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Razvaljajeva Anasztázia és 
Környei Miklós nemzetközi sikere

Az olaszországi Brioscóban, szeptember 10–14. között 
megrendezett IV. Nemzetközi „Suoni d’Arpa” Verse-
nyen Razvaljajeva Anasztázia szólóhárfa kategóriá-
ban és Környei Miklós gitárművésszel együtt kamara  
kategóriában is harmadik díjat szerzett.

A két fiatal művész 2011-ben alakult, Duo Musiciens 
Libres néven ismert kettőse az eredeti hárfa–gitár  
darabok felkutatása mellett saját átiratokat is  
készít. Fontosnak tartják a kortárs zene közvetítését, 
több fiatal magyar zeneszerzővel együttműködve 
dolgoznak a repertoár szélesítésén. Szólistaként és a 
Musiciens Libres kamaraegyüttes tagjaiként is aktívan  
koncerteznek.

Kerner Mária újabb nemzetközi sikere

A szeptember 21–26. között Brnó-
ban megrendezett Leoš Janáček 
Nemzetközi Fuvolaversenyen 
nyert második díjat egyetemünk 
MA II. évfolyamos fuvolista hallga-
tója. A versenyre rendkívül sokan, 
141-en jelentkeztek. A döntőben 
a kötelező műsor Mozart D-dúr 
fuvolaversenye és Frank Martin  

Balladája volt, a gálán Kerner 
Mária utóbbit játszhatta zenekari  
kísérettel.

A versenyen a Zeneakadémia kép-
viseletében részt vett Bánki Berta 
BA III. évfolyamos növendékünk 
is, Szabó Vanda volt hallgatónk  
pedig harmadik helyezést ért el.

Baksa Krisztina és Takáts Márton sikerei Hollandiában és Csehországban

augusztus 10-ig a The International Holland Music 
Sessions Fesztivál vendégei voltak, amely során szá-
mos holland városban adtak koncertet, s részt vet-
tek Reinhardt Latzko, Laurence Lesser, Lluis Claret,  
Jiri Hlinka, Ewa Kupiec és Boris Berman kurzusain.

2014. szeptember 4–10-ig pedig a prágai Young 
Prague Fesztiválra kaptak meghívást, amelynek  
keretében Németországban, illetve Csehországban 
Kodály, Beethoven, Dvořák és Martinů műveit adták 
elő, Prágában Prokofjev cselló-zongora szonátáját 
játszották. A kamarapáros legközelebb novemberben  
ad koncertet Budapesten.

Baksa Krisztina BA III. éves csellista és Takáts Márton 
MA I. éves zongorista hallgatóink 2014. július 13-tól 

(forrás: zeneakademia.hu)

(fotó: Herman Péter)

(fotó: Zeneakadémia / Tiba Csaba)
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Nyilvánosságra hozták a Magyar Művészeti Akadémia  
által alapított Nemzet Művésze kitüntetés elismert-
jeinek névsorát, a díjakat várhatóan november 
elején adják át. Az elismerést a magyar művészeti 
élet kimagasló teljesítményt nyújtó, korábban már  
Kossuth-díjban részesített képviselői kaphatják.

Egyetemünk tanárai közül Marton Éva, Párkai István,  
Perényi Miklós és Sebő Ferenc munkásságát is  
jutalmazták, illetve a Zeneakadémia korábbi tanárai, 
Balassa Sándor, Dubrovay László és Szőnyi Erzsébet  
is részesülhettek a kitüntetésben.

Bár a Zeneakadémián csak rövid ideig, vagy mes-
terkurzus keretében tanítottak, a zeneművészet 
kategóriában díjazott Kocsár Miklós zeneszerzőre, 
Szakcsi Lakatos Béla zongoraművész-zeneszerzőre  
és Vásáry Tamás zongoraművész-karmesterre is  
méltán lehetünk büszkék.

Pétery Dórát díjazta a 
John-Cage-Orgelstiftung

Keller András 
kamarazene mesterkurzusa 
(2014. november 21–22.)

Bazsinka József 
tuba mesterkurzusa 
(2014. november 10–11.)

Kelemen Barnabás 
kamarazene mesterkurzusa 
(2014. november 29–30.)

2014-ben harmadjára rendezett mesterkurzust és ver-
senyt a halberstadti John-Cage-Orgelstiftung, ezúttal 
orgonisták számára. A találkozó záró koncertjén, mely 
egyben verseny is volt, Pétery Dóra, a Zeneakadémia 
doktorandusz hallgatója Olivier Messiaen és Mauricio 
Kagel modern műveinek tolmácsolásáért megosztott 
első díjat kapott.

A Kamarazene Műhely  
vezetője, a Keller Kvartett 
első hegedűse, a Concerto  
Budapest vezetőkarmes-
tere mesterkurzust tart a  
Zeneakadémia hallgatói szá-
mára.

Jelentkezési határidő: 
november 10. (hétfő)

A Budapesti Fesztiválzenekar tubaművé-
sze mesterkurzust tart novemberben a 
Zeneakadémia és más művészeti intéz-
mény hallgatói részére.
A kurzusra jelentkezhet aktív résztvevő-
ként bármely közép- vagy felsőoktatási 
intézmény hallgatója, passzívként pedig 
bárki részt vehet. A kurzus anyaga nem-
csak előadási darab vagy zenekari állás 
lehet, akár Ansatz-gondok elemzésére, 
megoldására is van lehetőség.
A kurzushoz kapcsolódóan Bazsinka József  
tubaművész 2014. november 11-én ad  
koncertet.

Jelentkezni B. Nagy Juditnál lehet a 
bnagy.judit@zeneakademia.hu e-mail címen 
vagy a +36 1 462 4600 / 214-es számon.

A Kelemen Kvartett első hege-
dűse, egyetemünk tanára mes- 
terkurzust tart bármilyen kama- 
razenei formációnak. Az októ-
berben elkezdődő kurzusok után 
még lehet jelentkezni a novem-
beri időpontokra is.

A jelentkezési határidő: 
november 17. (hétfő)

Chicagóban járt a Zeneszerzés Tanszék

Fekete Gyula vezetésével doktorandusz hallgató-
ink bemutatkozási lehetőséget kaptak Chicagóban.  
Bella Máté, Solti Árpád és Virágh András Gábor Ju-
nior Prima díjas zeneszerző hallgatók, valamint Kiss  
Péter zongorista doktorandusz hallgató képviselték  
egyetemünket az Egyesült Államokban.
A zeneszerzők neves egyetemek zeneszerzés tanszaka-
in tartottak előadásokat. Virágh András Gábor orgona-
hangversenyt, Kiss Péter pedig zongorahangversenyt 
adott – mindketten magyar szerzők műveit játszották.

Mesterkurzusok

Jelentkezni Belicza Júlia tanszéki ügyintézőnél lehet  
a belicza.julia@zeneakademia.hu e-mail címen.

A kurzuson csak a Zeneakadémia növendékei  
játszhatnak, de passzívan bárki részt vehet rajta.

Kérjük, hogy a részvételi szándékot a passzív  
résztvevők is jelezzék a fenti elérhetőségeken!

A Zeneakadémia tanárai a 
Nemzet Művészei között
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Kadri Voorand Trio (EST)
2014. november 14.

BMC Ház, Opus Jazz Club

 
A Budapest Music Center feltett szándéka, hogy ha-
tárainkon túli zenék és zenészek felé nyisson, megis-
mertesse a hazai közönséggel kortársainkat, legyen 
szó klasszikus zenéről vagy jazzről. Azt gondolom, 
erre nagy szükség van abban a világban, amelyben 
az embernek pár nagy sztár nevét elég megjegyez-
nie ahhoz, hogy tájékozottnak tűnjön. A honlapot 
böngészve eddig ismeretlen előadók neveivel is ta-
lálkozhatunk, akik viszont nagyon is érdemesek arra,  
hogy bepillantsunk zenei világukba.

Ilyen például az észt Kadri Voorand, aki triójával érke-
zik hozzánk. Észtország zenei nyelvezete, népzenéje, 
hagyományai és kortárs irányzatai igencsak elkerülik 
hazánkat, pedig legalább annyi újító tevékenykedik 
abban a régióban, mint nálunk. Voorand a jazz nyel-
vét beszélők új generációjához tartozik, aki az Észt 
Zeneakadémia és a Svéd Királyi Zeneakadémia elvég-
zése után, az oktatás közelében maradva, jelenleg az 
Észt Zeneakadémia legfiatalabb tanára. Előszeretettel 
használ elektronikát, mely mostanában igen divatos 
az énekesek körében, s azon ritka kivételek közé tar-
tozik, akik igényesen tudják ezeket az eszközöket az 
akusztikus zenébe olvasztani. Gyakran két looper és 
effektpedálok társaságában engedi szabadjára a hang-
ját, amelyet Marek Talts gitáron és Taavo Remmel 
nagybőgőn remekül ölel körül. Nem a jazzben olyan 
jól megszokott nagyotmondásra kell felkészülni, ők 
„csak” együtt játszva hozzák el nekünk a Balti-tenger  
partjáról felcsipegetett csillogó kavicsokat.

Vikukel Dániel

AJÁNLÓ

hangú énekesnő világa tárul fel benne, aki nemcsak a 
hangképzés teljes fegyvertárának magabiztos birtokló-
ja, hanem színészi vénájának köszönhetően rendkívül 
átütően adja át lelkének rezdüléseit. Énekelve beszél, 
beszélve énekel, játszik a suttogással, a pózmentes, 
őszinte szavalattal, hangjának érces, vagány, pimasz, 
lelket simogató és még ki tudja hányféle árnyalatával. 
Dalainak gyönyörű foglalatát – nem mellesleg – a hazai 
igényes könnyűzene élvonalába tartozó Hrutka Róbert 
teremtette meg.

Aligha hiszem, hogy felsőbb éveseinknek be kéne mu-
tatni a Góbé zenekart. Arról a hat, tudását iskolánk 
falai közt gyarapító fiatalemberről van szó, akik először 
az autentikus népzene, a táncházi zenélés „mellékter-
mékeként” kezdtek saját számokat írni. Akik védjegye 
először a nép-, komoly- és könnyűzenei irodalom bár-
milyen meghökkentő zenei analógiáinak összekom-
ponálása volt. Ez a zenei asszociációs játék okozta, 
hogy sokáig a dalok „maguk írták” egymástól olykor 
homlokegyenest különböző hangzásvilágukat. Most, 
második lemezük küszöbén, a srácok új számaiban 
már sokszor körvonalazódik egy egységes, sajátosan 
áthangszerelt, népzenei anyagra alapozó stílus.

Izgalmas belegondolni, hogy a kétféle világ találkozá-
sából milyen koncert kerekedik. Tompos Kátya már 
most is sokféle stílusban bizonyított, legyen az francia 
sanzon, szerb cigánydal vagy éppen Kacsóh Pongrác 
János vitéze. De akár a Góbé zenekar változatos hang-
szerparkját elnézve is kijelenthetjük: aggodalomra 
semmi ok!

Tatai Lilla

Mazsola 
Az In Medias Brass rézfúvós kvintett 
mesekoncertje Für Anikóval
2014. november 8. 16:00–17:00 

MOM Kulturális Központ, Kupolaterem 

(1124 Budapest, Csörsz u. 18.)

 
Mesekoncert elsősorban óvodásoknak és kisiskolások-
nak, melyen Bálint Ágnes Mazsola meséi közül hang-
zik el három, Für Anikó tolmácsolásában. A meséket  
zenével az In Medias Brass rézfúvós kvintett, élő  
rajzzal pedig Rácz Nóra illusztrálja.

További információk az inmediasbrass.hu oldalon

Egy színpadon a Junior Primás 
prímás és primadonna. 
Tompos Kátya és a Góbé zenekar
2014. november 21. 19:00

Zeneakadémia, Solti György Kamaraterem

 
Akinek a színésznő neve hallatán még mindig csak a 
Valami Amerika 2. eleinte félénk, majd öntudatára 
ébredő kamaszlánya jut eszébe, az sürgősen hallgas-
sa meg Tompos Kátya első lemezét. Olyan kellemes 
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Télen-nyáron Balaton: 
XIII. Garda fesztivál 

Tihany, november 15–16.

Ha alkalmatok van távolabb utazni a fővárostól, vala-
mint érdekelnek a gasztronómiai hagyományok, min-
denképpen érdemes ellátogatni a Balaton partjára 
Tihanyba, ahol november 15. és 16. között rendezik a 
Garda fesztivált. A rendezvényen megismerkedhettek 
az esemény nevéül szolgáló hal halászatához és elké-
szítéséhez kapcsolódó tradíciókkal.

III. Szobrász Biennálé 

okt. 28–nov. 15. MűvészetMalom

(2000 Szentendre, Bogdányi út 32.)

Idén harmadik alkalommal kerül megrendezésre a 
Szobrász Biennálé Szentendrén. A Budapest szom-
szédságában fekvő festői település, amely számos mű-
vésznek ad otthont, kiváló helyszín a kortárs magyar 
szobrászat eredményeinek bemutatására. A művészeti 
ágazat iránt érdeklődők az év első felében a Műcsar-
nok által rendezett konferencián már hangolódhattak 
az aktuális témákra és kérdésekre, a biennálé pedig 
módot nyújt az idei év termésének bemutatására. 
Akár a kortárs művészet elkötelezett híve valaki, akár 
nem, a szemléletfrissítés sohasem árt, így feltétlenül 
érdemes időt szánni egy szentendrei kiruccanásra.

Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak, és mégis: talán ekkor van az embernek leginkább igénye a kikapcso-
lódásra. A napok egyre rövidebbek, s a szervezetnek egyre nagyobb szüksége van a támogatásra. Ezt nem csak 
vitaminok, egészséges étrend vagy mozgás által tudjuk megtenni, hanem azzal is, ha időt szakítunk magunknak 
az elvonulásra, új dolgok felfedezésére, új élmények gyűjtésére. Éppen ezért olyan programokat kívánok figyel-
metekbe ajánlani a novemberi Ablakban, amelyek a világ talán ismeretlen(ebb) felébe engednek bepillantást.

Tasnádi Réka

A Nagy Háború a színpadon

Az első világháború kitörésére való megemlékezésre 
talán az kínálkozik legizgalmasabb lehetőségnek, ha 
ellátogatunk a Vígszínház 1914 című produkciójára. Az 
előadás Karl Kraus Az emberiség végnapjai és Jaros-
lav Hašek Švejk című műveinek Robert Wilson-i közös 
adaptációja. A többnyelvű előadásban Eszenyi Enikő 
mellett szlovák és cseh színészek szerepelnek. A cseh 
bemutató 2014 áprilisában volt Prágában, a budapesti 
és pozsonyi bemutatókra pedig októberben került sor. 
A produkció már a bemutató előtt több meghívást ka-
pott nemzetközi fesztiválokra, így Magyarország és a 
visegrádi országok művészeti együttműködését fogja 
képviselni Belgrádban, Reimsben, Londonban és Pá-
rizsban is.

Robert Wilson amerikai színházi rendezőt a hatvanas 
évek közepe óta az egyetemes vizuális kultúra egyik 
legmeghatározóbb alkotójának, formálójának tartják; 
új bemutatói folyamatosan a nemzetközi figyelem 
középpontjában állnak. Wilson rendszeresen dolgozik 
együtt öt földrész művészeti életének élvonalbeli kép-
zőművészeivel, zeneszerzőivel és színházi alkotóival, 
és nem egy előadása korszakos jelentőségűvé vált a 
kortárs színházban. Idén először látható produkciója 
Magyarországon.

balra: 
Garda fesztivál

(fotó: Salsa Orsi)

jobbra: 
1914

(forrás: 
cafebudapest.hu)
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Holland Baroque Society (forrás: jegy.hu)

A regisztráció ellenében minden érdeklődő számára 
nyitott szombat esti kupolatermi műhely első felében 
az együttes három tagja – Tineke és Judit Steenbrink, 
illetve Esther van der Eijk – tartott rövid előadást az 
együttes mindössze kilencéves történetéről. Ezt kö-
vetően bőséges kép- és hanganyaggal ismertették 
korábbi és jelenlegi projektjeiket, művészi célkitűzé-
seiket. Aki esetleg nem tudta előre, mire készüljön, 
az legkésőbb itt szembesülhetett azzal, hogy ami a 
flamand-angolszász régizene játszásról a köztudatban 
él – kissé színtelen, sápadt hangszín, precíz, de száraz 
és akadémikus játék stb. –, az legkevésbé sem igaz a 
fiatal társaságra. Sőt, nem véletlenül nevezte őket a 
Zeneakadémia beharangozó műsorfüzete napjaink 
egyik leginnovatívabb historikus együttesének, hiszen 
valószínűleg kevesen tudnak sok olyan régizenei for-

mációt felsorolni, akiknek diszkográfiájában nagysze-
rű, stílusos Vivaldi- és Muffat-lemezek mellett egy-egy 
Telemann és a népzene, illetve Rameu és az 1920-as 
évek francia sanzonjai tematikájú korong lenne, nem 
beszélve az Eric Vloeimans jazztrombitással közös 
crossover (!) albumukról.

A nagyjából félórás bemutatkozást követte a workshop 
aktív része – másfél órányi önfeledt zenélés, közös ze-
nekart alkotva a Holland Baroque Society tagjaival.  
Az „óra anyagát” Telemann, Muffat és Rameau tol-
lából származó concertók, szvitek és operák részle-
teiből állították össze. Bár eleinte kétségesnek tűnt, 
hogy ugyan mit lehet kezdeni egy ad hoc együttessel 
úgy, hogy a játszandó műrészleteket nem adták meg 
előre, később a workshop minden negatív előérzetet 

Holland Baroque Society
2014. szeptember 20-án és 21-én a Holland Baroque Society volt a Zeneakadémia vendége. A két dátum  
azonban ezúttal nem két (különböző) koncertet, hanem egy workshopot és egy hangversenyt takart.
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eloszlatott. A Holland Baroque Society tagjai ízelítőt 
adtak a repertoárjukból a gyakorlatban is: testközel-
ből figyelhettük meg a hozzáállásukat az egyes da-
rabokhoz, a játékstílusuk főbb vonásait, valamint a 
próbálási módszereiket. A legnagyobb tanulság talán 
az volt, hogyan lehet egy – akár viszonylag nagyobb 
méretű – zenekart a lehető legdemokratikusabban 
működtetni, s ez a karmesterekhez és egyszemé-
lyes zenei vezetőkhöz szokott zenésztársadalmunk-
ban mindenképpen figyelemre méltónak számított.  
Az estébe nyúló workshopot egy háromnegyed órá-
nyi kötetlen, ismerkedős-beszélgetős-teázós együtt-
lét zárta, ahol tulajdonképpen bármit meg lehetett  
kérdezni a társaság tagjaitól.

A kurzus résztvevői a másnapi főpróba vendégei is vol-
tak, így akinek nem volt elég a workshop, az vasárnap 
délután a Zeneakadémia Nagytermében „kívülről” is 
tanulmányozhatta a Holland Baroque Society zené-
szeit – például azt, hogy mi történik akkor, ha nem 
egészen egyezik a véleményük az általuk egy-egy pro-
jekthez hívott vendégművésszel. A tempón való nézet-
eltérések ellenére az esti koncert nagyon jól sikerült; 
tanulságos volt, hogy végül melyik tételben kinek a 
koncepciója érvényesült (az arány végül nagyjából 

fele-fele lett). A Holland Baroque Society Bach-felfo-
gása is némileg távol állt a többi holland formációtól; 
játékuk nekem leginkább az Il Giardino Armonico vagy 
a Concerto Italiano Brandenburgi versenyeket tartal-
mazó lemezeit juttatta eszembe. A tempók általában 
félelmetesen gyorsak voltak – néha túl gyorsak –, vi-
szont olasz kollegáikkal szemben kevesebb effektus 
és talán több affektus volt a játékukban. Külön emlí-
tést érdemel Benoit Laurent, akit eredetileg ugyan a 
4. concerto második furulyaszólamára szerződtettek, 
de mivel a 2. versenymű oboistája a főpróbán rosz-
szul lett, mindenféle előzetes próba nélkül kellett a 
beugrást abszolválnia (egy másik hangszeren, ugye), 
ami, úgy gondolom, mindenképpen megsüvegelendő 
teljesítmény. Igazából csak egyetlen kifogás lehetett a 
koncerttel kapcsolatban: miért spórolták le az 1. és a 
6. concertót?

Azt hiszem, minden magyarországi régizene-rajongó 
fiatal nevében mondhatom, hogy nem lehetünk elég 
hálásak a Dutch Cloud Fesztiválnak, amely keretében 
ez a workshop és koncert megvalósulhatott, illetve a 
Zeneakadémiának, hogy ezeket az eseményeket befo-
gadta. Minél több hasonlót!

Németh Zsombor

A HBS koncertje a Zeneakadémián (fotó: Zeneakadémia / Mudra László)
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A zenetörténet és a zeneelmélet egyre inkább elide-
genedik egymástól. Vajon ez problémát jelent a zene-
tudomány és a zenei művelődés számára? Taruskin 
szerint igen, mivel a zene megismeréséhez, megér-
téséhez mindkét megközelítési mód szükséges. Úgy 
gondolom, hogy mind a zenetörténet, mind a zene-
elmélet művelésének akkor van értelme, ha általuk 
elmélyültebb lesz zenei érzékenységünk, valamint 
mások művészetélményére is ösztönzően hatunk. 

Taruskin, az orosz származású, az Amerikai Egyesült 
Államokban élő neves muzikológus október elején járt 
Magyarországon. Először a Somfai tanár úr nyolcvana-
dik születésnapjára rendezett nemzetközi konferenci-
án tartott előadást (Resisting the Rite). A következő 
napon a Zeneakadémián volt mesterkurzusa. Az egye-
temen elhangzott előadások címe: Did He Mean It? és 
Is Any Music Unanalysable?. Az első Stravinsky esztéti-
kájáról szólt, a második a zenei elemzés alapkérdéseit 
feszegette. Az előadásokon jelen volt több szakember, 
tanár, doktori iskolás és muzikológus hallgató is.

Taruskin gondolkodására jellemző, hogy sokszor szem-
befordul a hagyományos zenetörténeti elképzelé-
sekkel, vállalja egyedi ötleteit. Úgy érzem, állításai a 
hallgatóságot is gondolkodásra késztették; ez érezhető 
volt az előadásokat követő hozzászólásokban, kérdé-
sekben is. A következőkben Taruskin azon gondolatait 
emelem ki, amelyeket különösen érdekesnek találtam.
Minden zenei alkotás elemezhető? Lehet, hogy a mű-
veket inkább esztétikai érzékenységünkkel kell meg-
ragadnunk, mint analitikusan részekre bontanunk? 
Taruskin így fogalmazott: lehet, hogy egy Boulez-
műnek elég a „felszínét” befogadnunk. Az elemzés 
ugyan elénk tárhatja egy kompozíció bonyolult szerke-
zetét, azonban a műalkotás enélkül is élvezhető.

Taruskin hasonlóan izgalmas kérdéseket feszegetett 
Stravinsky kapcsán is. Véleménye szerint az orosz ze-
neszerző „mást csinált, mint amit mondott”. Stravins-
ky „propaganda-esztétikája” nem feltétlenül jellemző 
saját művészetére. A harvardi előadások romantika- 
és programzene-ellenessége, objektivista esztétikája 
a korszak szellemi irányzatainak hatása alatt állt, és 

Richard Taruskin
(forrás: soundproofedblog.blogspot.hu)

csak részben tekinthető a zeneszerző ars poeticájá-
nak. Taruskin példaként bemutatta, hogy a Szimfónia  
három tételben című mű háborús programzene.  
Lehet, hogy nem feltétlenül szabad hinnünk a művé-
szek művészetről tett kijelentéseiben?

Stravinsky előadóként is megpróbálta megvalósítani 
neoklasszicista esztétikáját. Ebből következik, hogy 
„Stravinsky másként játszott Stravinskyt, mint amit 
stravinskysnak gondolunk”. Taruskin rávilágított arra 
is, hogy Bartók és Stravinsky művészetfelfogása szem-
beállítható. Példaként a két zeneszerző előadói stílusát 
mutatta be: Stravinsky rideg, mechanikus játékmódját 
és Bartók tizenkilencedik századi hagyományokra épü-
lő zongorajátékát. Sőt, a hagyományos szemlélettel 
szemben, Bartók és Schönberg esztétikai rokonságára 
is rámutatott.

Rám azonban az alábbi gondolat volt a legnagyobb ha-
tással: Taruskin szerint olyan zeneesztétikai és előadói 
tendenciák jellemzik a kortárs zenei életet, amelyek a 
romantikus hagyományhoz közelítenek. Már nem szá-
mít ódivatúnak a szubjektumot, az érzelmeket plaszti-
kusabban kifejező stílus, valamint a legatók, rubatók 
használata. Lehet, hogy a neoklasszicizmussal és a 
(neo)avantgárddal szembeállítható, az emóciókat elő-
térbe helyező korszakban élünk?

Merényi Péter

Taruskin Means It 
Richard Taruskin mesterkurzusa a Zeneakadémián
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Nem kerek, de mégiscsak évfordulója volt Liszt Ferenc-
nek október 22-én, melyet illik és jó is megünnepelni. 
A Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont – ha-
gyományához híven – a szerző születésnapját megelő-
ző szombaton koncertekkel emlékezett meg névadó-
járól. Az idei Liszt-nap tíz kiváló zenei egyéniséggel 
három egészen különböző hangversenyt kínált.

Ha szombat és Régi Zeneakadémia, akkor Matiné-
koncert… 11 órakor, a Liszt-nap nyitányaként, két ifjú 
tehetség, Kovács Gergely és Váradi László ült a Kama-
raterem zongorájához. Mindkét művész idén kezdte 
egyetemi tanulmányait a Zeneakadémián, de a kü-
lönleges tehetségek osztálya már évek óta intézmé-
nyünkhöz köti őket. Komoly, koncentrált, érett játékuk 
méltó volt a hely és az alkalom szelleméhez. A néhány 
szabadon maradt ülőhelyért kuncsorgó hallgatók sora 
is bizonyítja, ily fiatalon is mekkora hírnevet vívott ki 
magának a két zongorista.

Elsőként Kovács Gergely mutatta meg nekünk Liszt 
virtuóz énjét. A finom agogikáknak és dinamikai ér-
zékenységnek köszönhetően Gergő előadásában a 
Paganini- és transzcendens etűdök nemcsak briliáns, 
csillogó futamokat és trillákat rejtettek: Liszt célja – 
a virtuozitás mint kifejezési eszköz – teljesült. Váradi 
László gyászos (Les Funérailles), gúnyos (I. Mephisto-
keringő) darabokkal, valamint egy könnyed Schubert-
átirattal tette változatossá a koncertet. Tekintetéből 
és játékából egyaránt sugárzott az átszellemültség. 
A koncert végén közösen adták elő a Rákóczi induló 
négykezes változatát, mellyel a korabelihez valószínű-
leg hasonló sikert arattak.

A második koncert igazi kuriózum volt. Felváltva hall-
hattuk Liszt Ferenc négy Magyar Rapszódiáját (15., 8., 
13., 14.) és az azokat inspiráló népi dallamokat Balog 
József zongoraművész és a Zeneakadémia tanáraiból 
és hallgatóiból álló népzene-együttes előadásában. 
Egy magyar rapszódia Balogtól, egy népzenei blokk 
a népzenészektől – így váltották egymást a műfa-
jok. S mikor már épp unalmassá vált volna a mono-
ton helycsere, onnantól kezdődtek a valódi megle-
petések: a kiszámíthatónak vélt „rapszódia–népi  
intermezzo” minta megszakadt.

A legnagyobb meglepetés az utolsó műsorszámnál 
várta a közönséget. A XIV. Magyar Rapszódia első, 
búskomor ütemeinek elhangzása után, épphogy vé-
get ért a Magasan repül a daru, az egyik zárlatnál 
váratlanul népi brácsakíséret hangzott fel a klasszikus 
zongoraszó mellett, amire mindenki felkapta a fejét. 
Sorra csatlakozott a többi népzenész is a zongora-
brácsa duóhoz, s végül arra észlelt a közönség, hogy 
az eredeti rapszódia elhallgat, és helyette egy iga-
zi népi banda húzza az ismert nótát. A zárószám így 
egyszerre volt sikerdarab és összekötő kapocs a liszti 
rapszódiák és a népi dallamok megszólaltatása között;  
szórakoztató és tanulságos is volt egyben.

Nagy Péter, a Zeneakadémia tanára adta a Liszt-napot 
tökéletesen megkoronázó utolsó koncertet. J. S. Bach 
három prelúdium és fúgája hangzott el elsőként olyan 
hihetetlen érzékenységgel, melyet csak ritkán hallani. 
Intelligens zongorázása nem csak a Wohltemperiertes 
három darabjára volt jellemző, hanem a teljes előadás-
ra. Bach után Mendelssohn Dalok szöveg nélkül ciklu-
sából játszott öt művet, majd egy Mendelssohn–Liszt 
dalátiratot, a népszerű Auf Flügeln des Gesängest.  
A kifinomult hangzású művek mellett a jóval nyersebb 
Történelmi Arcképek sorozat két darabját (Vörösmar-
ty és Mosonyi) is hallhattuk előadásában, zárásként 
pedig stílusosan a XII. Magyar Rapszódia hangzott 
el. A közönség tapsviharának engedve ráadást is 
kaptunk: Schubert Magyar Dallam című művével  
zárta Nagy Péter ezt a különlegesen szép napot.

A Liszt Ferenc Társaság is megemlékezett az évfordu-
lóról, és idén is elhelyezte október 22-én koszorúját 
a Régi Zeneakadémia falán található Liszt-plakett alá. 
Az ítéletidő ellenére megjelent tömeg Szózatát, s így a 
Liszt-születésnap hírét a szél vitte messzire…

Békéssy Lili és Mona Dániel

203!
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Először is szeretném megköszönni a Közgyűlésen meg-
jelenteknek a részvételt, a támogatást, és azt, hogy 
idén mi képviselhetjük a hallgatóságot. Az alábbiakban 
a Közgyűlés óta történt változásokról olvashattok. 

• Megérkeztek az uszodabelépők.
Az lfzehok.hu honlapon bejelentkezés után bal 
oldalt található az Uszodabelépők fül, mely-
re rákattintva az új foglalás pontban tudjátok 
megnézni, hogy van-e szabad belépő. A le-
foglalást követően láthatjátok, hogy 48 óráig 
lehet nálatok a belépő, azért, hogy mindenki  
hozzáférhessen.

• Megújul a HÖK-honlap.
Ehhez kapcsolódóan előfordulhat, hogy több 
helyen is a szerkesztés alatt feliratot találjátok. 
Ha valamit éppen nem tudtok elérni, kérünk ti-
teket, legyetek türelemmel!

• Elkészült az egyetemi tanulmányi tájékoztató.
A dokumentumot az alábbi linken találjátok 
meg: lfze.hu/hu/tanulmanyi-tajekoztato (a tájé-
koztató folyamatosan frissül).

• Változás történt az egyetemre való 
 belépésben.

A változásról szóló rektori utasítás – több más 
szabályzattal együtt – a honlapon, a Tanul-
mányi Hirdető Útmutatók, szabályzatok me-
nüpontjában érhető el. A szabályozás a Liszt 
téri, a Wesselényi utcai, a Semmelweis utcai 
és a Vörösmarty utcai épületekre vonatkozik.  
Az egyetem hallgatóinak és dolgozóinak a be-
lépés belépőkártya segítségével történik, a 
portaszolgálat ellenőrzése mellett. A tanárok 
legfeljebb négy vendéget fogadhatnak előzetes 
bejelentés nélkül. A bejelentés azt jelenti, hogy 
a portán felveszik a vendég adatait, s ezután a 
tanár felelősséget vállal a vendégeiért. A hallga-

tók tanulmányi, szakmai és előmeneteli szem-
pontból indokolt esetben egyedi belépési kérel-
met terjeszthetnek elő a Tanulmányi Osztályon. 
Amennyiben a TO megállapítja, hogy szükséges 
és lehetséges a belépés, írásos engedélyt ad, 
melyet be kell mutatni a portán.

• Operabelépők.
Meláth Andrea tanárnő segítségével zajlanak 
a tárgyalások annak érdekében, hogy idén 
kaphassunk operabelépőket vagy kedvezmé-
nyes jegyeket az Erkel Színház és az Operaház  
előadásaira.

• Hallgatói jogsegély.
Továbbra is rendelkezésetekre áll dr. Haskó 
Imre jogász, aki bármilyen jogi kérdésben szíve-
sen segít. Elérhetőségei: jogsegely@lfzehok.hu  
vagy +36 70 275 1014. Személyes találkozóra 
egyeztetést követően van mód.

• ÚJ KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNA – 
 TANSZAKI MEGBESZÉLÉSEK.

Bevezetünk egy új kommunikációs csator-
nát tanszaki megbeszélések formájában. 
Ennek felelőse Vörös Elma Dóra és Rippert 
Péter, akiket hamarosan ti is megismerhet-
tek. A tanszéki képviselők és a mentorok 
segítségével rövid üléseket fognak tartani, 
ahol megismerhetitek a jogaitokat, meg-
tudhatjátok, hogy kihez tudtok segítségért 
fordulni egy-egy ügyben. A megbeszélése-
ken zárt körben elmondhatjátok, hogy mit 
szerettek a Zeneakadémián, és mi az, amin 
változtatnátok.

Nász Renáta

A Közgyűlés óta történt  
változások az Egyetemen
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2014. október 21-én tartotta a Szenátus soron kö-
vetkező ülését. Az első napirendi pontban az előző 
ülésen létrehozott bizottság javaslatát hallgathattuk 
meg a művészszobákban kialakítandó arcképcsar-
nokról. A bizottságba Vigh Andrea rektorasszony 
Devich Jánost, Lantos Istvánt, Kovács Bélát, Párkai 
Istvánt és Somfai Lászlót kérte fel. Javasolták, hogy 
a kiválasztott képek közt Fischer Annie mellett Fe-
rencsik János és Zatureczky Ede képe is szerepeljen.  
A Szenátus a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

A második napirendi pontban a zenei mentor- és 
gyakorlatvezető tanár pedagógus-szakvizsgára felké-
szítő szakirányú továbbképzési szak önköltségének 
megállapítása következett. Kutnyánszky Csaba ok-
tatási rektorhelyettes elmondta, hogy a költségté-
rítés minden költséget fedez, amennyiben 160 000 
forintba kerül félévente. A Szenátus elfogadta ezt az  
összeget.

A harmadik napirendi pontban Szántó Andrea tájé-
koztatott minket az intézményi akkreditációs eljá-
rásról. Elmondta, hogy tulajdonképpen egy ellen-
őrzésről van szó, melyre szükség van az Egyetem 
további működése szempontjából. Korábban már 
járt az Egyetemen az akkreditációs bizottság, akkor 
azonban szigorúan csak az oktatást ellenőrizte, míg 
most a működéssel kapcsolatos kérdéseket is vizsgál-
ja. Kapott az Egyetem egy hosszú kérdéssort, melyre 
írásban kell válaszolnia. Ezután érkeznek majd isko-
lánkba a bizottság tagjai, hogy ellenőrizzék, valósak-e 
a megadott adatok. Az értékelés írásos anyagát a  
decemberi szenátusi ülésen kell majd jóváhagyni.

Az egyebek napirendi pontban számos kérdéssel 
kapcsolatban kaphattunk tájékoztatást. Elsőként 
Kutnyánszky Csaba számolt be a nyomtatott verzió-
ban is elkészült tanulmányi tájékoztatóról, mely az 
Egyetemünkre érkező hallgatók tanulmányi ügyek-
ben való könnyebb tájékozódását szolgálja. Elmond-
ta még azt is, hogy Egyetemünket is megkereste a 
gólyatáborokkal kapcsolatban Aáry-Tamás Lajos, az 
oktatási jogok miniszteri biztosa. A feltett kérdéseket 

az egyetem vezetősége a Hallgatói Önkormányzattal  
együttműködve válaszolta meg.

Rektorasszony elmondta, hogy a Kodály mintaiskola 
szépen alakul, nagy sikereket arat a Városmajori Is-
kolában. A Bartók Konziban pedig kialakulóban van 
az új elméleti oktatás, melynek köszönhetően a diá-
kok könnyebben fogják tudni elsajátítani a felvéte-
lihez szükséges alapokat. Elmondta még azt is, hogy 
a november 13–15. között elrendelt rektori szünet 
csak a főépületre vonatkozik, tehát az összes többi 
épületben lesz oktatás. Rektorasszony beszélt az egye-
temi zenekarról is: az együttes több nagynevű kar-
mesterrel fog együttdolgozni a jövőben is, ami nagy 
motivációs erővel hat a hallgatókra. Elmondta, hogy 
az oktatói kártyák hamarosan feloldásra kerülnek,  
így a Liszt téri épület termeibe sokkal könnyebb lesz 
a bejutás.

Tájékoztatást kaptunk a Doktorandusz Önkormányzat 
lezajlott választásairól is. Kovács Zalán lett az elnök, 
Pétery Dóra pedig az elnökhelyettes és a Szenátusba 
delegált képviselő. Megválasztásukhoz ezúton is gra-
tulálok, és sikeres munkát kívánok a tanévre.

Nász Renáta

A Szenátus októberi üléséről

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!

Uzsaly Bence

A részletekért 
keress bátran:

uzsaly.b.a@gmail.com
+36 30 586 0629
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Lantos István (fotó: Handler Bálint)

Liszt Ferencre már fiatalkorától jellemző volt a vallás 
iránti érdeklődés, amit apjától, Liszt Ádámtól örököl-
hetett, aki egy időben novícius volt a ferenceseknél, 
majd teológiát is tanult és papnak készült. A zene-
szerző igazán intenzíven azonban csak élete utolsó 
harmadában kezdett foglalkozni a katolicizmussal.  
Ő maga így vall róla 1865-ben: „A katolicizmushoz 
való vonzalmam gyermekkorom óta jelen van, és egy 
állandóan jelenlévő és uralkodó érzés lett…” Ez az a 
korszak az életében, amikor felveszi az alsóbb egyházi 
rendeket, elkezd komolyan foglalkozni az egyházzene 
reformjával, s ezzel párhuzamosan egyre több vallá-
sos művet ír. Vallásos művek alatt azonban ne csak 
kórusmuzsikára (mise vagy a cappella kórusmű) gon-
doljunk: a század egyik legkiemelkedőbb zongoramű-
vésze természetesen nem hagyhatta ki, hogy zongo-
rára is komponáljon néhány vallásos jellegű darabot.  
A koncert ezekből mutatott be ízelítőül öt művet.

A művek megértését Lantos István tanár úr ismerte-
tői segítették. Szükség is volt erre, mivel egy átlagos 
koncertlátogató, de akár még egy zeneakadémista 
is inkább Liszt romantikus és virtuóz oldalát ismeri – 
azt a Lisztet, aki a Magyar rapszódiákat és a Szerel-
mi álmokat írta. Liszt „slágerdarabjait” és kései val-
lásos zenéjét összehasonlítva viszont kissé zavarba 
jöhetünk. Valóban ugyanarról a szerzőről van szó?  
A koncert során Lantos kommentárjai segítettek min-
ket abban, hogy el tudjuk helyezni ezeket a különös 
darabokat Liszt életművében. Mondanivalójából úgy 
tűnt, elsősorban azokat célozza meg, akiknek már nem 
ismeretlen Liszt, ez azonban semmiképp nem róható 
fel egy olyan koncerten, melyet a Zeneakadémia és a 
Liszt Ferenc Társaság szervezett.

Az este során sokkal inkább a zenével való találkozásra 
és annak megértésére helyeződött a hangsúly, mint-

Az első találkozás Liszttel
Liszt és a vallás. Liszt és az egyházzene reformja. Ismerős gondolatok ezek azok számára, akik Liszt életét 
és művészetét akárcsak felületesen is, de ismerik. A Liszt Ferenc Társaság és a Zeneakadémia által közösen 
szervezett Liszt vallásos zongoramuzsikája című október 1-jei koncert Liszt vallásos zenéjéből mutatott be  
néhányat a közönségnek. 
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sem arra, hogy az előadók sztárokként tetszelegjenek 
előttünk. A koncertsorozat címe Találkozások Liszt 
Ferenccel, és úgy gondolom, ez megvalósult: Liszt és 
zenéje volt a középpontban, nem pedig az előadók. 
Ez üdítő volt a Művészetek Palotája és a Zeneakadé-
mia nagytermében tartott koncertekhez szokott lel-
kemnek. Lantos közvetlensége, humora, kedvessége  
(„megkérem művészbarátomat” – így konferálta 
be a hallgatókat) pedig elősegítette a közvetlen és  
oldott hangulatot.

A koncert a Sursum corda című művel kezdődött. 
A katolikus mise első szavai ezek – emeljük fel  
szívünket –, így nagyon adekvát volt ezzel indíta-
ni az estet. Lantos finoman gyorsuló tempója ívet 
adott a műnek, mely így fokozatosan emelkedett. 
A darabban végigzakatoló nyolcadkíséret magában 
rejti a monotonitás veszélyét, a tempóval való játék  
azonban kiküszöbölte ezt a problémát.

Ezt követte a két legenda közül az első, Assisi Szent 
Ferenc prédikál a madaraknak. A két legenda kapcso-
lódik leginkább az ismertebb Liszt művekhez, lévén 
hogy programzenékről van szó, ami mint műfaj isme-
rős a szerző korábbi darabjaiból. Az első legendában 
Liszt a madarak énekét és Szent Ferenc prédikálását 
örökíti meg. (A madarak megjelenítése miatt ezt a 
kompozíciót Messiaen közvetlen előfutárának is neve-
zik.) A művet Nagy Míra tolmácsolásában hallhattuk.  
Az előadás során egy-egy menet mintha megakadt 
volna, nem volt elég gördülékeny, de a madaraknak 
is lehet rossz napjuk. Érdemes lenne arra is figyelni, 
hogy a hangok vége is szépen formált legyen, mert 
többször előfordult, hogy a hangok megrekedtek. 
Ugyanez vonatkozik a pedálozásra: némely esetben a  
pedállal kitartott hangok inkább megszakadtak  
mintsem véget értek.

Ezt követte az Urbi et orbi, melyet ritkán lehet kon-
certen hallani. Ez a mű jól megragadja azt, ami mi-
att nehéz Liszt kései vallásos műveit megérteni. Túl 
egyszerű, puritán. „Ezek a darabok nem valók sza-
lonokba, s nem szórakoztatóak, nem is andalítóan 
tetszetősek.” – írja Liszt a Sursum cordáról, de ez a 
megállapítás más vallásos zongoradarabjaira is igaz 
lehet. Lantos azonban megvilágította a mű belső 
programját, így szinte láthattuk magunk előtt, ahogy 

a pápa megjelenik az erkélyen, és áldását osztja a vi-
lágnak. (Az Urbi et orbi a pápai áldás, melyet a pápa 
a megválasztásakor, ill. húsvétkor és karácsonykor 
mond el a Szent Péter bazilika középső erkélyéről.) 
A mű végén egy gregorián dallam is felcsendül, mely  
különleges ünnepi komolyságot kölcsönöz a darabnak.

Az Ave Maria (Róma harangjai) az a mű, amely  
érzelmileg talán a legfelkavaróbb. Gyengéd lírai  
szakasz és magasztos rész egyaránt található a da-
rabban, így lehetőség van az érzelmek széles skálán  
való megszólaltatására.

A koncertet a második legenda, a Paolai Szent Ferenc a 
hullámokon jár zárta. Ránki Fülöp nagyon jól kiemelte 
a dinamikai különbségeket. Nem túlzás, ha viharos-
ként jellemezzük a dinamikai ingadozásokat, ami a mű 
programját tekintve igencsak megfelelő. Ha netalán-
tán elbóbiskolt volna valaki, ezek a fortissimók biztos 
felébresztették az illetőt.

A jövőben a műsor szerkesztőinek érdemes figyelniük 
arra, hogy a hangfal néhol berezonált, ami a lírai, lágy, 
halk részeknél zavaró volt. (Emlékeim szerint B-dúrra 
volt nagyon érzékeny.) Először használtak mikrofont, 
így ez bocsánatos bűnnek tekinthető.

Összességében tehát olyan koncerten vehettek részt 
a hallgatók, mely Lisztet kevésbé ismert oldaláról mu-
tatta be. Lantos a koncertprogramban felsorolt művek 
között több más Liszt-műről is mesélt, s egyet-egyet 
meg is mutatott a közönségnek. Az est rövid találkozás 
volt a vallásos Liszt Ferenccel. Bár a felcsendült művek 
nem tartoznak a legnépszerűbb Liszt-darabok közé, 
mégis érdemes őket időről időre meghallgatnunk, 
hogy Liszt művészetéről teljesebb képet alkothassunk.

Gusztin Rudolf

(Liszt vallásos zongoramuzsikája. Régi Zeneakadé-
mia, Kamaraterem. 2014. október 1. 18:00. Műsor: 
Sursum corda; Ave Maria (Róma harangjai); Urbi et 
orbi (pápai áldás); Két legenda. Km.: Lantos István,  
Nagy Míra, Ránki Fülöp.)



FIGARO | 2014. november

16 VÁJTFÜL

Márton Orsolya, Kerek Erzsébet és Horváth Péter (fotó: Zeneakadémia / Mudra László)

A koncert első számaként az est egyetlen tisztán 19. 
századi műve csendült fel, Schubert viszonylag rit-
kán hallható, klarinét-zongora kíséretes Pásztor a 
sziklán című dala. A mű nem sokkal a zeneszerző 
halála előtt keletkezett. Az érdekes hangszer-ösz-
szeállítású alkotás formájában is eltér a többi daltól: 
három nagyobb részből áll, valamint szövege több 
verset is magába foglal. A három előadó kiváló for-
mában volt. Ambrus Orsolya erőteljes és kifejező 
szoprán hangja híven tolmácsolta a művet. Horváth 
Péter klarinét- és Kerek Erzsébet zongorakísérete 
sem maradt el a várható színvonal mögött. Egy-két 
kisebb intonációs probléma azonban csökkentette az  
előadás amúgy magas nívóját.

Az ezután előadott Joaquín Rodrigo: Concierto de 
Aranjuez című gitárversenyt az Aranjuezben talál-
ható királyi palota kertje ihlette. A műnek csak a 
második tétele hangzott el. Környei Miklós hihetet-
len átéléssel, a darabhoz szükséges teljes techni-
kai tudás birtokában szólaltatta meg. A produkciót  
Kodály Zoltán zongorakíséretes dalai követték: a Hej, 
a Mohi-hegy borának, Levéltöredék barátnémhoz 
és a Rákóczi kesergője címűek. Fülep Máté bariton-
szólójával sikeresen ragadta meg a dalok hangulatát,  
szövegüket azonban néha kevésbé lehetett érteni.

Kétségtelenül az est legjobban előadott száma 
Szkrjabin Op.28-as h-moll zongorafantáziája volt, 

Fischer Annie 100 – A fiatalok
A 2014. október 3-án megrendezett Fischer Annie 100 – A fiatalok című hangversenyről, mely a Zeneakadémia 
Solti Termében került megrendezésre, érdekes benyomásokkal távozhatott a hallgató. A 20. század stílusainak 
szinte teljes tárházát vonultatták fel az előadók. A magyar folklór-gyökerű kompozíciók (Bartók Béla, Kodály Zoltán 
és Weiner Leó alkotásai) mellett a japán Toru Takemitsu, a spanyol Joaquín Rodrigo, valamint Maurice Ravel egy-
egy műve szólalt meg. Ezeket néhány, ínyenceknek való alkotás színesítette, így Alexandr Szkrjabin, Manuel De 
Falla és Isaac Albéniz művei. A fellépő művészek – egy kivételtől eltekintve – mind Fischer Annie-ösztöndíjasok.
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Palojtay János drámai és szug-
gesztív, művészi előadásában.  
A magas technikai tudást igény-
lő alkotás megszólaltatása mű-
vészi értelemben maradéktalan 
élményt nyújtott a közönségnek. 
A hangverseny első felét Weiner 
Leó klarinétra és zongorára írott 
Peregi verbunkja, valamint Bar-
tók Három csíkmegyei népdal 
című művének klarinét-zongora 
átirata zárta, Horváth Péter (kla-
rinét) és Kerek Erzsébet (zongo-
ra) előadásában. Az előadók a 
Weiner- és Bartók-mű alapvető 
hangulati karakterét nagyfokú  
művészi érzékenységgel társí-
tották.

A hangverseny második fele érdekes élményeket tar-
togatott a továbbiakban is jelenlévő hallgatóknak.  
A Környei Miklós – Razvaljajeva Anasztázia gitár-hár-
fa duó számos e hangszeregyüttesre írott mű fel-
kutatása mellett átiratok készítésével is foglalkozik.  
A megszólaltatott művek mindegyike átirat volt: egy-
egy De Falla- és Albéniz-mű, valamint Bartók Román 
népi táncok című közismert alkotása. Az átiratok ki-
váló volta mellett az előadás is remeknek bizonyult: 
az árnyalt dinamikai hatások és a művek ihletett,  
művészileg magas fokú megszólaltatása a közönségre  
is tartós hatást gyakorolt.

Toru Takemitsu 1971-ben keletkezett Voice című 
szólófuvola művének címéből is levonható a kon-
zekvencia: a műben nagy szerepet játszik az emberi 
hang. A nem csak fuvolista tehetséget igénylő alko-
tás előadásával Simon Dávid hősiesen küzdött meg, 
és bár a mű nem aratott nagy tetszést, az előadót 
visszatapsolták. A hangverseny utolsó számaként 
Bartók Béla Kontrasztok című alkotása szólalt meg 
Márton Orsolya (hegedű) Horváth Péter (klarinét) és  
Taraszova Krisztina (zongora) előadásában. Az érdekes 
hangszer-összeállítású művet Bartók eredetileg Szigeti 
József hegedűművész és Benny Goodman híres ame-

rikai jazzklarinétos megrendelésére írta 1938-ban.  
A mű három – Verbunkos, Pihenő és Sebes című – té-
telének ellentétes karaktere magas szinten valósult  
meg az előadásban.

Biró Dániel

(Fischer Annie 100 – A fiatalok. 2014. október 3.  
19:00. Zeneakadémia – Solti György Kamaraterem. 
Műsor: Franz Schubert: Der Hirt auf dem Felsen (Pász-
tor a sziklán); Joaquín Rodrigo: Concierto de Aranjuez 
– 2. tétel; Kodály Zoltán: Dalok (Hej, a Mohi-hegy 
borának; Levéltöredék barátnémhoz; Rákóczi keser-
gője); Alekszandr Szkrjabin: h-moll fantázia, Op.28; 
Weiner Leó: Peregi verbunk; Bartók Béla: Három csík-
megyei népdal; Bartók: Román népi táncok; Maurice 
Ravel: Alborada del gracioso (a Miroirs című ciklus-
ból); Toru Takemitsu: Voice; Bartók Béla: Kontrasztok.  
Km.: Ambrus Orsolya (szoprán); Fülep Máté (bariton); 
Kerek Erzsébet, Palojtay János (zongora); Márton 
Orsolya (hegedű); Horváth Péter (klarinét); Simon 
Dávid (fuvola); Környei Miklós (gitár); Razvaljajeva  
Anasztázia (hárfa).)

Fülep Máté (fotó: Zeneakadémia / Mudra László)
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 Ferencsik János visszaemlékezései élén frappáns  

választ ad a fenti kérdéskörre: „Hogy miért lesz valaki 

muzsikus, arra a legegyszerűbb és talán az egyetlen 

helyes válasz ez: mert annak született.”

 Ferencsiket kicsi kora óta lenyűgözte a zene. Egyik 

legelső zenei élménye különösen meghatározónak 

bizonyult. Családjával egy hétvégi délelőttön a Budai 

Vár Krisztinavárosra néző oldalán, a Bástyasétányon 

sétáltak. Ott állt az első világháború előtti időkben egy 

zenepavilon, ahol vasárnaponként katonazenekar szó-

rakoztatta a járókelőket. Valószínűleg katonás, szigorú 

karmester állt a zenekar élén, s ez a kis Ferencsikre 

igen nagy hatást tett. Hazaérkezvén ugyanis kijelen-

tette, hogy ő „mérges karmester” lesz. Emlékezésé-

ben hozzáfűzi: „Ebből főleg a karmester vált valóra 

– bár tagadhatatlan, hogy olykor mérges is voltam.  

Így aztán ez is igaz.”

 Családi körben aztán gyakorolta is a karmester-

kedést. Hároméves forma lehetett, amikor családját 

leültette, ő maga sámlira állt, meghajolt, megfordult, 

és a sámlin állva vezényelni kezdett. Az előadás után 

meghajolt a közönség felé, nekik pedig tapsolniuk  

kellett.

 Bár a család hálás közönségnek bizonyult, nem 

voltak kifejezetten muzikálisak. Ezt igazolja, hogy mi-

kor Ferencsik hegedűt kért karácsonyra a Jézuskától, 

a fa alatt csupán egy hegedű formájú játékot, egy 

bádoghegedűt talált. Jött aztán az éktelen sírás-rívás, 

aminek eredményeképpen ebben az évben a Jézuska 

még egyszer meglátogatta a Ferencsik családot, és 

A karizmatikus egyéniségű karmesterek kitüntetett szerepet foglalnak el a laikus koncertlátogatók szívében.  
A karmesteri pálca legapróbb mozdulatai is varázsütésként hatnak, melynek nyomán a zene szinte  
önmagától szárnyalni kezd. Persze a kulisszák mögött azért ennél jóval összetettebb próbafolyamatok  
állnak, a zenekari muzsikusok szerepe sem lebecsülendő. A pulpituson álló karmester látványos hatása  
azonban tagadhatatlan. Hogyan lesz valakiből karmester? És hogyan lesz egy karmesterből futballbíró?  
Rovatunkból kiderül.

Ozsvárt Viktória

ekkor már egy igazi, nyolcados hegedűt hozott, amin 

lehetett játszani.

 Komor Vilmos szintén tanult hegedülni, a Nemzeti 

Zenede hegedűszakára járt. Bár már a gimnáziumban 

szervezett zenekart, és vezényelte az Aidát, mégis a 

konzervatóriumi években jött a végső elhatározás egy 

hirtelen beugrás formájában. Egy növendékzenekari 

koncert próbájáról a próbát tartó tanárt, Gobbi Alajost 

kihívták valamiért. Erre ő így szólt a koncertmesterhez: 

„Komor, vegye át a vezénylést”. Az ezután következő 

fél óra döntőnek bizonyult Komor Vilmos további  

pályájára nézve.

 Doráti Antal az első világháború után kivételesen 

szerencsésnek mondhatta magát. Több kortársával 

együtt lehetősége volt néhány hónapot Dániában 

töltenie, hogy megerősödhessék. Jensenék, a család, 

akiknél lakott, nem voltak módosak. Láthatólag nehe-

zükre esett a kis vendégnek gondját viselni, mindazon-

által igyekeztek a feladatnak lehetőségeikhez mérten 

megfelelni. A kis Doráti sokat törte a fejét, vajon mivel 

hálálhatná meg a sok jótéteményt. Volt a házban egy 

lehangolódott pianínó. Elsőre reménytelennek tűnt, 

hogy valaha is zenét lehessen belőle csiholni, de Doráti 

Antal a fészerben talált egy hangolókulcsnak használ-

ható szerszámot, és munkához látott. Bár a hangolást 

minden alkalommal újra el kellett végezni, sikerrel járt. 

A következő ebéd után megkérdezte a családot, vol-

na-e kedvük zenét hallgatni. A hatás szívderítő volt: a 
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család láthatólag muzikális volt, csak eddig nem akadt 

idejük zenével foglalkozni. Alig tudtak betelni a ven-

déggyerek játékával. Doráti pedig érezte, hogy értéket 

tudott adni, viszonozni tudta valamennyire a vendég-

látók kedvességét. Mikor hazatért Magyarországra, 

már elhatározta, hogy zenész lesz.

 Lukács Ervin zenei pályája kicsit döcögve indult.  

A zeneiskolai képességfelmérésen könnyeit sem 

fojtotta el. Otthon ugyanis azzal csalogatták el a ze-

neiskolába szülei, hogy moziba viszik őt, így jogosan  

érezte becsapva magát.

 Évekkel később komoly akadályokba ütközött: 

mikor a hatóságok engedélyezték, hogy zenész le-

hessen, nem akarták elengedni az orvosi pályáról. 

Hiábavalóak voltak Zathureczky Ede beadványai, 

a minisztériumban hajthatatlannak tűntek. Lukács 

Ervin nem adta föl, kéthetente fölkereste a minisz-

terhelyettest. Fél éven keresztül mindig visszatért.  

Nyár elején történt, a szokásos módon bejelentette 

magát a titkárnőnek. Néhány perc múlva vérvörös fej-

jel rontott ki az ajtón a miniszterhelyettes: „Hol van az 

a papír? Tudja mit? Aláírom, csak tűnjön már innen,  

mert meg lehet bolondulni magától!” Így sikerült  

mentesülnie Lukács Ervinnek az orvosi munka alól.

 Az orvosi egyetemen jó dolgok is történtek  

Lukáccsal. Egyik évben ugyanis lehetőség nyílt beirat-

kozni egy futballbírói tanfolyamra. Ő persze pillana-

tig sem habozott, rajongott a fociért, és vonzotta az 

új ismeretek elsajátításának lehetősége. Sikeresen 

elvégezte a tanfolyamot, a vizsgameccs levezetését 

is teljesítette. Utóbbin azonban nehezítő körülmé-

nyekkel kellett szembenéznie: partjelzők nélkül kel-

lett bíráskodnia. Hazaérve a tanfolyam eredményét, 

a hivatalos bírói okmányt az asztal legalsó fiókjának 

legmélyébe vágta be, vagy talán ki is dobta a sze-

métbe, később már maga sem emlékezett pontosan. 

Megfogadta ugyanis, hogy többé soha az életben  

nem hajlandó ennyit és ilyen gyorsan futni.

Források:

Bónis Ferenc: Tizenhárom találkozás Ferencsik János-

sal. Budapest: Zeneműkiadó, 1984.

Komor Ágnes: Apám, Komor Vilmos. 

Debrecen: Alföldi Nyomda, 1986.

Doráti Antal: Egy élet muzsikája. 

Budapest: Zeneműkiadó, 1981. (ford. Gergely Pál)

Várkonyi Judit: A Maestro. Lukács Ervin emlékezik. 

Budapest: Európa Könyvkiadó, 2009.

Chelemen Paula karikatúrája
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Babra zenekar (fotó: Ivan Jaksity)

A Babra öt tagját voltaképpen egy színdarab hozta ösz-
sze, amelybe zenés betétek kellettek. Babcsán Bence, 
akinek prózai szerepe is volt a darabban, olyan zené-
szeket hívott muzsikálni, akiknek a drámához is van 
affinitása. Hamar kiderült, hogy nagyon jól együtt 
tudnak működni így öten, könnyen megtalálják a  
közös hangot, és a zenei elképzeléseik is hasonlóak.  
A színdarab után érkező koncertfelkérést elvállalták,  
és azóta folyamatosan együtt zenélnek.

Az együttesben a két vezéregyéniség a basszprím-
tamburás Pozsonyi Dávid és a prímtamburás Koller 
Dániel. Dávid, rác lévén, beleszületett a pengetős 
hagyományba, benne nevelkedett. A formációban az 
ő játéka az ösztönös elem, amely Dani koncentrált 
tamburázásával kerül egyensúlyba. Babcsán Bence a 
Jolly Joker a csapatban: amellett, hogy brácstamburán 
játszik, különböző fúvós hangszereket is megszólaltat 
(furulyát, klarinétot, tárogatót és szaxofont). Varga 
Veronika minden nemi sztereotípiát meghazudtolóan 

Abraka-Babra
Nincs itt semmi hókuszpókusz, csak öt fiatal népzenész és a délszláv népzene lecsupaszított lendülete.  
Bemutatjuk a Babra zenekart.
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Budapest-Párizs-
Boston-Budapest

Az októberi portréban Domokos Zsuzsannát mutat-
tam be, aki a Liszt Múzeum igazgatójaként a régi idők 
szépségeit ápolja, aranyozza újjá. A mostani számban 
Bacsó Kristófot, a Jazz Tanszék tanárát kérdezem, aki 
jazz-zenész lévén, és személyéből adódóan is mindig 
az új felé fordul.

Vikukel Dániel: Azt gondolom, hogy a történeted egy 
átlagos szaxofonoséhoz hasonlóan kezdődött. Elkezd-
tél a hangszeren játszani, felvettek a Zeneakadémiára,  
majd lediplomáztál. Itt azonban nagyot fordult a  
kocka, az életrajzodban a Conservatoire de Paris és a 
bostoni Berklee College of Music nevek állnak, mely 
intézmények nemcsak tanáraikról híresek, hanem 
arról is, hogy borzasztóan nehéz bekerülni. Hogyan  
hatott rád a Párizsban és Bostonban töltött időszak?

Bacsó Kristóf
(fotó: Zeneakadémia / Benkő Sándor)

nagybőgőzik és mellette énekel, a harmonikás Réti 
Benedek pedig jogászhallgatóként az egyetlen Babra-
tag, aki nem a Zeneakadémiára jár. A formáció csupa 
jó torkú zenészből áll, így a vokális többszólamúság  
gazdag hagyományaiból is merítenek.

A Babra zenekar délszláv tamburazenét játszik autenti-
kus előadásban. Repertoárjuk legnagyobb részt szerb 
és horvát dallamokból áll, de magyarországi, cigány 
és makedón zene is szerepel rajta. A makedón anyag 
sokszínű hangszer-összeállításban szólal meg: előke-
rül a szaxofon, Dávid derbukára cseréli a tamburát, a 
harmonika pedig harmóniahangszerből dallamjátszó 
instrumentummá avanzsál Benedek kezében.

A Babra főként táncdallamokat játszik, amelyeket a 
zenekar fontosnak tart funkciójában megszólaltatni, 
ezért a koncertezés mellett két hagyományőrző tánc-
együttest is kísérnek. Célkitűzéseik között szerepel 
egy olyan táncház létrehozása, ahol a magyar mellett 
délszláv táncokat is lehet ropni. Ez utóbbiak több té-
ren is hasonlóságot mutatnak a moldvai táncokkal: 
az egyszerűen elsajátítható lépések, a láncba vagy 
körbe való összefogódzás, a zene és a mozgás archa-
ikus jellemzői mind az elemi közösségi élmény megta-
pasztalását teszik lehetővé. Ám míg a moldvai táncok 
már hosszú ideje töretlen népszerűségnek örvende-
nek, a délszláv anyag még vár arra, hogy szélesebb  
körben megismerjék és megkedveljék.

A Babra zenekar ezen szeretne változtatni. Fellépései-
ken a napsütéses, életörömmel teli, egyszersmind lírai 
és visszafogott délszláv muzsikát mutatják be. Nagyon 
fontosnak tartják, hogy a zenében rejlő erőt a rárakó-
dott maníroktól megszabadítva adják át a hallgatóság-
nak, megéreztetve velük egy olyan sodrást, vad egy-
szerűséget, ami mentes mindenféle túlbonyolítástól.

Nyáron többfelé megfordultak az országban: „gerilla-
zenélős edzőtábort” tartottak a Balatonnál, versenyen 
kívül részt vettek a Veszprémi Utcazene Fesztiválon, 
muzsikáltak az Ördögkatlan és a Hétrétország Feszti-
válon. Október elején a Tilos Rádió készített velük élő 
műsort. Aki a jövőbeli koncertek iránt érdeklődik, an-
nak figyelmébe ajánljuk az együttes Facebook-oldalát.

Bolyki Sára
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Bacsó Kristóf: A budapesti diploma után rengeteg 
kérdőjel maradt bennem, ehhez még az is hozzájárult, 
hogy abban az időszakban már könnyebben lehetett 
külföldre menni tanulni, így én is megpróbáltam ezt 
az utat. Sokat tanultam ezekből az évekből – nemcsak 
zeneileg, hanem az élet más területein is. Fontos, hogy 
az ember több szemszögből is lássa a zenét, a saját ze-
néjét, önmagát, a hazáját, illetve egyáltalán az egész 
életét. Talán a legfontosabb tanulság az volt számom-
ra, hogy nyitottnak kell lenni, nem szabad elképzelése-
inket, ízlésünket, önmagunkat – a mások, vagy sokszor 
magunk állította – határok közé beszorítani.

VD: Amikor 2012-ben elvállaltad a felkérést, hogy a 
Zeneakadémia tanára legyél, milyen ötletekkel vágtál 
bele a tanításba? Azt hiszem, bátran állíthatom, hogy a 
tanszék egyik legelőremutatóbb, leglendületesebb ta-
nára vagy. Szeretnél eltérni a megszokott formáktól, és 
mint zenei pályafutásodban, tanárként is újító lenni?

BK: Az előbb említett nyitottságot tanárként is fon-
tosnak tartom. A zene kommunikációs tér. Csak úgy 
tudunk jól együtt zenélni, ha hallgatjuk a körülöttünk 
lévő történéseket, és ehhez képest helyezzük el ma-
gunkat a nagy egészben. Néha az a legjobb, ha az 
ember nem játszik semmit, mert az többet ad, néha 
viszont az a jó, ha egy kiemelkedő szólamot játszom. 
Mindezt persze csak úgy tudom eldönteni, ha van egy 
zenei intelligenciám, amelybe beletartozik a tradíciók 
ismerete, a gazdag zenei szókincs, a zenei nyelvtan 
anyanyelvi szintű használata. Az iskola egyik legfőbb 
feladata, hogy átadja ezeket a kézzelfogható ismere-
teket a növendéknek. Egy másik fontos dolog, hogy a 
növendék tisztában legyen magával, a képességeivel, 
azzal, hogy egyáltalán mi az, ami neki jól áll. Lássa azt, 
hogy milyen utakon tud elindulni, illetve képes legyen 
kívülről is meghallani és józanul, higgadtan értékelni 
önmagát. Másképpen kifejezve ezt a gondolatsort, úgy 
mondanám, hogy az iskola feladata az is, hogy egyfajta 
zenei önismerethez segítse a növendéket. Ha ez a do-
log működik, sokkal könnyebb kitalálni – tanáraik se-
gítségével –, hogy mely úton kell elindulni, mi az, amit 
gyakorolni kell. Ezért tartom például nagyon fontosnak 
a félévi bemutató koncertek közös visszahallgatását. 
Én nem is mondok szinte semmit ezeken a „szeánszo-
kon”, a diákok értékelik a produkciókat. (Ettől egyéb-
ként igencsak tartanak, pedig nem kellene – remélem 

ezen sikerül változtatni az évek folyamán.) Talán ez a 
visszahallgatós, önértékeléses módszer eddig nem 
volt itthon megszokott, de ezt nem én találtam ki, nem 
tartom magamat emiatt újítónak.

VD: Nagyon sok fiatal jazz-zenészen látom azt, hogy 
terveit tekintve napról napra él, a soron következő 
koncertjéig, egyetemi teendőjéig lát, elvész a napi 
rutinban. Te, aki egyszerre vagy tanár, közreműködsz 
három zenekarban, a Modern Art Orchestra szólistá-
ja, hangszerelője és zeneszerzője, valamint kvartetted 
vezetője és emellett rengeteg türelemmel megáldott 
Ember vagy, miben látod a megoldást? Hogyan tudod 
mindezt besűríteni a mindennapjaidba, összeegyez-
tetni a magánéleteddel? Mi a mozgatórugó?

BK: Mint a diákok, én is időhiánnyal küszködöm, de 
talán nagyobb a rutinom ennek kezelésében. Zenész-
ként nagyon szerencsésnek tartom magam, hogy szin-
te egész nap azzal foglalkozom, amit igazán szeretek. 
Minden nap tanulok valamit a kollégáktól, a diákoktól 
vagy akár saját magamtól – ez a legnagyobb moti-
váló erő. Ez azzal is jár, hogy nagyon elmosódnak az 
időhatárok a magánélet és a szakmai élet között, és 
ez a legnehezebb az egészben. Azonban az is igaz, 
hogy manapság, majdnem minden szakma ilyen,  
ha az ember a lehető legjobban szeretné csinálni.
VD: Ha, mondjuk, a tizenöt évvel ezelőtti énedre 
gondolsz vissza, azokra a tervekre és elképzelések-
re, melyeket akkor dédelgettél, elégedett vagy a mai 
helyzeteddel, pozícióiddal? Hogyha nem is ekkora 
távlatban, de a jövőről is kérdeznélek. Mik a terveid,  
ötleteid, szándékaid?

BK: Alapvetően elégedett vagyok az életemmel: van 
egy gyönyörű családom, van pár album a nevem 
alatt, koncertezek szerte a világban és fiatal, tehet-
séges embereket taníthatok. Persze az ember olyan, 
hogy mindig többet szeretne elérni – mind zenei tu-
dásban, mind elismertség terén. Ez bennem volt 15 
évvel ezelőtt és ma is, azonban jelenleg az egyensúly 
megtalálása számomra a legfőbb cél. Ha szakmai 
tervekről beszélünk, akkor a közeljövőben tervezek 
egy lemezfelvételt triómmal, a TRIAD-dal, illetve van 
pár nagyzenekari tervem a Modern Art Orchestra 
részére, akikkel – Circular címmel – a legújabb  
albumom jelent meg a közelmúltban.



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

Támogatóink: Partnereink:

November 14. 19 óra   TŰZ ÉS VÍZKovács Zalán László tubaművész hangversenye      Diákjegy: 600 Ft

November 8. 18 óra    ANDRZEJ WIERCIŃSKI (Lengyelország) zongoraestjeElőzetes regisztráció: informacio@obudaitarsaskor.hu

November 17. 19 óra ÚTTALAN UTAK   Holokauszt emlékest
Qaartsiluni Ensemble hangversenye                   Diákjegy: 750 Ft

November 28. 19 óra BUDAPEST RAGTIME BAND KONCERT
Vendég: Pannónia Citerazenekar                         Diákjegy: 800 Ft

November 21. 19 óra   VIRÁGZÓ HARMÓNIÁK – PUSZTULÓ VILÁG  
Zene és irodalom az I. világháború korából   
Szerkesztő, műsorvezető: Becze Szilvia

Diákjegy: 800 Ft

November 27. 19 óra  VÁROSOK ZENÉJE III. – BÉCS   
Szerkesztette: G. Horváth László – hegedű Diákjegy: 600 Ft

November 24. 19 óra LAKATOS GYÖRGY HEGEDŰESTJE  
Közreműködik: Czene Rudolf – zongora Diákjegy: 500 Ft

obudaitarsaskor.hu
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