


III. Kiskorona u. 7. 

Telefon: 250-0288

obudaitarsaskor.hu

Partnereink:

Február 7., péntek 19 óra

BIZÁNCTÓL ÓBUDÁIG – A SZENT EFRÉM FÉRFIKAR FARSANGI ESTJESzóvivők: Bubnó Márk és Philipp GyörgyFinom és harsány zenei humor a farsang jegyében
Támogató: Budapest Főváros Önkormányzata Diákjegy: 800 Ft 
Február 16., vasárnap 17 óra

AZ ENCUENTROS EGYÜTTES DÉL-AMERIKAI ESTJE Vezényel: Sylvia Leidemann (Argentína)Népzenei feldolgozások Argentína, Venezuela, Chile, Uruguay,Kuba, Brazília zeneszerzőitől, hagyományos hangszerkísérettelDiákjegy: 600 Ft
Február 17., hétfő 19 óra

„ÉN VERDI VAGYOK, S TE WAGNER” IV.
Szilfai Márta, Kovácsházi István, Sárkány Kázmér – ének
Pogány Imola – zongora, Szersén Gyula színművészSzerkesztő, műsorvezető: Baranyi FerencTámogató: Budapest Főváros Önkormányzata Diákjegy: 900 Ft
Február 28., péntek 19 óra

VÁROSOK ZENÉJE I. – SZENTPÉTERVÁR
G. Horváth László (hegedű) kamaraestjeBorogyin, Prokofjev, Rimszkij‐Korszakov, Sosztakovics, StravinskyTámogató: Budapest Főváros Önkormányzata Diákjegy: 700 Ft
Március 1., szombat 19 óra

FOKANOV ANATOLIJ OROSZ DALESTJEKözreműködik: Virág Emese – zongoraCsajkovszkij, Dargomizsszkij, Muszorgszkij, Napravnyik, RahmanyinovTámogató: Nemzeti Kulturális Alap Diákjegy: 800 Ft
Március 3., hétfő 19 óra
KELET – NYUGAT KÖZÖTT
Wada Sayaka (Japán) – zongora
Özcan Ulucan (Törökország) – hegedű
Rózsa Richárd – gordonka 
Varga Gábor – klarinét Diákjegy: 800 Ft

Jubileumi évadunktámogatói:
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„BÁRCSAK EZ AZ ÉJSZAKA  
SZENT GYÖRGY NAPIG TARTANA”

Farsangi télbúcsúztató népzenével

2014. február 15. 19.30
Zeneakadémia, Nagyterem
Herczku Ágnes, Pál István „Szalonna” és Szabó Dániel 
estje

Herczku Ágnes, Básits Branka (ének); Pál István  
„Szalonna”, Gombai Tamás (hegedű), Mester  
László (brácsa); Molnár Péter (bőgő); Szabó  
Dániel (cimbalom); Czirják Csaba (tamburabrácsa);  
Gera Attila (fúvós hangszerek)

Minden bizonnyal új tematikus népzenei sorozatot 
indít útjára a Zeneakadémia Koncertközpontja azzal, 
hogy a nagy sikerű óévbúcsúztató est után ismét egy 
népszokás, ezúttal a farsang köré szerveződő koncer-
tet rendez, változatlanul parádés szereposztással. 
Herczku Ágnes, a hazai népzenei-világzenei élet egyik 
legnépszerűbb énekesnője sokféle produkcióban 
megigézte már közönségét. Ugyanez igaz Magyar 
Állami Népi Együttesbeli zenésztársára, Pál István  
„Szalonnára” is, akit lenyűgöző virtuozitása, életvi-
dám kisugárzása predesztinál annyiféle népzenei stílus  
tolmácsolására. Szabó Dániel neve is ismerősen cseng-
het számtalan kedvenc népzenei lemez borítójáról.
Ám a „nagyágyúk” mellett mindig öröm kibontakozó 
tehetségek nagy plénum előtti debütálását is tetten 
érni. Zeneakadémiánk hallgatója, az apai ágon szerb 
gyökerű Básits Branka, már most keresett énekesnő 
mindenféle együttesnél, az autentikustól a világzené-
be hajló balkán népzenét játszóig.
Okkal reménykedhetünk benne, hogy a farsang apro-
póján talán a mohácsi busójárás táncházainak vidám, 
pezsgő zenei világából, utánozhatatlan hangulatá-
ból is elcsíphetünk egy kicsit az est folyamán, hiszen 
Brankán kívül még más fellépők is kapcsolatba hozha-
tók a Pravo zenekarral, vagy más, délszláv népzenét 
játszó együttessel.

Tatai Lilla

VERSENYEREDMÉNYEK

A Buda Folk Band legújabb, Magyar világi népzene 
című nagylemeze második helyezést ért el a World 
Music Charts európai toplistáján. Az együttes tagjai 
gyerekkoruktól kezdve foglalkoznak a magyar és más 
kelet-európai népek zenei hagyományával. Számukra 
természetes az autentikus népzene jelenléte a városi 
kultúrában. A népzene mellé más zenei műfajokból 
is szívesen merítenek gondolatokat, így hozván létre 
egy sajátos, ugyanakkor rendkívül színes zenei ve-
gyületet. Zenéjüket „világi” népzenének nevezték el, 
mely szójáték arra utal, hogy meggyőződésük szerint 
a magyar népzene már önmagában is világzene. A 
Buda Folk Band tagjai: Maruzsenszki Andor – hegedű; 
Takács Ádám – hegedű; Csoóri Sándor – kontra, tam-
bura, koboz, ének; Éri Márton – brácsa; Salamon Soma 
– harmonika, furulyák; Király Tamás – bőgő; valamint 
állandó közreműködőik: Márczi Anna – ének és Zimber 
Ferenc – cimbalom.

Forrás: budafolk.hu

Rumy Balázs 2013. november 13-án New Yorkban, a 
Carnegie Hallban adott koncertet. Klarinét-zongora 
szólóestjén Deborah Lee működött közre. A Carnegie 
Hall kamaratermének, a Weill Recital Hallnak a közön-
sége Bartók Béla, Weiner Leó, Orbán György, Kókai 
Rezső, Witold Lutoslawski, Bohuslav Martinu és Juraj 
Filas műveit hallgathatta. Rumy Balázs két évig tanult a 
Juilliardon, ahol az Artist Diploma program résztvevő-
jeként nyerte el a nívós koncertlehetőséget.

Forrás: carnegiehall.org

Farkas Mira, egyetemünk hárfa szakos hallgató-
ja három különdíjat nyert a 2013. november 28. és  
december 1. között megrendezett III. Szegedi Nemzet-
közi Hárfaversenyen, amelyen húsz nemzet több mint 
száz fiatal hárfaművésze mérte össze tudását. Farkas 
Mira a három korcsoport közül a legidősebbek között 
érte el a kiváló eredményt, ahol a szabadon választott  
darabok mellett az elődöntőben Reményi Attila  
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Miniatűrök hárfára, a döntőben pedig Claude  
Debussy Táncok hárfára és vonósötösre című műve 
szerepelt kötelező műként a versenyzők repertoárjá-
ban. A Zeneakadémia hallgatója – a Victoria-Gasteiz 
International Music Festival díjával – egy spanyol-
országi mesterkurzust nyert, illetve a zsűri két tagja,  
a Zeneakadémia rektora, Vigh Andrea és Willy 
Postma hárfaművésznő által felajánlott különdíjakat is  
megkapta.

Forrás: http://lfze.hu/hirek/1280/

Scheuring Kata, a Zeneakadémia fuvola szakos hall-
gatója, a VI. Anton Eberst Fuvolaversenyen második 
díjat nyert. A háromfordulós nemzetközi fuvolaver-
senyt 2013. november 28. és december 2. között 
rendezték meg a szerbiai Újvidéken. A 13 és 28 év 
közötti versenyzők négy kategóriában jelentkezhettek.  
Scheuring Kata a legidősebbek között indult, ahol 
az első két forduló után mindössze hat versenyző  
jutott a harmadik, döntő fordulóba. A versenyre Oross 
Veronika készítette fel, zongorán pedig a verseny  
hivatalos korrepetitoraként is közreműködő Gábor  
József kísérte.

Forrás: http://lfze.hu/hirek/1278/

A Zeneakadémia művésztanára, Lajkó István a  
Szófiában 2013. november 29 – december 2. között  
rendezett VII. Nemzetközi Liszt–Bartók–Ligeti Zon-
goraversenyen kimagasló sikert ért el. A fiatal zon-
goraművész a versenyről négy oklevéllel térhetett 
haza: a Ligeti-különdíj mellett a Liszt-különdíjat, kor-
csoportjának első díját, és a verseny fődíját is neki 
ítélte a zsűri. Reprezentatív műsorán Bartók Három 
burleszkje mellett szerepelt egy csokor Liszt-mű is.  
A döntőben Liszt Esz-dúr zongoraversenyét játszotta, 
a Ligeti-különdíjért pedig a Bűvészinas etűddel indult. 

A hírről bővebben: http://lfze.hu/hirek/1295/

2013. december 2-án a megújult Zeneakadémia 
nagytermében adták át a zenei Junior Prima díjakat. 
Az elismerésben és az azzal járó pénzjutalomban  
ezúttal is tíz jelölt részesült. A díjazottak névsorrend-
ben: Angelica Leánykar (karigazgató: Gráf Zsuzsanna, 
egyetemünk tanára), Bencze Csaba harsonaművész, 
Kohán István klarinétművész, Lebhardt Dániel zon-
goraművész, Nyári László hegedűművész, Solti Árpád 
zeneszerző, Szabó Ildikó gordonkaművész, Tálas Áron 
jazz-zongorista, Tóka Ágoston orgonaművész és Tóth  
Balázs trombitaművész.

Forrás: http://lfze.hu/hirek/1274/

Szkordilisz Emília, Börzsönyi Janka (oboa) és Pintér  
Kata (angolkürt) triója 2. helyezést ért el a 2013. 
december 5–8-ig megrendezett 22. „Gianluca 
Campochiaro” Nemzetközi Zenei Versenyen, korhatár 
nélküli kamarazenei kategóriában. Kamarazene taná-
ruk Balogh Sándor, főtárgytanáraik Csánky Emília és 
Dienes Gábor.

IN MEDIAS BRASS 
A ZENEAKADÉMIÁN

Az In Medias Brass rézfúvós kvintett 2014. február 
27-én 19 órakor tartja koncertsorozatának harmadik  
estjét a Régi Zeneakadémián. Műsorukon kortárs  
magyar zeneszerzők az együttes felkérésére írt művei 
szerepelnek. A darabok közül több első alkalommal 
fog elhangzani, Fekete Gyula Széki Ötös című műve 
pedig magyarországi bemutatóként csendül majd fel.  
A kompozíció népzenei gyökerei miatt (a mű a széki 
négyes táncforma rezes ötösfogatra való továbbgon-
dolásával született) a magyar zene összetéveszthetet-
len színeit képviseli, és egyszersmind reprezentálja a 
Zeneakadémia zeneszerző-tanárai és fiatal tehetségei 
között szövődő inspiráló szakmai kapcsolatokat is.

Forrás: zeneakademia.hu

FIGYELŐ
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Weiszburg Zsuzsanna beszámolója  
a zeneismeret mesterszakosok tanulmányútjáról

Umeå University, 2013. október 6–19.

Annak ellenére, hogy még sosem vettünk részt hason-
ló külföldi tanulmányúton, a határtalan kíváncsiság 
mellett mindannyiunknak voltak elképzelései, talán 
elvárásai is az eljövendővel kapcsolatban, amikor 
elindultunk. Arra azonban nem számítottunk, hogy 
ennyire tartalmas és élménygazdag napokban lesz 
részünk, és azt sem tudtuk felmérni, hogy egy tanul-
mányút milyen sokoldalúan hasznos tapasztalat lehet  
számunkra.

Utunk során megismerkedtünk a svéd zeneoktatás 
rendszerével: a leendő zenetanárokkal együtt hall-
gattunk órákat az Umeå Universityn, találkoztunk egy 
másik egyetem szokásaival Piteåban, többféle iskolá-

ban jártunk, ahol bepillanthattunk a közoktatás és a 
tagozatos intézmények zeneóráinak működésébe.  
A helyi zenekultúra mélyebb megismerésének érde-
kében koncerteken vettünk részt, és ellátogattunk 
egy kortárszenei kiállításra is. Utazásunk végén pedig 
mi tartottunk egy rövid koncertet a svéd tanároknak, 
hallgatóknak.

Kísérőnk, Gergely-Gál Ágnes, a Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Egyetem munkatársa külföldi konferenciák 
alkalmával ismerkedett meg Tommy Strandberggel, 
az Umeå University zenepedagógiai professzorával. 
Így személyes tapasztalatokból is értesülhettünk az 
egyetemen folyó munkáról. Mivel a hazai gyakorlattal  
szemben a svédországi zenetanítás meghatározó alap-
ja a könnyűzene, az oktatási rendszer – és egyúttal 
a pedagógiai attitűd is – sok szempontból különbö-
zik az általunk itthon megszokottól. A svéd gyerekek  

SVÉDORSZÁGI TANULMÁNYÚT
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zeneóráinak középpontjában szinte kizárólag az él-
ményszerzés, az izgalmas zenei anyag felhasználásával,  
élvezetes együttműködés során létrehozott pro-
duktum áll. Ez a felfogás – még ha az alapot képező  
zenei anyag különbözik is – a magyar zenepedagógia  
számára is értékes és eredményesen felhasznál-
ható elemekkel rendelkezik, melyeket megismerni 
és beépíteni elengedhetetlenül fontos a korszerű,  
modern pedagógiai eszköztár kialakításához.

Az Umeå University nem csak azért volt szerencsés 
választás, mert Tommy Strandberg professzor jó-
voltából kitűnően szervezett, tartalmas és hasznos  
időtöltésben volt részünk. Megtapasztalhattuk azt is, 
ahogyan az ottani professzorok által képviselt nyitott 
és minden iránt érdeklődő hozzáállás (a mi befoga-
dásunk megkönnyítésén túl) a svéd zenepedagógia  
folytonos fejlődését és formálódását segíti elő.

Az Umeå University tanárképzésének elvégzése  
során minden hallgatónak két főtárgyat kell választa-
nia. Ahhoz, hogy zenetanárok lehessenek, egy másik 
szakmát, másik fő szakot is kell választaniuk a zene 
mellé, ami lehet képzőművészet, de akár idegen  
nyelv is. A képzés ötéves, ebből másfél-másfél 
év jut a két szakmában való elmélyülésre. Ezeket  
pedagógiai-pszichológiai témakörökre épülő kurzusok  
félévei keretezik.

Ottlétünk során a tanárképző szakosok zenei óráiba 
hallgathattunk bele. Ezen az egyetemen az összes óra 
csoportos, nincsenek kétszemélyes magánórák, még 
a hangszerjáték oktatása kapcsán sem. Részt vettünk 
hangszeres és ensemble órákon, kóruson, didaktika 
órán, még egy elektronikus zeneszerzés kurzuson is, 
és egy részletes előadás során megismertük az intéz-
mény múltját és fejlődésének szakaszait. A kurzusok 



Zeneelmélet óra
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legfőbb jellemzője a közös, együttműködő munka volt, 
ahol az oktató és a hallgatók közt létrejött partnerkap-
csolat és a moderátorszerű tanári attitűd volt az alapja 
az ismeretszerzésnek. A legtöbb órán a professzor csak 
feltett egy kérdést, melyre kíváncsian várta a hallga-
tók válaszait, véleményeit. Az ensamble órákon pedig 
felvétel készült, melyet kielemeztek, megbeszéltek.  
Ezekbe a beszélgetésekbe bennünket is mindig bevon-
tak, így nagyon hasznos eszmecserékre került sor.

Ahogyan a svéd zeneoktatásban mindenütt, itt is nagy 
szerephez jut a modern technika alkalmazása a tanítás 
és a tanulás során. A rendelkezésre álló elektronikus 
eszközök – például az iPad –, melyek a mindennapok 
részét képezik egy svéd diák számára, helyet kapnak 
a pedagógusképzésben és a zeneoktatásban. Ezek a 
felszerelések hasznára válhatnának jelenlegi magyar 
zeneoktatásunknak is.

A másik egyetemen, Piteåban a sokoldalú, minden 
területet érintőlegesen megismertető képzés helyett 

inkább a professzionalizmus kerül a középpontba. 
Évente csak korlátozott számú, jó előképzettséggel 
rendelkező könnyűzenészt vesznek fel a különböző 
képzésekre, ahol a hallgatók egy része a tanári, más 
része az eladóművészi pályát választja. Mindannyian 
magas szintű képzésben vesznek részt, a színvonal ki-
emelkedő. Az egyetemnek van komolyzenei tanszéke  
is, bár ez a magyar zenei felsőoktatáshoz képest  
jóval alacsonyabb nívójú, többek között a kevésbé  
kidolgozott svéd komolyzenei pedagógia miatt.

Az általános- és középiskolákban tapasztalt tendencia 
hasonló az Umeå Universityn látottakhoz. Énekóra 
helyett közös zeneóra a megszokott, ahol minden 
diák minden hangszeren játszva igyekszik – minden 
alkalommal más felállású együttest alkotva – meg-
szólaltatni a különböző könnyűzenei számokat. Hogy 
éppen melyiket, azt gyakran maguk a diákok döntik 
el közösen. A lényeg a közösségi produktum, nem 
pedig az egyéni tökéletességre való törekvés. Ezek 
következménye lesz a sokoldalú képzettség, az erős és 
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magabiztos csoportmunka és közösségtudat, de adott  
esetben a gyengébb minőségű zenei produkció is.

A tagozatos gimnáziumokban a heti több csoportos 
zenei szakóra mellett egyéni hangszeres órák is kötele-
zőek az ott tanulóknak. Meglepő és kellemes tapaszta-
lat volt számunkra, hogy a más célkitűzésű csoportos 
foglalkozások mellett az egyéni órák is színvonalasak 
lehetnek, s a részletekre is nagy hangsúly kerülhet.

Sokat tanultunk ezen az úton. Talán ami a legfonto-
sabb, az a nyitottság, amivel a svédek fordulnak az új 
dolgok felé – legyen az zene, kultúra vagy technikai 
vívmány. Ez a nyitottság magával hordozza azt, hogy 
számukra nincs rossz zene. Ha egy zene csak egyvalaki 
számára is élvezhető, akkor az jó.

Különösen tanulságos, ahogy a technikai dolgok felé 
fordulnak: ezekre az eszközökre sokszor mondjuk, 
hogy nem való gyerek kezébe, aztán ha mégis bele-
kerül, bánkódunk, hogy állandóan csak játszik rajta.  
Ha azonban ezek a tanítás részévé válnak, akkor ez 
egyben informatikai, médianevelés is a számukra, 
megtanulják helyesen használni őket.

Különlegesség volt számunkra a pop-rock zene jelen-
léte az iskolákban. Pelle, az egyik középiskola ének-
tanára ezt azzal magyarázta, hogy azt tanítja, amit a 
gyerekek szeretnének megtanulni. Az, hogy szeretik, 
élvezik azt, amit tanulnak, nagy motivációt ad nekik.

Ugyanakkor azt láttuk, hogy ha mindig a könnyen él-
vezhetőt tanulják-tanítják, annak hátrányát jelentheti,  
hogy azt a zenét, amiért már erőfeszítéseket kell 
tenni – hangokat kibogarászni, ritmust kigyakorolni,  
ujjrendet írni hozzá –, kissé háttérbe szorítják,  
mert unalmasnak találják.

Tapasztalhattuk, hogy itt a legfontosabb, leginkább 
fejlesztendő készség az improvizáció. Ez az a készség, 
amely nálunk a leginkább háttérbe szorul. A kompo-
nálás és az improvizáció intenzíven megjelenik már 
az iskolában is. Nem számít, hogy az a szám / zene, 
amit létrehoznak, mennyire esik bele a sémákba, 

mennyire szabályszerű. Csak az a fontos, hogy a gye-
rek alkotott valamit. Bár számunkra a többi készség 
fejlesztése, kialakítása legalább olyan fontos, mint az  
improvizáció, ezt a gondolkodásmódot is hazahoztuk.

A svéd zeneoktatásban nagy hagyománya van az ön-
álló-, és csoportmunkának. A frontális tanítás egyálta-
lán nem megszokott. A zeneórán minden lépést azért 
tesznek, hogy együtt megszólaltathassák a zenét, így 
ennek a pedagógiának nagyon erős közösségformáló 
ereje van. Nálunk, Magyarországon a zene által való 
közösségformálásnak a kóruséneklésben van a helye, 
ami nagyon hatékony, ám csak frontális úton működik. 
A csoportmunka többszöri alkalmazása más utakon is 
fejlesztené a jellemet és a közösséget.

Kintlétünk alatt folyamatosan blogot írtunk, ez segí-
tett áttekinteni napjainkat, újra átgondolni, mit is lát-
tunk aznap. Tervezünk egy cikket, melyet egy magyar 
zenepedagógiai folyóiratban szeretnénk publikálni. 
Szeretnénk rendezni egy workshopot, melynek kere-
tein belül egyrészt elmesélnénk, mi mindent láttunk, 
mit találtunk jónak, milyen problémák merültek fel; 
másrészt beszélgetést kezdeményeznénk ezekről a 
kérdésekről, hiszen kíváncsiak vagyunk az itthoniak 
véleményére.

Mikor elindultunk, a svéd zeneoktatást szerettük volna  
megismerni. Ennél azonban sokkal több minden tör-
tént velünk. A zeneoktatás mellett egy teljesen más 
nézőpontot ismertünk meg, ami nagymértékben 
hatott ránk, és amivel többnyire sikerült azonosul-
nunk. Nagyszerű emberekkel találkoztunk, akiktől  
sokat tanultunk – tanároktól, hallgatóktól egyaránt.

Az utazáson megtapasztaltuk, hogy bárhová megyünk 
is, új dolgokat látunk, más szemlélettel találkozunk.  
A leggyümölcsözőbb talán, ha egymás szemléletét 
megismerjük, megvitatjuk, beszélgetünk róla. Így 
szélesedik mindannyiunk látásmódja, és hazatérve  
változtathatunk valamin, tehetünk itthon valami  
mást, jót, újat.
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Némi elfogódott kíváncsisággal léptem be a felújított 
Zeneakadémia kapuján, hogy a Kodály Zoltán 131. 
születésnapjának előestéjén rendezett koncertet 
meghallgassam. Várakozásomban nem is csalódtam:  
az Akadémia nagyterme régi fényében ragyog, 
méltó helyszín a magyar zeneoktatás egyik leg-
nagyobb egyéniségének évfordulós ünnepére, s a  
megemlékezés formája is az volt, nemkülönben.

Az ország különböző pontjairól érkeztek élvonalbeli 
énekkarok, hogy leróják kegyeletüket a magyarországi 
kórusmozgalom atyja előtt. Az est első fele a vendég 
énekkaroké volt. Gyermekkaron kívül minden lehet-
séges kórusformáció felvonult, előadásukban népi 
életkép, költemény-megzenésítés, szakrális mű egy-
aránt elhangzott, a hallgatóság így átfogó képet kap-
hatott Kodály kórusművészetének minden rétegéből. 
Az est második felében aztán az összes, első részben 
megismert énekkar együtt lépett fel, kiegészülve a  
Zeneakadémia kórusával és szimfonikus zenekarával, 
hogy a Budavári Te Deumot adja elő.

A koncertet a rektor ünnepélyes szavai vezették be. 
Kicsit tartottam tőle, hogy a mögötte előzőleg már 
felállt női kar hangja kissé „leszáll” a bevezető alatt, 
de ez a félelmem alaptalannak bizonyult. A Semmit 
ne bánkódjál, Krisztus szent serege lelket elragadóan 
szárnyalt és töltötte meg a teret. Hasonlóan külön-
leges élményt nyújtott a szintén ritkábban hallható  
Angyalok és pásztorok osztott kórusos megszólalása.

A Pécsi Kamarakórus már kiállásában is imponáló volt, 
lám, nemcsak egy szólista, hanem egy kórus eseté-
ben is rengeteget számít, ha fejből énekel. A pécsiek 
ugyanis az általános szokástól eltérően egyáltalán nem 
használtak kottát. Két ismertebb darab után A magyar 
nemzet − Kodály Zoltán Petőfi-versre írt keserű kifa-
kadása, nemzet-ostorozása − hangzott el. Nem cso-
dálkoztam, hogy nem tartozik legnépszerűbb kórusai 
közé, bár üzenete semmit sem veszített aktualitásából.

Jobban furcsálltam, hogy most hallottam először kon-
certen a Hej Büngözsdi Bandit, ami könnyűnek egyál-
talán nem mondható, de nagyon mutatós remekmű. 
Kiválóan teljesített benne a Bartók férfikar szólistája 
is, aki igazán megérdemelte volna, hogy nevét a többi 
szólistához hasonlóan feltüntessék a koncert műsor-
füzetében. Az ismertebb művek átka, hogy az ember 
hajlamos már hallott profi mintákhoz hasonlítani a 
megszólalást. Így voltam a Huszttal, aminél, bármilyen 
tisztességesen szólalt is meg, hiányoltam a sokkal na-
gyobb dinamikai különbségeket, amit a Honvéd Fér-
fikar felvételéről megszokhattam. A kevésbé ismert,  
ám hosszabb a cappella műveknek is megvannak a 
maguk buktatói, a tiszta intonáció megőrzésének  
nehézségei, jelen esetben az Isten csodája végén.

A Cantate Vegyeskar és a velük fellépő Kolonits Klára 
munkáján nem lehetett fogást találni. Az ő előadásuk-
ban hangzott el Kodály Zoltán 1904-es, első irodalmi 
szövegre írt kórusa, az Este is. 

KODÁLY-ÜNNEP A ZENEAKADÉMIÁN
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A közel másfél órás első rész után 
a másodikban egyedüli műként 
a Budavári Te Deum hangzott el.  
„Máris vége?” − kaptam fel a 
fejemet az estet méltán megko-
ronázó előadás után. A műsor-
összeállítás aránytalanságának 
említésén kívül azonban aligha 
élhetnénk komoly kritikával a 
hangversennyel kapcsolatban. 
Minden tekintetben méltó, színes,  
szép megemlékezést hallottunk.

Szűcs Imola

(Kodály 131. 2013. december 15. 
18:00, Zeneakadémia – Nagy-
terem. Műsor: Kodály: 150. 
genfi zsoltár, Ének Szent István  
királyhoz, Semmit ne bánkódjál, 
Angyalok és pásztorok (Szegedi 
Bartók Béla Nőikar és Debreceni  
Bárdos Lajos Leánykar; vez.: Ordasi  
Péter), Akik mindig elkésnek, Nor-
vég leányok, A magyar nemzet  
(Pécsi Kamarakórus; vez.: Tillai  
Aurél), Hej, Büngözsdi Bandi, 
Huszt, Isten csodája (Bartók Béla 
Férfikar; vez.: Lakner Tamás), Bé-
kesség óhajtás – 1801. esztendő, 
Este, Óda a muzsikához (Cantate 
Vegyeskar; Km: Kolonits Klára; 
vez.: Sapszon Ferenc); Kodály: 
Budavári Te Deum. Km: Jakab  
Ildikó (szoprán), Balogh Eszter 
(alt), Horváth István (tenor);  
Szegedi Bartók Béla Nőikar, Debre-
ceni Bárdos Lajos Leánykar, Pécsi 
Kamarakórus, Cantate Vegyeskar, 
a Zeneakadémia Szimfonikus 
Zenekara és Kórusa; vezényelt:  
Erdei Péter.)
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Petőfi Művelődési Ház, Dunavarsány 
(2013. november 22.)

Nem könnyű vállalkozás egy olyan jazzkórusról írni, 
akik hónapról hónapra megújulnak és minden kon-
certjükön szinte teljesen mást mutatnak magukból 
a közönségnek. Így tökéletesen tudják ösztönözni a 
hallgatóságot a következő koncerten való részvételre.  
Ezt tette a Jazzation a cappella együttese is, ezúttal 
Dunavarsányon.

A Ward Swingle Award díjas Jazzation 2013-as kez-
deményezése immár bevált ötletként könyvelhető 
el. Koncepciója az, hogy minden Duplicappella! kon-
certre egy-egy vendég a cappella kórust hívnak meg.  
Dunavarsányban a nyolc fős Octovoice már másodszor  
társult a házigazdához.

Az est folyamán az együttesek először külön-külön 
mutatkoztak be, majd közösen adtak elő pár kompo-
zíciót. Ebben a tagolásban nagyon jól megmutatkozott  
a kórusok közti különbség. Az Octovoice lazább 
hangvételű előadása garantálta a jókedvet. Ismerős  
dallamokkal éreztették a közönséggel azt, hogy 
mindenki otthon lehet ebben a műfajban. Kálmán  
Tamás, a kórus kiemelkedő tagja pedig saját dalokkal  
is megörvendeztette a hallgatóságot.

A Jazzation elgondolása ezzel szemben teljesen más. 
A heti két, feszített tempójú próbának és a számos 
fellépésnek megvan az a következménye, amit profiz-
musnak hívnak. Ez annak a mellékhatása, mikor öt 
profi énekes összeáll, és – ugyan különböző szemé-
lyiségjegyekkel felvértezve, de – egy célért dolgozik.  
A cél pedig egyértelműen az, hogy a közönség olyan 
előadást kapjon, mely kötetlen hangvételű, barátságos,  
egyszerre hív révedező utazásra és nevetéssel  
teli kalandozásra. És miközben körbenézel, hogy 
a melletted ülő is a népdalfeldolgozás bölcsőjére  
terítette-e a jazz lakkpiros bőrkabátját, akkor rájössz, 
hogy ezen a koncerten te vagy az, kedves hallgató, 
aki az a cappella gépezet szálait hátulról mozgatod. 
Maradandó élmény, melynek közvetlen, beavatott 
hallgatójává válhatunk (anélkül, hogy a próbákon való  
hangképzéssel kellene bajlódnunk).

Vikukel Dániel

DUPLICAPPELLA!
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A 2014-es év első portréalanya egy a cappella jazz 
kvintett, melynek tagjai az „énekhang sajátosságaiból  
fakadó előnyökkel operálnak”. Hogy csak egyet  
emeljek ki ezek közül: „Ha hangszeresnek állsz, az sok  
pakolás, az énekesnek egyszerűbb a hangosítás.”
Bemutatjuk a Jazzation együttest.

A formáció létrehozásának gondolata Várallyay Katus 
fejében fogant meg, aki műkedvelő amerikai hölgyek 
révén került testközelbe a hangszerkíséret nélküli  
kamaraénekléssel. Egy idő után többre vágyott, mint 
hobbiból dalolgatni, így felkereste néhány jó hangú 
barátját, akikkel 2005-ben megalakította a Jazzation 
együttest.

A közös munka meghozta gyümölcsét, négy évvel ké-
sőbb már nemzetközi megmérettetésen szereztek elis-
merést: a 3. Lipcsei Nemzetközi A Cappella Versenyen 
második helyezést értek el. A kvintett a jazzes hang-
zásvilágot képviseli, de nem kizárólag sztenderdeket  
énekelnek: gyakran tűznek műsorra saját szerzemé-
nyeket (a bevezetőben is egy ilyenből idéztünk), az 
együttesre szabott népdalokat, sanzonokat vagy pop-
számokat. Ez a sokszínűség jellemző első lemezükre 
is, a cirkuszi kavalkádot idéző Cirque du Jazzre, amely 
2010-ben jelent meg.

Második CD-jüket, a Hópihék peregnek című karácso-
nyi albumot 2012-ben adták ki. Ez év őszén született 
meg a jelenlegi felállás is: ekkor került ugyanis az 
együttesbe Csernus Szilvi, Várallyay Katus és Homor 
Máté mellé Kanizsa Gina és Fábián Attila. A kétötöd 
részben megújult formáció 2013 júliusában indult a 
grazi vokal.total versenyen, ahonnan a jazz kategória 
aranyérmeseként és a Ward Swingle Award nyertese-
ként térhettek haza.

Az együtténeklés öröme mellett a formáció tagjait a 
küldetéstudat is hajtja, hogy népszerűsítsék a hazai kö-
zönség körében a műfajt. Ezt a célt szolgálják a tavaly 
indult Duplicappella! sorozat koncertjei is, amelyeken 
a Jazzation és egy-egy általuk meghívott énekegyüttes  
ad műsort. Legközelebbi fellépésük és a sorozat  
következő állomása egy újabb közös est az Octovoice 
együttessel, február 9-én a Benczúr házban. További 
információk találhatók a kvintett facebook-oldalán és a  
jazzation.com honlapon.

Bolyki Sára

JAZZATION
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Ott vannak például a kellemetlenkedő pletykák, ami-
ket Liszt Ferenc mindannyiunk számára példamutató  
eleganciával szerelt le. Makacsul tartotta magát 
a nézet, hogy a világjáró zongoravirtuóznak több  
házasságon kívüli gyermeke is van, és ezek közül az 
egyik Franz Servais. Ha vetünk egy pillantást a róla 
fennmaradt képi ábrázolásokra, a hajviselet hason-
lósága mindenképpen feltűnő. Liszt a maga elmés  
módján utasította vissza a feltételezett apaságot:

„Csak levélből ismerem az anyját, és írásban nem 
megoldható az ilyesmi.” 

A párkapcsolatok hálózata szintén kibogozhatatlanná  
válhat. Hans von Bülow-t, a neves Liszt-tanítvány 
zongoravirtuózt és karmestert felesége, Cosima 
(aki − Servais-vel szemben − mindenki által elfoga-
dottan Liszt Ferenc lánya volt) elhagyta Wagnerért.  
Egy társaságban egy rajongó hölgy megkérte a  
házigazdát, hogy mutassa be őt Bülow-nak. Miután 
megtörtént a bemutatkozás, a hölgy így kezdte a  
társalgást:

„– Ugye ön ismeri Wagner urat?
– Hogyne, hölgyem, ő a feleségem férje – hangzott  
a válasz rezzenéstelen arckifejezéssel és mély  
meghajlással kísérve.”

És hogy mi lehetett Liszt véleménye a szűkebb és tá-
gabb környezetében zajló hercehurcákról? Egy igen 
öntudatos francia írónő, Judith Gauthier visszaemlé-
kezése szerint Liszt tartózkodott az életnek ezen terü-
letéről véleményt nyilvánítani, de lelke mélyén meg-
értette a vehemens ifjúságot, és titokban szimpatizált 
a társadalmi konvenciók ellen vívott küzdelmekkel.  
Az alábbi párbeszéd tényét mindenesetre kezeljük 
fenntartásokkal, és tartsuk szem előtt, hogy a hölgy 
Wagner nagy csodálója volt:

„Amint kettesben maradtunk, halkan megkérdezte:
– Találkozott Cosimával?
Én nem tartoztam Liszt bizalmasai közé, akiket lenyű-
gözött a személyisége, ezért cseppet se voltam meg-
szeppenve. Mivel azt hittem, elítéli a lányát (amiért 

elhagyta férjét, a zongoraművész és karmester Hans 
von Bülow-t, és Wagnerhoz költözött), nagyon határo-
zott választ adtam neki:
– Nagyon kérem, semmi rosszat ne mondjon nekem 
a lányáról. Annyira az ő pártján állok, hogy a legki-
sebb neheztelést se fogadom el. Egy olyan kiemelkedő 
egyéniség, mint Wagner, fölötte áll az előítéleteknek 
és az ember alkotta törvényeknek. Ki ne hódolna be 
örömmel egy ekkora zseni felsőbbrendűségének?  
Ön is így tenne Cosima helyében, és mint apának 
az a kötelessége, hogy semmivel ne akadályozza a 
nagyszerű végkifejletet, melyben lányának minden  
joga megvan reménykedni.
Liszt barátságosan karon fogott.
– Teljes mértékben osztom a véleményét, de nem  
adhatok hangot neki – mondta a korábbinál is halkab-
ban. – Nem vehetem nyíltan semmibe a szokásjogot.  
Túl jól ismerem a szív csábításait, hogy ne ítéljek  
szigorúan, és bár a társadalmi elvárások hallgatásra 
köteleznek, magamban mindenkinél jobban kívánom,  
hogy ez a fájdalmas ügy jogilag megoldódjék.”

Valóban, a házasság negatív következményekkel 
járhat, vezethet például unalomhoz vagy közönyös-
séghez. Erre utalt a Trisztán egyik próbáján Richter 
János, mikor egy szenvedélyes csellódallamnál az  
alábbi instrukciót adta a zenészeknek:

„– De gordonkás uraim, maguk úgy játsszák ezt a 
kantilénát, mint a házasemberek!”

Vannak persze hasznos oldalai a házasságnak, két em-
ber szövetségének, például egy leleményes feleség 
könnyedén kisegítheti az olykor kihagyó memóriát. 
Az anekdota szerint Mahler és ifjú felesége Bécsben  
részt vett A víg özvegy egyik előadásán. Tetszett  
nekik az operett, otthon állítólag táncoltak is a zené-
jére, játszották a keringőt zongorán, ám egy részlet-
re egyikőjük sem emlékezett pontosan. Így hát arra 
kényszerültek, hogy másnap elmenjenek a Döblinger 
zeneműboltba és belepillantsanak a kottába.  
Igen ám, de mégiscsak szégyellték volna bevallani, 
hogy egy operett érdekli őket. Ekkor jött az ötlet: mi-
alatt Mahler saját műveinek kottáiról érdeklődött az 

Szent Bálint a szerelmesek és a lelki betegek védőszentje. Úgy vélem, ehhez a gondolattársításhoz nem 
szükséges kommentár. Az angolszász területről származó, és ennélfogva nálunk Valentin-nap néven  
meghonosodott szokás szolgáltatta az apropóját az e havi Múltidézőnek, hiszen egykori híres zenészeinknek 
éppúgy meggyűlt a baja a nemek közötti ügyes-bajos ellentétekkel, mint manapság nekünk, utódaiknak.

Ozsvárt Viktória
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eladóknál, a felesége gyorsan átlapozta A víg özvegy  
zongorakivonatát. Amint újból kiértek az utcára,  
Alma elénekelte a keresett részt, Mahler pedig az  
emlékezetébe véste.

Sándor Emma, a későbbi Gruber Henrikné, majd még 
később Kodály Zoltánné, kivételesen művelt asszony 
volt, Kodály mégis rákényszerült az okosítására, nem 
csak a zeneszerzés harcmezején. 1906. szeptember 
2-án Nagyszombatból az alábbi sorokat intézte leendő 
feleségéhez, miután az visszakérte tőle korábban vál-
tott összes levelüket:

„A félreértések és nézeteltérések oka az, hogy nem 
értünk egészen egymás nyelvén. Vagyis még mélyebb 
oka van annak. Röviden ez: ha mindenre én taníthat-
tam volna, ha előttem nem tanult volna egyetmást, 
amit most már »umlernen« kellene (ha lehetne), nem 
értene félre semmit. Nincs mindig egészen ugyanaz 
a jelentése a szavaknak, amiket használunk. Most 
már ezen alig segíthetni, viseljük el egymást, ahogy 
lehet. Őszinteséget ígérjek? Eleget gyakoroltam  

eddig, mert senkivel olyan őszinte nem tudok lenni  
(tán Herb.[ert]-el, de ez olyan kötelességszerű, 
mindig az ő őszintesége fokához alkalmazkodik),  
mint veled, és ez maga kárpótol a föntebbiért.

Asszonyom, fogadja etc.

Don Giovanni Zolt.
a nőhódítók fejedelme.”

Források:
Kodály Zoltán levelei, 
szerk.: Legány Dezső. Budapest, 
Zeneműkiadó, 1982.

Normann Lebrecht: 
A komolyzene anekdotakincse. 
Budapest, Európa, 2012.

Márkus János: Muzsikusanekdoták. 
Rózsavölgyi, 2009.
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2013. december 10-én tartotta a szenátus a tavalyi év utolsó ülését, mely Szokolay Sándorra emlékezvén  
egyperces néma csenddel kezdődött. Vigh Andrea bejelentette Kubina Péter teljes jogú szenátusi  
tagságát. Az első napirendi pontban személyi kérdésekről esett szó. Először Pusztai Zsuzsanna és Furka  
Beáta intézményfejlesztési vezetői pályázata került elő: a szenátus Furka Beátának szavazott bizalmat.  
Ezután a tanszakvezetői pályázatok elbírálása következett: Lakatos György lett a fúvós tanszak vezetője, Binder 
Károly pedig a jazz tanszaké. Két egyetemi tanári pályázatot is láthattunk: Kutnyánszky Csabáét és Fekete Gyuláét. 
Mindketten megszerezték az egyetemi tanár minősítést.

Fülöp László tájékoztatta a szenátus tagjait, hogy Vigh Andrea lett a Weiner Leó Alapítvány új kurátora,  
hiszen a posztot a mindenkori rektor tölti be.

A második napirendi pontban Czinege Ádám Balázs elmondta, hogy a Hallgatói Önkormányzat Alapsza-
bálya gyakorlati és formai szempontok miatt a Közgyűlésen módosításra került. A szenátus jóváhagyta  
az előterjesztett módosításokat.

A harmadik napirendi pontban a foglalkoztatási követelményrendszert módosította a szenátus. Erre 
azért volt szükség, hogy megfeleljen az Egyetem sajátos kettős jellegének: az oktatásnak és a koncert-
szervezésnek. El kellett választani e két tevékenységet egymástól, valamint rendezni kellett a munkaköri  
feladatok és az órakedvezmények leírását is.

A negyedik napirendi pontban Fülöp László elmondta, hogy az előző szenátusi ülésen elfogadott rektori illetmé-
nyezés szövegét – minisztériumi rendelkezésre − meg kell változtatni.

Az egyebek napirendi pontban Vigh Andrea megköszönte Hőna Gusztáv kimagasló tanszékvezetői munkáját.

Nász Renáta

Kedves Hallgató!  Kérjük, nagyon figyelmesen tanulmányozd át a szociális támogatásról szóló oldalt, és a  
sikeres pályázat érdekében tartsd be a meghirdetett határidőket! Természetesen nem maradsz segítség nélkül.  
Amennyiben bármi kérdésed lenne a pályázással kapcsolatban, azt felteheted Nász Renátának a djb@lfzehok.hu 
címen, vagy a 06 30 294 5944-es telefonszámon.

Nagyon fontos!
     - A dokumentumokat csak a megadott időpontokban áll módunkban átvenni.
     - Amihez önkormányzati és/vagy kereseti igazolás kell, azt nem vehetjük át ezek nélkül.
     - A hiánypótlási időszak csak azokra vonatkozik, akik adtak le valamilyen dokumentumot az igazolások 
       beérkezésére szánt időszakban.

Sikeres pályázást kívánunk!
Az LFZE HÖK csapata

A DECEMBERI ÜLÉSRŐL

SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK





A római Magyar Akadémia koncertterme 

FIGARO | 2014. február

18 MADÁRLÁTTA

A Magyar-Olasz Kulturális Évad keretén belül 2013 
decemberének első hetében a zeneszerzés tanszék 
hallgatóinak egy része, Fekete Gyula tanszékvezető-
vel, Rómába látogatott. Az utazás a Balassi Intézet 
Campus Hungary ösztöndíjával valósulhatott meg.

A látogatás célja a római Conservatorio di Santa Cecilia 
és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem együttmű-
ködésének elmélyítése, a két intézmény hallgatói  
és tanárai kapcsolatának építése és ápolása volt.

Az utazókat a Római Magyar Akadémia látta vendégül, 
a belvárosban található lenyűgöző Falconieri Palota 
szomszédságában. Ez a palota a magyar állam legérté-
kesebb külföldi ingatlana. Hatalmas méretei és festői 
szépsége a barokk építészet egyik legnagyobb meste-
rének, Francesco Borromini munkájának köszönhető. 
A főépület mellett kisebb, újabb korokban épült villák 
találhatók, ezekben a 19. század végétől kezdve laknak  
átmenetileg magyar ösztöndíjasok – kezdetben a  
vatikáni levéltárakba érkező teológusok, majd később  
a világi tudományokkal, művészetekkel foglalkozók is.

Az egyhetes tanulmányutat itthoni felkészülés előzte 
meg: a Zeneakadémia (alkalmazott és hagyományos) 
zeneszerzés szakos hallgatói dalokat írtak – zongo-
rakísérettel –, amelyeket kiküldtek Rómába a társ-
intézmény ének szakos tanulóinak, illetve Claudio 
di Segni tanszékvezető professzornak. A komponált 
dalok Romhányi Ágnes olasz nyelvű versei, valamint  
klasszikus költők (pl. Petrarca) művei közül kerültek ki.

A megérkezés estéjét követően másnap már el is 
kezdődött a munka. A belváros másik végében talál-
ható Conservatorióhoz a próbák ideje alatt naponta 
többször is elsétáltunk, így ez a későbbiekben már 
referencia-útvonalként szolgált a városban való tá-
jékozódáshoz. A római kapcsolattartónk, Paola Pisa 
körbevezetett minket az intézményben, majd rögtön 
ki is próbáltuk a híres olasz kávék egyikét az egyetem 
büféjében. Maga a Corsóról nyíló utca többi háza közé 
beolvadó épület ugyan kevésbé impozáns, mint a Liszt 
Ferenc téri épületünk, azonban hangulatával és belső 
kertjének egyediségével nem marad el a miénktől.  
(A gyerek-a-diszkóban-megvilágosodás mémmel 

RÓMAI „VAKÁCIÓ”



 Lustyik Ákos, Bakk-Dávid László és Mátyássy Szabolcs
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egyenértékű volt számomra: a korzózni ige a Via Cor-
sóról kapta a nevét, és valóban: nemcsak a turisták, 
hanem boldog-boldogtalan az úttesten kolbászol, 
bámulva a kirakatokat a hosszú, de nem túl széles út 
mentén, az autósok legnagyobb örömére.)

A magánének-professzor mellett két tanítványával 
dolgoztunk együtt, a december 5-i, Magyar Akadémi-
án megtartott koncertre készülve. A két tenor meg-
jelenésével, fellépésével és karizmájával tökéletesen 
beleillett az olaszokról előre kialakított képünkbe: 
vidámak voltak, lehengerlőek, közvetlenek, barátsá-
gosak és végtelenül professzionálisak. Válogathat-
tunk a kendermagban; egyikőjük nemzetközileg még 
éppen nem híres Rossini-tenor, másikuk csodálatos 
sötét és érzelmes orgánummal rendelkezik, vala-
mint a professzor sem tévedésből került pozícióba,  
hanem hihetetlen hangerejével és formálásával 
még pályájának alkonyán is elképesztő teljesítményt  
nyújtott, így tehát minden szerző kiválaszthatta a 
vershez és darabjához illő hangszínt. Mindig el van-e  
kényeztetve ennyire egy zeneszerző?

Emlegetett kelet-európai előítéleteinket cáfolva a 
mostani tapasztalataink szerint az olaszok munkamo-

rálja kiváló, a próbák mennyiségét ők határozták meg, 
gyakran kényszerítve minket arra, hogy városnéző 
terveinket kénytelen-kelletlen átrendezzük. Ennek 
következtében a hét végére már csukott szemmel is 
végig tudtunk volna menni az Akadémia – Sant’Andrea 
della Valle – Pantheon – Via Corso – Santa Cecilia  
útvonalon, sőt, a Pantheont a végén már kicsit untuk 
is.

Az Akadémia egyik díszes termében rendezett kon-
certen várakozásaink feletti számban jelentek meg ér-
deklődők: magyarok, magyar gyökerű vagy a magyar 
kultúra iránt érdeklődő olaszok és jó páran a Santa 
Ceciliáról is. A szerzők maguk kísérték a műveiket, 
melyeken kívül az énekesek általunk kevéssé ismert 
olasz zeneszerzők műveivel egészítették ki a műsort,  
amely így bő egy órán át tartott. Olasz barátaink ven-
dégszeretetét jól mutatja, hogy a koncertet követően 
meghívást kaptunk tőlük egy étterembe, ahol a borok 
mellett igazi helyi különlegességeket is megkóstol-
hattunk. Megtudtuk, hogy ha Róma környékén helyi 
bort kérünk, akkor leginkább fehéret érdemes vá-
lasztani, mert a főváros környezetében a természeti 
adottságok annak a szőlőnek kedveznek leginkább.  
Nem panaszkodhattunk ugyanakkor a vörösre sem…



Bakk-Dávid László, Kovács Adrián és Fekete Gyula 
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Noha a próbákkal dúsított napokon is jutott idő  
városnézésre, igazán a koncert és a hazautazás közötti  
három napban tudtunk kiteljesedni ezen a téren. 
Általában közösen mentünk, de volt, amikor saját 
navigációra váltottunk, ki-ki igénye szerint válogat-
hatott az egy hét alatt teljesíthetetlen mennyiségű 
látnivaló között. Gondolom minden kedves olvasó 
számára ismeretes, hogy Rómában azért akadnak 
templomok, aminek következtében az egy főre jutó 
híres ember által épített/dekorált templomok száma 
is kiugróan magas, de fölbuzogott kelet-európai pesz-
szimizmusunkban csalódnunk kellett: nem gázoltunk 
térdig a japán turistákban, sőt semmilyen turistában.  
Egyik esti sétánk alkalmával eljutottunk a Trevi-kúthoz, 
és a legnagyobb meglepetésünkre rajtunk kívül meg-
közelítőleg öt ember fényképezkedett a kút közelé-
ben, az egész téren pedig talán húszan lehettünk.  
Alkalmunk nyílt tehát helyi embereket is látni az utcán, 
ami nyáron nem biztos, hogy sikerült volna. Az adventi 
időszak, a temérdek templom és az örök város légkö-
re ellenére ugyanakkor minden érezhető volt, csak a 
karácsony közeli hangulat nem, milliónyi izzó ide vagy 
oda. Ennek mondjuk oka lehetett a 15-17 fok, ami a 
városnézést igazán kellemessé tette. Az ösztöndíjnak 
hála a bóklászás közben lehetőségünk volt majd’ min-
den nap kipróbálni az olasz konyha már viszonylag 
ismert felhozatalát, nem kellett májkrémes kenyéren 
tengődnünk egész héten.

Szívesen folytattuk volna még ezt az életmódot, 
de december 8-án este vissza kellett indulnunk  
Budapestre. A tavaszi félévben rajtunk a sor, hogy  
vendégül lássuk az olasz kollégáinkat. Az általuk adott  
koncerten elhangoznak majd a római utazásra  
komponált dalok is.

Köszönet a Balassi Intézetnek, a Római Magyar  
Akadémiának, Paola Pisának és a római Conservatorio 
di Santa Ceciliának, Romhányi Ágnesnek, Zborai 
Eszternek és mindenkinek a Zeneakadémiáról, aki 
segítséget nyújtott a pályázati adminisztrációban,  
a szervezésben és a felkészülésben.
Az olasz vendéglátók: Paola Pisa – nemzetközi kapcso-
lattartó, prof. Claudio di Segni, Christian Collia – tenor, 
Annibale Marchesini – tenor.

Lustyik Ákos
fotók: Mátyássy Szabolcs

A kiutazó csoport tagjai: Fekete Gyula tanszékvezető,  
Bakk-Dávid László (alk. zeneszerzés BA III), Kecskés 
D. Balázs (zeneszerzés BA III), Kovács Adrián (alk. 
zeneszerzés BA III), Lustyik Ákos (alk. zeneszerzés  
BA III), Mátyássy Szabolcs (alk. zeneszerzés BA III).
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Beischer-Matyó Tamás zene-
szerzőt többen ismerik már 
felvételiről, szolfézs-, vagy  
zeneelmélet, illetve tra-pa 
óráról. A most következő 
interjú során vele beszélget-
tem.

Uzsaly Bence: Siklóshoz,  
majd Pécshez kötődő gyer-
mekkora után a Zeneaka-
démia hallgatója lett előbb 
karvezetés, majd zeneszerzés 
szakon. Mi vezette a pálya- 
választásban?

Beischer-Matyó Tamás: Nem zenész családból 
származom, mégis nagyjából kilencéves koromban  
megérett bennem az elhatározás, hogy zenész szeret-
nék lenni. Elkezdtem a zeneiskolában hegedűt tanulni, 
de igazából nem is a hangszer fogott meg, hanem a  
darabok. Meghatározó volt az a hatás, ami a zene-
műveken keresztül ért, és én is szerettem volna ezt 
másokból kiváltani – ez azóta sem múlt el. Tulajdon-
képpen szinte kezdettől a komponálás motivált.  
Sokáig szerettem volna a hegedülést is folytatni mel-
lette, de végül a zeneszerzés bizonyult jobb választás-
nak számomra. Így kerültem a pécsi konzi zeneszerzés 
szakára, amit nagyon hamar megszerettem. Persze ak-
koriban még elég zárt világ volt, nehezebben lehetett 
kottákhoz, felvételekhez jutni, így nem volt elképze-
lésem arról, hogy a kortárs zenében én milyen helyet 
foglalok el, vagy kit akarok követni. Úgy voltam vele, 
hogy ez majd kialakul magától. A zeneszerzés persze 
már akkor sem ígért biztos megélhetést, így szerettem 
volna több lábon állni. Így jött a karvezetés a képbe. 
Eleinte menekülő útvonal volt, később szerencsés 
döntésnek bizonyult, és meg is szerettem. Elsőre nem 
is vettek fel az Akadémia zeneszerzés szakára, csak 
karvezetésre. A második felvételimre egy kivételével  
ugyanazokat a darabokat vittem, mint az elsőre,  

akkor felvettek. Azt hiszem, szükség volt arra az egy év 
zeneakadémiai levegőre ahhoz, hogy tudjam, hogyan 
kell egy művet a felvételin elővezetni, milyen dolgok 
fontosak egy ilyen helyzetben. A karvezetés szak köz-
ben eléggé megtetszett, és nem akartam otthagyni.  
A két szakon egyébként is sok közös tárgy volt, így  
elvégeztem mindkettőt.

UB: A műveit nézve is kitűnik a vokális zene szeretete…

BMT: Igen, ez így van, a vokális zenében érzem 
a legjobban magam. Ugyanakkor a kórust elég  
nehéz műfajnak találom, ezért sem írtam olyan sok  
kórusművet. A kórus egy homofon, tonális „hangszer”, 
egyáltalán nem lehet rá mindent leírni. Elsősorban 
nem a megszólaltatás nehézsége miatt – hiszen ez 
szinte csak gyakorlás kérdése –, hanem azért, mert 
nem szól jól. A dal és az opera műfaja sokkal közelebb  
áll hozzám. Engem kifejezetten inspirál a szöveg, sőt 
szöveges zenét írni egyfajta együttmunkálkodás a  
szöveg – adott esetben több száz évvel korábbi – alko-
tójával, annak egész környezetével.

A JELENBEN ÉLNI JÓ!

PORTRÉ
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UB: Nem behatároló tényező a nyelv?

BMT: Valahol biztosan az, de én elég merész vagyok 
ezen a téren. Többször komponálok olyan nyelven is, 
amit nem beszélek jól. Persze minden nyelvnek meg-
vannak a sajátos tulajdonságai, és ezeket tiszteletben 
kell tartani.

UB: Dolgozik most éppen valamin?

BMT: Mindig dolgozom valamin, ha mást nem,  
akkor a régi darabjaimat javítgatom. Másrészt 
most nemrég megkeresett a drezdai zeneakadémia  
egyházzene tanszéke, az áprilisban esedékes kantá-
tahetükre rendeltek egy nagyjából húszperces kan-
tátát, amit a diplomázó hallgatók fognak bemutatni.  
Pontosan megadták a lehetséges apparátust, és hogy 
milyen eseményhez kérik a művet. Most ezen dol-
gozom. Ennek azért is örülök, mert nem egyetemi 
kapcsolatokon keresztül kerestek meg, hanem mint 
önálló zeneszerzőt. Ráakadtak a honlapomra, meg-
tetszett nekik, amit ott hallottak, és felvették velem a 
kapcsolatot.

UB: Ők adták meg a témát?

BMT: Nem, csak annyit kértek, hogy lehetőleg ne ma-
gyarul legyen – mivel arrafelé nem igazán beszélik a 
nyelvünket –, és legyen valami egyházi kötődése.  
Nem hagytam ki azt a lehetőséget, hogy németeknek 
németül írjak, hiszen így anyanyelvűek fogják bemu-
tatni! Jézusról való jövendöléseket válogattam össze 
németül, és néhány újszövetségi részt latinul.

UB: Van most olyan irányzat, amit magáénak érez, 
vagy inkább a konkrét feladat határozza meg a stílust?

BMT: Erre nagyon nehéz lenne pontos és helyes vá-
laszt adnom. Az adott feladat mindig nagyon meghatá-
rozza a lehetséges megoldásokat. Ennek ellenére nem 
hiszem, hogy a stílusokat lehet váltogatni. A zeneszer-
ző személyisége mindig ott van összekötő kapocsként. 
Másik részről, ha nemcsak a mai irányzatokat néz-

zük, a romantikát nagyon szeretem. Tulajdonképpen  
Mozarttól az 1920-as évekig nagyon közel állnak 
hozzám a zeneszerzők – persze vannak kivételek.  
Talán ezzel is foglalkoztam a legtöbbet, és ennek a 
mélységeit ismerem legjobban, a zenében és az iro-
dalomban egyaránt. Készültek persze ebben a korban 
nagyon vegyes és nagyon rossz darabok is, de mégis, 
az egésznek az érzelemközpontúsága, kifejezésmód-
ja nagyon közel áll hozzám. Valószínűleg azért, mert 
én is ilyen vagyok: romantikus természetű és roman-
tikus érzelmű. Persze ez nem azt jelenti, hogy úgy 
akarok élni, mint egy romantikus zeneszerző, ennek 
nem volna értelme. De az, ahogyan a romantikusok 
élvezik a zenélést, az számomra nagyon inspiráló.  
Néha úgy érzem, hogy a modern zeneszerzők nem 
mindig szeretik a zenét, sőt: a saját zenéjüket sem, 
szinte mintha az ellenségük lenne, amit le kell győzni.
Az effajta örömtelisége miatt szeretem a sokat táma-
dott posztmodernt is. Azt szeretem benne, hogy ott a 
komponista kompromisszumok és stiláris megkötések 
nélkül tudja azt csinálni, amit szeret. A mi korunkban 
talán éppen az a jó, hogy nem kell keresnünk min-
denképp egy fő irányvonalat, nem akarunk egy ural-
kodó stílust kikiáltani, és a többit kiszorítani, hanem 
egymást gazdagítva élnek egymás mellett az irányza-
tok. Egy nagy, színes folyamban haladunk. És ez jó!  
Fontos lenne, hogy minél több zenész megértse, hogy 
ez nem versenyfutás, hogy ki tud újabbat létrehozni, 
vagy még több disszonanciát kitalálni – talán nem is 
nagyon lehet már. Inkább az legyen a szempont, hogy 
jó legyen, jól fejezze ki az aktuális mondanivalót.  
A tartalom az első, és ahhoz kell megtalálni a formát 
és az eszközt. Az eszközöknek pedig soha nem látott 
tárháza áll a rendelkezésünkre!

UB: Van valamiféle vezérelve a tanításban?

BMT: Talán az, hogy szeretem, ha a növendékeim jól 
érzik magukat az órán. Nagyon szeretném, hogy senki 
ne utálja meg a tárgyaimat! Másrészt mindig mondom  
a tanítványaimnak, hogy ne fogadják el feltétel nél-
kül, amit mondok, hanem gondolkodjanak el rajta. 
Nem biztos, hogy ugyanarra a következtetésre jutnak, 
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amire én. Azt hiszem, ez a gondolkodás, véleményal-
kotás a zeneelmélet lényege, és néha egy-egy prob-
léma felfedezése, egy kérdés felvetése érdekesebb, 
mint maga a válasz. Sőt: lehet, hogy az már magában 
a válasz! Fontos, hogy kommunikáljunk egymással!  
Nem tudom, mi lenne velem, ha egy nagy előadóte-
remben kellene egy táblánál másfél órán keresztül 
zeneelméletet magyaráznom, mindenfajta visszajelzés 
nélkül. Azt tartom fontosnak ezen a szinten, hogy a 
növendékek tudják értelmezni a körülöttük lévő zenei 
információkat. A szolfézs is ennek a szolgálatában kel-
lene, hogy álljon, mintegy gyakorlati zeneelméletként. 
Nem találkoztam még olyan emberrel, aki jobb zenész 
lett volna attól, hogy ügyesen leír egy háromszólamú 
diktandót. Ugyanígy, az a tapasztalatom, hogy a jó ze-
nészek, és az összhangzattanból ügyesek csoportja két 
külön halmazt alkot. A két halmaznak elég nagy met-

szete van, de nem esnek egybe. A zeneelmélet persze 
több, mint az összhangzattan. Tulajdonképpen úgy 
kellene tekintenünk a zeneelméletre, mint a körülöt-
tünk lévő világ megismerésére való roppant változatos 
eszköztárra.

UB: Mivel foglalkozik szívesen a szabadidejében?

BMT: Zenét írok! Illetve nagyon szeretem a filmeket 
és a sorozatokat. Tulajdonképpen akkor is dolgozom, 
amikor filmet nézek: sokszor onnan lehet ellesni egy jó 
dramaturgiai szerkesztést. Egy modern zeneszerzőnek 
voltaképpen mindennel kell foglalkoznia, és azt mind 
beépíteni a munkájába. Szerintem az előadó művé-
szetben is így van. Ha benne élünk a jelenlegi világban, 
akkor tudunk vele kommunikálni, függetlenül attól, 
hogy milyen stílusban játszunk. És a jelenben élni jó!
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