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FIGYELŐ
A Concerto Budapest nemzetközi
sikerei

A Bank of China ösztöndíjpályázatának
nyertesei

Február 3-án érkezett haza a Concerto Budapest, akik
tizenhárom teltházas koncertet adtak a franciaországi Nantes városában megrendezett La Folle Journée
fesztiválon. Keller András hegedűművész-karmester,
az együttes zeneigazgatójának nyilatkozata szerint:
„Egészen rendkívüli fesztiválról van szó, amely szinte
elképzelhetetlen határokat lép át a klasszikus zene terén. Egy Miskolcnál vagy Pécsnél nem sokkal nagyobb
vidéki városban, Nantes-ban néhány nap alatt 350
komolyzenei koncertet tartanak, amelyekre idén 155
ezer jegy kelt el.”

Tíz hallgató részesült a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem támogatója, a Bank of China Hungary Zrt.
által felajánlott ösztöndíjban. A meghirdetett pályázatra a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, a Zeneakadémia Baráti Köre Egyesület és a Bank of China
képviselőiből álló ösztöndíjbizottság választotta ki
azt a tíz hallgatót, akik a támogatásban részesülnek:

„A lélek és a szív szenvedélye” mottóval megrendezett
idei fesztiválon többnyire barokk művek hangzottak
el. A Concerto Budapest főként Bach-versenyművekkel készült, és 13 koncertet adott (ebből nyolcat a
legnagyobb, 2000 fős teremben), amivel a fesztivál
legtöbbet játszó együttese volt. A zenekar január 31-i
koncertjét, amelyen Kaczander Orsolya, Klukon Edit és
Ránki Dezső volt a szólista, a neves francia tévécsatorna, az Arte élőben közvetítette, a felvétel online vissza
is nézhető.
MTI / zeneakademia.hu

Bress Bálint (klasszikus gitár, MA I.), Farkas Eszter
(klasszikus cimbalom, BA III.), Ito Sayaka (klarinét, MA
II.), Janca Dániel (ütő MA I.), Long Ninh Duc Hoang
(ének, BA I.), Molnár Bencze (jazz zongora BA III.),
Rádli Ramóna (cselló BA III.), Staszny Zsófia (opera
MA II.), Du Xiaowan (hegedű MA I.), Fan Zheng Wen
(zongora MA I.).
Az ösztöndíj összegét a kiírásnak megfelelően elsősorban hangszervásárlásra, illetve annak javítására,
nemzetközi versenyeken és mesterkurzusokon való
részvételre fordíthatják a nyertesek.

A díjazottak (Zeneakadémia / Mudra László)
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FIGYELŐ
Imázsfilm után imázsklip – elkészült a Zeneakadémia újabb videója
Negyven másodperc a Zeneakadémia patinája és
progressziója jegyében. A spot elsődleges célközönsége az a fiatal és fiatalos kultúrafogyasztó réteg,
akik komolyzenei hangversenyekre nem járnak, de
nyitottak az új, eredeti élményekre. A szerkesztők
számára fontos volt, hogy a reklámfilm kellően univerzális, ezáltal külföldön is érthető legyen, hiszen
2015 tavaszán nemcsak a hazai televíziónézőkhöz,
de a BBC és a MEZZO közönségéhez is eljut majd
a Zeneakadémia üzenete. Éppen ezért kívánták inkább megfilmesíteni a Zeneakadémián születő zene
katartikus erejét, a fiatal tehetségek lendületét és a
Nagyterem egyedi atmoszféráját.

forrás: fidelio.hu

Szabó Stein Imre, Gács Róbert és a Zeneakadémia
kreatív ügynöksége ismét Géczy Dávidot bízta meg a
kisfilm rendezésével, aki a 2013 őszi megnyitó gálára a
mozgókép-etűdöket készítette. A klip különlegessége,
hogy a forgatásnak a Liszt Ferenc téri zenepalota közönsége is aktív részese lehetett.

zajlott, melyen a Kutrik Bence által komponált zenét az ez alkalomra jelentősen kibővült, sorai közt
több Junior Prima Díjas tehetséget tudó Musiciens
Libres kamaraegyüttes szólaltatta meg.

A reklámfilm nyilvános felvétele a 2014. december 8-án megrendezett rendhagyó klip-koncerten

A reklámfilmről Szabó Stein Imrével Hózsa Zsófia
készített interjút, mely a fidelio.hu oldalon olvasható.

zeneakademia.hu

A Virtuózok után
A Virtuózok három korcsoport-győztese, Boros Mihály, Lugosi Dániel Ali és Gyöngyösi Ivett, valamint a zsűri különdíját elnyerő Demeniv Mihály nagysikerű koncerteket adtak New York, Toronto, Miami és Los Angeles koncerttermeiben, 3-5 ezres
közönség előtt. Az amerikai turné sikerét jelzi, hogy a Virtuózok egy Japánba szóló
turnémeghívást is kapott idén nyárra, illetve több ázsiai országból érkeztek már
felkérések. Közben az európai koncerttermek is nagy érdeklődést mutatnak, míg a
környező országok (Szlovákia, Ausztria, Románia, Franciaország, Svájc) kifejezetten
a műsor iránt érdeklődnek.
A Virtuózok következő évadaiban várhatóan a jazz és a világzene is terítékre
kerülhetne, később pedig ifjú karmesterek és zeneszerzők is megmutathatnák
tehetségüket, továbbá „kamaravirtuózokat” is terveznek, ahol különböző formációk mutatkozhatnának be a közönségnek.
fidelio.hu
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FIGYELŐ
Nemzetközi Gitárverseny Budapesten
A tervek szerint háromévente rendezik majd meg
a Budapesti Nemzetközi Gitárversenyt, a következő
megmérettetésre 2017 novemberében kerülhet sor a
Zeneakadémián – nyilatkozta Eötvös József Liszt-díjas
gitárművész, egyetemünk tanára.
„Az első versenyre 20 ország 36 fiatal muzsikusa jelentkezett, ami nagyon szép szám. Ráadásul rendkívül erős mezőny állt össze (…), a zsűri végül az olasz
Andrea de Vitist találta a legjobbnak. A verseny
struktúrája is bevált, (…) ezért úgy döntöttünk, hogy
a következő, 2017-es versenyre lényegében változatlanul hagyjuk a kereteket” – mondta Eötvös József.

Eötvös József kitért arra is, hogy a zongora és a hegedű után a klasszikus gitár a harmadik legnépszerűbb hangszer a magyarországi zeneiskolákban. Mint
mondta, az oktatásban betöltött szerepétől sajnos némileg elmarad a gitár koncertéletben képviselt súlya,
annak ellenére, hogy a klasszikus gitárművek, átiratok,
valamint a latin-amerikai irodalom mellett olyan hazai
kortárs zeneszerzők is előszeretettel komponálnak a
hangszerre, mint Hollós Máté vagy Madarász Iván.
MTI

Programsorozattal emlékeztek Dobszay László 80. születésnapjára
A Zeneakadémia Egyházzene Tanszéke, a Magyar
Egyházzenei Társaság és a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete nagyszabású programsorozattal emlékezett Dobszay László Széchenyidíjas zenetudósra, aki február 2-án lett volna 80 éves.
A rendezvénysorozat január 30-án A sokoldalú Dobszay
című tudományos konferenciával kezdődött a Régi Zeneakadémia kamaratermében, ahol a tudományosság
mellett elsősorban Dobszay László személye és egyénisége került középpontba. Másnap a Zenetudományi
Intézetben folytatódott a tanácskozás, A gregoriánkutató Dobszay című emlékkonferencián a magyar tudósok mellett nemzetközi kutatók is előadtak.
A tudományos üléseken kívül több koncert is színesítette a programot, január 31-én a Schola Academica
Gregorián énekek Dobszay magyar szövegeivel címmel adott koncertet a budavári evangélikus templomban. Vasárnap délután kortárs zeneszerzők művei
(köztük Dobszay László vonósnégyese) hangzottak
el a Régi Zeneakadémián, este pedig Dobszay Szűz

Mária-miséjét a Budapesti Énekes Iskola kórusa
szólaltatta meg az Ávilai Nagy Szent Teréz plébániatemplomban. A sorozat február 2-án ugyanezen a
helyszínen zárult, ekkor a neves zenetudós születésnapja alkalmából a Schola Academica Gyertyaszentelő
Boldogasszony miséjét énekelte.
Dobszay Ágnes, az Egyházzenei Tanszék vezetője az
emlékünnepséggel kapcsolatban elmondta: „mind az
Egyházzenei Tanszék, mind a Zenetudományi Intézet
arra törekszik, hogy a Dobszay László által megkezdett
tudományos, művészi és pedagógiai munka tovább
folytatódjon”.
Dobszay László nemcsak a gregorián zene kutatásában, hanem a zenepedagógia, a jelenkori liturgikus
zene és az előadó-művészet terén is kiemelkedőt alkotott. Az életének 77. évében elhunyt zenetörténészt
gyászmiséjén Batta András a „Kodály utáni magyar zenepedagógia legnagyobb alakjának” nevezte.

A Dobszay László tiszteletére rendezett programsorozatról
bővebben a következő oldalakon olvashattok.
FIGARO | 2015. március

MTI

BESZÁMOLÓ

Dobszay 80

2015. január 30-tól február 2-ig részt vehettünk a
szeretett és tisztelt egykori tanárunk, Dobszay László
80. születésnapja alkalmából rendezett rendezvénysorozaton, mely a Tanár úr sokszínű érdeklődési és
működési területének megfelelően nem kevesebb,
mint húsz témakör köré csoportosult.
Dobszay tanár úr kórházi ágyáról élete utolsó napjaiban személyesen aláírt levelet küldött a tanszak hallgatóinak, mely így kezdődött: „Kedveseim! Ne haragudjatok, hogy végrendeletemben szűk körű temetést
kértem, de életemben sem szerettem, ha rólam folyik
a szó.” Nem lehetett nem erre gondolni, mikor január
30-án egy teljes ülésszak foglalkozott Zeneakadémiánkon Dobszay tanár úr személyével, kísérletet téve arra,
hogy számba vegye gazdag életművének főbb területeit. A konferenciát megelőzően a projektoron a család és régi kórustagok fényképeiből összeállított képes
életrajzot láthattunk. Az első képen, mint két hónapos
csecsemő, édesapja, a neves gyermekgyógyász dr.
Dobszay László (akinek halálára Kurtág György 1983-

ban Orgonaszó és harangok prof. dr. Dobszay László
emlékére című zongoradarabját komponálta) ölében
ülve a kis Dobszay a zongorával ismerkedett. Egyszer
elmesélte népzenevizsgáját Kodálynál, amelyet mint
előképző tagozatos zeneszerző, tizenkét évesen tett le.
Most láthattuk is az indexet Kodály Zoltán, Szabolcsi
Bence és Viski János aláírásával.
A konferencián Földes Imre felidézte, hogyan készítette fel őt a zeneakadémiai felvételire a két barát
(neki osztálytársai a zenei gimnáziumban), Dobszay
László és Erőd Iván, akik stopperórával mérték, hogy
milyen gyorsan képes Kesztler összhangzattanpéldáit
lejátszani.
A 80. születésnapra megjelent a BMC-nél a Bartók ös�szes a cappella kórusművét tartalmazó lemez, melyet
Dobszay tanár úr a 2007/2008-as tanév során speciálkollégium formájában dolgozott fel egyetemünk
hallgatóival, és vett lemezre a két vizsgaidőszakban.
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BESZÁMOLÓ
Megjelent továbbá a Budapest-Hegyvidéki Kamarazenekar és az Editio Musica kiadásában Dobszay
mindkét ma ismert kompozíciója, az 1955-ben írott
Vonósnégyes és az 1963-ban komponált mise. Ezeket
a műveket az ünnepségsorozat során meg is hallgathattuk. A vonósnégyest Zétényi Tamás, a bemutató
csellistája és Farkas Zoltán zenetörténész egymástól függetlenül a „kettő és feledik” Bartók-vonósnégyesnek nevezte. A mű olyan, mint egy illusztráció a
Magyar zenetörténet egy, az ötvenes éveket jellemző
mondatához: „Iskolás és epigon ez a Bartók-hatás,
mégis felszabadító volt egy nemzedéknek”.
A kétszólamú nőikarra és orgonára komponált mise
Földes Imre és a közreadó Gémesi Géza szerint Stravinsky miséjén kívül Erik Satie Messe des Pauvres című
művével áll rokonságban. A mise puritán eszköztárral
dolgozó, érett mű. Sajnos Dobszay többi kompozícióját
nem ismerjük.
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A személyes visszaemlékezések közül kiemelkedett
Nicholas Clapton magyar nyelvű előadása, aki így emlékezett: „második édesapám volt”. Wilheim András
Dobszay formálásról és zenei időről alkotott gondolatait ismertette, Farkas Zoltán a 18. századi Magyarország terén végzett munkásságát, Földváry Miklós pedig
Dobszay és a liturgikus reform kapcsolatát elemezte.
Az emlékkoncerten Kurtág György, Vidovszky László,
Dubrovay László és Muntag Lőrinc műveinek ősbemutatói hangzottak el. A koncerten szereplő zeneszerzőkben közös, hogy mind a Schola Hungarica
énekesei voltak.
A konferencián bemutatták a Dobszay-emlékszobát
(Régi Zeneakadémia, 316-os terem), mely a Tanár
úr dolgozószobájának szinte teljes könyvtárát és
számos kéziratát tartalmazza, ami a közeljövőben
kutatható lesz.

BESZÁMOLÓ
Sokan hálásak lehetünk, hogy ahhoz a generációhoz
tartozhatunk, akiket még tanított Tanár úr.
A tanszakon belül volt alkalmunk részesülni az ő sokoldalú és minden területen professzionális tudásából,
képességeiből, amiből nagyon sokat tanultunk – szakmailag és emberileg egyaránt. Ezekben a napokban
tágabban szembesülhettünk Tanár úr valódi polihisztor voltával, érdeklődésével, munkabírásával, kitartásával és eredményeivel. A szombati konferencián
kiváló hazai és külföldi gregorián kutatók előadásait
hallhattuk, melyekben gyakran tükröződtek előttünk Tanár úr nemzetközi eredményei, ismertsége és
elismertsége is.
Méltó volt ezen a kerek évfordulón egy négynapos,
változatos – tiszteletadó megemlékezést, tudományos
konferenciát, koncerteket és liturgiát magában fog-

laló – rendezvénysorozattal megemlékezni Dobszay
tanár úrról. Bizonyosak lehetünk abban, hogy amiben ő valaha tevékenykedett, az csak részben fejeződött be ponttal egy lezárt életműben, más részében
viszont mindazok által folytatódik, akik ugyanazokon a területeken kutatnak, tanítanak, alkotnak –
tovább él munkatársaiban, bennünk, tanítványaiban,
és mindenkiben, akiket az ő személye vagy munkássága bármilyen módon inspirál. Széleskörű munkája
által Dobszay kitágította a horizontot az utódok előtt,
további munkára ösztönző pontokat és kérdőjeleket
hagyva számunkra.
A cikket írták egykori tanítványai:
az egyházzene tanszék hallgatói
fotók: Orbán Domonkos
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AJÁNLÓ
KKK – Beszélgetés Spiró Györggyel
A következő Kollégiumi Kulturális Klubest vendége a
kortárs magyar irodalom egyik legjelentősebb alakja, a Kossuth-díjas író, műfordító, Spiró György lesz.
A Digitális Irodalmi Akadémia egyik alapítójaként,
valamint a szláv nyelvek ismerőjeként is jegyzett Spiró az ELTE Világirodalmi, majd Esztétika Tanszékén is
oktatott, továbbá a Színház- és Filmművészeti Egyetem (akkor még Főiskola) tanára is volt, valamint
három évig a szolnoki Szigligeti Színházat igazgatta.
Drámáit rendre műsorra tűzik a magyar színházak,
nagyregényei, novellái szintén kiemelkedőek.
2015. március 11-én, szerdán 20 órától minden
érdeklődőt szeretettel vár a Zeneakadémia Bartók
Béla Kollégiumában a két szervező-moderátor:
Czinege Ádám és Tóth Endre.
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött:
jelentkezes@lfzehok.hu

Este későn megpendítik a dobot
A Juhász család és az Egyszólam
közös műsora
2015. március 15., 19:00

Spiró György (forrás: nol.hu)

Fonó Budai Zeneház
Ebben a hónapban egy igen szimpatikus ötletből
született koncertet ajánlanék. A kínálatból való választás ezúttal nem is volt olyan egyszerű: népzenész
hallgatóink közül biztosan lennének olyanok, akik a
Söndörgő és a Mostar Sevdah Reunion március 1-jei
Müpás koncertjét vagy a népi hegedű román fenegyerekének, Ovidiu Bartesnek a Folk Embassy-val
való közös, március 20-i fonós estjét emelték volna ki.
(Megjegyzem, ezeket is érdemes észben tartani!)
Amiért mégsem a fent említett programokat ajánlom
az olvasóknak, annak oka, hogy erősen rokonszenvezem azzal a műsorválasztással, mely az Egyszólam,
a Kalamajka és a Juhász család további tagjainak
március 15-i koncertjét jellemzi.
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A dátum nem véletlen. Ezek a zenészek azt szeretnék bemutatni nekünk, hogy a 19. században még
virágzó népi kultúra milyen sokféleképpen őrizte
meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
emlékét zenéjében. Az Egyszólam és a Kalamajka
már tizenöt évvel ezelőtt, Megütik a dobot című
albumával demonstrálta, hogy milyen stiláris gazdagság jellemzi az 1848-49-es események népzenei
emlékeit (például úgy, hogy az archaikus dallamok
aktuális szöveggel kapcsolódtak össze). Akkor ezt komoly gyűjtőmunka, s a hatalmas anyag sokféleségét
kidomborító szelektálás előzte meg.
A március 15-i koncerten is biztosan felcsendülnek
majd az albumon hallható dallamok, az akkor még ép-

AJÁNLÓ
pen csak népzenésszé cseperedő második generáció
tagjait azonban ma már teljes jogú előadóművészekként üdvözölhetjük.
Kezdő tanárként még egy gondolat kívánkozik ki belőlem, mely remélem meggyőzi a hezitálókat. Sokan
be fogtok majd kerülni egy zeneiskolába, általánosvagy középiskolába (egyetemről nem is beszélve), ahol
fontos lehet, hogy a ti tanítványaitok ne mindig csak
a „felvirágzott rézágyúról”, az „elfogyott regimentről”
és a „két szál majorannáról” tudjanak majd énekelni, trombitálni vagy hegedülni, hanem még sok más
egyébről is, mely legalább olyan méltón állít emléket
történelmi alakjainknak.
Tatai Lilla

Távoli kultúrák színfoltjai
2015. április 2., 20:00
Művészetek Palotája

Gyumri, Örményország: 2.760 km.
Los Angeles, Egyesült Államok: 10.040 km.
A kitágult és globalizálódó világunk előnye határozottan megmutatkozik: olyan zenei gyöngyszemekre
találhatunk, melyekre korábban a földrajzi és kulturális távolságok miatt lehetetlen lett volna. Ami pedig a
két városban közös, az Tigran Hamasyan, aki triójával
látogat el hozzánk.
Tigran (ő szándékosan keresztnevét használja) tanulmányai egy átlagos zongoristáéhoz hasonlóan kezdődtek: háromévesen a család zongorája előtt időzve
kiderült, hogy érdemes lesz foglalkozni a dologgal, hatévesen zeneiskolába íratták, kilencéves korától pedig
jazzt tanult. És itt következett a nagy ugrás: tizenhat
évesen szüleivel Los Angelesbe költöztek, 2006-ban
pedig megnyerte a Thelonious Monk Jazz-zongoraversenyt, melynek eredményeképp Herbie Hancock kezei
alá került.

forrás: hyperinzerce.cz

Gódor Erzsébet diplomahangversenye
2015. április 1., 18:30
Zeneakadémia, Solti György Kamaraterem
Április elseje idén nem csak a bolondok napja. Senki
se vegye tehát tréfának: Gódor Erzsébet aznap adja
MA cimbalom diplomakoncertjét. A Bachtól Liszten
és Bartókon át Bella Mátéig terjedő színes műsoron az Erzsi barátaiból alakult zenekar, a Musiciens
Libres működik közre: Razvaljajeva Anasztázia (hárfa), Környei Miklós (gitár), Pregun Tamás (zongora),
Bán Máté (fuvola), Kéringer Dávid (klarinét), Fábry
Bálint (fagott), Vizeli Máté (brácsa), Pintér Balázs (gordonka), Beeri Barnabás (zongora) és Szalai András
(cimbalom). A zenekar koncertmestere Vizeli Máté,
a karmester Dubóczky Gergely lesz.

Noha az örmény jazzélet már a harmincas években
kezdte szárnyait bontogatni, világsztárokat még nem
termelt ki. A mindössze 28 éves Tigran felfogása szerint a mainstream jazznél újítóbb és izgalmasabb, ha
zenéjét elektronikával, örmény folkmotívumokkal,
különleges témákkal, klasszikus zenével társítja. Virtuozitását, zeneiségét és egyéni gondolkodásmódját
Hancock mellett Chick Corea és Brad Mehldau is lelkesen méltatta, aminél többet, azt hiszem, egy jazz-zongorista nem kívánhat a 21. században. 2015 tavaszán
Mockroot című albumával jelentkezik, mely népszerűsége talán eddigi hat lemezén is túltesz majd.
Tigran Hamasyan Trio (Tigran Hamasyan – zongora,
ének; Sam Minaie – bőgő; Arthur Hnatek – dob)
Vikukel Dániel
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ABLAK
Végre elérkezett a tavasz. Naptár szerint legalábbis mindenképp. A vizsgaidőszak fáradalmait már kipihentük,
a következő sor megpróbáltatás még biztonságos távolban van. Tökéletes alkalom kimozdulni a városba, és
felfedezni a temérdek rendezvény között a számunkra legkedvesebbe(ke)t. A tavaszi újjáéledés ugyanis kihat
az eseménynaptárra is – márciusban Budapestet elöntik a fesztiválok.
Lakatos Zsuzsa

Amikor a színészből
Színész lesz – majd testőr
Hatásos tavaszi jókedvcsiholó lehet a Pesti Színház március 7-i vígjáték-bemutatója.
Molnár Ferenc Testőr című darabja Valló
Péter rendezésében kerül színpadra, Eszenyi Enikő és Stohl András főszereplésével.
Külön érdekesség, hogy a két művésznek ez
lesz az első közös színházi játéka. A komédia
1910-es bemutatója a Vígszínházban kitörő
sikert aratott. A bravúros társalgási és félreértés-vígjáték a szerző tehetségének legkiemelkedőbb oldalát csillantja meg – frappáns cselekményszövés, remekül kialakított
karakterek és dialógusok jellemzik, ameforrás: borsonline.hu
lyek mögött egyedi humor és emberismeret húzódik. A cselekmény egy ünnepelt színészházaspár szalonjában indul, ahol a Színész arról panaszkodik barátjának, a Kritikusnak, hogy lehet, felesége már kiszeretett belőle. Hogy megtudja az
igazságot, a Színész kissé furcsa ötlettel áll elő: testőrnek öltözik, s így teszi próbára a Színésznő hitvesi érzelmeit.
A dolgok azonban nem egészen úgy alakulnak, ahogy számítanánk rá…

Táncos lábaknak
A hónap vége felé vidám és mozgalmas rendezvénysorozatnak ad otthont a Papp László Budapest
Sportaréna. Március 27–29. között kerül ugyanis
megrendezésre a XXXIV. Országos Táncháztalálkozó
és Kirakodóvásár. A három napon át tartó táncház-for-

hazai nemzetiségek képviselői. Bátran ellátogathatnak a Táncháztalálkozóra azok is, akik nem jártasak
(még) a néptánc világában – számos alkalom kínálkozik majd a lépések megtanulására. 28-án este kerül
sor a rendezvény gálaműsorára, valamint az ünnepet

gatag mellett az ide ellátogatókat népművészeti tárgyak vására, az Aréna különböző termeiben megan�nyi kísérő program, esténként pedig gálaműsor várja.
Műkedvelő és hivatásos előadók, gyermek és felnőtt
néptáncegyüttesek, zeneiskolások és hagyományőrző népművészek, összesen mintegy 2500 előadó
működik majd közre. A folklórfesztivál táncházak és
bemutatók sorozatával indul, amelyen felsorakoznak
a legjelentősebb Kárpát-medencei tájegységek és a

teljessé tevő, hajnalig tartó éjszakai bálra, amelynek
idén is a Fáklya Klub ad otthont. Az utolsó napon
főleg családi programokkal készülnek a szervezők.
A három nap eseményeit több hangszer- és fotókiállítás, filmvetítés, illetve a hagyományos tárgyalkotás
termékeit bemutató Népművészeti Kirakodóvásár
gazdagítja tovább. A sokszínű programban mindenki
megtalálhatja a szívéhez közelállót.
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ABLAK
Nagyon „frankó”
Március 20-án a francia nyelvet ünneplik világszerte.
A francia kultúra világnapja alkalmából a magyarországi színpadok is feltűnően sok francia vonatkozású
előadást ígérnek. Ezen ünnep köré szerveződik ugyanis
minden év márciusában a Frankofón Fesztivál, amely
egész hónapban változatos programokon keresztül
mutatja be a francia nyelv és a különböző frankofón
országok kultúrájának sokszínűségét. Az idei rendezvény programját koncertek, filmvetítések, színházi
előadások, kiállítások, gasztronómiai bemutatók, költészeti és irodalmi műhelyek színes kavalkádja alkotja.
A fesztivált a Frankofón Filmnapok nyitják. Az Uránia
Nemzeti Filmszínházban február 27. és március 8.
között 31 film – ebből 23 premier előtti vetítés – lesz
látható. A francia mozi legújabb és legjobb alkotásain
kívül algériai, belga, görög, kanadai, román és svájci
filmek is helyet kapnak a mozivásznon. A Trafó Kortárs Művészetek Házában 13-án és 14-én az Emanuel
Gat Dance csapat táncprodukciója kerül színpadra,
Romantikus tengerpart címmel. Az előadás érdekessége, hogy a táncosok nem előre megtervezett koreográfiákat táncolnak el. Csupán néhány fix pont van rögzítve – ahogy eljutnak egyikből a másikba, az minden
alkalommal egyedi előadás, élő improvizáció. Akik varázslatra vágynak, 20-án és 21-én ugyancsak a Trafóban
tekinthetik meg a Compagnie Vu nevű fiatal bűvészduó produkcióját. A nemzetközi elismerésnek örvendő
páros illúziók, trükkök és érzéki csalódások világába
csalja nézőit – egyszerű eszközökkel létrehozott furcsa
és vicces cseleket, szürreális jeleneteket ígérnek.
Ezek csupán ízelítő példák a Frankofón Fesztivál gazdag és változatos műsorából. Lesz gasztronómiai és

forrás: urania-nf.hu
turizmus nap, francia dalverseny, svájci képregény kiállítás és természetesen temérdek koncert, amelyeken
a legváltozatosabb stílusok képviseltetik magukat. A
Francia Intézet honlapján megtalálható az egész hónapos, részletes eseménynaptár. A rendezvény mindenki
számára nyitott, számos helyen díjtalan a belépés is.
A fesztivál széles skálán kínálja programjait mindenkinek, aki betekintést szeretne nyerni egy nyelv világába, amelyet minden kontinensen beszélnek, ennek
köszönhetően pedig rendkívül gazdag és változatos
kulturális réteget képvisel.

Ínycsiklandozó kezdetek
Aki különleges (és különlegesen finom) módon
kívánja köszönteni a tavaszt, annak a hónap első napjaiban megrendezett Fagylalt Kiállítás és Fesztiválon
a helye. A március 6–8. között tartott esemény hely-

színén, a Syma Csarnokban, a látogatók megannyi
fagyos finomsággal, régi ízek felidézésével és újak
kipróbálásával hangolódhatnak rá az új évszakra.
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MÚLTIDÉZŐ
Márciusi rovatunkban a könnyedebb műfaj vizeire evezünk, anekdotagyűjteményünk jóvoltából betekintést nyerhetünk az operett-szerzők világába. Kálmán Imre a Zeneakadémia zeneszerzés tanszakán Koesslertanítványként végzett, hasonlóképpen Bartók Bélához, akivel egyébként főiskolai éveik alatt rendszeresen együtt költötték el ebédjüket. Lehár Ferenc, egy állhatatos katonakarmester fia, nem a Zeneakadémia
falai között szerezte zeneszerzői tudását, hanem először a Nemzeti Zenedében, amelyet ma Bartók Béla
Zeneművészeti Szakközépiskola néven ismerünk. Hogy tökéletesítse német nyelvtudását, Lehár a prágai
zeneakadémiára iratkozott be. Itt kapcsolatba került Dvořákkal, aki arra biztatta a hegedűs fiatalembert,
hogy akassza szögre a hegedűjét, és szentelje minden erejét a zeneszerzésnek.
Ozsvárt Viktória
Kálmán Imre már négyesztendős korában komoly
bizonyságát tette zenei tehetségének. Ekkoriban nővére, Vilma, éppen Liszt második rapszódiáját tanulta zongorán. Szintén ezen időszakban épp úgy esett,
hogy náluk lakott a Filharmóniai Társaság zenekarának
koncertmestere, Liedl professzor. Miközben a profes�szor hegedűjén gyakorolt, a kis Imre folyton besettenkedett a szobába, amit az öreg igen rossz néven vett:
– Takarodj! – mérgelődött folyton, majd bepanaszolta a kisfiút az apjánál.
– De amikor annyira szereti a zenét… – mentegette Imrét az apa.
– Ugyan, mit ért egy ilyen kölyök a zenéhez! – fortyogott tovább Liedl.
– Ha hiszi, ha nem, ez a gyerek elénekli magának

Peternák Anna karikatúrája
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a teljes második rapszódiát.
Ezt a professzor természetesen nem hitte el, de szerencsére a kis Imre akkoriban nem ismerte még a
lámpalázat, és meggyőzően bizonyította kivételes képességeit. Ezentúl aztán bármikor bent ülhetett a szobában, és figyelhetett, mialatt a professzor hegedült.
Kálmánék anyagi helyzete hamarosan rosszra fordult,
a család egy szerencsétlen véletlen folytán csődbe
ment. Ekkoriban történt, hogy Imre őszibarackok között haladt át a gyümölcspiacon, és mivel pénz nem
volt nála, de nem tudott ellenállni a csábító gyümölcsöknek, elemelt egy barackot a kofa standjáról. A kofa
ezt persze észrevette, a fiú után rohant, szétmázolta a
gyümölcsöt a kis tolvaj arcán:
– Gazember, akasztófán fogod végezni! – ordította indulatosan.
Kálmán Imre csak állt, nem
tudta, mitévő legyen. A kofa
csodálkozott, hogy se nem
védekezik, se el nem szalad.
Ledobta a földre az összenyomott barackot, és morgolódva
visszament a standjához.
Fiatalkorának szűkös anyagi
helyzete magyarázhatja, hogy
Kálmán Imre a későbbiekben
is kimondottan takarékosan
bánt a pénzzel. Egy alkalommal élettársát, Paulát szidta

MÚLTIDÉZŐ
le, mert az ki merészelte javíttatni a szabóval rossz
állapotban lévő öltönyét.
– Miért kellett ilyen kiadásba belemenni? Tudod,

Források:
Kálmán Vera: Emlékszel még… Kálmán Imre élete.
Budapest: Zeneműkiadó, 1985.

mennyire idegesít ez engem, nekem pedig nyugalom
kell, nyugalom, nyugalom!
Szerencsére nem sokkal később jött a postás, és egy
régebb óta várt jogdíjat hozott a zeneszerző számára. Ekkor Kálmán Imre megnyugodott, bocsánatot
kért Paulától, sőt, megkérte arra, hogy hozzon egy
üveg bort a kibékülés örömére. Igaz, nem felejtette
el hozzátenni:
– De egy olcsó üveg mellett sokkal kellemesebb a
kibékülés…

Márkus János: Muzsikusanekdoták.
Budapest: Rózsavölgyi és Társa, 2009.
Schneidereit, Otto: Lehár.
Budapest: Zeneműkiadó, 1988.

Kálmán Imre édesapja a Bajadér című operett előadása után megkérdezte fiát:
– Gratulált neked a Lehár?
– Képzeld, nem.
– Akkor biztosan sikered volt – mosolyodott el elégedetten az apa.

Kamarapartner kerestetik!
Lehár Ferenc édesapja, idősebb Lehár Ferenc maga
is hegedült, később ezredének katonakarmesterévé
lépett elő. Egy alkalommal Erdélyben állomásozott az
ezreddel, és így a kolozsvári Szent Mihály katedrálisban Liszt Ferenc vezénylete alatt játszhatott, a mester
iránti hódolattól vezérelve, ingyen. Sőt, még kezet is
csókolhatott a koncert karmesterének.
Az idősebb Lehár mindazonáltal bármiféle jó zenét
szívesen játszott, nem tett különbséget, akár Wagner,
akár Johann Strauss szerzeményéről volt szó. Ezredparancsnoka egy alkalommal tiltakozott az ellen, hogy
egyazon koncert műsorán szerepeljen Mozart, Weber
és Johann Strauss egy-egy kompozíciója. A katonakarmester állhatatosan kitartott véleménye mellett,
ezredraportot követelt az ügyben, döntsenek ott a
koncertműsor sorsáról. Végül sikerült keresztülvinnie
szándékát. Mivel a döntést ezredparancsban is ismertették, Lehár később szívesen kommentálta ekképpen
a történetet:
– Így esett, hogy Johann Strausst még életében
avatták klasszikussá, még hozzá ezredparanccsal!

Kedves Hallgatók!
Felhívjuk figyelmeteket az lfzehok.hu honlapon változatlanul elérhető fórumra.
Az azonnal a kezdőképernyőről elérhető
(bal oldalt található) fórum leghasznosabb
szolgáltatása a Zongorakísérő kereső
és a Kamarapartner kereső.
Akár te keresel magadnak kísérőt, akár
neked van kapacitásod és kedved segíteni
valakinek, használd a fórumot!
A felület aktívvá válásával
könnyebben találhattok zenészeket a
diplomakoncertetekhez is.
Keress és találj egyszerűen
a HÖK honlapján!
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BANDEMONDA

„Valami kis szikra”
A Bandemonda rovatban egy kis apparátussal, de
annál nagyobb dinamizmussal és sikerekkel működő
jazzformáció mutatkozik be: az Oláh Krisztián (zongora), Schildkraut Vilmos (bőgő) és Serei Dániel (dob)
alkotta Oláh Krisztián Trió.
A trió megalakulásakor Krisztián a Bartók konzi klas�szikus zongora szakos diákja volt. Egy jazzgitáros osztálytársán keresztül ismerte meg Schildkraut Vilit,
és mikor saját formációt szeretett volna létrehozni,
elhívta őt bőgőzni. Serei Dani a bőgős ismerőseként
került a trióba, és hamar tapasztalták, hogy hármuk
együttműködésében van „valami kis szikra”. Első
koncertjük után gyakorlatilag azonnal heti rendszerességgel kezdtek játszani, ami a fiatal formációnak
igazi mélyvíz volt. Mindez ugyanakkor nagyszerű lehetőséget jelentett a rutinszerzésre és összecsiszolódásra, aminek köszönhetően mára a színpadon szinte
rezdülésekből is értik egymást.
Alakulásuk után két évvel már érett együttesként indultak több rangos versenyen. 2013 áprilisában a
marosvásárhelyi Student Jazz Festivalon a zsűri Krisztiánnak ítélte a legjobb hangszeres szólista díját, májusban a trió a Magyar Jazzszövetség Comboversenyén
második helyezést ért el. Júniusban az European
Broadcasting Union (EBU) jazzversenyének döntőjébe,
a négy legjobb zenekar közé jutottak, kiérdemelve a
rotterdami gálakoncerten való szereplést.
A fiúk a trióval eleinte tradicionális mainstream jazzt
játszottak, repertoárjukon standardek szerepeltek.
A stílusban való elmélyülés adott aztán olyan szilárd
alapot, amire építkezve fokozatosan kezdték kibontani
saját elképzeléseiket. Mintegy másfél éve mozdultak
olyan modernebb hangzás irányába, amit főként a
zongorista szerzeményei képviselnek. Krisztián olyan
zenét szeretne létrehozni, amely újdonságában és
eredetiségében sem erőltetett, és amely képes a
jazz fősodrába szervesen illeszkedni. Zongorajátékára
és kompozícióira egyaránt nagymértékben hatottak
klasszikus zenei tanulmányai. A sok zenei hatás és inger Krisztián érzése szerint nehezíti is a komponálást,
egy-egy gondolat megérlelődése sok időt vesz igénybe, de szerzőként nem sietteti ezeket a folyamatokat.
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2014-ben a saját hangzás alakulásának fontos állomása volt egy projekt, amely a U-CARE programnak
az antirasszizmus világnapja alkalmából kiírt pályázatára született. Krisztián két saját kompozícióját és Vili
egy szerzeményét dolgozta át és hangszerelte újra,
egy háromtételes szvithez hasonlítható művet hozva
létre. A darabban a jazz és a klasszikus zene fonódott össze, a Gödörben megrendezett koncerten egy
fúvósokkal kiegészített kamarazenekar, a Colour Art
Ensemble működött közre.
A trió sok budapesti és vidéki koncerthelyszínen játszott már, többek között az A38-on, a Budapest Jazz
Clubban és a Müpa zászlótermében. Ez év februárjában pedig már egy nagyobb Müpa-színpadon mutatkozhattak be: a Fesztivál Színházban adtak koncertet
a brit Mike Fletcher Trio mellett.
A formáció továbbra is heti rendszerességgel játszik,
jelenleg az Építész Pincében hallhatóak szerda esténként. Emellett két jelentős fellépésük esedékes
tavasszal: április 14-én a Zeneakadémia Solti György
termében játszanak, április 17-én pedig a Magyar
Rádió Márványtermében lesz koncertjük a Klasszikus
és jazz című sorozat keretein belül. Mindkét alkalommal további hangszeresekkel egészülnek majd ki: a
Zeneakadémián fúvósok csatlakoznak hozzájuk (Bille
Gergő (trombita, szárnykürt); Uher-Győrfi Bálint (szaxofon, klarinét); Ördög Krisztián (szaxofon, fuvola);
Bartinek Gábor (harsona)), a márványtermi estén
pedig ismét a Colour Art Ensemble működik közre.
További fellépések és információk
találhatók az trió Facebook oldalán, amelyet szeretettel ajánlok
minden érdeklődő figyelmébe.
Bolyki Sára

Jobbra:
Oláh Krisztián Trió
(forrás: jegy.hu)

SZENÁTUS

A Szenátus januári üléséről
2015. január 25-én tartotta a Szenátus soron következő ülését. A napirendi pontok elfogadása előtt
egyperces néma csenddel emlékeztük Németh
Rudolfra, a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola
igazgatóhelyettesére, a kiváló elméleti szakemberre, a Zeneakadémia egykori Tanárképző Intézetének
nyugalmazott igazgatójára.
Bizonyára mindenki értesült a médiából, hogy a felsőoktatásban változások mennek végbe. Minden
egyetem munkáját egy kancellár segíti a gazdasági
területen, így az első napirendi pontban a kancellárunk, dr. Kupper András bemutatására került sor.
A kancellár elmondta, hogy ő a gazdasági területet
nem irányítani, hanem segíteni szeretné, hogy minden
feltétel és körülmény adott legyen ahhoz, hogy az itt
dolgozók a legmagasabb színvonalat tudják nyújtani.
A második és harmadik napirendi pontokban
Kutnyánszky Csaba vezette elő a Doktori Szabályzat
és a Habilitációs Szabályzat módosításait. A doktori
fokozat megszerzésére a szervezett doktori képzésen
kívül, egyéni program alapján is fel lehet készülni.
Ezt a lehetőséget a Doktori Tanács csak a már jelentős művészeti/tudományos teljesítménnyel bíró, 38.
életévüket betöltött jelentkezők számára tette lehetővé – ezt a korhatárt csökkentette most a Szenátus
35 évre. A Habilitációs Szabályzatban a fokozatszerzést korábban a 45. életévhez kötötték, a Szenátus
ezt a korhatárt teljesen eltörölte.

A negyedik napirendi pontban a Bartók–Pásztory-díj
kuratóriumi tagságának jóváhagyására került sor. Vigh
Andrea Medveczky Ádámot és Onczay Csabát terjesztette elő, a jelölteket a Szenátus egyhangú döntéssel
megszavazta.
Az ötödik napirendi pontban a könyvtár éves beszámolóját hallottuk Kocsis Gézától. Elmondta, hogy a
könyvtár ebben az évben különösen jó helyzetben
volt, minden terület maximálisan segítette munkájukat. Számos pályázatot nyertek, melynek következtében fejlesztésre kerül például a digitális gyűjtemény.
A költözés is esedékessé vált, bár sokszor elhalasztották, most mégis úgy tűnik, hogy 2015. február 23tól három hét alatt átköltöznek a Liszt téri épületbe.
A hatodik napirendi pontban a rektorasszony ismertette az Állami Számvevőszék vizsgálatának eredményét. Elmondta, hogy három hónapos teljes körű
átvizsgáláson vagyunk túl, melynek eredménye meglehetősen pozitív, de rávilágít a szabályzatok hiányosságaira. A vizsgálatot az eredményre való hivatalos
válasz után zárják le. Az egyebek napirendi pontban
a rektorasszony emlékeztette a Szenátust, hogy ebben az évben lesz Farkas Ferenc születésének 110.
évfordulója, melynek keretében a Magyar Művészeti
Akadémiával együttműködve április 21-én emléktáblát állítanak a Zeneakadémián. Szóba került az
újonnan bemutatott imázsfilm is, melynek kapcsán
a Szenátus tagjai csalódottságuknak adtak hangot.
A Szenátus a rektorasszonnyal egyetértésben megállapodott abban, hogy a továbbiakban a Zeneakadémia megítélését ilyen mértékben érintő anyagok
a Szenátus véleményezése után kerülhetnek csak a
nyilvánosság elé.
Nász Renáta
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A negyedik találkozás Liszttel
Ha Liszt-kamaraműveket kellene felsorolni, a legtöbben minden bizonnyal gondban lennének. Valamelyest talán jogosan, hiszen kétségkívül nem ez a legjellemzőbb zenei műfaj Liszt életművében. A Találkozások Liszt
Ferenccel sorozat negyedik koncertjén Liszt kamaramuzsikusi énjével ismerkedhetett meg a hallgató közönség.
Az est folyamán Domokos
Zsuzsanna, a Liszt Ferenc
Emlékmúzeum és Kutatóközpont
igazgatónője
kalauzolt bennünket Liszt
világában. Bevezetőjében
megerősítette a gyanút:
Liszt tényleg kevés kamaraművet írt, bár ha az átiratokat is beleszámítjuk, ez a
szám valamelyest megugrik. A műsor első felében a
Zeneakadémia növendékei
adtak elő Liszt kamarazenei műveiből, majd a
második felében az egyetem művész-tanárai szólaltatták meg Beethoven
op. 97-es Zongoratrióját.
Az első megszólaló mű a
Die Zelle von Nonnenwerth
volt, melyet Karasszon Eszter adott elő gordonkán.
Karasszon színpadra terPerényi Eszter, Lajkó István és Déri György
mett muzsikus, aki – úgy
Ezt követően Krähling Dániel adta elő a Romance
tűnt – jól tudja, hogyan kell előadóként a pódiumon
oubliée-t brácsán. Az eredeti művet 1880-ban írta
megjelenni. Egyrészt mosolyával hamar megnyerte
Liszt zongorára, s még ugyanebben az évben átírmagának a közönséget, ami talán apróságnak tűnik,
ta hegedűre, brácsára és csellóra is. Az átirat egy
de nem lebecsülendő, hiszen egy művésznek kontakbrácsaszólóval kezdődik, amely kissé halovány lett,
tusban kell lennie közönségével. Másrészt arcmimikápedig a mélabús hangulat (az eredetiben Andante
jával jól követte a zenét, így hangzás és látvány összmalinconico kiírás szerepel, ami azt jelenti, búskohangban volt egymással. A Die Zelle von Nonnenwerth
moran, mélabúsan) és a szóló miatt egy erőteljesebb,
egy ízig-vérig romantikus darab, melyet Liszt 1841-ben
jól hallható kezdés illett volna ide. Krähling végül
írt énekhangra, és valószínűsíthetően 1883-ban dolazonban rátalált a hangjára, így az előadás megtelt
gozott át többek között csellóra. Liszt rögtön a darab
élettel és dinamikával. Igaz, sajnos belecsúszott nékezdő ütemeiben különleges harmóniai atmoszférát
hány intonációs hiba, ami némiképp bizonytalanná
teremt a valódi tercrokon kapcsolatok által, s ezek az
tette a produkciót.
akkordkapcsolatok a darab későbbi részében is felbukkannak. A harmóniák által létrehozott érzelmi légkör
A harmadik, s egyben utolsó Liszt-művet, a Die
(melyet leginkább borongósként tudnék definiálni)
drei Zigeuner hegedű-zongorára átírt változatát
nagyobb mélységű csellóhangot kívánt volna meg. KisHanaoka Saki adta elő. Az énekhangra (tenor vagy
sé úgy éreztem, hogy a hangok túl óvatosak, mintha a
mezzoszoprán) írott eredeti 1860-ban készült el,
vonó kissé a húr felett siklott volna.

FIGARO | 2015. március

VÁJTFÜL
a hegedűátiratot pedig 1864-ben írta meg Liszt.
Az előző két lassú mű után jólesett, hogy élénkebb
darab következett a koncertműsorban. Hanaoka
játéka határozott és erőteljes volt, bár a virtuóz menetekben nem minden hang volt pontosan kijátszva, pedig az még tovább fokozta volna a virtuozitás
hatását.

A zongoratrióban a kamaramuzsikálás legmagasabb foka valósult meg. Valódi együttmuzsikálást
hallhattunk: egy hangtömb volt az egész, mégis
három. A cselló (Déri György) kizengetett hangjai remek basszus alapot adtak, a hegedű (Perényi
Eszter) pedig gyönyörűen bújt elő a cselló dallamaiból (sok esetben a csellótól veszi át a dallamot),
miközben a zongorista (Lajkó István) remek hangmegvárakoztatásokkal emelte ki a mű harmóniai és
formai finomságait. Arra, hogy mennyire együtt zenélt
a három előadó, talán a második tétel vége a legjobb
példa, ahol a cselló a hegedűnek, a hegedű pedig a
zongorának adta át a dallamot, s szinte látni lehetett,
ahogy átveszik egymástól a zenei anyagot.
Általában véve elmondható, hogy a hegedű és a cselló nagyon együtt volt, együtt lélegzett a két hangszer.
A pizzicatók is – amiknél könnyen szét lehet csúszni – gyönyörűen együtt szóltak (pl. a második tétel
elején). A harmadik tételben – mely a mű lassú tétele – szépen kiemelték a dallamív lényeges részeit,
a tonálisan fontos szakaszokat pedig megváratással
hangsúlyozták. Talán az egyetlen kritika, amit mondhatnék, hogy a hegedűt hangerőben legtöbbször kevésnek éreztem, a két vonós közül a cselló mindvégig
dominált. Bár ha nem is túlzottan zavaró, mégiscsak
feltűnő volt, hogy még akkor is haloványabb volt a
hegedű, amikor szólóanyagot játszott.

fotó: Handler Bálint
Hogy összességében a három produkció közül egyik
sem győzött meg, az leginkább annak tudható be,
hogy kevésnek éreztem a dinamikát és a kontrasztokat, így a darabok kissé egysíkúvá váltak. Ezeket a
műveket talán nem is úgy komponálta Liszt, hogy önmagában a zenei szöveg tartalmazza a kontrasztokat,
így az előadó felelőssége, hogy az interpretáció során
mindezeket beleszője.
A három Liszt-mű elhangzása után következett
Beethoven op. 97-es „Erzherzog” zongoratriója a
Zeneakadémia művésztanárai előadásában. Felmerülhet a kérdés, hogy Beethoven hogyan kerül
bele egy Lisztről szóló koncertműsorba. Mint Domokos Zsuzsannától megtudhattuk, Liszt kedvelte
Beethovennek ezt a művét. Párizsban játszotta is,
harmadik tétele pedig több művét megihlette.

De vajon megtörtént-e a találkozás Liszttel? Kétségkívül új oldaláról ismerhettük meg a zeneszerzőt, de
számomra a Beethoven-mű túlságosan dominált, a
Liszt-művek csupán felvezetőnek tűntek hozzá képest.
Bár Domokos Zsuzsanna elmagyarázta, hogy ez a zongoratrió hogyan kapcsolódik Liszthez, így logikailag helyén volt, valahogy mégis olyan érzésem volt a koncert
végén, mintha Beethoven-koncerten jártam volna.
Találkozás Liszttel? Igen, ott volt Liszt, csak Beethoven
eléje állt.
Gusztin Rudolf
(Liszt, a kamaramuzsikus. Régi Zeneakadémia, Kamaraterem. 2015. január 21. 18:00. Műsor: Liszt Ferenc:
Die Zelle von Nonnenwerth; Romance oubliée; Die drei
Zigeuner; Ludwig van Beethoven: B-dúr „Erzherzog”
zongoratrió, op. 97. Km.: Domokos Zsuzsanna (narráció), Karasszon Eszter (cselló), Homor Zsuzsanna (zongora), Krähling Dániel (brácsa), Tóth Marianna (zongora), Hanaoki Saki (hegedű), Perényi Eszter (hegedű),
Déri György (gordonka), Lajkó István (zongora).)
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Sospiri – Sóhajok
„Általában szörnyű dolog a muzsika. Mi is ez? Nem értem. Mi a zene? Mit csinál? Mért csinálja, amit csinál? Azt
mondják, a zene lelket emelőn hat – szamárság, nem igaz. Hat, hat, rettenetesen hat, magamról mondhatom,
de egyáltalán nem lelket emelőn. Nem hat sem a lelket emelőn, sem a lelket lealacsonyítón, hanem a lelket fölzaklatón. Hogy is mondjam? A zene arra ösztönöz, hogy elfeledkezzem magamról, a valódi állapotomról, valami
más állapotba visz át, nem a magaméba. A zene hatása alatt, úgy rémlik, azt érzem, amit voltaképp nem érzek,
megértem, amit nem értek, meg bírom tenni, amit nem bírok. Ezt azzal magyarázom, hogy a zene úgy hat, mint
az ásítás, mint a nevetés: nincs kedvem aludni, de az ásítóra nézek és ásítok. Nincs miért nevetnem, de hallom a
nevetőt és nevetek.”

Lev Tolsztoj szavaival csalogatta be kedd este a Régi
Zeneakadémia épületébe Baksa Krisztina és Takáts
Márton a zeneszeretőket kamarazenei estjükre.
A koncertre minden érdeklődőnek ingyenes volt a
belépés, így bárki beülhetett, csupán napirendjében
kellett némi időt szakítania az előadásra. A nagyobb
koncerttermek hangversenyeinek ünnepélyes hangulatához képest a kis kamarateremben a megszokottnál
közvetlenebb, szinte családias légkör fogadta a hallgatókat. A nézőtér soraiban nemcsak az idős koncertlátogatók foglaltak helyet, hanem rengeteg fiatal, leendő művész és zeneakadémiai hallgató is kíváncsian
várta az előadást.
A koncerten a közönség Beethoven két utolsó csellózongora művét (op. 102/1, op. 102/2) és Rachmaninov g-moll szonátáját (op. 25) hallhatta. A csellista
Baksa Krisztina és a zongorista Takáts Márton mindketten a Zeneakadémia hallgatói, s rendszeresen
lépnek fel nemcsak belföldön, hanem külföldön is:
szerepeltek már többek közt Hollandiában és Csehországban is. A páros előadásmódjában a szuggesztív
játékmódot emeli ki, s az erőteljes, kifejező hatásokat kedveli. Játékbéli mozdulataikban és gesztusaikban tisztán kirajzolódik több év együttes zenélése és
gyakorlása: szemkontaktust szinte csak a művek kezdete előtt váltanak, s közben gyakran egymásra sem
tekintenek – a fejbólintások és jelzések megszokottak, természetesek. Az egymást követő motívumok
és futamok értelmezéseiben és a dinamikákban
a két előadó között magas szintű az összhang.
A koncert ennek ellenére mégis kicsit korainak érződött. A darabok előadásilag még nem értek meg iga-

FIGARO | 2015. március

zán, habár a mögöttes szándék érezhető volt: a duó
rendkívüli munkát fektetett a különböző hangulatú és
stílusú részek elkülönítésébe és a frázisok szerkezeti és
tartalmi értelmezésébe. Önironikus humor és játékos
csipkelődés szőtte át a komoly árnyalatokat és drámai
hangszíneket, s a két hangszer úgy felelgetett egymásnak, akár két jó barát. A szép, kerek gondolati formálások és a színes karakterváltások ellenére viszont pár
pontatlanság is akadt az előadásban. A cselló pianói
helyenként a túlzott óvatosság miatt levegősnek hatottak, s a magas csúszások olykor alacsonyra érkeztek.
Gazdag vibrato, könnyed billentés és egészséges tónus
jellemezte a gyorsabb, patetikusabb részeket, ami szépen kiemelte az érzelmi tetőpontokat. Ezek azonban
helyenként kissé elszaladtak a lendületes dinamikától,
s ez a két zenész között egészen halvány tempóbeli
bizonytalanságot okozott, amit szerencsére több év
koncerttapasztalata és közös munkája hamar korrigált.
Az előadás ennek ellenére – a művek egyéni értelmezését és felépítését tekintve – ígéretes volt. A páros
egészen különleges megközelítése szép artikulációt
kölcsönzött a daraboknak, s rendkívüli tehetséggel
szólaltatták meg hangszerükön a változatos karakterek
és hangszínek különböző árnyalatait.
Bokor Lilla
(’Sospiri – Sóhajok’. Régi Zeneakadémia, Kamaraterem. 2015. február 3. 19.00. Műsor: Ludwig van
Beethoven: C-dúr szonáta csellóra és zongorára,
op. 102/1; D-dúr szonáta csellóra és zongorára, op.
102/2; Sergey Rachmaninov: g-moll szonáta csellóra
és zongorára, op. 25. Km.: Baksa Krisztina (cselló),
Takáts Márton (zongora). Tanáruk: Fülei Balázs.)

PORTRÉ

„Új hangsúlyt helyezni a jelenkor
zenei irányainak vizsgálatára”
Vikukel Dániel: Az egyetemi élet és a diákok szempontjából azt hiszem, a legfontosabb hír, hogy januártól Ön tölti be a tanszékvezetői posztot. Kérem,
meséljen az előkészületekről, esetleg a Kovács Sándor
által „terelgetett” időszakról, egyáltalán a jelen helyzet
előtti történésekről.
Péteri Lóránt: Kovács Sándor személyében legendás
tanár, a Bartók-kutatást jelentős hozzájárulásokkal
gazdagító zenetudós, a zenei ismeretterjesztés elismert szakértője, a magyar „komolyzenei” rádiózás élő klasszikusa vezette a tanszéket. Egyénisége
természetesen jelentős hatást gyakorolt az itt folyó
munkára. Tízéves vezetői periódusa alatt az oktatás
szervezésében fontos változások történtek. Ebben az
időszakban vezették be az úgynevezett bolognai (3+2
éves) képzési szisztémát, illetve a kreditrendszert.
Többször átalakult a tanszéki szerkezet is: az egykori
Zenetudományi Tanszéket 2011-től összevonták más
tanszékekkel, így jött létre az Alkotóművészeti és Zeneelméleti Ismeretek Tanszéke. Jelenleg Zenetudományi
és Zeneelméleti Tanszék néven működünk. A tanszék
nevében foglalt területek mellett hozzánk tartoznak
a szakmai nyelvi tanárok és a művelődési-filozófiai
területen működő oktatók is. A tanszékvezetés mellett feladatom lett a Zenetudományi Tanszéki Csoport
szakmai munkájának koordinálása.
Péteri Lóránt (fotó: Handler Bálint)
Februári portrénkban Kovács Sándorral, a Zenetudományi és Zeneelméleti Tanszék eddigi vezetőjével beszélgettem. Két ciklusa után most leköszönt posztjáról, ezzel átadva a helyet Péteri Lórántnak. Szeretnék
az előző cikk formájára hasonló kérdéseket feltenni
Lórántnak, így a páros interjú egy komplex képet adhat a tanszékről, tanszékvezetőkről.

V.D.: Önt is kérdezném a tanszékvezető-váltás körülményeiről. Mennyire kell közös munkára gondolni,
mikor két vezető váltja egymást?
P.L.: Kovács tanár úrral 1996 óta ismerjük egymást.
Vezetői időszaka alatt oktatóként végig a tanszéken
dolgoztam én is. Úgy érzem, nagyon jó emberi és szakmai kapcsolat alakult ki közöttünk, a tanszék megannyi
ügyét beszéltük meg az elmúlt évtizedben. Mindket-
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ten nagyon fontosnak tartjuk képzéseink népszerűsítését, illetve azt, hogy a zenetudomány iránt érdeklődő,
tehetséges fiatalok minél nagyobb számban jussanak el hozzánk, s vágjanak neki a felvételi vizsgának.
Azt hiszem, ezen a téren jelentős sikereket értünk el.

felől a külvilág számára teszi láthatóvá a Tanszéket,
másfelől hallgatóink számára ad találkozási lehetőséget a szakma hazai és olykor nemzetközi képviselőivel
is. Legközelebb, március 10-én Scholz Anna beszél
majd Rameau Les fêtes de Polymnie című művéről.

Miután személyes és informális konzultációink Kovács
tanár úrral amúgy is folyamatosak voltak és maradtak,
nem volt arra szükség, hogy formális „átadás-átvételre” kerüljön sor köztünk. A folytonossághoz hozzátartozik fáradhatatlan és az intézményi működésben kiválóan eligazodó tanszéki ügyintézőink, Belicza
Júlia és B. Nagy Judit munkája is. A váltás december
1-i időpontja még így is rejtett magában kihívásokat.
A szorgalmi időszaknak utolsó heteiben jártunk, de
még előttünk állt a vizsgaidőszak és a tavaszi félév előkészítése; a költségvetési évnek pedig már majdnem
a legvégén, de még a lezárása előtt álltunk.

Rektorunk kezdeményezésére még az ősszel megkezdődött a minden hallgatónak szóló szolfézs-zeneelméleti tantárgycsoport áttekintése. A „Konzi”
tanárait is bevonó tanácskozások célja többek között
az évfolyamonkénti és a kimeneti követelmények
pontos, szakmailag megalapozott meghatározása.

V.D.: Milyen tervekkel és célkitűzésekkel vágott bele
a Tanszék vezetésébe? Tevékenységeinek van egy
fő irányvonala, amely mentén halad majd? Szeretne
újítani bizonyos szempontból?
P.L.: Szeretném elősegíteni a tanszék nemzetközi
kapcsolatainak megerősítését, bővítését. Én magam
Angliában, a University of Bristol zenetudományi
doktori programjában szereztem tudományos fokozatot, egy évig a University of Oxford vendéghallgatója
voltam. Már doktori tanulmányaim előtt elkezdtem
nemzetközi tudományos konferenciákra járni, ezt a
szokásomat azóta is megtartottam. 2013-ban például az Amerikai Zenetudományi Társaság plenáris
tanácskozásán, Pittsburghben beszélhettem meghívott előadóként. Úgy gondolom, az így kialakult
szakmai kapcsolataimat a tanszék javára fordíthatom. Másfelől szeretnék a zenetudományi képzésben új hangsúlyt helyezni a jelenkor zenei irányainak
és a mai zenei előadó-művészetnek a vizsgálatára,
valamint a zenekritika-írás módszertanára.
Folytatni fogjuk a tanszék immáron hetedik évfolyamába lépett, nyilvános, tudományos előadássorozatát, a Kedd Délutáni Zenetudományt. A sorozat egy-
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V.D.: A Zenetudományi és Zeneelméleti Tanszék vezetése mellett milyen egyéb platformokon tevékenykedik még? Ön hogyan vélekedik a „több lábon állás”
elvéről?
P.L.: A tanszékvezetés mellett természetesen folytatódik szoros értelemben vett oktatói tevékenységem. A jelen félévben is tartok órát nemzetközi
hallgatóknak, muzikológusoknak és más szakok diákjainak. Témavezetőként DLA és PhD hallgatókkal foglalkozom, illetve részt veszek egyetemünk PhD Doktori
Tanácsának munkájában.
Ami a tudományos tevékenységet illeti, két és fél éve
nyertem el a Tudományos Akadémia három évre szóló
Bolyai János Kutatási Ösztöndíját. Témám a Kádár-korszak zenepolitikája. A munka eddig ismeretlen levéltári források feltárásán alapul. A dokumentumok feldolgozása, illetve értelmezése új összefüggéseket világít
meg a kor zenei életével kapcsolatban. Jelenleg éppen
egy olyan tanulmányon dolgozom, amely a magyar
zenetudomány 1960 körüli helyzetét mutatja be egy
angol kiadó által megjelentetni tervezett többszerzős
tanulmánykötet számára.
Ugyanakkor már kiadói szerkesztés alatt áll kéziratom
egy nagyon eltérő, de számomra legalább ilyen fontos
témakörben. Mahler, a scherzo és a „kísérteties” című
monográfiám közzétételére a Rózsavölgyi és Társa Kiadó vállalkozik.

PORTRÉ
Másfél évtizeden át elég intenzív zenekritikai tevékenységet folytattam szakfolyóiratokban, hetilapok
hasábjain és rádióműsorokban. Számomra kiemelkedően fontos feladatot jelentett az ősbemutatós
magyar operák elemző bemutatása, a Mahler-interpretációk értékelése, illetve a hazai és nemzetközi zenés színházi irányzatok bemutatása. Az elmúlt
egy-két évben, tudományos munkám érdekeit szem
előtt tartva csökkentettem megjelenéseimet a
nyomtatott sajtóban. Ugyanakkor – intézményünk
zenetudós tanári nemzedékeinek példáját követve
– nagyon fontosnak tartom a Bartók Rádióban folyó
zenei ismeretterjesztő munkát. Kritikusként továbbra
is rendszeresen szólalok meg az Új Zenei Újságban.
A Zenebeszéd című produkció létrehozásában – tanszékünk több oktatójához hasonlóan – műsorvezetőként veszek részt. Ebben a műsorban muzsikusokkal

együttműködve részletesen mutatunk be egy-egy zeneművet. A felvétel közönség előtt készül: legközelebb,
április 25-én Brahms op. 115-ös h-moll klarinétötösét
elemzem majd. A 2009 ősze óta zajló műsorfolyamnak
remek, elkötelezett hallgatósága alakult ki – öröm és
szép kihívás az ő igényességüknek megfelelni.
V.D.: Amint az előző cikkben is szó volt róla, a publikum szeret bepillantást nyerni egy zenész, zenetörténész zenén kívüli életébe. „Ön mit csinál, mikor
nem csinál semmit”?
P.L.: Nincsenek megrögzött hobbijaim. Sokféle módját gyakorlom a kikapcsolódásnak, ha éppen jut rá
időm. A legteljesebb feltöltődést mindazonáltal az
alpesi kirándulóhelyeken eltöltött nyári napok jelentik
számomra.
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