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Beköszöntött a tavasz, ezt ha más nem is jelezte, az biztosan, hogy lassan országszerte véget ért a Tavaszi Fesztivál.  
Tagadhatatlanul eljött a tavasz ideje azzal is, hogy mostantól egy órával tovább lehet élvezni a napot – már 
ami az égitest jelenlétét illeti. Áprilisi Ablakunkat ezúttal az irodalom, a tánc- és a fotóművészet felé nyitjuk.

Tasnádi Réka

ÁPRILIS 24–27.
KÖNYVFESZTIVÁL A MILLENÁRISON!

www.konyvfesztival.hu

Huszonegyedik alkalommal rendezik meg Budapesten 
a Nemzetközi Könyvfesztivált. Az esemény diplomá-
ciai szempontból is fontos helyet tölt be a főváros, 
illetve Magyarország életében. Az idei könyvfesztivál 
díszvendége Törökország lesz. Kiemelendő, hogy a 
holokauszt 70. évfordulója alkalmából külön standot 
szánnak az ehhez kapcsolódó programok (például pó-
diumbeszélgetések) lebonyolítására, ezzel is erősítve 
az izraeli-magyar kapcsolatot. Az esemény különösen 

izgalmas azoknak a fiatal íróknak, akik az idén 14. alka-
lommal megrendezett Európai Elsőkönyves Írók Fesz-
tiválján mutatkozhatnak be a nemzetközi porondon.  
A fesztivál díszvendége Sofi Oksanen, aki ma az egyik 
legnépszerűbb északi szerző.

A bemutatásra kerülő könyvújdonságok közül egy oszt-
rák író, Thomas Glavinic regényére, A kamerás gyilkos-
ra szeretném felhívni a figyelmet. A könyv tavasszal 
jelenik meg az Európa Könyvkiadónál magyarul, a tör-
ténet azonban már ismerős lehet azok számára, akik 
látták a 2010-es, Gryllus Dorka főszereplésével készült, 
Pejó Róbert rendezte Látogatás (Der Kameramörder) 
című osztrák-magyar filmet (melyet az Örökmozgó áp-
rilis 1-jén az Osztrák Kulturális Fórum szervezésében 
újra műsorra tűz).

A kamerás gyilkos két pár történetét kíséri figyelem-
mel, akik a baráti szálak ellenére gyakran feszült pil-
lanatokat élnek meg egymással. A társaság nyáron 
egy Fertő-tó menti villába megy nyaralni, amelynek 
közelében nemrég egy gyermekgyilkosság történt. 
Erről előkerül egy videó is, és hamarosan kiderül: a 
négy ember egyik tagjának talán köze van az esethez.  
Hogy mi a valóság, azt megtudjátok, ha elolvassátok a 
könyvet, vagy megnézitek a filmet.

A könyvet a fesztiválon a német nyelvű országok 
standján találhatjátok meg. Thomas Glavinic írói stílus-
jegyéhez tartozik, hogy egy mindenki által jól ismert 
szituációból kiindulva váratlan fordulatokon keresztül 
fűzi a történet szálait, kicselezve vele az olvasó követ-
keztetéseit. A szerzővel a Szabó Ervin Könyvtárban és 
a Könyvfesztivál keretein belül rendezett felolvasáson 
is találkozhattok, ahol ízelítőt kaphattok a könyvből, 
hogy aztán meggyőződésből vehessétek kézbe saját 
példányotokat.
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ÁPRILIS 22–29.
BUDAPEST TÁNCFESZTIVÁL A MÜPA FESZTIVÁL-
SZÍNHÁZÁBAN ÉS A NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZBAN

www.budapesttancfesztival.hu

A Táncfesztivál nem csupán arra ad módot, hogy aki 
nem követi a táncművészet eseményeit rendszere-
sen, az ebben a pár napban mégis ellátogasson egy-
egy érdekesnek ígérkező előadásra. Ez az esemény 
a szakma számára is ünnep. Az idei Táncfesztivál két 
helyszínen, a MÜPA Fesztiválszínházában és a Nemzeti 
Táncszínházban kerül megrendezésre. A programok 
mindig a tánc világnapja köré szerveződnek, amelyet 
1983 óta tartanak emlékadásul a nagy balettművész, 
Jean-Georges Noverre születésnapján, április 29-én.  
A gazdag magyar és nemzetközi programkínálatból 
a Szegedi Kortárs Balett előadására hívnám fel a fi-
gyelmet annak zenei vonatkozása miatt, az együttes 
ugyanis Mimikri című produkciója mellett Stravinsky  
Tavaszi áldozatára készült koreográfiáját is bemu-
tatja. Előadásukra a MÜPA Fesztiválszínházában 
kerül sor április 24-én 19 órai kezdettel. A Táncfesz-
tivál részletes programját és az egyes fellépésekhez 
kapcsolódó ismertetőt megtaláljátok a honlapon.  
Érdemes áttekinteni; a megfelelő program kiválasztá-
sában válogatott fotó- és videóanyag segít.

FEBRUÁR 13 – ÁPRILIS 27.
SHIRIN NESHAT FOTÓKIÁLLÍTÁSA 

A MÉLYCSARNOKBAN (MŰCSARNOK)

Shirin Neshat amerikai születésű, perzsa származású 
rendezőnő, akinek a Nők férfiak nélkül című filmjét 
már a magyar közönség is ismerheti. A kiállítás ezút-
tal fotóira koncentrál, emellett videóinstallációkat és 
alkalmanként filmvetítéseket is láthatunk. A rendező-
nő maga is ellátogat a kiállításra, így ha szerencsénk 
van, személyesen is találkozhatunk vele. Munkáira az 
iszlám társadalmára és az iráni nők helyzetére való 
koncentráció jellemző. Ezt azonban érdemes távolság-
tartással értékelni, hiszen Neshat az amerikai kultúrá-
ba beleszületve nyúl a témához, ezért olykor elfogult 
lehet a nyugati kultúra javára, amely nem feltétlenül 
mutatja meg az iszlám kultúrákban benne rejlő szép-
ségeket (amelyről nyugaton amúgy sem esik túl sok 
szó). Mindenesetre érdemes a kiállításra ellátogatni, 
hogy valamelyest képet kapjunk a Közel-Keletről egy 
művész szemszögéből.

DEBRETZENI KATI ÉS MALCOLM BILSON 
MESTERKURZUSA A ZENEAKADÉMIÁN

A február 10–14. között a Zeneakadémián tartott mes-
terkurzus keretében a jelentkezőknek lehetőségük 
adódott belekóstolni a régizenei előadásmód világá-
ba. A két művész a mintegy öt nap alatt két-két órát 
foglalkozott az egyes kamaraegyüttesekkel, majd a 
kurzus lezárásaként február 15-én valamennyi formá-
ció fellépett a Régi Zeneakadémia koncerttermében.  
A kurzus hihetetlenül fontos és hasznos tapasztalat 
volt számomra. A bécsi klasszikus mesterek darabjait  
már sokszor hallgattam és játszottam, de a számos 
új észrevétel és látásmód megismerése megváltoz-
tatta többek közt Mozart és Haydn műveihez való  
viszonyomat.

Az óráik folyamán Debretzeni és Bilson arra biztattak  
és próbáltak rávezetni minket, hogy a lehető  
legértelmesebben és egyszerűbben szólaltassuk meg 
a darabokat. A kamaradarabok többségét udvarokban, 
kisebb termekben adták elő a célnak megfelelő hang-
szereken. Ezt a hangulatot tükrözi a zenék játékossága, 
személyessége és emberi léptéke is. Kamarapartne-
remmel, Marsovszky Pállal Mozart G-dúr szonátáját 
vittük a kurzusra. Debretzeni Kati hegedűművészként 
mérhetetlenül fontos tanácsokat adott vonások, 
ujjrendek és az ésszerű vibrato használata terén,  
valamint felhívta a figyelmet a darabban rejlő harmó-
niai összefüggésekre, artikulációra, vonásnemekre, 
díszítésekre, tempójelzésekre, zenei egységekre is.  
Bilson mindezek mellett a zenében rejlő tréfák, 
szenvedélyek és érzelmi töltetű egységek váltako-
zására helyezte a hangsúlyt. A Régi Zeneakadémián  
február 12-én tartott nagysikerű, elragadó koncert-
jükön volt alkalmunk megismerni az általuk képviselt  
előadásmódot.

A kurzus világossá tette, hogy ennek a fajta látás-
módnak a megismerése elengedhetetlenül fon-
tos egy mai zenész számára. Az a lehetőség pedig, 
hogy a Zeneakadémián két ilyen különleges tanárral  
dolgozhattunk együtt, nem mindennapi. Reméljük, 
jövőre is lesz alkalmunk folytatni a közös munkát.  
A résztvevők nevében is köszönöm Orosz Dórának a 
szervezést.

Pálos Péter
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LUKÁCS MIKLÓS TRIÓ
2014. április 11. 20:00

Budapest Jazz Club

Az eddig megszokott ajánlóktól eltérően most uta-
zásra invitálom az olvasót. Olyan világba, amelyet 
Lukács Miklós teremtett, de mindenkivel megosztja,  
aki kitárja a szívét.

Lukács Miklós cimbalmos 1977-ben született.  
A Zeneakadémia elvégzése után elmélyült a jazz és a 
kortárs zene különböző irányvonalaiban. Saját zeneka-
rai, a Lukács Miklós Trió (Cimbiózis) és a Lukács Miklós 
Quintet mellett több formáció tagja, jelentős pro-
dukciók résztvevője, Szakcsi Lakatos Bélával, Dresch  
Mihállyal és Borbély Mihállyal is rendszeresen játszik.

A Budapest Jazz Clubban viszont a puszta tények és 
adatok helyett csak a Cimbiózis marad, a három ze-
nész közös metszetébe pillanthatunk be. Lukács azon 
kevés zenészek egyike, aki a trió fogalmát helyesen 
értelmezi. A jazz műfajában sajnos megszokott az a 
forma, hogy az élen álló szólistát éljenezzük, és az őt 
kísérő zenekarra néha nem is emlékezünk. Pedig az 
igazi kamarazene három egyenrangú fél munkájából, 
kreativitásából és spontaneitásából jöhet csak létre. 
Ehhez az elképzeléshez Lukács Miklós két olyan társat 
választott, akik erre nemcsak, hogy nyitottak, de újra 
és újra kezdeményezői is a zenei párbeszédeknek.

A vezérfonalat hol a tökéletes hangszerbiztonsággal 
rendelkező Orbán György veszi át, hol pedig az a Baló 
István kapja, aki beszédszerű dobolásával igazi lendítő-
kereke a formációnak.

Vikukel Dániel

FOLK-ÍNYENCEK, FIGYELEM!
BUDAPEST FOLK FEST

2014. április 21–27.
Fonó Budai Zeneház

A Budapest Folk Fest szervezői idén is kitettek ma-
gukért, így akár elő is készíthetnénk a hálózsákokat, 
ha a Fonó egy ottalvós bulihely lenne. Mivel nem 
az, kénytelenek leszünk minden este „becsekkolni”  
a jegypénztárnál.

A sort a húsvéthétfő esti Locsolóbál nyitja az erdélyi 
Heveder Bandával. Hitvallásuk, miszerint a zenekar 
„színes gönctől mentesen, egyszerűen akarja kifejezni 
magát”, találóan jellemzi őket, hisz’ kitűnő, autentikus 
játékuk mellett olyan ízesen, olyan természetességgel 
kezd el bármelyikük énekelni egy-egy zenekari szám 
közben, ahogyan egykor a nótás kedvű parasztembe-
rek gyújthattak rá dalaikra.

A keddi koncert formációinak közös vonása, hogy 
szuverén zenei stílusukba népzenét is vegyítenek. 
A vajdasági Mezei Szilárd rendhagyó apparátusú 
kvartettje műsorával Bodor Anikónak, a szívvel-lé-
lekkel dolgozó népzenei gyűjtőnek állít emléket.  
Az észt népzenéhez egy hazánkban tanuló fiatal lány, 
Karoliina Kreintaal, valamint Porteleki Áron és Kiss 
Krisztián visz közelebb. Aznap a méltán híres Dresch  
Quartet játékában is gyönyörködhetünk.

A szerdai táncház ezúttal méhkeréki adatközlőket lát 
vendégül. Magyarország román többségű telepü-
lésének legnépszerűbb „exportcikke” a méhkeréki 
tapsos, melynek tánczenéje egzaltált, mozdulatai  
kimagaslóan virtuózak.

A György napi bálozók Ferenczi György és Pál  
István „Szalonna” muzsikáját, valamint Vadász György 
és Csete György építészek tárlatát élvezhetik (ha a 
Szent György-hegy kincsei, a borok idő előtt el nem  
bódítják érzékeiket).

Más szempontból lesz elbájoló a péntek este; olyan 
remek hangú fiatal női énekegyüttesek lépnek szín-
padra, mint Szvorák Kati és tanítványai, a Csercsel,  
a BaHorKa és Csizmadia Anna duója.

S akinek még ez sem lenne elég, szombat este lemez-
bemutatót tart a Tallabille; fellép a Buda Folk Band 
és a Góbé; megválasztják az év borait; Juan Mari 
Beltran és zenekara pedig a baszk népzenét, s annak 
emblematikus ütőhangszerét, a txalapartát ismerteti  
meg a nagyérdeművel.

Tatai Lilla

AJÁNLÓ
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négy helyszínen
Művészetek Palotája

Kobuci kert

Folk delicatess
Fonó Budai Zeneház
Hagyományok Háza

Csík Zenekar, Parapács, Cimbaliband

Locsolóbál
Etno-jazz
Méhkeréki bál
Szent György nap
Van benne muzsika!
Fúvós fergeteg
Lemezbemutatók
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STACHÓ LÁSZLÓ SIKERE

A Zeneakadémia adjunktusa a Cambridge-i Egyetem,  
az Oxfordi Egyetem és a londoni King’s College  
közös előadóművészeti kutatóközpontjának három  
hónapos ösztöndíját nyerte el. Az ösztöndíj ideje 
alatt Stachó László John Rink (elismert Chopin-kuta-
tó) és Daniel Leech-Wilkinson professzorok irányítá-
sával végez kutatásokat, valamint oktatói munkát is  
folytat, gyakorlásmódszertani workshopok keretében.

Forrás: zeneakademia.hu

FASSANG LÁSZLÓ ELISMERÉSE

A Zeneakadémia orgona tanszakvezetője 2014 őszétől 
a párizsi Conservatoire-on is tanít. A neves intézmény-
ben szeptembertől az improvizáció billentyűs hang-
szeren tantárgyat oktatja majd, és reméli, hogy a két 
intézmény között további együttműködések jöhetnek 
létre. Különösen megtisztelő a lehetőség, hiszen ez az 
első alkalom, hogy a Conservatiore orgona tanszakán 
külföldi tanárt neveznek ki.

Forrás: zeneakademia.hu

A KÖRNYEI–RAZVALJAJEVA DUÓ 
NEMZETKÖZI SIKERE

A 2014. február 20–23. között Madridban lezajlott  
IV. Concurso Ibérico de Música de Cámara con 
Arpa versenyen Razvaljajeva Anasztázia (hárfa) és  
Környei Miklós (gitár) második díjat kapott.

A két fiatal művész duója 2011-ben alakult, és az 
eredeti hárfa–gitár darabok felkutatása mellett saját 
átiratokat is készít. Fontosnak tartják a kortárs zene 
közvetítését, több fiatal magyar zeneszerzővel együtt 
fáradhatatlanul dolgoznak a repertoár szélesítésén.

Forrás: zeneakademia.hu 

MIHO MORIMOTO A 2014-ES 
YAMAHA-ÖSZTÖNDÍJ NYERTESE

A Yamaha Music Europe GmbH évente meghirdetett 
ösztöndíjára idén a Zeneakadémia zongora szakos  
hallgatói pályázhattak.

A 2013/14-es tanévben 29 országból összesen 43 
ösztöndíjat ítélt oda a Yamaha hangszergyár európai 
központja fiatal muzsikusoknak. A programban Ma-
gyarországról hagyományosan a Liszt Ferenc Zene-
művészeti Egyetem hallgatói vehetnek részt. A 2014. 
február 21-én rendezett megmérettetésen kilenc 
hallgató közül a Zeneakadémia zongoraprofesszo-
raiból álló, Vigh Andrea rektorasszony által vezetett 
zsűri döntése alapján a Yamaha GmbH ösztöndíját 
Miho Morimoto (tanárai: Falvai Sándor és Réti Balázs),  
a Zeneakadémia MA I. évfolyamos hallgatója nyerte.

Forrás: zeneakademia.hu

RÉGI ZENEI NAPOK FERTŐDÖN

2014. június 21–28-ig, világhírű előadóművészek 
közreműködésével rendezik meg az Eszterházy-kas-
télyban a 30. Régi Zenei Napokat, melyen a mester-
kurzusok mellett nemzetközi színvonalú koncertek  
várják az érdeklődőket.

Az ének mesterkurzust Nancy Argenta és Igrid 
Attrot vezeti. A fuvolára és furulyára jelentkezőket 
Erik Bosgraaf, a hegedűsöket Dmitrij Sinkovsky, a 
csembalistákat pedig Nicholas Parle tanítja majd.  
A historikus táncok sem maradnak ki a kínálatból: 
Széll Rita, egyetemünk tanára barokk táncórákat tart, 
kezdőknek és haladóknak egyaránt. A kamarazenei 
kurzusra más barokk hangszerjátékosokat is szere-
tettel várnak. Jelentkezési határidő: 2014. április 30. 
 

Bővebb információk: www.filharmonia.hu

Forrás: fidelio.hu/edu_art/osztondijak_kurzusok/
regi_zenei_napok_es_mesterkurzusok_fertodon

FIGYELŐ
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A zenekar Zsikó Zsuzsannával  
(fotó: Orbán Domonkos) 

Kincs, ami van, és mindenkié, aki fogékony rá:  
a magyar népi kultúra és hagyományok elképesz-
tő gazdagságú tárháza. Rovatunk jelen részéből 
kiderül, hogyan sáfárkodik ezzel a kinccsel Zsikó  
Zoltán és zenekara.

A formáció tagjai a Zeneakadémia népzene tanszé-
kének hallgatói. Első közös projektjeik a Táncház 
– Népzene CD-sorozat apropóján jöttek létre, és mi-
után több ízben is szerepeltek a Hagyományok Háza 
válogatáslemezein, lassan kikristályosodott az ál-
landó formáció: a zenekar vezetője az énekes Zsikó 
Zoltán, hegedül Mihó Attila és ifj. Gelencsér János, 
brácsázik Fekete Márton „Kispuma”, cimbalmozik  
Jobbágy Bence, bőgőzik Pandák Viktor, valamint fúvós 
hangszereken játszik Margetán Máté.

A felsorolt fiatal muzsikusok közül többen értek el ki-
emelkedő eredményeket szólistaként: ifj. Gelencsér 
János harmadik helyezett lett a 2011-ben megren-
dezett III. Kecskeméti Prímásversenyen, ugyanitt két 
évvel később Mihó Attilának ítélték a fődíjat, Zsikó 
Zoltán pedig 2012-ben a Duna TV népzenei tehetség-
kutatója, a Fölszállott a páva döntőjébe került. Idén 
a teljes formáció indult a vetélkedőn, s be is jutott  
az együttesek kategóriájában a döntősök közé.

Koncertjeiken autentikus magyar népzenét játszanak  
a Kárpát-medence minden tájáról. A zenekar tagjai 
elkötelezettek a népi muzsika igényes, magas szintű 
megszólaltatása mellett, és hisznek benne, hogy ez 
olyan egyedülálló kincs, amely utat talál a hallgató-
sághoz.

Igyekeznek egy-egy ifjú tehetséget meghívni fellé-
péseikre, ezzel adva meg a fiataloknak mindazt a 
segítséget, amit ők maguk megkaptak annak idején. 
Fontosnak tartják, hogy a következő generáció muzsi-
kusai partnerként tekintsenek rájuk. A 13-14 éves ifjú 
zenészek legtöbbje a főváros kulturális pezsgésétől, a 
népzenei és táncos programok kavalkádjától messze 
él, így a tapasztaltabb előadókkal való együttmuzsiká-
lás által inspiráló közegbe nyerhet bepillantást. Nem  
utolsó sorban persze a közös fellépések a nagyobb 
közönség előtti bemutatkozásra is lehetőséget adnak.

Rendszeres vendégük például Zoli húga, Zsikó  
Zsuzsanna, aki bátyjához hasonlóan énekesi pályára  
készül, és aki a Fölszállott a páva szóló kategóriájá-

ban ugyancsak döntőbe jutott. Más koncertjeiken 
elismert művészeket látnak vendégül. Legközelebb 
Gombai Tamás, a Zeneakadémia tanára és az Állami  
Népi Együttes prímása fog velük hegedülni.

A tehetségek felkarolásán túl a jótékonykodást is 
fontosnak tartják. Zsikó Zoltán és barátai adtak már 
koncertet az alsónyéki templom javára, illetve a 
bátaszéki templom felújításáért szervezett esten is a 
zenekar vezetője énekelt – ezúttal az Omega együt-
tessel. Tavasszal esedékes még egy-egy jótékonysági  
koncert a bátaszéki, illetve a jáki templom javára.  
Az évadban fellépnek még a biatorbágyi majálison 
Bolyki Sárával, a százhalombattai Summerfesten és a 
Bajai Halászléfőző Fesztiválon is.

Az együttes legfontosabb tervei között szerepel egy 
CD rögzítése és megjelentetése ez év őszén. A lemez 
tervezett anyaga az elmúlt négy év legsikeresebb 
műsorszámaiból áll, de korszakalkotó új gondolato-
kat is meg szeretnének fogalmazni – innen a cím:  
Új generáció. A lemezen való közreműködést Gombai 
Tamás és Pál István „Szalonna” is vállalta, a stúdió-
munka elkezdéséhez már csak a szponzori támogatás,  
a megfelelő anyagi háttér hiányzik.

Zsikó Zoltán és zenekara koncertjeiről és egyéb híre-
iről való tájékozódásra ajánljuk az érdeklődők figyel-
mébe a formáció Facebook-oldalát és a zsikozoltan.hu  
honlapot.

Bolyki Sára

JÓL BÁNNI A KINCCSEL
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Április elseje, a bolondok napja adta a témáját az e havi múltidézőnek, melyben összegyűjtöttünk 
egy csokornyi történetet arról, hogyan ugratták egymást időnként eleink, néha akaratlanul, olykor  
szántszándékkal, sőt, néha csipetnyi rosszindulattal.

Ozsvárt Viktória

Zathureczky Ede valamilyen úton-módon, nagy  
nehézségek árán rávette Weiner Leót, aki köztu-
domásúan nem szerette Bartók Béla kései műveit, 
hogy mégiscsak nézze át a Hegedűverseny partitú-
ráját. Nem számolt azonban a következményekkel.  
Weiner ugyanis véleményének megosztása céljából 
nem kevésbé embertelen időpontban, mint hajnali  
két órakor csengetett be Zathureczky lakásába.  
Elszántan fölköltötte az igazak álmát alvó hegedűmű-
vészt, aki kelletlenül kikászálódott az ágyból, ajtót  
nyitott, mire Weiner a következőt mondta neki:
– Az első négy ütemet vállalom!
Ezek után Zathureczky valószínűleg kétszer is  
meggondolta, milyen partitúrát ajánljon legközelebb  
Weinernek tanulmányozásra.

Weinerrel ellentétben Serly Tibor rajongott Bartók 
Béla egész életművéért és személyéért egyaránt. 
Amerikai éveikben szakmai és baráti kapcsolatot ápolt 
a komponistával, és az ő nevéhez fűződik a III. zon-
goraverseny utolsó 17 ütemének meghangszerelése. 
Mindkettejük lakása közel volt a New York-i Central 
Parkhoz, ahol Bartók különösen szeretett sétálgatni, 
és a közeli állatkertben szívesen szemlélte a növény- 
és állatvilágot. Egyszer egy délután bekopogtatott 
Serlyhez, némi aggodalom látszott rajta, nem tudta, 
zavarja-e őt. Erről persze szó sem volt, a házigazda 
örömmel invitálta a lakásba, mire Bartók ezt mondta:
– Itt sétáltam a Central Parkban, átmentem az  
állatkertbe, néztem a majmokat, és hirtelen eszembe 
jutott, hogy fölmegyek Serlyhez.
Mindezt kedves naivsággal, és kis félelemmel 
a szemében válaszolta, véletlenül sem akarta  
megsérteni barátját.

Vigyázni kell, hogy mikor mivel viccelődik az ember, 
mert a következmények olykor igencsak radikálisak. 
Erre példa Doráti Antal esete. Doráti édesapja mindig 
is nagy tisztelettel viseltetett Bartók Béla személye és 
művészete iránt, és családjától ugyanezt a magatar-
tást várta el, így a későbbi karmester félresikerült vic-
celődése egy hangulatosnak ígérkező családi ebédet 

döntött romba. A századelőn Budapesten bőségesen 
keletkeztek viccek mindenkiről és mindenről, s en-
nek a divatnak A kékszakállú herceg vára is áldozatul 
esett. Elterjedt egy német szóvicc, mely az operában 
megjelenő hét titokzatos ajtóra utalva az „állatkín-
zás” (Tierquälerei) szót „ajtókínzássá” (Türquälerei)  
csavarta ki. Doráti Antal valahol hallotta ezt az épüle-
tes poént, és megpróbált sziporkázni vele egy közös 
étkezés alkalmával. A hatás meglepőre és drasztikus-
ra sikeredett, hiszen édesapja a következőképpen  
reagált:
– Megvetendő dolog olyasmit becsmérelni, amit nem 
ismerünk vagy nem értünk.
És ami az erkölcsi feddésnél is rosszabb: eltiltotta fiát 
az ebéd hátralevő részétől.

Kapitánffy István 1930-tól majd félszázadon át dolgo-
zott a Zeneművészeti Főiskolán különböző adminiszt-
ratív feladatkörökben. Munkájának köszönhetően 
kapcsolatba került korának hírneves zenészeivel, és 
a keze ügyében lévő ilyen-olyan papírlapokra gyakran 
lejegyezte mondásaikat. Egy alkalommal tanúja volt 
Dohnányi Ernő és Bartók Béla rövid párbeszédének, 
amit a humor és a nevetés természetéről váltottak a 
főigazgatósági irodában. A vidám kedélyű Dohnányi 
tréfálkozva ezt kérdezte a mindig komoly Bartóktól:
– Béla, tudsz te nevetni? Kacagtál már életedben  
úgy istenigazában?
Bartók szerényen megjegyezte:
– Szerintem az őszinte derű olyan, mint a mélyről 
fakadó üdítő forrás tiszta csillogása – a vihogás és  
vigyorgás pedig a felszíni pocsolya fakó vicsorgása.

A szakmai féltékenység meglepő dolgokra késztet-
heti a zenészeket. Fischer Annie egy párizsi koncert-
jére az összes jegy elővételben elkelt, ennek dacára 
a hangverseny előtt szokatlanul nagy csend honolt, 
nyoma sem volt a vendégeknek. Végül eljött a kezdés 
időpontja, és lehullt a lepel a titokról: a közönségnek 
szánt sorokban egyetlen ember foglalt helyet, aki 
felvásárolta az összes belépőt. Ez az ember nem volt 
más, mint az akkor már világhírnek örvendő Cziffra 
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György, Fischer Annie régi vetélytársa. Elegánsan leült 
az első sorban, és megkérte a művésznőt, hogy kezdje 
meg a koncertet. Fischer Annie kénytelen volt játszani,  
mert nem tudta volna állni a koncert lemondásáért  
fizetendő költségeket.

1966-ban, Kodály Zoltán Hét zongoradarabja Ránki 
György által meghangszerelt változatának bemutató-
ján a közönség nem maradt el, mint ahogy a kitartó 
tapsvihar sem. A két zeneszerző épp ezért került ko-
mikus szituációba. Kodály a közönség tapsai közepette 
a pódiumra hívta Ránkit, és széles mozdulattal rámu-
tatott, ő pedig – zavarában – hasonlóan széles mozdu-
lattal visszamutatott rá. Ránki később visszaemlékezé-
sében kiemeli, mennyire groteszk látványt nyújthattak 
ott a színpadon, mintha a két komponista egymásra 
akarná hárítani a felelősséget a hallottakért.

Ferencsik János többször vendégeskedett a  
Kodály-házaspárnál, és alkalmanként az alkoholfo-
gyasztásra vonatkozó csipkelődésekben részesült.  

Egyszer uzsonnára volt hivatalos, mikor megérke-
zett, az asztalon tea volt és sütemény. Kodály ekkor  
ránézett feleségére, és így szólt:
– Emma! Hol a rum? Nem látod, hogy Ferencsik  
van itt?
Egy másik alkalommal a neves karmester Angliába  
indult, és Kodálytól ekkor is megkapta a magáét  
útravaló gyanánt:
– Aztán vigyázzon, ne igyék nagyon sok gint, mert 
Beecham is abba halt bele!
Ferencsik megnyugtatta a mestert, hogy ő soha  
nem iszik gint. Csak whiskyt.

Források:
Így láttuk Bartókot, szerk.: Bónis Ferenc. 
Budapest, Zeneműkiadó, 1981.
Így láttuk Kodályt, szerk.: Bónis Ferenc. 
Budapest, Zeneműkiadó, 1979.
Márkus János: Muzsikusanekdoták. 
Budapest, Rózsavölgyi és társa, 2009.
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Február 10. és 14. között zajlott a hallgatói véleményez-
tetés első szakasza. Tekintettel az elmúlt év rendkívül 
alacsony részvételi arányára, idén a kérdéseket nem 
az ETR-ben, hanem nyomtatott kérdőíveken tettük fel, 
illetve ezúttal csak az intézménnyel kapcsolatos általá-
nos kérdőívet töltettük ki, annak 32 kérdését 16+1-re 
redukálva. Bár így nem lehetett például külön-külön 
rákérdezni az épületek felszereltségére, összességé-
ben mégis eredményes volt a véleményeztetés ilyen 
jellegű átalakítása. A 669 aktív hallgató közül 222-en 
töltötték ki a kérdőívet, ami egyharmados részvételi 
arányt jelent. Ez igen pozitív változásnak mondható a 
tavalyi 10%-os kitöltöttséghez képest. A változatosabb 
szórás érdekében a kérdésekre általában egytől hatig 
terjedő skálán lehetett válaszolni, néhány esetben vi-
szont indokolt volt az ötfokozatú skála, és egy nulladik 
lehetőség megadása, ha vélhetőleg sokan vannak 
olyanok, akik nem tudnak véleményt nyilvánítani az 
adott témában. Ilyen volt például a könyvtárral kap-
csolatos kérdés, ahol a legtöbben a „Nem járok oda” 
választ jelölték meg. Az összehasonlíthatóság kedvé-
ért a hatfokú skálán kapott átlagokat átszámítottuk  
ötfokúra, a továbbiakban az így kapott eredményekre 
hivatkozom.

A két szélsőérték 2,46 és 4,36 volt, előbbit az épületek 
használatának rendje, utóbbit a HÖK segítőkészsége  
kapta. Az utóbbi átlag különösen nagy elismerés 
a Hallgatói Önkormányzat számára, tekintve, hogy 
egyetemisták gondolkodásában a HÖK fogalmához 
általában inkább negatív érzelmek és korrupciós fel-
tételezések társulnak. A segítőkészséget a Tanulmányi 
Osztály esetében is díjazták a hallgatók, itt 4,31-es  
átlag született. Egyedül e két kérdés esetében  
fordult elő, hogy a legtöbben a 6-os, „Mindenben  
igyekeznek segíteni” választ adták.

Legtöbben a második legpozitívabb választ jelölték 
meg a Zeneakadémia szakmai színvonalával, az uralko-
dó légkörrel, a honlappal, és a Figaróval kapcsolatban. 
Így volt ez a Zeneakadémia összesített értékelésével is, 
de a szórás itt az átlagot 3,6-ra gyengítette.

Gyengébb átlagot produkált a tantervek struktúrája és 
az épületek felszereltsége. A szöveges véleményekből 
kiderül, hogy az egyes épületek között drámai különb-
ségek vannak a felszereltséget illetően, különösen 
sokan jegyezték meg a Köztelek utcai épület kritikán  
aluli állapotát.

Hármas alá három kérdés kapcsán csúszott az átlag: 
a gyakorlási lehetőségek mennyisége 2,94-et, a fel-
újított Liszt Ferenc téri épület 2,89-et kapott, és mint 
említettem, 2,46-tal az épületek használati rendje lett 
a sereghajtó. Az 58 beérkezett szöveges vélemény  
rávilágít arra, hogy e három kérdés voltaképpen  
összefügg, különben igen nehezen lenne érthető,  
hogyan kaphat egy éveken át nagy gonddal és kiemelt 
támogatással felújított palotaépület 2,89-es értéke-
lést. Az 57 vélemény között alig van (de van!) pozitív, 
és 33 a Liszt Ferenc téri épülettel kapcsolatban vet 
fel problémát. E panaszok leginkább úgy foglalhatók 
össze, hogy a hallgatók úgy érzik, a felújított épület 
egy patinás koncertközpont, ahol a zeneakadémisták  
csak afféle megtűrt, hívatlan vendégek, akiknek  
jelenlétét a minimumra igyekeznek redukálni, így 
nem lehet ott gyakorolni, kietlenek a közösségi terek, 
csak „telefonos egyeztetéssel” lehet bejutni az órák-
ra, ahol a „szélgép” további kellemetlenségeket okoz.  
A válaszadók többsége számára a gyakorlás tilal-
ma mint elv is ellenszenves, mindemellett számos  
gyakorlati problémát vet fel a bejátszás/beéneklés, a 
Wesselényi utcából elszállított zongorák és a kihasz-
nálatlan potenciál miatt. Az ügyben a külföldi hallga-
tók levélben kérték a rektorasszony segítségét, illetve  
a HÖK is tárgyalásokat folytat ezzel kapcsolatban.  

A véleményeztetés eredményéről a Szenátus részletes 
tájékoztatást kapott, melynek kapcsán egyeztetések-
re került sor Lakatos Gergely főmérnökkel a helyzet 
lehetséges jobbá tételéről. Vigh Andrea rektorasz-
szony személyesen is hangsúlyozta, hogy a felmerülő 
problémákat minden erejükkel igyekeznek elhárítani,  
de valószínűleg ez eltart még a következő tanév kez-
detéig. Ez irányú elkötelezettségét mutatja az is, 

ÍGY LÁTJUK AZ AKADÉMIÁT
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hogy a speciális hangszerekkel felszerelt termekben 
azóta már lehet gyakorolni, illetve a Wesselényi ut-
cai tantermeket is megnyitották a gyakorlás számára.  
A hosszú távú tervek között szerepel, hogy a Liszt téri 
termekben előre lefoglalható gyakorló sávokat ala-
kítanak majd ki azokban az időszakokban, melyek az 
oktatás mellett szabadon maradnak. A rektorasszony 
ezúton is kérte a hallgatók türelmét és együttműkö-
dését bízva abban, hogy sikerül megtalálnunk az olyan 

KÉRELEM KÖZÉRDEKŰ FELADATKÖR ÁTVÉTELÉRE 
Címzett: A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatói közössége 

megoldásokat, melyek mindenki számára élhetővé  
és szerethetővé teszik az Akadémiát.

Szeretném itt is megköszönni minden résztvevőnek, 
hogy a kérdőívek kitöltésével segítettek rávilágítani az 
egyetem értékeire és megoldandó problémáira.

Uzsaly Bence

Indoklás:
A posztot jelenleg betöltő hallgató jogviszonya a TVSZ 
27. § 1/d bekezdése szerint a vizsgaidőszak utolsó 
napján megszűnik, helyének elfoglalására eddig sen-
ki nem tett szándéknyilatkozatot. A helyzet, bár kel-
lemetlen, mégis érthető, hiszen a zenésztársadalom 
hagyományosan távolságtartóan viseltetik az admi-
nisztráció iránt. További hátráltató tényezőt jelent a vi-
szonylag rendszertelen mennyiségű (félévkezdésre és 
félévzárásra koncentrálódó) feladat, valamint a befek-
tetett munka eredményességének változékonysága.  
A feladatkör ellátásához speciális intelligencia 
nem szükséges, viszont bizonyos szintű nyelvtudás  
(Deák-nyelv), némi diplomáciai érzék és segítő szán-
dékú empátia annál inkább ajánlott. A fenti feltételek 
fennállása esetén inspiráló tényező a nevezett krité-
riumoknak megfelelni nem tudó hallgatók közvetlen 
segítésének, képviseletének lehetősége, továbbá a 

köztársasági ösztöndíj összegéhez konvergáló rendsze-
res közéleti ösztöndíj. Bár ezen anyagi forrás állandó 
foglalkoztatással nem járó, nyilvános zeneművésze-
ti tevékenység (hakni) formájában túlszárnyalható,  
kiszámíthatósága és eszmei értéke mégis figyelemre 
méltó egy pályakezdő zenész számára.

A hallgatók kérésére további információval készséggel  
állok rendelkezésre. Tisztelettel kérem, amennyi-
ben látnak magukban lehetőséget a fenti munkakör  
betöltésére, értesítsenek a megadott elérhetőségek 
valamelyikén.

Köszönettel és tisztelettel:
Uzsaly Bence, HÖK tanulmányi alelnök
tanulmanyok@lfzehok.hu
70/602 2262

Tisztelt Hallgatók (Olvasók)!

Jelen tárgyban beadott utolsó kérelmemben azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy amennyiben  
affinitást éreznek magukban társaik tanulmányi ügyeinek egyengetésére, képviseletére,  
pályázzanak a HÖK tanulmányi alelnökének tanév végén megüresedő posztjára.
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Ha külföldön folytatott tanulmányok, akkor ter-
mészetesen Olaszország: Róma vagy Bologna, 
mediterráneum, napsütés, a világ egyik legszebb nyel-
ve és persze a dolce vita. Most az albérletemben ülök, 
egy olyan városban, ahova a Budapesttől való irdat-
lan távolság, valamint a hosszú, szürke tél miatt nem 
különösebben vágytam, hiába hajtogatta több olyan 
ismerősöm, akinek egyébként adok a szavára, hogy 
gyönyörű hely. Ez Hamburg, a második otthonom, 
hangozzék akármilyen elcsépelten vagy patetikusan. 
És tényleg gyönyörű.

Mert hol tanuljon az ember rendkívül ambiciózus 
lánya kulturális menedzsmentet, ha nem Német-
országban? Nem hinném, hogy akadna bárki, aki 
a mesterképzésnek ugyanakkora lelkesedéssel és 
ugyanolyan magas elvárásokkal fut neki, mint úgy 

általában az egyetemnek gólyaként, de azért re-
méltem, hogy nem lesz haszontalan az itt eltöltött 
két év. És hát végre, három év zenei alapozás után 
azt tanulhatom, amivel majd foglalkozni szeretnék;  
az első két hét alatt pedig a város különböző kulturális  
intézményeiben tett látogatásaink során kiderült, 
hogy az itt szerzett diplomával igencsak jól el lehet  
helyezkedni – legalábbis ebben az országban.

Az első meglepetés akkor érte a tisztelt évfolyamot, 
amikor megkaptuk az órarendünket – egy füzet for-
májában. Ugyanis összesen 39 professzor, docens, 
tudományos munkatárs és egyéb tiszteletreméltóság 
foglalkozik velünk csak ebben a félévben, és minden-
ki akkor, amikor épp a szabad és Hanza-város Ham-
burgban tartózkodik. A tanterv ennek megfelelően 
meglehetősen patchwork-szerű: rendkívül sokszínű, 

LA VITA È BELLA
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ugyanakkor megvan az a hátránya, hogy egyvalamit 
többször hallunk, illetve hogy egy adott tanár össze-
sen két előadást tart a szemeszter során, egyet októ-
berben, egyet pedig januárban, amikor is nem ártana 
emlékezni valamire a legutóbbi alkalomról.

Maga a képzés erősen gyakorlatorientált: a hallgatók 
az első két félévben szemeszterprojekteken tanulják 
meg alkalmazni mindazt, ami az órákon elhangzik, 
a harmadik félév pedig majdnem teljes egészében a 
szakmai gyakorlattal telik. A szemeszterprojektekkel, 
kölcsönösen hasznos együttműködés reményében, 
többnyire más intézmények keresik fel az egyetemet. 
Tartalmilag nem feltétlenül éle-
tünk legizgalmasabb projekt-
jéről van szó, nekem például 
egy gazdag és nagypolgári vá-
rosrész új, bárki által kibérel-
hető kulturális központjának, 
illetve társadalmi találkozási 
pontjának létrehozásán volt 
szerencsém dolgozni: értsd 
bérlők hajkurászása, a ház mű-
ködési rendjének kidolgozása 
és nem utolsó sorban rengeteg 
kutatás, hogy mások mindezt 
hogyan csinálják. Mindezek el-
lenére tény, hogy nem keveset 
tanultunk a projektmenedzs-
mentről ennek során.

Az egyetem egy, az Alster 
partján álló kisebb palotában 
rendezkedett be, ott, ahol a 
folyó hatalmas tóvá szélese-
dik, egy park mellett – kivéve 
a mi intézetünket, ami a pénz-
ügyi hivatal régi épületének 
legfelső emeletét bérli, és jó-
szomszédi viszonyt ápol egy 
pályaudvarral. Az azonban, 
hogy a napjaink ezáltal a többi 
hallgatótól való meglehetős 
elszigeteltségben telnek, leg-

feljebb az ismeretségi körünk bővülését korlátozza, 
az általános benyomás a szakmai életről különben is 
az, hogy itt sokkal jobban elkülönül a művészek és a 
menedzserek két csoportja, mint otthon. A huszonkét 
fő pedig ideális csoportlétszám, és mivel mind külön-
böző szakmai háttérrel érkeztünk (a rendkívül sablo-
nos művészettörténészek, antropológusok és germa-
nisztika szakosok mellett jazzbőgős, jogász és mérnök 
is akad), és a jövőnket is más-más irányban képzeljük 
el, különösebb konkurenciát sem jelentünk egymás  
számára. A hangulat tehát több mint kellemes,  
minden szünetben pingpongozunk, péntek esténként 
pedig az ötödik emeletről való lefutás lendületével  
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vágódunk be a szemközti kocsmába, és préselődünk 
be egy hatfős asztal köré, hogy az egyébként semmi  
extra helyi sörök mellett még egy kicsit örüljünk  
egymásnak.

Ha egy sörnél valamivel többre vágyunk, és nem két 
sörre, hanem mondjuk egy jó koncertre, nem kell na-
gyítóval keresni a lehetőségeket, ráadásul a város ösz-
szes első féléves hallgatója ingyen látogathatja több 
tucat kulturális intézmény programjait a Freikarte 
nevű együttműködésnek köszönhetően, amit, mon-
danom sem kell, a mi intézetünk egyik korábbi évfo-
lyama hívott életre egy szemeszterprojekt keretében. 
Ha mégsem akadna semmi, szervezünk magunknak 
valamit, így valósult meg az első vitaklub, ami tu-
dom, nagyon stréber dolognak hangzik, mégis nagy 
élmény. Ennél is izgalmasabb az egyik csoporttársam 
kezdeményezése, a Wissenaustausch, azaz tudás-
csere, amelynek keretében időnként összegyűlünk 
valakinél, ahol néhányan rövid előadásokat tartanak 
olyan témákról, amikben ők jártasak, de a hallgató-
ság nem feltétlenül, mint például a tökéletes kávé, 
miért jobb emberek a balkezesek, női szakáll ápolása 
haladóknak, vagy éppen az „etimológia” szó etimoló-
giája, a tisztelt publikum pedig nem elhanyagolható 
mennyiségű sós mogyoróval és vörösborral párnázza 
alá az újonnan szerzett tudást. Hasonló sikernek ör-
vendett az általam szervezett két magyar est, amikor 
is a magyar konyha rejtelmeibe vezettem be azon 
csoporttársaimat, akik megtiszteltek bizalmukkal,  
és megkóstolták, amit főztem nekik.

Persze akármilyen jó is a társaság, a kulturális  
különbségek nem tűnnek el. A németek tényleg  
valamivel zárkózottabbak, mint a magyarok, még  
szórakozóhelyeken is nehezebben állnak le idege-
nekkel beszélgetni. Ami nekik vicces, nekem nem  
feltétlenül az, időnként pedig ők néznek meglepet-
ten, hogy vajon min nevetek. A jó hír az, hogy a tá-
volságtartásuk némi elnémetesedés segítségével  
kicselezhető, és hát Hamburgban élj úgy, mint a 
hamburgerek hamburgiak – ez előbb-utóbb be is  
következik.

Maga a város elképesztő/fantasztikus/lenyűgöző (a 
megfelelő, de leginkább mind a három aláhúzandó). 
Az ember turistaként – és lehetőleg nyáron, napsü-
tésben – lefutja a kötelező köröket: kimegy a kikötő-
be, sétál egyet a Planten un Blomen nevű gigantikus 
és álomszép parkban, vet egy pillantást a Rathausra, 
megpróbál nem eltévedni a Hauptbahnhof környé-
kén, éjjel és semmiképpen nem egyedül elóvakodik 
a Reeperbahnra (egy viszonylag hosszú utca, ami a 
mellékutcáival együtt lényegében egy nagy szórakozó-
hely, sztriptízbárokkal és felnőtt filmeket vetítő mozik-
kal tűzdelve, egyszer érdekes, egyébként felejthető), 
majd az átmulatott szombat éjszaka után vasárnap 
hajnalban megtiszteli látogatásával a halpiacot – és 
teljesen magától értetődően beleszeret Hamburgba.  
Mindenütt rengeteg a fa, csupa zöld az egész város, 
és ha süt a nap, varázslatos módon megelevenednek 
a század eleji épületek egyébként szürkéssé fakuló  
színei, és hirtelen megtelnek emberekkel a parkok 
és a vízparti sétányok. Lehet télen akármilyen hideg,  
ha napos az idő, mindenki inkább a kávézók tera-
szán ücsörög, mint odabent a melegben, ami elsőre 
őrültségnek tűnik, négy itt töltött hónap után azon-
ban csöppet sem természetellenes, hiszen mindenki  
tisztában van azzal, hogy csak fel kell öltözni melegen.

És rengeteget lehet tanulni az egyetemen kívül 
is. Például türelmesen és nyugodtan közlekedni.  
Vagy mérgelődés nélkül sorban állni a boltban.  
Nem agyérgörcsöt kapni, sőt, továbbra is barátsá-
gosan – és mindenekelőtt őszintén – mosolyogni,  
ha egészen otthon érzem magam amiatt, hogy úgy tele 
van a metró, mint a négyeshatos. A megfelelő oldalra 
állni a mozgólépcsőn. Hogy a „szép időnk van” igenis 
komoly téma, és nagyon nem csak akkor igaz, ha süt 
a nap. Hogy mit is jelent a férfi-női egyenjogúság – 
bár még akadnak olyan férfiak, akik tartják az ajtót, 
mások pedig képesek legalább az első randin fizetni.  
És hogy a német nyelv nem is olyan csúnya, mint 
ahogy azt a németül tanulók jelentős többsége állítja.

Hamburgnak minden szépsége, a kikötő lenyűgöző 
méretei, az elismerésre méltó bicikliút-hálózat (én ma-
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Az egyetem főépülete

gam a Stadtradra, a közbringabérlésre esküszöm) és az 
egy főre jutó fák száma mellett, illetve ellenére van 
egy gyenge pontja: szinte lehetetlenség lakást találni.  
Az ebből fakadó nehézségekbe szinte minden ideköl-
tözni vágyó és kényszerülő belefut: van, aki hónapokig 
keresgél, mert vagy a lakás nem elég jó, vagy egyszerű-
en megfizethetetlen, más megelégszik az első elfogad-
ható hellyel, amit talál, és vagy megszokja, vagy onnan 
keres tovább. Némelyeket pedig (őszintén remélem, 
hogy minél kevesebbeket), éppen azért, mert köny-
nyű kihasználni a lakásvadászat kétségbeesettségét, 
átvernek. Utóbbi csoportba tartozom sajnos én is – a 
dolognak megvan a maga tanulsága, természetesen, 
vigyázó szemét ki-ki vesse az én esetemre.

Eleinte borzasztó soknak tűnt a két év, hiszen mi lesz 
a családommal, a barátaimmal, az otthoni, jól meg-

szokott életemmel, de most, az első szemeszter végén 
már egyáltalán nem olyan ijesztő. Előbb-utóbb úgyis 
elköltözik otthonról az ember, a barátok megvárnak, 
illetve jó sok levelet írnak, most már itt is van egy éle-
tem, és bődületes közhely ugyan, de semmi az a két év. 
Nekem nem volt korábban lehetőségem erasmusos 
pénzből fél évig jól érezni magamat valahol külföl-
dön, a zenetudományi szakról ugyanis a tananyag 
felosztása miatt nem olyan egyszerű csak úgy lelépni, 
úgyhogy családi büdzséből, heti 8-16 órás miniállást,  
illetve ösztöndíjakat vadászva érzem jól magam.  
De azt nagyon. Denn das Leben ist schön.

Magyar Eszter
fotók: Magyar Eszter



FIGARO | 2014. április

18 VÁJTFÜL

Napjainkban a retró az élet minden területén  
hódít, nem csoda tehát, ha Ökrös Csaba és zenekara  
a Retrospektív címet választotta koncertjének.  
A retrográd kifejezésből – mely a Föld forgásával  
ellentétes irányt jelent – eredeztethetjük a retró  
szót. Egykor még negatív értékítélet volt, de mos-
tanra a múlt divatosságát hangsúlyozza. Maga a 
népzene és annak a mai közkultúrában meglevő 
szerepe is retró jelenség. Egy falusi réteg lezárt,  
kikristályosodott zenéje nem falusiaknak, amely  
soha meg nem unható, és amitől a régi mindig  
új marad.

Az Ökrös együttes koncertje önmagában is nevezhe-
tő retró népzenei műsornak, hiszen tizenkét éve nem 
játszottak együtt a zenekari tagok, ami, hál’ Istennek, 
egy cseppet sem hallatszott-látszott meg a koncer-
ten. Az együttes profilja elsősorban az erdélyi népi 
tánczene, mert a zenekar tagjainak különösen ked-
vesek azok a falusi zenészek, énekesek, akiket szinte 
utolsó generációként ismerhettek meg Erdélyben.  
A személyes kötődés miatt a zene is személyessé 
vált, így pl. Fodor Sándor „Neti” kalotaszegi prímás-
tól tanult repertoár nyitotta és zárta a koncertet,  
és számos más erdélyi előadó zenéjét is megszólaltat-
ták az esten.

A gyimesi összeállítás egyike volt azoknak a mű-
sorszámoknak, amelyek során a zenészek teljesen 
egyenrangúan, egymásra hangolódva folytattak 
zenei párbeszédet. Molnár Miklós és Ökrös Csaba 
keserveseket játszottak, ugyanazokat a dallamokat 
saját személyiségükre formálva, egymást kiegészítve  
kommunikálták. Hol egyikük, hol másikuk vezette  
az adott dallamot, egymást oktávpárhuzamban  
kísérték, vagy szólóztak. Berecz András Kossuth-díjas  
művész, az együttes alapító tagja Zerkula János 
és Halmágyi Mihály keserves szövegeit énekelte.  
Ilyenkor a zenészek átadták neki a vezető szerepet.  
Ezután a gyimesi táncdallamok közül a lassú és sebes 
magyaros, majd a kettős jártatója szólalt meg.

A gyimesi összeállítás mellett az ördöngősfüzesi muzsi-
ka (Észak-Mezőség) volt a koncert másik kiemelkedő 
produkciója. A katonakísérők szívbemarkoló hangzása, 
a naturalisztikus vonókezelés és a gazdagon díszített 
dallamok csilingelése az egész zenét olyanná tették, 
mintha a hegedűk a katonának besorozott fiaikat 
siratnák. Hátborzongató volt! Néhány veretes tánc-
dallam oldotta a zenei feszültséget, de a keménység 
és feszesség végig megmaradt, a szám végén pedig 
vastaps jelezte, hogy a közönség is mélyen átérezte a 
zene üzenetét.

Kelemen László, a Hagyományok Háza főigazgatója a 
bonchidai zenét (Kis-Szamos-mente) mind az együt-
tes, mind a magyarok alfejezeteként említette, utal-
va ezzel az Ökrös együttes egykori sikeres Bonchida 
háromszor CD-jére is. A koncerten játszott bonchidai 
mind a három ott élő nemzetiség (magyar, román, 
cigány) zenéjét bemutatta, amelyet kissé hosszúnak 
éreztem a nagyjából húsz perces időtartama miatt.

Az együttes játékmódja az újabb táncházzenész-
generáció játékához képest letisztultabb és egy-
szerűbb, mentes az olyan egyéni megoldásoktól, 
amelyek a népzenétől idegenek, ámde manapság 
nagyon divatosak. A koncert legnagyobb erőssége  
abban rejlett, hogy olyan archaikus hangzásokat  
tudtak megjeleníteni a korábbi repertoár legjavából,  
amilyenre minden népzenét szerető fül vágyik.

Ugyanakkor meg kell állapítanunk, hogy az együttes 
névadója, frontembere olyan speciálisan egyéni szín-
padi attitűddel rendelkezik, amely nagyon szuggesztív, 
és nem lehet nem véleményt formálni róla. A legna-
gyobbak sajátja, hogy testük nonverbális kommuniká-
ciója és a belső muzikalitás kölcsönösen hat egymásra, 
és ez Ökrös Csabánál hangsúlyozottan így van.

A koncert végén Berecz András vezetésével megta-
nulhattuk a Húzzad, Csabi, repedjen meg a húrod kez-
detű kalotaszegi mulatónótát. Az együtténeklés ereje 

ÖKRÖS EGYÜTTES RETROSPEKTÍV
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magával ragadta a közönséget, a Zeneakadémia falai 
között euforikus állapotba kerültünk, talán sokan meg 
is hatódtunk.

Az est Kódájaként kerekasztal beszélgetés követke-
zett, melyet Tóth Endre muzikológus vezetett. Ennek  
keretében az együttes múltjából hallgathattunk meg 
különös történeteket, mint például a svájci turnén 
történt falhoz állítás, amikor a határőrség órákon 
át vizslatta a szűkös autóból kiszálló zenészsereg-
letet. Ökrös Csaba elmondta, hogy nem tervezi 
újra az aktív zenélést, de megjegyezte, hogy ilyen  
koncerthelyszínre, mint a Solti György terem, szívesen 
jönne még egyszer.

Összességében elmondható, hogy a közönség a mai 
napig szívesen hallgatja az Ökrös együttest, a retró 
népzene kívánatos az emberek számára. A hangver-
seny sok szempontból nem igazodott a mai népzenei 
„divatokhoz”, de az Ökrös együttes ugyanolyan magas 

színvonalon közvetítette a Kárpát-medence kultúrájá-
nak értékeit, mint aktív korában tette.

Konkoly Csenge

(Akusztikus autentikus – Ökrös együttes retrospektív. 
2014. március 6. 19:00, Zeneakadémia – Solti György 
Kamaraterem. Műsor: Fodor Sándor: ’Neti’ emlékére 
(kalotaszegi verbunk, legényes és szapora), Gyimes 
(keservesek, lassú magyaros, féloláhos, verbunk, 
kettős jártatója és sebes csárdás), Bonchida három-
szor, Ördöngősfüzes (Katonakísérő, ritka fogásolás, 
verbunk, csárdások, zsidó tánc), Galántai táncok, 
Magyarbecei muzsika (öreges, csárdás, pontozó),  
Fehér László: Kalotaszegi mulató énekek. Km: Ökrös  
Csaba, Molnár Miklós (hegedű); Kelemen László (brá-
csa); Mester László (brácsa, gardon); Doór Róbert 
(bőgő); Berecz András (ének); Juhász Zoltán (furulya), 
Szabó Dániel (cimbalom). Rendező: Horváth Csaba.)
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Meláth Andrea

Meláth Andreát, az Ének Tanszék vezetőjét már 
sokan ismerik az operaszínpadról, vagy éppen 
a Richard Strauss-estjére invitáló, körúton elhe-
lyezett plakátokról. Az alábbi cikk olvasói tanúi  
lehetnek beszélgetésünknek, melyre a Liszt Ferenc  
téri épület kávézójában került sor.

Uzsaly Bence: Számomra rögtön feltűnt két érdekes-
ség az életrajzában. Harmincévesen szerezte énekmű-
vészi diplomáját, viszont annál nagyobb lendülettel 
vette kezdetét ez a pálya. Minek köszönhető ez?

Meláth Andrea: Meg sem fordult a fejemben, hogy 
énekes legyek. Gyerekkoromtól kezdve karvezető-
nek készültem, így tizrnkét évig tanultam zongorázni.  

A zene ott volt az életemben, de nem az énekesi pálya 
tervével. Az érettségi után szerelmes lettem, férjhez 
mentem, megszültem a fiamat, és közben folytattam 
a készülést a karvezetői pályára. Ennek kapcsán éne-
kelni is tanultam. Az énektanáraim unszolására dön-
töttem végül az ének szak mellett, de még akkor sem 
vágytam a színpadra, így a tanárképző főiskolára men-
tem. Ezután is olyan tanárok kerültek mellém, akik a 
színpad felé orientáltak, és lassan felismertem, hogy 
az az én helyem. A bejárt út meghatározza az egész 
attitűdömet. Mivel nem készültem kiskoromtól erre, 
soha nem volt célom, hogy még magasabbra jussak.  
Minden siker, amit elértem, minden hely, ahol jártam, 
számomra ajándék az élettől. Ha ma be kellene fejez-
nem az énekesi pályafutásomat, akkor is csak hála lenne  
bennem azért, ami eddig megadatott!

UB: Volt valami kulcsélmény, ami megszerettette  
Önnel a színpadot?

MA: Igen, maga a színpad. Azt az érzést, amit főis-
kolás koromban egy-egy fellépés előtt éreztem, nem 
kívánom senkinek. Rettenetesen izgultam. Egy-egy 
koncert előtt hivatásos anya, és minden más akar-
tam lenni, csak, hogy ne kelljen színpadra állnom.  
Aztán amikor nagy nehezen mégis kiléptem a közön-
ség elé, rádöbbentem, milyen erős bennem a közlési 
vágy, hogy mondani akarok nekik valamit. Idővel az-
tán az izgalom egészséges szintre szelídült. A főiskola 
után a Zeneakadémián tanultam még két és fél évet 
Sziklay Erikánál. Innentől kezdve pedig szinte magától 
ment minden. Még egyetemista voltam, amikor fia-
talokkal megrendezték az Operaházon kívül Mozart 
Figaróját. Cherubin szerepében én voltam az egyet-
len, aki még egyetemista volt. Az előadást később 
Lovasberényben, szabadtéren is bemutatták. Ott volt 
az Operaház művészeti titkára is, aki az előadás után 
átadta a névjegykártyáját, hogy hívjam fel további sze-
repek ügyében. A magamért való küzdelemben soha 
nem jeleskedtem: természetesen nem hívtam fel.  
Néhány hónap múlva viszont ők kerestek meg, hogy 

A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL!
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egy Cosi fan tutte produkcióba hívjanak előénekel-
ni. Innentől egymásnak adták a stafétát a szerepek.  
Előbb a klasszikus repertoár került terítékre, de két év 
múlva már Eötvös Péter Három nővér című darabjá-
ban énekeltem, és ezzel elindultam a kortárszene felé. 
Rá egy évre énekeltem először a Kékszakállú Juditját, 
amivel azóta tulajdonképpen bejártam a világot.

UB: Az operaszerepek mellett nem maradnak el a 
dalestek sem, éppen a Richard Strauss-dalestjére  
készül. Közelebb áll valamelyik műfaj Önhöz?

MA: Mindig az áll hozzám a legközelebb, amivel éppen 
foglalkozom. Teljesen belemerülök ilyenkor, mindent 
tudni akarok róla, és a lehető legjobban akarom csi-
nálni. Ezt pedig csak úgy lehet, ha maximálisan azono-
sulok vele. A daléneklés talán még hamarabb érintett 
meg, mint az opera. A dal nagyon intim és különleges 
világ. Két-három percben kell elmondani mindazt, 
amit egy egész operaszerepben, és nem lehet jelmez 
mögé bújni, vagy a többi szereplőre hagyatkozni, hi-
szen a zongorista az egyetlen – de nagyon fontos 
– szereplő az énekesen kívül. Egy dalesten az ember 
elénekel 20-22 dalt, és azt mind egyesével át kell élni,  
mint egy-egy operát.

UB: Kellett külön érési folyamat, befektetett munka a 
kortárszene megszeretéséhez, vagy egyszerűen csak 
egymásra találtak?

MA: A kortárszenével való barátságom is egy véletlen-
nek köszönhető. Még főiskolás koromban be kellett 
ugranom egy koncertre, ahol Soproni József dalait 
mutattam be. Mire az Akadémiára kerültem, a ma élő 
magyar zeneszerzők már felfigyeltek rám, és egymás 
után kerestek fel a műveikkel. Ennek ellenére, azt hi-
szem, a 20-21. századi zene külön receptort követel 
meg. Korábban mindent olyan szépen megírtak, hogy 
a darabok egy jó zenésznek maguktól kezébe adják az 
előadás kulcsát. A 20. századtól szükség van egy külön 
érzületre, valósággal meg kell teremteni a művet.

UB: Hogyan lehet közelíteni az ilyen művekhez?

MA: Sok szabadidővel, ami természetesen nincs.  
Vannak ugyan szinte bel canto kortárs darabok, de 
az atonális zenére mindenkinek rá kell szánni az 
időt, hogy megtanulja. Ez alól én sem vagyok kivé-
tel, nincs abszolút hallásom – sőt, szoktam mondani, 
hogy abszolút nincs hallásom –, így volt már több-
ször, hogy 6-8 órát ültem a zongora mellett, és han-
gonként tanultam meg a darabot. Ez egy küldetés,  
nem pénzért csinálja az ember.

UB: Hiányzott valaha a karvezetői pálya?

MA: Egyáltalán nem! Mindig a helyemen éreztem  
magam. Csak az volt a kérdés, hogy tanítás vagy  
színpad.

UB: Hogyan kezdődött a tanári pálya?

MA: Ahogyan már sejtheti, ezt sem én kezdemé-
nyeztem. 2007 őszén felhívtak a pécsi egyetem  
Művészeti Karáról, hogy Kincses Veronika nyugdíjba 
vonulása után szeretnék, ha tudásommal gyarapí-
tanám a tantestület munkáját. Nagyon megtisztelő 
volt a felkérés, annál is inkább, mert pályán lévő éne-
kesként számolniuk kellett a fellépéseimmel, külföldi 
útjaimmal, de ennek ellenére jónak látták, hogy ott 
tanítsak. Rögtön mélyvízbe dobtak, mert azonnal  
szakirány-felelős lettem. A növendékeim sokat  
faragtak a személyiségemen. Öt évet töltöttem ott 
el. Sok volt a munka, a mesterképzések elindításának 
oroszlánrésze is az én feladatom volt. Ennek ellené-
re az a munkamennyiség a mostani zeneakadémiai  
teendőkhöz képest játszótéri kalandozás volt.

UB: Van valami központi elve a tanításban?

MA: Igen. Az első és legfontosabb szempont a növen-
dék személyiségének megismerése és fejlesztése. Az 
éneklés nagyon furcsa dolog. A hangszerünk nem lát-
ható, a saját testünk részét képezi. Emiatt azt hiszem, 
az énektanítás 80%-a pszichológia, és csak 20%-a 
technika. A végcél persze mindenkinél egy bizonyos 
műveltség átadása, és egy olyan technika kiművelése,  
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amellyel hosszú, egészséges és örömteli pályán 
tud végigmenni. Az út azonban mindenkinél más.  
Ezer watton égek minden órán, nem tudom félgőzzel  
csinálni. Nagyon erős bennem az adni vágyás, és nem  
nyugszom, amíg valamit nem tudunk megoldani!

UB: Mit lehet tenni az ellen, hogy a nehezen kijavítha-
tó, visszatérő hibák ne tegyék görcsössé az embert?

MA: Na, ez a pszichológia! Az éneklésben nem  
lehetnek görcsök. Egészen elképesztő számomra, hogy 
a fiatalok közül sokan milyen lelki görcsökkel élnek.  
Rengeteg stresszhatás éri őket már gyerekkorukban, és 
ezek mellett nem lehet zenélni. Nekem jó sorsom volt 
ilyen szempontból, a szüleim és a tanáraim egyaránt 
segítő légkörben neveltek. Ezt igyekszem megterem-
teni a tanítványaim számára is. Együtt akarjuk megol-
dani a problémát, hogy az éneklés nekik is jólessen.  
Ami technikailag rossz, az sosem jár jó érzéssel.

UB: Milyen tervek vannak most az Ének Tanszéken?

MA: Elsődleges feladatomnak tartom, hogy az ora-
tórium- és dalének szakirány megkapja azt a rangot, 
ami az opera szaknak mindig is megvolt. Szeretném, 
ha ezen a szakirányon is lenne ária vizsga, zenekaros 
fellépés, színpadi gyakorlat, és minden, ami ehhez a 
pályához kell. A másik fontos újdonság az operavizs-
ga-fesztivál. E téren szeretnénk külföld felé is nyitni, 
hogy a tanszéki munka a szlogenünkhöz híven tényleg 
világra szóljon.

UB: Hogyan fér bele az idejébe a sokféle művészi,  
tanári és vezetői munka mellett valamiféle szabadidős 
tevékenység?

MA: Sehogy, legfeljebb az emlékeimben. De én  
optimista ember vagyok, várom a nyarat, és  
örömmel emlékszem vissza a vidám pillanatokra. 
Szeptemberben Oszakában adtuk elő a Kékszakállút,  
és volt egy szünetnapunk. Átmentünk Kiotóba, és egy 
kerékpárral meg térképpel bejártuk a várost. Fantasz-
tikusan szürreális élmény volt, és ezért is nagyon há-

lás vagyok, hiszen ez igazán keveseknek adatik meg.  
Ha nagyon fáradt vagyok, mindig visszagondolok 
erre a csodálatos bringázásra, nagyon sok energiát  
merítettem belőle!

UB: Ébren lehet tartani valahogy ezt a folyamatos  
lelkesedést?

MA: Időnként egy nagyot kell aludni, hogy az ember 
másnap felébredve úgy érezze, van értelme ma is  
letenni valamit az asztalra. Ebben is derűlátó vagyok,  
és a sokféle feladatot úgy élem meg, mint megtisztel-
tetést, és igyekszem a lehető legjobban csinálni.

UB: Mit tanácsolna a hallgatóknak, mire érdemes  
figyelni a pálya elején, hogy azt jó érzéssel  
járhassák végig?

MA: Az egyik legfontosabb, hogy nem szabad ideges-
kedni a pálya miatt. Sokan kétségbe esnek negyed-
ötödéves korukban, ha még nem látják a helyüket a 
világban, ez pedig görcsössé teszi őket, átüt a pro-
dukcióikon. Türelemmel kell lenni! A tehetség nem 
vész el! Ahogyan járom a világot, tapasztalom, hogy 
a legtávolabbi, ismeretlen országokból is jönnek na-
gyon felkészült énekesek. Ha valaki a szólista pályát 
választja, meg kell, hogy állja külföldön is a helyét. 
Ehhez pedig azt hiszem, három dolog szükséges.  
Az első, a legalapvetőbb, a szép hang; ez nem kér-
dés.  Ám a szép hang önmagában rettentő unalmas 
tud lenni. Kell hozzá a második tényező, az egyéniség. 
Nagyon fontos a mondanivaló, a személyes jelenlét, 
az, hogy az előadásban tükröződjék az egész egyé-
niség, és ez valami átütő energiával jelenjen meg.  
Ezt észreveszik a karmesterek is. Őket elsősorban nem 
a szép hang ragadja meg, hanem az, ha valaki egyedi.  
A harmadik pedig a munka iránti alázat. Az ének-
tanulásnak soha nincs vége. Változik a testünk,  
amihez mindig igazodnunk kell. Magunkévá kell ten-
ni valamennyi szerepet, és ez munka. Egyszóval, arra 
bíztatok mindenkit, hogy dolgozzon türelemmel és  
alázattal, és keresse meg mindig azt, ami igazán ő.
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Telefon: 250-0288

obudaitarsaskor.hu

Partnereink:

Április 11., péntek 19 óra

KÖLTŐK – ZENÉS SZÍNPADON                   Diákjegy: 900 FtAz 50 éves Költészet Napja alkalmából
Ardó Mária, Muskát András – ének, Harazdy Miklós – zongora
Merényi Judit előadóművész, Szersén Gyula színművészSzerkesztő, műsorvezető: Baranyi Ferenc Támogató: Nemzeti Kulturális Alap
Április 12., szombat 19 óra

ZENÉS UTAZÁS A TRUBADÚROK FÖLDJÉN
Kobzos Kiss Tamás – ének, koboz, tekerőlant 
Miquèu Montanaro – fúvós hangszerek, dob
Támogató: Nemzeti Kulturális Alap Diákjegy: 1300 Ft
Április 17. és 24., csütörtök 19 óra

CARMEN-FILÉ
Sebők Mónika, Szakács Ildikó, Busa Gabriella
Hajdú András, Gaál CsabaZongorán közreműködik: Gyökér Gabriella, rendező: Fehér AndrásTámogató: Budapest Fővárosi Önkormányzat Diákjegy: 800 Ft

Április 30., szerda 19 óra

A CAPELLA SAVARIA HANGVERSENYE– korhű hangszereken –Művészeti vezető: Kalló Zsolt – hegedűCorelli és Vivaldi műveiTámogató: Budapest Fővárosi Önkormányzat Diákjegy: 900 Ft
Jubileumi évadunktámogatói:

Április 5., szombat 19 óra

BEETHOVEN ÖSSZES ZONGORÁS TRIÓJA VI.
Trio Monteleone
Lőwenberg Dániel – zongora, Noëlle Grüebler (Svájc) – hegedű
Hugo Smit (Új‐Zéland) – gordonkaTámogató: Nemzeti Kulturális Alap                                        Diákjegy: 750 Ft

Április 25., péntek 19 óra

ESTERHÁZY PÉTER: HA MINDEN JÓL MEGY– hangoskönyvét bemutatja a szerző – Közreműködik: Dés László – szaxofon
Együttműködő partner: Mojzer Kiadó Diákjegy: 1000 Ft
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A Bősze Ádám Zenei Antikvárium 
jubileumi árverése

2014. április 24-én 17:00-tól
a Bősze Ádám Zenei Antikváriumban

(H-1077 Budapest, Király u. 77. 
Bejárat a Csengery utca felől.)

Fischer Annie 100

Beethoven: 
Klaviersonaten I-III. Fischer Annie kottatárából, 
a zongoraművész saját kezű bejegyzéseivel
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