III. Kiskorona u. 7.
Telefon: 250-0288
obudaitarsaskor.hu
Május 14., szerda 19 óra

EGY HANGVERSENY KÉT HELYSZÍNEN

Budapesti Énekes Iskola, művészeti vezető: Mezei János
Szent Efrém Férfikar, művészeti vezető: Bubnó Tamás
Lackfi János
Liszt, Purcell, Rahmanyinov, Sáry László művei
Támogató: Budapest Főváros Önkormányzata

Május 15., csütörtök 19 óra

Diákjegy: 800 Ft

VÁROSOK ZENÉJE II. – BUDAPEST
G. Horváth László (hegedű) kamaraestje

Bartók, Dohnányi, Dukay Barnabás, Ligeti és Weiner művei

Támogató: Budapest Főváros Önkormányzata
Diákjegy: 700 Ft, 16 éven aluliaknak ingyenes a belépés!

Május 16., péntek 19 óra

KÁLLAI ERNŐ – hegedű, BALÁZS JÁNOS – zongora
kamaraestje

Közreműködik: Devich Gergely – gordonka

Chopin, Sarasate és Wieniawski művei

Támogató: Budapest Főváros Önkormányzata

Május 19., hétfő 19 óra

Diákjegy: 800 Ft

UTUNK A JÁNOS-PASSIÓHOZ
Qaartsiluni Ensemble, művészeti vezető: Rozmán Lajos – klarinét
Vendégek: Wagner Adrienne – szoprán, Kéringer László – bariton
Mizsei Zoltán – basszus, Borsos Kata, Domány Bernadett – hegedű

Május 22., csütörtök 19 óra

Diákjegy: 700 Ft

„TÚLÉLTEM ÖNMAGAMAT”

150 éve született Richard Strauss
Heiter Melinda – ének, Balog József – zongora
Szerkesztő, műsorvezető: Mácsai János
Támogató: Budapest Fővárosi Önkormányzat

Június 1., vasárnap 19 óra

Diákjegy: 700 Ft

ANIMA MUSICAE KAMARAZENEKAR

Hangversenymester: G. Horváth László
Közreműködik: Várjon Dénes, Simon Izabella – zongora
Bach, Dohnányi, Haydn és Dinu Lipatti művei

Támogató: Nemzeti Kulturális Alap
Diákjegy: 900 Ft, 16 éven aluliaknak ingyenes a belépés!

Jubileumi évadunk
támogatói:

Partnereink:

TARTALOM

IMPRESSZUM

04

FIGYELŐ

06

AJÁNLÓ

08

ABLAK

10

PORTRÉ

12

MADÁRLÁTTA

14

VÁJTFÜL

15

SZENÁTUS

16

GONDOLATOK

18

MÚLTIDÉZŐ

20

BANDEMONDA

21

PORTRÉ

Főszerkesztők:
Belinszky Anna, Mona Dániel
Felelős kiadó:
LFZE HÖK
Kiadványterv, tördelés:
Handler András
Olvasószerkesztő:
Széman Emese Rózsa
Szerkesztők:
Bolyki Sára
(Bandemonda)
Burkus Boglárka
(Figyelő)
Eckhardt Fanni
(Madárlátta)
Herman Péter
(Fotó)
Nász Renáta
(Szenátus)
Németh Zsombor
(Vájtfül)
Tasnádi Réka
(Ablak)
Ozsvárt Viktória
(Múltidéző)
Uzsaly Bence
(Portré)
Lektor:
Kovács Sándor
(Vájtfül)

Hírek, versenyeredmények

Programok

Bánki Berta írása

Interjú Dobszay Péterrel

Kecskeméti beszámoló

Koncertkritikák

A márciusi és áprilisi ülésről

Philip Glassról

Elődeinkről kicsit másképp

A Ninagram

Interjú Medveczky Ádámmal
2014. május-június | FIGARO
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FIGYELŐ
AZ NKA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAI
A Nemzeti Kulturális Alap Zenei Kollégiuma több
pályázatot írt ki fiatal zenészek, egyetemi hallgatók
számára. A pályázók az alábbi lehetőségekből
választhatnak:
• Külföldi vendégszerepléseken, nemzetközi fórumokon, versenyeken, konferenciákon, tanulmányutakon, szakmai utakon, továbbá jelentős nemzetközi
szervezetek munkájában való részvétel.
• Kortárs magyar komolyzenei művek belföldi
vagy külföldi megszólalásának és terjesztésének támogatása: hangversenyek vagy hangversenysorozatok
megrendezése; hang- és képanyagok készítése; kottakiadványok, zenetudományi, zenekritikai és zenepedagógiai művek megjelentetése.
• Kortárs magyar könnyűzenei művek belföldi
vagy külföldi megszólalásának és terjesztésének
támogatása: hangversenyek vagy hangversenysorozatok megrendezése; hang- és képanyagok készítése;
kiadványok megjelentetése.
• Fiatal pályakezdő komolyzenei előadóművészek diplomahangversenyeinek megvalósítása, valamint külföldi zenei versenyeken, bel- és külföldi kurzusokon való részvételük támogatása.
A pályázati lehetőségekről bővebben információk
az lfze.hu vagy nka.hu oldalon találhatók.
SZABÓ MARCELL GYŐZELME
A Szegeden megrendezett VI. Nemzetközi Bartók
Béla Zongoraversenyt a Zeneakadémia másodéves
doktorandusz hallgatója, Szabó Marcell nyerte.
Második helyen Vida Mónika Ruth, előkészítő tagozatos tanuló végzett, a megosztott harmadik díjat
pedig Kocsis Krisztián és Vass István vehette át.
A versenyt kétévente, Bartók Béla március 25-i születésnapjához kapcsolódóan rendezik meg Szegeden.
A zsűri elnöke Nádor György, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem professzora, tagjai Kerek Ferenc Lisztdíjas zongoraművész, Mocsári Károly zongoraművész,
Felicia Stankovici zongoraművész – a Temesvári Nyugati Tudományegyetem Zenei Fakultásának professzora –, valamint Csíky Boldizsár Erkel-díjas zeneszerző,
a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem tanára voltak.
A tizenkilenc indulóból tizenegyen jutottak a
középdöntőbe, a döntőben pedig négyen mérhették
össze tudásukat. A döntőbe jutott versenyzők Liszt-,
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Bartók- és Mozart-versenyműveket játszottak a
Szegedi Szimfonikus Zenekar közreműködésével,
Gyüdi Sándor vezényletével.
Az első díjat és a legjobb kötelező darab előadásáért
járó különdíjat is a 27 éves Szabó Marcell kapta, aki
Nádor György és Kemenes András tanítványaként két
éve végzett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen.
A díjazottak vasárnap Bartók Béla szülővárosában,
Nagyszentmiklóson a Nákó kastélyban adtak gálahangversenyt.
Forrás: zeneakademia.hu
DEVICH GERGELY
AZ EUROVÍZIÓ IFJÚ ZENÉSZEK VERSENYÉN
A Eurovision Young Musicians versenyt az Európai
Műsorszolgáltatók Szövetsége kezdeményezte 1982ben. A kétévente más-más városban – idén Kölnben
– megrendezett versenyen mindössze két alkalommal
szerepelt magyar versenyző: 1994-ben Faragó Márk
zongorista, 2000-ben pedig Rácz Ödön nagybőgős.
Mindketten a döntőig jutottak.
Idén tizennégy tagország indít versenyzőket, s a 20 év
alattiak mezőnyében két fordulót rendeznek. Az indulók az interneten közvetített elődöntőben negyedórát
játszhatnak, igény szerint zongorakísérettel. Ezt követően a televízió nyilvánossága előtt zajló döntőben öt
percet muzsikálhatnak zenekari kísérettel a kölni dóm
előtt felállított hatalmas szabadtéri színpadon.
Devich Gergely a verseny elődöntőjében Haydn-, Lisztés Bartók-műveket játszik édesanyja, Kovalszki Mária
zongorakíséretével, majd a május 31-i döntőben, amelyet a magyar közmédia is közvetít élőben, Saint-Saëns
Allegro appassionato című darabját adhatja elő.
A tizenöt éves gordonkaművész jelenleg a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem előkészítő tagozatára jár, a
különleges tehetségek osztályába, tanára Mező László.
Az ifjú tehetség számos versenyen szerepelt kiválóan,
s több nemzetközi hírű zenekar kíséretével is színpadra léphetett.
ÁTADTÁK A FISCHER ANNIE-, KODÁLY ZOLTÁNÉS LAKATOS ABLAKOS DEZSŐ-ÖSZTÖNDÍJAKAT
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából
a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.

FIGYELŐ
három zenei pályázatot hirdetett, melyekre 30, illetve
35 éves korig jelentkezhettek fiatal előadó- és alkotóművészek. A 2014-es ösztöndíjak átadására március
31-én, gálahangverseny keretében került sort a Zeneakadémia Solti György Kamaratermében. A nyertesek
a minisztérium jóvoltából egy éven át részesülnek az
ösztöndíjban, sőt a huszonegy fiatal díjazott az országban számos helyen bemutatkozási lehetőséget is kap.
Az idén száz éve született Fischer Annie-ról elnevezett
ösztöndíjat 1998-ban alapította az Oktatási és Kulturális Minisztérium. Az ösztöndíjban tízen részesülnek:
Birtalan Zsolt (zongora), Fülep Máté (ének), Horváth
Péter (klarinét), Környei Miklós (gitár), Palojtay János
(zongora), Taraszova Krisztina (zongora), Bódi Zsófia
(ének), Kerek Erzsébet (zongora), Márton Orsolya (hegedű) és Simon Dávid (fuvola).
A Kodály Zoltán zenei alkotói ösztöndíjban 1984 óta
fiatal zeneszerzők, zenetudósok, zenekritikusok részesülhetnek. Hét zeneszerző – Dargai Marcell, Derecskei András, Horváth Bálint, Kedves Csanád, Matkó
Tamás, Zarándy Ákos és Wettl Mátyás –, illetve egy
muzikológus, Galambosné Riskó Kata voltak az idei
díjazottak.
Az 1997-ben elhunyt Lakatos Ablakos Dezső altszaxofonosról nevezték el a jazz előadó-művészeti ösztöndíjat. Idei nyertesei: Lakatos Pecek Krisztián (bőgő),
Pozsár Máté (zongora) és Vörös Janka (ének).
Forrás: fidelio.hu

DUX-TÁBOR
Szívesen emlékszel vissza a gólyatábori
élményeidre, vagy kíváncsisággal hallgattad
a lelkes beszámolókat?
Most itt az idő, hogy Te is Dux légy!
Miért gyere Dux-táborba?
• részed lehet sok-sok játékban, mókában
és kacagásban, de csöndben, mély beszélgetésekben és egymásra figyelésben is
• szervezőként megtapasztalhatod, milyen
hálásak a gólyák, ha érzik, hogy törődnek velük
• tagja lehetsz egy 20 éves hagyományokkal rendelkező közösségnek, mely a tanév
folyamán is tartja a kapcsolatot
Az idei Dux-tábor időpontja 2014. június
26–29., helyszíne az esztergomi zeneiskola,
további részletek hamarosan a plakátokon.

DUX-tábor – 2012 (fotó: Thurnay Viola)
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AJÁNLÓ
BARTÓKTÓL BARTÓKIG
A MUZSIKÁS ÉS A SZENT EFRÉM FÉRFIKAR
KÖZÖS KONCERTJE A ZENEAKADÉMIÁN

vő népzenei világ megidézésében a Muzsikás együttes
lesz segítségükre a zeneszerző tematikusan kapcsolódó népzenei gyűjtéseinek megszólaltatásával.
Tatai Lilla

2014. május 27. 19:30
Zeneakadémia, Nagyterem
Ha egy átlagos amatőr kórus tagját Bartók karművészetéről kérdezzük, jó eséllyel a huszonhét egyneműkar mellett még a Négy szlovák népdalt említi, hiszen
pályafutása során jobbára ezeket a műveket énekli.
Bartók nagyszabású vegyeskara, a Magyar népdalok,
és férfikarai – nehézségük vagy apparátusuk miatt –
ritka vendégek koncertpódiumainkon. Ebből az adósságból kíván törleszteni május 27-én a Szent Efrém
Férfikar, amikor Bartók összes férfikarát elénekli.
Bartók férfikari művészete szöveg- és dallamforrásainak megválasztásában, harmóniavilágában és
írásmódjában is rengeteget változott harminckét év
során. A zeneszerző már a Liedertafel-rokonsággal
„vádolható”, későromantikus hangzásvilágú Estben is
zseniálisan állítja a szövegkifejezés szolgálatába e műfaj fegyvertárát, kifinomult érzékkel ismétel meg fontos sorokat, vagy húzza alá a vers végkicsengésének
üzenetét a kezdésre való szövegi és zenei utalással.
Páratlan atmoszférateremtő készségét csodálhatjuk
meg a Négy régi magyar népdalban és a Tót népdalok esetében is, amikor korálharmonizálás-szerű homofon anyaggal teremti meg népi zsánerképeit. Egyegy kompozíciós bravúr, mint a Béreslegény metrikus
polifóniát teremtő kánonja, vagy a Tót népdalok első
dallamának letétje, megmutatja Bartók érzékét a népi
anyagban rejlő kivételes megoldások kiaknázásához.
A Székely népdalok már a polifon komponálás, formai
komplexitás bartóki magasiskoláját jelenti. Utolsó férfikari műve, az Elmúlt időkből népi szövegekre komponált szuverén, helyenként Kodályhoz hasonlóan
madrigalizmusokba hajló zenei nyelven szól a paraszti
élet viszontagságai iránti szociális érzékenységről,
mély társadalomkritikáról.
A feladat tehát nem egyszerű, különösen, ha arra gondolunk, hogy tizenöt kiválóan képzett énekesre hárul
akár nyolc szólam megszólaltatása is, de a Szent Efrém
Férfikar eddigi eredményei és többéves műhelymunkája alapján bizakodóak lehetünk. A Bartókot körülve-
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JAZZFESZT
2014 nyara, Magyarország
A tanév utolsó számában nem egy konkrét koncertet
ajánlok a kedves olvasóknak, hanem két olyan fesztivált, ahol a jazzrajongók a zenehallgatást és a nyár
örömeit összekapcsolhatják.

BOR, MÁMOR… BÉNYE
2014. augusztus 15–17., Erdőbénye
Magyarország gasztrokulturális fesztiváljain a látogatók nemcsak a helyi étel- és italkülönlegességeket kóstolhatják meg, hanem koncertek és kiállítások is várják
őket. A jellemzően magas árak és a nagy tömeg azonban sok embert visszatántorít attól, hogy ilyen jellegű
kikapcsolódást válasszon.
Erdőbénye, a körülbelül 1200 fős község ad otthont a
Bor, mámor… Bénye fesztiválnak, ahol ezen problémák
fel sem merülnek. A helyi pincészetek kertjeiben zajló
népzenei és jazzkoncertek, kiállítások, előadások bensőségesek, csendesek, és családias hangulatúak.

ROSÉ, RIZLING ÉS JAZZ NAPOK
2014. július 14–22., Veszprém
A már tizenegyedik alkalommal megrendezett világszínvonalú VeszprémFest kísérőrendezvénye a Rosé,
Rizling és Jazz Napok, ahol a látogatók gasztrokulturális
élmény részesei lehetnek. A fesztiválon friss rozék, rizlingek és fröccsök társaságában élvezhetik a feltörekvő
jazz-zenészek koncertjeit az egyik legszebb város szecessziós és barokk épületekkel övezett főterén.
A közönség találkozhat mainstream jazzt játszó előadókkal, valamint crossover produkciókkal, többek
között fellépnek a Snétberger Zenei Tehetség Központ
diákjai és a Silence Fiction formációja is.
Vikukel Dániel

AJÁNLÓ
KKKK FILMKLUB – MARTIN MCDONAGH:
IN BRUGES (ERŐSZAKIK)
Vendégünk: Szirmai Gergely filmkritikus

2014. május 6-án ismét egy negyedik K-val egészül ki
sorozatunk: Kihelyezett Kollégiumi Kulturális Klubestünk helyszíne ezúttal a Zeneakadémia Ligeti György
épületének 018-as terme lesz. 19:30-kor kezdjük el
vetíteni a kiváló, ír származású, de tősgyökeres londoni drámaíró, Martin McDonagh első, egész estét betöltő filmjét. McDonagh neve a magyar színházba járók
számára is ismert (Kripli, Leenane szépe, Vaknyugat).
Ahogyan a drámák, úgy McDonagh 2008-as In Bruges
című filmjének (Colin Farrell, Brendan Gleeson, Ralph
Fiennes) a magyar szövegét is Varró Dániel jegyzi.
A magyar címferdítés (amit majd valószínűleg együtt
fogunk szidni vendégünkkel) ne tévesszen meg senkit, „Martin McDonagh színpadi író-rendező filmes
debütje egy végtelenül szórakoztató, nagyon fekete,
emberi komédia, olyan cselekményszövéssel, amit
nem lehet előre kiszámítani, csupán jó ízzel fogyasztani.” (Roger Ebert)
Az est vendége, akivel a filmet aztán kivesézzük,
Szirmai Gergely filmkritikus lesz, a ma már több mint
171 ezer YouTube-feliratkozót és 80 ezer Facebooklájkolót magáénak tudó filmes videoblog, a Hollywood
Hírügynökség szerkesztő-műsorvezetője. A jelenlévők
interaktivitására mindenképp számítunk majd, hiszen
aki ismeri Szirmait, tudja, hogy az ifjú videoblogger
– aki jelenleg a Színház- és Filmművészeti Egyetem
hallgatója – nézőire-hallgatóira mint szerkesztőségre
tekint, akiknek számít a véleménye.

KKK – BESZÉLGETÉS ALFÖLDI RÓBERTTEL
A Kollégiumi Kulturális Klubestek idei utolsó vendége
Alföldi Róbert Jászai Mari-díjas színművész, rendező,
vagy ahogyan ő szokta magát nevezni: „színházcsináló” lesz. A Nemzeti Színház volt igazgatójának az élete
ma sem pihenésből áll, sőt… Színészként és rendezőként Magyarországon és külföldön egyaránt jelen van,
mostanában az Átrium Film-Színházban láthatjuk őt
mint színész (Igenis, miniszterelnök úr!, Vaknyugat), s
mint rendező – hamarosan az Őrült nők ketrecét kezdi
próbálni. A Vígszínházban Danton halálát, Ausztriában
Bartis Attila Anyám, Kleopátra című darabját rendezte, klubestünk hetében pedig már az Operaházban
dolgozik Gluck Iphigeneia Tauriszban című operájának
júniusi bemutatóján.
Alföldi Róbert unalmasnak egyáltalán nem mondható
eddigi életét és munkásságát ismerheti meg az, aki ellátogat hozzánk a Bartók Béla Kollégiumba (1071 Bp.,
Városligeti fasor 33.). (Pontos időpont hamarosan.)
Lesz szó színházról, zenéről (Alföldi gyerekkorában hegedült és zongorázott), képzőművészetről (festőként
1999-ben rendezte első kiállítását), vagyis mondhatjuk, hogy egy igazi művészeti polihisztor világlátását
ismerhetjük meg. A helyszínen kedvezményesen
megvásárolható majd Csáki Judit Alföldi színháza – Öt
nemzeti év című kötete, amelyet az ügyesebbek még
dedikáltathatnak is.
Mindkét est moderátorai: Tóth Endre és Czinege
Ádám. A belépés díjtalan, de előzetes regisztráció
szükséges a jelentkezes@lfzehok.hu e-mail címen.
Mindenkit szeretettel várunk!
A részletekért figyeljétek a Facebookot, valamint a
kihelyezett plakátokat!

Alföldi Róbert (fotó: Gordon Eszter)
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AJÁNLÓ
KORTÁRSAKRÓL KORTÁRSAKNAK
interdiszciplináris konferencia a zene körül
A Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSz) Zenetudományi osztálya interdiszciplináris konferenciát
rendez 2014. június 14-én a Budapest Music Centerben (1093 Budapest, Mátyás u. 8.).
A konferencián elsősorban a mindenkori kortárs művészet recepciójával kapcsolatos előadások hallhatók
majd, melyek a kortárs zene, színház, irodalom, előadó- és képzőművészet, valamint a szakma és a közönség közötti diskurzust vizsgálják elsősorban befogadás-elméleti, illetve befogadás-történeti szempontok
alapján. Nem csak zenetudományi előadásokra kell
számítani. A konferenciára bármely magyarországi és
határon túli egyetem doktori képzésében részt vevő
doktorandusz és doktorjelölt jelentkezhetett, hiszen
számos olyan tudományterület van még, amely zenei
praxisokat is vizsgál a saját módszereivel (pl. kulturális antropológia, néprajz, szociológia, Gender Studies,
nyelvészet, irodalomtudomány, történettudomány, filozófiatudomány stb.). A konferencián helyet kapnak
populáris zenei praxisokkal (pl. napjaink könnyűzenéjével) foglalkozó előadások is.
A konferenciát a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
zeneszerzés szakos DLA képzésén résztvevő doktoranduszok és doktorjelöltek (Bella Máté, Futó Balázs, Horváth Bálint, Solti Árpád, Tornyai Péter és Virágh András
Gábor) műveiből összeállított hangverseny zárja.
A rendezvény kiemelt támogatója a Budapest Music
Center. A konferencia szervezői: Tóth Endre és Szabó
Ferenc János.

Az alábbi írás egy intertextuális játék – szövegek,
melyek látszólag (olvasólag) messzire estek egymás
fájától, de némi fantáziával és/vagy irodalmi tájékozottsággal könnyen összerakhatók, -ragaszthatók,
-kalapálhatók, és így tovább. A történet vezérfonalát
Esterházy Péter Harmonia Caelestise alkotja, azon
belül is Édesapám.
Bánki Berta
„Fújjátok, fu-újjátok…”
„Qui vides quod ago, tace opera mea.”
1. („)A Budapesten és Lisszabonban megrendezésre
kerülő, itt édesapám neve következik, alkotásait bemutató kiállítás egyik célja Európában a japán festőművészekről alkotott nézetek árnyalása. A hagyományos japán festészet formai jegyei mellett a 19. századi
európai művészet japán képzőművészetre gyakorolt
hatása is megjelenik Édesapám – többségében nagyméretű – képein. Az egy-egy végtelen pillanatot megragadó, figurális, hagyományos festészeti technikával,
sokszor selyemre alkotott műveken távoli tájak élete
elevenedik meg előttünk. Halász veti ki hálóját a hatalmas víztükörre, mintha vakító napsütésben néznénk a rizsföldön dolgozó asszony magányos alakját, s
csónakok alkotnak spirált az örvénylő víztükör színén.
(Itt édesapám neve következik) művészete a régi és az
új szoros kapcsolatát tükrözi, alkotásainak világában
Japán és Európa képzőművészeti hagyománya keveredik, a régmúlt és jelenkor ötvöződik.(”) (Ito Junji, a
kiállítás kurátora)
2. Édesapám fürkésző szemekkel figyelt egy alakot,
aki már öt perce állt előtte, közben néha firkantott
valamit a füzetébe (a sajátjába), aztán meg bárgyún
meredt Édesapámra. Édesapám úgy önti azokat a rizsszemeket, mintha nem is festékből lenne, hanem igazi
rizsből; senki sem látja az arcát (Édesapámét), mert
egy hatalmas kalap eltakarja, de ő titokban vigyázó
szemeit Párizsra veti. (pá, rizs! pá, édesapám!) Azért
néha megáll, és körbenéz, hátha valaki éppen őt nézi.
Ez általában így is szokott lenni.
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3. Édesapám a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában dolgozik. (1014 Budapest, Szent György tér 2.,
Budavári palota E épület, www.btm.hu) Amikor nincs
más dolga, sárkányokkal vív harcot vagy megsétáltatja a kutyáját (Karenin). – Térré válik-e a sík? – kérdezi
Édesapám, én pedig azt felelem, hogy nem is olyan
rosszak Vasarely képei. Ekkor – itt édesapám neve
következik – bevágja az ajtót (amennyiben a beszélgetés zárt térben zajlik, zajlott), a kulcs kettőt fordul
a zárban. Még visszakiabál: „bontsd szét személyedet
és beléd tódul a világ. Bontsd szét a személyeddé vált
világot és beléd tódul a teljesség.”
4. Édesapám, maga felé dől a fa!
5. A föld hangja – 2005. Hamvasabb alkotások – korai
művek melankóliája. Beethoven utolsó vonósnégyesei
szólnak a festmények mögül, elől, között, alól. Édesapám megsüketült, már csak a belső hallását hallja;
„Mennyei hang”! 2005. Pasztellzöld és pasztellrózsaszín, baromi sok virágszirom, mögöttük (de hiszen ez
csak sík!) madarak – csupa lukacsos, könnyű anyag; az
alkotás elviselhetetlen könnyűsége. Már csak a hulló
rizsszemek hiányoznak.
6. „nem is kell más írásjelem / csak tollam s füzem /
meg a csillag aki vezem / én közbe csak következem”
Így ismerkedett meg Édesanyám Édesapámmal.
7. Édesapám, a legendás Bertha olyan napkorongot
festett, amely arany, mégsem süt, sőt, még nem is
fénylik, hanem rég elfeledett drágakövek csillámló porával vonja be a tájat. Derült, tiszta melankólia, mármár fizikai fájdalommá torzul; olyan őszinte, szeplőtlen giccs árad belőle, amire azt kell hogy mondjam:
szép.
8. Édesapámat majdnem Gustavnak keresztelték, de
aztán mégsem, mert nem használt el életében olyan
temérdek mennyiségű arany festéket, mint más Gustavok. Édesapám a papír hátuljára festett, és szenvedélyesen szerette Pieter Brueghelt, pedig nem volt
egy Ikarosz, ha érti, mire gondolok (hogyne értené).
A lényeg a harmóniában rejlik. Mert az egynegyed-

háromnegyed lila-sárga, az eddig oké. (legszebb a
sárga! Krikszkrakszok és japán betűk nélkül; kacskaringós, kedves madár és efféle gesztusok hanyagolásával – csak a csupasz sárgaság.) Még szebb a kéknarancs egyharmad-kétharmad arányban. De (most
figyelj[en]!) mi a helyzet a zöld és vörös esetében?
Persze, az elmélet itt a legtisztábban kikristályosodott,
ha úgy tetszik, tiszta, áttetsző, légies: fele ilyen, fele
olyan (aranymetszésnek helye nincs!), és készen is
van a harmónia (az alkotó pihen). Édesapám (Zeuszra
mondom, igencsak) megpihent, és azt kérdezte: melyik a harmonikusabb: zöld szoknya vörös pöttyökkel
vagy vörös szoknya zöld pöttyökkel? (a színek aránya
mindkét esetben 1:1.)
9. Hölderlin ist Ihnen unbekannt? – kérdezte egyik nap
Édesapám. (nem tőlem) Nem sokkal később meghalt.
10. Édesapám túl sokszor járt zeneelmélet-órára ahhoz, hogy bizonyos fogalmak örökre kitörölhetetlen
vadnyomokat (talán eltűnt hirtelen) hagyjanak elméjében. Azt mondta Édesapám: a zenében vannak
extramuzikális jelenségek, amelyek magasabb szintre
emelik az alkotást. (tudniillik az alkotás körül sompolygó dicsfény sugarait.) Édesapám kortárs japán festőművész (festőművésznő) lett, és műveit teletűzdelte
extravizuális jelenségekkel.
11. Édesapám „szemei sötétek és nyugalmasok voltak,
az ajka keskeny és mozdulatlan. Egy félszigetről jött,
túl a vízen, hol a félsziget másik része eltűnik a láthatár mögött, ott, hol görbül a föld, s a másik félteke
az éjbe borul már.” Édesapám néhanapján festett is,
képeit néha ki is állították, én is néztem néhanapján.
Néhanapján Édesapámat is néztem, félvén, hogy beleszeretek Édesapámba, aki tulajdonképpen én magam
vagyok.
12. Édesapám inkognitóban van, ezért nem mondhatom meg, hogy hol (elmegyógyintézet), nem árulhatom el, ki is ő valójában (magam sem tudom).
Legutóbb, mikor elbúcsúztunk, ennyit mondott: „Lucerna sum tibi, ille qui me vides. Qui vides quod ago,
quicunque me pulsas.”
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PORTRÉ

A FELKELŐ NAP ORSZÁGA FELÉ
BL: Mennyi időt töltesz majd kint? Lesz-e időd a
próbák és a koncertek mellett kicsit körülnézni is?
DP: Körülbelül két hetet leszek Kiotóban, május
18-tól a hónap végéig. Februárban már kiutazhattam
pár napra Japánba, hogy elrendezzünk pár dolgot.
Megismerkedtem a projekt magyar szervezőivel,
megmutatták nekem a koncerttermet, a próbatermet, készült tévés és rádiós interjú is. A fesztivál
rendezése rendkívül átgondolt és alapos, látszik,
hogy minden egyes részletre ügyelnek.
Februárban kevésbé tudtam körülnézni a városban,
elég feszített volt a program, de májusban lesz három
szabadnapom. Kiotó komoly történelemmel rendelkezik, császárváros, sok a látnivaló. Legfőképpen a
kerteket szeretném megnézni, azok különösen közel
állnak a szívemhez.
BL: Számos országból érkeznek majd zenész-hallgatók a fesztiválra, biztosan nehéz összefogni egy
ilyen vegyes társaságot. Mennyi lehetőségetek lesz
próbálni?
Dobszay Péter (Fotó: Raffay Zsófia)
Dobszay Péter májusban Japánba utazik. Az ígéretes
karrier előtt álló ifjú karmester-orgonistát többek
közt a Kiotói Zenei Fesztiválról kérdeztem.
Békéssy Lili: Még csak jövőre diplomázol, de idén
májusban már vezényelni fogsz egy nemzetközi
zenészhallgatókból álló zenekart Japánban. Honnan
jött a felkérés?
Dobszay Péter: Évente megrendezik a Kiotói Zenei
Fesztivált, ahová minden országból hívnak zenészeket. A szervezők felkeresték a Zeneakadémiát is,
mivel magyar karmestert szerettek volna a zenekar
élére, és a tanáraim úgy döntöttek, engem küldenek ki.
Az egyik kritérium az volt, hogy a karmester rendelkezzen valódi zenekari tapasztalattal – a Pasaréti Szent
Antal Kórus és Zenekar és a Salgótarjáni Szimfonikus
Zenekar oratorikus koncertjein rendszeresen dolgozom zenekarral és kórussal. A másik feltétel pedig az
volt, hogy folyékonyan beszéljek angolul.

FIGARO | 2014. május-június

DP: Nem sok, de mint már mondtam, mindent jól
előkészítettek. Hála a japán szervezésnek, még februárban egységesítettük a kottákat és megbeszéltük
a próbarendet. Ők írták ki, hogy mikor lesz zenekari
és kóruspróba, de ha szükség lesz részpróbákra, azt én
oszthatom be.
BL: Hogyan állt össze a műsor?
DP: A koncert programját a szervezők szabták meg,
összesen tizenhárom darabot kellett megtanulnom,
köztük a Carmen nyitányát, Strauss-keringőket, de
Csajkovszkij, Elgar, Lehár és Rossini művei is elhangzanak majd. A fesztiválon minden nap más ország hallgatóinak lesz kamarakoncertje, ennek a záró gálaestjén
leszek én a nemzetközi hallgatókból álló szimfonikus
zenekar karmestere.
BL: Van olyan darab ezek közül, ami különösen közel
áll hozzád?
DP: Alkatomat tekintve engem a fajsúlyosabb művek
vonzanak, ebben a műsorban inkább egyes zenei pil-
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lanatok, vagy formai felületek megvalósítását várom
különleges izgalommal. Például, hogy hogyan legyen
a Carmen-nyitány igazán szikrázó, hogy az Elgar March
középrésze miként adja vissza azt a nagyvonalú, természetes brit éneklésmódot, amit a darab mondén
és ízléstelen interpretációinak sora elnyom, vagy
hogy a Brahms Ave Mariában hogyan találjuk meg
azt a formálást, amely se nem művi, se nem mechanikus, hanem a legtöbbet mutatja meg a harmóniai
és dallamvezetési eseményekből.
BL: Bizonyára konkrét elképzeléseid vannak arról,
hogyan fogod ezt megvalósítani…
DP: A lehető legaprólékosabban próbálom kidolgozni
a darabokat – borzasztó úgy dolgozni, ha a vezető nem
tudja, mit akar. Mindig úgy megyek a zenekar elé, hogy
tudom, mit szeretnék megvalósítani zeneileg. Volt már
viszont, hogy minden egyes részletet előre elgondoltam magamban, mégsem működött a dolog. Éppen
ezért most már nem igyekszem annyira görcsösen
mindent előre tudni.
Ehhez persze hozzájárulnak a tapasztalataim is, így a
próbákat lehetőleg a technikailag nehezebb részekkel
kezdem, ezzel sok időt meg tudok spórolni. Az egyetemi kötelező ütőórák mellé kerestem magamnak hegedűtanárt, és éppen most próbálok beszerezni egy
trombitát és egy klarinétot, hogy azokon is tanulva
minden hangszercsalád technikai problémáit átlássam. Izgalmas volt, hogy Mozart Requiemjét háromszor vezényelhettem el eddig, és minden alkalommal
egyre kevesebb próbára volt szükség, a végeredmény
pedig mégis egyre jobb lett.
BL: A Japánban töltött rövid idő alatt van-e olyan
dolog, amit szeretnél zeneileg elsajátítani?
DP: Egyelőre ezt nem tudom megmondani, mindenesetre izgatottan várom, hogy mit hoz az utazás. Azt
már megtapasztaltam – és ez már a közös vonásozás
során kiderült – hogy amikor számomra magától értetődő, természetes zeneiségből fakadó dolgokat
mondok, az nekik néha tipikusan magyar vonás.
Eddig azt hittem, én csak azt mondom, ami természetes. A célom inkább az, hogy nagyon jó koncertet
adjunk. A rutin nyilván ahhoz is kell, hogy a vegyes
összetételű zenekart kevés próbával össze tudjam

hozni úgy, hogy minőségi hangzást hozzunk létre.
Azt hiszem, erre megvan az eszköztáram.
BL: Van esély jövőbeli együttműködésre Kiotóban vagy
más japán városban?
DP: Úgy tudom, főleg a záró hangversenyen lesznek
majd a közönség soraiban japán producerek, menedzserek. Én annyit tehetek, hogy legjobb tudásom
szerint létrehozok egy átütő koncertet, onnantól
már nem rajtam múlik.
Ezen felül különösen jól esett az a típusú emberi kommunikáció, hogy nem kellett átlépni az udvariasság határait ahhoz, hogy elmondjam, mire van szükség – erre
képtelen lennék. Ez alapvető hozzáállás a japánoknál,
nálunk azonban szinte teljes mértékben hiányzik.
Japánban, úgy érzem, természetesen tudtunk kommunikálni egymással. Ez a szervezettség, ez a légkör
az, amiben normálisan lehet zenélni. Mindenesetre
a további együttműködésre az interjúk alapján van
remény, jó hangulatban búcsúztunk el.
BL: A hazaérkezésed után merre tovább? Mik a
terveid?
DP: Karmesterként nagyon fiatal vagyok, még nincsen
fix zenekarom. Bár vannak rendszeres meghívásaim,
biztos karmesteri állásom nincs. Annyi azonban már
most megfogalmazódott bennem, hogy állandó utazgatás és egy-egy próbával dirigált sok-sok különálló
koncert helyett leginkább egyetlen zenekar állandó
vezetése érdekelne, amelynek során a saját elképzeléseim szerint, rendszeres műhelymunkával, közös zenei esztétikát és önálló, bennünket jellemző hangzást
alakíthatunk ki. Ez nyilván hosszú távú cél, de azt már
most érzem, hogy ez érdekel igazán. Két-három próbával csak belekapni lehet a darabokba, ami hosszú
távon nem vezet el a művek mélyére.
Emellett rengeteg ötletem van koncertekre, tudatosan készülök a karmesteri vezetői szerepre. Különféle
anyagi, apparátusbeli, műfaji és a közönség igényét
érintő szempontok alapján füzeteket írtam tele programokkal, tervekkel, hatalmas bennem a tenni vágyás.
Már várom, hogy mikor jön el az a pillanat, amikor
valóra válthatom ezeket a terveimet is, rendkívül
izgalmas időszak ez az életemben.
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EGY HALLGATÓ ÉLETE A KODÁLY INTÉZETBEN
ÉS KECSKEMÉTEN
Hatalmas bőröndömet vonszolva lassan haladtam az
Intézet felé. Már csak egy háztömbnyire lehettem,
amikor egy japán lány megszólított: az Intézetbe
tartasz? Igennel válaszoltam, bemutatkoztunk egymásnak, majd elkísért a bejáratig, mielőtt folytatta
volna útját. Később derült csak ki, hogy a lány leendő
szobatársaim egyike volt.
Első benyomásaim az Intézetben nagyon pozitívak
voltak, gyorsan berendezkedtem. Az épület régi
kolostori hangulatával, vaskos fa bútoraival, temérdek
ablakával, tágas közös étkezőjével, lenyűgöző koncerttermével és hívogató belső udvarával csodálatos
lakhelynek tűnt. A tantermek felett lakva rendkívül
egyszerűvé vált az „ingázás”, hiszen ha egy könyv vagy
kotta a szobámban maradt, csak a lépcsőn kellett
felszaladnom érte.

Veronika Busch (fotó: Cecelia Molumby)
Veronika Busch (Ausztrália) írása
Nem volt elhamarkodott, könnyelmű döntés, amikor
a 2013-as év elején elkezdtem ausztráliai életemet
lezárni és összecsomagolni, hogy eljöhessek Kecskemétre a nyári Kodály Szemináriumra. Nem tudtam, hogy hova fog vezetni ez az út, de a brisbane-i
Kodály nyári kurzust (Kodály Summer School) elvégezve tudtam, hogy nem várhatok még egy évet a szolfézsképzés folytatásával. Az, hogy ezután Kecskeméten
maradtam az Intézet éves képzésére is, hosszú ideje a
legjobb döntésemnek tűnt.
Miután a nyarat német rokonoknál töltöttem,
szeptember közepén a kecskeméti vasútállomáson a vonatról lelépve úgy éreztem, hazaérkeztem.
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Majdnem ötvenen érkeztünk az Intézetbe a világ
minden tájáról, korban 18 és 58 év között, hozzávetőlegesen tizenkét különböző nyelvet beszélve, és
mindannyian eltérő élettapasztalatokkal. Egy dolog
kapcsolt össze bennünket: a zene szeretete és a vágy,
hogy minél többet tanulhassunk. A hallgatók különböző célokkal érkeznek az Intézetbe. Az enyém az volt,
hogy minél nagyobb jártasságot szerezzek a szolfézszeneelmélet terén, fejlesszem készségeimet, és hogy
megtanuljak hatékonyan zenét tanítani. Hamarosan
rádöbbentem, hogy a nap 24 órája közel sem elegendő minderre. Tizenhárom különböző tantárgyam volt
(van), és emellett mindenkinek szüksége van evésre,
alvásra, valamint egy kis szabadidőre is.
A szabadtéri időtöltés és a testmozgás szintén az élet
fontos része, így erre is kellett némi időt szánnom.
Páran egy intézeti futócsoportot alapítottunk, és eldöntöttük, hogy majdnem minden reggel 6:15-kor
elmegyünk futni. Hamar felfedeztük, hogy a magyaroknál nem szokás ilyen korán az utcán kocogni; néhányan ezért fel is ismertek minket a piacon, amikor már
a rendes utcai ruhánkban vásárolgattunk. Ezt nagyon
szórakoztatónak találtam, és nem hagytam, hogy elbá-
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tortalanítson bennünket, mert remek volt így kezdeni
a napot: feltöltődtünk energiával, és beszélgethettünk
is, mielőtt a tanulnivalókkal kezdtünk foglalkozni.
Rengeteg féle tantárgyam van: szolfézs-zeneelmélet,
módszertan, partitúraolvasás, karvezetés, Kokaspedagógia, Kodály-életmű, népzenei és zenetörténeti
tárgyak, valamint ének- és zongoraórák. A tanítás színvonala és a tantárgyak felépítése, anyaga a legtöbb
esetben kiváló – annyi mindent tanultam! Igen, igazi
kihívás, a képességeim legszélső határa az, amennyire
teljesítenem kell, de éppen ez volt idejövetelem egyik
oka – minél többet tanulni a lehető legrövidebb idő
alatt. Szintén nagyon szeretem, hogy itt minden diákkal egyénként is külön foglalkoznak. Tapasztalataim
alapján a legtöbb középiskolát követő oktatási intézményben egyszerűen kap a tanuló egy számot, és ilyen
személytelenül is kezelik. Itt a munkatársak és oktatók
valóban törődnek velünk, és azon vannak, hogy a lehető legtöbbet profitálhassuk az óráinkból.
A tanulás mellett más fontos események is zajlanak az
Intézetben. Számos országból érkezvén rengeteg különféle ünnepet oszthatunk meg egymással. Egy ilyen
alkalom volt a Nemzetközi Est is. A délutánt azzal töltöttük, hogy a koncertteremből kávéházszerű helyszínt

alakítottunk ki. A hét folyamán minden ország hallgatói kis csoportokban készítették elő saját műsorukat,
egyéb hozzájárulásukat az esthez. Négy ausztrál diáktársammal úgy döntöttünk, hogy mindenkit bevonunk
egy közös, az ausztráliai őslakosok stílusát imitáló festő-foglalkozásba, mivel ez merőben eltérő volt mindattól, amivel a többi csoport készült. Mindannyian
izgatottan ültünk le este, hogy meghallgassuk egymás
műsorát. A festés hatalmas sikert aratott, és nagyon
jól szórakoztunk a zenei előadásokat hallgatva, táncolva, origamit hajtogatva, illetve a különböző nemzetiségek ételkülönlegességeit kóstolgatva. A legnagyobb
meglepetés azonban az Intézet tanárainak rögtönzött
zenés paródiája volt. Valóban humorosra sikeredett,
sokan közülünk régen nem nevettek ilyen jót.
Nem kedvelem a nagyvárosi életet, ezért Kecskemét
remek hely számomra. Megtaláltam itt mindent,
amire szükségem van, és ha egy koncertre szeretnék
menni Budapestre, vonattal könnyen megoldható
az utazás. Januárban egy hét éves kislányt kezdtem
angolra tanítani, amely lehetőséget adott arra, hogy
egy, az Intézethez nem kötődő kecskeméti családot
is megismerjek. Nagyon barátságosak velem, és rajtuk keresztül másképpen is betekintést nyerhettem
a magyarok életébe, amit nagyon élveztem.

A Kecskeméti Kodály Intézet épülete

Az elmúlt hét hónapban
szerzett
ismereteknek
köszönhetően
tudom,
hogy jó úton haladok.
A tanfolyamom május
végén zárul, így most kell
döntenem arról, hogyan
tovább. Az Intézet, Kecskemét és a Magyarország
más részein élő emberek
mind nagyon kedvesek
voltak hozzám. Tudom,
sokat kell még tanulnom
ahhoz, hogy jó zenetanár legyek, ezért jövőre
is folytatom tanulmányaimat.
Kecskemét, 2014. április 2.
Fordította: Szanka Emese
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VÁJTFÜL

„VOLTAKÉPPEN ENNYI AZ EGÉSZ”
A Zeneakadémia Kamaratermében, április 4-én Kiss
Péter zongorista és Szűcs Péter klarinétművész kamaraestjét hallhatta a közönség. A tehetség kötelez
koncertsorozat negyedik alkalmának programja a
19. századi repertoárból állt össze.
Kezdjük máris a koncert végén tartott Kódával, vagyis rövid beszélgetéssel, amelynek keretében Mona
Dániel kérdezte az előadókat közös munkájukról és
repertoárjukról. Hét éve, Balassagyarmaton, egy
nemzetközi kurzuson Kiss Péter korrepetitorként vett
részt, ekkor kamarázott először Szűcs Péterrel. 2011ben mindketten elnyerték a Fischer Annie ösztöndíjat,
s megújult lendülettel adtak további koncerteket, két
év alatt hét országban tizenkettőt. Az utóbbi időben
rengeteget dolgoztak együtt. Mindketten elkötelezetten szólaltatják meg a 20-21. századi repertoárt.
Kiss Péter új művek bemutatását segítő együttese a
Trio Inception, míg Szűcs Péter a THReNSeMBle zenekarral működött közre kortárszenei koncerteken.
Mivel a Trio Inceptionben Péterhez Szendrey Dániel
kürtös és Háry Péter csellista csatlakozott, a különös
formáció nemigen talált a maga számára játszható
repertoárt. 2011 óta azonban több mint harminc
művet írtak a felkért szerzők az együttes számára.
Mona Dániel kérdésére, hogy mi is a voltaképpeni
kortárs zene, Kiss Pétertől ezt a választ kaptuk: „minden az”. Az előadás során minden zenemű „új köntöst
kap”, csak egyfajta különbségtételnek van értelme,
van „jó zene és rossz zene”.
Talán a nyárias tavaszi péntek estének tudható be a
nagyérdemű csekély száma, hiszen aki hallotta már
Kiss Pétert és Szűcs Pétert játszani, teltházas előadásra számíthatott. Elsőként Schumann op. 73-as Fantáziadarabjait adták elő, s bár gordonka vagy brácsa is
helyettesítheti a klarinétot, a mű eredetileg kifejezetten annak hangszíneire íródott. Az előadás kiváló volt
és színes, az összhang teljes és biztos, a karakterek
szinte kézzelfoghatóak, a hangszerek közti diskurzus
örömteli.
Brahms Esz-dúr szonátája (op. 120/2), a koncert második száma már első közös zenélésük alkalmával terítékre került. Habár akkor – így emlékeznek vissza – nem
volt koncertkész, a darab mostanra kétségkívül „beérett”. A közönség neszezni is elfelejtve fülelt, hiszen
átadhatta magát valami költőinek, súlyos és könnyed
zenei gondolatok ihletett megszólalásának.
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Kiss Péter és Szűcs Péter (fotó: Várhelyi Klára)
A szünet után Saint-Saëns szintén Esz-dúr hangnemű,
op. 167-es klarinét-zongora szonátája következett. Jó
választásnak bizonyult ez a mű is, tételeinek sokféleségével kidomborította az előadók belső gazdagságát. A
második tétel világossága és könnyedsége erőteljesen
kontrasztált a harmadik gyászos súlyával és sötétségével. Ugyanakkor a tétel befejezésének üvegesen fénylő, tiszta és hideg hangja megdöbbentő hatást keltett,
amelyet az utolsó tétel örömteli virtuozitása oldott fel.
A koncert utolsó darabja Debussy klarinétra és
zongorára írott Rapszódiája volt. Újra csak pozitív
jelzők halmozására ragadtathatom magam, ahogy az
egész koncert kapcsán. Finom színek, határozott irányok, erőteljes karakterek, összhang, vagyis valódi
zene. Ahogy Danyiil Harmsz mondaná: „Voltaképpen
ennyi az egész.”
Fedoszov Júlia
(A tehetség kötelez – Kiss Péter és Szűcs Péter. 2014.
április 4. 19:00, Zeneakadémia – Solti György Kamaraterem. Műsor: Schumann: Fantáziadarabok, op.
73; Brahms: Esz-dúr szonáta klarinétra és zongorára,
op. 120. No.2; Saint-Saëns: Esz-dúr szonáta klarinétra
és zongorára, op. 167; Debussy: Rapszódia klarinétra
és zongorára. Km: Kiss Péter (zongora), Szűcs Péter
(klarinét).)

SZENÁTUS

A TAVASZI ÜLÉSEKRŐL
2014. március 11. A rektorasszony köszöntő szavai
után a testület első pontként személyi kérdéseket vitatott meg. A Liszt Ferenc Emlékmúzeum és
Kutatóközpont megürült igazgatói posztját egyedül a
jelenlegi igazgató, Domokos Zsuzsanna pályázta meg.
Elmondta, hogy jövőbeni tervei közt szerepel a
Könyvtárral, a Doktori Iskolával és a Zenetudományi
Tanszékkel való szoros együttműködés. A Szenátus
tagjai egyhangú szavazással támogatták pályázatát.
A továbbiakban az Egyetem 2014. évi költségvetésének elfogadása következett. Szabó Ágnes, pénzügyi vezető terjesztette elő a költségvetést, melyből kiderül,
hogy az Egyetem idei működtetése alulfinanszírozott.
Valamennyi szervezeti-egység vezető közreműködése
szükséges az előirányzatok hatékony felhasználásához,
és minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy a szűkös forrásokat kiegészíthessük az Egyetem által már
kivívott hírnév és elismerés megtartása érdekében.
A testület az előterjesztést jóváhagyta.
A harmadik napirendi pontban a (jogszabály által előírt)
Oktatók Hallgatói Véleményezésének eredményét
ismertette a Hallgatói Önkormányzat, melyről
részletesen az előző lapszámunkban olvashattok.
Az egyebek napirendi pontban Vigh Andrea elmondta,
hogy vannak tehát költségvetési hiányok, amelyeket
kezelni kell. A főépülettel kapcsolatos hallgatói véleményekre reflektálva hozzátette, hogy ő is tapasztalja
a problémákat, hiányosságokat, de az épület jelenleg
beüzemelési szakaszban van. Mindent megtesznek
a hibák orvoslásának érdekében, ezért kéri, hogy
mindenki legyen türelemmel.
Czinege Ádám Balázs megkérdezte, mikor várható
előrelépés a főigazgatói, valamint a főtitkári pozíciók
betöltésének tekintetében. A rektorasszony válaszából
kiderült, hogy a korábbi főigazgatói pályázat érvénytelenítése folyamatban van az EMMI előtt. A főtitkári
pozícióval kapcsolatosan elmondta, hogy a jogi terület
most is ellátott, és a főtitkár kérdésében részben az
esetlegesen bevezetett kancellári rendszer függvényében kell majd dönteni. Végül megtudtuk, hogy a
Koncertközpont tekintetében nem történt változás.

2014. április 8. Az első napirendi pontban a
rektorasszony az Egyetem jelenlegi helyzetét
ismertette. Elmondta, hogy egy kormányrendelet alapján az Egyetem számíthat a költségvetés
kiegészítésére. A koncertszervezésre az első félévben
350 millió, a másodikban 300 millió forintot, a rezidens feladatok ellátására 250 millió forintot kaphat.
Utóbbit a Concerto Budapest látja majd el. A kormányrendelet meghatározza Batta András kormánybiztos
feladatait is, melynek lényege, hogy az ország összes
zenei intézményét összefogja.
A második napirendi pontban a Térítési és Juttatási Szabályzat került módosításra. A módosítás az
eddig nem szabályozott kérdéseket rendezi, például az önköltségek fizetésével és az átsorolással kapcsolatban, valamint kiegészíti a különeljárási díjak
rendszerét. Új ösztöndíjformaként pályázati ösztöndíj jön létre, melynek célja a házi versenyek külső
forrásból finanszírozott díjainak a hallgatók számára
ösztöndíj formájában, tehát adómentesen történő
kifizetési lehetőségének biztosítása.
A folytatásban a Kollégiumi Szervezeti és Működési
Szabályzat került módosításra, melyről Czinege Ádám
Balázs számolt be. Új Felvételi Szabályzat született,
amely pontosan meghatározza a felvételi eljárás rendjét és módját. A szabályzat értelmében szükség volt
az SzMSz módosítására, melyet a testület egyhangú
szavazással elfogadott.
Végül a pedagógus-szakvizsga akkreditációs anyagának előkészítését tárgyalta a Szenátus. Két új
képzést indít az Egyetem, a Kokas-pedagógiát és
a zenei mentor- és gyakorlatvezető tanári szakot.
Az elképzelések szerint ez csak önköltséges formában, s leghamarabb 2015 februárjában indulhatna
keresztféléves képzésként, tömbösített órákkal.
Nász Renáta
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GONDOLATOK

PHILIP GLASS: MINI- VAGY MAXIMALIZMUS?
Az 5-10 évvel későbbi darabok azonban – bár mindegyik komponistánál,
ahogy Philip Glass-nál is, tartalmaznak
repetitív anyagokat – már korántsem
minimalisták. Főként ez utóbbi szakított korán a végletekig redukált zenei
ötletek alkalmazásával, és fordult a
komplexebb szerkezetek felé.
Glass művészetét azonban nem érthetjük meg a „nagytestvér” Reich nélkül. Steve Reich Piano Phase (1967)
című, méltán korszakalkotónak nevezett kompozíciójában a stúdiómunkák
során kitapasztalt, megfogalmazott
fázis-eltolódást alkalmazza, mely röviden annyit takar, hogy a kétzongorás darabban található zenei frázis
különböző sebességű lejátszásával
az ismétlődések lassan elcsúsznak,
ezáltal új zenei hangképek alakulnak
ki. Míg Reich gyakorlati úton jutott
el a phase-jelenséghez, addig Glass
leszűri ennek elméleti tanulságát,
amit jól példáz a Two Pages (for Steve Reich) (1968) című műve. Talán
ez az egyik fontos meghatározója
Philip Glass (forrás: pomegranatearts.com)
zenei gondolkodásmódjának, hiszen
későbbi műveiben rendszeresen
Ha valaki kissé értetlenül húzza fel szemöldökét a
használ olyan pattern-sorozatokat, melyek hangkécím olvasása közben – nos, nem lepődöm meg rajta.
pe nagyban hasonlít a phase-technikával nyerhetőHiszen az elmúlt évtizedekben (lassan fél évszázakéhez, de ezeket a mozgásformákat – kompozíciós
da) sikeresen került Glass (Reichhel, Terry Riley-val,
eszköztárának részeként – mindig előre megszerkeszés később John Adams-szel együtt) a minimalizmus
tett módon alkalmazza.
és repetitivizmus skatulyájába, melyet oly gyakran
alkalmaznak a korabeli avantgárd amerikai szerzők
Az 1970-es Music For Voices-zal érdekes kitémunkásságával kapcsolatban. Érdekes, hogy e két szót
rőt tesz a spektrális zene felé, az itt alkalmazott
általában egyszerre szokták emlegetni velük kapcsohangszínvariációk is visszaköszönnek a későbbi dalatban. Részben teljes joggal, hiszen a főként a korai
rabokban. Általában is jellemző Glass zenéjére, hogy
műveikre nagymértékben jellemző minimál-jelleg
kompozíciói során majdnem mindig használja a hallásszinte mindig repetitív szerkesztési móddal párosult.
tartomány teljes spektrumát; a gyorsan mozgó bas�-
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GONDOLATOK
szus és a kétvonalas oktávában lévő zenei anyagok
közötti teret rendszeresen valamilyen lassabban változó, akkordikus szövettel tölti ki. Kompozíciói szinte

volt, mely a keleti vallásfilozófia és életfelfogás nyugatra történő beáramlásának volt köszönhető. Glass az új
zene eszmeiségének, ideológiájának meghonosításá-

kivétel nélkül előre legyártott miniatűr blokkokból,
zenei cellákból, frázisokból állnak; ha ezeket egyenként vizsgáljuk, szinte jelentéktelennek, jellegtelennek, vagy triviálisnak tűnhetnek. De az alapján, hogy
ezekből milyen bonyolult szerkezetű ritmusokat és
nagy ívű formákat épít, és milyen változatosan bánik
velük, már bátran mondhatjuk, hogy a szerző maximalista. Jó példa erre Einstein on the Beach (1975) című,
összefoglaló jellegű színpadi zenéje.

ban maga is tevékenyen részt vállalt: a ’60-as években
Észak-Afrikába és Indiába is elutazott, ahol főként az
adott terület népzenéjével foglalkozott, és ősi zenei
motívumok után kutatott. Ezután Amerikába visszatérve kezdett el a keleti zenében megfigyelt technikákat
alkalmazni, s száműzte zenéjéből a hagyományosnak
mondható kompozíciós megoldásokat. Munkásságának egyik sajátossága, hogy pragmatikusan alkalmaz
komplett hangszereléseket, mozgásformákat, akkordsorokat más-más darabjaiban – egyiket átemelve a
másikból, mintegy stílusjegyként –, ezzel is képviselve
azt az állásfoglalást, hogy nem az eszközöknek kell eredetinek lenni és állandóan megújulni, hanem az azokból építkező kompozícióknak kell újat mutatni, úgy
hogy közben mégse változzanak számottevő módon,
így megőrizvén eredetiségüket.

Alkotásainak jelentős hányadát teszik ki az operák,
színpadi kísérőzenék és filmzenék, melyek műfaji
sajátosságuk miatt szélesebb tömegekhez is eljutottak. Épp emiatt Glasst ma inkább filmzeneszerzőként
tartják nyilván. Egyik első filmzenéjét Godfrey Reggio
mára már kult-státuszt elérő, Koyaanisqatsi című filmjéhez (1983) írta, a 2002-es Órák című film zenéjéért
Oscar-jelölést is kapott. Philip Glass egyébként előszeretettel alkalmazza műveire a theater music megnevezést, főként a minimál zene címkéje helyett. Valóban,
zenéje kétségtelenül rendelkezik egy sajátságos dramaturgiával, mely hol a frázisok, egységek kismértékű változásában, hol pedig azok váratlan és brutális
váltásában nyilvánul meg. Ennek érzékeltetéséhez
van feltétlenül szüksége arra, hogy zenei anyagait kíméletlenül repetálja, mivel a zene hallgatójának ez
olyan fokú biztonságérzetet ad a harmóniai tájékozódásban, hogy figyelme önkéntelenül is a beléje sulykolt pattern apró változásai, módosulásai felé fordul;
ezért tud olyan elementáris erővel hatni egy olyan
pont, ahol a teljes zenei struktúra és felrakás hirtelen
megváltozik. A repetíció másik hatását egyfajta zenei
körbenjárásnak is nevezhetnénk, hiszen ilyen kompozíció hallgatása közben sosem tudhatjuk, hogy merre
is tartunk a formarészen belül, s ez dinamikus állandóságot kölcsönöz.
A zenének az ily módon meditatív formában történő
megközelítése azonban nem csak Glass sajátja, hanem
az egész ’60-as, ’70-es évek meghatározó irányvonala

A ’80-as évek neo irányzatai őrá is nagy hatással voltak,
amit jól példáz a Violin Concerto (1987) vagy az utóbb
született szimfóniái. Glass nem véletlenül fordul a neobarokk, vagy inkább a neoklasszikus irány felé, hiszen
kompozícióinak alapvetően akkordikus volta miatt
könnyen kapcsolódhatott a hasonlóan repetitív és világos harmóniai vázzal rendelkező klasszicizmus zenéjéhez. A kisebb, ensemble méretű apparátusok mellett
inkább a romantikus nagyzenekari Besetzungot részesíti előnyben, némi elektronikus rásegítéssel. Ezzel
párhuzamosan harmóniai és motivikai készlettárát is
kibővíti, főként a 20. századi neoromantikából, jazzből
és popzenéből ismert frázisokkal, hangzatokkal.
De a lényeg ugyanaz maradt: zenei anyagainak
repetitív jellegével, valamint nagyobb léptékben azok
állandó visszaismétlésével egyszerre emlékeztet a
már elhangzottakra, és utal előre az elkövetkezőkre,
megteremtve ezáltal akusztikus hangfüggönyét,
a folyton mozgó, valamerre tartó, de végső soron
saját maga körül forgó zenei univerzumát.
Bencsik Marcell
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MÚLTIDÉZŐ
Hosszabbak a nappalok, a természetbe csalogat a napsütés. Hamarosan elérkezik a vakáció, előtte már csak
egy vizsgaidőszakon kell szerencsésen átesni. A nehézségek közepette nyújtson erőt ez az anekdotacsokor
híressé lett eleink vizsgáiról, megmérettetéseiről, ezzel kívánva mindenkinek élményekben gazdag nyári
regenerálódást!
Ozsvárt Viktória
Weiner Leó kétféle osztályzatot osztogatott növendékeinek: kitűnőt azoknak, akiket jól ismert és
szeretett, jelest azoknak, akiket kevésbé. Banda Ede az
első zeneakadémiai év végén nagyot csalódott, mikor
jegybeíratáskor meglátta indexében a jelest. Az eset
sok idő múltán is frusztrálta, és évekkel később, mikor
már neves gordonkaművész volt, egy nyári estén előkerült a régi index. Vacsorára látta ugyanis vendégül
egykori tanárát, akivel akkoriban már baráti kapcsolatot ápolt, és felfedte előtte addig titkolt sérelmét:
– Nézd, első évben én Tőled jelest kaptam, nem
kitűnőt.
Weiner szemügyre vette az indexet, és csodálkozva
kérdezte:
– Hogy lehet az, hogy te nem kitűnőt kaptál?
– Kérlek, hogy legyél szíves, javítsd ki – tréfálkozott
Banda.
– Ne haragudj, nem tehetem meg, ez okirat-hamisítás
lenne – replikázott Weiner.

Egy akadémiai zeneszerzővizsgán a zeneszerzőnövendékek háromszólamú invenciókat mutattak
be vizsgakompozícióként, az előadásban a hangszeres hallgatók működtek közre. A vizsgán Weiner Leó
elnökölt, a bizottság további tagjai pedig a két zeneszerzés-tanár, Siklós Albert és Kodály Zoltán voltak.
Banda Ede a vizsgán közreműködőként volt jelen.
A zeneszerző-növendékeknek először összhangzattanból kellett vizsgázniuk, ki kellett menni a zongorához,
és diktálás után játszani. Természetesen az izgalmak
hatására elkezdődött a melléütések, figyelmetlen tévedések sorozata. Weiner méregbe gurult, és hirtelenjében fölszólította Banda Edét, akit kamarazene óráiról
jól ismert, hogy javítsa ki az elhangzott hibákat – csak
épp az az apróság kerülte el a figyelmét, hogy nem
zeneszerző-növendéket kérdez. Míg Banda a nehéz
feladványokon törte a fejét, Siklós és Kodály tanakodni kezdtek, vajon kinél tanulhat ez a fiú. Hosszas ta-
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nakodás után végül rájöttek, hogy nem is zeneszerző,
és odasúgták Weinernek, hogy talán mégiscsak jobb
volna, ha zeneszerző-növendékeket kérdezne. Weiner
ekkor Bandának szegezte a kérdést:
– Mondja, maga mit keres itt?
– Tanár úr kérem, én a háromszólamú invenciókat jöttem játszani csellón.
– Hát miért nem mondta ezt rögtön?

Kodály kísérletező kedvvel, újszerű metódusok szerint
okította növendékeit, a Zeneakadémia konzervatív
köreinek nyomásgyakorlását pedig többnyire röviden
és frappánsan hárította el:
– Nem taníthatok tegnap!

Ádám Jenő utolsó zeneszerzésvizsgája alkalmával viszont megtapasztalta, milyen az, amikor igazán
elszakad a cérna. Ez alkalommal a vizsgabizottság
elnöke Koessler János volt. A Kodály-tanítványok sorra
adták elő szerzeményeiket, Ádám Jenő történetesen
egy zenekari rondót prezentált. Koessler kérdésére:
„Was ist das für ein rondo?” („Miféle rondó ez?”),
nemigen tudott mit válaszolni, mivel az órákon nem
bajlódtak ilyesfajta szőrszálhasogató besorolásokkal.
A hangulat egyre feszültebb lett, Kodály egyre nehezebben tudta zavarát leplezni, hiszen most ő maga is
vizsgázott egykori professzora előtt. Koessler, mivel
nem kapott választ, megválaszolta saját kérdését:
„Das ist ein Rondo zweiten Grades!” És hirtelen
jött haragjában az összes növendék előterjesztett
osztályzatát lerontotta egy jeggyel. Másnap Ádám
Jenő a Zeneakadémia igazgatói irodájában intézte
ügyes-bajos dolgait, mikor az ajtón beviharzott Kodály.
Levetette magát egy fotelbe, öklével verdeste annak
oldalsó támláját, és haragtól indulatos hangon ismételgette:
– Nem! Ez nem megy, nem lehet! Nem tűrhetem!
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Mint bármi mást az életben, a vizsgákat sem célszerű túlaggódni. Kovács Dénes hegedűművész brácsavizsgája ékes példáját szolgáltatja ennek a jótékony
szemléletnek. Zeneakadémiai tanulóévei alatt egy
alkalommal közölték vele, hogy szombaton vizsgáznia
kell brácsából. Csütörtökön már szerzett is egy brácsát, és utánajárt, mi az anyag. Nyolc etűddel kellett
felkészülni, ezeket megtanulta fejből, mivel brácsaszólamot olvasni alig tudott. Előadási darabnak pedig
beírta Kodály Adagióját, amit hegedűn már előzőleg jól
megtanult.

Chelemen Paula karikatúrája

Ilyen felindultnak sem előtte, sem utána nem látta
Kodályt.

A kísérletező módszerek persze nem jelentették
azt, hogy Kodály akármilyen furcsaságot elnézett volna
tanítványainak. Doráti Antal elbírálásra beadott kompozíciója alá ifjú szerzője az alábbiakat írta: „Ez a darab
előadható magas és mély fekvésű hangon egyaránt.”
Mikor Kodály kijavítva visszaadta a kottát, Doráti a
következő megjegyzést találta a saját jegyzete alatt:
„Ez azt jelenti: egyiken sem.”

Mikor elérkeztek a zeneakadémiai tanulmányok
utolsó percei, Doráti Antal és diáktársai körülállták Kodály asztalát, bizonyítványuk aláírását várva. A Tanár úr
töltőtolla kifogyott, természetesen mindenki nyújtotta
a magáét, Doráti is, pedig az ominózus tollat nagyapjától örökölte, és senkinek sem engedte meg, hogy
használja. „Ha elfogadja, egy életre barátok leszünk” –
gondolta magában Doráti. Kodály elfogadta.

A legtöbb zenésznek kevés ideje marad zenei
tanulmányai mellett egyéb ismeretek megszerzésére.
Solti György közelről tapasztalta az Akadémián folyó
koncentrált zenei képzés ezen hátrányait: nem-zenei
tudásának gyarapítása egy idő után elmaradt az elvárt
mennyiségtől. A legtöbb tárgyból magántanuló volt, és
bár gyorsan tanult, hosszútávon mégiscsak éreztette
hatását a kényszer hiánya és a megmérettetések rendszertelensége. Ezt azonban elnézték neki az iskolában,
mert az intézményi koncerteken mindig ő volt a zongorakísérő. Tizenhét évesen, hivatalos iskolai képzésének
végén mégis így szólt hozzá az egyik vizsgáztatója:
– Átengedünk, hogy veled és magunkkal is jót tegyünk.
Mi sem akarjuk, hogy visszagyere.

Források:
Berlász Melinda: Weiner Leó és tanítványai: Emlékeink
Weiner Leóról. Budapest, Rózsavölgyi és társa, 2003.
Doráti Antal: Egy élet muzsikája.
Budapest, Zeneműkiadó, 1981.
Így láttuk Kodályt: Harmincöt emlékezés,
szerk.: Bónis Ferenc. Budapest, Zeneműkiadó, 1979.
Ottó Péter: A Mesterhegedűs. Kovács Dénes emlékezik.
Budapest, Európa Könyvkiadó, 2007.
Sir Georg Solti: Emlékeim.
Budapest, Seneca Kiadó, 1998.
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BANDEMONDA

„BELÜL MI MIND »SÍRUNK« A ZENÉÉRT”
alkotórészeinek: földnek, víznek, tűznek, levegőnek
és szellemnek egységét jeleníti meg.
A Ninagram e teljesség zenei megszólaltatására törekszik; olyan komplex és élő szövet létrehozására, amelyet egyben tartanak az együttes tagjai által megtalált
közös pontok és gondolatok, és amelyet elevenné tesz
az egyéniségek különbözősége. Sára a „hamisítatlan
éjféli hang”, Dani a free jazz hatásait sem nélkülöző
oldott, impulzív játékmódot képvisel. Gergő szaxofonozása beszédszerűvé és érzékennyé teszi a zenét,
Marci és Balázs pedig a szilárd alapot biztosítják az
együttesnek. A formáció a jazz dinamikus oldalát
domborítja ki, különböző árnyalatok széles skáláját
használják, tudatosan kerülik az egyetlen modorba,
szerepbe való bemerevedést.

Horváth ’Nina’ Sára (fotó: Szentgáli Csaba)

Egy formáció, amelynek tagjai sok fiatal pályatársukhoz hasonlóan
mostoha körülményekkel
dacolva keresik az útjukat, mert dolgozik bennük egy
műfajoktól független odaadás és mélyen gyökerező
elhivatottság. Bemutatjuk a Ninagramot.
Az együttes megalapításának ötlete másfél éve fogalmazódott meg először Horváth ’Nina’ Sára jazzénekes
fejében. Négy zeneakadémista tanszaktársát gyűjtötte maga köré, így jött létre a formáció, melyben Sára
énekel, Varga Gergely szaxofonozik, Piller Balázs zongorázik, Miskolczi Márk bőgőzik, és Serei Dániel dobol.
A Ninagram név magában foglalja az énekes szólista
felvett nevét, egyben tiszteleg Nina Simone előtt, hiszen Sára az énekesnő hatására kezdte el használni
a Nina nevet. A tizenéves Sárát lenyűgözte Simone
szuggesztív előadói egyénisége, átütő erejű színpadi jelenléte, és mind a mai napig egy olyan ikon
számára, akihez újra és újra visszatér. A szóösszetétel második tagja az évezredes múltú szimbólumra,
a pentagramra utal, amely Sárának, aki sokat merít a jelképekből, elsősorban teljességszimbólumot
jelent. Az ötágú csillag a világmindenség legelemibb
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Az együttes jazz standardeket játszik, előszeretettel
válogat a repertoár kevésbé ismert darabjai közül.
Sára számára a dalok kiválasztásának fő szempontja
mindig az, hogy tud-e azonosulni a mondanivalóval, hogy hitelesen tudja-e tolmácsolni azt.
Nagyon fontosnak tarja, hogy az előadást, mint építményt, egy jól összerakott koncepció tartsa össze,
hiszen – elmondása szerint – a hallgatóság így sokkal könnyebben befogadja a dalokat. Emellett nagy
hangsúlyt fektetnek az apró részletekre, amelyek az
élmény szempontjából gyakran meghatározók, még
ha sokakban ez nem is tudatosul. A formáció most
intenzív műhelymunkát végez, aminek célja a még
teljesebb egymásra hangolódás és a saját hang kikristályosítása. A stúdiózás és a saját szerzemények
kibontása is jövőbeli terveik között szerepel.
A Ninagram játszott már a Café Budapest Fesztivál
Jazzmaratonján, a Magyar Jazz Ünnepén az egyetem
képviseletében, az IF Caféban és az Almáriumban, valamint hallhattuk őket a Zeneakadémia idei gólyabálján is. Az elkövetkezendő hetek a formáció két tagja
számára is elsősorban a diplomáról fognak szólni, így
azt tanácsoljuk: aki szeretné élőben is meghallgatni
a Ninagramot, figyelje az együttes Facebook-oldalát,
ahol időben értesülhet a várható fellépésekről.
Bolyki Sára

PORTRÉ

„A HUMÁNUM MOZGATJA A ZENÉT”

Medveczky Ádám (fotó: Herman Péter)
Éppen negyven éve tanít a Zeneakadémián
Medveczky Ádám. Hangszereseket, énekeseket,
korrepetitorokat és karmestereket egyaránt
tanított a négy évtized alatt. A Figaro ez évi utolsó
számában vele beszélgettem.
Uzsaly Bence: Édesanyja révén szinte az Operaházban
nőtt fel, először mégsem karmesterként került a zenei
életbe. Merre vitt az út a pulpitusig?

szerettem, különösen operakivonatokat játszottam
szívesen. Ez ma is így van, és a korrepetálásban, betanításban, vagy karmesterként is nagy segítségemre
van a zongoratudás. A zenei pályát viszont zenekari zenészként kezdtem, mint ütőhangszeres. Hamar megszerettem ezt a hallatlan színes világot, másodéves
koromtól kezdve zenekari tag is lettem, és ez nagyon
jó iskola volt minden későbbi zenei tevékenységhez,
mindamellett, hogy csodálatos élmény.

Medveczky Ádám: A családban szinte természetes
volt a zenetanulás. Édesanyám korrepetitor volt az
Operaházban, nevelőapám ott énekelt. Édesapámat hamar elvesztettem, amikor 1945-ben elvitték
malenkij robotra, és nem tért haza. A bátyám később
az Operaház első kürtöse lett, húgom pedig karigazgatója. Egy testvérem volt csak, aki nem zenész lett, de
én mindig is zenei pályára készültem. Otthon zongora volt kéznél, így azon kezdtem tanulni. Elég hamar
kiderült, hogy nem leszek zongorista, pedig nagyon

A karmesterség gondolata az érettségi után jött.
Akkoriban csak három, vagy öt évenként volt felvételi a karmester szakra, mindig csak akkor, amikor már
elég hely üresedett meg. Az én felvételim előtt öt évig
nem volt. Így ütőhangszeresként megszereztem az
első diplomámat, és az Állami Hangversenyzenekar
tagja lettem. Akkori főtárgy tanárom, Schwarz Oszkár
ajánlott Ferencsiknek. A több fordulós próbajáték után
nagy dolog volt, hogy alig húszévesen bekerülhettem
Magyarország első zenekarába. A felvételim után nem
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sokkal a szólamvezetőnk egy német turnén „kinn felejtette magát”, és én kerültem a helyére. 1964-ben
felvették a Himnuszt, és aztán 15-20 éven keresztül
minden újévkor látható voltam a TV-ben, ahogyan a
„megbűnhődte” előtti nagy tremolót játszom igen
fiatalon, szinte fekete hajjal.
Ezek a zenekari évek karmesteri szempontból is jó
iskolának bizonyultak. Dolgoztam a század első felének
nagyjaival, az akkor üstökösként berobbanó fiatalabb
generációval, és persze megfordultak nálunk a korszak legnevesebb szólistái is. Bőségesen lehetett tőlük
tanulni. Ezzel párhuzamosan tudatosan készültem a
karmester pályára. Szorgalmasan tanultam otthon az
összhangzattant, harmonizálást, a felvételi előtt kéthárom évvel már diktáltattam magamnak mindenféle
formában, hogy edzésben legyek. 1968-ban aztán felvettek, így lettem Kórodi András tanítványa.
UB: Az ÁHZ-t aztán az Operaház követte, előbb korrepetitorként, majd karmesterként dolgozott ott…
MÁ: Igen, erre is még a diplomám előtt került sor. Sok
meghatározó darab betanításában vettem részt akkor.
Ilyen volt a Trubadúr, a Figaro házassága, a Ring tetralógia, később aztán a Rózsalovag. Kemény munka volt
ez, mert akkoriban nem kérdezték meg, hogy ki mit
tud korrepetálni, egyszerűen mindenkinek mindent
tudni kellett. Az első általam vezényelt opera a Così fan
tutte volt, és azt követte rögtön a Pillangókisasszony.
Nagyon nagy megtiszteltetés volt, de nem könnyű
feladat. A karmesteri diplomakoncertem napján volt a
Pillangókisasszony főpróbája, másnap pedig le kellett
adni a hangszerelés vizsgafeladatot, ami a diplomakoncertem utáni éjszakán készült el – reggelre. Szerencsére már fiatalon beleszoktam a strapás életbe, ami
azóta is tart, ameddig bírom, így csinálom.
UB: Jellemző ez a sokszintű felelősség a zenekari muzsikusok életére is?
MÁ: Másképpen, de igen. Egy karmesternek többféle
feladata, nagyobb felelőssége van, ugyanakkor a zenekari zenészeknek igazuk van abban, hogy a pálca nem
szólal meg. Nagyon komoly feladat és izgalomforrás
egy-egy nehéz szóló. Életemben nem izgultam annyira, mint amikor először kisdoboltam a Bolerót, ráadásul egészen elöl, a koncertmester előtt kellett ülnöm.

FIGARO | 2014. május-június

UB: Az Opera mellett előbb a Postás Zenekar (mai
Concerto Budapest), majd a Győri Filharmonikusok
karmestere lett. Előtérbe került a szimfonikus zene az
operához képest?
MÁ: Nem, ezek egymást egészítik ki. Sőt, igazából három nagy területe van az életemnek, az opera, a szimfonikus koncertek vezénylése és a tanítás. Ezek együtt
adják a teljességet. Amikor saját zenekarom lett, meg
kellett tanulnom, mire kell figyelni a műsor-összeállításnál, milyen kötelező gyógyír vagy felmérő dolgozat
jellegű műveket lehet választani az adott helyzetben.
’88-tól ’97-ig vezettem a Postás Zenekart, aztán Győrbe kerültem, ami az utazás miatt szintén kemény munka volt. Naponta vonatoztam. Reggel 4-kor fölkeltem,
a 6:10-es vonattal elmentem Győrbe, fél 1-ig próba,
aztán vonatozás vissza, és délután 3-tól tanítás, esetleg este opera előadás, meg amire még szükség volt.
Ezzel párhuzamosan ’90 és ’93 között az Operaház zeneigazgatója is voltam. Itt is sok nehézséggel találkoztam, hiszen én voltam a rendszerváltás után az első,
és sok tekintetben változtatni kellett, ami sosem kön�nyű. Nem vagyok rendőr típusú ember, aki pontozza
a hiányzásokat és a gikszereket, s ha valaki hármat
hibázik, azt ledobja a pályáról, mint egy sakkbábut.
Emberek vannak a színpadon és a zenekarban egyaránt, és nem lehet őket gépként kezelni.
UB: Mikor kezdődött a tanári pálya?
MÁ: Annak kezdete egybeesett életem egyik nagy
fordulópontjával, amikor 1974-ben az első nagy karmesterversenyen Kobajasi után második lettem. Ekkor hívtak meg a Zeneakadémiára, hogy vezessem a
hallgatókból álló zenekart. Ezzel rögtön a mélyvízbe
kerültem, hiszen fegyelmet kellett tartani, hiányzásokat vezetni, egyezkedni a növendékekkel, hogy ki mikor miért nem ér rá. Szép feladat volt, de küzdelmes.
’82-ben jött aztán a nagy változás, meghívtak az Ének
Tanszékre, hogy szerepgyakorlatot tanítsak az opera
szakos növendékeknek. Ezt máig nagyon szeretem.
Gyakorlatilag mindenkit tanítottam, aki a mai magyar
operaszínpadon látható.
Szintén váratlan fordulattal, egy kolléga felmondása
miatt kerültem bele a korrepetitorok képzésébe, mintegy tíz évvel ezelőtt. Érdekes feladat volt, hogyan lehet megtanítani a betanítás fortélyait. Újabb hirtelen
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váltással aztán idéntől a karmester tanszak főtárgy tanára is lettem. Intézményes keretek között eddig nem
tanítottam vezényelni, de a feladat nem volt előttem
ismeretlen, hiszen jó néhány karmesternek én adtam
először pálcát a kezébe, amikor a felvételire való készülésben segítettem nekik.

én is fiatalabb voltam, de talán nem volt jellemző az
a magunkba fordulás és csend, ami például most van.
Teljesen értem, hogy rendnek kell lenni, vigyázunk az
épületre, a beosztásra, a kártyákra és mindenre, de jó
lenne, ha sikerülne újra megtalálni azt a felszabadultságot és emberi közelséget, ami régen megvolt.

A karmesterséget sokan misztikus dolognak fogják fel,
valami rózsaszín ködben történő költészetnek, átélésnek, vagy éppen pózok és faksznik tömkelegének, pedig ez tulajdonképpen nem igaz. Egy dolog van, amit
nem lehet tanítani, az átélést és expresszivitást. De ez
a teteje; amire viszont ez ráépül, az egy komoly szakma, aminek megvannak a maga törvényei, és ezeket
meg kell tanulni. Bár sokan nem hiszik, dirigálni igenis komoly feladat. Sokan megpróbálkoznak vele képzettség nélkül is, aztán vagy beletanulnak idővel, vagy
nem. Meg kell találni azt a mozdulatot, ami a lehető
legegyszerűbben és legvilágosabban kifejezi az éppen
aktuális zenei pillanatot. Felelős döntéseket kell hozni,
hogy az adott tempóban és helyzetben jól lehessen
játszani a pálca mozgására. Azért is szeretem ezt tanítani, mert ilyenkor az ember kénytelen megfogalmazni
magának is azt, amit sokszor csak ösztönösen tenne.

UB: A sokféle munka hátterében egy igen nagy család
áll. Hogyan jut rájuk is idő a sűrű mindennapokban?

UB: Van valamiféle vezérelv, aminek érvényre kell jutnia egy együttes vezetésénél?
MÁ: Ezt sosem gondoltam így végig, de azt hiszem,
a repertoárban van néhány sarkalatos pont. Fontos,
hogy minél színesebb legyen, és van néhány mű vagy
műfaj, aminek szinte állandóan jelen kell lenni. Szimfonikus zenekarnál szerintem két ilyen van, a bécsi
klasszikusok és a magyar zeneművek. Az opera esetében ez kiegészül egy harmadikkal, az olasz romantikusok operáival. Hozzám Mozart és Verdi különösen
közel áll, de azt hiszem, igaza van Beethovennek abban, hogy Bach mindannyiunk ősatyja. Egy zenekari
repertoárban ez kevésbé nyilvánul meg, én is negyven
éves korom után kerültem közelebbi kapcsolatba Bach
zenéjével, de azt hiszem, mint minta, ott kell, hogy legyen mindenki előtt.
UB: Milyen irányba változott a Zeneakadémia az itt töltött negyven éve során?
MÁ: Sokat nem változott, de talán régen pezsgőbb
volt az élet. Lehet, hogy csak azért érzem így, mert

MÁ: Öt gyermekem és tíz unokám van. Ez mindennel felér. A család segítségével viseli el az ember a
sok tennivalót, a váratlan kudarcokat vagy egészségi
gondokat. Ritkán van olyan, hogy egy fél napot otthon
vagyok, vagy úgy érek haza, hogy a kicsiket még ébren
látom. De nyáron, vagy hétvégén aztán tényleg hangos
a kert a gyerekzsivajtól, és vannak időnként nagy közös
ünnepek is. A család semmiképpen sem háttér, sokkal
inkább alap, vagy oxigén, ami a létet biztosítja.
UB: Mit adna útravalóul egy pályakezdő zenésznek?
MÁ: Az egyik, amire szükség van, az a zene megszállott
szeretete. Nemcsak a szorgalomra gondolok, hanem
valamire, ami még azon felül van. Olyan céltudatos
ragaszkodásra, amitől sem a váratlan kudarc, sem a
váratlan siker nem téríti el az embert. A másik dolog
a hit. Ezt sokféleképpen lehet értelmezni, de úgy gondolom, valamiben hinni kell! Ez lehet az emberség,
valami erkölcsi törvény, a zene erejébe vetett hit vagy
valami felső teremtő erő tudata, de az biztos, hogy
kell valami, ami megszabja a tetteink útját, és mérceként szolgál mindenhez. A zene kizárólag embereken
keresztül működik. Emberek írják, emberek vezénylik,
emberek adják elő, és emberek hallgatják. A humánum mozgatja az egészet. Nem alá-fölérendeltségről
van szó, hanem egymás világába való belehelyezkedésről. Ez így kell, hogy legyen a karmester-zenekar
vagy tanár-diák viszonyban is. Ez talán patetikusan
hangzik, de a konkrét földhözragadt dolgokban kell
megvalósulnia. Azt hiszem, ez a belső hit segített engem is át a nehézségeken. Amint bezárult előttem egy
kapu, azonnal feltűnt valami más lehetőség. Lehet,
hogy csak én vagyok szerencsés, és könnyen beszélek,
de azt hiszem, nyitottnak kell lenni az elénk kerülő feladatokra, és észrevenni, hogy miként juthatunk közelebb a céljainkhoz általuk.
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