek is szerepelnek.
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IDÉN IS VOLT HALLGATÓNK A  
GUNDEL-DÍJAZOTTAK KÖZÖTT

Ruszó Alexandra beszámolója: 
„A Gundel-díjra jelölés kapcsán kaptam egy e-mailt 
az egyik szervező hölgytől, hogy Marton Éva tanárnő 
kijelölt pár olyan ének szakos hallgatót, akit méltó-
nak talált a Gundel-díjra való meghallgatásra. Nagy 
örömömre én is köztük voltam. Három szabadon 
választott darabot kellett vinnünk. Műsorom a kö-
vetkező volt: Csajkovszkij Anyegin című operájából  
Olga áriája, Kodály Zoltán: Sappho szerelmes éneke és 
Obradors El vito című dala. A meghallgatáson a zsűri-
elnök Szinetár Miklós, Héja Domonkos és Zimányi Zsó-
fia előtt kellett énekelnem, és jelen volt néhány újság-
író is. Az eredmény ezután pár órával meg is született. 
Hatalmas meglepetés és megtiszteltetés volt számom-
ra, hogy a Gundel művészeti díj komolyzenei kategóri-
ájában én lettem a díjazott. Azt hiszem, mindig jóleső 
érzéssel fogok a díjra gondolni, és a pályám további  
szakaszában is szeretnék méltó maradni hozzá.”

PRO CULTURA CHRISTIANA-DÍJAT  
KAPOTT JOBBÁGY VALÉR

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem karvezetés 
tanárának a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
adományozta az elismerést a Pécsi Székesegyház első 
civil karnagyaként végzett negyedszázados szolgálatá-
ért és a Palestrina Kórus élén a katolikus kultúra to-
vábbadásáért végzett munkásságáért. A Pro Cultura  
Christiana-díjat a Magyar Katolikus Püspöki Konferen-
cia elnöke, Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti 
érsek adta át 2013. szeptember 3-án, Budapesten.

Forrás: http://zeneakademia.hu/hirek/1173/

GYÖNGYÖSI IVETT SIKERE 
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Junior Prima 
díjas hallgatója ezúttal a Lancaster Nemzetközi 
Zongorafesztivál keretében megrendezett Chopin- 
versenyen szerzett első helyezést.
Gyöngyösi Ivett Chopint tartja kedvenc zeneszerző-
jének. Nem véletlenül: már akkor is Chopint játszott, 
amikor 11 évesen a Zeneakadémia előkészítő tago-

zatára felvételizett, azóta két alkalommal is elnyer-
te a Budapesti Nemzetközi Chopin Zongoraverseny 
első díját és fődíját, most pedig Amerikában aratott 
sikert Chopin-darabokkal. Az ifjú zongoraművész-
nő a zeneakademia.hu megkeresésére elmondta, 
hogy a 2013. július 19. és 28. között, a pennsylvaniai 
Millersville Egyetemen megrendezett Lancaster Fesz-
tiválra a világ minden tájáról érkeztek zongoristák, 
akik kiváló tanárok mesterkurzusain és előadásain ve-
hettek részt. Gyöngyösi Ivettnek egyébként nem volt 
könnyű dolga, hiszen kurzushallgatóként, versenyző-
ként és koncertező művészként is szerepelt a fesztivá-
lon, s a verseny napján két koncertet adott, mielőtt a 
zsűri előtt megcsillogtathatta tudását.

A cikk teljes terjedelmében a http://zeneakademia.
hu/hirek/1149/ oldalon olvasható.

X. NEMZETKÖZI CIMBALOMVERSENY

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatói öt 
díjat hoztak haza a csehországi Valasske Meziriciben 
megrendezett X. Nemzetközi Cimbalomversenyről.
A május 22. és 26. között lezajlott megmérettetésen 
Geremcsérné Szeverényi Ilona négy növendéke, Farkas 
Eszter (BA I.), Ion Curteanu (BA I.), Lenka Blahová (BA 
II.), Gódor Erzsébet (BA III.) indultak, Lenka Blahová és 
Farkas Eszter duó kategóriában is.
A kétfordulós versenyen elsőként a kötelező mű 
(Vilincsuk: Poem) mellett egy szabadon választott 
klasszikus és romantikus darabot, a második fordu-
lóban pedig egy szabadon választott kortárs művet 
mutattak be a III. kategória indulói. A 15 fős me-
zőnyben Lenka Blahová második helyezett lett, Ion 
Curteanu és a 2013 tavaszán diplomázott Gódor  
Erzsébet első helyezést ért el, valamint Liszt Ferenc II. 
magyar rapszódiájának előadásáért különdíjat kapott. 
Duó kategóriában a Lenka Blahová – Farkas Eszter  
páros második helyezést ért el.
A hallgatók mellett a Zeneakadémia hírnevét öreg-
bítette a népi cimbalom főtárgy tanára, Balogh 
Kálmán is, aki a versenyhez kapcsolódó fesztivál 
programjában a Balogh Kálmán Gypsy Cimbalom  
Banddel adott koncertet.

Forrás: http://zeneakademia.hu/hirek/1082
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Kedves Olvasók!

Idén is kinyitjuk az Ablakot a társművészetek felé. Ebben a rovatban olvashattok könyvajánlókat, filmajánlókat,  
egy-egy szép vagy szórakoztató verset. Beszámolókat kiállításokról, kávézókról, éttermekről, szórakozó- 
helyekről. A már hagyománnyá vált KKK-k, azaz Kollégiumi Kulturális Klubestek aktuális vendégé-
ről és időpontjáról is itt értesülhettek (a plakátok mellett). Az Összművészet rovat más művészeti ágak  
egyetemeinek, a Színház- és Filmművészeti Egyetem, a Magyar Képzőművészeti Egyetem, a Magyar  
Táncművészeti Főiskola, illetve a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem aktuális, nyitott programjait  
tartalmazza. Ha láttatok egy jó filmet, vagy kiállítást, olvastatok egy jó könyvet, ne habozzatok,  
írjátok meg beszámolótokat vagy ajánlótokat, és küldjétek el a kernermica@gmail.com e-mail címre.  
Ti is lehettek a szerkesztőség tagjai!

Kerner Mária

Az alábbiakban a 2012/2013-as tanév versíró és 
versfordító pályázata egyik dobogósának, a néhány 
éve végzett orgonista szakos Harmath Dénesnek  
versét olvashatjátok. 

Harmath Dénes: Meddő órán – Variációk

Stílustörés

Magam vagyok.
Nagyon.
Kicsordul a könnyem.
Hagyom.
Viaszos vászon az asztalomon,
Faricskálok lomhán egy dalon,
Vézna, szánalmas figura, én,
Én, a kis tehén.
S ülök a fa tetején.

Bendő órán

Kajás vagyok.
Nagyon.
Kicsordul a nyálam.
Hagyom.
Sok morzsás tányér az asztalomon,
Rágicsálok mohón egy halon,
Vézna, éhkoppos figura, én.
Én, én.
S mindent megettem a föld kerekén…

Percekben, melyeknek nem lehet gyermeke

Egyetlen ember lettem.
Teljesen.
Keserves cseppek jelennek meg szememben.
Engedem.
Eme fedelen, melyen eledelem eszem, lepel hever,
Egy verset nyesegetek eltespedve,
Termetem keskeny, jellemem kellemetlen
Nekem, nekem.
S szerte e helyen egyetlen ember sem leledz.
(Ezt esetleg kezdetben emlegettem…?)

Reflexió Kosztolányi szemszögéből

Az asztalnál egyedül
Egy magányos egyed ül.
Miközben más hegedül,
Ő tollának hegye dűl.

Nehezen jön ki a dal –
Fáradt, méla viadal.
Hisz még olyan fiatal,
Bús lírát mi miatt hall?

Körülveszi a magány,
S önbizalma oly parány,
Hogy még az is nagy talány:
Hozzámegy valaha lány?

Kockás abrosz asztalán;
De legrosszabb az talán,
Hogy nincs vele baszk, alán,
Se udmurt, se katalán.
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SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM 
(1088 Budapest, Vas utca 2/c.)

MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM

TKKT – Francia sanzonok – Megzenésített versek – 
koncert a Dalverseny résztvevőivel 
Előadások: 2013. október 4. 15:00
Helyszín: Ódry Színpad 
Közreműködnek a 2012/2013-as tanév dalver-
senyének résztvevői, akik Brel, Piaf, Aznavour és 
Becaud szerzeményeit adják elő. Zongorán közre-
működik Szabó Mónika, Kemény Gábor és Grósz  
Zsuzsanna mellett a Zeneakadémián is tanító Termes 
Rita. (A dalversenyen díjazott dalok szerzői Kovács  
Adrián és Lustyik Ákos.) 

Arany János: Toldi
Előadások: 
2013. október 10. 11:00, 2013. október 21. 19:00, 
2013. október 26. 19:00, 2013. október 31. 19:00
Helyszín: Padlás Kamaraterem 

1857 km
Megtekinthető: 2013. október 1-től 18-ig 
minden nap 10 és 19 óra között
Helyszín: LAONI Showroom és Concept Store 
(1072 Budapest, Klauzál tér 1.)
Az Észt Művészeti Akadémia és a Moholy-Nagy  
Művészeti Egyetem közös kiállítása, melyen egymástól  
1857 km távolságra készült bőr lábbeliket, fejfedőket 
és táskákat láthatunk.

Brilliant by Design
Kortárs cseh üveg és porcelán kiállítás
Megtekinthető: 2013. október 3-tól november 9-ig 
keddtől szombatig 12 és 18 óra között
Helyszín: Ponton Galéria 
(1015 Budapest, Batthyány utca 65.)

HELLO WOOD 2013 kiállítás
Megtekinthető: 2013. október 4-től 17-ig 
hétfőtől péntekig 8 és 22 óra között, szombaton, 
illetve vasárnap pedig 9 és éjjel 1 óra között

ÖSSZMŰVÉSZET

William Shakespeare: Hamlet
Előadások: 2013. október 13. 19:00
Helyszín: Ódry Színpad

Brian Friel: Hitgyógyász
Előadások: 
2013. október 17. 19:00, 
2013. október 28. 19:00
Helyszín: Ódry Öltöző

Federico García Lorca: Vérnász
Előadások: 
2013. október 18. 19:00, 
2013. október 19. 19:00, 
2013. október 24. 19:00
Helyszín: Hevesi Sándor terem

Helyszín: Kőleves (1075 Budapest, Kazinczy utca 41.)
Az idei Hello Wood táborban az építész és designer 
fiatalok a Lépj közelebb! mottó jegyében dolgoztak 
együtt a szakma nagyjaival. A kiállítás az elhalványuló 
emberi kapcsolatokra hívja fel a figyelmet.

Perszonalizálható ékszerek az online piactéren
DIGITÁL KRAFT
Megtekinthető: 2013. október 4-től 20-ig 
minden nap 12 és éjjel 1 óra között
Helyszín: Púder Bárszínház és Galéria 
(1092 Budapest, Ráday utca 8.)
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Tárgyalkotó Tan-
szék fémművesség szakos hallgatói a DesignShop.eu  
webáruházzal együttműködve olyan személyre szab-
ható öltözék-kiegészítőket és ékszereket fejlesztet-
tek ki a DIGITAL KRAFT tervezési feladat keretében, 
amelyek az online értékesítésben rejlő lehetőségekre 
reflektálnak. A vásárló aktív szereplője lehet az általa 
megrendelt tárgy kivitelezésének.
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ZENEAKADÉMISTÁK A TRAFÓBAN
A szemfülesek már olvashatták a zeneakademia.hu  
hírei közt, hogy egyetemünk két elektronikus  
zenei médiaművész hallgatója – Zsilka Zsófia és 
Cselenák Zsolt – zenét komponált egy, a Trafó Kortárs 
Művészetek Háza által szervezett szeptember-októberi  
projekthez, melynek címe: Városi Ferenc élete 
és halála. Volt szerencsém az egyik előadás után  
beszélgetni két egyetemistatársunkkal a projektben  
való részvételükről.

Mielőtt azonban megosztanám veletek a tőlük hallott 
érdekességeket, nézzük mi is ez a „trafós projekt”. 
Schermann Márta (és a résztvevők – aki még te is 
lehetsz) rendezésében kel életre Városi Feri élete és 
halála egy öt estés alkotás, összművészeti és közösségi 
eseménysorozat keretében. A címszereplő egy kitalált 
személy, aki a koncepció szerint a IX. kerületben, azon 
belül is a Trafó vonzáskörzetében él. Élete történetét 
követhetjük nyomon az előadások és a kísérő esemé-
nyek segítségével. Mind az öt epizód interjúk és meg-
történt esetek alapján készült. Akad köztük verbatim, 
vagyis szó szerinti és fiktív történetű, de valós esemé-
nyeken alapuló dokumentumszínházi előadás is. 1. 
epizód: Városi Ferenc születése – szappanopera egy 
gangra. 2. epizód: Városi Ferenc gyógyulása – megtör-
tént klinikai esetek. 3. epizód: Városi Ferenc választása 
– slampárbaj és dis(-)kurzus az elmenetelről. 4. epizód: 
Városi Ferenc szerelme – anonim önsegítő vallomások. 
5. epizód: Városi Ferenc búcsúztatója – prezivel töltött 
halotti torta zenei díszítéssel.

Feri életének történetét végigkövetve a két hónap 
alatt nemcsak a IX. kerület különböző helyszíneit  
ismerhetjük meg – az előadások nagy része ugyanis 
eredeti helyen zajlik, mint például a kórház, ahol a 
kisgyermek Feri rákos daganatát kezelték –, hanem 
számos aktuális társadalmi kérdés kerül terítékre, me-
lyekkel kapcsolatosan lehet kérem szabadon állást fog-
lalni! A projekt két hónapon keresztül fut szeptember 
14. és október 21. között. Ez idő alatt kétszer látható 
mind az 5 előadás. Végül pedig október 21-én egy  
maratoni napban tetőzve egymás után megtekinthető,  
mi több, átélhető mind az 5 epizód Zsófi és Zsolti  
hanginstallációjával fűszerezve! (Jegyek még kaphatók 
a www.trafo.hu oldalon.)

Na, és hogy hogy jönnek mindehhez az elektronikus 
zeneszerző hallgatók? Mint azt megtudtam tőlük, a 

Városi Ferenc-projekt vezetői keresték meg Fekete  
Gyulát, a zeneszerzés tanszak vezetőjét, hogy  
szeretnének valamilyen kísérőzenét, hanginstallációt a  
Városi Ferenc élete és halála záró előadásához.  
A feladat végül a – Zeneakadémián először 2011-ben 
indított – elektronikus médiaművész szakot találta  
meg, és azon belül is a másodévesek közül a fent 
említett két hallgatónak támadt kedve a projekthez. 
„Szinte semmit nem tudtunk az egészről, de gon-
doltuk, hogy »just for fun« nyári projektnek jó lesz!”  
Vázolták nekik a történetet és a projekt lényegét, majd 
két hónap alatt kellett megkomponálniuk a 12 perces 
hanginstallációt, melyhez a rendezőtől 72 órányi, a 
projekthez készült interjúkból összeállított hanganya-
got kaptak. „Ezek mind beszélgetések, például a rákos 
gyerekek szüleivel, vagy csak random emberekkel az 
utcán, kocsmákban, akiket megkértek, hogy mesél-
jenek Városi Feriről. Az interjúalanyok közül egyesek 
benne voltak a játékban, de persze volt olyan is, aki 
egyáltalán nem értette, miről van szó… Tehát alap-
vetően ezekből kellett összeraknunk az installációt. 
Elsősorban az interjúknak kellett érvényesülniük, de a  
szöveg mellé persze mi is vehettünk fel hangokat, illetve  
használhattuk a már meglévő sajátjainkat, amiket úgy 
éreztünk, hogy kapcsolódnak a témához. Tettünk bele 
például tűzoltóautót meg szódás szifont is. Kritérium 
volt még, hogy olyan installációt csináljunk, amibe 
bármikor be lehet kapcsolódni.”

A két hónapos munkát a projekt többi alkotójával és 
résztvevőjével mindkét zeneszerző rendkívül érdekes 
tapasztalatnak és nagy kihívásnak érezte. Az elkészült 
kompozíció szerepe végül jelentősen megnőtt, ugyanis 
minden epizód előtt elhangzik egyszer. Ilyenkor külön-
böző szereplők által mozgatott használati eszközökbe 
(babakocsi, bőrönd) rejtett hangszóróból árad ez az at-
moszférát teremtő alkotás, mialatt a Trafó épületétől 
az előadások helyszínéig elsétálnak a nézők. 

Aki tehát kíváncsi Városi Ferire, jelölje be facebookon, 
nézze meg az előadásokat, a különleges kirakatokat 
a Trafó oldalában vagy pár utcával arrébb az egész 
házfalat beborító képregényt, illetve kérdezgessen  
Feriről, hiszen a IX. kerületben őt sokan ismerik.

Eckhardt Fanni
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ERASMUS ITTHON

Kozma Zsombor: Nehéz feladat lenne, hogy megfogal-
mazzam azt a rengeteg élményt, tapasztalatot, amit 
az egy év alatt szereztem, azonban egypár emléket 
felelevenítek, hogy az olvasó megérthesse, mekkora 
ajándék, valamint páratlan lehetőség az Erasmus- 
ösztöndíj megszerzése. Nem lehet eléggé hangsúlyozni,  
hogy mennyire fontos volt számomra itthoni tanáraim  
segítsége, biztatása, ahogyan bátorítottak, hogy  
használjam ki ezt a lehetőséget. Az én bizonytalansá-
gommal valószínűleg nem vágtam volna neki ekkora 
feladatnak, azonban kollégámmal, Andrással együtt 
ezek a problémák is leküzdhetők voltak.

Csibi András: Szeptember 14-én érkeztünk Budapest-
re, az első két nap adminisztrációs intézkedésekkel 
telt, utána jöhettek az óralátogatások. A tantárgyak 
összeválogatásánál figyelembe vettem, hogy olyan 
tárgyakat tanuljak, amelyek a Partiumi Keresztény 
Egyetem Zeneművészeti Tanszékének tananyagával  

összekapcsolhatók, például karvezetést. Viszont  
nagyon sok új és érdekes tantárgy is felkeltette az  
érdeklődésemet, mint például a zenei menedzsment,  
általános hangszerakusztika, pedálos zongora  
és harmónium irodalom, művészportrék, vari-
ációk stb., ezért sok új tantárgyat is felvettem.  
Mivel az orgona tanszakra mentem, ezért az  
orgonához kapcsolódó összes tárgyat felvettem: 
orgona főtárgy, improvizáció, orgonaismeret,  
repertoárismeret, előadói gyakorlat, continuo-játék.

KZs: Egyszer csak arra eszméltem, hogy teljesen 
belevetettem magam a mélyvízbe. A budapesti  
zeneakadémiai diákok és a tanárok hozzáállása  
miatt a beilleszkedés szinte gyerekjáték volt.  
A követelmények teljesítésével kapcsolatban öröm-
mel nyugtáztam, hogy egyáltalán nem kell megijedni, 
hiszen ott is emberek élnek, különböző karakterek,  
különböző képességekkel. Komoly és határozott  
fellépéssel mindent el lehet érni.

CsA: A tanszak élete mozgalmas volt, a tanév egy 
négynapos „edzőtáborral” kezdődött, amit Zamárdi-
ban szerveztek meg egy francia barokk orgonán; ezen 
az orgonatanszak hallgatói és tanárai vettek részt.  
Évközben tanáraink gyakran hívtak meg neves orgo-
nistákat mesterkurzust tartani, mint például Christoph 
Bossertet (Németország), Sietze de Vriest (Hollandia), 
Wolfgang Zerert (Németország).

KZs: Az orgona tanszak olyan volt, mint egy nagy csa-
lád, ahol mindenki mindenről tudomást szerezhetett,  
s a tanárok, tanszaktársak nagyon segítőkészek 
és megértőek voltak. A tanszak közösségformáló  
ereje volt az, ami nagyon nagy hatással volt rám, 
megtisztelőnek éreztem, hogy a társaság befogadott 
köreibe. Az első félévi orgonavizsgám a Művészetek  
Palotájában volt, amelyet még a mai napig sem  
tudok elhinni, hogy mekkora felelősség és bizalom  
nehezedett ránk a tanárok részéről.

Csibi András és Kozma Zsombor a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Zeneművészeti Tanszékének  
hallgatóiként az Erasmus-ösztöndíj jóvoltából tölthettek el egy évet a budapesti Zeneakadémián. Azt hiszem, 
az egyetemen belül sokan vagyunk azon szerencsések, akiknek volt alkalma megismerni ezt a két jó barátot.  
Az októberi „fordított” Madárlátta rovatban elolvashatjátok, hogy ők hogyan emlékeznek vissza az itt töltött 
egy évükre.

Eckhardt Fanni
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CsA: Tavasszal tíz tartalmas és élményekben gazdag 
napot töltöttünk Franciaországban. A tanulmányi  
kirándulás célja az volt, hogy megismerjük a francia 
barokk és romantikus orgonák hangzását, felépí-
tését és azokat kipróbálhassuk. Az első hét napot 
Reimsben, Bourgogne-ban, Vertus-ben, Juvigny-ben 
és Épernay-ban töltöttük, a következő három napon 
pedig Párizs híres orgonáit látogattuk meg: La Trinité, 
Saint Denis, Sacré Coeur, Saint Sulpice, Saint Gervais, 
Saint Antoine, illetve a versailles-i kastély királyi  
kápolnájának orgonáját.

KZs: Olyan hangszereken játszhattunk, amelyeken 
François Couperin, Charles-Marie Widor, Louis Vierne, 
valamint Olivier Messiaen játszott egykor. Egy délután 
bepillanthattunk a párizsi Conservatoire-ba, amely 
szintén fantasztikus élmény volt.

CsA: A tanulás és gyakorlás mellett hetente több alka-
lommal is eljártam koncertekre, előadásokra a Művé-
szetek Palotájába, a Magyar Állami Operaházba és a 
Budapest Jazz Clubba. Ez a három helyszín volt, amit 
rendszeresen látogattam, így lehetőségem volt világhí-
rű szólistákat, zenekarokat hallani a népzenétől kezdve 
a klasszikus zenén át a jazzig.

KZs: Mondanom sem kell, hogy a Zeneakadémia 
mellett a város is teljesen magával ragadó. Budapest  
az európai kultúra és művészet egyik központja.  
Az ember megtalálhat benne bármit, amit csak szeme-
szája kíván.

CsA: A diákokkal és tanárokkal kapcsolatban sok pozi-
tív tapasztalatom volt. A tanszakon is egy jó közösség 
alakult ki, természetesen sokat számított a közösen 
eltöltött idő, a tanulmányi kirándulások, közös progra-
mok és még a focizás is, amelyekre mindig sor került 
az ilyen utak alkalmával. Természetesen nem csak az 
orgona-, hanem más tanszakok hallgatói közül is kerül-
tek jó barátok, kollégák, akik, ha segítségre volt szük-
ségem, segítettek, de ha szórakozásról volt szó, akkor 
is szívesen csatlakoztak. Ilyen barátságok kialakultak 
hazai (romániai) diákokkal is, akik szintén valamilyen 
diákcsere program által jutottak ki Budapestre.

KZs: Én teljes mértékben bátorítani tudok mindenkit,  
hogy amennyiben ilyen lehetősége adódik, min-
denképpen használja ki. Olyan élményekben,  
tapasztalatokban volt részem, amelyeket nem tudtam 
volna megszerezni nagyváradi tanulmányaim során. 
A rengeteg kapcsolat, ismeretség csak szélesítette 
látókörömet, tanulmányaim pedig nagymértékben  
hozzájárultak zenei műveltségem fejlesztéséhez.
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A szerényen hangzó név egy his-
torikus hangszereken játszó fiatal 
kamaraegyüttest takar. Az e havi 
Bandemondában a Simplicissimust 
mutatjuk be nektek.

Az ensemble tagjainak első közös 
fellépése Németh Zsombor és  
Vizeli Máté barokk hegedű kon-
certje volt 2012 tavaszán, ami-
kor is a két hegedűs meghívására 
Harmath Dénes (csembaló) és  
Virág Mátyás (barokk cselló) 
játszotta a basso continuót.  
Négyük együttműködése olyan 
gyümölcsözőnek bizonyult, hogy az alkalmi formá-
cióból hamarosan létrejött a Simplicissimus együt-
tes. A négyfős „kemény mag” azóta is változatlan, 
de legtöbbször kiegészül további közreműködőkkel,  
elsősorban a viola da gambás és csellista Nagy Rékával 
és a nagybőgős Király Tamással.

Az együttes nevével kapcsolatban le kell szögeznünk, 
hogy nem a fiatal muzsikusok által játszott művek 
egyszerűségére utal. A névválasztással a formáció egy-
részt tiszteleg a 17. századi német író és komponista, 
a magyar zenei életről is tudósító Daniel Speer előtt, 
aki regényeit ezen az írói álnéven publikálta. Másrészt 
ugyancsak a Simplicissimus nevet viseli H. J. Ch. von 
Grimmelshausen regényének címszereplője, aki a 
harmincéves háború idején fél Európát bebarangolja, 
és ezerféle kalandba keveredik. A kalandozás pedig a 
barokk Simplicissimus eme kései utódára is jellemző: 
az együttes munkája és előadásai egyaránt hasonlít-
hatók egy korok, stílusok és nemzetek zenéi közötti 
utazáshoz.

A formáció elsősorban kuriózumokat, kevésbé ismert 
műveket játszik, és bár repertoárjuk nagy része barokk 
művekből áll, a koncertjeiken megszólalnak dara-
bok a reneszánsztól Rózsavölgyi Márkon át Kodályig.  
Az ensemble tagjai szem előtt tartják, hogy ezen 
muzsikák nagy része szórakoztatás céljából szüle-
tett, nem pedig azért, hogy a koncerttermek áhítatos 
csöndjében hangozzon el, „komolyzene” címkével 

ellátva. A Simplicissimusnak célja, hogy az elhangzó 
művek ugyanúgy hassanak, mint a saját idejükben.  
Így amellett, hogy korhű hangszereken és historikus 
előadásban játszanak, szeretik megmutatni a művek 
humorát, valamint a kapcsolatokat korok és stílusok  
között. Kiaknázzák azt a lehetőséget is, hogy az együt-
tesben több népzenész (Vizeli Máté, Király Tamás) 
is képviselteti magát; a barokk és a népzene párhu-
zamairól két műsor is készült a Tilos Rádióban az  
együttes közreműködésével.

Szerencsére koncertlehetőségekben sem szenvednek 
hiányt: legutóbb a Rózsavölgyi Szalonban játszottak az 
Antré Fesztivál fellépőiként, de adtak már koncertet 
a Művészetek Palotája Üvegtermében, a Hátsó Kapu-
ban, az Avilai Nagy Szent Teréz-templomban, a Zene-
tudományi Intézet Bartók Termében és a Művészetek 
Völgyében is.

Az együttes jövő évben egy nagyobb projektet ké-
szül megvalósítani: létszámban lényegesen kibővülve 
a fent említett Daniel Speer művét, a Musicalisch-
Türckischen Eulenspiegel című daljátékot adják majd 
elő. Az addigi koncertekről, hírekről olvashattok, és 
egy-egy felvételt meg is hallgathattok a Simplicissimus 
facebook-oldalán. Szeretettel ajánljuk figyelmetekbe.

Bolyki Sára

BANDEMONDA

KALANDOS UTAZÁS KORHŰ HANGSZEREKKEL
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 Dohnányi Ernő tudvalevőleg nem szerette a 
csodagyerekeket, sőt, időnként hangoztatta azt a 
véleményét, miszerint Liszten kívül az összes zon-
gorista egy fabatkát sem ér. Tudta ezt az az alkalma-
zottja is, aki el akarta zavarni a kis Cziffra Györgyöt,  
amikor egy délelőtt édesanyjával együtt meghallga-
tásra érkezett a hírneves tanár lakásához. Szerencsére 
még időben megjelent Dohnányi, és bár éppen induló-
félben volt egy találkozóra, azért behívta a szalonba a 
megszeppent fiúcskát, aki a zongorához ült, és játszani 
kezdett. Hamarosan megcsörrent a telefon. Dohnányi 
fölvette, és a következőképp válaszolt:
 – Nem igazán tudok jönni. 
 – Hogyhogy? Micsoda ritka gyöngyszem tart  
vissza ettől? 
 – Nem, drágám, nem találta el, ez nem  
gyöngyszem, ez a Kohinoor gyémánt!
 És ezzel megkezdődtek Cziffra György zeneaka-
démiai tanulóévei.

 A német származású Robert Volkmann 1875-től 
a Zeneakadémia első tanári karának tagja volt, ze-
neszerzést tanított. Nem tartozott a sok beszéd hívei 
közé. Egyszer hazafelé tartott a Zeneakadémiáról egy 
diákja kíséretében, aki séta közben föltett neki egy 
kérdést. Mentek egymás mellett sokáig szótlanul,  
és a Mester lakásához közeledve a diák bátorkodott 
megismételni a mindaddig megválaszolatlanul hagyott 
kérdést. Volkmann nem rejtette véka alá véleményét:
 – Majd holnap válaszolok, maga szószátyár!

 És íme egy bizonyíték arra, hogy nem minden 
meghallgatás végződik olyan mesébe illően, mint a 
fentebb említett eset Dohnányi és Cziffra között:
 Popper Dávidhoz egy büszke apa elvitte csoda-
gyereknek tartott fiát, aki csellózni tanult, és már kül-

seje is művészségét volt hivatott sugározni a bohém 
stílusú frizurával. Játék közben a kisfiú hátravetette 
loknis fejét, és így az Elfentanz közben, ha a hangmi-
nőség nem is, legalább a látvány meggyőzőnek hatott.  
A felejthető produkció végeztével Popper elővette 
pénztárcáját, harminc krajcárt adott a megdöbbent 
apának az alábbi szavak kíséretében:
 – Vigye el a gyereket fodrászhoz, és vágassa le a 
haját.

Források:
Márkus János: Muzsikusanekdoták. 
Budapest: Rózsavölgyi és Társa, 2009.
Cziffra György: Ágyúk és virágok. 
Budapest: Zeneműkiadó, 1983.

Ismét eljött az ősz. A felhőtlen és gondtalan nyári szabadságnak vége, cserébe az elkövetkezendő hónapok 
tanórái és a zenei élet eseményei megannyi meghatározó élmény és inspiratív impulzus lehetőségét rejtik  
számunkra. Az idei tanév első Múltidézőjében a zeneoktatással és az egyetemi élettel kapcsolatos  
anekdotákból szemezgettünk. Szó lesz Cziffra György rendhagyó zeneakadémiai felvételi vizsgájáról, a szófukar 
Volkmann Róbertről és arról, hogyan avanzsált Popper Dávid stylisttá egy sokatmondó javaslat erejéig.

Ozsvárt Viktória

Chelemen Paula karikatúrája
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1. 2013. május 21. A szenátus, a rektor úr meg-
nyitója után, személyi kérdésekben döntött.  
Támogatta Mohay Miklós egyetemi tanári,  
Járdányi Zsófia és Erdélyi László docensi,  
Meláth Andrea Ének Tanszék tanszékvezetői, 
valamint Nemes László Norbert Kodály Zoltán  
Zenepedagógiai Intézet igazgatói megbízására  
beadott pályázatát. 

 Második napirendi pontként az új Kreditátvite-
li Bizottság tagjait választotta meg a szenátus. A 
bizottság elnöke Kutnyánszky Csaba lett. Oktatói 
tagok: Devich János, Kapás Géza, Mohay Miklós 
és Oross Veronika.

 A következő napirendi pontban a Térítési és Jut-
tatási Szabályzat került módosításra. A módosítás 
az államilag támogatott és az önköltséges képzési 
formák közötti átsorolásról szólt.

 Az utolsó pontban a Doktorandusz Önkormányzat 
Alapszabályát hagyta jóvá a testület.

2. 2013. június 10. A szenátus elfogadta a Doktoran-
dusz Önkormányzat Alapszabályát, kiegészítette 
a Foglalkoztatási Követelményrendszert, Vigh 
Andrea rektorhelyettes javaslatára módosította 
a Kamarazene és Vonósnégyes tárgyak oktatá-
sával kapcsolatos tantervet. Végül a Bartók Béla  
Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázi-
um 2013/2014-es tanévének előkészítésével  
kapcsolatban született döntés. A döntés a  
foglalkoztatottak számáról szólt: létszám- 
csökkentés szükséges, az intézkedéseket 2013.  
július 15-ig kell meghozni.

3. 2013. július 9. Az ülést a rektor nyitotta meg, 
köszöntötte a testületet a tanév utolsó ülésén. 
Ezután két új munkatársat mutatott be a meg-
jelenteknek: Szabó Ágnest, a Pénzügyi és Szám-
viteli Osztály megbízott vezetőjét, akihez még 
a Bér- és Munkaügyi Osztály tartozik, valamint 
Ménesi Gergely zenekari titkárt. Röviden be is 
mutatkoztak a szenátus tagjainak. Ezt követően  
Kovács Anna örömét fejezte ki Szabó Ágnes  
kinevezésével kapcsolatban.

 Az első napirendi pontban személyi kérdéseket 
vitatott meg a testület. Az első kérdés egyete-
münk számára a legfontosabb: ki lesz az új rek-
tor? A főtitkár úr tájékoztatta a testületet, hogy 
a rektori pályázatra csupán egyetlen jelentkező 
volt, aki nem más, mint Vigh Andrea. A szenátus 
határozott: Vigh Andrea 2013. november 1-től öt 
évre szóló rektori kinevezését támogatta. A rektor  
úr hozzátette, hogy a végső döntés a magyar  
államé, így reménykedve várjuk a végeredményt. 

 A következő kérdés a főigazgatói megbízásra be-
érkezett pályázatok megvitatása volt. A rektor úr 
tájékoztatta a testületet arról, hogy összesen 10 
pályázat érkezett, de az előzetes meghallgatások 
alapján csak 3 pályázót talált érdemesnek arra, 
hogy a szenátus előtt beszélhessen. A szenátus 
csak rangsorolta a jelölteket, mert szintén a mi-
nisztériumnál a végső döntés. A sorrend: Szent-
györgyvölgyi László Zoltán, Kökényesi László,  
Venczel Sándor.

 Ezután következett egy docensi pályázat értéke-
lése, melynek eredményeképpen Varga Zoltán 
2013. szeptember 1-i hatállyal docensi kinevezést 
kapott.

 
 Végül a tudományos főmunkatársi pályázat véle-

ményezése került terítékre. A kecskeméti Kodály  
Zoltán Zenepedagógiai Intézet tudományos  

MÁJUSTÓL SZEPTEMBERIG
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főmunkatársi álláshelyére Doszpot Gabriella  
pályázott, a testület támogatta a kinevezését.

 
 A második napirendi pontban Batta András tett 

javaslatot a kulturális tevékenység új szervezeti 
megoldására. A Zeneakadémia Koncertközpon-
tot különálló, kiemelten közhasznú nonprofit 
gazdasági társaságként szeretnék működtetni.  
A létrejövő társaság a Zeneakadémia tulajdonában  
és ellenőrzése alatt marad. A szenátus határozatot  
hozott arról, hogy a rektornak rendszeresen be 
kell számolnia az előkészítés menetéről és az ügy 
állásáról.

 
 A harmadik napirendi pontban az egységes új 

típusú tanári képzések tantervéről és tantárgyi 
programjáról volt szó.

 
 A negyedik pontban bevezetésre került az 

elektronikus zenei médiaművészet szakirányon  
a Partitúraismeret nevű tantárgy.

 
 Az ötödik pontban a Doktori Szabályzat módosítá-

sára került sor, majd a hatodik napirendi pontban 
a Habilitációs Szabályzatot is módosították.

 
 Az egyebek pontban a rektor úr emlékeztette 

a testületet, hogy Bankó Sándor főtitkár utol-
jára látta el a levezető elnök feladatát, hiszen  
augusztustól megkezdi nyugdíjas éveit.

 Remélem, „a mi Sándorunk” olvassa ezt a cikket,  
mert ezúton is szeretném neki megköszönni a 
Hallgatói Önkormányzat és az összes hallgató  
nevében az elmúlt évek magas színvonalú  
munkáját, a ránk fordított idejét és szeretetét.

SZENÁTUS

4. 2013. szeptember 10. Batta András rektor úr nyi-
totta meg a 2013/2014-es tanév első szenátusi 
ülését. A napirendi pontok előtt Czinege Ádám 
Balázs kapott szót. Megköszönte Tóth Endre 
színvonalas munkáját, és bemutatta a Figaro új  
főszerkesztőit, Belinszky Annát és Mona Dánielt.

 
 Az első pontban ismét személyi kérdések kerül-

tek napirendre. Szatmári Zsolt docensi kinevezést 
kapott; dr. Fülöp László főtitkári és Szabó Ágnes 
pénzügyi vezetői megbízását támogatta a testület.

 
 A második pontban a rektor úr adott tájékozta-

tást az egyetemet érintő fontos eseményekről. 
Elmondta, hogy az Alapító Okirat módosítására 
a miniszter utasítást adott a felsőoktatásért fele-
lős államtitkárnak, hogy készüljön kormány-elő-
terjesztés a módosításról, melynek értelmében 
az egyetem megkaphatja új nevét (Liszt Ferenc 
Zeneművészeti és Zenetudományi Egyetem, Kon-
certközpont). Elmondta továbbá, hogy a felújítás 
gőzerővel halad, bizakodva várja az október 20-i 
belső megnyitót. Elmondta azt is, hogy az egye-
temnek nyáron anyagi nehézségei adódtak, mert 
nem érkezett meg időben a beígért támogatás. 
A helyzet rendeződött, év végéig megnyugtató 
pénzügyi helyzet alakult ki. Tájékoztatást adott 
arról, hogy a Koncertközpontot sikerül különálló 
szervezetként kezelni, az egyetem ellenőrzése 
alatt fog állni. A megoldás az lesz, hogy az állam 
alapít egy gazdasági társaságot, melynek tulajdo-
nosi jogát átadja a Zeneakadémiának. Ez azért is 
fontos, mert így még jobban megjelenik az állami 
szerepvállalás és a finanszírozásban való részvé-
tel.

 Az egyebek napirendi pontban a rektor úr  
tájékoztatta a szenátus tagjait, hogy a Magyar  
Közlönyben megjelent a Dráfi Kálmán professzori  
kinevezéséről szóló köztársasági elnöki határozat.

Nász Renáta
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„Bizonnyal jó, hogy a világ csak a szép művet ismeri, 
s nem tudja, mik a föltételei létrejöttének, mert ha 
látná a forrásokat, amelyekből a művész ihletet merít, 
nemegyszer megzavarodna, elriadna, és így odalenne 
a nagyszerűség hatása.” – írja Thomas Mann. Noha 
a nagyszerűség hatása igencsak megmutatkozott a 
47. Budapesti Nemzetközi Verseny gálakoncertjén, a  
közönség mégiscsak belepillanthatott, belehallgat-
hatott egy közel másfél hetes fuvolaverseny utáni  
állapotba.

58 résztvevő, 4 napon át tartó elődöntők és 2 napos 
középdöntő után a döntőbe jutott versenyzők muzsi-
káltak a gálakoncerten – ki szólóban, ki zongorával,  
ki zenekarral.

Egyaránt lélek- és ansatz-próbáló feladat egy ilyen 
megmérettetés, véleményem szerint legalább  
annyira számít, ami a „fejben dől el”, mint egy  
szépen megformált motívum vagy egy ütős kadencia  
a „Mozart: G-dúr” végén.

Az ember azt gondolná, hogy „na, majd a gálakoncer-
ten”, az milyen jó lesz, a legszebben fognak játszani, 
mert hát bizony mégiscsak ők a legjobbak. Persze, ez 
így is van, vagy legalábbis így is lehet, meg úgy is, hogy 
a versenyzők már hullafáradtak – ez hallatszódott is.

A rövid köszöntést Adorján András beszéde követte; a 
zsűri elnöke szomorúan jegyezte meg, hogy a döntőbe 
nem került be magyar versenyző, és a férfi-női résztve-
vők arányáról is szó esett; bár a versenyzők túlnyomó 
része a gyengébbik nemhez tartozik, a 3 díjazott még-
is 100%-ig férfi. Hát, erre nem lehet mit mondani – a 
zene nem válogat.

A díjak átadása után játszott a legjobb 6, először 
Jessica Jiang, Paganini V. caprice-át. A magabiztos 
kromatikus söpréseket most nem az őrült tempójú, le-
hengerlő staccato követte, gondok voltak a nyelv és az 
ujjak szinkronba hozásával, de úgy gondolom, ennyit 
igazán el lehet nézni egy versenyzőnek, a Paganini-
caprice-okat az első fordulóban játszották nagyjából 
egy héttel a gálakoncert előtt.

Ezt követően a döntőbe került legfiatalabb versenyző, 
Héléna Macherel és Termes Rita (zongora) előadásá-
ban hallhatta a közönség Borne Carmen-fantáziáját.  
Talán itt hallatszódott a legjobban, hogy a Feszti-
vál Színház akusztikája inkább próza hallgatására  
alkalmas, a hang intenzitása így vagy úgy, de valahol  
elveszett.

Ismét szólódarab következett: Dohnányi: Passacaglia, 
Anezka Vargovát hallottuk, nekem kifejezetten tetszett 
az előadása, a pár hanghibát feledtette a magabiztos-
sága.

Az első „felvonás” (ha már színházban ültem,  
nevezzük így) csúcsa számomra Jolivet Chant de Linos 
című darabja volt, a verseny 3. helyezettje, Mikhail  
Khvostikov és Termes Rita játszottak.

Röpke 10 perc erejéig valami egészen más világba 
csöppentem. Persze, a darab is teszi, de abban a pilla-
natban tényleg megváltozott a légkör. Nálam a jó zene, 
a jó előadás egyik fontos mércéje az, ha a hallgatása 
közben gondolataim szabadon mozoghatnak, nem kell 
azon izgulnom, hogy „jaj, csak el ne rontsa”, meg „hú, 
ez itt nehéz rész lesz”, egyszerűen csak zene szól, és a 
hallgatón átszűrve ad valami újat; érzést, gondolatot, 
szikrát, ki hogy nevezi. 

A hatás folytatódott a második felvonásban is, Ibert 
és Nielsen fuvolaversenye hangzott el a két győztes 
versenyző előadásában az MR Szimfonikusokkal és 
Medveczky Ádámmal.

Lehet vitatkozni azon, hogy melyik a „jobb” darab, de 
szerintem egyformán nagy hatást tettek a közönség-
re – ha más nem, a taps elárulta, hogy Elya Levin és 
Ting-Wei Chen nemcsak a zsűri, hanem a hallgatóság 
tetszését is elnyerte. Érzelmek, hangulatok bámula-
tosan széles skáláját mutatták be a műveken belül, 
és az első felvonáshoz képest ég és föld volt a hang-
zásvilág, a hang intenzitása. A zenekar és a karmester 
hozzáállása, együttműködése a szólistákkal igencsak 
figyelemre méltó volt. Nagy élvezettel hallgattam eze-
ket a darabokat, s a közönség is láthatóan, hallhatóan  
élvezte az előadást.

FUVOLÁZÁS MAJD’ KÉT HÉTIG



A díjazottak: Mikhail Khvostikov (3.), Elya Levin (1.) és Ting-Wei Chen (1.) (fotó: Kováts Zsolt)
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Furcsán kettévált a két felvonás hangulata is, eleinte 
még érződött az előző este véget ért verseny feszült-
sége, de a hosszú estélyi ruhák elvonultával már na-
gyobb szerepet kapott az „örömzenélés”, érezhetően 
fellazult a hangulat is. Még hadd emeljem ki Termes 
Rita játékát, szerintem a koncert első részének sikerei 
nagymértékben az ő munkájának, játékának is köszön-
hetőek. És ha már itt tartunk, meg kell említenem, 
hogy Termes Rita és Gábor József szakmai tapasz-
talata, munkája és közreműködése a verseny során  
igencsak figyelemre méltó volt.

Versenyek, megmérettetések így vagy úgy, de azt 
gondolom, érdemes ilyen célokat is kitűznie maga elé 
egy zenével foglalkozó embernek, az elbírálók, a zsűri 
értékelése, döntése sok esetben kevésbé fontos, mint 
például egy versenyhez vezető út, a felkészülés idősza-
ka. Minden elismerésem azé az 58 versenyzőé, akik 
részt vettek ezen a versenyen. Nekünk pedig öröm volt 

hallgatni. Remélem, még számos hasonlóan magas  
színvonalú zenei rendezvénynek adhatunk otthont.
Thomas Mann-nal kezdtem, vele is búcsúzom:  
„Bármint is van, a fejlődés egy a sorssal”.

(Nemzetközi Fuvolaverseny, Díjkiosztó ünnepség, 
Győztesek gálakoncertje. 2013. szeptember 15. 19:30, 
Művészetek Palotája – Fesztivál Színház.

Műsor: Paganini: Caprice no. 5, Borne: Carmen fan-
tázia, Dohnányi: Passacaglia op. 48 No. 2, A. Jolivet: 
Chant de Linos, J. Ibert: Fuvolaverseny, K. Nielsen: 
Fuvolaverseny. Km: Jessica Jiang, Héléna Macherel, 
Anezka Vargová, Mikhail Khvostikov, Elya Levin, Ting-
Wei Chen, Termes Rita, Medveczky Ádám és az MR 
Szimfonikusok)

Bánki Berta
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Hűséges olvasóink alig két lapszámmal ezelőtt már 
olvashattak a fiatal együttesről a Bandemonda  
rovatban – a Musica florens kamarazenekar most az  
Angyalföldi József Attila Művelődési Központban  
adott barokk estje kapcsán kerül reflektorfénybe.

A barokk zenére specializálódott kamarazenekart egy 
évvel ezelőtt alapította Konta Noémi és Tóth-Vajna 
Zsombor. A Figaróban is beszámoltak nagyratörő 
terveikről, hogy új, élő közegben szólaltathassanak 
meg oratorikus illetve versenyműveket, a barokk ze-
néhez elengedhetetlen improvizatív megközelítéssel.  
Bemutatkozó koncertjükön kantátákat hallhatott a 
közönség, most pedig a barokk concertók és szonáták  
világában kalandozhatott nemcsak a zene, hanem  
rövid ismertető szövegek segítségével is.

Erre szükség is volt, hiszen a megszólaló Bach-,  
Vivaldi- és Marcello-darabok nem mind tartoztak a 
budapesti koncertélet kánonjába, a szerzők műfaj-
hoz és egymáshoz való viszonya pedig végképp nem 
az általános műveltség része. A helyszín is minden 
bizonnyal hozzájárult ahhoz a különleges és újszerű 
atmoszférához, ami az első pillanattól jellemezte a 
koncertet és egy szóval talán emberközeliségként ír-
hatnánk le. A művelődési központ Smaragd terme az 
egyik legkisebb az épületben – a maroknyi közönség 
sajnos még ezt sem tudta megtölteni –, a parányi 
„koncertterem” méretei viszont tökéletesen megfelel-
tek a régizene élvezetes megszólalásának. Már az első 
darab, Bach d-moll csembalóversenyének első tétele 
bebizonyította, milyen energikusan tud megszólalni 
ez a zene ilyen kis apparátuson is. Konta Noémi já-
tékához ugyanis csak három hegedű, egy-egy brácsa,  
cselló és bőgő kísérete párosult, a hangzás mégis végig 
telt maradt. A kis tér okozta fizikai közelség kiküszöböl-
te azt, ami sokszor a legnevesebb, korabeli hangsze-
reken játszó historikus zenekarokat sem kíméli, hogy 
a produkció elvékonyodó, száraz benyomást keltsen.  
A Musica florens tónusa ezzel szemben erőteljes,  
hangerőben is mindig kiegyensúlyozott volt, a  

csembaló sosem került fedésbe. A meglepetésszerű  
effektusok és hangszínváltások – melyek az egész  
estére jellemzőek voltak –, már ebben az első számban 
feltűntek Konta Noémi és a tutti játékában egyaránt. 

A második darab volt a műsor talán legritkábban 
hallható műve: Benedetto Marcello F-dúr szonátája.  
A szerző neve zeneakadémistáknak is inkább csak 
a zenetörténet órákról lehet ismerős, a korabeli  
operajátszást gúnyoló Il teatro alla moda című  
pamfletje révén. Noha a konferanszié furcsa módon  
cselló szonátáról beszélt, a gordonka ezúttal is csak 
continuo-szerepben volt jelen, a mű a 12 suonate 
a flauto solo című sorozat első darabja. A „flauto 
solo”, vagyis Barta Andrea blockflöte játéka friss volt 
és virtuóz, Konta Noémit simulékony kamara-part-
nerként Tóth-Vajna Zsombor váltotta fel a csemba-
lónál. A gyors tételek karakteres előadása a koncert  
legvidámabb színfoltjává tette a darabot.

A program második felében két Vivaldi-mű szerepelt, 
a két hegedűvel, trió szonáta formában megírt La Folia 
és a d-moll fuvola concerto. Ahogyan az összekötő szö-
vegben is rámutattak, Vivaldi volt a kapocs az este két 
másik zeneszerzője között, Bach és Marcello előtt is 
példaként (utóbbinál inkább polemizáló írásai tárgya-
ként) álltak a concertói. A népszerű La folia-dallamra 
komponált 19 variációból álló sorozatban az együt-
tes tagjai (Jakab Zsuzsanna és Balázs Rudolf, Konta 
Noémi és Salgó Márta kíséretével) felvonultathatták 
egész karakter- és hangszínbeli skálájukat. A gondosan 
megválasztott tempók és artikulációk didaktikusan, de 
nem bántóan emelték ki az ellentétes affektusokat.  
A hangzásnak pedig kifejezetten jót tett, hogy a  
csembalóversennyel ellentétben itt nem volt kettőzött 
szólam, ez még inkább egységessé tette a megszóla-
lást.

A korabeli hangszerek állandó hátránya, a nehézkes 
hangolás itt, ha meg is akasztotta a koncert folyama-
tát, mindig eredményes volt, de ironikus módon pont 

BAROKK ZENE TESTKÖZELBŐL
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az utolsó számban, a modern hangszernél okozott 
problémát. Vivaldi d-moll fuvolaversenye modern 
fuvolán szólalt meg, a zenekar precíz hangolásába 
Belovári Beatrixnek nem sikerült tökéletesen illesz-
kednie. A szóló egyébként más tekintetben nem ütött 
el az este tónusától, nem volt bántó, hogy nem barokk 
hangszert hallottunk.

Az ismét tuttiban színpadon álló Musica florens  
élvezetesen és kidolgozottan zárta a rövid műsort,  
a néhány fős közönség elégedetten és – nem  
frázispuffogtatás! – gazdagodva távozott. A művek  
nemcsak szakmailag igényesen, hanem minden 
szempontból emberien, testközelből szólaltak meg;  
a máskor szükséges rossznak tekintett hallgatóság 
bevonva érezhette magát. Nincs más hátra, mint  
azt kívánni, legyenek egyre többen!

(Musica florens kamarazenekar. 2013. szeptember 20. 
Angyalföldi József Attila Művelődési Központ

Műsor: J. S. Bach: d-moll csembalóverseny I. tétel, B. 
Marcello: F-dúr szonáta, A. Vivaldi: La folia, A. Vival-
di: D-dúr fuvolaverseny. Km: Konta Noémi, Tóth-Vajna 
Zsombor – csembaló; Jakab Zsuzsanna, Balázs Rudolf 
– hegedű; Barta Andrea – blockflöte; Belovári Beatrix 
– fuvola; Salgó Márta – gordonka)

Handley Zsófia
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KERESZTREJTVÉNY

FÜGGŐLEGES

1.  104 szimfóniát írt.
2.  Régi francia körtánc.
3.  Bánk bán felesége.
4.  Bach: D-dúr szvit 2. tétel.
5.  Éles hangú hangszer.
6.  A zene világnapja: … elseje.
7.  Gyászmise.
8.  Hangszeres mű.
9.  Elevenen.
10.  Zenei csoportosulás volt.
11.  Zenemű befejező szakasza.
12.  Fúga vége!
13.  Krisztus szenvedéstörténete
14. Több.
15. Yehudi …
16. Hangköz.
17. A-moll fagottversenyt írta.
18. Zenedráma.
19. A Duna partjai!
20. Zeneművet alkot.
21. Wagner operája.
22. Harpsichord másnéven.
23. Ellenpontozó műforma.

VÍZSZINTES

1.  A Zeneakadémia első 
 igazgatója.
2. Mély női hang.
3.  Lenszkij “barátja”.
4.  Liszt Ferenc szülővárosa.
5.  Beethoven 3. szimfóniája.
6.  Elölről.
7.  Nem.
8.  B !
9.  Kodály Zoltán szülővárosa.
10.  Néma fúga.
11.  Egytételes zenemű.
12.  Karmester: Herbert von ...
13.  Félhang.
14.  Lassan, szélesen.

15. Hegedülni kezd!
16.  Tekerőlant.
17. Hangverseny.
18.  Magas férfihang.
19.  Paganini keresztneve.
20. Néma tuba!
21.  Bach-műjegyzék.
22.  Akkord más néven.
23.  Alkalmi előadás
24.  Petúr dala.
25.  Imaóra.
26.  Pásztory Ditta férje.
27.  Énekel.
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Batta Andrást, mi hallgatók, elsősorban mint rektort  
ismerjük. Második rektori ciklusának végén vele  
beszélgettünk – személyes dolgokról is.

Uzsaly Bence: Mindenkitől megkérdezik gyerek-
korában: „Mi leszel, ha nagy leszel?” Amikor önt 
kérdezték, bizonyára nem rektor volt a válasz.  
Milyen tervei voltak a pályaválasztással kapcsolatban?

Batta András: A zenei pálya viszonylag hamar eldőlt. 
Csellistaként kezdtem, amit egy diploma erejéig meg 
is tartottam, de nagyjából 16 éves koromban már 
tudtam, hogy a zenetudomány lesz a tanulmányaim 
fő vonala. Így is lett. Egyébként ahhoz, hogy kit, miről 
ismernek: ha például tíz évvel ezelőtt beszélgettünk 
volna, akkor elsősorban mint tanár lettem volna is-
mert a Zeneakadémián, mivel 1979-től kezdve egé-
szen a kétezres évek második feléig rengeteg hallga-

tót tanítottam. Ötvenéves koromig a szabad tanár 
boldog életét éltem. És bár a vörös fonál mindig az 
Akadémia volt, sokféle munkát végeztem mellette.  
Kovács Sándor tanár úrral együtt kezdtük pályafu-
tásunkat a Zeneakadémián és a Rádiónál egyaránt, 
sokféle médiumnak dolgoztam, nemcsak itthon, 
egy német kiadónak, sőt a bécsi ORF-nek is évekig  
munkatársa voltam.

UB: Mindig is jellemző volt önre a szervezői affinitás?

BA: Mindig szerettem nagy feladatokkal foglalkozni, 
megújítani a dolgokat, és az ilyen feladatból jutott is 
szép számmal. Amikor bekerültem a Rádióba állandó  
külső munkatársként, rögtön tele voltam új műsor- 
ötletekkel és tervekkel, hogy a régieket hogyan  
lehetne átformálni.

UB: Volt a családjában más is hasonlóan úttörő alkat?

BA: Egyetlen gyermekként töltöttem magányos ifjúsá-
gomat egy jó, polgári, tradicionális családban. Mindkét 
szülőm kreatív, innovatív ember volt, lehetséges, hogy 
ez örökletes is.

UB: A hetvenes években diákként két szakon is meg-
tapasztalta a Zeneakadémiát. Milyen volt akkor itt  
hallgatónak lenni?

BA: Számomra csodálatos volt. A korábbi iskoláimat 
nem igazán szerettem. Az általános iskolám egy egyen-
ruhás elit iskola volt, amit nem éreztem a magamé-
nak a túlzott fegyelme miatt. A Bartók Konzi már jóval 
nagyobb szabadságot jelentett, de ott meg a csellóval 
kínlódtam sokat. Nagyon ambiciózus voltam, sokat 
gyakoroltam, mégsem jött ki az az eredmény, amit 
szerettem volna. Ha nagyképű akarnék lenni, azt mon-
danám, hogy szűk volt nekem a cselló, de ha őszinte 
vagyok, azt mondhatom, hogy előadóművészként va-
lami mégiscsak hiányzott, hogy a számomra megfelelő 
szintre jussak. Aztán egyszer csak bekerültem a Zene-
akadémiára, ami akkor a zenetudományi szakon olyan 
volt, mint egy jutalomutazás. Azt hiszem, ma sincs ha-

A JÖVŐBEN HISZEK!
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sonló zenetudományi tanszak a világon. Mi még egy 
kicsit kaptunk az alapítók generációjából, Szabolcsi 
Bence és Bartha Dénes személyében, hallottuk előad-
ni a már visszavonult Bárdos Lajost, Gárdonyi Zoltánt, 
és nem mellőzhető az akkori derékhad, Kroó tanár úr, 
Dobszay László, Somfai László, Ujfalussy József és még 
sorolhatnám. Akkoriban a szakon több tanár volt, mint 
diák, mert nem kellett kényszerűen minden évben új 
évfolyamot indítani. Hihetetlen pedagógiai elkötele-
zettséggel nyitották fel a világra a szemünket. Annál 
is inkább így volt, mert ezek a professzorok megjárták 
Nyugat-Európát és Amerikát is, nemzetközi tekintélyek 
voltak. Így kaptunk egy nagyon erős magyar hagyo-
mányt, és a kitekintéshez is muníciót szerezhettünk.

UB: Ön is azután sok helyen járt Európában. Mit látott 
akkoriban?

BA: Az utazás persze elég nehéz volt, hiszen minden, 
ami Hegyeshalmon túl volt, az tiltott gyümölcsnek 
számított. Ennek ellenére a diploma után kaptam egy 
bécsi ösztöndíjat, ami hatalmas élményt jelentett. 
Maga a bécsi zenetudományi szak óriási csalódás 
volt: begyepesedett, vaskalapos, értelmetlen. A város 
viszont nagyon sokat adott. Tulajdonképpen ott értet-
tem meg, hogyan is kell operát játszani. Nagy korszak 
volt az. A fiatal Domingo, Carreras, a pályája csúcsához 
közelítő Marton Éva, és persze a csodálatos zenekar, 
illetve a világhírű karmesterek. Szinte minden este ott 
voltam vagy az Opera, vagy a Musikverein állóhelyein. 
Még Carlos Kleibert is megéltem.

UB: Mind a szakdolgozata, mind a disszertációja Liszt 
Ferenchez kapcsolódik. Mi a közeli kapcsolatuk vezér-
motívuma?

BA: Ez a kapcsolat az idők során sokat változott. 
Ma főleg a reformer és filantróp attitűdje imponál, 
csodálom univerzitását, de akkoriban elsősorban a 
zenéje foglalkoztatott. Lehet, hogy ott is a nagy pro-
jekt tetszett meg, az, hogy legalább 10 évet szánt a 
szimfonikus költemények megkomponálására, töb-
bek között ezért telepedett le Weimarban. Vonzott 
a modernsége is. Végül e művek formavilágának 
tükrében kezdtem szemlélni a többi művét is. Ez ve-

zetett el a disszertációm témájához is, nevezetesen,  
hogy miként hatott Liszt improvizáción alapuló  
előadó-művészete a kompozícióira.

UB: Életének egy másik motívuma az operettkutatás 
volt. Hogyan került a képbe ez a Zeneakadémián  
kevéssé honos műfaj?

BA: Azért azt ne feledjük, hogy Kálmán Imre egykor  
Bartókkal és Kodállyal koptatta a Zeneakadémia 
padjait! Egy kiadó kért meg egyszer, hogy írjak egy 
könyvet az osztrák-magyar operettről. Mindig is  
szerettem az extravagáns dolgokat, így belevágtam.  
Kiderült, hogy ez a műfaj annak az időszaknak a  
legjobb kordokumentuma. 

UB: Ha hozzászámítjuk a tanszékvezetőként és rek-
tor-helyettesként eltöltött időt is, több mint 10 évet 
töltött el az egyetem vezetésében. Melyek ennek a 
korszaknak a legemlékezetesebb momentumai?

BA: Minden beosztás más feladatokat hozott. A tan-
székvezetés elsősorban szakmai feladatokat jelentett. 
Rektor-helyettesként a rektor munkájának segítése 
volt a fő cél. Akkor kezdtem el rálátni a Zeneakadémi-
ára mint külső szemlélő is. Akkor fogalmazódott meg 
bennem, hogy itt van egy csodálatos és nagy múltú 
intézmény, amely viszont nem élhet csak a múltban. 
Eközben az egész felsőoktatás elindult az újjászerve-
ződés útján. Bolognai rendszer, kreditrendszer, akk-
reditáció: az egész gépezet recsegett-ropogott. Ehhez 
társult az épület felújításának a szükségessége, ezt 
tartottam a legfontosabbnak. Ráadásul ekkor döb-
bentem rá, hogy a Zeneakadémia az általános és zenei 
közélet számára is mennyire fontos. Ezek ismeretében 
tudatosan, konkrét programmal, és a nagy célokat 
magam előtt látva pályáztam a rektori posztra. Szinte 
mindent meg akartam változtatni. Szerettem volna az 
öreg, nagy múltú Zeneakadémiából egy modern, nem-
zetközi értelemben is naprakész intézményt faragni. 
Ennek egy része sikerült, egy része pedig még a jövő 
zenéje lesz. Mindent persze még kilenc év alatt sem 
lehet megoldani, de a felújított főépület és a koncert-
központ létesülése után most jöhetnek majd az igazi 
nagy tartalmi változások!
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UB: Melyeket látja a legfontosabb feladatoknak a tar-
talmi változtatások terén?

BA: Mindenekelőtt a koncertközpont beindítását. 
Ez ad majd arculatot a Zeneakadémián folyó kon-
certezésnek és az egész intézménynek, mert össze-
kapcsolódik az oktatással is. Helyet kapnak benne a 
diákprojektek, azaz a koncertezés az oktatás részévé 
válik, nemcsak a hangszeresek esetében, hanem az 
elméleti szakosok számára is, pl. az ismeretterjesztés  
formájában. Meggyőződésem, hogy a Zeneakadémia 
minden hallgatója megtalálja majd a maga helyét a 
koncertközpont hatósugarában. Persze, azt a helyet 
meg is kell ám keresni!

UB: Az oktatási változások nagy részét az állam 
generálta az új képzési struktúrákkal, új felsőok-
tatási törvénnyel. Ugyanakkor mindez egy rögzült  
hagyományok alapján dolgozó egyetemen képező-
dött le esetünkben. Mit sikerült megvalósítani ezen  
a téren?

BA: Hogy mi minden történt, azt egy ilyen rövid 
beszélgetés keretében még felsorolni sem lehet.  
Be kellett vezetni a kétlépcsős képzést, a hallgatói 
mobilitást, amit a Zeneakadémia konzervatívabb szár-
nya igen nehezen fogadott el. A másik nagy lépés az 
volt, hogy a Kodály Intézet a Zeneakadémiához került.  
Ez az intézet számára is perspektívát jelentett, de 
számunkra is fontos, hiszen a kodályi örökség a mai 
zenei életnek is nélkülözhetetlen része. Alapvető 
fontosságú volt a sokat vitatott Népzene Tanszék lét-
rehozása. Mint a magyar zenei élet zászlóshajójának, 
feladatunk a népzene egyetemi szinten történő mű-
velése, arról nem is beszélve, hogy szinte valamennyi 
magyar zeneszerző találkozott a népzene élményével.  
Véleményem szerint lényeges, hogy a népzene nálunk 
hangsúlyozottan jelen legyen. Nagy eredménynek 
látom, hogy sikerült Marton Évát idecsalogatni, egy 
időre Rolla Jánost, aztán Keller Andrást, tehát olyan 
nagy muzsikusokat, akik nem a Zeneakadémia kerete-
in belül járták végig a ranglétrát, hanem a nemzetközi  
hangversenyéletben. Büszke vagyok tiszteletbeli taná-
raink impozáns sorára is.

PORTRÉ

UB: Két rektori ciklusa után kormánybiztosként 
folytatja tevékenységét. Mi lesz a feladata ebben a  
munkakörben?

BA: Az október 22-i megnyitással a Zeneakadémia 
megújítása koránt sincs befejezve. Nem célom, hogy 
az utódomtól elvegyem ezeket a feladatokat, de talán 
jobb, ha a már futó projektek esetében alapozhatunk 
az elmúlt 9 évben összegyűlt tapasztalatomra és kap-
csolataimra. A dolog másik oldala, hogy a Zeneaka-
démia elmúlt években történt fejlődése, úgy tűnik, 
a kormánynak is tetszésére volt, és ezt az innovációt 
szeretnék kiterjeszteni az ország egész zenei életére.  
Ez nagy lehetőség, hiszen a magyar zenei életben  
hatalmas erők vannak. 

UB: Van konkrét terve ennek megvalósítására?

BA: Szeretném átvilágítani a zenei életet, megtalálni 
a fejlesztés lehetőségeit. A nagy projekt a Liszt Ferenc 
Terv, melynek a célja, hogy ezekhez a törekvésekhez 
anyagi forrást biztosítson. Ennek az életre hívását 
látom fő feladatomnak. A Zeneakadémia persze a 
szívem közepén marad. November elsejétől rek-
tor úrból ismét tanár úr leszek, és majd újra erről az  
oldalamról fognak ismerni. Hacsak magával nem ragad 
egy újabb kaland.

UB: Van ideje a sokféle munka mellett hobbira?

BA: Nincs, de a sokféle tevékenység önmagában is 
pihentető. Rektornak lenni nem rossz dolog! Én nem 
vagyok egy nagy utazó rektor, de még így is egy sor 
olyan helyre jutottam el, ahová egyébként magánem-
berként nem jutottam volna. Utazni pedig szeretek. 
Szerencsére 50 éves voltam már, mire főnök lettem, 
és ez a fajta napi 12-15 órás munka már akkor jött, 
amikor a két fiam felnőtt. Az olyan embereknek pe-
dig, mint én, értelemszerűen türelmes, szelíd felesé-
gük van, aki megteremti azt a hátországot, amire egy  
magamfajta nyugtalan férfiúnak szüksége van.



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

Támogatóink: Partnereink:

Október 7., hétfő 19 óra 
„A könyv kotta, a beszélgetés pedig ének”
GÉMES KATALIN és KOVÁCS PÉTER DALESTJEKözreműködik: Vargáné Balázs Éva – zongoraBizet, Cornelius, Donizetti, Mozart, Ponchielli, Rossini, R. Strauss és Verdi műveiDiákjegy: 700 Ft
Október 11., péntek 19 órától

KRÚDY-MARATON
Ön is felolvashatja kedvenc írását Krúdy GyulátólMeghívott vendégek: Für Anikó, Őze Áronés a Baltazár Színház színészeiKözreműködik: Balog Zsolt – zongora
Október 12., szombat 19 óra
ÁRNYAK ÉS FÉNYEK
ANIMA MUSICAE KAMARAZENEKARMűvészeti vezető: G. Horváth László
Bali Dávid – zongoraVezényel és gordonkán közreműködik: VÁRDAI ISTVÁNTámogató: Nemzeti Kulturális AlapDiákjegy: 900 Ft
Október 30., szerda 19 óra

GITÁRMUZSIKA ÓBUDÁN
AZ I. ORSZÁGOS KLASSZIKUS GITÁR
TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY GYŐZTESEINEK 
KONCERTJESorozatszerkesztő, házigazda: Roth Ede   Rendező: Üveghang Bt.
Október 31., csütörtök 19 óra

FRÁTER ZOLTÁN: KRÚDY GYULA ÉJSZAKÁI
Rezes Judit – Ötvös András – Rajkai ZoltánRendező: Székely Kriszta e. h.Közreműködik: Kék Duna Koncert-SzalonzenekarDiákjegy: 1250 Ft
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