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FIGYELŐ
ERDÉLYI TÁNCHÁZ, RACKAJAM
ÉS IRODALOM – EGY ESTE
2013. november 30. 19:00
Fonó Budai Zeneház
Irodalmi est, Erdélyi zenészek klubja
Ferenczi György és a Rackajam,
Szalonna és bandája
Most, hogy nagykorú lett a Fonó, feltétlenül érdemes
szétnézni ünnepi programkínálatában, hiszen a jazz,
világzene és népzene szerelmeseinek jobbnál jobb
élményeket ígér. Borbély Mihály, Harcsa Veronika,
Muzsikás, Snétberger Ferenc Trió – csak néhány a
novemberi előadók névsorából. Ezúttal egy olyan estét emelünk ki, mely önmagában is kiválóan illusztrálja
a Fonó sokszínű arculatát. Az Erdélyi zenészek klubja
ezúttal vendégeket hív; Ferenczi György és a Rackajam
Szalonnával és bandájával ad közös koncertet.
Izgalmas találkozás lehet, ha arra gondolunk, hogy
az utóbbi – már csak az Állami Népi Együttes kíséretének okán is – mennyi népzenei stílusban állja meg
a helyét, az előbbi pedig mennyiféle zenei stílust,
irodalmi forrást olvaszt össze saját zenei világában.
Az Erdélyi zenészek klubjának mindig hamisítatlanul
bensőséges, családias hangulata van. Talán azért,
mert az itt játszó zenészek számára ez a havi egy
alkalom inkább örömzenélés, az erdélyi táncházas
időkben szövődött barátságok zenei megnyilvánulása.
Akik még csak most ismerkednek a táncházzal,
azokat tánctanítás segíti a kezdő lépések megtételében. Sokat tudnának erről mesélni az akadémiai
népzene kurzus mostani hallgatói, akik lelkesen
táncoltak a szeptemberi alkalmon! A programokat
irodalmi est vezeti be, ezúttal Király Farkas kolozsvári
költővel.
Tatai Lilla

STEVE REICH KONCERT
A ZENEAKADÉMIÁN
2013. november 12. 19:30
Zeneakadémia, Nagyterem
Steve Reich 2006 óta a Zeneakadémia tiszteletbeli professzora. A hetvenhét esztendős amerikai
komponista, a minimalizmus szülőatyja hazánkba
látogat. Rácz Zoltán irányításával, az Amadinda
Ütőegyüttes interpretációjában hallgathatjuk meg
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zeneszerzői életművének három alkotását a Zeneakadémia felújított épületében.
„A koncerten elhangzik az Amadinda számára, a formáció negyedszázados jubileuma alkalmából íródott
Mallet Quartet, s Rácz Zoltán vezetésével megszólal
a szintén repetitív, háromtételes Double Sextet, mely
2009-ben elnyerte a zenei Pulitzer-díjat, illetve Reich
első nagyobb zenekarra írt műve, a hetvenes évek
derekán született Music for 18 Musicians is.” –
olvasható a Zeneakadémia honlapján.
Harmadéves koromban, a Zeneakadémia kortárszenei kurzusán ismerkedtem meg Steve Reich munkásságával és a minimalizmus stílusjegyeivel. Örülök,
hogy lehetőségem nyílik az akkor tanultakat élőben
is megvizsgálni, felfigyelni egy-egy fontosabb elemre.
Mindenkinek ajánlom a koncertet, különösen azoknak, akik jobban el szeretnének mélyülni Steve Reich
és a minimalizmus világában, amihez segítségünkre
lesz a 2013-ban Prima Primissima Díjra is jelölt, világhírű Amadinda Ütőegyüttes.
Az alábbi linken a koncert előkészületeibe
tekinthetünk bele: http://lfze.hu/hirek/1220/steve_
reich_a_zeneakademian_videoelozetes
Burkus Boglárka

BRAD MEHLDAU SZÓLÓKONCERT
2013. november 5. 19:30
Zeneakadémia, Nagyterem
Brad Mehldau a kortárs jazz-zongoristák egyik legnagyobbja – mondhatnánk ezt akkor, ha egyszerűen „csak” egy virtuóz pianistával lenne dolgunk.
De Mehldau összefoglal, elemez, egybeolvaszt, reprezentál. A XX. századi jazz-zongoristák stílusának
hagyományőrzésén kívül fúzióba hozza a jazzt a klas�szikus zenével, a poppal és a rockkal. Védjegyévé vált
virtuóz balkeze pedig olyan komplett zongorajátékot
és hangzásvilágot teremt, melyet másnál még nem
hallhatott a közönség, s mely – különösen ritmikailag
– ellentétes a kortárs jazz-zongoristák harmonizálási
szokásaival. Méltán nevezik ezért Mehldaut a modern
zongorajáték megújítójának.
Mehldau rendszeresen játszik triójával, valamint
koncertezett már Pat Methenyvel, John Scoefilddel,
Wayne Shorterrel és Mark Guilianával (Mehliana
Projekt).

BANDEMONDA
Művészetét már többször hallhatta a magyar
közönség, szólókoncertet azonban csak most ad
először az erre talán legalkalmasabb helyszínen:
a Zeneakadémián.
Vikukel Dániel

BALOGH TAMÁS A 2013-AS
CREATIVE ART DÍJ NYERTESE
A Zeneakadémia másodéves jazz-zeneszerzés szakos
hallgatója bizonyult a legjobbnak a Vukán György
alapította, idén második alkalommal megrendezett
kétfordulós verseny 2013. szeptember 22-i döntőjében (melyet a Régi Zeneakadémia Kamaratermében
tartottak), így elnyerte az idén nyáron elhunyt zongoraművész által 2009-ben alapított Creative Art Díjat.
A díjra ebben az évben is a 14–30 év közötti magyar
állampolgárságú, alkotó szellemű zongoristák pályázhattak, műfajtól és végzettségtől függetlenül. A háromtagú – Binder Károly vezette – zsűri elsősorban a
versenyzők improvizációs készségét értékelte.
Forrás: http://lfze.hu/hirek/1217/

MONA DÁNIEL A
KRITIKAPÁLYÁZAT GYŐZTESE
A Pannon Filharmonikusok és a Fidelio közös kritikapályázata során a zenekar pécsi és budapesti hangversenyeiről készültek és jelentek meg írások a Fidelio
oldalain a 2012/13-as hangversenyszezon második
felében.
A pályázat keretében a tavalyi évadban 12 fiatal zenekritikus mérte össze zenei, esztétikai és szakírói
tudását. A neves szakemberekből álló zsűri – Kovács
Sándor zenetörténész, zenekritikus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanszékvezető tanára; Devich
János, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem professor emeritusa és Zsoldos Dávid újságíró, a Fidelio alapítója – Mona Dániel munkáit ítélte a legszínvonalasabbnak szakmai és stilisztikai szempontból egyaránt.
Forrás:
http://fidelio.hu/klasszikus/hirek/a_kritikapalyazat_
gyoztese

MESE A TŰZ
LÁNGJÁRÓL
A Tűz Lángja zenekar 2003-ban alakult két tordasi
siheder, Salamon Soma és Kiss Krisztián barátságából
és a moldvai muzsika iránti közös érdeklődésből.
Hogy hogyan lett a kiskamaszok hobbijából
tízéves múltra visszatekintő elismert együttes,
a Bandemonda jelen cikkéből kiderül.
Hol volt, hol nem volt, élt két fiú Tordason. Ez olyan
falu volt, ahol átlagon felül volt az egy főre jutó
kiemelkedő népművészek száma, és a helyi rádió is
naphosszat sugározta a népzenei és világzenei felvételeket. A Tordasi Pillikék tánccsoportban Németh
Ildikó és Szabó Szilárd a tánccal együtt csepegtette a
gyerekekbe a népzene szeretetét. Így kezdett el furulyázni a két legény, Salamon Soma és Kiss Krisztián.
Hatalmas lelkesedéssel vetették magukat a gyakorlásba, és egyre mélyebbre ástak a moldvai népzene
világában. Furulyákat szereztek („Csókolom, Pityu
bácsi, nincs valami törött hangszer?”), és éjjelnappal játszottak – gyakran a tanulás rovására.
Első bemutatkozásukra egy népdaléneklési versenyen
került sor, ahol két tánctársuk éneklését kísérték.
A jelentkezéskor a formáció nevét is meg kellett adni,
ekkor választották maguknak a Tűz Lángja nevet, egy
moldvai körtánc után, Németh Ildikó javaslatára.
A 2005-ös tiszadobi néptánctáborban ismerték fel,
milyen jó lenne a furulyák és a dob mellett egy koboz
is az együttesbe, így az év decemberében betlehemezéskor összekalapozták a hangszer árát. Ugyanebben a
táborban találkoztak többek közt Legedi László István
és Hodorog András moldvai furulyásokkal, akik közül
főleg az utóbbi mai napig szerepet játszik a zenekar
életében.
Néhány év elteltével a közönség és a hozzáértők
visszajelzései egyaránt azt a véleményt tükrözték,
hogy a Tűz Lángja lassan kinövi egy gyerekzenekar kereteit, és szép jövő előtt áll. Így egyre többet
gyakoroltak és próbáltak, hangszereiket kezdték
jobbakra cserélni. Lassan a teljesen autentikus játékmódból saját stílus felé mozdultak el. Hodorog
András mondta nekik egyszer, amit azóta az együttes
ars poeticájaként idéznek: „Fújjátok, ahogy én mutatom nektek, de abban a muzsikában legyen egy kicsit
belőletek is!” A zenekar tagjai jártasak más stílusok-
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BANDEMONDA

Tűz Lángja (fotó: Bergics Balázs)

ban is: van, aki jazzel, más komolyzenével, vagy éppen
balkáni népzenékkel foglalkozik. Ezeket a hatásokat
engedik össze az autentikus moldvai zenével, amelynek lényeges elemeit mindig változatlanul megtartják,
így jön létre a sajátos hangzásvilág.

több ízben játszottak a Művészetek Palotájában
és a százhalombattai Summerfesten is. Külföldön
is volt már alkalmuk bemutatkozni: Bayenfurtban,
az alnwicki folklórfesztiválon, Granadában és a Párizsi
Magyar Intézetben.

A hagyomány továbbgondolásának eszméjére utal a
zenekar első lemezének címe is: Tovafelé. A CD-n a
moldvai csángó és román dallamok Tűz Lángja-féle
értelmezése mellett Hodorog András furulyajátéka is
hallható.

A közelgő kerek évforduló alkalmából nagyszabású
ünnepi koncertre készülnek. A december vége felé
Tordason megrendezendő estén mindazok színpadra
lépnek majd, akik valaha tagjai voltak az együttesnek,
vagy fontos szerepet játszottak tízéves története
során. Az ünneplés természetesen nem ér véget a
koncert befejező számával. A Tűz Lángja zenekar
szeretettel vár minden érdeklődőt.

Több váltás után az együttes összetétele nagyjából öt
éve állandó: Korzenszky Klára (ének), Salamon Soma
(furulya, kaval, harmonika), Kiss Krisztián (koboz,
kaval), Zimber Ferenc (cimbalom) és Porteleki Áron
(dob). Gyakran lép fel velük a hegedűs Csernók Klára
és Soós András is.
A Tűz Lángja visszatérő vendége az Országos
Táncháztalálkozónak és a Lánchíd Fesztiválnak,
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Itt a mese vége. Aki nem hiszi, látogassa meg az együttes Facebook-oldalát, a tuzlangja.hu honlapot, vagy
menjen el egy koncertre és járjon utána!
Bolyki Sára

ABLAK

KKKK FILMKLUB – TIM
BURTON: NAGY HAL
(2003)
„Apám nemrég halt meg, és bár nem igazán volt közeli
a viszonyunk, mégis nehéz időket éltem, és elkezdtem
gondolkodni, a múltban kutakodni. Nagy feladat volt
számomra ilyesmivel foglalkozni, de aztán szép lassan
kialakult a forgatókönyv, és tulajdonképpen ezeket a
kérdéseket boncolgatta. Elképesztő katarzis volt megcsinálni ezt a filmet, hiszen így terapeuta nélkül lehetett feldolgozni ezeket az érzéseket.” – nyilatkozta Tim
Burton egy 2006-ban róla megjelent könyvben a 2003as Nagy Hal című filmjéről. A nagy mesemondóként is
emlegetett Burton egy haldokló apa különös, megható
élettörténetét meséli el, amely fantázia és valóság határmezsgyéjén mozog. Ahogyan a rendező egy másik
interjújában fogalmazott: „A Nagy Hal arról szól, hogy
mi valóságos és mi fantasztikus, hogy mi igaz és mi
nem az, és hogy lesz a végén minden igaz.”
A Kollégiumi Kulturális Klubestek sorozata novemberben Filmklubbal jelentkezik, így praktikus okokból
nevében egy negyedik K-val (jelentése: Kihelyezett)
bővül. 2013. november 19-én, kedden, 19 órai kezdettel Tim Burton Nagy Hal című filmjét láthatjátok, amely
után Réz András filmesztétával beszélgetünk Burton
különös világáról. A helyszínről a Facebook-oldalon és
hírlevelünkből tájékozódhattok majd.

ÖSSZMŰVÉSZET
SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM
Anton Pavlovics Csehov: Három nővér
Előadások: 2013. november 2., 26., 28. 19:00
Helyszín: SzFE, 1088 Budapest, Rákóczi út 21.
William Shakespeare: Hamlet
Előadások:
2013. november 4. 16:00, november 10. 19:00
Helyszín: Ódry Színpad, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.
Brian Friel: Hitgyógyász
Előadás: 2013. november 5. 19:00
Helyszín: Ódry Öltöző, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.
Federico García Lorca: Vérnász
Előadások: 2013. november 7., 21., 25. 19:00
Helyszín: Hevesi Sándor terem, 1088 Budapest, Vas
utca 2/c.
Arany János: Toldi
Előadások: 2013. november 9., 18. 15:00, november
14. 16:30, november 19. 19:00, november 22. 11:00
Helyszín: SzFE, 1088 Budapest, Rákóczi út 21.

Réz András 1975 és 1979 között szabadfoglalkozású
filmkutató, szak- és műfordító volt. 1979-től 1982-ig
a Magyar Filmtudományi Intézet munkatársaként,
1983 és 1987 között a Művelődési Minisztérium
Filmfőigazgatóságának művészeti osztályvezetőjeként
tevékenykedett. 1994 és 1998 között az Átrium, majd
a Tér és Rend belsőépítészeti és design folyóiratok
főszerkesztője, illetve vezető szerkesztője, a Stílus
Magazin havilap főszerkesztője volt. Jelenleg a Werk
Akadémia művészeti vezetője, az ELTE Bölcsészettudományi Karán reklám- és tömegkultúra-elméletet,
a Budapesti Média Intézetben filmtörténetet oktat.
1999-ben kulturális tevékenységéért Fehér Rózsa-díjat
kapott.
Az est moderátorai: Tóth Endre és Czinege Ádám.
A belépés díjtalan! Előzetes regisztráció szükséges a
jelentkezes@lfzehok.hu e-mail címen.

Réz András (fotó: Marjai Judit)
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MÚLTIDÉZŐ
Az egyetem emblematikus személyisége az intézmény vezetője, a rektor. Ebben a pozícióban és 1971
előtti megfelelőjében, a főigazgatói tisztségben a Zeneakadémia élén története során mindig a zenei élet
meghatározó egyéniségei álltak. Előttük szeretnénk most tisztelegni azzal, hogy rovatunkban megosztunk
néhányat a velük megesett történetekből, régi visszaemlékezések, újságcikkek, beszélgetések alapján.
Ozsvárt Viktória
Mihalovich Ödön 1887-től 1919-ig állt az intézmény
élén. A Zeneakadémia az ő működése alatt nyerte el
azt a struktúrát, melyet mostanáig megőrzött. Neves
tanárokat szerződtetett, új tanszakokat indított.

következőképpen az Akadémiáról:
„Itt csak a falnak van füle.”

Ugyanebben a lapszámban jelent meg egy másik
visszaemlékezés, Fodor Gyula tollából. Ebből az írásból megnyugtatásunkra kiderül, hogy a főigazgató
nem alvilági módszerekkel dolgozott, hiszen arra a
kérdésre, hogy mit gondol az új magyar zeneszerzők
felől, az alábbit válaszolta:
„Ha nem is értem néha a muzsikájukat, el tudom
képzelni, hogy azért lehet: szép és tudom róluk,
művészetük egyéb, számomra hozzáférhetőbb megnyilatkozásaiból, hogy: tehetségesek. Ez nekem elég.”

Hubay Jenő 1919 novemberétől 1934-ig töltötte be
a Zeneakadémia főigazgatói pozícióját. Kinevezéséig hosszas huzavonákon keresztül vezetett az út.
Tudvalevő, hogy a nagy művészek sem mentesek a
hiúságtól, a szakmai féltékenységtől. Dohnányi Ernő
és Hubay barátságát megrontotta az a csatározás,
melyet a Zeneakadémia vezető pozíciója körüli presztízsharcokban vívtak. Akkoriban köztudottan hűvös
viszonyuk 1927-ben, a Beethoven-centenárium
alkalmával vált ismét harmonikussá, amikor is külső
unszolásra közösen adták elő a német mester A-dúr
hegedű-zongora szonátáját, a Kreutzer-szonátát.
Az eseményről Tóth Aladár számolt be:
„Sohasem felejtem el ezt a Kreutzer-szonátát. A második variációban a Wieniawski szellemében hegedülő Hubay Dohnányinak szigorúan kiegyenlített
stílusával összeférhetetlen rubatókat engedett meg
magának. Dohnányi mégis engedelmesen átvette
Hubay gyorsításait-lassításait, s olyan tökéletesen
bele tudta ágyazni saját felfogásának gyönyörű zenei
folyamatosságába ezeket a szeszélyes tempóingadozásokat, hogy az egész variáció fölött, mint valami
glória, jelent meg Dohnányi egyéniségének szelleme.”
Aki hallotta már Dohnányi valamelyik fennmaradt felvételét (hogy Beethovennél maradjunk: elég csak a
Holdfény-szonáta első tételét fölidézni), az valószínűleg elgondolkodik, mit is érthetett Tóth Aladár „szigorúan kiegyenlített stílus” alatt, és ehhez képest milyen
stílusban hegedülhetett Hubay…

Dohnányi Ernő 1919 februárjától októberig a
Zeneakadémia igazgatója, illetve 1934-től 1943-ig
főigazgatója volt. Főigazgatói éveiben nyilatkozott a

Solti György írja Emlékeim című könyvében, hogy akadémiai éveikben ők, a fiatalok, a régi iskola titokzatos
arisztokratáját csodálták Hubay Jenőben, aki Joachim

A Zenei Szemle Mihalovich Ödönnek szentelt számában bukkantam rá Kern Aurél visszaemlékezésére.
Olvasása közben az egykori főigazgató szinte maffiavezér képében jelent meg lelki szemeim előtt:
„Mihalovich Ödön… ment tovább a maga útján.
Kinevezték a Zeneakadémia igazgatójává. A Zeneakadémiát is támadni kezdték, galádul, azzal a célzatossággal, mely nálunk minden művészi intézmény
megölője. A Mihalovich Ödön érinthetetlen személyi
nobilitása, művészi hitele paizs és palládium gyanánt védte az intézetet, óvta a fejlődését. Mihalovich
harcolt a betolakodók ellen, a művészietlenek ellen.
Igazságos és győzelmes harc volt; ellenfeleit
leszerelte, elhallgattatta, saját professzoraiból,
tanítványaiból ragaszkodó, hűséges gárdát nevelt
magának, apostolokat az ő művészi hitvallásának.”
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MÚLTIDÉZŐ
lelkes hegedűművész-jelölt, akik az egész úton elkísérték a Mestert, hogy útközben végig oktathassa őket.
„Négyezer kilométeres hegedűleckéket kaptak tőlem!”
– hangzott Zathureczky megjegyzése.
Zathureczky érzékeny, kifinomult ember volt, ösztönösen kereste és többnyire meg is találta a legharmonikusabb érintkezési formát. Egy alkalommal megkérte
Kovács Dénest, aki növendéke volt, hogy ne „tanár
úr”-nak szólítsa, hanem „Mester”-nek, mivel Hubaytól
„mesteriskolát” örökölt. Kovács Dénes meglepőnek
találta a kérést, de készségesen teljesítette, hiszen
érezte, hogy nem bántó szándékkal hangzott el.
Kovács Dénes 1967-től főigazgatói, majd 1971-től, a
Főiskola egyetemi rangra emelésétől kezdve rektori
pozíciót töltött be 1980-ig.

Chelemen Paula karikatúrája

Józsefnél tanult, és olyan nagyszerű hegedűsök kerültek ki iskolájából, mint például Szigeti József. Hubay
hírhedten rossz karmester volt. Egyszer egy próba
közben a hárfás elmulasztotta belépését, mire Hubay
kérdőre vonta, hogy miért nem játszik.
„– A beintésre várok, professzor úr – felelte a hárfás.
Erre Hubay dühbe gurult, és kiabálni kezdett:
– Beintésre? Hát nem látja, hogy én vagyok a
karmester?”
Zathureczky Ede, vagy ahogy tanítványai emlegették
egymás között: „Zatu”, 1943-tól 1957-ig volt a
Zeneakadémia igazgatója. 1954 végén kínai turnén
vett részt Szabolcsi Bence és Petri Endre társaságában. Hegedűjátékával hatalmas sikert aratott,
Kínában európai művész évtizedek óta nem nyerte
el ilyen mértékben a közönség kegyeit; a hegedű
poétájaként emlegették. A turné közben Pekingben
és Shanghaiban tartott mesterkurzusokat az ottani
konzervatóriumokban. Ekkor szegődött mellé három

A Zeneakadémia főigazgatójaként Kovács Dénes
levélben köszöntötte fel Ádám Jenőt 75. születésnapja
alkalmából. A válaszlevélben többek között ez állt:
„Jólesett, hogy az ifjúság körében végzett nevelői
munkámról elismeréssel szólt, mert hiszen éppen
ennek ellenkezőjére hivatkozva nyomták kezembe az
obsitot.”

Források:
Zenei Szemle, 1917/10.
Solti György: Emlékeim.
Budapest: Seneca Kiadó, 1998.
Ottó Péter: A Mesterhegedűs. Kovács Dénes emlékezik.
Budapest: Európa Kiadó, 2007.
Homolya István: Zathureczky Ede.
Budapest: Zeneműkiadó, 1972.
Vázsonyi Bálint: Dohnányi Ernő.
Budapest: k. n., 1971.
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SZENÁTUS

AZ OKTÓBERI ÜLÉSRŐL
2013. szeptember 24-én a Szenátus rendkívüli ülésre

tő változásról a legrövidebb időn – de legfeljebb 15

gyűlt össze. Szabó Stein Imre és munkatársai elkészültek a Zeneakadémia új arculatával. A megjelentek
megtekinthettek egy kisfilmet, mely bemutatta, hogyan született meg az új logó. Szabó Stein Imre felsorolta az elmúlt hónapok eseményeit, többek között,
hogy sikerült megegyezniük a Keskeny Nyomdával a
kiadványokról, megújították a honlapot, és számos
médiapartnerre tettek szert, mint például a Napi
Gazdaság, az Index.hu, a Libri Média és még sokan
mások. A szenátusi tagok kézbe vehettek egy-egy példányt a frissen nyomtatott műsorfüzetből. Mindenki
nagy reményekkel hallgatta végig Szabó Stein Imre
beszámolóját és a rektor szavait, miszerint a
megnyitóra elkészül a Liszt Ferenc tér és az épület is.

munkanapon – belül írásban értesíteni a Hallgatói
Önkormányzat gazdasági alelnökét. Amennyiben
a hallgató az értesítési kötelezettségének nem tesz
eleget, a juttatás folyósításából kizárható.”

2013. október 8-án ült össze ismét a Szenátus. A napirendi pontok előtt a rektor beszámolt arról, milyen
rohamtempóban halad az építkezés a Liszt téren.
Elmondása szerint éjszaka is dolgoznak a munkások,
hogy minden elkészüljön időre, de aggódni nem kell,
mert szépen haladnak. Czinege Ádám Balázs kapott
még szót a napirend előtt, aki beszámolt a Hallgatói
Önkormányzat idei választásairól. Elmondta, hogy a
szavazati jogú hallgatók 37 százaléka járult az urnához;
minden tanszéken megválasztották a tanszéki küldötteket. A Közgyűlés megválasztotta az új elnökséget és
a Szenátusba delegált új tagokat. A Szenátusba került:
Czinege Ádám Balázs, LFZE HÖK elnöki hivatalból,
Uzsaly Bence András tanulmányi alelnök, Gódor Erzsébet gazdasági alelnök és elnökhelyettes, valamit Nász
Renáta mint a Diákjóléti Bizottság elnöke.

A harmadik napirendi pontban a Szenátus állást
foglalt az Egyetem által fenntartott köznevelési
intézmények szerkezet-átalakításával kapcsolatosan;
tisztázta a hangszerészképző műhely hovatartozását.
A tisztázásra a folyamatosan változó kormányrendeletek és szabályzatok miatt volt szükség, így a műhely
a szakközépiskola részeként fog tovább működni.

Az első napirendi pontban a Térítési és Juttatási
Szabályzat került módosításra. A módosítások gyakorlati jellegűek, de nagyon fontosak. A leglényegesebb változás, hogy az általános rendelkezések közé
bekerült egy új bekezdés: „A juttatásban részesülő
hallgató köteles a juttatás folyósításának időszaka
alatt minden körülményről, így különösen a juttatás
elmaradásáról, illetve a juttatás folyósítását érin-
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A második napirendi pontban a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium alapító okirata
került terítékre. Júliusban ismételten módosult a
köznevelési törvény, így változtatásra volt szükség.
A módosítás az iskola típusáról és jogállásáról szólt,
miszerint a Bartók egy, a köznevelési feladatok ellátására létesített intézmény, amely a fenntartójától
elkülönült, önálló költségvetéssel nem rendelkező
jogi személy.

A negyedik napirendi pontban egy új szabályzatról
tárgyalt a Szenátus. A Zeneakadémia megnyitásával
új szabályoknak kell életbe lépniük a koncerttermek
látogatásával kapcsolatban. Tűz- és balesetvédelmi
okokból minden helyre jeggyel lehet majd csak
bejutni. Egy hallgató tanévenként 8 darab ingyenes jegyet igényelhet, ezen felül 500 forintos áron
kaphat kedvezményes belépőket. Az egyebek pontban Batta András gratulált Vigh Andreának a rektori
kinevezéshez, mely megjelent a Közlönyben.
Nász Renáta

VÁJTFÜL

ÁRNYAK ÉS FÉNYEK
Árnyak és fények címmel szólaltatta meg J. S. Bach,
C. Ph. E. Bach és J.-F. Rebel műveit az Anima Musicae
Kamarazenekar, Bali Dániel és Várdai István.
A koncertet október 12-én tartották az Óbudai
Társaskörben.
A műsor első felét Rebel Az elemek című balettzenéjének első tétele, A káosz, míg a másodikat C. Ph E.
Bach D-dúr szimfóniája (Wq183, habár a műsorban
mindenhol Wq176 szerepelt) nyitotta, Várdai István
vezényletével. A karmester és a zenekar között létrejövő összhangnak köszönhetően éreztem: a művek
biztos kezekben vannak. Várdai jól összefogta a zenekart; a tempóválasztások, karakterváltások meggyőzőek voltak. Az Anima Musicae Kamarzenekar
munkáját összeszedettség, koncentráltság jellemezte,
a zenészek a karmester minden rezdülésére azonnal
reagáltak. Kíváncsian vártam, sikerül-e megragadni
a Rebel-mű káoszát. És sikerült! Ám a közönségnek
hihetetlen érzéke van ahhoz, hogy a leghatásosabb
generálpauza részeknél nyikorogtassa cipőjét a lakkozott padlón, vagy zörögjön papír zsebkendő, cukorka után kutakodva. Ugyanez történt a szimfónia
repetáló kezdőmotívumánál. Eltelt pár perc, mire
mindenki megnyugodott. Több időre lett volna szükség, hogy a közönség ráhangolódjon a hangversenyre.
A művek elhangzása előtt egy rövid műismertetővel
talán ki lehetett volna küszöbölni ezt az apró zavaró
tényezőt. Ismertetőt viszont még a programlapon sem
találtam. A szimfonikus művek interpretációja meggyőzött; igényes, hiteles előadásban volt részem.
A versenyművek tolmácsolása azonban már ellentmondásosnak bizonyult. Bali Dániel játszotta J. S.
Bach d-moll zongoraversenyét (BWV 1052) a műsor
első felében. Izgulásának tudható be, hogy a belépő
frázist összekapta és kicsit belesietett, de néhány másodperc múlva sikerült felvennie a zenekar tempóját.
Magabiztos, érzékeny játékát néha pontatlan előadásmód váltotta fel. A virtuózabb, skálázó részeknél
ujjai összeszaladtak, a pedál túlzott használata miatt

Anima Musicae Kamarazenekar
pedig az egyes harmóniák kissé egymásba folytak.
A harmadik, gyorstételnél viszont teljesen ös�szeszedte magát; sokkal koncentráltabb, a barokk
stílushoz is közelebb álló előadásban lehetett részünk.
Várdai István C. Ph. E. Bach A-dúr gordonkaversenyét
adta elő. Pozitívumai közé tartozott, hogy nagyon
együtt tudott működni a zenekarral. Már a zenekari
bevezetőben érzékeltette mozdulataival, hogy teljesen
ráhangolódott a műre. A teatralitást viszont kicsit túlzásba vitte, s ez a zenei megformálás rovására ment.
Zavaró volt az is, hogy a bevezetőben hol bejátszott
részleteket, hol nem. Lendületes játékának hatását a
pontatlan intonálás sokszor megtörte. Drámai hangvételével, a vibrátó gyakori használatával romantikus
előadásmódot valósított meg. Ráadásként egy Csajkovszkij-mű hangzott el, rendkívül muzikális előadásban.
(Az Anima Musicae Kamarzenekar koncertje.
2013. október 12. 19:00. Óbudai Társaskör. Műsor:
J.-F. Rebel: A káosz – prológus Az elemek című opera-balettből; J. S. Bach: d-moll zongoraverseny,
BWV 1052; C. Ph. E. Bach: D-dúr szimfónia, Wq 183;
C. Ph. E. Bach: A-dúr gordonkaverseny, Wq 172.
Km: Bali Dániel – zongora, Várdai István – karmester,
gordonka; művészeti vezető: G. Horváth László.)
Justin Laura
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NOVEMBERI HANGULAT A FUGA-BAN
Igazi borongós, őszi hangulatú rendezvényen
vehettek részt, akik a Civilek Éjszakáján a FUGA-t
választották. A nyelvek hatalma – hirdette a
szórólap, s nyelvekből aztán valóban nem volt
hiány, legfeljebb a közönség nem értette őket.
Mivel rendőrök akadályozták a forgalmat az
Erzsébet híd környékén, a kezdés közel húsz perces
késése valóságos előzékenységnek hatott a szervezők
részéről. Az első szám, Jeney Zoltán: Mottó a Halotti
szertartásból, felütésként nem csak megalapozta a
még gyanútlan közönség hangulatát, hanem meg
is előlegezte mindazt, ami rájuk várt. A műsorban
másodikként feltüntetett Német táncok címadása
Vidovszky Lászlótól ugyanis kicsit megtévesztő: a
Halotti szertartásból való idézet után fellélegezni
vágyó közönség elemeiben ugyan német táncokra
utaló, ám valójában bágyasztó hangulatú, lassú művet
hallhatott az egyébként kiváló Classicus Quartettől.
Mintha csak rég elmúlt németek árnyai táncolnának
november elseje táján. Ezután Soproni József Nagy,
fekete éj című dala tetézte a hangulatot. A helyenként
Kodály Két énekére (Közelítő tél, Sírni, sírni) emlékeztető mű igen nagy hangterjedelmet igényel, és ezen
az estén sajnos ki is fogott előadóján. Az egyébként
éterien tiszta, szép hangú barokk tenor a legmélyebb
hangokat inkább mondta, mint énekelte.
Sajátos és ötletes párosításként egymás után hangzott
el Schumann Vogel als Prophet (Madár mint próféta)
és Tihanyi László Prophet als Vogel (Próféta mint madár) című műve. Végre a zongorista, Borbély László is
megmutathatta tudását, és nem is hasztalan. A közönség visszatapsolással díjazta a teljesítményt. A Prophet
als Vogel rendkívül erőszakos, veszekedő, sok helyütt
fenyegető hangzásával groteszk kifordítása Schumann
művének, melyből hamar leszűrhető: mindenkinek
jobb, ha a próféta inkább a földön marad.
Selmeczi György – Bari Károly népi gyűjteményéből
vett szövegekre írt – Cigánydalok című sorozata következett. Rajk Judit előadásában az elsőnél (Vale, ki
kopog ajtódon?) azt kellett gondolnunk – bár a nyelvi
akadályok miatt nem értettük –, hogy nem is akárki,
hanem bizonyára maga a Halál az, kinek kopogását a
zongorakíséretben halljuk. A művésznő erős, drámai
mezzoszoprán hangjával leginkább a tűzbe bámuló
Azucenát idézte. Aki azt gondolta volna, hogy a műsorban szereplő második dal (Erdő, erdő, zöld erdő)
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az első vidámabb ellenpárja lesz, annak ismét csalódnia kellett: a könnyedebb, cigány táncra emlékeztető
motívumokkal induló mű ismét drámai sötétségbe
fordult. Mintha nem más erdőről, mint arról a bizonyos radványi sötétről szólna, ahol halva találták Bárczi Benőt. Bár a FUGA örvendetesen megtelt az eseményre, cáfolataként a kortárs komolyzenét temetni
szándékozóknak, a végig nyomasztó első rész megtette
hatását. Az elgyötört közönség kedélyét sajnos az
ingyen pogácsa sem villanyozta fel eléggé ahhoz,
hogy mind visszaüljön a folytatásra. Nem hiába
írt Monteverdi is a Poppea megkoronázásába egy, a
mű szempontjából teljesen feleslegesnek tűnő bájos
szerelmi kettőst apród és udvarhölgye között, hanem
mert tudta: a hallgatóságnak egy-egy pillanatnyi
feloldásra egyszerűen szüksége van.
A második részt Ligeti György Etűdök 3. sorozata nyitotta. Itt már erősen hiányoltam, hogy a műsorban az
egyes darabok címe mellett az előadói apparátus nem
szerepelt. Ez a körülmény, no meg az egymás után
következő több zongoradarab, illetve a közöttük lélegzetvételnél hosszabban csak ritkán tartott szünet egy
idő után egyszerűen követhetetlenné tette a műsor
folyamatát. A közönség soraiból volt, aki ekkor adta
fel, és távozott.
Kurtág György Mikroludiumokja egyfajta kísérletezésnek tűnt a vonósnégyes hangszereivel, illetve a
belőle kinyerhető hanghatásokkal, ám összességében
egy vérfagyasztó thriller kísérőzenéjének hallatszott.
Dukay Barnabás Lebegő pára a mélység színén című
művénél a szöveget nem értők számára legalább a
megzenésített bibliai idézet helyét megadták. Ha Soproni József nehéz feladat elé állította a tenort, Dukay
Barnabás sokkal inkább; kíséret nélküli kortárs dal
hangzott fel. Kéringer László ezúttal olyan teljesítményt nyújtott, amelyet sok énekes megirigyelhet,
hangja valóban, szinte páraként lebegett kristálytisztán az éterben. Utána Rajk Judit következett, Kurtág
György Sírkereszt a mecseknádasdi temetőben című
művével. A szó legnemesebb értelmében hátborzongató előadást hallgatva óhatatlanul felmerült bennem, helyes-e egy operai erejű drámai mezzo és egy
alapvetően barokk zenét tolmácsolni hivatott tenor
ilyesfajta egymás mellé állítása. Célja persze lehet,
hogy – ha már a nyelvek hatalmáról van szó – az énekesi hangfajok/nyelvek palettájának két ellenpólusát
mutassa be, s persze nem is olyan könnyű két olyan
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énekest találni, aki ezeket a műveket ilyen színvonalon
elénekli. Az ilyen összeállítás azonban nem vet jó fényt
az egyszerűen típusából adódóan kisebb erejű hang
tulajdonosára.
Dukay Barnabás Napfényből, vízből, és kövekből című
zongoradarabja ismét jó lehetőség volt Borbély Lászlónak, aki ezúttal sem okozott csalódást. A közönség
is fellélegezhetett: végre nem egy súlyos témájú kompozíció, hanem egy szép természeti kép, jobb kézben
néha megcsillanó napfény, középen folydogáló víz, és
lent néha egy-egy biztonságot adó hang: a kövek.
Jeney Zoltán műve kezdte, és az is zárta a sort, ezúttal
a Wohin? címűt hallhattuk. A vonósok az Örömóda kifordított változatát játszották. Először a szólóhangszer,
de csak annyi elemet megtartva az eredetiből, hogy
ráismerjünk: az Örömódát akarja játszani, csak nem
sikerül; az eredmény végtelenül hamis. Majd, ahogy
Beethovennél is, felel a kórus (esetünkben a kvartett),
de mindenki siralmasan el van tévedve a maga szólamában. A mű egy, az iraki háborút firtató körkérdésre
született válaszul, bizonyítva, hogy kortárs szerzőink
egyike-másika nem is akármilyen humorral rendel-
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kezik, akkor is, ha ez a humor néha fekete. Az est közönségének végig maradó része értette és díjazta ezt,
végül csendes derültséggel távozva a koncertről. Ha az
első és második rész közepére is bekerült volna egyegy ilyen szellemes darab, lehet, hogy a teljes kezdő
létszám élvezte volna a záró művet?!
(Európa-beszélgetések − A nyelvek hatalma I. 2013.
szeptember 28. 18:00. FUGA – Budapesti Építészeti
Központ. Műsor: Jeney Zoltán: Mottó a Halotti szertartásból; Vidovszky László: Német táncok – vonósnégyesre; Soproni József: Nagy fekete éj; Tihanyi
László: Prophet als Vogel; Robert Schumann: Vogel
als Prophet; Selmeczi György: Cigánydalok; Ligeti
György: Etüdök 3. sorozat – 15–18.; Kurtág György:
Mikroludiumok; Dukay Barnabás: …napfényből, vízből és kövekből… – monódia zongorára; Jeney Zoltán:
Wohin. Km: Rajk Judit, Kéringer László − ének, Borbély
László – zongora, Classicus Quartet: Kruppa Bálint,
Surján Péter − hegedű, Tornyai Péter− brácsa, Zétényi
Tamás − cselló.)
Szűcs Imola
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KÜLÖNVÉLEMÉNY
A Budapest Music Center és a Művészetek Palotája
közös kezdeményezésében immár harmadik alkalommal rendezték meg az Új Magyar Zenei Fórum
Zeneszerzőversenyt. A Figaro kritikusaként a
nagyzenekari kategória döntőjét volt módomban
meghallgatni.
Örvendetes, hogy a verseny immár harmadik alkalommal került megrendezésre, kevésbé ad okot örömre
viszont az a tény, hogy a legváltozatosabb médiumokban megjelent hirdetések ellenére is csak igen gyér
közönség gyűlt össze. Megkockáztatom, hogy a színpadon többen voltak, mint a nézőtéren, ahol ráadásul az
emberek 90%-a zeneszerző vagy tágabb értelemben
vett szakmabeli volt. Ennek a nem túl rózsás helyzetnek az oka valószínűleg abban a tényben keresendő,
hogy ma Magyarországon a kortárs (komoly)zeneszerzés egyenlő a legexperimentálisabb, legavantgárdabb, a nagyközönség számára „legzavarosabb”
stílussal – legalábbis a nagyzenekari döntőbe bejutott
alkotások alapján biztosan. Erre viszont a budapesti
zeneszerető emberek láthatóan nem vevők, amit ez a
döntő is ékesen bizonyít. Persze erre lehet mondani,
hogy a kortárs zene mindig is rétegművészet volt, az
átlagközönség meg soha nem ismerte fel az igazán
nagy műveket elsőre, de egyrészt ezernyi ellenpéldát
lehetne hozni az elmúlt évszázadok zenetörténetéből,
másrészt külföldön, ha nem is telt volna meg a ház,
de hatványozottan többen lettek volna ott.
Az estét az intézményünkben tavaly diplomázott és
jelenleg doktoriskolás Tornyai Péter Monochrome
– Concerto beFORe piano című kompozíciója indította. A kompozíció szó ezúttal nem a zenemű szinonimájaként értendő, ugyanis a darab összességében
sokkal inkább volt nevezhető performansznak, mint
pusztán zeneművészeti alkotásnak. A mürzzuschlagi
Vasúttörténeti Múzeum terére komponált ötfős kamaradarabból zenekari művé fejlesztett alkotás fő
történése nagyvonalakban a következő volt: miután
a fények minimálisra redukálódtak, a zongoraszólista
Kiss Péter a zenekar által megszólaltatott Cisz/Desz
felhangsorból megalkotott „függöny” előtt araszolgatott a zongoráig, kezében egy triangulummal (melyet
néha meg-megütött), majd amikor elért a zongorához,
a triangulumot a földhöz vágta, majd leült a hangszerhez, és leütött egy Fisz/Gesz akkordot (tehát a „függöny” tonális értelemben vett oldását), ami a darab
végét jelentette. A „függöny” mellett persze más zenei

FIGARO | 2013. november

anyagok is megszólaltak a zenekaron és a különböző
helyeken elhelyezett kamaracsoportokon – utóbbiak
emlékeim szerint kizárólag csak kölcsönzött anyagokat szólaltattak meg (általában konkrét személytől,
de néha csak stílusból). A darab ezen eleme azonban
érzésem szerint semmilyen pluszt nem adott hozzá az
egészhez, sőt, kicsit olyan benyomást tett, mintha a
szerző csak azért illesztette volna bele ezeket, hogy
legitimálja alkotását. Ráadásul az ilyen fajta térrel való
játék nem nevezhető túlságosan új dolognak sem.
Kár, mert a darab szerintem e nélkül is megállt volna
a lábán, ráadásul a kevésbé komplex előadói követelmények a darab későbbi előadottságát is segítették
volna.
Másodikként a Magyarországon élő Alessio Elia zenekari műve csendült fel. (A 2013. évi pályázat nyitott
volt minden olyan, magát magyarnak valló zeneszerző
számára, aki még nem töltötte be a 40. életévét.)
Az ismertető szöveg alapján akár még rendkívül
érdekesnek tűnő darabot egy szóval lehet jellemezni: unalmas. Az alapvetően hosszú, egymásnak
feszülő, súrlódó hangokból, morajlásokból felépített
darab nyilván a versenykiírásnak akart megfelelni
azzal, hogy helyenként Ligetit (egészen pontosan az
ő 1960-as évekbeli zenekari stílusát) idézte meg, de
sajnos ezzel az eredetiség mindennemű csíráját is
nélkülözte. Véleményem szerint az estén elhangzott
négy mű közül ez volt a leggyengébb.
A szünet után következő Sándor László-mű (Et
transfiguratus est / És színében elváltozott) alaptechnikája is az Eliánál látott volt, ám Sándor, aki jelenleg
MA zeneszerzés hallgató, sokkal kreatívabban használta ki mind a stílus lehetőségeit, mind a nagyzenekar
adta színeket. A kezdeti káosz-szerű csengés-bongásból az anyag faktúrája egyre inkább úgy változott,
hogy a kiemelkedő szólamok egy kvázi C-dúr hangzatot adtak ki, majd ez a látszólagos stabilitás szétesett.
Ez a folyamat utána még egyszer lejátszódott, csak
h-moll csúcsponttal. A darabban egy-egy jelentősebb
hegedű- és oboaszóló volt, amelyek a zenei anyaguk
miatt némi magyaros ízt kölcsönöztek – elsősorban
azoknak, akik észrevették, ugyanis a vastag zenekari
faktúrán ezeknek a hangszereknek esélyük sem volt
átszólni.
Az est utolsó száma – és véleményem szerint fénypontja – Horváth Balázs die ReAlisierung einer komPosition

VÁJTFÜL

Az UMZF 2013 díjazottjai (fotó: Posztós János)
című zenekari műve volt. A kompozíció fő ötlete,
hogy a Ligeti Öninterjújából vett részletet, némileg
Karinthy nyomán, a Google Fordító segítségével a
szerző hétszer oda-vissza fordította, az épen maradt –
azaz talán legfontosabb – szavakból pedig rapszöveget
konstruált, amit egyrészt gépi hanggal német nyelven,
másrészt élő rapelőadóval magyar nyelven emelt be
a darabba. Már ez az ötlet – a gépi és emberi beszédhang szembeállítása – is igazán jónak tűnt, de ehhez
társult egy szintén hatásos zenekari kíséret, amely
némileg hasonlóan Horváth egy korábbi darabjához,
a Borrowed Ideas-hoz, csak foltokból állt, ami sokszor egy-egy stílust idézett meg vagy parodizált ki.
Ez utóbbi jelenség azonban a Tornyai-művel ellentétben szervesen illeszkedett a darabba, nem képezett idegen testet. A kompozíció másik erőssége ténylegesen
a rap, illetve annak rendkívül ügyes felhasználása lett;
főleg a német nyelvben megfigyelhető csattogásokból hozott létre igen érdekes zenei konstrukciókat
a szerző. A koncerten hallott művek közül ez volt az
egyetlen, amelyről úgy éreztem, hogy egy esetleges minimális revízió után (pl. a darab eleje egyáltalán nem illeszkedett a többihez, nem értettem,
hogy miért kell a kísérőszöveget még egyszer a rapelőadóval felolvastatni) akár ki is kerülhetne ebből a
kortárszenei karanténból, és esetleg elhangozhatna,

mint mondjuk egy átlagos szimfonikus zenekari hangverseny nyitószáma.
Főleg a legutolsó megállapításom miatt szinte biztos
voltam, hogy a szünetet követő eredményhirdetésen
Horváth darabját fogják győztesnek kihozni; második
helyre Tornyai, harmadik helyre pedig Sándor László
művét vártam. A zsűri azonban a legnagyobb meglepetésemre Elia – Horváth – Sándor eredményt hirdetett. Persze itt lenne a lehetőségem, hogy bíráljam a
zsűri döntését, de nyilván a kritikusok is nem egyszer
tévedtek már új művek megítélésekor, másrészt igazából teljesen mindegy, hogy ki mit gondol, ugyanis
a végső szót ez ügyben majd az utókor – és annak
közönsége – mondja ki.
(Új Magyar Zenei Fórum Zeneszerzőverseny 2013,
A nagyzenekari kategória döntője, díjkiosztó és
gálakoncert. 2013. szeptember 26. 19:00. Művészetek
Palotája – Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem.
Műsor: Tornyai Péter: Monochrome; Alessio Elia:
Rejtett dimenziók; Sándor László: Et transfiguratus est;
Horváth Balázs: Die ReAlisierung einer KomPosition.
Km: MR Szimfonikusok, Vajda Gergely – karmester.)
Németh Zsombor
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HAZATÉRTÜNK?
Az október 20-i megnyitóval hivatalosan újra
birtokba vette a Zeneakadémia az „őshazát”, a Liszt
Ferenc téri főépületet. Hosszú és viszontagságos
út után hazatértünk. És mit láttunk a hazában?
Erre leginkább talán az elmúlt csaknem négy év
vándorlásának fényében válaszolhatunk.
Már alig vagyunk olyan diákok, akiknek még otthonuk
volt a régi főépület. Naponta járt a kezünkben a Király
utcai bejárat vastag függönye, koptattuk a kilencvenkilenc lépcsőt a harmadik emeletig, ittuk a negyvenforintos automatás kávét a Kisterem előtt, küldözgettük
a könyvtári cetliket a fregolis kosárban, és esténként
belibbentünk egy-egy koncertre. Ami a zene szentélye
volt, nekünk egyúttal az otthonunk is. Gyakran elgondolkodtam, hogy milyen világhírességek érintették
már azokat a kilincseket, melyeket én is a kezemben
foghattam. Jóleső érzés volt egy kimerítő gyakorlás
után meglátni az aznapi koncert plakátját, és felüdülni előrébb járó kollégáink játékának hallatán. A múlt
bűvöletében éltünk, de ezt a szép emlékű harmóniát
a jelen disszonáns hangjai egyre inkább elszínezték.
Naponta éreztük a felújítás szükségességét − a kilincs
nélküli, huzatos ablakokat vagy a folyosók falain tekergő „tyúkbeleket” látván − az egyre szűkösebbnek
bizonyuló terekben, az egyre retróbb hangulatot keltő
műszaki feltételek között. Félelemmel vegyes reménykedéssel töltött el, mikor láttam a folyosókon a festék
visszakaparását, mely biztos jele volt annak, hogy a
felújítás már készülődik, terveződik. Mindez nagyon
szép és jó, csak mi lesz velünk addig…
Aztán 2010-ben egy nyári napon a zárt Király utcai
ajtón egy papír tájékoztatott, hogy az épületet bezárták. Az Üllői úti épület némileg más volt. Akkoriban jelent meg az első Figaro, hátlapján a kérdéssel:
„Csak a forma változik, vagy a tartalom is?” A kérdés
voltaképpen költői, ha csak azt vesszük, hogy azóta
számtalan magas rangú fórumon elhangzott, hogy a
főépület maga a Zeneakadémia szimbóluma és levegője; a hangszer, melyen a Zeneakadémia világra szól.
Hogy milyen hangszerekkel próbálkoztunk világra szólni az elmúlt években, azt mindnyájan tapasztalhattuk.
Intim közelségű nagykórus-próbákat élhettünk át a
„Kupolateremben”, ahol a neoncsőnek hála, mindenhez G-orgonapont volt; fejből tudhattuk, hogy a kettővel távolabbi teremben mit gyakorolnak; versenyezhettünk, hogy kinek van egy nap a legtöbb épületben
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órája. Élveztük a Köztelek utcai épület romkocsmára
emlékeztető báját; ipari mennyiségű tojást gyűjtöttünk a Semmelweis utcában; vívtunk vérre menő
csatákat a Régi Zeneakadémia kamaraterméért egyegy diplomakoncert ügyében; járkáltunk a szemben
lévő kórházba kávézni; fölavattuk az összes környéken
lévő gyorséttermet; és eközben próbáltunk nyugodt
és színvonalas munkát végezni. Mígnem aztán 2011
márciusában az üveges minden hallgató hirdetőn a
Magyar Nemzet öles cikke fogadott, mely a Zeneakadémia csődhelyzetéről számolt be. Ennek kapcsán átmeneti jelleggel a főtárgy óráink is karcsúsítva lettek.
Néhány lelkiismeretes tanár ingyen és bérmentve tanított (és néhány tárgy esetében még most is tanít)
a régi, magasabb óraszámban. A nehézségek mellett
sokakkal egymásra mosolyoghattunk, akik a káosz és
pénztelenség közepette is igyekeztek kollégáikat, diákjaikat, vagy éppen az adminisztrációban hozzájuk fordulókat önzetlenül segíteni. Ezek az erőt adó emberi
pillanatok biztattak a további gondok elviselésére.
A veszélyesen közeli csődöt elkerülve visszatértek
időszakos jelleggel az operabelépők, és megnyílt a
patinás és kétség kívül jóval modernebb Wesselényi
utcai Ligeti György épület. A kezdeti lelkesedést itt
egy újabb külső szorító tényező árnyékolta be: észrevettük, hogy az új épületből hiányoznak a zongorák, ti.
beszerzési stop volt, és ez nem volt benne a biztonsági
előírásokban, így füstjelző előbb volt, mint hangszer.
Aztán majd’ egy tanév után lettek hangszerek, sőt,
előbb-utóbb büfé is. Ekkor tapasztaltuk, hogy attól
még, hogy üres a gyakorló, nem mindig lehet benne
gyakorolni, mert a modern foglalási rendszer jócskán
alulteljesített János bácsihoz, a Semmelweis utca portásához képest.
Szakmai lehetőségeinket tovább szűkítette a meglehetősen sűrűn és virtuóz módon moduláló állami
oktatásszabályozás. Bár a bolognai folyamat a magyar
zenei felsőoktatás tartalmi javítását sajnálatosan alig
érintette, az osztott képzésre való áttérés (elsősorban
az előadóművész szakokon) számos pozitív változást
hozott: pl. hallgatói mobilitás elősegítése, nemzetközi
kitekintésben jól konvertálható diplomák, kreditrendszer. Igazi vesztes a tanárképzés volt, hiszen a módszertani képzés és az iskolai gyakorlat keretei összeszűkültek, amely ellehetetlenítette az elmélyült szakmai
munkát. Erre utal Nemes tanár úr egyik szenátusi
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megjegyzése: „Mondjuk úgy, hogy kibírtuk.” A tanárok
és diákok közös segélykiáltása nem talált süket fülekre a minisztériumban, így lassan új irányba változik a
tanárképzés.
A minisztérium több szempontból is pozitív kivételt
tett a Zeneakadémiával, hiszen a mi keretszámaink
a tendenciákkal ellentétben javultak, és mint művészeti egyetem, kaptunk kibúvót néhány kellemetlen
szabályozás alól is. Ennek ellenére az új felsőoktatási
törvény nem aratott osztatlan sikert, elég, ha csak
a kétszakosságból adódó problémákra gondolunk.
Lassan megszoktuk, hogy bár ez a vezetésnek is gyakran fájdalmas: a szakmai és emberi szempontjaink sok
esetben háttérbe szorulnak. Első, hogy mit enged az
állami szabályozás, második, hogy mire van pénzünk,
és a harmadik, hogy mire van körülményünk úgy, hogy
az minden műszaki, biztonsági előírásnak megfeleljen. Ami szűkös játéktér e három úr kiszolgálása után
marad, azon lehet osztozkodni. Bár erről a helyzetről
sok esetben házon kívül tehettek, mégis nehéz volt
elfogadni.
Ezekben az időkben számos diáktársunk döntött úgy,
hogy vigyázó szemeit külföldre veti. Ha a távozási szándékuk miértjét kérdeztem, ilyesmi válaszokat kaptam:
„Nyitva vannak a határok, és néhány száz kilométerre
innen világszínvonalú képzést kapok világszínvonalú
körülmények között, sok esetben még olcsóbban, mint

itt.” „Be akarok kerülni ebbe a nemzetközi körforgásba, világsztárokat szeretnék esténként hallgatni, és
nem akarok bajlódni a kicsinyes szabályozásainkkal,
a kiforratlan képzéseinkkel, az állandó pénztelenséggel és teremgonddal!” „A Zeneakadémia mai kiszolgáltatott helyzetében csak árnyékát tudja nyújtani
annak, amit valaha nyújtott; és lehet, hogy ez pár év
múlva nem így lesz, de én most vagyok egyetemista,
és most kell kihoznom magamból a maximumot.”
Ilyenkor nem tehettem mást, mint szomorúan hallgattam. Tudtam, hogy igazuk van. De valami mégis
azt mondatta velem – velünk, akik itt maradtunk –,
hogy ha sokáig is tart ez a káosz, mégiscsak átmeneti
állapot kell, hogy legyen, és egyszer lesz még olyan ez
az Akadémia, amilyennek mindannyian szeretnénk.
Idekötöttek tanárok, barátok, zenésztársak, nehezen
kiharcolt fellépési lehetőségek. És csak vártuk, hogy
türelmünknek és munkánknak meglegyen a gyümölcse. Hittük, hogy az a sok nehézség, melyekkel naponta kínlódunk, külső kényszerek következménye,
és ha egyszer lesz egy rendes, nekünk tervezett, saját
épületünk, akkor azzal megszületik a többi probléma
megoldása is. Mindig kinéztem a villamosból, ha a
Király utcánál jártam, hogy lássam, hogy is áll a mi
nagy reményünk.
A hírek is egyre biztattak: „A következő tanévet már
ott kezdjük! Egyedülállóan modern és komfortos lesz!
Arra tervezték, hogy a Zeneakadémia minél csodála-
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tosabban működjék benne! Koncertközpontot hozunk
létre, és magunk formáljuk az arculatunkat; a pezsgő
koncertélet és koncertezés az oktatás és a mindennapok része lesz! A megújult forma megújítja a tartalmat
is!” Szívbemarkolóan szép tervek. Ahogyan megláttam
az állványzat nélküli épületet, meghatódva gyönyörködtem benne, és azon gondolkoztam, milyen csodálatos is lenne, ha valóban olyan lenne a zeneakadémiai
élet is, mint amilyen pazar ez az épület!

zés, hogy az új Zeneakadémia még koncertközponttal
sem tudja azt nyújtani, amit elődje 103 évig nyújtott.
Ez nagyon fájt. A döntés kapcsán hivatkoztak adóügyi
és biztonsági szempontra, de a lényeg, hogy nem sikerült jó megoldást találni, és megint egy rajtunk kívül
eső szempont mondta ki az utolsó szót. Aztán jöttek
a panaszok a tanáraink részéről is, hogy az új koncertközpontban sajnos viszonylag kevés lehetőség lesz
diplomakoncertek szervezésére.

Csendes belső reménykedéssel készültünk erre a
meseszerűen szép jövőre, és a felemelő megnyitóra.
Ahogyan közeledett a nagy nap, egyre több momentum kapcsán fogott el az a torokszorító érzés, hogy
ebben a nagyszerű csodában megint csak háttérbe
fog minket szorítani mindenféle külső szempont.
Lassan megértettem, mit jelent az, hogy világra szól:
külvilágra, nem nekünk! S hogy miért éreztem ezt?
Először azért, mert megtudtam, hogy az új Nagyteremben évente csak nyolc koncertre mehetünk
ingyen, a többiért fizetni kell, és ráadásul ez is adminisztrációval jár. Nem lehet tehát csak úgy koncertre
menni, hiába egy ajtó választ el tőle. Azon túl, hogy
csak a tantárgyi kötelezettségeink (tanártól függően)
évi 16-20 koncertlátogatást írnak elő, és éppen operabelépőink sincsenek, döbbenettel töltött el az ér-

Sajnos a várva várt megnyitó aztán további szomorúságra adott okot: a nagy nap hetében tudtuk meg,
hogy a zártkörű, csak magunknak szóló megnyitóra nyolcvan helyet biztosítottak a diákok számára.
Ez nagyjából az aktív hallgatók tíz százaléka! Rendeztek egy megnyitót a tanároknak, dolgozóknak,
egyet az állami protokollnak, egyet az építkezés kivitelezőinek, csak épp nekünk, hallgatóknak nem.
Pedig az öregdiákokkal és barátainkkal együtt könnyedén megtöltöttük volna a Nagytermet! A helyzet kellemetlenségének érzékeltetésére álljon itt egy részlet
egy külföldi hallgató panaszleveléből, melyet a megnyitó estéjén a Hallgatói Önkormányzatnak címzett:
„A szervezés rettenetes volt, úgy éreztem – a nemzetközi diákok nagy többségéhez hasonlóan −, hogy
esélyem sem volt jegyet kapni a megnyitó koncertre.
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Ami azonban a legjobban felbosszantott, az a nyers és
udvariatlan visszautasítás volt, melyben a bejáratnál
szolgálatban lévő hölgytől részesültem.”
Mindezek ellenére megtettük a tőlünk telhetőt.
Végigültük a maratoni próbákat, amelyeknek esetenként csak a végén volt ránk szükség, feltöltöttük
a karzat állóhelyeit, minden rendelkezésünkre álló
jegyet kiosztottunk, és megpróbáltunk ünnepelni.
Mint kórustag, október 20-án reggel díszbe öltöztetett lélekkel mentem a próbára. Szenátusi tiszteletjegyemet elajándékoztam, hogy annyival is többen
lehessünk ott. A művészbejáró után furcsa modern
látvány fogadott. A falról hosszas diskurzus után sem
tudtuk eldönteni, hogy még építés alatt áll, vagy ez
a végleges színe. Aztán beléptünk a Nagyterembe.
Még poros volt és festékszagú, de Ő volt, a Szentély,
a maga tekintélyparancsoló pompájában! Már a délelőtti próbán is felállt minden jelenlevő, mikor a kórus
és a zenekar a Himnuszt próbálta. Este minden fellépő
emelt délelőtti teljesítménye fényén. A műsor konferanszié nélkül ment, kohéziós szempontja talán az volt,
hogy a lehető legtöbbféle együttes lépjen színpadra,
és a Zeneakadémia nagyjainak művei is csendüljenek
fel. Így volt fanfár, népdal, hegedűduó, zongoraötös,
szólóprodukció, zenekari mű, gyermekkar, és a végén
Beethoven Karfantáziája.

Az ünnepélyes átadó és koncert után fogadás volt, és
bár nem hívott senki, de nem is tiltották a részvételt,
néhányan a közreműködők közül is csatlakoztunk. Arra
koccintottunk, hogy a kezdeti fájdalmas nehézségek
után talán mégis eljön az az idő (és mi még itt leszünk
akkor), amikor a Zeneakadémia nekünk és értünk szól,
amikor hála, öröm és büszkeség tölt majd el minket,
ha rágondolunk az épületre és az intézményre mint
ifjúságunk szellemi hazájára! Ez a remény tart minket
itt, és hálásak vagyunk mindazoknak, akik közelében
megvalósulni érezhetjük ezt. Kívánom, hogy az új korszak nyitánya a számunkra is szélesedő lehetőségeket
hirdesse, és e lehetőségekben elsősorban egymást segítsük mi, hallgatók, tanárok és dolgozók, hiszen ehhez
immár minden lehetőségünk adott!
Leköszönő rektorunk számos szenátusi ülésen
elmondta: a Zeneakadémia jövőjének egyik záloga
az, hogy önállóan meg tudjon állni a saját lábán, ne
legyen kiszolgáltatva az éppen aktuális állami segítségnyújtásnak. Ahhoz pedig, hogy a Zeneakadémia
szilárdan álljon a lábán, belső egyetértés és közös
célok szükségesek. A hallgatók ez irányú elkötelezettségét az elmúlt évek hűsége és együttműködése bizonyítja. Bízunk benne, hogy ez a gesztus
nem marad viszonzatlan!
Uzsaly Bence
fotók: Zeneakadémia
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AZT ÜZENEM A HALLGATÓKNAK,
HOGY NAGYON SZERETEM ŐKET!
November elsejétől hivatalba lépett Vigh Andrea, a
Zeneakadémia első női rektora. A most következő
interjúban őt ismerhetjük meg közelebbről, és
ahogyan Batta András tanár úrral számba vettük
az elmúlt évek eredményeit, itt a „jövő zenéjének”
harmóniai vázáról olvashatunk.
Uzsaly Bence: Nemrég zárult le az Ön által szervezett
nagyszabású 15. Jubileumi Gödöllői Nemzetközi Hárfafesztivál. Milyen nagy területei vannak életének?
Vigh Andrea: Nagyon sok szálon futnak a mindennapjaim. Mint ahogy mindenkinek, nekem is van családi életem: a férjem, két fiúgyermekem és a szüleim
számomra a legfontosabbak. A koncertezés mellett
tanítok, valamint ellátom a Zeneakadémián a hivatali
teendőimet – eddig rektorhelyettesként, mostantól
pedig rektorként. Ez önmagában is kitölt egy életet.
Nagyon szeretem a sportot, és ha szabadidőm
engedi, akkor úszom. Uszodában is, de – a családi
nyaralás alkalmával – tengerben is! Ez számomra
egy nagy szerelem.
UB: A hárfa nem tipikus zeneiskolai hangszer. Az Ön
útja merre vezetett hozzá?
VA: Gyerekkoromban még nem volt kiterjedt alapfokú
hárfaoktatás. Ének-zene tagozatos általános iskolába
jártam, ahol emelt óraszámban tanultuk „A Zenét”.
Emellett kezdtem el nyolcévesen zongorázni. Noha
„B” tagozatos voltam a zeneiskolában, rendszeresen
nyertem zenei versenyeket zongorával, furulyával,
vagy amivel éppen indulni lehetett, csak tizennégy
éves koromban hoztam meg a döntést a zenei pálya
mellett. Elég jól ment a biológia, így továbbtanulás
szempontjából az volt a másik nagy esélyes. Két
helyre felvételiztem, az akkori Kaffka (mai Szent)
Margit Gimnáziumba biológia szakra, és a Konziba
zongorára. Felvettek mindkét helyre, de a Konziban
nem zongorára: látták, hogy megvannak a megfelelő
képességeim, de akkoriban nem gyakoroltam annyit,
hogy ne lett volna olyan a többi felvételiző közül, aki
technikailag felkészültebb nálam, ezért javasolták a
hárfát. Első pillanattól kezdve tetszett az ötlet, és így
kerültem a hárfa szakra. Jó, hogy így történt, mert
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Vigh Andrea (fotó: Felvégi Andrea)
különleges hangszer, de nem volt hiábavaló a zongoratanulás sem, az akkordikus ismereteket is kitűnően
tudtam hasznosítani. A hárfa ma már jóval elterjedtebb, zeneiskolában is lehet első hangszerként tanulni.
5000 éves múltra tekint vissza, rengeteg fajtája van, s
ma mind reneszánszát éli. A nagy koncerthárfa mellett vannak kis trubadúrhárfák, reneszánsz és barokk
hárfák, kelta hárfák: Walesben szinte mindenki játszik
hárfán, egyszóval velünk él a hangszer teljes történelme.
UB: Zeneakadémistaként melyik része vonzotta leginkább ennek a pályának?
VA: Nem specializálódtam az akadémiai évek alatt.
Negyedéves koromtól kezdve rendszeresen kisegí-

PORTRÉ
tettem a Rádiózenekarban, de minden egyéb lehetőséget is megragadtam. Élveztem a zenekari munkát!
Azt hiszem, egy zenész élete nem lehet teljes zenekari
munka nélkül, így a hárfázásnak ezt a részét nagyon
szerettem volna elsajátítani.

Sok változás van a felsőoktatásban, ennek egyik
része a tanárképzés átalakulása. Testre szabottabb
lesz, és bízom benne, hogy élhetőbb és kényelmesebb.
Ennek érdekében másfél-két éven keresztül vívtunk a
minisztériummal.

Kezdettől fogva nagy örömmel tanítottam. Egészen
fiatal koromtól kezdve vonzott ez a hivatás. Ennek az
egyik első megnyilvánulása az volt, amikor konzis koromban Sipos Éva tanárnő egy műtét miatt hosszabb
ideig hiányzott. Én az ő csoportjába jártam, és bár
természetesen szándékoztak kijelölni helyettes tanárt,
kértük, hadd dolgozzunk ez idő alatt önállóan. Így is
lett, és tulajdonképpen én vezettem akkor az órákon
folyó munkát. A diploma megszerzése után a dunaújvárosi zeneiskolában szolfézst és hárfát kezdtem
tanítani, majd a Konziban tanítottam hárfa főtárgyat
néhány évig. 1996-tól tanítok hárfa főtárgyat a Zeneakadémián.

Azzal, hogy a főépület megnyílik, óriási lehetőséget
kap az oktatás. Bízom benne, hogy ez minden egyes
hallgató javát fogja szolgálni, és az új infrastrukturális háttér új lendületet ad a szakmai munka
kibontakoztatásához. Kérem, hogy éljenek a lehetőségekkel, számos alkalom lesz, hogy megtapasztalják, milyen felemelő érzés felmenni a Nagyterem
vagy a Kisterem színpadára zenekari zenészként,
kamaramuzsikusként vagy akár szólistaként.

1993-ban volt az első szólóestem a Zeneakadémia
Nagytermében. Ezzel egy időben a Capriccio német
lemezkiadó cég több szólólemezt is készített
velem, melyeknek óriási sikere volt nemzetközi
szinten. 1994-ben az én szólólemezem lett az év
lemeze. Ez azt jelentette, hogy tízezres példányszámban kelt el, megelőzve sok nagynevű zenekar világhírű karmesterrel készített felvételét. Ez aztán persze
sorban hozta a meghívásokat itthon és külföldön.
Emellett közel tíz évig állandó kisegítője voltam a
Fesztiválzenekarnak, tagja a MÁV Zenekarnak és az
időközben megalakult Forrás Kamarazenei Műhelynek.
Ha megkérdezné, melyik tevékenységről mondanék le,
nem tudnám megmondani, melyik ujjamba harapjak.
Nekem ez mind nagyon fontos, és a növendékeimnél
is azt tartom szem előtt, hogy valamennyi területen jól
képzettek legyenek és otthonosan mozogjanak.
UB: A hallgatók előtti rektori székfoglalónak talán
ez az interjú a legnyilvánosabb lehetősége. Mit tart
fontosnak elmondani a következő évek terveiről?
VA: Először is azt üzenem, hogy nagyon szeretem
őket! A saját növendékeim kapcsán is tapasztalom,
hogy végtelenül jó velük foglalkozni, és annyi örömet
jelentenek, hogy tulajdonképpen szerves részei az
életemnek!

Sok megoldásra váró feladatot látok az oktatás
terén, ezek között van például a kamarazenei képzés
megerősítése és a zenekari munka fejlesztése, melynek infrastrukturális háttere most ismét adott lesz.
A zenekari képzést nagyon támogatom, jónak látnám,
ha párhuzamosan több szinten folyna a munka, pezsgő zenekari élet bontakozna ki. Több európai egyetem
is van, amelynek a zenekarát rendszeresen lehet hallani a rádióban. Szeretném, ha egyszer a miénk is ezek
között lenne! Ehhez a hallgatók együttműködésére,
elkötelezettségére is szükség van.
Számomra pályakezdőként talán az lett volna a legfontosabb, hogy kapjak segítséget az elhelyezkedéshez,
hogy megismerjem a zenei élet közegeit, és azokban
kipróbálhassam magam. Fontos, hogy a hallgatók a
kezdeti tanácstalanságban tudjanak hová fordulni
segítségért. E téren szeretnénk szervezett segítséget
nyújtani a hallgatóknak: decemberben nyílik egy karrieriroda, ami a szólista pályára készülő hallgatókat lesz
hivatott segíteni az elindulásban.
Eddig is igyekeztünk mindent megtenni a jó színvonalú oktatásért, de azt hiszem, most a világ és a
helyzetünk megköveteli, hogy ilyen értelemben is
megerősödjünk, ha kell, megújuljunk, ápoljuk és
tovább szélesítsük a nemzetközi kapcsolatokat.
Célunk a több nemzetközi projektben való részvétel;
sok tanszékünk esetében ez már bevett gyakorlat,
de most szeretnék ezen a téren a tanároknak és
a hallgatóknak is hathatós központi támogatást
biztosítani.
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REJTVÉNY

SUDOKU
Az első egy szokványos sudoku
rejtvény, a második viszont egy
átlósan is nehezített feladvány,
melyben egyik szám sem ismétlődhet egy soron, oszlopon, vastag kerettel megjelölt négyzetes
mezőn és átlón belül sem!
Kristofori Ferenc
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III. Kiskorona u. 7.
Telefon: 250-0288
obudaitarsaskor.hu
jegymester.hu

November 11., hétfő 19 óra
RAHMANYINOV-EST
Bozay Melinda, Körmendi Klára – zongora
Közreműködik: Pólus László – gordonka
Diákjegy: 700 Ft

Támogató: Nemzeti Kulturális Alap

November 15., péntek 19 óra

SZONÁTÁK SZAXOFONRA ÉS ZONGORÁRA
Seleljo Erzsébet – szaxofon
Seleljo Irén – zongora
Diákjegy: 700 Ft

November 16., szombat 19 óra

BEETHOVEN ÖSSZES ZONGORÁS TRIÓJA V.
Trio Monteleone
Lőwenberg Dániel, Noëlle Grüebler, Hugo Smit
Diákjegy: 700 Ft

November 21., csütörtök 19 óra
A CORRIDOR QUARTET HANGVERSENYE
Lakatos György, Stefán Zsófia,
Tóth Sára Rebeka, Duffek Mihály – fagott

Diákjegy: 600 Ft Támogató: Nemzeti Kulturális Alap

November 22., péntek 19 óra
FRANCIA EST
Kállai Ernő – hegedű

a Szigeti József Nemzetközi Hegedű‐ és Brácsaverseny 2. helyezettje

Balázs János – zongora
Diákjegy: 700 Ft

November 30., szombat 19 óra
ANIMA MUSICAE KAMARAZENEKAR
Művészeti vezető: G. Horváth László
Kiss Péter, Klenyán Csaba, Tóth Bálint,
Hamar Máté, Pálfalvy Tamás
Diákjegy: 800 Ft Támogató: Nemzeti Kulturális Alap

Támogatóink:

Partnereink:

Friss pörkölésű, olasz stílusú
kávéval várjuk!

Nyitva
Nyitva hétköznap
hétköznap
10.00
10.00 és
és 18.00
18.00 óra
óra között
között
1077
1077 Budapest,
Budapest, Király
Király u.
u. 77.
77.
(Bejárat
(Bejárat aa Csengery
Csengery u.
u. felől)
felől)
Tel.:
Tel.: +36
+36 11 784
784 3448
3448
Mobil:
Mobil: +36
+36 30
30 222
222 7650
7650
E-mail:
E-mail: bosze@bosze.com
bosze@bosze.com
Honlap:
Honlap: www.bosze.com
www.bosze.com

