Gólyaeskü
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Liszt Ferenc nevét viselő Zeneművészeti Egyetem
hallgatójaként minden erőmmel arra törekszem,
hogy

tanulmányaimat

a

eredménnyel

végezzem,

zenetudomány

és

a

tőlem
a

telhető

legjobb

zeneművészet,

zenepedagógia

a

eredményeit

elsajátítsam, tudásomat az emberiség, mindenekelőtt
hazám szellemi felvirágoztatására fordítsam.
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FIGYELŐ
Új év, új hírek, bővülő, frissülő Figaro-stáb! A Figyelő rovat keretein belül ezentúl
Békéssy Lili lát majd el titeket információkkal.

BÚCSÚZUNK
Elhunyt Baróti István
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene
Tanszékének orgonatanárát 2014. június 23-án, életének 74. évében érte a halál. Baróti István 1975 óta
az esztergomi főszékesegyház orgonistája és karnagya
volt, ő tervezte a bazilika újjáépülő orgonáját, a Művészetek Palotája hangszerének építését pedig művészeti szakértőként segítette. Liszt Ferenc vallásos témájú
műveinek kiemelkedő tolmácsolójaként tartják számon, repertoárján Liszt összes orgonaműve szerepelt.
Szakértőként 1985–1988 között részt vett Magyarország orgonáinak teljes felmérésében és számos hangszer tervezésében.

Vigh Andrea rektorasszony is búcsúzott a Tanár Úrtól:
„Halála pótolhatatlan űrt hagyott maga után minden
területen, ahol munkálkodott. Mint előadóművész,
mint kóruskarnagy, mint egyházzenész, mint tanítómester, mint orgonaépítő, mint tudományos kutató
végezte felbecsülhetetlen értékű munkáját. Mindvégig
tehetséggel, tisztességgel, emberséggel és vallásos
elhivatottsággal.”
Nyugodjon békében, Tanár Úr!
Forrás: zeneakademia.hu

Elhunyt Gabos Gábor
A Liszt-díjas zongoraművész, érdemes művész
életének 85. évében távozott közülünk. Gabos
Gábor 1949-ben kezdte meg tanulmányait a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Főiskolán, diplomáját 1952ben vette át Hernádi Lajos tanítványaként, s ugyanebben az évben mutatkozott be zongoraművészként.
Több rangos zenei verseny helyezettje, 1961-ben

a Budapesti Nemzetközi Liszt–Bartók zongoraverseny
első díjasa volt. A magyar és nemzetközi pódiumok
kedvelt előadójává vált, számos lemezfelvételt is
készített többek közt Bartók, Brahms, Beethoven,
Chopin, Liszt és Schubert műveiből.
Nyugodjon békében!
Forrás: zeneakademia.hu

Red Dot dizájn díjat nyert a Zeneakadémia új arculata
A Zeneakadémia – többek között
a programmagazint, az egyestés
műsorfüzeteket, a névjegyeket,
valamint a logócsaládot is tartalmazó – intézményi imázsa több
mint 7 ezer pályázat közül nyerte el a világ egyik legrangosabb
dizájn elismerésének számító
Red Dot díjat.
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A kommunikációs dizájnverseny
corporate identity elnevezésű kategóriájában a világ zenei intézményei közül egyedül a Zeneakadémia érdemelte ki a Red Dotot,
amelyet október végén adnak át
Berlinben.
Forrás: MTI

FIGYELŐ

Hallgatóink sikerei
Devich Gergely sikere az Ifjú Zenészek
Eurovíziós Versenyén

A Köztársasági Ösztöndíj Pályázat
nyertesei

A kétévente megrendezésre kerülő Ifjú Zenészek
Eurovíziós Versenyén a Zeneakadémia különleges tehetségek előkészítő tagozatának hallgatója,
Devich Gergely harmadik díjat szerzett Saint-Saëns
Allegro Appassionato című darabjának előadásával.

Gratulálunk a nyertes hallgatóknak: Gyöngyösi Ivettnek (zongora), Stasznyi Zsófia Máriának (oratórium- és
dalének), Kerner Máriának (fuvola), Hermann Szabolcsnak (karmester), Varga Oszkárnak (hegedű) és Belinszky
Annának (muzikológia).

2014-ben 14 EBU-tagország küldött egy-egy húsz év
alatti fiatal zenészt. „Jó lenne, ha Magyarország két
év múlva is részt venne az EYM versenyen, mert a
magyar zenészeknek itt a helyük, és a leendő magyar
versenyzőnek sok sikert kívánok!” – nyilatkozott Devich
Gergely, akinek ezúton is szívből gratulálunk!
Forrás: zeneakademia.hu

KKK reloaded
Idén is folytatjuk Kollégiumi Kulturális Klubestek elnevezésű sorozatunkat a Zeneakadémia Bartók Béla
Kollégiumában (1071 Bp., Városligeti fasor 33.), valamint kihelyezett KKK Filmklubjainkat a Ligeti György
épületben (1077 Bp., Wesselényi utca 52.).
A Czinege Ádám és Tóth Endre által életre hívott és vezetett ingyenes rendezvényeken nagyjából havi rendszerességgel lehet találkozni ismert és elismert emberekkel, más művészeti ágak és tudományterületek
jeles képviselőivel. A körülbelül másfél-kétórás beszélgetések alkalmával megpróbáljuk minél jobban megismerni vendégünk életét, munkásságát, gondolatait.
Az előző tanévben Vekerdy Tamás, Réz András, Cserpes
István, Szirmai Gergely és Alföldi Róbert járt nálunk,
és az idei paletta is hasonlóan színesnek ígérkezik.
Első vendégünk a tanévben Mérő László matematikus-pszichológus lesz, akinek fő kutatási területe a
játékelmélet, de tanított már logikát és gazdaságpszi-

Mérő László
chológiát is. Foglalkozott a mesterséges intelligencia
kutatásával, és mindemellett játékszoftver-fejlesztő
céget vezet, amelynek egyben alapítója is.
Szeretettel várunk mindenkit (nem csak zeneakadémistákat) 2014. szeptember 17-én, szerdán 20 órára
a Zeneakadémia Bartók Béla Kollégiumába, hogy egy
tartalmas beszélgetés részesei lehessünk.
Regisztráció szükséges a jelentkezes@fzehok.hu címen.
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Koncertajánló
JAZZ – Michel Portal és Vincent Peirani
(Budapest Music Center – 2014. 10. 13., 21:00)

Szeptemberben jazz-ajánlót írni legalább akkora kihívás, mint egy három hónapos nyári szünet után ismét
iskolába indulni. A koncertező művészek a nyári fellépések utáni álmukat alusszák, ők ilyenkor pihennek.
Tehát igen kevés lehetőség közül próbálok valami unikálist bemutatni.
Egy maroknyi zenekar van ma a világon, akikre azt lehet mondani, hogy jazzt játszanak, olyanok, akik autentikusan, hagyományokra támaszkodva művelik e
műfaj talaját. A többiek pedig belecsempészik a saját
stílusukat, a háttérországukból érkező zenei nyelvezetet, más zenei irányzatokat. Ők igazi kortárs zenészek.
A szó legjobb értelmében, ugyanis nem egy beszűkült
zenei világot élnek csak meg, hanem tágra nyitott
szemmel fogadják be mindazt, amit érdemes. Hiszen
tanulni senkitől nem szégyen.
Minden bizonnyal így tartja ezt a 79 éves Michel Portal
klarinétos is, aki olyan egységet alkot Vincent Peirani
harmonikással, mintha a bő negyven év korkülönbséget is egymással töltötték volna. Portal igazi élő
legenda, dolgozott Boulez és Stockhausen társaságában, valamint különböző jazz formációk tagjai között
is megtaláljuk. Az 1960-as évek végén kibontakozó
francia free jazz meghatározó alakja volt. Peirani pedig klasszikus tanulmányai és sikerei után 20 évesen
beiratkozott a párizsi Conservatoire jazz tanszékére,
annak ellenére, hogy klasszikus előképzettségét és
hangszerét inkább hátránynak érezte, mint előnynek.
Ám az áttörésre nem kellett sokat várni, a sikerek hamar jelentkeztek, azóta is a műfaj francia képviselőinek krémjével játszik.
Ők jönnek tehát hozzánk, lehet menni a koncertre töltődni egy kicsit, raktározni a közelgő őszre az energiát.
A koncert a Budapest Music Centerben lesz, a Café
Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál rendezésében.
Innen is üdv a szervezőknek, akik egy olyan 16 napos
fesztivált hoznak létre, olyan neves fellépőkkel, amely
szerintem páratlan. Ők hisznek a kultúrában.
Vikukel Dániel
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NÉPZENE – Salamon Soma és mesterei
Mesterek és tanítványok sorozat
(Hagyományok Háza – 2014. 09. 19., 19:00)

Mindig büszkeséggel tölt el, ha egy patinás koncerthelyszín programjában iskolánk egy-egy tehetséges
diákjának nevére bukkanok. Vagy egy kevésbé ismert,
de rendkívüli zenész „első bálozós” debütálását jelenti
ez, vagy éppenséggel azt, hogy az illető fiatal kora ellenére is már keresett előadóművész. A Hagyományok
Háza Mesterek és tanítványok sorozatának rendszeres résztvevői népzene szakos diákjaink. Szeptember
19-én Salamon Soma és tanítómesterei, a klézsei
Hodorog András, Juhász Zoltán, Salamon Ferenc és Éri
Péter játékában gyönyörködhetünk.
Salamon Soma a Fölszállott a páva második évada
óta egyértelműen bekerült a szélesebb népzeneszerető közönség látómezejébe, jóllehet már korábban is
sokan ismerték a Buda Folk Bandből, a Tűz Lángjából
vagy a Fanfara Complexából. Egy olyan fiatalemberről
van szó, aki egy ígéretesnek induló zongorista karriert
hagyott ott gyerekkori szívszerelméért, a népi furulyamuzsikáért. Ezután is, amilyen hangszert a kezébe
vett (harmonika, tekerő), annak rövidesen nagyszerű
játékosa lett. Ez a többirányú hangszeres tehetség és
a kétféle zenei képzettség predesztinálja arra, hogy
zenekaraiban a népzenei inspirációs források egyéni,
újszerű megszólaltatásában is aktív szerepet vállaljon.
Ezen a koncerten mégis a kárpát-medencei furulyazene eklatáns példáinak autentikus megszólaltatása
lesz a fő cél, kellő teret adva a hangszer prímás szerepkörben való tündöklésének is. Salamon Soma
vendégei a szakma olyan „ősöregei” lesznek, akik önmagukban is megtöltenék a termet. A jó hangulatra
és az izgalmas összjátékra a zenészek többéves közös
zenei múltja jelent garanciát.
Tatai Lilla
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A 2014/15. TANÉV RENDJE
SZEP

2014

27 – 07

JAN

31

Beiratkozás, tantárgyfelvétel

I. félévi vizsgaidőszak utolsó napja

AUG

FEB

31

02

Tanévnyitó

A II. félév első tanítási napja

SZEP

ÁPR

01 – 05

01 – 07

Zenekari és énekkari hét

Tavaszi szünet

SZEP

MÁJ

Első tanítási nap

Munkaszüneti nap

OKT

MÁJ

Nemzeti ünnep, munkaszüneti nap

A II. félév utolsó tanítási napja

08
23

OKT

NOV

23 – 02

01

22

MÁJ

25

Őszi szünet, tanítási szünet

Pünkösdhétfő, munkaszüneti nap

OKT

JÚN

Doktorrá avatás

A II. félévi vizsgaidőszak vége

DEC

JÚN

26

2015

AUG

12

19

20

Az I. félév utolsó tanítási napja

Tanévzáró
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PÁLYÁZATOK
AMIT A PÁLYÁZATOKRÓL TUDNI KELL
Mint minden félévben, a 2014/15. tanév őszi félévében is lehet pályázni alap-, kurzus- és verseny-, külföldi
tanulmányok, rendszeres és rendkívüli szociális támogatásokra. A részletes információk megtalálhatók
a HÖK-honlapon (lfzehok.hu), ahol regisztráció után tudjátok megtekinteni a Juttatások menüpont alatt
a pályázati információkat, valamint innen juthattok el a Pályázatkezelő oldalára is.

ALAPTÁMOGATÁS
Azok a BA1 és MA1 évfolyamos hallgatók vehetik
igénybe, akik első alkalommal kezdik ezeket az évfolyamokat, vagy korábban nem vették igénybe a támogatást, és beletartoznak az államilag előírt kategóriák
valamelyikébe (részletes leírás a HÖK-honlapon).
A pályázatot interneten kell kitölteni, a pályázathoz
tartozó igazolásokat személyesen kell leadni a HÖKirodában a megadott határidőig, melyet megtaláltok a
plakátokon, a honlapon és a cikk végén is. (Akik rendszeres szociális támogatást is igényelnek, azoknak is
elegendő mindent egy példányban beadni.) A pályázat
állapotáról, vagy az esetleges problémákról a Diákjóléti Bizottság (DJB) küld értesítést. Az eredményekről
e-mailben értesültök. A sikeres pályázatok kifizetésére egy összegben kerül sor az első (október 20. körüli) utalással. Aki az MA1-es hallgatók közül részesül a
támogatásban, az nem részesülhet tanulmányi ösztöndíjban az adott félévben (nektek kell eldönteni,
hogy melyiket kéritek).

KURZUS- ÉS VERSENYTÁMOGATÁS
Minden félévben egyszer igényelhető támogatás,
akkor lehet igénybe venni, ha versenyen vagy kurzuson vettél részt. A Pályázatkezelőben lehet pályázni, az
igazolásokat a HÖK-irodában kell leadni személyesen.
A sikeres pályázatok kifizetése egy összegben történik, a bírálást követő hónapban. Az eredmények
a Pályázatkezelőben tekinthetők meg. A támogatás
igénylésére a DJB három pályázati idényt biztosít.
A nyári időszakra igényelt támogatások pályázati
kiírása szeptemberben jelenik meg. Az őszi szemeszterre igényelt támogatásokra a pályázatot a következő
naptári év januárjában kell leadni, a tavaszi szemeszterre igényelt támogatásokra kiírt pályázat pedig a
folyó naptári év májusában kerül meghirdetésre.
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A kérelmeket mindig utólag kell benyújtani. Kivételes
esetekben, ha egy nemzetközi versenyre, illetőleg kurzusra egy korábban beküldött hanganyag vagy DVD
alapján választottak be a második fordulóba, a DJB
határozhat úgy, hogy az igényelt támogatási összeget
előre utalja.

RENDKÍVÜLI SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS
Minden félévben egyszer igényelhető szociális
alapú támogatás, akkor lehet igénybe venni, ha
egy rendkívüli esemény befolyásolta anyagi
helyzeted. A Pályázatkezelőben lehet pályázni, az
igazolásokat a HÖK-irodában kell leadni személyesen.
A sikeres pályázatok kifizetése egy összegben történik, a bírálást követő hónapban. Az eredmények a
Pályázatkezelőben tekinthetők meg.

RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS
Minden félévben igényelhető támogatás. A pályázatot
interneten kell kitölteni. A pályázathoz tartozó igazolásokat személyesen kell behozni a HÖK-irodába a megadott határidőig, a pályázat állapotáról, vagy az esetleges problémákról a DJB értesítést küld; az eredmények
a Pályázatkezelőben tekinthetők meg. A sikeres pályázatok kifizetésére havonta kerül sor, minden félévben
öt hónapig: októbertől februárig valamint márciustól
júniusig (ide tartozik a szeptember is). A pályázat elbírálását a DJB pontrendszer és kategóriák alapján végzi.
Az I. (nagy) kategóriába tartoznak: a nagycsaládosok,
a fogyatékkal élők, az árvák, a tartósan nevelésbe vettek, a családfenntartók és a halmozottan hátrányos
helyzetűek. A II. (kis) kategóriába tartoznak: a félárvák,
a hátrányos helyzetűek és azok, akiknek gyámságuk
nagykorúság miatt megszűnt. A III. (egyéb) kategóriába tartozik mindenki más, aki az előzőekbe nem sorolható, valamint az önfenntartók.

TANULMÁNYOK
PÁLYÁZAT KÜLFÖLDI
TANULMÁNYOKHOZ (EGT)
Minden félévben egyszer igényelhető támogatás, akkor lehet igénybe venni, ha az EU gazdasági területén
belül résztanulmányokat folytatsz. A Pályázatkezelőben lehet pályázni, az igazolásokat a HÖK-irodában
kell leadni személyesen. A sikeres pályázatok kifizetése
egy összegben történik, a bírálást követő hónapban.
Az eredmények a Pályázatkezelőben tekinthetők meg.
Alaptámogatás és rendszeres szociális támogatás
internetes pályázás: 2014. szeptember 1–7.
Alaptámogatás és rendszeres szociális támogatás
igazolások leadása: 2014. szeptember 8–19.
Alaptámogatás és rendszeres szociális támogatás
hiánypótlás: 2014. szeptember 22–október 1.

Facebook LFZE Tanulmányi Hirdető



Kedves Hallgatók!
A Facebookon az LFZE Tanulmányi Hirdető
oldalon egész tanévben megkapjátok a
legfrissebb tanulmányi információkat.
Érdemes élni a lehetőséggel!

Tanulmányi kérdésekkel kapcsolatban készséggel
állnak rendelkezésetekre a Tanulmányi Osztály munkatársai a W52 földszintjén jobbra, a folyosó sarkán
nyíló irodában, hétfőn, szerdán és pénteken délelőtt,
kedden és csütörtökön délután. További segítséget
kaphattok a HÖK Tanulmányi Bizottságától a HÖK irodában (W52, fsz., bejárat mellett jobbra). Keressétek
bátran telefonon vagy e-mailben Szűcs Dánielt (+36 30
960 4360, tanulmanyok@lfzehok.hu)!
Vidám és balesetmentes tanévkezdést kívánok!
Szűcs Dániel

Alaptámogatás és rendszeres szociális támogatás
fellebbezés: az eredményhirdetést követő
8 munkanapon belül.
Kurzus- és versenytámogatás internetes pályázat és
igazolások leadása (nyári időszakra): 2014. szeptember 1–október 10.
Rendkívüli szociálistámogatás és külföldi tanulmányok
támogatása (EGT):
2014. szeptember 1–2015. május 22.
Ha bármilyen kérdésetek van, írjatok a djb@lfzehok.hu
e-mail címre, vagy hívjátok Jordanov Enikőt a
+36 20 297 0909-es telefonszámon.
Sikeres pályázást kívánunk!
Nász Renáta és Jordanov Enikő

Tanulmányi ösztöndíj
A tanulmányi ösztöndíj minden hónapban folyósított
juttatás, amely a tanulmányi eredmény, vagyis a súlyozott kreditátlag (minden érdemjegyet beszorzunk
a hozzá tartozó kreditponttal, ezeket összeadjuk,
majd az összeget elosztjuk a kreditpontok összegével)
alapján kerül kiutalásra. Minden államilag támogatott
aktív hallgató jogosult rá, aki a tantárgyfelvételi időszakon belül veszi fel tárgyait. Minden tanszakcsoport
fele jogosult tanulmányi ösztöndíjra. A tanulmányi
ösztöndíj az őszi félévben októbertől februárig, míg a
tavaszi félévben márciustól júniusig (a tavaszi félévhez
tartozik még a szeptember is) kerül kiutalásra minden
hónap utolsó harmadában. A végzős hallgatók kérhetik az utolsó havi utalás előrehozását szeptemberről
júniusra vagy februárról januárra.
Kérünk titeket, hogy ha nem érkezik meg az utalás
(tanulmányi ösztöndíj, szociális támogatások, kurzus- és versenytámogatások), illetve nem megfelelő
a megkapott összeg, az utalás napjától számított 20
napon belül jelezzétek - ha ezt nem teszitek meg,
akkor az egyetemi szabályzatok értelmében (TJSz.
11. § (4)) elveszíthetitek a nektek megítélt összeget a
teljes félévre!
Gódor Erzsébet
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Múzeumpedagógiai
előadássorozat

a Régi Zeneakadémia Kamaratermében (1064 Vörösmarty u. 35.)
Az élő zenei betétekkel, vetítéssel, zenei bejátszásokkal tarkított előadások,
amelyet a Liszt Múzeum munkatársai tartanak, Liszt különleges személyiségét
és alkotóművészetének sokoldalúságát mutatják be.

OKT

02

14:30

Liszt: szimfonista
és one man band

A zenei rögtönzés művészete és
története Lisztnél és Liszten túl

Előadó: Mona Dániel

Előadók: Békéssy Lili és Spischak David

A zenekar mint zongora? A zongora mint zenekar? Az első modern
karmester? E fogalmak mind Liszt
Ferenc nevéhez köthetők. A komponista-virtuóz-dirigens olyan zenei igényekkel lépett fel szimfonikus műveiben, melyekhez teljesen
újfajta zenekarra is szüksége volt.
Szólistákra jellemző hangszíneket
és technikát csalt elő együtteséből,
míg saját hangszeréből, a zongorából monumentális zenekari erőket
szabadított fel. Az előadás Liszt
Ferenc szimfonikus, karmesteri és
zongoratechnikai újításait, s ezek
elválaszthatatlan
kapcsolatát
igyekszik bemutatni.

OKT
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Liszt Ferenc zseniális rögtönzési
képességéről legendákat zengtek kortársai, Liszt improvizációs
tehetségéről még napjainkban
is elismerően szólnak – de mit is
jelent pontosan a rögtönzés művészete? Békéssy Lili és Spischak
David közös előadásukban a múlt
és jelen rögtönzési szokásait,
történelmét vizsgálják, különös
tekintettel Liszt és a modern improvizáció témakörére. Kitérnek a
rögtönzés kutatására, megértésének és alkalmazásának jelentőségére is, a zenei műfajokat átfogóan felölelve, s ezzel bevezetést
nyújtva a pillanat művészetébe.

Belépő: 600 Ft, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem diákjainak és iskolai
csoportoknak ingyenes.
Tekintettel a korlátozott befogadóképességre, kérünk mindenkit, hogy részvételi
szándékát előre jelezze az info@lisztmuseum.hu email címen.
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Kölcsönhatások –
Képzőművészek
Liszt életében

Zongoraművész vagy
katolikus pap? Az ifjú Liszt
pályaválasztási válsága

Előadó: Peternák Anna

Előadó: Watzatka Ágnes

Az előadás a Liszt Ferenc Emlékmúzeum jelenlegi időszaki
kiállításához kapcsolódik. Liszt
képleírásai, kiállításélményei alapján próbálja nagy vonalakban
felvázolni Liszt ízlését, zene és
képzőművészet kapcsolatára reflektáló kompozícióinak hátterét
(például: Sposalizio, Hunok csatája, A bölcsőtől a sírig). Magyar képzőművész kortársak – Munkácsy
Mihály, Zichy Mihály, Strobl Alajos – Liszthez fűződő viszonyáról
is bővebb információt kaphatnak
az érdeklődők, a jelenlegi Magyar
Képzőművészeti Egyetem (akkori
Műcsarnok, később Régi Műcsarnok) épületében rendezett tárlatokról, melyeket Liszt is látogatott.

OKT

20

14:30

A csodagyermek Liszt Ferenc már
nyolcévesen magabiztosan és önfeledt jókedvvel játszott közönség
előtt. Serdülő korában mély vallásossága mégis arra késztette, hogy
a művészi hivatástól elfordulva
a katolikus papságban keresse
a kiteljesedést hozó életformát.
Idősebb korában azt nyilatkozta,
hogy fiatal éveiben a papság iránti vágy több, mint tíz évig uralta
az érzelmeit, és teljesen sosem
hagyta el. Az előadás a vívódó
és kereső fiatal Lisztet mutatja
be, aki fokozatosan talál vis�sza ahhoz a művészi hivatáshoz,
amelyet tizenöt évesen teljesen
elhagyni készült.

Liszt kapcsolata a színpadi zenével
Előadó: Domokos Zsuzsanna

NOV

03

14:30

Bár Liszt gyerekkori operája, a Párizsi Operaházban 1825-ben bemutatott Don Sanche
után nem komponált több művet a műfajban, az 1840-es évektől kezdve egy bő évtizedig foglalkoztatta az opera írásának gondolata. Ezt számos operaterve igazolja.
A műfaj fejlődése épp ezekben az években vált meghatározóvá, amelyet Liszt élénken követett Weimarban karmesterként, és egész életén át operaátiratok szerzőjeként is. Az elődök és kortárs szerzők műveiről írott esszéi, és különösen Wagnerrel
folytatott levelezése betekintést nyújtanak egy izgalmas világba, képet kapunk arról,
hogy Liszt miként látta az operát a század közepén, és a műfaj végül milyen formában tudott
beolvadni életművébe.
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TÖBB MINT ZENE

Beszámoló a XI. Crescendo Nyári Akadémiáról

fotó: Miskovics Róbert
„Több mint zene!” Ez a Crescendo Nyári Akadémia
jelmondata, ahol másodízben tölthettem el két tartalmas, élményekben, tanulásban, tapasztalatszerzésben és sok-sok vidám pillanatban gazdag hetet. Biztos
vagyok benne, hogy a legtöbb zeneakadémistának és
tanárainknak nem újdonság, hogy miről is van szó, hiszen egyetemünk szép számban képviseltette magát
a kurzuson, hallgatók és oktatók egyaránt. Azoknak,
akik esetleg még nem hallottak róla, szeretnék egy
rövid ízelítőt adni itt, az újság hasábjain, egy énekes
szemszögéből. Természetesen mindezt a teljesség
igénye nélkül, hiszen ha csak felsorolnám az összes
programot, mesterkurzust és koncertet, már azzal is
betelne a Figaro.
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A Crescendo idén tizenegyedik alkalommal, új helyszínen, Tokajban lelt otthonra. Magyarország egyik
leghíresebb borvidékének központjában, a Tisza és
a Bodrog folyók találkozásánál, festői környezetben
vártak minket, 300 embert közel 30 országból, 4
kontinensről. A szervezésről fiatal önkéntesek lelkes
csapata gondoskodott, akik emberfeletti munkával,
mindig segítőkészen igyekeztek számunkra tökéletes
környezetet és hátteret biztosítani az órarendek és
koncertek megszervezésétől a színvonalas étkezésen
át a csomagjaink szállításáig. A különböző hangszeres
és énekes mesterkurzusokon, a szimfonikus zenekaron és kamarazenén kívül idén először jazzoktatás is
indult. A gyerekeket pedig külön ifjúsági szekció várta.

STORY
Az ének tanszak a legnagyobb, legtöbb embert számláló és talán a legösszetettebb részlege a Nyári Akadémiának. Idén 40 énekes hallgató nyert felvételt a
kurzusra. Az Akadémia két hete alatt a legnevesebb
magyar és külföldi énektanárokkal dolgozhattunk: az
első héten Pászthy Júlia, a második héten Constanze
Fee, Szabóki Tünde, és Stephen Morscheck főtárgy
óráin vehettem részt. A kurzus magas színvonalú,
professzionális, komplex képzést nyújtott számunkra.
A főtárgy órák mellett olyan koreográfusok is dolgoztak velünk, mint Tina Bailey az Egyesült Államokból,
illetve az egyetemünkön is tanító Petrovics Sándor,
akinek táncóráin testtudatosságunkat, mozgásunkat
fejleszthettük, ami az éneklésre nagyon nagy pozitív
hatást gyakorolt. Az Operajelenetek elnevezésű mesterkurzuson színészi képességeinkre koncentráltunk,
részleteket kiragadva egyes operákból, s azokat kreatívan, humorosan, akár több szereposztásban is megrendezve. A jeleneteket a kéthetes munka végén, a
záró előadás keretei között mutattuk be.
Részt vehettünk egy kétalkalmas ún. Meghallgatás
mesterkurzuson, ahol fontos információkat kaphattunk arról, hogyan, milyen repertoárral, milyen megjelenéssel érdemes meghallgatásra menni, és hogy
külföldön hogyan működik ez a rendszer. Ezután énekelhettünk az egyik tanárunk ügynökének, vagyis éles-

ben kipróbálhattuk magunkat ebben a szituációban,
illetve hasznos tanácsokat kaphattunk a jövőre nézve.
Jelentkezhettünk ezen kívül barokk énektechnikai kurzusra, Bach-kantáta speciális kurzusra, és egyházzenei
énekkurzusra is. Több ízben is kaptunk koncertlehetőséget: az első hét végén a tokaji katolikus templomban
előadhattuk Madarász Iván három gitárra és szoprán
hangra írt Missa brevis című művét. A kurzust záró
gálahangversenyen pedig, ahol a legjobbak szerepelhettek, Sárközi Xénia, egyetemünk opera szakos hallgatója és Zemlényi Eszter, volt zeneakadémista szintén
a díjazottak között volt.
És hogy miért több mint zene? Mert a zenei képzésen
túl spirituális töltődésben is részesültünk. A Crescendo abban egyedülálló, hogy keresztény, ökumenikus
szellemiségben zajlik, szerveződik, és segít kereszténységünket megélni a művészeti életben, karrierünk
építésében, megtalálni a hozzánk hasonló gondolkodású zenészeket, így segítve egymást a sikerhez vezető úton. Kreatív istentisztelet, éjszakai gyertyafényes,
improvizációs dicsőítés a jazz-zenészekkel, és esténként tartalmas kiscsoportos beszélgetések járultak
hozzá ahhoz, hogy nemcsak zenei, de maradandó lelki
élményekkel is gazdagodhassunk.
Szentes Anna

IROmánia bajor földön
International Regions Orchestra – Wangen im Allgäu
„Mennyi zenekari tapasztalattal rendelkezik?” – kérdezik minden próbajátékon. Költői a kérdés, hiszen
manapság diploma nélkül szinte sehol sem tudunk
játszani, kivéve persze az egyetemi zenekarban a szemeszterenként másfél hónapot. Ezért minden apró
lehetőséget megragadunk (mert zenekarozni jó), így
jön hát képbe az EUYO, a Schleswig-Holstein Fesztiválzenekar, a GMJO és az IRO.

A Zeneakadémia honlapján találtam rá az IRO ifjúsági zenekar hirdetésére, és elküldtem a felvételeimet,
ami alapján beválogattak. Már a műsor is csábító volt:
Strauss: Alpesi szimfónia, Rachmaninov: Rapszódia
egy Paganini-témára és Ligeti: Atmosphères. Időben
átküldték a kottákat, így hamar neki is láttam a gyakorlásnak. Első ránézésre kissé ijesztőnek tűnt a próbarend, de hamar hozzászoktunk: minden délelőtt fúvós
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fotó: Anna Iskina
szólampróba, délután és este pedig tutti próbák egy

A társaság vegyes volt: voltak kicsik, nagyok, fiúk,

ebéd- és egy vacsoraszünettel. Nem csoda, hogy a második hét végére már nem igazán volt ansatzunk. (És én
csak egy fuvolista vagyok, mit szólhattak a rezesek?)

lányok, lengyelek, spanyolok, oroszok, németek…
A közös hang megtalálásával azonban soha nem
volt probléma. Na, igen, az esték, éjjelek, hajnalok…
Minden este volt valami nemzeti különlegesség, tánc,
játék és minden, amire igényünk volt.

A fafúvós szólampróbát Kovács Zoltán tartotta.
Akkordról akkordra végigmentünk a darabokon, addig tisztítottuk, amíg tökéletesen nem szólt minden.
Ő tanította be a fúvós kamarákat is. Szeretem a németekben a pontosságot és a precízséget, és ez itt
is tapasztalható volt: a próbák mindig időben kezdődtek és a karmesterek egyértelműen, tudatosan
vezényeltek. Még soha nem dolgoztam együtt ilyen
jó karmesterekkel. Sebastian Tewinkel úgy dirigálta
a zenekart, hogy esélyünk nem volt eltévedni. Claire
Huangci, a zongorista, aki a Rachmaninovot játszotta, olyan finoman és virtuózan uralta a billentyűket,
hogy csak lestem. Soha egy hibát nem ejtett, minden variációnál valami újat mutatott, élmény volt őt
kísérni.
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A darabokról: a legkönnyebben talán a Rachmaninov
állt össze, azt mindenki nagyon szerette. A Straussművet próbáltuk a legtöbbet, tény, az is volt a legnehezebb. Két héten át folyamatosan azt énekelte
mindenki, egy ilyen ifjúsági zenekarnak pedig azt
gondolom, kihívás ennyi idő alatt összerakni egy ilyen
művet. Keményen dolgoztunk, és (egypár „kamurészt” leszámítva) végül is sikerült hallgathatóvá ös�szehoznunk a darabot. A hallgatható kifejezés lehet,
hogy kicsit erős lenne a Ligeti Atmosphères-re. Igen,
egyesek füldugóval fújtak. Sajnos nekem nem volt,
ezért elmondhatom, hogy a négy piccolós fortissimo
rész miatt mindkét fülem kikészült, épp regenerálódik.

STORY
A karmester viszont még ezt is viccesen vezette fel,
és mindig mesélt a darabokról, részleteket mutatott
belőlük a közönségnek. Az első koncertünkön teltház
volt, és a közönség állva tapsolt. Öt koncertünk volt:
két kamara, és három a teljes zenekarral. Ehingenben
és Sigmarigenben sajnos nagyon kicsi volt a színpad,
mind hangzásban, mind felállásban át kellett szoknunk.

fárasztó. Szívesen adtunk volna több koncertet is, ha
már ennyit próbáltunk rá, viszont szükségünk lett volna két nap pihenőre. Nagyon hamar eltelt a fesztivál,
mintha csak három nap lett volna. Akárkivel beszéltem, mindenki azt mondta: „jövőre veled ugyanitt”.
Lelkes csapat, jó muzsikusok, nyitott emberek, nem is
kell más. Számomra pozitív élmény volt, lélekben még
mindig ott vagyok egy kicsit.

Amin változtatnék: azt hiszem, mindenki egyetért velem abban, hogy két hét szinte megállás nélkül nagyon

Nemes Réka

Kaposfest ötödször
Amikor ki kellett találnom, hogy melyik héten mennék szabadságra a nyáron, a legelső szempont az volt,
hogy az augusztus 13. és 19. közötti időszak (vagy
legalább egy része) beleessen. Ugyanis fájó szívvel
hagytam volna ki a Kaposfestet.
Nem hinném, hogy rajongó típus lennék, vagy nagyon szentimentálisan reagálnék a klasszikus zenére,
sőt bármilyen zenére, de miután megbizonyosod-

tam arról, hogy laikusok, kritikusok, muzsikusok egyaránt csodaszámban emlegetik a Kokas Katalin által
életre hívott rendezvénysorozatot, megnyugodtam,
hogy nem velem van a baj – ez a fesztivál tényleg
fantasztikus. És hogy mitől? Spontán választ rávágni már nehezebb, de talán éppen ez adja a varázsát.
Némi gondolkodás után már azt mondom, hogy a
profizmus és a közvetlenség miatt. Az idei volt az ötödik Kaposfest – kisebbfajta jubileum. Ennek ellenére

Augusztus 18., Veress Sándor: Négy erdélyi tánc.
Koncertmester: Kelemen Barnabás (fotó: Lafferton Zsolt)
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Zárókoncert (fotó: Lafferton Zsolt)
nem éreztem, hogy jobb vagy több akart volna lenni
az előző fesztiváloknál. Talán nem is lehetne az, hiszen
mindig ünnepi, de valahogy másképp, mint egy hangverseny a Zeneakadémia nagytermében, a művészet
szent csarnokában. Itt hétköznapibb módon ünnepelünk, a koncertek több mint egy hétig a közönség életének részét képezik, művész és közönsége összhangban van egymással, egymásra mosolyog, egymásra
kacsint. Tudjuk, hogy kiváltságosak vagyunk.
Idén csak két és fél napot tudtam Kaposváron tölteni,
de az felért egy kisebb nyaralással, hiszen a koncertek során is utaztunk: mélységből magasságba, majd
vissza, esetleg egy sokadik dimenzióba, ami addig
ismeretlen volt számunkra. A vasárnap este a zene
démoni hatalmáról szólt, a Kreutzer szonáta volt terítéken. Fazekas Gergely zenetörténész a hangverseny
előtt tartott kiváló előadásában rávilágított arra, hogy
Pozdnyisev néhány félmondatának igaza van, ha le-
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hántjuk róla a negatív felhangot, hiszen hipnotizálva
vagyunk, a zene által.
Aztán jött az összművészeti élmény: Bálint András olvasott fel Tolsztoj elbeszéléséből (hol nagy hatással, hol
kevésbé), érzékenyen, de szenvedéllyel szólt Janáček
1. vonósnégyese, a „Kreutzer szonáta” – Vilde Frang,
Kokas Katalin, James Boyd és Jan-Erik Gustafsson
előadásában –, amelyet már nem a Beethoven-mű,
hanem Tolsztoj szövege ihletett. A második félidőben pedig az ominózus Beethoven-opus szólalt meg
Kelemen Barnabás és Kirill Gerstein értő olvasatában.
José Gallardo gyöngyöző futamai és Vilde Frang lírai dallamívei tették emlékezetessé hétfőn Schubert
Pisztráng-ötösét, Maxim Rysanov drámai brácsázása
Sosztakovics utolsó művét, a Brácsaszonátát, valamint másnap XIII. (b-moll) vonósnégyesét. Szergej
Nakarjakov volt a Kaposfest idei sztárja, szárnykürtön

STORY
hallhattuk vele Brahms Esz-dúr kürttrióját, amelyben
rendkívül érzékletesen játszotta a keserédes melódiákat. Néhányan, akik éppen a Kapos Hotelben vacsorázhattunk, előző este már hallhattuk vele Grigoraş Dinicu
virtuóz Hora staccatóját ifj. Sárközi Lajos és zenekara
kíséretében, ami a spontaneitás lélegzetelállító élményét nyújtotta. Ezt megismételték másnap a „Köztörvényesek” elnevezésű koncerten is, amely alapjában
véve börtönviselt szerzőket idézett volna meg, de jobb
híján mások is belekerültek a szórásba. Bach örökérvényű d-moll Chaconne-ját Alina Ibragimova szólaltatta meg elementáris erővel, Beethoven harmadik
Razumovszkij kvartettjének fináléját pedig az új felállásban (Varga Oszkárral) játszó Kelemen Kvartett adta
elő fiatalos lendülettel.

Csak a Kaposfest közönsége mondhatja el magáról,
hogy Kaposmérőn, Kassai Lajos lovasíjász bemutatója után lovardában hallhatott ritkán játszott magyar
remekműveket (Ligeti, Lajtha, Kodály, Veress kompozíciói), ahogyan azt is, hogy szabad ég alatt, ritmusra
komponált tűzijáték kíséretével élvezhette Händel
népszerű művét, a Tűzijáték-szvitet. Idén is rá kellett
döbbennem, hogy nem is olyan nagyképű mottó ez az
„élvezet szabadsága”.
Tóth Endre

GÓLYATÁBŰR
Szívesen kezdeném úgy a beszámolót a gólyák nevében, hogy mindannyian lelkesen vártuk a gólyatábort,
és nem csalódtunk, valóban nagyon jó volt. Nem kezdhetem azonban így, mert sajnos sokan voltunk, akik
vonakodva indultunk augusztus 28-án délelőtt a Széll
Kálmán térre. Visszataszító hírek más egyetemek táboraiból, esetleg saját élmények, kényelmetlen szállás az
otthoni kényelem után, ráadásul kevesen is voltunk…
Mindenekelőtt azonban azt mondhatom: nagyon
sajnálom azokat, akik nem tartottak velünk erre a
háromnapos űrutazásra, ugyanis a Dux-kör tagjai mindent megtettek annak érdekében, hogy jól érezzük
magunkat.
Nem, nem gépeltem félre, valóban űrutazásban volt
részünk, ugyanis az idei gólyatábor ebben a témában telt. Őrült professzorok, űrlények és űrlányok,
valamint többek között a kis herceg és a róka is várt
minket a Csillebérci Ifjúsági és Szabadidő Központban.
Egész sok idő telt el, mire rájöttünk és el is hittük,
hogy ez a tábor tényleg nem a mi megalázásunkról és
ugráltatásunkról szól, hanem rólunk, arról, hogy szórakozzunk, várjuk a szeptembert, hogy felkészítsenek,
és amennyire lehet, beavassanak minket a Zeneakadémia világába. Természetesen elkerülhetetlen volt,
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hogy megismerkedjünk egymással és a szervező csapattal, akikről egytől-egyig elmondhatjuk, bármiben
bármikor segítségünkre álltak. Ismeretlen forrásokból
energiát szereztek erre a pár napra, és mindent meg-
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szerveztek a legapróbb részletekig: levezették a programokat, foglalkoztak velünk, majd esténként gólyákat
megszégyenítő módon buliztak.
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Azt hiszem, a tábor a fent említett programok hatására
túlment az aktív pihenés fogalmán, de ez nem vont le
semmit annak értékéből. Nemcsak a csendes pihenő
miatt, hanem mert a borzasztó mennyiség ellenére

az összes játék, verseny szuper volt! Csoportvezetőink
átlendítettek minket minden mélyponton, vereségen,
és összekovácsolták a csapatokat. A napi fáradtságot,
izgalmat esténként egy-egy ünnepélyes vagy éppen
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ijesztő programmal vezettük le, amelyeknek sajnos
Csillebérc homályában kell maradniuk.
Az elénk álmodott, nekünk alkotott világ szereplőit
bravúros színészi megoldásokkal hozták a duxok. Elsőre talán nehéz Harmath Dénes főszervezőt őrült professzornak elképzelni, aki harsányan, gonoszan kacag
minden tervének megvalósítása előtt, de ijesztően
jól játszotta a karaktert. Nem csupán Dini, a többiek
is mind valamilyen szerepbe bújtak, és abból ki sem
mozdultak a tábor végéig. Csillebércet ellepték az
alufóliával borított fehér köpönyeges alakok, űrbéli
sminkkel, adóvevőkkel a fejükön, és ezt mind a világ
legtermészetesebb módján. Ezekben a jelmezekben
talán még viccesebben hatott a Nád a házam teteje
című elmaradhatatlan sláger.
Ezen felül még az időjárás is kedvezett nekünk.
A programok így mind szabadtéren zajlottak, és úgy
jártuk be a tábort a kincskeresés vagy az akadályverseny keretében, hogy észre sem vettük. Gyönyörű
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helyszínt választottak nekünk a szervezők, ami csak
tovább emelte az eseménysorozatok színvonalát.
A négy csapat egymás elleni versengése abszolút
baráti hangulatban telt, ez valószínűleg a csoportvezetők kisugárzásának és hozzáállásának is volt
köszönhető. Mindannyian harcoltunk a brekikért,
forogtak a puszicédulák, néha előkerült egy-egy gyalázd magad, ami borzasztó hangzásának ellenére a
legnagyobb poén a rutinosabbak számára, és természetesen elárasztottak minket a szóviccek. Hogy is
lehetne ez másképp egy olyan helyen, ahol Derecskei
András, Czinege Ádám és Tóth Endre egyszerre van
jelen – bár, ha külön lennének, sem volna ez másképp.
Meg kell említenem Magyaróvári Viktort is, aki a zenében megnyilvánuló poénokkal járult hozzá ahhoz,
hogy minél többször kapjunk röhögőgörcsöt, valamint
száműzte magát a DJ-pult mögé, és gondoskodott
arról, hogy soha ne legyen csönd.
Rengeteg program volt, amikor bizony fel kellett oldódnunk ahhoz, hogy teljesíteni tudjunk. Sok produk-
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ciót kellett bemutatnunk, vagy éppen énekelni, hangokat adni, de a duxok annyira közvetlenek voltak, hogy
esélyünk sem volt meghátrálni ezen feladatok elől,
így azt hiszem, mindenki teljesítette a küldetéseket.
A Csillebérci Szabadidőközpontban egyszerre több
rendezvény kapott helyett, tehát a feladatok közben
gyakran találkoztunk idegenekkel, akik arcáról a teljes
megdöbbenést olvashattuk le az űrbéli alakok láttán.
Egy focibajnokság eredményhirdetését majdnem
tönkre is tettük, amikor éppen mi is átváltoztunk.
Egy szó, mint száz: egy percünk sem volt unatkozni,
és lehet, hogy tényleg megbabrálták a professzorok
az időt, mert észre sem vettük, és már az utolsó esti
ünnepi pillanatnak lehettük szemtanúi. Többek között ez is összekovácsolta a csapatot, és reméljük, ez
folytatódik, fogunk még így, ebben a formában, vagy
remélhetőleg még több gólyával fűszerezve találkozni.

A köszönetnyilvánítás toposznak hangzik, de ez esetben nem az! Volt időnk beszélgetni egymás közt a
szervezőkről, és az egész dux-csapatról. Figyelemre
méltó a profizmus, amivel dolgoznak. Ez akkor is megnyilvánult, amikor szerepet cseréltünk, és ők kaptak
feladatokat tőlünk. A feladatok kihirdetésének pillanatától olyan szervezett munka vette kezdetét (hangsúlyoznám, kb. 15 percről beszélünk), amire valóban
csak egy nagyon összeszokott és szuper csapat képes.
Lelkesedésüknek és jóindulatuknak köszönhetően abszolút felhőtlenül és kellemesen érezhettük magunkat. Nagyon örülünk, hogy egy ilyen csapat fog ezentúl
már minket is képviselni a duxokban gazdag HÖK-ön
keresztül, és semmi kétségünk afelől, hogy valóban
bármilyen problémával felkereshetjük őket.
Köszönjünk nektek, Dux-kör!
Samu Enikő
fotók: Tatai Lilla, Kurucz Ádám és Magyaróvári Viktor
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Figaro - Az LFZE HÖK havonta
megjelenő ingyenes lapja

LFZE Tanulmányi hirdető
megosztott egy fényképet.

Névjegy
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatói
lapja
Leírás
A Figarót a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Hallgatói Önkormányzata 2010 novemberében
indította el azzal a céllal, hogy egy új fórumon
is kommunikálhasson egyetemünk hallgatóival,
tanáraival, valamint a zenét szerető érdeklődőkkel.
A facebookon való megjelenés is a könnyebb
és gyorsabb kommunikációt hivatott szolgálni,
továbbá lehetőséget biztosít a kedves olvasónak
a véleménynyilvánításra. Örömmel várjuk a
javaslatokat, építő kritikai hozzászólásokat,
észrevételeket, és természetesen a dicséreteket
is! :)

Névjegy
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Tanulmányi Osztályának hírei

Tetszik • Hozzászólok

Tetszik • Hozzászólok

Leírás
A legfrissebb hírek megtalálhatók
az üzenőfalunkon!

Zeneakadémiai HÖK
megosztott egy fényképet.

Névjegy
A Zeneakadémia Hallgatói Önkormányzatának
hivatalos FB oldala.
Official FB page of the Student’s Union at Liszt
Academy.
Tetszik • Hozzászólok

Keressétek és kedveljétek a Figarót a facebook-on is: http://www.facebook.com/lfze.figaro

III. Kiskorona u. 7.
Telefon: 250‐0288
obudaitarsaskor.hu
Szeptember 24., szerda 19 óra
Ars Sacra Fesztivál 2014

Devich Gergely és barátai
Közreműködik:
Kovalszki Mária, Balogh Ádám – zongora
Korossy‐Khayll Csongor – hegedű
Dolfin Balázs – gordonka
Haydn, Händel, Fauré, Kodály és Schumann művei
Ingyenes belépők igényelhetők az Óbudai Társaskörben,
valamint az informacio@obudaitarsaskor.hu e‐mail címen.

Szeptember 25., csütörtök 19 óra
Ars Sacra Fesztivál 2014

Gulyás Dénes és tanítványai

A tavalyi nagy sikerre való tekintettel a szakralitás
fényében bemutatjuk idén is a Mester tanítványait, szép eredményeit.
Gulyás Dénes is velük, velünk lesz erre az órára,
reményeink szerint vendégével, aki igazi nagy meglepetés…
Ingyenes belépők igényelhetők az Óbudai Társaskörben,
valamint az informacio@obudaitarsaskor.hu e‐mail címen.

Október 1., szerda 19 óra
A ZENE VILÁGNAPJA
„Különleges, összetéveszthetetlen, egyedi”

Rolla János 70

Közreműködik:
Liszt Ferenc Kamarazenekar
Jávori Ferenc, Mécs Károly, Sebők Erika
Szerkesztő, műsorvezető: Lovas György
Diákjegy: 1000 Ft

Október 4., szombat 15 óra
Tóth Árpád vezetésével

Mesterek mesterei

Tiszteletbeli elnök: Varga Károly
Közreműködik: Szabó Orsolya és tanítványa – zongora

Éves bérlet gyermekeknek és diákoknak: 2000 Ft
Alkalmankénti belépőjegy gyermekeknek és diákoknak: 300 Ft
Támogatóink:

Partnereink:

