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Életregénye súlyos, mint maga az évszázad, 
amiről szól és amelyben megszületett. 
Vásáry Tamás megfigyelései oly finomak 
és pontosak, mint egy zongoravirtuóz ujjai. 
A békebeli elbeszélők hangján szól, a külső 
és belső történések lassú hömpölygését drámai 
jelenetekkel és színes anekdotákkal fűszerezi.
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GRIMM-MESEKONCERT 
AZ IN MEDIAS BRASS QUINTET  

IFJÚSÁGI KONCERTJE

Az In Medias Brass rézfúvós kvintett (tagjai: Kresz  
Richárd, Nagy Antal Endre – trombita; Benyus János – 
kürt; Sztán Attila – harsona; ifj. Bazsinka József – tuba) 
Régi Zeneakadémián megrendezendő sorozatának 
második koncertjére 2013. december 7-én 16 órakor 
kerül sor. A hangverseny műsorát népszerű mesehő-
sök ihlették – nem véletlenül, hiszen az In Medias  
Brass öt tagjának családjaiban már hét gyermek  
született. A Grimm-mesekoncert másik apropója, 
hogy a Grimm fivérek kétszáz évvel ezelőtt, 1813-ban 
kezdték el kiadni a Régi Német Erdők című lapot, mely-
ben régi német meséket közöltek. Ezen a mesedélutá-
non a Grimm mesék szereplői új kalandokra indulnak, 
melyeket Lukácsházi Győző tubaművész-műsorvezető,  
a Bon-Bon Matinék ötletgazdája mesél el, a zenei  
betéteket pedig az In Medias Brass játssza.

Forrás: zeneakadémia.hu

WAGNER ÉS LISZT:  
INTERAKTÍV ELŐADÁS ÉS LECTURE RECITAL

Különleges, archív felvételekkel és egy különleges 
hangszerrel találkozhatnak azok, akik ellátogatnak 
december 14-én, szombaton a Régi Zeneakadémia 
Kamaratermébe, ahol 18 órakor az újonnan alakult 
Doktoranduszok Országos Szövetsége Zenetudományi 
Osztálya, valamint a Zeneakadémia Doktori Iskolája 
szervezésében Szabó Ferenc János zongoraművész-
zenetörténész interaktív előadását hallgathatják meg 
és természetesen – a Magyarországon talán kevésbé 
ismert műfaj nevéből adódóan – kommentálhatják is 
az érdeklődők. A lassan végéhez közeledő Wagner-év 
kapcsán a téma talán nem csak az operaénekeseket 
és a zenetörténészeket fogja érdekelni, hiszen Szabó  
Ferenc János előadásának címe: Hősök, énekesek, 
vagy éneklő hősök? A Wagner-operák előadói stílusá-
nak változása a zeneszerző halála után. Az est máso-
dik felében Wagner apósának, Liszt Ferencnek a Liszt 
Múzeumban őrzött hangszerei közül talán az egyik 
legértékesebbet, a zongora és harmónium keresz-
tezéséből született piano-orgue-ot ismerhetik meg 
azok, akik nem tudtak az ősszel megtartott bemutatón 

jelen lenni (az előadás címe: Liszt éneklő zongorája.  
A piano-orgue bemutatása). A hangszert restaurátora, 
Szabó Balázs orgonaművész mutatja be és szólaltatja 
meg egy – ma még nálunk nem túl gyakori tudomá-
nyos műfaj – lecture recital, azaz felolvasó koncert 
keretein belül. Az eseményre a belépés díjtalan.  
Minden érdeklődőt szeretettel várnak a rendezők és 
az előadók.

Tóth Endre

NÉMETH FERENC QUARTET
2013. december 18. 19:30. Művészetek Palotája

Határtalanul magyar címmel készített portréfilmet a 
Duna Televízió Németh Ferencről, akit Ferenc Nemeth 
néven mára már az egész jazzvilág ismer és elismer. 
Szorgalma, kitartása és hite révén egy ezerfős faluból 
érkezve egy nyolcmilliós metropoliszban vált ismert-
té, mára pedig világhírűvé. Zenekarában a jazzélet 
legmagasabban jegyzett muzsikusai játszanak, akikkel  
nem csak szakmai, hanem baráti viszonyt is ápol.  
Lionel Loueke gitárossal a Berklee-n ismerkedett 
meg, Kenny Wernerrel a zongorista saját zenekará-
ban is játszik, Joshua Redman, a jazzvilág egyik leg-
jelentősebb, iránymutató szaxofonosa pedig szintén 
alaptagja a zenekarnak. Őt a Quartet egyes fellépé-
sein Chris Potter, a nem kevésbé ünnepelt szaxofonos 
váltja fel, így a Jazzműhely 2013. évi záró koncertjén 
is, ahol az elmúlt hónapok sikerlemeze, a Triumph 
anyagát szólaltatják meg. Az albumon Németh Ferenc 
kompozíciói szvitszerűen követik egymást, zenei és  
emocionális utazásra hívva a közönséget.

Közreműködik: Németh Ferenc – dob, ütőhangszerek;  
Chris Cheek – szoprán- és tenorszaxofon; Kenny  
Werner – zongora, Fender Rhodes; Lionel Loueke –  
gitár, ének; Chris Potter – tenorszaxofon.

Vikukel Dániel
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NÉPZENE A KÉT ÜNNEP KÖZÖTT
Évfordító − Nagy karácsonyi népzene

2013. december 28. 19.30
Zeneakadémia, Nagyterem

A Népzene Tanszék „teremfoglaló” estje után ismét 
ígéretes népzenei koncertnek ad otthont a Zene- 
akadémia Nagyterme. Olyan művészek zenélnek majd 
együtt az újév küszöbén, akik külön-külön is jelentős 
nézőcsalogatónak számítanak. Közös tulajdonságuk az 
a sokoldalú tehetség, mely több zenei, népzenei stílus 
vagy előadóművészi ág képviselőivé avatta őket.

Navratil Andrea repertoárja főként a népzene-régize-
ne kapcsolódási pontjait öleli fel. Mindennemű mes-
terkéltségtől mentes, természetes stílusa, hangjának 
szívmelengető színe, sugárzó lénye magával ragadó 
jelenség. Ez utóbbi elmondható a méltán híres mese-
mondó énekesről, Berecz Andrásról is. Senkivel össze  
nem téveszthető hangján, mélyről jövő átéléssel  
szólaltatja meg a népdalokat. Tréfás történetei bő 
egy éve remek estét szereztek a zeneakadémiai  
KKK hallgatóságának.

Az est zenekara Vizeli Balázs és bandája, a Szeret 
együttes lesz, akik előszeretettel szólaltatnak meg 
olyan kárpát-medencei gyűjtéseket is, melyek a 
hazai népzenei koncertélet palettáján ritka, üdítő  
színfoltok. Végül Balogh Kálmánról se feledkezzünk 
meg, akinek szerteágazó művészetét talán egy pár  
évvel ezelőtti interjújában elhangzott gondolata  
jellemzi a legjobban: „Ismerni kell a népzenét,  
tudni kell azt hűen, magnetofonszerűen visszaját-
szani, de nem hiányozhat a klasszikus igényesség és  
az a kreativitás sem, amit a jazz-zenészeknél látok.”

Tatai Lilla

MOLNÁR VIKTOR ÉS BAQAIS ÁDÁM  
SZERZŐI ESTJE A RÉGI ZENEAKADÉMIÁN

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk 2014. 
január 16-án, csütörtökön este 19:00-kor kezdődő 
közös szerzői estünkre, amely a Régi Zeneakadémia 
Kamaratermében kerül megrendezésre.

A koncerten elhangzó művek:
Molnár Viktor: FM 201.3 (szaxofon, kisdob, zongora)
Molnár Viktor: Elindultam szép hazámból (népdal- 
ciklus – szoprán, zongora)
Molnár Viktor: Nagy ajándékok tora (kórusmű 
vegyeskarra, József Attila versére)

Baqais Ádám: Két tétel zongorára
Baqais Ádám: Organum Apotheosis (vonósszeptett)
Baqais Ádám: Románc (zongora)

Közös koncepciónk a közönséget széles körben  
bevonó, mégis igényesen megfogalmazott modern, új 
magyar zenét alkotni, áthidalva a „magas művészet”  
és a közízlés között ásító igen mély szakadékot.  
Koncertünkre tehát nem (csupán) zenetudósokat  
várunk. A koncert után levezetésképpen némi borral,  
és pár jó falattal várjuk a megjelenteket!

Molnár Viktor, Baqais Ádám

MEKDSZ A ZENEAKADÉMIÁN

Egyetemünk MEKDSz-köre* szeretettel vár mindenkit,
 • aki szeretne zeneakadémistákból álló 
  keresztény közösséghez tartozni 
 • aki csak néha benézne hozzánk
 • aki nyitott a Biblia üzenetére
 • aki nem annyira nyitott rá
 • aki szívesen hallgatna vendég előadókat
 • aki őszinte beszélgetésekre vágyik
 • aki szereti a ropit és/vagy a csokis kekszet
Idei főtémánk Isten és a zene kapcsolata.
Alkalmainkat csütörtökönként 11:30 és 13:30 között 
tartjuk a Vörösmarty utcai épület 317. termében.

Facebook: www.facebook.com/lfzedk 

* „A Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség 
olyan missziós szervezet, amely az egyetemeken és 
főiskolákon összegyűjti és közösségébe fogadja a  
különféle felekezetű keresztény diákokat, hogy Isten-
imádatra hívja, egységbe kovácsolja, gondolkodásuk-
ban képezze és misszióra buzdítsa őket.” bővebben: 
mekdsz.hu

Bolyki Sára, Gusztin Rudolf és Varga Veronika
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Király Eszter (tanára Szatmári Zsolt), a Zeneakadémia  
harmadéves hallgatója Olaszországban, a 2013. 
október 25–27. között megrendezett XI. Carlinói  
Nemzetközi Klarinétversenyen II. díjat nyert.
Az alapszakos diploma előtt álló klarinétos az 
első két fordulóban Weber f-moll és Spohr c-moll  
klarinétversenyének részleteit játszotta, a döntő-
ben pedig Mozart Klarinétversenyével és Stravinsky 
Három darab szóló klarinétra című művével érte el 
az előkelő második helyezést. A versenyen Hernádi  
Hilda kísérte.

Forrás: http://lfze.hu/hirek/1249/

Takáts Márton (tanára Némethy Attila), a  
Zeneakadémia hallgatója megosztott második  
helyezést kapott a lengyelországi Łódź városában 
2013. október 12–20. között lezajlott I. Nemzetközi  
Teljesítmény Határok Nélkül zongoraversenyen.
A kétfordulós megmérettetésre kilencven zongorista 
jelentkezett, a döntőbe azonban már csak huszonegy 
versenyző jutott tovább. A verseny kötelező program-
ját elsősorban Chopin művei alkották, ezek mellett az 
első fordulóban egy szabadon választott darabot, a 
döntőben pedig egy Haydn-, Mozart- vagy Beethoven-
szonátát kellett játszaniuk a résztvevőknek.

Forrás: http://lfze.hu/hirek/1243/

Gyöngyösi Ivett – a Zeneakadémia másodéves 
hallgatója – első helyezést ért el a 2013. október  
11–21. között megrendezett 10. Darmstadti  
Nemzetközi Chopin Zongoraversenyen.
A mintegy százötven indulóból huszonegyen jutot-
tak a középdöntőbe, s nyolc versenyző kvalifikálta 
magát a döntőbe, ahol Chopin két zongoraversenyé-
ből kellett választaniuk. Ivett az e-moll zongoraver-
seny előadásával nagy fölénnyel nyerte a versenyt, 
emellett a legjobb mazurka-interpretációért járó 
különdíjat is ő kapta. A verseny fődíja 10.000 euró 
volt, emellett a fiatal zongoraművész kisebb díjakat, 
illetve számos koncertmeghívást is kapott Darms-
tadtban – alig néhány hónappal előző nemzetközi  
Chopin-versenygyőzelme után.

Forrás: http://lfze.hu/hirek/1241/

A Zeneakadémia harmonika szakos hallgatója, 
Demeniv Mihály (tanára Ernyei László) első helyezést 
ért el a 2013. szeptember 23–29. közötti Lancianói 
Nemzetközi Harmonikaversenyen (Olaszország), ahol 
egyedül képviselte Magyarországot.
Versenyműsora egészen a barokktól a kortárs művekig 
terjedt. A döntőben J. S. Bach, Makkonen, Prokofjev és 
Angelis műveit játszotta.

Forrás: http://lfze.hu/hirek/1242/

Alice Munro
Irodalmi 

Nobel-díj 
Eddig meg jelent 

kötetei a Park Köny vkiadónál



2013. december – 2014. január | FIGARO

07BANDEMONDA

A classicus latin melléknév, amelynek több jelentése  
is lehet: a köztársaság polgárainak legmagasabb  
osztályába tartozó; az ókori görög vagy latin iroda-
lom, művészet kimagasló képviselője; általánosan 
elismert és mintaképül elismert, mintaképül szol-
gáló. Ezek a kifejezések tulajdonképpen a Classicus 
Ensemble-ra is megfeleltethetőek: a Zeneakadémia 
legmagasabb osztályába tartozó (értsd: kiváló) növen-
dékek alkotják, akik a nyugati klasszikus zeneirodalom 
kimagasló képviselőinek alkotásait tűzik műsorra;  
általánosan elismertek (számos rangos hazai és nemzet-
közi fesztiválon és koncertteremben léptek fel együtt),  
és ezzel mintát szolgáltatnak arra, hogy a kamarazene 
ma is élő művészet.

Fejérvári Zoltán és Palojtay János (zongora), Tornyai 
Péter (hegedű/brácsa), valamint Zétényi Tamás (csel-
ló) a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem növendéke-
iként kezdtek együtt muzsikálni, többjüket évtizedes 
barátság fűzte és fűzi össze. A szokatlan összeállítás 
(a két zongorista) nem tudatos tervezés eredménye, 
hanem a közös kamarazenei órák, koncertfellépések, 
fesztiválszereplések eredményeként alakult ki.

Első hangversenyükre 2009 végén került sor a  
Zeneakadémián. Azóta számos alkalommal léptek fel 
itthon és külföldön egyaránt: többek között a Nádor 
Teremben és a Bartók Béla Emlékházban, de adtak élő 
egyenes adásban sugárzott koncertet a Magyar Rádió 
Márványtermében, illetve saját hangversenysorozatot 
tartottak New Yorkban.

A Classicus Ensemble 2011 óta a Közép-Európai 
Egyetem (CEU) rezidens együttese, jelen cikk nem 
sokkal harmadik közös évaduk nyitánya előtt íródott.  
Ezzel a megtisztelő címmel ugyanis az együttesnek 
lehetősége adódott egy kamarazenei koncertsorozat  

KLASSZIKUSOK A CLASSICUSTÓL
elindítására, amellyel nem tit-
kolt céljuk, hogy a budapesti 
kamarazenei életet felráz-
zák. A tavalyi évad műsorán 
klasszikusok (Bach, Mozart, 
Beethoven, Liszt, Debussy,  
Bartók és a második bécsi  
iskola szerzőinek művei) 
és ritkaságok (Barrière két  
csellóra írt szonátája, Mahler  
zongoranégyese) mellett 
korunk legfontosabb hazai 
komponistái (Kurtág György, 
Eötvös Péter) és a feltörekvő  

nemzedék (Horváth Balázs, Tornyai Péter, Balogh  
Máté) zeneművei is szerepeltek.

Az ensemble koncertjein általában egy vagy több  
vendégművész is fellép – ők gyakran vagy még jelen-
legi zeneakadémiai hallgatók, vagy innen „kiröpült”,  
azóta világjáró művészek, mint Várdai István vagy 
Baráth Emőke. A 2013/14-es évadnak némileg meg-
változott alapfelállással vágnak neki: mivel Palojtay 
János jelenleg Stuttgartban képezi magát tovább, vele 
fellépőként nem lehet az idei évadban találkozni. Kon-
certjeik állandó szereplője lesz viszont Kruppa Bálint 
és Surján Péter (hegedű). Arnóth Balázs nagymarosi 
kurzusán szerveződött meg a Kruppa-Surján-Tornyai-
Zétényi vonósnégyes, amely rendkívül sikeresnek 
bizonyult; Fejérvárival kiegészülve mostantól ez a 
zongoraötös lesz a Classicus „magja”. Az új felállás a 
műsorválasztásra is hatással lett: az idei évben jóval 
több vonósnégyest fogunk hallani a társulat előadá-
sában.

És hogy miért éppen a kamarazene? Erről az együttes  
honlapján (classicus.hu) olvashatunk: „Mert ezt  
szeretjük a legjobban. Mert a kamarazenéből voltak  
a leginspirálóbb tanáraink. Mert a kamarazene  
kívánja a zenészektől a legnagyobb fokú tudatosságot,  
kreativitást és odafigyelést. Mert ez az a műfaj, 
melyben a komponisták többsége legintimebb és  
legmélyebb gondolatait megfogalmazta.”

Az együttest legközelebb január 23-án hallhatjátok a 
CEU Popper Termében, márciusban pedig a megújult 
Zeneakadémia Solti György Kamaraopera Termében 
(leánykori nevén: Kisterem) találkozhattok velük.

Németh Zsombor
fotó: Arnóth Balázs
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Valószínűleg mindannyian találkoztak már közülünk 
az orvostanhallgatóból lett zeneszerző formabontó 
(vagy inkább formateremtő) mesterműveivel, mint 
amilyen például a Fantasztikus szimfónia, vagy a Faust 
elkárhozása. Élete, egy igazi romantikus művészhez 
híven, bővelkedik regénybe illő kalandokban, melye-
ket emlékirataiban ő maga örökített meg. A kötetbe 
gyűjtött élvezetes stílusban megírt emlékezésekben és 
levelekben Berlioz részletesen beszámol többek között 
magyarországi látogatásáról is. Lássuk, hogyan múlat-
ta napjait 1846 februárjában Pesthen, „amely nagy 
ausztriai város Magyarországon”.

A megérkezés nem volt egyszerű:

 „Most érkezett el annak az ideje, hogy elbeszél-
jem a Dunával való perpatvaromat. Naponta felhőbe  
burkolózott, mint Homéros istenei, amikor valami 
huncutságot akartak véghezvinni… A Duna egyszerre 
csak fejébe veszi, hogy kiárad és dühöngő hullámaival 
elborítja azt a fekete árkot, amelyben tizenöt órája to-
csogunk és amelyet a helybeliek konokul országútnak 
neveznek?! Megadó szunyókálásomból felriasztott  
éjfélkor a fogat mozdulatlansága és a körülöttünk 
mennydörögve zuhogó víz moraja. A kocsis, aki  
találomra hajtott, egyenesen belevitt a folyó ágyába  
s most már moccanni sem mert.
 A víz közben folyton emelkedett. Egy magyar 
tiszt, aki a kocsi zárt fülkéjében helyezkedett el, két 
vagy három ízben megszólított azon a kis ablakon 
keresztül, amelyet a szerencsétlen batár válaszfalára  
alkalmaztak.
– Kapitány úr! – szóltam hozzá most már én is.
– Uram?

– Nem gondolja, hogy vízbefulladunk?
– De igen, uram, ezt gondolom. Szolgálhatok egy  
szivarral?
 Kedvet kaptam arcátlan hidegvérétől, hogy ököllel  
feléje vágjak, de ehelyett dühömben elfogadtam  
szivarját és sebtében szívni kezdtem.
 A víz csak emelkedett.
 Erre a kocsis kétségbeesett erőfeszítéssel  
nekihajt az árnak, kockáztatja, hogy belefordulunk, 
sikerrel megmássza a jobb partot, amelyhez szeren-
csére még elég közel voltunk, átvág toronyiránt és 
belevisz bennünket… egyenest egy tóba. Most aztán 
már biztos voltam benne, hogy mindennek vége és  
odaszóltam még egyszer a katonának:
– Kapitány úr, van még egy szivarja?
– Van, uram!
– Akkor hát adja ide gyorsan, mert most aztán  
végleg belefulladunk!”

Történetünk hősei szerencsére nem fulladtak bele a 
vadul dühöngő Dunába. Az utazás viszontagságaiért az 
elkövetkezendő napok bőséges kárpótlást nyújtottak, 
hiszen minden komponista számára kivételes élmény, 
ha találkozhat felhangzó műveinek hatására önkívü-
letbe esett, könnyeikkel küszködő rajongókkal. Berlioz 
persze számíthatott a különleges sikerre, a magyar kö-
zönség iránti kedves gesztusként ugyanis a pesti Nem-
zeti Színházban rendezett koncerteken felhangzott a 
Rákóczi-induló dallama:

 „Műsorszámaim között volt az az induló, amely 
jelenleg Faust-legendám első részének fináléja. Azon  
az éjszakán írtam, amely Magyarországra való távozá-
somat megelőzte. Egy bécsi zenekedvelő, aki nagyon 

A Múltidéző rovatban a Zeneakadémia egykori tanárai és világhírűvé lett tanulói néhány történet  
idejére lejönnek a megközelíthetetlen piedesztálról, és hús-vér emberi mivoltukat mutatják meg nekünk.  
A mostani rendhagyó cikkben azonban olyan személyre esett választásunk, aki soha sem járt a magyar  
Zeneakadémián, már csak azért sem, mert akkoriban ez az intézmény még nem létezett. A kivételezés  
apropóját az szolgáltatta, hogy éppen 210 éve, 1803. december 11-én egy franciaországi kisvárosban,  
La Côte-Saint-Andréban megszületett Hector Berlioz.

Ozsvárt Viktória
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jól ismerte úticélom országának szokásait, néhány 
nappal előbb, régi dallamokat tartalmazó kötettel a 
kezében látogatott meg. Ha tetszeni akar a magyarok-
nak – mondotta –, írjon darabot valamelyik nemzeti 
témájukra. El lesznek ragadtatva és ha visszatér majd 
ide, elújságolja nekem Elien (vivat)-jeiket és tapsaikat. 
Íme, itt egy gyűjtemény, csak választania kell belőle. 
Követtem a tanácsot és a Rakoczy-témát választottam. 
Erre írtam azt a nagy indulót, amelyet Ön is ismer.”

A figyelmes előkészületek meghozták az eredményt, 
sőt, a hatás túlszárnyalta a várakozásokat:

 „És abban a pillanatban, amikor a zenekar  
nekiszabadult az őrjöngő tusnak és nekiengedte oly 
soká visszafojtott fortissimóját, kiáltozás, hallatlan  
dobogás rázkódtatta meg a termet. E forrongó lelkek 
egybeolvadó szenvedélye olyan kitörésekben robbant  
ki, hogy megrémültem és borzongani kezdtem.”

 „Elképzelhető, mennyire felindultam ezután a 
hatalmas orkán után. Verejtékes arcomat a színház 
mögötti kis szalonban törölgettem éppen, amikor 
a terembeli felindulás sajátságos hatásáról kellett  
meggyőződnöm. Elmondom, hogyan. Észreveszem, 
hogy rejtekhelyemre egy nagyon szegényesen öltözött 
ember lép be, arcát különös élénkség önti el. Amikor  
észrevesz, rámveti magát, szenvedélyesen átölel, 
szeme könnyel telik meg és nagy kínnal dadogja el  
a következő szavakat:
 – Ó, uram, uram! Én lenni magyar… szegény 
ördög… nem beszélni francia… un poco l’italiano… 
Bocsásson meg… önkívületemet… Ó, én értettem 
az Ön ágyúit… igen, igen… a nagy csata… Németek  
kutyák! – És miközben ököllel csapkodta mellét, folytat-
ta: – A szívemben én… Önt hordozom… Ah! Francia…  
forradalmár… tud csinálni forradalmi muzsikát…!
 Le sem írhatom ez ember rettenetes feldúltságát, 
könnyeit, fogának csikorgatását. Szinte vérfagyasztó 
volt az egész… Felséges volt!
 Ezek után elgondolja, kedves Hubertem, hogy 
a Rákóczy-induló minden műsoromon szerepelt és  
mindig ugyanezzel az eredménnyel.”

 A hatalmas sikerek jobb belátásra bírták a Dunát,  
így habjain immár gond nélkül utazhatott vissza  
Bécsbe az ünnepelt zeneszerző:

 „Pesthi tartózkodásom alatt a Duna megnyu-
godott. Tiszteletreméltó ábrázatáról eltűnt dühének 
minden kifejezése és ez alkalommal megengedte,  
hogy árja ellenében akadály nélkül hajózzak Bécsig.”

És hogy valóban pontosan így történt-e minden,  
ahogyan Berlioz leírta, arról hadd idézzem az  
emlékirataihoz fűzött előszavának egy mondatát:

„Nem mondok el mást, mint ami nekem úgy tetszik 
majd, hogy elmondjam.”

Forrás: Hector Berlioz emlékiratai; szerk. Győri János 
és Kóla Margit; ford.: Faragó László.
Budapest: Zeneműkiadó Vállalat, 1956.
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A Szenátus 2013. november 12-én tartotta leg-
utóbbi ülését, ahol Vigh Andrea először foglalha-
tott helyet rektorként. Napirend előtt köszönetet  
mondott mindenkinek a támogatásért. Külön kitért a 
felújított Liszt Ferenc téri épület megnyitására, mely 
fantasztikus siker volt, méltó lezárása egy tíz évig tar-
tó munkának. Hangsúlyozta, hogy a felújított épület 
átadásával nagy lehetőséget kapott az Egyetem, így 
most következhet a tartalomra való összpontosítás.  
Elmondta, hogy előre kell lépnünk az oktatási tevé-
kenységben, és nemzetközi szinten is meg kell tud-
nunk mutatni a kvalitásainkat; törekedni kell arra, 
hogy az egyéni mellett megerősödjön a kamarazenei 
képzés is. Erősíteni kell a kapcsolatokat az alap- és kö-
zépfokú oktatási intézményekkel, tovább kell dolgozni 
a Kodály-módszer megismertetésén, népszerűsítésén. 
Meg kell erősíteni a pedagógiai oldalt, hogy jó tanárok 
kerüljenek ki a Zeneakadémiáról. Elmondta továbbá 
azt is, hogy a MAB-ból származó információk szerint 
a jövőben létrejön egy alap a doktori iskolák fejlesz-
tésére.

Kovács Sándor intézett néhány szót a régi és az új rek-
torhoz. Megtudhattuk, hogy a ZAK számára ez rend-
kívüli esztendő, ugyanis 138 éves. A 138 pedig nem 
más, mint 6-szor 23, s itt jön a képbe Alban Berg,  
akinek a 23 volt a kedvenc száma. Ez a csillagászatban 
is megfigyelhető, ismétlődő szám, a férfi princípium. 
Az ókorban voltak úgynevezett tökéletes számok 
(6, 28, 496…), melyeknek ha összeadjuk az osztóit,  
megkapjuk magát a számot. Nos, mindannyiunk  
Samuja szerint a férfiuralom eljutott a tökéletességig  
(a 23 a 6-szorosáig) és következik a 28, azaz a női 
princípium kiteljesedése. Ezután párhuzamot vont 
Mihalovich Ödön és Batta András munkássága között. 
Mihalovich Ödön rektorsága alatt nyílt és honosodott 
meg az épület, Batta András alatt pedig megújult és 
létrejöttek új szakok, mint például a népzene.

Batta András búcsúzó rektorként röviden beszá-
molt az Európai Zeneakadémiák Szövetségének  
múlt heti, Palermóban tartott közgyűléséről.  
Bejelentette, hogy Budapest megkapta a 2014. évi 
közgyűlés megrendezésének jogát, mely nagy dolog 
a Zeneakadémia életében, ugyanis mindenki látni  
akarja a „csodát” és a mögöttes tartalmat is.

Fülöp László főtitkár napirend előtt bemutatta  
Szakáll Rékát, az Egyetem új költségvetési felügyelőjét, 
és bejelentette, hogy a rektorváltás következtében  
Kubina Péter lett a Szenátus új szavazati jogú tagja.

Az első napirendi pontban Vigh Andrea rövid tájé-
koztatást adott a rektori munkakör átadás-átvételi  
eljárásának állásáról. Elmondta, hogy az eljárás  
jelenleg még folyamatban van, de a napokban lezárul.

A második napirendi pontban Fülöp László főtitkár tá-
jékoztatta a testületet arról, hogy a fenntartó kérte az 
Egyetemet, minősítse Batta András leköszönő rektor 
vezetői tevékenységét.

A harmadik napirendi pontban Fülöp László elmond-
ta, hogy a hatályos törvények szerint a Szenátusnak 
kell meghatároznia a rektor illetménykiegészítésének 
mértékét, majd ismertette a Vigh Andrea rektori meg-
bízásához kapcsolódó juttatás (illetménykiegészítés) 
mértékére vonatkozó konkrét összegszerű javaslatot. 

A negyedik napirendi pontban Fülöp László arról 
beszélt, hogy a Szenátusnak meg kell tárgyalnia a 
rektori megbízatás munkaköri leírását. A Szenátus  
meg is tárgyalta és jóváhagyta Vigh Andrea  
rektor 2013. november 1. és 2018. október 31.  
közötti időtartamra szóló munkaköri leírását.

Az ötödik napirendi pontban a Hallgatói Jogorvos-
lati Bizottság és az Oktatási és Tanulmányi Bizottság  
elnökének megválasztása következett. Mindkét  
bizottságban Vigh Andrea tagságának megszűnése 
miatt volt szükséges a változtatás. A HJB elnökének 
Farkasné Dobszay Ágnes tanszékvezető, egyetemi  
docenst, az OTB elnökének Kutnyánszky Csaba  
oktatási rektorhelyettest választotta meg a Szenátus.

Hatodik napirendi pontként a Bartók Béla Zenemű-
vészeti Szakközépiskola és Gimnázium és a Hang-
szerészképző Szakközépiskola egységes szerkezetű Ala-
pító Okiratának elfogadására került sor. Kutnyánszky 
Csaba az előterjesztés szóbeli kiegészítéseként 
elmondta, hogy a két oktatási intézmény Alapító  
Okiratainak felülvizsgálatát és egységes szerkezetbe 
foglalását a hatályos jogszabályokkal való egyeztetés 
indokolta. Ez az egységes szerkezetbe való foglalás a 

ÚJ SZELEK JÁRNAK
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két köznevelési intézmény integrálásának első lépése-
ként is tekinthető.

A hetedik napirendi pontban Vigh Andrea röviden is-
mertette a Szervezeti és Működési Szabályzat módo-
sításának indokait és a javasolt főbb változtatásokat. 
Elmondta, hogy ezúttal nem egy átfogó felülvizsgálat-
ról van szó, csupán az intézmény napi működésének 
hatékonyabbá tételét célzó változtatásokról, így min-
denekelőtt a Rektori Kabinet létrehozásáról, amely 
támogatni és segíteni fogja a rektor napi feladatainak 
megoldását. A szervezetet, illetve annak működését 
érintő jelentősebb változásra a jövő év elején kerülhet 
sor.

A nyolcadik napirendi pontban Batta András közölte, 
hogy megtörtént az új Alapító Okirat jóváhagyása, 
amelyben a Zeneakadémia neve már Liszt Ferenc 
Zeneművészeti és Zenetudományi Egyetem, Koncert-
központ elnevezéssel szerepel. Elmondta továbbá, 
hogy miniszterelnöki ígéret született, miszerint az 
oktatási oldal támogatása további 500 millió forinttal 
egészülhet ki, a kulturális funkció, tehát a Koncertköz-
pont jelenlegi 800 millió forintos támogatása pedig  
1 milliárd forintra nőhet.

Az egyebek napirendi pontban Vigh Andrea javasolta, 
hogy az Egyetem állítson emléket a Liszt Ferenc téri 
épület felújítási projektjében szerepet vállalóknak egy 
emléktábla elhelyezésével. Javasolta továbbá, hogy 
kerüljenek vissza az egyetem rektorait, valamint a 
Zeneakadémia nagyságait ábrázoló portrék a rektori 
tanácsterem, illetve a rektori terek falára, természete-
sen a korábbinál jobban rendszerezve. Vigh Andrea a 
napirend keretében további javaslattal élt: a jövőben 
az Egyetem hallgatói – regisztráció után – valamennyi 
saját rendezésű koncertet ingyen látogathatják. Cson-
ka András a diákjegyek igénybevétele és a regisztráció 
rendjéről elmondta, hogy a hallgatóknak a jegypénz-
tárban kell igényelniük az ingyenes diákjegyet, legké-
sőbb két nappal a koncert előtt. A két napos határidőn 
belül a hallgatói belépők ára továbbra is 500 forint.

Ezúton szeretnék én is minden hallgatót buzdítani, 
hogy éljünk jól ezzel a lehetőséggel, és használjuk ki, 
hogy végre visszakaptuk a Mi Zeneakadémiánkat.

Nász Renáta
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Hollán Ernő utca 7. Jó, de az hol van? Négyeshatos, 
Jászai, jobbra. Elmegyünk? El! Ezitta? Ez. Be? Be.

Kéremajegyet, tessék, adomakarszalagot, köszönöm. 
Sokahökös. Sokazismerős. Sokazújarc. Mindensok.

Van még egy-két szia, néhány dejóaruhád, régláttalak, 
teiseljöttél meg mennyienvannakitt. Ezalatt a 
holaruhatár és a holavécé közül ismerős hangok 
szűrődnek ki: a táncteremben éppen a gólyatábor  
kisfilmjét vetítik. Mindjárt bemegyünk, de előtte le  
kell ellenőriznünk a pultot.

Pult. Az árak nem is sok. Van viszont sokminden.  
Vesznek is mindent. Na, az sok.

Kérek egy csapoltat. Közben eszembe jut, hogy Örkény 
egyik novellájában fejjel lefelé van minden – még a 
„Frissen csapolt sör!” felirat is. Itt szerencsére nem. 
De itt nem is ez van kiírva. Itt a „Forró italok a másik 
pultnál kaphatóak!” lóg. Engem ez most nem érint.  
Kapom a csapoltat.

Valaki éppen a vállamon járkál az ujjaival. Tibikeee! 
Akárhányszor összefutunk, mindig úgy köszönünk 

egymásnak, mintha már egy jó pár éve nem találkoz-
tunk volna. Tibikeee! Egy erős kézfogás, egy jó nagy 
nevetés, egy laza sziajólvagy? után elköszönünk,  
mondván, még úgyis biztos találkozunk.

Aranylóan folyó Staropramen. A legjobb. Akár egy 
reklámfilmbe is beleillhetne, ahogyan a pohárról 
a szemembe visszacsillannak a hely hangulatlám-
páinak fényei. Szép. Körbenézek két korty közben.  
A hely is szép. Az emberek is. Az öltözékük is. Úgy 
veszem észre, az idei gólyabál uralkodó színe a piros. 
Mintha egy mikulásbálon lennék. Akármerre nézek, 
szinte mindenki pirosban van. „Ijesztegető” Magyaró-
vári Viktor is. Ő az, aki a gólyatábor-filmet készítette. 
Mellesleg, amikor teheti, mindig megijeszt. Még a sö-
röm kortyolgatása közben is. Főleg akkor. Ez neki jó.  
Nem nekem.

Bemegyünk. Gólyatábor-film. Viktor narrációja kíséri 
a képeket. Vicces. Nevetünk. Sokszor. Vége a filmnek. 
Elfogy a sör. Nem volt sok.

Nézzünkkörbe. Jévanemeletis. Hangulatos kis „galéria- 
szeparé”, néhány lépcső után elérhető kedves, csalá-
dias házi színpaddal. Itt játszik éppen a Ninagram. 

MÁRESI KISKIN ÉS GEDEHESS
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A névben rejtőző szimbolika magába foglalja a 
pentagramot, azaz a teljesség jelképét és az arra való 
zenei vágyakozást. Ezt írják magukról. Horváth „Nina” 
Sára meg énekel. Más is van a színpadon. Népzene, vi-
lágzene, dzsessz. Ezt pedig játsszák. Nekünk. Tibikeee!

Taps. Csinibaba Filmzenekar jön. Mi meg kimegyünk, 
mert észrevesszük, hogy a kisszínpad alatt egy beha-
tárolhatatlan funkciójú helyiség is húzódik. Kis kerek 
alaprajzú, alacsony belmagasságú tér, szintén han-
gulatos bevilágítással. A helynél érdekesebb a benne 
lévő szendvicshalom. Méregetem. Van fehér kenő-
csös, zöldesbarnás, egészenbarnás. Ezmennyibefáj? 
Egyél! Jakössz! Finom. Együnkmég. Szomjasvagyok. 
Menjünkvissza. Jönatombola.

Aki vett tombolát, most izgulhat. Értékes nyeremények 
várnak rá. Trófea, Alexandra Kiadó, Örkény Színház, 
Magdalena Merlo, Magvető Kiadó, A38 Hajó, Fonó,  
József Attila Színház, Rózsavölgyi Szalon, Victoria 
Zeneműbolt. Ők adnak ajándékokat. Vacsorameg-
hívást, vásárlási utalványokat, könyveket, játékokat,  
színházbelépőket. Sokat.

A tombola első kihúzott nyerőszámai ellenére úgy 
látszik, mégsem a BKV beépített emberei irányítják a 
játék menetét – sárga hatos, kék hetes, piros hetven-
négyes után sorban húzzák ki a 83-as szám különbö-
ző színű változatait. Inkább hívhatnánk ezt a játékot 
zombolának, hiszen a 83-as szám villamos-, busz-, 
troli- és hévváltozata is az ő birtokában van. Bunda! 
Bunda! Kiabálják. Nem baj. A játéknak úgyis vége, 
de nem csüggedt el az sem, akinek eddig még nem  
jutott nyeremény: az est folyamán még két alkalommal  
húznak. Az nem sok.

Bunda után banda jön. Szabó Balázs Bandája.  
Afféle folkbanda. Jóféle. Nagyon jóféle! Versek 
megzenésítve. Egy kis népzene, rock, blues, funk.  
Finom. A két deci irsai olivérem mellé nagyon jól pasz-
szol. Illik a mezítláb játszó csellista karakteréhez is. 
Most éppen azt az aranyló sárgászöldes színt borítják 
a zenekarra, amely a poharamban is gyönyörlik. Har-
mónia. Jólérzemmagam. Mégegykorty. Mégjobban.
Máresi kiskin… Máresi kiskin? Máresi kiskin! Hallod? 
Hallodhallod?
„Vesd le ruhádat, már esik is kinn,
Már esik is kinn, már esik is kinn.”

Radnóti. Alap.
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Összeborulások, ölelkezések, kékeszöldre váltó fények. 
Egy lassú lépés jobbra, egy lassú lépés balra. Hullámzik  
a bor a poharamban. Mi is hullámzunk. Kellemes.  
Ringat. Vége a zenének. Megállunk. Máresi kiskin  
elmúlt. Nem baj, lesz még.

Vannak más számok is. Gyorsak. Mások. Kimennek, 
visszajönnek. Nézik, hallgatják, tapsolják. Új lendület, 
új érzések. Jókedv. Tánc. Taps.

Megint tombola. Unalmas. Nekem. Aki nyer, annak 
nem. Tibikeee!

És ráadásul a téó hölgyei is itt! És a portások is! 
És Noémi is, a volt konzis osztálytársam, akit már  
vagy hat éve nem láttam. Mindenki itt van. Tibikeee!

Úgy hallom, fentről népzeneszerű foszlányok ve-
tődnek a térbe. Párhuzamosan mennek a hangok.  
Együttesen belül és kívül is.

A staro kikívánkozik. Várjatok, mindjártjövök. A mosdó 
legjellegzetesebb eleme a tartójából a földre kihúzgált 
és ott véletlenszerű alakzatot fölvevő, leginkább egy 
posztmodern iparművészeti alkotásra emlékeztető 
harmincméternyi kéztörlő anyag, ami – elvileg – visz-

szatekeri magát a tokjába, ha működik. Mondjuk, 
lehet, hogy ez eleve ilyen. Nagyon tetszik. Kéne róla 
egy fénykép. Nincs nálam a telefonom. Végülis, nem 
azért jöttem, hogy vécékben fényképezzek használt  
kéztörlőket. Jogos.

Megintkoncert. Menjünkbe.

Itt van a Fele Királyság. Nagyon ravaszul beosonó  
ismert témák egy jól kitalált alapra. Atyaég! Miez? 
Hűezjó. Jóljátsszák. Szépenfölépítik. Annyira jó, 
hogy nem is hiányzik a másik fele. Röhögés. Majd-
nem kifolyik a számból a maradék irsai. Sok ismerős  
bejön. Sok ismerős zene. Dáktélz. Vízipók. Nájtrájder. 
Táncolnak. A közönség is. Demégismiezazegész? 
Mesefőcímdalfeldolgozó retro-flash-zenekomédia. Be-
vallották. Inkább hallgatom őket, mint olvasok róluk. 
Elfogyott az irsai. Taps.

Menjünkki. Üljünkle. Hátezekhülyékvoltak. Megbe-
széljük. Megbeszéltük. Sziahüpi! Fotózzle! Köszi! Muti! 
Inkábbcsináljegymásikat! Jamegavécé!

Mindjárt utolsó tombola. Ha most nem nyerek,  
szomorú leszek. Gyorsan, még egy irsait! 
Megintmenjünkbe.
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Most utolsó tombola. Az általam választott számok a 
kezemben vannak. Mind a három. Jajjdeizgulok. Köz-
ben Viktor megint ijesztget. Megint mondom neki, 
hogy ez nem jó. De neki az. De csak neki az. Megint 
megijeszt. Megint röhögés. Megint majdnem kifolyik a 
számból az irsai. Sokan röhögnek. Kék hatvannyolcas.

Nézd… nézd! Barbara! Nézdnézdnézd! Ez kék vagy 
zöld? Kék vagy zöld? Vagy mi, vagy milyen ez?

Kimegyek izgatottan. Más is megy. Ketten megyünk. 
Hátilyennincs, micsodaégés, színvaknakhisznek. 
Tiedkékvagyenyémkék? Mindenhol fények. Becsap-
nak. Namostmilesz? Nemlátjuk. Rosszafény. Ilyen-
nincs. Odaadjuk. A műsorvezető dönt: enyémkék. 
Nyertem! Jajjdejó! Örülök. Megnyugszom. Piros tízes. 
Ez már nem érdekel. Lassan vége a tombolának. Vége 
a tombolának. Menjünkki.

Visszamegyünk a galériaszeparéba. Az elmúlt órák 
nyomai: egy dobszerkó, egy zongora, pár ismerős. 
Éppen valami kis kellemes dzsesszt játszanak. A kö-
zönséggé formálódott néhány fős társulásból egy-két 
szám és nóta erejéig alkalmi zenekarok formálód-
nak. Közben meg franciául beszélgetek a mellettem 
ülő svájci fiúval. Nem tudok franciául. Nem annyi-

ra, mint amennyire szeretnék. Próbálkozom. Ő tud, 
de ennek ellenére néhány mondat elteltével átvált 
németre majd angolra, majd vissza franciára. Jó len-
ne, ha hajnali négykor tudna magyarul is. Nem tud. 
Nem baj. Beszél tovább. Alig értem csak. Az sem baj.  
Nem zavarja. Engem sem.

Ásítások. Bambulások. Sok. Lassan menni kéne. Alig 
van. Ember. Hangulat. Kedv. Sör a sörcsapban. Elvi-
selhető mennyiségű levegő a teremben. Elviselhető 
mennyiségű fok a kinti levegőben. Kabát kell. Meg 
táska. Benne a nyereménnyel. Úgyis találkozunk 
majd. Mindjárt elmúlik a gólyabál. Tetszett. Legyen 
máskor is. Sokszor. Jó volt. Jó éjszakát! Valaki megint  
a vállamra teszi a kezét. Tibikeee!

Kifelé menet kiszűrődik az elmaradhatatlan – most 
egy kicsit más hangszerelésben. Ezek szerint nem csak 
a gólyatáborból nem hiányozhat. Most dzsesszesen.  
Megint hangulat. Egy csipetnyi. Egyre kevesebb. 
Halkul, ahogy távolodunk. Nádaházam..., cinege...,  
cinege, de hess..., de hess..., cine..., gedehess...

Dinya Dávid
fotók: Herman Péter
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Az Élesben-sorozat nyitókoncertjén, 2013. november 
6-án a Zeneakadémia legfiatalabb műhelye, a Nép-
zene Tanszék mutatkozott be. Rengeteg tehetség, 
kiemelkedő egyéniségek. A háttérben archív felvéte-
lek és zseniális konferáló szövegek, hiszen a felújított 
koncertterem telt házas estjének házigazdája a Nép-
zene Tanszék egyetemi magántanára, a Kossuth-díjas 
Sebő Ferenc volt.

Várva várt esemény, a Népzene Tanszék életében 
történelmi pillanat, s talán az Unesco által is elis-
mert magyar táncházmozgaloméban is mérföldkő  
ez a bemutatkozó koncert. A sokévi küzdelem,  
próbálkozás és várakozás végre meghozta első gyü-
mölcsét. Ugyan különböző helyszíneken voltak már 
diplomakoncertek, s más nagyobb rendezvények, 
a hatéves Népzene Tanszék életében mégiscsak ez 
volt az első nagyszabású megnyilvánulási lehetőség  
a Zeneakadémia pódiumán.

Az Élesben-sorozat lényege, hogy a mester-tanítvány 
viszony ihletett pillanatait mutassa be. Számomra ezt 
leghitelesebben a Palóc dudanóták Kukucska Ernő 
repertoárjából, illetve a Székelyföldi furulyamuzsika 
Bartók 1914-es Nyárád menti gyűjtéséből műsorszá-
mok példázták, melyekben Juhász Zoltán (furulya)  
rendre duettben muzsikált kiváló tanítványaival,  
Németh Annával (duda) és Nyéki Emesével (furulya).  
Tanár-diák viszonylatban két színpadi produk-
ció azonban nem volt teljesen összhangban, sem 
mint zenei előadásmód, sem mint színpadi attitűd.  
Az ördöngösfüzesi katonadalokat bemutató mű-
sorszám néhány mozzanata azt az érzést keltette 
bennem, hogy inkább hierarchikus arculatát kívánja 
bemutatni az említett viszonynak, semmint ihletett 
pillanatait. Továbbá a produkció arról sem győzött 
meg, hogy az összeállítás száz százalékosan megérett a 
színpadra. Ezt, az olykor heterogén színpadi viselkedés 
és a helyenkénti intonációs bizonytalanságok miatt, 
elmondhatom a Zoborvidéki lakodalmasról is, noha 
az előadók a lakodalmasok és csúfolódók hangulatát 
tagadhatatlanul jól prezentálták.

A Vujicsics Együttes és a Népzene Tanszék már végzett 
diákjaiból álló, jól ismert Söndörgő délszláv tambura-
muzsikája – Nagykóló (Bartók Béla és Vujicsics Tiha-

mér gyűjtéséből) – ez alkalommal is frenetikus sikert 
aratott. Bevallom, most hallottam őket először élőben,  
s bámulatba ejtett, micsoda muzikalitás és magas 
szintű technikai tudás jellemzi játékukat. Istvánfi  
Balázs előadása nem véletlenül vált másik kedven-
cemmé. Az 1910-es ipolysági Bartók-gyűjtésből való 
dallamok mély ihletettséggel és alázattal szólaltak meg 
hangszerén. A koncert folyamán Sebő Ferenc érdekes 
információkkal látta el a hallgatóságot, s így tudhattuk 
meg azt is, hogy Istvánfi Balázs nemcsak a dudálásnak, 
de a duda-készítésnek is nagyszerű mestere.

A közönség hallhatott és láthatott néhány olyan vir-
tuóz összeállítást – Kalotaszegi verbunk, legényes, 
csárdás és szapora; Szatmári verbunk, lassú és friss 
csárdás –, melyek bemutatták, milyen az, ha valaki  
igazán érti egy hangszer minden csínját-bínját.  
A hallgatókkal együtt muzsikáltak egyetemi tanáraink:  
Ökrös Csaba és Vizeli Balázs (hegedű), Árendás  
Péter (brácsa), Balogh Kálmán (cimbalom), Csávás 
Attila (klarinét). Hozzájuk csatlakozott még a tanszé-
ken végzettek közül Pál István „Szalonna”, a Magyar 
Állami Népi Együttes híres prímása, illetve mindkét 
műsorszámot Farkas Zoltán „Batyu” és Tóth Ildikó  
„Fecske” gyönyörű páros tánca tette még teljesebbé.

Halmos Béla emlékére szólalt meg – Vizeli Balázs 
(hegedű), Árendás Péter (brácsa) és Doór Róbert 
(nagybőgő) tolmácsolásában – a Széki pakulár nóta, 
ritka és sűrű tempó című műsorszám. Vizeli Balázs 
hegedülését már többször volt szerencsém élvezni,  
s mindig irigylésre méltónak tartottam tónusát, 
technikai tudását és ezek mellett szerény színpadi  
magatartását. Fábián Éva humoros mesélése, a  
juhait kereső pásztorról, még maradandóbb élmény-
nyé tette ezt a műsorszámot. A közönség egy-egy 
vicces szófordulatát hallva hangos nevetésben tört 
ki, s én is nagyon hitelesnek, személyiségéhez illő-
nek éreztem mesemondó stílusát. Mindenképpen 
emelte a koncertélmény színvonalát az az ötlet, 
hogy a műsorszámok alatt a színpad hátterében  
témába illő archív felvételek jelentek meg a kivetítőn,  
segítve ezzel a közönséget, hogy minél jobban  
beleélhesse magát a dallamok és a paraszti kultúra  
változatos világába.

ÉLESBEN A NÉPZENE TANSZÉK
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Kritikai észrevételként jegyezném meg, hogy a koncer-
ten akadt egy-két bemondási, pontosabban be nem 
mondási hiba. Ezekből a legsúlyosabbnak azt tartom, 
hogy egy olyan múlttal rendelkező tanár nevét, mint 
Bodza Klára, akinek a ma létező népi énekes generá-
ciók létét köszönhetjük, nem csak a műsorfüzetből  
felejtették ki, de még csak fel sem konferálták.

Összességében elmondható: ezen az estén a fellépők 
mindegyikéből sugárzott, hogy alázattal közelít magá-
hoz a népzenei anyaghoz. Sikerült újra bebizonyítani, 
hogy rengeteg tehetség van, akik képesek magukévá 
tenni és hitelesen előadni őseink évezredes és ma 
is időszerű zenei hagyományát. A Népzene Tanszék 
koncertje méltó volt a Zeneakadémia színvonalához. 
Fontos, hogy ezt a kultúrát tanítás és tanulás útján to-
vábbörökítsük, mert csak így nem vész el nyomtalanul.

(Élesben – a Népzene Tanszék. 2013. november 6. 
19:30. Zeneakadémia – Nagyterem. Műsor: Kalotasze-
gi verbunk, legényes, csárdás és szapora (Ökrös Csaba, 
Pál István Szalonna – hegedű; Fekete Márton – brácsa; 
Dragony Gábor – harmonika; Doór Róbert – nagybőgő; 
Farkas Zoltán Batyu, Tóth Ildikó – tánc); Zoborvidéki 
lakodalmas (Guessous Majda Mária, Bodza Klára, Fá-
bián Éva, Szvorák Katalin, Budai Ilona, Maczkó Mária, 
Bárdosi Ildikó, Vakler Anna és a népi ének szakirány 
hallgatói – ének); Dudanóták Bartók 1910-es ipolysági 
gyűjtéséből (Istvánfi Balázs – duda); Széki pakulár 
nóta, ritka és sűrű tempó (Halmos Béla emlékére)  
(Vizeli Balázs – hegedű; Árendás Péter – brácsa; Doór 

Róbert – nagybőgő); Alföldi pásztornóták (Sebő Ferenc 
– tekerő; Dragony Gábor – citera); Ördöngösfüzesi 
katonadalok (Agócs Gergely, Zsikó Zoltán, Pojendán 
Gergő, Anka Péter, Mészáros Vince, Hegedűs István, 
Demény Krisztián – ének; Vizeli Balázs, Ökrös Csaba, 
Nyitrai Tamás – hegedű; Árendás Péter, Nagy Zsolt – 
brácsa; Doór Róbert – nagybőgő); Dunántúli dallamok 
Tendl Pál soproni cimbalmos repertoárjából (Balogh 
Kálmán – cimbalom; Pál István Szalonna – hegedű; Fe-
kete Márton – brácsa; Doór Róbert – nagybőgő); Palóc 
dudanóták Kukucska Ernő repertoárjából (Juhász Zol-
tán – furulya; Németh Anna – duda); Nagykóló (Bar-
tók Béla és Vujicsics Tihamér gyűjtéseiből) (A Vujicsics 
és a Söndörgő együttes tagjai: Borbély Mihály, Brczán 
Miroszláv, Buzás Attila, Eredics Áron, Eredics Benja-
min, Eredics Dávid, Eredics Gábor, Eredics Kálmán, 
Eredics Salamon, Szendrődi Ferenc, Vizeli Balázs); Szé-
kelyföldi furulyamuzsika Bartók 1914-es Nyárád menti 
gyűjtéséből (Juhász Zoltán, Nyéky Emese – furulya); 
Gyimesi féloláhos, verbunk, lassú és sebes magyaros 
(Ökrös Csaba, Mihó Attila – hegedű; András Orsolya 
– ütőgardon); Szatmári verbunk, lassú és friss csárdás 
(Pál István Szalonna, Vizeli Balázs, Nyitrai Tamás – he-
gedű; Árendás Péter, Fekete Márton – brácsa; Csávás 
Attila – klarinét; Balogh Kálmán – cimbalom; Doór 
Róbert – nagybőgő; Farkas Zoltán Batyu, Tóth Ildikó – 
tánc). Műsorvezető: Sebő Ferenc.)

Barcsa Zsuzsanna
fotó: Zeneakadémia / Fejér Gábor



Rácz Zoltán és Steve Reich 
(fotó: Zeneakadémia / Fejér Gábor)
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Steve Reich zenéjét nem lehet úgy hallgatni, mint 
más zenéket. Nem tudjuk végigkövetni, mert ez a 
zene nem úgy halad, nem úgy fejlődik, mint a többi,  
csak hömpölyög, mi pedig teljesen elvesztjük  
időérzékünket, ahogy belefeledkezünk a hangzásba.

A Zeneakadémia Nagyterme önmagában is transz-
cendens hely – a rendkívüli akusztikához és látvány-
hoz olyan bensőséges hangulat társul, melyet sehol 
máshol eddig még nem tapasztaltam. Nem csak én 
érzem így, rengeteg hasonló beszámolót olvashatunk 
mostanában az újranyitással kapcsolatban. Steve  
Reich azonban nem ért egyet a többséggel: a kon-
cert utáni, Petrányi Judit vezette beszélgetésen arra 
a kérdésre, hogy milyennek találja a felújított Nagy-
termet, azt a választ kaptuk, hogy nem tetszik neki, 
egyébként sem kedveli a 19. századi koncerttermeket.  
Ezek után senkit sem lepett meg, hogy Liszt zenéje, illet-
ve minden, amit Bach halála és Debussy közt írtak egy-
szerűen nem tetszik a zeneszerzőnek. Mindez persze 
egy Reich-koncert végighallgatása után nem sokkolta 
annyira a közönséget, inkább még érthetőbbé tette az  
egyébként is könnyen befogadható zenét.

Reich műveinek egyik leghívebb tolmácsolója Rácz Zol-
tán, szakmai és baráti kapcsolatuk majdnem huszonöt 
éve tart. Az amerikai zeneszerző Clapping music című 
darabja az egyik legnépszerűbb, hiszen nincs hozzá 
másra szükség, csak saját kezünkre és némi ritmusér-
zékre. Rácz Zoltán és Steve Reich ezzel nyitotta a kon-
certet, majd az Amadinda Ütőegyüttesnek dedikált, és 
2009-ben a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem-
ben bemutatott Mallet Quartet következett. Ahogy ha-
ladt előre az idő, az előadók száma egyre nőtt. A szünet 
előtti utolsó mű, a Double Sextet, tizenkét muzsikusra 
íródott, bár előadása – például egy magnószalag segít-
ségével – hat ember számára is lehetséges. A szextett 
apparátusa fuvola, klarinét, hegedű, cselló, zongora és 
vibrafon. A színpadon kissé furcsálltam az egymásnak 
tükröt mutató zenészek elrendezését, leghátul ugyanis  
nem az ütősök, hanem a zongora helyezkedett el.  

Talán ennek akusztikai okai voltak, mégis úgy éreztem, 
szerencsésebb lett volna, ha a zongoristák jobban 
tudnak kommunikálni a karmester Rácz Zoltánnal,  
illetve kamaratársaikkal. Az előadók zeneakadémisták 
és frissen végzett muzsikusok voltak. Ez a felállás tük-
rözte Steve Reich elképzelését, aki kifejezetten fiatal 
zenészekkel alapította meg saját együttesét 1966-ban.  
Rácz vezényletével az este folyamán talán először 
vesztettük el időérzékünket: volt, aki tíz, volt, aki  
harminc percnek érezte a hídformájú darabot.

Kétségkívül mindez csak rávezetés volt a hatvanöt 
perces Music for 18 Musiciansre. Ikonikus mű, melyet 
Reich két éven keresztül komponált 1974 és 1976 kö-
zött. A koncert utáni beszélgetésen Rácz kérésére a 
zeneszerző elmesélte a mű genezisét, illetve hogy mi 
a magyarázat arra, hogy nincs karmester. Reich saját 
együttesének írta a darabot, így eleinte nem készí-
tett belőle hivatalos kottát, sőt, partitúrát sem – a 
mostani előadáson is kéziratos, szólamokra lebontott 
kottát használtak a zenészek. A karmester szerepét 
két hangszer váltja ki: a vibrafon, mely szignálokat 
játszik be, ezzel jelezve, hogy váltás következik, illetve 
a basszusklarinétok, melyeket játékosaik háromszor 

LEBEGÉS



Steve Reich a koncert főpróbáján (fotó: Zeneakadémia / Fejér Gábor)
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emelnek fel és vissza, így figyelmeztetve zenésztársa-
ikat az akkordváltásokra. Először azt gondoltam, nem 
is olyan nehéz eljátszani a művet, hiszen technikailag 
és dallamilag is igen egyszerű frázisokból építkezik. 
Aztán rájöttem, nem semmi több mint egy órán ke-
resztül ugyanabban a tempóban – kis változtatásokkal 
– ugyanazt játszani. A zenekar tagjai egy pillanatra sem 
veszítették el koncentrációjukat, így aztán a közönség 
nyugodtan belefeledkezhetett a zenébe. Néhányan 
talán transzba is estek – én inkább úgy éreztem, a 
tenger, a világmindenség közepébe csöppentem, és 
lebegek. Nem vettem rögtön észre, hogy vége lett a 
darabnak: jó darabig csönd volt, olyan csönd, melyet a  
Zeneakadémia Nagytermében is ritkán hallani.

(Steve Reich a Zeneakadémián. 2013. november 12. 
19:30. Zeneakadémia – Nagyterem. Műsor: Steve 
Reich: Clapping Music (Steve Reich, Rácz Zoltán – 
taps); Steve Reich: Mallet Quartet (Lajhó Gyula, Janca  

Dániel, Hlaszny Ádám, Tóth Péter – ütőhangszerek); 
Steve Reich: Double Sextet (Hotzi Enikő, Bán Máté 
– fuvola, Völgyesi Barnabás, Rácz Balázs – klarinét, 
Oravecz György, Kiss Péter – zongora, Janca Dániel, 
Lajhó Gyula – vibrafon, Osztrosits Eszter, Osztrosits 
Éva – hegedű, Zétényi Tamás, Karasszon Eszter –  
cselló; vezényelt: Rácz Zoltán); Steve Reich: Music 
for 18 Musicians (Völgyesi Barnabás, Pálfi Csaba –  
klarinét, Lajhó Gyula, Hlaszny Ádám, Janca Dániel,  
Tóth Péter, Kiss Helga, David Degge, Holló Aurél – ütő-
hangszerek, Oravecz György, Kiss Péter, Rácz Zoltán – 
zongora, Thurnay Viola, Werner Ágnes, Molnár Anna, 
Nándori Judit – ének, Varga Oszkár – hegedű, Zétényi 
Tamás – cselló). Művészeti vezető: Rácz Zoltán.)

Könyves-Tóth Zsuzsanna



Bella Máté (fotó: Herman Péter)
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Van-e még helye a kortárs zenének? Milyen lehető-
ségei vannak napjainkban egy fiatal zeneszerzőnek? 
Mi vezet el a sikerhez? Bella Máté zeneszerzővel  
beszélgettem.

Békéssy Lili: A mindennapjaidban milyen szerepet tölt 
be a zene – például milyen zenéket szoktál hallgatni?

Bella Máté: Egyrészt olyan zenét hallgatok, ami 
számomra szakmailag fontos, másrészt igyekszem 
követni a kor zenei irányzatait. Fontos tudni, hogy  
mi történik ma a világban.

BL: Mik voltak a legmeghatározóbb zenei élményeid?

BM: Rengeteg zeneszerzőt, vagy művet tudnék fel-
sorolni: Ligeti György, Witold Lutosławski, Krzysztof 
Penderecki, Pierre Boulez, Steve Reich művei, 
valamint John Adams, Eötvös Péter operái, és  
Conlon Nancarrow zenéje – az ő darabjaival a Bartók  

szemináriumon találkoztam hat évvel ezelőtt és  
akkor nagyon megtetszettek. Egyébként folyamato-
san változott az ízlésem az évek során. Vannak idő-
szakok az ember életében, amikor más és más zenei 
irányzatok hatnak rá jobban. A konzervatóriumban 
töltött évek alatt mélyedtem el a klasszikus zenei 
repertoárban, a Zeneakadémián pedig betekintést 
nyertem a XX. század zenei világába. Számos darab 
elemzése után értettem csak meg, hogyan működ-
nek és épülnek fel ezek a kompozíciók, később e ta-
pasztalatokból rengeteg inspirációt tudtam meríteni. 
Aztán persze voltak olyan szerzők is, akikről tanultam,  
de egyáltalán nem voltak rám hatással.

BL: Sokfelől halljuk manapság, hogy a kortárs zene 
és a komolyzene alkonyát éljük. Te mit gondolsz az  
új magyar zene helyzetéről?

BM: Mindenképpen fontosnak tartom, hogy a modern 
zene foglalkozik azokkal a kérdésekkel, hogy mit kel-
lene tenni, merre kellene elmozdulni. A baj legfőbb 
oka viszont az, hogy az új zene egyáltalán nincsen 
szem előtt. A világháború előtt és után még tudtak 
róla az emberek, odafigyeltek rá. Léteztek olyan je-
lentős csoportosulások, melyeket viszonyítási pontnak  
lehetett tekinteni – gondolok itt a darmstadti új ze-
nei kurzusokra vagy a varsói őszre –, de ma már az új  
zenén koránt sincs akkora figyelem, mint régebben 
volt. A ’80-as, ’90-es generáció tehát azzal szembe-
sült, hogy a kollégáink szűkebb körén kívül már szinte 
senkit sem érdekel kellően az új zene. Persze renge-
teg platform létezik (mint az UMZF), de egyik sem 
biztosítja azt a kontinuitást, amire szükségünk lenne.  
Olyan koncertprogramok kellenének, amelyek lehe-
tővé teszik a folyamatos jelenlétet a fiatal szerzőknek.  
Ez akár a műsorszerkesztők egyik fő feladatává is  
válhatna…

BL: Már lassan egy éve tanítasz zeneszerzést a  
Zeneakadémián, immár tanársegédként. Mit tartasz  
tanításkor a legfontosabb feladatodnak?

BM: A legeslegfontosabb szempont számomra az, 
hogy nyitott látóteret biztosítsak a tanítványaim szá-
mára.

ÉLNI A LEHETŐSÉGGEL
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BL: Tanítasz, emellett tanulsz is: a doktori disszertáció-
dat a XX. századi lengyel zenéről írod. Miért választot-
tad ezt a témát? Mi fogott meg a lengyel zenében, a 
lengyel kultúrában?

BM: Itthon a lengyel zenével szinte senki sem foglalko-
zik mélyebben: abszolút légüres tér, üres folt az egész. 
Borzasztó kevés a szakirodalom magyarul, így egyfajta 
„hiánypótló missziónak” is felfogható a témaválasztás.

BL: Nemcsak a Zeneakadémián vagy aktív, hanem 
gyakran működsz közre zeneszerzőként színházi  
darabokban, például most októberben mutatták be 
Alföldi Róbert rendezésében a Danton halálát, amihez  
te írtál zenét. Hogy jött a felkérés?

BM: Fekete Gyula tanár úr jóvoltából együttműködtek 
a zeneszerzők és a színművesek egy sanzonverseny 
keretein belül. Így találkozhattunk színészekkel és  
rendezőkkel, utána pedig egyik felkérés hozta a  
másikat.

BL: Volt valamilyen előzetes koncepciód a darabbal 
kapcsolatban?

BM: Az olvasópróbán egyeztetünk a rendezővel, hogy 
mi az elképzelése – ezek alapján találjuk ki a lehető-
ségeket. Felmerült például, hogy egy jazz-zenekar 
játsszon az egész darabban, végül elvetettük ezt az 
ötletet, elektronikus zene lett belőle, az eredeti el-
képzelésből pedig csak a jazz-zongorista maradt meg.  
Ebből is látszik, hogy az idea és a megvalósulás  
közötti úton mennyi minden változik. Az eredmény 
végül számomra még izgalmasabb is lett, mint  
amilyennek indult. A nyitottság ebből a szempontból 
is fontos: olykor nem szabad mereven ragaszkodni a  
saját elképzeléseinkhez.

BL: Számomra nagyon érdekes és szimpatikus volt, 
hogy nem csak kortárs komolyzenével foglalkozol, 
de írtál popzenét is. A Valami mást, amit erede-
tileg Polyák Lilla énekelt az Eurovíziós dalverseny 
magyarországi fordulójában, a mostani X-Faktor  
döntőjében is előadták. Mennyiben más világ ez,  
mint a komolyzenéé?

BM: Teljesen más. A probléma ott kezdődik, hogy 
kevesen tudnak kottát olvasni. Mondjuk az én  
esetemben ez pont nem volt igaz, hiszen profi  
csapattal dolgozhattam együtt. A legfontosabb, amit 
itt megtanultam, az a csapatmunka, valamint az  
egyszerű, világos zenei gondolatok megszerkesztése.

Sokan azt gondolják, hogy egy popslágert percek alatt 
meg lehet írni – ehhez képest majdnem négy hónapig 
dolgoztam rajta; több mint kilencszer írtam át, mire 
megtaláltam a dal optimális formáját. A popzenében 
mindig a melódia és a kíséret van meg először, utána 
a szöveg, ezért egy bizonyos hangulatot kellett meg-
fognom. Ezután a szövegíró megírta a saját elképzelé-
sét, majd a dal ment a hangszerelőhöz, aki az egészet 
„poposította”. Itt figyelni kellett, hogy a klasszikus és 
a popzene ne mosódjon össze, ezt mindenképpen 
el akartam kerülni. Az első hangszerelésben például  
klasszikus hangszerek is voltak, de ezeket mind  
kihúzattam.

BL: Mi a következő nagy projekt?

BM: Másfél évre előre be vagyok táblázva, hogy mi-
kor mit kell megírnom. Általában az a probléma ezzel, 
hogy hiába osztom be az időmet, folyton csúszás-
ban vagyok. Közben írom a doktori disszertációmat,  
mellette tanítok, ami szintén nagyon fontos és tanul-
ságos. Ezek mind kihívások telis-tele izgalmakkal.

BL: Sokat beszéltünk eredményekről, tervekről, a 
sikereidről. Ha már itt tartunk: mit jelent számodra  
az, hogy siker?

BM: Minden embernek vannak az élete során sikerei 
és sikertelenségei – velem is számtalanszor előfor-
dult, hogy valami nem sikerült vagy kudarcba fulladt.  
Vigyázni kell a sikerrel, mert veszélyes, olyan akár egy 
légballon, pillanatok alatt kipukkanhat. Egyébként sem 
a sikerért dolgozom, hanem a zene iránti szeretetem 
miatt. Mivel ez tölti ki az életem kb. 80-90 százalékát, a 
jó időszakokat el kell raktározni és a nehezebb időkben 
ezekből kell erőt meríteni. Végső soron szerencsés-
nek tartom magam, mert azzal foglalkozhatok, amit  
szeretek.

PORTRÉ



Emma Donoghue: 
HÉTPECSÉTES TITOK
A Szoba című bestseller szer-
zőjének új, történelmi regé-
nye egy különös barátságról, 
női egyenjogúságról, pusztító 
szerelemről.

Szinetár Miklós: 
A MÁSODIK PÁLYÁZAT
Az emberek keresik az igaz-
ságot, de nem igazán akarják 
megtalálni... És mert inkább 
a boldogságra vágynak, mint 
az igazságra, ha az igazság a 
boldogság akadálya, akkor 
nem kell nekik. 

Agota Kristof: 
TRILÓGIA
A magyar származású szer-
ző remekművében a főhős 
ikerpár gyötrelmes köteléke 
megragadó allegóriája mind-
azon erőknek, melyek Közép-
Európa hadszínterein test-
vérek sokaságának fájdalmas 
elválását kényszerítették ki.

Egy izgalmas könyv
mindig jó ajándék
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Umberto Eco:
A LEGENDÁS FÖLDEK 
ÉS HELYEK TÖRTÉNETE
Elbűvölő legendákat és a 
kötetben is látható pompás 
ábrázolásokat ihletett helyek, 
melyek titokvadászok kép-
zeletére hatottak és utazásra 
serkentettek.

Csecsődi Mária: 
KARÁCSONYI 
ENTERIŐRÖK
A gyönyörű fotókkal illuszt-
rált album felidézi gyermek-
korunk karácsonyait, és 
bepillantást enged szépen 
feldíszített otthonokba. 

ARS SACRA
A 800 oldalas kötet a nyugati 
keresztény képzőművészetet 
és építészetet mutatja be a 
késő antikvitástól a reneszán-
szon, a barokkon és a klasszi-
cizmuson át a modern korig.
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A kötetek megvásárolhatók az Alexandra Könyváruházakban
 és a www.alexandra.hu webáruházban.
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III. Kiskorona u. 7. 

Telefon: 250-0288

obudaitarsaskor.hu

Támogatóink: Partnereink:

December 4., szerda 19 óra
BENJAMIN BRITTEN 100
Király Judit – ének, Király Miklós – zongora
Óbudai Kamarakórus, vezényel: Erdős Ákos
Liszt Ferenc Kamarazenekar, művészeti vezető: Rolla JánosDiákjegy: 800 FtTámogató: Nemzeti Kulturális Alap
December 8., vasárnap 19 óra

ESTI ZENEI MEDITÁCIÓ 
A MUZSIKÁS EGYÜTTESSELVendég: Petrás Mária – énekDiákjegy: 1000 FtTámogató: Nemzeti Kulturális Alap
December 9., hétfő 19 óra

MAGYAR RENESZÁNSZ EGYÜTTES
Kállay Gábor – ének, blockflöte, rebec
Szabó Zsolt – viola da gamba, ütőhangszerek
Győri István – lant, theorbo, vihuela da mano
Mandel Róbert – reneszánsz tekerőlantokDiákjegy: 750 Ft
December 12., csütörtök 19 óra

BALOG JÓZSEF ZONGORAESTJELiszt átiratok Chopin, Schumann, Verdi és Wagner műveiből valamint Liszt zongoradarabokDiákjegy: 600 FtTámogató: Nemzeti Kulturális Alap
Január 30., csütörtök 19 óraDaniel Speer:
Musikalisch-Türckischer Eulenspiegel (1688)
Simplicissimus Kamaraegyüttes, hangversenymester: Vizeli MátéKözreműködők: Józsa Botond ‐ tenorDiákjegy: 600 Ft
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