III. Kiskorona u. 7.
Telefon: 250-0288
obudaitarsaskor.hu
Október 10., péntek 19 óra

Diákjegy: 600 Ft

MARTINŮ VONÓSOK PRÁGA

A CSEH ZENE ÉVE
Jana Jarkovská – fuvola, Bohumír Stehlík – zongora
Művészeti vezető: Jaroslav Šonský
Diákjegy:900 Ft

Támogatók: Cseh Köztársaság Kulturális Minisztériuma
Külön köszönet a Bohemia Baráti Körnek

Október 15., szerda 19 óra

A ZENE EZER ARCA – ANIMA MUSICAE KAMARAZENEKAR
Művészeti vezető: G. Horváth László
Rita Kinka (Szerbia) – zongora
Hamar Máté, Tóth Bálint – kürt, Dinyés Soma – csembaló

Támogatók:
Nemzeti Kulturális Alap, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Gestor Befektetési Zrt.

Október 16., csütörtök 19 óra

PATRÍCIA BRETAS (Brazília) ZONGORAESTJE

Diákjegy: 500 Ft

Chopin, Liszt, Ronaldo Miranda,
Páleníček és Schumann művei

Diákjegy: 900 Ft

Társrendező: Bohemia Baráti Kör

Október 27., hétfő 19 óra

JOHANN SEBASTIAN BACH-HEGEDŰVERSENYEK

Kalló Zsolt és a Capella Savaria
lemezbemutató koncertje korhű hangszereken (A = 415 Hz)
www.capellasavaria.hu

Október 29., szerda 19 óra

GITÁRMUZSIKA ÓBUDÁN

Diákjegy: 750 Ft

Belépőjegy egységesen: 1500 Ft

Csáki András estje
Bach, J. Bobrowicz, Castelnuovo‐Tedesco, Dowland, Giuliani,
Llobet, Rózsa Miklós és Scarlatti művei

Sorozatszerkesztő, házigazda: Roth Ede Rendező: Üveghang Bt.

November 7., péntek 19 óra

BONUM VINUM LAETIFICAT COR HOMINIS

a Magyar Reneszánsz Együttes koncertje az „újbor" ünnepéhez
Közreműködik: Mandel Róbert – vielle
Andrejszki Judit – ének, csembaló, Kállay Gábor – ének, blockflöte
Kállay Katalin – blockflöte, Szabó Zsolt – viola da gamba

Partnereink:

TARTALOM

IMPRESSZUM
Főszerkesztők:
Belinszky Anna, Mona Dániel
Felelős kiadó:
LFZE HÖK
Kiadványterv, tördelés:
Handler András
Olvasószerkesztő:
Széman Emese Rózsa

Szerkesztők:
Bolyki Sára
(Bandemonda)
Békéssy Lili
(Figyelő)
Handler Bálint
(Fotó)
Nász Renáta
(Szenátus, HÖK)
Mona Dániel
(Vájtfül)
Tasnádi Réka
(Ablak)
Ozsvárt Viktória
(Múltidéző)
Vikukel Dániel
(Portré)
Lektor:
Kovács Sándor
(Vájtfül)
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FIGYELŐ
Dani Imre győzelme a 21. Johannes Brahms Nemzetközi Versenyen
A szeptemberben Pörtschachban
megrendezett
21.
Johannes
Brahms Nemzetközi Versenyen
zongora kategóriában Dani Imre
végzős hallgatónk (tanárai Keme-

nes András és Szokolay Balázs)
első helyezést ért el. A háromfordulós verseny első körébe kategóriájából 33 zongoristát válogattak
be. Az utolsó fordulóban három

döntős szerepelt, a második helyet
a japán Hitomi Nakayama, a harmadikat a cseh Kristina Stepasyuk
érdemelte ki játékával.
Forrás: zeneakademia.hu

Egykori hallgatóink kiemelkedő nemzetközi sikerei
Szabó Ildikó kapta a Zeneakadémián megrendezett Pablo Casals
Nemzetközi
Gordonkaverseny
megosztott második díját, Várdai
István pedig Münchenben az ARD
csellóversenyén győzedelmeskedett, a két verseny párhuzamosan zajló szeptember 12-i döntőjében. Mindketten Mező László
tanítványai voltak.
Szabó Ildikó tizenegy évesen nyert
felvételt a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kivételes Tehetségek Osztályába Mező László
tanítványaként. 2008 áprilisában,
tizennégy évesen elkészítette első

szólólemezét Tündértánc címmel
a Hungaroton lemezkiadónál.
A felvétel a gordonkairodalom legvirtuózabb darabjait tartalmazza.
Ildikó számos hazai és nemzetközi verseny díjazottja, legfrissebb
sikere a 2014. szeptember 4. és
13. között a Zeneakadémián megrendezett Pablo Casals Nemzetközi Gordonkaverseny második
helye, melyet megosztva a lengyel
Thomas Darochhal kapott.
(Bővebben ld. a 16–17. oldalon.)

Osztályába. Mező László növendékeként 2009 októberében
diplomázott a Zeneakadémián.
Budapesti képzése mellett Bécsben, majd a Kronbergi Zeneakadémián folytatta tanulmányait.
Számos jelentős versenyeredménye és győzelme közül is kitűnik a
2014. szeptember 1. és 19. között
megrendezett 63. ARD Zenei Verseny, melyet az egyik legkomolyabb nemzetközi versenyként
tartanak számon.

Várdai Istvánt 1997-ben vették
fel a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem Kivételes Tehetségek

Forrás: zeneakademia.hu

Pályázati felhívás mesterhangszerek használatára
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem pályázatot
hirdet a Magyar Állam tulajdonában álló mesterhangszerek 5 évre szóló kizárólagos használatára.
A megpályázható mesterhangszerek típusai:
1 db Lupot hegedű (1791-es, leltári száma: 163/2),
1 db Gagliano cselló (leltári száma: 164/1)
A pályázatnak tartalmaznia kell a részletes szakmai
önéletrajzot, különös tekintettel a versenyeredmények, koncertek, lemezfelvételek, művészeti díjak
felsorolására, illetve a felsőfokú zenei végzettséget
igazoló oklevél másolatát. Azok pályázhatnak tehát,
akik rendelkeznek felsőfokú zenei végzettséggel, és
a hazai / nemzetközi zenei életben elismert művészi
eredményeket tudnak felmutatni. A felsőfokú zenei
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végzettségtől és a magyar állampolgárságtól a pályázatokat elbíráló szakmai testület kivételesen indokolt
esetben eltekinthet.
A pályázatot postai úton kell benyújtani (1077 Budapest, Wesselényi u. 52.) a Főtitkári Irodának címezve,
tárgyban a „Mesterhangszer”-t megjelölve, vagy
e-mailben lehet elküldeni a jog@zeneakademia.hu
címre, a tárgyban úgyszintén „Mesterhangszer” megjelöléssel.
A mesterhangszert előzetes egyeztetést követően a
pályázatot benyújtók kipróbálhatják a Zenetudományi
Intézetben. Egyeztetés céljából Bauer-Benke Józsefet
kell keresni: +36 1 214 67 70 / 226-os mellék.
A pályázat benyújtásának határideje:
2014. október 17.
Bővebben: zeneakademia.hu

AJÁNLÓ
Mozart reloaded

KKK – Beszélgetés Grecsó Krisztiánnal

Mozart az emblematikus Török
indulóról széles körben ismert
és kedvelt A-dúr zongoraszonátájának (K. 331) kéziratára lelt
rá Mikusi Balázs zenetörténész.
A nemzetközi jelentőségű felfedezés számos eltérést mutat az
eddigi változathoz képest, a mű
kéziratának ugyanis nem sokkal
ezelőttig csupán az utolsó oldala volt ismert. A felfedezés rávilágít arra, hogy a darab korábbi
kiadásaiban nemcsak hanghibák
fordulnak elő, de téves előadási utasítások és ritmusok is.
A mű régi-új formájában először
szeptember 26-án, Kocsis Zoltán
előadásában hangzott el a Kutatók Éjszakáján, a kutatásról pedig
maga Mikusi Balázs számolt be.

A Kollégiumi Kulturális Klubestek októberi vendége Grecsó Krisztián,
József Attila-díjas író, költő lesz, akit a magyar kortárs próza ismerőinek
és kedvelőinek talán nem kell bemutatnunk.

Forrás: MTI

Zongorakíséret,
korrepetálás,
felvételi felkészítés
Szeretnél többet gyakorolni,
önállóan dolgozni
zongorakísérővel?
Szükséged volna segítségre,
felvételi felkészítésre
szolfézsból, zeneelméletből
vagy kötelező zongorából?
Három zeneakadémiai
szakon szerzett tudásommal
és tapasztalatommal
szívesen vagyok
a segítségedre!
A részletekért keress bátran:
Uzsaly Bence
uzsaly.b.a@gmail.com
+36 30 586 0629

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a beszélgetésre 2014. október
20-án, hétfőn 20 órára, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla
Kollégiumába (1071 Bp., Városligeti fasor 33.). Az est moderátorai Czinege
Ádám és Tóth Endre lesznek. A belépés díjtalan, regisztráció szükséges a
jelentkezes@lfzehok.hu címen.
Grecsó Krisztián két korai verseskötete után első komolyabb sikerét
Pletykaanyu című novelláskötete hozta meg, amelyért megkapta a Bródy
Sándor-díjat, majd 2005-ben jelent meg első regénye, az Isten hozott,
amelyet több nyelvre is lefordítottak.
Szépirodalmi művei mellett gyakran publikál cikkeket, kritikákat, több lap
munkatársaként dolgozott már: 1997-től 2006-ig a Bárka szerkesztője,
2007 és 2009 között a Nők Lapja vezető szerkesztője volt, 2009-től pedig
az Élet és Irodalom hasábjain jelennek meg írásai.
Második regénye, a
Tánciskola 2008-ban,
harmadik, eddig talán
leghíresebb regénye,
a Mellettem elférsz
pedig 2011-ben jelent meg. Ez utóbbiért
2012-ben megkapta
az AEGON Művészeti Díjat. 2014 nyarán
jelent meg legújabb,
önéletrajzi ihletésű
regénye, a Megyek
utánad, amelyet a
kritika is a szerző eddigi legjobb műveként
emlegetett.
A Magvető Kiadó jóvoltából a rendezvényen kedvezményesen megvásárolhatók
lesznek Grecsó Krisztián könyvei. Az esemény támogatója a
Szépírók Társasága.

Grecsó Krisztián
(fotó: Burger Barna)
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AJÁNLÓ

Koncertajánló
Egy este Branford Marsalisszal
2014. november 4., 19:30.
Művészetek Palotája
A háromszoros Grammy-díjas Marsalis saját zenekarával debütál a Müpában. Járt már nálunk, akkor a
Magyar Telekom Szimfonikus Zenekar szólistájaként
lépett fel. Most azonban, saját zenekarával, vérbeli
jazzmuzsikusként hallhatjuk.
Branford 1960-ban született, édesapja Ellis Marsalis
zongorista, zeneszerző, tanár, így nem csoda, hogy
két testvérével együtt már kiskorában a zenével foglalkozott. A Berklee-n töltött évei alatt altszaxofonon,
később szoprán- és tenorszaxofonon is játszott.
Lemezfelvételeken és koncerteken többek között
olyan kiemelkedő zenészekkel lépett fel, mint Dizzy
Gillespie, Miles Davis vagy Sting.
A koncerten a Four Mfs Playin’ Tunes című lemezt
hallhatjuk, tehát „négy csávó dalokat játszik”. Ennél
persze sokkal durvábban is fordítható a cím, de
Marsalis mégiscsak öltönynadrágban és nyakkendőben mutatkozik a lemezborítón.
A balladai mélységek és sziporkázó mozgalmasság
mellett természetesen a jazzhagyományok előtti tisztelgés sem hiányozhat. Mindezt egy teljesen új felállás
előadásában hallhatjuk: Joey Calderazzo zongorázik,
Eric Revis bőgőzik, és Justin Faulkner dobol.
Vikukel Dániel

„Én meghalva sohase vagyok.
Mindég fognak emlegetni.”
Fodor Sándor „Neti” Emléknap
2014. október 25., 15 órától zárásig.
Fonó Budai Zeneház
Egyszer, életének utolsó éveiben mondta ezt „Neti”
Sanyi bácsi, kalotaszegi prímás, egyike az erdélyi vonós népzene utolsó nagy mohikánjainak. Ő még a
„tiszta forrásból” meríthetett, amikor – a muzsika
fortélyait lesve – álmos gyerekként elaludt lakodalom-
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Branford Marsalis
(forrás: calperformances.org)
ban zenélő rokonai mellett. A szidást, amit ezután kapott, sose feledte, de a környék egyik legkeresettebb
prímásává cseperedett. Ízesen díszített játéka több
generációt kísért a keresztvíztől az oltárig, oltártól a
koporsó deszkájáig. Nem tett különbséget, muzsikált
mindenkinek, aki megfogadta; magyarnak, románnak,
cigánynak, zsidónak, mindegyiknek a saját repertoárjából. Amikor a Ceauşescu-rendszerben elnéznivalója támadt a hatóságoknál, hát fogta a „muzsikát”,
s elhúzta a „milicistának” a nótáját, „s volt elnézés”!
Rugalmas, derűs természetével és életbölcsességeivel
tanítványainak a táncházmozgalommal egyre népesebbé duzzadó táborát kápráztatta el.
Ez a ragyogó üstökös már tíz éve nincs köztünk. 2014.
október 25-én a Fonóban őrá emlékeznek majd fotókiállítással, néprajzi előadással, kerekasztal-beszélgetéssel, filmvetítéssel. Lesz népzenész workshop és
daltanítás is. A programokat este egy sztárparádénak
is beillő gálaműsor koronázza meg mérai zenészek és
táncosok részvételével. Ezután kezdetét veszi a kalotaszegi bál, ugyanezekkel a remek muzsikusokkal;
Sanyi bácsi egykori zenésztársaival, tanítványaival és
barátaival. Beteljesül majd az öreg szava: „S akkor én
élek, ha meg is vagyok halva”. S akkor majd mi is azt
kívánjuk: „éljen!” … de lehetőleg még nagyon sokáig!
Tatai Lilla

ABLAK

Októberi kultúrforgatag
1813. október 17-én született Georg Büchner, az
Alban Berg operájának alapjául szolgáló Woyczek című
dráma írója. A neves drámaíró 100. születésnapját a
Vígszínház premierrel ünnepelte: egy éve mutatták
be a Danton halálát. Idén a Művészetek Palotájában
találkozhatunk Büchner drámáján alapuló darabbal:
október 19-én, a Mai operamesék félig szcenírozott
előadásával kortárs magyar zeneszerzők kerülnek a figyelem középpontjába. Orbán György Pikkó herczege
és Selmeczi György Szirénje mellett elhangzik Vajda
János Leonce és Léna című operája is, mely Büchner
azonos című drámáját dolgozza fel. Az előadás a CAFe
Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál záró előadása.
A 2014. október 3-tól 19-ig tartó fesztivál a nemzetköziségre való törekvés jegyében kíván széles
képet nyújtani a legújabb művészeti irányzatokról.

A programsorozat résztvevői között olyan nevekkel
találkozhatunk, mint a Recirquel Újcirkusz Társulat
(Művészetek Palotája, 2014. október 3–4.), az indo jazzzenét játszó Samsara Kvartett (Fonó Budai Zeneház,
2014. október 3.), Szirtes Edina Mókus és a Fabula
Rasa Orchestra crossover produkciója (Bálna Budapest, 2014. október 3.).
Érdemes ellátogatni október 9-én 11 órától a
Millenáris Parkba, ahol a Nemzetközi Kortárs Képzőművészeti Vásáron 20 ország 500 művészének
alkotásait tekinthetjük meg. A gazdag programpalettát a www.cafebudapestfest.hu oldalon tudjátok
tanulmányozni.

Jelek a vízen
Frigyesi Niran Judit, a jeruzsálemi
egyetem professzora, Bartók-kutató,
népzenekutató, polihisztor, 2014 februárjában tartott doktorszemináriumot
a zsidó zenéről. Különleges, magával
ragadó személyiségét csodálhatták
meg mindazok, akik szeptember 21-ig
ellátogattak a FUGÁban rendezett fotókiállításra. A kiállítás apropóját Niran
Judit Jelek a vízen című könyvének megjelenése szolgáltatta, amely idén szeptemberben került forgalomba a Librinél.
A kötet a kiállításon szereplő felvételeket
mutatja be, melyek képet adnak az írónő
sajátos, minden részletre érzékeny világáról. Érdemes időt szánnunk e könyvre, hogy utána új erővel indulhassunk
mindennapjaink megmérettetéseire.
Tasnádi Réka

forrás: litera.hu
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BANDEMONDA

Hogy szól ma a jazz?
A Bandemonda rovat októberi főszereplője a Balogh Tamás Quartet: négy tehetséges fiatal, aki saját hangját
keresi, és szeretné megmutatni kortársainak, hogy „az improvizatív zene is lehet menő”.

forrás: hellotrend.hu

A formáció 2013 májusában jött létre zeneakadémista hallgatókból. A névadó Balogh Tamás dobosként
kezdte zenei tanulmányait, de elég volt egy év az
Egressy konzi jazzdob szakán, hogy ráébredjen, milyen
erősen vonzza a harmóniák világa – így lett belőle
jazz-zongora szakos növendék, majd a Zeneakadémián jazz-zeneszerző hallgató. A nevét viselő kvartettben billentyűsként és komponistaként egyaránt aktív,
ugyanis legnagyobbrészt az ő szerzeményei szerepelnek az együttes repertoárján. A szaxofonos-fuvolista
Vidákovich Izsák szólóhangszeresként az együttes
voltaképpeni frontembere, virtuóz játékos, egyben
a zenekar biztos pontja. Bartók Vince, aki basszusgitáron játszik, a humort és az életörömet hozza
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a kvartettbe, próbákon és koncerteken egyaránt.
Hidász Tamás kreatív dobos, az ő játéka kölcsönöz
afrikai ízt zenéjüknek.
Az együttest elsősorban az foglalkoztatja, vajon hogyan szól most a jazz. Nem titkolt céljuk megszólítani
a műfajtól idegenkedő fiatalabb generációt – a vis�szajelzések alapján sikerrel. Zenéjük különböző stílusok sajátosan friss hangzású ötvözete. Tomi inspiráló
forrásként tanulmányozza 20. századi szerzők, többek
között Ravel és Bartók szerzeményeit, és az együttes
másik három tagjához hasonlóan természetesen sokat
merít a jazz hagyományaiból. Saját kompozícióiban
mindemellett visszaköszönnek olyan ritmikai fordula-

BANDEMONDA
tok és érzetek is, amelyek a jazzel közös gyökerekkel
rendelkező hip-hopból és R&B-ből lehetnek ismerősek. A kvartett koncertjein pop- és rock-számok feldolgozásai is megszólalnak, mindez maximális szakmai
igényességgel.
A formáció több versenyen is ért el sikereket: nem
sokkal alakulása után a 2013-as Talentométer jazz
kategóriájának közönségdíjasa lett, a döntőben pedig
elnyerte egy demó-felvétel elkészítésének lehetőségét, valamint egy koncertfelkérést az Újbuda Jazzfesztiválra. 2014-ben a marosvásárhelyi Studjazzfesten
a legjobb együttesnek járó díjat ítélte nekik a zsűri,
a Szimpla Lemming Programban pedig a Fidelio és
a PORT.hu reklámkampányát nyerték meg. Balogh
Tamást 2013-ban a Vukán György által alapított
Creative Art Díjjal ismerték el.

A kvartett játszott már a budapesti jazzélet több fontos helyszínén. Az ismert élőzenés kávézók mellett,
mint a Moha, az Almárium, vagy az iF Café, illusztris
koncerttermekben is megfordultak már. 2014 tavaszán
a Művészetek Palotája Fesztivál Színházában a Binder
Quartettel közösen léptek fel, májusban pedig önálló
koncertet adtak a Zeneakadémia Kistermében, Elek
István vendégszereplésével. A nyár folyamán játszottak a Művészetek Völgyében, valamint a 6. Csíki Jazzfesztiválon Csíkszeredában.
Az együttes első kislemeze, a Step It Out idén jelent
meg, és letölthető a dalok.hu oldalról. A következő lemez anyagának klipforgatással egybekötött felvételét
őszre tervezik. További információkért minden érdeklődő figyelmébe ajánljuk a kvartett Facebook-oldalát.
Bolyki Sára

Balogh Tamás Quartet feat. Elek István (fotó: Zeneakadémia / Benkő Sándor)
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MÚLTIDÉZŐ
A Figaro Múltidéző rovatában szokásunkhoz híven továbbra is érdekességeket, szórakoztató történeteket
olvashattok elődeinkről, a Zeneakadémia egykori növendékeiről, tanárairól. A tanév első Múltidézőjében rendhagyó módon egyetlen levelet közlünk, amelyben Dohnányi Ernő zeneakadémiai felvételijének
menetébe nyerhetünk aprólékos betekintést. Aktuális a téma, hiszen mindannyian túl vagyunk egy újabb
évkezdésen, és saját tapasztalatainkon keresztül is megismerhettük az ügyintézés olykor kalandos menetét.
Vigasztaljon a tudat, hogy százhúsz éve sem volt ez másként.
Ozsvárt Viktória
Dohnányi Ernő levele édesapjának, Dohnányi Frigyesnek. Budapest, 1894. szeptember 14.
Kedves Papa!

volna, nem tudom magok akarnak-e járni az intézet-

Szerencsésen túl vagyok minden vizsgán s

be vagy mi?” Aztán kérdezte, vajjon be vagyok-e már

sietek erről kedves szüleimet értesíteni. Elmondom

írva; mondom: nem. „Jöjjön el délután 3 órakor, irat-

az egészet sorjában.

kozzék be a titkárnál, fizesse le az 5 frtot, s holnap 9kor

Tegnapelőtt, szept. 14. ¼ 5 óra tájban, midőn

van a zeneszerzési vizsga, arra jöjjön el. Van valami kü-

épen Fanni nénihez jövök, F. n. tudtomra adja, hogy

lön kívánsága?” Thomán tanár úrhoz szeretnék jönni.

kedves Papa Ernő bácsinak sürgönyzött, hogy men-

„No jó, majd itt lesz Chován is, hogy meg legyen a vizs-

jek Mihálovich igazgatóhoz. Én persze azonnal ha-

gálat formája. Isten áldja meg.” Délután 3kor a titkár-

zaszaladtam, felvettem fekete ruhámat, s szaladok a

hoz megyek. (Titkár: Harrach gymn. tan.) Bemutatom

zeneakadémiába. Ott a szolgálótól megtudom, hogy

magam s mondom, hogy be akarok iratkozni zongora

az igazgató épen elment, hanem holnap 9-kor beszél-

és zeneszerzésre. „Zongorára már elkésett, de zene-

hetek vele. Másnap 9-kor a zeneakadémiába voltam

szerzésből holnap van vizsga. Különben minek választ

(találkoztam ott Pécskaival is), s vártam az igazgató-

két főtanszakot, a zongorát mellékletesen tanulhatja.”

ra. Egy kis idő múlva eljött, bemegy irodájába, s utá-

Nem kérem, én a zongorát főtanszakul szeretném vá-

na egy tanár (az is bement). Én egy pár percz múlva

lasztani, különben már beszéltem az igazgató úrral.

bekoczogtatok. Az igazgató a tanárral (nem tudom az

„Ön a pozsonyi? Ön számára reserválva tartottunk egy

volt-e) épen nagy beszédben volt, s mondta, hogy vár-

helyet, menjen ki az előszobába, s töltsön ki két beírási

jak. Én várok, a másik kettő halkan beszélt, valami tit-

lapot, de hamar, mert 3-kor vizsga van.” Én ki megyek,

kot mondhattak egymásnak. Egyszerre csak hallom az

s kitöltök két beírási lapot, mire a titkár kijött, én kész

igazgató hangját, nem tudom, mi mindent szólhatott,

voltam. Be mentem a szobába; már az igazgató is ott

(azt se tudtam, nekem szól-e) én csak annyit értettem:

volt, s még egy tanár. Egy zongora is állt a szobában.

„ilyenek magok… menjen ki, édes barátom, mert így

Az igazgató felszólított, hogy játszak valamit, Chován

nem lehet beszélni.” Én kimentem az előszobába, s

tanár úr majd vizsgáz. Hamar lefizettem a beírási díjt,

vártam. Miután az idegen úr kiment, én benyitottam.

s leültem a zongorához. Chován mellém ült s elkezdte:

Bemutatom magam, az igazg. mindjárt kérdezte,

es moll scála. Miután az es moll scálát, meg minden

vajjon a pozsonyi tanár fia vagyok-e. Miután én igen-

féle dominant, etc. accordokat el játszottam s miután

nel válaszoltam, s a levelet átadtam, el kezdett szidni,

elmondtam, hogy milyen etudokat végeztem, megpró-

hogy miért nem jöttem elébb, a zongora vizsga 10 és

bálták a hallásomat. Chován megüti az es moll hár-

11-én volt. Én avval igazoltam magam, hogy nem tud-

mashangzatot. No már annak rosz hallása van, a ki az

tam, mikor van a vizsga. „Nem tudta? Kérdezősködött

es moll scála után fel nem ismeri az es moll hármast.
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[…] (Különben azt minden tanulótól megkívánják,
hogy, ha egy akkordust megmondanak, a többit kitalálja)
Chován /: Határozott tehetség:/ (ismételni).
Mihálovich is hajtogatta a fejét.
Azután még Bach „Chromatikus F. és F.”-ból játszottam részleteket s terz és sext scálácat (ami ugyan
nem jól ment; mondtam is, hogy még nem gyakoroltam eléggé). Ezután meg az igazgató kérdezte, mit
componáltam, s felszólításra a Romancet eljátszottam. Az igazgató nagyon meg volt hatva, megsimogatott, s mindjárt a folyosón (már le kellett mennie, mert
hegedűből felvételi volt, azért az én vizsgám csak rövid
volt) elbeszélte, hogy milyen tehetség etc. etc. Még az
irodába mondta, s be is jegyezte: „Önt felvesszük a III.
ikba.”

Chelemen Paula karikatúrája

Én nagyon megörülve szaladtam az akadémiai
lépcsőkön lefelé (talán 5 lépcsőt vehettem egyszerre).
Következő nap (ma) reggel 9-kor volt a felvételi
zeneszerzésből. Engem (legelőre vett) elsőnek vettek
elő. Először egy pár compositiót kellett játszanom s
pedig: Sextett első részének a felét, a Largót belőle, a
vonós quartett Scherzóját, s egy dalt (Das verlassene
Mägdlein). Ezután Koessler (egy igen szép s még fiatal ember) a táblához ment, s a következő feladatot
adta: [itt Dohnányi lekottázza a felvételi feladatot, egy
esz-moll összhangzattan példát, és közli szüleivel a
megoldást is]
Erre a thémára, azután a zongorán variátiókat
kellett rögtönöznem. Miután 6-7 variátiót eljátszottam, így hangzott az ítélet Koessler úr ajkáról: Sie
werden officiel die II. aufgenommen, aber wenn ich
sehe, dass sie stark fortschreiten, werden sie die II. u.
III. in einem Jahre absolvieren. [Önt hivatalosan a II-ba
vesszük fel, de ha látom, hogy erősen halad előre, a II.

Az nem tetszett nagyon az uraknak, hogy én még
az egyetemre is fogok járni. [Dohnányi két hónapig
tanult a Budapesti Tudományegyetem Bölcsészeti Fakultásán magyar–német szakon – szerk.] Mihálovich
nagyon félti az egészségemet s kérdezte is, vajjon miért akarja a papa, hogy egyetemre járjak. Mondom:
nemcsak a papa akarja, de magam is akarom.
De befejezem levelemet, mert már a kezem fáj a sok
írástól. […]
Mindnyájoknak kezeit csókolva maradok szerető fiuk
Ernő
Bpest. 94. szept 14.
Forrás: Dohnányi Ernő családi levelei. Összeállította és
jegyzetekkel ellátta: Kelemen Éva. Budapest: Országos
Széchényi Könyvtár, Gondolat Kiadó, MTA Zenetudományi Intézet, 2011.

és III. osztályt egy év alatt is elvégezheti.]
Azt sem bántam. Tehát így két év múlva kész
lehetek, mind a két tárgyból.
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SZENÁTUS

A 2014/2015. tanév első
szenátusi ülése
2014. szeptember 23.
Az elsősökre való tekintettel kicsit bemutatnám,
hogy mi is az a Szenátus. Az Egyetem legfontosabb
döntéshozó szerve, amely tanszékvezetőkből, tanárokból, a felsővezetésből, négy – a Közgyűlés által
delegált – hallgatóból és egy doktorandusz képviselőből áll össze. Minden hónapban egyszer (rendkívüli esetekben akár többször is) összeül, és döntéseket hoz a Zeneakadémia legfontosabb kérdéseiben.
A testület tanulmányi ügyekkel, a kredithálók megtárgyalásával vagy új képzések bevezetésével éppúgy foglalkozik, mint a pénzügyi helyzettel, a tanárok
előléptetésével vagy a koncertélet alakításával.
A napirendi pontok alapján rövidnek ígérkezett
az ülés, az első napirendi pont azonban bonyolultabbnak bizonyult, mint ahogy számíthattunk rá.
A kérdés a Zeneakadémia egy termének Fischer
Annieról való elnevezéséről szólt. Az öltöző elnevezése helyett többen inkább egy arcképcsarnok létrehozását javasolták, melyben így több neves művész
képe is meg tudna jelenni. Egyetértésben voltak a
tagok abban, hogy Fischer Annie képe nyithatná a
sort a művésznő születésének 100. évfordulója tiszteletére rendezett fesztiválon. A Szenátus tagjai úgy
határoztak, hogy létrehoznak egy bizottságot azért,
hogy egységes arculata lehessen a nevesített termeknek. A bizottság feladata a következő ülésig az,
hogy meghatározza, milyen képek kerülhetnek a
falakra, és azok kiket ábrázoljanak. A következő ülésig minden további névadományozási lehetőséget
felfüggesztettek.
A második napirendi pontban Kutnyánszky Csaba
rektorhelyettestől megtudhattuk, hogy Oross Veronika
tartós távolléte miatt két egyetemi bizottságnak
is új tagra van szüksége. A Szenátus az Oktatási és
Tanulmányi Bizottságba Fülei Balázst, a Kreditátviteli
Bizottságba pedig Szatmári Zsoltot delegálta.
A harmadik napirendi pontban a Doktoriskola törzstagjainak megerősítése szerepelt: Batta András, Hőna
Gusztáv, Enyedi Pál, Jeney Zoltán, Kovács Sándor,
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fotó: mno.hu / Hegedűs Márta
Komlós Katalin, Mohay Miklós, Kutnyánszky Csaba,
Tihanyi Imre, Tallián Tibor, Vigh Andrea.
Az utolsó, egyebek napirendi pontban a HÖK
tartott beszámolót a választások és a Közgyűlés eseményeiről. Ezután a rektorasszony számolt be a nemzetközi versenyek sikereiről. A HÖK kezdeményezésére szó esett még a gyakorlásról is. Megerősítette
a vezetőség, hogy a Liszt téri épületben a lehetőségekhez mérten megoldható a gyakorlás, de a prioritást élvező oktatás gyakorlatilag teljesen kitölti a
termek kihasználhatóságát. Rektorasszony üzenetét
is továbbítom a termekkel kapcsolatban: kéri, hogy
a hangszerek védelmében ne vigyünk a termekbe
kávét, cukros üdítőt és ennivalót.
Nász Renáta

HÖK

HÖK választások, közgyűlés
A HÖK tanév eleji teendőihez hozzátartozik a tisztségviselők, megbízottak kiválasztásának megszervezése.
A választások idén is a hagyományos, kétkörös rendszerben zajlottak. Szeptember 15. és 19. között szavazhattak a hallgatók a W52-ben, ahol a tanszékek képviselői szerezhettek mandátumot. Az ő feladatuk az
adott tanszék hallgatóinak érdekképviselete, tájékoztatása, a problémák és javaslatok feltárása, továbbítása.
Ez természetesen nem jelenti azt, hogy bármelyik aktív
hallgató ne tehetne közvetlen javaslatot vagy problémajelzést akár a HÖK elnöksége, akár a közgyűlés felé,
de szükség van minden tanszéken olyan képviselőre,
aki a hallgatók jelentős részének támogatását élvezi,
és a fenti feladatokat szívügyének tekinti.
A választásokon az alábbi képviselők szereztek
mandátumot:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Billentyűs és Akkordikus Hangszerek Tanszéke:
Gódor Erzsébet
Egyházzene Tanszék: Lénárt Linda
Ének Tanszék: Farkas András
Fúvós Tanszék: Bánki Berta
Jazz Tanszék: Kárpáti Benedek
Karmester és Karvezetés Tanszék:
Mészáros Mátyás
Népzene Tanszék: Pojendán Gergő
Vonós Tanszék: Deák Sára
Zeneszerzés Tanszék: Czinege Ádám Balázs
Zenetudományi és Zeneelméleti Tanszék:
Békéssy Lili

A HÖK elnökségét és a bizottságok tagjait érdemi tárgyalás után a hallgatói közgyűlés választja, melyen
minden aktív hallgatónak szavazati joga van. Az érdekképviselet miatt a tanszéki képviselők számára a
részvétel kötelező. A közgyűlésre szeptember 22-én
került sor. Számos tisztségre jelentkeztek új pályázók,
így a részvételi arány az átlagosnál magasabb volt.
Elsőként a HÖK leköszönő elnöke, Czinege Ádám számolt be az elmúlt évek eredményeiről és hátra maradt
teendőiről. Ezt követően Gódor Erzsébet, gazdasági
alelnök adott tájékoztatást a gazdasági ügyekkel kapcsolatos tényállásról, és a változások várható irányáról. Őt követte Uzsaly Bence, leköszönő tanulmányi
alelnök beszámolója, mely az elmúlt tanév képzési
és szabályzati változásait ismertette, továbbá kitért a
HÖK koncertlátogatással és gyakorlási lehetőségekkel
kapcsolatban folytatott tárgyalásaira, eredményeire.

A múltba tekintés után következett a jövő, az elnökségi posztokért induló hallgatók programismertetése.
Az egyetlen pozíció, melyre ketten jelöltették magukat, az elnöki tisztség volt. Nász Renáta, a korábbi elnöki asszisztens, titkár, majd DJB elnök, illetve Iványi
Álmos, tuba szakos hallgató pályázott, akit a tavalyi
gyakorlással kapcsolatos internetes petíció kapcsán
már többen ismerhetünk. A két jelölt lényegében
hasonló programot fogalmazott meg, mindketten kiemelték a hallgatók és a HÖK, illetve az Egyetem közti
kommunikáció fejlesztését, a hallgatói közösségi élet
egyetemi (pl. gyakorlás, közösségi terek) és egyetemen
kívüli (pl. sportolás) lehetőségeinek bővítését.
Gódor Erzsébet az eddigi gazdaságpolitika továbbviteléről és ésszerűsítéséről beszélt, a tanulmányi alelnöki
tisztségért induló Szűcs Dániel az egyetemi szabályozások hallgatóközpontú korszerűsítését hangsúlyozta.
A megüresedő titkári munkakörre Ozsvárt Viktória
jelöltette magát, feladatául a HÖK működésének
átláthatóságát és a hatékonyabb hallgatói kommunikációt tűzte ki. A DJB elnökségére szintén új jelölt
pályázott, Jordanov Enikő. A tisztségükre egyedüliként
pályázó hallgatók mind kiemelték, hogy a HÖK elnökségi munkáját összeszokott csapatjátéknak tekintik,
és feladatukat ennek szellemében vállalják.
A közgyűlés titkos szavazással, kétharmados többséggel Nász Renátát választotta a HÖK elnökének, illetve
a további tisztségviselők is elnyerték a mandátumszerzéshez szükséges támogatottságot. Ezt követően
a HÖK állandó bizottságainak tagjait választották meg
nyílt szavazással, illetve napirendre került néhány
konstruktív javaslat is. Ezek között talán a két legfontosabb a tanszéki képviselők aktívabb munkája,
a hallgatók időről időre történő összehívása, és
közös javaslatok készítése az adott tanszak munkájának jobbá tételére; illetve a több irányú hallgatói
tájékoztatás újabb csatornáinak beiktatása.
A hallgatók részvételét és javaslatait ezúton is köszönjük, a megválasztott tisztségviselőknek pedig eredményes munkát kívánunk!
Uzsaly Bence
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„Szól a kakas már”

A Jerusalem Chamber Choir 2014. szeptember 3-i a cappella koncertje
A zsidó és a magyar kultúra egymásra hatásának talán legemblematikusabb alkotása a címben idézett vers,
amelyet Yitzchak Isaac Taub, a nagykállai csodarabbi írt. Magyarország első haszid rabbija a magyar népdalt
két bibliai idézettel egészítette ki. A Régi Zeneakadémia Kamaratermében tartott előadáson többek között ez a
szimbolikus alkotás is elhangzott az asszisztens karnagy, Tami Kleinhaus feldolgozásában.

fotó: Handler Bálint
A kórusban a női szólamokat a Jerusalem Academy
of Music and Dance ének szakos hallgatói, a férfi
szólamokat ugyanennek az intézménynek zeneszerzés és karmester szakos hallgatói szólaltatták meg.
Az a cappella koncerten csupán egyetlen műben
szólalt meg „idegen” hang – egy dob.
A műsort egységessé tette vallásos, egyházi tematikája. Olyan huszadik századi izraeli zeneszerzők műveit
is bemutatták, akik kapcsolatban álltak a Liszt Ferenc
Zeneakadémiával a két világháború között vagy a
század közepén, mint például Pártos Ödön, Andre
Hajdu, Mordechai Zeira és Yohanan Zarai. Továbbá a
zsidó kultúrához kapcsolódó egyéb műveket is meg-
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szólaltattak, mint például a zsidó származású Salome
Rossi, itáliai késő reneszánsz–kora barokk komponista zsoltármegzenésítését, vagy Kodály Zoltán Zsidó
imakönyv című művét, amelyet állítólag most mutattak be először Magyarországon. Kodály Zoltán ezt a
héber nyelven írt kompozícióját zsidó tanítványainak
ajánlotta, akiket származásuk miatt zártak ki a Zeneakadémiáról. A koncerten továbbá híres, sokszor műsorokon lévő, hitéleti témájú műveket is énekeltek,
például Purcell, Byrd, Verdi és Britten kompozícióit.
A Jerusalem Academy of Music and Dance és a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem között már többéves
az együttműködés: a Reconnections-projekt Ilan Mor,

VÁJTFÜL
Izrael magyarországi nagykövete kezdeményezésére
valósult meg a két intézmény között. Ennek a programnak a keretében először magyar, vonós szakos hallgatók mehettek ki Izraelbe, ahol a helyi diákokkal alkottak különféle kamaraegyütteseket, és egy workshop
keretében közösen gyakorolták koncertkészre a
darabokat. Az utazást egy hangverseny zárta, ahol
kamaraműveket mutattak be, sőt egy zenekari művet is megszólaltattak, természetesen a helyi hallgatók közreműködésével. Ezt 2014 tavaszán hasonló
workshop követte Budapesten. Mindkét kurzuson
kiemelt szerepet kaptak a huszadik századi magyar és
izraeli zeneszerzők művei.
A művek konferálása és ismertetése jelentősen emelte a zsidó kultúrában nem feltétlenül jártas közönség
művészetélményét. A héber szövegek, esetleg a zsidó
hagyomány bemutatása, a történeti háttér ismertetése úgy érzem, szükséges volt a művek befogadásához.
A Jerusalem Chamber Choir több korszakot, stílust idézett fel: megszólaltattak reneszánsz, barokk, romantikus, huszadik századi és kortárs műveket. Sokféle hangulatot keltettek életre. Példaként kiemelném Byrd
Sing Joyfully című művének ünnepi lüktetését, Pártos
Ödön szefárd zsidó elemeket felvonultató Hamavdil
című kompozíciójának familiáris, mégis szakrális jellegét, vagy Yohanan Zarai filmzeneszerű alkotásainak
populáris hangvételét. A főleg héber nyelvű műveket
néha angol és magyar nyelvű kompozíciók tagolták.
A kórus magyar kiejtése kifejezetten érthető volt.
Érdemes még megemlítenünk a művekben szólót
éneklő kóristákat. Intonációjukat néha bizonytalannak
érzetem, Britten Hymn to St. Cecilia című művében
azonban kiemelkedő volt a szoprán és az alt szóló.
Yehezkel Braun és Mordechai Zeira kompozícióin
erősen érezhető volt Kodály hatása. Braun a koncert
előtt körülbelül egy héttel hunyt el. A hangversenyen
felcsendült a Jerusalem Chamber Choir számára írt
műve, a Hem Amru is. A kompozíciót nem érzetem
egységesnek, számomra úgy tűnt, mintha önálló zenei
gondolatok láncolata volna. Pártos Ödön és Andre Hajdu alkotásai a zsidó kulturális örökséget tárták elénk;

bizonyos művek a Misnán, a zsidó szóbeli hagyományon alapultak. Különösen emlékezetes volt Andre
Hajdu Sh’elot Habanim című műve, amely egy húsvéti
zsidó elbeszélés zenei feldolgozása. Egyébként Pártos
Ödön a két világháború között, Andre Hajdu pedig
holokauszt-túlélőként telepedett le a Közel-Keleten.
Mindketten a Zeneakadémia hallgatói voltak.
A közönség számára emlékezetes maradhatott a kórusban is éneklő asszisztens karnagy, Tami Kleinhaus.
Az ő feldolgozásában hallhattuk Yitzchak Isaac Taub
rabbi híres „Szól a kakas már” kezdetű dalát, valamint
napjaink népszerű izraeli dallamait is. Igen megható
volt a ráadásként felcsendülő Esti dal, és a mártírhalált
halt magyar zsidó költőnő, Szenes Hanna költeményének héber változata.
Remélem, hogy a Jerusalem Academy of Music and
Dance intézményével továbbra is megmarad az
együttműködés. Emlékezetes élmény volt bepillantást
nyerni kevéssé ismert közös kultúránk alkotásaiba, és
néhány elemet megismerni más emberek, nemzetek
vallási, irodalmi, zenei örökségéből.
Merényi Péter
(A Jeruzsálemi Zeneakadémia kamarakórusa. 2014.
szeptember 3. 19:00. Régi Zeneakadémia – Kamaraterem. Műsor: Salomone Rossi: Od’cha (118. zsoltár);
Purcell: Hear My Prayer O Lord; Byrd: Sing Joyfully;
Yehezkel Braun: Hem Amru (They Said); Pártos Ödön:
Hamavdil; Andre Hajdu: Arba Midot, Sh’elot Habanim;
Kodály Zoltán: Zsidó imakönyv; Rabbi Yitzchak Isaac
Taub: Royz Royz, „Szól a kakas már” (magyar-zsidó
népdal) – T. Kleinhaus átdolgozása; G. Verdi: Ave Maria; B. Britten: Hymn to St. Cecilia; Mordechai Zeira:
Shirat Hechalil (izraeli népdal) – M. Wolpe átdolgozása; Yoni Rechter: Atur Mitzchech – Tami Kleinhaus
átdolgozása; Yohanan Zarai: Tsrif Yashnan; D. Zehavi:
Halicha LeKesariah; Yochanan Zarai: Vayiven Uziyahu.
Km: A Jeruzsálemi Zeneakadémia (Jerusalem Academy
of Music and Dance) kamarakórusa; vezényel: Stanley
Sperber.)
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A Hét hangszere – a cselló
Páratlan élményben lehetett részük péntek délután mindazoknak, akik ellátogattak a Pablo Casals
Nemzetközi gordonkaverseny döntőjére, ahol a versenyzők közül már csak a hét legtehetségesebb
mutathatta meg még egyszer tudását a zsűri és a közönség előtt.

A hét döntős (fotó: D. Kováts Zsolt)
A verseny három fordulóból állt: a döntősöknek az
elő- és középdöntő során kellett bizonyítaniuk felkészültségüket a továbbjutásért, amely már a jelentkezők számát tekintve sem volt könnyű feladat, hiszen
a világ 38 országából 157 fiatal muzsikus jelentkezett
a szeptember 4. és 13. között tartott nemzetközi
megmérettetésre. A szakmai bírák közt volt amerikai,
német, francia és magyar is, a zsűri társelnöki rangját pedig a verseny nevét adó Pablo Casals özvegye,
Marta Casals Istomin kapta meg.
Az érdeklődők száma kellemes meglepetés volt a zsűri
számára, mivel a Budapesten megrendezett versen�nyel párhuzamosan még két másik rangos nemzet-
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közi verseny is zajlott, amit a zsűri másik társelnöke,
Onczay Csaba Kossuth-díjas csellista is külön kiemelt.
A szervezők végül 94 csellistát köszönthettek az első
körben – köztük 18 magyart – a hangversenyeknek
otthont adó Zeneakadémia Nagytermében, ahol a
döntőre, illetve később a gálakoncertre is sor került.
A zsűri ítélete a döntősökkel kapcsolatban kiválónak
bizonyult: a jobbnál jobb előadásokat kivétel nélkül
vastaps kísérte visszhangként, s a versenyzőknek számtalanszor vissza kellett fordulniuk, hogy az ünneplő
közönségnek újból és újból meghajoljanak.
A fellépők azonban a sikereiken kívül nem sok közös
tulajdonságban osztoztak: mind csellójátékukban,

VÁJTFÜL
mind stílusukban és megformálásaikban különbözően adták
elő az általuk választott darabot.
Elsőként a Kolumbiából érkező
Santiago Canon-Valencia lépett a
színpadra, aki nyugodt, minimális
karmozdulatokat igénylő technikával és finom tónussal szólaltatta
meg hangszerét, ellentétben az őt
követő lengyel Thomas Darochhal,
aki szenvedélyes gesztusaival és
dinamikájával, szinte az egész testével adta elő a darabot.

A fellépőket a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara, Kovács János
vezényletével, végig kiválóan alkalmazkodva kísérte. A díjakat a
hét döntős között szombaton osztották ki, a gálakoncert előtt: az
első helyet a zsűri Mun Taeguknak
ítélte, megosztott második helyet
kapott Thomas Daroch és Szabó Ildikó, harmadik helyen pedig
Santiago Canon Valencia végzett.
A fődíjak mellett azonban számta-

lan különdíj is kiosztásra került: a
győztesek mellett a többi döntős
is különböző koncert- és fesztiválmeghívásokat kapott.
Bokor Lilla
(Pablo Casals Nemzetközi Gordonkaverseny – Döntő. 2014. szeptember 12. 15:00, 19:30. Zeneakadémia – Nagyterem.)

Ezután Kokas Dóra, egyik magyar döntős résztvevőnk következett, aki erőteljes, helyenként
harcias, mégis elegáns előadással kápráztatta el a közönséget.
Stílusa talán inkább a technika
kedvelőinek válhatott igazán tetszésére, hiszen ez a játékmód
gyakran a hangminőség rovására
mehet, amely számomra csökkentette a produkció élvezhetőségét.
Negyedikként Hee-Young Lim lépett fel, egy nagyobb szünet után
pedig a szintén Dél-Koreából érkező Mun Taeguk. Játékukon a keleti
zenészeket gyakran jellemző érzékeny lélekvilág tükröződött. Őket
követte a francia Clara Pouvreau
természetes és egyszerű stílusával,
akinek dinamikái ugyan szerényebbek voltak a többi versenyzőnél,
motívumainak dallamos vezetése
mégis kárpótolta a hallgatót a kevésbé erőteljes fortékért. Az esten
utolsóként került sor a másik hazai versenyzőnkre, Szabó Ildikóra.
Öblös basszusait a zenekar kísérete rendkívül jól kiemelte, szólói
magabiztossága pedig könnyedén
betöltötte az egész termet.

Mun Taeguk, Kovács János és az MR Szimfonikusok
(fotó: D. Kováts Zsolt)
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Tizenegyespárbaj
Készülhetünk a II. Nemzetközi Marton Éva Énekversenyre, ugyanis a szervezősereg kitartó munkája meghozta
gyümölcsét – flott lebonyolításnak, észrevétlen háttérmunkának és szakmai profizmusnak, egyszóval igazán
színvonalas versenynek lehettünk szem- és fültanúi. Szeptember 20-án, mar(a)toni döntő eredményeként
osztották ki a fődíjakat.

A döntősök (fotó: Zeneakadémia / Tuba Zoltán)
A Marton Éva nevét viselő énekverseny nemcsak
azért különleges, mert névadója egyben megálmo-

A beküldött videók alapján történő válogatót követően 23 ország 62 énekese került be a szeptember

dója, zsűrielnöke és főszervezője is a rendezvénynek,
hanem mert – bár a Liszt Ferenc téri palota számos
versenynek adott már otthont, nemegyszer volt társszervező – ez a Zeneakadémia első saját szervezésű
nemzetközi megmérettetése. A gondolat fogantatásánál még Batta András, a verseny közvetlen előkészületeinél és lebonyolításánál már Vigh Andrea igazgatta a
Zeneakadémia ügyeit. Előd s utód ritka harmóniában
dolgozott együtt az esemény teljes időtartama alatt.

16-án indult, a Solti György Kamarateremben tartott
fordulókba, ahol a szakma kiemelkedő tagjaiból álló
nemzetközi zsűri elő-, középdöntőket és döntőt követően választotta ki a fordulók során legegyenletesebb,
legmegbízhatóbb, legbravúrosabb teljesítményt nyújtó fiatal énekeseket. A 20-i döntőt a Nagyteremben, a
másnapi, különdíj-esős gálát az Operaházban rendezték, így a mindkét helyen színpadra lépő versenyzők
valóban mindannyian győztesnek érezhették magukat.

FIGARO | 2014. október

VÁJTFÜL
Tíz plusz egy énekes vívta a döntő tizenegyespárbaját.
Tíz plusz egy, hiszen a magyar közönség a tíz külföldi
énekművész helyett mind az egyetlen döntőig menetelő honfitársra, a mi Vörös Szilviánkra fókuszált.
A Gundel-díj és a Junior Príma Díj mellett Szilvi most
már magáénak tudhatja az I. Nemzetközi Marton Éva
Énekverseny Nagydíját is. Azt hiszem, az egyetem minden hallgatója nevében szólhatok: Gratulálunk! A zsűri
benne látta meg Marton Éva világszerte tisztelt szellemiségének leghívebb hordozóját és továbbörökítőjét.
A döntő első részében énekelt áriájában (Mozart: Titus kegyelme – „Parto, ma tu ben mio”) az érezhető
izgalom ellenére finom énektechnikai eszközökkel
(hirtelen dinamikai váltások; óvatosan megfogott, magas tartott hangok; érzékeny késleltetések) zenélt, a
szünet után, a Donizetti-áriában (La favorita – „O, mio
Fernando”) pedig leküzdötte lámpalázát, s megtalálta
erős, biztos hangját.
A döntő első fele döcögősen indult. A több mint négyórás finálé legelső énekelt hangja gikszeres lett, s ez
számomra megpecsételte Luo Yang egész produkcióját. A közepes kezdés után a második áriája viszont a
férfi énekesek élvonalába emelte. Átlagos, vagy éppen
átlagon aluli, de mindenképp felejthető produkciók
követték egymást. Aztán a jegyzetelő kritikus és a pusmogó közönség egyszerre kapta fel a fejét, és nézegetett egymásra… Kíséret nélkül, egyetlen kristályként
csillogó hang töltötte meg a termet. Az ukrán Tetiana
Zhuravel Delibes Lakméjának Csengettyűáriájával mutatkozott be a döntőben. Aki nem ismeri az „Oú va la
jeune Hindoue” kezdetét, valamint koloratúráit, gyorsan hallgassa meg a neten magával Zhuravellel, illetve
zenekari változatban Miklósa Erika vagy Natalie Dessay
előadásában! Aki ismeri, el tudja képzelni, milyen pillanat született ott, ahol ezt az áriát jól elénekelték…
A döntő második felében Zhuravel a Rigoletto „Caro
nome” kezdetű áriáját énekelte. Még az sem vont le
semmit fényes hangjának hatásából, hogy elmulasztott egy belépést. Tagoltan, tisztán, bájosan énekelt,
s ügyesen befolyásolta a MÁV Szimfonikus Zenekart,
melynek Medveczky Ádám nemegyszer szokatlanul
mérsékelt tempót diktált.

A tempók, valamint a feszességet mellőző karmesteri
beintések miatt az együttes gyakran pontatlanul játszott, a fúvós szekció pedig sajnos néha hamisan is.
Különös érzékenységgel viseltettek azonban a hangarányok iránt. A zenekar finom szőnyegként kísérte
az énekeseket, akiket – hacsak nem tettek ellene – a
zenekari árok hiánya ellenére is tökéletesen lehetett
hallani.
A második helyezést és a közönségdíjat is bezsebelő
Tetiana szereplése után sem esett a színvonal. Hamar
érkezett a román Alexandru Aghenie (a verseny későbbi első díjasa), aki lehengerlő erejű hangjával minden
hallgatót a székébe süllyesztett. Megtalálta az egészséges arányokat egyéni stílus és modorosság között,
természetesen, zengőn és végig megbízhatóan énekelt. Nem volt könnyű dolga az Aghenie után színpadra lépő lengyel hölgynek, Marcelina Beuchernek. Nem
tagolt elég világosan, nem énekelt emlékezetesen. Ám
Luo Yanghoz hasonlóan rengeteget javult a „mérkőzés” második félidejére. Szépen fogta meg a magas
tartott hangokat, pontosan, tisztán és gyönyörűen
fejezte be Johann Strauss „Klänge der Heimat” című
áriáját, s ezzel feljutott a dobogó harmadik fokára.
Hallottunk még szép áriákat, de hol túl sok színészkedéssel találkoztunk, hol erőltetett virtuozitással,
megint máshol feltűnően nazális hangképzéssel vagy
biztonsági játékkal. Aghenie és Zhuravel megszólalásuk pillanatában a verseny királyává és királynőjévé
koronázták magukat; versengés tulajdonképpen csak
a harmadik helyezésért folyhatott…
Mona Dániel
(I. Nemzetközi Marton Éva Énekverseny – Döntő.
2014. szeptember 20. 18:00. Zeneakadémia – Nagyterem. Km: Luo Yang, Danylo Matviienko, Kristina
Metelitsa, Vörös Szilvia, Tetiana Zhuravel, Svetlana
Zlobina, Alexandru Aghenie, Marcelina Beucher, Vlada
Borovko, Chen Chen, Signe Ravin Heiberg; MÁV Szimfonikus Zenekar, vezényel: Medveczky Ádám.)
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„Minden művészet egyazon
forrásból ered” (Liszt Ferenc)

Domokos Zsuzsanna (fotó: Handler Bálint)

Egy új tanévet remélhetőleg mindenki új tervekkel
és ötletekkel indít. Ezen tervek persze nemcsak az
egyetem falain belüli feladatokra szűkülhetnek,
hanem ismeretszerzés, művelődés és perspektívánk
tágítása is szerepelhet köztük. Domokos Zsuzsannának, a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont
igazgatójának elképzeléseire kérdezek rá az alábbi
interjúban.
Vikukel Dániel: 1986 óta a múzeum tudományos munkatársa, zeneirodalom-tanári, valamint muzikológus
diplomával rendelkezik. A Liszt Ferenc Emlékmúzeum a kezdetektől tudatos döntés volt? Honnan
ered a kutatás és kifejezetten Liszt szeretete?
Domokos Zsuzsanna: Még a Zeneakadémia zenetudományi tanszakának hallgatója voltam, mikor megnyílt a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont.
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Az utolsó tanévet már úgy végeztem, hogy félállásban, tudományos munkatársként dolgoztam itt.
Eredetileg az orosz 19. századi zenével foglalkoztam
komolyabban, erről is szól diplomamunkám, amelyet
később egyetemi doktori disszertációvá fejlesztettem.
Nagyon szeretem ezt a világot ma is, és szerencsés
voltam, hogy Papp Márta tanárnő és férje, Bojti János
– mindketten Muszorgszkij és a 19. század zenéjének
legavatottabb szakértői Magyarországon –, kitüntettek
barátságukkal. Így önálló kutatásaim egy baráti légkörű műhelyben indultak el. Mikor a Liszt Múzeumba
kerültem, melynek alapító igazgatója Eckhardt Mária, nemzetközi szaktekintélyű Liszt-kutató volt, nagy
örömmel tanultam mellette a múzeumi teendőket és
a közös kutatási feladatokat. A Zeneakadémián Batta
tanár úr tanított nekünk Lisztet, aki már akkor a legkedvesebb zeneszerzőim közé tartozott. Mikor beléphettem a szentélybe, Liszt egykori otthonába, azonnal
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megéreztem azt a légkört, amely mai napig felemel,
megtisztel, de nemcsak engem, hanem mindenkit, aki
érzi Liszt nagyságát.
VD: Harminchárom megjelent tanulmánya, hazai és
külföldi előadásai számomra azt bizonyítják, hogy
a téma mindig kínál új lehetőségeket. Mivel nincs
egy konkrét know-how, nevezhetjük ezt szellemi
szabad repülésnek?
DZs: A kutatás számomra szenvedély. Az más kérdés,
hogy milyen formában tudom ennek eredményeit közzétenni: tanulmányban, előadásban vagy kiállításban,
lényeg, hogy értékes munka szülessen belőle, amelyet
maga a téma kíván meg. A zenetörténész is ugyanolyan
zenész, mint az előadóművész, ugyanúgy a zeneszerző
eredeti elképzeléseit, a zene üzenetét próbálja megtalálni és továbbadni, csak szavak segítségével. Néha ez
nehezebb, mert épp az a zene különlegessége, hogy
olyan gondolatokat, érzéseket tud közvetíteni, amelyet szavakban már nem lehet kifejezni. Ugyanakkor
párhuzamok, zenei összefüggések, háttértanulmányok
megvilágításával rá tud mutatni olyan rejtett mondanivalókra, amelyekre az előadóművészek talán ösztönösen ráéreznek, de nem biztos, hogy mindez tudatosul
is bennük. Ezért fontos a zenetörténészek és az előadóművészek szoros baráti kapcsolata és egymás segítő munkája. Tiszteljük egymás adottságait, és egy cél
felé haladunk: a zeneművek mondanivalójának minél
hívebb közvetítése a feladatunk.
Igen, ez csodálatos szellemi repülés, nagyon sok tanulmányom inspirációs forrása volt egy olyan hangverseny, amikor az előadóművészek megmutattak valamit a műből, amit még nem fogalmazott meg előttem
senki. Ugyanezt mondta egykor szeretett tanárom,
Ujfalussy József professzor úr is. Én főleg a zenéről szeretek írni, és magával a zenével szeretek foglalkozni,
mert megkaptam azt az ajándékot, hogy szól hozzám.
Nem szólok azonban olyan művekről, amelyeket nem
tudok ösztönösen magaménak érezni, vállalom a korlátaimat, mert számomra az a fontos, hogy nagyjából
igaz legyen, amit a zeneszerző szándékáról sejtek.

VD: Alan Walker megfogalmazásában Liszt Európa
kulturális nagykövete volt, ő pedig egyértelműen
magyarnak vallotta magát. Ezt az egyébként egymásnak nem ellentmondó kettősséget ajánlaná a ma
pályán lévő vagy pályakezdő művészeknek is?
DZs: Mindenképpen. Nekünk büszkén kell vállalnunk
és képviselnünk magyar örökségünket és kultúránkat
úgy, hogy nyitott szellemiséggel fogadjuk be a többi
nép kulturális kincseit. Liszt nem rivalizált senkivel,
nem volt szüksége rá, de nem is ilyen beállítottságú
volt. Ő az egyetemes emberiség értékeit tisztelte, minden helyen és helyzetben segítette érvényre jutásukat,
és felette volt a kicsinyes összehasonlításoknak.
Fontosnak tartom azt is, hogy a mai divatos globalizáció ellenére tartsuk meg egyedi profilunkat, érezzük
a hovatartozásunkat és elkötelezettségünket hazánk
iránt, úgy, mint egykor Liszt is. Mindenki a maga módján és lehetőségei szerint.
VD: A Liszt Ferenc Emlékmúzeum gyűjteménye
önmagában véve bensőségesnek mondható. Liszt
1881 és 1886 között itt lakott, az általa berendezett lakásban megtalálhatjuk hangszereit, bútorait,
könyv- és kottatárát. Hogyan tud a múzeum emellett
izgalmas és megújuló lenni? Szerepel a tervek között
valamilyen technikai újítás, ötlet, amely közelebb
hozza a látogatókat, valamint szélesíti azok körét,
akik megszólítottnak érzik magukat?
DZs: A múzeumot a világ minden tájáról a legnagyobb tisztelettel látogatják, ami Liszt egyéniségének
és szellemi örökségének szól. Nekünk ezt élettel kell
megtölteni, ami nem nehéz, hiszen a Zeneakadémia
falai között dolgozunk. Művészeink, hallgatóink új,
de mégis a hagyományhoz hű előadásai autentikussá
teszik a helyszínt. Természetesen igyekszünk látogatóink számára a modern technika segítségével minél
több információt nyújtani úgy, hogy ez ne zavarja meg
a hely meghitt hangulatát. Ilyen a jelenleg tizenkét
nyelven bevezetett audioguide-szolgáltatás anyanyelvi
szövegekkel és zenei betétekkel, amelyek során a mú-
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Liszt harmóniuma a múzeumban (forrás: nyugat.hu)

zeum összes hangszere megszólal, valamint a változó
kiállítások anyagához kapcsolódó tabletek magyar
és angol szöveggel, amelyet térítésmentesen adunk
az érdeklődők kezébe. Remélhetőleg hamarosan, ha
megoldódik a wifi-lehetőség az épületben, ugyanezt
az információt, vagy ennek egy részét az okostelefonok
használói is elérik, és beállítottunk a háló-dolgozószoba félreeső helyére egy érintőképernyős asztalt
is, amelyre kiegészítő programokat készítünk szintén
a változó kiállítások tematikájához kapcsolódóan.
További fejlesztéseket tervezünk a múzeum honlapjára: előző változó kiállításaink anyagai rövidesen elérhetővé válnak Prezi formájában a virtuális kiállítások
rovatban, és tervezünk múzeumpedagógiai játékokat
is, szintén a honlapunkon keresztül. Szeretnénk minél
több fiatalt is megszólítani és magunkhoz csalogatni.
VD: A múzeum rendezésében találunk matinékoncerteket és múzeumpedagógiai előadásokat. A fellépő
művészek és előadók névsorára tekintve láthatjuk,
hogy szoros az együttműködés a Zeneakadémia növendékeivel. Ezt nevezzük intézményen belüli kollaborációnak, vagy esetleg személyes szívügyének is tartja
a feltörekvő generáció támogatását?
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DZs: Mindkettőről szó van. A matinékoncertek bensőséges és népművelő jellegükkel a múzeum megnyitása
óta szervesen hozzátartoznak szolgáltatásainkhoz.
A múzeumpedagógia programjainak rendszeres
bevezetését pedig fiatal, tehetséges új munkatársaink lelkesedése és együttműködése tette lehetővé. Nagyon boldog vagyok, mert egyre inkább meg
tudjuk valósítani a csapatmunkát, és ennek közös
eredményei megsokszorozzák a múzeum teljesítményét. A csapatunk nagyon színes, sokféle képesítésű
és tehetségű kolléga dolgozik együtt, kivétel nélkül
mindegyikük munkája nagyon fontos és hasznos.
Azt pedig a legnagyobb örömmel és köszönettel fogadjuk, hogy művész barátaink, tanáraink és hallgatóink
is szívügyüknek érzik a múzeumot és annak mindennapi életét, ezt a szoros együttműködést a jövőben
is szeretnénk folytatni. A feltörekvő generáció támogatása mindenki számára természetes és fontos,
aki velük kapcsolatban van: egy olyan örökséget kell
továbbadnunk, amelyet Liszt és a Zeneakadémia
egykori professzorai hagytak számunkra.

INTERJÚ

Az „ütőhangszerek varázslója”
Martin Grubinger a világ számos koncerttermében
aratott már lenyűgöző sikert akrobatikával vetekedő
játékával. A 2014-es Budapesti Tavaszi Fesztivál rendezésében első alkalommal lépett Magyarországon
színpadra az osztrák ütőhangszer-virtuóz, akivel a
koncert utáni napon beszélgettem.
Tasnádi Réka: Ez volt az első koncerted Budapesten.
Jártál már korábban Magyarországon?
Martin Grubinger: Voltam már párszor itt, hiszen Budapest gyönyörű város. Látogatásom oka legfőképpen Eötvös Péter volt, aki nemrég Speaking Drums
(Beszélő dobok) címmel versenyművet komponált a
számomra. Ezt a gyönyörű, Weöres Sándor halandzsa
verseire írt művet idén mutattuk be. (2014. február
16. Philharmonie, Köln – a szerk.) Szerintem ő korunk
legjobb komponistáinak egyike, akire Magyarország
igazán büszke lehet.
TR: Mióta ismered Eötvös Pétert?
MG: Pár éve ismertem meg a Salzburgi Ünnepi
Játékokon, ahol játszottam tőle egy darabot.
Ezután a Bécsi Filharmonikusokkal volt egy
közös koncertünk, ahol ő vezényelt, és én
Friedrich Cerha versenyművét játszottam.
Itt született meg a Speaking Drums ötlete,
amelynek megvalósulására egy montecarlói megbízás adott alkalmat. Ez az
ütőhangszeresek, illetve a zenetörténet számára is jelentős
lépés, hiszen a darab a
hangszerjáték határainak
kitágításával kísérletezik.
TR: Az Eötvös-darabban nemcsak különböző ütőhangszereken
kell játszani. Milyennek találtad
a szöveget, és milyen élmény
volt annak betanulása?
MG: Kifejezetten tetszett,
hiszen ez annyira más.
Természetesen napokig a szövegeket tanultam, de egy idő után a
nehézségeken keresztül átviláglott,
ahogyan a szöveg párbeszédben
áll a különböző hangszerekkel.

TR: A színpadon rendkívül aktív a megjelenésed, és
nem titok, hogy szabadidődben szívesen sportolsz.
Szükség van a testedzésre a zenei teljesítmény növeléséhez, vagy ez inkább csak hobbi?
MG: Valójában mindkettő. Úgy vélem, minden zenész
számára elengedhetetlen, hogy ne csak fizikailag, de
mentálisan is fitt legyen ahhoz, hogy a tervezett zenei
interpretációt meg tudja valósítani. Számomra azonban a sport hobbi. Idén például életemben először
egy biciklitúrát tervezek Olaszországba Toscanán át
a Pireneusokig, ahol a Tour de France néhány hegyi
útvonalát szeretném teljesíteni, amire már régóta
vágyom.
TR: A sport szeretete mennyiben ered a családi hátteredből? Vagy inkább a lakókörnyezetnek köszönhető?
Ha jól tudom, a Mondsee-hez közel laksz, ahol Gustav
Mahler is nagyon szeretett kirándulni.
MG: Bizony, így van. Vidéken nőttem fel, kötődöm
a természethez. Nem tudnám elképzelni, hogy
városban lakjak, még ha olyan szépen is néz
ki, mint a hotelszobából Budapest látképe.
TR: Koncertek, komoly célkitűzések
a sport terén, család. Hogyan
osztod be minderre az időd?
MG: Igaz, nem mindig könnyű.
A fiam most három és fél
éves, és pont ez az
életkor az, amikor
a személyisége
elkezd kialakulni,
amikor az ember
mindig ott szeretne
lenni. A zene azonban
hivatás, ami egyet jelent
az utazással és a különböző kultúrákkal való
együttműködéssel, ami
olykor gyönyörű élmény.
A családdal töltött kevés
időt kárpótolja, hogy azt a keveset igyekszünk igazán kihasználni, ami talán fontosabb, mint
az állandó, de felületes jelenlét.
Fordította: Tasnádi Réka
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