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

Március 6., csütörtök 19 óra

TULU İÇÖZÜ DALESTJE

Közreműködik: az Accord Quartet

Bartók, Erkin, Kodály, Rahmanyinov, Reşit Rey,
Resphigi és Saygun művei

Diákjegy: 800 Ft

Március 7., péntek 19 óra

ALEJANDRO VELA (Mexikó)
ZONGORAESTJE

Chick Corea, Muszorgszkij és Rahmanyinov művei
Támogató: Mexikói Nagykövetség

Diákjegy: 600 Ft

Március 22., szombat 19 óra

A VÍZ NAPJÁN A VÍZRŐL KÖLTŐIEN...
Szalay Kriszta és Márton András irodalmi estje
Művészeti vezető: Szabó Zoltán Attila író, költő
Együttműködő partner: Újnyugat Irodalmi Kör

Március 27., csütörtök 19 óra

Diákjegy: 750 Ft

SZIGORÚAN ELLENŐRZÖTT VONATOK – Hrabal 100
Felolvasószínházi est, rendező: Székely Kriszta
Borbély Alexandra, Elek Ferenc, Tasnádi Bence
Együttműködő partner: Cseh Centrum, Hrabal Söröző
Támogató: Budapest Főváros Önkormányzata

Március 28., péntek 19 óra

Diákjegy: 900 Ft

SCHUMANN-EST
Varga Csilla – zongora, Devich Gábor – klarinét
Somogyi Péter – hegedű, Konrád György – brácsa
Vámos Marcell – gordonka
Március 29., szombat 19 óra

Diákjegy: 750 Ft

ANIMA MUSICAE KAMARAZENEKAR
Művészeti vezető: G. Horváth László
Közreműködik: Milan Vrsajkov – gordonka

Csajkovszkij, Haydn, Rameau és Zombola Péter művei
Támogató: Nemzeti Kulturális Alap
Jubileumi évadunk
támogatói:

Partnereink:

Diákjegy: 900 Ft

TARTALOM

IMPRESSZUM
Főszerkesztők:
Belinszky Anna, Mona Dániel
Felelős kiadó:
LFZE HÖK
Kiadványterv, tördelés:
Handler András
Olvasószerkesztő:
Széman Emese Rózsa
Szerkesztők:
Bolyki Sára
(Bandemonda)
Burkus Boglárka
(Figyelő)
Czinege Ádám
(HÖK)
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FIGYELŐ

11

HÖK

12

VÁJTFÜL

16

BANDEMONDA

18

SZENÁTUS

20

MÚLTIDÉZŐ

21

PORTRÉ

Herman Péter
(Fotó)
Nász Renáta
(Szenátus)
Németh Zsombor
(Vájtfül)
Ozsvárt Viktória
(Múltidéző)
Tasnádi Réka
(Ablak)
Uzsaly Bence
(Portré)
Lektor:
Kovács Sándor
(Vájtfül)

Nyissunk a zenén túli világra!

Koncertek, programok

Versenyeredmények

Bulik, fontos időpontok

Koncertkritikák

Az Ariadné Consort

Újévi ülések

Elődeinkről kicsit másképp

Interjú Koncsek Andreával
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ABLAK
Szeretnénk köszönetet mondani Kerner Máriának, aki 2011 októberétől mostanáig vezette és gondozta az
Ablak rovatot; ajánlóival, válogatásaival színesítette az újságot. Mica, sok sikert kívánunk további munkáidhoz!
A Figaro szerkesztősége
Szeretettel üdvözlöm a Figaro Olvasóit az Ablak új rovatvezetőjeként. Terveim szerint az aktuális
budapesti kulturális eseményekről kívánok minél sokoldalúbb ajánlót összeállítani. Erre a számra
elsősorban színházi és képzőművészeti programokból válogattam, a teljesség igénye nélkül. Március lévén
illik megemlékeznünk nemzeti ünnepünkről is, amelyre szintén ebben a rovatban kerül sor. A böngészéshez
és a programokhoz jó szórakozást kívánok!
Tasnádi Réka

KIÁLLÍTÁS
„Várjál! Ez az Andris!” – hangzik fel egy idősebb
hölgytől, mikor a falon kiterített hatalmas, fotókkal
telirakodott tablót nézem. Átnézek egy négy fotóból
álló installációra, melynek központjában egy hosszú
szakállas úriember ül félmeztelenül egy összehajtható
horgászszéken, amely enyhe mosolyt csal a számra.
Ugyanebben a pillanatban hallom, amint a mellettem
levő fazon ugyanazt a képsorozatot nézve egymagában
fel-felvihog, ami kissé megakasztja a mosolyomat,
és érzem, hogy talán nem én vagyok, akinek a
kiállítás készült, mintha egy másik világból kerültem
volna ide. A kArton galéria új kiállításának
megnyitóján jártam.
2014 februárjának mottója számomra, kicsit talán
zenetudós fejjel, mintha a „fedezd fel a könnyűt” lett
volna. Februárban rendezték meg a Zenetudományi
Intézetben a Könnyűzene – könnyű zene? elnevezésű
konferenciát, melyet sokan sokféleképpen fogadtak.
A populáris kultúra tudományos vizsgálata még gyerekcipőben jár, igaz, ez a cipő nyugaton, így például
Németországban már az önállósodó gyermeké,
Magyarországon még csak divatkellék és nem feltétlenül szükséges eleme az öltözéknek. Az új és populáris kultúrába tartozó médiumok értékelése azért
sem könnyű, mert nagyon gyakran olyan szerves részét képezik a mindennapoknak, hogy nehéz elvontan
megfigyelni, a saját reflexiótól megfosztva értékelni,
vagy társadalmi összefüggéseiben vizsgálni őket.
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Ugyanezt a kérdéskört veti fel a kArton galéria új kiállítása, melynek megnyitójára február 6-án került sor.
A szerény méretű, de építészetileg impozánsan modern
kiállítótérben egész sereg ember gyűlt össze, akiket a
hippi korszak magyar vonatkozása valamilyen módon
érdekelt. A látogatók alapvetően két generációt képviseltek, legnagyobb számban az ex- vagy mai napig
hippik voltak, emellett akadt néhány huszonéves is.
A kiállítás két részből áll: egy kisebb teremben plakátokat, egy másikban pedig számos eredeti fotót mutat
be a korszak életéből. A válogatás részben Zombori
Mónika művészettörténész, részben Mezey András
„Golyó” munkája, előbbi az avantgárd műalkotásokért, utóbbi az eredeti fotókból készült tablókért felelt.
Mezey a megnyitón saját élményeiből merített szös�szenetekkel szórakoztatta hallgatóit, így az is ízelítőt
kaphatott a magyar hippi korszak életérzéséből, aki
csak hírből ismeri.
A kiállítás hangulata leginkább nosztalgikus, amit
a megnyitón jelenlevő nagy többség is erősített.
A rendezők célja azonban az is, hogy a tárlat felkeltsen
egyfajta társadalomtörténeti kíváncsiságot, elemzői
hozzáállást, amely K. Horváth Zsolt társadalomtörténész nyitó előadásából is érződött. Érdemes tehát
ellátogatni az Alkotmány utca 18. szám alatti galériába és néhány percre elmélyedni a hatvanas évek
fiataljainak mindennapjaiban.

ABLAK
Magyar Hippik. A hippi mozgalom és az underground
művészet. Válogatás az 1960-as és 1970-es évek
underground műveiből és korabeli felvételekből.
(kArton galéria, 2014. február 7. – március 28.)
Bővebb információ a www.karton.hu oldalon.
Nyitva: hétfőtől péntekig 13.00–18.00.

Szépművészeti Múzeum
Az eszmény diadala – Raffaello
(2013. december 18. – 2014. március 30.)
A kiállítás reneszánsz rajzokra és metszetekre koncentrál. A múzeum saját szervezésű tanfolyamain
bárkinek lehetősége nyílik betekinteni a kulisszák
mögé és kipróbálni, milyen is a művészi, illetve
restaurátori munka.
Bővebben: www.szepmuveszeti.hu
Magyar Nemzeti Galéria
A Nemzeti Galéria minden szombaton 16 órától
tárlatvezetést tart, amelyen a megváltott jeggyel
ingyen lehet részt venni. Az aktuális programokról a
www.mng.hu oldalon a Programnaptár menüpont
alatt olvashattok.
A nyolcadik templom. Bálint Endre művészete
(2014. február 1. – május 11.)

forrás: karton.hu

A modern magyar művészet, az avantgárd egyik legjelentősebb alakjának munkáit bemutató időszaki
kiállítás a művész születésének 100. évfordulója
alkalmából került megrendezésre. Munkái a 20.
század második felének magyar művészetébe
engednek bepillantást.

SZÍNHÁZ
Néhány aktuális bemutatón kívül elsősorban azokra a színházi produkciókra kívánom felhívni a figyelmet,
amelyekhez kortárs zeneszerzőink írtak kísérőzenét.
Vígszínház: www.vigszinhaz.hu
Danton halála (George Büchner, rendező: Alföldi
Róbert, zene: Bella Máté):
2014. március 6., 8., 16., 25. 19:00.
Lumpáciusz Vagabundusz (Heltai Jenő – Johann
Nestroy, rendező: Eszenyi Enikő, zene: Bella Máté):
2014. március 20., 21., 22. (bemutató), 29. 19:00.

Mephisto (Klaus Mann, rendező: Alföldi Róbert, zene:
Bella Máté): 2014. március 3. 19:00.
Téli utazás (Elfriede Jelinek, rendező: Zsótér Sándor,
zene: Tallér Zsófia):
2014. március 9., 25., 28. 19:30. (Házi Színpad)
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Radnóti Színház: www.radnotiszinhaz.hu
Vágyvillamos (Tennessee Williams, rendező: Zsótér
Sándor, zene: Tallér Zsófia) :
2014. március 14., 27. 19:00.

Színház- és Filmművészeti Egyetem – Ódry Színpad:
www.filmacademy.hu

Örkény István Színház: www.orkenyszinhaz.hu

A márciusi műsor lapzártánkig nem került meghirdetésre, a pontos információk a színház honlapján
lesznek elérhetők. A február végi bemutatók alapján
várhatóan színpadra kerülnek a következő darabok:

Meggyeskert (Anton Pavlovics Csehov, rendező:
Zsótér Sándor, zene: Tallér Zsófia):
2014. március 6., 23. 19:00.

Philoktétész (Szophoklész, rendező: Viktor Balázs)
AMPHITR√ON (Molière – Heinrich von Kleist, rendező:
Sipos Balázs Barnabás, zene: Kovács Adrián)

VERS – PETŐFI SÁNDOR: 15-DIK MÁRCIUS, 1848
Magyar történet múzsája,
Vésőd soká nyúgodott.
Vedd föl azt s örök tábládra
Vésd föl ezt a nagy napot!

Míg az országgyülés ott fenn,
Mint szokása régóta,
Csak beszélt nagy sikeretlen:
Itt megkondult az óra!

Nem elég... most föl Budára,
Ott egy író fogva van,
Mert nemzetének javára
Célozott munkáiban.

Nagyapáink és apáink,
Míg egy század elhaladt,
Nem tevének annyit, mint mink
Huszonnégy óra alatt.

Tettre, ifjak, tettre végre,
Verjük le a lakatot,
Mit sajtónkra, e szentségre,
Istentelen kéz rakott.

S fölmenénk az ős Budába,
Fölrepültünk, mint sasok,
Terhünktől a vén hegy lába
Majdnem összeroskadott.

Csattogjatok, csattogjatok,
Gondolatink szárnyai,
Nem vagytok már többé rabok,
Szét szabad már szállani.

És ha jő a zsoldos ellen,
Majd bevárjuk, mit teszen;
Inkább szurony a szivekben,
Mint bilincs a kezeken!

A rab írót oly örömmel
S diadallal hoztuk el,
Aminőt ez az öreg hely
Mátyás alatt ünnepelt! -

Szálljatok szét a hazában,
Melyet eddig láncotok
Égető karikájában
Kínosan sirattatok.

Föl a szabadság nevében,
Pestnek elszánt ifjai!...S lelkesülés szent dühében
Rohantunk hódítani.

Magyar történet múzsája,
Vésd ezeket kövedre,
Az utóvilág tudtára
Ottan álljon örökre.

Szabad sajtó!... már ezentul

És ki állott volna ellen?

S te, szivem, ha hozzád férne,

Nem féltelek, nemzetem,
Szívedben a vér megindul,
S éled a félholt tetem.

Ezren és ezren valánk,
S minden arcon, minden szemben
Rettenetes volt a láng.

Hogy kevély légy, lehetnél!
E hős ifjuság vezére
Voltam e nagy tetteknél.

Ott áll majd a krónikákban
Neved, pesti ifjuság,
A hon a halálórában
Benned lelte orvosát.

Egy kiáltás, egy mennydörgés
Volt az ezerek hangja,
Odatört a sajtóhoz és
Zárját lepattantotta.

Egy ilyen nap vezérsége,
S díjazva van az élet...
Napoleon dicsősége,
Teveled sem cserélek!
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AJÁNLÓ
SZERZŐK ESTJE A RÉGI ZENEAKADÉMIÁN
2014. március 7-én, 19 órai kezdettel zeneszerzés
szakos hallgatók közös koncertet adnak Szerzők estje
címmel a Régi Zeneakadémia kamaratermében.
A koncert során elhangzó művekre a jó értelemben
vett eklekticizmus jellemző, a műsor gazdagságához
hozzájárul az egyes szerzőkre jellemző egyéni zenei és
kompozíciós látásmód. A belépés díjtalan, szeretettel
várunk minden kedves érdeklődőt!
Bencsik Marcell

BINDER KÁROLY SZERZŐI ESTJE
2014. március 8. 19:30
Zeneakadémia, Nagyterem
Binder Károly olyan zeneszerző és zongorista, akinek a
neve megkerülhetetlen a jazzéletben. Ezt sokan próbálják tagadni, de ő az a zenész, aki nem lemásolni
kívánja a jazz amerikaiságát, hanem magyar gyökerekből dolgozik, amelyet kiváló modern felfogással
fűszerez.
Ezt talán az 1998-as Retropolis című albumán demonstrálta leginkább, ahol népdalfelvételeket bújtatott olyan modern köntösbe, amely addig elképzelhetetlen volt. Egy zeneszerző eredetisége pedig
mindig abban rejlik, hogy egy lépéssel előrébb járjon
társainál. Ez persze hálátlan szerep, de a művészet,
az művészet. Binder nemcsak itthon ismert, számos
koncertet és mesterkurzust tartott már többek között
Londonban, Berlinben, Hamburgban, Amsterdamban

A március 8-án megrendezésre kerülő szerzői est nemcsak visszatekintés lesz, új művek is elhangzanak majd.
A koncerten Borbély Mihály, Varga Gábor, Fonay Tibor
és Benkó Ákos is közreműködnek.
Vikukel Dániel

MARTIN GRUBINGER
ÉS A BBC FILHARMONIKUSOK HANGVERSENYE
2014. március 25. 19:30
Művészetek Palotája (Budapesti Tavaszi Fesztivál)
A Tavaszi Fesztivál idén is különleges programok sokaságával készült. Szeretném felhívni a figyelmet Martin
Grubinger koncertjére, akivel először erasmusos tanulmányaim alatt találkoztam a Kölner Philharmonie
egyik hangversenyén. A kritikák Grubingert az ütőhangszerek varázslójának nevezik, ami nem túlzás;
az egészen különleges kvalitású fiatalember számára
többek közt Eötvös Péter is komponált már művet.
Grubinger megváltoztatta az ütőhangszerek státuszát
a klasszikus koncerten, hiszen játéka már-már a cirkuszi akrobatikával határos, amely végtelen zenei
invencióval párosulva mindenkit levesz a lábáról.
Tasnádi Réka

XXXIII. ORSZÁGOS TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ
ÉS KIRAKODÓVÁSÁR
2014. március 28–30.
Papp László Budapest Sportaréna

és Bayreuthban is.
A ritka fogásolástól a bujkáig
Zeneszerzői munkássága mellett zongoratechnikája
legalább annyira különleges; a zongorára egyszerre
virtuóz dallamhangszerként és ütős hangszerek garmadájaként tekint. Munkásságának egyik mérföldköve, a Békadal című darab is erről a kettősségről
tanúskodik, ahol két preparált zongorát egyszerre
szólaltat meg.

Ehhez hasonló címek tucatjával lehetne jellemezni az
évről-évre megrendezésre kerülő Táncháztalálkozót.
Kis túlzással azt mondhatnánk, elég csak felcsapni a
Néprajzi Lexikon megfelelő köteteit, kiválasztani két
random szót, s remekül érzékeltettük a magyar tánc-
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felsőoktatásig, megismerhetjük az Aranysarkantyúsokat és a Fölszállott a páva díjazottait, az esti gálaműsorokon még élő adatközlőket is láthatunk, hallhatunk.
Több jubileumi koncertet, lemez- és könyvbemutatót,
dedikálást, díjátadást kifejezetten erre a hétvégére
időzítenek. A néprajzos beállítottságúak fotókiállításokat, folklórral kapcsolatos rövidfilmeket, népi hangszerkiállítást, viseletbemutatót is találnak maguknak.

forrás: tanchaztalalkozo.hu

S ha ez még mindig nem lenne elég, ott a hatalmas
zsibvásár. A küzdőtér két oldalán kézműves munkával
készített népi portékák, ruhaneműk gazdag választékát találjuk, egy alagsori teremben pedig a nagyrészt
szülőföldjük viseletét áruló néniket, bácsikat. Aki még
soha életében nem járt a Táncháztalálkozón, érdemes
megismernie ezt a színes forgatagot!
Tatai Lilla

házas társadalom legfontosabb fórumának sokszínű
kínálatát. Egy biztos, nemigen találni még egy rendezvényt, mely ilyen jól reprezentálná népzenei és néptánc hagyományaink tájegységek szerinti sokszínűségét. A résztvevő fellépők és látogatók tekintetében is
elmondhatjuk: valószínűleg sehol másutt nem képviseltetik magukat ekkora tömegben a világ legkülönbözőbb pontjairól érkező, magyar ajkú közösségek.

A FUVOLA TANSZAK TAVASZI HANGVERSENYEI
Scheuring Kata, Szántó Katalin
és Nemes Réka hangversenye
2014. március 17. 19:00.
Régi Zeneakadémia, Kamaraterem.

Reggeltől egészen az esti gálaműsorokig a vállalkozó
szelleműek két helyszínen, hozzáértő tanárok irányításával ismerkedhetnek a legkülönbözőbb táncokkal,
a táncházakban népszerűnek számító rendektől a ritkaságszámba menőkig. Ezek tematikájában évről-évre
más nagy tájegység kap kitüntetett szerepet. A kicsinyekről sem feledkeztek meg, őket gyermekjátékokkal
és -táncokkal várják. A spontánabb mulatságokat ked-

Hotzi Panni és Nemes Réka hangversenye
2014. március 22. 17:00.
Müpa, Üvegterem.

velők és a népi ízekre éhesek a folkkocsma felé vehetik
az irányt, zárás után pedig valamelyik pesti folkbarát
szórakozóhelyen köthetnek ki.

Sebők Erika növendékeinek koncertje
2014. április 17. 19:00.
Zeneakadémia, X. terem.

A Táncháztalálkozó másik fontos profilja a hagyományőrzésben részt vevő együttesek, kiemelkedő személyiségek seregszemléje. Bepillantást nyerhetünk a népzeneoktatás intézményeinek munkájába alapfoktól a

Oross Veronika növendékeinek koncertje
2014. május 12. 19:00.
Zeneakadémia, X. terem.
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BA diplomahangverseny
2014. március 26. 16:00.
Régi Zeneakadémia, Kamaraterem.

AJÁNLÓ
A TEJESEMBER, AKI „NEM HAGYJA TOVÁBB MÉRGEZNI AZ ORSZÁGOT”

Cserpes István (fotó: Somfai Sándor)
A KKK vendége: Cserpes István (március 5.)
A Kollégiumi Kulturális Klubestek következő rendezvényén a Cserpes Sajtműhely és a Cserpes Tejivó hálózat
életre hívójával és tulajdonosával, Cserpes Istvánnal
beszélgetünk. Idén lesz 22 éve, hogy megindult a
gyártás a kapuvári tejüzemben, s a sikertörténet azóta
töretlen, hiszen ma már országszerte alig akad olyan,
aki ne tudná, hogy a Cserpes név a minőség védjegye
az élelmiszeriparban. Bár a hálózat egyre kiterjedtebb − ebben a hónapban nyit a negyedik Cserpes
Tejivó Budapesten (a MOM Sportközpontnál) −,
ez szerencsére nem megy a minőség rovására, mivel
Cserpes István azóta sem adta fel szándékát, hogy
természetes tejtermékeket, élelmiszereket juttasson el a lehető legtöbb háztartásba. Hogy kezdeti
célkitűzései mennyire nem változtak, azt a közelmúltban kapott elismerései is bizonyítják: 2012-ben
az Ernst and Young Az év üzletembere díj „Merész
újítója” lett, ugyanebben az évben elnyerte az Év
Üzletembere Kisalföld Presztízs díjat. A Cserpes Sajtműhely is viselheti a Superbrands 2013 védjegyet,

megkapta a MagyarBrands elismerést és a 2013-as
Design Mangement Díjat is.
Ahogyan Cserpes István megfogalmazta: „Nem azt állítom, hogy mi vagyunk a tejipar csúcsa és nincs nálunk
okosabb, ügyesebb, belevalóbb. Nem. Egyszerűen egy
másik utat választottunk, nem a sztrádát, hanem a
keskeny, kanyargós, buktatókkal teli ösvényt. Sokszor
saját helyzetünket nehezítjük, és óriási kockázatot
vállalunk azzal, hogy nem teszünk bele ezt-azt, de ez
elvi kérdés!”
Aki ellátogat a Zeneakadémia Bartók Béla Kollégiumába március 5-én (szerda), a 20 órakor kezdődő
beszélgetésből közelebbről is megismerheti ezt a sikertörténetet. A két moderátor, Tóth Endre és Czinege
Ádám több gasztronómiai kérdést is Cserpes Istvánnak
szegeznek majd.
A belépés díjtalan, de e-mail regisztrációhoz kötött,
a jelentkezéseket a jelentkezes@lfzehok.hu címen
várjuk.
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FIGYELŐ
I. NEMZETKÖZI MARTON ÉVA ÉNEKVERSENY
A Zeneakadémia 2014. szeptember 15–21. között
rendezi történetének első, saját szervezésű nemzetközi zenei versenyét.
A négyfordulós, 42.000 euró összdíjazású I. Nemzetközi Marton Éva Énekverseny előválogatása a jelentkezők által a verseny honlapjára 2014. március 31-ig
feltöltött, vagy postán beküldött videók alapján történik. Az énekesek zongora vagy zenekari kísérettel
előadott, szabadon választott barokk darab (opera-,
oratórium-, vagy kantátarészlet) és egy másik ária
felvételével pályázhatnak.
Bővebb információk és online jelentkezés a verseny
honlapján: martoncompetition.hu.
Forrás: zeneakademia.hu

A KELLER KVARTETTÉ A DEUTSCHE
SCHALLPLATTENPREIS
A német, osztrák és svájci zenekritikusok és újságírók
a Keller Kvartett új Ligeti-lemezét tartották 2013 utolsó negyedévében a legjobb kamarazenei felvételnek.
A világ egyik legrangosabb szakfolyóirata, a londoni The Strad által is magasra értékelt Ligeti: String
quartets nos. 1 & 2., Barber: Molto adagio from String
Quartet op.11 című album az ECM gondozásában
jelent meg tavaly tavasszal. A Zeneakadémia kamarazenei műhelyét és rezidens zenekarát, a Concerto
Budapestet is vezető Keller András nevével fémjelzett
világhírű vonósnégyes Ligeti György és Samuel Barber
műveiből készített felvételt – a zsűri méltatása szerint
egészen kivételes módon, empátiával és humorral
szólaltatva meg az emblematikus darabokat. Keller
András, illetve az általa vezetett formáció hetedik alkalommal nyerte el a világ egyik legrangosabb kritikusi
szervezetének elismerését.
Forrás: zeneakademia.hu
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KÉT ZENEI GÉNIUSZ,
LISZT ÉS BARTÓK ZARÁNDOKÉVEI
SVÁJCBAN ÉS MAGYARORSZÁGON
A Zeneakadémia és a genfi La Haute École de Musique
de Genéve 2013 őszén együttműködési projektet indított Két zenei géniusz, Liszt és Bartók zarándokévei
Svájcban és Magyarországon címmel.
A kezdeményezés célja, hogy a két világhírű magyar zeneszerző életművén keresztül erősítse a két zeneakadémia partnerségét olyan workshopokon keresztül,
amelyeken az egyetemek tanárai mesterkurzusokat
tartanak, zenetudományi előadások dolgozzák föl
a komponisták helyi kötődéseit, és a workshopok
résztvevői meglátogathatják a szerzőkhöz köthető
helyeket. A mesterkurzusok Bartók vonósnégyeseivel és Liszt zongoraműveivel foglalkoznak, különös
tekintettel a svájci, illetve magyar ihletésű művekre.
A 2013 decemberében Genfben megrendezett
Bartók-workshopokat egyetemünk professor emeritusa, Devich Sándor, valamint a svájci partner képviseletében a világhírű Takács Vonósnégyes alapítója,
Takács-Nagy Gábor tartották.
A projekt 2014 áprilisában Genfben az első Liszt-kurzussal folytatódik, majd a Zeneakadémián következik a Liszt-zongorakurzus második része 2014. május
20–25. között, a budapesti Bartók-kurzust pedig június
14–18. között rendezi meg a két egyetem. A részletek
és a jelentkezés módja hamarosan megtalálható lesz
a Zeneakadémia honlapján.
Forrás: zeneakademia.hu

SIKERESEN ZÁRULT A ZENEAKADÉMIA ELSŐ
NEMZETKÖZI OPERAVIZSGA-FESZTIVÁLJA
Teltházas előadásokkal, három külföldi város zenei
és művészeti felsőoktatási intézményeinek vendégszereplésével zajlott le a 2014. január 23–26. között
hagyományteremtő szándékkal megrendezett zeneakadémiai operavizsga-fesztivál.

HÖK
Az évek óta szenzációszámba menő budapesti
operavizsgák sora 2014-ben négynapos fesztivállá
kerekedett ki. A Meláth Andrea által vezetett Ének
Tanszék növendékei ezúttal fiatal zeneszerzők
bevonásával teremtették újra Mozart zenés színpadi
világát Almási-Tóth András rendezőtanár-programvezető irányításával, s két alkalommal is színre vitték a
The Don Juan Project címre keresztelt „sosem látott”,
pontosabban nem is létező, koncertáriákból összeállított fiktív Mozart-operát. A Stockholmi Operafőiskola
a táncszínház és az oratórium határvidékén egyensúlyozó Electric Body Songs című kortárs előadással
érkezett. A firenzei Cherubini Konzervatórium Purcell
alapművét, a Dido és Aeneast gondolta újra fiatalos
felfogásban, a zágrábi Színművészeti, Képzőművészeti és Zeneakadémia pedig Stravinsky klasszikusát,
A katona történetét hozta el.

LISZT NAPOK
Április 4-én és 5-én (péntek és szombat) ismét
megrendezzük a tavalyi évben rendkívüli sikerrel
lezajlott Liszt napokat. A részletes programról a
későbbiekben tudunk bővebb tájékoztatást adni.

Forrás: zeneakademia.hu

VÖRÖSVÁRY MÁRTON III. DÍJAT NYERT
A 20. FIATAL VIRTUÓZOK
NEMZETKÖZI ZONGORAVERSENYEN
Vörösváry Márton, egyetemünk I. éves zongora szakos
hallgatója III. díjat nyert a 2014. február 12–16.
között Zágrábban megrendezett 20. Fiatal Virtuózok
Nemzetközi Zongoraversenyen. A rendezvényen 16
ország versenyzői vettek részt, melyen Magyarországot
egyedül Vörösváry Márton képviselte. Tanárai Keveházi
Gyöngyi és Gulyás István.

Liszt-napok, 2013 (fotó: Herman Péter)

BULI
A következő ZAK-os buli időpontja: március 14.
A helyszínről és a további részletekről hamarosan
tájékoztatást kaptok.
Liszt-napok, 2013 (fotó: Herman Péter)
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VADAK ÉS PROFÁNOK
ségű játékmódbeli különbséget is észrevehettünk: ha
már legényes, Gombai Tamás, iskolánk népihegedűtanára e tánchoz illőn inegál tizenhatodokat játszott,
szemben az eredeti mű egyenletes ritmusértékeit képviselő Vitárius Piroskával.

forrás: Fonó sajtóanyag

A Fonó Zenekar barokk közelítései
a Fesztivál Színházban
Jóval többet kapott szimpla lemezbemutatónál az,
aki a Vadbarokk fantázianevű koncertre a Fonó
Zenekar azonos című lemeze miatt ment el. A CD-n
hallható, barokk zenéből burjánzott kárpát-medencei „Vadbarokk”-népzene mellé a Musica Profana
régizene együttes most ízelítőt nyújtott a nem feltétlenül „szelídebb” gyökerekből, a történelmi Magyarország barokk zeneemlékeiből is. A közönség végre megtapasztalhatta a CD-ismertetőben írtakat, miszerint
a barokk magaskultúra folklorizálódása nem pusztán
dallam- és szövegemlékek megőrzését jelenti, hanem
egy sor olyan stiláris jegy átvételét, melyek jelentősen
átformálták a hangszeres népzenét.
A beköszönő rövid mű, Derecskei András
videómegosztó oldalakon már kisebb karriert befutott, szellemes ötlete, rögtön rávilágított a meglévő
analógiákra. J. S. Bach két hegedűre írt, d-moll kettősversenyének rakéta indítású ritornell-témája remekül
megállja a helyét kalotaszegi legényesként, nagyszerűen illik hozzá a népi kíséret. Egy szimbolikus jelentő-

FIGARO | 2014. március

Az est szellemi atyja Népzene Tanszékünk tanára,
Agócs Gergely volt. Műsorvezetőként általánosabb,
elvontabb párhuzamok gondolkodó befogadására
ösztönözte közönségét, nem erőltette az „ilyen-voltilyen-lett” típusú, közvetlen dallammegfeleléseket
kereső műsorszerkesztést. A táncházas slágerek és
egzotikusabb népzenék egymást színesen váltogató
világába Agócs tömör, frappáns kommentárjai barokk
megfigyelési szempontokat hintettek. Ezzel szemben a
Musica Profana összeállításairól sokszor nem derült ki,
pontosan milyen logikai kapcsolat fűzi őket a népzenei
blokkokhoz.
A régizenei részek többnyire önmagukban kerek, hatásosan felépített szvit-félék voltak, melyre az egyik
legemlékezetesebb példa a Musica Profana első önálló megszólalása volt. Egy lírai ad notam bujdosóvers
után (Térj meg már bujdosásidból) egy vidámabb éneket, a Ritka kertben szövegkezdetűt kapcsolták össze a
hasonlóan élénk, népszerű tánccal, a Bergamascával.
A párosítás találó volt: a két dallam kezdete azonos,
harmonizálásuk és formai szerkezetük pedig hasonlít
egymásra. Az autentikus kört ismételgető harmóniamenetre épülő Bergamasca aztán egyre fokozódó
hangulatú variációsorozatba csapott át, melyben a
zenészek bemutathatták a barokk dallami figurációk,
díszítések sokféleségét és hangszeres virtuozitásukat.
Szólisztikus, improvizatív szólamaik egy pillanatra sem
bomlasztották a kamarazenei egységet, játékuk percek
alatt lenyűgözte a közönséget.
A Fonó Zenekar műsora is tág teret adott tagjainak sokoldalú tehetségük megcsillogtatására. Agócs Gergely
még hangszerének apró gikszere ellenére is kitűnően
dudált, szuggesztív énekmondói teljesítménye pedig

VÁJTFÜL
kevésbé lenyűgöző kobzolását is bearanyozta. Gombai
Tamástól és Pál István „Szalonná”-tól megszokhattuk,
hogy merőben különböző hegedűtechnikát igénylő
tájegységek zenéiben is megállják helyüket. Nehezen
tudok viszont plasztikus, cizellált stílusuktól távolabbit
elképzelni, mint a mezőségi játékstílus. Ezért bámulatos, hogy intenzív vonókezelésüket milyen meggyőzően tudták a durvább tónusú ördöngösfüzesi táncok
szolgálatába állítani. Tudásuk legjavát, felszabadult
művészegyéniségüket a kalotaszegi rend mutatta meg
legjobban. Navratil Andrea legemlékezetesebb megszólalása is kalotaszegi dallam volt, a Holtig bánom
kezdetű hajnali.
A hangosítás sajnos hagyott némi kívánnivalót maga
után. A kissé túlzásba vitt hangerőnél sokkal nagyobb
problémának éreztem jó néhány hangszer természetes hangszínétől eltérő hangzását és pár zeneileg
indokolatlan szólamarányt.

A barokk műzene folklorizálódásán túl e vidám hangulatú este még egy fontos tanulsággal szolgált.
A két együttes a komolyzenében a romantika sztárkultuszával háttérbe szoruló, több hangszerű muzsikus
portréját hívta elő, s általa azt a felismerést, hogy egy
igazi zenész muzikalitása szinte bármilyen közvetítő
instrumentumon keresztül átüt.
Tatai Lilla
(Vadbarokk – A barokk zene élő hagyománya a
Kárpát-medencében. 2014. január 11. 19:30, Művészetek Palotája – Fesztivál Színház. Km: Fonó Zenekar,
Musica Profana.)
A cikk eredeti formájában a
PPKE BTK kuk.hu oldalán jelent meg.
forrás: Fonó sajtóanyag
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LISZT-REFLEXIÓK
2014. február 10-én, hétfőn a Zeneakadémia Solti György Kamaratermében a Koreai Liszt Társaság művészei –
Kwiran Lee, Yun Ha Hwang, In Mee Park és Eun Kyung Hong – adtak kétzongorás hangversenyt, Liszt-reflexiók
címmel. A koncert apropója és műsora egyaránt különleges volt.
Először is érdemes röviden visszapillantanunk a budapesti Zeneakadémia és Dél-Korea korábbi, termékeny
kulturális kapcsolatára. 2009-ben Dél-Korea egyik
legnépesebb városában, Daegu-ban adott sikeres koncertet a Liszt Akadémia Szimfonikus Zenekara, Berkes
Kálmán vezényletével. Az előadás a két ország közötti
diplomáciai kapcsolatfelvétel 20. évfordulójához
kötődött, 1999 augusztusában alakult meg ugyanis a
Koreai Liszt Társaság. Ettől az évtől szerveznek rendszeresen Liszt-műveket megszólaltató koncerteket.
Liszt születésének bicentenáriuma alkalmából 2011ben is számos alkalommal hangzottak el művei a koreai közönség előtt, s 2011-ben került sor Szöulban
a Krisztus oratórium koreai bemutatójára is. 2014.
február 6-án Budapesten adott koncertet a 25 éves
Koreai Liszt Társaság, amelynek négy fellépője nem volt
más, mint a hétfői, kamaratermi koncert zongoristái.

Elsőként Jin Won La San Jo című, 1993-ban keletkezett
négykezes darabját hallhattuk Kwiran Lee és Yun Ha
Hwang interpretációjában. A lebegő, kavargó bevezető
után unisono jelent meg az egyszerű, letisztult téma.
A szerző a zongora teljes hangterjedelmét kihasználta,
díszítettsége, trillái pedig Liszt virtuóz darabjaira emlékeztettek. Az újabb formarészben táncos duda-szerű
basszus felett kemény, karakteres dallam szólt, egyre
távolodva a bevezető simogató bizonytalanságától.
Elérkeztünk a „friss táncig”, melynek unisono témáját
csipkelődő staccatók kísérték. Lendületes, ám mégis
körbe-körbe haladó, kimozdulni nem tudó anyaga a
bevezetőnek immár ellenpólusaként hatott. A monotonitás baljóssá vált, a tánc a basszusban egészen
fenyegetővé, majd valahol mélyen, váratlanul megszakadt, lezáratlanságával is emlékeztetve egyes késői
Liszt-művekre.

Dél-Korea és Magyarország zenei kapcsolatáról írva
szólnunk kell a 2009 óta rendszeresen megtartott
Koreai Liszt Zongoraversenyekről is. 2010-ben Kemenes
András, majd 2011-ben és 2013-ban Jandó Jenő
vett részt a zsűri munkájában. Jandó Jenő Dél-Koreában mesterkurzust is tartott, majd több koncerten játszotta Liszt kompozícióit. A verseny fődíja egy
egészéves ösztöndíj a budapesti Zeneakadémián.

A következőkben Liszt Mazeppa szimfonikus költeményének 1874-ben készült, kétzongorás átiratát
In Mee Park, valamint Eun Kyung Hong játszotta.
A virtuóz, magával ragadó előadás egyetlen gyengéjének a ritmika túlzott egyenletességét, kiszámíthatóságát éreztem. Ugyanakkor bizonyos szakaszok remekül
épültek fel és bomlottak ki a közönség füle hallatára.

Hogy a hangverseny különleges alkalom volt, már láthattuk, azonban most vegyük szemügyre az elhangzott
műveket is. Liszt hatása az őt követő zongoristák és
zeneszerzők generációira közismert; az azonban talán
kevésbé, hogy dél-koreai kortárs komponisták számára
is inspirációt jelent művészete. A koncerten felváltva
hangzottak el három kortárs koreai zeneszerző: Jin
Won La, Ockmi Han, Dae Sung Kim zongoradarabjai,
valamint Liszt egyes két zongorára átírt művei.
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A koncert első részének utolsó darabja ismét egy kortárs dél-koreai szerző világába engedett bepillantást.
Ockmi Han Beau Soir című kompozíciója 2009-ben
íródott, s most Eun Kyung Hong, In Mee Park, Kwiran
Lee és Yun Ha Hwang adták elő. Újra hullámzó, bizonytalankodó bevezetőt hallottam, amelyet felfelé haladó kromatikus menetek tettek egyre intenzívebbé.
A fent megszólaló trillák, repetáló hangok – mintegy
a passzázsok maradványaiként – fokozták a feszültséget. A dagadó-apadó, hangnemileg semerre sem
tartó zenei anyag azonban csak ringatózott tovább.

VÁJTFÜL

A skálák most lefelé kezdtek peregni ostinato akkordok, tremolo és trillák kísérete mellett. A négyszer
felcsapó glissandót táncos tombolás követte, a skálák
immár összegabalyodva fel-le szaladgáltak, s valahol
magasan a Villa d’Este szökőkútjainak csilingelő trillái
visszhangzottak. Lendületes dúr záróakkorddal tört ki
a szünet.
A koncert második fele a Les Préludes 1853–58 között
keletkezett kétzongorás átiratával folytatódott. Kwiran
Lee és Yun Ha Hwang játékát hallhattuk. Az előadás
összességében egy kissé darabos, szögletes volt, de
nem nélkülözte az erős drámai és szép lírai pillanatokat sem, s egyes szakaszokban a fafúvók hangszínét is
remekül visszaadták. A közönség lelkesen adott hangot tetszésének.
Dae Sung Kim Arirang Puri című művének magyarországi bemutatója következett, Eun Kyung Hong és In
Mee Park előadásában. Az eddig elhangzott kortárs
művekhez hasonlóan itt is unisono hangzott el a fontos téma, majd kavargásba kezdtek a virtuóz menetek, s robosztus akkordok csaptak fel a basszusból.
Az arpeggiók most bizonytalanság érzetét keltették,
majd a nagyon mély regiszterben egy árva – de tonikai
zárás hatását keltő – hang tett pontot a darab végére.

fotó: Zeneakadémia / Felvégi Andrea

A koncert zárásaként – s ez jól felépített programra vall – Liszt II. magyar rapszódiája hangzott el
R. Kleinmichel nyolckezes átiratában. A négy zongorista hölgy előadása hol veretes, súlyos, hol pattogóan táncos, majd líraian elandalodó és újra virtuóz,
pergő volt. Igazi örömzene kerekedett a hálás darab
előadásából, amelyet a hallgatóság vastapssal és
„bravo” kiáltásokkal üdvözölt.
Fedoszov Júlia
(Liszt-reflexiók – A Koreai Liszt-társaság kétzongorás
estje. 2014. február 10., Zeneakadémia – Solti György
Kamaraterem. Műsor: Jin Won La: San Jo (Kwiran Lee,
Yun Ha Hwang), Liszt: Mazeppa (In Mee Park, Eun
Kyung Hong), Ockmi Han: Beau Soir – magyarországi
bemutató (Eun Kyung Hong, In Mee Park, Kwiran Lee,
Yun Ha Hwang), Liszt: Les Préludes (Yun Ha Hwang,
Kwiran Lee), Dae Sung Kim: Arirang Puri – magyarországi bemutató (Eun Kyung Hong, In Mee Park),
Liszt – R. Kleinmichel: II. magyar rapszódia (Yun Ha
Hwang, Kwiran Lee, In Mee Park, Eun Kyung Hong).)
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BANDEMONDA

EGY ÖTTAGÚ KVARTETT

Richter Dorottya, Szabó Zsolt és Lachegyi Anna (fotó: Blaskó János)
Bandemonda rovatunk most egy fiatal régizenei
együttest mutat be: Lachegyi Anna, Richter Dorottya
és Szabó Zsolt gambaconsortját.
A formáció alakulásának legfontosabb előzményei a
Bartók konzihoz kötődnek, ahol 2011-ben a szolfézstanárként dolgozó régizenész, Dinyés Soma elkezdte gambázni tanítani az érdeklődő vonós diákokat.
A fiatalok, akik eleinte csak barátkoztak a hangszerrel
és a stílussal, rövid idő alatt lelkes csapattá formálódtak. Néhány külsős taggal kiegészülve, pár hónap
közös munka után felvették a (talán kicsit anakronisztikusan hangzó) Bartók Consort nevet, és azóta rendszeresen koncerteznek.
Legtöbbjüknek annyira szívéhez nőtt a consortozás,
hogy érettségi után is folytatták – immár kicsit kötetlenebb módon. A tagok olykor kisebb formációkat alkotva is felléptek egy-egy koncerten, így volt ez
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2012 telén is, amikor a Tabulatúra régizene-együttes
meghívta egy estjére Lachegyi Annát, Richter Dorkát
és Szabó Zsoltot trióban játszani. A felkészülés során
hamar megmutatkozott, hogy egyetlen koncertnél
sokkal több lehetőség rejlik ebben a felállásban, így
elhatározták, hogy folytatják a próbákat hárman, a
maguk örömére. Apránként tekintélyes repertoárjuk
állt össze, és hamarosan egyre több alkalmuk adódott
közönség előtt is muzsikálni.
Repertoárjukon eleinte angol és német reneszánsz
komponisták: John Jenkins, Thomas Tomkins, Orlando
Gibbons, Thomas Morley és Johann Rosenmüller művei, valamint J. S. Bach triói és triószonátái szerepeltek.
Idővel elkezdtek Szabó Zsolt által készített átiratokat is
játszani, emellett töretlen lelkesedéssel bújják a zenei
antikváriumok polcait és könyvtárak katalógusait új
prédákért.

BANDEMONDA
lában, műsoron főleg Henry Purcell-áriákkal és John
Dowland-dalokkal. Az utóbbi szerző művei okoztak
némi fejtörést a consortnak, hiszen a rendelkezésre
álló lanttabulatúrákat ki kellett bogozni és a kíséretet
át kellett írni három gambára. A végeredmény azonban megérte a fáradozást, különleges hangzásvilág jött
létre, melyben a három gamba és az énekszólam harmonikus egységet alkot.
Adriána csatlakozása után még egy új „tag” érkezett az
együttesbe: Richter Dorottya gambája, amely különleges összművészeti alkotás lévén mindenképp érdemel
néhány szót. A hangszer teste Nicolas Bertrand mester 1704-re datált gambájának kópiája, melyet Bárdi
Szabolcs készített, a kost mintázó fejet pedig Dorka
nagyapja, a Kossuth-díjas szobrászművész, Csíkszentmihályi Róbert faragta. A hangszer, mely 2014 januárjában készült el, hazánkban egyelőre egyedülálló
együttműködés hangszerkészítő és képzőművész
között.

Kalafszky Adriána (fotó: Blaskó János)
A trió megalakulása óta játszott már Győrben, Zsen�nyén és Budapesten. Közös koncertet adtak a Musica
Profana együttessel és Andrejszki Judit énekesnővel Tatabányán és Nágocson, valamint több határon
túli helyszínen: Nagyváradon, Temesváron és Déván,
ahová rendszeresen visszatérnek. 2013 telén adventi hangversenyen léptek fel Andrejszki Judittal
Zágrábban, ahol a nagy sikerre való tekintettel 2014
nyarára újabb felkéréseket kaptak a horvát főváros
bazilikájába, valamint Fiumébe.

A közeljövő tervei között szerepel a már említett
debütáló koncert Kalafszky Adriánával, valamint
a kvartettel párhuzamosan továbbra is működő
gambatrió családias hangulatú műsora az Atlantisz
könyvesboltban. További információk találhatók az
együttes facebook-oldalán.
Bolyki Sára
fotó: Gollob Balázs

2013-ban a trió megismerkedett Kalafszky Adriánával,
és lassan körvonalazódni kezdett egy új formáció és
új műsor létrehozásának ötlete. Az énekesnő csatlakozásával született meg az Ariadné Consort, amely a
krétai királylánynak, a hős Thészeusz kedvesének nevét vette fel. A négytagú formáció első projektje egy
tavaszköszöntő koncert lesz a Vojnovich-Huszár Vil-
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SZENÁTUS

AZ ÚJÉV ELSŐ SZENÁTUSI ÜLÉSEI
Január
A Szenátus január 21-én tartotta a 2014-es év első
ülését. Több tekintetben különleges volt ez a nap, a
megszokott főtitkári levezénylés helyett Sándor Miklós
vezette az ülést. Vigh Andrea elmondta, hogy az Egyetem főtitkár nélkül maradt, mert Fülöp László közös
megegyezéssel felmondott. Munkáját ezúton szeretnék megköszönni a Hallgatói Önkormányzat nevében.
A rektorasszony elmondta, hogy a jogi vonal ennek
ellenére továbbra is biztosított marad.
Az ülés különlegességét jelentette az is, hogy a
Szenátus elsőként kívánta tárgyalni az egyebek napirendi pontot. Az index.hu-n (http://index.hu/
kultur/2014/01/17/komolyzenei_szuperkozpontot_
akar_a_kormany) néhány nappal az ülés előtt jelent
meg egy hír, miszerint a kormány létre akar hozni egy
nagyszabású koncertrendező központot, melynek
élére volt rektorunk, Batta András kerülne. A központ magába foglalná a Magyar Állami Operaházat, a
Művészetek Palotáját, az Országos Filharmóniát és a
Zeneakadémiát. Az új szerv biztosítaná a pénzt és ellenőrizné az intézmények szakmai és gazdasági működését. A kormány-előterjesztés kész szövegét a Müpa
és az Opera vezetői megkapták, de számukra is az újdonság erejével hatott; nem is támogatták. A Zeneakadémia az ülés időpontjáig erről nem kapott hivatalos
tájékoztatást, s mivel csak a kiszivárgott hírekre lehetett volna hivatkozni, Vigh Andrea javaslatára megfogalmaztak egy állásfoglalást az Egyetem részéről,
melyet a szenátusi tagok egyetértésben elfogadtak.
A következő napirendi pontban Vigh Andrea rektori
beszámolóját hallhattuk. A 2013-as év volt az EU-s
program csúcspontja, január óta az egész Egyetem a
megnyitóra készült, miközben az oktatás zavartalanul
működött. Elmondta, hogy a képzési struktúra kibővült, közös álláspont alakult ki a többi zenei felsőoktatási intézménnyel, melynek értelmében körvonalazódott az új tanárképzés. Rengeteg kiemelkedő koncert
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volt az évben, például az opera- és az áriavizsga, a karmestervizsgák, orgona diplomák, az izraeli nagykövetségen tartott koncertek, Varázsfuvola-bemutató a Solti teremben, 122 tanszaki, 11 doktorandusz-koncert,
57 egyéb hallgatói hangverseny és még sokáig sorolhatnánk. Az új nyugdíjrendelet miatt sok kollégától búcsúzott az Egyetem. A Zeneakadémia névváltoztatást
kezdeményezett a minisztériumban, ám ez sikertelenül zárult. Kialakult az új arculat, az új honlap, visszakerültünk a zenei életbe, elkészült a Liszt téri épület.
A nemzetközi kapcsolatok is tovább fejlődtek, számos
pályázaton sikereket értünk el. Összességében nagyon
sikeres évet tudhat maga mögött a Zeneakadémia.
A harmadik napirendi pontban a Felvételi Szabályzatot
módosította a Szenátus. Erre a tanárképzés átalakulása miatt volt szükség.
A negyedik napirendi pontban Szántó Andrea számolt
be arról, hogy az Egyetemnek problémái vannak egyes
bérek elszámolásával, ezért javaslatot tett a Foglalkoztatási Követelményrendszer módosítására, melyet a
Szenátus elfogadott.
Az utolsó napirendi pontban Kutnyánszky Csaba
rektorhelyettes egy konzorciumról számolt be, melyet
a Képzőművészeti Egyetemmel kötne a Zeneakadémia. Ennek lényege, hogy az ének- és rajztanárokat
szeretnék továbbképzésekkel segíteni.
Február
A Szenátus követező ülésére 2014. február 11-én
került sor. Vigh Andrea köszöntő szavai után a testület rögtön rátért a napirendre. Czinege Ádám Balázs
HÖK-elnök kérésére az egyebek napirendi pont egyik
részét előrehozottan tárgyalta a Szenátus. Vigh Andrea
rektorasszony elmondta, a korábban említett koncertközpont szervezésével kapcsolatban a Zeneakadémia
vezetése több tárgyalást folytatott a minisztérium
képviselőivel és Batta András kormánybiztossal, mely-
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nek eredményeként az Egyetem számára előnyös
konszenzusra jutottak. Ezt erősítette a Szenátus által
elfogadott állásfoglalás is, melyet a kormány a döntés
meghozatalakor figyelembe fog venni. Részletesebb
információk később lesznek nyilvánosak.
Az első napirendi pontban a kulturális igazgató és a
marketingigazgató számolt be a 2013-as évről. Csonka András kulturális igazgató elmondta, hogy 2013.
október 22-től, a Liszt téri megnyitótól számítva 57
koncert volt a Nagyteremben és 13 esemény a Solti
György Kamarateremben. Hozzáfűzte, hogy a megnyitó előtt is volt élet a Zeneakadémián, az első félévben
267 koncertet adtak a hallgatók. Az Egyetem a tervek
felett teljesített mind a nézők számában, mind a jegyek eladásában. Elmondta azt is, hogy a koncertekre
átlagosan 27 hallgató ül be. Ennél jóval nagyobb a befogadóképesség, így ezúton is biztat minden hallgatót
a koncertlátogatásra. A jegyek legnagyobb részét az
online felületen adják el, majd ezt követi a saját jegypénztárban történő értékesítés. Csonka András szerint
a koncertszervezés mindenhol veszteséges műfaj, így
itt is, de szerencsére volt is és várható is állami támogatás. Szabó Stein Imre beszámolójából megtudhattuk, hogyan készült el az új honlap, miként születik a
koncertmagazin, az egyestés műsorfüzetek, a vendégkönyv. Egységes arculatot alakítottak ki a kiadványok-

nak és a plakátoknak. Számos média-együttműködést
és barterüzletet kötött a Zeneakadémia, többek közt
a T-Systemmel és a Telekommal, a Metropollal és a
Librivel.
A második napirendi pontban a Gazdálkodási Szabályzat módosítására került sor. Ennek legfőbb oka a
vonatkozó jogszabályok változása volt. A módosítás
szerkezeti és tartalmi elemekből áll.
A harmadik napirendi pontban egy szándéknyilatkozatról tárgyalt a testület, az Egyetem köznevelési intézményeinek átalakításáról, azaz a Hangszerészképző Bartók Konziba való beolvasztásáról. A Hangszerészképző
Szakközépiskola 2014. július 31-i hatállyal megszűnik,
jogutódja a Bartók Konzervatórium. A testület felkérte
az Egyetem vezetését, hogy a köznevelési intézmények átszervezésével kapcsolatos, az előterjesztésben
foglalt eljárási lépéseket, illetve feladatokat, a megjelölt határidők figyelembe vételével, végezze el.
Az egyebek napirendi pontban szó esett a Képzőművészeti Egyetemmel létrehozni kívánt konzorcium helyzetéről. A Szenátus elfogadta, hogy a konzorciumot
minél hamarabb életre kell hívni.
Nász Renáta
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MÚLTIDÉZŐ
A márciusi Múltidéző rovatban e hónap híres szülöttéről, Bartók Béláról gyűjtöttünk össze néhány
történetet. Mint majd az alábbi anekdotákból is láthatjuk, Bartók a természettel alkalmasint
sokkal inkább szót tudott érteni, mint embertársaival, akiket olykor meghökkentett szűkszavú, de mindig
lényegre tapintó fogalmazásmódja.
Ozsvárt Viktória
Bartók személyiségéből fakadó jellegzetessége volt,
hogy nem szerette érzéseit kiteregetni. Ezért jegyezte
meg róla egy amerikai zenekritikus a következőt:
„Nemcsak hogy nem teszi ki a szívét közszemlére,
hanem inkább egy bank páncélszekrényébe rejti.”
Az anekdota szerint Isidore Philipp, a legendás tanár
felajánlotta a fiatal Bartók Bélának, hogy bemutatja
kora ünnepelt zeneszerzőjének, Camille Saint-Saënsnak. Bartók elhárította. Philipp ekkor egy másik
komponistával próbálkozott, Charles-Marie Widort
ajánlotta, amit Bartók ugyancsak visszautasított.
„– Hát ha nem akar velük találkozni, akkor kivel
szeretne megismerkedni? – kérdezte Philipp.
– Debussyvel – hangzott Bartók válasza.
– De hát ő egy rettenetes ember – mondta Philipp.
– Mindenkit utál, és biztosan nagyon goromba lesz
magához. Azt akarja, hogy megsértse magát?
– Igen – felelte Bartók.”

felelősségteljes feladat. Ebbe a szerepkörbe került
Molnár Antal, és mivel Bartók Béla volt az előadóművész, ne csodáljuk, hogy a lapozó a muzsika hatására
elmerengett.
„Egy ízben lapoznom kellett a mesternek. Mivel
belefeledkeztem az ő zseniális játékába, egyetlen
alkalommal egy másodperccel később lapoztam a
kelleténél. Bartók persze – megfelelően a schumanni
szabálynak – megtorpanás nélkül, simán folytatta
a zeneszöveget, de az előadás végeztével gúnyosan odaszólt nekem: »Késett!« Ez a csekélység is
megbélyegző volt a szemében.”
Bartók Yehudi Menuhinnal hegedű-zongora szonátájának egyik tételét próbálta. Már az első pillanattól
kezdve csodálatos összhang volt a két muzsikus közt.
Egyszer csak a tétel végére érve Bartók megjegyezte:
„– Mindig azt hittem, hogy ilyen előadás csak jóval
a zeneszerző halála után lehetséges.”

Ifj. Bartók Béla édesapjáról szóló visszaemlékezésében
kiemelte, mennyire szerette és tiszteletben tartotta a
komponista az állatokat:
„Amikor Rákoshegyen laktunk, baromfiakat is tartottunk. A nehezebb háborús időkben megtörtént,
hogy árván maradt csibéket kézből etetve neveltünk
fel, így ezek személyes ismerőseinkké váltak. Apám
nem engedte őket levágni a legnehezebb élelmezési
viszonyok között sem.”

Egy vonósnégyes első hegedűse egyenesen a
zeneszerzőtől szerette volna megismerni Bartók I.
vonósnégyesének előadással kapcsolatos fortélyait,
ezért levelet küldött a komponistának, amelyben
kikérte véleményét bizonyos helyek tempóiról.
Bartók kimerítő terjedelemben, ötoldalas levélben
válaszolt, amelyben nemcsak részletesen kitért valamennyi – annak idején megadott – tempóutasításra,
hanem szinte mindegyiket módosította is.

A természet nyugalmát Bartók olykor még a legádázabb körülmények között is meg tudta őrizni.
A Csodálatos mandarin fogadtatása az 1926-os kölni
ősbemutatón hírhedt botrányba fulladt: a hallgatóság
hangosan zajongott, és a zenét közbekiáltásokkal és
kifütyüléssel zavarták meg. Konrad Adenauer, akkori
kölni polgármester a karmester, Szenkár Jenő lemondását követelte. Bartók az előadás végén utat tört
magának a karmester öltözőjébe, és megvilágította
legfontosabb panaszát az estével kapcsolatban:
„– Jenő, a harmincnegyedik oldalon a második
klarinétra azt írtam, hogy mezzoforte, de nem
lehetett hallani. Légy szíves ezentúl az utasítást
fortéra változtatni.”

A második világháború után egy vonósnégyes Zürichbe akart utazni, oda szólította őket szerződésük egy
koncert erejéig. A határőrök túlbuzgó akadékoskodását a nyelvi nehézségek csak fokozták. A zenészek a
döcögő kommunikáció felgyorsítása érdekében átadták az esedékes hangverseny nyomtatott programját.
A határőr elolvasta a műsort, de felmerült benne egy
kérdés, aminek a következőképpen adott hangot:
„– Itt csak három név áll, Beethoven, Mozart, Bartók –
és melyikük a negyedik?”

Bizonyára mindannyian lapoztunk már koncerteken, így tapasztalatból tudjuk, hogy lapozónak lenni
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Források: Így láttuk Bartókot, szerk.: Bónis Ferenc.
Budapest: Zeneműkiadó, 1981. Muzsikusanekdoták,
Márkus János válogatása. Budapest, Rózsavölgyi és
társa, 2009. Zenei anekdoták, aforizmák és viccek,
Márkus János gyűjtése. Budapest, Rózsavölgyi és
társa, 2011.

PORTRÉ

MŰVÉSZ-LELKEK PSZICHOLÓGUSA

Koncsek Andrea (fotó: Herman Péter)
Koncsek Andreát pedagógia és pszichológia óráiról,
illetve közvetlenségéről és segítőkészségéről ismerik,
főként a tanár szakos hallgatók. Aki e sorokat továbbolvassa, vele találkozhat.
Uzsaly Bence: A zeneakadémiai tanítás mellett a
munkádnak vannak más területei is. Hol, kikkel
dolgozol ilyenkor?
Koncsek Andrea: A hétfői és keddi napjaim a szolnoki
nevelési tanácsadóhoz kötődnek. Ez nemcsak Szolnokot jelenti, hanem több környékbeli kistelepülés
iskoláit, óvodáit is, ahová minden héten járok. Érdekes
világ ez. Vannak olyan iskolák, ahol szinte 100%-ban
roma gyerekek tanulnak, de jó körülmények között, és
sok szakember segítségével. Az ő munkájukat segítem,
a szakembereket és a szülőket, gyerekeket egyaránt.
Az egyéni pszichológiai tanácsadás, terápia mellett
időnként óralátogatásra is meghívnak, és egy-egy

gyerek közösségi beilleszkedésével, tanulási nehézségeivel kapcsolatban kérnek tanácsot. Nagyon egyszerű emberek élnek ott, de mindenkivel sikerült
megtalálnom a hangot, és az évek során kialakult egy
kölcsönös bizalmon alapuló, jó kapcsolat közöttünk.
UB: Hogyan lehet idegenként odaérkezve kialakítani
ezt a bizalmat?
KA: Lassan és apró lépésenként, nem lehet siettetni.
Úgy pedig nem tudunk hatékonyan dolgozni, ha ők
nem érzik, hogy segíteni akarunk. Az első siker talán
az volt, amikor tartottunk egy szülői értekezletet,
amire az igazgató legnagyobb megdöbbenésére eljöttek a szülők. Az értekezlet után többen megkerestek egyesével egy-egy kérdéssel, problémával, és így
kezdődött meg a közös munka. Kialakult a rendszeres
találkozások igénye, és most már tele van a naptáram.
A nevelési tanácsadóban végzett munka mellett
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egyébként rendszeresen tartok más iskolák tanárainak
is tréningeket konfliktuskezelés vagy hatékony tanítási
módszerek témájában. Ez még egy fontos területe az
életemnek.
UB: Hogyan látod a Zeneakadémia világát? Mások
vagyunk mi, zeneakadémisták, mint a korábbi, más
egyetemeken tanított hallgatóid?
KA: Gondoltam, hogy ezt meg fogod kérdezni… Igen,
mások. Egy művészember, akinek a zene az élete
értelme, sokkal érzékenyebb, és ezt nekünk, tanároknak is tiszteletben kell tartanunk, másképp kell
közelíteni hozzá. Ugyanakkor nagyon intelligensek itt
a hallgatók. Sokan azt gondolják, hogy nem tudnak
írni, pedig én különösen nagy évezettel olvasom az
írásaikat. Ahogyan egy darabot egyéni stílusban, megformálva, impozánsan adnak elő, ugyanúgy jellemzik
ezek a vonások írásaikat is. Ez persze nem jelenti azt,
hogy nincsenek technikai problémák, mint például a
helyesírás, de ezt külön meg szoktuk beszélni, hiszen
egy tanítással foglalkozó embernek erre figyelni kell.
Még arra is gondoltam, hogy a hallgatók engedélyével
a legjobb írásokat össze lehetne gyűjteni, és kiadni.
Hihetetlenül tanulságosak tudnak lenni azok a
történetek, melyekben motivációikat, élményeiket,
céljaikat mesélik el.

tanítóképzőt végeztem. Az ottani tanáraim láttak
bennem fantáziát a pszichológia terén is. Az OTDK
keretében végeztem ikerkutatásokat, és az ebből
született nagy tanulmányom indított el az országos versenyre, aztán pedig tovább ezen a területen.
Tulajdonképpen bevonzott a pszichológia.
Az életem másik nagy területe kezdettől fogva a zene
volt. Zeneóvodába és zenei általános iskolába jártam
Salgótarjánban, több hangszeren tanultam, szinte
minden nap énekeltem kórusban, de azon kívül is: az
iskolában és otthon egyaránt. Máig nagyon szívesen
zenélek a gyerekeknek. Többek között ezért is szeretek a Zeneakadémián tanítani, mert az életem nagy
területei, a pedagógia, a pszichológia és a zene itt
ötvöződnek. Alázattal és tisztelettel szemlélem a hallgatók muzikalitását, ugyanakkor olyat tehetek hozzá a
tudásukhoz, ami hozzám igazán közel áll, és mindezt
nagyon jó kollegiális környezetben tehetem. Nem volt
könnyű beindítani az újfajta tanárképzést, de mára,
azt hiszem, egy jó csapattal olyan szabad, kreatív,
építő szellemű légkör alakult ki, ahol igazán öröm dolgozni. A nevelési tanácsadóban bármennyire is szeretem a munkámat, az újonnan jelentkező döbbenetes
mennyiségű papírmunka igen megterheli a légkört.
Itt ez szerencsére nincs így.

KA: Összetett és kacskaringós út volt ez, de azt hiszem, ez nálatok, zenészeknél sem ismeretlen. A tágabb családomban sokan dolgoztak mintaiskolában,
mintaóvodában, vagy tanítási gyakorlatot vezettek

Folytatva a történetet, a pszichológia kapcsán Kecskemét csak az induló állomás volt. Mindenképpen
szerettem volna magasabb szinten is tanulni. Az út
először mégsem a pszichológia szakra vezetett, mert
akkor már küszöbön állt a család, munkát is vállaltam,
és nem lehetett volna a további tanulást nappali tagozaton megoldani. Akkoriban még nem oktatták a
pszichológiát levelezőn, így az ELTE pedagógia szakát

tanár szakos főiskolásoknak. Valahol mindig vonzott
az iskola világa. Mindig is közösségi ember voltam, érdekelt, hogy a csoport többi tagja hogyan érzi magát.
Különösen érzékeny voltam az igazságtalanságokra,
de elsősorban nem azokra, amik engem értek, hanem
arra, ha nálamnál gyengébbekkel bántak méltatlanul.
A másokért való harc mindig közel állt hozzám.
Ez indított aztán Kecskemét felé, ahol az óvónő- és

végeztem el először. Nem bántam meg, mert a 80%-a
tulajdonképpen annak is pszichológia. Számos tárgyat
oktathattam, és visszahívtak a régi főiskolámra, Kecskemétre, hogy pedagógiát tanítsak. Máig megdöbbenek, hogy 23 éves korom óta tanítok a felsőoktatásban. A harmadik gyermekem megszületése és a PhD
megszerzése után megérett bennem a vágy, hogy
váltsak, és így kerültem a Debreceni Egyetemre, ahol

UB: Ha már szóba került a motiváció, téged mi vezetett
erre a pályára?
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szintén pedagógiát és pszichológiát tanítottam néhány
évig. A tanulás is végigkísérte az életemet. 2001-ben
Szegeden elindult az első levelező pszichológiaképzés,
itt szereztem pszichológusi diplomát. Nagyon jó évfolyamunk volt, hiszen csupa olyan ember járt oda, aki a
munkája mellett már évek óta szerette volna elvégezni a pszichológiát, csak addig nem volt rá lehetőség.
Persze, nem állt hozzám minden területe közel, például az anatómia vagy a pszichopatológia, amit az orvosi
karon oktattak, nem tartozott kedvenceim közé, de kitartottam, és megérte.
UB: A zenésztársadalomban különösen gyakori
probléma a család és a hivatás összeegyeztetése.
Mire érdemes figyelni ezzel kapcsolatban?
KA: Ez nagyon nehéz kérdés, különösen a nők esetében. Mindig arra bátorítom a hallgatóimat, hogy
tegyék mérlegre a dolgokat, és tudjanak nemet
mondani, mert néha arra van szükség. Bármennyire
is szeretünk valamit, nem éri meg tönkremenni benne. Mindig fel kell tenni a kérdést, hogy megéri-e.
Nekem a Debreceni Egyetem volt ilyen. Nagy örömmel
tanítottam ott, de akkor már csak a munkák miatt is
állandóan úton voltam a Debrecen – Szolnok – Budapest háromszögben, és ez már nem volt szerencsés a
család mellett. Végül elengedtem Debrecent, de azóta
is megtalálnak az új lehetőségek és tennivalók.

pi gyakorlásért, az látszik a párkapcsolataitokban is.
Egy párkapcsolat olyan, mint a zenélés. Minden nap
foglalkozni kell vele, komolyan kell venni, minden nap
„gyakorolni”. Mindehhez érett személyiségek kellenek. Több komolyabb, érettebb fiatallal találkozom itt,
mint más egyetemeken, ahol tanítottam.
Úgy vélem, a hivatás és a családi élet együtt folyamatos logisztika, ami segítséget igényel a házastárs
vagy a nagyszülők részéről is. Van, amikor a család
az első, és a munkatársak megértését kell kérnünk.
De azt hiszem, ez inkább pozitív dolog, ami emberibbé
tesz minket.
UB: Mivel foglalkozik a férjed?
KA: Teljesen más területen, a pénzügyek és számok
világában dolgozik. Két lábon áll a földön, és ez így
jó, talán sok is lenne két pszichológus egy családban.
Persze közös beszédtémánk van bőven, így 25 év után
is. Sok erőt és örömöt jelent számomra a családom.
Van egy érettségiző nagy fiam, jó kommunikációs és
szociális érzékkel, egy kisebbik, tizenhárom éves, aki
nagyon szeret zenélni, illetve egy hatéves kislányom,
aki egész más: érzékeny, mesélős, táncolós. Igazi sikerélmény, hogy ilyen szép és egészséges családom van,
és mellette egy hivatásom, amit igazán szeretek!
UB: Van még valami hobbid, ami ezeken kívül esik?

Továbbá mindig nagy kérdés, hogy előbb építsünk
karriert és aztán családot, vagy fordítva. Nőknél tovább bonyolítja a kérdést, hogy a gyerekvállalásnak
is van egy optimális életszakasza, amit figyelembe
kell venni. Ugyanakkor ezt mindenkinek magának kell
eldöntenie, és a párjával egyetértésben meghozni a
döntéseket. Bizonyos szempontból előnyt élveznek
a zenészek: ezen az egyetemen sokkal több olyan fiatallal találkozom, akiknek családjuk van – esetleg a
párjuk egyben csoporttársuk is –, mint más egyetemen. Hamarabb komolyodtok és köteleződtök el, mint
mások. Úgy érzem az, ahogyan a zene mellett hamar
el kellett köteleződni, felelősséget vállalni az igényes
munkáért, kitartásért, a következetes és mindenna-

KA: Akadnak még kedves tevékenységeim, ilyen a
színházba járás, a bárminemű igényes zenehallgatás,
és mindig mindenhova viszek magammal 2-3 könyvet,
mert nagyon szeretek olvasni is. Az utóbbi idő újdonsága a női kézimunka. Nagyon jól kikapcsolja mindkét
agyféltekét, ugyanakkor kreatív, és fejleszti a koncentrációt, így ajánlom mindenkinek! Egyébként a zene
is hasonlóan agyfényesítő és gyógyító tevékenység.
Aki zenél, vagy zenét hallgat, az fittebben tartja a
személyiségét, gondolkodását, érzelmeit, és ez jó
hatással van az egészségre is. Bizonyos értelemben
mindannyian zenedoktorok vagytok!
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Friss pörkölésű, olasz stílusú
kávéval várjuk!
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